รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี

โดยทีมวิจยั สุราษฎร์ธานี และคณะ

ตุลาคม 2549

สัญญาเลขที่ RDG 4840045/31

รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสุราษฎร์ธานี

คณะผูว้ ิจยั

สังกัด

1. นายวีระพล แก้วมณี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. นายธวัชชัย ปฏิบตั ิ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3. นายนันทวัช แก้วอําดี

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี

4. นายสุรศักดิ์ คงสงค์

นักวิชาการอิสระ

ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด”
สนับสนุ นโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนี้ เป็ นของผูว้ ิจยั สกว.ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

ความเป็ นมา
การดําเนินการโครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ” ในครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
สุ ราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคน และองค์กรในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
ซึ่งกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จะมุ่งไปที่องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่ วน
ส่ วนแรกคือ การพัฒนาผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึงการร่ วมมือ
และช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ตลอดจนปรั บกระบวนทัศน์และวิ ธี คิ ดเชิ งบู รณาการให้แก่ ผูน้ ํา เพื่ อให้มี
ศักยภาพและความพร้อมในการบริ หารจัดการองค์การ ส่ วนที่สอง คือ การหนุนเสริ มให้เกิดกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มในการจัด ทํากรอบทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม /องค์กรที่ คาํ นึ งถึ งปั จ จัย สภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลง และส่ วนที่สาม คือ การหนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม / องค์กร
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
กระบวนการบริหารการจัดการทีมวิจัย
ด้วยภารกิจที่ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากทีมประสานงานกลาง ให้รับผิดชอบ
ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด ซึ่ งประกอบด้วยสหกรณ์ที่จดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์
การเกษตร สหรกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริ การ และ
สหกรณ์ ภาคประชาชน ได้แ ก่ กลุ่ มออมทรั พ ย์เ พื่ อการพัฒ นา กลุ่มสัจจะออมทรั พ ย์ กลุ่ มเกษตรกร
ธนาคารหมู่บา้ น ตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บา้ น ฯลฯ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนิ นงานของทีมวิจยั สหกรณ์สุราษฎร์ ธานี สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการวิจยั อย่างมีประสิ ทธิภาพประกอบกันเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทีมวิจยั จังหวัด
สุ ราษฎร์ธานีจึงมีแนวทางในการบริ หารการจัดการทีมวิจยั ดังนี้
1.การคัดเลือกทีมวิจยั เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตงานวิจยั ที่จะต้องพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี ซึ่ งประกอบด้วยสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน และจากผล
การสํารวจข้อมูลในพื้นที่ ปรากฎว่า มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของ
กลุ่ม/องค์กรประชาชน ได้แก่ สํานักงานพัฒนาชุมชนสํานักงานเกษตร สํานักงานสหกรณ์ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จึงคัดเลือกทีมวิจยั ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ของส่ วนงานทั้ง 4 หน่วยงานร่ วมเป็ นทีมวิจยั

2. ลักษณะของงานวิจยั ภายใต้กรอบการดําเนิ นการของทีมวิจยั ที่จะพัฒนาความเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนแก่กลุ่ม / องค์กร และขบวนการสหกรณ์ดว้ ย กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และจะต้องรับผิดชอบ
โดยตรงร่ วมกับทีมประสานงานกลาง ในการวางกรอบแนวทางการดําเนิ นการของชุดโครงการวิจยั รับการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการติดตามการดําเนิ นงานของทีมวิจยั จังหวัด ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี จึงกําหนดลักษณะงานวิจยั เป็ น 2 ลักษณะกล่าวคือ ลักษณะแรก เป็ นงานประจําสํานักงานซึ่ ง
กําหนดให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ
เกี่ ยวกับการวางแผน การแบ่งงาน และการมอบหมายงาน การ
ประสานงาน การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิงานรวมตลอดถึง การจัดทําและควบคุมงบการเงิน
และเอกสารทางการเงิน ลักษณะที่สอง เป็ นงานภาคสนามประกอบด้วย 3 ทีมย่อย แบ่งตามโซนของ
พื้นที่ครอบคลุม 18 อําเภอ และอีก 1 กิ่งอําเภอ และกําหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงใน
การดําเนิ นงานตามกระบวนการวิจยั ของชุดโครงการ รวมตลอดถึงการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจยั
เสนอทีมประสานงานกลาง
3. การปฏิบตั ิงานของทีมวิจยั เนื่องจากโครงการวิจยั มีระยะเวลาดําเนินการของการวิจยั ไม่เกิน 1
( หนึ่ ง ) ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 14 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2549 และทีม
วิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จะต้องปฏิบตั ิงานตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีบรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามที่กล่าวข้างต้น ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี จึงกําหนดให้ทีมวิจยั ปฏิบตั ิงานโดยมีแผนการดําเนิ นการ
แบ่งได้เป็ น 3 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานกลาง เป็ นแผนงานที่จดั ทําขึ้นโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการวิจยั ของชุดโครงการ และ
เสนอให้ทีมประสานงานกลางเห็ นชอบ เพื่อรับทราบกิ จกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนิ นการของทีมวิจยั
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
2. แผนการปฏิบตั ิงานของทีมงานประจําสํานักงาน เป็ นแผนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามลักษณะงานที่ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานีกาํ หนดไว้ในหัวข้อลักษณะงานวิจยั
3. แผนปฏิ บตั ิ งานของที มงานภาคสนาม เป็ นแผนงานของที มวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในการ
ดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ของชุดโครงการจําแนกตามโซนพื้นที่
4. การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดําเนินการของทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ทั้งในส่ วน
ของการปฏิ บ ัติ ง านประจํา สํา นัก งานและภาคสนาม เป็ นไปตามแผนการปฏิ บ ัติ ง านของที ม วิ จ ัย จึ ง
กําหนดให้มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนทุกสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4
ของเดือน

กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจยั ได้เริ่ มต้นโดยสรุ ป / สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั ของทีมวิจยั ในพื้นที่
จังหวัด 9
ทีมที่ดาํ เนิ นงานโครงการวิจยั ใน 9 จังหวัดและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างทีม
ประสานงานกลางและทีมวิจยั ระดับจังหวัด ซึ่ งผลสรุ ปของแนวทางการดําเนิ นการที่ควรเป็ นตามกรอบ
แนวคิดของชุดโครงการวิจยั แบ่งได้เป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่หนึ่ง การศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
ขั้นที่สอง การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กรประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัด
ขั้นที่สาม การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม / องค์กร เรื่ องการจัดทํากรอบทิศทางของ
แนวทางการดําเนินการขององค์การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ขั้นที่สี่ การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กรประชาชน
ขั้นที่หา้ การสนับสนุนการสร้างพันธมิตรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมตลอดถึงการติดตามการ
ดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่าย เพื่อนําองค์ความรู ้ไปขยายผลในโอกาสต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กรประชาชน ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ซึ่ งจําแนกได้เป็ นกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ที่ไม่จดทะเบียน มีภูมิหลังและวิวฒั นาการที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียนมีภูมิหลังของการก่อกําเนิดจากผลพวงของนโยบายภาครัฐ
ในแต่ละยุคของรัฐบาลที่เข้ามาบริ หารประเทศ โดยใช้ปัจจัยเรื่ องของเงินหรื องบประมาณที่จดั สรรมาให้
หรื อสัญญาว่าจะให้ภายหลังที่คนในชุมชนนั้น ๆ หันมาจัดตั้งเป็ นกลุ่ม ทั้งนี้ บางครั้งรู ปแบบของเงินที่ให้
อาจจะมีรูปแบบของการแปรสภาพเป็ นทรั พย์สิน เช่ น อาคาร โรงเรื อน เครื่ องจักรกล และ อุปกรณ์
หรื อเครื่ องมือที่เอื้อประโยชน์แก่คนในชุมชน เป็ นเครื่ องมือต่อรอง ทั้งนี้ข้ นั ตอน กระบวนการ และวิธีการ
ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่ม ล้วนแล้วแต่ถูกพันธนาการไว้ดว้ ยการให้หรื อจัดหา
งบประมาณและหรื อทรัพย์สินผูกพันไว้กบั แต่ละขั้นตอนคล้ายคลึงกับการจ่ายเงินกูต้ ามความก้าวหน้าของ
โครงการ การจดทะเบียนของกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน จึงเปรี ยบเสมือนตัวชี้วดั ที่ประเมินผลความสําเร็ จ
ของการให้การสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐที่ปรากฎเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนที่สุด นอกจากนี้ ผลพวงจาก
การที่แต่ละกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน มีหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ที่แตกต่างกันในแง่ของกระทรวง
ทบวง กรมที่สังกัด ประกอบกับเป็ นนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันไม่
อาจจะผสมผสาน เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันได้ ส่ วนในกรณี ของกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่จดทะเบียน แม้
จะมีภูมิหลังที่เกิดจากผลพวง

ของนโยบายภาครัฐจํานวนไม่นอ้ ยเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ของกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน แต่ดว้ ยพื้นฐาน
ของความคิดที่ กลัน่ กรองมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ผนวกด้วยแรงกระแทกของการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนโดยตรง และ
ประการสําคัญที่สุดที่จุดประกายความคิดมีผลมาจากอิทธิ พลทางความคิดของผูน้ าํ และแกนนําของชุมชนที่
เล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันโดยหลักการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากัน จึงกลายเป็ นภูมิคุม้ กันอย่างดี ที่
จะช่วยให้กลุ่มยืนหยัดและดํารงอยูไ่ ด้ ทั้งกรณี มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาสนับสนุนหรื อมิได้มาเกี่ยวข้อง
ก็ตาม
อย่างไรก็ตามแม้วา่ สหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่ไม่จดทะเบียน จะมีภูมิหลังและวิวฒั นาการ
ที่แตกต่างกัน แต่กิจกรรมที่โดดเด่นของสหกรณ์ท้ งั สองกรณี ต่างก็มีความโดดเด่นในด้านกิจกรรมทางเงิน
เช่นเดียวกัน ลักษณะการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน มีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกัน พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. การกูเ้ งินมีลกั ษณะซํ้าซ้อนกัน กล่าวคือ แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิ กโดยตรงหรื อคนในครัวเรื อน
เดียวกัน คนเดียวกัน มาขอกูเ้ งินในแต่ละกลุ่ม คล้ายคลึงกับลักษณะที่เรี ยกว่า แต่ละกลุ่มที่ดาํ เนิ นกิจกรรม
ทางการเงิน มีลูกหนี้คนเดียวกัน
2. หลักเกณฑ์การให้กเู้ งินของแต่ละกลุ่ม / องค์กรการเงิน มุ่งเน้นการให้กเู้ งินที่หวังผลตอบแทน
ทางการเงินซึ่ งได้แก่ ดอกเบี้ย และผลกําไร มากกว่าการให้ความช่วยเหลือพึ่งพากันทางการเงินในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ หรื อช่วยเหลือการดํารงชีวิตในยามจําเป็ นและฉุกเฉิ น
3. ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการดําเนินงานของกลุ่ม มีการสื บทอดและดํารงตําแหน่งติดต่อกันยาว
นาน นับแต่ริเริ่ มก่อตั้งกลุ่มจนถึงปั จจุบนั ไม่มีทีท่าจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็ นคณกรรมการ ทั้งนี้
สมาชิกกลุ่มส่ วนใหญ่ยงั คงให้ความไว้วางใจในการดําเนินงานตลอดมา
4. สมาชิกที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่มทางการเงินโดยเฉพาะสหกรณ์ที่ไม่จดทะเบียน ส่ วนใหญ่กว่า
ร้ อยละ 80 สมาชิ กเป็ นเพศหญิงหรื อแม่บา้ น ซึ่ งตรงข้ามกับกรณี สหกรณ์ ที่จดทะเบียนกว่าร้ อยละ 80
สมาชิกเป็ นผูช้ ายหรื อพ่อบ้าน
สถานการณ์ความร่ วมมือของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานีในรู ปของเครื อข่าย
พันธมิตร พบว่ามีลกั ษณะของเครื อข่ายที่เกิดขึ้น 2 ลักษณะ
ลักษณะแรก เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้นจากการเบ่งให้เกิด มิได้เกิดขึ้นมาจากการมองเห็นปั ญหาหรื อมี
รากฐานของการก่อให้เกิด เพื่อสานประโยชน์แก่กนั และกัน แต่เกิดขึ้นจากการชักชวน ชี้นาํ และหว่านล้อม
โดยหน่ วยงานภาคราชการ และเอกชน กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการเป็ นเพียงแสดงสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมาย
แห่ งความร่ วมมือ โดยมีหลักฐานเพียงบันทึกรายงานการประชุม กิจกรรมที่ปรากฏอย่างชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรมที่สุด ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐและเอกชน ที่แสดงออกให้เห็นว่าแต่ละ
เครื อข่าย มีส่วนร่ วมในการรับรู ้การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึงทุกกลุ่ม/องค์กร

ลักษณะที่สอง เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะ ซึ่งมีรากฐานมาจากการเล็งเห็นคุณประโยชน์
ของความร่ วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยอาศัยความสามารถพิเศษและพรสวรรค์ของผูน้ าํ ชุมชน เป็ น
ผูอ้ ยู่เบื้องหลังในการจุดประกายทางความคิด ตลอดจนจากการที่ผนู ้ าํ ดังกล่าวมีความโดดเด่นในการนํา
ชุมชนประสบความสําเร็ จมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงส่ งผลให้สมาชิกไม่
มีความลังเลที่จะเห็นดีเห็นงาม ในการเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการจึงขึ้นอยู่
กับภาวะวิสยั และการตัดสิ นใจเฉพาะบุคคลที่อยูใ่ นกรอบคิดที่มีความคล้ายคลึงกับผูน้ าํ เป็ นหลัก
การดําเนินงานของทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยใช้กรอบเวลา 1 ปี ภายใต้การหนุนเสริ มของ
ทีมประสานงานกลางและผูท้ รงคุ ณวุฒิน้ ัน กระบวนการเชื่ อมโยงเครื อข่ายของทีมวิจยั ส่ วนใหญ่อาศัย
เทคนิคและวิธีการในการมีส่วนร่ วม ได้แก่ การสนทนากลุ่มเป้ าหมายการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เทคนิ คการ
ระดมสร้างสรรค์ การประชุมระดมความคิด และการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ผลการดําเนิ นงาน ของทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สามารถหนุ นเสริ มการสร้างเครื อข่ายได้ 2
รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่หนึ่ ง เครื อข่ายพันธมิตรที่รวมตัวกันเชิงธุ รกิจ ตัวอย่างเครื อข่ายตลาดกลาง
ยางพารา เครื อข่ายรวบรวมยางพารา และเครื อข่ายข้าวสาร รู ปแบบที่สอง เครื อข่ายพันธมิตรที่รวมตัวกัน
เชิงพื้นที่ ตัวอย่างเครื อข่าย สหกรณ์การเกษตรเขานาใน จํากัด
บริ บทการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร : บทเรี ยนจากประสบการณ์ของทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
จากประสบการณ์ของทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี ภายใต้เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั ผูน้ าํ แกน
นํา และสมาชิ ก เครื อข่ า ยพัน ธมิ ต ร ผู ้แ ทนส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาคเอกชน รวมตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผูป้ ระสานงานกลางและผูท้ รงคุณวุฒิ ทําให้ได้ขอ้ สรุ ป สําหรับกรอบแนวคิดการพัฒนา
และหนุนเสริ มเครื อข่ายพันธมิตร ดังนี้
1. การคัดเลือกเครื อข่ายที่จะเข้าไปพัฒนาและหนุนเสริ มเครื อข่ายพันธมิตร
1.1 ควรเป็ นเครื อข่ายที่มีลกั ษณะของเครื อข่ายที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะโดยมีจุดเด่นของผูน้ าํ
และแกนนําที่มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์แห่ งการพึ่งตนเอง มีความเสี ยสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มุ่งคุณค่าทางจิตใจมากกว่าด้านวัตถุ
1.2 ผูน้ าํ แกนนํา และสมาชิกของแต่ละเครื อข่าย มีความพร้อมเพรี ยงและมีความรักความสามัคคี
และประการสําคัญที่สุดต้องมีวินยั
1.3 แต่ละเครื อข่ายที่จะเชื่ อมโยง มีความเห็ นพ้องต้องกันที่จะรวมตัวร่ วมเป็ นเครื อข่ายด้วย
ความสมัครใจ และยินยอมปฏิบตั ิตามพันธะและข้อตกลงร่ วมกันด้วยความจริ งใจ
จากแนวทางการคัดเลือกเครื อข่ายข้างต้น ทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี มุ่งเน้นให้ความสําคัญ ต้นทุนเดิม
ของเครื อข่าย ในเรื่ องของวิวฒั นาการและที่มาของการเกิดเป็ นกลุ่มเครื อข่าย ลักษณะและอุปนิ สัยของผูน้ าํ
แกนนํา ความพร้อมของสมาชิก และความสมัครใจของแต่ละเครื อข่าย เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญเป็ นหลัก

2. แนวทางการพัฒนาและหนุนเสริ มเครื อข่ายพันธมิตร
2.1 การกระตุน้ และเร่ งเร้าทางความคิด เพื่อให้แต่ละกลุ่มที่ก่อตัวรวมกันเป็ น เครื อข่ายเห็น
ความสําคัญ และความจําเป็ น ซึ่ งเป็ นมูลเหตุที่สําคัญของการร่ วมมือ ตลอดจนผลสําเร็ จอันเป็ นพลังที่มี
อานุภาพที่จะธํารงความอยูร่ อด ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ซึ่ งในขั้นตอนนี้ จําเป็ นต้องอาศัยความเพียรพยายามและหมัน่ ฝึ กฝน การใช้เทคนิ คและ
ทัก ษะในการสื่ อสารด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้ว ยตนเอง จนความคิดตกผลึ ก และเป็ นที่ ยอมรั บ อี ก ทั้ง
ก่อให้เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบร่ วมกันที่สมาชิกส่ วนใหญ่ เล็งเห็นได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มีการ
ชี้นาํ แต่อย่างใด
2.2 การเสริ มองค์ความรู ้ ในลักษณะของการติดอาวุธทางปั ญญา โดยนําหลักการวิเคราะห์
SWOT ANALYSIS มาเป็ นพื้นฐานในการค้นหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส ปั ญหา และอุปสรรค ของแต่
ละกลุ่ม เพื่อนําองค์ประกอบของแต่ละปั จจัยของแต่ละกลุ่มมาบูรณาการร่ วมกัน อันจะนําไปสู่ การกําหนด
ยุทธศาสตร์ แห่ งความรู ้ภายใต้เครื อข่ายพันธมิตร ที่จะดําเนิ นการร่ วมกันในอนาคต ซึ่ งในขั้นตอนดังกล่าว
มุ่ ง หวัง ให้ ก ลุ่ ม ที่ ร่ ว มกัน เป็ นเครื อข่ า ยมองเห็ น ตัว ตนแห่ ง ตนที่ แ ท้จ ริ ง เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจ ในการลด
ข้อบกพร่ องที่ตนมีจุดอ่อน และภาคภูมิใจในศักยภาพและสมรรถนะของกลุ่มตามลักษณะเด่นที่มี
2.3 การอบรมและให้การศึกษาที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึ กฝนทักษะ
ร่ ว มกัน โดยให้ความสําคัญในการศึ กษาสถานการณ์ ที่เ กิ ดขึ้ น จริ ง และเรี ย นรู ้ การปรั บตัวของกลุ่ ม ให้
สามารถกลมกลืนกับสถานการณ์ที่แปรผัน ประกอบกับ การฝึ กฝนทักษะเชิงพฤติกรรม ที่จาํ ลองเหตุการณ์
ภายใต้สมมติฐานของการแปรเปลี่ยน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี โดยมี
เป้ าหมายที่สาํ คัญที่สุดของขั้นตอนนี้ คือสามารถบรรลุไปสู่การกําหนดวิสยั ทัศน์ร่วมกันระหว่างเครื อข่าย
2.4 การกําหนดแผนงาน เพื่อให้เครื อข่ายพันธมิตรซึ่ งมีเจตนาคติร่วมกันที่จะบรรลุตาม
วิสยั ทัศน์จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องกําหนดแผนงานเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ ซึ่งนอกจากแผนงานจะให้
ความสําคัญในเรื่ องของกิจกรรม ระยะเวลาและผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบจุดวิกฤตที่จะต้องเน้นยํ้า และควรให้
ความสําคัญไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของแผนงานคือ ความมีวินยั อันหมายถึง ความมุ่งมัน่ ความซื่ อตรง ใน
การปฏิบตั ิตามแผนงาน นัน่ เอง
2.5 กําหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การปฏิบตั ิตามแผนงานได้รับ
การปรนนิ บตั ิอย่างพิถีพิถนั และทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์ ในลักษณะเกื้อหนุ นซึ่ งกันและกันจึงจําเป็ น
จะต้องกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จให้ครบถ้วนถูกต้อง และมีความชัดเจนทั้งนี้ในการประเมินความสําเร็ จใน
ทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักเป็ นธรรม โปร่ งใส มีวินยั จริ งใจ และซื่อสัตย์

2.6 การดํารงรักษาความร่ วมมือกันระหว่างเครื อข่ายพันธมิตร ด้วยพันธะสัญญาเพื่อเป็ น
การฟูมฟั กให้ความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม ในลักษณะของการเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร ที่มีเชื่อมโยงช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความมัน่ คงยัง่ ยืน จึงจําเป็ นที่จะต้องดําเนิ นกิจกรรมที่แสดงออกเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
ซึ่ งมีผลในการผูกพันการดําเนิ นการร่ วมกัน ที่เรี ยกว่า พันธะสัญญาหรื อข้อตกลงความร่ วมมือ และใน
ขณะเดียวกันเพื่อเป็ นสัญญาณบ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นความพร้อมที่จะรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่อาจส่ งผล
กระทบและมีความเสี่ ยงร่ วมกัน จึงเห็นควรให้แต่ละกลุ่มที่ร่วมเป็ นเครื อข่าย จัดตั้งกองทุนบริ หารความ
เสี่ ยง ซึ่งเป็ นหลักประกันที่สาํ คัญอย่างยิง่ ที่จะเกื้อหนุนและชดเชย ทั้งในยามที่กิจกรรมมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
และประสบภาวะวิกฤตจากประสบการณ์ในการพัฒนา และหนุ นเสริ มเครื อข่ายพันธมิตรภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยั จัดหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้เข้าไปมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มองค์ประกอบ
ตามขั้นตอนการพัฒนาและหนุ นเสริ มเครื อข่ายพันธมิตรทุกประการ จึ งขอสรุ ปแนวทางการพัฒนาและ
หนุนเสริ มเครื อข่ายได้ดงั นี้
“กระตุน้ ความคิด
ศึกษาสถานการณ์
มีหลักเกณฑ์การประเมิน

ติดอาวุธทางปัญญา
กําหนดแผนงานชัดเจน
เจริ ญด้วยพันธะสัญญา”

เครือข่ ายพันธมิตรสู่ เศรษฐกิจพอเพียง
สานภูมิปัญญา
เสริ มสร้างเครื อข่าย
สื บสานความคิด

โยงใยสู่แนวคิด
ร้อยเรี ยงเชื่อมโยงพันธมิตร
ร่ วมใจ ร่ วมจิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง
ทีมวิจัยจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

1

คํานํา
รายงานวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในครั้งนี้ เป็ นบท
สังเคราะห์ที่จดั ทําโดยทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี บทเรี ยนที่ได้เกิดขึ้นจากการถอดแบบแม่พิมพ์ ภายหลังจากทีม
วิจยั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาและเชื่อมโยงเครื อข่าย ตั้งแต่การก่อตัวของ
แต่ละกลุ่ม การฟูมฟั กบ่มเพาะการเชื่อมโยงของแต่ละเครื อข่าย จนกระทัง่ ถึงขั้นตอนการดําเนิ นกิจกรรม
ร่ วมกันของแต่ละเครื อข่าย จนสามารถดําเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า รายงานวิจยั ฉบับนี้
คงจะมีประโยชน์แก่หน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ตามสมควร
สุ ดท้ายนี้ ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ต้องขอขอบพระคุณทีมงานประสานงาน และผูท้ รงคุณวุฒิ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ที่ให้โอกาสแก่ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ในการเข้ามามีส่วนร่ วม
ในโครงการนี้ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของทีมวิจยั ในการดําเนิ นการตลอดมา อย่างไร
ก็ตาม ความสําเร็ จในการดําเนิ นการวิจยั ไม่อาจจะบรรลุผลไปด้วยดี ได้ หากไม่ได้รับความร่ วมมือจาก
สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สํานักงานเกษตร
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จึง
ขอขอบพระคุณทุกส่ วนงานในความเอื้อเฟื้ อและสนับสนุนทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ทีมวิจยั สุ ราษฎร์ธานี
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บทนํา
1.1 ข้ อมูลของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้ อที่ประมาณ 12,891
ตาราง
กิโลเมตร มากที่สุดในภาคใต้ มีเกาะขนาดใหญ่ ได้แก่ เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดชุมพรและอ่าวไทย
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครศรี ธรรมราช และกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรี ธรรมราช
แผนทีแ่ สดงทีต่ ้งั และอาณาเขต

5
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาประมาณร้อยละ 49 ของพื้นที่ท้ งั หมด ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มนํ้าน้อย
ใหญ่จาํ นวนมาก
- สภาพดินฟ้ าอากาศ ได้รับอิทธิพลลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ และลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้
- สภาพการเมืองการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็ น 18 อําเภอ 1 กิ่ง 131 ตําบล 1061 หมู่บา้ น
- ประชากรจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีประชากรทั้งสิ้ น 303,902 ครัวเรื อน เป็ นชาย 473,707 คน
หญิง 476,973 คน รวมประชากรทั้งสิ้ น 905,608 คน
- สภาพทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยของประชากร 81,137 บาท/คน/ปี รายได้ส่วนใหญ่มาจาก
ภาคการเกษตร รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ตามลําดับ พืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้เข้าสู่ ระบบบริ การราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาโดยให้
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของจังหวัด (CEO) ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546 และทางจังหวัดได้
กําหนดวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ดังนี้
 วิสยั ทัศน์จงั หวัด (VISION)
“มุ่งสู่ การเป็ นศูนย์กลางขนส่ งสิ นค้า ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจรและผูน้ าํ การท่องเที่ยว
เชิงการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยงั่ ยืนในภูมิภาค”
 เป้ าประสงค์การพัฒนาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
(1) สร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสมดุลและกระจายการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง
(2) พัฒนาระบบเกษตรครบวงจรตั้งแต่การผลิตสิ นค้าคุณภาพและยัง่ ยืน
(3) ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐานคุณภาพและยัง่ ยืน
(4) พัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งทุกระบบ ทั้งทางบก (ระบบยานยนต์และระบบ
ราง) ทางนํ้าและอากาศให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยง ครอบคลุมภูมิภาคใกล้เคียง
(5) บริ หารภายใต้อุดมการณ์และภารกิจหลักของการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
(1) การเป็ นศูนย์กลางขนส่ งสิ นค้า
(2) ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร
(3) มุ่งสู่การเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยงั่ ยืน

6
1.2 สถานการณ์ การดําเนินงานเกี่ยวกับกลุ่ม / องค์ กร / สหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีก่อนเข้ า
โครงการ
 บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในพื้นที่
ผลการศึกษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่จงั หวัดซึ่งจําแนก
ได้เป็ นกลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม/องค์กรประชาชน ชี้ให้เห็นว่า
สหกรณ์ที่จดทะเบียนซึ่ งประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริ การมีท้ งั ที่เข้มแข็งและอ่อนแอบางส่ วนประสบปั ญหาการขาดทุน และส่ วน
ใหญ่ ยังไม่สามารถดําเนินการตามภารกิจและเจตนารมย์ของสหกรณ์ได้ อีกทั้งบางส่ วนยังไม่มีความชัดเจน
ในการแก้ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต อย่า งเป็ นรู ป ธรรม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ซ่ ึ ง เป็ นสหกรณ์ ที่ อ ยู่ใ นข่ า ยมี ผ ล
ประกอบการอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่เมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินพบว่าเป็ นการเติบโตอันมีผลมาจากขนาด
ของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มาจากผลการประกอบการทางการเงินอย่างแท้จริ ง ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ีสามารถ
เห็นได้จากฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกที่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนเพียงพอ เป็ นเพียงการเพิ่มภาระหนี้สิน
ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด กลุ่มองค์กรการเงินมีจุดเด่นเกี่ยวกับ
ตัวผูน้ าํ และแกนนําขององค์กรที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณสหกรณ์ และพบว่าหลายองค์กรยัง
ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการทางการบริ หารและการจัดการทางการเงิน นอกจากนี้ องค์การ
ทางการเงินยังประสบปั ญหาการสื บทอดทายาทที่จะเป็ นแกนนําในอนาคต หากผูน้ าํ เดิ มซึ่ งเป็ นผูก้ ่อการ
และก่อตั้งองค์กรทางการเงินในระยะเริ่ มต้นการจัดตั้งองค์กรทางการเงิน ถึงวาระสิ้ นสุ ด ทั้งนี้ ในส่ วนของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่น ๆ กว่าร้อยละ 50 เป็ นกลุ่มอาชีพที่ถูกจัดตั้งขึ้นและดําเนินการภายใต้กรอบนโยบาย
ภาครัฐ ในช่วงสมัยรัฐบาลปั จจุบนั ไม่ได้เกิดขึ้นจากมูลเหตุพ้ืนฐานของความต้องการอย่างแท้จริ งของชุมชน
ที่สามารถดํารงสถานภาพอยู่ได้ในปั จจุบนั มีผลมาจากการได้รับการสนับสนุ นทางการเงินจากภาครัฐเป็ น
หลัก ดังนั้นแม้ว่ากลุ่มเหล่านี้ จะได้รับสนับสนุนและพัฒนาทักษะ และเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ตลอดจนผ่าน
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร จากส่ วนราชการเป็ นอย่างดี ก็ยงั ไม่เป็ นที่น่าเชื่ อถือได้ว่าหากสิ้ นสุ ดการ
อุดหนุนจากภาครัฐหรื อส่ วนราชการแล้วจะสามารถดํารงสถานภาพของกลุ่ม/องค์กรไว้ได้หรื อไม่
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บทวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหา อุปสรรคของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง ในการนําไปใช้กาํ หนดกรอบทิศ
ทางการดําเนิ นงานของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะนํามาพิจารณา แบ่งได้เป็ น 2 ปั จจัย
คือ
- ปั จจัยแรก เป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ปั จจัยสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ นวัตกรรม/เทคโนโลยี ปั จจัยสภาพแวดล้อมดําเนินการ ได้แก่
สมาชิก/คู่แข่ง คู่คา้ /พันธมิตร หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจัยสอง เป็ นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ข้อบังคับ/ระเบียบ โครงสร้าง
องค์กร ระบบงานการเงิน คณะกรรมการฝ่ ายจัดการ สํานักงาน วัสดุอุปกรณ์ บริ การ
จากผลการศึกษาของทีมวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมทั้งที่เป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
และปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน ของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน มีความแตกต่างกัน
เฉพาะในส่ วนของการดําเนิ นการที่เกี่ยวข้องรู ปแบบขององค์กรที่จาํ แนกได้เป็ นกลุ่ม/องค์กรที่จดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน กรอบแนวคิดพื้นฐาน กระบวนการที่ใช้ในการปฏิบตั ิ ล้วนผูกผันและยึดติดกับปรัชญา
สหกรณ์เป็ นหลัก จุดเด่น จุดด้อย ปั ญหาและอุปสรรค ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ จึงไม่อาจจะจําแนกความ
แตกต่างในหลักการที่สาํ คัญ ๆ และยังผลให้กลุ่มองค์กรเหล่านั้นดํารงอยูร่ อดจนถึงทุกวันนี้ได้ ปรากฏการณ์
ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบของกลุ่ม/องค์กรหรื อสหกรณ์ก็ดี ล้วนแต่มีวิวฒั นาการมาจาก
กลุ่มชุมชนขนาดเล็กที่ถูกก่อตั้งด้วยการมองเห็นปั ญหา หรื อประโยชน์ที่จะต้องร่ วมมือกันในการแก้ไข
และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเป็ นสําคัญ ปั จจัยสภาพแวดล้อม ทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอก
ล้วนแล้วแต่มีส่วนอย่างยิ่งทั้งในด้านการพัฒนาหรื อชักนําไปสู่ การเสื่ อมถอยของกลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ ความ
พยายามของภาครัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ เป็ นเพียงเครื่ องสําอางที่
เพียงแต่ชโลมผิวหน้าให้ดูดีข้ ึนในระยะหนึ่ง แต่ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนเค้าโครงของรู ปหน้าได้แต่อย่างใด
นอกจากนี้หน่วยงานที่เข้ามาในลักษณะของการสนับสนุน การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร ส่ วนใหญ่แอบ
แฝงเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ในรู ปแบบของการได้มีหน้ามีตา มีผลงานที่ตนเองจะได้แอบอ้างได้ว่าเป็ นผู ้
มีคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม/องค์กร จนสามารถพัฒนาตนเองได้จนถึงทุกวันนี้ ท้ งั นี้เพื่อใช้
เป็ นใบเบิกทางในการขอรับสนับสนุ นงบประมาณหรื อเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ งของตนต่อไปในอนาคต
ความจริ งดังกล่าวได้กลายเป็ นวัฒนธรรมที่ถูกสื บทอดไปยังชนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า จนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ได้พิสูจน์
ให้เห็ นอย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่กลุ่ม/องค์กร ที่ภาครัฐหรื อเอกชนเข้ามาเกี่ ยวข้องในรู ปแบบใด ๆ ก็แล้วแต่
กลุ่มและองค์กรนั้น ๆ ก็จะถูกบิดเบือนเจตนารมย์ มิหนําซํ้ายังถูกนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือต่อรอง ทั้งในทาง
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม ดังเช่นปรากฏให้เห็นอย่างสมํ่าเสมอ
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1.3 สถานการณ์การดําเนินงานเกี่ยวกับเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
สถานการณ์ความร่ วมมือของกลุ่ม/องค์กร ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี ในรู ปเครื อข่ายพันธมิตร
พบว่าเป็ นไปในลักษณะของเครื อข่ายพันธมิตรที่เปราะบาง โดยพบว่าการเกิดขึ้นของเครื อข่ายพันธมิตรมี
2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็ นเครื อข่ายที่ภาครัฐและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้นโดยเชื่อมโยงกลุ่ม/
องค์กรตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จนถึงระดับจังหวัด ลักษณะที่สอง เป็ นเครื อข่ายที่กลุ่ม/องค์กรประชาชน
เชื่อมโยงด้วยกันเองภายใต้การพึ่งพาและช่วยเหลือกัน ทางการเงินและกิจกรรมทางธุ รกิจเป็ นพื้นฐานหลัก
ทั้งนี้ บางเครื อข่ายมีการเชื่ อมโยงในลักษณะพื้นที่เดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ในขณะที่บางเครื อข่ายมีการ
เชื่อมโยงพื้นที่ของแต่ละอําเภอขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยของตัวผูน้ าํ และคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรประชาชนนั้นเป็ น
ตัวชี้วดั ที่สาํ คัญ
สําหรับบทบาทภารกิจของเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นบทบาทภารกิจเฉพาะกาล ขึ้นอยูก่ บั
เหตุผลและความจําเป็ นที่จะต้องพึ่งพากันหรื อได้รับการกระตุน้ จากหน่วยงานภาครัฐและหรื อองค์กรเอกชน
ที่จะเข้ามาผลักดันฟื้ นฟูในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ได้รับนโยบายที่จาํ เป็ นจะต้องพึ่งพาเครื อข่ายพันธมิตรที่มีอยู่
โครงสร้างการบริ หารจัดการขององค์กรเครื อข่ายพันธมิตร ไม่มีความชัดเจน เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หาร ประกอบกับผูน้ าํ องค์กรเครื อข่ายพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือก หรื อแต่งตั้งให้
เป็ นคณะผูบ้ ริ หารเครื อข่ายมักมีภาระกิ จ ทั้งที่ส่วนราชการมอบหมายให้เกื อบครบทุกส่ วนงานที่มีอยู่ใน
พื้นที่และในขณะเดียวกันยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อองค์กรและชุมชนที่ตนเองสังกัดหรื อเป็ นแกนนําอยู่
เดิมจนไม่มีเวลาเพียงพอ แต่การเข้ามาบริ หารจัดการเครื อข่ายพันธมิตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลพวงจาก
บริ บทดังกล่าว ยังมีผลให้กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการระหว่าง กลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่ร่วมกันเป็ นพันธมิตรถูก
มองเป็ นเป้ าหมายรองเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่
1.4 สรุ ป
ผลการสังเคราะห์สถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ตามโครงการประสานงานเพื่อพัฒนา
กรอบแนวคิดสําหรับชุดโครงการวิจยั ด้านสหกรณ์ (จุฑาทิพย์และคณะ, 2537) ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม/องค์กร
ประชาชนที่มีพฤตินยั เป็ นสหกรณ์น้ นั มีท้ งั ที่เป็ น “สหกรณ์” และ “มิได้เป็ นสหกรณ์” ซึ่งต่างฝ่ ายก็มีจุดเด่น
จุดด้อยแตกต่างกันไปสําหรับองค์กรประชาชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เป็ น “สหกรณ์” นั้น
มีจุดเด่นตรงที่มีสถานภาพเป็ น “นิ ติบุคคล” และมีระบบเครื อข่ายที่เรี ยกกันว่าขบวนการสหกรณ์ โดยมี
สันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยเป็ นองค์กลางระดับสู งที่จดั ตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ความร่ วมมือกันตามวิธีการสหกรณ์ ปั ญหาที่สาํ คัญของการสหกรณ์กค็ ือยังมีสหกรณ์อีกจํานวนมากที่ยงั ไม่
สามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การขาด
การมีส่วนร่ วมของสมาชิก ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายจัดการสหกรณ์ยงั ไม่มีศกั ยภาพและความพร้อมในการบริ หาร
จัดการ จึงมักเห็นปรากฎการณ์ที่สหกรณ์ยงั ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐ จนเป็ นที่มาของคําว่า “สหกรณ์
ถูกครอบงําจากรัฐ” ในขณะเดียวกันกลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีพฤตินยั เป็ นสหกรณ์ แต่มิได้จดทะเบียนเป็ น
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สหกรณ์น้ นั มีจุดเด่นคือ ส่ วนใหญ่กลุ่ม/องค์กร ประชาชนเหล่านั้นมักเกิดจากการรวมตัวของประชาชนเอง มี
ผูน้ าํ ที่เข้มแข็งและมีอุดมการณ์ สมาชิกเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังจึงทําให้กลุ่ม/องค์กรเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่
กิจกรรมส่ งเสริ มการออมและการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กเป็ นสําคัญ และในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาระบบ
เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อสร้างความเป็ นปึ กแผ่นมากขึ้นเรื่ อย ๆ แต่มีประเด็นที่เป็ นข้อสังเกตคือ เมื่อใดที่
กลุ่ม/องค์กร ขาดผูน้ าํ ไปมักจะประสบปั ญหาการดําเนิ นงานและก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ สมาชิ กอยู่
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังพบว่า การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในอดีตที่ผา่ นมา ยังคงปิ ดตัวอยูใ่ นแวดวงของ
สหกรณ์ เท่านั้น ไม่มีการขยายเครื อข่ายไปเชื่ อมโยงกับขบวนการสหกณ์ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ยังคง
เป็ นไปในลักษณะที่ต่างฝ่ ายต่างอยู่ ไม่มีการเสริ มสร้างความร่ วมมือที่จะเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันและพัฒนาไป
ด้วยกัน
ประเด็นที่เป็ นแง่คิดสําหรับการพัฒนา คือ ทําอย่างไรจึงจะให้สมาชิกกลุ่ม/องค์กรประชาชน ทั้ง
ที่จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ และสหกรณ์ภาคประชาชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ซ่ ึ งกันและ
กัน และทําอย่างไรองค์กร/หน่ วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรประชาชนเหล่านี้ มีการประสาน
ความร่ วมมือที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนา โดยไม่อยูใ่ นลักษณะที่หลายฝ่ ายมองว่าเป็ นการ
แย่งชิงประชาชนอย่างที่เป็ นอยู่
ข้อสรุ ปที่ทุกฝ่ ายเห็ นตรงกันสําหรับแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ซ่ ึ งได้กาํ หนดไว้ใน
แผน พัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546–2549 ชี้แนะว่าการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคน
ให้ปรากฏคุณค่าสหกรณ์ในตัวคนอย่างแท้จริ ง เพื่อคนเหล่านั้นจะได้มีศกั ยภาพและความพร้อมในการเข้าไป
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กรของตนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกชุมชน สังคม ตามวิถีสหกรณ์ต่อไป
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
2.1 แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1. ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี (ศตจ.จ.สฎ)
2. ที่ทาํ การปกครองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
3. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
วิธีการเก็บข้ อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ใช้วิธีการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยขอความร่ วมมือ ขอสําเนารายงานโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนจากส่ วนงานตามที่กล่าว
ข้างต้นเป็ นข้อมูลหลัก ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลคนจนจากสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน
อาศัยวิธีการขอความร่ วมมือ โดยติดต่อทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมตลอดถึ งการขอความ
ร่ วมมือจากที่ว่าการอําเภอ เพื่อรับทราบข้อมูลโดยตรงของอําเภอ และนํามาตรวจสอบรายชื่ อสมาชิ กกับ
สหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
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2.2 ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
ลําดับ
รายการ
1 ประชากรในจังหวัด
2 ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
2.1 แบ่งตามพื้นที่
2.2 แบ่งตามปั ญหาความยากจน
- ปั ญหาที่ดิน
- ปั ญหาคนเร่ ร่อน
- ปั ญหาอาชีพผิดกฎหมาย
- ปั ญหารายได้ที่เหมาะสม
- ปั ญหาถูกหลอกลวง
- ปั ญหาหนี้สิน
- ปั ญหาที่อยูอ่ าศัย
- ปั ญหาอื่น ๆ
3 สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน
4 สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายประชาชน
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน

จํานวนคนจนจดทะเบียน (ราย)
153,885
153,885
153,885
153,885
92,416
75
126
2,114
626
32,572
19,854
6,102
19,738
8,673
11,065
1,150
738
412

ค่ าร้ อยละ
100
100
100
100
60.05
0.04
0.08
1.37
0.40
21.20
12.90
3.96
100
43.95
56.05
100
64.17
35.82
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2.3 บทสรุ ป
จากการศึกษาของทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปั ญหาความยากจนของรัฐบาล
ในกรณี ของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทําให้ทราบว่าปั ญหาที่มีสัดส่ วนของคนจนจดทะเบียนในพื้นที่สูงสุ ด 3
ลําดับแรก ได้แก่ ปั ญหาที่ดิน ร้อยละ 60.05 ปั ญหาหนี้สิน ร้อยละ 21.20 และปั ญหาที่อยูอ่ าศัย ร้อยละ
12.90 ในทางกลับกัน ผลการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวกลับได้รับการเยียวยาแก้ไขแล้วเสร็ จ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปั ญหาความยากจนในกรณี อื่น ๆ อีก 5 กรณี ที่ดาํ เนินการแก้ไข กลับมีสัดส่ วนที่ได้รับการแก้ไขน้อย
ที่สุด กล่าวคือปั ญหาหนี้ สิน ได้รับการแก้ไขแล้วคิดเป็ นร้อยละ 80 ส่ วนปั ญหาที่ดินและปั ญหาที่อยูอ่ าศัย
ได้รับการแก้ไขแล้วเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 50 ตามลําดับ สาเหตุของความแตกต่างในการแก้ไข
ปั ญหา พบว่าปั ญหาหนี้สิน มีหน่วยงานซึ่ งเข้ามารับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปั ญหา ได้แก่ ที่ว่าการอําเภอ
และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันการเงินโดยส่ วนใหญ่มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนอยูก่ ่อนแล้ว
ประกอบกับสถาบันการเงินที่เข้ามาดําเนิ นการส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับสถาบันการเงินของรัฐ
ซึ่ งรัฐบาลและสถาบันการเงินได้บรรลุขอ้ ตกลงในความร่ วมมือ โดยกําหนดเป็ นเงื่อนไขของการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของสถาบันการเงินนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน จึงส่ งผลให้นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
หนี้สินทั้งใน และนอกระบบได้รับการแก้ไขที่ค่อนข้างรวดเร็ วกว่าปั ญหาที่ดินและปั ญหาที่อยูอ่ าศัย อย่างไร
ก็ตามข้อจํากัดที่เป็ นปั ญหาสําคัญที่ส่งผลให้การแก้ไขปั ญหาที่ดินและปั ญหาที่อยูอ่ าศัย ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ให้แล้วเสร็ จ มีสาเหตุมาจากสภาพข้อเท็จจริ งของปั ญหาซึ่ งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และถูกทอดทิ้งมา
ยาวนาน ประกอบกับมี ส่วนงานที่ เกี่ ยวข้องมี หลายกรม/กอง ทั้งกระทรวงเดี ยวกันและต่ างกระทรวง
บางส่ วนงานไม่มีหน่ วยงานรับผิดชอบโดยตรงในพื้นที่ ทําให้มีความยุ่งยากในการประสานงานแก้ไข
ปั ญหา อีกทั้งปั ญหาดังกล่าวหากจะแก้ไขตามข้อเท็จจริ ง อาจส่ งผลกระทบต่อเนื่ องทั้งภาคเอกชนและ
ภาครั ฐอย่างแพร่ หลาย หนําซํ้ายังเกี่ ยวพันถึงผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิ พล กลุ่มผลประโยชน์ที่มีสาย
สัมพันธ์โยงใยอย่างซับซ้อน จึงเป็ นผลให้การแก้ไขปั ญหาไม่อาจบรรลุผลได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามแม้
การแก้ปัญหาในภาพรวม ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร แต่ยงั สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นยุคสมัยที่มีการหยิบ
ยกปั ญหาความยากจนมาดําเนิ นการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากที่สุด อย่างน้อยที่สุดก็ยงั สามารถ
พูดได้อย่างเต็มปากว่าการประกาศสงครามเพื่อเอาชนะความยากจน ได้ถูกป่ าวประกาศสู่ สาธารณชนเพื่อ
รั บ รู ้ รั บ ทราบโดยทั่ว กัน แม้ก ารจัด ทัพและเคลื่ อ นกํา ลัง พลเข้า สู่ สงครามจะดู สั บ สนและไม่ เ ป็ นที่ น่ า
ประทับใจอยู่ แต่อย่างน้อยก็ยงั ถือว่านับแต่น้ ี ต่อไปไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาบริ หารประเทศในอนาคต จําเป็ น
จะต้องถือธงชัย การแก้ไขปั ญหาความยากจนเป็ นหนึ่ งในนโยบายอีกหลาย ๆ นโยบายในการบริ หาร
ประเทศต่อไป จนกว่าสงครามจะยุติอย่างสงบราบคาบ
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บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่าของทีมวิจัย

ลําดับ วัน/เดือน/ปี
กระบวนการ/วิธีการ
ที่
ของทีมวิจัย
1 28 พ.ย. 48 การประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบตั ิการ
2

6 ธ.ค. 48

3

12 ธ.ค. 48

4

19 ธ.ค. 49

5

29 ธ.ค. 48

6

8 ก.พ. 49

7

8 ก.พ. 49

8

14 ก.พ. 49

9

28 ก.พ. 49

10

7 เม.ย. 49

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
(จํานวน/คน)
100 คน
ร.ร.เทศบาล 4
เปิ ดตัวโครงการ / ชี้แจง
อ.เมือง
ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์
จ.สุ ราษฎร์ธานี
โครงการ
การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย
20 คน
ธ.ก.ส.สาขาดอนสัก ชี้แจงโครงการ เชิญชวน
อ.ดอนสัก
เข้าร่ วมโครงการ
การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย
22 คน
ที่วา่ การ อ.เคียนซา ชี้แจงโครงการ เชิญชวน
อ.เคียนซา
เข้าร่ วมโครงการ
การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย
26 คน
ธ.ก.ส.สาขาพระแสง ชี้แจงโครงการ เชิญชวน
อ.พระแสง
เข้าร่ วมโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
60 คน
ห้องอาหารคุม้ เขาวง ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเชิญ
อ.บ้านตาขุน
ชวนเข้าร่ วมเครื อข่าย
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน(เช้า)
80 คน
เขื่อนรัชชประภา
กําหนดวิสยั ทัศน์ /กรอบทิศทาง
อ.บ้านตาขุน
เครื อข่ายรวบรวมยางพารา
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน (บ่าย) 40 คน
เขื่อนรัชชประภา
กําหนดวิสยั ทัศน์/กรอบทิศทาง
อ.บ้านตาขุน
เครื อข่ายรวบรวมยางพารา
การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย
50 คน
สนง.สกก.บ้านนาสาร การเชื่อมโยงเครื อข่าย
อ.บ้านนาสาร
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
50 คน
บ้านคีรีรอบ
กําหนดวิสยั ทัศน์/กรอบทิศทาง
อ.กาญจนดิษฐ์
เครื อข่าย
การประชุมแบบมีส่วนร่ วม
44 คน
สนง.สกก.เขานาใน การเชื่อมโยงเครื อข่าย
( เช้า )
อ.พนม
การประชุมแบบมีส่วนร่ วม
33 คน
สนง.สกก.บ้านตาขุน การจัดทําแผนการปฏิบตั ิการ
( เช้า )
อ.บ้านตาขุน
เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่าย
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ / วิธีการ
ของทีมวิจัย
การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ

กลุ่มเป้าหมาย
(จํานวน/คน)

สถานที่

24 คน

สนง.สกก.บ้านนาสาร
อ.บ้านนาสาร

กลุ่มผลิตยางพารา
บ้านทุ่งทับเชือก
อ.เขาพนม จ.กระบี่
สนง.สกก.เขานาใน
อ.พนม

11

10 เม.ย.49

12

11 พ.ค.49 การศึกษาดูงาน

40 คน

13

13 พ.ค. 49 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ปัญหาและโอกาส

50 คน
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8 มิ.ย. 49 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

100 คน

15

9 มิ.ย. 49

การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย

30 คน

16

18 ก.ค. 49 การจัดเวทีสมั มนากลุ่มย่อย

29 คน

17

24 ก.ค. 49 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

55 คน

18

3 ส.ค. 49

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

30 คน
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5 ส.ค. 49

การประชุมแบบมีส่วนร่ วม

45 คน

20

7 ส.ค. 49

การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย

22 คน

21

10 ส.ค. 49 การประชุมสัมมนาและ
จัดทําพิธีลงนามข้อตกลง

20 คน

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ
การวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มและ
การเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร
แก่คณะกรรมการสหกรณ์
และสมาชิก
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มพัฒนา
คุณภาพยางแผ่น

การวิเคราห์ SWOT และความ
เป็ นไปได้ของการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
คุม้ เขาวง อ.บ้านตาขุน การจัดทําแผนขั้นตอนกระบวน
การเชื่อมโยงแต่ละเครื อข่าย
โรงเรี ยนเทศบาล 4
การหนุนเสริ มการเชื่อมโยง
อ.เมือง
เครื อข่าย
สนง.สกก.เขานาใน
การหนุนเสริ มการเชื่อมโยง
อ.พนม จ.สุ ราษฎร์ธานี เครื อข่าย
โรงแรมเสาวลักษณ์
การหนุนเสริ มการเชื่อมโยง
อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี เครื อข่าย เก็บข้อมูลและ
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มออมทรัพย์
การติดตามผลการเชื่อมโยง
บ้านเขานาใน
เครื อข่าย
อ.พนม จ.สุ ราษฎร์ธานี
โรงแรมบรรจงบุรี
การติดตามผลการเชื่อมโยง
อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี เครื อข่าย
ธ.ก.ส.สาขาบ้านตาขุน สรุ ปผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย
อ.บ้านตาขุน
สนง.ธ.ก.ส.จังหวัด
สรุ ปผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย
สุ ราษฎร์ธานี
และลงนามบันทึกข้อความ
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บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 ข้ อสรุปจํานวน / รู ปแบบเครือข่ ายทีเ่ ป็ นผลงานของทีมวิจัยสุ ราษฏร์ ธานี
การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฏร์ธานีในที่น้ ีมีวตั ถุ
ประสงค์สาํ คัญที่จะสร้างความเข้มแข้งและยัง่ ยืนแก่กลุ่ม/องค์กรประชน ซึ่ งจะนําไปสู่ การเป็ นที่พ่ ึงของ
สมาชิกตามเป้ าหมายของสหกรณ์
ทีมวิจยั สุ ราษฏร์ธานีได้แบ่งการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ มีส่วนร่ วมโดยใช้
เวลา 1 ปี มีกระบวนการทํางานสร้างเครื อข่ายพันธมิตรและผลดําเนินงานในส่ วนของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ในที่น้ ีจะสรุ ปให้เห็นในรู ปของ data flow diagram ซึ่งจะช่วยให้เห็นขั้นตอนกระบวนการทํางานของทีม
วิจยั ตลอดจนรู ปแบบการสร้างเครื อข่ายที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินการของทีมวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อ
คัดเลือกและเชิญชวนเข้าร่ วมโครงการ โดยผ่านเวทีช้ ีแจ้งทําความเข้าใจแก่ผนู ้ าํ กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่ต่าง ๆ
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการและเวทีการเรี ยนรู ้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ โดยมุ่งเน้นให้เห็น
ความสําคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูล และประโยชน์การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
3. การจัดเวที การเรี ยนรู ้ เพื่อโน้มน้าว ให้ที่ประชุ มเห็ นชอบให้มีเครื อข่ายพันธมิตร รู ปแบบ
โครงสร้างของเครื อข่ายที่ควรจะเป็ นรวมตลอดถึงการกําหนดวิสยั ทัศน์/กรอบทิศทางการดําเนินงานเครื อข่าย
4. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการของแต่และเครื อข่ายเพื่อให้เกิด การเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มนั่ คง/ยัง่ ยืน
5. การหนุ นเสริ มให้เกิ ดการปฏิบตั ิงานแต่ละเครื อข่ายเป็ นไปตามแผนปฏิ บตั ิการรวมถึงการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
6. การจัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อให้มาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
7. การหนุ นเสริ มให้มีการลงนาม ความร่ วมมือของเครื อข่ายและการประเมินผลการเชื่ อมโยง
เพื่อบรรลุผลการนําไปสู่การเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรที่มนั่ คงยัง่ ยืนต่อไป
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ผลงานวิจยั ของทีมวิจยั สุ ราษฏร์ธานี สามารถหนุนเสริ มการสร้างเครื อข่ายได้เป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. เครื อข่ายที่รวมตัวกับเชิงธุรกิจจํานวน 3 เครื อข่าย ได้แก่ เครื อข่ายตลาดกลางยางพารา
เครื อข่ายรวบรวมยางพารา และเครื อข่ายข้าวสาร
2. เครื อข่ายที่รวมตัวกันเชิงพื้นที่จาํ นวน 1 เครื อข่ายได้แก่ เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรเขานาใน
จํากัด
ผลการดําเนินงานของทีมวิจยั สุ ราษฏร์ธานีสามารถแสดงเป็ นรู ปแบบเครื อข่ายที่แสดงการเชื่อมโยง
เครื อข่ายที่เกิดขึ้น ดังรายละเอียดในรู ปได้ดงั นี้
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เครือข่ ายตลาดกลางยางพารา

4
บริษทั
ผู้ประมูล

3

ตลาดกลาง
สุ ราษฎร์ ธานี

6
สกก.ทัว่ ไป

พ่อค้าท้องถิ่น

2
1

ตลาดกลาง
เครื อข่าย
สกก.พนม

กลุ่มรวบรวม

ธนาคาร
กรุงไทย

5

6
6

แจ้งปริ มาณ/คุณภาพ

ตลาดกลาง
เครื อข่าย
สกก.บ้านนาสาร

7
กลุ่ม สกย.

8
ธ.ก.ส.

ตลาดกลาง
เครื อข่าย
สกก.เคียนซา
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เครือข่ ายรวบรวมยางพารา

4

สิ นเชื่อ

สิ นเชื่อ

ธ.ก.ส.

ตลาดกลาง
สุ ราษฎร์ ธานี

พ่อค้าท้องถิ่น

2

รวมกันขายยางคุณภาพ

1
สมาชิก สกก.

ขายขาด
สกก.บ้านตาขุน

สกก.เชี่ยวหลาน

สกก.เขานาใน

สกก.บ้านนาสาร

เกษตรกร
MOU

กลุ่มรวบรวม

MOU

MOU

3
รวมกันขายยางด้อยคุณภาพ

รวบรวม
ไทยฮั้ว

วงศ์บณ
ั ฑิต

ฮาเมน
บริ ษทั ผูป้ ระมูลยางพารา (แผ่น)
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เครือข่ ายข้ าวสาร

ประชาชน
ทัว่ ไป
สกก.
พุนพิน

กทบ.
สามัคคี

สกก.เมือง
(จัดจําหน่ าย)

พ่อค้า
รายย่อย
สมาชิก
สกก.

สกก.
ดอนสัก

โรงแรม
ไดมอนด์

MOU
การจําหน่าย/ขนส่ ง
ทดแทน

สกก.เคียนซา
(จัดจําหน่ าย)

กลุ่มเกษตรกร
ไสขลบ

สกก.
พระแสง
ร้านค้า
ท้องถิ่น

สมาชิก
สกก.
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เครือข่ ายพืน้ ที่ สกก. เขานาใน จํากัด

กลุ่มพัฒนา
ยางแผ่น

กลุ่ม
สมุนไพร

3

ร่ วมซื้ อร่ วมขาย

สิ นเชื่อ
2

4

กลุ่มลาน
เทปาล์ม
กลุ่ม
ปุ๋ ยหมัก

สกย.
โครงการ

กลุ่ม
ออมทรัพย์

กลุ่ม
แม่บา้ น

สกก.
เขานาใน

1
รวมทุน
จําหน่ายปุ๋ ย/ข้าวสาร

กลุ่ม
เกษตรกร

กองทุน
หมู่บา้ น

5

กิจกรรมความรู้ / เทคโนโลยี / สังคม

วัด

อบต.

โรง
เรี ยน
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4.2 ความเป็ นมาการดําเนินงานในเครือข่ ายปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ ของเครือข่ าย
ก. เครือข่ ายตลาดกลางยางพารา
1. ความเป็ นมา
เครื อข่ายตลาดยางพาราเป็ นวิวฒั นาการที่เกิดขึ้นโดยมีพ้ืนฐานเดิม โดยการเป็ นเครื อข่าย
รวบรวมยางพารา (ยางแผ่น) มาก่อน หลังจากเครื อข่ายรวบรวมยางพาราได้เข้ามาคลุกคลีเกี่ยวกับกลไก
การตลาดยางพาราระยะหนึ่ง เริ่ มมองเห็นทางกลไกทางการตลาดยังมีช่องทางที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการ
เข้าไปมีส่วนใกล้ชิดที่สุดกับตลาดยางพาราและบริ ษทั ผูป้ ระมูลยางพาราได้อีก ประกอบกับตลาดยางพารา
สุ ราษฏร์ ธานี มีขอ้ จํากัดในการบริ หารจัดการ และบริ ษทั ผูป้ ระกอบยางพาราประสบปั ญหาในการบริ หาร
คลังสิ นค้า การขนส่ งมี ข้ นั ตอนยุ่งยากและค่าใช้จ่า ยสู ง สอดรั บกับนโยบายของสถาบัน วิจ ัยยางพาราที่
ต้องการกระจายการบริ หารการจัดการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งมีผลมาจากตลาดกลางยางพาราสุ ราษฏร์ธานี
จะต้องมีความรับผิดชอบในการบริ หารตลาดกลางยางพารา ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี รวม
ทั้งสิ้ น 18 อําเภอ และยังต้องรับผิดชอบพื้นที่จงั หวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ ตรัง พังงา นครศรี ธรรมราช
ชุมพร และระนอง และด้วยศักยภาพรวม ความรู ้ ประสบการณ์ ในการรวบรวมยางพารามาเป็ นเวลา
พอสมควร จึงกลายเป็ นโอกาสของสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จํากัด สหกรณ์การเกษตรเคียนซา จํากัด
และสหกรณ์ นิคมพนม จํากัด ที่จะร่ วมมือกันในการดําเนิ นงานในฐานะตลาดกลางย่อยของตลาดกลาง
ยางพาราสุ ร าษฏร์ ธ านี โดยดํา เนิ น เครื อ ข่ า ยยางพาราร่ ว มกัน เรี ย กว่ า เครื อ ข่ า ยตลาดกลางยางพารา
สุ ราษฏร์ธานี
2. การดําเนินการของเครื อข่ายในปัจจุบนั
การดําเนิ นการเครื อข่ายตลาดกลางยางพารา ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จํากัด สหกรณ์การเกษตรเคียนซา จํากัด และสหกรณ์นิคมพนม จํากัด โดยมีตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ธานี
เป็ นหัวขบวน การดําเนิ นการของเครื อข่ายตลาดกลางยางพารา สหกรณ์ท้ งั สามสหกรณ์มีอาํ นาจหน้าที่
เช่ นเดี ยวกับตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี ทุกประการ มีความแตกต่างเฉพาะพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อ
กระจายการรวบรวมและการเปิ ดประมูลให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ แต่ละเครื อข่ายจะให้ความ
ร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการรวบรวมผลผลิต การต่อรองราคา และการพึ่งพากันด้าน
การเงิ น โดยมี จุ ดมุ่ งหมายร่ วมกันที่ จะลดความเสี่ ยง อันสื บเนื่ องมาจากความแปรปรวนของกลไกทาง
การตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การจัดตั้งกองทุนบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกันในอนาคต
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3. วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายตลาดกลางยางพารา
1. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ร่วมเครื อข่าย ให้สามารถขายยางแผ่นได้ในราคาที่สูงขึ้น อีกทั้ง
ได้รับปันผลตามส่ วนธุรกิจเพิ่มขึ้น
2. เพื่อรวบรวมปริ มาณ/คุณภาพยางแผ่นจากสมาชิกร่ วมกัน เพื่อให้ได้จาํ นวน/คุณภาพ
ตามข้อตกลงของตลาดกลางยางพาราสุ ราษฏร์ธานี และบริ ษทั ผูป้ ระมูลยางพาราแผ่น เพื่อผลประโยชน์ในการ
ต่อรองราคากับผูท้ ี่ซ้ือ
3. เพิ่มลดต้นทุนในการขนส่ ง และค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขายยางแผ่นคุณภาพ
4. เพื่อที่ให้มีส่วนร่ วมในการกําหนดราคา กลไกทางการตลาดที่อาํ นวยประโยชน์ให้แก่
สมาชิกและผูผ้ ลิตยางแผ่นคุณภาพ
5. เพื่ อ ร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ด้า นการเงิ น ด้า นการต่ อ รองราคา เพื่ อ
บรรลุผล สุ ดท้ายที่จะก่อให้เกิดการจัดตั้งกองทุนบริ หารความเสี่ ยง อันมีผลมาจากความไม่แน่นอนของ
กลไกทางการตลาดต่อไป
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของเครื อข่ายตลาดกลางยางพารา
1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มรวบรวบยางพาราและพ่อค้าท้องถิ่น รวบรวมยางแผ่น
คุณภาพ มาเสนอขายให้แก่ตลาดกลางเครื อข่าย
2. ตลาดกลางเครื อข่าย จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพและนํ้าหนักของผูร้ วบรวม
แต่ละราย เมื่อดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว แต่ละเครื อข่ายก็จะแจ้งคุณภาพและจํานวนนํ้าหนักทั้งหมดที่รวบรวม
แต่ละคราวให้แก่ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ธานีทราบ
3. เมื่อตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี รับทราบการแจ้งคุณภาพและจํานวนนํ้าหนัก
ของแต่ละตลาดกลางเครื อข่ายแล้ว ก็จะรวบรวมปริ มาณทั้งหมด ทั้งที่ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี
รวบรวมมาโดยตรง และรวบรวมผ่านเครื อข่ายตลาดกลาง แจ้งปริ มาณ และคุณภาพให้แต่ละบริ ษทั ที่เป็ นผู ้
ประมูล พร้อมกับเปิ ดประมูลราคาในคราวเดียวกัน
4. เมื่อแต่ละบริ ษทั ผูป้ ระมูลยางพารารับทราบปริ มาณ และคุณภาพที่ตลาดกลางยางพารา
สุ ราษฎร์ธานีจะเปิ ดประมูล แต่ละบริ ษทั ก็จะเสนอราคามาที่ตลาดกลาง และบริ ษทั ใดเป็ นผูป้ ระมูลได้ ก็จะ
สัง่ จ่ายไปยังธนาคารกรุ งไทย ซึ่งบริ ษทั มีบญั ชีไว้กบั ธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีของตลาดกลางยางพารา
สุ ราษฎร์ธานี
5. ภายหลังจากตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี ได้รับทราบการโอนเงินจากบริ ษทั ผู ้
ประมูล ก็จะประสานงานไปยังตลาดกลางเครื อข่ายของแต่ละสหกรณ์ เพื่อแจ้งสถานที่ที่จะนํายางแผ่นที่
เข้าประมูลในคราวนั้น ไปส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ผูป้ ระมูลได้ พร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ที่เป็ น
เครื อข่ายตลาดกลาง
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6. สหกรณ์ ที่เป็ นเครื อข่ายตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี ก็จะขนส่ งยางแผ่นไปยัง
บริ ษทั ผูป้ ระมูลได้ และติดต่อผูร้ วบรวมมารับเงินจากการรวบรวมยางแผ่น
7. กรณี สหกรณ์ซ่ ึงเป็ นเครื อข่ายตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ธานีขาดแคลนเงินทุน หรื อ
มีแต่ไม่เพียงพอ ประกอบกับไม่สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากตลาดกลางเครื อข่ายได้เพียงพอ
สามารถขอกูเ้ งินทุนจาก ธ.ก.ส.เพื่อรวบรวมผลผลิตได้
ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงการไหลเวียนของยางพารา (ยางแผ่น) แสดงเป็ น FLOW
CHART ได้ดงั นี้
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FLOW CHART
แสดงการไหลเวียนของสิ นค้ ายางพารา (ยางแผ่น)
ของเครือข่ ายตลาดกลาง
สมาชิก สกก.
กลุ่มรวบรวม
ลูกค้ าท้ องถิ่น

ตลาดกลาง
เครือข่ าย
สกก.

ตลาดกลาง
สุ ราษฎร์ ธานี

บริษัท
ผู้ประมูล
ยางพารา

ธนาคาร
กรุงไทย

ธ.ก.ส.

รวบรวม
แจ้งปริ มาณ / คุณภาพ
แจ้งปริ มาณ / คุณภาพ
เปิ ดประมูล
ประมูลราคา

สัง่ จ่าย
โอนเงิน
โอนเงิน / แจ้งขนส่ ง
จ่ายเงิน
ขนส่ งยางแผ่น
สิ นเชื่อ
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ข. เครือข่ ายรวบรวมยางพารา
1. ความเป็ นมา
เครื อข่ายรวบรวมยางพาราเป็ นผลพวงของความสําเร็ จที่เกิดขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจมา
จากแนวความคิด รวมกันซื้อและร่ วมกันขาย ซึ่ งเป็ นรากฐานทางปรัชญาของขบวนการสหกรณ์ที่มีอยูเ่ ดิม
แต่ได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในกิจการธุ รกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร เดิมที่สหกรณ์การเกษตรเป็ นเพียง
ผูท้ าํ หน้าที่ รวบรวมยางแผ่นของสมาชิ กและปริ มาณ/คุณภาพครบถ้วนตามจํานวนที่ตลาดกลางยางพารา
สุ ราษฏร์ ธานี และบริ ษทั ผูป้ ระมูลกําหนด จึงส่ งไปตลาดกลางยางพาราและบริ ษทั ผูป้ ระมูลได้แล้วแต่กรณี
บางครั้งราคาที่รับซื้อจากสมาชิก ณ วันที่สมาชิกนํามาเสนอขาย มีความแตกต่างในแง่ของราคาในวันที่
สหกรณ์รวบรวมไปขายมาก อีกทั้งตลาดกลางยางพาราและบริ ษทั ผูป้ ระมูลยางพารา สามารถนําเงื่อนไข
ของปริ มาณ/คุณภาพยางพาราที่เสนอขายกดราคาที่ควรเห็นจริ ง เป็ นผลให้สหกรณ์และสมาชิกพลอยได้รับ
ผลกระทบไปด้วย
ปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะหาเครื อข่ายรวบรวมยางแผ่น โดย
สหกรณ์ทางการเกษตรบ้านตาขุน จํากัด สหกรณ์การเกษตรเชี่ยวหลาน จํากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด ได้รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายเชิงธุ รกิจ โดยมุ่งเน้น
ให้ความสําคัญการรวบรวมยางแผ่นคุณภาพเป็ นเป้ าหมายหลัก
2. การดําเนินการของเครื อข่ายในปัจจุบนั
การดําเนิ นการเครื อข่ายรวบรวมยางพารา ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน
จํา กัด สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นนาสาร จํา กัด สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นเขานาใน จํา กัด และสหกรณ์
การเกษตรเชี่ยวหลาน จํากัด ได้รวมตัวเป็ นเครื อข่ายรวบรวมยางพารา โดยสหกรณ์จะรวบรวมยางแผ่นหรื อ
ซื้อขาดจากกลุ่มรวบรวมยางแผ่น สมาชิกและเกษตรกรที่อยูใ่ นเขตพื้นที่การดําเนินงานของตน โดยแต่ละ
สหกรณ์จะจําแนกยางแผ่นที่รับซื้อหรื อรวบรวมเป็ นยางแผ่นคุณภาพและยางที่ไม่ได้คุณภาพ โดยยางแผ่น
คุณภาพจะรวบรวมส่ งตลาดกลางยางพาราสุ ราษฏร์ ธานี โดยตรง ทั้งนี้ ก่อนส่ งยางแผ่นคุณภาพ จะมีการ
สื่ อสารและประสานงานกับพื้นที่ให้ทราบปริ มาณที่ชดั เจน ทั้งนี้ หากกรณี ใดกรณี หนึ่ งสหกรณ์การเกษตร
ที่รวมเป็ นเครื อข่าย มีปริ มาณไม่เพียงพอตามข้อตกลงที่แจ้งให้แก่ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฏร์ ธานี ก็ให้
เป็ นหน้าที่แต่ละสหกรณ์ที่ร่วมเป็ นเครื อข่าย จะต้องร่ วมมือกันรวบรวมการจัดซื้ อยางแผ่นคุณภาพให้ได้
ตามปริ มาณที่ตกลงกับตลาดกลาง เพื่อให้ได้ราคาตามที่รับแจ้งจากตลาดกลางยางพาราสุ ราษฏร์ ธานี ใน
กรณี ของการขายยางแผ่นที่ไม่ได้คุณภาพ แต่ละสหกรณ์ที่รวมเป็ นเครื อข่ายจะทําบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั
ผูป้ ระมูล โดยแต่ละสหกรณ์ได้มีขอ้ ตกลงแห่ งความร่ วมมือที่กาํ หนดให้สหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายแยกกัน ทํา
บันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั ได้เพียงบริ ษทั เดียว แต่จะต้องครอบคลุมทุกบริ ษทั โดยไม่ซ้ าํ กัน ตัวอย่างเช่ น
สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จํากัด มีพนั ธะทางธุรกิจร่ วมกับ บริ ษทั ไทยฮั้ว สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
มีพนั ธะธุ รกิจร่ วมกับ บริ ษทั ฮาเมนทรานสปอร์ ต สหกรณ์การเกษตรเชี่ ยวหลาน มีพนั ธะทางธุ รกิ จร่ วมกัน
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บริ ษทั วงศ์บณ
ั ฑิต โดยมีสหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด ไม่มีพนั ธะทางธุรกิจกับบริ ษทั อื่น ๆ แต่
อย่างใด แต่ให้สามารถเชื่ อมโยงการรวบรวมยางแผ่นคุ ณภาพ โดยมี บนั ทึ กข้อตกลงร่ วมกัน สหกรณ์
การเกษตรเชี่ยวหลาน จํากัด โดยตรงการร่ วมมือกันในรู ปแบบเครื อข่ายรวบรวมยางพาราโดยเฉพาะกรณี
ยางแผ่นที่ไม่ได้คุณภาพ จึงขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของบริ ษทั ผูป้ ระมูลรายใดจะเป็ นบริ ษทั ที่ให้ราคาสู งสุ ด แต่ละ
สหกรณ์ที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายจึงรวบรวมยางแผ่นของตนรวมกันให้แก่บริ ษทั ผูป้ ระมูลรายนั้นได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ผู ้
ประมูลได้จะจ่ ายเป็ นเช็คยอดรวมทั้งหมดที่ ได้รับซื้ อให้แก่ สหกรณ์ ที่มีพนั ธะทางธุ รกิ จกับบริ ษทั นั้น ๆ
สหกรณ์ที่รับเช็คก็จะประสานงานเกี่ยวกับการขนส่ งไปยังสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่าย ตลอดจนเบิกเงินและ
โอนเข้าบัญชีของแต่ละ สหกรณ์ตามจํานวนโดยสัมพันธ์กบั ปริ มาณยางแผ่นที่รวบรวมในแต่ละคราวต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายรวบรวมยางพารา
1. เพื่อแก้ปัญหากลไกลทางการตลาดโดยเฉพาะพ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่ไม่ให้เอาเปรี ยบ
สมาชิกพี่นอ้ งเกษตรกรในพื้นที่มากเกินไป
2. เพื่อประโยชน์ในการต่อรองราคาแก่บริ ษทั ผูป้ ระมูลและตลาดกลางยางพารา
3. เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการขนส่ ง ของสมาชิก
4. เพื่อให้สมาชิกที่รวบรวมและขายผ่านสหกรณ์ได้รับประโยชน์ในรู ปเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น
5. เพื่อร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการเงิน ด้านการต่อรองราคา เพื่อบรรลุผล
สุ ดท้ายที่จะก่อให้เกิดการจัดตั้งกองทุนบริ หารความเสี่ ยง อันมีผลมาจากความไม่แน่นอนของกลไกทาง
การตลาดต่อไป
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของเครื อข่ายรวบรวมยางพารา
1. สมาชิ กสหกรณ์ การเกษตร กลุ่ มรวบรวมพ่อค้าท้องถิ่ น และเกษตรกรนํายางแผ่นมา
เสนอขายให้แก่สหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายรวบรวมยางพารา ซึ่ งจําแนกได้เป็ น 2 วิธี วิธีแรกเป็ นการขายขาด
กล่าวคือ เมื่อสหกรณ์เครื อข่ายรวบรวมยางพารา ตรวจสอบคุณภาพและปริ มาณนํ้าหนัก ตลอดจนตกลง
ราคาที่จะซื้ อขายเป็ นที่เรี ยบร้อย ก็จะจ่ายเงินสดให้แก่ผูเ้ สนอขาย วิธีที่สองเป็ นกรณี รวบรวม ซึ่ งจะมีการ
ชําระเงิ นภายหลังได้รับการโอนเงิ นจากตลาดกลางยางพราราสุ ราษฎร์ ธานี ซึ่ งจะต้องผ่านกระบวนการ
ตามลําดับต่อไป
2. สหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายรวบรวมยางพารา เมื่อได้รับยางแผ่น ทั้งจากกรณี ขายขาดและ
รวบรวมจากผูเ้ สนอขาย ก็จะดําเนิ นการตรวจสอบคุ ณภาพยางแผ่น และตรวจสอบนํ้าหนักรวมตลอดถึง
จําแนกยางแผ่นที่รับซื้อเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นคุณภาพ และยางแผ่นด้อยคุณภาพ
3. สหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายรวบรวมยางพารา ก็จะติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์ที่เป็ น
เครื อข่ายด้วยกันเพื่อรับทราบจํานวนหรื อปริ มาณของยางแผ่นคุณภาพ และยางแผ่นด้อยคุณภาพของกัน
และกัน จากนั้นทุกสหกรณ์เครื อข่ายจะร่ วมกันนํายางแผ่นด้อยคุณภาพ ไปเสนอขายให้บริ ษทั ผูป้ ระมูล
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บริ ษทั ผูป้ ระมูลรายใดให้ราคาสูงสุ ด ทุกสหกรณ์เครื อข่ายก็จะขายให้บริ ษทั นั้น ๆ จากนั้นบริ ษทั ผูป้ ระมูลได้
จะโอนเงินให้แก่สหกรณ์เครื อข่ายรวบรวมยางพารา ที่มีพนั ธะทางธุรกิจโดยตรงตามที่กล่าว ในหัวข้อที่ 2
การดําเนิ นการของเครื อข่ายในปั จจุบนั และสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายซึ่ งได้รับเงินโอนโดยตรง ก็จะมีหน้าที่
โอนเงินให้แก่ สหกรณ์เครื อข่ายอื่น ๆ ตามปริ มาณและคุณภาพของยางแผ่นที่รวบรวมได้ในคราวนั้น ๆ
จากนั้นสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายก็จะนัดหมายผูร้ วบรวมมาเสนอขายเพื่อติดต่อขอรับเงินต่อไป
4. สําหรับกรณี ยางแผ่นคุณภาพ แต่ละสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่าย จะร่ วมกันรวบรวมไปยัง
ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ธานี ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี เมื่อได้รับยางแผ่นคุณภาพเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ก็จะแจ้งปริ มาณ/คุณภาพให้แก่บริ ษทั ผูป้ ระมูล พร้อมกันเปิ ดประมูลต่อไป
5. เมื่อบริ ษทั ผูป้ ระมูลใด เป็ นผูป้ ระมูลได้ ก็จะโอนเงินให้แก่ตลาดกลางยางพารา
สุ ราษฎร์ ธานี และตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี จึงโอนเงินให้แก่สหกรณ์เครื อข่ายรวบรวมยางพารา
ตามปริ มาณ/คุณภาพที่เสนอขายในแต่ละคราวต่อไป ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์เครื อข่ายรวบรวมยางพาราได้รับเงิน
โอน จึงแจ้งให้ผรู ้ วบรวมที่เสนอขายยางพาราให้สหกรณ์มาติดต่อขอรับเงิน
6. ในกรณี ที่สหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายรวบรวมยางพารา มีเงินทุนในการจัดซื้ อ/รวบรวม
ยางแผ่นไม่เพียงพอ ก็จะขอความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายด้วยกัน และหากใน
บางช่วงของการซื้อขาย จําเป็ นจะต้องใช้ทุนหมุนเวียนมาก สามารถใช้บริ การจากแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส.
เพื่อรวบรวมผลผลิตได้ ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงการไหลเวียนของยางพารา (ยางแผ่น) แสดงเป็ น FLOW
CHART ได้ดงั นี้
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FLOW CHART
แสดงการไหลเวียนของสิ นค้ายางพารา (ยางแผ่น)
ของเครือข่ ายรวบรวมยางพารา
สมาชิก สกก.
กลุ่มรวบรวม
ลูกค้ า/เกษตรกร

สกก.
เครือข่ าย

ตลาดกลาง
สุ ราษฎร์ ธานี

บริษัท
ผู้ประมูล
ยางพารา

ธ.ก.ส.

ขายขาด
จ่ายเงิน
รวบรวม
คัดเลือก

ยางด้อยคุณภาพ

โอนเงิน

จ่ายเงิน
ผูร้ วบรวม

ประมูลราคา

ยางคุณภาพ
แจ้งปริ มาณ / คุณภาพ
เปิ ดประมูล
โอนเงิน

ประมูลราคา

โอนเงิน

จ่ายเงิน
สิ นเชื่อ
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ค. เครือข่ ายข้ าวสาร
1. ความเป็ นมา
เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่า จังหวัดสุ ราษฏร์ธานีเป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่มากที่สุดในภาคใต้
ในขณะเดียวกันพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญได้แก่ ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวอยูบ่ า้ งในบาง
อํา เภอแต่ มี ป ริ ม าณน้อ ยมาก นอกจากจะไม่ พ อเพี ย งแก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ล้ว ยัง มี ผ ลมาจากจัง หวัด
สุ ราษฏร์ธานี เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสิ นค้า ศูนย์กลางส่ วนราชการและส่ วนงานอื่น ๆ ทั้งกรณี ภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชน รวมถึงเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายไหลเวียนมากกว่าปกติ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ความต้องการข้าวเพื่อบริ โภคและจําหน่ายทั้ง
ส่ ง และปลี ก มี ร าคาเพิ่ ม สู ง ขึ้ น และนอกจากนี้ ยัง กลายเป็ นแหล่ ง ช่ ว งชิ ง ครอบครองตลาดข้า วที่ มี
ผลประโยชน์ทางการค้าอย่างรุ นแรง สหกรณ์การเกษตร จํากัด เป็ นอีกมุมหนึ่ งที่เข้ามามีส่วนร่ วมในธุรกิจ
ประเภทนี้ ซึ่ งต่างเล็งเห็ นประโยชน์ทางธุ รกิ จข้าวสารที่เข้ามาทดแทนชดเชยธุ รกิ จสิ นเชื่ อที่นับวันจะมี
ปั ญหาเพิ่มขึ้นทั้งในด้านคู่เเข่งขันต้นทุนเงินและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง สหกรณ์การเกษตร
เมืองสุ ราษฏร์ ธานี จํากัด เป็ น สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ของจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี มีเงินทุนเป็ นจํานวน
มาก และตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ประกอบกับคณะกรรมการได้รับอิทธิ พลจาก
นักการเมือง มีความรู ้ มี ทกั ษะและได้รับการฝึ กฝน ประสบการณ์ การทําธุ รกิ จที่ ได้เปรี ยบกว่าสหกรณ์
การเกษตรอื่น ๆ ในจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี จึงเข้าไปดําเนินการธุรกิจข้าวสารตั้งแต่ระยะเริ่ มแรก และต่อมาได้
เชื่อมโยงเครื อข่ายกับสหกรณ์การเกษตรอื่นในจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี จนมีผลประกอบการที่น่าพอใจอย่างยิง่
ในระยะต่อมาสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่ทาํ ธุรกิจคล้ายเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรสุ ราษฏร์ ธานี จํากัด
ได้พฒั นาโดยผ่านกระบวนการการเรี ยนรู ้ธุรกิจประเภทนี้มาพอสมควร เล็งเห็นว่าการแบ่งปั นผลประโยชน์
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากสหกรณ์การเกษตรสุ ราษฏร์ ธานี อีกทั้งการบริ หารการจัดการที่ให้บริ การแก่
สหกรณ์ที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายในขณะนั้นไม่มีความเสมอภาคและเชื่อมโยงประโยชน์แก่กนั ตามลักษณะคู่คา้
ที่ควรจะเป็ น และเหตุผลที่สาํ คัญที่สุดที่ทาํ ให้เครื อข่ายข้าวสารมีอนั ล่มสลาย มีผลมาจากการเจริ ญเติบโต
ของตลาดข้าวสารที่มีการแก่งแย่ง แข่งขัน ช่วงชิง ความได้เปรี ยบอย่างไร้กฎเกณฑ์ ขาดองค์กรที่จะมาคอย
ควบคุมดูแลกลไกทางการตลาดที่พฒั นาและเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน จนลุกลามบานปลายไปถึง
พ่อค้าในท้องถิ่นที่เป็ นแหล่งบริ โภค จนไม่อาจหาข้อยุติได้ ในเมื่อกลไกทางการตลาดถูกทําลายอย่างสิ้ นเชิง
ได้ส่งผลให้แก่สหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากพ่อค้าในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยน
จากระบบการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็ นระบบเศรษฐกิจที่ต่างมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นสําคัญ
เครื อข่ายข้าวสารที่มีแกนนําอย่างสหกรณ์การเกษตรสุ ราษฏร์ ธานี จึงสู ญเสี ยเครื อข่ายไปโดยปริ ยาย ต่อมา
เมื่ อภาวะทางเศรษฐกิ จอยู่ในความสงบ สหกรณ์ การเกษตรสุ ราษฎร์ ธานี จึ งกับมารื้ อฟื้ นเครื อข่ายธุ รกิ จ
ข้าวสารอีกครั้งโดยนําบทเรี ยนจากความล้มเหลวที่ผา่ นมาในอดีตทั้งในส่ วนที่เกิดขึ้นจากการบริ การจัดการ
ของตนเอง และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกจึงกลับกลายเป็ นเครื อข่ายข้าวสารอีกครั้งหนึ่งในปัจจุบนั
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2. การดําเนินการของเครื อข่ายในปัจจุบนั
การดําเนิ นการเครื อข่ายข้าวสาร เป็ นเครื อข่ายขนาดเล็กประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร
สุ ราษฎร์ ธานี จาํ กัด และสหกรณ์การเกษตรเคียนซา จํากัด โดยแต่ละสหกรณ์จะมุ่งเน้นการสร้างเครื อข่าย
ของตนในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บา้ น กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชุนในท้องถิ่น รวมถึงพ่อค้ารายย่อยภายในอําเภอของตน เว้นแต่สหกรณ์การเกษตรสุ ราษฎร์ ธานีเท่านั้น
ที่สามารถเข้าไปติดต่อทําธุรกิจในรู ปแบบเครื อข่ายข้าวสารกับโรงแรมขนาดใหญ่ของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ซึ่งได้แก่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
ดังนั้นการดําเนินการของเครื อข่ายข้าวสารของทั้งสองสหกรณ์ จึงเป็ นการให้ความร่ วมมือ
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยมีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ด้านการจัดซื้ อ การขาย และการ
ขนส่ งร่ วมกัน
3. วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายข้าวสาร
1. เพื่อให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการจัดซื้อ การขาย และการขนส่ ง
ในธุรกิจข้าวสาร เพื่อจําหน่ายให้แก่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
2. เพื่ อแบ่ งเบาภาระความเสี่ ย ง ของกลไกทางการตลาด ที่ มีการแข่งขันและช่ ว งชิ ง
ผลประโยชน์อย่างรุ นแรง
3. เพื่อความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทั้งในด้านการจัดการทางการเงินและ
การจัดการความรู ้ร่วมกัน
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของเครื อข่ายข้าวสาร
1. สหกรณ์เครื อข่ายข้าวสาร จะรวบรวมประเภทและจํานวนข้าวสารที่ผใู ้ ช้บริ การสั่งซื้อ
ในแต่ละคราวร่ วมกัน เพื่อรับทราบว่ามียอดการสัง่ ซื้อข้าวสารในแต่ละประเภทมีปริ มาณเท่าใด
2. เมื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและปริ มาณข้าวสารที่สงั่ ซื้อร่ วมกันเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ก็จะติดต่อสหกรณ์ที่ทาํ ธุรกิจข้าวสาร ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เพื่อสํารวจราคาของแต่ละ
สหกรณ์ ซึ่ งเป็ นผูจ้ าํ หน่ายโดยตรง ตลอดจนรับทราบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงิน การขนส่ ง การ
ประกันภัย ตลอดจนการอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวสาร เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ร่ วมกันในการสัง่ ซื้อมาจําหน่าย
3. เมื่ อสหกรณ์ เครื อข่ายข้าวสารได้สั่งซื้ อและรั บข้าวสารมาจําหน่ าย ก็จะติ ดต่อให้ผู ้
สั่งซื้ อข้าวสาร ตามรายละเอียดของเอกสารการรวบรวมใบสั่งซื้ อ มาติดต่อขอรับข้าวสาร โดยจะมีท้ งั ใน
กรณี ขนส่ งให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อโดยตรง และกรณี ให้มาติดต่อขนส่ งที่โกดังสต๊อคข้าวสารของสหกรณ์เครื อข่าย
ด้วยตนเอง
4. ในกรณี ที่สหกรณ์เครื อข่ายข้าวสารใด มียอดสัง่ ซื้อมากเกินกว่าสต็อกที่ตนเองมีอยู่ ก็
จะติดต่อไปยังอีกสหกรณ์เครื อข่ายข้าวสารอีกเครื อข่ายหนึ่ง ให้ช่วยเหลือในการจัดส่ งข้าวสารให้แก่ผสู ้ ั่งซื้ อ
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โดยตรง ทั้งในกรณี ดงั กล่าวสหกรณ์ที่เป็ นเครื อข่ายเจ้าของพื้นที่จะเป็ นผูต้ ิดต่อและรับชําระเงินและส่ งเงิน
ให้แก่สหกรณ์เครื อข่ายที่นาํ ข้าวสารมาทดแทนต่อไป
ง. เครือข่ ายพืน้ ทีส่ หกรณ์ การเกษตรเขานาใน จํากัด
1. ความเป็ นมา
บ้านเขานาในตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี มีระยะทาง
ห่ างไกลจากจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ประมาณ 90 กิโลเมตร และห่ างไกลจากตัวอําเภอพนม ประมาณ 30
กิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่หมู่บา้ น มีลกั ษณะคดเคี้ยว ยาวเรี ยวกว้างใหญ่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์ ที่เต็ม
ไปด้วยภูเขา และแหล่งนํ้าจรดกับอําเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ได้แก่ อําเภอเคียนซา อําเภอ
คีรีรัฐนิ คม อําเภอบ้านตาขุน และอําเภอพระแสง จากสภาพพื้นที่ตามที่กล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบให้
หมู่บา้ นเขานาในจําเป็ นจะต้องพึ่งพาตนเอง ในทุก ๆ ด้านด้วยตนเองประกอบกับหมู่บา้ นใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่
อําเภออื่น ๆ รอบด้านได้หนั มาพึ่งพาหมู่บา้ นเขานาใน ในฐานะหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ จกลางชุมชนของหมู่บา้ น
อื่น ๆ อีกด้วย ด้วยข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์และโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเป็ นศูนย์กลางชุมชน ได้กลายเป็ นพลัง
ผลักดันให้หมู่บา้ นเขานาในจําเป็ นจะต้องปรับสภาพความเป็ นอยูข่ องตน ให้สามารถต้านทานแรงเสี ยดทาน
ที่เกิดขึ้นในระยะแรกเริ่ มพร้อม ๆ กับการก่อตั้งหมู่บา้ น มีผใู ้ หญ่บา้ นเขานาใน พร้อมแกนนําชุมชนที่ได้รับ
การยอมรับมายาวนานเป็ นผูค้ วบคุมดูแลและบริ หารกิจการของสหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด มา
ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนถึงปั จจุบนั ความเป็ นองค์กรทางการเงินมืออาชีพในระดับหมู่บา้ น ผสมผสานกับผูน้ าํ
ท้องถิ่นและแกนนําชุมชน ที่เต็มไปด้วยการยอมรับนับถือและมีบารมีเพียบพร้อมอํานาจหน้าที่ สามารถ
รับผิดชอบที่ภาครัฐหยิบยืน่ ให้ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่พฒั นากิจกรรมทางด้านอื่น ๆ อันได้แก่กิจกรรมทาง
การตลาด กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางความรู ้และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางการเงิน จึง
ผลักดันให้สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายเชิงพื้นที่ต้ งั แต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
2. การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
การดําเนินการของเครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด เป็ นเครื อข่ายเชิง
พื้นที่โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญควบคุมกิจการทางการเงิน กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมทาง
สังคม/ความรู ้/เทคโนโลยี โดยมีองค์กรเครื อข่ายประกอบด้วย กลุ่ม/องค์กรทางการเงิน กลุ่มแม่บา้ น กลุ่ม
อาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมตลอดถึงการรวบรวม วัด โรงเรี ยน และองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่ง
ได้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข้ามาเป็ นองค์กรพันธมิตรด้วย
ปั จจุบนั การดําเนิ นการของเครื อข่ายเชิ งพื้นที่ สหกรณ์ การเกษตรเขานาใน จํากัด มี
โครงสร้างการบริ หารจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการเครื อข่าย โดยมีประธานคณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเขานาใน จํากัด เป็ นประธานเครื อข่ายและมีผูแ้ ทนที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งจากกลุ่ม/
องค์กรอื่น ๆ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการโดยมีผแู ้ ทนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด เป็ นเลขานุการ
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ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ สมาชิกของหมู่บา้ นซึ่งอยูล่ ะแวกใกล้เคียง และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ น
อําเภออื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันเขาร่ วมเป็ นสมาชิกเป็ นจํานวนมาก
3. วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายพื้นที่ สกก. เขานาใน จํากัด
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เดียวกับกิจกรรมทางการเงินโดยให้การ
สนับสนุนในการจัดหาแหล่งเงินทุนและเคลื่อนย้ายเงินทุนให้แก่กนั และกัน
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของสมาชิก/กลุ่ม/องค์กรทางการตลาดโดยการรวบรวม
ผลผลิตไปจําหน่ ายให้แก่สมาชิกและในขณะเดียวกันช่วยจัดหาปั จจัยการผลิตที่มีตน้ ทุนตํ่า คุณภาพดีให้แก่
สมาชิกแทนกลุ่ม/องค์กรที่เป็ นเครื อข่าย
3. เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน
4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานของเครื อข่ายพื้นที่ สกก.เขานาใน
1. สหกรณ์การเกษตรเขานาใน จํากัด ร่ วมกับกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น
และกองทุนหมู่บา้ น โดยการร่ วมลงทุนด้วยกัน เพื่อทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจําหน่ายปุ๋ ยและข้าวสาร
2. สหกรณ์ การเกษตรเขานาใน จํากัด และสํานักงานกองทุ นสงเคราะห์ การทําสวน
ยางพารา ร่ วมมือในการดําเนิ นงานโครงการรวมกันซื้อรวมกันขายยางพารา (ยางแผ่น) โดยมีกลุ่มพัฒนา
ยางแผ่น เป็ นตัวจักรสําคัญในการรวบรวมนํ้ายางดิบจากเกษตรกร มาจัดทํายางแผ่นคุณภาพ โดยได้รับการ
สนับสนุ นทางด้านการเงิน การบริ การการจัดการ การพัฒนาการผลิต และการจัดการทางการตลาด จาก
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
3. สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นเขานาใน จํา กัด ให้ ก ารสนับ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น แก่ ก ลุ่ ม
สมุนไพร พร้อมกันนี้ยงั ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน และร่ วมเป็ นหุน้ ส่ วนในการผลิตและจําหน่ายร่ วมกับ
กลุ่มปุ๋ ยหมักและกลุ่มลานเทปาน
4. นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด ร่ วมกับพันธมิตร ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล โรงเรี ยน วัด ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนด้านความรู ้ เทคโนโลยี และกิจกรรม
ทางสังคม ให้แก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันเป็ นเครื อข่ายพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด
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4.3 แนวทางการดําเนินการทีใ่ ช้ ในกระบวนการสร้ างเครือข่ ายพันธมิตร
การดําเนินงานของทีมวิจยั สุ ราษฎร์ธานี มีความเชื่อมัน่ อย่างยิง่ ว่า การเริ่ มต้นที่มีพ้นื ฐานจากความ
สมัครใจและเห็นชอบร่ วมกันโดยให้ความสําคัญในลักษณะของการวิจยั เชิง ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมมา
โดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นในระดับกลุ่มและองค์กรจะต้องได้รับการยอมรับ และสมัครใจเข้าร่ วมโครงการจาก
สมาชิกและผูน้ าํ ท้องถิ่นรวมตลอดถึงแกนนําชุมชนเป็ นหลัก ซึ่ งการนําไปสู่ มรรคผลดังกล่าว จะต้องผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ ที่ตกผลึก จนกลายเป็ นแก่นแท้ของความเข้าอกเข้าใจ ที่มีความพร้อมและ
สามารถมาพัฒนาสู่ มิติการสร้างความเข้มแข็งกับ กลุ่ม/องค์กรได้โดยไม่ลงั เลใจ
วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนสร้างเครื อข่ายของทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี จําเป็ นจะต้องใช้
ความหลากหลายของวิธีการตลอดจนเครื่ องมือ ในการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร เหตุผลที่ สําคัญสื บ
เนื่ องมาจากแต่ละเครื อข่ายมีจุดเด่น จุดด้อย อยูใ่ นตัวเองจึงจําเป็ นจะต้องอาศัยเครื่ องมือที่มีลกั ษณะของการ
สานประโยชน์ เกื้อกูลและสอดคล้อง โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง เครื อข่าย
พันธมิตรที่มีความครบถ้วนถูกต้อง ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประจักษ์ ซึ่ งควรจะเป็ นแนวทางที่เหมาะสม
มากกว่า ด้วยแนวคิดดังกล่าวเป็ นผลให้ทีมวิจยั สุ ราษฎร์ธานี มีวิธีการและเครื่ องมือดังนี้
1. เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
2. การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
3. เทคนิคการระดมสมอง
4. การสนทนากลุ่มเป้ าหมาย
5. การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ
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4.4 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ ในการเชื่อมโยงเครือข่ ายพันธมิตร
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมโดยอาศัยฐานข้อมูล จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของทีมวิจยั ร่ วมกับ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับ กลุ่ม / องค์กร ที่รวมตัวเป็ นเครื อข่ายมีความเห็นพ้องต้องกัน โดยสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. พื้นเพภูมิหลังและศักยภาพของผูน้ าํ แกนนํา รวมเป็ นถึงเงื่อนไขของปัจจัยแวดล้อมของกลุ่ม/
องค์กร
2. การสร้างและสานความเข้าใจให้แก่ผนู ้ าํ และสมาชิกอย่างตรงไปตรงมา
3. การสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธา อย่างจริ งใจ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อถือ และให้ความร่ วมมือ
อย่างจริ งจัง
4. การจัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ โดยไม่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของทีมวิจยั แต่
โดยลําพัง
5. รู ปแบบวิชาการ ในการกระบวนการเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนจะต้องมีความหลากหลายและใช้เทคนิค
ทักษะ ตลอดจนการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ชวนให้น่าสนใจ
6. การนัดหมายเพื่อการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ และดําเนิ นกิจกรรมใด ๆ ที่จาํ เป็ นจะต้องให้
สมาชิ กหรื อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร เข้ามามีส่วนร่ วมจะต้องคํานึ งถึงวิถีการดําเนิ นชี วิตของชุมชนแต่ละชุมชน
พร้อมกัน ไปด้วย
7. การกําหนดแผนการปฏิบตั ิการในแต่ละกิจกรรมจะต้องได้รับการยอมรับ และเห็นชอบโดยเห็น
แก่ประโยชน์ของส่ วนรวมที่เห็นพ้องกัน อีกทั้งสามารถปฏิบตั ิได้จริ งของกรอบระยะเวลาและผูร้ ับผิดชอบ
ที่เต็มใจให้ความร่ วมมือ
8. จะต้องมีความยืดหยุน่ ในการติดตามกํากับและประเมินผลโดยไม่เร่ งรัดจนเกินไป
9. ควรมุ่งเน้นการสร้างและหนุนเสริ มการดําเนินงานของเครื อข่ายในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป
ผ่อนคลายการพึ่งพาภาวะผูน้ าํ เข้าสู่ การจัดการอย่างเป็ นระบบ
10. ทีมวิจยั ที่มีหน้าที่ในภาคสนาม จะต้องมีพ้ืนฐานของการมีมนุ ษย์สัมพันธ์ พฤติกรรมส่ วน
บุคคล และทัศนคติในเชิงบวก ที่สมั พันธ์กบั กลุ่ม/องค์กรที่เข้าไปดําเนินงานพอสมควร
11. ทีมวิจยั จะต้องมุ่งมัน่ แสวงหาความร่ วมมือและสามารถประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เอกชน
ได้เป็ นอย่างดี
12. ทีมวิจยั จะต้องมุ่งมัน่ พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านองค์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนศึกษา
ทําความเข้าใจบริ บทของกลุ่ม/องค์กรและชุมชนก่อนเข้าดําเนินการในพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
การสังเคราะห์เครื อข่ายคุณค่าที่ส่งผลสําเร็ จในหารแก้ไขปั ญหาความยากจน : บริ บทของทีมวิจยั
ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับผูน้ าํ แกนนํา กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
เครื อข่าย การสนทนาในระหว่างทีมวิจยั และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปั ญหาความยากจน
รวมถึ ง การสั ง เคราะห์ จ ากการเข้า ไปดํา เนิ น การตามโครงการวิ จ ัย อาจสรุ ป ได้ว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่มีผลต่อการแก้ปัญหาความยากจน เป็ นไปตามข้อสมมติฐาน ตาม
กรอบความคิดซึ่งมีรายละเอียด ดังรู ป
การสนทนา
ของทีมวิจยั
การสังเกต/ติดตามงาน
ตามโครงการ

เวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้

การสังเคราะห์เครื อข่าย
ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา
ความยากจน

ความชัดเจน
นิยาม : ความยากจน

การดําเนินการ
เครื อข่ายคุณค่า
การสร้าง/แสวงหา
โอกาส
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ผลการสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ าทีส่ ่ งผลต่ อความสํ าเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน
เงื่อนไข
1. ความชัดเจนของนิยาม : ความยากจน

ประเด็นการสังเคราะห์
ความชัด เจนของนิ ย ามของความยากจน มิ ค วรนํา
เงื่ อนไขของรายได้มาเป็ นตัวชี้ วดั แต่ เพี ยงประการเดี ยว
ความชัดเจนในแง่ของความยากจน ควรให้ครอบคลุมถึง
ทุนมนุ ษย์ ทุนทางปั ญญา และทุนทางโอกาสควบคุมไป
ด้วย รายได้มิได้เป็ นต้นทางของการดํารงชี พอย่างแท้จริ ง
แต่เป็ นเพียงกระบวนการที่ถูกย่อยสลายภายหลังจากการ
ผสมผสาน ต้นทุ นของความเป็ นมนุ ษย์ ทุ นทางปั ญ ญา
และทุ น ทางสั ง คมมาก่ อ นแล้ว และนอกจากนี้ ความ
ยากจนจะต้องไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความสมัครใจที่จะต้อง
การอยู่ก ลุ่ มเป้ าหมายนั้น เพื่ อ มุ่ ง โอกาสที่ จ ะได้รั บ การ
ช่วยเหลือสนับสนุ น เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งบุคคล
ในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าไม่ยากจน เพราะสามารถสร้างทุน
โอกาสให้ตนเองได้
2. ความสามารถในการสร้างและแสวงหาโอกาส
ปั จจัยดังกล่าว หมายถึ ง การที่ บุคคลได้รับโอกาสทั้ง
โดยเกิ ดขึ้ นจากการแสวงหาของตนเอง หรื อบุคคลและ
หน่ ว ยงานหยิ บ ยื่ น ให้ ให้ ถื อ ว่ า ตนเองได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือในเรื่ องของทุนทางโอกาสที่ได้ประโยชน์กว่า
บุคคลอื่ นแล้ว ดังนั้นบุคคลใดที่ สามารถสร้ างและหรื อ
แสวงหาโอกาส หรื อได้รับโอกาสแล้ว ควรจะพิจารณา
ได้วา่ ตนเองได้พน้ ภาระจากความยากจน
3. การดําเนินการของเครื อข่าย
จากกระบวนการวิจยั พบว่า เครื อข่ายจําแนกได้เป็ น 3
รู ปแบบ ได้แก่ เครื อข่ายเชิงธุ รกิจ เครื อข่ายเชิงพื้นที่และ
เครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการ ทุ ก เครื อ ข่ า ยที่ ก ล่ า วถึ ง หากนํา
นิ ยามความยากจนมาเทียบเคี ยง สามารถสังเกตเห็ นได้
อย่างชัดเจนว่า ทุ กเครื อข่ ายได้เพิ่ มมูลค่ าของทุ นให้แก่
สมาชิกของเครื อข่ายแล้ว ดังนั้นจึงขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล
ที่ จ ะสามารถนํา ทุ น เหล่ า นั้น ไปปรั บ ใช้ เพื่ อ สร้ า งและ
แสวงหาโอกาสให้แก่ตน เพื่อให้รอดพ้นจากความยากจน
ได้หรื อไม่ แต่ แนวคิ ด ดังกล่ าวไม่ สามารถแก้ไขปั ญหา
ความยากจนได้ หากบุคคลนั้น ยังคงสงวนท่าทีและดํารง
สถานะของความยากจนอยู่
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บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการวิจัย
การดําเนินการโครงการวิจยั การพัฒนากระบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี ในครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อพันธมิตรระหว่างกลุ่ม / องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
สุ ราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน
การดําเนิ นการโครงการวิจยั ของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้แบ่งทีมวิจยั เป็ น 2 ทีม ได้แก่ ทีมงาน
ประจําสํานักงานและทีมงานภาคสนาม โดยทีมงานภาคสนามประกอบด้วย 3 ทีมย่อย แบ่งตามโซนของ
พื้นที่ครอบคลุมทั้ง 18 อําเภอ โดยการดําเนิ นงานโครงการวิจยั เป็ นไปภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยง
เครื อข่ายซึ่งหมายถึง การสร้างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีจุดหมาย
ที่จะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างร่ วมกันอย่างจริ งใจ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดมีการ
ใช้ทรั พยากรร่ วมกันได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยอยู่ในพื้นที่จะหนุ นเสริ มให้เสริ มโยงเครื อข่ายเป็ นตาม
ความสมัครใจของกลุ่ม/องค์กรประชาชนอย่างแท้จริ ง
กระบวนการวิจยั ได้เริ่ มต้นโดยการจัดเวทีสรุ ป/สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั ของทีมวิจยั
ในพื้นที่ 9 จังหวัดที่ดาํ เนิ นงานโครงการวิจยั ใน 9 จังหวัด และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างทีม
ประสานงานกลาง และทีมวิจยั ระดับจังหวัดเพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนิ นการที่ควรเป็ นตามกรอบแนวคิด
ของชุดโครงวิจยั ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอนได้แก่
ขั้นที่หนึ่ ง การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินการของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัด
ขั้นที่สอง การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องค์การประชาชน ใน
พื้นที่จงั หวัด
ขั้นที่สาม การจัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบทิศทางของ
แนวทางการดําเนินการขององค์กรการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ขั้นที่สี่ การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน
ขั้นที่หา้ การสนับสนุนการสร้างพันธมิตรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมตลอดถึงการติดตาม
การดําเนินงานเชื่อมโยงเครื อข่าย เพื่อนําองค์กรความรู ้ไปขยายผลในโอกาสต่อไป
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ผลการศึกษาสถานการณ์การดําเนิ นงานกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดซึ่ งจําแนกได้เป็ น
กลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม/องค์กรประชาชนชี้ให้เห็นว่า สหกรณ์ที่
จดทะเบี ย นซึ่ งประกอบด้ว ย สหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ นิ คม สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ บริ การ มีท้ งั ที่เข้มแข็งและอ่อนแอ บางส่ วนประสบ
ปั ญหาการขาดทุน และส่ วนใหญ่ ยังไม่สามารถดําเนิ นการตามภาระกิจและเจตนารมย์ของสหกรณ์ได้ อีก
ทั้งบางส่ วนยังเต็มไปด้วยปั ญหาอุปสรรคของการทุจริ ต ที่ยงั อยูร่ ะหว่างรอดําเนินการแก้ไข ซํ้าร้ายไปกว่า
นั้น บางส่ วนยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตอย่างเป็ นรู ปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ ง
เป็ น สหกรณ์ที่อยูใ่ นข่ายมีผลประกอบการอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่เมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินพบว่า เป็ น
การเติบโตอันมีผลมาจากขนาดของหนี้ สินที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้มาจากผลการประกอบการทางการเงินอย่าง
แท้จริ ง ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ี สามารถเห็นได้จากฐานะความเป็ นอยู่ของสมาชิ ก ที่ไม่ได้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
เพียงพอ เป็ นเพียงการเพิ่มภาระหนี้ สินควบคู่ไปกับการเพิ่มของทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด
กลุ่มองค์กรการเงินมีจุดเด่นเกี่ยวกับตัวผูน้ าํ และแกนนําขององค์กรที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณ
สหกรณ์ และพบว่าหลายองค์กรยังขาดทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการทางการบริ หาร และการ
จัดการทางการเงิน นอกจากนี้ องค์การทางการเงิน ยังประสบปั ญหาการสื บทอดทายาทที่จะเป็ นแกนนําใน
อนาคต หากผูน้ าํ เดิมซึ่ งเป็ นผูก้ ่อการและก่อตั้งองค์กรทางการเงินในระยะเริ่ มต้นการจัดองค์กรทางการเงิน
ถึงวาระสิ้ นสุ ด ทั้งนี้ในส่ วนของกลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่น ๆ กว่าร้อยละ 50 เป็ นกลุ่มอาชีพ ที่ถูกจัดตั้งขึ้น
และดําเนิ นการภายใต้กรอบนโยบายภาครัฐ ในช่ วงสมัยรัฐบาลปั จจุบนั ไม่ได้เกิดขึ้นจากมูลเหตุพ้ืนฐาน
ของความต้องการอย่างแท้จริ งของชุมชนที่สามารถดํารงสถานภาพอยูใ่ ต้ในปั จจุบนั มีผลจากการได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐเป็ นหลัก ดังนั้นแม้ว่ากลุ่มเหล่านี้ จะได้รับสนับสนุนและพัฒนาทักษะและ
เรี ยนรู ้ประสบการณ์ตลอดจนผ่านการฝึ กอบรมและพิจารณาบุคลากรจากส่ วนราชการเป็ นอย่างดี ก็ยงั ไม่
เป็ นที่น่าเชื่อได้วา่ หากสิ้ นสุ ดการอุดหนุนจากภาครัฐหรื อส่ วนราชการแล้ว จะสามารถดํารงสถานภาพของ
กลุ่ม/องค์กรไว้ได้หรื อไม่สถานการณ์ความร่ วมมือของกลุ่ม/องค์กรในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในรู ป
เครื อข่ายพันธมิตรพบว่าเป็ นไปในลักษณะของเครื อข่ายพันธมิตรที่เปราะบาง โดยพบว่าการเกิดขึ้นของ
เครื อข่ายพันธมิตรมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เป็ นเครื อข่ายที่ภาครัฐและส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งขึ้น
โดยเชื่อมโยงกลุ่ม/องค์กรตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จนถึงระดับจังหวัด ลักษณะสอง เป็ นเครื อข่ายที่กลุ่ม/
องค์การประชาชน เชื่ อมโยงด้วยกันเอง ภายใต้การพึ่งพาและช่วยเหลือกัน ทางการเงินและกิจกรรมทาง
ธุรกิจเป็ นพื้นฐานหลัก ทั้งนี้บางเครื อข่ายมีการเชื่อมโยงในลักษณะพื้นที่เดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน ในขณะ
ที่บางเครื อข่ายมีการเชื่ อมโยงพื้นที่ของแต่ละอําเภอ ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยของตัวผูน้ าํ และคณะกรรมการกลุ่ม/
องค์กรประชาชนนั้น เป็ นตัวชี้ที่สาํ คัญ
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ผลการดําเนินงานของทีมวิจยั ในพื้นที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยใช้กรอบเวลา 1 ปี ภายใต้การหมุน
เสริ มของทีมประสานงานกลางและผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ โดยส่ วนใหญ่เทคนิ คและวิธีการที่ทีมวิจยั เลือกใช้ใน
การสร้างกระบวนการส่ วนร่ วม ซึ่ งได้แก่ การสนับสนุ นกลุ่มเป้ าหมาย การประชุม และสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการเทคนิคการระดมสร้างสรรค์ และการประชุมระดมความคิด
กระบวนการสร้างเครื อข่ายของทีมวิจยั เริ่ มต้นจาก ขั้นที่หนึ่ง การชี้แจงทําความเข้าใจ เชื่อมการ
สร้างความเข้มแข็ง ควบคู่การชักชวนให้เข้าร่ วมโครงการ รวมตลอดถึงการร่ วมกันกําหนดแนวทางการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายแก่ผนู ้ าํ กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ขั้นที่สอง การหนุ นเสริ มการสร้างจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนิ นงาน และการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม/องค์กร ขั้นที่สาม การหนุ นเสริ มการสร้ างและเชื่ อมโยง
เครื อข่าย โดยประสานแนวคิดการสร้างและเชื่อมโยงเครื อข่ายเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่ การสร้างเครื อข่าย
จําแนกตามพื้นที่ การสร้างเครื อข่ายจําแนกตามธุรกิจ การสร้างเครื อข่ายทางวิชาการ และการสร้างเครื อข่าย
ทางสังคม ทั้งนี้ การตัดสิ นใจในการกําหนดทางเลือก อยูภ่ ายใต้กรอบของความสมัครของกลุ่ม/องค์กร เป็ น
สําคัญ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยั จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี สามารถหนุนเสริ มการสร้างเครื อข่ายได้ 2
รู ปแบบได้แก่ รู ปแบบที่หนึ่ง เครื อข่ายพันธมิตรที่รวมตัวกันเชิงธุรกิจ ตัวอย่าง ครื อข่ายรวบรวมยางพารา
ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จํากัด สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จํากัด สหกรณ์
การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จํากัด เครื อข่ายตลาดกลางยางพารา
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จํากัด สหกรณ์นิคมพนม จํากัด สหกรณ์การเกษตรเคียนชา
จํากัด เครื อข่ายข้าวสาร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองสุ ราษฎร์ธานี จํากัด สหกรณ์เคียนซา จํากัด
กองทุนหมู่บา้ นดอนสัก และกองทุนหมู่บา้ นไสขลบ รู ปแบบที่สอง เครื อข่ายพันธมิตรที่รวมตัวกันใน
เชิงพื้นที่ เช่น กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด
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6.2 สรุ ปผลการดําเนินการของทีมวิจัย
การดําเนินการของทีมวิจยั สุ ราษฎร์ธานี ในการเข้าไปดําเนินการตามโครงการ ทีมวิจยั สุ ราษฎร์ธานี
ยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 กรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยั ซึ่งแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษา
สถานการณ์และบทบาทการดําเนิ นงาน การตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียน การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานและการสนับสนุนการสร้างพันธมิตรและเชื่อมโยงเครื อข่าย
ประการที่ 2 กระบวนการสร้างเครื อข่ายทีมวิจยั ซึ่ง ได้แก่ การสร้างความเข้าใจควบคู่การชักชวน
เข้าร่ วมโครงการรวมถึง การกําหนดแนวทางเชื่อมโยงการหนุนเสริ มการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนิ นงาน
และการหนุนเสริ มและสร้างเสริ มโยงเครื อข่าย
ประการที่ 3 แผนปฏิบตั ิการ (ACTION PLAN) ของทีมวิจยั
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดาํ เนิ นการโครงการวิจยั ทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี ได้ติดตามและประเมินผล
ร่ วมกัน ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนว่า การดําเนิ นงานทีมวิจยั สามารถดําเนิ นการเป็ นไปตามกรอบแนวคิดของชุด
โครงการวิจยั และสอดคล้องกับกระบวนสร้างเครื อข่ายทีมวิจยั ได้เป็ นที่น่าพอใจตามสมควร เนื่ องจาก
ตลอดระยะเวลาที่ดาํ เนิ นงานตามโครงการ สามารถดําเนิ นการครบถ้วนทุกขั้นตอน ในส่ วนของแผนปฏิบตั ิ
การ ต้องขอยอมรับว่ามีประเด็นที่เบี่ยงเบนไปจากแผนปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะเงื่อนไขของระยะเวลาของแต่
ละกิจกรรมมีความเบี่ยงเบนสู ง เหตุผลสําคัญที่น่าสนใจและเป็ นบทเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ได้แก่
1. การกํา หนดกิ จ กรรมในแผนปฏิ บ ัติ ก าร ไม่ ไ ด้ก าํ หนดรายละเอี ย ดที่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง มี ผ ลสื บ
เนื่องมาจากขาดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ความเป็ นไปในพื้นที่และประสบการณ์ในการวิจยั
2. ระยะเวลาที่กาํ หนดไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็ นจริ ง อีกทั้งช่วงระยะเวลาของ
แต่ละกิจกรรม ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยั และกระบวนการ
สร้างเครื อข่ายทีมวิจยั จึงมีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิใหม่
4. ระยะเวลาการดําเนิ นการโครงการ กําหนดระยะเวลาไว้เพียง 1 ปี เป็ นผลให้ทีมวิจยั จําเป็ น
จะต้องกําหนดแผนโดยยึดองค์ประกอบของระยะเวลาเป็ นหลัก
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นอกจากประเด็นปั ญหาในเรื่ อง ของระบบเวลาในการปฏิบตั ิงานตามแผนหลักทีมวิจยั สุ ราษฎร์ ธานี
ยังมีขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรค ได้ดงั นี้
ประเด็น
1. ทีมนักวิจยั

ปัญหาอุปสรรค
1.1 มี งานประจํา ซึ่ งมี ลกั ษณะงานที่ นอกจาก
ต้องประจําสํานักงานแล้ว ยังมี งานภาคสนามทั้งใน
จัง หวัด และต่ างจังหวัด ทําให้ การทํางานที่ จ าํ เป็ น
จะต้ อ งดํ า เนิ นการร่ วมกั น จะต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
ระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกัน
1.2 ได้รับคําสั่งให้โยกย้าย และเลื่อนตําแหน่ ง
ทําให้การประสานงานมี ความไม่ ต่ อเนื่ อง รวมกับ
ตํา แหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มี ล ั ก ษณะงานที่ ไ ม่ เ อื้ อ อํา นวย
ประโยชน์ในการดําเนินงานวิจยั
1.3 ขาดความมุ่งมัน่ จิ ตวิญญาณ ตลอดจนยัง
ไม่มีความรับผิดชอบเท่าที่ควร
1.4 ขาดความรู ้ ความเข้ า ใจ วั ฒ นธรรม
ประเพณี และวิถีการดําเนิ นชีวิตของกลุ่ม/ องค์กรที่
เข้าร่ วมเครื อข่าย เป็ นผลในการนัดหมาย ประสานงาน
เพื่ อ ดํา เนิ น การตามแผน จํา เป็ นจะต้อ งปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง
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ประเด็น

ปัญหาอุปสรรค

2. ปั จจัยสภาพแวดล้อม
2.1 สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และ
สภาพภูมิอากาศ

2.1 จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ รวมถึง
พื้ น ที่ เกาะอี กมากมาย ประกอบกับพื้ น ที่ เ ต็มไปด้ว ย
ภูเขา ทําให้การติดต่อคมนาคมเพื่อประสานงาน และ
เข้ า ไปดํ า เนิ นการเป็ นไปด้ ว ยความยากลํ า บาก
นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศ มีความแปรปรวน เป็ นผล
ให้จาํ เป็ นต้องเลื่อนกิจกรรมตามแผนอยูเ่ ป็ นประจํา

2.2 พื้นเพภูมิหลัง และวัฒนธรรมดําเนินชีวิต

2.2 รู ปแบบและวัฒนธรรมในการดําเนิ นชีวิตไม่
ชอบการรวมกลุ่ ม รู ้ สึ ก หวาดระแวงบุ ค คลภายนอก
ที่มาเกี่ยวข้อง ประกอบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาจาก
การที่ผนู ้ าํ แกนนําได้สัมผัสกับส่ วนงานทั้งภาครับและ
เอกชน ขาดความเชื่อมัน่ และศรัทธา

2.3 ผูน้ าํ /แกนนําของกลุ่ม/องค์กรและ
สหกรณ์

2.3 มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชน โดย
ได้รับมอบหมายหน้าที่/ความรับผิดชอบของส่ วนงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จนกล่าวได้ว่าครบทุกส่ วนงาน
ซึ่งเป็ นภาระที่หนักอึ้งอยูเ่ ป็ นทุนเดิมมาก่อนแล้ว
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6.3 ประโยชน์ ทนี่ ักวิจัยและทีมงานวิจัยได้ รับ มีดังนี้
ประเด็น
1. ชุดความรู ้ใหม่

ประโยชน์ ของนักวิจัย /ทีมวิจัยทีไ่ ด้ รับ
1. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ต้องมุ่งเน้น คน/
ชุนชน เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ โดยคํานึ่ งถึงเป้ าหมาย
และผลสําเร็ จของคน/ชุมชนเป้ าหมาย เป็ นวัตถุประสงค์
หลัก โดยปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของทีม
วิจยั เป็ นเป้ าหมายรอง
2. ความสําเร็ จของการสื่ อสาร จะต้องมีพ้ืนฐานมา
จากความเชื่อและศรัทธา ในลักษณะการสื่ อสารสองทาง
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ให้ผลสํา เร็ จ
มากกว่าการประชุมชี้แจ้ง
3. การเรี ยนรู ้จะดําเนิ นการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
สมํ่าเสมอและต่อเนื่ องขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของพื้นเพ ภูมิ
หลัง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เป็ นต้นทุนอยูเ่ ดิมของคน /
ชุ มชนนั้น ๆ โดยไม่ควรให้ความสําคัญกับเงื่ อนไข
ระยะเวลาจนเกินไป
4. การสร้างสรรทางเลือก และการกําหนดทางเลือก
ของคน/ชุมชน นักวิจยั พึงควรระมัดระวังในการเข้าไปมี
ส่ วนร่ วม ในลักษณะของการชี้ นาํ หรื อแสดงความเห็ น
ในลัก ษณะที่ ต นเองชื่ น ชมจนเป็ นที่ เ ข้า ใจทั่ว กัน ว่ า
นักวิจยั เห็นด้วยกับทางเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน
5. การบรรจุหรื อเติมความรู ้ชุดใหม่ ให้แก่คน/
ชุ มชน ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ชุดเดิ มหรื อชุ ดใหม่ จะต้อง
ได้รับการศึกษา ทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนถ่ายทอด
ให้คน/ชุมชน
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ประเด็น
2. ทักษะและประสบการณ์ใหม่

ประโยชน์ ของนักวิจัย /ทีมวิจัยทีไ่ ด้ รับ
2.1 สามารถนําทักษะและเครื่ องมือ การจัดการความรู ้
ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติ ในหน่ ว ยงานที่ ต นเอง
ประจําการได้โดยทันที
2.2 สามารถนําทักษะของกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ การสัมมนากลุ่มย่อยไปใช้สํารวจความพึงพอใจ
และความคาดหวังของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจน
สามารถนําไปเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ
ส่ ว นงานตนเองได้ส อดคล้อ งกับ ความคาดหวัง ของ
ผูใ้ ช้บริ การได้เป็ นอย่างดี
2.3 ก่อให้เกิดความตื่นตัว และกระตือรื อร้นอีกทั้งเกิด
แรงบันดาลใจ ที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในงานตามหน้าที่
ให้เกิดผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทาง การปรับปรุ งกระบวนการวิจยั และต่อยอดโครงการวิจยั ของทีม
วิจยั สุ ราษฎร์ธานี มีดงั นี้
ประเด็น

แนวทาง

1. การปรับปรุ งกระบวนการวิจยั

1.1
การกํา หนดจัง หวัด เป้ าหมาย ควรมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลื อกที่ชัดเจนและทราบกันทัว่
นอกจากนี้ ควรจะมี จ ัง หวัด ตัว แทนที่ ห ลากหลาย
ครบถ้วนจําแนกเป็ นรายภาค
1.2 ควรมีการซักซ้อมทีมงานวิจยั ของแต่ละ
จัง หวัด เพื่ อ ตรวจสอบความพร้ อ ม และร่ วมกั น
พิจารณาแผนปฏิบตั ิการร่ วมกับทีมประสานงานกลาง
1.3 การประสานงาน การติ ดตาม และการ
สนับสนุ นจากที มประสานงานกลาง จะต้องเป็ นไป
อย่างสมํ่าเสมอ ต่อเนื่องและทัว่ ถึง
1.4 ทีมประสานงานกลาง ควรมีแผนปฏิบตั ิการ
เกี่ยวข้องกับทีมวิจยั จังหวัด โดยจะต้องแจ้งให้ทีมวิจยั
จังหวัดทราบเป็ นการล่วงหน้าความสมควร

2. การต่อยอดโครงการวิจยั

2.1 ควรใช้พ้ืนที่ปรับปรุ งเป้ าหมายที่มีอยูเ่ ดิมโดย
เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน/ประเภทเครื อข่ า ย ให้ ส ามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
2.2 การขยายโครงการเพิ่มขึ้นในพื้นที่จงั หวัด
เป้ าหมายใหม่ ควรเน้ น พื้ น ที่ จ ัง หวัด ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ
ใกล้ เ คี ย ง กั บ พื้ น ที่ จ ั ง หวั ด เป้ าหมายที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ กับทีมวิจยั
2.3 ควรให้ทีมวิจยั รุ่ นที่ 1 (9 จังหวัด) รุ่ นที่ 2
(36 จังหวัด) ทําหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงหรื อผูป้ ระสานงาน
ให้แก่ทีมจังหวัดที่เข้าร่ วมโครงการในปี ต่อไป
2.4 ระยะเวลาในการดําเนินการตามโครงการ
ควรขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น จาก 1 ปี เป็ น 1 ½ ปี
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ภาคผนวก
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทผู้ประมูลราคายางพารา (ยางแผ่ น)
1. บริษัทวงศ์ บัณฑิต จํากัด
สถานที่ต้ งั
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 120/5 ถนนโมมารกิจจ์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7621-0027 – 39 โทรสาร 0-7621-0026
รู ปแบบการประกอบการ
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ที่รับซื้อยางแผ่นดิบและนํ้ายาง เพื่อแปรรู ปส่ งออกต่างประเทศ ซึ่งมีสาขาอยู่
จํานวน 3 สาขา คือ
1. ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีกาํ ลังการผลิตยางแผ่นดิบ เป็ นยางแผ่น
รมควัน 16,200 ตัน/เดือน
2. ตําบลท่าสะท้อน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีกาํ ลังการผลิต 26,500 ตัน/เดือน
3. จังหวัดกระบี่ มีกาํ ลังการผลิต 4,500 ตัน/เดือน
ผลการดําเนินงาน
บริ ษทั แปรรู ปยางในแต่ละเดือน ดังนี้
1. เป็ นยางแผ่นรมควัน 21,000 ตัน/เดือน
2. เป็ นยางแท่ง STR 300,000 ตัน/เดือน
3. นํ้ายางข้น 64,800 ตัน/เดือน
บริ ษทั วงศ์บณั ฑิต จํากัด ส่ งยางแผ่นรมควัน, ยางแท่ง STR และนํ้ายางไปต่างประเทศ
ตลาดส่ งออก
1. ตลาดประเทศจีน ส่ งออกปี ละ 148,000 ตัน
2. ตลาด USA
ส่ งออกปี ละ
74,000 ตัน
3. ตลาดยุโรป
ส่ งออกปี ละ
61,000 ตัน
บริ ษทั วงศ์บณ
ั ฑิต เป็ นผูส้ ่ งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศไทย รองลงมา ได้แก่ บริ ษทั
ศรี ตรัง, ไทยฮัว่ และ บริ ษทั เซาร์แลนด์
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2. บริษัทอาเทนทรานสปอร์ ต จํากัด
สถานที่ต้ งั
ตั้งอยูต่ าํ บลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รู ปแบบการประกอบการ
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งเมื่อปี 2548 ทําหน้าที่เป็ นพ่อค้าคนกลางรับซื้อยางแผ่นดิบ เพื่อส่ งให้แก่บริ ษทั
วงศ์บณ
ั ฑิต, ศรี ตรัง, ไทยฮัว่ หรื อเซาท์แลนด์ ที่ให้ราคาสูง โดยไม่มีโรงรมยางและไม่ได้เป็ นผูส้ ่ งออกยาง
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ภาคผนวก
ภาพกิจกรรมการปฏิบตั ิงานของทีมวิจัย
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