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ก                                      

  คาํนํา                                   

 รายงานวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั

ปัตตานี ในครัง้นีเ้ป็นการศึกษากระบวนการเสริมสร้างการเช่ือมโยง

เครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์และกลุม่/องค์กรภาคประชาชน โดย

ใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฎิบตัิการของทีมวิจยัจงัหวดั ในลกัษณะการ

จดัเวทีประชาชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันากลุ่ม/องค์กรให้

ตระหนักถึงความร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ

ปรับกระบวนทศัน์และวิธีคดิเชิงบรูณาการให้แก่ผู้ นํา เพ่ือให้มีศกัยภาพ

และความพร้อมในการบริหารจดัการองค์กร        รวมทัง้การหนนุเสริม 

ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจดักรอบทิศทางการดําเนินงาน

ของกลุม่/องค์กร  ท่ีคํานงึถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง   และ 

การหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร       ระหว่างกลุม่/องค์กร 

ประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นท่ีพึ่งของ

สมาชิกในการพฒันาคณุภาพชีวิต และการแก้ปัญหาความยากจน 

หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่ เนือ้หาสาระของรายงานวิจยัฉบบันีค้งจะ

เกิดประโยชน์ตอ่นกัวิจยัและนกัพฒันา ท่ีมีภารกิจในการสร้างความ

เข้มแข็งให้องค์กรชมุชน ตลอดจนผู้สนใจและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคน และ

ใคร่ขอขอบคณุผู้ ท่ีมีสว่นสนบัสนนุงานวิจยัทกุคน 

หากมีข้อบกพร่องประการใดขอน้อมรับและยินดีรับ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีตอ่ไป ขอขอบคณุ 

  

                                                         นอรดีน เจะแล 

                                                   หวัหน้าโครงการวิจยัฯ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

โครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดั  ประกอบด้วยการดําเนินการ

วิจยั 2 สว่น  ส่วนแรก จะเป็นการดําเนินการของทีมประสานงานกลาง  ซึง่จะรับผิดชอบในภารกิจการ

จดัวางกรอบแนวทางการดําเนินการของชดุโครงการวิจยั  ตลอดจนการหนุนเสริมการปฏิบตัิงานของ

ทีมวิจยัจงัหวดั  ทัง้ด้านการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  และระบบสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การ

วิจยั  ตลอดจนการติดตามสนบัสนนุการดําเนินงานของทีมวิจยัจงัหวดั  ส่วนท่ีสอง เป็นส่วนของทีม

วิจยัจงัหวดั  ซึง่มีภารกิจสําคญัในการสร้างกระบวนการตามแนวทางการดําเนินงานท่ีทีมประสานงาน

กลางของชุดโครงการ  ได้วางกรอบการปฏิบตัิในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั  ซึ่ง

ประกอบไปด้วย สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  ได้แก่  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม  

สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ  และสหกรณ์ภาคประชาชน  ได้แก่  กลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กลุ่มสจัจะออมทรัพย์  กลุ่มเกษตรกร  ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ  

กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กองทนุหมู่บ้าน ฯลฯ  กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิของทีมวิจยัจงัหวดัจะมุ่งไปท่ี

องค์ประกอบสําคญั  3  สว่น สว่นแรก คือ  การพฒันาผู้ นํากลุม่/องค์กรในลกัษณะของการสร้างคณุคา่ 

สหกรณ์ให้ตระหนกัถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  ตลอดจนการปรับกระบวนทศัน์และวิธี

คิดเชิงบูรณาการให้แก่ผู้ นํา  เพ่ือให้มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการองค์การ  ส่วนท่ี

สอง  คือ  การหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของ

กลุม่ /องค์กรท่ีคํานงึถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงและสว่นท่ีสาม  คือ หนนุเสริมการเช่ือมโยง

เครือขา่ยพนัธมิตรในระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั 

ภายใต้กรอบการดําเนินการของทีมวิจยัในการพฒันาความเข้มแข็งและยัง่ยืนแก่กลุม่ /องค์กร  

และขบวนการสหกรณ์ด้วยวิธีการดงักล่าวข้างต้น  จะชว่ยลดจดุอ่อนและอปุสรรคท่ีเป็นอยู ่  ตลอดจน

ชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ์  และเม่ือสหกรณ์เข้มแข็ง  ก็จะสามารถ

ดําเนินการได้อยา่งยัง่ยืนเพ่ือการเป็นท่ีพึง่ของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการ

ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกได้ในท่ีสดุ 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั  

เพ่ือให้เกิดการหนนุเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
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แนวคิดในการดาํเนินงาน 

1. เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้กลุม่/สหกรณ์ประเมินตนเอง  เพ่ือให้รู้จกัตนเอง  รู้

ศกัยภาพเครือข่าย  รู้พฤติกรรมท่ีนําไปสูปั่ญหาตา่ง ๆ  และความยากจน 
 2.  สนบัสนนุให้เกิดการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดัเพ่ือไปหนนุเสริมกลุม่/สหกรณ์ 

3.  ศกึษากระบวนการ ผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรใน

พืน้ท่ีจงัหวดั 
 

แนวทางการดาํเนินงานของทีมวิจัยจังหวัด 

1.  การร่วมประชมุ เวทีสรุป/สงัเคราะห์บทเรียนจากชดุโครงการวิจยั 9 จงัหวดั 

 2.  การร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการสําหรับทีมงานวิจยั/ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 3.  การดําเนินการโครงการวิจยั 

     3.1 การศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กรประชาชน 

ในพืน้ท่ีจงัหวดั                                                                                                                         

        

                3.2 การตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ี 

จงัหวดั 

     3.3 การจดัเวทีสร้างความเข้าใจระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์กรเร่ืองการจดัทํากรอบ ทิศทางการ 

ดําเนินงานขององค์กรและการเช่ือมโยงเครือข่าย 

    3.4 การจดัทํากรอบการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรประชาชน 

    3.5 การสนบัสนนุการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือขา่ย 

 4.  การร่วมประชมุเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมประสานงานกลาง 
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กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
          
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูิท่ี  1-1   แสดงกระบวนการวิจยัของชดุโครงการ 

 

 4 

    การจดัเวทีสรุป / สงัเคราะห์บทเรียนจากชดุโครงการวจิยั 

“การเช่ือมโยงเครือขา่ยสหกรณ์และกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั” 

การกําหนด 

จงัหวดัเป้าหมาย 
การวางแผนสาํหรับกระบวนการวิจยั 

ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดั 

การสร้างทีมงาน/การจดัทํา 

เป้าหมาย/แผนการดําเนินงาน 

  การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

สาํหรับทีมวิจยั / ผู้ เก่ียวข้อง 
การประสาน / การ 

ติดตาม / การสนบัสนนุ 

ของทีมประสานงาน 
 

การติดตาม / 

สนบัสนนุ 

 

การดาํเนินการ 

โครงการวิจยั 

ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดั 

  การจดัเวทีแลกเปลีย่น 

เรียนรู้แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กร 

เอกสารเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ / เว็ปไซด์ 

การสรุปสงัเคราะห์ 

ศกัยภาพของสหกรณ์/ 

กลุม่/องค์กรในการ 

แก้ปัญหาให้กบัคนจน 

ปัญหา/อปุสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

การศกึษาสถานการณ์และบทบาทการ

ดําเนินงานของสหกรณ์/กลุม่/องค์กร

ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั 

การตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียน 

ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุม่ / องค์กร 

ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั 

การจดัเวทีสร้างความเข้าใจระหวา่ง 

ผู้ นํากลุม่/องค์กรเร่ืองการจดัทํากรอบ 

ทิศทางการดาํเนินงานขององค์กรและ 

การเช่ือมโยงเครือขา่ย 

การจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน 

ของกลุม่/องค์กรประชาชน 

การสนบัสนนุการสร้างพนัธมิตร / การ 

เช่ือมโยงเครือขา่ย 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 



 นิยามศัพท์: 

 1.  กรอบทศิทางการดาํเนินงาน หมายถงึ แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีคํานงึถงึศกัยภาพ

และความพร้อมตลอดจนปัจจยัสภาพแวดล้อมขององค์กร และเกิดจากการมีสว่นร่วมของฝ่ายบริหารจดัการ 

สหกรณ์ในการวางแผน 

 2.  คุณค่าสหกรณ์  หมายถงึ  คา่นิยมพืน้ฐานของนกัสหกรณ์ ประกอบด้วย การพึง่พาและ

รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความสามคัคี สมาชิกสหกรณ์ตัง้มัน่

อยู่ในคา่นิยมทางจริยธรรมแหง่ความซื่อสตัย์ เปิดเผยรับผิดชอบตอ่สงัคมและเอือ้อาทรตอ่ผู้ อ่ืนตามแบบแผน

ท่ีสืบทอดกนัมาจากผู้ ริเร่ิมสหกรณ์ 

 3.  วิสัยทศัน์สหกรณ์  เป็นระบบเครือข่ายขององค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสงัคม

หลากหลายรูปแบบท่ีตระหนกัในคณุคา่ของหลกัและวิธีการสหกรณ์มีการร่วมมือกนัท่ีจะพฒันาประสทิธิภาพ

ขององค์กร และเกือ้กลูตอ่การสร้างความเข้มแข็งยัง่ยืน ชมุชน สงัคม ประเทศ 

 4.  สหกรณ์ภาคประชาชนหรือกลุ่ม/องค์กรประชาชน   ท่ีเป็นเป้าหมายสว่นหนึง่ในการวิจยั 

หมายถงึ  กลุม่/องค์กรประชาชนท่ีสมาชิกมาร่วมมือกนับนพืน้ฐานความสมคัรใจท่ีร่วมกนับริหารจดัการบน

หลกัการร่วมมือกนั การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ในการแก้ไขปัญหา  ภาวะเศรษฐกิจ

และสงัคมร่วมกนั อาทิ กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุม่สจัจะออมทรัพย์  ธนาคารหมูบ้่านตามแนว

พระราชดําริ กลุม่เกษตรกร กลุม่สตรีสหกรณ์ เป็นต้น 

 5.  เครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพันธมิตร      หมายถงึ   เครือข่ายความร่วมมือท่ีกลุม่/องค์กรซึง่มี 

เป้าหมายสอดคล้องกนั เป็นพนัธมิตรร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในรูปเครือข่ายทางธุรกิจ เครือข่ายทาง

สงัคม หรือเครือข่ายทางวิชาการ 

 6.  การเช่ือมโยงเครือข่าย หมายถงึ การสร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรระหวา่งกลุม่/

องค์ประชาชนตัง้แต ่  2  กลุม่/องค์กรขึน้ไป  โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่   หรือหลาย 

อย่างร่วมกนัอย่างจริงใจ เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั เสี่ยงภยัร่วมกนั  และ

ได้รับประโยชน์ร่วมกนั ทัง้นีก้ารท่ีกลุม่/องค์กรประชาชนจะมาเช่ือมโยงเครือข่ายนัน้ต้องเป็นนโยบายอย่าง

เป็นทางการของกลุม่/องค์กรประชาชน 

 7.  การเสริมความเข้มแขง็ของกลุ่ม/องค์กรประชาชน   หมายถงึ   กระบวนการท่ีนําไปสูก่าร

กําหนดแผนหรือกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กร โดยเน้นไปท่ีการแนะนําให้ฝ่ายบริหารจดัการ

ของกลุม่/องค์กรประชาชนได้พิจารณาสิ่งท่ีเป็นโอกาส อปุสรรค จดุแข็ง และจดุออ่นของ      กลุม่/องค์กรของ

ตนเอง จากสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ซึง่ภาษาทางบริหารธุรกิจเรียกวา่ การ จดัทํา

แผนกลยทุธ์(strategic plan) ซึง่ประกอบไปด้วยการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ หรืออาจเรียกอย่าง

อ่ืนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจย่ิงขึน้) ผลของกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  กลุม่/องค์กรประชาชนจะ

ช่วยให้กลุม่/องค์กรตดัสินใจได้วา่ จะเช่ือมโยงเครือข่ายกบัใคร หรือไม ่   อย่างไร  และเม่ือใด  
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แผนการดาํเนินการของทีมวิจัยจังหวัดปัตตานี 
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กิจกรรมการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี 
ระยะเวลาตลอดโครงการ 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค 

1.การเข้าร่วมประชมุ สรุป/สงัเคราะห์บทเรียน  

ชดุโครงการวจิยั 9 จงัหวดั 

 
           

2. การร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิารสําหรับทีม

วจิยั/   ผู้ เก่ียวข้อง 

 
           

3. การสงัเคราะห์ข้อมลูเดมิ ได้แก่ จํานวน 

สหกรณ์    กลุ่มเกษตรกร กองทนุหมู่บ้าน 

กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มฯลฯ 

รายช่ือทะเบียนคนจนท่ีขึน้ทะเบียนกบัจงัหวดั 

 

           

4. การวเิคราะห์ Swot สหกรณ์ กลุ่มตา่ง ๆ  

    พร้อมกบัการอบรมนกัวจิยั 

 
           

5. กําหนดแกนนํากลุ่ม และกิจกรรม   พืน้ท่ี             

6. การจดัเวทีชาวบ้าน ระดบักลุ่มชุมชน ระดบั   

ตําบล  อําเภอและจงัหวดั  เพ่ือ 

   1. เสนอปัญหา   2. แนวทางแก้ 

   3. กรอบการช่วยเหลือจากรัฐ 

 

           

7. การสรุปผลช่วงท่ี 1 (เดือนท่ี 1-3)             

8. อบรมนกัวจิยั ประเมินผลนกัวจิยั             

9. จดัรูปแบบเครือข่าย (ระบแุกนนํา กิจกรรม    

ระยะเวลา) 
  

  
        

10. ให้ความรู้  จดัทําแผนเครือข่าย ออก

ตดิตาม      ประเมิน 
   

 
        

11. จดัสมัมนาเครือข่ายจงัหวดั             

12. จดัเวทีชาวบ้านในกลุ่ม ตําบล ชมุชนท่ีมี

ปัญหาและท่ีมีกิจกรรมเดน่ 
   

  
       

13. ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม 

      เข้มแข็งกบักลุ่มอ่อนแอในจงัหวดั 
   

  
       

14. จดัเวทีชาวบ้านในกลุ่มท่ีมีกิจกรรม

เคล่ือนไหว 
    

 
       

15. การสรุปผลช่วงท่ี 2 (เดือนท่ี 4-6)             

16. การจดัทํากรอบความช่วยเหลือจากรัฐ             

17. รัฐช่วยเหลือปัจจบุนั อนาคต             

18. การประสานภาคีเครือข่าย             

19. สมัมนานกัวจิยัร่วมกบัแกนนําเครือข่าย             

20. การสร้างเครือข่ายเพิ่มตามแนวคดิผู้ นํา             

21. กําหนดกิจกรรม ระยะเวลา การขบัเคล่ือน             

22. ทดลองวธีิคดิแบบชาวบ้าน ตดิตาม แก้ไข             



 

ตารางท่ี 1-1  แสดงแผนการดําเนินการของทีมวิจยัจงัหวดัปัตตานี 

 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นการสร้างคณุคา่สหกรณ์ (Cooperative Value) ซึง่ประกอบไปด้วยการชว่ยเหลือตนเอง          

และการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  การร่วมมือกนั  การประหยดั  จริยธรรม ฯลฯ  ให้กบัคนในชมุชนผา่น

กระบวนการวิจยัในลกัษณะ action  research  จากคนสู่คน  จากกลุม่หนึง่ไปอีกกลุม่หนึง่ จากชมุชน

หนึง่ไปสูช่มุชนหนึง่  อนัจะนําไปสูช่มุชนและสงัคมเข้มแข็ง 

 2. เม่ือคนมีศกัยภาพและความพร้อมจะสามารถเข้าไปสู่สว่นรวมในการพฒันาองค์กร พฒันา

ชมุชนได้อยา่งเหมาะสม  เศรษฐกิจระดบัฐานรากจะเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 3.การสนบัสนนุให้กลุม่/องค์กรมีการวางแผนในลกัษณะของกรอบทิศทางการดําเนินงาน ท่ี

คํานงึถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมจะชว่ยสร้างความมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งแก่องค์กร       อนัจะชว่ย 

พฒันาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  ท่ีนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน 

 4.การเช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่/องค์กรประชาชนจะชว่ยให้เกิดการประหยดัด้านเศรษฐกิจโดยมี

การใช้ทรัพยากรมนษุย์  เงินทนุ  วิทยาการ/เทคโนโลยีร่วมกนั  ซึง่จะชว่ยลดความสญูเสียและเกิดผลดี

ตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม 

 5. การได้รับโอกาสการหนนุเสริมของหนว่ยงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเม่ือโครงการสิน้สดุ 

 

 
 
 

กิจกรรมการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี 
ระยะเวลาตลอดโครงการ 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค 

23. การสรุปผลช่วงท่ี 3 (เดือนท่ี 7-9)             

24. การจดัเวทีชาวบ้านระดบัอําเภอ             

25. การสรุปเครือข่ายระดบัจงัหวดั เกณฑ์การ

วดั     ความยัง่ยืน 
          

 
 

26. การสรุปผลช่วงท่ี 4 (เดือนท่ี 10-12) ได้/

ไม่ได้ เครือข่าย 
           

 

27. การร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัที 

      ประสานงานกลาง 
   

 
   

 
  

 
 

28. นําเสนอผลงานวจิยั             



บทที่ 2 

บริบทปัตตานี 
1. ประวัตศิาสตร์ปัตตานี 

หลกัฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมืองหรือรัฐสําคญัแหง่หนึง่บนแหลมมลาย ู  ซึง่ออกเสียง

ตามสําเนียงในแตล่ะภาษา เชน่ หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน) ลังคาโศกะ อิลังคาโศกะ 

(ภาษาสนัสกฤต ทมิฬ) เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ) ลังกะสุกะ   สังกาสุกะ 

(ภาษามลาย)ู โดยนกัวิชาการสนันิษฐานวา่นา่จะเป็นช่ือเมืองเดียวกนั ตัง้อยูบ่ริเวณรัฐ  เคดาห์ 

ประเทศมาเลเซีย และจงัหวดัปัตตานีในปัจจบุนั นกัวิชาการทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีเช่ือวา่

ปัตตานีเป็นท่ีแวะพกัจอดเรือ เพ่ือแลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าระหว่างพอ่ค้าชาวอินเดียทางตะวนัตกกบั

พอ่ค้าชาวจีนทางตะวนัออก และชนพืน้เมืองบนแผน่ดนิและหมูเ่กาะใกล้เคียงตา่ง ๆ  นอกจากนี ้  ยงั

เช่ือวา่เดมิปัตตานีเป็นอาณาจกัรท่ีเก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เน่ืองจากมีหลกัฐานทาง

โบราณคดีวา่บริเวณอําเภอยะรังมีซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทบักนัถึง 3 เมือง มีซาก

โบราณสถานและศาสนสถานหลายแหง่ นอกจากนีย้งัค้นพบโบราณวตัถจํุานวนมาก โดยวตัถบุางชิน้

มีตวัอกัษร ซึง่นกัภาษาโบราณอา่นและแปลวา่เป็นอกัษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ภาษาสนัสกฤต เขียน

เป็นคาถาในพทุธศาสนาลทัธิมหายาน พระโพธิสตัว์สมัฤทธ์ิ และเศษภาชนะดนิเผาท่ีมีอายอุยูใ่นราว

พทุธศตวรรษท่ี  12-1  สอดคล้องกบัจดหมายเหตชุาวจีน         ท่ีได้กลา่วถึงวา่บริเวณท่ีตัง้อําเภอยะรัง 

ในปัจจบุนั   ว่าเป็นชมุชนท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและตอ่มา        ได้ย้ายเมืองปัตตานี มาบริเวณ 

บ้านกรือเซะ สนันิษฐานว่าเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางภมูิศาสตร์ทําให้เมืองเดมิไมเ่หมาะในการเป็น

เมืองทา่การค้า 

เมืองปัตตานีได้ช่ือว่าเป็นหวัเมืองฝ่ายใต้ปลายแหลมมลายท่ีูมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของ

กรุงศรีอยธุยา  มาตัง้แตรั่ชสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  (พ.ศ.1991 - 2031)  เป็นต้นมา   จนในปี  

พ.ศ.2054   โปรตเุกสยึดครองมะละกาได้สําเร็จและพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าขึน้มาทางตอน

เหนือ   ประกอบกบัพระราชาธิบดีท่ี  2  (พ.ศ. 2034-2072)  ทรงยินยอมให้โปรตเุกสเข้ามาตัง้สถานี

การค้าในเมืองชายฝ่ังทะเล เชน่ นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และปัตตานี  ทําให้ปัตตานี

กลายเป็นเมืองทา่หลกัเมืองหนึง่ แม้วา่ปัตตานีจะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยธุยา แตด้่วยเหตท่ีุ

เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ทําให้เจ้าเมืองปัตตานีต้องการความเป็นอิสระ และทําการ

แข็งเมืองอยูบ่อ่ยครัง้เม่ือมีโอกาส จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบบริเวณอําเภอยะรัง  ทราบวา่แต่

เดมิชาวเมืองปัตตานี  นบัถือศาสนาพทุธและพราหมณ์ และเปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลามหลงัจากท่ี

อาณาจกัรศรีวิชยัเส่ือมอํานาจ โดยได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์มชัปาหิตในชวาท่ีแผอํ่านาจเข้ามาสู่

แหลมมลาย ู ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ ทําให้การค้าในภมูิภาคเข้มแข็ง

และสง่ผลให้ศาสนาอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองขึน้ด้วย       นอกจากนีมี้การก่อสร้างมสัยิดเพ่ือใช้ 
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เป็นศาสนกิจท่ีสําคญัคือ มสัยิดกรือเซะและมสัยิดบ้านดาโต๊ะ   ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็          

พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  (พ.ศ. 2325-2352)   ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็กรมพระราชวงับวร

มหาสรุสิงหนาท    ยกทพัหลวงลงมาปราบปรามพมา่   ท่ีมาตีหวัเมืองทางแหลมมลายจูนเรียบร้อย 

และในปี พ.ศ. 2328  กรมพระราชวงับวรฯ เสดจ็ลงไปประทบัท่ีเมืองสงขลา   ได้มีกระแสรับสัง่ออกไป

ยงัหวัเมืองปัตตานี  เมืองไทรบรีุ และเมืองตรังกาน ูให้มายอมเป็นเมืองขึน้เชน่เดมิ แตส่ลุตา่นมฮูมัหมดั

พระยาปัตตานีในขณะนัน้ขดัขืน กรมพระราชวงับวรฯ จงึมีรับสัง่ให้พระยากลาโหมยกกองทพัไทยไปตี

เมืองปัตตานี ในปี พ.ศ. 2329 โดยได้กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวธุมาเป็นจํานวนมาก รวมทัง้

ปืนใหญ่ 2 กระบอก  แตส่ามารถนํามาได้เพียงกระบอกเดียว จงึนําขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็

พระพทุธยอดฟ้าฯ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกช่ือเป็น “พญาตานี” นบัวา่เป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่

ท่ีสดุในประเทศไทย ปัจจบุนัตัง้อยูห่น้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็

พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (พ.ศ. 2352-2367)  เกิดความไมส่งบบอ่ยครัง้  จงึโปรดเกล้าฯให้มีผู้ กํากบั

ดแูลหวัเมืองมลายโูดยแบง่เมืองตานี ออกเป็น  7  หวัเมือง  ประกอบด้วย  เมืองตานี  ยะหร่ิง  สายบรีุ 

หนองจิก ระแงะ รามนัห์ และเมืองยะลา 

 ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกวิธีการ

ปกครองแบบจตสุดมภ์ (เวียง วงั คลงั นา) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา โดยจดัการปกครองแบบ

กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงการแผน่ดิน จดัการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาลโดยจดั

แบง่เป็นมณฑล ทรงใช้นโยบายประนีประนอมและดําเนินการเป็นขัน้ตอน เพ่ือไมใ่ห้เกิดการ

กระทบกระเทือนตอ่การปกครองของเจ้าเมืองทัง้ 7 หวัเมืองซึง่ขึน้กบัมณฑลนครศรีธรรมราช ร่วมกบั

เมืองนครศรีธรรมราช พทัลงุ และสงขลา มีข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลเป็นผู้วา่ราชการเมืองดแูล 

ตอ่มาในปี พ.ศ.2447 ได้แยกหวัเมืองทัง้ 7  ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชมาเป็นมณฑลปัตตานี  

พร้อมทัง้เปล่ียนฐานะเมืองเป็นอําเภอและจงัหวดั ได้แก่ 

จงัหวดัปัตตานี    รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหร่ิง 

จงัหวดัสายบรีุ   รวมเมืองระแงะ 

จงัหวดัยะลา     รวมเมืองรามนัห์ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั  เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา

ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลจําเป็นต้องตดัทอนรายจา่ยให้

น้อยลง เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลงัของประเทศ จงึให้ยบุเลิกมณฑลปัตตานีคงสภาพเป็น

จงัหวดั ยบุจงัหวดัสายบรีุเป็นอําเภอตะลบุนัและแบง่พืน้ท่ีบางสว่นของของเมืองสายบรีุ คือ ระแงะ 

และบาเจาะไปขึน้กบัจงัหวดันราธิวาส และตัง้แตปี่   พ.ศ.  2476  เป็นต้นมา   จงัหวดัปัตตานีจงึมีการ

ปกครองโดย 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัโดยมีพระยารัตนภคัดี  (แจ้ง  สวุรรณจินดา) เป็นผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตานีคนแรก 
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2. ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 

 จงัหวดัปัตตานี  เป็นหนึง่ในกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน       เป็นจงัหวดัเดียวท่ีไมมี่อาณาเขต 

ตดิตอ่  ทางบกกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  มีพืน้ท่ีรวม 1.2 ล้านไร่  หรือ 1,940  ตารางกิโลเมตร ประชากร 

จํานวน 6 แสนกวา่คน  สว่นใหญ่ร้อยละ  80  นบัถือศาสนาอิสลาม   มีผลิตภณัฑ์มวลรวมในปี 2547 

คือ  34,039  ล้านบาท  ประชากรมีรายได้ตอ่หวัตอ่คนตอ่ปี ท่ี  60,038 บาท  ต่ํากวา่รายได้เฉล่ีย

ระดบัประเทศเกือบคร่ึงหนึง่ 

ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ซึ่งเป็นการมองจากปัจจยัภายใน พบว่า  มีจุดแข็งท่ีสําคญั  

คือ วฒันธรรมท่ีหลากหลาย เป็นศนูย์กลางอิสลามศกึษา มีทนุทางสงัคมท่ีสําคญั คือ ทรัพยากรมนษุย์

สว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม   มีจดุออ่น  คือ   คณุภาพการศกึษาอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างต่ํา   ทรัพยากร 

ธรรมชาตถิกูทําลาย   มีปัญหาคณุภาพชีวิต   มีความไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากผลการวิเคราะห์ดงักลา่ว จงัหวดัปัตตานีจงึได้กําหนดวิสยัทศัน์ของจงัหวดัปัตตานี คือ 

                       “เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล อิสลามศึกษา บนพืน้ฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 และดินแดนแห่งสันตสุิข” 
 

   เป้าประสงค์ของการพัฒนา    จงัหวดัปัตตานีได้กําหนดเป้าประสงค์การพฒันา  ปี 2549 

ไว้ดงันี ้ (ตวัชีว้ดัท่ี 10 – 15) 

                        1. ร้อยละของสถานศึกษาอิสลามในระบบท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในผา่นเกณฑ์ในระดบัดี  (ร้อยละ 3) 

2.  จํานวนหมูบ้่านท่ีผา่นเกณฑ์หมูบ้่านแข็งแรง (Healthy Thailand)  (ร้อยละ 3) 

                   3.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของมูลค่าการทําข้อตกลง  (MOU)    เพ่ือจําหน่ายสินค้า

ระหว่างกลุ่มเกษตร/สหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 3) 

                         4.  ร้อยละของศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน   สามารถบริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    โดย

มีกิจกรรมดงันี ้ (ร้อยละ 2) 

1)  การศกึษาพืน้ฐาน 

2)  การพฒันาทกัษะชีวิต 

3)  การพฒันาทกัษะอาชีพ 

4)  การพฒันาสงัคมและชมุชน 

5)  การศกึษาตามอธัยาศยั 

6)  กิจกรรมอ่ืน ๆ  ของชมุชน 

5.  ร้อยละของผู้ เข้าร่วมโครงการพฒันาส่ือภาษาไทยสามารถใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

(ร้อยละ 1) 
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            6. จํานวนโรงพยาบาลท่ีเข้าสูก่ระบวนการจดัทํามาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) 

และผา่นบนัไดขัน้ท่ี  2 (ร้อยละ 2)                                                              
 

จากการทบทวนประเดน็ยทุธศาสตร์ของจงัหวดัปัตตานี   ประจําปี   2548    โดยการวิเคราะห์ 

ศกัยภาพ  วิสยัทศัน์และเป้าประสงค์  ดงักลา่วข้างต้น จงัหวดัปัตตานี ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงวิสยัทศัน์ 

แตป่ระการใด  ซึง่ประเดน็ยทุธศาสตร์ในการพฒันา  7  ประการ คือ 

  1.  อตุสาหกรรมอาหารฮาลาล 

2.  อิสลามศกึษา 

  3.  การเอาชนะความยากจน 

  4.  สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งชาญฉลาด 

  5.  พฒันาทรัพยากรมนษุย์และธํารงเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน 

              6.  การเสริมสร้างการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

7.  การเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยั 

           โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กําหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดําเนินงานไว้

ดังนี ้
 

1.  ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล     

               ด้วยการมีแนวคิดท่ีจะเพิ่มศกัยภาพในการสง่ออกอาหารฮาลาล  ซึง่มีมลูคา่ของตลาดโลก 

ประมาณ  80,000   ล้านเหรียญสหรัฐ  และไทยมีสว่นแบง่การตลาดเพียงร้อยละ  0.2   โดยเป็น 

Processing  Area  อาศยัความมีช่ือเสียงของปัตตานี หรือฟาตอนี    ซึง่เป็นท่ียอมรับของ   ชาวมสุลิม    

แรงงานสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลิม  และมีความเก่ียวพนักบัโลกมสุลิม พร้อมทัง้เช่ือมโยงปัจจยัการผลิต

ทางเกษตร เชน่ โค  แพะ    พืชผกัจาก Cluster อ่ืนๆ  เชน่ ภาคใต้ตอนกลาง  หรือเช่ือมโยงปัจจยัการ

ผลิตท่ีมีอยูใ่น Cluster เดียวกนั เชน่ สตัว์นํา้จากนราธิวาส เป็นต้น จงึได้กําหนดกลยทุธ์ท่ีจะตอบสนอง

อตุสาหกรรมอาหารฮาลา  เชน่   การจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมอาหารฮาลาลขึน้ท่ีปัตตานี  การสร้าง

บริการพืน้ฐาน เชน่ ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์  เพ่ือรองรับนิคมอตุสาหกรรมอาหารฮาลาล   พร้อม

ทัง้ได้เสนอให้มีการ ให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษ   นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับจาก    สํานกังาน 

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ  (B.O.I)   แก่นกัลงทนุท่ีจะมาลงทนุ  ในเขตนิคมอตุสาหกรรมแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและกลุ่มจังหวัด   ขณะนีย้ังไม่มีการประกาศรายละเอียดท่ีชัดเจน จาก

สว่นกลาง   การก่อสร้างถนนเล่ียงเมือง 2 สาย  การพฒันาท่าเรือและท่ีจอดพกัเรือ การปรับปรุง และ

พฒันาโรงฆ่าสตัว์ (โค)  การปรับปรุงสขุอนามยัท่าเทียบเรือประมง   ระยะท่ี 2  การจดัตัง้ศนูย์บริการ



วิเคราะห์ วิจยัและพฒันา ผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาลในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี  

เป็นต้น 
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2.  ยุทธศาสตร์อิสลามศึกษา     

       มีแนวคดิท่ีสําคญั เพ่ือเป็นศนูย์กลางอิสลามศกึษาของประเทศและเป็นเครือขา่ยเช่ือมโยง               

อิสลามศกึษานานาชาต ิ   โดยมุง่เน้นพฒันาคณุภาพโรงเรียนตาดีกา   ปอเนาะ    และโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม   ให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล  รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพบคุลากร    และ

ปัจจยัเสริมความเข้มแข็งในวิชาอิสลามศกึษา สาขาเศรษฐศาสตร์ และการจดัการระดบันานาชาตท่ีิ

วิทยาลยัอิสลาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีโครงการท่ีสําคญั เชน่ โครงการ

จดัตัง้ศนูย์พฒันา และบริการการเรียนการสอนอิสลามศกึษาผา่นระบบเครือขา่ย   (Web – Based) 

การจดัตัง้ศนูย์เทคโนโลยีอิสลามศกึษา  การพฒันาคณุภาพโรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ และโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีคณุภาพและมาตรฐาน การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและวิชาการ 
 

3.  ยุทธศาสตร์เอาชนะความยากจน      

      มีแนวคดิท่ีสําคญั   เพ่ือท่ีจะมุง่เน้นเอาชนะความยากจน    อย่างเป็นระบบให้ประชาชน 

คดิเป็น ทําเป็น ทัง้นี ้ เพ่ือให้ครัวเรือนยากจนท่ีตกเกณฑ์ 5,941 ครัวเรือน ผา่นเกณฑ์ คือ มีรายได้

มากกวา่ 20,000 บาทเป็นหลกั (ของรัฐบาล 14,760 บาท) ประชาชนท่ียงัตกเกณฑ์ จปฐ. มีแนวทาง

ในการดําเนินงาน  คือ  การเพิ่ม    รายได้  ลดรายจา่ย  ขยายโอกาสการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ  การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน พร้อมทัง้   สง่เสริมการศกึษา  วิจยัและพฒันา โดยเฉพาะการเพิ่ม

ผลผลิตข้าว และการผลิตข้าวอินทรีย์ (การปลกูข้าวโดยไมใ่ช้สารเคมี) ของกลุม่เกษตรกร มีโครงการท่ี

สําคญั  เชน่   โครงการสร้างศนูย์จําหน่ายสินค้าชมุชน/หนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์   โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพภาคการเกษตร  โครงการหนึง่อําเภอหนึง่หมูบ้่านการเลีย้งแพะฯ โครงการเพิ่มศกัยภาพ

การเป็นฐานการผลิต การค้า การสง่ออก  เคร่ืองแตง่กายมสุลิม โครงการขยายพืน้ท่ีการปลกูยางพารา

และปาล์มนํา้มนั โครงการหนึง่ฟาร์มหนึง่ตําบลในพืน้ท่ีของเกษตรกรท่ีปลอ่ยทิง้ร้าง เป็นต้น 
 

4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างชาญฉลาด 

      เป็นกรอบแนวคดิในการดําเนินงานท่ีควบคูไ่ปกบัการพฒันา ทัง้นี ้  เพ่ือปลกูจิตสํานกึและ

สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน   รวมทัง้มีการ

บริหารจดัการท่ีดีของทกุภาคสว่นแบบบรูณาการ   จงัหวดัปัตตานีเป็นพืน้ท่ีปลายลุม่นํา้ของแมนํ่า้

ปัตตานี   มีโครงการท่ีสําคญั   เชน่     โครงการจากการถอดแผนแมบ่ทการพฒันาอา่วปัตตานี    

โครงการคลงัปมู้า    เพ่ือฟืน้ฟทูรัพยากรชายฝ่ัง โครงการสร้างป่าพืน้บ้านอาหารพืน้เมือง เป็นต้น 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธํารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น     



                การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นทนุทางสงัคมท่ีสําคญัของจงัหวดัปัตตานี    เพ่ือให้มีความ

รู้เทา่ทนัโลก  จงัหวดัจงึมีแนวคดิในการพฒันาท่ีมุง่เน้น     เพ่ือสง่เสริมและยกระดบัการศกึษา ใน 
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ทุกระดบัให้ได้มาตรฐาน  พฒันาระบบสุขภาพอนามยัท่ีดีของประชาชนในทุกภาคส่วน  พฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   โดยการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด สะดวก สบาย พร้อมท่ีจะรองรับ   นกัทอ่งเท่ียว    รวมทัง้การอนรัุกษ์ประเพณีวฒันธรรม   และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน    ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ   จังหวัดปัตตานี มีโครงการท่ีสําคญั    เช่น    โครงการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาทกุระดบัสูม่าตรฐานการศกึษา โครงการเสริมสร้างระบบการสร้างหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้า โครงการในการปรับปรุง/ก่อสร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั รวมทัง้การพฒันา เครือข่าย

เช่ือมโยงการท่องเท่ียว โครงการจดังานศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านจงัหวดัปัตตานี โครงการทดสอบการอ่าน

คมัภีร์อลักรุอานอาเซียน  เป็นต้น 
 

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

มีแนวคดิท่ีสําคญั เพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการพฒันา  

ทัง้ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมรับผิดชอบและร่วมใช้ประโยชน์ เน้นการบริหารราชการท่ีให้ความสําคัญ       

กับการบริการและความโปร่งใส  การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทนัสมยั  ทัง้ในด้านระบบ

ฐานข้อมลูและการพฒันาบคุลากร มีโครงการท่ีสําคญั  เช่น การพฒันาระบบการให้บริการประชาชนท่ี

ได้มาตรฐาน  การพฒันาระบบฐานข้อมลู  และระบบข้อมลูสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) การลดขัน้ตอน

และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ     
 

7. การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัย    

 เน่ืองจากจงัหวดัปัตตานี มีปัญหาในเร่ืองของภาพลกัษณ์ความไม่ปลอดภัย ซึ่งเกิดจากการ

นําเสนอ ข้อมลูข่าวสารในทางลบท่ีเกินความเป็นจริง  ประกอบกบัเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ี  

3   จังหวัด    ชายแดนภาคใต้  ตัง้แต่ปี  2547   ท่ีผ่านมา   ดังนัน้  จังหวัดจึงมีแนวคิดในการ   

แก้ปัญหาดงักล่าว  โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจท่ีถกูต้อง พร้อมทัง้   เพิ่ม

ขีดสมรรถนะของภาครัฐในการรักษาความปลอดภัย  การบูรณาการแผนงาน / โครงการของทกุส่วน

ราชการ  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นปัจจัยพืน้ฐานในการส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  6 ประเด็นข้างต้น  

ประสบความสําเร็จมีโครงการท่ีสําคญั  เช่น โครงการพฒันาประสิทธิภาพด้านการข่าวและการจดัชดุ

ปฏิบตัิการด้านการข่าว โครงการติดตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิดในเขตเมืองและจุดล่อแหลม  โครงการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรยทุธวิธีเชิงรุกและการป้องกนัตนเอง  เป็นต้น   



 อย่างไรก็ตามแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของจงัหวดั ยงัคงเป็นเช่นเดียวกบั  ปี 2547  

และ ปี 2548  เน่ืองจากการพฒันายงัเป็นโครงการระยะยาวท่ีต้องดําเนินการตอ่เน่ือง  จงัหวดัได้ปรับ

เฉพาะกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  โดยการเน้นโครงการด้านความมัน่คง และสงัคมเพิ่มขึน้ 
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3. สัญลักษณ์จังหวัดปัตตานี 

 
 
 

ตราประจาํจังหวัด 

รูปปืนใหญ่ 

หมายถึง ปืนนางพญาตานี ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ  (ขนาดยาว  3  วา   ศอกคืบนิว้คร่ึง 

กระสนุ 11 นิว้) ซึง่เป็นปืนใหญ่กระบอกสําคญั ท่ีใช้ป้องกนัเมืองปัตตานีตลอดมา ชาวเมืองจงึ

ถือวา่เป็นของคูบ้่านคูเ่มืองมาแตส่มยัโบราณ 

จงัหวดัปัตตานี ใช้อกัษรยอ่วา่ "ปน" 

 

คําขวญัจงัหวดั 

"บดูสูะอาด หาดทรายสวย รวยนํา้ตก นกเขาดี ลกูหยีอร่อย หอยแครงสด"  

 

ธงประจําจงัหวดั 
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ดอกไม้ประจาํจังหวัด 

ดอกชบา 

- 

 

 

ต้นไม้ประจาํจังหวัด 
 

ช่ือพรรณไม ้ตะเคียนทอง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ Hopea odorata 
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4.  สภาพท่ัวไป  
 

4.1 ท่ีตัง้และอาณาเขต 

  จงัหวดัปัตตานี  ตัง้อยูภ่าคใต้ของประเทศไทย  หา่งจากกรุงเทพฯ  1,055 กม. มีเนือ้ท่ี

ประมาณ  1,940.35 ตร.กม. หรือประมาณ  1,212,723 ไร่  มีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง 

ดงันี ้

 

  ทิศเหนือ   ตดิตอ่กบั   อา่วไทย 

  ทิศใต้  ตดิตอ่กบั   จงัหวดัยะลา  และนราธิวาส 

  ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั   อา่วไทย 

  ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั   จงัหวดัสงขลา 

 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขต 

 
  

 

   เ หนือ 
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 4.2    หน่วยการปกครอง 
 

จงัหวดัปัตตานีได้แบง่หนว่ยการปกครองออกเป็น 12 อําเภอ 115 ตําบล 636 หมูบ้่าน  

โดยมีหนว่ยการปกครองสว่นท้องถ่ิน  ดงันี ้ 

(1) องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 1 แหง่ 

(2) เทศบาล 12 แหง่ (เทศบาลเมือง 1 แหง่) 

(3) องค์การบริหารสว่นตําบล  99  แหง่ ประกอบด้วย อบต. ชัน้ 3   2 แหง่  คือ   

อบต.รูสะมิแล และอบต. บานา อบต. ชัน้ 4   1 แหง่ คือ อบต. เขาตมู ส่วนท่ี

เหลือเป็น อบต. ชัน้ 5 

 

ตารางท่ี  2.1   แสดงหน่วยการปกครอง 
 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. สภาตาํบล 

1.  เมืองปัตตานี 13 66 1 10 - 

2.  ยะรัง 12 72 1 12 - 

3.  หนองจิก 12 75 2 11 1 



4.  โคกโพธ์ิ 12 80 2 12 - 

5.  ยะหร่ิง 18 81 3 13 4 

6.  ปะนาเระ 10 52 1 9 1 

7.  มายอ 13 58 1 10 3 

8.  สายบรีุ 11 64 1 9 1 

9.  ทุง่ยางแดง 4 22 - 4 - 

10.  กะพ้อ 3 27 - 3 - 

11.  แมล่าน 3 22 - 3 - 

12.  ไม้แก่น 4 17 - 3 1 

4รวม 115 636 12 99 11 

 

  ท่ีมา : กลุม่สง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัปัตตานี  พ.ศ. 2548 
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4.3  ประชากรและศาสนา 

                   จงัหวดัปัตตานี  เป็นแหลง่ศนูย์รวมของประชากรหลากหลายเชือ้ชาติศาสนา  มาตัง้แตใ่น  

อดีต  ปัจจบุนัจงึมีชาวปัตตานีเชือ้สายตา่ง ๆ อยูเ่ป็นจํานวนมาก ทัง้เชือ้ชาตไิทย มลาย ู จีน อาหรับ  

อินเดีย ฯลฯ นอกจากนัน้  ชนพืน้เมืองดัง้เดมิเผา่เลมงั – ซาไก    ก็เคยมีถ่ินท่ีอยู ่บริเวณจงัหวดัปัตตานี 

ด้วยเชน่กนั  โดยเฉพาะแถบภเูขา และลุม่นํา้ปัตตานีตอ่เน่ืองไปตลอดถึงประเทศมาเลเซีย       จํานวน

ประชากร ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2547   รวมทัง้สิน้  635,009  คน   แยกเป็นชาย  313,634  คน    หญิง 

321,375 คน  จํานวนหลงัคาเรือน  134,988  หลงัคาเรือน  ทัง้นี ้ ประชากรประมาณร้อยละ     80.75

นบัถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ 18.93 นบัถือศาสนาพทุธ 

 

ตารางท่ี  2.2  แสดงจาํนวนประชากร และครัวเรือนรายเทศบาล 

ท่ี เทศบาล 
       จาํนวนประชากร  

รวม 
จาํนวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง 

1 เทศบาลเมืองปัตตานี 23,186 24,064 47,250 12,713 

2 เทศบาลตําบลตะลบุนั 6,881 7,018 13,899 3,318 



3 เทศบาลตําบลโคกโพธ์ิ 1,654 1,798 3,452 1,301 

4 เทศบาลตําบลนาประดู ่ 1,635 1,739 3,374 1,090 

5 เทศบาลตําบลบางป ู 4,529 4,694 9,223 1,608 

6 เทศบาลตําบลตนัหยง 1,076 1,155 2,231 454 

7 เทศบาลตําบลยะหร่ิง 2,950 2,785 5,735 1,378 

8 เทศบาลตําบลยะรัง 2,040 2,048 4,088 844 

9 เทศบาลตําบลบอ่ทอง 5,434 4,909 10,343 2,448 

10 เทศบาลตําบลหนองจิก 2,916 2,842 5,758 1,535 

11 เทศบาลตําบลปะนาเระ 3,454 3,492 6,946 1,301 

12 เทศบาลตําบลมายอ 1,804 1,789 3,591 800 

  รวม 57,559 58,331 115,890 28,790 
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ตารางท่ี  2.3  แสดงจาํนวนประชากร และครัวเรือน (จาํแนกรายอาํเภอ) 

ท่ี อาํเภอ 
จาํนวนประชากร 

จาํนวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1  เมืองปัตตานี 36,012 37,233 73,245 19,395 

2  โคกโพธ์ิ  28,567 29,552 58,119 13,479 

3  หนองจิก  26,687 26,597 53,284 9,045 

4  ปะนาเระ  17,490 18,204 35,694 7,873 

5  มายอ  24,085 25,255 49,340 9,078 

6  ทุง่ยางแดง  9,667 9,967 19,634 3,658 

7  สายบรีุ  23,786 24,779 48,565 9,509 

8  ไม้แก่น  5,500 5,678 11,178 2,556 

9  ยะหร่ิง  29,945 30,492 60,437 11,003 

10  ยะรัง  39,540 40,079 79,619 14,308 

11  กะพ้อ  7,700 7,722 15,422 3,097 



12  แมล่าน  7,096 7,486 14,582 3,197 

   รวม  256,075 263,044 519,119 106,198 

   ท่ีมา : ศนูย์ประมวลผลการทะเบียนภาค 9 (จงัหวดัสงขลา)   ขอ้มูล ณ เดือน ธนัวาคม 2548 
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5. สถานการณ์และบทบาทสหกรณ์  กลุ่ม องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดปัตตานี 

5.1  สถานการณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี 

  จงัหวดัปัตตานี  มีองค์กรนิติบคุคล  ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ์  พ.ศ.

2542  จํานวน 99 องค์กร  แยกเป็นสหกรณ์  จํานวน 77 สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร  จํานวน 22  กลุ่ม  

ในส่วนของสหกรณ์แยกเป็นสหกรณ์การเกษตร 23 สหกรณ์  สหกรณ์กองทุนสวนยาง  24  สหกรณ์  

สหกรณ์ประมง 3 สหกรณ์  รวม 50 สหกรณ์  สหกรณ์นอกภาคเกษตร  ประกอบด้วยสหกรณ์ออม

ทรัพย์  12  สหกรณ์  สหกรณ์ร้านค้า  5  สหกรณ์  และสหกรณ์บริการ  10  สหกรณ์ 

 

ตารางท่ี  2.4  แสดงข้อมูลสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดปัตตานี 
 

ที่ ประเภทสหกรณ์ 
จาํนวน

สหกรณ์ 

จาํนวน

สมาชกิ 

คน/ครัวเรือน 

รวมทุน

ดาํเนินงาน 

(บาท) 

ปริมาณธุรกจิ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 

2 

3 

สหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์ประมง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

47 

3 

12 

30,081 

936 

29,533 

240,733,679 

18,366,868 

2,525,359,054 

263,171,036 

55,171,818 

2,774,151,279 

- มีสมาชิก 

ชสก.

ปัตตานี 



4 

5 

6 

7 

สหกรณ์ร้านค้า 

สหกรณ์บริการ 

สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

5 

10 

- 

- 

4,186 

4,871 

- 

- 

10,399,964 

27,866,940 

- 

- 

19,120,383 

9,508,545 

- 

- 

จํากดั 

จํานวน 12 

สหกรณ์ 

รวมอยู่ด้วย 

รวม 77     69,607 2,822,726,505 3,121,123,061  
 

ท่ีมา :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี, 2548 
  

  จากตาราง  สหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 50 สหกรณ์  คดิเป็น 64.93%  ของ 

สหกรณ์ทัง้หมด  มีสมาชิก  จํานวน  31,017  คน  คิดเป็น  44.56 %  ของสมาชิกทัง้หมด  ทนุ

ดําเนินงาน  จํานวน  259,100,547.- บาท  ปริมาณธุรกิจ จํานวน  318,324,854.- บาท   และมี

สหกรณ์นอกภาคเกษตร  จํานวน  27  สหกรณ์  คิดเป็น  35.07%  ของสหกรณ์ทัง้หมด  มีสมาชิก

จํานวน  38,590  คน  คิดเป็น  55.44%  ของสมาชิกทัง้หมด ทนุดําเนินงาน จํานวน 2,563,625,958.-

บาท และปริมาณธุรกิจ  จํานวน  2,802,780,207.-  บาท 
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สหกรณ์ภาคการเกษตร 

สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัปัตตานี จดัตัง้ขึน้เพ่ือมุ่งเน้นท่ีจะชว่ยแก้ไขปัญหาขาดแคลน

เงินทนุในการผลิต ธุรกิจหลกัท่ีสหกรณ์ส่วนใหญ่ดําเนินการคือ  ธุรกิจสินเช่ือ  ซึง่ในข้อเท็จจริงแล้ว  

สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ท่ีสามารถดําเนินธุรกิจได้อเนกประสงค์  การท่ีสหกรณ์มุง่เน้นเฉพาะ

ธุรกิจสินเช่ือ   ทําให้ไมส่ามารถแก้ปัญหาการเสียเปรียบในด้านการตลาดแก่มวลสมาชิก    การพฒันา 

สหกรณ์เป็นไปอยา่งเช่ืองช้า โดยเฉพาะในภาวะปัจจบุนั รัฐมีนโยบายมุ่งเน้นให้ประชาชนในระดบัราก

หญ้า     สามารถเข้าถึงแหล่งทนุมากขึน้  มีการสนบัสนนุให้มีการจดัตัง้  องค์กรทางการเงินรากหญ้า  

อาทิเช่น กองทนุหมู่บ้าน งบประมาณ  SML  ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายเงินเข้าสู่ชุมชน ซึ่งอาจซํา้ซ้อน

กับธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์การเกษตรดําเนินการอยู่  จากการศึกษาผลการดําเนินการของสหกรณ์

การเกษตรในรอบปีท่ีผ่านมา  สหกรณ์มีลูกหนีค้้างเพิ่มขึน้  ดอกเบีย้ค้างมากขึน้  ผลประกอบการมี

กําไรลดลง  บางสหกรณ์ประสบภาวะขาดทนุด้วยซํา้ อย่างไรก็ตามยงัมีสหกรณ์ท่ีสามารถปรับตวัโดย

ให้ความสําคญักับการทําธุรกิจอเนกประสงค์  โดยเฉพาะการขยายธุรกิจการตลาดมากขึน้ ซึ่งถือว่า

เป็นการปรับตวั ท่ีถกูต้องสอดคล้องกบัสถานการณ์  ทําให้ผลประกอบการมีกําไร  ซึ่งจะเป็นแรงจงูใจท่ี

จะให้สมาชิกเข้ามามีสว่นรวมกบัสหกรณ์มากย่ิงขึน้ 
 

ตารางท่ี  2.5  แสดงข้อมูลสถานะสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปัตตานี 



 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

จํานวนสมาชิก 

ทนุดําเนินงาน 

ธุรกิจให้เงินกู้  

รับฝากเงิน 

ธุรกิจการซือ้ 

ธุรกิจการขาย 

ธุรกิจแปรรูป 

ธุรกิจบริการ 

กําไร(ขาดทนุ) 

คน 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

28,522.00 

    231,252,929.00 

      39,969,359.00 

      73,184,365.00 

   102,618,332.00 

       2,020,445.00 

          351,711.00 

          692,570.00 

       4,475,079.00 

23 สหกรณ์ 

 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี,2548 
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  สหกรณ์กองทุนสวนยาง    จงัหวดัปัตตานีมีสหกรณ์กองทนุสวนยาง      ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 

นโยบายของรัฐบาลเม่ือปี 2536  เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา  จํานวน  24  สหกรณ์  บาง 

สหกรณ์มีปัญหาตัง้แตแ่รกตัง้จนถึงปัจจบุนัหยดุดําเนินกิจการรอการชําระบญัชี จํานวน   4  สหกรณ์  

คงเหลืออยู ่ 20 สหกรณ์  และมีบางสหกรณ์ได้หยดุดําเนินกิจการชัว่คราว ปัจจบุนัมีสหกรณ์กองทนุ

สวนยางท่ีดําเนินงานอยูเ่พียง  13  สหกรณ์  โดยบางสหกรณ์เชน่  สหกรณ์กองทนุสวนยางคอกววั  

จํากดั  อ.กะพ้อ  สหกรณ์กองทนุสวนยางลาคอ  จํากดั อ.สายบรีุ  ดําเนินธุรกิจการซือ้  เป็นจดุจ่ายปุ๋ ย

ของสํานกังานกองทนุสวนยาง เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ 

  ในปี  2546  กรมวิชาการเกษตร  ได้จดัสร้างโรงงานอดัก้อนจํานวน  5 โรง ในจงัหวดัปัตตานี  

เพ่ือให้สหกรณ์กองทนุสวนยางรวมตวัเป็นเครือขา่ยในการบริหารจดัการ   เพ่ือแปรรูปยางแผน่รมควนั

เป็นยางแทง่นํา้หนกั  111.11  กิโลกรัม    แตปั่จจบุนัไมส่ามารถดําเนินการได้     เน่ืองจากราคายาง

แผน่รมควนั  ราคานํา้ยางสด  ราคายางแผน่ดิบอยูใ่นราคากิโลกรัมละ  50-55  บาท  ถือว่าสงู  

ประกอบกบันโยบายในเร่ืองดงักลา่วกลบัชะลอตวัขาดความชดัเจน    เครือขา่ยโรงงานอดัก้อน จงึมิได้

ดําเนินการตอ่ 

  สหกรณ์กองทนุสวนยางในจงัหวดัปัตตานี   ดําเนินธุรกิจการซือ้   ธุรกิจรวบรวมนํา้ยางสด   



ธุรกิจการแปรรูปยางแผน่รมควนัในรอบ ปีท่ีผ่านมา  ธุรกิจการซือ้ในการจดัหาปุ๋ ยมาจําหนา่ยให้แก่

สมาชิก   เกษตรกรผู้ปลกูยางพารา  ซึง่ดําเนินการร่วมกบัสํานกังานกองทนุสงเคราะห์การทําสวนยาง   

เป็นจดุจา่ยปุ๋ ยของสํานกังานกองทนุฯ  ท่ีจา่ยให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูยางเป็นหลกั  ธุรกิจรวบรวมนํา้ยาง

สด มีแนวโน้มลดลง  เน่ืองจากต้องแขง่ขนักบัพอ่ค้าคนกลางในท้องถ่ิน  ท่ีให้บริการและราคาแก่

สมาชิก      ได้ดีกวา่  บางรายให้ราคานํา้ยางสดแพงกว่าท่ีสหกรณ์รับซือ้   ประกอบสถานการณ์ไมส่งบ

ในพืน้ท่ี สหกรณ์บางแหง่หยดุรวบรวมไปเลย   ด้านธุรกิจการแปรรูป   สหกรณ์ประสบปัญหาด้าน

คณุภาพยาง     ไม้ฟืนท่ีหายากและราคาแพง  ความผนัแปรของราคารับซือ้นํา้ยางสด  และยางก้น

ถ้วยท่ีมีราคาสงู  ใกล้เคียงกบัราคายางแผน่  สหกรณ์บางแหง่จงึเปิดรับซือ้นํา้ยางสด  เพ่ือสง่ขายตอ่ให้

โรงงาน  ลดปริมาณการแปรรูปเป็นยางแผน่  หรือบางสหกรณ์หยดุแปรรูป  ทําให้แนวโน้มธุรกิจนีล้ดลง  
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ตารางท่ี  2.6  แสดงข้อมูลสถานะสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดปัตตานี 
 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

จํานวนสมาชิก 

ทนุดําเนินงาน 

ธุรกิจให้เงินกู้  

รับฝากเงิน 

ธุรกิจการซือ้ 

ธุรกิจการขาย 

ธุรกิจแปรรูป 

ธุรกิจบริการ 

กําไร(ขาดทนุ)  

คน 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

       1,559.00 

9,480,750.00 

     21,000.00 

     34,559.00 

6,016,202.00 

10,476,605.00 

         27,732,413.00 

- 

    801,762.00 

24 สหกรณ์ 

 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี,2548 



 

 

    สหกรณ์ประมง  มีจํานวน  3  สหกรณ์  อยูร่ะหวา่งการชําระบญัชี หนึง่สหกรณ์   ปัจจบุนั 

ท่ีดําเนินธุรกิจอยูมี่ 2 สหกรณ์  เป็นสหกรณ์ตามแนวพระราชดําริสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ  

หนึง่สหกรณ์  โดยได้รับเงินอดุหนนุจากโครงการเพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนให้สมาชิกกู้ เป็นทนุในการเลีย้ง

ปลากะพงขาวในกะชงั  ผลการดําเนินงานมีกําไร  แตก่ารบริหารการจดัการยงัไมมี่ประสิทธิภาพ    

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานยงัสงูอยู ่  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการยงัขาดความรู้  ความสามารถ  

ด้านการบริหารการจดัการ  สว่นอีกหนึง่สหกรณ์เป็นสหกรณ์ประมงทัว่ไป  ซึง่จดัตัง้ในกลุม่เกษตรกร

ทําอาชีพประมงดําเนินธุรกิจบริการนํา้มนั  และบริการนํา้แข็งแก่เรือประมงของสมาชิก   แตก็่ต้องแบก

ภาระคา่ใช้จา่ยจากธุรกิจนํา้แข็งคอ่นข้างสงู  เน่ืองจากโรงงานใช้เคร่ืองจกัรเก่า  สิน้เปลืองคา่ไฟฟ้าสงู  

ทําให้รายได้ของสหกรณ์ลดลง  สมาชิกสว่นใหญ่ของสหกรณ์ก็ขาดการมีสว่นร่วม  มีเพียงกลุม่สมาชิก

บางสว่นท่ีเข้ามารับบริการ และมีบทบาทตอ่การดําเนินงานของสหกรณ์ 
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ตารางท่ี  2.7  แสดงข้อมูลสถานะสหกรณ์ประมงในจังหวัดปัตตานี 
 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

จํานวนสมาชิก 

ทนุดําเนินงาน 

ธุรกิจให้เงินกู้  

รับฝากเงิน 

ธุรกิจการซือ้ 

ธุรกิจการขาย 

ธุรกิจแปรรูป 

ธุรกิจบริการ 

กําไร(ขาดทนุ) 

คน 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

936 

       18,366,868.00 

         5,924,135.00 

            269,385.00 

       39,862,887.00 

            463,906.00 

         8,651,505.00 

- 

615,490.00 

3 สหกรณ์ 

 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี,2548 
 



 

จุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์ในภาคการเกษตรในจังหวัดปัตตานี 

       จากการศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิและสงัเคราะห์ผลจากการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี 

ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา สามารถสรุปจดุแข็ง จดุออ่นของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้  ดงันี ้

จุดแข็ง 

- สามารถขยายฐานสมาชิกได้มาก เพราะเกษตรกรมีจํานวนมาก 

- กรรมการของสหกรณ์เป็นสว่นหนึง่ของสหกรณ์จงึมีความซ่ือสตัย์ตอ่สหกรณ์ 

- สหกรณ์มีระบบการบริหารท่ีชดัเจน มีระเบียบปฏิบตัท่ีิรัดกมุ 

- ได้รับการสง่เสริมและตรวจบญัชีจากหนว่ยงานรัฐ 

- มีการปันผลและเฉล่ียคืนจากกําไร เป็นแรงดงึดดูใจให้สมาชิกทําธุรกิจกบั 

       สหกรณ์มากกวา่เอกชน 

- เป็นองค์กรท่ีตัง้อยูใ่นท้องถ่ินสามารถระดมทนุจากสมาชิกง่าย 

- ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุจากรัฐและสถาบนัการเงินของรัฐให้เงินกู้ดอกเบีย้ต่ํา 

- เป็นตวักลางประสานกบัรัฐในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตา่ง ๆ แก่เกษตรกร 

จุดอ่อน 

- สหกรณ์การเกษตรยงัเป็นการรวมตวัอยา่งหลวม ๆไมเ่หนียวแนน่ เป็นไปใน

ลกัษณะ ตา่งคน ตา่งทํา ตา่งคน ตา่งขาย 
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- สมาชิกมุง่จะกู้ เงินเพิ่มขึน้ มากกวา่จะรวมตวักนัเพ่ือทํากิจกรรมของสหกรณ์ 

- การจดัตัง้ไมไ่ด้เกิดและเป็นตามความต้องการท่ีแท้จริงของสมาชิก 

- ขาดความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 

- กรรมการขาดความรู้ ความสามารถในการบริหาร มกัจะถกูครอบงํา ชีนํ้าโดย 

ฝ่ายจดัการ 

- สมาชิกมีสว่นร่วมน้อย ขาดความสนใจในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ขาด

ความรู้   ความเข้าใจในระบบสหกรณ์อยา่งแท้จริง 

- การบริหารจดัการไมดี่ ไมส่ามารถขยายตวั ได้ทนักบัความต้องการของสมาชิก 

- การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มีปัญหา ขาดการวางแผนท่ีดี บริหารงานโดยขาด 

      ข้อมลู ขา่วสารท่ีทนัเหตกุารณ์ 

- สมาชิกถือหุ้นน้อย เงินทนุไม่เพียงพอต้องกู้ ยืมจากแหลง่ภายนอก 

- มุง่เน้นเฉพาะธุรกิจสินเช่ือ 

- ฝ่ายจดัการขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน  
 



            

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จํานวน  12  สหกรณ์ 

ประเภทร้านค้า 5 สหกรณ์ ประเภทบริการ 10 สหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์   มี  12   สหกรณ์   แยกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีจัดตัง้ในสถาน

ประกอบการ  10สหกรณ์   สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีจัดตัง้เป็นสหกรณ์ชุมชนดําเนินการตามหลัก         

ศาสนาอิสลาม  2  แห่ง  คือ สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี  จํากดั  ซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์ท่ีดําเนิน

ธุรกิจในแนวทางศาสนาอิสลามแห่งแรกในจงัหวดัปัตตานี และสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนอูฟัฟาน จํากดั 

ซึ่งดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั  นอกจากนัน้อีก 10  สหกรณ์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินธุรกิจ

ในรูปธุรกรรมทางการเงินในระบบดอกเบีย้ตามปกต ิ

 ผลการดําเนินงานในปีท่ีผา่นมา ถือวา่ประสบผลสําเร็จในเชิงธุรกิจ  ธุรกิจหลกัท่ีสหกรณ์เปิด

ให้บริการคือการรับฝากเงิน และให้สินเช่ือแก่สมาชิก  และการร่วมลงทนุ  (สหกรณ์อิสลาม)   เกือบทกุ 

สหกรณ์มีผลกําไรจากการประกอบการสามารถปันผลเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก และจา่ยซากาต (สหกรณ์

อิสลาม)  ให้แก่ผู้ มีสิทธ์ิรับซากาตในชมุชน 
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ตารางท่ี  2.8  แสดงข้อมูลสถานะสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดปัตตานี 
 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

จํานวนสมาชิก 

ทนุดําเนินงาน 

ธุรกิจให้เงินกู้(ร่วมลงทนุ) 

รับฝากเงิน 

ธุรกิจการซือ้ 

กําไร (ขาดทนุ)   

คน 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

                    29,533 

        2,525,359,054.00 

        2,223,176,858.00 

           546,950,617.00 

               4,023,804.00 

             86,214,416.00 

12 สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี,2548 
 

    สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์ร้านค้าในจงัหวดั มี 5 สหกรณ์  แยกเป็นสหกรณ์ร้านค้าแบบปิด 



2  สหกรณ์   แบบเปิด  3 สหกรณ์  ผลการดําเนินงานทัง้  2  แบบสามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่า 

สหกรณ์ร้านค้าแบบปิด ท่ีตัง้ในสถานประกอบการเฉพาะ      สหกรณ์สามารถบริหารงานอยูไ่ด้     สว่น 

สหกรณ์ร้านค้าแบบเปิดทัว่ไป ไมส่ามารถสู้กบัคูแ่ขง่ทางการค้าท่ีมีพลงัทนุ ประสิทธิภาพในการบริหาร

การจดัการท่ีดีกวา่ได้  จงึต้องปิดกิจการไป  บางแหง่กําลงัรอการชําระบญัชี 
 

ตารางท่ี  2.9  แสดงข้อมูลสถานะสหกรณ์ร้านค้า ในจังหวัดปัตตานี 
 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

 

จํานวนสมาชิก 

ทนุดําเนินงาน 

ธุรกิจการซือ้ 

กําไร(ขาดทนุ) 

 

คน 

บาท 

บาท 

บาท 

 

                 4,186 

10,399,964.00 

         19,120,383.00 

           1,354,983.00 

5  สหกรณ์ 

 

 

 

 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี,2548 
 

     สหกรณ์บริการ   สหกรณ์ประเภทบริการในจงัหวดัปัตตานี   เป็นสหกรณ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 

ลกัษณะการประกอบอาชีพ  สว่นใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก  มีเงินทนุน้อย  ปริมาณธุรกิจไมม่ากนกั  

สหกรณ์บางแหง่กําลงัประสบปัญหาในด้านการบริหารงานภายในไมส่ามารถปิดบญัชีได้ สว่นสหกรณ์

ท่ีจดัตัง้ใหม่   ก็ยงัขาดแผนธุรกิจท่ีชดัเจน 
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ตารางท่ี  2.10  แสดงข้อมูลสถานะสหกรณ์บริการในจังหวัดปัตตานี 
 

ท่ี กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

จํานวนสมาชิก 

ทนุดําเนินงาน 

ธุรกิจให้เงินกู้  

รับฝากเงิน 

ธุรกิจการซือ้ 

ธุรกิจบริการ 

กําไร(ขาดทนุ) 

คน 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

4,871 

27,866,940.00 

4,727,774.00 

4,022,932.00 

    497,339.00 

    260,500.00 

(509,672.00) 

10 สหกรณ์ 

 

ท่ีมา: สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี,2548 

 



จุดแข็ง จุดอ่อนของสหกรณ์นอกภาคเกษตรในจังหวัดปัตตานี 

  จากการศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิและสงัเคราะห์ผลการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี ในชว่ง 5 

ปีท่ีผา่นมา สามารถสรุปจดุแข็ง จดุอ่อนของสหกรณ์นอกภาคเกษตรได้ดงันี ้

จุดแข็ง 

  -  สมาชิกสว่นใหญ่มีการศกึษาดี   และมีรายได้ประจํา 

  -  กรรมการของสหกรณ์มีประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีความรู้สงู 

  - สหกรณ์มีระบบการบริหารท่ีชดัเจน  มีระเบียบปฏิบตัท่ีิรัดกมุ 

  -  มีการปันผล  และเฉล่ียคืนผลกําไร  เป็นแรงดงึดดูใจสมาชิก 

  - มีการจา่ยซากาต (อิสลาม) สูช่มุชน 

  -  ดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัหลกัการศาสนา (อิสลาม)  ได้รับการยอมรับและ 

                           สนบัสนนุจากสมาชิก 

  -  เป็นสถาบนัการเงินท่ีใกล้ตวัมากท่ีสดุ 

จุดอ่อน 

  - มีข้อจํากดัเฉพาะภายในหนว่ยงานไมส่ามารถขยายสมาชิกเพิ่มขึน้ 

  -  การให้สินเช่ือท่ีปราศจากการควบคมุทําให้สมาชิกท่ีมีหนีส้ินเกินจําเป็น 

  - สมาชิก  กรรมการมีงานประจําทําให้มีข้อจํากดัในการร่วมกิจกรรมของสหกรณ์    

                           อาทิ เชน่  การประชมุ 
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       กลุ่มเกษตรกร การจดัตัง้กลุม่เกษตรกร  เป็นการจดัตัง้ตามนโยบายหรือโครงการ  เพ่ือ 

รองรับการสนบัสนนุจากราชการ  เม่ือสิน้สดุโครงการ  กลุม่เหลา่นัน้มกัจะหยดุดําเนินงาน  ปัจจบุนัมี

กลุม่เกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจอยูต่อ่เน่ืองเพียงไมก่ี่กลุม่เทา่นัน้ 
 

ตารางท่ี  2.11  แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี 
 

ท่ี ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

จาํนวน 

กลุ่ม

เกษตรกร 

จาํนวน

สมาชิก 

(คน) 

รวมทุน

ดาํเนินงาน 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

 

1 

2 

3 

4 

กลุม่เกษตรกรทํานา 

กลุม่เกษตรกรทําสวน 

กลุม่เกษตรกรทําประมง 

กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์ 

14 

3 

1 

4 

         1,265 

            105 

              38 

            155 

       1,334,447 

          111,736 

          110,012 

          135,075 

 

 รวม 22          1,563        1,691,270  



 

ท่ีมา  :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี, 2548 
 

  กลุ่มเกษตรกร ในจงัหวดัปัตตานี  มีจํานวน  22   กลุม่  แยกเป็นกลุม่เกษตรกร

อาชีพ     ทํานา  จํานวน 14 กลุม่ สมาชิกจํานวน 1,265  คน  ทนุดําเนินงาน  จํานวน  1,334,447  

บาท อาชีพทําสวน จํานวน  3  กลุม่  สมาชิกจํานวน  105  คน  ทนุดําเนินงาน  จํานวน  111,736  

บาท  อาชีพประมง  จํานวน  1  กลุม่  สมาชิก  38  คน  ทนุดําเนินงาน  110,012  บาท  อาชีพเลีย้ง

สตัว์  จํานวน 4  กลุม่  สมาชิก  155  คน  ทนุดําเนินงาน  135,075 บาท   
 

5.2   สถานการณ์ในภาพรวมขององค์กรภาคประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดปัตตานี 

           กลุม่/องค์กรภาคประชาชนในจงัหวดัปัตตานี  นอกจากองค์กรสหกรณ์  กลุม่เกษตรกร

ท่ีจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบคุคลตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แล้วยงัมีองค์กรภาคประชาชนท่ีเกิด

จากการรวมตวัของกลุม่บคุคลในหมูบ้่าน  ชมุชน  ตําบล  มีวตัถปุระสงค์  เพ่ือชว่ยเหลือตนเอง และ

ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  ภายใต้หลกัและวิธีการสหกรณ์  เพียงแตมี่ช่ือเรียกแตกตา่งกนั  อาทิเชน่  

กองทนุหมู่บ้าน  กลุม่สตรี  กลุม่เยาวชน  กลุม่แม่บ้านเกษตรกร  กลุม่อาชีพสหกรณ์  กลุม่อนรัุกษ์

แมนํ่า้, ป่าชายเลน ฯลฯ  ซึง่ในจงัหวดัปัตตานี  หากพิจารณาถึงปริมาณและการขบัเคล่ือนของกิจกรรม

แล้ว  มีกลุม่/องค์กรประชาชนท่ีมีการจดัตัง้ครอบคลมุเกือบทกุหมูบ้่านและชมุชน  คือ  กองทนุหมูบ้่าน

ตามนโยบายของรัฐ  และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP 
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กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปัตตานี 

          จงัหวดัปัตตานี  ได้ดําเนินงานกองทนุหมูบ้่าน  และชมุชนเมืองจงัหวดัปัตตานี  จํานวน 

659  กองทนุ  แยกเป็นกองทนุหมูบ้่าน  634  กองทนุ  ชมุชนเมือง  จํานวน  25  กองทนุ 
 

ผลการดําเนินงาน   กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง  ดงันี ้

  จํานวนสมาชิกและคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองจงัหวดัปัตตานี 

  -  กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองมีสมาชิกกองทนุฯ  ทัง้สิน้  66,570  ราย 

  -  คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง  จํานวน    9,013 ราย 

  -  กองทนุมีการอนมุตัใิห้กู้แล้วทัง้สิน้  52,032  ราย เป็นเงิน  815,088,420  บาท 
 

  การกู้ ยืมเงิน    ของสมาชิกนําเงินไปประกอบอาชีพ  แยกประเภทได้  ดงันี ้

  - ด้านการเกษตรกรรม  29,689 ราย เป็นเงิน   476,477,749 บาท 

  -  ด้านค้าขาย   14,005 ราย เป็นเงิน   213,519,091 บาท 

  -  ด้านอตุสาหกรรมในครัวเรือน  5,025 ราย เป็นเงิน    75,207,632 บาท 



  -  ด้านอ่ืน ๆ    3,313 ราย เป็นเงิน    49,884,218 บาท 
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ตารางท่ี 2.12   แสดงการปล่อยสินเช่ือและชาํระคืนเงนิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จังหวัดปัตตานี 

 

 

ท่ี 

 

อําเภอ 

จาํนวน 

กองทุน 

หมู่บ้าน

ชุมชน 

สมาชิก 

สะสม 

(ราย) 

สมาชิก

กู้ 

ปัจจุบัน 

(ราย) 

เงนิทุน 

(บาท) 

อนุมัตใิห้กู้

ทุน 

(บาท) 

อนุมัตใิห้กู้

สะสม 

ปี 44-48 

(บาท) 

ชําระคืน

เงนิทุน 

(บาท) 

ค้างชําระ

เงนิทุน 

(บาท) 

1 เมือง

ปัตตานี 

66/15 

(81) 

6,238 3,314 81,900,000 76,290,000 93,165,638 60,253,000 16,037,000 

2 หนอง

จิก 

74 4,149 2,633 74,700,000 71,410,000 87,415,252 61,822,000 9,588,000 

3 โคก

โพธ์ิ 

80 6,107 3,319 82,300,000 75,259,000 98,778,700 61,375,500 13,875,500 

4 ยะหร่ิง 81 6,851 3,226 81,200,000 77,990,000 125,385,034 60,239,000 17,751,000 

5 ปะนา 52 4,226 2,516 53,700,000 50,250,000 48,409,716 36,357,000 13,893,000 



เระ 

6 สายบรีุ 64/10 

(74) 

5,263 2,394 74,200,000 69,291,000 68,776,716 57,253,000 12,038,000 

7 มายอ 58 5,258 2,512 58,700,000 52,590,000 82,345,580 44,233,200 8,356,800 

8 ยะรัง 72 4,749 2,229 73,100,000 68,771,000 106,739,188 52,229,000 16,542,000 

9 ไม้แก่น 17 1,345 919 17,300,000 15,729,000 29,817,019 11,172,000 4,557,000 

10 กะพ้อ 27 3,055 2,606 27,400,000 25,870,000 20,604,000 20,329,000 5,541,000 

11 แมล่าน 22 1,962 978 22,800,000 20,725,000 24,970,000 16,252,000 4,473,000 

12 ทุง่ยาง

แดง 

21 2,336 1,764 21,100,000 18,325,000 28,981,577 12,468,500 5,856,500 

รวม 659 51,539 28,401 668,400,000 622,500,000 815,088,420 493,987,200 128,512,800 

 
ท่ีมา : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปัตตานี,2548



อาหารฯ

ผาฯ
ของใชฯ

ศิลปะฯ
ยาฯ
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ปัญหาและอปุสรรค  ในการดําเนินงานกองทนุหมูบ้่านและแนวทางแก้ไข 

  แม้การดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจงัหวดั  จะสามารถดําเนินการ

ได้ผลดีในระดบัหนึง่  แตย่งัมีบางกองทนุท่ีมีปัญหาอยา่งสงู  ดงันี ้

- คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง  บางกองทนุยงัขาดประสบการณ์ ใน 

การบริหารจดัการกองทนุ  เน่ืองจากคณะกรรมการกองทนุจะต้องมีการเปล่ียนอีกคร่ึงหนึง่  ทกุปี 

- สมาชิกกองทนุหมูบ้่าน  ยงัขาดการวางแผนในการจ่ายเงิน  ขาดวินยัในการใช้เงิน 

แนวทางแก้ไข 

                          1.  อบรมทําความเข้าใจกบัคณะกรรมการกองทนุท่ีได้รับการคดัเลือกใหม ่ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและวิธีการดําเนินงานกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง วิธีการ

บริหารจดัการกองทนุ การจดัทําบญัชีกองทนุ  รวมทัง้การติดตามเร่งรัดให้สมาชิกสง่คืนเงินกู้ตาม

สญัญาในบางรายการท่ียงัค้างอยู่ 

  2. อบรมสร้างจิตสํานึกให้กบัสมาชิกกองทนุเพ่ือให้นําเงินไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของ

โครงการ  และเอาใจใสใ่นอาชีพท่ีนําเงินทนุไปดําเนินการรวมทัง้การสง่คืนเงินยืมให้เป็นไปตามสญัญา

และรู้จกัการประหยดัเก็บออม  เพ่ือเป็นทนุตอ่ไปด้วย 
 

 กลุ่มผู้ผลิต OTOP 

  จากการศกึษาข้อมลูกลุ่มผู้ผลิต  หรือกลุ่มอาชีพ  ท่ีมีช่ือเรียกตา่งกนั  อาทิเช่น  กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มสตรี  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ  ในปี 2547  มีกลุ่มท่ีส่ง

ผลิตภณัฑ์  เข้าคดัสรรขึน้ทะเบียนตามโครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของจงัหวดัปัตตานี  

จํานวน  307  กลุม่  แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์หลกั  5  ประเภท  คือ 

  1.  ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม  จํานวน  56 กลุม่ 

  2.  ประเภทผ้าและเคร่ืองแตง่กาย  จํานวน             129 กลุม่ 

  3.  ประเภทของใช้และประดบัตกแตง่ จํานวน              59 กลุม่ 

  4.  ประเภทศลิปประดษิฐ์ของชําร่วย จํานวน  45 กลุม่ 

  5.  ประเภทยาและสมนุไพร  จํานวน  18 กลุม่ 
 

 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 2.1   แสดงประเภทผลิตภัณฑ์  OTOP ปัตตานี 
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                   การบริหารจดัการกลุม่ กลุม่โดยสว่นใหญ่  บริหารงานในลกัษณะของสหกรณ์  คือ               

มีคณะกรรมการ  มีการประชมุคณะกรรมการ  มีการแบง่หน้าท่ีกนั  ทัง้นีอ้าจเพราะสว่นหนึง่เป็นกลุม่

สตรีสหกรณ์  ได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั  และถึงแม้จะได้รับการสนบัสนนุจาก

หนว่ยงานอ่ืน  ก็มีหลกัการบริหารท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  คือ  ก็จะมีองค์ประกอบสําคญั  คือ  มีสมาชิก  มี

คณะกรรมการ มีระบบบญัชี  มีการประชมุ  มีการระดมทนุร่วมกนั  มีระเบียบกฎเกณฑ์กตกิาของกลุม่  

มีการประชมุใหญ่และจดัสรรผลประโยชน์คืนให้กบัสมาชิ แตก็่มีบางกลุม่ท่ีดเูหมือนวา่จะเป็นกลุม่แต่

การดําเนินการขึน้อยูก่บัประธานหรือผู้ นํากลุม่เพียงผู้ เดียว ประธานเป็นทัง้ผู้ออกแบบควบคมุคณุภาพ 

และหาตลาด  ดําเนินการซือ้วตัถดุิบ  ขายผลิตภณัฑ์  และบริหารจดัการเงิน และบญัชีของกลุม่แต่

เพียงผู้ เดียว  สมาชิกทําหน้าท่ีผู้ผลิตและนําสินค้ามาขายให้กบักลุม่เท่านัน้ 

ด้านการจดัสรรผลประโยชน์ กําไรจากการประกอบธุรกิจของกลุม่      มีการจดัการใน 

หลายรูปแบบ  บางกลุม่จดัสรรตามแบบสหกรณ์ท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง  คือ  ปันผล  เฉล่ียคืน เป็นทนุสํารอง  

บางกลุม่ก็จา่ยเงินปันผลตามหุ้นอยา่งเดียว  บางกลุม่ก็มีการจา่ยเงินปันผล และจดัสวสัดิการอ่ืน ๆ  

ให้กบัสมาชิกด้วย 

                       ด้านการผลิตและผลิตภณัฑ์      ระบบการผลิตและผลิตภณัฑ์ของกลุ่มผลิตในจงัหวดั

ปัตตานี มี 2 รูปแบบหลกั คือ 

  1.  รวมผลิต  รวมขาย  สมาชิกร่วมกนัผลิตผลิตภณัฑ์  และกลุ่มนําผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต

ได้ไปจําหนา่ย 

  2.  แยกผลิต  รวมขาย  สมาชิกจะผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีบ้านของตนเองแล้วนํามาขายขาด

ให้กลุม่  หรือฝากให้กลุม่ขาย  หรือให้กลุม่รวบรวมไปขายตอ่ 

ด้านการตลาด ลกัษณะพืน้ฐานงานของกลุม่ผู้ผลิต   มีการรวมตวัขึน้  เพ่ือสร้างอาชีพ   

เสริมรายได้  บางกลุม่ผลิตสินค้า  เพ่ือนํามาจําหน่ายเป็นรายได้หลกัท่ีใช้จนุเจือครอบครัว  กลุ่มนีจ้ะมี

ความมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพกลุม่  เพราะต้องขายให้ได้  ถ้าขายไม่ได้ รายได้ก็หายไป  บางกลุ่ม

ทําเป็นรายได้เสริม  เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ / ความมุ่งมัน่ในการพฒันากลุ่ม น้อย

กวา่กลุม่แรก 

                      ปัญหากลุม่ผู้ผลิต  จากผลการศกึษาโครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

กลุม่ผู้ผลิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร พบวา่ ปัญหาของกลุม่ผู้ผลิตในจงัหวดัปัตตานี  

ประกอบด้วย 3 ด้านหลกั  คือ  ปัญหาด้านการผลิต  การตลาดและการบริหารจดัการกลุม่ 

  1. ปัญหาด้านการผลิต  โดยสว่นใหญ่กลุม่ผู้ผลิต  เร่ิมทําการผลิตจากความรู้และภมูิ

ปัญญาดัง้เดมิท่ีมีอยู ่  ทําไปเรียนรู้ไป  และทําการผลิตภายในเง่ือนไขของเงินทนุจํากดั  ขาดความรู้ใน

เร่ืองการจดัการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิต  ปัญหาเก่ียวกบัวตัถดุบิในการผลิต  ไมเ่พียงพอ   

 



32 

ไมมี่คณุภาพ  ขาดแคลนโรงเรือน  อปุกรณ์  ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์  บรรจภุณัฑ์ให้ได้

มาตรฐาน 

  2.  ปัญหาด้านการตลาด  หลายกลุม่ยงัไมมี่ตลาดท่ีแนน่อน  อาศยัตลาดท้องถ่ิน  

ขาดการวางแผนด้านการตลาดอยา่งเป็นระบบ  อาศยัประธานกลุม่  กรรมการเป็นผู้ขาย  ไมมี่ผู้ ทํา

หน้าท่ีการตลาดของกลุม่  ทําให้ไมส่ามารถหาตลาดใหม่ได้ 

  3.  ปัญหาด้านการบริหารจดัการกลุม่   

       - กลุม่ยงัไมมี่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  และไมมี่แผนการดําเนินธุรกิจของ

กลุม่  ทําให้การขบัเคล่ือนของกลุม่ไมมี่ทิศทางท่ีแนน่อน 

      -  ขาดความรู้เร่ืองการบริหารเงินทนุ  ไมส่ามารถท่ีจะตดัสินใจหรือวางแผนด้าน

การจดัการเงินทนุของกลุม่ให้สอดคล้องกบัการผลิตหรือการตลาด  หลายกลุม่มกัพดูเสมอวา่  “เงินทนุ

ไมเ่พียงพอ” 

       - สมาชิกมีสว่นร่วมน้อย  บางกลุม่มีสมาชิกนบัร้อยคน  แตส่มาชิกท่ีร่วมกิจกรรม

กบักลุม่มีไมถึ่ง 20 คน  และผู้ นํากลุม่ยงัไมมี่ทกัษะในการท่ีจะทําให้สมาชิกกลุม่มาร่วมมือกนัพฒันา

กิจกรรมของกลุม่ 

       - กลุม่ยงัต้องการพฒันาองค์ความรู้  ด้านการจดัการธุรกิจ  ทัง้ด้านการจดัการ

ธุรกิจ ด้านการเงิน  การจดัการองค์กร  การบริหารการผลิตและการตลาด 
 

5.2 การเช่ือมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ กลุ่ม  องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดปัตตานี 

  สหกรณ์ กลุม่ /องค์กรภาคประชาชน  ในจงัหวดัปัตตานี  มีการเช่ือมโยงเครือขา่ย

ระหวา่งกนัทัง้ระดบัจงัหวดั  ระดบัภมูิภาค  และระดบัประเทศ  มีพนัธมิตรท่ีมาเช่ือมโยงกนัหลาย

รูปแบบ เชน่ 

  1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี    จาํกัด      ซึง่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคล 

สหกรณ์  มีสมาชิก  12  สหกรณ์  มีวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้  เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการชว่ยเหลือ  

สนบัสนนุ         และดําเนินธุรกิจร่วมกบัสหกรณ์สมาชิก  ณ  วนัสิน้ปีบญัชี ( 30 มิถนุายน 2548)  

สหกรณ์ดําเนินธุรกิจโดยจดัหาสินค้ามาจําหน่าย  รวมทัง้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก  การ

ดําเนินงานประสบผลขาดทนุสทุธิ  จํานวน  (79,096.84)  บาท  เน่ืองจากสหกรณ์ดําเนินธุรกิจปริมาณ

ลดลงกวา่ปีก่อน  แตค่า่ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึน้  โดยเฉพาะลกูหนีส้งสยัจะสญู  ลกูหนีก้ารค้า  

ทําให้สหกรณ์มีรายได้ไมเ่พียงพอกบัคา่ใช้จา่ย  ปีก่อนขาดทนุสทุธิ  จํานวน  (32,627.31) บาท 

ปัจจบุนัมียอดขาดทนุสะสม  จํานวน  111,724.15 บาท 
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เครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี จาํกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมท่ีิ 2.2   แสดงรูปโครงสร้างเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี  จาํกัด 
 

กิจกรรมเครือขา่ย 

  1. เงินคา่หุ้น   

  2. รับเงินฝากและฝากเงินกบัสหกรณ์สมาชิก 

  3. จดัหาสินค้ามาจําหนา่ย 
 

ตารางท่ี  2.13  แสดงปริมาณธุรกิจกิจกรรมเครือข่าย 

ท่ีมา  : สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี, 2548 

กิจกรรมเครือข่าย หน่วยนับ ปี 2548 ปี 2547 ปี 2546 

1) คา่หุ้น 

2) เงินรับฝาก 

3) เงินฝากสหกรณ์ 

4) จดัหาสินค้ามาจําหนา่ย 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

303,800.- 

536,394.- 

273,834.- 

889,153.- 

295,000.- 

513,188.- 

335,652.- 

1,137,460.- 

290,000.- 

478,140.- 

194,200.- 

1,400,500.- 

ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรปัตตานี 

จํากดั 

สกก.ทุ่งลปิะสิโง จก. 

สกก.กะพ้อ จก. 
   

 สกก.ไม้แก่น จก. 
   

 

สกก.กรป.กลาง จก. 
   

 

สกก.โคกโพธ์ิ จก. 

 

สกก.สายบุรี จก. 
   

 

สกก.ปะนาเระ จก. 

 

สกก.หนองจกิ จก. 
   

 

สกก.มายอ จก. 
   

 

สกก.ยะหร่ิง จก. 
   

 

สกก.เมอืง จก. 
   

 
สกก.ยะรัง จก. 
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  2. ชมรมสหกรณ์ระดับจังหวัดปัตตานี  เป็นการรวมตวัของสหกรณ์ทกุประเภทใน

จงัหวดัปัตตานี   เพ่ือให้ชมรมเป็นตวัเช่ือมการจดักิจกรรมทางสงัคมของสหกรณ์ในจงัหวดัปัตตานี   มี

สหกรณ์ทกุประเภทเป็นสมาชิก  รวม  28  สหกรณ์  มีคณะกรรมการชมรม  จํานวน  15  คน  มีการ

กําหนดถือใช้ข้อบงัคบัของชมรม สมาชิก(สหกรณ์)  ชําระคา่บํารุงแก่ชมรมเป็นรายปี  ปัจจบุนัมีเงิน

สะสมของชมรมฯ  จํานวน  34,500.- บาท 

 

รูปแบบเครือข่ายชมรมสหกรณ์ระดับจังหวัดปัตตานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  2.3   แสดงโครงสร้างเครือข่ายชมรมสหกรณ์ระดับจังหวัดปัตตานี 

 

  กิจกรรมเครือข่าย 

  1.  มีการประชมุคณะกรรมการชมรม  2  เดือน / ครัง้ 

  2.  ประชมุใหญ่สามญัประจําปี ๆ ละ 1 ครัง้ 

3.  การจดักิจกรรมงานวนัสหกรณ์ ปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

คณะกรรมการ 
ชมรม   

จํานวน  15 คน 

สหกรณ์

ร้านค้า 

สหกรณ์

ร้านค้า 
สหกรณ์

การเกษตร 

สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ 

สหกรณ์

บริการ 

สหกรณ์

ประมง 
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   3.  การเช่ือมโยงพันธมิตรธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 
 

        3.1 สหกรณ์ในจงัหวดั มีการเช่ือมโยงธุรกิจระหวา่งกนั  ตามแผนงานการสง่เสริมสหกรณ์

ของสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั  ณ  30  กนัยายน 2548  จํานวน 18 คู ่  แยกเป็นการเช่ือมโยงระหวา่ง 

สหกรณ์ภายในจงัหวดั ซึง่ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรปัตตานี  จํากดั เป็นแมข่า่ย  จํานวน 12  คู ่  และ

เป็นการกู้ เงินระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์ในจงัหวดักบัสหกรณ์ออมทรัพย์ในตา่งจงัหวดั  จํานวน  6 คู ่ 

ดงันี ้

        3.1.1  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จํากดั  กู้ เงินจาก 

         1) ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั จํานวน 217,565,200.- บาท 

         2) สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัทการบนิไทย จํากดั จํานวน 56,658,000.- บาท 

         3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั จํานวน 125,900,000  บาท 

                     4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํากดั  จํานวน 96,000,000 .-บาท 

         5) สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากดั จํานวน 242,500,000 .-บาท 

        3.1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากดั  กู้ เงินจาก 

         1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั จํานวน 17,000,000.- บาท 
 

        3.2 การเช่ือมโยงธุรกิจระหวา่งสหกรณ์ในตา่งจงัหวดั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548  

สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี ได้นําคณะเจรจาเพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจระหวา่งสหกรณ์ในจงัหวดักบั

สหกรณ์  ในจงัหวดัภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคอีสาน  รวม 17 จงัหวดั  มีการลงนามในบนัทกึข้อตกลง  

ซือ้  ขาย  แลกเปล่ียนสินค้า  ระหวา่งสหกรณ์  จํานวน  34  คู ่  มลูคา่  27,000,000.- บาท  ณ  30 

กนัยายน 2548  มีการสง่มอบ  แลกเปล่ียนสินค้าระหวา่งกนั แล้ว  2 คู ่

             1. สหกรณ์การเกษตรมายอ จํากดั  กบัสหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง จํากดั จงัหวดั

นนทบรีุ  มลูคา่  รวม  260,000.- บาท 

              2. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส.ปัตตานี จํากดั กบัสหกรณ์การเกษตร

เพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส.สระบรีุ จํากดั มลูคา่ 320,000.- บาท 
 

 4. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 

   กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ในจงัหวดัปัตตานี  ได้มีการรวมตวัรวมจดัตัง้เป็นเครือข่าย

กองทนุหมู่บ้านระดบัตําบล อําเภอ และจงัหวดั  มีคณะกรรมการบริหารเครือขา่ย  จํานวน 24 คน  มี

การยกร่างข้อบงัคบัเพ่ือถือใช้เป็นระเบียบปฏิบตัิ มีการประชมุคณะกรรมการเครือขา่ยประจําเดือน  

เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งองค์กร  เป็นตวัเช่ือมประสานการสนบัสนนุจาก

หนว่ยงานของรัฐ 
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 5. เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต OTOP   

    กรมพฒันาชมุชน ได้มีการสนบัสนนุให้จดัตัง้เครือขา่ย OTOP ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 และได้มี 

การทบทวนคณะกรรมการเครือขา่ยทกุระดบั ในปี พ.ศ 2548 โดยใช้กระบวนการตามระบบ

ประชาธิปไตย โดยให้สมาชิกเครือขา่ย OTOP  ได้มีการเลือกตัง้คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ี เป็น

ตวัแทนของสมาชิกในการฟืน้ฟภูมูิปัญญาท้องถ่ิน การเพิ่มมลูคา่สินค้า และเป็นศนูย์กลาง

ประสานงานการจดักิจกรรมทางด้านการพฒันาอาชีพการผลิต การตลาด และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม

รวมทัง้เพ่ือสง่เสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาความเข้มแข็งของเครือขา่ย OTOP โดยได้แบง่

เครือข่ายออกเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1.  เครือขา่ย  OTOP ระดบัอําเภอ 

2.  เครือขา่ย OTOP ระดบัจงัหวดั 

3.  เครือขา่ย OTOP ระดบั ศพช.เขต 

4.  เครือขา่ย OTOP ระดบัประเทศ 

      โดยเครือข่ายทกุระดบั มีเจ้าหน้าท่ีกรมพฒันาชมุชน เป็นพ่ีเลีย้งคอยดแูล เพ่ือให้เครือขา่ย 

สามารถชว่ยเหลือกนัเอง  ในการท่ีจะพฒันาสมาชิกให้มีความเข้มแข็งในทกุ ๆ ด้าน  อนัจะนําไปสูก่าร

พึง่ ตนเองได้อยา่งยัง่ยืนในอนาคต 

       ตามนโยบายการสง่เสริมกลุม่ผู้ผลิต OTOP  ของสํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปัตตานี  

สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้เครือขา่ย OTOP ระดบัจงัหวดัเพ่ือเป็นตวัเช่ือมกิจกรรมการดําเนินงานของ

กลุม่ OTOP และประสานการชว่ยเหลือจากภาครัฐ มีข้อบงัคบัของเครือขา่ย มีคณะกรรมการเครือขา่ย 

OTOP ระดบัจงัหวดั 25 คน  มีการจดัโครงสร้างการแบง่งานเป็นฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีชดัเจน 
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภูมท่ีิ 2.4  แสดงโครงสร้างเครือข่าย OTOP จังหวัดปัตตานี 

    คณะกรรมการเครือข่าย 

OTOP ระดบัจงัหวดั 25 คน 

กรรมการเครือข่าย 

OTOP อาํเภอ 

กรรมการเครือข่าย 

OTOP อาํเภอ 

กรรมการเครือข่าย 

OTOP อาํเภอ 

กรรมการเครือข่าย 

OTOP อาํเภอ 

กรรมการเครือข่าย 

OTOP อาํเภอ 

กรรมการเครือข่าย   

OTOP อาํเภอ กรรมการเครือข่าย 

OTOP อาํเภอ 
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ตารางท่ี  2.14  แสดงรายช่ือกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง จากอาํเภอ หมายเหตุ 

1 นายจรินทร์ ปราดเปร่ือง ประธาน สายบรีุ  

2 นายองอาจ สวุรรณ รองประธาน โคกโพธ์ิ  

3 นายพนัศกัดิ์ คุ้มครองพนัธ์ เลขานกุาร ยะหร่ิง  

4 นางสมพิศ เปาะ เหรัญญิก มายอ  

5 นางเจะรอเมาะ สามะ ผช.เหรัญญิก หนองจิก  

6 นางรอซีดะห์ ปราดเปร่ือง การตลาด สายบรีุ  

7 นายสะมะแอ เจะมะ การตลาด เมืองปัตตานี  

8 นายประเสริฐ บนิรัตนแก้ว การตลาด โคกโพธ์ิ  

9 นายลาเต๊ะ มาหะมะ พฒันาผลิตภณัฑ์ ยะหร่ิง  

10 นายวิชิต หลกัทรัพย์ พฒันาผลิตภณัฑ์ แมล่าน  

11 นางโซะด๊ะ อาหลี ประชาสมัพนัธ์ ทุง่ยางแดง  

12 นางเจะลีเมาะ มะแซ ประชาสมัพนัธ์ ไม้แก่น  

13 นางกอมารีเยาะ อาแว ประชาสมัพนัธ์ กะพ้อ  

14 นางสทุธิรักษ์ ศรีสวุรรณ ด้านเยาวชน ปะนาเระ  

15 นายมาหามะสกุรี ยามสูะนอ ด้านเยาวชน ยะรัง  

16 นายศกัดิ์ศริิ บญุไชยสริุยา ด้านเยาวชน แมล่าน  

17 นางเจะรอเมาะ เจะดือราแม อ่ืน เมืองปัตตานี  

18 นายอิสมาแอ เจ๊ะแว อ่ืน ยะรัง  

19 นางกลัยากร วรรณหอม อ่ืน หนองจิก  

20 นางสาวจิรภทัร ดามตะวนั อ่ืน โคกโพธ์ิ  

21 นางประทมุ เอกดีลก อ่ืน โคกโพธ์ิ  

22 นางประไพ ทะพา อ่ืน ยะหร่ิง  

23 นางสาวจิตสถา กรองเห็น อ่ืน เมืองปัตตานี  

24 นางรมย์ชลี เอ่ียมอ่อน อ่ืน เมืองปัตตานี  

25 นายเทอดศกัดิ ์จิตหมัน่ อ่ืน ยะรัง  
 

ท่ีมา:สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัปัตตานี ,2548 

 



บทที่ 3 
 

ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

                   ทีมวิจยัได้ศึกษาเอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ เพ่ือความสมบูรณ์ของการ

วิจยั ประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1  การเสริมสร้างเครือข่ายคุณค่า 

  สยุมพร โยธาสมุทร,2549 ได้เสนอแนวคิดในเอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อการ

เสริมสร้างเครือข่ายค่า ในโครงการพฒันาเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจของขบวนการสหกรณ์/กลุ่มผู้ผลิต 

จงัหวดัปัตตานี ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี โดยสรุปวา่  ปรากฎการณ์ผดุเครือข่าย เป็นกระแสร่วมสมยัท่ี

สําคญักระแสหนึง่ซึ่งสะพดัอยู่ท่ามกลางชมุชนใหญ่น้อยในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นปฏิบตัิการจาก

บนลงล่างท่ีส่งเข้าสู่ชุมชนในรูปเครือข่ายจัดตัง้ต่างๆ ตามนโยบาย เครือข่ายหนึ่งเกิดขึน้  อีกบาง

เครือข่ายอ่ืนก็ทบัซ้อนลงมา  แล้วอีกบางเครือข่ายก็จากไป ในการนีห้ากส่องขยายดสูภาพเครือข่าย

เหล่านัน้จะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่มากมายซึ่งบ้างก็เป็นเพียงการเพิ่มความชํา้ในท้องท่ีความ

ซํา้ซ้อนในชมุชน  แตอี่กบ้างก็พอจะเป็นทางสวา่งให้แก่อีกหลายชีวิตในหมูบ้่านและครัวเรือน 

  อย่างไรก็ตาม  ท่ามกลางตวัแบบเครือข่ายท่ีมากมาย  และในทางปฏิบตัิยังมีการพัฒนา

รูปแบบเครือขา่ยออกไปอยา่งหลากหลาย  แตใ่นความหลากหลายนัน้เอง “เครือข่ายคณุคา่”  ก็เป็นอีก

ทางเลือกหนึง่ 

           เครือข่ายคุณค่า  : ความหมายหลายมิต ิ

 จากความแพร่หลายของการใช้คําว่า   “เครือข่ายคณุคา่”  หรือท่ีถอดความจากภาษาองักฤษ  

“Value  network”  กนัคอ่นข้างมากมายในหลายโอกาส  ทําให้เกิดความสบัสนอยู่บ้างพอสมควร  ซึ่ง

ก็พอขมวดให้เห็นภาพท่ีชัดเจนในเบือ้งต้นนีป้ระการหนึ่งได้ว่า  นัยยะท่ีสะท้อนจากต่างบริบท เขต

พรมแดนของวิชาการ  ย่อมทําให้การถอดความหมายของเครือข่ายคณุคา่แตกตา่งตามไปด้วย  แตถึ่ง

กระนัน้ต่างก็ยังมีเค้ารอยของจุดร่วมจากรากศัพท์เดียวกันอยู่  ซึ่งในท่ีนีจ้ะเป็นการนําเสนอจาก

ความหมายสองกระแส  คือ  กระแสหลกัและกระแสทางเลือก 

           1) เครือขา่ยคณุคา่ในมมุมองเชิงธุรกิจ 

 เครือข่ายคุณค่าจากมิติความหมายกระแสหลักเป็นความหมายท่ีปรากฏในแวดวงวิชาการ

สายธุรกิจ-การตลาด-การจดัการเป็นสว่นใหญ่   โดยเป็นความหายซึง่อาศยัเค้าแนวคิดของแมคคินเชย์

และคณะ  (Mckinsey  & Co.) ท่ีพฒันาตอ่จนมาเป็น  “ห่วงโซ่คณุคา่” (Value  chain)  โดยต้นตํารับ

จากสํานกัฮาร์วาร์ด  คือ ไมเคลิ  พอร์เตอร์ (Michael  Porter) ท่ีพยายามจะจําแนกหนทางในการสร้าง 

(Value)    ให้แก่ลกูค้าของธุรกิจ  ซึง่โดยสรุปของแนวคดินีก็้คือ  ในขณะท่ีทกุกิจการประกอบด้วย  การ 

ออกแบบ  การผลิต  การตลาด  การสง่มอบ     และกิจกรรมสนบัสนนุสินค้าของตนนัน้  ในเชิงกลยทุธ์

แล้ว “หว่งโซค่ณุคา่”  ดงักลา่วจะมีการแจงกิจกรรมท่ีมีส่วนในการสร้างคณุคา่แก่สินค้าหรือบริการของ 
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ธุรกิจนัน้  ซึง่กิจกรรมดงักล่าวประกอบด้วย  5  กิจกรรมเบือ้งต้นกบั  4 กิจกรรมหนนุเสริม  ในการนี ้ 5   

กิจกรรมเบือ้งต้นจะประกอบด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการลําเลียงทรัพยากรหรือวตัถุดิบเข้าสู่กิจการ  

ดําเนินการดดัแปลงเป็นสินค้าสําเร็จรูปจดัส่ง การตลาด และการให้บริการเก่ียวกบัสินค้านัน้ ๆ ส่วน 4 

กิจกรรมหนนุเสริม ได้แก่ การจดัหาการพฒันาเทคโนโลยี  การจดัการทรัพยากรมนษุย์  และการจดัสิ่ง

อํานวยความสะดวกเชิงโครงสร้างขัน้พืน้ฐานในกิจการ (Barney , 2002 : 159 :, Kotler , 2000 : 44-

45 อ้างใน สยุมพร โยธาสมุทร,2549:3 ) ซึ่งเหล่านีเ้ป็นกิจกรรมท่ีทุกกิจกรรมเบือ้งต้นต้องกระทํา

เช่นกัน  โดยในต่างกิจการกันก็ย่อมเลือกเน้นในบางกิจกรรมของห่วงโซ่คณุค่านีต้่างกันไป   อีกทัง้

ในทางปฏิบตัก็ิยงัมีรายละเอียดอีกมากในเชิงกรอบการวิเคราะห์  เชน่ กรอบคดิ  VRIO  เป็นต้น    

 แต่ท่ีน่าสนใจก็คือ   เหตผุลเบือ้งต้นในการเช่ือมร้อยแตล่ะข้อห่วงเข้ากันเป็น “ห่วงโซ่คณุค่า” 

ซึง่โดยรวมแล้วมุง่เน้นไปท่ีการดงึเอาจดุเดน่หรือจดุแข็งจากทรัพยากรและความสามารถท่ีแตล่ะแผนก

หรือแตล่ะกิจการท่ีอยู่บนแต่ละข้อของห่วงโซ่เข้ามาให้เกิดคณุค่าสูงสุดท่ีไม่เพียงสร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกค้าเท่านัน้แต่ยังลงลึกให้ลูกค้ามีความปลาบปลืม้ใจด้วย  อันสอดคล้องกับแนวคิดหลักทาง

การตลาดเองท่ีมุง่การสร้าง “กําไร” จาก “ความรู้สึกพึงพอใจ” ของลกูค้า ซึ่งแตกตา่งจากแนวคิดธุรกิจ

ดัง้เดมิท่ีมุง่แสวงหากําไรจากยอดขาย (Kotler ,2000 : 19 อ้างใน สยมุพร โยธาสมทุร,2549:4) 

2) เครือขา่ยคณุคา่ในกระแสทางเลือก : ขยายพรมแดนแนวกว้าง – แนวลกึ 

 นอกเหนือจากชุดความหมายเครือข่ายคณุค่าดงักล่าวแล้ว  หากขยายกรอบมุมมองท่ีกว้าง

กว่าเชิงธุรกิจออกไปอีก  จะพบการสอดแทรกความหมายของคุณค่าท่ีแผ่ออกไปอีกทัง้ในแนวกว้าง

และแนวลึก  ท่ียงัคงอาศยัฐานคิดของการเป็นข้อต่อต่าง ๆ ท่ีเช่ือมร้อยเป็นพนัธมิตรกัน  โดยในแนว

กว้างจะเป็นการครอบคลมุท่ีไมจํ่ากดัเพียงการเป็นเครือข่ายธุรกิจ  แตย่งัหมายรวมไปถึงเครือข่ายทาง

สงัคม  เครือข่ายวิชาการ  และอ่ืน ๆ ส่วนในแนวลึกจะเป็นการสร้างเครือข่ายท่ีดงึเอาความหมายเชิง

สงัคมของคณุคา่เข้าชอนไซ้ลงไปถึงแก่นแกนภายในท่ีแฝงอยู่ภายใต้กิจกรรม  โดยอาจเป็นเครือข่าย

คา่นิยม  หรือเครือข่ายระบบคณุคา่  ซึ่งประกอบด้วยความเช่ือตวัคณูท่ีเข้าชดุกันได้และเป็นการหนุน

เสริมซึ่งกันและกัน (Hellriegel,Jackson & Slocum Jr.,2005 : 76 อ้างใน สยุมพร โยธาสมุทร

,2549:5) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  ไม่ว่าเครือข่ายจะขยายกิจกรรมแนวกว้างไปถึงไหน   ทุกกิจกรรม

เหลา่นัน้จะร้อยเอาชดุคา่นิยมหลกัเชิงคณุธรรมและจริยธรรมให้หยัง่ลกึอยูภ่ายในด้วย 

ฉะนัน้ อาจกล่าวได้ว่าในขณะท่ีความหมายกระแสหลกั (Mainstream meaning) ท่ีมกัใช้กนั

ทั่วไปยังอยู่ในระดับความหมายแคบท่ีตีกรอบในเชิงธุรกิจและการจัดการ  แต่ก็ยังมีความหมาย

ทางเลือก (Alternative meaning) อีกชุดหนึ่งในเชิงความหมายกว้างท่ีมีพรมแดนทัง้ในเชิงธุรกิจและ 

อ่ืน ๆ กลา่วคือ  เป็นเครือขา่ยความร่วมมือซึง่กลุม่หรือองค์การท่ีมาร่วมมือกนันัน้มีอดุมการณ์ร่วมกนัท่ี

จะร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ตอ่สมาชิกองค์การและเพ่ือให้องค์การมีความยัง่ยืน            เง่ือนไขสําคญั

ของ 



เครือข่ายนยัยะนีก็้คือ   มีเป้าหมายร่วมกนั  วางแผนร่วมกนั    และร่วมทกุข์ร่วมสขุ    หรือเส่ียงร่วมกนั   
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โดยทกุฝ่ายเป็นพนัธมิตรตอ่กนั    ทัง้นีอ้าจมีกิจกรรมหลกัท่ีเป็นไปในอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง 

ประกอบกันในรูป  เครือข่ายธุรกิจ  เครือข่ายสงัคม  เครือข่ายวิทยากร  หรืออ่ืน ๆ และอาจขยายใน

แนวลกึท่ีรัดร้อยกนัด้วยคณุธรรม จริยธรรม ในรูปของกิจกรรมตามเครือขา่ยแนวกว้างดงักลา่ว 

เช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าอย่างไร 

 เง่ือนไขและแนวทางท่ีควรพิจารณาในการเช่ือมโยงเครือขา่ยคณุคา่ 

            เง่ือนไขการเช่ือมโยงเครือขา่ยคณุคา่ 

            1) แต่ละกลุ่มและองค์กรต้องเป็นท่ีไว้วางใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความซ่ือสัตย์ จริงใจอนัจะ

ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่กนัในระยะยาว 

            2) กลุ่มและองค์การเหล่านัน้ต้องรู้จกัตนเอง ทราบถึงจดุแข็ง-จดุอ่อน และความต้องการหลกั

ของกลุม่อยา่งแท้จริงและตา่งยอมรับในข้อจํากดั และความแตกตา่งของกนัและกนั 

            3) แต่ละกลุ่มและองค์การท่ีเข้าร่วมเครือข่ายมีจุดแข็งในตนเองหนึ่งประเด็นเป็นอย่างน้อย 

เพ่ือมิให้การเข้าเครือขา่ยเป็นเพียงการเข้ามารอรับแตฝ่่ายเดียว  

 4) แต่ละกลุ่มและองค์การต้องไม่เป็นผู้ ฉวยโอกาสจากกลุ่มและองค์การในเครือข่ายเพ่ือ

ประโยชน์สว่นตน 

 5) ตวัแทนกลุ่มหรือองค์การท่ีเข้าร่วมเครือข่ายต้องมีความเข้าใจกลุ่มและองค์การของตน

อยา่งชดัเจน มีอํานาจการตดัสินใจ และมีมนษุยสมัพนัธ์ 

             แนวทางการเช่ือมโยงเครือขา่ยคณุคา่ ได้แก่ 

 1) ตา่งฝ่ายตา่งต้องมีเป้าหมายร่วมกนั มีแรงจงูใจท่ีจะทํากิจกรรมร่วมกนั และได้รับการ

เสริมแรงไมว่า่จากในหรือนอกเครือขา่ย     เพ่ือให้มีความตัง้ใจมุง่มัน่ประกอบกิจกรรม      ซึง่

เป้าหมายและ 

กิจกรรมหลกัชดุนัน้ จะบง่ชีถึ้งลกัษณะเดน่ของเครือขา่ยนัน้ๆ เอง โดยเป็นท่ีสงัเกตวา่      บางเครือขา่ย 

ก็สามารถยกระดบัเหนือกว่าเป้าหมายร่วมโดยมีแกนกลางความร่วมมืออยู่ท่ีอดุมการณ์ร่วม  

 2) การจดัโครงสร้างและเกล่ียหน้าท่ีภายในเครือข่ายต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบแก่ฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่และเครือขา่ยมีการวางแผนบนพืน้ฐานของการมีสว่นร่วมอยา่งจริงจงั 

 3) แตล่ะกลุ่มและองค์การท่ีเข้าร่วมเครือข่ายต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั เป็นการ

สร้างความเข้าใจซึง่กนัและกนั  ชว่ยการไหลเวียนของข้อมลูภายในเครือขา่ยต้องกระจายอยา่งทัว่ถึง 

 4) คํานงึถึงชว่งจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการทํากิจกรรมร่วมกนั ท่ีทําให้ภารกิจของเครือข่าย

และภารกิจของกลุม่และองค์การนัน้ๆ เป็นการเอือ้ตอ่กนั 

 5) รักษาสถานภาพในฐานะของเครือข่ายท่ีมีชีวิต ด้วยกบัความกระตือรือร้นในการใฝ่เรียนรู้ 

อนัจะเป็นหนทางจดุประกายในการขยายคณุภาพ หรือขยายกิจกรรม หรือขยายเครือขา่ยตอ่ไป 
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3.2 เครือข่ายคุณค่ากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 
 

 จฑุาทิพย์ ภทัราวาท, 2548 ได้เสนอวา่ สหกรณ์ในประเทศไทยได้ถือกําหนดขึน้มากว่า  86 ปี

แล้ว  ปัจจบุนันีส้หกรณ์มากกวา่  6,500   สหกรณ์  กระจายอยู่ทัว่ประเทศเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกซึง่มี 

มากกว่า  8  ล้านคน  ในแนวทางของการดําเนินงานตามวิถีสหกรณ์นัน้  สหกรณ์จะต้องดําเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้บริการตามความต้องการของสมาชิก  และการยกระดบัฐานะความ

เป็นอยู่แก่สมาชิก อย่างไรก็ตาม  ในสภาพความเป็นจริงพบว่า  มีสหกรณ์จํานวนมากท่ียงัไม่สามารถ

ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่สามารถเกือ้หนุนสมาชิกของตนได้อย่างมีควรจะเป็น      

แตส่ิ่งท่ีน่าสงัเกตก็คือกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีมีพฤตินยัเป็นสหกรณ์  แต่มิได้จดทะเบียนตาม  พ.ร.บ. 

สหกรณ์ ได้เกิดขึน้เป็นจํานวนมากภายใต้ เหตผุลวา่  ไมอ่ยากเป็นสหกรณ์  ประเด็นท่ีอยากฝากให้เป็น

ข้อคิดของรัฐ องค์กรพฒันาเอกชน นกัพฒันาและนกัวิชาการทัง้หลายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัตัง้

กลุ่ม/ องค์กรประชาชนเหล่านีว้่า ทําอย่างไรถึงจะสร้างโอกาสให้กลุ่ม/องค์กรท่ีมีอุดมการณ์อย่าง

เดียวกนัได้มีโอกาสท่ีจะเกือ้หนนุจนุเจือ  เพ่ือประโยชน์ซึง่กนัและกนัได้ 

 ผลการสงัเคราะห์ปัญหา  และอปุสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ์  พบว่าสาเหตสํุาคญัท่ี

เป็นอปุสรรคท่ีทําให้สหกรณ์บางสหกรณ์ ไมส่ามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นท่ีพึง่พา

แก่สมาชิกได้เน่ืองมาจากการขาดการมีสว่นร่วมจากสมาชิก  การขาดศกัยภาพและความพร้อมของ

ฝ่ายบริหารจดัการสหกรณ์   นอกจากนัน้คนในขบวนการสหกรณ์มกัคิดถึงแตเ่ร่ืองการดําเนินธุรกิจ

ภายในขบวนการสหกรณ์ โดยมิได้คํานงึถึงการเช่ือมโยงกบัผู้ประกอบเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจอยูใ่นระบบ

ตลาดเสรี  โดยท่ีผา่นมาพวกเรามกัจะคํานงึถึงเร่ืองการจดัตัง้ธนาคารสหกรณ์  ตลาดกลางสินค้า

เกษตรของสหกรณ์ ศนูย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ฯลฯ  ในขณะท่ีการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนภายใต้

กระแสโลกาภิวฒัน์ตา่งก็ให้ความสําคญักบัการสร้างพนัธมิตรตอ่กนัเพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพ  การ

ลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย  และความอยูร่อดของธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัอยา่งรุนแรง  

สิ่งท่ีนกัสหกรณ์จะต้องพิจารณาทบทวนให้ถ่ีถ้วนในประเดน็ของการพฒันาขบวนการสหกรณ์

ก็คือในบริบทของการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน  การพฒันาสหกรณ์อาจมิต้องคํานึง่ถึงการสร้างพนัธมิตร

กบัเอกชนแตเ่น้นไปท่ีการร่วมมือกนัในระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชนในชมุชน  โดยใช้วตัถดุบิใน

ท้องถ่ิน  ภมูิปัญญาชาวบ้านและพึง่พากระแสการหมนุเวียนของสินค้าและบริการในชมุชน  หากแตใ่น

บริบทของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในกระแสโลกาภิวฒัน์  ซึง่ในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วย

องค์กรธุรกิจท่ีมีจดุมุง่หมายตา่งกนัอยู ่ 3  จําพวก  ได้แก่  เอกชน  ซึง่มีเป้าหมายอยูท่ี่การทํากําไรให้ได้ 



มากท่ีสดุ  รัฐวิสาหกิจ มีจดุมุง่หมายท่ีการสนองความต้องการและสาธารณชน  และ  สหกรณ์  ซึ่งเป็น

องค์กรธุรกิจทีมีบทบาทคูคื่อ มีทัง้เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือสนองความต้องการแก่สมาชิก  

ในบริบทดงักลา่วสหกรณ์ยอ่มต้องมีบทบาทภารกิจมากกวา่การดํารงตนในบริบทของเศรษฐกิจชมุชน   
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กล่าวคือ  จะต้องให้ความสําคญักับการท่ีสหกรณ์จะเข้าไปมีส่วนแทรกแซงกลไกในระบบเศรษฐกิจ

เพ่ือลดความเอาเปรียบของภาคเอกชนท่ีมีต่อประชาชน  ตวัอย่างเช่น  ในกรณีของชุมนุมสหกรณ์

ร้านค้าแห่งประเทศไทย จํากดั: ชสร ท่ีมกันึกถึงการจดัตัง้ศนูย์กระจายสินค้าของสหกรณ์  (ซึ่งมกัจะมี

ต้นทุนสินค้าขายสูง)  แต่มกัไม่ค่อยนึกถึงการสร้างพนัธมิตรกับบริษัทผู้ผลิต/จําหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคในลักษณะท่ี ชสร. จะเป็นตัวแทนในการจําหน่ายสินค้า  ก็จะทําให้ต้นทุนสินค้าขายของ

สหกรณ์ต่ําลง  สรุปก็คือนกัสหกรณ์มกัคิดถึงรูปแบบขององค์กรมากกว่ากระบวนการดําเนินการและ

มาตรการท่ีจะบรรลเุป้าหมาย  จงึยงัไมค่อ่ยประสบความสําเร็จอยา่งท่ีคาดหวงั    

               สิ่งท่ีพวกเราชาวสหกรณ์นา่จะร่วมกนัคดิและร่วมกนัทําก็คือทําอยา่งไรสหกรณ์ทัง้หลายจะมี

การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของตนในลกัษณะท่ีคํานงึถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน  

ซึง่การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เราคงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การเมือง คูแ่ข่งขนัธุรกิจคู่

ค้า  และสมาชิกสหกรณ์  (ในฐานะผู้ ใช้บริการ)  ตลอดจนปัจจยัภายในของสหกรณ์ได้แก่  โครงสร้าง

องค์กรศกัยภาพของฝ่ายบริหารจดัการล้วนแล้วแตมี่ความสําคญัและส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงาน 

สหกรณ์ทัง้สิน้ แต่ท่ีผ่านมาฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์มิได้นําเอาปัจจัยเหล่านีม้าพิจารณาในการ

วางแผนดําเนินงานสหกรณ์แตอ่ยา่งใด    เราจึงมกัเห็นสภาพในหลาย ๆ   สหกรณ์ท่ีสมาชิกต้องซือ้ปุ๋ ย

ย่ีห้อเดียวท่ีสหกรณ์จําหน่าย ทําให้สมาชิกสหกรณ์หลายสหกรณ์ต้องแอบไปซือ้ปุ๋ ยย่ีห้ออ่ืนท่ีตนอยาก

ใช้จากร้านค้าปุ๋ ยในตลาด หรือในกรณีของสหกรณ์การเกษตรท่ีตัง้อยู่ใกล้ตลาดนดัชุมชนท่ีพนกังาน

ต้องชดใช้คา่เสียหายทกุ ๆ เดือน เพราะแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีสมาชิกมาอดุหนนุแต่มีสินค้า

เสียหายตลอดเวลา  ประเด็นต่าง ๆ ท่ีหยิบมาเป็นตัวอย่าง  สามารถชีใ้ห้เห็นว่าหากสหกรณ์จะ

สามารถดําเนินงานในฐานะเป็นองค์กรธุรกิจท่ีมีบทบาทคูท่ัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ีไม่มุ่งเน้นท่ี

กําไรเป็นสําคญั  แต่ให้ความสําคญักับบริการตามความต้องการของสมาชิกมากกว่านัน้  สหกรณ์

ทัง้หลายต้องเข้มแข็ง    และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์   ก็จะต้องเร่ิมจากท่ีสหกรณ์ควร

จัดทํานัน้  ภาษาทางบริหารธุรกิจเรียกว่า “แผนกลยุทธ์” ซึ่งจะเป็นลักษณะของแผนระยะยาวท่ี

คํานงึถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมของสหกรณ์  (แตล่ะแหง่) ซึง่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผน  เพ่ือให้การดําเนินงานสหกรณ์เป็นไปในทิศทางท่ีสามารถสนองความต้องการของ

สมาชิกได้อย่างแท้จริง กระบวนการในการจดัทําแผนกลยุทธ์จะชีใ้ห้เห็นถึงสิ่งท่ีเป็นโอกาส  อปุสรรค  

จุดแข็ง  และจุดอ่อนของสหกรณ์    ชีท้ิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์ภารกิจท่ีสหกรณ์พึ่ง

ดําเนินการ  ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีจะบรรลุเป้าหมายและภารกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์  ซึ่งกลยุทธ์จะถูก



นําไปกําหนดเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการของสหกรณ์ตอ่ไป นอกจากการจดัทําแผนกลยทุธ์

แล้ว  สิ่งท่ีอยากฝากไว้สําหรับนกัสหกรณ์ทัง้หลายก็คือ  การสร้างพนัธมิตรระหว่างสหกรณ์กบัสหกรณ์  

สหกรณ์กับกลุ่ม/องค์กรประชาชน  หรือสหกรณ์กับธุรกิจเอกชน  โดยการสร้างพนัธมิตรในแนวคิด

ดงักล่าวจะเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับองค์กรอ่ืน     โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน        

เพ่ือก่อให้เกิด 
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ประโยชน์ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม  และวิทยากร  เพ่ือนํามาซึง่ความมีประสิทธิภาพของสหกรณ์  และ

ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับเป็นสําคญั  ภาพทีอยากให้เกิดขึน้ก็คือ การท่ีสหกรณ์การเกษตรมีการรับ

ฝากเงินจากกลุม่ออมทรัพย์ในชมุชน   การท่ีชมรมผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรเป็นตวัแทนจําหนา่ยปุ๋ ย

ของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย  จํากดั แก่สหกรณ์การเกษตรในภมูิภาค  และการท่ี

สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   จะทําหน้าท่ีเป็นผู้ นํา     ในการสร้างพนัธมิตรแก่สหกรณ์และกลุม่/ 

องค์กรประชาชนทัว่ประเทศ ผลท่ีจะได้จากการสร้างพนัธมิตรตา่งๆ เหล่านีจ้ะเกิดเป็นเครือข่ายคณุคา่  

ซึ่งจะนํามาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และจะทําให้สหกรณ์ดํารงตนเพ่ือเป็นท่ีพึ่งแก่สมาชิกอย่าง

ยัง่ยืน 
 

3.3 เทคนิค A-I-C 

 กระบวนการเทคนิค AIC เป็นเทคนิคท่ีง่าย และสามารถนํามาประยกุต์ให้เหมาะสมสําหรับ

การวางแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือองค์กรชุมชนและการกําหนดแผนปฎิบัติ และยังสามารถใช้เป็น

เคร่ืองมือในการการระดมความคิดเห็นและขัน้ตอนท่ีจะรวมความคิดและความต้องการไว้ในแผนได้ 

เพราะในสว่นรายละเอียดของเทคนิค AIC มีเทคนิควิธีการประชมุระดมความคิดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วม

ระดมความคดิได้มีสว่นร่วมอยา่งประชาธิปไตย มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมลูข่าวสาร 

ซึง่ทําให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา ข้อจํากดั ความต้อง และศกัยภาพของผู้ ท่ีระดมความคดิทกุคน 

(ธนพรรณ ธานี,2540:91 อ้างใน ปาริชาต ิวลยัเสถียร,2546:125) 

 เทคนิค AIC เป็นวิธีการท่ีรวมพลงัปัญญา และพลงัสร้างสรรค์ของแตล่ะคนเข้ามาเป็นพลงัใน

การพฒันา ซึง่มีขัน้ตอน ดงันี ้(อรพินท์ สพโชคชยั,2537:13 อ้างใน ปาริชาต ิวลยัเสถียร,2546:126) 

 1.ขัน้ตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) 

   เป็นขัน้ตอนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ขัน้ตอนนีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุทกุคนแสดงข้อคิดเห็นรับฟัง และหาข้อสรุปร่วมกนัอย่างเป็นประชาธิปไตย โดยใช้การวาดรูป

เป็นส่ือในการแสดงข้อคดิเห็นแบง่เป็น 2 ชว่งคือ 

               1) การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมูบ้่าน/องค์กรในปัจจบุนั (A) 

               2) การกําหนดอนาคต วา่ต้องการให้เกิดการพฒันาในทิศทางใด(A2) 

 2.ขัน้ตอนการสร้างแนวทางพฒันา (Influence หรือ I) 



   คือ ขัน้ตอนการหาวิธีการท่ีจะทําให้เกิดการพฒันาตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในช่วง(A2)และเป็น

ช่วงการหามาตรการหรือวิธีการในการพฒันาและการค้นหาเหตผุลเพ่ือจดัลําดบัความสําคญัตาม

ความเห็นของกลุม่ผู้ เข้าร่วมประชมุแบง่ออกป็น 2 ชว่งคือ 

    1) การคดิโครงการท่ีจะให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

               2) การจดัลําดบัความสําคญัของโครงการ โดยแยกออกเป็น  
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               3 ประเภท คือกิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบ้านทําเอง กิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบ้านทําเอง

บางส่วนและขอความช่วยเหลือจากแหล่งทุนภายนอก และกิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถขอ

ทนุอดุหนนุจากภาครัฐ 

 3.ขัน้ตอนการสร้างแนวทางปฎิบตั ิ(Control หรือ C) 

   คือ การนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ มาสู่การปฎิบตัิและจัดกลุ่ม ผู้ ดําเนินงานซึ่งจะ

รับผิดชอบตอ่โครงการหรือกิจกรรมขัน้ตอนนี ้โดยแบง่ออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ 1)การแบง่กลุ่มรับผิดชอบ 

2) การตกลงในรายละเอียดในการดําเนินงาน 

 สรุปเทคนิค  AIC  เป็นเทคนิคท่ีระดมความคดิเห็นของประชาชนหรือผู้ นําในชมุชน      หรือใน 

องค์กร เพ่ือช่วยกนัวางแผนพฒันา เป็นเทคนิคท่ีมีศกัยภาพในการสร้างพลงั และกระตุ้นการยอมรับ

ของชาวบ้านให้มีสว่นร่วมในการคิดวางแผนเพ่ือการพฒันาชมุชนหรือองค์กรของตนเอง 
 

3.4 ความยากจน 

ความยากจนถือเป็นปัญหาทางสงัคม  และการเมืองท่ีมีมานานแล้ว  ในทางประวัติศาสตร์  

รัฐบาลชุดปัจจุบนัถือว่าปัญหาความยากจน  เป็นปัญหาสําคญัของประเทศ  ท่ีต้องได้รับการแก้ไข

อยา่งเร่งดว่น  ความยากจนสว่นใหญ่มกัเกิดขึน้ในชมุชนชนบท  ซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของประเทศ 

 แตอ่ยา่งไรก็ตาม นิยามและความยากจน มีได้หลายความหมาย ซึง่( ณรงค์  เพ็ชรประเสร็ฐ

,2546)  ได้รวบรวมอยา่งนา่สนใจไว้ดงันี ้

 3.1 ความยากจนท่ีพิจารณาจากสิ่งจําเป็นพืน้ฐานของชีวิต (Basic Needs) 

   พิจารณาจากความขาดแคลนปัจจยัส่ี ได้แก่ ขาดแคลนอาหาร เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยู่อาศยัและ

ยารักษาโรค ใครท่ีขาดแคลนสิ่งจําเป็นพืน้ฐานก็นบัวา่ยากจนหรือเป็นคนจน 

             3.2 การให้นิยามและความหมายโดยพิจารณาจากมาตรฐานการครองชีพ   (Standard   of 

Living) 

               เป็นความยากจนอนัเกิดจากการมีรายได้ท่ีจํากดั แตม่ิได้หมายความวา่ขาดแคลนสิ่งจําเป็น

ท่ีจะสนองความต้องการทางกายภาพ การพิจารณาจากมาตรฐานการครองชีพ เป็นการพิจารณาเชิง

เปรียบเทียบจากภาวะทัว่ไปของสงัคมหนึง่ ๆ ซึง่มาตรฐานการครองชีพของสงัคมหนึง่อาจจะตา่งไป

จากอกัสงัคมหนึง่ 



             3.3 การพิจารณาจากเส้นความยากจน(Poverty Line) และความยากจนสมับรูณ์ 

(Absolute Poverty)  

                เส้นความยากจน หมายถึง ระดบัรายได้เป็นตวัเงินของบคุคลท่ีทําให้เขาเป็นคนจน หรือเป็น

ระดบัรายได้ท่ีทําให้เขาขาดแคลนปัจจยัส่ี           เป็นระดบัรายได้ท่ีทําให้การครองชีพต่ํากว่า 

มาตรฐาน 
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ความยากจนสมับรูณ์ อิงอยู่กบัความต้องการท่ีจําเป็นทางกายภาพของปัจเจกบคุคลในแตล่ะ

สงัคม ได้แก่ด้านปัจจยัส่ี   คืออาหาร  นํา้ด่ืมสะอาด ท่ีอยู่อาศยั สขุภาพและสขุอนามยั ด้านการศกึษา

และข้อมลูขา่วสาร ความยากจนสมับรูณ์ไมไ่ด้อิงอยูเ่ฉพาะเกณฑ์ระดบัรายได้ แตร่วมถึงการเข้าถึง

บริการสงัคมตา่ง ๆ ด้วย (UN,1995 อ้างถึงใน  ณรงค์  เพ็ชรประเสร็ฐ,2546) 

อย่างไรก็ตาม เส้นความยากจนเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายในการใช้ว่า ใครจน

หรือไม่จน ใครก็ตามท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนถือว่าเป็นคนจน(Poor) แต่เส้นความยากจน

ของสงัคมหนึง่ ๆ อาจจะสงูกวา่หรือต่ํากวา่เส้นความยากจนของอีกสงัคมหนึง่ 

3.4 การพิจารณาจากมิตทิางสงัคม 

                แม้วา่ธนาคารโลกจะใช้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์กําหนดวา่ใครคือคนจน แตก็่ยอมรับวา่

ความยากจนมีหลายมิต ิ ความยากจนยงัเกิดจากมิตทิางสงัคม การเมือง วฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม 

“คนจน” มิได้หมายความเพียงคนท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนเทา่นัน้ แตย่งัหมายถึงคนท่ีด้อย

โอกาส ด้อยอํานาจ ไร้สิทธิ ไร้เสียง และคนท่ีอยูภ่ายใต้ความเส่ียงในลกัษณะตา่ง ๆของชีวิต 

3.5 ความยากจนในแนวคิดของสหประชาชาติ 

                ในการประชมุของสหประชาชาตวิา่ด้วยนโยบายเศรษฐกิจ และการลดความยากจน เม่ือ

เดือนมิถนุายน 2543 ท่ีประชมุมีความเห็นร่วมกนัวา่ ความยากจนมิได้มีเฉพาะมิติด้านการเงินหรือ

วตัถเุท่านัน้ แตม่นัมีมิติความซบัซ้อนหลาย ๆ ด้านและมีเหตแุหง่ความยากจนหลาย ๆ เหต ุ ดงันัน้

นโยบายและมาตรการแก้ไขความยากจนจงึต้องมีหลายมาตรการ  

                จากนิยามและความหมายความยากจนท่ีกล่าวมา ณรงค์  เพ็ชรประเสร็ฐ(2546) ได้สรุปว่า 

มิตคิวามยากจนอาจแบง่ได้เป็น 4 มิติ  คือ 

1. จนทรัพย์สิน  เป็นความจนตามความหมายเดมิ  คือ  มีรายได้ต่ํา  ขาดวตัถปัุจจยั 

2. จนโอกาส  คือ  ไมมี่โอกาสท่ีจะได้รับการศกึษา  ไมมี่โอกาสและไมมี่สิทธิเข้าถึง 

บริการสาธารณสขุ  บริการสาธารณะ  ตลอดจนฐานทรัพยากรของสงัคม (เชน่ ดนิ นํา้ ป่า)  จนโอกาส

เป็นตวัแปรสําคญัท่ีจะนําไปสูค่วามจนในมิตอ่ืิน ๆ 

                         3. จนอํานาจ  คือ  ไมมี่สิทธิ  ไม่มีเสียง  ไร้อํานาจตอ่รอง  ไมมี่สว่นร่วมใน

กระบวนการนโยบายและการตดัสินใจ   มกัจะได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้ มีอํานาจเหนือกวา่  



ไมว่า่อํานาจรัฐหรืออํานาจทนุ  จนอํานาจเป็นมิติความจนเชิงการเมือง  เป็นผลท่ีเกิดจาก

ความสมัพนัธ์ไมเ่สมอภาคในสงัคม  เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีซบัซ้อนตัง้แตร่ะดบัโลกมาจนถึง

ระดบัประเทศ  ระดบัชมุชนและระดบัครัวเรือน 

  4.  จนศกัดิ์ศรี  คือ  การท่ีได้รับการดถูกูเหยียดหยาม  ถูกเบียดขบั  ไม่เป็นท่ียอมรับ

ของสงัคมส่วนใหญ่  ไร้ศกัดิ์ศรีในสายตาของคนอ่ืน ๆ  ในสงัคม  ได้รับการปฏิบตัิในสงัคมอย่างไม่

เสมอภาค   เชน่   การเหยียดสีผิว   เหยียดเชือ้ชาต ิ  และเหยียดอาชีพ ฯลฯ  เป็นต้น  
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3.5 ข้อมูลคนจนในพืน้ท่ีจังหวัดปัตตานี           

 

ทีมวิจัยได้ประสานท่ีทําการปกครองจังหวัดปัตตานี เพ่ือขอรายละเอียดข้อมูลคนจนจด

ทะเบียนของจงัหวดั และท่ีทําการปกครองอําเภอ  เพ่ือทราบรายละเอียดของกระบวนการแก้ไขตาม

นโยบายของรัฐ  โดยใช้ฐานข้อมูลจากแบบรายงานการกลัน่กรองข้อมูล(Verify) ผู้จดทะเบียนปัญหา

ทางสงัคมและความยากจนของจงัหวดัซึง่แยกข้อมลูคนจนจดทะเบียนตามพืน้ท่ีและตามปัญหาความ

ยากจนในสว่นรายช่ือข้อมลูคนจนจดทะเบียนในสงักดันิตบิคุคลสหกรณ์    ใช้ฐานข้อมลูของสํานกังาน 

สหกรณ์จงัหวดัท่ีสมาชิกสหกรณ์สมคัรเข้าร่วมโครงการลดภาระหนีต้ามนโยบายของรัฐ ส่วนข้อมลูคน

จนจดทะเบียนในสงักดัองค์กรภาคประชาชน ได้ประสานขอข้อมลู จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  อาทิ เช่น 

สํานักงานพัฒนาการจังหวัด  สํานักงานเกษตรจังหวัด ฯลฯ แต่มีข้อจํากัดเร่ืองฐานข้อมูลไม่เป็น

ปัจจบุนัไมส่ามารถรวบรวมข้อมลูท่ีสมบรูณ์มากนกั  เพราะฐานข้อมลูขาดความชดัเจน  ประชาชนบาง

คนสงักดัหลาย องค์กร  ซํา้ซ้อนกนั 
 

ตารางท่ี  3.1 วิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 
 

0รายการ 
จาํนวนคนจนจด

ทะเบียน 
1ค่าร้อยละ 

ประชากรในจังหวัด 635,009 100.00 

ผู้จดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 

-แบง่ตามพืน้ท่ี 

1) อําเภอเมืองปัตตานี 

2) อําเภอยะรัง 

3) อําเภอหนองจิก 

4) อําเภอโคกโพธ์ิ 

5) อําเภอยะหร่ิง 

6) อําเภอปะนาเระ 

66,921 

66,921 

 9,338 

 7,251 

 5,553 

 8,037 

 7,939 

 5,505 

 6,281 

10.54 



7) อําเภอมายอ 

8) อําเภอสายบรีุ 

9) อําเภอไม้แก่น 

10) อําเภอทุง่ยางแดง 

11) อําเภอกะพ้อ 

12) อําเภอแมล่าน 

 8,772 

 1,593 

 1,943 

 2,554 

 2,155 

- 
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2รายการ 
จาํนวนคนจน 

จดทะเบียน 
3ค่าร้อยละ 

-แบ่งตามปัญหาความยากจน 

1) เร่ืองท่ีดนิทํากิน 

2) คนเร่รอน 

3) อาชีพผิดกฏหมาย 

4) หางานระหวา่งเรียน 

5) การถกูหลอกลวง 

6) หนีภ้าคประชาชน 

7) ท่ีอยู่อาศยั 

8) เร่ืองอ่ืน ๆ 

102,718 

 21,910 

       35 

      19 

 2,394 

   739 

35,425 

15,952 

26,244 

 

สมาชิกสหกรณ์ 

- สหกรณ์จดทะเบียน 

- สหกรณ์ภาคประชาชน 

7,934 

  7,214 

      720 * 

100.00 

90.92 

 9.08 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเครือขา่ยของ

โครงการ 

- สหกรณ์จดทะเบียน 

- สหกรณ์ภาคประชาชน 

 1,759 

 

 1,745 

      14 * 

100.00 

 

99.20 

  0.80 
 

* *ไมส่ามารถหาจํานวนท่ีแน่นอนได้ บางคนเป็นสมาชิกหลายองค์กร  

 
2.6 บทสรุปข้อมูลคนจน  

            การเก็บรวบรวมข้อมลูคนจดทะเบียนต้องใช้เวลาในการรวบรวม ฐานข้อมลูมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ตามทะเบียนราษฎร ท่ีมีการโยกย้ายท่ีอยู่ การเก็บรายช่ือคนจนท่ีจดทะเบียนตาม

ฐานข้อมลูการขึน้ทะเบียนในตอนแรก บางรายได้รับการแก้ไข ได้รับการชว่ยเหลือตามเง่ือนไข และถกู



ตดัช่ือออกจากทะเบียนคนจนไปแล้ว อยา่งไรก็ตามในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเครือข่ายของ

โครงการ ได้กําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายในการศกึษาไว้แล้ว โดยฐานข้อมลูการจดทะเบียนคนจนของ

สมาชิกกลุม่ผู้ผลิตเสือ้มสุลิมบ้านบาลกูา   หมูท่ี่ 4 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพ้อ จํานวน  14   คนซึง่ได้

ศกึษาจาก 

ข้อมลูของสหกรณ์ภาคการเกษตร  ท่ีเข้าร่วมโครงการพกัหนีต้ามนโยบายของรัฐบาล    เป็นข้อมลูหลกั 

สว่นของสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนไมมี่หนว่ยราชการไหนกล้ายืนยนัข้อมลูท่ีถกูต้อง 
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ทีมวิจยัต้องอาศยัเก็บรวบรวมจากรายช่ือคนจนจดทะเบียน เฉพาะกลุม่ผู้ผลิตบ้านบาลกูา อําเภอ

กะพ้อ เป็นกรณีตวัยา่งเทา่นัน้    ดงันี ้ 

  1.  นายยามารูดงิ  รูปายี    ท่ีอยู ่ 2/1  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี         

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  2.  นายกมูกัตา  วาบา    ท่ีอยู ่ 3  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี     

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  3.  นายตว่นมะ  ตงคอเมา ท่ีอยู ่ 5  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี     

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  4.  นายตว่นโซะ  ตงคอเมา ท่ีอยู ่ 6/2  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  5.  นายตว่นมคูอ  ลาคอ  ท่ีอยู ่ 12/2  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

                              (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  6.  นางสาวคาย๊ะ  ไอซา  ท่ีอยู ่ 28  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

  7.  นางสาวยามีละห์  สะละนะ ท่ีอยู ่ 29/1  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

  8.  นายสามารถ  กือนิ  ท่ีอยู ่ 45/3  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  9.  นางสาวสามีหล๊ะ  ซิมาแซ ท่ีอยู ่ 45/4  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

             10.  นายมะหะมะ  เดง็โด ท่ีอยู ่ 45/6  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

             11.  นายรอยาลี  หะแว  ท่ีอยู ่ 48  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี     

                            (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

  12.  นายมะสาและ  สะละไร ท่ีอยู ่ 51  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

                             (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 



  13.  นางสาวอาซีซะ  กือนิ ท่ีอยู ่ 57  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

  14.  นายอดลุย์  มะสาตะ ท่ีอยู ่ 70  หมู ่4  ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี    

                            (ภรรยาเป็นสมาชิกกลุม่) 

 

 

 



บทที่ 4 
 

ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของ 

 

4.1 ขัน้ตอนการดาํเนินการตามกระบวนการวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดปัตตานี  ดงันี ้

                   1.เก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ ข้อมลูทางสงัคม/วิคราะห์ ผู้ นําและองค์กร   

                   2.ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั 

      3. กําหนดพืน้ท่ี / ผู้ นําสหกรณ์ / ผู้ นําองค์กรเป้าหมาย 

                  4.พบปะผู้ นํา/ แลกเปล่ียนความคดิเห็น / ประสานเพ่ือร่วมเวที 

                   5.จัดเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ผู้ นํา ชีแ้จงทําความเข้าใจการสร้างความเข้มแข็ง / การ

สร้างเครือขา่ยพนัธมิตร 

                  6.ร่วมค้นหาปัญหา / ความต้องการร่วม /จดุเช่ือม / วางรูปแบบเครือขา่ย 

                  7.วางกรอบวตัถุประสงค์เครือข่าย / กําหนดกิจกรรมนําร่อง / แสวงหาองค์กรสมคัรใจ / 

วางโครงสร้างบริหาร 

                  8.หนนุการขบัเคล่ือนกิจกรรม / ประเมินผล / บม่เพาะเครือขา่ย / เผยแพร่สูส่าธารณะ 

                  9.เสนอผลตอ่กรรมการองค์กรแกน / ผลกัดนัปรับปรุงแผนกลยทุธ์ / กรอบทิศทาง 

                10. ข้อตกลง / สมัมนาเครือขา่ย / เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ 

                11.  ประสานการหนนุเสริมจากองค์กรภายนอก 

 

 



บทที่  5 
 

เครือข่ายที่เกดิขึน้ 
    

        จากกรอบกระบวนการวิจยัของชดุโครงการ   ทีมวิจยัปัตตานี   ได้กําหนดแผนการปฏิบตัิ 

งานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในพืน้ท่ี   โดยยดึหลกัตามแนวพระราชดํารัส       ของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยาเดช ทรงมีพระราชดํารัสเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ความ 

ไมส่งบในพืน้ท่ี  3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้    “ เข้าใจ    เข้าถงึ   พัฒนา ”    เป็นกรอบการปฏิบตังิาน     

โดยกําหนดกลุม่เป้าหมายในการศกึษาตามอาณาเขตพืน้ท่ี 3   โซน ดงัตอ่ไปนี ้

1)  โซนพืน้ท่ีในอําเภอกะพ้อ   

2) โซนพืน้ท่ีมากกวา่ 1 อําเภอ  ท่ีมีพืน้ท่ีตดิตอ่ 

                        3 ) โซนพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั  ในรูปแบบการเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือแสวงหาองค์กรท่ีมีความ 

พร้อมและสมคัรใจร่วมเครือขา่ยพนัธมิตร 
 

ผลการดําเนินงานของทีมวิจยัจงัหวดัปัตตานี ได้เครือขา่ยพนัธมิตร ดงัแผนภมูิท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.เครือข่ายบูโดสนัติสุข 

2.เครือข่ายสหกรณ์ลุ่มนํ้ าสายบุรี 
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กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรจังหวดัปัตตานี 

 

                                                         เขา้ใจ      ใกลชิ้ด      จริงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                

                                           

 

 

 

 

  

  
 

     
 

 

 

 

            5.1 เครือข่ายตลาดเคร่ืองแต่งกายมุสลิม 

            5.2 เครือข่ายตลาดจกัสาน/ศิลปะประดิษฐ ์

            5.3 เครือข่ายตลาดอาหารแปรรูป 

            5.4 เครือข่ายตลาดกลา้ยางพารา 

แผนภมูิท่ี5.1 กระบวนการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรและรูปแบบเครือขา่ยของทีมวิจยัจงัหวดัปัตตานี 

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ/ทางสงัคม 
กาํหนดพ้ืนท่ี/องคก์ร/กลุ่มเป้าหมาย 
ประสาน/พบปะแกนนาํองคก์ร 

จดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ผูน้าํองคก์ร 
ช้ีแจงทาํความเขา้ใจ / พฒันาคน/องคก์ร 
ร่วมคน้หาปัญหา / ความตอ้งการร่วม /

จุดเช่ือม / วางรูปแบบ / วถัตุประสงค์

เครือข่าย / /กาํหนดกิจกรรมนาํร่อง /

แสวงหาองคก์รท่ีพร้อมสมคัรใจ / วาง

โครงสร้างการบริหาร  

เปิดเวทีบ่มเพาะ/ประเมินผลเครือข่าย/กาํหนด

กิจกรรมหลกั/วธีิปฏิบติั/ขบัเคล่ือนกิจกรรม/

ขยายผล เผยแพร่สู่สาธารณะ 

นาํเสนอผลต่อกรรมการองคก์รแกนหลกั /

ผลกัดนัปรับปรุง / ทาํแผนกลยทุธ์/กรอบ

ทิศทาง / ทาํขอ้ตกลงสมัมนาเครือข่าย / ภาคี

เครือข่าย / เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ / หนุนเสริม

การขบัเคล่ือนกิจกรรม / ประสานการหนุน

เสริมจากองคก์รภายนอก 
4.เครือข่ายรักษถ่ิ์นเขาตูม 

3.เครือข่ายสหกรณ์ปัตตานี 

ยอ้นรอย 

เพ่ือความยัง่ยนื 

5.เครือข่ายยอ่ยปัตตานี 
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1.รูปแบบเครือขา่ยบโูดสนัติสขุ  อําเภอกะพ้อ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 สกก.กะพ้อ จํากดั 

(แม่ข่าย) 

ร.ชุมชน   
2  

ก.สมาชิก  
8  

ก.อาชีพ   
5  

มสัยดิ     
 2  

กทบ 
  6 

รร.ตาดีกา  
2  

ตลาด การเงิน 

สังคม วทิยาการ 
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2. รูปแบบเครือขา่ยสหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  อําเภอสายบรีุ  อําเภอกะพ้อ  อําเภอไม้แก่น 

 
 
 
 
 
 

.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสมาชิก 

กลุ่มสมาชิก 

กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ 

สกก.สายบุรี 

สกก.ไม้แก่น 

สกก.กะพ้อ 

มสัยิด 

ร้านค้า

ชุมชน 

ก.มะพร้าวคั่ว 
กลุ่มรถเร่ 

กลุ่มบูดู กทบ 

ก. ยางพารา 

ตลาด วทิยาการ 
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3.รูปแบบเครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี  จงัหวดัปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                              การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สกต.ธกส.ปน.จก.     

แม่ข่าย 

ค.แปรรูป 

ค.แต่งกายมุสลมิ 

ก.ลูกหย ี

ก.ข้าวเกรียบ 

ก.ปลาตากแห้ง 

 ก.ปลาแห้ง 

ก.กะปิเยาะ 

ก.ผ้าคลุม 

ก.บูดู 

ก.ไม้ไผ่ 

ก.ลเิภา 

สหกรณ์

การเกษตร 

ก.ดอกไมฯ้ 
ค.บูโดสันติสุข 

ศูนย์ฯลองกอง 7   ค.จักสาน/   ศิลป

ประดษิฐ์ 

ร.สหกรณ์ 

ส.สตรี 



74 

 

4.รูปแบบเครือขา่ยรักษ์ถ่ินเขาตมู 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สก.รักษ์ถิ่นเขาตูม จก.แม่

ข่าย 

สก.สตรียะรัง จก. 

 สกก.ยะรัง จก. 

ตาํบลเขาตูม อาํเภอยะรัง 

ก.กริซ 

ก.เพาะกล้ายาง 

ก.ดอกไม้ฯ 

ก.บาติก 

ก.ปักจักร 

ก.นํา้ดื่ม 

ก.ขนม 

ก.เฟอร์นิเจอร์ 

เครือข่ายจกัสาน 

ศิลปะประดิษฐ ์

ก.อ่างทอง SML 



บทที่ 6 
 

บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

  จากข้อมลูคนจนจดทะเบียนของจงัหวดัปัตตานี จํานวน  66,921คน คิดเป็นร้อยละ  

10.54  ของประชากรทัง้หมดในจงัหวดั  กระทรวงมหาดไทย  โดยศนูย์อํานวยการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะ

ความยากจนกระทรวงมหาดไทย  (ศตจ. มท.)  ได้แบง่ประเภทปัญหาความยากจนไว้ 8  ประเภท  คือ 

1. เร่ืองท่ีดนิทํากิน 

2. คนเร่ร่อน 

3. อาชีพผิดกฎหมาย 

4. หางานระหวา่งเรียน 

5. การถกูหลอกลวง 

6. หนีภ้าคประชาชน 

7. ท่ีอยู่อาศยั 

8. เร่ืองอ่ืน ๆ 

โดยได้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินงาน    โครงการคาราวานแก้จน   ให้มีการกลัน่กรอง 

ข้อมลู (Verify)  ผู้จดทะเบียนปัญหาสงัคมและความยากจน  ไว้  3  รอบ  คือ 

  1.  รอบแรก  มีเป้าหมายเพ่ือออกตรวจสอบข้อมลู  (Verify)      เพ่ือแยกผู้จดทะเบียน

ออกเป็นท่ียงัไมมี่ความจําเป็นเร่งดว่น (Want)  และกลุม่ท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่น (Need)  และนํากลุม่ 

Need  มาให้ความชว่ยเหลือ 

  2.  รอบท่ีสอง  มีเป้าหมายเพ่ือออกไปให้ความชว่ยเหลือผู้จดทะเบียน  ซึง่สามารถ

ชว่ยเหลือไปพร้อมกบัการดําเนินการในรอบแรกได้ 

  3.  รอบท่ีสาม  มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความยัง่ยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

โดยการตดิตามประเมินผลให้คําแนะนําในการควบคมุรายจา่ยท่ีฟุ่ มเฟือยแก่ครัวเรือน  ตลอดจนสร้าง

ความเข้มแข็งให้กบัครอบครัวและชมุชน 

  การแก้ไขปัญหาคนจนจดทะเบียน  ตามกรอบโครงการคาราวานแก้จน  ของศนูย์

อํานวยการตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะความยากจน  กระทรวงมหาดไทย (ศตจ.มท.)  ใช้สมดุบนัทึกการแก้ไข

ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน  เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยากจนในระดบั

ครัวเรือน 
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6.1  ตัวแบบในการวิเคราะห์   

  จากกระบวนงานวิจยั  โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี  ท่ี

มุ่งไปท่ีองค์ประกอบสําคญั 3 ส่วน  คือ ส่วนแรก สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้ นําให้มีศกัยภาพและ

ความพร้อมในการบริหารจดัการองค์การ  ส่วนท่ีสอง การหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรและสว่นท่ีสามหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย

พนัธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน  โดยคาดหวงัว่า  เม่ือสหกรณ์/องค์กรประชาชนมีความ

เข้มแข็งและยัง่ยืนแล้ว  จะเป็นท่ีพึง่ของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดบัฐานะ

ความเป็นอยูข่องสมาชิกได้ในท่ีสดุ 

  ตวัแบบสําคญัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาความยากจน  โดยกระบวนการเสริมสร้าง

เครือข่าย  ประกอบด้วย 

       INPUT    PROCESS   OUTPUT 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภมูิท่ี 6.1 แสดงระบบการเสริมสร้างเครือขา่ยคณุคา่ 

        การใช้ตวัแบบในการวิเคราะห์  กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายคณุคา่      กรณีเครือข่าย 

บโูดสนัตสิขุ  อําเภอกะพ้อ  จงัหวดัปัตตานี ดงัแผนภาพท่ี 5.2 

  INPUT      PROCESS         OUTPUT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   แผนภมูิท่ี 6.2 แสดงระบบการเสริมสร้างเครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ 
 

- ทีมวิจยั 

- ผู้ นําองค์กร 

- ทนุ 

- แนวคิด 

 

สร้างสมัพนัธ์ทางสงัคม /ศาสนา 

การแลกเปลีย่นการเรียนรู้เวทีผู้ นํา 

บม่เพาะ/ประเมินผล/สมัมนา 

 ศกึษาดงูาน  

หนนุเสริมกิจกรรม 

ผู้ นําพฒันาความคิดการ

ปรับปรุงองค์กร/การ

ขบัเคลือ่นกิจกรรมการ/รับช่วง

งาน/ 

 มีตลาดกว้างขึน้/รายได้

เพ่ิมขึน้/ มีเกียรต ิ

 

- ทีมวิจยั  5 คน 

- ผู้ นําองค์กร 26 คน 

- คา่อาหาร 

- รู้จกักนั 

- วฒันธรรม/ศาสนา  

- แนวคดิ 

    

 

พบผู้ นํารายคน 

ใช้วถีิวฒันธรรม/ศาสนา 

เวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้ นํา 

  6 ครัง้/วางรูปแบบเครือขา่ย 

บม่เพาะ ประเมินผลเครือขา่ย 

สมัมนาศกึษาดงูานภเูก็ต 

หนนุเสริมการขบัเคลือ่นกิจกรรม 

สมคัรใจเป็นเครือขา่ยพนัธมิตร

ปรับปรุงองค์กร/ ขบัเคลือ่น

กิจกรรมการตลาด /การเงิน 

วิทยากร /มีการเรียนรู้  

มีลกูค้าภเูก็ตรับชว่งงาน/มี 

รายได้เพ่ิม (26,480)  

 ได้รับเกียรต ิ
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         จากตวัแบบในการวิเคราะห์  การเสริมสร้างเครือขา่ยคณุคา่กบัการแก้ปัญหาความ

ยากจน  กรณีกลุม่ผู้ผลิตเสือ้มสุลิมบ้านบาลกูา  อําเภอกะพ้อ  (เครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ)  จากปัจจยัท่ีตวั

ผู้ นําองค์กร(นางนิซือเมาะ กือนิ)  ได้รับโอกาสเข้าร่วมเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้ นําองค์กรหลาย

ครัง้ มีการไปศกึษาดงูานร่วมสมัมนาภาคีเครือขา่ย  การบม่เพาะและประเมินผลในเวทีของแกนนํา

เครือข่าย  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ระเบดิความคดิภายในของตวัเองกลบัมาปรับปรุงภายในองค์กร

ให้เข้มแข็ง  สามารถเช่ือมโยงพนัธมิตรกบัเครือข่ายภเูก็ต  การรับชว่งงานผลิต  การตลาด  ทําให้

สมาชิกกลุม่มีงานทํา  มีรายได้เพิ่มขึน้ 

6.2สรุปผล 

จากตวัแบบท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เครือขา่ยคณุคา่         กบัการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน  กรณีกลุม่ผู้ผลิตเสือ้มสุลิมบ้านบาลกูา  องค์กรสมาชิกเครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ  มีสมาชิก  

25 คน  ปรากฎรายช่ือในข้อมลูคนจนจดทะเบียนของอําเภอกะพ้อ  จํานวน  14 คน (ถึงแม้บางคนสามี

เป็นผู้จดทะเบียนคนจน ก็คือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั) จากกระบวนการการวิจยัท่ีสามารถ

ขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือขา่ยการตลาดเคร่ืองแตง่กายมสุลิม เช่ือมโยงเป็นพนัธมิตรกบัเครือขา่ย

วิสาหกิจชมุชนตําบลราไวย์  จงัหวดัภเูก็ต มีการเจรจารับชว่งงานและการสัง่ผลิตภณัฑ์สินค้าจากลุม่         

รอบเดือนท่ีผา่นมา(กรกฎาคม 2549)กลุม่มีรายได้เฉพาะกรณีนี ้  รวม 26,480.-บาท  หากสามารถ

รักษาปริมาณการรับงานในระดบันีต้ลอดปี  กลุม่จะมีรายได้ประมาณ 317,760.-บาทตอ่ปี ซึง่ในกลุม่

มีคนจนจดทะเบียนท่ีได้รับประโยชน์จากกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายคณุคา่  จํานวน   14     คน  

ซึง่หากมองเฉพาะท่ีมีรายได้เป็นรายคนแล้วคนจนจดทะเบียนอยูใ่นโครงการเฉพาะกลุม่นี ้ มีรายได้

เพิ่มขึน้จากกรณีนีป้ระมาณปีละ 12,710.-บาท 

  แตโ่ดยข้อเท็จจริงแล้ว  กระบวนการเสริมสร้างเครือขา่ยคณุคา่  มิได้มุง่เน้นเฉพาะ

การชว่ยแก้ไขปัญหาความยากจน  ในมิติของรายได้เทา่นัน้  โดยกระบวนการท่ีดําเนินการวิจยั  ท่ีสร้าง

โอกาสให้ผู้ นํามีโอกาสแลกเปล่ียนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาคน พฒันาองค์กร  ได้รับเกียรตจิากสงัคม  ก็

ถือได้ว่าเป็นแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจน เชน่กนั  และท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ท่ี

กระบวนการเสริมสร้างเครือขา่ยคณุคา่  นําเป็นปัจจยันําเข้าก็คือ วิถีวฒันธรรม  และศาสนาท่ีชมุชน

ปฏิบตัิอยูจ่ะชว่ยกระตุ้น  บม่เพาะให้ผู้ เก่ียวข้องไมว่า่คนจนจดทะเบียน หรือไมไ่ด้จดทะเบียน ยดึถือ

ปฏิบตัลิะเลิกอบายมขุทัง้ปวง  ก็เป็นแนวทางของเครือข่ายคณุคา่ท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจน 

เชน่กนั 

  อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาโดยรวมแล้ว การสร้างโอกาสเพ่ือพฒันาผู้ นําองค์กรให้มี

กระบวนทศัน์การพฒันาท่ีทนัตอ่การเปล่ียนแปลง  มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการ

องค์การให้เข้มแข็ง  สามารถดําเนินการได้อยา่งยัง่ยืนแล้ว  สหกรณ์/องค์กรจะเป็นท่ีพึง่ของมวล

สมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกได้ในท่ีสดุ 



   

  

              2. ผู้ อํานวยการธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัปัตตานี  

(คณุพิเชฎฐ์ ชมุพงศ์) ให้คําแนะนํามีใจความสําคญั ดงันี ้

 -  ขอแสดงความยินดีกบัทีมวิจยั ท่ีมีผลงานออกมาคอ่นข้างดี มีความก้าวหน้า 

 -  การทํางานเครือขา่ย ต้องค้นหากิจกรรมให้ชดัเจน เร่ิมแรกอาจจะเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ เร่ิมทํา

ก่อน คอ่ยเป็นคอ่ยไป ทําไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย โดยเฉพาะทํางานกบัชมุชนควรบอกเป้าหมายให้ชดั 

 - การแก้ไขปัญหาความยากจนในสว่นของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะ

ดําเนินการเฉพาะในสว่นของลกูค้าเท่านัน้ ในสว่นของสถาบนัสหกรณ์เร่ืองชว่ยเหลือโดยตรงยงัไมมี่ 

 - ในสว่นของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส.ปัตตานี จํากดั นัน้ธนาคารเป็นพ่ี

เลีย้งในการสนบัสนนุด้านบคุลากร ด้านสินค้าบางสว่น 

 - ขอให้ตัง้ใจทํางานตอ่ไป 

 3. รศ.ดร. ธํารง   อมรสกลุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ให้คําแนะนํามีใจความสําคญั ดงันี ้

 - ขอแสดงความยินดี ในความก้าวหน้าของงานวิจยั 

 - ควรมีการขยายผลเครือขา่ยสูอ่งค์กรอ่ืนด้วย 

 - ควรตรวจสอบข้อมลู  เร่ืองเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีอยูเ่ดมิ     เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้ 

อ้างอิงของงานวิจยั 

 4. สหกรณ์จงัหวดัปัตตานี (นายสเุมธ  ทอธราเมธา) ให้คําแนะนํามีใจความสําคญั ดงันี ้

 - ขอแสดงความยินดี ท่ีผลงานออกมาคอ่นข้างดี 

 - ได้มีโอกาสไปร่วมเวทีของทีมวิจยั หลายครัง้เห็นความตัง้ใจของทีมวิจยัทกุคนท่ีพยายาม

กระตุ้น ผู้ นําสหกรณ์ ผู้ นํากลุม่ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยกนั 

 - งานวิจยัชิน้นี ้เป็นการวิจยัเพ่ือการพฒันา    สามารถนําไปใช้ประโยชน์โดยตรงกบัการพฒันา 

สหกรณ์ องค์กรตา่งๆ ได้ทนัที 

 - ได้มอบนโยบายการปฏิบตังิานของข้าราชการในสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานีทกุคน ให้

ความสําคญักบัการสง่เสริมและพฒันาสหกรณ์  กลุม่การเกษตร และองค์กรตา่ง ๆ ในลกัษณะการ

เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตร ท่ีชว่ยหนนุเสริมการทํางานซึง่กนัและกนั ตามอดุมการณ์สหกรณ์ 

 - ถึงแม้งานวิจยัชิน้นีส้ิน้สุดลง จะมอบหมายให้ทีมวิจยัชุดนีทํ้างานในลกัษณะการบรูณาการ

อยา่งนีต้อ่ไป 

 

 

 



 

รายช่ือท่ีปรึกษาพืน้ท่ี 

 

 

1. รองผู้วา่ราชการจงัหวดัปัตตานี 

    (คณุพรรณี แก่นสวุรรณ) 

 2.สหกรณ์จงัหวดัปัตตานี  

    (คณุสเุมธ ทอธาเมธา) 

3. พฒันาการจงัหวดัปัตตานี  

    (คณุผิน แก้วประเท่ือง) 

4.ผู้ อํานวยการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัปัตตานี 

   (คณุพิเชฎฐ์ ชมุพงศ์) 

5.รศ.ดร.ธํารง อมรสกลุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

6.อาจารย์สนัน่ เพ็งเหมือน คณะศกึษาศาสตร์  

   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 



บทที่ 7 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 7.1 สรุปผลการวิจัย 

  การดําเนินการโครงการวิจยั โครงการพฒันาขบวนการพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานีในครัง้นีมี้

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเสริมสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพืน้ท่ี

จงัหวดั เพ่ือให้เกิดการหนนุเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน 

  โครงการวิจยั ได้วางกรอบการปฏิบตัิในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ท่ีจงัหวดั 

ซึ่งประกอบไปด้วย สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ได้แก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ภาคประชาชนได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน   โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติของทีมวิจัย มุ่งไปท่ี

องค์ประกอบสําคญั   3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้ นํากลุ่ม / องค์กรในลกัษณะของการสร้าง

คณุคา่ สหกรณ์ให้ตระหนกัถึงการร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ตลอดจนการปรับกระบวนทศัน์

และวิธีคดิเชิงบรูณาการให้แก่ผู้ นํา เพ่ือให้มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการองค์กร ส่วน

ท่ีสอง คือการหนนุเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดักรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/

องค์กร ท่ีคํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง และส่วนท่ีสาม คือหนุนเสริมการเช่ือมโยง

เครือขา่ยพนัธมิตรในระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั 

                        ตามแผนการปฏิบัติงานของทีมวิจัยจังหวัดปัตตานี กําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายใน

การศกึษาเป็น 3 โซน กลา่วคือ 

1. โซนพืน้ท่ีอําเภอกะพ้อ 

2. โซนพืน้ท่ีมากกวา่ 1 อําเภอท่ีมีพืน้ท่ีตดิตอ่กนั 

                         3.   โซนพืน้ท่ีทัง้จังหวัดในรูปแบบการเปิดเวทีสาธารณะ  เพ่ือแสวงหาองค์กรท่ีมี

ความพร้อมและสมคัรใจร่วมเครือขา่ยพนัธมิตร  

และได้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตามกระบวนการวิจยั  ดงันี ้

1. เก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ ข้อมลูทางสงัคม/วิคราะห์ ผู้ นําและองค์กร 

2. ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์และองค์กรประชาชน   

3.  กําหนดพืน้ท่ี / ผู้ นําสหกรณ์ / ผู้ นําองค์กรเป้าหมาย 

4. พบปะผู้ นํา/ แลกเปล่ียนความคดิเห็น / ประสานเพ่ือร่วมเวที 

5. จดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ผู้ นํา ชีแ้จงทําความเข้าใจการสร้างความเข้มแข็ง / 

การสร้างเครือขา่ยพนัธมิตร 

6. ร่วมค้นหาปัญหา / ความต้องการร่วม /จดุเช่ือม / วางรูปแบบเครือขา่ย 
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7. วางกรอบวตัถปุระสงค์เครือขา่ย / กําหนดกิจกรรมนําร่อง / แสวงหาองค์กรสมคัร

ใจ / วางโครงสร้างบริหาร 

8. หนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม / ประเมินผล / บ่มเพาะเครือข่าย / เผยแพร่สู่

สาธารณะ 

9. เสนอผลตอ่กรรมการองค์กรแกน / ผลกัดนัปรับปรุงแผนกลยทุธ์ / กรอบทิศทาง 

                      10.   ทําข้อตกลง / สมัมนาเครือขา่ย / เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ 

                      11.   ประสานการหนนุเสริมจากองค์กรภายนอก 

                           ผลการศึกษาสถานการณ์ของสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวัด

ปัตตานีมีองค์กรนิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จํานวน 99 องค์กร 

แยกเป็น สหกรณ์การเกษตร จํานวน 23 สหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยาง จํานวน 24 สหกรณ์  

สหกรณ์ประมง  จํานวน   3  สหกรณ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 12 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 

5  สหกรณ์     สหกรณ์บริการจํานวน 10 สหกรณ์ และกลุม่เกษตรกร    จํานวน 22 กลุม่     ในสว่นของ 

สหกรณ์ภาคประชาชน หากพิจารณาถึงปริมาณและการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองแล้ว มีกลุ่ม/องค์

ประชาชนท่ีมีการจัดตัง้ครอบคลุมเกือบทุกหมู่บ้านและชุมชนในพืน้ท่ีจังหวัดปัตตานี คือ กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง และกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผู้ผลิต OTOP ท่ีอาจจะมีช่ือเรียกต่างกนั อาทิ เช่น 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ เป็นต้น รวมจํานวน 966 แห่ง แยกเป็นกองทุนหมู่บ้านและ

ชมุชนเมือง จํานวน 659 กองทนุ กลุม่ผู้ผลิต OTOP จํานวน 307 กลุม่ 

            จากการศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัปัตตานี 

พบว่า สหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่มุ่งเน้น ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจการซือ้ เท่านัน้ ไม่ได้ให้ความสําคญั

กับภารกิจด้านส่งเสริมการเกษตร หรือการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ 

ส่งผลให้หลายสหกรณ์กําลงัประสบปัญหาลูกหนีค้้างเพิ่มขึน้ ดอกเบีย้ค้างมากขึน้ มีผลประกอบการ

ลดต่ําลง  บางสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน  สหกรณ์กองทุนสวนยาง เป็นสหกรณ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม

นโยบายของรัฐ มีการสนบัสนุนการก่อสร้างโรงรมยาง และโรงอดัยางก้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายาง

ตกต่ํา แตปั่จจบุนัยางพารามีราคาแพงขึน้ ต้นทนุการผลิตตา่งๆ มีราคาเพิ่มขึน้ สมาชิกมีส่วนร่วมน้อย 

หลาย สหกรณ์ได้หยุดดําเนินงานชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีอยู่ในข่ายท่ีมีผล

ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี เม่ือพิจารณาจากตวัเลข ทางการเงิน แต่ยังคงมุ่งเน้นให้มีการแสวงหา

รายได้โดยยงัไม่ได้คํานึงถึง ภารกิจสําคญัในการยกระดบัฐานะความเป็นอยู่แก่สมาชิกอย่างจริงจัง 

สหกรณ์ร้านค้า ไม่สามารถตอ่สู้กบักระแสบริโภคนิยม  ท่ีเปิดโอกาสให้ห้างสรรพสินค้าจากตา่งชาต ิ   

มีพลงัทนุ    และ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดีกวา่ จงึต้องปิดกิจการไป สหกรณ์บริการ ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม

ลกัษณะการประกอบอาชีพ สว่นใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีทนุน้อย     ขาดทิศทางการดําเนินงานท่ี 



ชดัเจน ยงัมิอาจชว่ยสมาชิกได้ตามวตัถปุระสงค์ 
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               สว่นสถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี หากพิจารณาถึง

ปริมาณและการขบัเคล่ือนกิจกรรมแล้ว  มีกลุม่ / องค์กรประชาชน     ท่ีมีการจดัตัง้ครอบคลมุเกือบทกุ 

หมูบ้่านและชมุชน ก็คือ กองทนุหมูบ้่าน และกลุม่อาชีพหรือผู้ผลิต OTOP ถึงแม้สว่นใหญ่สามารถ

ดําเนินการไปได้ ก็มกัจะต้องเผชิญกบัปัญหาขาดทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารจดัการของ

กลุม่/องค์กร     โดยกลุ่มผู้ผลิต OTOP  มกัจะประสบปัญหาเก่ียวกบักระบวนการผลิตท่ีไมส่ม่ําเสมอ 

และไมไ่ด้มาตรฐาน  ในสว่นของกองทุนหมู่บ้าน มกัมีปัญหาการขาดวินยัในการใช้จา่ยเงินของ

สมาชิก   ทําให้มีหนีค้้าง 

                สถานการณ์ความร่วมมือของสหกรณ์ / องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานีใน

รูปแบบเครือขา่ยพนัธมิตร นัน้ พบวา่ มีการร่วมมือเป็นพนัธมิตรเฉพาะในประเภทของตวัเองเทา่นัน้ 

กลา่วคือ ในสว่นของสหกรณ์นิตบิคุคลมีชมุนมุสหกรณ์การเกษตรปัตตานี จํากดั เป็นตวักลาง ในการ

เช่ือมโยงธุรกิจการฝากเงินและการจดัหาสินค้ามาจําหน่าย แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินงานชัว่คราว

เน่ืองจากประสบปัญหาการขาดทนุสะสม และมีบางสหกรณ์มีการ ซือ้-ขาย สินค้าระหวา่งกนั แตก็่เป็น

เพียงกิจกรรมเฉพาะกิจท่ีดําเนินการเป็นครัง้คราว ซึง่ปัจจบุนัมีสหกรณ์ท่ีจบัคูเ่ป็นพนัธมิตรตาม

นโยบายของกรมสง่เสริมสหกรณ์ จํานวน18 คู ่สว่นสหกรณ์ท่ีไมใ่ชนิ่ตบิคุคล อาทิ กองทนุหมูบ้่าน และ

ชมุชนเมือง กลุม่ผู้ผลิต OTOP   ก็มีการเช่ือมโยงเครือข่ายภายในกลุม่ของตนเอง ตามนโยบายของรัฐ 

ทัง้ในระดบัตําบล ระดบัอําเภอ ระดบัจงัหวดั ยงัไมป่รากฏวา่มีการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรกนั

ระหวา่งสหกรณ์ และกลุม่องค์กร ประชาชน ตามนิยามการเสริมสร้างเครือขา่ยคณุคา่ ท่ีเดน่ชดั ใน

จงัหวดัปัตตานี 

                         ในสว่นของข้อมลูคนจนจดทะเบียน  จงัหวดัปัตตานี มีประชาชนมาจดทะเบียนคนจน

ทัง้สิน้  จํานวน 66,921 คน  กระจายตามพืน้ท่ีในทกุอําเภอของจงัหวดั และหากแบง่ตามประเภท

ปัญหาความยากจน จะมีจํานวนคนจนจดทะเบียน  จํานวน 102,718  คน เพราะบางคนจะมีปัญหา

มากกวา่หนึง่ปัญหา ในสว่นของคนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  จํานวน 7,934 คน แยกเป็น 

สหกรณ์จดทะเบียนจํานวน  7,214 คน สหกรณ์ภาคประชาชน จํานวน 720 คน   เป็นข้อมลูเพียง

บางสว่นเทา่นัน้   ด้วยข้อจํากดัของเวลาไมส่ามารถหาข้อมลูท่ีถกูต้องได้    

        7.1.1  ผลการดําเนินงานตามโครงการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

                    1) เครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ อําเภอกะพ้อ 

         การดําเนินการตามกระบวนการวิจยัในพืน้ท่ีอําเภอกะพ้อ  สามารถดําเนินการได้ตาม

แผนการวิจยั  โดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างผู้ นําองค์กร  การบม่เพาะเครือข่าย  รวม 6 

ครัง้ สามารถร่วมกําหนดรูปแบบเครือข่าย โดยให้สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จํากดั เป็นแมข่า่ย มีองค์กร



สมคัรใจร่วมวงสมัพนัธ์ของเครือข่าย  จํานวน 26 องค์กร     แตล่ะเครือขา่ยสามารถขบัเคล่ือนกิจกรรม

นําร่องได้ ดงันี ้
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            1.1 เครือข่ายการตลาด 

                  เครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ  ได้ขบัเคล่ือนกิจกรรมนําร่อง  ในชว่งเดือนรอมฎอน    ( การ

ถือศีลอดของชาวไทยมสุลิม)โดยสํารวจความต้องการสินค้า อปุโภคบริโภค   ท่ีสมาชิกองค์กรเครือขา่ย 

จําเป็นต้องใช้ในชว่งเดือนดงักลา่ว  สหกรณ์แมข่า่ยดําเนินการจดัหา แล้วกําหนดวนัให้สมาชิกองค์กร

เครือข่าย  ออกมารับสินค้าพร้อมกนัท่ีสํานกังานสหกรณ์ หรือร้านค้าชมุชนท่ีอยู่ในเครือขา่ยโดย

กําหนดชําระเงิน  ภายใน 45 วนั ผลการดําเนินการกิจกรรมนําร่อง  มีสมาชิกองค์กรเครือข่ายเข้าร่วม

กิจกรรม จํานวน 265 คน มลูคา่สินค้า จํานวน 221,800 บาท และเม่ือถึงกําหนดชําระ สมาชิกสว่น

ใหญ่มาชําระตามกําหนด  มีเพียงบางรายเทา่นัน้ท่ีผิดสญัญา  หลงัจากนัน้สหกรณ์แมข่า่ยขบัเคล่ือน

กิจกรรมการตลาดอยา่งตอ่เน่ือง  โดยการเป็นเครือขา่ยพนัธมิตรกบัร้านค้าชมุชน 2 แหง่  ในลกัษณะ

หนนุเสริมการดําเนินธุรกิจร่วมกนั 

          1.2  เครือขา่ยการเงิน 

                หลงัจากได้เปิดเวทีบม่เพาะและขยายผลเครือขา่ย  มีองค์กรหลายองค์กรสมคัรใจ

เข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ย  อาทิเชน่ มสัยิด , กลุม่ผู้ผลิต ,กองทนุหมู่บ้าน  โดยเฉพาะมสัยิดได้นํา

เงินกองกลาง  มาฝากท่ีสหกรณ์แมข่า่ย และอนญุาตให้ใช้เป็นเงินหมนุเวียนได้  โดยไมค่ิดดอกเบีย้  

แตมี่เง่ือนไขวา่ สหกรณ์แมข่่าย  ต้องสามารถจ่ายเงินคืนทนัที  เม่ือมสัยิดมีความจําเป็นต้องใช้เงิน  

กรณีเบกิคราวเดียวกนัเกินกวา่ 100,000.-  บาท  มสัยิดจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบลว่งหน้า  ปัจจบุนั

มีมสัยิดร่วมเครือข่าย 2 แหง่ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ  31 พฤษภาคม 2549  จํานวน 525,000.- บาท 

                     1.3  เครือข่ายสงัคมและวิทยาการ 

            หลงัจากกิจกรรมของเครือขา่ยเผยแพร่สูส่าธารณะ มีองค์กรสมคัรใจเข้าร่วมเครือข่าย

เพิ่มขึน้  การตดิตอ่สมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรเครือขา่ยมีมากขึน้  มีทัง้กลุม่ผู้ผลิตและกองทนุหมูบ้่าน  ไป

ปรึกษาขอคําแนะนําจากสหกรณ์แมข่า่ย เก่ียวกบัการทําบญัชีรับ-จา่ยและบญัชีลกูหนี ้ เป็นต้น 

             อยา่งไรก็ตาม การขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายบโูดสนัตสิขุ  ท่ีขบัเคล่ือนอยูถื่อวา่

เป็นเครือขา่ยขัน้ต้นเทา่นัน้  ทีมวิจยัได้วางกรอบในการบม่เพาะเครือขา่ยในลกัษณะการจดัเวทีติดตาม

และประเมินผลของแกนนําอยา่งสม่ําเสมอ  จงึมีความจําเป็นท่ีต้องมีแรงหนนุเสริมจากภายนอก

เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 

                  2)  เครือขา่ยสหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  อําเภอสายบรีุ  อําเภอกะพ้อ  อําเภอไม้แก่น 

            การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั       ในพืน้ท่ี   3    อําเภอท่ีมีพืน้ท่ีติดตอ่กนั    คือ 



 อําเภอสายบรีุ   อําเภอกะพ้อ  อําเภอไม้แก่น  ต้องมีการปรับแผนการปฏิบตังิานหลายครัง้  เน่ืองจาก

ความไมพ่ร้อมของบางสหกรณ์และสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี อยา่งไรก็ตาม  ใน 1 ปี ท่ีผา่นมา  

ทีมวิจยัเข้าไปจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้ นําองค์กรและบม่เพาะเครือข่าย รวม 3 ครัง้ มีสหกรณ์    
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ท่ีสมคัรใจเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร 3 สหกรณ์     สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมนําร่องภายใต้เครือขา่ย 

สหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  คือ เครือขา่ยกิจกรรมการตลาด  (ปุ๋ ย) จํานวน 16 ตนั มลูคา่ 140,500 บาท 

           อยา่งไรก็ตาม ผลจากการจดัเวทีผู้ นํา  และเวทีสมัมนาเครือขา่ย  สง่ผลให้ผู้จดัการ 

สหกรณ์เกษตรไม้แก่น  จํากดั  ในฐานะแกนนําเครือข่ายสหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  เกิดแนวคิดใหมก่ลบัไป

ขบัเคล่ือนเครือขา่ยตลาดเร่   มีสหกรณ์การเกษตรไม้แก่น   จํากดั      เป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือน มี 

องค์กรสมคัรใจเข้าร่วมวงสมัพนัธ์ของเครือขา่ยตลาดเร่  จํานวน 4 องค์กร 

           3) เครือข่ายสหกรณ์ปัตตานี 

          การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ในพืน้ท่ีทัง้จงัหวดัในรูปแบบการเปิดเวทีสาธารณะ 

โดยเชิญทกุองค์กรท่ีพิจารณาวา่มีศกัยภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรเข้าร่วมเวที  ในการจดั

เวทีครัง้แรก  มีผู้ นําองค์กรเข้าร่วมทัง้หมด  จํานวน  52 องค์กร  ผลจากการจดัเวที หลายองค์กรขาด

ความพร้อมท่ีจะเป็นเครือขา่ยพนัธมิตรกนั   ได้มีการตัง้คณะทํางาน  จากตวัแทนสหกรณ์ท่ีร่วมเวที  

เพ่ือร่วมปรึกษาหาแนวทาง       และมีการจดัประชมุตวัแทนสหกรณ์         ได้ข้อสรุปให้มีการนดัหมาย 

ผู้ นํา สหกรณ์  กลุม่องค์กรมาร่วมประชมุอีกครัง้  เพ่ือแสวงหาองค์กรท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจ ใน

การจดัเวทีครัง้ท่ี 2 มีผู้ นําสหกรณ์ / องค์กรประชาชนเข้าร่วมเวที 45 คน  ผลจากการร่วมเวที

แลกเปล่ียนการเรียนรู้  มีสหกรณ์ องค์กรประชาชน  จํานวน 30 องค์กร  สมคัรใจเป็นเครือขา่ย

พนัธมิตร  โดยมีการเสนอให้สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส. ปัตตานี จํากดั  เป็นแกน

หลกั  และได้รับการหนนุเสริมจากจงัหวดัปัตตานี สนบัสนนุงบประมาณให้เครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี  

เป็นคณะเจรจาของจงัหวดัปัตตานีเพ่ือไปเปิดตลาดสินค้าในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พะเยาและ

นครสวรรค์ผลการขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือขา่ยการตลาดของเครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี     มีมลูคา่การ

ลงนามในบนัทึกข้อ 

ตกลงเพ่ือเสนอขายหรือแลกเปล่ียนสินค้าระหวา่งสหกรณ์ โดยระบบหกับญัชี รวมมลูคา่  45,152,000  

บาท  และจากการเปิดเวทีติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี มีการ

ขบัเคล่ือนกิจกรรม การประสานข้อมลูเพ่ือรวบรวมสินค้าผลิตภณัฑ์ขององค์กรสมาชิก  และสินค้าบาง

ชนิด อาทิเชน่ เคร่ืองแตง่กายมสุลิม ลกูหยีปรุงรส ดอกไม้ใบยาง มีการสง่มอบไปแล้วบางสว่น   

        อยา่งไรก็ตาม ทีมวิจยัได้วางกรอบทิศทางในการดําเนินงานของเครือขา่ยสหกรณ์

ปัตตานี  โดยกําหนดให้มีการวางแผนตดิตามและประเมินผล  เพ่ือบม่เพาะเครือข่าย  ปีละ 2 ครัง้  

และหนนุเสริมให้เครือขา่ยจดัทําแผนดําเนินงานของเครือขา่ย  โดยกําหนดตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนตอ่ไป 



                  4) เครือข่ายรักษ์ถ่ินเขาตมู 

                     การจดัเวทีผู้ นําสหกรณ์ ผู้ นํากลุม่องค์กรประชาชนในตําบลเขาตมู อําเภอยะรัง เกิดจาก

ความต้องการของผู้ นําชมุชน  ท่ีต้องการให้ทีมวิจยัเข้าไปบม่เพาะแนวคิดเครือข่ายคณุคา่       เพ่ือการ 

ขบัเคล่ือนการพฒันาตําบลเขาตมูในรูปแบบการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์กบัองค์กร

ชมุชน ทีมวิจยัเข้าไปจดัเวทีผู้ นํา 2 ครัง้   มีผู้ นําองค์กรสมคัรใจเข้าร่วมเครือขา่ยพนัธมิตร       8 องค์กร 
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กําหนดรูปแบบการขบัเคล่ือนโดยให้สหกรณ์รักษ์ถ่ินเขาตมู จํากดั เป็นแกนหลกัของเครือขา่ย ถึงแม้

ปัจจบุนัยงัไมป่รากฏผลการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม แตแ่นวทาง และเป้าหมายท่ีเครือขา่ยได้

ร่วมกําหนดขึน้ หากได้รับการบม่เพาะท่ีตอ่เน่ือง จะทําให้การพฒันาเป็นเครือขา่ยคณุคา่ท่ียัง่ยืนได้ 

                5  เครือขา่ยย่อยปัตตานี 

                  การดําเนินการตามกระบวนการวิจยัของทีมวิจยัปัตตานีได้จดัเวทีเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ 

การบริหารการจดัการของกลุ่มผู้ผลิต OTOP ในจงัหวดัปัตตานี       ปรากฎผลมีการขบัเคล่ือนกิจกรรม 

ในลกัษณะเครือขา่ยพนัธมิตร กลา่วคือ 

                          5.1 เครือขา่ยการตลาดเคร่ืองแตง่กายมสุลิม มีกลุม่ผู้ผลิตเคร่ืองแตง่กายมสุลิม 

จํานวน 35 กลุม่ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั มี

กรรมการเครือขา่ย กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการตลาด        ปัจจบุนัมีผลการขบัเคล่ือน 

กิจกรรมท่ีตอ่เน่ือง มีมลูคา่ประมาณ  8,000 – 12,000.  บาท/เดือน  

                          5.2 เครือขา่ยการตลาดจกัสาน/ศลิปประดษิฐ์ มีกลุม่ผู้ผลิตจกัสาน/ศลิปประดษิฐ์  

จํานวน 4 กลุม่ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั มี

กรรมการเครือขา่ย กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการตลาด        ปัจจบุนัมีผลการขบัเคล่ือน 

กิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองโดยมีการนําผลิตภณัฑ์ของกลุม่เครือข่ายไปร่วมจําหนา่ยในงานตา่ง ๆ 

                          5.3 เครือข่ายตลาดอาหารแปรรูป           มีกลุม่ผู้ผลิตนํา้บดูใูนอําเภอสายบรีุ อําเภอ  

ไม้แก่น อําเภอปะนาเระ  จํานวน 7 กลุม่ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่

ผลิตภณัฑ์เดียวกนั มีกรรมการเครือขา่ย กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการใช้ประโยชน์

ร่วมกนั ของเคร่ืองบรรจนํุา้บดูท่ีูได้รับการสนบัสนนุงบประมาณตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั

ปัตตานี  จํานวน 1,600,000.-บาท  

                          5.4 เครือข่ายกลุม่เพาะกล้ายางพารา           มีกลุม่ผู้ผลิตต้นกล้ายางพาราในอําเภอ 

สายบรีุ อําเภอกะพ้อ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั 

มีแกนนําเครือข่าย กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการตลาด 

ปัจจบุนัมีการขบัเคล่ือนอย่างตอ่เน่ือง ได้สง่แกนนําเครือขา่ยเป็นคณะเจรจาเพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจระหวา่ง

จงัหวดั ของเครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี มาแล้วหลายครัง้ 



                         นอกจากนีแ้ล้วทีมวิจยัปัตตานี ได้จดัเวทีผู้ นําสหกรณ์กองทนุสวนยางในจงัหวดั

ปัตตานี แล้ว 2 ครัง้  เพ่ือสร้างโอกาสการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร แตส่หกรณ์ส่วนใหญ่ ยงัขาด

ความพร้อมท่ีจะรวมกนัเป็นเครือข่ายพนัธมิตร 

                         จากกระบวนการวิจยัท่ีสามารถเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ นําองค์กร เกิดการเช่ือมโยง

เครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งองค์กร    เครือขา่ยมีการขบัเคล่ือนกิจกรรมด้านการตลาด        ด้านการเงิน  
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ด้านสงัคมและวิทยาการ  เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกขององค์กรเครือข่าย  เกิดการเรียนรู้ มีความ

ตระหนกัในคา่นิยมสหกรณ์ ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการดํารงชีพ และมีรายได้เพิ่มจากการขยายชอ่งทาง

การตลาดของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของสมาชิกระดบัลา่ง และหากได้รับการหนนุเสริมจนสหกรณ์และ

องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายคุณค่าอยา่งยัง่ยืนแล้ว เช่ือวา่

สามารถแก้ปัญหาความยากจนของมวลสมาชิก และคนในชมุชนได้อยา่งถาวร 

7.2 ปัญหาและอุปสรรค 

         7.2.1)  ด้านทีมวิจยัประกอบด้วย 

                              -  ทีมวิจยัปัตตานี  เป็นนกัวิจยัใหมย่งัขาดทกัษะการจดัเก็บข้อมลูในเวทีการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ผู้ นําองค์กร  และขาดความชํานาญในการเสนอรายงานวิจยั 

                     7.2.2)  ปัจจยัสภาพแวดล้อมอ่ืน 

                                - มีข้อจํากดัด้านระเบียบ    ข้อบงัคบัของสหกรณ์        บางข้อท่ีต้องแก้ไขเพ่ือให้ 

สหกรณ์สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรกบัสหกรณ์ภาคประชาชนได้ 

                              -  ความเข้าใจของเพ่ือนร่วมงานวา่เป็นงานนอกหน้าท่ี  ทําให้เป็นภาระท่ีต้องสร้าง

ความเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะหนนุเสริมงานของสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั 

      -  สถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี          ทําให้มีข้อจํากดัในการเข้าพืน้ท่ีในบาง 

ชว่งเวลา 

7.3  ประโยชน์ท่ีตัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้รับ 

        7.3.1  ชดุความรู้ใหม่ 

              “ เข้าใจ เข้าถึง พฒันา ”  แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิ

พลอดลุยเดช  ทรงมีพระราชดํารัสเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ถ้าน้อมรับไปปฎิบตัิอยา่งจริงจงั แล้วจะสง่ผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ  ในการแก้ไขปัญหาและร่วม

กําหนดแนวทางการพฒันา  กระบวนการจดัเวทีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้ นําองค์กรในพืน้ท่ี

จงัหวดัปัตตานี ทีมวิจยัได้น้อมนําแนวพระราชดํารัสไปปฏิบตัใินการเข้าพบปะผู้ นําองค์กรเป็น

รายบคุคลถึงท่ีบ้านหรือท่ีทํางาน เข้าไปนัง่พดูคยุ  แลกเปล่ียนความคดิเห็น  จนสามารถขบัเคล่ือน

กิจกรรมเครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ  ได้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นข้อพิสจูน์ได้เป็นอยา่งดี   



              “ สําคญัท่ีจุดเช่ือม” กระบวนการจดัเวทีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้ นําองค์กร  

ถ้าสามารถกระตุ้นให้ผู้ นําร่วมค้นหาจดุเช่ือมท่ีทกุคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั ทัง้เชิงปริมาณ  และเชิง

สงัคมท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต วฒันธรรมและศาสนาแล้ว ทําให้การขยายผลสู่สมาชิกเครือข่ายได้เร็วขึน้ 

ข้อพิสจูน์ประการหนึ่ง คือในพืน้ท่ีอําเภอกะพ้อหลงัจากสรุปผลกิจกรรมนําร่องท่ีเครือข่ายบโูดสนัติสุข  

ได้สํารวจความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต้องใช้ ในเดือนรอมฎอน(ถือศีลอดของชาวไทย  

มสุลิม)     และได้จดัหามาสง่มอบให้สมาชิกของเครือขา่ย  ไปบริโภคก่อน         แล้วกําหนดชําระเงิน 
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หลงัจากเดือนรอมฎอน  ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ  สมาชิกองค์กรอ่ืนมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม

ของเครือข่ายและเป็นแรงบนัดาลใจ  ให้แกนนําเครือข่ายบูโดสนัติสุขตัง้เป้าหมายไว้จะขยายให้เต็ม

พืน้ท่ีอําเภอในปีตอ่ไป 

            “ จดุระเบิด” ในการเดนิทางไปจดัเวทีการสมัมนาภาคีเครือขา่ยปัตตานี – ภเูก็ต  ใน

ระหวา่งการเดนิทางแกนนําเครือข่ายแตล่ะคน  ได้พดูถึงความคาดหวงัของการไปสมัมนาในครัง้นี ้       

และในชว่งเดนิทางกลบัได้เปิดประเดน็ในแกนนําทกุคนได้พดูถึงสิ่งท่ีได้จากการสมัมนา  และจะนํา

กลบัไปปรับใช้อยา่งไร        นางนิซือเมาะ   กือนิ ประธานกลุม่ผู้ผลิตบ้านบาลกูา  ได้พดูวา่  “ ไปดเูขา

แล้วย้อนกลบัมาดเูรา  เราต้องพฒันาภายในกลุม่อีกมาก”  ถือได้วา่เป็นการระเบดิความคดิจาก

ภายในตวัของแกนนําท่ีเกิดจากกระบวนการวิจยั กระตุ้นผู้ นํากลุม่มีความคิดจะปรับทิศทางการ

ดําเนินงานขององค์กร  ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลง และนางสาปินะห์  สะหลง  ผู้ นํา

กลุม่ผู้ผลิตผ้าคลมุผมมะนงัดาลํา  อําเภอสายบรีุ  ได้พดูวา่  ไปดเูร่ืองรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตลาดภเูก็ต

ต้องการแล้ว คดิว่าจะกลบัมาปรับปรุงลายของผ้าคลมุผมให้ทนัสมยัตามตลาด  โดยจะประสานอบต. 

มะนงัดาลํา  จดัการแขง่ขนัการออกแบบลายผ้าคลมุผม  เพราะตําบลมะนงัดาลํา  มีกลุม่แมบ้่านผลิต

ผ้าคลมุผมเกือบ 300 คน 

                     “ ไมมี่ทฤษฎีท่ีตายตวั”  นายมานพ  เศียรอินทร์  ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรโคกโพธ์ิ  

จํากดั  ได้พดูว่า  การสร้างเครือข่ายไมมี่ทฤษฎีท่ีตายตวัท่ีกําหนดไว้  ซึง่อยูก่บัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ร่วมกนั  คิดได้ฝ่ายเดียวเครือขา่ยไมเ่กิด  และต้องเกิดจากการสมคัรใจเป็นสําคญั 

7.3.2 ทกัษะและประสบการณ์ใหม ่

-  เพิ่มทกัษะการจดัทําแผนการกลยทุธ์  โดยทีมวิจยัจงัหวดัปัตตานีได้จดัโครงการ

เรียนรู้การแปลงกลยทุธ์สูแ่ผนปฏิบตัิ  โดยนําทีมวิจยั  จํานวน 8 คน  เดนิทางศกึษาไปดงูานท่ีจงัหวดั  

สรุาษฎร์ธานี  รวม 2 วนั 

-  เข้าร่วมสมัมนา  การจดัการองค์ความรู้ท่ีทีมประสานงานกลางเป็นผู้จดั ท่ีจงัหวดั

ภเูก็ต  รวม 3 วนั 

-  ร่วมเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งทีมวิจยั  36 จงัหวดั  ท่ีปรึกษาสว่นกลางเป็น

ผู้จดั  รวม 2 ครัง้ 



7.4  ข้อเสนอแนะ 

      7.4.1  ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั   

           -   กระบวนการวิจยัของโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัมีรายละเอียด

กิจกรรม  ท่ีต้องปฏิบตัมิาก  ควรให้เวลาในการทําวิจยัเป็นระยะเวลา  2 ปี 
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    7.4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการตอ่ยอดโครงการวิจยัในอนาคต 

-  เพ่ือให้เครือขา่ยพนัธมิตรท่ีเกิดขึน้  เป็นเครือขา่ยคณุคา่ท่ีแท้จริง  เห็นควรให้การ

สนบัสนนุ การตอ่ยอดหนนุเสริมการขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือขา่ยตอ่ไป 

                        -  กรมสง่เสริมสหกรณ์ควรให้ความสําคญักบัการจดัทําแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์     ท่ี 

สอดคล้องกบัสภาพข้อเท็จจริงของสหกรณ์      และหนนุเสริมให้มีการขบัเคล่ือนกระบวนงานตามแผน

อยา่งจริงจงั 

                        - ควรผลกัดนัให้กรมสง่เสริมสหกรณ์   และหนว่ยงาน           ท่ีเก่ียวข้องบรรจแุผนการ 

สง่เสริมเครือขา่ยพนัธมิตรของสหกรณ์  และองค์กรประชาชนไว้ในแผนงานปกตขิองหนว่ยงานระดบั

กรมหรือกระทรวง โดยให้ความสําคญักบัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ นํา

และผู้ เก่ียวข้อง ให้มีความพร้อมในการบริหารจดัการองค์กรให้เข้มแข็ง สามารถเป็นท่ีพึง่ของมวล

สมาชิกได้  
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บทสรุปผู้บริหาร 

ความเป็นมาและกระบวนการวิจัย 

                        การดําเนินการโครงการวิจยั โครงการพฒันาขบวนการพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานีในครัง้นีมี้

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเสริมสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพืน้ท่ี

จงัหวดั เพ่ือให้เกิดการหนนุเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน 

  โครงการวิจยั ได้วางกรอบการปฏิบตัิในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ท่ีจงัหวดั 

ซึ่งประกอบไปด้วย สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ได้แก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ภาคประชาชนได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน   โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติของทีมวิจัย มุ่งไปท่ี

องค์ประกอบสําคญั   3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้ นํากลุ่ม / องค์กรในลกัษณะของการสร้าง

คณุคา่ สหกรณ์ให้ตระหนกัถึงการร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ตลอดจนการปรับกระบวนทศัน์

และวิธีคดิเชิงบรูณาการให้แก่ผู้ นํา เพ่ือให้มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการองค์กร ส่วน

ท่ีสอง คือการหนนุเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดักรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/

องค์กร ท่ีคํานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง และส่วนท่ีสาม คือหนุนเสริมการเช่ือมโยง

เครือขา่ยพนัธมิตรในระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั 

                        ตามแผนการปฏิบัติงานของทีมวิจัยจังหวัดปัตตานี กําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายใน

การศกึษาเป็น 3 โซน กลา่วคือ 

 1.โซนพืน้ท่ีอําเภอกะพ้อ 

 2.โซนพืน้ท่ีมากกวา่ 1 อําเภอท่ีมีพืน้ท่ีตดิตอ่กนั 

                         3.  โซนพืน้ท่ีทัง้จงัหวดัในรูปแบบการเปิดเวทีสาธารณะ เพ่ือแสวงหาองค์กรท่ีมีความ

พร้อมและสมคัรใจร่วมเครือขา่ยพนัธมิตร  

และได้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ดงันี ้

 1.เก็บรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ ข้อมลูทางสงัคม/วิคราะห์ ผู้ นํา และองค์กร  

 2.ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์และองค์กรประชาชน  



 3. กําหนดพืน้ท่ี / ผู้ นําสหกรณ์ / ผู้ นําองค์กรเป้าหมาย 

 4.พบปะผู้ นําองค์กร แลกเปล่ียนความคดิเห็น / ประสานเพ่ือร่วมเวที 

                         5.จดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ผู้ นําองค์กร ชีแ้จงทําความเข้าใจการสร้างความ 

                            เข้มแข็ง / การสร้างเครือขา่ยพนัธมิตร 

 6.ร่วมค้นหาปัญหา / ความต้องการร่วม /จดุเช่ือม / วางรูปแบบเครือขา่ย 
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                         7.วางกรอบวตัถปุระสงค์เครือขา่ย / กําหนดกิจกรรมนําร่อง / แสวงหาองค์กรสมคัรใจ     

                            / วางโครงสร้างบริหาร 

                         8.หนนุการขบัเคล่ือนกิจกรรม / ประเมินผล / บม่เพาะเครือขา่ย / เผยแพร่สูส่าธารณะ 

 9.เสนอผลตอ่กรรมการองค์กรแกน / ผลกัดนัปรับปรุงแผนกลยทุธ์ / กรอบทิศทาง 

                      10.ทําข้อตกลง / สมัมนาเครือขา่ย / เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ 

                      11.ประสานการหนนุเสริมจากองค์กรภายนอก 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี ้

                     ผลการศกึษาสถานการณ์ของสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี

มีองค์กรนิติบุคคลจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จํานวน 99 องค์กร แยกเป็น 

สหกรณ์การเกษตร จํานวน 23 สหกรณ์ สหกรณ์กองทนุสวนยาง จํานวน 24 สหกรณ์  สหกรณ์ประมง  

จํานวน   3  สหกรณ์  สหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 12 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า จํานวน 5  สหกรณ์  

สหกรณ์บริการจํานวน 10 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร  จํานวน 22 กลุ่ม ในส่วนของสหกรณ์ภาค

ประชาชน หากพิจารณาถึงปริมาณและการขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองแล้ว มีกลุ่ม/องค์ประชาชนท่ีมี

การจดัตัง้ครอบคลมุเกือบทกุหมู่บ้านและชมุชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี คือ กองทนุหมู่บ้านและชมุชน

เมือง และกลุม่อาชีพหรือกลุม่ผู้ผลิต OTOP ท่ีอาจจะมีช่ือเรียกตา่งกนั อาทิ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ เป็นต้น รวมจํานวน 966 แห่ง แยกเป็นกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จํานวน 659 

กองทนุ กลุม่ผู้ผลิต OTOP จํานวน 307 กลุม่ 

            จากการศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัปัตตานี 

พบว่า สหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่มุ่งเน้น ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจการซือ้ เท่านัน้ ไม่ได้ให้ความสําคญั

กับภารกิจด้านส่งเสริมการเกษตร หรือการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ 

ส่งผลให้หลายสหกรณ์กําลงัประสบปัญหาลูกหนีค้้างเพิ่มขึน้ ดอกเบีย้ค้างมากขึน้ มีผลประกอบการ

ลดต่ําลง  บางสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน  สหกรณ์กองทุนสวนยาง เป็นสหกรณ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม

นโยบายของรัฐ มีการสนบัสนุนการก่อสร้างโรงรมยาง และโรงอดัยางก้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายาง

ตกต่ํา แตปั่จจบุนัยางพารามีราคาแพงขึน้ ต้นทนุการผลิตตา่งๆ มีราคาเพิ่มขึน้ สมาชิกมีส่วนร่วมน้อย 

หลาย สหกรณ์ได้หยุดดําเนินงานชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีอยู่ในข่ายท่ีมีผล



ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี เม่ือพิจารณาจากตวัเลข ทางการเงิน แต่ยังคงมุ่งเน้นให้มีการแสวงหา

รายได้โดยยงัไม่ได้คํานึงถึง ภารกิจสําคญัในการยกระดบัฐานะความเป็นอยู่แก่สมาชิกอย่างจริงจัง 

สหกรณ์ร้านค้า ไมส่ามารถตอ่สู้กบักระแสบริโภคนิยม    ท่ีเปิดโอกาสให้ห้างสรรพสินค้าจากตา่งชาต ิ     

มีพลงัทนุ และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดีกวา่ จงึต้องปิดกิจการไป สหกรณ์บริการ ท่ีจดัตัง้

ขึน้ตามลักษณะการประกอบอาชีพ   ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก    ทุนน้อย ขาดทิศทางการ

ดําเนินงานท่ี 

ชดัเจน ยงัมิอาจชว่ยสมาชิกได้ตามวตัถปุระสงค์ 
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                ส่วนสถานการณ์ขององค์กรภาคประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี     หากพิจารณา 

ถึงปริมาณและการขบัเคล่ือนกิจกรรมแล้ว   มีกลุม่ / องค์กรประชาชนท่ีมีการจดัตัง้ครอบคลมุเกือบทกุ 

หมูบ้่านและชมุชน ก็คือ กองทนุหมูบ้่าน  และกลุม่อาชีพหรือผู้ผลิต  OTOP    ถึงแม้ส่วนใหญ่สามารถ 

ดําเนินการไปได้ ก็มกัจะต้องเผชิญกบัปัญหาขาดทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารจดัการของ

กลุม่/องค์กร  โดยกลุ่มผู้ผลิต OTOP  มกัจะประสบปัญหาเก่ียวกบักระบวนการผลิตท่ีไมส่ม่ําเสมอ 

และไมไ่ด้มาตรฐาน  ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน  มกัมีปัญหาการขาดวินยัในการใช้จา่ยเงินของ

สมาชิก  ทําให้มีหนีค้้าง 

                สถานการณ์ความร่วมมือของสหกรณ์ / องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานีใน

รูปแบบเครือขา่ยพนัธมิตร นัน้ พบวา่ มีการร่วมมือเป็นพนัธมิตรเฉพาะในประเภทของตวัเองเทา่นัน้ 

กลา่วคือ ในสว่นของสหกรณ์นิตบิคุคลมีชมุนมุสหกรณ์การเกษตรปัตตานี จํากดั เป็นตวักลาง ในการ

เช่ือมโยงธุรกิจการฝากเงินและการจดัหาสินค้ามาจําหน่าย แตปั่จจบุนัได้หยดุดําเนินงานชัว่คราว

เน่ืองจากประสบปัญหาการขาดทนุสะสม และมีบางสหกรณ์มีการ ซือ้-ขาย สินค้าระหวา่งกนั แตก็่เป็น

เพียงกิจกรรมเฉพาะกิจท่ีดําเนินการเป็นครัง้คราว ซึง่ปัจจบุนัมีสหกรณ์ท่ีจบัคูเ่ป็นพนัธมิตรตาม

นโยบายของกรมสง่เสริมสหกรณ์ จํานวน18 คู ่สว่นสหกรณ์ท่ีไมใ่ชนิ่ตบิคุคล อาทิ กองทนุหมูบ้่าน และ

ชมุชนเมือง กลุม่ผู้ผลิต OTOP   ก็มีการเช่ือมโยงเครือข่ายภายในกลุม่ของตนเอง ตามนโยบายของรัฐ 

ทัง้ในระดบัตําบล ระดบัอําเภอ ระดบัจงัหวดั ยงัไมป่รากฏวา่มีการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรกนั

ระหวา่งสหกรณ์ และกลุม่องค์กร ประชาชน ตามนิยามการเสริมสร้างเครือขา่ยคณุคา่ ท่ีเดน่ชดั ใน

จงัหวดัปัตตานี 

                         ในสว่นของข้อมลูคนจนจดทะเบียน  จงัหวดัปัตตานี มีประชาชนมาจดทะเบียนคนจน

ทัง้สิน้  จํานวน 66,921 คน  กระจายตามพืน้ท่ีในทกุอําเภอของจงัหวดั และหากแบง่ตามประเภท

ปัญหาความยากจน จะมีจํานวนคนจนจดทะเบียน  จํานวน 102,718  คน เพราะบางคนจะมีปัญหา

มากกวา่หนึง่ปัญหา ในสว่นของคนจนจดทะเบียนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  จํานวน 7,934 คน แยกเป็น 



สหกรณ์จดทะเบียนจํานวน  7,214 คน สหกรณ์ภาคประชาชน จํานวน 720 คน   เป็นข้อมลูเพียง

บางสว่นเทา่นัน้   ด้วยข้อจํากดัของเวลาไมส่ามารถหาข้อมลูท่ีถกูต้องได้    

                   เครือข่ายท่ีเกิดขึน้  สรุปได้ ดงันี ้

                    1. เครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ อําเภอกะพ้อ 

         การดําเนินการตามกระบวนการวิจยัในพืน้ท่ีอําเภอกะพ้อ  สามารถดําเนินการได้ตาม

แผนการวิจยั  โดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่างผู้ นําองค์กร  การบม่เพาะเครือข่าย  รวม 6 

ครัง้ สามารถร่วมกําหนดรูปแบบเครือข่ายโดยให้สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จํากดั เป็นแมข่า่ย มีองค์กร

สมคัรใจร่วมวงสมัพนัธ์ของเครือข่าย  จํานวน 26 องค์กร เครือข่ายสามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมนําร่อง

ได้ ดงันี ้
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            1.1 เครือข่ายการตลาด 

                  เครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ  ได้ขบัเคล่ือนกิจกรรมนําร่อง  ในช่วงเดือนรอมฎอน   ( การ

ถือศีลอดของชาวไทยมสุลิม)โดยสํารวจความต้องการสินค้า อปุโภคบริโภค   ท่ีสมาชิกองค์กรเครือขา่ย 

จําเป็นต้องใช้ในชว่งเดือนดงักลา่ว  สหกรณ์แมข่า่ยดําเนินการจดัหา แล้วกําหนดวนัให้สมาชิกองค์กร

เครือข่าย  ออกมารับสินค้าพร้อมกนัท่ีสํานกังานสหกรณ์ หรือร้านค้าชมุชนท่ีอยู่ในเครือขา่ยโดย

กําหนดชําระเงิน  ภายใน 45 วนั ผลการดําเนินการกิจกรรมนําร่อง  มีสมาชิกองค์กรเครือข่ายเข้าร่วม

กิจกรรม จํานวน 265 คน มลูคา่สินค้า จํานวน 221,800 บาท และเม่ือถึงกําหนดชําระ สมาชิกสว่น

ใหญ่มาชําระตามกําหนด  มีเพียงบางรายเทา่นัน้ท่ีผิดสญัญา  หลงัจากนัน้สหกรณ์แมข่า่ยขบัเคล่ือน

กิจกรรมการตลาดอยา่งตอ่เน่ือง  โดยการเป็นเครือขา่ยพนัธมิตรกบัร้านค้าชมุชน 2 แหง่  ในลกัษณะ

หนนุเสริมการดําเนินธุรกิจร่วมกนั 

          1.2  เครือขา่ยการเงิน 

                หลงัจากได้เปิดเวทีบม่เพาะและขยายผลเครือขา่ย  มีองค์กรหลายองค์กรสมคัรใจ

เข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ย  อาทิเชน่ มสัยิด , กลุม่ผู้ผลิต ,กองทนุหมู่บ้าน  โดยเฉพาะมสัยิดได้นํา

เงินกองกลาง  มาฝากท่ีสหกรณ์แมข่า่ย และอนญุาตให้ใช้เป็นเงินหมนุเวียนได้  โดยไมค่ิดดอกเบีย้  

แตมี่เง่ือนไขวา่ สหกรณ์แมข่่าย  ต้องสามารถจ่ายเงินคืนทนัที  เม่ือมสัยิดมีความจําเป็นต้องใช้เงิน  

กรณีเบกิคราวเดียวกนัเกินกวา่ 100,000.-  บาท มสัยิดจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ปัจจบุนัมี

มสัยิดร่วมเครือข่าย  2 แหง่ มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ  31 พฤษภาคม 2549  จํานวน 525,000.- บาท 

                     1.3  เครือข่ายสงัคมและวิทยาการ 

            หลงัจากกิจกรรมของเครือขา่ย เผยแพร่สูส่าธารณะมีองค์กรสมคัรใจเข้าร่วมเครือข่าย

เพิ่มขึน้  การตดิตอ่สมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรเครือขา่ยมีมากขึน้  มีทัง้กลุม่ผู้ผลิตและกองทนุหมูบ้่าน  ไป

ปรึกษาขอคําแนะนําจากสหกรณ์แมข่า่ย เก่ียวกบัการทําบญัชีรับ-จา่ยและบญัชีลกูหนี ้ เป็นต้น 



            อย่างไรก็ตาม การขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายบโูดสนัตสิขุ  ท่ีขบัเคล่ือนอยูถื่อว่า

เป็นเครือขา่ยขัน้ต้นเทา่นัน้   ทีมวิจยัได้วางกรอบในการบม่เพาะเครือขา่ยในลกัษณะการจดัเวที

ตดิตามและประเมินผลของแกนนําอยา่งสม่ําเสมอ  จงึมีความจําเป็นท่ีต้องมีแรงหนนุเสริมจาก

ภายนอกเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 

                  2.  เครือขา่ยสหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  อําเภอสายบรีุ  อําเภอกะพ้อ  อําเภอไม้แก่น 

            การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั    ในพืน้ท่ี   3    อําเภอท่ีมีพืน้ท่ีติดตอ่กนั      คือ 

อําเภอสายบรีุ   อําเภอกะพ้อ  อําเภอไม้แก่น  ต้องมีการปรับแผนการปฏิบตังิานหลายครัง้  เน่ืองจาก

ความไมพ่ร้อมของบางสหกรณ์และสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี อย่างไรก็ตาม  ใน 1 ปี ท่ีผา่นมา  

ทีมวิจยัเข้าไปจดัเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้ นําองค์กรและบม่เพาะเครือข่าย รวม 3 ครัง้ มีสหกรณ์    
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ท่ีสมคัรใจเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร  3 สหกรณ์ สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมนําร่องภายใต้เครือขา่ย 

สหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  คือ เครือขา่ยกิจกรรมการตลาด  (ปุ๋ ย) จํานวน 16 ตนั มลูคา่ 140,500 บาท 

             อย่างไรก็ตามผลจากการจดัเวทีผู้ นํา  และเวทีสมัมนาเครือขา่ย  สง่ผลให้ผู้จดัการ 

สหกรณ์เกษตรไม้แก่น  จํากดั  ในฐานะแกนนําเครือข่ายสหกรณ์ลุม่นํา้สายบรีุ  เกิดแนวคิดใหมก่ลบัไป

ขบัเคล่ือนเครือขา่ยตลาดเร่     มีสหกรณ์การเกษตรไม้แก่น  จํากดั     เป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือน มี 

องค์กรสมคัรใจเข้าร่วมวงสมัพนัธ์ของเครือขา่ยตลาดเร่  จํานวน 4 องค์กร 

                3. เครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี 

       การดําเนินการตามกระบวนการวิจยั  ในพืน้ท่ีทัง้จงัหวดัในรูปแบบการเปิดเวทีสาธารณะ

โดยเชิญทกุองค์กรท่ีพิจารณาวา่มีศกัยภาพในการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรเข้าร่วมเวที  ในการจดั

เวทีครัง้แรก  มีผู้ นําองค์กรเข้าร่วมทัง้หมด  จํานวน  52 องค์กร  ผลจากการจดัเวที หลายองค์กรขาด

ความพร้อมท่ีจะเป็นเครือขา่ยพนัธมิตรกนั   ได้มีการตัง้คณะทํางาน  จากตวัแทนสหกรณ์ท่ีร่วมเวที  

เพ่ือร่วมปรึกษาหาแนวทาง  และมีการจดัประชมุตวัแทนสหกรณ์  ได้ข้อสรุปให้มีการนดัหมายผู้ นํา 

สหกรณ์  กลุม่องค์กรมาร่วมประชมุอีกครัง้  เพ่ือแสวงหาองค์กรท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจ ในการจดั

เวทีครัง้ท่ี 2 มีผู้ นําสหกรณ์  / องค์กรประชาชนเข้าร่วมเวที  45 คน  ผลจากการร่วมเวทีแลกเปล่ียนการ

เรียนรู้  มีสหกรณ์ องค์กรประชาชน  จํานวน 30 องค์กร  สมคัรใจเป็นเครือข่ายพนัธมิตร  โดยมีการ

เสนอให้สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส. ปัตตานี จํากดั  เป็นแกนหลกั  และได้รับการ

หนนุเสริมจากจงัหวดัปัตตานี สนบัสนนุงบประมาณให้เครือข่ายสหกรณ์ปัตตานี  เป็นคณะเจรจาของ

จงัหวดัปัตตานี  เพ่ือไปเปิดตลาดสินค้าในพืน้ท่ี จงัหวดัเชียงใหม ่  พะเยา    และนครสวรรค์     ผลการ 

ขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือขา่ยการตลาด  ของเครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี  มีมลูคา่การลงนามในบนัทึก

ข้อตกลงเพ่ือเสนอขายหรือแลกเปล่ียนสินค้าระหวา่งสหกรณ์ โดยระบบหกับญัชี รวมมลูคา่ 

45,152,000  บาท และจากการเปิดเวทีติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายสหกรณ์



ปัตตานี มีการขบัเคล่ือนกิจกรรม การประสานข้อมลูเพ่ือรวบรวมสินค้าผลิตภณัฑ์ขององค์กรสมาชิก  

และสินค้าบางชนิด อาทิเชน่ เคร่ืองแตง่กายมสุลิม ลกูหยีปรุงรส ดอกไม้ใบยาง มีการสง่มอบไปแล้ว

บางสว่น   

        อยา่งไรก็ตาม ทีมวิจยัได้วางกรอบทิศทางในการดําเนินงานของเครือขา่ยสหกรณ์

ปัตตานี  โดยกําหนดให้มีการวางแผนตดิตามและประเมินผล  เพ่ือบม่เพาะเครือข่าย  ปีละ 2 ครัง้  

และหนนุเสริมให้เครือขา่ยจดัทําแผนดําเนินงานของเครือขา่ย  โดยกําหนดตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนตอ่ไป 

                  4. เครือขา่ยรักษ์ถ่ินเขาตมู 

                     การจดัเวทีผู้ นําสหกรณ์ ผู้ นํากลุม่องค์กรประชาชนในตําบลเขาตมู อําเภอยะรัง เกิดจาก

ความต้องการของผู้ นําชมุชน   ท่ีต้องการให้ทีมวิจยัเข้าไปบม่เพาะแนวคิดเครือข่ายคณุคา่      เพ่ือการ 

ขบัเคล่ือนการพฒันาตําบลเขาตมูในรูปแบบการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งสหกรณ์กบัองค์กร

ชมุชน ทีมวิจยัเข้าไปจดัเวทีผู้ นํา  2  ครัง้   มีผู้ นําองค์กรสมคัรใจเข้าร่วมเครือขา่ยพนัธมิตร  8    องค์กร 
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กําหนดรูปแบบการขบัเคล่ือนโดยให้สหกรณ์รักษ์ถ่ินเขาตมู จํากดั เป็นแกนหลกัของเครือขา่ย ถึงแม้

ปัจจบุนัยงัไมป่รากฏผล การขบัเคล่ือนกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม แตแ่นวทาง และเป้าหมายท่ีเครือขา่ยได้

ร่วมกําหนดขึน้ หากได้รับการบม่เพาะท่ีตอ่เน่ือง จะทําให้การพฒันาเป็นเครือขา่ยคณุคา่ท่ียัง่ยืนได้ 

                 5  เครือข่ายย่อยปัตตานี 

                 การดําเนินการตามกระบวนการวิจยัของทีมวิจยัปัตตานี ได้จดัเวทีเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ 

การบริหารการจดัการของกลุ่มผู้ผลิต OTOPในจงัหวดัปัตตานี ปรากฎผลมีการขบัเคล่ือนกิจกรรมใน

ลกัษณะเครือขา่ยพนัธมิตร กลา่วคือ 

                          5.1 เครือขา่ยการตลาดเคร่ืองแตง่กายมสุลิม มีกลุม่ผู้ผลิตเคร่ืองแตง่กายมสุลิม 

จํานวน 35 กลุม่ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั มี

กรรมการเครือขา่ย   กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการตลาด      ปัจจบุนัมีผลการขบัเคล่ือน 

กิจกรรมท่ีตอ่เน่ือง มีมลูคา่ประมาณ  8,000 – 12,000.  บาท/เดือน  

                          5.2 เครือขา่ยการตลาดจกัสาน/ศลิปประดษิฐ์ มีกลุม่ผู้ผลิตจกัสาน/ศลิปประดษิฐ์  

จํานวน 4 กลุม่ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั มี

กรรมการเครือขา่ย   กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการตลาด      ปัจจบุนัมีผลการขบัเคล่ือน 

กิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองโดยมีการนําผลิตภณัฑ์ของกลุม่เครือข่ายไปร่วมจําหนา่ยในงานตา่ง ๆ 

                          5.3 เครือข่ายตลาดอาหารแปรรูป     มีกลุม่ผู้ผลิตนํา้บดูใูนอําเภอสายบรีุ       อําเภอ 

ไม้แก่น อําเภอปะนาเระ  จํานวน 7 กลุม่ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน มีกรรมการเครือข่าย กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมการใช้ประโยชน์

ร่วมกัน ของเคร่ืองบรรจุนํา้บูดูท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ปัตตานี  จํานวน 1,600,000.-บาท  



                          5.4 เครือข่ายกลุม่เพาะกล้ายางพารา           มีกลุม่ผู้ผลิตต้นกล้ายางพาราในอําเภอ 

สายบรีุ อําเภอกะพ้อ ท่ีผา่นกระบวนการวิจยั ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในกลุม่ผลิตภณัฑ์เดียวกนั 

มีแกนนําเครือข่าย กําหนดเป้าหมายเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑ์ และการตลาด 

ปัจจบุนัมีการขบัเคล่ือนอย่างตอ่เน่ือง ได้สง่แกนนําเครือขา่ยเป็นคณะเจรจาเพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจระหวา่ง

จงัหวดั ของเครือขา่ยสหกรณ์ปัตตานี มาแล้วหลายครัง้ 

                         นอกจากนีแ้ล้วทีมวิจยัปัตตานี ได้จดัเวทีผู้ นําสหกรณ์กองทนุสวนยางในจงัหวดั

ปัตตานี แล้ว 2 ครัง้  เพ่ือสร้างโอกาสการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร แตส่หกรณ์ส่วนใหญ่ ยงัขาด

ความพร้อมท่ีจะรวมกนัเป็นเครือข่ายพนัธมิตร                           

                        จากกระบวนการวิจยัท่ีสามารถเสริมสร้างศกัยภาพของผู้ นําองค์กร เกิดการเช่ือมโยง

เครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งองค์กร    เครือขา่ยมีการขบัเคล่ือนกิจกรรมด้านการตลาด        ด้านการเงิน  
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ด้านสงัคมและวิทยาการ  เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกขององค์กรเครือข่าย  เกิดการเรียนรู้ มีความ

ตระหนกัในคา่นิยมสหกรณ์ ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยในการดํารงชีพ และมีรายได้เพิ่มจากการขยายชอ่งทาง

การตลาดของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของสมาชิกระดบัลา่ง และหากได้รับการหนนุเสริมจนสหกรณ์และ

องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายคุณค่าอยา่งยัง่ยืนแล้ว เช่ือวา่

สามารถแก้ปัญหาความยากจนของมวลสมาชิก และคนในชมุชนได้อยา่งถาวร 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ด้านทีมวิจยัประกอบด้วย 

                              -  ทีมวิจยัปัตตานี  เป็นนกัวิจยัใหมย่งัขาดทกัษะการจดัเก็บข้อมลูในเวทีการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ผู้ นําองค์กร  และขาดความชํานาญในการเสนอรายงานวิจยั 

2.  ปัจจยัสภาพแวดล้อมอ่ืน 

                               -  มีข้อจํากดัด้านระเบียบ ข้อบงัคบัของสหกรณ์          บางข้อท่ีต้องแก้ไขเพ่ือให้ 

สหกรณ์สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรกบัสหกรณ์ภาคประชาชนได้ 

                              -  ความเข้าใจของเพ่ือนร่วมงานวา่เป็นงานนอกหน้าท่ี  ทําให้เป็นภาระท่ีต้องสร้าง

ความเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะหนนุเสริมงานของสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั 

      -  สถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี          ทําให้มีข้อจํากดัในการเข้าพืน้ท่ีในบาง 

ชว่งเวลา 

ประโยชน์ท่ีตัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้รับ 

              1.  ชดุความรู้ใหม่ 

              “ สําคญัท่ีจดุเช่ือม” กระบวนการจดัเวทีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้ นําองค์กร  

ถ้าสามารถกระตุ้นให้ผู้ นําร่วมค้นหาจดุเช่ือมท่ีทกุคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั ทัง้เชิงปริมาณ  และเชิง



สงัคมท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต วฒันธรรมและศาสนาแล้ว ทําให้การขยายผลสูส่มาชิกเครือข่ายได้เร็วขึน้  

ข้อพิสจูน์ประการหนึง่ คือ  ในพืน้ท่ีอําเภอกะพ้อหลงัจากสรุปผลกิจกรรมนําร่องท่ีเครือขา่ยบโูดสนัตสิขุ  

ได้สํารวจความต้องการสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีจําเป็นต้องใช้  ในเดือนรอมฎอน(ถือศีลอดของชาวไทย

มสุลิม)  และได้จดัหามาสง่มอบให้สมาชิกของเครือข่าย  ไปบริโภคก่อน แล้วกําหนดชําระเงินหลงัจาก

เดือนรอมฎอนได้เผยแพร่สูส่าธารณะ  สมาชิกองค์กรอ่ืนมีความสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมของเครือขา่ย

และเป็นแรงบนัดาลใจ  ให้แกนนําเครือข่ายบโูดสนัตสิขุตัง้เป้าหมายไว้จะขยายให้เตม็พืน้ท่ีอําเภอในปี

ตอ่ไป        

           “ ไมมี่ทฤษฎีท่ีตายตวั”  นายมานพ  เศียรอินทร์  ผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรโคกโพธ์ิ  

จํากดั  ได้พดูว่า  การสร้างเครือข่ายไมมี่ทฤษฎีท่ีตายตวัท่ีกําหนดไว้  ซึง่อยูก่บัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ร่วมกนั  คิดได้ฝ่ายเดียวเครือขา่ยไมเ่กิด  และต้องเกิดจากการสมคัรใจเป็นสําคญั 
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2. ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ 

-  เพิ่มทกัษะการจดัทําแผนการกลยทุธ์  โดยทีมวิจยัจงัหวดัปัตตานีได้จดัโครงการ

เรียนรู้การแปลงกลยทุธ์สูแ่ผนปฏิบตัิ  โดยนําทีมวิจยั  จํานวน 8 คน  เดนิทางศกึษาไปดงูานท่ีจงัหวดั  

สรุาษฎร์ธานี  รวม 2 วนั 

-  ร่วมเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งทีมวิจยั  36  จงัหวดั  ท่ีปรึกษาสว่นกลางเป็น

ผู้จดั  รวม 2 ครัง้ 

 ข้อเสนอแนะ 

      1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั   

       -   กระบวนการวิจยัของโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั    มีรายละเอียด

กิจกรรม  ท่ีต้องปฏิบตัมิาก  ควรให้เวลาในการทําวิจยัเป็นระยะเวลา  2 ปี 

   2. ข้อเสนอแนะสําหรับการตอ่ยอดโครงการวิจยัในอนาคต 

                  -  เพ่ือให้เครือขา่ยพนัธมิตรท่ีเกิดขึน้เป็นเครือขา่ยคณุคา่ท่ีแท้จริง    ควรให้การสนบัสนนุ 

การตอ่ยอดหนนุเสริมการขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือขา่ยตอ่ไป 

                  -  กรมสง่เสริมสหกรณ์  ควรให้ความสําคญักบัการจดัทําแผนกลยทุธ์ของสหกรณ์     ท่ี 

สอดคล้องกบัสภาพข้อเท็จจริงของสหกรณ์และหนนุเสริมให้มีการขบัเคล่ือนกระบวนงานตามแผน

อยา่งจริงจงั 

                  - ควรผลกัดนัให้กรมสง่เสริมสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง       บรรจแุผนการสง่เสริม 

เครือข่ายพนัธมิตรของสหกรณ์  และองค์กรประชาชนไว้ในแผนงานปกตขิองหนว่ยงานระดบักรมหรือ

กระทรวง    โดยให้ความสําคญักบัการสร้างกระบวนการเรียนรู้        เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ นําและ 



ผู้ เก่ียวข้อง  ให้มีความพร้อมในการบริหารจดัการองค์กรให้เข้มแข็ง  สามารถเป็นท่ีพึง่ของมวลสมาชิก

ได้  
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