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คาํนํา 
 
 โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ เป็นโครงการต่อยอด 
จากผลการศึกษาวิจยัแนวทางการพฒันาเครือข่ายกลุ่ม/องคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ีนาํร่อง 9 จงัหวดั 
ซ่ึงไดด้าํเนินการไปแลว้ระหวา่งปี  2546 – 2547 และไดข้ยายผลไปในเขตพื้นท่ี  36 จงัหวดั ในปี   
2548 - 2549 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการพฒันาและส่งเสริมขบวนการ
สหกรณ์ใหเ้กิดความเคล่ือนไหวต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพฒันา และสร้างประสบการณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้างเครือข่ายร่วมในการสร้างสรรคป์ระโยชน์เพื่อพฒันาครอบครัว ชุมชน 
และสงัคมใหเ้ขม้แขง็      
 

 คณะผูศึ้กษาวจิยั ไดรั้บความร่วมมือจากส่วนราชการจงัหวดัภูเกต็ ภาคเอกชนและชุมชน 
ในการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาชุมชน การแกไ้ขปัญหาความยากจน การหนุนเสริมและสร้างพลงัใน
การพฒันา ขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งไดส้ร้างแนวร่วมชุมชน “ทีมมุกอนัดา” ซ่ึงเป็นอาสาสมคัร
ภาคประชาชนท่ีดาํเนินกิจกรรมสหกรณ์ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมเป็นแกนผูน้าํในการ
ปลุกกระแสการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัในการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์เพือ่การพฒันา
ชุมชนทอ้งถ่ินร่วมกนัใหย้ ัง่ยนื จึงเป็นกา้วสาํคญัของการสร้างขบวนการสหกรณ์ของชุมชน โดย
ชุมชนและเพือ่ชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน การสร้างพลงัชุมชนในการเกบ็ออม และการ
ประกอบการเครือข่ายธุรกิจชุมชนเพื่อรักษาประโยชน์ร่วมของชุมชนกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม
ร่วมกนั คณะผูศึ้กษาวจิยั ขอขอบคุณสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) สถาบนัวิชาการ
ดา้นสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครูอาจารย ์ ส่วนราชการ สมาคม กลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็และทุกภาคส่วนของสงัคม ท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหที้มวิจยั ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การศึกษาและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลงานช้ินน้ี จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัขบวนการสหกรณ์ในการวางรากฐานความมัน่คงและ
พฒันาชาติไทยใหเ้จริญสืบไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็     เป็นโครงการ 
ต่อยอดจากผลการศึกษาวิจยัการพฒันาเครือข่ายกลุ่ม/องคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ีนาํร่อง 9 จงัหวดั  ซ่ึงได้
ดาํเนินการไปแลว้ระหวา่งปี  2546 – 2547 และไดข้ยายผลไปในเขตพื้นท่ี  36 จงัหวดั ในปี   2548 - 
2549 เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการพฒันาและส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้
เกิดความเคล่ือนไหวต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสสร้างเสริมประสบการณ์เพือ่การพึ่งพาตนเอง 
และสร้างเครือข่ายร่วมในการสร้างสรรคป์ระโยชน์เพื่อพฒันาครอบครัว ชุมชน และสงัคมใหเ้ขม้แขง็      
 

จงัหวดัภูเกต็ มีสภาพพื้นท่ีเป็นเกาะ มีเกาะบริวารกวา่  34 เกาะ  ประชาชนส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพการเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม รถเช่า ร้านอาหาร โดยรัฐบาล
ไดส่้งเสริมกิจการสหกรณ์ร้านคา้ มาตั้งแต่ปี  2518   การดาํเนินงานส่งเสริมกิจการสหกรณ์ท่ีผา่นมาจะมี
การจดัตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ออมทรัพย ์ เป็นหลกั ต่อมา
จาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีจาํนวนนอ้ย  ไม่กระจายตวั เน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่เป็นของภาคเอกชน ประชาชนท่ีทาํการเกษตรส่วนใหญ่จะนิยมการขายท่ีดิน หรือนาํมาใช้
ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวมาก กวา่ทาํการเกษตร ทาํใหส้มาชิกเกษตรกรมีลดนอ้ยลง ส่วนกิจการ
สหกรณ์ท่ีเป็นในรูปแบบของการบริการ  กลบัไดรั้บความสนใจจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับจา้ง ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการเพ่ิมของสหกรณ์เครดิตยเูนียน  สหกรณ์ออมทรัพย ์  โดยในปี  2548 มีการจดทะเบียน
สหกรณ์ จาํนวน  43 สหกรณ์ และท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนและท่ีไม่เป็นนิติบุคคลกวา่  100 องคก์ร 
นอกจากน้ียงัมีกลุ่มสินคา้ OTOP  และเครือข่ายชุมชนท่ีประกอบการธุรกิจชุมชน  
 

   คณะวิจยั ไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายการศึกษาขบวนการสหกรณ์ 
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขบวนการสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไดรั้บการรับรองจากทาง
ราชการ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่างๆ สหกรณ์เครดิตยเูนียน และขบวนการสหกรณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมและดาํเนินการโดยภาคประชาชน ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินคา้ OTOP กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กลุ่มธุรกิจชุมชนเพือ่เพื่อ
การท่องเท่ียว และเครือข่ายองคก์รชุมชนระดบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความหลากหลายในรูปแบบ
กิจกรรม ท่ีปฎิบติัการอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ท่ีเขา้มาร่วมในขบวนการสหกรณ์   เป็นการศึกษาและ
พฒันาผูน้าํกลุ่มองคก์รในลกัษณะของการสร้างอุดมการณ์ คุณค่าของสหกรณ์ ใหเ้กิดความตระหนกัถึง
ความร่วมมือช่วยเหลือ และการเขา้มามีส่วนร่วมในการหนุนเสริมพฒันาศกัยภาพของผูน้าํ กลุ่มองคก์ร 
ตลอดจน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและปรับกระบวนทศัน ์ วิธีคิดเชิงบูรณาการ ใหมี้ความพร้อม
ในการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ความเขม้แขง็และเกิดความกา้วหนา้ในขบวนการสหกรณ์สู่สงัคมไทย 
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  จากการศึกษาวิเคราะห์ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระตุน้ สนบัสนุน ส่งเสริมและ
ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและขบวนการสหกรณ์ภาคประชาชน พบวา่สมาชิก
ส่วนใหญ่มีพื้นฐานความคิดตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดา้นการเงิน สวสัดิการและการปัน
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมอบความไวว้างใจใหก้บัคณะกรรมการ โดยมีหน่วยงานราชการท่ีเป็น
กลางเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ตรวจสอบ และใหก้ารหนุนเสริมในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถ 
โดยทีมวจิยัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างแกนนาํชุมชน ในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ท่ีเรียกวา่ 
“กลุ่มมุกดนัดา” ซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมการพฒันาขบวนการสหกรณ์จากเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้ 
ความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการ การจดัทาํบญัชี การแกไ้ขปัญหาความยากจน การ
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหชุ้มชนไดเ้กิดการเรียนรู้ใน
การพึ่งพาและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งองคก์รสหกรณ์ภายในจงัหวดัท่ีมีประเภทแตกต่างกนั 
และระหวา่งจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดการเปรียบเทียบและประสบการณ์มาปรับใชใ้นการบริหารจดัการ
กลุ่มของตนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
  นอกจากน้ี ยงัไดร่้วมมือกบัสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย และเครือข่าย
พนัธมิตรสหกรณ์ทัว่ประเทศ จดังานวนัเครดิตสากล ข้ึนท่ีจงัหวดัภูเกต็เม่ือเดือนธนัวาคม   2549 มี
เครือข่ายจากทัว่ประเทศมาร่วมกวา่   13,000 คน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน การสร้างผูน้าํอาชีพกา้วหนา้และศูนยถ่์ายทอดความรู้และเทคโนโลยทีางการเกษตรสู่
ชุมชน นอกจากน้ี คณะวิจยั ยงัไดส่้งเสริมการจดัการธุรกิจเครือข่าย การตลาดตดัเยบ็เส้ือผา้ภูเกต็ – 
ปัตตานี การส่งเสริมธุรกิจบริการขนส่ง  การโรงแรม  การจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑชุ์มชน 
OTOP   หมู่บา้นเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ควบคู่กบัการหนุนเสริมใหเ้ยาวชนท่ีจบการศึกษา ไดฝึ้ก
ประสบการณ์วิชาชีพดา้นการสหกรณ์และการประกอบการเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ โดยชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ไดเ้ป็นแกนนาํในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มสหกรณ์ มีการ
รณรงคก์ารขยายสมาชิก และการเสริมความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้นใหมี้การแบ่งปัน ช่วยเหลือเก้ือกลู
ในการเกบ็ออม การสหกรณ์ในโรงเรียน การรณรงคบ์ริโภคสินคา้ชุมชน การแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนในกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาส และการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในสถานบนัอุดมศึกษาและในภาค
ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อใหข้บวนการสหกรณ์อยูใ่นกระแสเลือดของการพฒันาสงัคมไทยให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเศรษฐกิจชุมชนท่ีมัน่คง และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
 
 
 

 บทที ่ 1 
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บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและปัญหาในการวจัิย 
  โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ เป็นโครงการ
ต่อยอดจากผลการศึกษาวิจยัแนวทางการพฒันาเครือข่ายกลุ่ม/องคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ีนาํร่อง 9 
จงัหวดั ซ่ึงไดด้าํเนินการไปแลว้ระหวา่งปี  2546 – 2547 และไดข้ยายผลไปในเขตพื้นท่ี  36 จงัหวดั 
ในปี   2548 - 2549 เพือ่เป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการพฒันาและส่งเสริม
ขบวนการสหกรณ์ใหเ้กิดความเคล่ือนไหวต่อเน่ือง ไปสู่เป้าหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ในท่ีสุด 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพฒันา และสร้างประสบการณ์การพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเองและสร้าง
เครือข่ายร่วมในการสร้างสรรคป์ระโยชน์เพื่อพฒันาครอบครัว ชุมชน และสงัคมในท่ีสุด      
 
  จงัหวดัภูเกต็ เป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพเป็นเกาะ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม รถเช่า ร้านอาหาร เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐบาล
ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวเป็นหลกัในพ้ืนท่ีอนัดามนั โดยมีจงัหวดัภูเกต็เป็นฐานรองรับการท่องเท่ียวทาง
ทะเลแถบอนัดามนั ดงันั้น การส่งเสริมกิจการสหกรณ์ จึงมีลกัษณะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี   
2548 มีการจดทะเบียนสหกรณ์ จาํนวน  43 สหกรณ์ และท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนและท่ีไม่เป็นนิติบุคคล
กวา่  100 องคก์ร นอกจากน้ียงัมีกลุ่มสินคา้ OTOP  และเครือข่ายชุมชนท่ีประกอบการธุรกิจชุมชน ซ่ึง
เกิดจากการจดัตั้งจากนโยบายของรัฐและขา้ราชการ โดยกลุ่มต่างๆเหล่าน้ี จะมีบทบาทและกิจกรรมใน
หลายดา้น ประกอบดว้ย 
  1. การส่งเสริมการรับสมาชิกใหม่ 
  2. การใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิก และการประชาสมัพนัธ์ 
  3. การแนะนาํส่งเสริมการระดมทุนในกลุ่ม 
  4. การสร้างเครือข่ายธุรกรรม และความร่วมมือระหวา่งกนั 
  5. การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปและการจาํหน่าย 
  6. การตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินและการชาํระหน้ี 
  การดาํเนินงานส่งเสริมกิจการสหกรณ์ท่ีผา่นมาจะมีการจดัตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ 
การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ออมทรัพย ์ เป็นหลกั ต่อมาจาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มส่วน
ใหญ่มีจาํนวนนอ้ย  ไม่กระจายตวั เน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นของภาคเอกชน ประชาชน
ท่ีทาํการเกษตรส่วนใหญ่จะนิยมการขายท่ีดิน หรือนาํมาใชป้ระโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวมากกวา่ทาํ
การเกษตร ทาํใหส้มาชิกเกษตรกรมีลดนอ้ยลง แต่ในทางตรงกนัขา้ม กิจการสหกรณ์ท่ีเป็นในรูปแบบ
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ของการบริการ กลบัไดรั้บความสนใจจากประชาชนท่ีมีอาชีพรับจา้ง และธุรกิจบริการมากข้ึน ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการเพ่ิมของสหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยเูนียน  และสหกรณ์ออมทรัพย ์และมีแนวโนม้ท่ีจะมี
การขอจดัตั้งสหกรณ์ และเครือข่ายองคก์รชุมชนเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ประชาชนเร่ิมสนใจในเร่ืองของ
สิทธิประโยชน์ส่วนรวม และการแบ่งปัน เก้ือหนุนกนัมากข้ึน โดยภาคเอกชนเร่ิมใหค้วามสนใจจดัตั้ง
สหกรณ์ในธุรกิจบริการของตนเอง เพื่อใหส้มาชิกและพนกังาน ไดมี้ความจงรักภกัดี และเกิดสวสัดิการ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัว นอกจากน้ียงัมีเงินทุนช่วยเหลือต่างสหกรณ์ท่ีมีความตอ้งการ
ท่ีจะใชเ้งินทุนในการขยายกิจการและช่วยเหลือสมาชิกไดอี้กทางหน่ึง ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมุ่งเนน้ท่ีจะ
ศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และประเมินความสนใจของกลุ่ม เครือข่ายสหกรณ์ เพื่อแสวงหาศกัยภาพ รูปแบบ เครือข่ายของ
กลุ่ม/องคก์รต่างๆ เพื่อนาํไปสู่การศึกษาหารูปแบบและกระบวนการในหารวเิคราะห์ และกาํหนด
ทิศทางในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในภาวะของความเป็นจริง โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบ
มีส่วนร่วม และการเขา้ฝังตวัศึกษา เรียนรู้ และร่วมปฏิบติังานของทีมวิจยั เพื่อศึกษารูปแบบและ
กระบวนการในการเช่ือมโยงเครือข่าย/กลุ่ม องคก์รท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือใหเ้กิดประโยชนสุ์ขซ่ึง
กนัและกนั 
 
2. กรอบแนวทางการศึกษาและเป้าหมายหลกั 
               กรอบแนวทางการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายการศึกษาขบวนการสหกรณ์ ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัภูเกต็ มีกลุ่มเป้าหมายหลกั 2 ประการ  ไดแ้ก่ ขบวนการสหกรณ์ท่ีมีการจดทะเบียนและไดรั้บการ
รับรองจากทางราชการ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่างๆ สหกรณ์เครดิตยเูนียนและ
ขบวนการสหกรณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมและดาํเนินการโดยภาคประชาชน ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจชุมชน กลุ่มสินคา้ OTOP กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กลุ่ม
ธุรกิจชุมชนเพือ่เพื่อการท่องเท่ียว และเครือข่ายองคก์รชุมชนระดบัทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีความ
หลากหลายในรูปแบบกิจกรรม ท่ีปฎิบติัการอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ท่ีเขา้มาร่วมในขบวนการ
สหกรณ์ 

 
กระบวนการศึกษาวจัิย  

กระบวนการศึกษาวจิยั จะมุ่งการวิจยัเชิงปฏิบติัการไปท่ีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ส่วน  
ไดแ้ก่ 
  ส่วนแรก เป็นการศึกษาและพฒันาผูน้าํกลุ่มองคก์รในลกัษณะของการสร้างอุดมการณ์ 
คุณค่าของสหกรณ์ ใหเ้กิดความตระหนกัถึงความร่วมมือช่วยเหลือ และการเขา้มามีส่วนร่วมในการ 
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พฒันาศกัยภาพของผูน้าํ กลุ่มองคก์ร ตลอดจน การปรับกระบวนทศัน์ วิธีคิดเชิงบูรณาการ ใหมี้ความ
พร้อมในการบริหารจดัการองคก์ร 

  ส่วนทีส่อง  เป็นการหนุนเสริมการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใหเ้กิดกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ภาคประชาชนและหน่วยงานส่งเสริมทั้งภาคราชการ เอกชน ในการ
ดาํเนินของกลุ่ม/องคก์ร ท่ีคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง  
  ส่วนทีส่าม  เป็นการสร้างพลงัการเช่ือมโยงเครือข่าย พนัธมิตรในระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพื้นท่ี และองคก์รหนุนเสริม เพื่อพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของขบวนการ 
กลุ่ม/องคก์รใหมี้ความเขม้แขง็ กา้วหนา้เกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและชุมชนส่วนร่วม  
 
  การศึกษาวิจยัของทีมวิจยั ไดก้าํหนดกรอบการศึกษา ในการเสริมสร้างความเขม็แขง็
และความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่ม/องคก์ร ชุมชน ในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ท่ี
เหมาะสม ตามสภาวะทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มจะมีผลต่อการพฒันาขีดความสามารถ ในการ
ดาํเนินกิจการของขบวนการสหกรณ์ใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง และแกไ้ขปัญหาความยากจน เพือ่
ยกระดบัฐานะความเป็นอยู ่ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ของประชาชนใหมี้มาตรฐานสูงข้ึนในท่ีสุด 
 
3. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินงาน ตลอดจน
ความร่วมมือระหวา่งกนัของกลุ่ม/องคก์รชุมชน ในพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ท่ีเป็นทั้ง
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน และประเมินความสนใจในการ
พฒันาความร่วมมือระหวา่งกนัของกลุ่ม/องคก์รประชาชน 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการในการศึกษาวเิคราะห์ การเสริมสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 
เพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริม การพฒันาศกัยภาพ คนและองคก์รในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน และการพฒันาประสิทธิภาพเพื่อความยัง่ยนืของกลุ่ม/องคก์ร 

3. เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเช่ือมโยงเครือข่ายขบวนการพฒันาเครือข่าย
พนัธมิตรท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนและองคก์รอ่ืนๆใน
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็  และการสร้างพลงัในการพฒันาเครือข่ายชุมชนท่ีเกิดข้ึนให้
เขม้แขง็มัน่คงและยัง่ยนื 

 
 
 



 

โครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

12 

 
 4. การดําเนินงานกจิกรรม มุ่งเน้น 
  1.    การสร้างขบวนการเรียนรู้ โดยใหก้ลุ่ม/สหกรณ์ประเมินตนเอง เพื่อใหรู้้จกัตนเอง  
         ศกัยภาพชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ ในการนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความ 
                             ยากจน และการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
    2.     สนบัสนุนใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพ้ืนท่ีจงัหวดั เพื่อไปหนุนเสริม  
                             ขบวนการสหกรณ์ใหเ้ขม้แขง็ 
                      3.     การศึกษาขบวนการและผลลพัธ์ (Result) ท่ีเกิดข้ึนจากขบวนการเรียนรู้และการ 
                              พฒันาเครือข่ายพนัธมิตรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั 
 
5. การดําเนินงานศึกษาวจัิย 
  1. การร่วมประชุมเวที/สรุปสงัเคราะห์บทเรียนจากชุดโครงการวิจยั 9 จงัหวดั และ 
   ประสบการณ์เดิมจากการเขา้ร่วมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์         
  2. การเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับทีมวิจยั/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  3. การดาํเนินงานศึกษาวิจยั 
   3.1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ กลุ่ม/ 
         องคก์ร ชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 
   3.2 การตรวจสอบขอ้มูลคนจน ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มองคก์รใน 
          พื้นท่ีจงัหวดั 
   3.3 การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ ระหวา่งผูน้าํกลุ่ม/องคก์รและสมาชิก ในการ 
          เสริมสร้างการเรียนรู้ในการดาํเนินงานขององคก์รและการเช่ือมโยง 
                                          เครือข่าย 
   3.4 การร่วมเสนอกรอบทิศทาง การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน 
   3.5 ความสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือข่าย 
  4. การร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมประสานงานส่วนกลางกบัภาคี พนัธมิตร  
  5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปบทเรียน 
  6. การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่รูปแบบ แนวทางกลยทุธ์ และเทคนิควธีิการท่ีเหมาะสม
ในการปรับนาํไปใชพ้ฒันาขบวนการสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็ เกิดเครือข่ายพนัธมิตรและพ่ึงพา
ตนเองไดใ้นท่ีสุด 
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6. ระเบียบวธีิวจัิยและกรอบแนวคดิ ระยะเวลาการศึกษาวจัิย ชุดโครงการ 
  การศึกษาวิจยัชุดโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็  เป็นการจดั
เวทีเรียนรู้ และสงัเคราะห์บทเรียนการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนท่ี
สมคัรใจเขา้ร่วมการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั โดยทีมวจิยั จะสร้างทีมและจดัทาํเป้าหมาย แผนการ
ดาํเนินงาน และสร้างทีมปฏิบติังานสนาม ท่ีเป็นสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในชุมชน เพื่อใหเ้กิดความ
ใกลชิ้ดสมัพนัธ์กนั และมีการประชุมปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีการสงัเคราะห์สรุป
บทเรียนในการพฒันาศกัยภาพของสหกรณ์และกลุ่มองคก์รชุมชนในการปฏิบติังานและสร้าง
เครือข่าย     กิจกรรมร่วมกนั เพื่อคน้หารูปแบบ แนวทาง กลยทุธ์ เทคนิควิธีการในส่งเสริมขนวน
การสหกรณ์ท่ีเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีต่อไป โดยไดก้าํหนดการดาํเนินงานการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติั 
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researce) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนที ่  1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มองคก์ร 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี โดยการสาํรวจเอกสาร การสาํรวจเชิงปริมาณ การสมัภาษณ์ การสืบคน้หา
ขอ้มูลท่ีสนใจในโครงการ แลว้จดัเวทีการสร้างความเขา้ใจแบบมีส่วนร่วม แยกเป็นกลุ่มยอ่ย 
ประกอบดว้ย กลุ่มสหกรณ์ผูผ้ลิต กลุ่มสหกรณ์ผูใ้หบ้ริการ  สหกรณ์เครดิตยเูนียน และกลุ่มอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่มสตรีแม่บา้น กองทุนหมู่บา้น หมู่บา้น  SML 
โดยใชรู้ปแบบการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม (Mind  Mapping) โดยจาํแนกออกเป็นกิจกรรม 
ระยะเวลา   3 เดือน ไดแ้ก่ 

- ขั้นการเตรียมการวิจยั ไดแ้ก่ การศึกษาหาขอ้มูลจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต การเตรียม
บุคคลากร วิทยากร พื้นท่ี เคร่ืองมือ กลุ่มเป้าหมาย ใชร้ะยะเวลา   1 เดือน 

- ขั้นการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐาน ใชร้ะยะเวลา  1  เดือน 
- ขั้นการประชุมเชิงปฏิบติัการ ใชร้ะยะเวลา   1 เดือน 
ขั้นตอนที ่   2 การตรวจสอบขอ้มูลคนจน ท่ีจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มองคก์ร

ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี ตามนโยบายของผูใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการ และเพื่อตอ้งการศึกษาขอ้เทจ็จริง
เพื่อเป็นองคป์ระกอบในการส่งเสริมบทบาทในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ จาํแนกออกเป็น
กิจกรรม ระยะเวลา   2 เดือน ไดแ้ก่ 

- ขั้นการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐาน ท่ีจดทะเบียนคนยากจนกบักระทรวงมหาดไทย โดยมี
สาํนกังานจงัหวดัภูเกต็เป็นศูนยป์ระสานงานระดบัจงัหวดั นอกจากน้ี ยงัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานเกษตรจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั และท่ีวา่
การอาํเภอทั้ง  3 อาํเภอ เพือ่นาํมาวิเคราะห์ และแยกแยกรายละเอียดการใหก้ารสนบัสนุนโครงการ
ในกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ระยะเวลา   1 เดือน 
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- ขั้นการรวมรวมขอ้มูลและการประเมินผลการใหค้วามช่วยเหลือการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน และการศึกษาเป็นกรณีเฉพาะรายเพื่อนาํมาประกอบในการจดัทาํรายงาน ระยะเวลา   1 เดือน 

ขั้นตอนที ่   3 การจดัเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาขบวนการสหกรณ์และการเช่ือม 
โยงเครือข่าย เป็นการจดักระบวนการดาํเนินกิจกรรม ในการศึกษารูปแบบ/กระบวนการใน
การศึกษาวิเคราะห์ การกาํหนดทิศทางและการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุ่ม/องคก์รชุมชนในจงัหวดั
ภูเกต็ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์แวดลอ้ม (SWOT Analysis) การใชเ้ทคนิคการระดม
ความคิดสร้างสรรค ์ (AIC : Appreciation Influence Control) และการใชเ้ทคนิคตน้ไมปั้ญญา 
ระยะเวลา   6 เดือน ประกอบดว้ย 

- ขั้นการเตรียมการ โดยการจดัประชุมและการประสานความร่วมมือกบัชุมชน 
ระยะเวลา   1 เดือน  

- ขั้นการประชุมเชิงปฏิบติัการ ในแต่ละกลุ่ม/องคก์รท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
ระยะเวลา   2  เดือน 

- ขั้นการประชุมเชิงปฏิบติัการ ในแต่ละกลุ่ม/องคก์รท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ เพื่อ
คน้หารูปแบบ กระบวนการในการดาํเนินงานเช่ือมโยงเครือข่าย ระยะเวลา   3 
เดือน 

ขั้นตอนที ่  4   การศึกษาทดลอง การกระตุน้สนบัสุนนการสร้างพนัธมิตร และการเช่ือมโยง
เครือข่ายๆไปสู่การปฏิบติั ระยะเวลา  2 เดือน 

ขั้นตอนที ่  5   การแลกเปล่ียนประสบการณ์และการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขบวนการ
สหกรณ์ พร้อมจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานและการจดัทาํรูปเล่มเสนอ ระยะเวลา   1 เดือน 
 

 
 

จดุเร่ิมต้น ทีต้่องตรึกตรอง.......ของทมีวจิยัขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั   ภูเกต็ 

ไม่ เร่ิม   จากตัวเรา     ให้ เร่ิม      จากชุมชน 
ไม่ มัวเมา   สร้างปัญหา       ให้ ช่ืนชม   คนสร้างสรรค์ 
ไม่ สร้างแบลน   แคลงศรัทธา       ให้ เกือ้หนุน   ทุนต่อกนั 
ไม่ แสวงหา   แต่ผลงาน      ให้ กล้าฝัน   และทาํจริง 
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กรอบแนวคดิ การจัดเวทเีรียนรู้การสังเคราะห์บทเรียนการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดเวทเีรียนรู้สังเคราะห์บทเรียน การเช่ือมโยงเครือข่าย
สหกรณ์ และกลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 

 

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 
สหกรณ์   3           ประเภท 
เครือข่าย              3          เครือข่าย    
กลุ่ม/องคก์รชุมชน 3 กลุ่ม 

 

ทีมวิจยั 
- การสร้างทีมงานวิจยั 
- การจดัทาํเป้าหมาย 
- แผนการดาํเนินงาน 
- การปฏิบติังานภาคสนาม 

การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ทีมวจิยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประสาน/ติดตามสนบัสนุน 
ทีมประสานงาน 

 

ดาํเนินงานโครงการวจิยั 
เขตพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

การสงัเคราะห์ 
ศกัยภาพของสหกรณ์ 

กลุ่มองคก์รชุมชนในการแกปั้ญหา
ความยากจนและการมีส่วนร่วมใน

สงัคม 

การศึกษารูปแบบ 
แนวทางกลยทุธ์ เทคนิควิธี ใน
การส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ 

การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม องคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 

การตรวจสอบขอ้มูลคนจนท่ีจดทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์กลุ่ม องคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 

 

การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาขบวนการ
สหกรณ์และการเช่ือมโยงเครือข่าย 

กระตุน้/สนบัสนุนการสร้างพนัธมิตรและการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์และ 
ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ขบวนการสหกรณ์ 
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แผนปฏิบัติงานของโครงการวจัิยการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 
ระยะที ่ 1 การเตรียมการวจัิยการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
 กิจกรรมท่ี  1 การเตรียมการ 
 รูปแบบ   การศึกษาคน้ควา้ ทบทวน 
    การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ี ส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ระยะเวลา  1 เดือน 
 ผูรั้บผดิชอบ  คณะวิจยั 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ - เกิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้กบัหน่วยงาน กลุ่ม/องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี 
    - ทราบขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่ม/องคก์รชุมชนและหน่วยงาน 
                                                   ของรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม 
    - ไดที้มปฏิบติังานผูช่้วยนกัวจิยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 
 
 กิจกรรมท่ี   2 การสาํรวจขอ้มูลพื้นฐาน 
 รูปแบบ   การสาํรวจโดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบเปิด และการนาํขอ้มูลเดิมมา 

ศึกษาวเิคราะห์  
 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี 
 ระยะเวลาดาํเนินงาน 2 เดือน 
 ผูรั้บผดิชอบ  คณะวิจยัและผูช่้วยนกัวจิยั 
 ขั้นตอนการดาํเนินงาน - การศึกษาจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    - การสร้างเคร่ืองมือ และวิธีการ 
    - การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
    - การศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล 
    - การสรุปและจดัทาํรายงานผลการศึกษาเบ้ืองตน้ 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การรายงานผลการศึกษาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
 กิจกรรมท่ี   3 การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประเมินความสนใจ 
 รูปแบบ   การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่ม/องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  4  กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 



 

โครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

17 

   - กลุ่มสหกรณ์ผูผ้ลิต  
- กลุ่มสหกรณ์ผูใ้หบ้ริการ   
- กลุ่มสหกรณ์เครดิตยเูนียน  
- และกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  
   กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มสินคา้ OTOP กองทุนหมู่บา้น หมู่บา้น  SML  
โดยใชรู้ปแบบการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม (Mind  Mapping) 

ระยะเวลาดาํเนินงาน    3 เดือน  
ผูรั้บผดิชอบ  คณะผูว้จิยั 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 1. การเตรียมความพร้อมในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ไดแ้ก่  

    สถานท่ี วิทยากร วสัดุ อุปกรณ์ การเดินทาง เป็นตน้ 
2. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ มีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
    - การเล่าประสบการณ์ของผูน้าํชุมชน 
    - การแบ่งกลุ่มนาํเสนอผลการศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงาน 
      3 – 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และจดัทาํแผนท่ีความคิด 
    - การนาํเสนอแผนท่ีความคิดของแต่ละกลุ่ม 
    - การสรุปโดยภาพรวมของแผนท่ีความคิดทุกกลุ่ม 
    - การจดัลาํดบัความสาํคญัของสถานการณ์ท่ีสาํคญั 
    - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ 
    - การประเมินความสนใจผูเ้ขา้ร่วมการประชุมของกลุ่ม/องคก์ร 
      ชุมชนในพื้นท่ี 

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ กลุ่ม/องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี แสดงความจาํนงเขา้ร่วมโครงการ 
 
 กิจกรรมท่ี   4 การตรวจสอบขอ้มูลคนจน 
 รูปแบบ   การศึกษาขอ้มูลคนจนตามโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนในเขต 
     พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ และการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนยากจน  8  ประเภท ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ ประกอบดว้ย 

1. คนเป็นหน้ีสิน 
2. ยากจนไม่มีท่ีทาํกิน 
3. นกัศึกษาท่ีตอ้งการมีงานทาํ 
4. คนเร่รอน 
5. ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
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6. ผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 
7. ถูกหลอกลวง 
8. กลุ่มอ่ืนๆ 

 ระยะเวลาดาํเนินงาน 2 เดือน 
 ผูรั้บผดิชอบ  คณะผูว้จิยั 
 ขั้นตอนการดาํเนินงาน - การศึกษาขอ้มูลจากผลการสาํรวจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    - การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
    - การสรุปผลและรายงานผลการศึกษา 
    - การแยกประเภทคนจนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รายงานผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน และการศึกษา 
                                                       ประสบการณ์จากรูปแบบการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 
ระยะที ่  2 การวเิคราะห์ปัญหาและกาํหนดทศิทางการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 กิจกรรมท่ี 1  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการกลุ่ม/องคก์รท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
 รูปแบบ   การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ จาํแนกเป็นรายองคก์ร 
    5 กลุ่มประเภทกิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตการเกษตร กลุ่มผูใ้หบ้ริการ  

สหกรณ์เครดิตยเูนียน และกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสินคา้ 
OTOP   และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ระยะเวลาดาํเนินงาน 3   เดือน 
 ผูรั้บผดิชอบ  คณะผูว้จิยั 
 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 1. การเตรียมความพร้อมในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบั 

    ชุมชน ไดแ้ก่ สถานท่ี อาหาร ท่ีพกั วิทยากร เป็นตน้ 
2. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนดงัน้ี 
    - การระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาภูมิหลงัและความเป็นมา 
    - การระดมความคิดเห็น คน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยั 
      คุกคาม  
    - การกาํหนดแนวความคิด วิสยัทศัน์และทิศทางร่วมกนั 
    - การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
    - การแสวงหาหนทางในการปฏิบติังานสร้างเครือข่ายร่วมกนั 
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 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1. แผนปฏิบติังาน และการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รชุมชน 
    2. รูปแบบกระบวนการและการกาํหนดทิศทางในการสร้างเครือข่าย 
                                                          ในการดาํเนินงานร่วมกนัของกลุ่ม/องคก์รชุมชน 

  
กิจกรรมท่ี   2  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการกลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ เพื่อคน้หา 

  รูปแบบและกระบวนการในการดาํเนินงานสร้างเครือข่ายพนัธมิตรร่วมกนั 
รูปแบบ   การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
กลุ่มเป้าหมาย  ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
ระยะเวลาดาํเนินงาน  3 เดือน 
ผูรั้บผดิชอบ   คณะผูว้จิยั  ผูช่้วยนกัวิจยัและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 1. การเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบติัการ ไดแ้ก่ การ 

    จดัสถานท่ี อาหาร ท่ีพกั วสัดุ อุปกรณ์ และการอาํนวยความสะดวก  
    เป็นตน้ 
2. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ มีขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
    - ขั้นตอนการเล่าเร่ืองบนัทึกเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
    - การสรุปบทเรียนในเบ้ืองตน้ของการสร้างและพฒันากลุ่ม/องคก์ร 
       ชุมชน 
    - การสร้างวสิยัทศัน์ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สถานการณ์ 
      ปัจจุบนั การกาํหนดวิสยัทศัน์ร่วม  
    - การกาํหนดยทุธ์ศาสตร์ ประกอบดว้ย การคิดโครงการเพ่ือให ้
      บรรลุวตัถุประสงค ์และการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ 
   - การกาํหนดแผนปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การแบ่งกลุ่ม 
      ผูรั้บผดิชอบ และการเขียนโครงการ 

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1. แผนการดาํเนินงานเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/องคก์รชุมชน 
    2. รูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร 
                                                           และประชาชนและองคก์รอ่ืนๆในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ และ 
                                                           จงัหวดัใกลเ้คียง 
 
ระยะที ่  3 การทดลองนําแผนไปปฏิบัติจริงในสนาม 
 กิจกรรมท่ี   1  การติดตามผลการดาํเนินงาน 
 รูปแบบ   การประชุมกลุ่มยอ่ยแบบมีส่วนร่วม 
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 กลุ่มเป้าหมาย  ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี 
 ระยะเวลาดาํเนินงาน 2 เดือน 
 ผูรั้บผดิชอบ  คณะผูว้จิยั และทีมปฏิบติังานสนาม 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รายงานผลการติดตามการนาํแผนไปปฏิบติั 
 
ระยะที ่  4  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สรุปบทเรียน 
 กิจกรรมท่ี   1  การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

รูปแบบ   การประชุมกลุ่มยอ่ย และการสมัภาษณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย  ตวัแทนกลุ่ม/องคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี 
   นกัวจิยั ผูช่้วยนกัวจิยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 
ระยะเวลาดาํเนินงาน 1 เดือน 
ผูรั้บผดิชอบ  คณะผูว้จิยั 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รายงานผลการประเมินโครงการ 

 กิจกรรมท่ี   2  การสรุแปละจดัทาํรายงานผลการวิจยั 
 รูปแบบ   การประชุมกลุ่มยอ่ยและการจดัทาํเอกสารรายงาน 
 ระยะเวลาดาํเนินงาน 1 เดือน 
 ผูรั้บผดิชอบ  คณะผูว้จิยั 
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รายงานผลงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

7. นิยามศัพท์  
  1. กรอบทิศทางการดาํเนินงาน หมายถึง แผนการดาํเนินงานของสหกรณ์ท่ีคาํนึงถึง
ศกัยภาพและความพร้อมตลอดจนปัจจยัสภาพแวดลอ้มและเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่าย
บริหารจดัการสหกรณ์ในการวางแผน 
  2. คุณค่าสหกรณ์ หมายถึง ค่านิยมพื้นฐานของนกัสหกรณ์ประกอบดว้ย การพึ่งพาและ
รับผดิชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความสามคัคี สมาชิก 
สหกรณ์ตั้งมัน่อยูใ่นค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซ่ือสตัย ์ เปิดเผยรับผดิชอบต่อสงัคมและเอ้ือ
อาทรต่อผูอ่ื้นตามแบบแผนท่ีสืบทอดมาจากผูริ้เร่ิมการสหกรณ์ 
  3. วิสยัทศัน์สหกรณ์ “เป็นระบบเครือข่ายขององคก์รช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและ
สงัคมหลากหลายรูปแบบท่ีตระหนกัในคุณค่าของหลกัและวิธีการสหกรณ์ มีการร่วมมือกนัท่ีจะ
พฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร และเก้ือกลูต่อการสร้างความเขม้แขง็ย ัง่ยนื ชุมชน สงัคม ประเทศ” 
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  4. สหกรณ์ภาคประชาชนหรือกลุ่ม/องคก์รประชาชน ท่ีเป็นเป้าหมายส่วนหน่ึงในการ
วิจยั หมายถึง กลุ่ม/องคก์รประชาชน ท่ีสมาชิกร่วมมือกนับนพ้ืนฐานความสมคัรใจท่ีจะร่วมกนั
บริหาร การจดัการบนหลกัการร่วมมือกนั การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการ
แกไ้ขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมร่วมกนัอาทิ กลุ่มออมทรัพย ์ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการพฒันา 
กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์ ธนาคารหมู่บา้น ตามแนวพระราชดาํริ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์       
เป็นตน้ 
  5. เครือข่ายคุณค่า / เครือข่ายพนัธมิตร  หมายถึง  เครือข่ายความร่วมมือท่ีกลุ่ม / องคก์ร
ท่ีมีเป้าหมายสอดคลอ้งร่วมกนั  เป็นพนัธมิตรร่วมกนัเพื่อประโยชน์ร่วมกนั  ในรูปของเครือข่ายทาง
ธุรกิจ  เครือข่ายทางสงัคม  หรือเครือข่ายทางวิชาการ 
  6. การเช่ือมโยงเครือข่าย  หมายถึง  การสร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตร  
ระหวา่งกลุ่ม / องคก์ร  ประชาชนตั้งแต่  2 กลุ่ม / องคก์รข้ึนไป  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํกิจกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่งร่วมกนัอยา่งจริงใจ  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึน  มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งจริงใจ  และไดป้ระโยชน์ร่วมกนั  ทั้งน้ีการท่ีกลุ่ม / องคก์รประชาชนจะมา
เช่ือมโยงเครือข่ายนั้นตอ้งเป็นนโยบายอยา่งเป็นทางการของกลุ่ม/องคก์รประชาชน 
  7.  การเสริมความเขม้แขง็ของกลุ่ม / องคก์รประชาชน  หมายถึง  กระบวนการท่ี
นาํไปสู่การกาํหนดแผนหรือกรอบทิศทาง  การดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร  โดยเนน้ไปท่ีการ
แนะนาํใหฝ่้ายบริหารจดัการของกลุ่ม / องคก์รประชาชน  ไดพ้ิจารณาส่ิงท่ีเป็นโอกาส  อุปสรรค  จุด
แขง็และจุดอ่อนของกลุ่ม / องคก์รของตน  จากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ( ซ่ึงภาษาทางบริหารธุรกิจ  เรียกวา่  การจดัทาํแผนกลยทุธ์  (Strategic  Plan )  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการกาํหนดวิสยัทศัน์  ภารกิจ  และกลยทุธ์  หรืออาจจะเรียกอยา่งอ่ืนเพื่อใหเ้กิด
ความ  เขา้ใจท่ีง่าย  ผลของกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม / องคก์รประชาชน  จะช่วย
ใหก้ลุ่ม / องคก์รตดัสอนใจไดว้า่  จะเช่ือมโยง  เครือข่ายกบัใครหรือไม่  อยา่งใดและเม่ือใด 
 

การสร้างขบวนการสหกรณ์ 
 

จะ พฒันาชุมชน ต้องพฒันาที่องค์กร 
จะ พฒันาสหกรณ์   ต้องพฒันาที่ประชาชน 
จะ พฒันาคน   ต้องพฒันาที่จติใจ 
จะ พฒันาใคร   ต้องพฒันาที่ตนเองก่อน 
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บทที ่  2 
 

สถานการณ์ขบวนการสหกรณ์ของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ 
 

สภาพทัว่ไป  พืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 

จังหวดัภูเกต็ 
 

ไข่มุกอนัดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวรีสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม 
 
  จงัหวดัภูเกต็ เป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคใตข้องประเทศไทยท่ีมีประวติัศาสตร์  ความ
เป็นมาปรากฏหลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีนบัพนัปี  เป็นท่ีรู้จกัของนกัเดินเรือท่ีใช้
เสน้ทางระหวา่งจีนกบัอินโดนีเซีย  ผา่นแหลมมลาย ู  จนกระทัง่ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้
กษตัริยพ์ม่าไดย้กทพัมาตีหวัเมืองต่างๆ  ทางใตเ้ร่ือยมาจนถึงเมืองถลาง  ขณะนั้นเจา้เมืองถลางซ่ึงถึง
แก่กรรมลง  คุณหญิงจนั  ภรรยาและคุณหญิงมุกนอ้งสาว  จึงรวบรวมกาํลงัพลต่อสูก้องทพัพม่าจน
แตกพา่ยไป  เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม  2328  พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้งคุณหญิงจนั  เป็นทา้วเทพกษตัรี  และคุณมุกเป็นทา้วศรีสุนทร  ต่อมา
เมืองภูเกต็ไดเ้จริญเติบโตมากข้ึนจากการคา้และเหมืองแร่  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
รัชกาลท่ี  5  จึงทรงรวบรวมหวัเมืองชายเลตะวนัตกเป็น   “  มณฑลภูเกต็ ”  จากนั้นไดย้กเลิกมณฑล
ภูเกต็เม่ือปี   พ.ศ.  2476    และเปล่ียนมาเป็น   “  จงัหวดัภูเกต็  ”  
 
  ภูเกต็ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกติดชายฝ่ังทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย ประกอบดว้ย
เกาะภูเกต็ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และเกาะบริวารอีก 32 เกาะ รวมเน้ือท่ี 576 ตาราง
กิโลเมตร ทางดา้นทิศเหนือของเกาะ จดช่องปากพระ จงัหวดัพงังา เช่ือมโดยสะพานสารสินและ
สะพานทา้วเทพกษตัรี  ทิศใตจ้ดทะเลอนัดามนั  ทิศตะวนัออกจดทะเลจงัหวดัพงังา  ทิศตะวนัตกจด
ทะเลอนัดามนั  มีประชากรประมาณ  270,000  คน  แบ่งการปกครองเป็น  3  อาํเภอ  16  ตาํบล  103  
หมู่บา้น  ประกอบดว้ย  อาํเภอเมือง  อาํเภอถลาง  และอาํเภอกะทู ้  
 
  พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ประมาณร้อยละ  70  เป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น  ทอดจากทิศเหนือถึงทิศ
ใตร้อบเกาะมีหาดทรายสวยงามและป่าชายเลน  มีฤดู   2 ฤดู  คือ  ฤดูฝน  และฤดูร้อน  อุณหภูมิ  22-
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33  องศาเซลเซียส  สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพธุรกิจการท่องเท่ียว  และเป็น
แหล่งท่ีมาของรายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึง  ไดแ้ก่  ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  โรงแรมร้านอาหาร  
ร้านคา้ท่ีระลึก  และธุรกิจบริการ  นอกจากน้ีมีการทาํเกษตรกรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่  การปลุกยางพารา  
มะพร้าว  สปัปะรด  การประมง การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า  ภาคอุตสาหกรรมสาํคญัไดแ้ก่    อุตสาหกรรม
แปรรูปสินคา้เกษตร และอุตสาหกรรมดา้นประมง   
   
  การส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
  จงัหวดัภูเกต็ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่  มีเกาะบริวารกวา่  30  เกาะ  
และมีพื้นท่ีติดต่อทางทะเลกบัจงัหวดักระบ่ี  พงังา  และประเทศขา้งเคียง   ทาํใหมี้แหล่งท่องเท่ียว
มากมาย  ทาํใหมี้นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเกต็กวา่ปีละ  4  ลา้นคน  สร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดั
ภูเกต็กวา่  60,000 ลา้นบาท แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ หาด
ราไวย ์ หาดป่าตอง หาดกมลา หาดกะตะ- กะรน หาดในหาน แหลมพรหมเทพ เกาะบอน เกาะเข ้
เกาะราชาใหญ่ – ราชานอ้ย เกาะไมท่้อน เกาะรังใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทางทะเลท่ีสวยงามท่ี
เรียกวา่ “ไข่มุกมุกอนัดามนั” นอกจากน้ี ยงัมี ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
อาคารแบบชิโนโปตุเกส ศูนยอ์นุรักษม์รดกทอ้งถ่ิน วดัพระทอง วดัฉลอง มสัยดิ สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา และงานเทศกาล ประเพณีทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ งานทา้วเทพกระษตัรี – ทา้วศรีสุนทร งาน
ประเพณีลอยเรือชาวเล งานผอ้ต่อ งานประเพณีถือศีลกินผกั การแข่งขนัเรือใบชิงถว้ยพระราชทาน 
และการกีฬาทางนํ้า ตลอดทั้งเทศกาลเปิดฤดูการท่องเท่ียว 
 

  นอกจากธรรมชาติชายหาด ทะเล และขนุเขาอนัสวยงามแลว้ ส่ิงท่ีสาํคญัอีกประการ
หน่ึงของการส่งเสริมการท่องเท่ียวกคื็อ อาหารและแหล่งบนัเทิง โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองทั้งคาว 
หวาน ท่ีมีรูปแบบการปรุงรสชาติ ท่ีมีเอกลกัษณ์พเิศษ ไดแ้ก่ หม่ีฮกเก้ียน หม่ีสัว่ ขนมจีนภูเกต็       
โอเตะ๊  โลบะ  นํ้าพริกกุง้สด นํ้าพริกกุง้เสียบ เตา้ซอ้ โอะ๊เอ๋ว  เมด็มะม่วงหิมพานต ์  สบัปะรดภูเกต็ 
สินคา้ท่ีระลึก ไดแ้ก่ ผา้บาติก ไข่มุก เคร่ืองหนงั ผลิตภณัฑจ์ากเปลือกหอย ยางพารา และอาหารทะเล 
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สถานการณ์ของกลุ่มสหกรณ์และองค์กรเครือข่ายในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 

       จงัหวดัภูเกต็ เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และมีการหลัง่ไหลของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบริการเขา้มาสร้างฐานเศรษฐกิจของจงัหวดัภูเกต็ใหเ้ขม้แขง็ จนทาํใหก้าร
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นรายไดห้ลกัท่ีสาํคญัของจงัหวดัภูเกต็ ดงัจะเห็นไดจ้ากในอดีตท่ีผา่นมา จงัหวดั
ภูเกต็มีสภาพเป็นเกาะ ผลผลิตสวนใหญ่จะเป็นกิจการการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํนา การทาํสวนยางพารา 
สวนมะพร้าว สวนผลไม ้การประมง และการเหมืองแร่ดีบุก  ดงันั้นการส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ จึง
มุ่งไปสู่กลุ่มเกษตรกร มีการส่งเสริมจดัตั้งและพฒันากลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
พฒันาอาชีพ สาํหรับองคก์รชุมชนใดท่ีมีความพร้อมในการบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็ ทางราชการจะ
สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งเป็นองคก์รนิติบุคคล ตามลกัษณะกลุ่มกิจกรรมการประกอบอาชีพ 
ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยเูนียน สหกรณ์ประมง เป็นหลกั ส่วนใหญ่
จะมุ่งเนน้การใหบ้ริการสินเช่ือ การจดัหาเงินทุน ท่ีไดม้าจากผูถื้อหุน้ของสมาชิก การออกตัว๋สญัญาใช้
เงิน และการหาแหล่งเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวจากทางราชการ ธนาคาร ธุรกิจเอกชนและสหกรณ์
อ่ืนๆ เพื่อนาํมาใหส้มาชิกไดกู้ย้มืนาํไปใชใ้นการประกอบการธุรกิจการเกษตร ต่อมาเม่ือมีการหลัง่ไหล
ของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีความตอ้งการสมัผสักบั ธรรมชาติทางทะเลมากข้ึน จึงทาํใหเ้กาะภูเกต็กลายเป็น
แหล่งดึงดูดการท่องเท่ียวทางทะเลของประเทศ ฝ่ังอนัดามนั ท่ีสร้างรายไดจ้ากการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ และต่างประเทศ จนเกิดอุตสาหกรรมบริการดา้นการท่องเท่ียวเกิดข้ึนมากมาย เพื่อ
รองรับความเจริญเติบโตทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การจดัสร้างสนามบินนานาชาติ โรงแรม ท่ีพกั สถานท่ี
ตากอากาศ ร้านอาหาร ธุรกิจบริการขนส่ง  ดงันั้นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ จึงมีความเก่ียวพนักบั
เศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนโดยภาพรวม  
 
บทบาทของส่วนราชการกบัการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 
            การส่งเสริมกิจการสหกรณ์และการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มีหน่วยงานราชการหลกัท่ี
รับผดิชอบและใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์รชุมชน ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีสาํคญั ไดแก่ สหกรณ์จงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั 
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั เกษตรจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั และศูนยก์ารท่องเท่ียวกีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดั นอกจากน้ียงัมีภาคเอกชนและประชาชนท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการ
สหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชนไดแ้ก่ ชมรมนกับริหารงานบุคคลจงัหวดัภูเกต็ สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่องเท่ียว เป็นตน้  
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การส่งเสริมกจิการของสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 
สหกรณ์จังหวดัภูเกต็  
  สหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2519 เพื่อดูแล แนะนาํส่งเสริมกิจการ 
สหกรณ์มี 2 สหกรณ์ ไดแ้ก่ ร้านคา้สหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ จาํกดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2491  และ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเกต็ จาํกดั  จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2504 ขณะเดียวกนัไดท้าํหนา้ท่ีเผยแพร่
ความรู้เร่ืองสหกรณ์แก่กลุ่มอาชีพ และประชาชนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดและประโยชน์ของ 
สหกรณ์ ปัจจุบนัมีการจดัตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆ รวม 43 สหกรณ์ โดยในปี พ.ศ.  2548 กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ไดรั้บรองสหกรณ์ เครดิตยเูนียน เป็นสหกรณ์ประเภทท่ี 7  นอกจากน้ี ไดส้นบัสนุนใหมี้การ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 24 กลุ่ม เพื่อเป็นแกนนาํในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บักิจการสหกรณ์ และเป็นตน้แบบในการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑต์ามนโยบายของ      
รัฐบาลในการพฒันาสินคา้ OTOP  และวสิาหกิจชุมชน 
  การส่งเสริมกิจการสหกรณ์ของจงัหวดัภูเกต็ นอกจากจะส่งเสริมในรูปแบบของ
สหกรณ์ชุมชนทัว่ไป ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์ 
เครดิตยเูนียน สหกรณ์ผูเ้พาะเล้ียงกุง้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร ยงัมีธุรกิจชุมชนท่ีขอประกอบการ
ธุรกิจสหกรณ์ของภาคเอกชน ไดแ้ก่การจดัตั้งสหกรณ์ส่ีลอ้เลก็ จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานไทย
ซาร์โก ้จาํกดั สหกรณ์บริการและการท่องเท่ียวตาํบลกะรน จาํกดั และสหกรณ์บริการอ่ืนๆ ท่ีภาคเอกชน
ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการสงเสริมกิจการสหกรณ์ในโรงงาน และสถานบริการอีกมาก 
  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ไดร่้วมกบัส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมกนัรณรงค ์        
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการโรงแรมต่างๆ ไดเ้ขา้ใจในหลกัวิธีการสหกรณ์ โดยได้
ดาํเนินการจดัตั้งร้านสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2491 เป็นสหกรณ์แห่งแรกของ
จงัหวดัภูเกต็จนถึงปัจจุบนัมีสหกรณ์น้ีอยูใ่นการดูแลของสหกรณ์ภูเกต็ จาํนวน 7 ประเภท 43 สหกรณ์ 
สมาชิก 17,674 คน ทุนดาํเนินการ1,703 ลา้นบาท ไดแ้ก่สหกรณ์การเกษตร 7 แห่ง สหกรณ์ประมง 2 
แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย ์ 14 แห่ง สหกรณ์ร้านคา้ 4 แห่ง สหกรณ์บริการ 12 แห่ง และสหกรณ์เครดิต
ยเูนียน 4 แห่ง   

นอกจากน้ี ไดส้นบัสนุนใหมี้การพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน ตามโครงการ หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ (OTOP) และการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 34 กลุ่ม โดยในปี 2548 ไดด้าํเนินการ
ศึกษาวจิยัและพฒันากลุ่มสินคา้ OTOP และวิสาหกิจชุมชน จาํนวน 7 กลุ่ม แยกเป็นประเภทอาหาร 2 
กลุ่ม ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 2 กลุ่ม เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัตกแต่ง 3 กลุ่ม และศิลปะประดิษฐแ์ละ
ของท่ีระลึก 1 กลุ่ม 
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            สหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ไดร้วบรวมขอ้มูลจาํนวนสหกรณ์ สมาชิกและทุนดาํเนินงาน
ประจาํปี 2548 ไวด้งัน้ี 
 
ลาํดบัท่ี ประเภทสหกรณ์ จาํนวนสมาชิก จาํนวนสหกรณ์ ทุนดาํเนินการ 

1. สหกรณ์การเกษตร 2,627 7 91,160,932 
2. สหกรณ์ประมง 122 2 126,883,580 
3. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 8,473 14 1,452,963,280 
4. สหกรณ์ร้านคา้ 2,426 4 12,425,966 
5. สหกรณ์บริการ 1,187 12 20,204,755 
6. สหกรณ์เครดิตยเูนียน 14,210 4 - 
7. สหกรณ์นิคม - - - 
8. กลุ่มเกษตรกร 24,000 15  
 รวม 53,045 58 1,703,638,513 

          
การส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน และสินค้า  OTOP  
 

           รัฐบาลโดยการนาํของ พ.ต.ท. ดร. ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไดด้าํเนินนโยบาย
เนน้หนกัในการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้จกัประหยดั การ 
อดออม และรวมตวักนัเป็นกลุ่ม/องคก์รประชาชน พฒันาสินคา้จากภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นสินคา้ชุมชน
หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) และการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน นอกจากน้ียงัได้
ส่งเสริมใหกิ้จการของชุมชนท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการท่ีดาํเนินการโดยคณะบุคลากรท่ีมี
ความผกูพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนั และรวมตวักนั ประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบ
ใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่ง 
ชุมชน เป็นวสิาหกิจชุมชน (Community Enterprise) ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548 เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการประกอบการ กิจการของชุมชนท่ีไม่เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน เน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับ และการสนบัสนุนของภาครัฐและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน จึงเกิดการยบุรวมกลุ่ม องคก์รชุมชน และ
เครือข่ายกิจกรรมหลายลกัษณะ ตามลกัษณะของปัญหา ความตอ้งการของชุมชนท่ีเกิดข้ึน และท่ี
หน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐบาลไดก้าํหนดเป็นนโยบายในการแกไ้ขปัญหาทางสงัคมร่วมกนั ไดแ้ก่  
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1. การรวมตวักนัตามลกัษณะการประกอบอาชีพ หรือเศรษฐกิจของสมาชิกเป็นหลกั 
2. การรวมตวักนัทางดา้นการพฒันาสงัคม ทั้งในเร่ือง เดก็ เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุคน

พิการ ผูด้อ้ยโอกาส หรือการแกไ้ขปัญหาในชุมชน เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3. การรวมตวักนัท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการระดมทุน การออมทรัพย ์ เพื่อเป็นกองทุนของ
ชุมชน สมาชิกสามารถกูย้มืไปประกอบอาชีพได ้ และเพื่อเป็นสวสัดิการของ
สมาชิก/กลุ่ม/องคก์รชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ธนาคารหมู่บา้น 
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน เป็นตน้ 

 
การรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชนเพือ่กจิกรรมชุมชน 

โดยปกติ การดาํเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม/องคก์รชุมชน จะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
หรือตามสภาพปัญหา/ความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั หลายกิจกรรมเป็นวฒันธรรมท่ีไม่มีรูปแบบ
ชดัเจน ตายตวั แต่เป็นวิธีปฏิบติังานตามฤดูกาล เทศกาล หรือตามสถานการณ์ เช่นกลุ่มหนุ่มสาว ท่ี
รวมตวักนัจดังานประเพณีและการกีฬา กลุ่มวยัทอง กลุ่มผูสู้งอาย ุ ท่ีรวมตวักนัตามลกัษณะอาย ุ กลุ่ม
ชาวนาท่ีรวมตวักนัตามลกัษณะของอาชีพ สาํหรับการรวมตวักนัท่ีเกิดข้ึนจากการผลกัดนัหรือการ
กระตุน้ของหน่วยงานรัฐ จะมีแผนงาน/โครงการสนบัสนุนท่ีชดัเจน และมีหน่วยงาน ผูรั้บผดิชอบ
โดยตรง ทาํใหก้ลุ่ม องคก์รท่ีเกิดข้ึน มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวเป็นระบบ และเห็นเป็นปรากฏการณ์ท่ี
ชดัเจนในกิจกรรมปฏิบติังาน นอกจากน้ีแลว้ เม่ือมีการผลกัดนัโครงการ/กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาสงัคม
จากนโยบายของรัฐบาลท่ีจะตอ้งเร่งรัดใหส้าํเร็จตามนโยบายท่ีแถลงไวก้บัรัฐสภาประประชาชน จะมีผล
ต่อการจดัตั้งและพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนกนัอยา่งกวา้งขวาง และอาจมีผลใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม
ของทางราชการแต่ละหน่วยงาน ตอ้งปรับกลยทุธ์และวิธีการในการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาล จึงทาํใหเ้กิดกลุ่ม/กิจกรรมมากมาย ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน ท่ีมีระเบียบกฎหมายและขอ้ปฏิบติัจากทางราชการเป็นตวักาํหนด เช่น พระราชบญัญติั
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง พ.ศ. 2546    ท่ีกาํหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ใน
ทุกหมู่บา้น/ชุมชนเมือง (หมู่บา้นละ 1 ลา้นบาท) กวา่ 72,000 หมู่บา้น/ชุมชนพระราชบญัญติัส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ท่ีมอบหมายใหห้น่วยงานราชการรับรอง กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีเป็นนิติบุคคล
และท่ีไม่เป็นนิติบุคคลทุกประเภท โครงการ SML ท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาชุมชน/หมู่บา้นเร่งด่วน และ
โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน (กจ.คจ.) ท่ีกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายตามเกณฑช้ี์วดัความจาํเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ) ในหมู่บา้นใหห้มู่บา้นเป็นจุดดาํเนินการ ทาํใหเ้กิดกลุ่ม/องคก์รชุมชนข้ึนทุกหมู่บา้นอยา่งรวดเร็ว 
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ดงันั้น ความแตกต่างกนัในดา้นคุณภาพ และประสิทธิภาพของกลุ่ม/องคก์รชุมชน จึงมีผลต่อความสาํเร็จ
และความยัง่ยนืของกลุ่ม/องคก์รนั้นๆ 
 

การศึกษาสภาพกลุ่ม/องค์กรชุมชนในการส่งเสริมกจิการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 

  จากการศึกษากลุ่ม/องคก์รชุมชน ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ พบวา่ ในการดาํเนินงาน
สนบัสนุน ส่งเสริมการจดัตั้งและพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ พบวา่ มีหน่วยงาน
หลกัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร   7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สหกรณ์จงัหวดั 
เกษตรจงัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั และศูนย์
การท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดั โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคท์อ้งถ่ินท่ีใหก้ารสนบัสนุนในระดบัพื้นท่ี  
  นอกจากน้ีแลว้ หน่วยงานราชการและองคก์รพฒันาเอกชน  ยงัไดมี้กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพฒันาในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ 

1. เครือข่ายการประกอบอาชีพและการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ใน
รูปแบบของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เครือข่ายสินคา้ OTOP  เครือข่าย
กลุ่มอาชีพตามประเภทสินคา้ เช่น เครือข่ายกลุ่มผา้บาติก เครือข่ายกลุ่มเคร่ืองหนงั 
เครือข่ายกลุ่มแปรรูปการเกษตร เครือข่ายธุรกิจสปาและสมุนไพร และเครือข่าย
การท่องเท่ียว นอกจากน้ี ยงัมีการจดัระดบัชั้น ตามลกัษณะของลกัษณะเขตการ
ปกครอง เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพสตรี ระดบัตาํบล อาํเภอ จงัหวดั เครือข่ายสินคา้ 
OTOP ระดบัอาํเภอ จงัหวดั ภาค เครือข่ายธุรกิจสปา ระดบัอาํเภอ จงัหวดั เป็นตน้   

2. เครือข่ายการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาสงัคม ทั้งในเร่ือง
เดก็ สตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส หรือการแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
เช่น การแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาวยัรุ่น เช่น เครือข่าย
ป้องกนัปัญหายาเสพติดระดบัอาํเภอ จงัหวดั  เครือข่ายผูสู้งอายรุะดบัอาํเภอ 
จงัหวดั เครือข่ายสุขภาพระดบัอาํเภอ จงัหวดั เป็นตน้  

3. เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจของนโยบายรัฐและส่วนราชการ เช่น เครือข่าย
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองระดบัตาํบล อาํเภอ เครือข่ายหมู่บา้นแกไ้ขปัญหา
ความยากจนระดบัตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูล  ดงัน้ี 
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การศึกษาพฤติกรรมบทบาทของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องในการสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ 
 

การศึกษาพฤติกรรม และการรวมกลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีหน่วยงานของรัฐสนบัสนุน  
ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้ง นอกเหนือจากการบริหารจดัการของสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัตาม
กฎหมายโดยตรงแลว้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาบทบาท หนา้ท่ีและการส่งเสริมกิจกรรมขบวนการสหกรณ์จาก
หน่วยงานหลกัในระดบัจงัหวดั 6 หน่วยงาน พบวา่  มีลกัษณะการจดัตั้งกลุ่มท่ีมีความซํ้าซอ้นในรูปของ
คณะกรรมการบริหาร และกิจกรรมท่ีเหมือนๆกนั ขาดการต่อยอดกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมีมาจากหลายหน่วยงาน ท่ีมีลกัษณะการใหค้วามช่วยเหลือแตกต่าง
กนั มีเพียงบางหน่วยงานท่ีมีเป้าหมาย ท่ีตอ้งการพฒันาไปสู่ขบวนการสหกรณ์ แต่ไม่มีรูปแบบการ
บริหารจดัการในอนาคตท่ีชดัเจน จึงขอสรุปขอ้มูลกลุ่ม/กิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ ดงัน้ี 
 
สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวดั    
 

  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัภูเกต็ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนและพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชน 
ตามลกัษณะเพศ วยั และกิจกรรมหลายรูปแบบ แยกออกเป็นการพฒันาตามกลุ่มวยั ไดแ้ก่ กลุ่มพฒันา
เดก็ กลุ่มพฒันาเยาวชน กลุ่มพฒันาสตรี กลุ่มผูสู้งอาย ุ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนตามประเภท
กิจกรรม ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และศูนยป์ระสานงาน
องคก์รชุมชน เป็นตน้  
  สาํหรับในการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ไดส้นบัสนุนการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน และการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน (OTOP) โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการส่งเสริมภูมิปัญญาและการ
พฒันาการผลิต การจดัการ นอกจากน้ี ยงัรับผดิชอบการสาํรวจครัวเรือนยากจน ตามโครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพยีง โดยมีการสาํรวจครัวเรือนจากจน 
จากแบบสาํรวจขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) พบวา่ มีครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 20,000 
บาท/คน/ปี จาํนวน 16 หมู่บา้น จาํนวน 2,410 ครัวเรือน 18,620 คน  โดยกรมการพฒันาชุมชน ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากทางราชการ ดาํเนินโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน สนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้
หมู่บา้นนาํเงินไปลงทุนและแกไ้ขปัญหาความยากจน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบนั จาํนวน 16 หมู่บา้น 
หมู่บา้นละ 185,000 บาท  และไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและสร้างอาชีพ พร้อมทั้งไดข้ึ้นทะเบียน
หมู่บา้นเป้าหมายในการใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจากทางราชการ โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมและ
พฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง การแกไ้ขปัญหาความยากจน   ดงัน้ี  
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การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายองคก์รชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน 
 
 

ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก ทุน 
1. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 29 2,747 16,548,740.- 
2. กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 102  102,000,000.- 
3. โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน 16         18,620  2,976,000.- 
4. กลุ่มอาชีพทัว่ไป 54   
5. กลุ่มสินคา้ OTOP  127   
6. เครือข่ายสินคา้ OTOP  8   
7. เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 25   
8. วิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็ 52   
9. ครัวเรือนยากจน เพื่อแกไ้ขปัญหา

สงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
2,410  

ครัวเรือน  
24,782  คน  

 รวม    
 
  

การจดัระดบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
  - กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบักา้วหนา้  จาํนวน  7  กลุ่ม 

  - กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบัปานกลาง  จาํนวน 20  กลุ่ม 

  - กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบัปรับปรุง  จาํนวน  2  กลุ่ม 
 

 การจดัระดบักลุ่มผลิตภณัฑ ์OTOP จาํนวน 127 กลุ่ม แยกเป็น 
  - ระดบั 5 ดาว      จาํนวน  9  กลุ่ม 

  - ระดบั 4 ดาว      จาํนวน 19 กลุ่ม 
  - ระดบั 3 ดาว      จาํนวน 32 กลุ่ม 
  - ระดบั 2 ดาว      จาํนวน 35  กลุ่ม 
  - ระดบั 1 ดาว      จาํนวน  32 กลุ่ม 
 
 (ขอ้มูลสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัภูเกต็ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548)  
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สํานักงานพาณชิย์จังหวดั 
 
 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั ไดด้าํเนินนโยบายส่งเสริมสินคา้ OTOP โดยไดจ้ดัหาตลาดและ      
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 62 กลุ่ม มียอดรายไดจ้ากการส่งเสริมการตลาดในปี 2548 ประมาณ 160 ลา้นบาท 
 

ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก ทุน 
1. กลุ่มสินคา้ OTOP 54 1,340  
2. เครือข่ายสินคา้ OTOP 8    450  
 รวม 62 1,790  
 

 
สํานักงานเกษตรจังหวดั  และหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 สาํนกังานเกษตรจงัหวดั มีสาํนกังานเกษตรอาํเภอ 3 อาํเภอ โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
ปฏิบติังานในระดบัพื้นท่ี  และในปี 2548 ไดรั้บงานจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ใหก้บักลุ่ม/องคก์รท่ีเป็นนิติบุคคล และท่ีไม่เป็นนิติบุคคล จาํนวน 26 
กลุ่ม  สาํหรับกลุ่มเกษตรกร 14 กลุ่ม ไดโ้อนไปอยูใ่นการดูแลของสหกรณ์จงัหวดั  

  
ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก(คน) ทุน 

1. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 64 3,210  
2. กลุ่มยวุเกษตรกร 36 1,240  
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 26             560  
4. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 3             560  
5. กลุ่มเกษตรกร 15 2,400  
 รวม 143          7,970  
 
  

             ความสําเร็จของงาน.......... อยู่ทีก้่าวแรกของการเร่ิมต้น 
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การดาํเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปี  2548 ท่ีไดมี้พระราชบญัญติัวิสาหกิจชุมชน สาํนกังานเกษตร 
และสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัภูเกต็ เป็นหน่วยนาํในการประชุมช้ีแจง และสร้าง
กระบวนการการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน แต่ยงัไม่ไดข้ยายผลไปสู่ขบวนการสหกรณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ส่งเสริมของหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี อาจมีผลเน่ืองมาจาก หลงัจากท่ีไดมี้การจดัตั้ง
วิสาหกิจชุมชนแลว้ ยงัไม่มีแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมาต่อยอดการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ี
จดัตั้งโดยกรมส่งเสริมการเกษตรแต่อยา่งใด นอกจากกิจกรรมหลกัท่ีดาํเนินการโดยตรงของหน่วยงาน
ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
อุตสาหกรรมจังหวดั 
 

  สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั มีภารกิจหลกัในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) และผูป้ระกอบการขนาดเลก็ นอกจากน้ี ไดร่้วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ และภาคเอกชน
สนบัสนุนกลุ่มอาชีพ จาํนวน  28 กลุ่ม ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ตามรายละเอียด 
 
ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก ทุน 

1. กลุ่มอาชีพ 28 1932  
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวดัภูเกต็ 
 

  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ไดด้าํเนินการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โดยไดใ้หก้าร
สนบัสนุนวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ  ร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัทาํ
ทะเบียนและคู่มือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กบัการจดัคาราวานแกจ้น ในเขตพ้ืนท่ี 3 อาํเภอ ดงัน้ี 
 
ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก ทุน 

1. กลุ่มอาชีพ 45 1,430  
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั/อาํเภอ 
 

  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ร่วมกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน และองคก์รชุมชน ได้
ร่วมมือกนัส่งเสริมการนาํภูมิปัญญาชาวบา้น และหมอพื้นบา้นมาพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั พร้อมทั้งได้
จดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนข้ึนในโรงพยาบาลและสถานีอนามยั เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ 
นอกจากน้ี ไดส้นบัสนุนใหภ้าคประชาชน ไดจ้ดัตั้งธุรกิจสปา และการนวดแผนไทยข้ึน จาํนวน  14 
กลุ่ม ปัจจุบนัมีการฝึกอบรมการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย และการนาํไปประกอบอาชีพทั้งในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัภูเกต็ และต่างประเทศกวา่ 1,100 คน 
 
ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก ทุน 

1. กลุ่มธุรกิจสปา 8 510  
2. กลุ่มนวดแผนไทย 6 1,100  

 
ภาคเอกชนและประชาชน 
 

 นอกจากส่วนราชการต่างๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการพฒันากลุ่ม/องคก์รต่างๆแลว้ ภาคเอกชน 
และกลุ่มองคก์รชุมชน ยงัไดร่้วมกนัส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มตามขบวนการสหกรณ์ ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์ และการประกอบการ HOME STAY และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีปริหารจดัการโดยชุมชน
โดยตรง ไดแ้ก่ 
 
ลาํดบั กิจกรรม กลุ่ม สมาชิก ทุน 

1. ชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภู์เกต็ 2 120  
2. เครือข่าย HOME STAY 1 25  
3. ชุมชนบา้นแขนน 1 15  
4. เครือข่ายชุมชนตาํบลป่าคลอก 1 58  
5. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาํบลราไวย ์ 7 65  
 รวม 12 283  

 

                          การทาํงานหนัก          เป็นดอกไม้ของชีว ิต 
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การดําเนินงานของกลุ่ม องค์กรชุมชนทีเ่กีย่วข้องกบัขบวนการสหกรณ์จังหวดัภูเกต็ก่อนเร่ิมโครงการ 
 

  จงัหวดัภูเกต็ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
ควบคู่กบันโยบายในการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายของรัฐในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
โดยการดาํเนินโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง การสนบัสนุนพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนและ
การคดัเลือกสินคา้ OTOP ไปสู่การการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  และโครงการแกไ้ขปัญหาสงัคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาความ
ตอ้งการ และร่วมปฏิบติังานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน ผา่นองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล  ดงัน้ี 

  
 จังหวดัภูเกต็ ได้กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและคุณภาพชีวติ 

 

          หน่วยงาน                กจิกรรม  
สหกรณ์จงัหวดั   - การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
     - การพฒันาศกัยภาพการผลิตของกลุ่ม 
     - การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
     - การพฒันาศกัยภาพการตลาด 
     - การพฒันาบรรจุภณัฑ ์
     - การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการบริหารจดัการขอ้มูล 
     - การจดัการทุนหมุนเวยีน 
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั  - โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
     - โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
     - โครงการ SML 
     - ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายองคก์รชุมชน 
     - การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและสินคา้ OTOP 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั  - การส่งเสริมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
     - การส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
     - ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  - การส่งเสริมการผลิตสมุนไพรและยาสมุนไพร 

- การส่งเสริมกิจกรรมองคก์รสาธารณสุขมูลฐาน 
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หน่วยงาน                   กจิกรรม 
  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั - ศูนยถ่์ายทอดการเรียนรู้ชุมชน 
     - กลุ่มอาชีพและกลุ่มสนใจ 
อุตสาหกรรมจงัหวดั   - กลุ่มอาชีพ และผูป้ระกอบการขนาดเลก็/ขนาดยอ่ม 

- เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมชนบท 
   กระทรวงมหาดไทย   - นโยบายการขจดัความยากจน 
   ศูนยก์ารท่องเท่ียว กีฬาและ  - ส่งเสริมหมู่บา้น OTOP  เพื่อการท่องเท่ียว 
   นนัทนาการจงัหวดัภูเกต็  - ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวและกีฬา 

- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- เครือข่ายชาวประมงและผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
- สหกรณ์บริการเดินรถ ร้านของท่ีระลึก ธุรกิจบริการ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  - การแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีธรณีพิบติัภยั 
- การส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ 
- การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมัน่คงของมนุษย ์
 

 
 

การปรับเปลี่ยนวิธีคดิ   และวิธีการปฏิบัติ  ในการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ 
  รัฐ ต้องเปลี่ยน  วิธีคดิ  ไม่ติดหน่วย 

รัฐ หนุนช่วย   อํานวยทาง   คดิสร้างสรรค์ 
รัฐ เป็นแกน   แสงสว่าง   ผ่านทางตัน 
รัฐ เช่ือมั่น   ในชุมชน   พึง่ตนเอง 
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นโยบายการขจัดความยากจน 
ศูนย์อาํนวยการต่อสู้เพือ่เอาชนะความยากจน กระทรวงหมาดไทย 

 
ความเป็นมา 
  รัฐบาลไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การขจดัความยากจนไวเ้ป็นประเดน็ยทุธศาสตร์แรกของ
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน และกาํหนดเป้าหมายไวว้า่จะขจดัความยากจนของประเทศใหห้มดส้ิน
ไปภายในปี 2551 โดยกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานไว ้3 ระดบั คือ 

1. ระดับประเทศ เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดดจดัท่ีดิน
ทาํกิน พร้อมสาธารณูปโภคและแหล่งนํ้าใหเ้กษตรกร การรักษาเสถียรภาพดา้น
ราคา โดยการบริหารจดัการดา้นการผลิต การแปรรูและการตลาด ตลอดจนสร้าง
ระบบการคุม้ครองทางสงัคมใหแ้ก่แรงงาน ทั้งในและนอกภาคการเกษตรใหท้ัว่ถึง 

2. ระดับชุมชน ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนในการแกไ้ข
ปัญหา การบริหารจดัการพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน โดยเสริมสร้าง
ขบวนการตดัสินใจท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน 

3. ระดับบุคคล ใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปัญหาเชิงรุก เพื่อใหค้นยากจนมา
ทางเลือกในการประกอบกาชีพ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ท่ีมัน่คงและ
มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีโอกาสเขา้ถึงบริการดา้นการศึกษา การเรียนรู้และแหล่งทุน 
ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การดําเนินงานจัดเกบ็ข้อมูล 
 

การให้ความช่วยเหลอืประชาชนผู้ลงทะเบียนเพือ่แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
 
  จงัหวดัภูเกต็ ไดส้นองนโยบายของรัฐบาล ไดไ้ดม้อบหมายใหทุ้กอาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอ
กระทู ้ อาํเภอถลาง และอาํเภอเมือง ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัภูเกต็ เทศบาลทุกแห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่ง รวม  19 แห่ง โดยมีกาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น และคณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และเครือข่าย
องคก์รชุมชนทุกระดบั ไดร่้วมมือกนัจดัประชุมประชาคมหมู่บา้นทุกหมู่บา้น จาํนนวน 102 แห่ง เพื่อ
ช้ีแจงรายละเอียด ขั้นตอน และคุณสมบติัของเกษตรกรและคนยากจน ท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยไดเ้ร่ิม
ดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยแบ่งประเภทปัญหาออกเป็น 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีดินทาํกิน กลุ่มคน
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เร่ร่อน  กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาท่ีตอ้งการทาํงาน กลุ่มการถูก
หลอกลวง กลุ่มหน้ีสินประชาชน กลุ่มคนจนท่ีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั และกลุ่มอ่ืนๆ โดยมีการตรวจสอบขอ้มูล
ซํ้าในระดบัพื้นท่ีหมู่บา้น/ชุมชนทุกแห่ง เพื่อใหป้ระชาคมไดรั้บรู้ และเขา้มามีส่วนร่วมในการพจิารณา
ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนยากจน เพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนแบบบูรณาการร่วมกนั   มี
ปัญหาท่ีพบ จาํนวน 24,782 ราย/เร่ือง แยกเป็นรายละเอียดการการเกบ็ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 
ที ่ ปัญหา (สย.1-7) อาํภอ 

เมือง 
อาํเภอ
ถลาง 

อาํเภอ
กระทู้ 

รวมยอด
รายงาน 

1 ท่ีดินทาํกิน 593 1,134 168 1,895 
2 คนเร่ร่อน 9 1 0 10 
3 ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย 25 17 2 44 
4 นร./นศ/ ตอ้งการทาํงาน 298 133 78 509 
5 การถูกหลอกลวง 42 30 10 82 
6 หน้ีสินประชาชน 1,998 1,041 529 3,568 
7 คนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 9,368 2,007 1,637 13,012 
8 อ่ืนๆ 2,284 2,531 847 5,662 
  รวม 14,617 6,894 3,271 24,782 
 
ขอ้มูลยอดรวมแบบรายงานผลการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนผูล้งทะเบียนเพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมและ
คามยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2547 
   

     การศึกษาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ พบวา่ จงัหวดัภูเกต็ ไดด้าํเนินการสาํรวจขอ้มูลการใหค้าม
ช่วยเหลือผูล้งทะเบียน เพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ในปี 2547 จาํนวน 24,782 
ราย โดยแบ่งแยกเป็นอาํเภอเมืองภูเกต็ 14,617 ราย อาํเภอถลาง 6,894 ราย และอาํเภอกระทู ้ 3,271 ราย 
โดยแยกเป็นรายปัญหา 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มปัญหาไม่มีท่ีดินทาํกิน มีราษฏรท่ีไม่มีท่ีดินทาํกิน หรือตอ้งเช่าท่ีดินทาํกิน 
จาํนวน1,895 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีอาํเภอถลาง ประชาชนทอ้งถ่ินเดิม จะ
ทาํการเกษตรปลูกขา้ว ทาํสวนยาง สวนมะพร้าว ส่วนประชาชนท่ีอพยพเขา้มา
ใหม่ในช่วง 20 ปี ท่ีผา่นมา  จะไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเอง และมีการเขา้ไปอยูใ่นเขต
พื้นท่ีป่าสงวนหรือป่าชายเลนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหมี้ปัญหาบุกรุก นอกจากน้ี จงัมี
กลุ่มแรงงานท่ีอพยพมาจากจงัหวดัอ่ืน ทั้ง 4 ภูมิภาค เน่ืองจากจงัหวดัภูเกต็เป็นเขต
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พื้นท่ีเศรษฐกิจเพื่อการท่องเท่ียว จึงมีแรงงานอพยพเขา้มาประกอบอาชีพมากมาย 
โดยเฉพาะแรงงานภาคธุรกิจบริการ และการเกษตร  ทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองการบุก
รุก การเช่าท่ีดินทาํการเกษตร และการขาดแคลนท่ีดินทาํกิน  

2. กลุ่มปัญหาคนเร่ร่อน พบวา่มีคนเร่ร่อน จาํนวน 10 ราย ท่ีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ส่วนใหญ่
จะอพยพมาจากจงัหวดัอ่ืน และไม่มีญาติพี่นอ้ง ตอ้งมาขอทาน  และมาขออาศยั
ตามวดั โรงเรียน และชุมชน โดยทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เห็นวา่คนเร่ร่อน
จะเป็นปัญหาของสงัคม และใหไ้ม่เหมาะกบันโยบายของจงัหวดัในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว จึงไดใ้หค้าํแนะนาํและส่งเขา้สถานท่ีพกัชัว่คราว เพื่อส่งกลบั
ภูมิลาํเนาต่อไป  

3. กลุ่มปัญหาการประกอบอาชีพผดิกฎหมาย  มีประชาชนมาแจง้ขอใหส้ร้างอาชีพ
ใหม่ใหก้บัตนและครอบครัว จาํนวน 44 ครอบครัว  เน่ืองจาก ประพฤติผดิท่ีเป็น 
มิจฉาชีพ และท่ีมีอิทธิพล คา้อาวธุเถ่ือน ยาเสพติด และเรียกเกบ็ผลประโยชน์ 
นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มผูป้ระกอบการสถานบริการ และโสเภณีทั้งชาย และหญิง มา
ขอสร้างอาชีพใหม่ 

4. กลุ่มปัญหานกัเรียน นกัศึกษาท่ีตอ้งการทาํงาน เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ระดบัมธัยม
ปลาย อนุปริญญา และระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ท่ีจบการศึกษาแลว้ ไม่มีงานทาํ 
หรือตกงาน จาํนวน 509 ราย ส่วนใหญ่จะพกัอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองภูเกต็ 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดข้ึนมาจากเพ่ิมจบการศึกษา และยงัไม่มีประสบการณ์ 
ประกอบกบัเกิดปัญหาการเลิกจา้งจากเหตุการณ์ธรณีพิบติัจากคล่ืนสึนามิ เม่ือ
ปลายปี 2547 

5. กลุ่มปัญหาการถูกหลอกลวง  จาํนวน 82 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นหญิง จากจงัหวดัใน
เขตภาคเหนือและภาคนะวนัออกเฉียงเหนือ ถูกหลอกลวงใหม้าทาํงานท่ีจงัหวดั
ภูเกต็  และเป็นทางผา่นไปต่างประเทศ  และตอ้งการมีงานทาํ หรือตอ้งการให้
ส่งกลบัภูมิลาํเนา 

6. กลุ่มปัญหาหน้ีสินประชาชน มีจาํนวน 3,568 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีอาํเภอ
เมืองภูเกต็ เน่ืองจากเป็นเขตอุตสาหกรรมบริการ  ท่ีมีการจดัตั้งโรงแรม สถาน
บริการสาํหรับนกัท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายสูง  ทาํใหมี้ค่าครองชีพสูง ประชาชน
ตอ้งกูย้มืเงินมาใชจ่้ายในการเล้ียงชีพ และเช่าท่ีดินพร้อมอาคารมาประกอบการ
ธุรกิจขนาดเลก็ ไดแ้ก่ บริการรถสองแถว ร้านคา้ขอชาํ ร้านอาหาร ร้านตดัเยบ็ 
เสริมสวย และตอ้งเสียค่าดอกเบ้ียเงินกูสู้ง ทาํใหเ้ป็นหน้ีสินไม่นอ้ยกวา่ 100,000 
บาท/ราย 
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7. กลุ่มปัญหาคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั มีจาํนวน 13,012 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ี
อาํเภอเมืองภูเกต็ เน่ืองจากเป็นเขตพื้นท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ ทาํใหแ้รงงาน และผูมี้รายไดน้อ้ย ท่ีมาจากต่างถ่ิน ไม่มีท่ีดินเป็นของ
ตนเอง และท่ีดินมีราคาแพง ตอ้งอาศยัอยูบ่า้นเช่า หรือชุมชนแออดั ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย
ถูก แต่ขาดแคลนไฟฟ้า ประปา และส่ิงอาํนวยความสะดวก จึงมีความจาํเป็น
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัถาวร  

8. กลุ่มปัญหาอ่ืนๆ จาํนวน 5,662 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการถูกล่อลวง ข่มขืน ปัญหาการถูกปองร้าย   ปัญหา
การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเจา้หนา้ท่ี ปัญหาการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน และ
การถูกไล่ร้ือท่ีดินจากเจา้ของท่ีดินเดิม เป็นตน้ 

 
แนวทางการดาํเนินงานนโยบายขจัดความยากจน จังหวดัภูเกต็ 

 

  จงัหวดัภูเกต็ ไดด้าํเนินงานโครงการคาราวาลแกจ้น เป็นไปตามกรอบแนวทางและ 
เป้าหมายของรัฐบาล โดยไดก้าํหนดหลกัการในการดาํเนินการจดัคาราวานแกจ้นของอาํเภอไวด้งัน้ี 

1. ยดึครัวเรือนเป็นหลกั และเป้าหมายในการทาํงาน 
2. จะตอ้งทาํแฟ้มขอ้มูล ทั้งดา้นศกัยภาพและสภาพปัญหาตามรายการครัวเรือน 
3. นายอาํเภอ เป็นผูค้วบคุมการทาํงานในพื้นท่ี และรายงานความกา้วหนา้ในการ

ดาํเนินงานทุกข้ึนตอน 
4. ความตอ้งการของประชาชนท่ีเดือดร้อน และตอ้งการความช่วยเหลือทุกครัวเรือน 

จะตอ้งไดรั้บการตอบสนองในโอกาสแรกท่ีสามารถจะกระทาํได ้หากเป็นปัญหาท่ี
ซบัซอ้นหรือเกินความสามารถท่ีจะแกไ้ขไดใ้นเบ้ืองตน้ ตอ้งไดรั้บการพิจารณา
เพื่อบูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว  

5. ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม มีผลอยา่งย ัง่ยนื 
6. การขจดัความยากจน ตอ้งไดรั้บคามร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ      

เอกชน และเป็นการทาํงานแบบบูรณาการท่ีมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 
 
การดําเนินงานคาราวานแก้จน 
 

  การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความตอ้งการ หรือการ "บาํบดัทุกข ์
บาํรุงสุข" ใหแ้ก่ประชาชน ถือวา่เป็นหนา้ท่ีและภารกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดของทางราชการ โดยไดด้าํเนินการ
จดัทีมคาราวานแกจ้นออกไปดาํเนินการในกลุ่มครัวเรือนอยา่งนอ้ยครัวเรือนละ 3 รอบ ดงัน้ี 
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  1. รอบแรก ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 ดาํเนินการจดัทาํ
ขอ้มูลศกัยภาพของครัวเรือนจากจนท่ีจดทะเบียนไวก้บัทางราชการ รายรับ รายจ่าย  และการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ ท่ีหน่วยงานต่างๆ สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ การฝึกอบรมเสริม
ความรู้ การใหกู้ย้มืเงินในระยะส้ัน และการจดัหางาน เป็นตน้ 
  2. รอบท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2550 เป็นการนาํขอ้มูล
ปัญหาในรอบแรกไปประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน  ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน มี
ระยะเวลาการดาํเนินงาน 1 ปี 6 เดือน   
  3. รอบท่ี 3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 เป็นการสร้างความ
ยัง่ยนืในการแกไ้ขปัญหา มีการควบคุมรายรับรายจ่ายท่ีฟุ่ มเฟือย การสร้างงานอาชีพท่ีถาวร และแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ปี 
  จงัหวดัภูเกต็ ไดม้อบหมายใหน้ายอาํเภอ และหวัหนา้ส่วนราชการ ร่วมกบัภาคเอกชน
และหน่วยงานการกศุล  ไดป้ระสานสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้
มา จนถึงวนัท่ี 4 มกราคม 2549 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 
ท่ี ปัญหา (สย.  1- 7) เมืองภูเกต็ ถลาง กระทู ้ ยอดรวม 

รับเร่ือง ช่วยเหลือ รับเร่ือง ช่วยเหลือ รับเร่ือง ช่วยเหลือ รับเร่ือง ช่วยเหลือ 

1 ท่ีดินทาํกิน 593 0 1,134 0 168 9 1,859 9 
2 คนเร่ร่อน 9 9 1 1 0 0 10 10 
3 อาชีพผิดกฎหมาย 25 25 17 17 2 2 44 44 
4 นร./นศ/ตอ้งการงาน 298 298 133 133 78 78 509 509 
5 การถกูหลอกลวง 42 42 30 30 10 10 82 82 
6 หน้ีสินประชาชน 1,998 1,998 1,041 1,041 529 529 3,568 3,568 
7 คนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 9,368 1,697 2,007 1,358 1,637 1,205 13,012 4,268 
8 อ่ืนๆ 2,284 2,284 2,531 2,531 847 847 5,662 5,662 
 รวม 14,617 6,353 6,894 5,111 3,271 2,680 24,782 14,144 

 
 จากขอ้มูลการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนผูล้งทะเบียนเพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจน
เชิงบูรณาการ ของจงัหวดัภูเกต็ ในรอบปี 2548 พบวา่ ทางราชการและภาคเอกชน ไดร่้วมมือกนัแกไ้ข
ปัญหาสงัคมและความยากจนใหห้มดส้ินไปไดจ้าํนวน 5 ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาการ
ประกอบอาชีพผดิกฎหมาย นกัศึกษา/นกัเรียนตอ้งการมีงานทาํ การถูกล่อลวง และหน้ีสินของประชาชน 
ไดค้รบทุกปัญหา จาํนวน  4,222 ราย ยงัคงเหลือปัญหาท่ีรัฐบาลจะตอ้งใชน้โยบายในการแกไ้ขปัญหา 
จาํนวน 10,638 ราย  ไดแ้ก่ปัญหาการถือครองท่ีดิน และการจดัหาท่ีดินทาํกิน การสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหก้บั
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คนยากจนและผูมี้รายไดน้อ้ย และปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นปัญหาสงัคม ไดแ้ก่ การถูกไล่ล้ือ การถูกจ้ีปลน้ 
การรีดไถและการไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากทางราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เป็นตน้ 
 
 สาํหรับปัญหาในดา้นหน้ีสินประชาชน และคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั   พบวา่ในกลุ่มสหกรณ์ท่ีเป็น
นิติบุคคล และท่ีไม่เป็นนิติบุคคล มีสมาชิกท่ีลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหาสงัคมและ
ความยากจน จาํนวน 16,580 ราย แยกเป็น เป็นหน้ีสิน 3,568 ราย และไม่มีท่ีอยูอ่าศยั  จาํนวน 13,012 
ราย  โดยทางราชการและองคก์รภาคเอกชน ไดใ้หก้ารสนบัสนุนจดัหางานใหท้าํ จนถึงปัจจุบนั มี
แรงงานไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของตลาดแรงาน โดยในเดือนธนัวาคม 2548 ภาคเอกชนตอ้งการ
พนกังานโรงแรม งานบริการ และโรงงาน จาํนวน 5,420 คน แต่สามารถรับไดเ้พียง 351 คน ทั้งน้ี
เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่ ตอ้งการค่าจา้งสูง และเลือกงาน สาํหรับปัญหาเร่ืองหน้ีสิน ทางราชการได้
มอบหมายใหธ้นาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชิญผูใ้หกู้ย้มืเงินมาทาํ
การไกล่เกล่ีย และใหท้าํสญัญาเงินกูใ้หม่ในอตัราท่ีทางราชการกาํหนดครบทุกคน  
 
 ส่วนในเร่ืองคนจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ทางราชการ โดยการเคหะแห่งชาติ ไดจ้ดัสร้างอาคารท่ีพกั
แบบแฟลต แบบบา้นแฝด บา้นเด่ียว และบา้นแถว จาํนวนกวา่ 5,000 ยนิูต และไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
จดัหาท่ีพกัใหแ้ลว้ จาํนวน 4,260 ครอบครัว และไดว้างแผนท่ีจะก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัในเขตพื้นท่ี
อาํเภอถลางอีก 10,000 ยนิูต เพื่อใหร้องรับกบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและแรงงานท่ีจะมีข้ึนใน
อนาคต นอกจากน้ีสาํนกังานธนารักษจ์งัหวดัภูเกต็ ไดมี้แผนงานท่ีจะจดัหาพื้นท่ีวา่งเปล่า เพื่อจดัสร้าง
อาคารท่ีพกัใหก้บัขา้ราชการและประชาชนทัว่ไปอีกจาํนวนหน่ึง ในปี 2550  
  
ผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวดัภูเกต็ 
 

 จากการประเมินผลการดาํเนินงานในเบ้ืองตน้ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัภูเกต็ ระหวา่งปี  2547 – 2549 พอสรุปไดว้า่ 

1. คนยากจนส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เกือบทั้งหมด เป็นคนต่างถ่ิน ท่ีเขา้มาประกอบ
อาชีพถาวรและชัว่คราวในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาความเดือดร้อนใน
ดา้นขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ท่ีอยูอ่าศยั และเป็นคนจรจดั  

2. คนยากจนท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ิน จะมีท่ีดินทาํกินหรือเช่าจากเจา้ของท่ีดิน (นายหวั) ผา่นหลาย
ชัว่อายคุน มีเครือข่ายสมาชิกและเพื่อนบา้นใหค้วามอนุเคราะห์ และช่วยเหลือตาม
ฐานานุรูป ควบคู่กบัการทาํธุรกิจขนาดเลก็จุนเจือครอบครัว  
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3. ปัญหาท่ีเป็นภาระหนกัท่ีสุดของจงัหวดัภูเกต็  ไดแ้ก่ การถูกไล่ร้ือท่ีดิน และการขาดแคลนท่ี
อยูอ่าศยัท่ีมีราคาถูก เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีวา่งเปล่า เป็นของนายทุนหรือเจา้ของท่ีดิน ท่ี
ตอ้งการขายท่ีดินราคาสูง ประมาณ ไร่ละ   4 – 5 ลา้นบาท ทาํใหท้างราชการไม่สามารถ
จดัหาท่ีดิน และปลูกสร้างอาคารเพ่ืออยูอ่าศยัได ้ดงันั้น การเคหะแห่งชาติ จึงไดร่้วมมือกบั 
จงัหวดัภูเกต็ จดัหาพื้นท่ีท่ีเป็นของทางราชการ เช่นพื้นท่ีราชพสัดุ และพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม 
ท่ีอยูห่ากจากเมืองประมาณ   15 – 20 กิโลเมตร และดาํเนินการตดัถนนใหม่ ควบคู่กบัการ
สร้างอาคารท่ีพกัอาศยั คาดวา่จะสามารถช่วยเหลือผูท่ี้ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  
15,000 ครอบครัว 

4. สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ จะเป็นคนพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ ท่ีมีฐานะรายไดร้ะดบัปานกลาง 
มากกวา่  20,000 บาท/ปี จึงไม่เขา้ข่ายกลุ่มคนยากจนตามระเบียบราชการ  เน่ืองจากไดมี้
การสาํรวจขอ้มูล จปฐ. เม่ือปี  2545 พบวา่จงัหวดัภูเกต็ ไม่มีครัวเรือนจากจน และประชากร
จะมีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่  20,000 บาท/คน/ปี  

 
แต่ในขอ้เทจ็จริง เน่ืองจากจงัหวดัภูเกต็เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีมีอตัราค่าครองชีพสูง ทาํให้

ประชากรท่ีมีฐานะรายไดป้านกลาง  ระหวา่ง   20,000 – 100,000 บาท / ปี ยงัคงมีปัญหาในดา้นการ 
ครองชีพ และยงัมีฐานะความยากจนอยู ่ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีดินมีราคาแพงข้ึน ประมาณไร่ละ   4 ลา้นบาท
และการประกอบอาชีพ จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเพิ่มตน้ทุนการผลิตท่ีอาศยั
การตลาดภายนอกเป็นหลกั ทาํใหต้อ้งเพ่ิมการลงทุนมาก และเป็นหน้ีสินมากข้ึน  นอกจากน้ี หลงัจากท่ี
ประชาชนภูเกต็ไดป้ระสบธรณีพิบติัจากคล่ืน   สึนามิ เม่ือปลายปี   2547 ไดค้ร่าชีวิตประชารชนชาวไทย
และนกัท่องเท่ียวต่างประเทศกวา่  5,000 คน และทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมากกวา่  
2,000 ลา้นบาท ทาํใหป้ระชาชนไร้ท่ีอยูแ่ละ ขาดท่ีพึ่งทางครอบครัว เกิดการพลดัพราก  กวา่  2,000 
ครอบครัว โดยเฉพาะการประกอบอาชีพการประมง รับจา้งในโรงแรม ธุรกิจบริการ และอาชีพ
การเกษตร ท่ีเป็นภูมิปัญญาและอาชีพหลกัของชุมชน  ไดเ้กิดชลอตวั เกิดการวา่งงานมากข้ึน 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีการเลิกจา้งกวา่ร้อยละ70 ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นความทุกขย์ากท่ีเกิดข้ึนนอก
เหลือจากปัญหาความยากจนท่ีมีอยู ่  

 

สังคมพึง่พาตนเอง 
 

  ไม่มีความยากจน.................. ในหมู่คนขยนั 
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ตัวอย่างความสําเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 
กรณกีารแก้ไขปัญหาชุมชน  บ้านบางคณฑี  ตําบลราไวย์   อาํเภอเมือง จังหวดัภูเกต็ 
 
บา้นบางคณฑี เป็นหมู่บา้นขนาดกลาง มีประชากร  340 ครอบครัว  1,200 คน สภาพชุมชนอยู่

ติดหาดราไวย ์ บนฝ่ังมีภูเขาสูง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวประมง และชาวสวน นบัถือศาสนาพทุธ 
อิสลาม และคริสต ์ มีการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมและการอยูร่่วมกนัต่างศาสนา แต่ในปัจจุบนั
ประชาชนเร่ิมออกไปรับจา้งทาํงานนอกบา้น ไดแ้ก่ งานช่าง การรับจา้ง และเป็นพนกังานในโรงแรม 
สถานบริการต่างๆ เน่ืองจากมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาคธุรกิจเอกชนเป็นจาํนวน
มาก ทาํใหค่้าครองชีพสูงข้ึน ในขณะท่ีประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ีย  15,000 บาท/คน/ปี  

หลงัจากท่ีไดมี้การสาํรวจขอ้มูลคนยากจน เม่ือปี   2547 พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
เน่ืองจากการจบัปลาไดน้อ้ยลง ประกอบกบัราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน นอกจากน้ี เม่ือเกิด
ธรณีพิบติัภยัจากสึนามิ ทาํใหข้าดรายไดจ้าการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการขายกิจการและยา้ยไปทาํกินถ่ิน
อ่ืน เพราะกลวัภยัสึนามิท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก ทาํใหป้ระชาชนผูใ้ชแ้รงงานตกงาน ทางราชการไดน้าํ
นโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจน  โดยการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น เรือหวัโทง 
ตาข่าย การฝึกวิชาชีพ และใหย้มืทุนหมุนเวียนกบัประชาชน แต่เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ระยะ
สั้น  ทั้งน้ีเพราะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดมี้ผลกระทบต่ออยา่งรุนแรงกบัชีวิตและทรัพยสิ์น  บา้นและท่ี
ทาํกินถูกคล่ืนสึนามิซดัหายไปกบัตา  ทาํใหมี้หลายหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชน ไดเ้ขา้มา
ประสานความร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาวิกฤตให้
กลบัเขา้สู่สภาพท่ีดีดงัเดิมได ้

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ เป็นรูปแบบการบริหารจดัการทีม 
พนัธมิตรขา้ราชการและภาคเอกชน(Team Work) เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน โดยมีศูนย์
การท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัภูเกต็ เป็นแกนประสานความร่วมมือกบัภาคีพนัธมิตร ไดแ้ก่ 
สหกรณ์จงัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั ชมรมนกับริหารงานบุคคล ภาคเอกชน และแกนนาํเครือข่าย
องคก์รชุมชน ท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยการศึกษาเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหา ความ
ตอ้งการร่วมกนั โดยใชเ้วลาปกติมาปฏิบติังานร่วมกนั มีปฏิทินการปฏิบติังานร่วมในแต่ละสปัดาห์ มี
การติดตามผลงาน และการประเมินผลงานแบบรอบทิศทางร่วมกบัชุมชน เพื่อใหทุ้กฝ่ายเห็นคุณค่า มี
จิตสาํนึกรับผดิชอบและคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั โดยไดน้าํใหช้าวบา้นเขา้มาร่วมกนัฟ้ืนฟู
การดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพเดิม ไดแ้ก่  กลุ่มเล้ียงผึ้ง กลุ่มสปามุสลิม กลุ่มเล้ียงกุง้มงักร กลุ่มทาํขนม
และกลุ่มผา้บาติก  ต่อมาไดมี้การขยายผลไปยงักลุ่มปักด้ิน กลุ่มสินคา้ OTOP พร้อมทั้งไดจ้ดัตั้งกองทุน
รวม เป็นสหกรณ์อลัอามานะห์ข้ึน โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาํบลราไวย ์เป็นแกนนาํ 
ม่ีเครือข่ายชุมชนเขา้ร่วม 6   กลุ่ม  นอกจากน้ี ยงัมีเครือข่ายอ่ืนไดเ้ขา้มาสมทบ ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่าย
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สินคา้ OTOP และกลุ่มรักษร์าไวย ์ โดย อบต. ราไวย ์ ไดจ้ดัหาสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ข้ึนท่ีแหลมพรหม
เทพ ต่อมาไดมี้การขยายกิจกรรมไปสู่ การทาํ HOME STAY ลอยนํ้า การอบสมุนไพร และการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ ปัจจุบนัมีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเกิดการสะสมทุน ประมาณ  300,000 บาท และประชาชนมี
รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่   20,000 บาท/คน/ปี  

ความสาํเร็จของการแกไ้ขปัญหาความยากจนของชุมชนตาํบลราไวย ์ เกิดข้ึนจากแรงกระตุน้
ส่งเสริมของขบวนการสหกรณ์ ท่ีมีความเขา้ใจในวถีิชีวิตและการอยูร่วมกนัของประชาชนในชุมชน 
โดยการร่วมสร้างกองทุนสหกรณ์อลัอามานะห์ข้ึนมาเป็นแกนประสานธุรกิจและจิตวิญญาณ มีเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนตาํบลราไวย ์ ซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชนเขา้มาบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง เจา้หนา้ท่ีจะ
สนบัสนุนทางวิชาการและการประสานงาน โดยจะมีการประชุมร่วมกนัเป็นประจาํทุกเดือน(ในวนั       
ส่งสจัจะ) ปัจจุบนัมีสมาชิก  168 คน เงินสจัจะ 68,000 บาท นอกจากน้ี ไดส้ร้างแกนนาํเครือข่าย
ชาวบา้นท่ีเรียกวา่ “กลุ่มมุกอนัดา” เป็นวทิยากรชุมชน ในการเผยแพร่ความรู้ และประสานงานภายใน
ชุมชน กบัเจา้หนา้ท่ี ทาํใหทุ้กฝ่ายเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสามารถพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มไปสู่
กระบวนการพ่ึงพาตนเองของสหกรณ์ไดใ้นท่ีสุด 

 
กรณตีัวอย่างของความสําเร็จของการส่งเสริมธุรกจิสปามุลสลมิตําบลราไวย์ 
 
แม่บา้นท่ีเป็นคนมุสลิมบางคนท่ีตาํบลราไวย ์ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ในการนวดและการใช้

สมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะสตรีท่ีปวดทอ้งประจาํเดือน และเคลด็ขดัยอก จะมาใหน้วดคลาย
เสน้ และระงบัอาการปวดใหทุ้เลาเบาบางลง แต่เน่ืองจากสตรีมุสลิมท่ีนวดส่วนใหญ่ ไม่เคยผา่นการเขา้
รับการอบรมการนวดจากทางราชการ โครงการวิจยัขบวนการสหกรณ์ฯ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลราไวย ์ จึงไดริ้เร่ิมใหส้มาชิกกลุ่มเขา้รับการอบรมการนวดแผนไทย ควบคู่กบัการนาํการนวดแบบ
ดั้งเดิมของคนมุสลิมมาประยกุตใ์ช ้ และไดจ้ดัตั้งเป็นกลุ่มสปามุสลิมตาํบลราไวยข้ึ์น มีสมาชิก  20 คน 
สมาชิกไดร่้วมลงทุนจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ในการนวด และเพื่อเป็นการประหยดั สมาชิกไดร่้วมมือกนั
ก่อสร้างหอ้งอบสมุนไพรข้ึน  ค่าลงทุน 25,000 บาท สามารถรองรับการบริการไดว้นัละ  40 – 50  คน  
ค่าบริการนวดและอบสมุนไพร ชัว่โมงละ  200 บาท ทาํใหช้าวบา้นมีรายไดเ้ฉล่ียไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 
10,000 บาท และไม่ตอ้งไปทาํงานนอกบา้น เพราะมีรายไดเ้พยีงพอ และสามารถเล้ียงลูก ทาํงานบา้นได้
ตลอดทั้งวนั  นอกจากน้ี สมาชิกไดน้าํสมุนไพรท่ีอยูใ่นป่าใกลบ้า้น ไดแ้ก่ พลู ไพร ขิง มะกรูด พริก 
นํ้าผึ้ง และสมุนไพรทางยา  มาทาํเป็นลูกประคบ และเป็นสมุนไพรอบไอนํ้า ทาํใหลู้กคา้คนไทยและ
ต่างประเทศ นิยมมาใชบ้ริการ เพราะอยูใ่กลแ้หล่งท่ีพกัของชาวต่างประเทศ และกลุ่มไดมี้แผนงานในปี  
2550 ท่ีจะขยายผลธุรกิจสปามุสลิมไปยงัครอบครัวอ่ืนๆ เพื่อใหเ้ป็นหมู่บา้นสปามุสลิม จาํนวน   40 
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ครอบครัว จะสามารถสร้างงานและรายไดใ้หก้บัครอบครัวและเยาวชนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  40 ครัวเรือน มี
รายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 400,000 บาท โดยมีกองทุนอลัอามานะห์ เป็นแหล่งออมเงินของชุมชน 

 
การแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพืน้ทีต่ําบลราไวย์ อาํเภอเมือง จังหวดัภูเกต็ 
โดยการสนับสนุนของโครงการวจัิยขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
                             ในเขตพืน้ทีต่ําบลราไวย์  (หมู่ที ่  3,4,5,7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนตาํบล      

ราไวย ์

สปามุสลิม 
12 คน 

กลุ่มลกูปัด 
25 คน 

กลุ่มเล้ียงกุง้ 
16 ราย ทุน 
300,000 บาท 

SML 
300,000 บาท 

กองทุน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 

3,4,5,7 

กลุ่มบาติก 
สมาชิก 12 ราย 

กลุ่มขนม    
25 คน 

กลุ่มเล้ียงผึ้ง 
70 ราย   ทุน 
140,000 บาท 

ซ้ือจานชาม 
เตน้ทใ์หเ้ช่า  แหล่งท่องเท่ียว

ชุมชนอุลกัราโวย้ 
ชาวเล(ประมง) 

เครือข่ายปัก 

ผา้ปัตตานี 

ขยายทุน/
กระชงักุง้ 

สอน
อาสาสมคัร

มคัคุเทศก ์

ฝึกสอน

วชิาชีพสปา

สหกรณ์
โรงเรียน 
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   ...................   
 
โครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ของจังหวดัภูเกต็ 
  

โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน เป็นนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนุน ส่งเสริม
ใหชุ้มชน เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมกนั โดยใชทุ้นของชุมชนท่ีมีอยู่
เป็นหลกั และขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากทางราชการเป็นทุนหนุนเสริมในการพฒันาศกัยภาพ
ของหมู่บา้น/ชุมชนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ร่วมกนั โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นรายครอบครัว มาสู่การสนบัสนุน ส่งเสริมเป็นกิกจรรมส่วนรวมของ
ชุมชน โดยการใหป้ระชาชนไดใ้ชภู้มิปัญญาตามขีดความสามารถของแต่ละชุมชน กาํหนดกลยทุธ 
วิธีการและกิจกรรม ในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมทาํ โดยยดึหลกัเกณฑ ์การมีส่วนร่วมของประชากร
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  70  พร้อมเสนอแผนงาน/โครงการและกิจกรรม โดยรัฐบาลจะสนบัสนุน
งบประมาณใหห้มู่บา้น/ชุมชน 200,000 – 300,000 บาท ไดแ้ก่ การสร้างงานในชนบท การส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ การสร้างสาธารณูปโภค ส่ิงก่อสร้าง และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มองคก์ร
และเครือข่ายชุมชน โดยแบ่งงบประมาณใหค้วามช่วยเหลือชุมชนออกเป็น  3  ขนาด ตามจาํนวน
ประชากรและความยากจนของหมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่บา้นขนาดใหญ่ มีประชากรมากกวา่  1,000 หลงัคา
เรือน หมู่บา้นขนาดกลาง มีประชากรระหวา่ง   500   - 1,000 หลงัคาเรือน และหมู่บา้นขนาดเลก็ มี
ประชากรนอ้ยกวา่   500 หลงัคาเรือน เร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี   2438  
 
ลกัษณะของโครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็  
     

จงัหวดัภูเกต็ ไดก้าํหนดเป้าหมายการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนออกเป็น 126 หมู่บา้น/ชุมชน      
(103 หมู่บา้น และ   23 ชุมชน) โดยแบ่งประเภทไดด้งัน้ี 
  ประเภท L จาํนวน  78 หมู่บา้น/ชุมชน จดัสรรงบ 300,000 บาท  
  ประเภท M จาํนวน  30 หมู่บา้น/ชุมชน จดัสรรงบ 250,000 บาท 

ประเภท S จาํนวน  18 หมู่บา้น/ชุมชน จดัสรรงบ 200,000 บาท 
จาํนวนหมู่บา้นแยกตามพ้ืนท่ี 
อาํเภอเมืองภูเกต็   44 หมู่บา้น งบประมาณ 12,700,000 บาท 
อาํเภอถลาง   46 หมู่บา้น งบประมาณ 12,450,000 บาท 
อาํเภอกะทู ้   13 หมู่บา้น งบประมาณ   3,400,000 บาท 
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เทศบางนครภูเกต็  16 ชุมชน งบประมาณ        -           บาท 
เทศบางเมืองป่าตอง   7 ชุมชน งบประมาณ       250,000 บาท 

  รวมงบประมาณท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน          28,800,000  บาท 
  
 การดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  จงัหวดัภูเกต็ มีหน่วยงาน
ราชการและภาคเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ความตอ้งการของชุมชน โดยมีระบบการ
ติดตาม ประเมินผล และการปฏิบติังานในพื้นท่ีร่วมกบัชุมชน ควบคู่กบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการแกไ้ขและพฒันาไดท้ั้งตวับุคคล ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน 
และมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั โดยจงัหวดัภูเกต็ มีหมู่บา้นตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาความยากจน
และพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ จาํนวน   3  แห่ง ไดแ้ก่ 
 1. โครงการพฒันาร้านคา้และตลาดชุมชน บา้นนากก หมู่ท่ี   5 ตาํบลฉลอง อาํเภอเมือง 
 2. โครงการฝึกอาชีพเสริม (กลุ่มหมอนวด) บา้นกะทู ้หมู่ท่ี   2 ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้
 3. โครงการหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น บา้นบางโรง หมู่ท่ี   5 ตาํบลป่าคลอก อาํเภอถลาง 
 นอกจากน้ี กระบวนการพฒันาชุมชนในรูปแบบขบวนการสหกรณ์ เร่ิมไดรั้บความสนใจมาก
ข้ึน เน่ืองจากขบวนการสหกรณ์ใชก้ลยทุธ์การออม เป็นหวัใจของการสร้างพลงัชุมชน ใหเ้กิดความ
ซ่ือสตัยค์วามเป็นพวกพอ้ง เห็นอกเห็นใจกนัในกลุ่มสมาชิกและชุมชน และยงัสามารถนาํเงินทุนและ
ความรู้จากภูมิปัญญาของชาวบา้นมาสร้างสรรค ์ และพฒันาในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
ตลอดทั้งการพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ และนาํทรัพยากรในชุมชนมาแปลงเป็น
ทรัพยสิ์น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 
รูปแบบการจัดองค์กรชุมชน และการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 

  การดาํเนินงานส่งเสริมการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ท่ีผา่นมา 
มีรูปแบบการบริหารจดัการตามระบบการบริหารงานแบบราชการ เร่ิมตั้งแต่การจดัตั้งกลุ่ม/องคก์ร การ
ประชุมการบริหารองคก์รและการเลือกตั้งคณะกรรมการ การวางกฎระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีเป็นไปตาม
รูปแบบของทางราชการแต่ละหน่วยงานท่ีกาํหนด รวมทั้งการสนบัสนุนและการติดตามตรวจสอบจาก
หน่วยงานของรัฐบาล โดยคณะวิจยั ไดศึ้กษาวิเคราะห์จากการดาํเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระดบั
จงัหวดั / อาํเภอ และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของชุมชน จาํแนกไดเ้ป็น  3  ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 

 รูปแบบแรก เป็นการจดัรูปองคก์รท่ีเกิดข้ึนจากระเบียบกฎหมายท่ีกาํหนดใหมี้การจดัตั้งข้ึน  
การจดัรูปองคก์รท่ีเกิดข้ึนจากระเบียบกฎหมายท่ีกาํหนดใหมี้การจดัข้ึน เกิดข้ึนโดยนาํรูปแบบ

การบริหารจดัการของสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดส้นบัสนุน
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ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ดาํเนินงานตามกรอบแผนงานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  โดยมุ่งเนน้การพฒันากลุ่ม องคก์รชุมชน ท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรเป็นหลกั จาํนวน 42 สหกรณ์ และมีชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ จาํกดั เป็นองคก์รกลาง 
ในการประสานงานและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ภายในจงัหวดั การดาํเนินงานท่ีผา่นมา พบวา่ มีสหกรณ์ 
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ จาํนวน 26 สหกรณ์ หรือร้อยละ 60 โดยชุมนุมมีเงินฝากออมทรัพย ์
15,803,985.80 บาท และไดด้าํเนินธุรกิจเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ และจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เป็น
หลกั นอกจากน้ี ไดน้าํเนินไปฝากในสหกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นเงิน 14,569,046.54 บาท และในการประชุม
ใหญ่สามญัประจาํปี 2548 ไดใ้หค้วามเห็นชอบการกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนัประจาํปีไวไ้ม่เกิด 
25,00,000 บาท เพื่อช่วยเหลือการเงินใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548)  

 

 การดาํเนินงานของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ จาํกดั มีการดาํเนินกิจการร้านคา้ และ
การใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิก โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและการรับฝากเงินจากสมาชิก จึงเป็นปัญหาทาํให้
ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตอ้งบริการจดัการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อมิใหข้าดทุน  การนาํเงินฝากจากสมาชิก
ชุมนุมฯ มาดาํเนินการ จึงเป็นเสมือนหน่ึงยมืจมูกผูอ่ื้นมาหายใจ จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์และ
วิธีการบริหารจดัการท่ีส่งเสริมกิจการของสมาชิกท่ีเหมาะสมใหมี้ความยัง่ยนื 

 

 สาํหรับในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกสหกรณ์และกิจกรรมสหกรณ์ในรูปของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ไดด้าํเนินการใหก้ารสนบัสนุน 
จาํนวน  26 กลุ่ม โดยการจดัหาปัจจยัการผลิต วตัถุดิบ และการตลาดใหใ้นบางส่วน และไดใ้หก้าร
สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ดา้นการผลิตและการตลาดในระดบัจงัหวดั 1 กลุ่ม โดยมีการ
ดาํเนินกิจกรรม การออกร้านจาํหน่ายสินคา้ในงานเทศกาลต่างๆ การฝึกอบรมพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์
การออกจาํหน่าย ROAD SHOW ในจงัหวดัต่างๆ และการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งกนั  BARTER 
SYSTEM ทาํใหก้ลุ่มอาชีพมาช่องทางการตลาดมากข้ึน โดยมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ในรอบปี 
2548 ไม่นอ้ยกวา่ 35 ลา้นบาท 

  จดุเร่ิมต้นของปัญญา.................................. 
  

   หนุนความคดิ   ติดปัญญา   หาแนวร่วม 

  ไม่แยกส่วน   รวมกาํลัง   พลังสร้าง 

  เปิดเวท ี  สะท้อนผล   ชนทาํงาน 

  อุดมการณ์   ประสานผสม   คนสหกรณ์ 
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รูปแบบท่ี 1 การจดัการกลุ่มองคก์รชุมชนและเครือข่ายกิจกรรมของสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบทีส่อง การส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ในรูปแบบของการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
องคก์รชุมชน  

การส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ในรูปแบบของการเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร 
ชุมชนโดยมีหน่วยงานราชการ/เอกชน เขา้ไปใหก้ารสนบัสนุนใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้  ทั้งใน
รูปแบบขององคก์รชุมชนดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การพฒันาสงัคม/ชุมชน การอาสาสมคัร การ
อนุรักษพ์ฒันาส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาผูน้าํชุมชน โดยไดย้กตวัอยา่งของขบวนการสหกรณ์ของ
กรมการพฒันาชุมชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเป็นตน้แบบในการศึกษา ดงัน้ี 

ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็
สมาชิก 26 สหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตร  
8 สหกรณ์ 
3,322 คน 

สหกรณ์ออมทรัพย ์
18 สหกรณ์ 
8,968 คน 

สหกรณ์ประมง 
1 สหกรณ์ 
123 คน 

สหกรณ์ร้านคา้ 
4 สหกรณ์ 
2,242 คน 

- วิสาหกิจชุมชน 
11 กลุ่ม 

- กลุ่มสตรี  
       15 กลุ่ม 
- เครือข่ายการ

ผลิตและ
การตลาด              
1 เครือข่าย 

สหกรณ์บริการ 
7 แห่ง   721 คน 

สหกรณ์เครดิต
ยเูนียน 4 กลุ่ม 
14,210 คน 

การดูแลของสหกรณ์
จงัหวดั 

สร้างเครือข่ายเช่ือมโยง
กบัทุกภาคส่วน 

กลุ่มเกษตรกรท่ีถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริม
การเกษตร จาํนวน 3 กลุ่ม 



 

โครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

50 

 กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงหมาดไทย เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง และการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รชุมชน ในรูปของโครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย กลุ่มเยาวชน กลุ่ม 
OTOP และเครือข่ายองคก์รชุมชนในระดบัตาํบล (ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล) โดยแบ่ง
ลกัษณะตามแนวทางส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนและศักยภาพองค์กรชุมชนของกรมการพฒันาชุมชนดังนี ้
 

 รูปแบบที ่2 การส่งเสริมวสิาหกจิชุมชนและศักยภาพองค์กรชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การดาํเนินงานของกรมการพฒันาชุมชน มุ่งเนน้การพฒันาแบบองคร์วม โดยการสร้างเครือข่าย
ในกลุ่มกิจกรรม ในประเภทเดียวกนั ไดแ้ก่ กิจกรรมกลุ่มออมทรัพยฯ์ จะมีเครือข่ายกิจกรรมร่วมไดแ้ก่ 
โรงสีขา้ว ยุง้ฉาง ร้านคา้ ธุรกิจป้ัมนํ้ามนั เป็นตน้ สาํหรับการส่งเสริมอาชีพ จะมีการแบ่งกลุ่มประเภท
อาชีพ และสร้างเครือข่ายของประเภทกลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ เครือข่ายกลุ่มการทาํผา้บาติต สมาชิก 54 กลุ่ม 
เครือข่ายเคร่ืองหนงั 3 แห่ง  เครือข่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป เครือข่ายดอกไมป้ระดิษฐแ์ละยางพารา  6 
กลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพทัว่ไป ระดบัอาํเภออีก 2 เครือข่าย และศูนย์
ประสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล อีก 3 องคก์ร 

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 

การส่งเสริมศกัยภาพองคก์รชุมชน 

กลุ่มอาชีพ 54 
กลุ่ม 1,932 คน 
มี 2 เครือข่าย
ระดบัอาํเภอ 

กลุ่มออมทรัพยฯ์ 
29 กลุ่ม สมาชิก 
2,747 คน 
ทุน 8,951,940บาท 

ศูนยส์าธิต
การตลาด  

OTOP 127 ผลิตภณัฑ ์
ยอดรายไดปี้ 2548    
เงิน 36,754,438 บาท 
สินคา้ 5 ดาว 10 ราย 

โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) 
16 หมู่บา้น 

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยฯ์ 
ระดบัจงัหวดั 1 กลุ่ม 
สมาคมกลุ่มออมทรัพยฯ์ 

-เครือข่ายกลุ่มอาชีพระดบั
อาํเภอ 2 เครือข่าย 
-เครือข่าย OTOP จงัหวดั 
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รูปแบบทีส่าม  การเสริมสร้างขบวนการสหกรณ์โดยองค์กรชุมชนได้ริเร่ิมดําเนินการด้วยตนเอง  
การเสริมสร้างขบวนการสหกรณ์โดยชุมชนไดริ้เร่ิมดาํเนินการดว้ยตนเอง เป็นรูปแบบท่ีมีมา

ก่อนท่ีทางราชการจะนาํรูปแบบขบวนการสหกรณ์เขา้มาใชก้บัการจดัตั้งและพฒันาองคก์รชุมชน ก่อตั้ง
ข้ึนมาเอง โดยไม่ไดมี้หน่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยเหลือ 

 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเรียนรู้การเสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ท่ี

เกิดข้ึนจากความตอ้งการและการแกไ้ขปัญหาของชุมชนปัญหาดว้ยชุมชน พบวา่ ส่วนใหญ่การจดัตั้ง
องคก์ร จะมีลกัษณะไม่เป็นทางการ ไม่มีการจดบนัทึกการประชุมหรือมีคณะกรรมการ แต่จะมีการ
ประชุมตกลงกนัในเวทีกลางบา้น โรงเรียน วดั แลปฏิบติังานร่วมกนั โดยมีผูน้าํท่ีเป็นทางการ หรือ
ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูน้าํในการคิด ตดัสินใจ และมกัจะมีการดาํเนินงานเป็นเทศกาล หรือชัว่คราว ตาม
ลกัษณะปัญหา หรือมีความตอ้งการ เช่น การจดัตั้งกลุ่มหนุ่มสาว เพื่อใหช่้วยเหลืองานวดั และกิจกรรม
ของชุมชน กลุ่มผูเ้ฒ่า จะมุ่งเนน้การปฏิบติัธรรมและการจดังานประเพณี กลุ่มการเกษตรสวนยาง จะ
พบปะกนัในการสอบถามราคายาง และการจดัหาพนัธ์ยางคุณภาพดีมาเพาะปลูก เป็นตน้ ต่อมา ทาง
ราชการไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางวิชาการและปัจจยัการผลิต ทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รชุมชนมีความเขม้แขง็ และ
พฒันาไปสู่ขบวนการจดัการแบบสหกรณ์มากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวมตวักนัของกลุ่มบาติกในเขต
พื้นท่ีตาํบลป่าคลอก มาสู่การจดัตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบาติกโดยมีส่วนราชการรับรองตาม 
พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการรวมตวักนัของกลุ่มประชาชนในเคหะรัษฎา ในการช่วยเหลือ
เก้ือกลูการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการจดัตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยเูนียนเคหะรัษฎา จาํกดั ปัจจุบนัมี
สมาชิกกวา่  1,600 คน ทุนสจัจะ  10,000,000 บาท เป็นตน้ 
 

            
 
 

ความรวยไม่มีขาย  ....................... อยากได้ต้องทาํเอง 
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รูปแบบท่ี  3 การเสริมสร้างขบวนการสหกรณ์โดยองคก์รชุมชนไดริ้เร่ิมดาํเนินการดว้ยตนเอง 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  โดยสรุป การส่งเสริมและพฒันาขบวนการสหกรณ์ท่ีเป็นนิติบุคคลและท่ีไม่เป็นนิติ
บุคคล ของจงัหวดัภูเกต็ ท่ีผา่นมา พบวา่ ส่วนราชการส่วนใหญ่ จะเป็นผูส้นบัสนุนการจดัตั้ง และพฒันา
กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายในสงักดั โดยมีงบประมาณของหน่วยงานสนบัสนุน มาอยา่งต่อเน่ือง  ทาํให้
เกิดเครือข่ายและกลุ่มกิจกรรมข้ึนมามากมายในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 
ต่อมา เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ิมเขา้มาบริหารราชการระดบัทอ้งถ่ิน ไดมี้การสาํรวจขอ้มูล
กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายชุมชน เพื่อวางแผนการพฒันาตาํบล ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และ
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนข้ึน ประกอบกบัส่วนราชการต่างๆ เร่ิมมีงบประมาณลดนอ้ยลง 

การสร้างกลุ่ม/กิจกรรมของชุมชน
โดยชุมชน เพือ่ชุมชน 

การรับรองของราชการในการส่งเสริม
ศกัยภาพองคก์รชุมชน 

จดัตั้งสหกรณ์
เครดิตยเูนียน 
เคหะรัษฏา
จาํกดั 

กลุ่มบาติกใน
ชุมชนต่างๆ 
15 กลุ่ม 

ผูป้ระกอบการ
ผลิตบาติก 

ประชาชนในชุมชน
เคหะรัษฏา ท่ีมีกลุ่ม
ประมง กลุ่มแรงงาน
และอาชีพอิสระ 

กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีจดัตั้ง
ข้ึนเอง ไดแ้ก่  กลุ่ม SPA  
กลุ่มอนุรักษ ์กลุ่มผูสู้งอาย ุ

เครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ผลิตภณัฑบ์าติก  
1 เครือข่าย 

-เครือข่ายสหกรณ์เครดิต   
ยเูนียน 6 สหกรณ์ สมาชิก  
8,000 คน  ทุนกวา่  
10,000,000 บาท 
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เน่ืองจากรัฐบาลไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง 
ทาํใหส่้วนราชการไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนระดบัรากหญา้ ไดมี้การจดัตั้งและพฒันากลุ่มข้ึนใหม่ ในรูปของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาความยากจนระดบัหมู่บา้น 
กลุ่มผลิตภณัฑ ์  OTOP  เครือข่ายกลุ่มอาชีพ  และกลุ่มคดัสรรสินคา้ OTOP 3 - 5 ดาว ทาํใหเ้กิดความ
สบัสน และความขดัแยง้ในการดาํเนินงานของกลุ่มเก่า กบักลุ่มใหม่ท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน 
นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา รัฐบาลไดค้ดัเลือกสินคา้ OTOP ชั้นดีไวจ้าํนวนกวา่ 127 
ผลิตภณัฑ ์ 56 กลุ่ม แต่ไดส้ร้างปัญหาตามมา คือมีกลุ่มอาชีพท่ีไม่ไดรั้บการคดัสรรไม่นอ้ยกวา่ 300 กลุ่ม 
ท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหบ้างกลุ่มลม้เลิกไป ทรัพยสิ์นและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเคย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการมีการสูญหายและตกไปอยูใ่นการดูแลของประธานกลุ่มหรือผูมี้
อิทธิพลของหมู่บา้น 
 

 นอกจากน้ี การสนบัสนุนของทางราชการและหน่วยงานราชการ มุ่งหวงัท่ีจะสร้างรายไดใ้น
ภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาล ทาํใหมี้การประชาสมัพนัธ์และใชง้บประมาณเพื่อการส่งเสริม
การตลาดเป็นจาํนวนมาก ในกลุ่ม องคก์รท่ีไดรั้บการคดัสรร 3 - 5 ดาว ทั้งการส่งเสริมการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ท่ีไดจ้ดัตั้งเป็นองคก์รเครือข่ายท่ีไดรั้บการจดทะเบียน พร้อมกบัการสนบัสนุน
เงินทุนในการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นแรงกดดนัใหก้ลุ่มขนาดเลก็ ท่ีมีการดาํเนินงานยงั
ไม่เขม้แขง็แตกสลายไดง่้ายยิง่ข้ึน    
 

รัฐต้องเปลีย่นแปลง 
   รัฐต้องเปลีย่น วธีิคดิ ไม่ตดิหน่วย 
  รัฐหนุนช่วย อาํนวยทาง คดิสร้างสรรค์ 
  รัฐเป็นแกน แสงสว่าง ผ่าทางตนั 
  รัฐเช่ือมั่น ในชุมชน พึง่ตนเอง 
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บทที ่  3 
กระบวนการดาํเนินงานวจิยั 

 
  ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัไดใ้หค้วามสาํคญักบักระบวนการศึกษาวจิยั โดย
พิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีสาํคญัสามประการ ไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลท่ีเกิดข้ึน ดงั
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยนําเข้า 
 ปัจจยันาํเขา้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผลการวิจยั  ประกอบดว้ยคณะผูว้จิยั งบประมาณใน
การวิจยั เง่ือนระยะเวลา ความถ่ีในการดาํเนินกิจกรรม ความต่อเน่ือง การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
บุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง สถานท่ีและการประสานงาน และส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงาน 
ประกอบดว้ย 
 คณะวิจยั ประกอบดว้ย   นกัวิชาการและผูป้ฏิบติังานดา้นสหกรณ์ การพฒันา 
 - นกัวิจยั จาํนวน   4 คน   ชุมชน การพาณิชย ์การท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ 
 - ผูช่้วยนกัวิจยั 2 คน   ผูน้าํชุมชนท่ีปฏิบติังานดา้นสหกรณ์/ธุรกิจชุมชน 
 

งบประมาณในการวจิยั   ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัและภาคี
พนัธมิตรในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

  
 เง่ือนระยะเวลา    กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 12 เดือน 
      และติดตามการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน 
  
 ความถ่ีในการดาํเนินงาน   คณะวิจยัปฏิบติังานในพื้นท่ีเป็นประจาํทุกสปัดาห์ 
      โดยมีการประชุม/สมัมนา กระตุน้การปฏิบติังาน 

การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรร่วมกนั 
 

 ความต่อเน่ือง    คณะวิจยัมีการติดตามผลการดาํเนินงานสมํ่าเสมอ 
      และประสานความร่วมมือกบักลุ่ม/องคก์ร 
 
 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ   มีอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่กระดาษ ปากกา 
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      หอ้งประชุมในชุมชน และเคร่ืองเสียง 
 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง    มีบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูช่้วยนกัวิจยั ผูน้าํ 
      ชุมชน สมาชิก และผูน้าํเครือข่ายสหกรณ์ 
 
 สถานท่ี/ศูนยป์ระสานงาน  ใชศู้นยก์ารท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดั 
      ภูเกต็ และท่ีทาํการเครือข่ายสหกรณ์เป็นศูนยก์ลาง 
       
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   มีหน่วยงานสนบัสนุนส่งเสริม ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั 
      ราชภฎัภูเกต็ ททท. ส่วนราชการดา้นเศรษฐกิจ 
      สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว/มคัคุเทศก/์งานบุคคล 
     
กระบวนการดําเนินการวจัิย 
 ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ คณะวิจยัไดมุ่้งเนน้การ
สร้างผูน้าํชุมชนและการพฒันาเครือข่ายสหกรณ์ในกลุ่มประเภทเดียวกนั และต่างกนั ประกอบดว้ย 
 ระยะท่ี  1  การศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานดา้นสหกรณ์และประเมินความสนใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมขบวนการสหกรณ์ 
 ระยะท่ี  2 การศึกษาวิเคราะห์การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 ระยะท่ี   3 การวิเคราะห์ปัญหา และการกาํหนดทิศทางในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ระยะท่ี   4 การนาํแผนไปทดลองปฏิบติั และการสร้างแรงกระตุน้ 
 ระยะท่ี  5 การประเมินผลและรายงานผล 
  

กจิกรรมทีป่ฏิบัติงาน ระหว่างเดือน กนัยายน 2548 ถึง สิงหาคม 2549  
 

  คณะทาํงานโครงการวิจยัฯ ไดป้ฏิบติังานร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
หน่วยงานภาครัฐ ในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน  2548 ถึงเดือน สิงหาคม   2549 ไดแ้บ่งการดาํเนินงาน
ออกเป็น 3 ช่วง  ไดแ้ก่ 

ช่วงท่ี   1 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดกาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มองคก์ร 
ในชุมชนในเขตพื้นท่ี (ระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม   2548)  
  ช่วงท่ี  2 การศึกษาวเิคราะห์ปัญหา และการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
  ช่วงท่ี 3 การวิเคราะห์ปัญหา และกาํหนดทิศทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธ์มิตร
สหกรณ์ 
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การดาํเนินงานในช่วงท่ี   1 – 3 ผูว้ิจยั ไดด้าํเนินการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานบทบาทของ
หน่วยงานต่างๆในการดาํเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคล และท่ีไม่เป็นนิติบุคคล 
พร้อมทั้งการจดัเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันากลุ่ม องคก์รชุมชน และการสร้างเครือข่ายองคก์ร
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ มีผลการดาํเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 

 
กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/

สถานท่ี 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

1.การประชุมเชิงปฏิบติัการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์และ
เครือข่าย 

3 - 4  ก.ย.48  
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

8 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและผูป้ฏิบติั 
งานสนามในการสร้าง
ขบวนการสหกรณ์ 

2.การศึกษาสถานการณ์
บทบาทของการดาํเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพื้นท่ี 3 อาํเภอ 

10 - 11 ก.ย.48 
ชุมชนราไวย ์       
อ.เมือง 

56 คน -เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
สถานการณ์ปัจจุบนัของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.ภูเกต็ 

3.การตรวจสอบขอ้มูลคนจน
จดทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ีจงัหวดั
ภูเกต็ 

12 - 23 ก.ย. 48 
พฒันาชุมชน
จงัหวดั 
สหกรณ์จงัหวดั 
3 อาํเภอ 

1,200 ครัวเรือน -เกบ็รวบรวมขอ้มูลคนคน
ในเขตพื้นท่ี 3 อาํเภอ  103 
หมู่บา้น และการศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จาก 
การช่วยเหลือของราชการ 

4.การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายสุขภาพ
และผูสู้งอาย ุ

24 - 25 ก.ย. 48 
สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั 

52 คน -ไดรู้ปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครือข่ายสุขภาพ 
และผูสู้งอาย ุ3 อาํเภอ 

5.การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์
และกลุ่มอาชีพ OTOP  

1 - 2 ต.ค. 48 
โรงแรมเอส ที  

46 คน -ไดรู้ปแบบเครือข่าย
กิจกรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่ม
อาชีพ 
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

6.การจดัเวทีเครือข่ายสหกรณ์    
เครดิตยเูนียน จงัหวดัภูเกต็ 
และการจดัเตรียมการจดั      
วนัเครดิต  ยเูนียนสากลใน 
ประเทศไทย 
 

10 - 11 ต.ค. 48 
สหกรณ์เครดิต
ยเูนียนรัษฎา 
จงัหวดัภูเกต็ 

25 คน -ศึกษาเรียนรู้การดาํเนินงาน
สหกรณ์เครดิตยเูนียนและ
การสร้างเครือข่ายแนวร่วม
ระดบัภูมิภาคและ
ระดบัประเทศ 

7.การจดัทาํกรอบทิศทางการ
พฒันาเครือข่ายองคก์รชุมชน
ระดบัทอ้งท่ีและระดบัจงัหวดั 

15 - 16 ต.ค. 48 
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

16 คน -กาํหนดกรอบทิศทางการ
พฒันาเครือข่าย ไดแ้ก่ 
เครือข่าย OTOP เกษตร
ยัง่ยนื กีฬา สุขภาพและ
ผูสู้งอาย ุหมู่บา้นเศรษฐกิจ    
ชุมชนพ่ึงตนเอง ผูป้ระกอบ
อาชีพบริการ ท่องเท่ียว 

8.การเขา้ร่วมขบวนการการ
สร้างเครือข่ายสหกรณ์ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

17 - 18  ต.ค. 48 
ศูนยก์ารท่องเท่ียว 
กีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดั
ภูเกต็ 

60 คน -การประชุมสร้างความ
เขา้ใจและเขา้ร่วมการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์โดยความ
สมคัรใจ 6 เครือข่าย 

9.การสนบัสนุนการสร้าง
พนัธมิตรการเช่ือมโยง
เครือข่าย OTOP และหมู่บา้น
เพื่อการท่องเท่ียว 
 

24 - 25 ต.ค. 48 
ศาลากลางจงัหวดั
และอาํเภอเมือง
ภูเกต็ 

40 คน -เกิดการเช่ือมโยงหมู่บา้น 
OTOP เพื่อการท่องเท่ียว
และการบริโภคสินคา้
ชุมชน 

10.การสนบัสนุนสร้าง
พนัธมิตรการเช่ือมโยง 
เครือข่ายการกีฬา  สุขภาพและ
ผูสู้งอาย ุ
 
 

29 - 31 ต.ค. 48 
สนามกีฬาสุระกลุ 

60 คน -การเตรียมการจดังาน
มหกรรมสุขภาพดี ใน 
วนัท่ี 23 พ.ย. 48 ท่ีสะพาน
หิน 
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

11.การสนบัสนุนสร้าง
พนัธมิตรการเช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจการ        
ท่องเท่ียวและบริการท่องเท่ียว 

3 - 4 พ.ย. 48 
ศูนยก์ารท่องเท่ียว 
กีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดั 

40 คน -การจดัเตรียมการส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนและ
การบริการประทบัใจ 

12.การสรุปการดาํเนินงานวนั
เครดิตยเูนียนสากล ประจาํปี 
2548 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  
 

8 - 12 ธ.ค. 48 
จงัหวดัภูเกต็ 
เชียงใหม่ 

130 คน -การประเมินผลการเขา้
ร่วมงานวนัเครดิต ยเูนียน
สากล และรับเป็นเจา้ภาพ
จดัวนัเครดิตยเูนียนสากล 

13.การร่วมเวทีเรียนรู้การสร้าง
พนัธมิตรเช่ือมโยงเครือข่าย
จงัหวดั 

21 - 22 พ.ย. 48 
แหลมพรหมเทพ 

50 คน -วางแผนปฏิบติัการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรและการ
สนบัสนุนกิจกรรมสมัพนัธ์ 

14.การติดตามผลการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรสุขภาพดี 

23 พ.ย. 48 
สนามสะพานหิน 

1,200  คน -สมาชิกเครือข่ายกีฬา 
สุขภาพ ผูสู้งอาย ุและ
เครือข่ายพนัธมิตร ร่วม
กิจกรรมสร้างสุขภาพดี 

15.การติดตามผลการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตร OTOP และ
หมู่บา้นท่องเท่ียว 

28 - 29 พ.ย. 48 
ศูนยก์ารท่องเท่ียว 
กีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดั
ภูเกต็ และ อบต.  
ราไวย ์อ.เมือง 

45 คน -ไดรู้ปแบบการเช่ือมโยง
เครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมและ
มีกิจกรรมต่อเน่ือง สามารถ
นาํเป็นตน้แบบของ
เครือข่ายพนัธมิตรได ้

16.การติดตามผลการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรการ
ท่องเท่ียวและธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียว 

22 - 23 ธ.ค. 48 
ศูนยก์ารท่องเท่ียว 
กีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดั
ภูเกต็ และ อบจ. 

45 คน -ไดรู้ปแบบการเช่ือมโยง
เครือข่ายการท่องเท่ียวท่ี
เป็นรูปธรรม มีกรอบ
แผนงาน/โครงการแบบ
บูรณาการ และมีกิจกรรม
ต่อเน่ือง สามารถนาํเป็น
ตน้แบบของเครือข่าย
พนัธมิตรได ้
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

17.การสร้างพนัธมิตรภาคีจาก
หน่วยงานภายนอกร่วมพลงั
สร้างสรรคพ์นัธมิตรเครือข่าย
ขบวน    การสหกรณ์ชุมชน 

24 - 26 ธ.ค.  48 
บริเวณหาดป่าตอง 
หาดกมลา และไม้
ขาว จงัหวดัภูเกต็ 

520 คน -เครือข่ายพนัธมิตรขบวน 
การสหกรณ์ร่วมกนัจดั
กิจกรรมรําลึก 1 ปี สึนามิ
ร่วมกนั พร้อมจดับริการ
พาหนะสินคา้ชุมชน และ
อาหารเพื่อสุขภาพร่วมกบั
ทางราชการและภาคเอกชน 

18.การประเมินผลการสร้าง
พนัธมิตรเครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ คร้ังท่ี 1  

27 ธ.ค. 48 
สหกรณ์จงัหวดั 

60 คน -สรุปผลงานการสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตร
ขบวนการ  สหกรณ์ในรอบ 
4 เดือน และวางแผน
ปฏิบติังานระยะท่ี 2 (เดือน
มกราคม - เมษายน 2549) 

19. การจดัทาํรายงานสรุปผล
การดาํเนินงานการพฒันา
ขบวนการ สหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัภูเกต็ 

28 ธ.ค. 48 
สหกรณ์จงัหวดั 

12 คน -จดัทาํเอกสาร รายงานผล
การดาํเนินงานพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ 

 
วธีิการดําเนินการศึกษาวจัิยชุมชน 
 

1. การศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร โดยการคน้ควา้จากเอกสารของสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
ภูเกต็ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ พาณิชยจ์งัหวดัภูเกต็ และสาํนกังานจงัหวดัภูเกต็ เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลและสถิตท่ีสาํคญัในการรายงานผลการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาความยากจน และเป็นขอ้มูล
ประกอบในการจดัทาํรายละเอียดเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจยั 

2. การศึกษาแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน โดยคณะวิจยั และผูช่้วยนกัวิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษา 
รายละเอียดกิจกรรมร่วมกบัผูน้าํชุมชนในชุมชน อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดเวลาพบกบัชุมชนไว้
ล่วงหนา้ และการติดตามผลการดาํเนินกิจกรรมจากผูน้าํชุมชนท่ีเขา้ไปดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม
ขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ส่วนใหญ่จะใชช่้วงเวลาคํ่า เน่ืองจากประชาชนเลิกจากการ
ทาํงานและการประกอบอาชีพแลว้ 
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การพฒันาขบวนการสหกรณ์ ระยะที ่ 2 ประกอบด้วยขั้นตอนการดาํเนินงาน ขั้นที ่4 – 5 ได้แก่ การ
สร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ และการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างขบวนการสหกรณ์ 
 การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ ระยะที ่ 2  (ระหว่างเดือน,มกราคม  - 
สิงหาคม   2549)  
 ผูว้ิจยั ไดด้าํเนิน ไดศึ้กษาถึงกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร
ต่างๆ แลว้ ไดก้าํหนดกิจกรรมการดาํเนินงานในช่วงระยะท่ี   2 ดงัน้ี 
 

กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

1.การสรุปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพฒันาเครือข่าย
องคก์ร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

 3 – 5 ม.ค. 49  
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

90 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและผูป้ฏิบติั 
งานสนามในการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์ 

2.การติดตามขอ้มูลการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 

8 – 31 ม.ค. 49 
อ.เมือง กะทู ้ถลาง 

พื้นท่ี 3 อาํเภอ ตรวจสอบทะเบียนคน
ยากจนใหค้วามช่วยเหลือ 

3.การตรวจสอบขอ้มูลคนจน
จดทะเบียนสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ีจงัหวดั
ภูเกต็ 

12 – 21 ก.พ. 49 
พฒันาชุมชน
จงัหวดั 
สหกรณ์จงัหวดั 
3 อาํเภอ 

1,200 ครัวเรือน -เกบ็รวบรวมขอ้มูลคนคน
ในเขตพื้นท่ี 3 อาํเภอ  103 
หมู่บา้น และการศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การช่วยเหลือของราชการ 

4.การจดัเวทีสร้างพนัธมิตร
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชน 
OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

24 – 25 ก.พ. 49 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั 

52 คน -ไดรู้ปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครือข่ายOTOP 

5.การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์
และกลุ่มอาชีพ OTOP  

1 – 2 มี.ค.  49 
โรงแรมเอส ที  

46 คน -ไดรู้ปแบบเครือข่าย
กิจกรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่ม
อาชีพ 

6.การจดัเตรียมการจดัวนั
เครดิต  ยเูนียนสากลใน 
ประเทศไทย 

10 – 11 มี.ค.  49 
สหกรณ์เครดิต
ยเูนียนรัษฎา  

25 คน -การสร้างเครือข่ายแนว
ร่วมระดบัภูมิภาคและ
ระดบัประเทศ 
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/

สถานท่ี 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

7.การสรุปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพฒันาเครือข่าย
องคก์ร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

 3 – 5 มี.ค.  49  
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

68 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและผูป้ฏิบติังาน
สนามในการสร้างเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ 

8.การประชุม CEO รวมกบั
ราชการ เอกชนส่งเสริมกิจการ
สหกรณ์ 

8 – 9 มี.ค.  49
ชุมชนราไวย ์       
อ.เมือง 

56 คน -เกิดแนวร่วมในการ
วางแผนงาน/โครงการ
ขบวนการสหกรณ์ 

9. การสร้างเครือข่ายพนัธมิตร
ร่วมกบัจงัหวดัปัตตานี 

15 – 17  เม.ย. 49 
พฒันาชุมชน
จงัหวดั 
สหกรณ์จงัหวดั 
3 อาํเภอ 

200 คน -สร้างแนวร่วมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และ กิจการ
สหกรณ์ชุมชน 
 

10. การจดัเวทีสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร
ชุมชนในการเช่ือมโยง
เครือข่ายOTOP เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

24 - 25 เม.ย.  49 
สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั 

52 คน -ไดรู้ปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครือข่าย OTOP 
เพื่อการท่องเท่ียว 

11.การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์  

1 - 2 พ.ค. 49 
โรงแรมเอส ที  

46 คน -ไดรู้ปแบบเครือข่าย
กิจกรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์ 

12. การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ์บริการ 

10 - 11 พ.ค.  49 
สหกรณ์เครดิด
ยเูนียนรัษฎา จาํกดั 
จงัหวดัภูเกต็ 

25 คน -ศึกษาเรียนรู้การสร้าง
เครือข่ายแนวร่วมสหกรณ์
บริการรถรับจา้งอาหาร 
ของท่ีระลึก และสินคา้ 
OTOP  
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

13.การสรุปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพฒันาเครือข่าย
องคก์ร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

 3 – 5 มิ.ย. . 49  
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

68 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและผูป้ฏิบติังาน
สนามในการสร้างเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ 

14.การจดัเวทีการดาํเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รชุมชน
ร่วมกบัเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน อลัอามานะห์ 

15 – 16 มิ.ย. 49 
ชุมชนราไวย ์       
อ.เมือง 

56 คน -เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
ระบบการออมของ
ขบวนการสหกรณ์ ภูเกต็ 

15. การเสริมความรู้สหกรณ์
บริการรถยนตลี์มูซีน สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ี
จงัหวดัภูเกต็ 

12 – 25 มิ.ย.  49 
สหกรณ์จงัหวดั 
3 อาํเภอ 

135 ครัวเรือน -พฒันาความรู้  
ความสามารถในการบริการ
ประทบัใจ และสร้าง
มาตรฐานการบริการรถ
รับจา้งลีมูซีน 

16. การจดัเวทีสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร
ชุมชนในการเช่ือมโยง
เครือข่ายสุขภาพและผูสู้งอาย ุ
 

24 - 25 มิ.ย.  49 
สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั 

52 คน -ไดรู้ปแบบ กิจกรรมและ
ขบวนการเครือข่ายสุขภาพ 
และผูสู้งอาย ุ3 อาํเภอ 

17.การจดัเวทีสร้างกิจกรรม
การตลาดระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร
ชุมชนในการเช่ือมโยง
เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
อาชีพ OTOP  

1 - 2 ก.ค.  49 
โรงแรมเอส ที  

46 คน -ไดรู้ปแบบเครือข่ายการต
และความร่วมมือระหวา่ง
สหกรณ์กบักลุ่มอาชีพ 

18.การจดัเวทีเครือข่าย
สหกรณ์    จดัเตรียมการจดัวนั
เครดิตยเูนียนสากลใน 
ประเทศไทย 

10 – 12 ก.ค.  49 
สหกรณ์เครดิต
ยเูนียนรัษฎา 
จงัหวดัภูเกต็ 
 

25 คน -การสร้างเครือข่ายแนวร่วม
ระดบัภูมิภาคและ
ระดบัประเทศ 
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

19.การสรุปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพฒันาเครือข่าย
องคก์ร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

 1 – 3 ส.ค. 49  
สหกรณ์จงัหวดั 
ภูเกต็ 

68 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและผูป้ฏิบติังาน
สนามในการสร้างเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์ 

20.การจดัเวทีการดาํเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพื้นท่ี  

15 – 17 ส.ค.  49 
ชุมชนราไวย ์       
อ.เมือง 

56 คน -เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
สถานการณ์ปัจจุบนัของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.ภูเกต็ 

21.การสร้างเครือข่ายเชิง
ประจกัษส์มาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รในพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

19 – 25 ส.ค.  49 
พฒันาชุมชน
จงัหวดั 
สหกรณ์จงัหวดั 
อบต. ศูนยก์าร
ท่องเท่ียว กีฬาฯ 

30 คน -การนาํเสนอผลการสร้าง
เครือข่ายเชิงประจกัษท่ี์
กรุงเทพฯ และศึกษา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ช่วยเหลือของราชการ 

23.การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์
กบั  36 จงัหวดั 

1 – 2 ก.ย. 49 
 

4 คน -ไดรู้ปแบบเครือข่าย
กิจกรรมและความร่วมมือ
ระหวา่งสหกรณ์/วิสาหกิจ
ชุมชน 

24. การถ่ายทาํสารคดีการสร้าง
เครือข่ายสหกรณ์ไทยใหย้ ัง่ยนื
ร่วมกบัสถานีวิทยโุทรทศัน์
ช่อง   11 ภูเกต็ และส่ือมวลชน 

1 – 11 ก.ย.  49 
สหกรณ์เครดิต
ยเูนียนรัษฎา 
จงัหวดัภูเกต็ อบต. 
รัษฎา เกาะโหลน 

25 คน -การสร้างเครือข่ายแนวร่วม
ระดบัภูมิภาคและ
ระดบัประเทศ 

25. การปรับปรุงเน้ือหา
รายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
ขอ้แนะนาํของคณะวิจยั
ส่วนกลาง 

1  - -30 ก.ย. 49 35 คน - การแกไ้ขรายละเอียด
โครงการคาํแนะนาํของ
คณะวิจยัส่วนกลาง และ
จดัทาํเป็นรูปเล่มเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
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การวางแผนพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในระยะที ่  2  
 

  คณะวิจยั ไดเ้สริมตวัเร่งในขบวนการสหกรณ์ ควบคู่กบัการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ และการกระตุน้/สนบัสนุนการสร้างพนัธมิตรเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ โดย
คณะวิจยัไดน้าํผลการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 
มาศึกษาวเิคราะห์ พร้อมทั้งจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ ตามกิจกรรมท่ีไดมี้การปรับเปล่ียนตามสถานการณ์  โดยผูว้ิจยัไดน้าํกระบวนการองคค์วามรู้
ทางชุมชน เขา้มาผสมผสานกบัแนวคิดใหม่ท่ีผา่นความเห็นชอบขององคก์รชุมชนในรูปแบบต่างๆ โดย
มีตวัเร่งกระบวนการเรียนรู้ท่ีนาํเขา้ไปผสมผสานการสร้างกระบวนการ พฒันาเพื่อการเปล่ียนแปลง 
ไดแ้ก่ การเสริมตวัเร่งโดยการนาํรูปแบบธุรกิจการตลาด เขา้ไปสมัพนัธ์กบัเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน และ
กิจการสหกรณ์และการบูรณาการชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่นืน 

ผูว้ิจยั ไดร่้วมประชุมสมัมนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสินคา้ OTOP ในเขตพื้นท่ี 
จงัหวดัภูเกต็ และท่ีประชุมไดเ้สนอใหเ้ครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  3  กลุ่ม และกลุ่มสินคา้ OTOP  จาํนวน  
54 กลุ่ม เขา้ร่วมโครงการ โดยผูว้ิจยั ไดเ้สริมตวัเร่ง โดยไดเ้ช่ือมโยงกบัสมาคมผูน้าํอาชีพกา้วหนา้(สิงห์
ทอง)ภาคกลาง และหา้งสรรพสินคา้ โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการการตลาด 
 
ตาราง การเช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกจิชุมชนกบัธุรกจิการตลาด 
 

 
 
 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
           3 เครือข่าย 

เครือข่ายสินคา้ OTOP 
            54 กลุ่ม 

กระบวน 
การกระตุน้
เสริม
ความคิด
การทาํงาน
ร่วมกนั 

การจดัทาํปฏิทินการจาํหน่าย
สินคา้และออกร้าน ร่วมกบั
ภาคราชการ/เอกชน 

เป็นวิทยากรกระบวนการ
บริหารจดัการกลุ่มและ
การตลาด “กลุ่มมุกอนัดา”  
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 การเสริมตวัเร่งการสร้างเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน ดาํเนินโดยผูว้ิจยัไดน้าํประสบการณ์
ของตนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสินคา้ OTOP มาปรับใช ้ โดยมีสมมุติฐานท่ีวา่  “ การท่ีจะให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้ท่ีดีท่ีสุด จะตอ้ง 
 
     ใหเ้ร่ิมจากความสนใจ ของสมาชิก โดยมติความเห็นชอบของกรรมการ 
     ใหท้ดลองทาํดูก่อน  แลว้ค่อยแนะนาํส่ิงท่ีบกพร่อง ยกยอ่งส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ 
     ใหข้อความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้สรุปร่วม 
     ใหด้าํเนินงานตามท่ีไดต้กลงร่วมกนั และไม่ละเลยเสียงส่วนนอ้ย 
     ใหด้าํเนินการตามขั้นตอนก่อน  และค่อยแกไ้ข ปรับปรุง ใหเ้หมาะสม 
     ใหติ้ดตาม ตรวจสอบผลการดาํเนินงานจากคนรอบขา้ง 
     ใหว้ดัผลงาน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพื่อปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
     ใหช้มเชย และยกยอ่งบุคคลท่ีทาํงาน ดว้ยความภูมิใจ  
  
 นอกจากน้ี  การส่งเสริมใหที้ม มุกอนัดา ซ่ึงเป็นทีมปฏิบติัการของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การสร้างขบวนการสหกรณ์ในการฝึกอบรม/สมัมนากิจการสหกรณ์และการพฒันาขีดความสามารถของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ OTOP ในพื้นท่ีต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเร่ิมเกิดการยอมรับในความรู้ 
ความสามารถของผูน้าํชุมสชน ทีมมุกอนัดา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติในการสร้างภาวะความ
เป็นผ◌ู◌้ท่ีมีคุณภาพ ท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเอง โดยอาศยัความรู้ ภูมิปัญหาชาวบา้น ผนวกกบัววิฒันาการ
ทางการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มาปรับใชร่้วมกนั ทาํใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ 
มัน่คง 
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บทที ่ 4 
การเช่ือมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 

 
การวเิคราะห์ผลทีเ่กดิขึน้ในระดับต่างๆ 
 จากการดาํเนินกิจกรรมตามกระบวนการวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัภูเกต็ ตั้งแต่ระยะตน้ จนถึงระยะสุดทา้ย 5 ขั้นตอน  ไดด้าํเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรม ควบคู่กบัการวางแผนกลยทุธ์เพื่อสร้างกิจกรรมกระตุน้ใหเ้กิดขบวนการสหกรณ์ในทุก
รูปแบบ โดยมีผลโดยภาพรวมในระดบัต่างๆ จึงขอเสนอผลการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

 
บทเรียนจากการศึกษาเรียนรู้ขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ก่อนเร่ิมโครงการ 
  ผูศึ้กษาวจิยั ไดเ้กบ็รวบรวมเอกสารจากส่ือสารสนเทศ และการเขา้ไปสมัภาษณ์
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 22 หน่วยงาน  ประกอบดว้ย 
  - องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดั 10 แห่ง 
  - เทศบาลนคร เทศบาลตาํบล   2  แห่ง 
  - ส่วนราชการ     6  แห่ง 
  -  ภาคเอกชน                  4  แห่ง 
และไดจ้ดัประชุมคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3 คร้ัง เพื่อศึกษา ทบทวนขอ้มูลท่ีคน้พบวา่ การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายองคก์รชุมชน มีลกัษณะการบริหารจดัการองคก์รท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

   1. การดําเนินงานตามกรอบ นโยบายและภารกจิของหน่วยงาน ในการส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มองคข์องแต่ละหน่วยงานท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก สาํนกังานเกษตรจงัหวดัจะส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน ผา่นกลุ่มยวุเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร(ต่อมาไดโ้อนงานและ
กิจกรรมใหส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดัรับผดิชอบ) โดยมีกิจกรรมหลกัในการเสริมสร้างเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชดาํริ การจดัตั้งศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล และการ
ส่งเสริม/สาธิตการเพาะปลูกพืชท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีจะตอ้งปฏิบติัร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและความเขม้แขง็ของชุมชน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหก้ลุ่ม/องคก์รชุมชน ท่ีมีการรวมตวักนั ท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรอง
จากทางราชการ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล ข้ึนทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 
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   นอกจากน้ี ยงัมีหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดด้าํเนินงานตามกรอบ นโยบายและภารกิจ
ของหน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมการพฒันาชุมชน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัตั้งและพฒันาเดก็ เยาวชน สตรี 
กลุ่มอาชีพ อาสาพฒันา เครือข่ายองคก์รชุมชนระดบัตาํบล  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนบัสนุน ส่งเสริม
กลุ่ม องคก์รชุมชน ท่ีรวมกนัในรูปขอบสหกรณ์ โดยการจดทะเบียนใหต้ามกฎหมายสหกรณ์  6 ประเภท 
และในปี 2548 ไดรั้บสหกรณ์เครดิตยเูนียน จาํกดั เป็นสหกรณ์ประเภทท่ี 7 ตามกฎหมายสหกรณ์ 
   2. การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และวาระแห่งชาต ิ โดยรัฐบาล      
พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร ไดมี้นโยบายประชานิยมในการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการสนบัสนุน
งบประมาณในรูปของกองทุนใหก้บัหมู่บา้นและชุมชน เพื่อนาํไปแกไ้ขปัญหาปากทอ้ง และการพฒันา
ชุมชนหมู่บา้น ตามโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และ
โครงการ SME   นอกจากน้ียงัสนบัสนุนใหก้ลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ ท่ีประสบปัญหาการเงิน 
รวมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน เพื่อขอสินเช่ือจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน มาประกอบการทางธุรกิจชุมชน  ทาํใหก้ลุ่ม/
องคก์รชุมชนมีการข้ึนทะเบียนมากข้ึน ทาํใหรั้ฐบาลและหน่วยงานของรัฐ สามารถติดตามประเมินผล
และปรับนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไดร้วดเร็วข้ึน 
   3. การดําเนินงานภายใต้ภาวะทางธรรมชาติของชุมชน ท่ีคิด ริเร่ิม และดาํเนินการดว้ย
ชุมชนเอง และท่ีหน่วยงานรัฐ เอกชน สนบัสนุนใหบ้างส่วนหรือผลกัดนั เป็นกลุ่ม/องคก์รท่ีเกิดข้ึนจาก
การรวมตวักนัของกลุ่มคนท่ีมีปัญหา ความตอ้งการตามลกัษณะอาชีพ การศึกษา หรือเป็นการเฉพาะกิจ 
และไดพ้ฒันามาสู่การรวมตวักนัเป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ ท่ีเห็นไดช้ดั ไดก้ารกาํเนิดของการระดมทุน
หมู่บา้น หรือกองทุนชุมชน ธนาคารหมู่บา้น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มอาชีพ เครือข่ายชุมชนตาํบลราไวย ์
เครือข่ายกลุ่มบาติกตาํบลป่าคลอก และเครือข่าย HOME STAY ตาํบลไมข้าว ท่ีมีการรวมตวักนั แต่ยงัไม่
มีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน ต่อมาไดมี้การนาํความรู้และเทคนิควิธีการบริหารจดัการ มาปรับใช ้ ทาํให้
กลุ่มมีความน่าเช่ือถือ และยอมรับจากหน่วยงานและชุมชน 

 
จดุระเบิด   จากภายใน  ใช้แนวร่วม 

ชุมชนรวม   กจิกรรม   ทีห่ลากหลาย 
สร้างพนัธมิตร   พชิิตงาน  สานใจกาย 
จดุมุ่งหมาย   คลายปัญหา  พฒันาสหกรณ์ 
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สรุปผลการดําเนินงานเสริมขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ ระยะที ่  1 
(ระหว่างเดือน กนัยายน  - ธันวาคม  2548) 
 
  การดาํเนินงานส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ ไดมี้การจดักิจกรรม
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยเนน้ใหอ้งคก์รชุมชน/และกลุ่มกิจกรรม 
เป็นแกนหลกัในการดาํเนินงาน โดยมีทีมนกัวจิยั เขา้ไปร่วมสงัเกตการณ์และจดักิจกรรมกลุ่ม เพื่อใหไ้ด้
รับทราบขอ้มูล ความคิด และกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการท่ีผา่นมา โดยส่วนใหญ่จะไม่ไดจ้ดบนัทึกไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เน่ืองจากกลุ่ม/กิจกรรม ส่วนใหญ่ เป็นชาวบา้นท่ีมีการศึกษานอ้ย และไม่มี
ประสบการณ์ในการเขียนรายงาน แต่ทุกคร้ังท่ีมีการประชุม อบรมและดาํเนินกิจกรรม จะมีการจด
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม/ร่วมกิจกรรม และมีรูปถ่ายหรือผลงานท่ีปรากฏชดัแจง้ โดยทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปร่วม
เกบ็ วิเคราะห์ขอ้มูล และศึกษากระบวนการเรียนรู้ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ทาํใหท้ราบถึง
ความเป็นมา ลกัษณะกิจกรรม ผลงาน และองคค์วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ และขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึน เพื่อ
เตรียมการท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นตน้แบบในการสร้างกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ใหเ้กิดข้ึนกบัชุมชน โดยมีรายละเอียดส่ิงท่ีคน้พบจากการศึกษาสถานการณ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ดงัน้ี 
   
ส่ิงทีค้่นพบจากการศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน 
 

  คณะศึกษาวจิยั ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตและการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory  Action  Research)ในสถานการณ์ของกลุ่ม/องคก์รต่างๆ ไดค้น้พบและไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนในภาพรวม โดยอาจแยกไดอ้อกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
  1. สถานการณ์ในภารรวมของการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียน ตามกฎหมายสหกรณ์ 
  จงัหวดัภูเกต็ ไดด้าํเนินการจดัตั้งและพฒันาสหกรณ์ ในเขตพ้ืนท่ี 3 อาํเภอ  จาํนวน 38 
สหกรณ์ ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร 8 สหกรณ์ สหกรณ์ประมง 1 สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย ์18 
สหกรณ์ สหกรณ์ร้านคา้ 4 สหกรณ์ และสหกรณ์บริการ 7 สหกรณ์ และในปี 2548 ไดย้กฐานะสหกรณ์
เครดิตยเูนียน  ซ่ึงเดิมเป็นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์ ข้ึนเป็นสหกรณ์ประเภทท่ี 7 จาํนวน 4 สหกรณ์ มี
สมาชิกรวม 15,374 ครอบครัว เงินทุนดาํเนินการ 1,703,638,515.60 บาท และไดมี้แนวโนม้ทีจะขยาย
การจดัตั้งสหกรณ์บริการ ข้ึนอีก 2 แห่ง ในปี 2549 ไดแ้ก่ สหกรณ์บริการรถแทก็ซ่ี บขส. ภูเกต็ จาํกดั 
และสหกรณ์สร้างสรรคศิ์ลปะแห่งประเทศไทย จาํกดั 
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  2. สหกรณ์จงัหวดั ไดริ้เร่ิมการพฒันาธุรกิจชุมชน ตามโครงการ หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ ในกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป ขา้ว อาหารจากสมุนไพร ปศุสตัว ์ประมง ไม ้ เสน้ใย
จากพืชและสตัว ์จาํนวน 7 กลุ่ม ท่ีผา่นการคดัเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนใหเ้กิดการเรียนรู้ และนาํทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน
ธุรกิจชุมชน โดยไดมี้การจดัตั้งเครือข่ายการเรียนรู้การผลิตและการบริหารจดัการตลาดร่วมกบั
หน่วยงานราชการอ่ืน ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  3. สหกรณ์จงัหวดัไดริ้เร่ิมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพสหกรณ์
จงัหวดัภูเกต็ มาปรับใชใ้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยสหกรณ์จงัหวดัไดส้นบัสนุนใหมี้การจดัตั้ง
และพฒันากลุ่มอาชีพละการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑชุ์มชน (กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกร) รวมจาํนวน15 กลุ่ม และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม (ขอ้มูล วนัท่ี 21 ตุลาคม 2548) และได้
ดาํเนินการพฒันาธุรกิจสหกรณ์ ประจาํปี 2548 จาํนวน 7 กลุ่ม โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองคก์รระหวา่งประเทศ 
 
ส่ิงทีค้่นพบจากการศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมของกลุ่ม/องค์กรชุมชนทีไ่ม่ได้จดทะเบียน 
   

จากการศึกษาขอ้มูลในเบ้ืองตน้ ของการจดัตั้งและพฒันากลุ่ม/องคก์รชาชนท่ีไม่ไดจ้ด 
ทะเบียนพบวา่ มีอยูจ่าํนวนนอ้ย เน่ืองจาก การส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมชุมชนของส่วนราชการท่ีผา่น
มาส่วนใหญ่จะจดัตั้งและพฒันาทุกพื้นท่ี ทาํใหก้ลุ่มทางธรรมชาติส่วนใหญ่เขา้มาร่วมกบักลุ่มทาง
ราชการ ส่วนการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเองส่วนใหญ่ จะเกิดจากการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย
ชุมชน ในดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว การส่งเสริมวิสากิจชุมชนและผลิตภณัฑ ์OTOP  ท่ีมีหน่วยงาน
รัฐใหก้ารสนบัสนุนหรือเป็นพี่เล่ียงในบางเร่ือง ไดแ้ก่ การส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้ การฝึกอบรมและ
พฒันาการบริหารจดัการ ส่วนการจดัหาแหล่งทางการตลาด เครือข่ายชุมชนเร่ิมเขา้มาดาํเนินการเองบา้ง 
เช่น การจดังานจาํหน่ายสินคา้ OTOP ในงานกาชาด และงานวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2548 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
เครือข่ายมีความคิดริเร่ิมท่ีจะเขา้มาบริหารจดัการเอง ไม่ตอ้งการเป็นภาระของทางราชการ  

นอกจากน้ี การท่ีมีภาคเอกชน หรือผูป้ระกอบการ SMEs เขา้มามีส่วนร่วมในการ 
บริหารจดัการกลุ่ม/เครือข่าย ท่ีมีวิสยัทศัน์ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่มชุมชน ทาํใหเ้ครือข่าย
สามารถแกไ้ขปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้เก่ียวกบัการจดัแบ่งพื้นท่ีขาย และการร่วมออกร้านในงานต่างๆ 
ได ้ทั้งน้ี เพราะมีการบริหารจดัการกลุ่มและการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี  ดงันั้นจะเห็นไดจ้ากการเขา้มามีบท
บาทาของเครือข่ายร้านคา้ชุมชน OTOP ท่ีมีผูป้ระกอบการสินคา้ชุมชน ร้านพรทิพย ์ ร้านแม่จู ้ และร้าน
กรทอง เขา้มาร่วมบริหารงาน ทาํใหก้ลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาการการบริหารจดัการไปร่วมกนั  
ซ่ึงต่อมา ไดร้วมตวักนัจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายสินคา้ OTOP จงัหวดัภูเกต็ 
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ในเวลาต่อมา โดยการริเร่ิมของชุมชนและการศึกษาเรียนร้าจากเวทีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของ
คณะวิจยั 

 
การศึกษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการส่งเสริมงานตามกรอบนโยบายและภารกจิของหน่วยงาน โดยใช้
การวเิคราะห์ระบบองค์กร (SWOT) 
 
   คณะศึกษาวจิยั ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาและส่งเสริม
อาชีพ ตลอดทั้งการเขา้ร่วมประชุมกบัสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่างๆ จาํนวน 5 คร้ัง และไดรั้บ
ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอด
ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระหวา่งเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2548  ดงัน้ี 
 
   จุดแข็ง 
   1. หน่วยงานท่ีมีการจดัตั้งและสนบัสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องคก์รชุมชนมาเป็นเวลานาน 
และมีเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรปฏิบติังานอยูใ่นพื้นท่ี ระดบัอาํเภอ จะมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายองคก์รชุมชนไดดี้กวา่หน่วยงานท่ีมีทีมปฏิบติังานอยูใ่นจงัหวดัหรือส่วนกลาง ดงัจะเห็น
ไดจ้าก สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั จะมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานระดบัตาํบล ประจาํสาํนกังานพฒันา
ชุมชนอาํเภอทุกอาํเภอทัว่ประเทศ ทาํใหห้น่วยงานของรัฐ สามารถบริหารสัง่การ และใหก้ารสนบัสนุน
การพฒันาองคก์รชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และองคก์รชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตรไดส้าํเร็จไดค้ลอบคลุมมากกวา่ เช่น การสนบัสนุนการจดัตั้งและพฒันากลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตของจงัหวดัภูเกต็ ท่ีมีการดาํเนินงานมากวา่ 20 ปี ปัจจุบนัมีกลุ่มออมทรัพยฯ์ จาํนวน 
29 กลุ่ม สมาชิก 2,747 คน เงินทุนสจัจะ 16,548,740 บาท (สาํรวจ ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548) โดยเงิน
ส่วนใหญ่นาํไปใหส้มาชิกกูย้มืประกอบอาชีพและช่วยเหลือความเดือดร้อน นอกจากน้ีเงินรายไดห้รือ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ไดน้าํไปแบ่งปันใหก้บัสมาชิกและจดัสวสัดิการสงัคมใหก้บัสมาชิกและบริการ
สาธารณะ นอกจากน้ีกลุ่มออมทรัพยฯ์ ยงัมีการดาํเนินกิจกรรมเครือข่าย ไดแ้ก่ กิจกรรมการกูย้มื ธนาคาร
ขา้ว สถานีบริการนํ้ามนั โรงสี ยุง้ฉาง ลานตากผลผลิต และการดาํเนินธุรกิจบริการ  สามารถพฒันาเป็น
วิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็  7 กลุ่ม และมีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบัอาํเภอ 2  กลุ่ม  
   2. คณะกรรมการและสมาชิก จะเกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รมีการพฒันาการ และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ ทาํให้
กลุ่มมีการเคล่ือนไหว และเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาก ทั้งท่ีโดยรัฐบาลไดจ้ดัหามาใหแ้ละท่ีดาํเนินการเอง 
เพราะการบริหารจดัการเร่ิมใหอ้งคก์รชุมชนคิด ริเร่ิม ดาํเนินการไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน เป็นการเรียนรู้
และพฒันาไปสู่ขบวนการสหกรณ์ท่ีสมบูรณ์ในท่ีสุด เช่น การติดตามผลการปฏิบติังานและการรายงาน
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ผลของกลุ่ม/องคก์ร ทั้งในดา้นการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบเดือน รอบปี นอกจากน้ียงัมีการ
ประกวดกิจกรรมผลงาน ท่ีทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีและกลุ่ม/กิจกรรม ไดเ้กิดการเรียนรู้และสร้างสมัพนัธ์ภาพใน
การบริหารจดัการกิจกรรมเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในการพฒันา นอกจากน้ียงัเป็นการจดัระดบัการพฒันา
ของกลุ่ม/องคก์ร เพื่อใหห้น่วยงานรัฐสามารถใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงัจะเห็นไดจ้ากการ จดั
ระดบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักา้วหนา้ ระดบัปานกลาง และระดบั
ปรับปรุง และการจดัระดบัสินคา้ OTOP ตามประเภทสินคา้  หน่ึงดาว ถึง 5 ดาว เป็นตน้  
 
  จุดอ่อน 
  1. การสนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐท่ีผา่นมา 
แต่ละหน่วยงานมีการดาํเนินงานเป็นของตนเอง และไม่มีการนาํกลุ่ม/กิจกรรมาสร้างเป็นเครือข่ายพนัธ์
มิตรร่วมกนั แต่มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายภายในหน่วยงานเดียวกนั 
  2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ ยงัไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีหรือไดรั้บขอ้มูลจาก
การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รชุมชน เน่ืองจากความไม่เขา้ใจในระบบการใหค้วามช่วยเหลือ 
สนบัสนุน เช่น กลวัวา่หน่วยงานของรัฐท่ีเคยใหก้ารสนบัสนุนจะหยดุใหค้วามช่วยเหลือ หรือหากมี
หน่วยงานอ่ืนมาใหค้วามช่วยเหลือ จะตอ้งตั้งกลุ่ม และคณะกรรมการใหม่หรือไม่ 
 
  อุปสรรค 
  1. หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์รชุมชน มีกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการตั้ง
กลุ่มและคณะกรรมการซอ้นกนัในแต่ละหมู่บา้น/ชุมชน เจา้หนา้ท่ีบางหน่วยงานเลือกปฏิบติัท่ีจะใหก้าร
สนบัสนุน เน่ืองจากความใกลชิ้ดกบัผูน้าํ หรือมีธุรกิจร่วมกนั เน่ืองจากเป็นเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียว  ทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รชุมชนบางกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนมาก หรือไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
  2. หน่วยงานรัฐขาดการติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่ม/กิจกรรม เน่ืองจากเป็นกลุ่ม 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุน หน่วยงานอ่ืนจะไม่เขา้ไปกา้วก่ายในการสนบัสนุนขา้ม
หน่วยงาน 
  3. การถ่ายโอนอาํนาจและภารกิจในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขาดความชดัเจน และไม่มีหน่วยงาน หรือบุคลากรปฏิบติังานในพื้นท่ี จะมีผลต่อการทาํ
ใหก้ลุ่ม/องคก์รขาดความเช่ือมโยงในกิจกรรมต่างๆ  เกิดการอยูอ่ยา่งโดยเด่ียว และกลุ่มสลายไปในท่ีสุด  
  4. การจดัตั้งและพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนของหลายหน่วยงานท่ีมีลกัษณะกิจกรรมและ
การดาํเนินงานท่ีเหมือนกนั ทาํใหมี้การจดัตั้งกลุ่มซํ้าซอ้นกนัในลกัษณะกิจกรรม เช่น มีการตั้งกลุ่ม
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บาติกในหมู่บา้นเดียวกนัหลายกลุ่ม ทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ และแยง่งานกนัทาํ นอกจากน้ียงัทาํให้
ประชาชนเกิดการแบ่งพกัแบ่งพวก และขดัแยง้กนั  
 
  โอกาส 
  1. กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีมีการดาํเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานและจดัตั้งข้ึนมาเอง เร่ิมเกิดการเรียนรู้ท่ีจะแสวงหาความร่วมมือ และงบประมาณสนบัสนุน
จากหลายส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลุ่มท่ี
มีความเขม้แขง็มีนอ้ย ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐแสวงหาความช่วยเหลือ เพราะเม่ือไดรั้บการสนบัสนุน
แลว้ สามารถบริหารจดัการและพฒันากลุ่มใหเ้ขม้แขง็ไดเ้ร็วกวา่กลุ่มอ่ืน ตวัอยา่งเช่น นโยบายของรัฐให้
ความสาํคญักบัการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และหมู่บา้น OTOP เพื่อการ
ท่องเท่ียว ทาํใหง้บประมาณของหน่วยงานรัฐ สามารถใหก้ารสนบัสนุนชุมชนท่ีมีการพฒันาการผลิต
และการจดัการตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานรัฐกาํหนดในการใหค้วามช่วยเหลือ ปัจจุบนัมีการจดัตั้ง
เครือข่ายสินคา้ OTOP ตามประเภทสินคา้ 8 เครือข่าย และไดเ้ร่ิมดาํเนินงาน 
  2. กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ และมีเครือข่าย สามารถเช่ือมโยงกิจกรรม และ
งบประมาณ  ในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการนาํเสนอโครงการ
เขา้แผนพฒันาตาํบลประจาํปี แผน 3 ปี และแผนตามยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานต่างๆ  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการเกิดข้ึนของเครือข่ายหมู่บา้นเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เป็นการรวมตวักนัของ
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มสตรี และเครือข่ายชุมชนบา้นบาง
โรง รวมตวักนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ บา้นบางโรง ตาํบลป่าตลอก 
อาํเภอถลาง  โดยไดรั้บการสนบัสนุนการจดัตั้งจากกองทุนชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบนัมี
กิจกรรมร้านอาหารเรือนแพ การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และกองทุนกลุ่มออมทรัพยฯ์ 
  3. หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบ และวางแผนงาน/โครงการในการสนบัสนุน
กิจกรรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานรัฐไดจ้ดัทาํเบียนครัวเรือนยากจน (ตวัช้ีวดัความจาํเป็น
พื้นฐาน จปฐ.)  การจดัระดบัการพฒันาของหมู่บา้น(ตามเกณฑ ์ระดบัการพฒันาหมู่บา้น กชช.2ค ) การ
สาํรวจฐานะเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรในชุมชน และการจดัระดบักลุ่มอาชีพ กลุ่มสินคา้ OTOP  การ
รับรองมาตรฐานสินคา้อุตสาหกรรม (มอก.)สินคา้มาตรฐานอุตสาหกรรมชุมชน (มอช.) การรับรอง
คุณภาพคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การรับรองฮาราล เป็นตน้  
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นวตักรรมใหม่ทีเ่กดิขึน้จากการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์และธุรกจิชุมชน 
  1. ในเดือนธนัวาคม 2548 เครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชน ไดเ้ขา้ร่วมออกร้านจาํหน่ายสินคา้
ในงาน 5 ธนัวา และการจดังานกาชาดจงัหวดัภูเกต็ ท่ีบริเวณสะพานหิน โดยคณะกรรมการเครือข่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชนไดริ้เร่ิมการบริหารจดัการดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ การเรียนรู้ในการดาํเนิน
ธุรกิจชุมชนอ่ืนๆ 
  2. ในการส่งเสริมกิจการสหกรณ์เครดิตยเูนียน ของจงัหวดัภูเกต็ ไดรั้บความไวว้างใจ
จากสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย ใหส้หกรณ์เครดิตยเูนียนเคหะรัษฎา จาํกดั ศูนยก์ารท่องเท่ียว  
กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัภูเกต็ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเกต็ เป็นตวัแทนจงัหวดัภูเกต็ ในการ
จดัการประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2548 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2548 และไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนภาคใต ้ จดัการประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิต         
ยเูนียนแห่งประเทศไทย  ประจาํปี 2549  ระหวา่งวนัท่ี 1 – 10 ธนัวาคม 2549 คาดวา่จะมีสมาชิกจาก         
ทัว่ประเทศมาร่วมประชุมและเขา้ร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน  โดยคณะทาํงาน ไดจ้ดัเตรียมการ
ตอ้นรับอยา่งยิง่ใหญ่ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูท่รงครองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี พร้อมทั้ง
ไดเ้ช่ือมโยงเครือข่ายกบัส่วนราชการองคก์รชุมชน และภาคเอกชนในการจดัหาท่ีพกั พาหนะ การ
ท่องเท่ียว และการเขา้ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม  2549 เป็นตน้ไป 
  3. ความคิดริเร่ิมการจดัการธุรกิจบริการ เช่ือมโยงเครือข่ายกบัสหกรณ์อ่ืน โดยในการ
ประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์เครดิตยเูนียนเคหะ    
รัษฎา จาํกดั ไดน้าํเสนอใหมี้คระกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ภาคใต ้ ร่วมกนัจดัประชุมใหญ่สหกรณ์
เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2549 ข้ึน เพือ่สร้างประสบการณ์และการบริหารจดัการธุรกิจ
การท่องเท่ียว โดยจะจดัเสน้ทางการท่องเท่ียว และการเยีย่มชมกิจรกรมของสหกรณ์ทุกประเภทในเขต
พื้นท่ีภาคใต ้ ใหก้บัคณะสหกรณ์ท่ีจะมาร่วมประชุมใหญ่ พร้อมทั้งจะสนบัสนุนใหส้หกรณ์ทุกประเภท
ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ ร่วมกนัจดัเตรียมกิจกรรมการส่งเสริมรายได ้และการบริการใหพ้ร้อม เพื่อรองรับ
การท่องเท่ียวภาคใต ้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 เป็นตน้ไป 
 

รูปแบบองคก์รชุมชนท่ีแยกกนัดาํเนินงานเฉพาะกลุ่ม 

 
 

ประธาน 

ฝ่าย ฝ่าย ฝ่าย 
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ส่ิงทีไ่ด้จากการกระตุ้น ส่งเสริมการตลาด 
 

 1. เครือข่ายการตลาด เร่ิมมีการต่ืนควัวา่ องคก์รของตนมีคุณค่า และมีความสาํคญัต่อการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการมีตวัแทนเจรจาทางการคา้ โดยการจดั ROAD SHOW และการออกร้าน
จาํหน่ายสินคา้ในเทศกาล และงานท่ีทางราชการจดัข้ึน เช่น งานมหกรรม OTOP งานสุดยอดสินคา้
ชุมชน และงานมหศัจรรยข์องดี  4  ภาค เป็นตน้ โดยเฉล่ียมีงานท่ีออกร้าน ประมาณ 15 วนั/เดือน มี
ร้านคา้เขา้ร่วมโครงการ ประมาณ   40 ราย  
 2. การเสนอผูน้าํอาชีพกา้วหนา้ เขา้รับรางวลัพระราชทาน “สตรีผูน้าํส่งเสริมผลิตภณัฑข์นม
ไทย” เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมคุณความดีใหก้บัสตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถในการผลิตและ
จาํหน่ายขนมไทย  และสร้างความอบอุ่นใหก้บัครอบครัว ควบคู่กบัการบาํเพญ็ประโยชนช่วยเหลือ
สงัคม โดยจงัหวดัภูเกต็ ไดเ้สนอสตรีผูมี้ผลงานดีเด่น เขา้ประกวด  ไดแ้ก่ นางปราริดา  ผลสิงห์  และ
ไดรั้บรางวลัประทานจากพระบรมวงคเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาธินดัดามาตุ  เม่ือวนัท่ี  1 
สิงหาคม  2549 ท่ีหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล นนทบุรี ซ่ึงเป็นแบบอยา่งใหก้บัผูป้ระกอบอาชีพใหมี้ความ
ตั้งใจและสร้างสรรคผ์ลงาน จะทาํใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ และเป็นแบบอยา่งในการสร้างงานสร้าง
อาชีพใหก้บัประชาชนต่อไป 
 3. การสอนแนะใหรู้้จกัการวางแผนการตลาด การคิดค่าการตลาด และการบริหารจดัการตลาด 
ใหก้บัเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารงาน จะมีค่าตอบแทน และเงินสมทบ
กองทุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 15 – 25 เพื่อใหทุ้กคนท่ีปฏิบติังานมีกาํลงัใจและมีค่าตอบแทน 
 4. การฝึกใหค้ณะกรรมการและสมาชิก ไดเ้กิดการเรียนรู้การบริหารจดัการ การตลาด มีการ
ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนั ทาํใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถแกไ้ขปัญหา จุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนได้
โดยเฉพาะปัญหาการแยง่กนัออกร้าน แกไ้ขโดยการจดัคิวการออกร้าน และแบ่งกลุ่มประเภทสินคา้ 
เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย และมีร้านคา้รวม จาํหน่ายสินคา้ทัว่ไปใหก้บัสมาชิกท่ีไม่สามารถไป
ร่วมงานออกร้านจาํหน่ายสินคา้ได ้เป็นตน้ 
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ตัวอย่าง  การออกร้านจําหน่ายสินค้าของเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 

 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลา ผลงานท่ีเกิดข้ึน 

มหศัจรรยข์องดี  4  ภาค 1 – 10 ธ.ค.  2548 จาํหน่ายสินคา้  190 ร้านคา้ 
สินคา้ OTOP ทัว่ไทย 20 – 31 ธ.ค.  2548 จาํหน่ายสินคา้ทัว่ประเทศ  800 ร้านคา้ 
มหกรรมสินคา้ OTOP  1 – 20 ก.พ.  2549 จาํหน่ายสินคา้ 4 ภาค  250 ร้านคา้ 
เทศกาลสงกรานต ์ 1 – 15 เม.ย.  2549 จาํหน่ายสินคา้ 14 จงัหวดัภาคใต ้
สินคา้วนัแรงงาน 1 – 5 พ.ค.  2549 จาํหน่ายสินคา้อาหาร และ OTOP 
มหกรรมขนมทัว่ไทย 1 – 12 ส.ค. 2549 จาํหน่ายขนมไทย  150  ร้าน 
 OTOP แชมเป้ียน 1 – 20 ส.ค. 2549 จาํหน่ายสินคา้  1,200 บูธ ท่ีเมืองทอง 
OTOP สญัจรทัว่ไทย 20 – 30 ส.ค. 2549 จาํหน่ายสินคา้ในหา้ง เซ็นทรัล ภูเกต็ 
การเจรจาทางธุรกิจสินคา้ OTOP มี.ค. – ส.ค. 2549 แลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งภูมิภาค 
 

5. การเสริมตวัเร่ง โดยการเป็นท่ีปรึกษาวิสาหกิจชุมชน 
ผูว้ิจยัไดป้ระเมินผลในเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเครือข่ายองคก์รชุมชน ใน 

การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม/องคก์รชุมชน โดยประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการใน
พื้นท่ี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน   4  พื้นท่ี/กิจกรรม ไดแ้ก่  

5.1 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาํบลราไวย ์ ดาํเนินการในเขตพ้ืนท่ีตาํบลราไวย ์  
ดาํเนินการเตม็พื้นท่ี จาํนวน   7 หมู่บา้น  ตาํบลราไวย ์อาํเภอเมือง 

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาํบลราไวย ์ เกิดข้ึนจากความตอ้งการของชุมชน ท่ีมี 
ความตอ้งการนาํกิจกรรมท่ีเคยไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ มาปรับใหเ้ขา้กนั นอกจากน้ียงัมี
ความคิดริเร่ิมท่ีจะบูรณาการโครงการและกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนไดเ้ขา้ถึง
บริการและไดรั้บประโยชนอ์ยา่งทัว่ถึง โดยมีกลุ่ม/กิจกรรม เขา้รวมตวักนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลราไวย ์ไดแ้ก่ 
  กลุ่มเลีย้งผึง้ตาํบลราไวย์  
  กลุ่มเล้ียงผึ้งตาํบลราไวย ์จดัตั้งข้ึนเมืองปี   2542 มีสมาชิก  70 คน ไดรั้บการสนบัสนุน
จากทางราชการฝึกอบรมการเล้ียงผึ้งโพรง และไดรั้บเงินทุนหมุนเวยีนดาํเนินการ  200,000 บาท ต่อมา 
ขาดผูบ้ริหาร ทาํใหก้ลุ่มหยดุชะงกั และเร่ิมมีปัญหาทางการเงิน เน่ืองจาก ไดน้าํเงินทุนหมุนเวยีนไป
ลงทุนทาํนํ้าผึ้ง และไม่มีการจดัระบบบญัชีท่ีดี ทาํใหเ้งินขาดบญัชี แต่เนืองจากมีผูน้าํกลุ่มบางคน ท่ีมี
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ความตั้งใจจะดาํเนินการต่อ จึงมีการดูแลรักษาผึ้งโพรงไว ้และเม่ือคณะวิจยัไดเ้ขา้มาพบ จึงไดเ้สนอแนะ
ใหน้าํปัญหาและขอ้จาํกดัมาหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาร่วมกนั โดยมีแกนนาํกลุ่ม  20 คน ร่วมกนัสาน
งานต่อ โดยผูว้ิจยัไดป้ระสานความร่วมมือกบัมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอรับการสนบัสนุนฝ้ึง
พนัธ์ุ จาํนวน 100 รัง พร้อมอุปกรณ์สลดันํ้าหวาน มาใหก้บักลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม 
จนกลายเป็นจุดศึกษาดูงานดา้นการเกษตรและการท่องเท่ียวของตาํบลในท่ีสุด  
  ปัญหา อุปสรรคและทางแกไ้ข 
  กลุ่มเล้ียงผึ้งตาํบลราไวย ์ ประสบปัญหาเก่ียวกบัผูน้าํขาดความไวว้างใจ และมีปัญหา
หน้ีสินและสินคา้คงเหลือหมดสภาพ เน่ืองจากการบรรจุภณัฑย์งัไม่ดีพอ นอกจากน้ีผึ้งพนัธ์ุท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประสบปัญหาผึ้งไม่มีเกสรดอกไม ้ เพราะเร่ิมเขา้ช่วงหนา้
ฝน จึงไดแ้กไ้ขโดยใหกิ้นนํ้าตาลเช่ือมแทน ทาํใหผ้ึ้งท้ิงรังกวา่ร้อยละ  50  ดงันั้น คณะวจิยัจึงได้
ปรึกษาหารือกบักลุ่มเล้ียงผึ้งฯ และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ขอความร่วมมือใหเ้จา้หนา้ท่ีศูนย์
พฒันาสหกรณ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นฝ้ึงมาใหค้าํแนะนาํแกไ้ข โดยการจดัสถานท่ีให้
สะอาด และจดัวางรังผึ้งใหม่  ปัจจุบนั ผึ้งมีปริมาณมากข้ึน และมีแผนงานท่ีจะขยายการเล้ียงผึ้งไปสู่
เกษตรกรท่ียากจน และประชาชนท่ีสนใจ นอกจากน้ี ไดป้รับปรุงสภาพพ้ืนท่ีใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้งาน
ดา้นการเล้ียงผึ้ง แลเป็นสถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผึ้ง ไดแ้ก่ นํ้าผึ้ง เทียนไข นํ้ามนัสีผึ้ง และผึ้งท้ิงรัง 
โดยมีคณะกรรมการเป็นวิทยากร และไดมี้กิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนอีกดว้ย 
 

  กลุ่มผ้าบาติก บ้านบางคณฑี  
  กลุ่มผา้บาติก บา้นบาทคณฑี ตาํบลราไวย ์ เกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิกท่ีมีอาชีพ
การเยบ็ผา้ และมีความสนใจตอ้งการรับการสนบัสนุนความรู้ในการผลิตผา้บาติก จึงไดข้อรับการ
สนบัสนุนวิทยากรและทุนในการฝึกอบรมจากสหกรณ์จงัหวดัและศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั 
ปัจจุบนัมีสมาชิก  21 คน  ไดรั้บงานตดัชุดจากโรงแรม และสถานบริการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ จนมี
ช่ือเสียง ต่อมา ไดเ้ช่ือมโยงกบักลุ่มปักด้ิน นาํผา้บาติกมาปักด้ิน และตดัเป็นชุด ทาํใหเ้กิดมูลค่าเพิม่ และ
เป็นตน้แบบของการประยกุตชุ์ดของพนกังานโรงแรม ชุดแต่งกายของสตรีมุสลิม และชุดยา่หยา (ในพิธี
แต่งงานของชาวจีนในจงัหวดัภูเกต็) 
  ผลงานท่ีภาคภูมิใจ ของกลุ่มบาติกบา้นบางคณฑี ไดแ้ก่ การไดมี้ส่วนสาํคญัในการ
แนะนาํส่งเสริมการผลิตผา้คลุมศรีษะ ผา้พนัคอ และชุดแต่งกายของกลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้จงัหวดัปัตตานี 
โดยมีการทาํขอ้ตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการพฒันาการผลิต และการตลาด เม่ือเดือนกรกฎาคม   
2549  และมีการลงนามความร่วมมือในการสัง่ผลิตผา้คลุมผมสตรี และงานปักด้ินกวา่ 200,000 บาท 
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  กลุ่มเลีย้งกุ้งเจ็ดสี ตําบลราไวย์  
  กลุ่มเล้ียงกุง้เจด็สี  หรือกุง้มงักร เป็นการรวมตวักนัของชาวประมงตาํบลราไวย ์ ท่ี
ประกอบอาชีพการทาํประมง และเล้ียงปลาในกระชงั โดยไดข้ึ้นทะเบียนกบัประมงจงัหวดัภูเกต็ ในการ
เพาะเล้ียงกุง้/ปลาในกระชงั ในเขตพื้นท่ีบริเวณรอบเกาะโหลน และพ้ืนท่ีชายฝ่ัง ท่ีมีนํ้ าไหลผา่นและมีท่ี
บงัลมมรสุม  ต่อมา ไดมี้การเล้ียงกุง้เจด็สี หรือกุง้มงักร โดยนาํลูกกุง้ในทะเลมาเพาะเล้ียงประมาณ   8 – 
10 เดือน  และนาํไปจาํหน่าย ในราคากิโลกรัมละ   1,400 – 1,600 บาท  นอกจากน้ียงัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ใหย้มืเงินทุนหมุนเวยีน เป็นเงิน  300,000 บาท โดยมีการ
วางแผนการตลาดรองรับไวล่้วงหนา้ โดยมีตวัแทนกลุ่มเป็นกลไกกลางทางการตลาด เพื่อใหเ้กิดความ
เป็นธรรมในการตั้งราคา 

 
5.2 กลุ่มเครือข่ายในเขตพื้นท่ีตาํบลป่าคลอก ดาํเนินการบา้นพารา ตาํบลป่าคลอก อาํเภอ 

ถลาง 
  กลุ่มเครือข่ายบาติกบ้านพารา ในเขตพืน้ทีต่ําบลป่าคลอก เป็นกลุ่มการผลิตท่ีมีการ
ดาํเนินงานมาตั้งแต่ปี  2537 แต่ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากมีการอพยพแรงงาน 
และหาช่างฝีมือท่ีมีความอดทนไดย้าก นอกจากน้ี ฝีมือในการผลิตยงัไม่ไดรั้บการพฒันาไปสู่ระบบ
การตลาด ทาํใหสิ้นคา้ไม่เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ ดงันั้น  ในปี   2545 จึงไดมี้การฟ้ืนฟ ู และพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑ ์ และเม่ือทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไดแ้นะนาํใหป้ระสาน
ความร่วมมือกบัภาคเอกชน (ร้านชยับาติก) เพื่อขอรับงานและเป็นแหล่งรับซ้ือผลิตภณัฑ ์  โดยทางร้าน
ชยับาติก จะนาํผา้ไปตดัเยบ็และตกแต่งเพือ่เพิ่มมูลค่าใหสู้งข้ึน นอกจากน้ี ทางร้านยงัส่งเสริมใหส้มาชิก
กลุ่มบาติกต่างๆ ไดพ้ฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ และสร้างเอกลกัษณ์สินคา้ โดยใชเ้กลือและนํ้าตาลเป็นตวั
ช่วยในการสร้างลวดลายบนผนืผา้ นอกเหนือจากการเขียนลายผา้บาติก นอกจากน้ียงัสร้างรูปแบบการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว โดยการใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ดลองการเขียนลายผา้บาติก และการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ในเขตพื้นท่ีรอบหมู่บา้น ไดแ้ก่ การเดินป่า การเท่ียวป่าชายเลน และการท่องเท่ียว
ทางทะเล โดยสมาชิกกลุ่มบาติกจะทาํหนา้ท่ีเป็นอาสาสมคัรส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ปัจจุบนัมี
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ มาเยีย่มชมกิจกรรมโดยเฉล่ีย ทุกสปัดาห์ 
 

5.3 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัภูเกต็ 
       กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ดาํเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดสินคา้ OTOP  

โดยประสานความร่วมมือกบัชมรมนกับริการงานบุคคล และฝ่ายจดัซ้ือของโรงแรมและสถานบริการ
ต่างๆ ในการนาํผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่าย ไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะนํ้าปลา
รัษฎา และผลิตภณัฑ ์OTOP เพื่อนาํไปจดัวางไวใ้นหอ้งพกั และโรงแรม 
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6. การร่วมสร้างรูปแบบการบริหารจดัการเครือข่ายผลิตและการตลาดกบัหน่วยงานภายนอก 
ระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 

ผูว้ิจยั ไดป้ระสานความร่วมมือกบัเครือข่ายกลุ่ม / องคก์รต่างๆ ในการส่งเสริมการผลิตและ 
การตลาด  โดยไดป้ระสานกิจกรรมกบัองคก์รนิติบุคคลในรูปแบบต่างๆ ในระดบัเดียวกนัและท่ีสูงกวา่ 
ไดแ้ก่  

6.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวระหวา่งภูมิภาค 
ทีมวิจยั ไดป้ระสานความร่วมมือกบัชุมชนท่องเท่ียว และสมาคมธุรกิจการ 

ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเกต็ และสหกรณ์บริการขนส่ง เขา้ร่วมการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวระดบัภูมิภาค 
โดยภาคใตม้อบหมายใหศู้นยก์ารท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นศูนย์
ประสานงาน  พร้อมทั้งไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกนั สาํหรับในเขต
พื้นท่ีกลุ่มอนัดามนั ไดแ้ก่ จงัหวดัภูเกต็ กระบ่ี พงังา ไดมุ่้งเนน้การพฒันาการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีย ัง่ยนื 
เป็นหลกั นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี   10 – 15 สิงหาคม   2549 คณะผูแ้ทนเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคใต ้และ
จงัหวดัภูเกต็ ไดเ้ดินทางไปประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายการท่องเท่ียวภาคเหนือ ท่ีจงัหวดัเชียงราย 
เชียงใหม่ พร้อมทั้งไดล้งนามความร่วมมือในการประสานธุรกิจการท่องเท่ียวระหวา่งภูมิภาค และได้
วางแผนการประสานธุรกิจการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อใหค้น
ไทยไดเ้ดินทางท่องเท่ียวไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศในราคาประหยดัไดต้ลอดปี  
         การดาํเนินงานไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากสาํนกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ดาํเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียว  14 จงัหวดัภาคใต ้ โดยไดมี้การจดัตั้งรูปแบบการบริหารจดัการองคก์รเครือข่าย
ท่องเท่ียว  14 จงัหวดัภาคใต ้ประกอบดว้ย 5 กลุ่มจงัหวดั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี   1 จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ชุมพร 
ระนอง กลุ่มท่ี  2 ประกอบดว้ย จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง  กลุ่มท่ี  3 ประกอบดว้ย จงัหวดั
ภูเกต็ กระบ่ี พงังา กลุ่มท่ี   4  ประกอบดว้ย จงัหวดัสงขลา สตูล และกลุ่มท่ี   5  ประกอบดว้ย จงัหวดั
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี  สาํหรับจงัหวดัภูเกต็ ไดมี้การสร้างเครือข่ายภายในจงัหวดั และเช่ือมต่อไปยงั
ภูมิภาคและต่างประเทศ ตามรายละเอียดโครงสร้างเครือข่ายการบริหารจดัการการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเกต็  
ดงัน้ี 
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ตารางภาพ  แสดงการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการท่องเท่ียวอนัดามนัและภูมิภาค  และการผสมผสาน 
                   เครือข่ายหมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเท่ียวชุมชน 
 

 
 

6.2 การสร้างมาตรฐานการบริการธุรกิจบริการรถยนต ์
ทีมวิจยั  ไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ธุรกิจบริการขนส่งบริการภูเกต็ จาํกดั วา่มีความ 

ตอ้งการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างมาตรฐานการบริการการขนส่ง เน่ืองจากรถยนตใ์หบ้ริการลีมูซีน 
ซ่ึงเป็นรถบริการ จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเกต็ ถึงโรงแรมท่ีพกั โดยไม่แวะรับผูโ้ดยสาร  มีการ
บริการท่ีมีราคามาตรฐาน แต่พนกังานขบัรถ และพนกังานบริการ ยงัขาดความรู้ ความสามารถในการใช้
ภาษาและการบริการ จึงขอความร่วมมือใหโ้ครงการวิจยัขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ 
ประชุมประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ และจดัหาวิทยากรใหค้วามรู้ เพื่อพฒันาขีดความสามารถและ
สร้างมาตรฐานในการใหบ้ริการประทบัใจทุกระดบั โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมเป็น   4 รุ่น ๆ ละ   2 วนั 

สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดั
ภเูกต็  
สมาชิก 120 ราย 

สมาคมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
จงัหวดัภเูกต็ 
สมาชิก  40 ราย 

เครือข่ายOTOPและท่องเท่ียว
ชุมชน   
 4 เครือข่าย 

เครือข่ายท่องเท่ียว 
14 จงัหวดั 

เครือข่ายประมง
พฒันาพื้นท่ีชายฝ่ัง 

เครือข่าย
ท่องเท่ียว
ทัว่ไทย      
4 ภาค 

เครือข่ายประมง
อนัดามนั  

เครือข่าย OTOP
ชุมชนท่องเท่ียว 14 
จงัหวดัภาคใต ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เขต  4 จงัหวดัภเูกต็ 

ส่วนราชการจงัหวดั 
เกษตร/สหกรณ์/ท่องเท่ียว 
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ในช่วงเดือน กรกฏาคม  - สิงหาคม   2549 รวมผูเ้ขา้รับการอบรม   135 ราย นอกจากน้ี ยงัไดว้างแผน
งานท่ีจะเจรจาทางธุรกิจกบัภาคเอกชนและโรงแรม ในการเป็นตวัแทนการรับส่งผูโ้ดยสารจากท่าอากาศ
ยายนานาชาติภูเกต็ถึงโรงแรมท่ีพกั และการรับเหมาการท่องเท่ียว เพือ่ใหธุ้รกิจสหกรณ์มีความเขม้แขง็ 
พึ่งตนเองได ้ ไม่ตอ้งไปกงัวลในการรับประมูลตามสญัญากบัการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่ีมีผล
ผกูพนั 1 – 2 ปี ทาํใหมี้ความเส่ียงในการลงทุนระยะยาว 
 
 การพฒันาประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลติสินค้า OTOP  ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 

 
  โครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการต่อสูก้บั
ปัญหาความยากจน และช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องชุมชนใหดี้ข้ึน โดยจงัหวดัภูเกต็ ไดก้าํหนดให้
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนใหชุ้มชนไดใ้ชภู้มิปัญญาและ
ทรัพยากรในทอ้งถ่ิน พฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีเอกลกัษณ์ มาสร้างเป็นจุดขายของตนเอง  โดยมี
ความเช่ือพืน้ฐานว่า การให้ชุมชนได้คดิพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเอง จะทาํให้ชุมชนสามารถพฒันา
เศรษฐกจิฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้  โดยจงัหวดัภูเกต็ มีกลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์  OTOP ท่ีมีความเขม้แขง็ จาํนวน  54 กลุ่ม และเครือข่ายสินคา้ OTOP จาํนวน   8  เครือข่าย 
ไดมี้การประชุมสมัมนาเกครือข่าย OTOP เม่ือเดือนตุลาคม    2548 และท่ีประชุมไดเ้สนอผลิตภณัฑห์ลกั  
OTOP จาํนวน   7 กลุ่ม เขา้ร่วมการพฒันาประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหารจดัการกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ 
OTOP โดยจงัหวดัภูเกต็มอบหมายใหส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็เป็นหน่วยงานหลกั ร่วมกบัเกษตร
จงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั  สาธารณสุขจงัหวดั ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั ศูนยก์ารท่องเท่ียว 
กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัภูเกต็ ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดก้าํหนดกลุ่มเป้าหมายการ
พฒันาประสิทธิภาพ และการบริหารจดัการเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ประกอบดว้ยกลุ่มผูผ้ลิต
ประเภทอาหาร  2  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเกาะสิเหร่เสน่หา และกลุ่มศูนยผ์ลิตนํ้าปลา
รัษฎา ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มกูก้รู่วมใจ และกลุ่มพาราบาติก ประเภทเคร่ืองด่ืม
และเคร่ืองประดบัตกแต่ง  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทาํสวนป่าคลอก และกลุ่มผลิตภณัฑ์
เปลือกหอยและมุก ประเภทศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก  1 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มภาพเพน้ทก์ระจก  
รวมกลุ่มเขา้ร่วมปฏิบติังาน   7 กลุ่ม    
 
  การดาํเนินงานในช่วงระหวา่งปี  2548  - 2549  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ ได้
ประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการ ภาคเอกชนและองคก์รชุมชน ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนในรูปแบบของการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) โดยการจดั
กระบวนการเรียนรู้ใหชุ้มชนไดเ้กิดการต่ืนตวั กระตือรือร้นท่ีจะพฒันากลุ่มใหเ้ขม้แขง็ข้ึน ทั้งในดา้น
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การพฒันาปัจจยัการผลิต การบริหารธุรกิจ การสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และการฝึกการตลาด โดยการ
นาํไปศึกษาดูงานและออกร้านจาํหน่ายสินคา้ในสถานท่ีต่างๆทั้งในจงัหวดัภูเกต็ และกรุงเทพมหานคร  
แต่กลุ่มส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัการขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ การขาด
ทกัษะการจดัการ การบริหารเงินทุน การวางแผนการตลาด และการขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก ทั้งน้ี
เน่ืองจาก วิทยากรส่วนใหญ่เม่ือฝึกอบรมแลว้ จะไม่กลบัมาทบทวนหรือเสริมความรู้ต่อเน่ืองให ้เพราะมี
แผนการฝึกอบรมและปฏิบติังานในพื้นท่ีต่างๆทัว่ประเทศ และบางส่วนมีหนา้ท่ีการงานประจาํอยูแ่ลว้ 
นอกจากน้ี ระบบราชการยงัมีขอ้จาํกดัการจดัสรรงบประมาณและการเปล่ียนแปลงนโยบายทาํใหภ้ารกิจ
หลกัขาดการเช่ือมโยงและต่อเน่ือง    ต่อมาในปี  2548 สหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ จึงไดป้ระสานความร่วมมือ
กบัทีมวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นจงัหวดัภูเกต็ โดยมีนายพรหมโชติ  ไตรเวช 
ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัภูเกต็ เป็นหวัหนา้คณะวิจยั โดยสหกรณ์
จงัหวดัภูเกต็ ไดม้อบหมายใหน้างสาวสมจิตต ์  เชา้ฉอ้ง นกัวิชาการสหกรณ์  7 ว เป็นนกัวิจยัโครงการฯ  
ไดร่้วมกนัศึกษาวิเคราะห์และดาํเนินการแกไ้ขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแขง็ใหก้บัวสิาหกิจชุมชน โดยการ
สร้างทีมวิจยัสนามจงัหวดัภูเกต็ข้ึน ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ และแกน
นาํเครือข่ายหลกัของกลุ่มผูผ้ลิต จาํนวน 7 คน ไดแ้ก่  
  นางประคอง  ตนักลู  ประธานกลุ่มแม่บา้นเกาะสิเหร่เสน่หา 
  นางประนี แสงศรี  ประธานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทาํสวนป่าคลอก 
  นายเสรี  แซ่เฮง  ประธานกลุ่มเปลือกหอยและมุก 
  นายพรชยั สวสัด์ิศรี ประธานกลุ่มผูผ้ลิตนํ้าปลาตรารัษฎา 
  นายอดุลย ์ พนัธ์ุทิพย ์ ประธานกลุ่มพาราบาติก 
  นายชาํนาญ ยอดแกว้ รองประธานกลุ่มกูก้รู่วมใจ 
  นายทวชิ จรัสวชัรินทร์ ประธานกลุ่มภาพเพนทก์ระจก 
เขา้รับการอบรมการเป็นผูน้าํวิทยากรชาวบา้น เพื่อสร้างตน้แบบของการถ่ายทอดการเรียนรู้โดยอาศยั
ความเป็นผูน้าํชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ พร้อมทั้งไดแ้บ่งบทบาทหนา้ท่ี
ในการเป็นวิทยากรกระบวนการตามความถนดั ควบคู่กบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของนกัเรียน 
นกัศึกษา กลุ่มอาชีพ และประชาชนทัว่ไปทั้งในและนอกจงัหวดัภูเกต็ ทาํใหเ้กิดประสบการณ์การ
ทาํงานเป็นทีม (TEAM) และไดจ้ดัตั้งเป็นกลุ่มวิทยากร “กลุ่ม มุกอนัดา” ข้ึน เพื่อเป็นวิทยากรช่วยเหลือ
ทางราชการ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ของจงัหวดัภูเกต็   
เพื่อสร้างพลงัขบัเคล่ือนใหก้บั “กลุ่มมุกอนัดา” ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการส่งเสริม
ขบวนการสหกรณ์และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนร่วมกนั  
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การสร้างขบวนการความร่วมมือ “ผสมงาน ผสานใจ” ของทมีวทิยากร “มุกอนัดา” 
  ทีมวิทยากร “มุกอนัดา” เป็นรูปแบบของการสร้างวิทยากรชาวบา้น  ท่ีเกิดข้ึนจากการ
อาสาสมคัรของผูน้าํชุมชน ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการกลุ่มฯ และกิจกรรมของชุมชนท่ี
แตกต่างกนั แต่มีความเขา้ใจและเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนร่มกบัเจา้หนา้ท่ี  โดยมี
จุดประสงคเ์พือ่ส่งเสริมใหเ้กิดภาวะผูน้าํของชุมชน ใหส้ามารถบริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหา 
อุปสรรค ตลอดทั้งการวางแผนงานและกาํหนดทิศทาง เป้าหมายของการดาํเนินงานของกลุ่มได ้
นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้างตวัแทนของเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นวิทยากรชาวบา้น ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบท่ีสามารถเป็นพี่เล้ียง และเช่ือมประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
โดยมีบทบาทหนา้ท่ีและกิจกรรมหลกัท่ีสาํคญัในการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ ดงัน้ี 
  1. การสร้างทมีวทิยากรกระบวนการ โดยทางราชการสนบัสนุนใหที้ม “มุกอนัดา” เขา้
มามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี โดยมีการประชุมวางแผนและฝึกปฏิบติังานจน
สามารถเป็นผูช่้วยวิทยากร และพฒันาไปสู่วิทยากรกระบวนการในท่ีสุด ดงัจะเห็นไดจ้าก การดาํเนิน
โครงการฝึกอบรมวิทยากรถ่ายทอดในโครงการอบรมจดัทาํบญัชี วิเคราะห์ตน้ทุนและแผนธุรกิจ ปี  
2549 โดยจงัหวดัภูเกต็ ไดค้ดัเลือก “กลุ่มมุกอนัดา” เขา้รับการอบรมการเป็นวิทยากร เพื่อสร้างและ
พฒันาทีมวิทยากรถ่ายทอดฯ ในลกัษณะเกมส์ธุรกิจ หลงัจากนั้น ไดม้อบหมายใหที้มวิทยากรท่ีผา่นการ
ฝึกอบรม นาํความรู้ไปถ่ายทอดใหก้บัผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัภูเกต็  โดยไดด้าํเนินการฝึกอบรมการจดัทาํบญัชี วิเคราะห์ตน้ทุนและแผนธุรกิจ ใหก้บัสมาชิก
กลุ่มอาชีพ     25 กลุ่ม จาํนวน   125 คน จาํนวน  2 คร้ัง ในช่วงปี 2549 โดยทีมวจิยัพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ไดติ้ดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ “ทีมมุกอนัดา” พบวา่ 
  1.1 ในระยะเร่ิมแรก เจา้หนา้ท่ีจงัหวดัเป็นผูน้าํเกมส์ธุรกิจ โดยมีทีมมุกอนัดา  เป็น 
ผูช่้วย ต่อมาเม่ือมีประสบการณ์ ไดป้ล่อยใหด้าํเนินการเอง โดยนาํประสบการณ์ท่ีสะสมมาจากชุมชนวา่ 
การบรรยายควรท่ีจะมีวิธีการหรือกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม  

1.2 เจา้หนา้ท่ีจะแนะนาํใหส้มาชิกทีมแบ่งงานออกเป็น  3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนหนา้  
ทาํหนา้ท่ีละลายพฤติกรรมและจดักิจกรรมสมาชิก ส่วนหลงั เป็นผูถ่้ายภาพกิจกรรมและสรุปผลการ
ดาํเนินงาน ส่วนขา้ง ทาํหนา้ท่ีในการเป็นผูช่้วยวทิยากรกลุ่มยอ่ย โดยมีการเตรียมการแบ่งบทบาทหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ พร้อมจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และคิวการแสดงเกมส์ธุรกิจ ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ 
เกิดความสนุก และอยากเรียนรู้ โดยรูปแบบของการกระตุน้และสร้างสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์  
โดยมีวิทยากรกลางเป็นพี่เล้ียง 
  2. การสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในระดบัชุมชน เป็นการผสมผสานแนวคิดและ
วิธีการของเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่สามารถเขา้มาร่วมและติดตามสนบัสนุนกิจกรรมชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงได้
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สร้างผูน้าํชุมชนเป็นตวัแทนทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา และประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ในการสนบัสนุน 
ส่งเสริมและประสานงานส่งเสริมผลิตภณัฑ ์ OTOP ควบคู่กบัการเป็นแกนนาํปฏิบติังานในชุมชน ทาํให้
สามารถแกไ้ขปัญหา ความตอ้งการในระดบัพื้นฐานได ้ โดยไม่ตอ้งรอรับความช่วยเหลือ ส่วนท่ีเกินขีด
ความสามารถ จะนาํเขา้เวทีการเรียนรู้และเสนอขอความช่วยเหลือต่อไป ทาํใหชุ้มชนสามารถดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยความรวดเร็วและมีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
 
  นอกจากน้ีสหกรณ์ฯ ยงัไดว้างแผนท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
องคก์ร และสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนร่วมกบัเครือข่ายชุมชนอ่ืน  ดงัน้ี 

1. การศึกษาดูงานเก่ียวกบักิจการสหกรณ์บริการรถยนต ์ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
สนามบินเชียงใหม่ และโครงการตามแนวทฤษฏีใหม่ 

2. การส่งเสริมการออมทรัพย ์ เพื่อครอบครัวและเยาวชน โดยรณรงคใ์หเ้ยาวชน
และครอบครัวไดฝ้ากออมเป็นรายเดือน เพื่อสร้างกองทุนรวม และนาํไปใช้
ประโยชน์เพื่อกิจการสหกรณ์และสวสัดิการสหกรณ์ 

3. การส่งเสริมมคัคุเทศกน์อ้ยลีมูซีน โยคดัเลือกเยาวชนในสถานศึกษา และ
ครอบครัวสมาชิก เขา้ร่วมเป็นมคัคุเทศก ์ แนะนาํการท่องเท่ียว เพื่อสร้างอาชีพ 
รายไดเ้สริมใหก้บัเยาวชนและครอบครัว 

4. โครงการส่งเสริมร้านคา้เคล่ือนท่ี โดยสนบัสนุนใหส้มาชิกท่ีมีรถยนต ์นาํสินคา้
อุปโภค บริโภคท่ีจาํเป็น ไปจาํหน่ายใหก้บัสมาชิกและประชาชนในชุมชน โดย
ร่วมมือกบัเครือข่ายสินคา้ OTOP  จงัหวดัภูเกต็ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน 

 

 
  

  ความสุขทีแ่ท้จริงของมนุษย์   กค็อืการอยู่ร่วมกนัอย่างสันตธิรรม 
 โดยมีขบวนการสหกรณ์ ทีมุ่่งสร้างความเป็นพนัธมิตรและสามัคคธีรรมเป็นทีต่ั้ง 
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การร่วมสร้างแผนปฏิบัติงานเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม   2549) 
 
  ทีมวิจยั ไดป้ระสานความร่วมมือกบัเครือข่ายองคก์รชุมชนและสหกรณ์ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัภูเกต็ ดาํเนินการศึกษา ทบทวน และดาํเนินกิจกรรมต่อยอดจากการร่วมดาํเนินงานท่ีผา่นมา 
เพื่อใหอ้งคก์รชุมชน และเครือข่ายกิจกรรม สามารถบริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง โดยไดก้าํหนดกลยทุธ์ 
วิธีการดาํเนินงาน ตามรายละเอียดกิจกรรม ไดแ้ก่ 

1. การขยายพนัธมิตรเครือข่ายในระดบัจงัหวดั สู่ภูมิภาค และระดบัประเทศ  
2. การทบทวนปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางในการส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ร่วมกนั 
3. การนาํประสบการณ์ และวิธีปฏิบติัไปถ่ายทอดองคค์วามรู้ สู่กลุ่ม/องคก์รอ่ืน เพื่อสร้างแนว

ร่วมพนัธมิตรเครือข่ายสหกรณ์ต่อไป 
4. การร่วมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรอนัดามนั ร่วมกบัองคก์รระหวา่งประเทศและภาคีต่างๆ  ใน

การพฒันาทรัพยากรชายฝ่ังระดบัอ่าวพงังา (อยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ กระบ่ี พงังา) โดยมี
องคก์รภาคีร่วมเป็นพนัธมิตร ไดแ้ก่ กรมประมง กรมทรพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ศูนยก์ารท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัภูเกต็ 
สหกรณ์จงัหวดั เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน OTOP ชุมชนชายฝ่ัง และสมาคม/ชมรมเพ่ือการ
ท่องเท่ียว มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
และโครงการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง CHARM 

5. การสนบัสนุน ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ “อลัอามานะห์” ของกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจ
ชุมชนตาํบลราไวย ์ ตาํบลราไวย ์ อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ โดยไดน้าํหลกัการทางศาสนา
อิสลาม มาปรับใชใ้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็และเศรษฐกิจชุมชนใหย้ ัง่ยนื 

6. การส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน ร่วมกบัเครือข่ายบูโดสนัติสุข (สหกรณ์การเกษตร
กะพอ้ จาํกดั)จงัหวดัปัตตานี เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมใหก้ลุ่มสตรีมุสลิม ไดมี้รายไดจ้ากการ
รับจา้งการผลิตผา้คลุมศรีษะ และชุดพนกังาน นอกจากน้ียงัมีแผนท่ีจะส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนผลผลิตทางการเกษตรแปรรูป เช่น นํ้าบูดู ขา้วเกรียบปลา และสินคา้หตัถกรรม 

  

 นอกจากน้ี  ยงัไดว้างแผนปฏิบติัการร่วมกบัเครือข่ายองคก์รชุมชน และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยไดว้างแผนงาน/กิจกรรม ในช่วงระยะเวลาระหวา่งเดือน ตุลาคม  - ธนัวาคม   2549  ดงัน้ี 
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ตาราง รายละเอยีดกจิกรรมการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 
 

กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

1.การสรุปทบทวนกรอบทิศ
ทางการพฒันาเครือข่าย
องคก์ร/กลุ่ม/สหกรณ์ในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

1 – 5 ต.ค. 49  
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

68 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและ
ผูป้ฏิบติังานสนามในการ
สร้างเครือข่ายสหกรณ์ 

2.การจดัเวทีการดาํเนินงาน
สหกรณ์/กลุ่ม ร่วมกบั 
- เครือข่ายสินคา้ OTOP 
- เครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน 

 8 – 10 ต.ค.  49 56 คน -เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
สถานการณ์ปัจจุบนัของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.
ภูเกต็ 

3.การสร้างมิติใหม่ของการ
พฒันาเครือข่ายพนัธมิตร
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ในพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

12 – 21 พ.ย.  49 
พฒันาชุมชน
จงัหวดั 
สหกรณ์จงัหวดั 

70 คน - การจดัเจรจาทางธุรกิจ
และวางแผนกลยทุธ์การ
ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์
ร่วมกบัทางราชการ 

4. การจดัทาํรูปเล่ม พ.ย.  49  รายงานผลเสนอ สกว.
สถาบนัการจดัการดา้น
สหกรณ์ 

5.  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ พ.ย.  – ธ.ค.  49  เผยแพร่ความรู้สู่มวลชน 
6.การจดัเวทีเครือข่ายสหกรณ์    
เครดิตยเูนียน จงัหวดัภูเกต็ 
และการจดัเตรียมการจดัวนั
เครดิต  ยเูนียนสากลใน 
ประเทศไทย 
- การปล่อยเต่าทะเล และการ
ปลูกป่าชายเลนเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

10 - 11 ต.ค. 48 
สหกรณ์เครดิต 
ยเูนียนรัษฎา 
จงัหวดัภูเกต็ 

25 คน -ศึกษาเรียนรู้การ
ดาํเนินงานสหกรณ์เครดิต
ยเูนียนและการสร้าง
เครือข่ายแนวร่วมระดบั
ภูมิภาคและระดบัประเทศ 
- การสร้างจิตสาํนึก
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและ
การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
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กิจกรรม วนั/เดือน/ปี/
สถานท่ี 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรม 

7.การจดัเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การพฒันา
เครือข่ายองคก์ร/กลุ่ม/สหกรณ์
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

6 – 10 พ.ย. 49  
สหกรณ์จงัหวดั
ภูเกต็ 

60 คน -เกิดแนวร่วมสร้างสรรค์
ของนกัวจิยัและ
ผูป้ฏิบติังานสนามในการ
สร้างเครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ 

2.การจดัเวทีเจรจาทางธุรกิจ 
ระหวา่งภูมิภาคดา้นการ
ท่องเท่ียว สินคา้ OTOP เครดิต   
ยเูนียน 

ชุมชนราไวย ์อ.
เมือง 

50 คน -เกิดความรู้ ความเขา้ใจ
สถานการณ์ปัจจุบนัของ
ขบวนการสหกรณ์ จ.
ภูเกต็ 

3.การร่วมจดังานวนัสหกรณ์
เครดิตยเูนียนโลก และ
มหกรรมสินคา้ OTOP ทัว่ไทย 

1 – 10 ธ.ค. 49 
พฒันาชุมชน
จงัหวดั 
สหกรณ์จงัหวดั 
3 อาํเภอ 

ผูน้าํสหกรณ์ฯ 
จาํนวน 15,000 คน 

-ไดเ้ครือข่ายพนัธมิตร
ระหวา่งประเทศ และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

4.การนาํเสนอผลงานผา่น
ส่ือมวลชน และการจดั
นิทรรศการถาวรในชุมชน 

20 – 25 ธ.ค. 2549 
ศูนยก์ารท่องเท่ียว 
กีฬาและ
นนัทนาการจงัหวดั 

20 คน -นิทรรศการ ผลงานและ 
กิจกรรมการพฒันา
ขบวนการเครือข่าย
สหกรณ์ 

5.การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รชุมชนใน
การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์
และกลุ่มอาชีพ OTOP  

1 – 31 ธ.ค. 2549 
โรงแรมเอส ที  

50 คน -ขยายกิจกรรมเครือข่าย
ความร่วมมือระหวา่ง
สหกรณ์กบักลุ่มอาชีพ
และธุรกิจเอกชน 

6.การขยายผลไปสู่ชุมชนและ
เครือข่ายชุมชนสหกรณ์อ่ืนๆ 
เขา้ร่วมโครงการ และ 
จดัทาํเอกสารเผยแพร่
แลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
เครือข่ายจงัหวดัอ่ืน 

1 – 31 ธ.ค.  2549 
สหกรณ์เครดิต
ยเูนียนรัษฎา 
จงัหวดัภูเกต็ 

125 คน -ศึกษาเรียนรู้การ
ดาํเนินงานสหกรณ์เครดิด
ยเูนียนและการสร้าง
เครือข่ายแนวร่วมระดบั
ภูมิภาคและระดบัประเทศ 
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บทสรุปผลการศึกษาวจัิยการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 
การศึกษาวเิคราะห์ SWOT  
การดําเนินงานส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 

จากการท่ีไดศึ้กษาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ท่ีผา่นมา พบวา่มีจุดแขง็ จุดอ่อน 
อุปสรรค และโอกาสท่ีจะส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ใหม่ี้ความเจริญกา้วหนา้ไดห้ลายแนวทาง  และเพื่อ 
ใหก้ารศึกษาวิเคราะห์ มีความน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัประชุมเครือข่ายสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่ม/องคก์รชุมชน ท่ีมีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็  เม่ือเร่ิมดาํเนินงานโครงการเม่ือเดือนกนัยายน   2548 
เพื่อศึกษาขอ้เทจ็จริงของการดาํเนินงานท่ีผา่นมาพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคของการดาํเนินงานส่งเสริม
ขบวนการสหกรณ์ โดยวิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action Research)  ควบคู่กบัการ
สร้างแรงเสริมและการกระตุน้ ในรูปแบบของการเขา้ถึงชุมชนอยา่งใกลชิ้ดโดยวิธีการร่วมกิน ร่วมนอน 
ร่วมทาํกิจกรรม และร่วมปรึกษาหารือ ติดตามผลงาน   (ตามทฤษฏีการพฒันาชุมชนของ  Y . C . Yen) 
และการสร้างขบวนการสหกรณ์แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทฤษฏีใหม่มีผลการดาํเนินงาน
ศึกษาในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
  1. กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน มีการจดทะเบียนซํ้าซอ้น เน่ืองจากกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยสาํนกังานเกษตรจงัหวดั เป็นหน่วยงานหลกัในการจดทะเบียน  ในขณะท่ีกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ โดยสหกรณ์จงัหวดั มีกฎหมายรับรองในการจดัตั้งกลุ่มและกิจการสหกรณ์ ดงันั้น  ในการ    
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของหลายหน่วยงาน จึงเกิดความซํ้าซอ้นในการสนบัสนุนและดาํเนิน
กิจกรรมระหวา่งหน่วยงาน 
  2. การจดัระเบียนกลุ่ม องคก์รชุมชน เน่ืองจากมีกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกบัการ
จดัตั้งและพฒันากลุ่ม /องคก์รชุมชนหลายฉบบั ท่ีมีลกัษณะเหมือนและแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดช่องโหว่
ของกฎหมาย มีการจดทะเบียนกลุ่มซอ้น และเม่ือเกิดปัญหาในการบริหารจดัการกลุ่ม ไม่มีผูรั้บผดิชอบ
โดยตรง  
  3. การสร้างกลุ่ม และเครือข่ายองคก์รชุมชนในการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ มีหลาย
หน่วยงานท่ีดาํเนินการสร้างเครือข่าย ทาํใหเ้กิดความซํ้าซอ้น และขาดการประสานความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงาน  
  4. นโยบายของรัฐบาล มีความซบัซอ้น โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาความยากจน ได้
สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง มีคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นดูแล การ
ส่งเสริมสินคา้  OTOP และ SME ตลอดทั้งวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีลกัษณะการ
บริหารจดัการในกลุ่มหมู่บา้น หลายกลุ่ม หลายประเภท ทาํใหเ้กิดความสบัสนในการบริหารจดัการ ทาํ
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ใหง้บประมาณและความช่วยเหลือท่ีรัฐบาลส่งใหไ้ป ขาดองคก์รกลางดูแล ทาํใหง้บประมาณหลายส่วน
มีการใชจ่้ายไปอยา่งไม่ประหยดัและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีการแยง่งานกนัในระหวา่งกลุ่ม  
  5. กลุ่ม องคก์รและเครือข่ายท่ีมีการจดัตั้งท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากส่วนราชการส่วน
ใหญ่ จะเร่ิมมีปัญหาในการสนบัสนุนต่อเน่ือง เน่ืองจากงบประมาณของทางราชการมีจาํกดั และการ
ดาํเนินงานท่ีผา่นมา เป็นการสนบัสนุนจากฝ่ายราชการเพียงฝ่ายเดียว ไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการมีส่วนร่วม
และการระดมทุนร่วมของภาคราชการและประชาชน ทาํใหป้ระชาชนและกลุ่ม องคก์รต่างๆ ขาด
ประสบการณ์ และความเช่ือมัน่ในการดาํเนินธุรกิจ 
 
  การศึกษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการส่งเสริมงานตามกรอบนโยบายและภารกจิของหน่วยงาน 
โดยใช้การวเิคราะห์ระบบองค์กร (SWOT) 
 
   คณะศึกษาวจิยั ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาและส่งเสริม
อาชีพ ตลอดทั้งการเขา้ร่วมประชุมกบัสมาชิกสหกรณ์ประเภทต่างๆ จาํนวน 15 คร้ัง และไดรั้บ
ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากกลุ่มกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอด
ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 
 
   จุดแข็ง 
   1. หน่วยงานท่ีมีการจดัตั้งและสนบัสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องคก์รชุมชนมาเป็นเวลานาน 
และมีเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรปฎิบติังานอยูใ่นพื้นท่ี ระดบัอาํเภอ จะมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายองคก์รชุมชนไดดี้กวา่หน่วยงานท่ีมีทีมปฏิบติังานอยูใ่นจงัหวดัหรือส่วนกลาง ดงัจะเห็น
ไดจ้าก สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั จะมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานระดบัตาํบล ประจาํสาํนกังานพฒันา
ชุมชนอาํเภอทุกอาํเภอทัว่ประเทศ ทาํใหห้น่วยงานของรัฐ สามารถบริหารสัง่การ และใหก้ารสนบัสนุน
การพฒันาองคก์รชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และองคก์รชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตรไดส้าํเร็จไดค้ลอบคลุมมากกวา่ เช่น การสนบัสนุนการจดัตั้งและพฒันากลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตของจงัหวดัภูเกต็ ท่ีมีการดาํเนินงานมากวา่ 20 ปี ปัจจุบนัมีกลุ่มออมทรัพยฯ์ จาํนวน 
29 กลุ่ม สมาชิก 2,747 คน เงินทุนสจัจะ 16,548,740 บาท (สาํรวจ ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548)  
   2. เงินส่วนใหญ่ของกลุ่มออมทรัพย ์ จะนาํไปใหส้มาชิกกูย้มืประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือความเดือดร้อน นอกจากน้ีเงินรายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ไดน้าํไปแบ่งปันใหก้บัสมาชิก
และจดัสวสัดิการสงัคมใหก้บัสมาชิกและบริการสาธารณะ นอกจากน้ีกลุ่มออมทรัพยฯ์ ยงัมีการดาํเนิน
กิจกรรมเครือข่าย ไดแ้ก่ กิจกรรมการกูย้มื ธนาคารขา้ว สถานีบริการนํ้ามนั โรงสี ยุง้ฉาง ลานตากผลผลิต 
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และการดาํเนินธุรกิจบริการ  สามารถพฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเขม้แขง็  7 กลุ่ม และมีเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบัอาํเภอ 2  กลุ่ม  
   3. หน่วยงานของรัฐ  จะมีแผนงาน/โครงการ และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการในระดบัอาํเภอ 
ตาํบล ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน/โครงการท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ นอกจากน้ี ยงัมีงบประ
มารสนบัสนุนพิเศษ ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน และการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน   
   4. คณะกรรมการและสมาชิก จะเกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รมีการพฒันาการ และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ ทาํให้
กลุ่มมีการเคล่ือนไหว และเกิดกิจกรรมต่างๆมากมาก ทั้งท่ีโดยรัฐบาลไดจ้ดัหามาใหแ้ละท่ีดาํเนินการเอง 
เพราะการบริหารจดัการเร่ิมใหอ้งคก์รชุมชนคิด ริเร่ิม ดาํเนินการไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน เป็นการเรียนรู้
และพฒันาไปสู่ขบวนการสหกรณ์ท่ีสมบูรณ์ในท่ีสุด เช่น การติดตามผลการปฏิบติังานและการรายงาน
ผลของกลุ่ม/องคก์ร ทั้งในดา้นการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบเดือน รอบปี นอกจากน้ียงัมีการ
ประกวดกิจกรรมผลงาน ท่ีทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีและกลุ่ม/กิจกรรม ไดเ้กิดการเรียนรู้และสร้างสมัพนัธ์ภาพใน
การบริหารจดัการกิจกรรมเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในการพฒันา นอกจากน้ียงัเป็นการจดัระดบัการพฒันา
ของกลุ่ม/องคก์ร เพื่อใหห้น่วยงานรัฐสามารถใหก้ารสนบัสนุนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ดงัจะเห็นไดจ้ากการ จดั
ระดบักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบักา้วหนา้ ระดบัปานกลาง และระดบั
ปรับปรุง และการจดัระดบัสินคา้ OTOP ตามประเภทสินคา้  หน่ึงดาว ถึง 5 ดาว เป็นตน้  
 
  จุดอ่อน 
  1. การสนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐท่ีผา่นมา 
แต่ละหน่วยงานมีการดาํเนินงานเป็นของตนเอง และไม่มีการนาํกลุ่ม/กิจกรรมาสร้างเป็นเครือข่ายพนัธ์
มิตรร่วมกนั แต่มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายภายในหน่วยงานเดียวกนั 
  2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ ยงัไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีหรือไดรั้บขอ้มูลจาก
การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รชุมชน เน่ืองจากความไม่เขา้ใจในระบบการใหค้วามช่วยเหลือ 
สนบัสนุน เช่น กลวัวา่หน่วยงานของรัฐท่ีเคยใหก้ารสนบัสนุนจะหยดุใหค้วามช่วยเหลือ หรือหากมี
หน่วยงานอ่ืนมาใหค้วามช่วยเหลือ จะตอ้งตั้งกลุ่ม และคณะกรรมการใหม่หรือไม่ 
  3. นโยบายการส่งเสริมใหภ้าคประชาชนรวมตวักนัจดัตั้งวิสาหกิจชุมชน ยงัไม่คลอบ
คลุมทัว่ถึงทุกพื้นท่ี เน่ืองจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดั ซ่ึงเป็นเจา้ของเร่ือง และเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ประสานงาน  ยงัไม่สามารถเช่ือมต่อกบัหน่วยงานอ่ืนในการสนบัสนุน ส่งเสริม และการเช่ือมโยง
โครงการ/กิจกรรม ต่างหน่วยงาน ในการสนบัสนุนกิจกรรมขบวนการสหกรณ์ และวสิาหกิจชุมชนได ้
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  4. นโยบายการสนบัสนุนของรัฐบาล เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน และการ
สนบัสนุนเงินกองทุนใหก้บัหมู่บา้นในรูปแบบต่างๆ ขาดความต่อเน่ือง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในระดบัหมู่บา้นข้ึนมาหลายชุด ทาํใหเ้กิดความซํ้าซอ้น และมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในระดบัพื้นท่ียงัขาดการเช่ือมโยงกิจกรรม ทาํใหกิ้จกรรม
การส่งเสริมชุมชน ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  
 
  อุปสรรค 
  1. หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มองคก์รชุมชน มีกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการตั้ง
กลุ่มและคณะกรรมการซอ้นกนัในแต่ละหมู่บา้น/ชุมชน เจา้หนา้ท่ีบางหน่วยงานเลือกปฏิบติัท่ีจะใหก้าร
สนบัสนุน เน่ืองจากความใกลชิ้ดกบัผูน้าํ หรือมีธุรกิจร่วมกนั เน่ืองจากเป็นเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียว  ทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รชุมชนบางกลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนมาก หรือไม่ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
  2. หน่วยงานรัฐขาดการติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่ม/กิจกรรม เน่ืองจากเป็นกลุ่ม 
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุน หน่วยงานอ่ืนจะไม่เขา้ไปกา้วก่ายในการสนบัสนุนขา้ม
หน่วยงาน 
  3. การถ่ายโอนอาํนาจและภารกิจในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนใหก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขาดความชดัเจน และไม่มีหน่วยงาน หรือบุคลากรปฏิบติังานในพื้นท่ี จะมีผลต่อการทาํ
ใหก้ลุ่ม/องคก์รขาดความเช่ือมโยงในกิจกรรมต่างๆ  เกิดการอยูอ่ยา่งโดยเด่ียว และกลุ่มสลายไปในท่ีสุด  
  4. การจดัตั้งและพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนของหลายหน่วยงานท่ีมีลกัษณะกิจกรรมและ
การดาํเนินงานท่ีเหมือนกนั ทาํใหมี้การจดัตั้งกลุ่มซํ้าซอ้นกนัในลกัษณะกิจกรรม เช่น มีการตั้งกลุ่ม
บาติกในหมู่บา้นเดียวกนัหลายกลุ่ม ทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ และแยง่งานกนัทาํ นอกจากน้ียงัทาํให้
ประชาชนเกิดการแบ่งพกัแบ่งพวก และขดัแยง้กนั  
 
  โอกาส 
  1. กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีมีการดาํเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานและจดัตั้งข้ึนมาเอง เร่ิมเกิดการเรียนรู้ท่ีจะแสวงหาความร่วมมือ และงบประมาณสนบัสนุน
จากหลายส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กลุ่มท่ี 
มีความเขม้แขง็มีนอ้ย ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐแสวงหาความช่วยเหลือ เพราะเม่ือไดรั้บการสนบัสนุน
แลว้ สามารถบริหารจดัการและพฒันากลุ่มใหเ้ขม้แขง็ไดเ้ร็วกวา่กลุ่มอ่ืน ตวัอยา่งเช่น นโยบายของรัฐให้
ความสาํคญักบัการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง และหมู่บา้น OTOP เพื่อการ
ท่องเท่ียว ทาํใหง้บประมาณของหน่วยงานรัฐ สามารถใหก้ารสนบัสนุนชุมชนท่ีมีการพฒันาการผลิต
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และการจดัการตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานรัฐกาํหนดในการใหค้วามช่วยเหลือ ปัจจุบนัมีการจดัตั้ง
เครือข่ายสินคา้ OTOP ตามประเภทสินคา้ 8 เครือข่าย และไดเ้ร่ิมดาํเนินงาน 
  2. กลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ และมีเครือข่าย สามารถเช่ือมโยงกิจกรรม และ
งบประมาณ  ในการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการนาํเสนอโครงการ
เขา้แผนพฒันาตาํบลประจาํปี แผน 3 ปี และแผนตามยทุธศาสตร์การพฒันาของหน่วยงานต่างๆ  ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการเกิดข้ึนของเครือข่ายหมู่บา้นเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เป็นการรวมตวักนัของ
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มสตรี และเครือข่ายชุมชนบา้นบาง
โรง รวมตวักนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ บา้นบางโรง ตาํบลป่าตลอก 
อาํเภอถลาง  โดยไดรั้บการสนบัสนุนการจดัตั้งจากกองทุนชุมชนและหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบนัมี
กิจกรรมร้านอาหารเรือนแพ การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และกองทุนกลุ่มออมทรัพยฯ์ 
  3. หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบ และวางแผนงาน/โครงการในการสนบัสนุน
กิจกรรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยงานรัฐไดจ้ดัทาํเบียนครัวเรือนยากจน (ตวัช้ีวดัความจาํเป็น
พื้นฐาน จปฐ.)  การจดัระดบัการพฒันาของหมู่บา้น(ตามเกณฑ ์ระดบัการพฒันาหมู่บา้น กชช.2ค ) การ
สาํรวจฐานะเศรษฐกิจของกลุ่มประชากรในชุมชน และการจดัระดบักลุ่มอาชีพ กลุ่มสินคา้ OTOP  การ
รับรองมาตรฐานสินคา้อุตสาหกรรม (มอก.)สินคา้มาตรฐานอุตสาหกรรมชุมชน (มอช.) การรับรอง
คุณภาพคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การรับรองฮาราล เป็นตน้  
  4. การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รชุมชน เร่ิมมีความเหนียวแน่น และสร้างสายใยสมัพนัธ์
ระหวา่งเครือข่ายมากยิง่ข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวมพลงัของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กบักลุ่มสินคา้ 
OTOP และเครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว ไดป้ระสานความร่วมมือจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวชุมชน โดยมี
เครือข่ายกลุ่มเรือประมงชายฝ่ัง เขา้มาร่วมใหบ้ริการรับส่งผูโ้ดยสาร และเป็นมคัคุเทศกน์าํเท่ียวในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

   ต้องสร้างตน  ให้เป็นคน  คดิก้าวหน้า   
       รักษาตน  ให้เป็นคน  พูดสร้างสรรค์ 
       ประพฤติตน   ให้เป็นคน  ดต่ีอกนั 
       ส่ือสัมพนัธ์   ให้เป็นคน  สหกรณ์ 
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บทที ่ 5 
สรุปบทเรียน 

  
จากการดาํเนินการวิจยัของคณะวิจยั โดยเนน้หนกักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสวน

ร่วม (Participatory Action Research : PAR) ตั้งแต่ระยะท่ี 1 – 5 คณะวจิยัไดว้ิเคราะห์และสงัเคราะห์
สรุปบทเรียนจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีประเดน็เน้ือหาท่ีสาํคญัท่ีไดค้น้พบจากการดาํเนินโครงการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ ตลอดทั้งปัญหา และขอ้เสนอแนะในการวิจยั มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 
ส่ิงทีไ่ด้ค้นพบจากการดําเนินโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
 

  คณะวิจยั  ไดด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติังาน มีส่ิงท่ีไดค้น้พบและเป็นนวตักรรมใหม่ใน
การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัขบวนการสหกรณ์หลายประการ โดยเฉพาะการเสริมสร้างกิจกรรม
และการ กระตุน้เสริมแรงของคณะวิจยั และวิทยากรจากส่วนราชการ เอกชน  ท่ีมีความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ ดงัน้ี 
 

1.   ความไม่เขา้ใจในพระราชบญัญติัวิสาหกิจชุมชนทาํใหมี้ทะเบียนองคก์รชุมชน
ซํ้าซอ้น  

   คณะวิจยั  ไดด้าํเนินการปฏิบติังานตามข้ึนตอนของโครงการ โดยไดมี้การปรับแผน 
แผนปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาและการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของการพฒันา เน่ืองจาก 
ทางราชการไดส้นบัสนุนใหมี้การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แต่มีประชาชนบางส่วนเกิดความไม่เขา้ใจ 
สงสยั คิดวา่จะมาจดัตั้งกลุ่มใหม่  หรือใหย้กเลิกกลุ่มเก่า โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกองทุนในหมู่บา้น  ทาํใหต้อ้งทาํการประชุม ช้ีแจง และ
สร้างความเขา้ใจกบัส่วนราชการอ่ืน และชุมชนควบคู่กนัไป ทาํใหมี้กลุ่มองคก์รชุมชนสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกอยูใ่นกลุ่มของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียง  43 กลุ่ม
เท่านั้น ในขณะท่ีจงัหวดัภูเกต็ มีกลุ่ม/กิจกรรมชุมชนกวา่ 200 องคก์ร 
  2. การสร้างขบวนการสหกรณ์โดยขบวนการแซงแซง โดยความยนิยอมขององคก์ร  

    การสร้างขบวนการสหกรณ์โดยขบวนการแทรกแซง  ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภูเกต็ เป็น 
กลยทุธ์ หรือยทุธวิธีการหน่ึงของคณะวจิยั ท่ีตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วา่ ไดเ้ขา้ไปสมัพนัธ์กบัเครือข่ายองคก์รชุม มากนอ้ยเพียงใด และเขา้มามี
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บทบาทสาํคญัในการวางแผนและพฒันาชุมชนมากนอ้ยเพียงใด ปรากฏวา่ มีบางหน่วยงานท่ีมีบุคคลากร
เขา้ร่วมปฏิบติังานกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง แต่เป็นในรูปของการศึกษาวจิยัแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่สหกรณ์
จงัหวดัภูเกต็ โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบท่ีเขา้ร่วมโครงการ จะไดรั้บการอบรมเสริมความรู้จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลยัพี่เล้ียง โดยมีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ เป็นผูรั้บผดิชอบ ไดท้าํการศึกษา
วิจยักลุ่ม / องคก์รชุมชน 7 กลุ่ม จากท่ีมีอยู ่  54 กลุ่ม ปรากฏวา่การท่ีเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ไปร่วมกิจกรรมกบั
ชุมชน สามารถทาํใหชุ้มชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความเป็นปึกแผน่ ร่วมมือร่วมใจกนัดาํเนิน
กิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ หน่วยงานของรัฐและทอ้งถ่ิน จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน
ขบวนการสหกรณ์ชุมชนเพิม่มากข้ึน ไม่ใช่เพยีงแต่การติดตามประเมินผล หรือสัง่การเท่านั้น 
จาํเป็นตอ้งเขา้ร่วมประชุม และสนบัสนุน ส่งเสริม กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมตน้จากการใหชุ้มชน
ไดช่้วยเหลือตวัเองก่อน และขอการสนบัสนุนในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถ 
  3. การสร้างทีมวิทยากรนกัรบขบวนการสหกรณ์ “มุกอนัดา” เป็นกิจกรรมสาํคญัของ
สหกรณ์จงัหวดั และทีมวิจยั ท่ีไดค้น้พบภูมิปัญญาของชาวบา้น ท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัขบวนการ
สหกรณ์ และไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างทีมวิทยากร  โดยการฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการ
ขบวนการสหกรณ์ ควบคู่กบัการนาํเกมส์กิจกรรมการเสริมสร้างความเขม้แขง็มาปรับใช ้ และใหฝึ้ก
ปฏิบติั เช่น เกมส์ละลายพฤติกรรม เกมส์การสร้างเพื่อนและพนัธมิตร เกมส์การรวมพลงัสหกรณ์(เกมส์
แยล้งรู) การจดัฐานกิจกรรม Walk Rally  การจดัเกมส์การตลาดสมมุติ และการฝึกปฏิบติัการลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได ้ โดยมีการวางแผนทางธุรกิจเป็นบทเรียนพสูิจน์ความสาํเร็จขององคก์ร ก่อนท่ีจะปิดการ
อบรม หลงัจากนั้น จะมีการทบทวนความรู้ โดยการเยีย่มบา้น และประชุมกลุ่ม/กิจกรรม ประจาํเดือน 
เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง และแกไ้ขปัญหา ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน โดยมีหวัใจสาํคญัของการประชุม คือ 
“การเกบ็เงินสจัจะออมทรัพย ์  และการรายงานผลทางการเงิน”  ทุกคร้ัง รวมทั้งการรายงานผลการเงิน
ของกองทุนหมู่บา้น กองทุน  SML หรือกองทุนอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดความสนใจและมีความกา้วหนา้ใน
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
  4. ส่ิงท่ีไดจ้ากการทาํงานแบบภาคี 3 ร (ราษฏร์ รัฐ โรงเรียน ) 
       ทีมปฏิบติังาน มุกอนัดา และชุมชนเครือข่ายจงัหวดัภูเกต็ ไดร่้วมกนัสรุปแนว 
ความคิดเก่ียวกบัการพฒันาเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ไว ้ดงัน้ี 

4.1 การทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีกบัผูน้าํชุมชน ไวว้างใจและร่วมกนัทาํงานแบบภาคี ความ 
ร่วมมือ โดย 

- การจดัทาํโครงการแบบต่อเน่ือง  3 – 5 ปี โดยมีชุมชนรับรู้ทุกขั้นตอน 
- เจา้หนา้ท่ีตอ้งปรับความคิดใหม่  ใหคิ้ดแบบกรรมการหมู่บา้น คือทาํงานได ้

กบั ทุกกระทรวง หรือเป็นคนของทุกกระทรวง  ไม่มีวนัหยดุ 
- ผูน้าํทอ้งถ่ิน ตอ้งสลดัคราบของนกัการเมือง และทาํงานทุ่มเท 



 

โครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

94 

- เจา้หนา้ท่ีและผูน้าํชุมชน ควรมีแผนงานร่มกนั ใหจ้ดัทาํแผนพฒันาประจาํปี     
และแผนงาน  3  ปี หรือ  5  ปี  และมีความเขา้ใจงานซ่ึงกนัและกนั 

- เจา้หนา้ท่ีและผูน้าํชมชน ควรมีโครงการเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพองคก์ร 
ชุมชน ตามขบวนการสหกรณ์ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและความยัง่ยนื โดยมี(คณะทาํงานสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานระดบัตาํบล ร่วมกบักรรมการหมู่บา้น และชุมชน 

 5. รูปแบบการสร้างเครือข่ายชาวบา้นท่ีเหมาะสม  เครือข่ายชุมชน ไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัการพฒันาเครือข่ายแบบชาวบา้น โดยมุ่งเนน้ให ้

- การทาํงานของเจา้หนา้ท่ี ควรมองชุมชนก่อนเป็นหลกั ไม่ใช่มองงบประมาณเป็น
หลกัวา่มีหรือ ไม่ ควรคาํนึงถึงวิถีชีวิต ประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่างกนั และใหชุ้มชนไดมี้ส่วน
คิดเอง บริหารเอง เพื่อใหรู้้จดัตนเองในการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั 

- ควรพิจารณาถึงความสาํเร็จของชุมชนท่ีมีการดาํเนินงานมากวา่   10 ข้ึนไปวา่สามารถ 
ดาํเนินการไดผ้ล วา่เป็นเพราะเหตุใด และนาํส่ิงท่ีดี เป็นประโยชน์มาเป็นบทเรียน โดยคน้หาถึงหลกัคิด 
วิธีปฏิบติั ความมุ่งหวงั และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ใหเ้กิดเป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าแห่งการเรียนร่วมกนั 

- มีการสร้างเครือข่ายกิจกรรม เป็นระดบั เช่น ระดบัตาํบลหมู่บา้น ระดบัอาํเภอ ระดบั 
จงัหวดั โดยมีตวัแทนแต่ละระดบัเป็นศูนยร์วมความคิดและกระจายข่าวสาร  แต่ไม่ควรมีหลายเครือข่าย
ในหลายหน่วยงาน ทาํใหอ้งคก์รซํ้าซอ้น และมกัจะเกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและผูน้าํแกน
หลกั 

 6. การสร้างเครือข่ายใหเ้ป็นองคก์รเขม้แขง็  มีอายยุนืยาว 
     ผูน้าํชุมชน เสนอความเห็นวา่ การสร้างเครือข่ายใหเ้ป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ พึ่งพา

ตนเองไดใ้นท่ีสุด จะมีอยูน่อ้ย ทั้งน้ีเพราะทางราชการและผูส้นบัสนุน ไดก้าํหนดรูปแบบ วิธีการและ
งบประมาณใหต้ามกาํลงั ทาํใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนไม่ต่อเน่ือง เพราะหน่วยงานมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายและแผนงาน/โครงการเป็นประจาํ  จึงควรพิจารณาดาํเนินการ ดงัน้ี 

- ควรคาํนึงถึงความเป็นจริงวา่ กลุ่ม หรือ องคก์รชุมชน นั้นมีตวัจริงหรือไม่ ไม่ควร 
โกหก จะตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ ์และสร้างพลงักลุ่มใหเ้ขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้ก่อนท่ีจะสร้างเครือข่าย  
  - กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย สหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ไม่ควรแยกประเภทให้
เกิดความสบัสน และมีความหลากหลาย เพราะอยูใ่นกลุ่มขององคก์รชุมชนเหมือนกนั จะเป็นบุคคล
หรือนิติบุคคลหรือไม่เท่านั้น แต่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากทางราชการเป็นหลกั จะทาํใหเ้กิดคามเท่า
เทียมกนัและสามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดผ้ลคุม้ค่า  กวา่การแยกกนัปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 
  - ควรส่งเสริมใหเ้ยาวชน คนรุ่นใหม่ เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกลุ่ม/องคก์ร
ชุมชน และการสร้างเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างใยเหลก็ใหมี้ความเขม้แขง็ใหม้ากข้ึน 
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  - กระตุน้ใหชุ้มชนรู้จกั “ ฝัน วางแผนจากส่ิงท่ีเป็นจริง ” เร่ิมจากการไม่พึ่งพิงภายนอก
โดยคาํนึงถึงความเป็นไปได ้และมีการใหก้ารศึกษาเรียนรู้ในส่ิงแปลกใหม่ ส่ิงท่ีคน้พบ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะการศึกษา เป็นการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
  - สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดเ้ขา้ใจถึงขบวนการสหกรณ์ และการ
เสริมสร้างเครือข่ายความเขม้แขง็ของชุมชน เพื่อใหจ้ดัสรรงบประมาณและประโยชน์ลงสู่ชุมชนได้
อยา่งเหมาะสม ไม่ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 
  - ในการประชุมกลุ่ม /องคก์ร และเครือข่ายสหกรณ์ ทุกคร้ัง  จะตอ้งมีการจดรายงาน
การประชุม พร้อมสรุปผลการประชุมใหก้บัท่ีประชุมทุกคร้ัง พร้อมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆ 
เขา้มาร่วมรับฟังและใหข้อ้คิดเห็น เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดความเป็นเจา้ของในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และขบวนการสหกรณ์ท่ีมัน่คง ยัง่ยนื 
  7. การสร้างแนวความคิด “งานสอนคน” จากการเปิดเวทีการเรียนรู้ร่วมกนั 
      ทีมวิจยัไดศึ้กษารูปแบบ แนวทางมาหลายแนวทาง แต่ท่ีไดจ้ากชุมชนท่ีเขา้ร่วม
สมัมนากนักคื็อ “งานสอนคน  ไม่ใช่คนสอนงาน” เพราะการเรียนการสอนมีเกิดข้ึนมากมาก หลาย
รูปแบบ เม่ือวิทยากรมาสอน กจ็ะจากไป และคนใหม่กจ็ะมาสอนใหม่อีก ใหจ้ดจาํใหม่ โดยไม่ไดมี้
การศึกษาทบทวนความรู้เก่าและใหม่เขา้ดว้ยกนั ดงันั้น บทเรียนสาํคญัของการเรียนรู้ในขบวนการ
สหกรณ์คือ การใหง้านสอนคน จะไดเ้ป็นบทเรียนท่ีดีต่อการพฒันาต่อไป โดยส่ิงท่ีเห็นเด่นชดัใน
การศึกษาเรียนรู้ร่วมกนักคื็อ 
  - การหามนัสมอง หรือเพชรในชุมชน ใหไ้ด ้ และเสริมความรู้ เติมความเขา้ใจ ใส่
วิธีการเขา้ไป จะเป็นการสร้างมนุษยส์หกรณ์พนัธ์ใหม่ ใหเ้กิดข้ึน และยดึการบญัชี เป็นหวัใจของความ
ยัง่ยนื  
  - การใหค้วามรู้ อยา่ไปยดัเยยีด อยา่มองแค่เป้า ตอ้งมองท่ีความคิดของชุมชน ใหเ้ติม
เตม็ในส่ิงท่ีขาดอยู ่และใหข้ยายผลในส่ิงท่ีดีแลว้ 
  - ในการศึกษาขบวนการสหกรณ์ของกลุ่มมุสลิม ไม่ควรมอบกาํไรหรือดอกเบ้ีย แต่ให้
มองเป็นค่าตอบแทน 
  - ใหม้อบวา่กิจการสหกรณ์ เป็นธุรกิจของชุมชน จะตอ้งเกิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
มีเวลาทดสอบ และทดลองงานไม่นอ้ยกวา่   1 ปี และตอ้งมีการหารายได ้มีกาํไร ขาดทุน  ควบคู่กบัการ
จดัสวสัดิการและการช่วยเหลือส่วนรวม 
  8. ส่ิงท่ีไดจ้ากทีมวิจยัขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ 
      ทีมวิจยัไดม้องเห็นบทบาทและความสาํคญัของขบวนการสหกรณ์ วา่เป็นกิจการท่ี
เกิดประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวม และยงัส่งผลถึงบุคคล ครอบครัว ใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั ช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั และไดมี้ขอ้สรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเสริมสร้างขบวนการสหกรณ์ ดงัน้ี 
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  - จงัหวดัภูเกต็ มองกิจกรรมเป็นผลประโยชน์ จะทาํอยา่งไรใหผ้ลประโยชน์ท่ีมองหา
เป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากทุกคน และทุกคนไดรั้บประโยชน์อยา่งทัว่ถึง  
  - กิจการสหกรณ์ และกลุ่ม องคก์รหลายประเภท เร่ิมลม้ลุกคลุกคลาน บางแห่งกาํลงัจะ
สลาย เม่ือมีการกระตุน้ ทาํใหส้มาชิกและกลุ่มองคก์รต่างๆ เกิดกาํลงัใจ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีและ
ผูป้ฏิบติังานสนามทุกคน จะตอ้งต่อเติม เสริมสร้าง ไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก และดึงภาคเอกชนและ
ผูมี้ประสบการณ์มาร่วมสร้างอุดมการณ์และกิจการสหกรณ์ใหก้า้วหนา้ 
  - ทุกคนตอ้งทาํงานดว้ยใจรัก รู้จกัสานร้อยเรียง มีจิตตารมยท่ี์ดี และพฒันาอยา่งมุ่งมนั 

ต่อเน่ือง ไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย  เพราะ การทาํงานหนัก เป็นดอกไม้ของชีวติ 
 
ปัญหา อุปสรรคในการวจัิย 
 
 ทีมวิจยั ไดด้าํเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดและแผนปฏิบติังานร่วมกบัเครือข่ายพนัธมิตร
สหกรณ์ ไดพ้บกบัปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงานหลายดา้น ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการนาํไปปรับแก้
ไขในการดาํเนินงานพฒันาขบวนการสหกรณ์ใหเ้กิดความกา้วหนา้ต่อไป ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่ายของคณะกรรมการเครือข่าย/
กลุ่มองคก์รชุมชนท่ีเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ 

- ความไม่คงท่ีและการเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการเครือข่าย ในการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม  
ทาํใหข้าดความเช่ือมต่อและความเขา้ใจท่ีมีต่อกนัใน การพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
- ระบบการบนัทึกขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั กลุ่ม/องคก์รส่วนใหญ่และคณะกรรมการเครือข่ายส่วน
ใหญ่ไม่มีการจดบนัทึก หรือจดบนัทึกเฉพาะประเดน็ท่ีสนใจ  ทาํใหก้ารส่ือสารมีความ
คลาดเคล่ือน และขอ้มูลบางส่วนหายไป 
- ความรับผดิชอบของคณะกรรมกาตวัแทนเครือข่ายมีนอ้ย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากตวัแทนเครือข่าย
ยงัไม่มีอาํนาจเตม็ ตอ้งรอการตดัสินใจของคณะกรรมการบริหารของแต่ละกลุ่มก่อน นอกจากน้ี
ยงัขาดการจดัการระบบขอ้มูลท่ีดี ทาํใหเ้ครือข่ายขาดอาํนาจในการตดัสินใจและไม่มีมาตรการ
การใชบ้งัคบักบัสหกรณ์และกลุ่มต่างๆท่ีเขา้ร่วม 
2. ปัญหาของคณะวิจยัท่ีมีภารกิจหลกั ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการเขา้ร่วมกิจกรรม แต่ไดใ้ชเ้วลา 

ในช่วงคํ่าแทน จึงควรท่ีจะมีผูป้ฏิบติังานสนาม ท่ีสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนไดต้ลอดเวลา และ
เป็นตวัเช่ือมประสานความร่วมมือระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานต่าง  

3. ปัญหาในส่วนของกลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ร่วมขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ ยงัขาดความเขา้ใจและ 
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ความร่วมมือในการวางแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและ
องคก์รโดยตรง เน่ืองจากไม่มีกองทุนหรืองบประมาณในการดาํเนินงานไดด้ว้ยตนเอง 

4. ปัญหาจากภายนอกท่ีเขา้มากระทบ ไดแ้ก่ บทบาทของส่วนราชการบางหน่วยงานท่ีกาํหนด 
รูปแบบการสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมกบัเครือข่ายของกลุ่มอ่ืนๆได ้ ตลอด
ทั้งค่านิยมและความเคยชินของการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากหน่วยงานตน้
สงักดัในการจดัตั้งองคก์รของตน 
 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 จากกระบวนการปฏิบติัการวิจยั ทาํใหค้ณะวิจยัไดค้น้พบองคค์วามรู้ และขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็น
แนวทางในการพฒันาและส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการปฏิบติัการ 
1.1 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สหกรณ์จงัหวดั เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั  

มหาวิทยาลยัทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาคธุรกิจชุมชน จะตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร รูปแบบการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในขบวนการสหกรณ์เชิงปฏิบติัการ โดยมีการฝึกปฎิบติัร่วมกบัชุมชนตลอดเวลา 
เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์และความชาํนาญร่วม โดยมีระบบการตรวจสอบบญัชี การส่งเสริมการสร้าง
คุณค่าสหกรณ์ และการพฒันาจากภูมิปัญญาชาวบา้นควบคู่กบัการนาํเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาปรับใช้
ในการปฏิบติังานจริง 

1.2 การเตรียมความพร้อมของกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายพนัธมิตร จะตอ้ง 
มีการศึกษาเรียนรู้กระบวนการของกลุ่มดั้งเดิม และการเช่ือมต่อท่ีสามารถประสานกนัได ้ เพื่อใหเ้กิด
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีธุรกิจชุมชนท่ีมีความสมัพนัธ์กนั จะทาํใหทุ้กฝ่ายเกิดความเขา้ใจในเชิง
ประจกัษไ์ด ้เพราะเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ของจริง และปฏิบติัไดจ้ริง 

1.3 การทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ควรมีกิจกรรมต่อยอดออกไปอีก เพื่อสร้าง 
การเรียนรู้เชิงลึก เขม้ขน้ทั้งในระดบัหน่วยงาน เครือข่าย และหน่วยปฏิบติัการ ใหส้ามารถทาํหนา้ท่ี ผู ้
อาํนวยความสะดวก (Facilitator) ใหส้ามารถหนุนเสริมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขยายการเช่ือมโยง
เครือข่ายในจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัในวงกวา้งมากข้ึน 

2. ดา้นนโยบาย 
2.1 การส่งเสริมการจดัตั้งและพฒันากลุ่ม องคก์รสหกรณ์ ควรมีการหนุนเสริมจาก 

หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีการเตรียมความพร้อมในดา้นของความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติังานร่วมกนั
ของเจา้หนา้ท่ี ใหมี้ความเป็นเอกภาพ ไม่ควรมีการแบ่งแยง่กลุ่มองคก์รระหวา่งหน่วยงาน เช่น การ
ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่ม/เครือข่ายสหกรณ์ และเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ของสองหน่วยงานในกระทรวง
เดียวกนั ทาํใหไ้ม่มีเอกภาพและขดัแยง้กนัในบางส่วน 
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          2.2 การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบกฎหมายสหกรณ์ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร โดยเฉพาะสหกรณ์ประเภทต่างๆ ท่ีมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายในการดาํเนินกิจกรรม
เครือข่าย ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงธุรกิจดา้นเงินทุน การลงทุนร่วม  และการส่งเสริมสวสัดิการชุมชน  ท่ี
จะตอ้งมีการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกนัการเปล่ียนแปลงในอนาคตของสงัคมโลก 

 
 บทสรุปจากการศึกษาขบวนการสหกรณ์ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัภูเกต็ 
  

  คณะวิจยั ไดเ้ร่ิมตน้การพฒันาขบวนการสหกรณ์ โดยการเขา้ไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต
ของประชาชนในชุมชนมาก่อนท่ีจะเขา้มาศึกษาวจิยั โดยอาศยัประสบการณ์ การเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ทั้ง
จากตาํรา เอกสาร การลงปฏิบติังานในพื้นท่ี และการเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคธุรกิจ เอกชน ในการ
สนบัสนุน ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ แต่ส่ิงสาํคญัของการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั
กคื็อ ความแตกต่างของทีมวิจยั ท่ีมีทั้งเจา้หนา้ท่ีจากสหกรณ์จงัหวดั พฒันาชุมชน ท่องเท่ียวและกีฬา 
และภาคธุรกิจเอกชน ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งความคิด รูปแบบ กรอบการปฏิบติังาน และระยะเวลาท่ีมี
ไม่ตรงกนั ทาํใหใ้นระยะแรกมีอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมกบักลุ่มพนัธมิตรสหกรณ์  แต่เม่ือไดเ้ห็น
ความตั้งใจของประชาชน ท่ีตอ้งการไดแ้นวทางการพฒันาขบวนการสหกรณ์แลว้ ทาํใหที้มวิจยัมี
กาํลงัใจการสร้างความเป็นพนัธมิตร และไดใ้ชเ้วลาปฏิบติังาน ในเวลาปกติ และในช่วงกลางคืนเป็น
หลกั ทั้งน้ีเพราะประชาชนไม่มีเวลาวา่ง เพราะตอ้งทาํมาหากิน แต่เม่ือไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกนับ่อยๆ ทาํ
ใหป้ระชาชนเร่ิมเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ในการเขา้ร่วมประชุม เพราะทุกคร้ังจะมีการเสริมความรู้ 
ประสบการณ์ ควบคู่กบัการใหต้วัแทนประชาชน มาเล่าประสบการณ์ ความสาํเร็จ และความลม้เหลว 
หรือแนวทางแกไ้ข เพื่อเป็นการปลูกขวญั กาํลงัใจใหก้บัมวลสมาชิก ทาํใหส้ามารถรวมตวักนัเป็น
เครือข่ายไดอ้ยา่งรวดเร็วถึง  7 เครือข่าย  125 กลุ่ม/องคก์ร โดยมีภาคราชการเขา้ร่วมใหก้ารสนบัสนุน
กวา่   15 หน่วยงาน และภาคเอกชนกวา่ 10 หน่วยงาน นอกจากน้ี ยงัมีภูมิภาคต่างๆ ไดเ้ขา้มาร่วมสร้าง
สีสนัพนัธมิตรในการเจรจาทางธุรกิจกบัจงัหวดัปัตตานี และส่งเสริมการท่องเท่ียวระหวา่งภูมิภาค  
 

  ส่ิงสาํคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
การสร้างผูน้าํชุมชน เป็นแกนนาํเครือข่ายสหกรณ์ “กลุ่มมุกอนัดา” ซ่ึงเป็นตวัแทนของชุมชน ท่ี
ปฏิบติังานแทนเจา้หนา้ท่ีจากทุกหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะมีพื้นฐานเคยเขา้รับการอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ มาพอสมควร และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ท่ีจะพฒันาชุมชนใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
นอกจากน้ี ยงัมีการสร้างพนัธมิตรเครือข่ายชุมชน ท่ีมุ่งการพฒันาขบวนการสหกรณ์แบบองคร์วม โดย
การรวมกลุ่มเครือข่ายสินคา้ หมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเท่ียว ร่วมกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
สหกรณ์  เป็นเครือข่ายขบวนการสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ โดยมีคณะกรรมการร่วม 
 



 

โครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ 

99 

  นอกจากน้ี ยงัไดต่้อยอดผลของการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของขบวนการสหกรณ์ 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากจงัหวดัภูเกต็  ใหด้าํเนินการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ดา้นการท่องเท่ียวและสินคา้ OTOP ควบคู่กบัการสร้างมาตรฐานการท่องเท่ียวชุมชน และยงัได้
ประสานความร่วมมือกบัวิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ สถาบนัเทคโนโลย ี และ
โรงเรียนสตรีภูเกต็ ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และกิจการสหกรณ์ในโรงเรียน/สถานศึกษา ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางใหม่ในการเปิดกลยทุธ์กิจการสหกรณ์ เขา้ไปสู่โรงเรียนและชุมชนไดอ้ยา่งมัน่คงต่อไป 
  โมเดล ของกลุ่มภูเกต็ กคื็อ  การสร้างกลยทุธ์การคน้หา “เพชรในชุมชน” และสร้าง

กลุ่ม   “แกนนาํชุมชน มุกอนัดา” เพื่อเป็นแกนนาํในการต่อเติมและสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ให้
เตม็รูปแบบ “แบบการฝังตวัในหอยมุก เพือ่บ่มเพาะเล้ียงมุกใหเ้ขม็แขง็” ใหมี้การเช่ือมโดยบุคลากรของ
ชุมชน ท่ีสามารถบริหารจดัการ และดาํเนินกิจกรรมได ้ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ สถาบนัการศึกษา และ
ภาคเอกชน 
 

   บทเรียนจากขบวนการสหกรณ์ 
  

   คิด     ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
  พูด     ให้ได้เนือ้หาใจความเดียวกัน 
  ทาํ    ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่ลืมเสียงส่วนน้อย 
  รู้ รัก สามคัคี     มีนํา้ใจสหกรณ์       ( บังอดลุย์) 

  บทเรียนการสร้างพนัธมิตรสหกรณ์ 
 

ทีมภเูกต็   ใช้เคลด็ลบั   คลายปัญหา 
  เร่ิมบกุฝ่า     แนวความคิด   ท่ีหลากหลาย 
  นาํสหกรณ์     มาผกูมิตร   ไม่ติดตาย 
  ไม่แบ่งสาย     กลุ่มองค์กร   ท่ีตัง้มา 
   สร้างแนวร่วม รวมพลงั ตัง้ถ่ินฐาน 
  ร่วมกันวาง   ข้อตกลง ตรงเป้าหมาย 
  ระดมทุน    ออมทรัพย์  ท้ังหญิงชาย 
  สานเครือข่าย   ร่วมซ้ือขาย หายโศกตรม 
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    เอกสารประกอบการศึกษาวจัิย 
 

1. การจดัการกลุ่มองคก์รและเครือข่ายธุรกิจเกษตร ภายใตรู้ปแบบวสิาหกิจชุมชน , กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , พ.ศ.  2549 

2. การสร้างเครือข่ายพนัธมิตร และแนวทางการจดัทาํแผนบริหารจดัการพฒันาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม , พ.ศ.  2548 

3. การประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างเครือข่ายคุณค่า เพือ่การพฒันาองคก์รประชาชน/สหกรณ์ 
ใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื (จงัหวดัภูเกต็ – ปัตตานี) , สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี ,พ.ศ.  2549 

 
4.  สรุปยอดรวมแบบรายงานผลการใหค้วามช่วยเหลือประชาชนผูล้งทะเบียนเพ่ือแกไ้ขปัญหา

สงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการ,สาํนกังานจงัหวดัภูเกต็ ,จงัหวดัภูเกต็ พ.ศ.  2549 
5. รายงานผลการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย,สาํนกังานพฒันา

ชุมชนจงัหวดัภูเกต็ , พ.ศ.  2549 
6.  รายงานการเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร , สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ , พ.ศ.  2548 - 2549 
7. สรุปขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ การดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพ และการพฒันาและ     

ปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ ์, สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัภูเกต็ , พ.ศ. 2549 
8.  รายช่ือวิสาหกิจชุมชน , สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัภูเกต็,จงัหวดัภูเกต็, พ.ศ. 2549 
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เอกสารประกอบ 
การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

 
 - สรุปบทเรียนจากคาํกลอน การสร้าขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ภูเกต็ 

- สรุปยอดผลการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 
- รายช่ือการเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์ 
- แบบขอ้มูลการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพและการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์
- รายช่ือวิสาหกิจชุมชน 
- เครือข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
- คาํสัง่คณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาํบลราไวย ์
- โครงสร้างองคก์รเครือข่ายท่องเท่ียว   14 จงัหวดัเภาคใต ้
- บนัทึกขอ้ความการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 
- บนัทึกความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายพนัธมิตรจงัหวดัภูเกต็ - ปัตตานี 

 
 
 
 
 
 


