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คาํนํา 
 

 โครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” เป็นการหา
รูปแบบ และแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน ซึง่มีทัง้
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไมไ่ด้จดทะเบียน  เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก ระดบัองค์กร 
ระดบัเครือขา่ย และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือซึง่กนัและกนัท่ีจะอํานวยประโยชน์ร่วมกนัอยา่งมี
ประสทิธิภาพและยัง่ยืน  โดยเน้นกิจกรรมร่วมกนัอยา่งจริงใจ  มีการพึง่พาช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่กนั 
รวมถึงเกิดประโยชน์ร่วมกนั ซึง่จะเกือ้หนนุให้เกิดการเช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งแท้จริง 
 
 กระบวนการวจิยั  ได้ศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน 
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาวิธีการเช่ือมโยงเครือขา่ย โดยมีการวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง 
โอกาส และอปุสรรคของกลุม่ การกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ กิจกรรม วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ี
ต้องการบรรลผุลไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปขยาย
ผลในขบวนการสหกรณ์ตอ่ไปในอนาคต  
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บทคัดย่อ ภาคภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง   การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
ช่ือทมีงานวิจยั : นางวีรอร    วดัขนาด และคณะทีมงาน  
ปีการศึกษา  : 2548 
 โครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” เป็นการหา
รูปแบบ และแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน ซึง่มี
ทัง้สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไมไ่ด้จดทะเบียน  เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก ระดบั
องค์กร ระดบัเครือขา่ย และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือซึง่กนัและกนัท่ีจะอํานวยประโยชน์ร่วมกนั
อยา่งมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน  โดยเน้นกิจกรรมร่วมกนัอยา่งจริงใจ  มีการพึง่พาช่วยเหลือ
เกือ้กลูตอ่กนั รวมถึงเกิดประโยชน์ร่วมกนั ซึง่จะเกือ้หนนุให้เกิดการเช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่ง
แท้จริง 
 กระบวนการวจิยั  ได้ศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ และองค์กรภาค
ประชาชน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาวิธีการเช่ือมโยงเครือขา่ย โดยมีการวิเคราะห์
จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคของกลุม่ การกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ กิจกรรม 
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการบรรลผุลไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  
รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปขยายผลในขบวนการสหกรณ์ตอ่ไปในอนาคต  
 นอกจากนัน้  ทีมวิจยัได้ใช้ระเบียบวธีิการวิจยัซึง่ประกอบด้วย  1) การวิจยัเชิง
คณุภาพ  โดยจดัโครงการนําร่อง (pilot project) “บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา”  ด้วย
การสมัภาษณ์ผู้ นํากลุม่  2)การวิจยัเชิงปริมาณ โดยได้สร้างแบบทดสอบจํานวน 1 ชดุ  เพ่ือใช้
ทดสอบผู้ นําและสมาชิกกลุม่ จํานวน 135 ราย และนําข้อมลูท่ีได้มาทําการประเมิน โดยการ
หาคา่เฉล่ีย 
 ผลการศึกษา สถานการณ์การดาํเนินงานของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนใน
พืน้ที่ พบว่า 

1. พฤตกิรรมของผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ สว่นใหญ่
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้มีความสามารถและมีศกัยภาพสงู  แตก่ารเมืองท้องถ่ินในจงัหวดัมีบทบาทสงู 
ทําให้ความสนใจของผู้ นําตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ยน้อยลง  รวมถึงความขดัแย้งระหวา่งผู้ นํา
ในระดบับคุคลและระดบักลุม่ มีสว่นทําให้การเช่ือมโยงเครือขา่ยเป็นไปด้วยความยากลําบาก 

2. บริบทของจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นจงัหวดัท่ีมีความเจริญทัง้ทางเศรษฐกิจ และด้านอตุสาหกรรม

อยา่งมากในขณะท่ีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีรองรับความเจริญเติบโตของจงัหวดัยงัไมเ่พียงพออีกทัง้ประชากร  



 ก

แฝงในพืน้ท่ีมีปริมาณสงูมาก  จงึก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคมและคณุภาพชีวิตของประชาชน
ตกต่ําซึง่ตา่งต้องดิน้รนทํามาหาเลีย้งชีพ  ทําให้ความสนใจในการเช่ือมโยงเครือขา่ยน้อยลง 

3. ผู้วา่ราชการจงัหวดัให้ความสนใจและใสใ่จตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ยเป็นอยา่งดี 

กระบวนการวิจัย  
 การดําเนินการของโครงการวิจยัในจงัหวดัสมทุรปราการได้ยดึมัน่ตามกรอบแนวคดิ
ของการเช่ือมโยงเครือขา่ย กลา่วคือ “เป็นองค์กรท่ีเกิดจากความร่วมมือ ในวงสมัพนัธ์ระยะ
ยาว ให้ก้าวทนักบัการเปล่ียนแปลง เน้นแผนการเรียนรู้เพ่ือประสทิธิภาพสูอ่งค์กรพนัธมิตรและ
คณุภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร” 
 การเร่ิมต้นของกระบวนการวิจยัแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนได้แก่ 

1. การศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญ
ชวนผู้ นําเข้าร่วมโครงการ 

2. การจดัเวทีประชมุเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- ชีแ้จงกรอบแนวคดิ ความสําคญั ประโยชน์ของการสร้างเครือขา่ย  
- ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- กําหนดทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ย 

3. การจดัเวทีประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือขา่ย
พนัธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกบักลุม่/องค์กรภาคประชาชน รวมถึงการ
จดัทําแผนกลยทุธ์ 

4.  การตดิตามผลการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือขา่ย  รวมถงึการให้ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

 ผลลัพธ์ของการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรทางคุณค่าในครัง้นีเ้กิดขึน้ใน 2 
ลักษณะ กล่าวคือ 

1. เครือข่ายพนัธมิตรขัน้ต้น  ได้แก่  เครือขา่ยทางการเงิน  และเครือขา่ยวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  ซึง่ผู้ นําของเครือขา่ยได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยั
และมีมตเิห็นชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมติรซึง่กนัและกนั โดยได้มีการจดัทําบนัทกึข้อตกลง
และลงนามในพนัธะสญัญาร่วมกนัในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 รวมถึงมีการแตง่ตัง้
คณะกรรมการของเครือขา่ยเพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารและจดัการ  คณะกรรมการได้ระดม
ความคดิและจดัทําแผนกลยทุธ์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานไว้แล้ว แตย่งัมิได้มีการ
นําแผนงานไปปฏิบตัเิพ่ือเกิดประโยชน์แก่สมาชิกแตอ่ยา่งใด   อยา่งไรก็ตาม  ประธานของ
เครือขา่ยทัง้สองได้รายงานแผนกลยทุธ์ตอ่ CEO จงัหวดัสมทุรปราการ  และส่ือมวลชนของ
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ท้องถ่ินโดยให้คํามัน่สญัญาด้วยวาจาวา่จะร่วมมือกนันําแผนงานไปดําเนินการปฏิบตัใิห้
บรรลผุลสําเร็จตามท่ีได้ตัง้ใจไว้ 
 2.  เครือข่ายพันธมิตรที่แท้จริง  ได้แก่  เครือขา่ยทางสงัคม  และเครือขา่ยความ
ร่วมมือทางธุรกิจและวทิยาการ  
 เครือข่ายทางสังคมเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาชนโดยมีการ
รวมตัวขึ้นเป็น 2 ช่วงดังน้ี 
 ช่วงท่ี 1  มีการตกลงร่วมกนัด้วยวาจาวา่จะร่วมมือกนัทํางาน โดยให้มีการรวมตวัจาก
ฐานกลุม่เดมิในพืน้ท่ีขึน้รวม 7 กลุม่ ทัง้นีเ้น่ืองจากสถานภาพของกลุม่เดมิมีความออ่นแอและ
ขาดพลงั การรวมตวัเป็นกลุม่ขึน้ใหมใ่นครัง้นี ้ สมาชิกมีความเช่ือมัน่วา่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กลุม่เกิดพลงัอํานาจในการตอ่รองได้ดียิ่งขึน้  
 ช่วงท่ี 2 มีมตใิห้รวมตวักนัในลกัษณะเครือขา่ยโดยใช้ช่ือวา่เครือขา่ยทางสงัคมและได้
ลงนามในพนัธะสญัญาร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครัง้หนึง่ ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2549 
ตอ่หน้า  CEO  ของจงัหวดัสมทุรปราการและส่ือมวลชน   
 เครือข่ายความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ เกิดจากการรวมตวัของเครือขา่ย
สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ และเครือขา่ยกลุม่อาชีพในจงัหวดัสมทุรปราการ   
 สําหรับเครือขา่ยความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ  และเครือขา่ยทางสงัคม ทัง้ 2 
เครือขา่ยนี ้ มีองค์กรทําหน้าท่ีรองรับในการบริหารจดัการ  มีการเลือกตัง้คณะกรรมการเพ่ือทํา
หน้าท่ีบริหารจดัการและได้จดัทําแผนกลยทุธ์ไว้เรียบร้อยแล้ว และมีการนําแผนงานบางสว่น
ไปดําเนินการ เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกของเครือขา่ยแล้ว  โดยสามารถประเมินผลลพัธ์จากการ
ดําเนินการได้ทัง้ในรูปตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน 
ข้อเสนอสาํหรับแนวทางปฏิบัตเิพื่อการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
 ก่อนท่ีทีมงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆจะเร่ิมปฏิบตังิานตามกระบวนการวิจยั หากได้
มีการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน  ใน 5 ขัน้ตอนเสียก่อน จะช่วยให้
การดําเนินการเช่ือมโยงเครือขา่ยเกิดความคลอ่งตวัยิง่ขึน้ ได้แก่ 

1.   ปรับวธีิคดิปรับวิธีการปฏิบตั ิ ในการบริหารจดัการแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชน โดยเน้นผลลพัธ์สดุท้ายในด้านมนษุย์นิยมแทนวตัถนิุยม กลา่วคือ ความสําเร็จของ
การบริหารจดัการในเร่ืองใดๆก็ตาม จะต้องสง่ผลให้คนได้รับเกียรต ิ ได้รับคณุคา่  รวมถงึได้รับ
การเพิม่เตมิศกัดิศ์รีแทนท่ีจะมุง่เน้นผลลพัธ์สดุท้ายในรูปของตวัเงินหรือวตัถนิุยมเป็นหลกั 
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2. ทําความเข้าใจแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนให้ตระหนกัถึงความสําคญัของ
ตนเองในฐานะผู้ นําท่ีจะไปเป็นแกนนํา และขบัเคลื่อนการเช่ือมโยงเครือขา่ย ให้ประสบ
ความสําเร็จ 

3. กระตุ้นและปลกุจิตสํานกึแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดภาระใจท่ี
จะทํางานเพ่ือสว่นรวม โดยมีจิตสํานกึอยูเ่สมอวา่ตนเองสวมบทบาทของผู้ นํา และมีภาระกิจ
สําคญัท่ีจะต้องสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรให้สําเร็จ เพ่ือนําพาสมาชิกให้ก้าวสูค่วามเข้มแข็งอยา่ง
ยัง่ยืน เพราะหวัใจของผู้ นําท่ีสมควรแก่การยกยอ่งคือการได้มีสว่นช่วยผู้ตามท่ียงัออ่นแอกวา่ 
ให้สามารถก้าวเดนิด้วยตวัเองได้อยา่งมัน่คง 

4. ฝึกอบรมแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนเพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการ
ทํางานเป็นทีมด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี 
ข้อเสนอสาํหรับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งและความยั่งยนืของเครือข่าย
พันธมิตร 
 1. ควรจดัองค์กรเพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวมผลงานการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร ท่ี
ประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยืนและมีการแถลงผลงานเป็นประจําทกุปี โดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้ทกุจงัหวดัสง่ผลงานเข้าร่วมนําเสนอ เครือขา่ยพนัธมิตรใดท่ี
สามารถรักษาความเข้มแข็งได้อยา่งยัง่ยืน และมีการพฒันาตอ่ยอดเครือขา่ยอยา่งจริงจงั และ
ตอ่เน่ือง ควรได้รับรางวลัเชิดชเูกียรต ิและบนัทกึผลงานไว้ในแฟ้มประวตัผิู้ นําชมุชนดีเดน่ ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจรวมถงึมีความภาคภมูิใจท่ีจะช่วยขยายผลการเช่ือมโยงเครือขา่ย
พนัธมิตรของกลุม่/องค์กรภาคประชาชนให้กว้างขวางยิง่ขึน้ 
 2. แม้โครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” จะ
สิน้สดุลง  แตก่ารหนนุเสริมจากทีมงานวิจยัในพืน้ท่ี ในลกัษณะหนว่ยงานท่ีปรึกษา ควรจะมี
การดําเนินการตอ่ไปอีกระยะหนึง่ เพ่ือให้เครือขา่ยมีความเข้มแข็งยิ่งชึน้ 
 3. การกระตุ้นตอกยํา้ให้ผู้ นําเครือขา่ยใช้หลกัการบริหารจดัการ      ด้วยกระบวนการ 
“คดิ ทํา ตามไปด”ู  อยา่งครบวงจรจะช่วยให้แผนงานท่ีแตล่ะเครือขา่ยได้จดัทําขึน้บรรลผุล
สําเร็จได้ดียิ่งขึน้  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของเครือขา่ยท่ีเช่ือมโยงกนัสําเร็จอยา่งจริงจงั ผา่น
ส่ือหนงัสือ-พมิพ์ท้องถ่ิน  วทิยชุมุชน ผู้บริหารต้นสงักดั และตอ่ CEO  ของจงัหวดัเป็นประจํา
ทกุเดือนอยา่งตอ่เน่ือง จะทําให้แกนนําของเครือขา่ยมีความตัง้ใจและเอาจริงเอาจงัรวมทัง้มี
ความรับผิดชอบตอ่ความสําเร็จของแผนงานได้ดียิ่งขึน้ 
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Abstract 
 

Topic:  Project on the Development of Co-operative Movement in 
Samutprakarn Province 

Research Group:  Veraorn Watkanad and team 
Academic Year:  2005 
 
Project on the Development of Co-operative Movement in Samutprakarn Province aims to find 
structure and processes to develop and enhance/ connect Co-Op and Community organization’s  
alliance network (including both registered and non-registered group). The alliance network 
development aims to increase and strengthen collaboration between group members, and among 
various organizations for future benefits. 
Research processes include studying the current status of working situation of Co-Ops and 
Community organizations and understanding fact-base and finding ways to connect existing 
networks, conducting SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities and Threats 
of Co-Ops. The research study has identified clear visions, objectives, activities, and success 
targets up front to enable exchanging useful information for future development of Co-Ops in 
concrete matters. 
Furthermore, the research team has conducted both qualitative and quantitative analysis with 
following details; 

1. Qualitative analysis is run with “pilot project” at Baan Munkong Chumchon Nangnuan 
by interviewing group/ chumchon leaders. 

2. Quantitative analysis is run with one set of questionnaire to test about ~135 of groups 
leaders and members. Questionnaire results are weighted average to be group’s 
‘representative’ answer. 

Results of the currents status of working situation of Co-Ops and Community organization in the 
area are as followings; 

 Groups’ leaders are often of those well-educated and can deliver effective working 
behaviors; however, local politics plays a major role – resulting in less interest in 
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expanding and connecting groups’ network.  Also some conflicts among groups’ leaders 
on personal and group level are observed. 

 Samutprakarn area is highly-industrialized and has strong economic growth 
 While, social infrastructure is not well developed enough to sustain economic growth and 

also population in the province is too high (including those who really reside in the area 
and those who just come for work). This can result in lower living standard, other social 
problems, and reduce to degree interest in connecting groups’ network 

 Governor has high interest in Co-Ops  alliance networking topic 
This research study helps to connect Co-Ops alliance Networks by two ways; 

1. Primary network includes financial networks, Small and Micro Community networks  
(SMCE) 

2. Real network includes social networks and academic/business collaboration networks 
Recommendation next steps for connecting “Co-Ops alliance Networks” 
Before research team could implement the recommendation next steps for connecting Co-Ops 
alliance networks, some preparations for Co-Ops and Community organization leaders need to be 
done to ease implementation processes; 

1. Adjust way of thinking and adjust some management styles to focus on social prices than 
materiality or monetary rewards. This is for the successful results of any project to yield 
honorable feeling for the involvers rather than monetary rewards. 

2. Educate Co-Ops and Community organization leaders to understand and realize the 
importance of leaders to act as core “representatives” and to drive Co-Ops network 
connection to finally succeed. 

3. Encourage and enthusiast Co-Ops and Community organization leaders to understand the 
importance of “leader role” and to help develop other members of the organization to be 
able to be self-independent. 

4. Educate and train to develop mindsets of Co-Ops and Community organization leaders to 
be able to manage the working team and devote to all members  

Recommendation next steps for strengthening and sustaining the alliance Networks 
1. Should reward “honorable memorial reward” and record successful achievements of Co-

Ops to encourage the improvement of the activities 
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2. Should have ongoing study and follow-up activities to educate and train Co-Ops and 
Community organization leaders even after the study project ends. 

3. Enthusiast Co-Ops and Community organization leaders to use all-cycle-management 
process and structure to further achieve set success targets. 

4. Should report any network activities and achievement via local communication channels 
i.e. local newspapers, television channels, etc.   
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 รายงานการวิจัย “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ” 
บทนํา 
 การดําเนินการโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ”  
ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือข่ายกลุม่/
องค์กรภาคประชาชน ทัง้ท่ีเป็นสหกรณ์จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน(สหกรณ์ภาคประชาชน) 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก ระดบัองค์กร และระดบัเครือข่าย โดยเน้นการทํากิจกรรม
ร่วมกนัอย่างจริงใจ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท่ีจะอํานวยประโยชน์ต่อกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืน 
 การดําเนินโครงการวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ จะดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด
ของการเช่ือมโยงเครือข่าย ซึง่หมายถึง การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกนั
อย่างจริงใจ เพ่ือการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เส่ียงภยัร่วมกัน 
และการได้รับประโยชน์ร่วมกัน   โดยการวิจัยจะให้ความสําคัญในการหนุนเสริมให้เกิดการ
เช่ือมโยงเครือขา่ย เป็นไปตามความสมคัรใจของกลุม่/องค์กรภาคประชาชนอยา่งแท้จริง 
 
 

 
 
                                            
                                                 
    
    
     
    
    
   
 
 
 
 

ผังการดาํเนินงานโครงการวจัิย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ” 

ประชุมช้ีแจงโครงการ 

ชกัชวนผูน้าํกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนกลุ่ม/องคก์ร
ภาคประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 

ส.ค. – ธ.ค. 48 

กิจกรรมท่ีอยูใ่น 
ความสนใจ 

แผนองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

แผนแกปั้ญหาความยากจน 

วเิคราะห์ศกัยภาพของ
แต่ละกลุ่มพื้นท่ี 

ขอ้มูลคนจนจดทะเบียน 

ขอ้มูลกายภาพของ 
สมุทรปราการจงัหวดั 

การวเิคราะห์ปัญหาในพ้ืนท่ี 
และร่วมพิจารณาประเดน็ท่ี

อยูใ่นความสนใจ 
- สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet 
- จากสนง.สหกรณ์จว.สป. 
- จากเทศบาลตาํบล 
- จากเอกสารของจว.สป. 
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กระบวนการวิจัย  แบง่เป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1. การศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญชวนผู้ นํา

กลุม่/องค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
2. การจดัเวทีประชมุเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 

- ชีแ้จงกรอบแนวคดิ ความสําคญั ประโยชน์ของการสร้างเครือขา่ย  
- ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- กําหนดทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ย 

3. การจดัเวทีประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือขา่ย
พนัธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกบักลุม่/องค์กรภาคประชาชน รวมถงึการ
จดัทําแผนกลยทุธ์ 

4.   การตดิตามผลการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือขา่ย  รวมถึงให้ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
1.1 ลักษณะกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ 
 จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 29 กิโลเมตร มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจดีมาก  เป็นแหล่งรวมอตุสาหกรรมท่ีสําคญัเกือบทุกประเภท  โดยมีมลูค่าสงู
เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพมหานคร  มีพืน้ท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม   อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลาง
การคมนาคมขนส่งทัง้ทางบก ทางเรือ และทางอากาศอีกด้วย นอกจากนัน้ยังเป็นท่ีตัง้ของ
สนามบินสวุรรณภูมิ  และเป็นหนึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 จงัหวดั ท่ีเรียกว่า “เบญจบูรพาสวุรรณ
ภูมิ” อนัประกอบด้วยสมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว จึงได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีท่ีสําคญัให้เป็นเจ้าภาพจดัการด้าน Logistics ให้กบัภาคอตุสาหกรรม  จากความ
เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดสมุทรปราการ   ส่งผลให้ผู้ ประกอบการ  กลุ่ม
อตุสาหกรรม กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ  เข้ามาลงทนุในพืน้ท่ีอย่างมาก ทําให้จํานวน
ประชากรแฝงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเป็นทวีคณู ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาอย่าง
มากมาย  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดสมุทรปราการต่ํากว่าเกณฑ์
มาตราฐาน(จปฐ.) เกือบทกุตวัชีว้ดั   อย่างไรก็ตามจงัหวดัสมทุรปราการยงัเป็นเมืองหน้าดา่นทาง
ทะเลท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในอดีต  มีประเพณีท่ีน่าสนใจ  มีประวตัิศาสตร์ท่ีควรแก่การศึกษา   
และเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ สามารถสง่ภาษีแก่ภาครัฐได้มากท่ีสดุ   
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อกัษรย่อของจงัหวดัสมุทรปราการ 
   จงัหวดัสมุทรปราการ  ใชอ้กัษรยอ่วา่  “สป” 

คาํขวญัประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 
  “ป้อมยทุธนาวี  พระเจดียก์ลางนํ้า ฟาร์มจระเขใ้หม่ งามวิไล เมืองโบราณ 
      สงกรานตพ์ระประแดง ปลาสลิดแหง้รสดี  ประเพณีรับบวั  ครบถว้นทัว่อุตสาหกรรม” 
 
  
 จงัหวดัสมทุรปราการ  ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา  ตอนปลายสดุของแมนํ่า้เจ้าพระยา  
และเหนืออา่วไทย  ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 13 – 14  องศาเหนือ  และเส้นแวงท่ี 100 – 101  องศา
ตะวนัออก  มีเนือ้ท่ีประมาณ 1,004.092  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 627,557  ไร่  ตัง้อยูภ่าค
กลางของประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพฯ  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร  มี
อาณาเขตตติอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง  ดงันี ้
 ●  ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั  กรุงเทพมหานคร 
 ●  ทิศใต้  ตดิตอ่กบั  อา่วไทย 
 ●  ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ●  ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบั  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตัง้และอาณาเขต 
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 ลกัษณะภมูิประเทศสว่นใหญ่พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่  มีแมนํ่า้เจ้าพระยาไหลผา่นกลาง  แยก
พืน้ท่ีออกเป็นด้านตะวนัตก  และด้านตะวนัออกและมีลําคลองมากมาย 
 โดยทัว่ไปแล้วลกัษณะภมูิประเทศของจงัหวดั  สามารถแบง่พืน้ท่ีออกได้เป็น 3  สว่นคือ 
 1.  บริเวณแมนํ่า้เจ้าพระยาทัง้สองฝ่ัง  ซึง่เป็นท่ีราบลุม่ทัง้หมด 
 2.  บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝ่ังทะเล  นํา้ทะเลท่วมถึงและพืน้ดนิจะเคม็จดัในฤดแูล้ง 
 3. บริเวณท่ีราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและตะวนัออก  ซึง่จะเป็นท่ีราบลุม่ตดิตอ่กนั
ตลอดมีคลองชลประทานหลายแหง่ 

หน่วยการปกครอง 
 การปกครองแบง่ออกเป็น  5  อําเภอ  1  ก่ิงอําเภอ  50  ตําบล  398  หมูบ้่าน  16  
เทศบาล   (1  เทศบาลนคร  2  เทศบาลเมือง และ  13  เทศบาลตําบล)  33  องค์การบริหารสว่น
ตําบล  ดงันี ้

จาํนวนองค์การบริหารส่วนตาํบล/สภาตาํบล/เทศบาลตาํบล 
 

อ.เมือง
สมทุรปราการ 

อ.พระ
ประแดง 

อ.บางพลี อ.บางบอ่ อ.พระสมทุร
เจดีย์ 

ก่ิงอ.บางเสาธง 

     อบต.  6  แห่ง 
-  แพรกษา 
-  บางด้วน 
-  บางเมือง 
-  เทพารักษ์ 
-  แพรกษาใหม่ 

    อบต. 6  
แหง่ 
-  ทรงคนอง 
-  บาง
กระสอบ 
-  บางยอ 
-  บางนํา้ผึง้ 
-  บางกะเจ้า 
-  บางกอบวั 

อบต.  8  แหง่ 
-  บางพลีใหญ่ 
-  บางแก้ว 
-   บางโฉลง 
- ราชาเทวะ 
-  หนองปรือ 

  อบต. 8  
แหง่   
- บางเพรียง 
- บ้านระกาศ 
- คลองดา่น 
- บางบอ่ 
- บางพลีน้อย 
- คลองนิยม  
ยาตรา 
- คลองสวน 
- เปร็ง 

  อบต.  4  แหง่ 
- บ้านคลอง
สวน 
- ในคลองบาง
ปลากด 
- แหลมฟ้าผา่ 
- นาเกลือ 

   อบต.  3  แหง่ 
- บางเสาธง 
- ศีรษะจระเข้
น้อย 
- คีรษะจระเข้
ใหญ่ 

สภาตําบลไมมี่ สภาตําบลไม่
มี 

สภาตําบลไม่
มี 

สภาตําบลไม่
มี 

สภาตําบลไมมี่ สภาตําบลไมมี่ 

อ.เมือง
สมทุรปราการ 

อ.พระ
ประแดง 

อ.บางพลี อ.บางบอ่ อ.พระสมทุร
เจดีย์ 

ก่ิงอ.บางเสาธร 

ลักษณะภมิูประเทศ 
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เทศบาล 6  แหง่ เทศบาล  3  
แหง่ 

เทศบาล  1  
แหง่ 

เทศบาล  3  
แหง่ 

เทศบาล 2  
แหง่ 

เทศบาล  1  แห่ง 

- นครสมทุรปราการ 
- ตําบลสําโรงเหนือ 
- ตําบลบางป ู
- ตําบลแพรกษา 
- ตําบลดา่นสําโรง 
- ตําบลบางเมือง 
 

- เมืองพระ
ประแดง 
- เมืองลดั
หลวง 
- สําโรงใต้ 

- ตําบลบาง
พลี 

- ตําบลบาง
บอ่ 
- ตําบลคลอง
สวน 
- ตําบลคลอง
ดา่น 

- ตําบลพระ
สมทุรเจดีย์ 
- ตําบลแหลม
ฟ้าผา่ 

- ตําบลบางเสา
ธง 

 
ประชากร 

จงัหวดัสมทุรปราการ  มีจํานวนประชากรมากเป็นอนัดบั 2  ของภาค  รองจาก
กรุงเทพมหานคร  ตัง้แตแ่ผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี  5  เป็นต้นมา  ท่ีให้จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดั
ท่ีรองรับการขยายตวัจากกรุงเทพมหานครทัง้ในด้านการผลติ  คือ  อตุสาหกรรม  และการกระจาย
ตวัของประชากร  ทําให้สมทุรปราการมีประชากรย้ายถ่ินจากท่ีอ่ืนเข้ามาในจงัหวดัเป็นจํานวนมาก  
ซึง่ประชากรท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาในจงัหวดันี ้  มีทัง้ท่ีย้ายและไมย้่ายทะเบียนราษฎรเข้ามาด้วย  ทํา
ให้ประชากรท่ีอยูจ่ริงสงูกวา่จํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร 

ประชากร  ณ  เดือนมิถนุายน  2548  รวมทัง้สิน้ 1,058,117  คน  ชาย  512,946  
คน หญิง  544,171  คน  โดยประชากรของจงัหวดัสามารถแยกเป็นรายอําเภอและเทศบาล  ดงันี ้

 
อาํเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม จาํนวนบ้าน 

รวมทัง้สิน้ 513,946 544,171 1,058,117 401,518 
เมืองสมทุรปราการ 42,122 45,297 87,419 33,713 
บางบอ่ 34,563 35,657 70,220 21,093 
บางพลี 71,925 78,165 150,090 74,236 
พระประแดง 18,917 20,285 39,202 11,177 
พระสมทุรเจดีย์ 32,965 34,042 67,007 21,336 
ก่ิงอําเภอบางเสาธง 17,082 17,792 34,874 18,619 
เทศบาลตําบลบางเสาธง 7,627 8,305 15,932 9,119 
เทศบาลแหลมฟ้าผา่ 6,936 7,159 14,095 4,289 
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เทศบาลตําบลพระสมทุร
เจดีย์ 

6,632 6,863 13,495 5,083 

เทศบาลตําบลบางพลี 3,550 3,739 7,289 1,777 
เทศบาลตําบลบางบอ่ 2,537 2,599 5,136 1,343 
เทศบาลตําบลคลองสวน 797 842 1,639 396 
เทศบาลตําบลคลองดา่น 5,729 5,911 11,640 2,466 
เทศบาลตําบลบางป ู 54,177 56,374 110,551 42,591 
เทศบาลตําบลแพรกษา 4,080 4,161 8,241 3,782 
เทศบาลตําบลบางเมือง 45,137 49,635 94,772 35,590 
เทศบาลตําบลดา่นสําโรง 25,856 28,182 54,038 18,482 
เทศบาลตําบลสําโรงใต้ 39,251 41,304 80,555 30,854 
เทศบางตําบลสําโรงเหนือ 16,053 17,466 33,519 14,621 
เทศบาลเมืองลดัหลวง 36,107 38,602 74,709 34,327 
เทศบาลเมืองพระประแดง 5,782 5,976 11,758 2,104 
เทศบาลนครสมทุรปราการ 36,121 35,815 71,936 14,520 
  ท่ีมา  :   ท่ีทําการปกครองจงัหวดัสมทุรปราการ  ณ  เดือน  มิถนุายน  2548 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

สาขาการผลิต ปี 2545 (2002) ปี 2546 (2003) 
ภาคเกษตรกรรม   
1.  เกษตรกรรม การลา่สตัว์และการป่าไม้ 472 452 
2.  การประมง 11,738 11,116 
นอกภาคเกษตรกรรม   
3.  การทําเหมืองแร่และเมืองหิน 0 0 
4.  อตุสาหกรรม 290,295 297,117 
5.  การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 11,158 12,443 
6.  การก่อสร้าง 3,713 4,327 
7.  การค้าสง่และค้างปลีก  การซอ่มยานยนต์และ
ของใช้ 

25,273 3,615 
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8.  โรงแรมและภตัตาคาร 6,982 6,590 
9.  การขนสง่  สถานท่ีเก็บสนิค้า และการคมนาคม 8,453 9,554 
10.  ตวักลางทางการเงิน 5,130 5,749 
11.  การบริการด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ การให้
เช่าและบริการธุรกิจ 

3,710 3,938 

12.  การบริหารราชการแผน่ดนิ การป้องกนัประเทศ
และการประกนัสงัคม 

1,485 1,575 

13.  การศกึษา 2,495 2,606 
14.  การบริการสขุภาพ  และสงัคมสงเคราะห์ 2,577 2,619 
15.  การบริการชมุชน  สงัคมและสว่นบคุคล 1,974 1,963 
16.  ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล 517 542 

รวม 375,973 387,205 
เฉล่ียตอ่คนตอ่ปี 327,296 336,452 

 
การใช้พืน้ที่และการถือครองที่ดนิทางการเกษตร 
 
 ●  การใช้พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ●  พืน้ท่ีทัง้หมด  628,506  ไร่ 
 ●  เป็นพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตร  238,526  ไร่ (37.95%) 
 ●  พืน้ท่ีป่าไม้ (ท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน) 1,875  ไร่ (0.30%) 
 ●  เป็นพืน้ท่ี  ไมไ่ด้จําแนก  388,105  ไร่ (61.75%) 
 
การถือครองที่ดนิทางการเกษตร 
  เป็นของเกษตรกรเอง  35,770  ไร่ (15%)  ครัวเรือนเกษตร  16,815  ครัวเรือน  
แรงงานภาคเกษตร  50,445  คน  เป็นพืน้ท่ีเชา่ผู้ อ่ืน  20,547  ไร่ (84.95%)  และได้ทําฟรี  200  ไร่ 
(0.08%) 
 
     ท่ีมา  :  สํานกังานเกษตรจงัหวดัสมทุรปราการ 
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แหล่งเงนิทุนในท้องถิ่น 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มุง่พฒันาชนบท  เพ่ือยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนให้มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  โดยสง่เสริมการใช้แหลง่เงินทนุในท้องถ่ิน สําหรับการประกอบอาชีพ  
พฒันาการลงทนุ  การผลติและการตลาด  ตลอดจนการบริหารการจดัการเชิงธรุกิจในหมูบ้่าน  
โดยการรวมกลุม่เพ่ือชว่ยเหลือกนั  ซึง่ได้ดําเนินการในจงัหวดัสมทุรปราการดงันี ้
 1.  จดัตัง้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็  42  แหง่  มีเดก็เลก็ท่ีเข้ารับการอบรมเลีย้งด ู  3,600  คน  
และเดก็เลก็ท่ีได้รับการพฒันานอกศนูย์  788  คน 
 2.  จดัตัง้ ศนูย์พฒันาตําบล และศนูย์เยาวชนตําบล  33  แหง่  สมาชิกนอกระบบ  1,700 
คน  ในระบบ 1,660 คน 
 3.  จดัตัง้คณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัตา่ง ๆ รวม  352  คณะ  3,505  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดั  1  คณะ  33  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีอําเภอ  6  คณะ  169  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีตําบล  33  คณะ  465  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีหมูบ้่าน  312  คณะ  2,808  คน 
 4.  จดัให้มีอาสาสมคัร  โดยมีผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนอาสาพฒันาชมุชน  1,248  
คน  และ อาสาพฒันาชมุชน  66  คน 
     ท่ีมา  :  สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
  ระดบัการพฒันาของหมูบ้่าน จําแนกตามอําเภอปี 2548 จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
พืน้ที่ 

จาํนวน
หมู่บ้าน
ทัง้หมด 

 
เร่งรัดพัฒนา
อันดบั 1 

 
เร่งรัดพัฒนา
อันดบั 2 

 
เร่งรัดพัฒนา
อันดบั 3 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
อ.เมือง 
อ.บางบอ่ 
อ.บางพลี 
อ.พระประแดง 
อ.พระสมทุรเจดีย์ 
ก่ิง อ.บางเสาธง 

33 
68 
81 
66 
33 
35 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1 
12 
3 
6 
3 

12 

3.03 
17.64 
3.70 
9.09 
9.09 
34.28 

32 
56 
78 
60 
30 
23 

96.96 
82.35 
96.29 
90.90 
90.90 
65.71 

 316 0 0.00 37 11.70 279 88.29 
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ดชันีคุณภาพชีวิต  (กชช. 2ค) 

  ปี  2548  จงัหวดัสมทุรปราการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานระดบัหมูบ้่าน   จํานวน  316  
หมูบ้่าน  พบวา่  เป็นหมูบ้่านเร่งรัดพฒันาอนัดบั  3  จํานวน 279  หมูบ้่าน (ร้อยละ 88.29)  
หมูบ้่านเร่งรัดพฒันาอนัดบั  2  จํานวน  37  หมูบ้่าน  (ร้อยละ  11.70)  และไมมี่หมูบ้่านเร่งรัด
พฒันาอนัดบั  1 

ความจาํเป็นพืน้ฐาน 

  ผลการจดัเก็บข้อมลูความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  ปี  2548  ซึง่จดัเก็บข้อมลูทกุ
ครัวเรือน  ในพืน้ท่ีเขตชนบทจํานวน  63,722  ครัวเรือน  324  หมูบ้่าน  33  ตําบล  5  อําเภอ  1  
ก่ิงอําเภอ  พบวา่คณุภาพชีวิตของคนจงัหวดัสมทุรปราการ  ตามเคร่ืองชีว้ดั  จปฐ.   จํานวน  6  
หมวด  37  ตวัชีว้ดั  ในภาพรวมของจงัหวดั  ประชาชนไมบ่รรลเุป้าหมาย จปฐ.  จํานวน  26  
ตวัชีว้ดั  และบรรลเุป้าหมาย  จปฐ.  จํานวน  11  ตวัชีว้ดั 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ “เป็นศูนย์กลาง Logistics เพ่ือการส่งออกสินค้า
เกษตรกรรม และอตุสากรรม เป็นเมืองอตุสาหกรรมของชาติ สะอาดน่าอยู่ และเป็นแหล่งรองรับ
การขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ” 

วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ 
(Strength)  จดุแข็งท่ีโดดเดน่ของจงัหวดัสมทุรปราการ จากการวิเคราะห์พบวา่ 

1. เป็นศนูย์รวมของอตุสาหกรรมท่ีสําคญัทัง้ในและตา่งประเทศ  มีกลุม่อตุสาหกรรมการ
สง่ออกท่ีมีศกัยภาพ  เชน่ อตุสาหกรรมยานยนต์  ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ มีการวิจยั
พฒันา (R&D) ซึง่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัเครือขา่ยอตุสาหกรรมทัง้ขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม (SMEs) 

2. มีพืน้ท่ีตดิตอ่กบักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นตลาดใหญ่ท่ีมีกําลงัซือ้สงู มีความได้เปรียบ
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ  สามารถตดิตอ่และใช้บริการจากสถาบนัการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว รวมทัง้อยูใ่กล้แหลง่ศนูย์กลางข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ตดัสนิใจของผู้ประกอบการ 

3. มีเส้นทางการคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยงสูจ่งัหวดัใกล้เคียงและภมูิภาคอ่ืนๆของประเทศ  
สะดวกในการเดนิทางทัง้ทางบก  และทางนํา้  อาทิเชน่ ถนนสายบางนา – ตราด ถนน
สขุมุวิท ถนนมอเตอร์เวย์ ท่ีเช่ือมถนนวงแหวนด้านตะวนัออก รวมทัง้สามารถใช้แมนํ่า้
เจ้าพระยา เป็นเส้นทางขนสง่สนิค้าไปยงัตลาดตา่งประเทศได้โดยสะดวก  และท่ีสําคญั
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เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิซึง่เป็นสนามบนิแหง่ใหมท่ี่ทนัสมยั มีแมนํ่า้เจ้าพระยา  
แมนํ่า้บางปะกงไหลผา่น และมีพืน้ท่ีตดิฝ่ังทะเล ทําให้เหมาะกบัการทําประมงเพาะเลีย้ง
สตัว์นํา้  มีแหลง่นํา้ลําคลองท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกูพืชผกั และผลไม้ 

(Weakness)  จดุออ่นท่ีต้องปรับเปล่ียน  ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ทัง้จากนํา้เสีย และกลิน่จากโรงงาน
อตุสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรตดิขดั  ขยะมลูฝอย  และสิง่ปฏิกลูจาก
โรงงานอตุสาหกรรมและชมุชน รวมทัง้มีการทรุดตวัของดนิ เน่ืองจากมีการสบูนํา้บาดาล
มาใช้เป็นจํานวนมาก 

2. มีประชากรแฝงท่ีอพยพเข้ามาทํางาน โดยไมแ่จ้งย้ายและเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านให้
ถกูต้องเป็นจํานวนมาก ทําให้จงัหวดัขาดรายได้จากงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการพฒันา
พืน้ท่ีตามจํานวนประชากร  อีกทัง้ก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมาอยา่งมากมาย 

3. การประกาศใช้กฎหมายผงัเมืองรวม เป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรม
ท่ีต้องการเพิ่มประสทิธิภาพในการแขง่ขนั 

4. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการผลติบคุลากรของ
สถาบนัการศกึษายงัไมต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

(Opportunity)  โอกาสในการพฒันาความเจริญก้าวหน้าให้กบัจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

1. เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ  ซึง่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภมูิภาค 
จงึมีโอกาสพฒันาเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้าท่ีเช่ือมโยงทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และ
สนามบนิสู ่   อินโดจีนและตลาดโลก 

2. นโยบายเปิดการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก  และข้อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
ภาคอตุสาหกรรมมีโอกาสพฒันา สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทําให้สามารถลด
ต้นทนุ ซึง่จะชว่ยยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าสูร่ะดบัสากลได้ 

3. กระแสนิยมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว และ
สามารถสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเพ่ือการศกึษาวถีิชีวิตชมุชน 

4. กระแสนิยมบริโภคสนิค้าปลอดสารพิษมากขึน้  จงึมีโอกาสพฒันาก้าวเป็นศนูย์กลางการ
ผลติสนิค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมาตรฐานก้าวสูต่ลาดโลกได้ 
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 (Threat)  อปุสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการ 

1. ปัญหาด้านความสามารถในการแขง่ขนั  และมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไมใ่ช่ภาษี 
(NTBs)  

2. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ปัญหาแรงงานตา่งด้าว และผู้หลบหนี
เข้าเมืองท่ีมีแนวโน้มสงูมากขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ปัญหาสงัคมอยา่งมาก 

3. ขาดระบบการจดัการท่ีดี  ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม  สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวติและเศรษฐกิจโดยรวม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ของจังหวัด 
จงัหวดัสมทุรปราการได้กําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาและปรับปรุงพืน้ท่ีของจงัหวดัไว้รวม 6 ด้าน  

ดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.ศนูย์กลางโลจิสตกิส์ (Logistics Center) 1.1 เป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์  

2.ศนูย์กลางอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง 
(Industrial  Cluster) 

2.1เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมท่ีมีความตอ่เน่ืองและ
สามารถเช่ือมโยงตอ่กนัได้(ด้านรถยนต์ ชิน้สว่นยานยนต์ 
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค สิง่ทอ เคร่ืองหนงั และอาหารแปรรูป) 

3.เป็นแหลง่รองรับการขยายตวัทางอากาศ 
3.1เป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ 
ทัง้ทางด้านพาณิชยกรรม ด้านอตุสาหกรรม และการ
บริการอยา่งครบวงจร  

4.รองรับยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั 4.1 เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพเชิงนิเวศท่ีใกล้เมือง 
      หลวง   (One day tour)  
4.2 เป็นแหลง่ผลติสมนุไพรและบริการด้านการแพทย์ 
      แผนไทย ท่ีได้รับการยอมรับ 

5.มีความสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน 
5.1 ประชาชนรายได้เพิ่ม และมีการกระจายรายได้ท่ีดี 
      รวมถึงมีความมัน่คงในชีวิต และมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของ 
      ตนเอง 

6.การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
6.1 บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดัการ 
      สิง่แวดล้อมท่ีดี 
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1.2 ด้านลักษณะกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
1.2.1 ด้านประเภทของกลุ่ม และองค์กรภาคประชาชน  
สหกรณ์  การรวมกลุ่มและแหล่งเงนิทนุในท้องถิ่น 
 -  สหกรณ์ภาคเกษตร  4  สหกรณ์  สมาชิก 5,948  คน  สหกรณ์ภาคเกษตร  ได้แก่  
สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง  และสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส. 
สมทุรปราการ 
 -  สหกรณ์นอกภาคเกษตร  81  สหกรณ์  สมาชิก  44,104  คน  สหกรณ์นอกภาคเกษตร  
ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์เครดติยเูน่ียน  สหกรณ์บริการ  และร้านสหกรณ์ 
    ท่ีมา  :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ ปี 2547 
จากการศึกษาข้อมูลกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนของโครงการวิจัยในพืน้ท่ีจังหวดัสมุทรปราการ   
สรุปได้ดงันี ้

- สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 127 แห่ง (ข้อมลู มิ.ย. 49) 
- กลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการท่ีจดทะเบียนคนจน 130 กลุม่ 
- กลุม่อาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์มีจํานวน 42 กลุม่ 
- กลุม่อาชีพท่ีมิได้สงักดัสหกรณ์มีจํานวน 12 กลุม่ 
- กลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีมิได้จดทะเบียน มีอยู่เป็นจํานวนมาก กระจายครอบคลมุทุก

พืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรปราการ  (ไมส่ามารถรวบรวมเป็นตวัเลขได้) 

สรุปจาํนวนและประเภทสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการแบ่งออกเป็นดงัต่อไปนี ้
กลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัสมทุรปราการมีทัง้หมด 127 สหกรณ์ 
 

ท่ี ประเภทสหกรณ์ ข้อมลู ธ.ค. 2548 (แห่ง) ข้อมลู มิ.ย. 2549 (แห่ง) 
1 สหกรณ์การเกษตร 5 4 
2 สหกรณ์ประมง 2 1 
3 ร้านค้าสหกรณ์ 5 3 
4 สหกรณ์บริการ 12 17 
5 สหกรณ์เครดติยเูน่ียน 5 20 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ 81 81 
7 สหกรณ์นิคม 5 1 
รวม  115 120 

สรุปรายละเอียดของกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
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 จงัหวดัสมทุรปราการมีกลุม่อาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์รวมทัง้สิน้ 42 กลุม่  โดยแตล่ะกลุม่ได้รับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์  อาทิเช่น การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพ  และการพฒันาบรรจภุณัฑ์  ในจํานวนนีบ้างกลุม่ได้รับการพฒันา
จนเป็นท่ีพอใจของสมาชิกในระดบัหนึง่  แตบ่างกลุม่ยงัต้องได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

กลุ่มสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ มีทัง้สิน้ 42 แห่ง ประกอบด้วย 
1. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากดั   = 23  แห่ง 
2. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์การเกษตรบางบอ่ จํากดั   =   8  แห่ง 
3. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เคหสถานพฒันาชมุชนนาคพิรุณ จํากดั  =   5  แห่ง 
4. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เคหสถานชมุชนแสนสขุ จํากดั   =   1  แห่ง 
5. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เครดติยเูน่ียนชลเทพ – นิลบุล จํากดั  =   1  แห่ง 
6. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เครดติยเูน่ียนสําโรงเหนือ  จํากดั  =   4  แห่ง 
     รวม   = 42  แห่ง  
 

 
หมายเหตุ : รายช่ือกลุ่มอาชีพท่ีสงักัดสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ อยู่ในภาคผนวก
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1.2.2 บทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ ก่อน
เร่ิมเข้าโครงการ 

สหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน พจิารณาจากผลการดําเนินงานในเชิงธุรกิจยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีจํากดั กลา่วคือ 

สหกรณ์การเกษตร มีการดําเนินภารกิจเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกในด้านธุรกิจซือ้ ธุรกิจขาย และธุรกิจ
สนิเช่ือเป็นหลกั  ไมมี่บริการด้านการสง่เสริมการเกษตร เพ่ือตอ่ยอดการพฒันาแก่สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ จดัเป็นสหกรณ์ท่ีมีปริมาณสงูสดุในจงัหวดัสมทุรปราการ คดิเป็น.66.% ของ
สหกรณ์ทัง้หมด ซึง่ยงัคงดําเนินภารกิจในการสง่เสริมการออม การให้กู้  สว่นด้านการจดัสวสัดกิารเพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิตแก่สมาชิกอยา่งครบวงจร ยงัไมมี่พฒันาการในด้านนี ้

สหกรณ์ร้านค้า สว่นใหญ่เป็นสหกรณ์ร้านค้าแบบปิด ท่ีเปิดรับสมาชิกเฉพาะท่ีสงักดัในหน่วยงาน 
เช่น สหกรณ์ร้านค้าในสถานศกึษา และสหกรณ์ร้านค้าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ท่ีให้บริการตามความต้องการของสมาชิก ซึง่ประกอบด้วยสหกรณ์
แท็กซี่ สหกรณ์เคหสถาน ซึง่ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั กลุม่ออมทรัพย์ชมุชนนางนวล กลุม่ออมทรัพย์
ลําพ ู กลุม่ออมทรัพย์คลองกนัยา  มีสมาชิกไมม่ากนกัท่ีสนใจมารวมตวักนั เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่
อาศยั ภายหลงัได้รับการหนนุเสริมจากหลายหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน อาทิเชน่ พอช. สกว. 
CEO จงัหวดั ประกอบด้วยการไลท่ี่เพ่ือรองรับการเป็นศนูย์Logistics ในเขตสวุรรณภมูิ ประชาชนใน
ชมุชนตา่งประสบปัญหาความเดือดร้อน จงึได้รวมตวักนัเป็นพลงัท่ีเข้มแข็งขึน้ โดยในปัจจบุนัสามารถ
จดัตัง้เป็นสหกรณ์บริการ และจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

กลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน (ที่มิได้จดทะเบียน) เป็นการรวมตวัของกลุม่คนในชมุชน ท่ีประสบ
ปัญหาคล้ายๆกนั อาทิเชน่ปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม จากการศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ พบวา่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนในชมุชนตา่งๆ ท่ีมาเข้าร่วมโครงการวิจยัในครัง้นี ้มี
ความพยายามท่ีจะรวมตวักนั เพ่ือสร้างอํานาจตอ่รองในการผลกัดนัปัญหาของชมุชนไปสูปั่ญหาเชิง
นโยบายของจงัหวดั ซึง่จะชว่ยให้การแก้ไขปัญหาของชมุชนมีความสําเร็จได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้นีกิ้จกรรม
ของกลุม่ตา่งๆจะแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบของการรวมตวักนั ตวัอยา่งเชน่   

การรวมตวัของกลุ่มอาชีพ มีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของตนเป็น
สําคญั ลกัษณะการทํางานของกลุม่ท่ีผา่นมาเป็นแบบตา่งคนตา่งทํา  หากจะมีการรวมกลุม่เกิดขึน้ก็
ตอ่เม่ือหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้สนบัสนนุเทา่นัน้ ดงัเช่น การจดังานแสดงสนิค้าประจําเดือนของจงัหวดั 
การสง่เสริมงานอาชีพในกิจกรรมคาราวานแก้จน เป็นต้น  นอกจากนัน้ ยงัมีการรวมตวัเป็นกลุม่ตาม
ธรรมชาตใินช่ือตา่งๆ อีกมาก อาทิเชน่ 
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- กลุม่สจัจะออมทรัพย์ระดบัตําบล 
- กลุม่พฒันาความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 
- กลุม่พฒันาสิง่แวดล้อม 
- กลุม่วทิยชุมุชนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
- กลุม่สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทนุหมูบ้่าน/กองทนุเพ่ือสงัคม 
- กลุม่พฒันาคณุภาพชีวิตด้านสวสัดกิาร 
- กลุม่รณรงค์การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย 
- กลุม่เศรษฐกิจชมุชนและวสิาหกิจชมุชน 
 สถานการณ์ของกลุม่ตา่งๆเหลา่นี ้  พลงัของกลุม่คอ่นข้างออ่นแอ และมีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกกลุม่คอ่นข้างหลวม  ทัง้นีเ้น่ืองจากสมาชิกของกลุม่ต้องเผชิญกบัปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ํา  
และปัญหาด้านการจราจรตดิขดัมาก  จงึสง่ผลให้โอกาสเดนิทางมาประชมุปรึกษาหารือกนัน้อยลง  แม้
จะมีการรวมตวัเป็นกลุม่เกิดขึน้ก็ตาม แตค่วามสมัพนัธ์ฉนัท์เพ่ือนกลบัเบาบางลง  จงึสง่ผลให้กลุม่ท่ี
เกิดขึน้ตามธรรมชาตขิาดความเข้มแข็ง 

1.3 Baseline Survey  เก่ียวกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่เดมิก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 จากการศกึษาเก่ียวกบัเครือขา่ยพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดมิ (ก่อนปี 2548) ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
พบวา่มีเครือขา่ยท่ีเกิดจากการสนบัสนนุตามนโยบายของภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้เครือขา่ยท่ีเกิดขึน้
เองตามธรรมชาต ิ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
1.3.1 เครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ  
 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีมีการรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยอยา่งเป็น
ทางการนัน้  โดยสว่นใหญ่เป็นเครือขา่ยในลกัษณะเครือขา่ยจดัตัง้ท่ีเกิดจากข้อบงัคบั กตกิาและเง่ือนไข
ขององค์กรท่ีระบไุว้วา่จะต้องมีการรวมตวักนั หรือจากการแนะนําของหน่วยงานภาครัฐ  อาทิเชน่ จาก
สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ ดงัเช่นเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดจากการ
รวมตวัของสหกรณ์ทกุประเภทในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  ภายใต้การริเร่ิมของกรมสง่เสริมสหกรณ์ท่ี
มีจดุมุง่หมายให้สหกรณ์มีการเช่ือมโยงธุรกิจร่วมกนั โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ ขึน้มา
บริหารงานและร่วมกนัจดัทําระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือให้สมาชิกเครือขา่ยถือปฏิบตั ิ

บทบาทและภารกจิของเครือข่ายที่มีอยู่เดมิของเครือข่ายสหกรณ์จงัหวัดสมุทรปราการ 
1.  การเช่ือมโยงธุรกิจด้านการเงิน ด้านผลผลติ และด้านผลติภณัฑ์ของสมาชิก 

2.  การจดักิจกรรมสมัพนัธ์ประจําปี เชน่ กิจกรรม walk rally การจดังานวนัสหกรณ์ เป็นต้น 
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 เครือข่ายความร่วมมือของวิสาหกจิชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพืน้ที่
จังหวัดสมุทรปราการ 
 วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการท่ีจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีมีการรวมตวัเป็น
เครือขา่ยอยา่งเป็นทางการ  โดยสว่นใหญ่เป็นเครือขา่ยในลกัษณะเครือขา่ยจดัตัง้ท่ีเกิดจากข้อบงัคบั 
กตกิาและเง่ือนไขขององค์กรท่ีระบไุว้วา่จะต้องมีการรวมตวักนัหรือเกิดจากการชีช้วนจากกรมสง่เสริม
วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

บทบาทและภารกจิของเครือข่ายที่มีอยู่เดมิของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 ในอดีตไมมี่การรวมตวักนัเป็นเครือขา่ย  แตมี่การรวมตวักนัในลักษณะของกลุ่ม และมีบทบาท
ในการเข้าร่วมในโครงการตา่งๆ ตามท่ีหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ดําเนินการให้ อีกทัง้กลุม่วิสาหกิจชมุชน
จงัหวดัสมทุรปราการจะรอการช่วยเหลือจากองค์กรตา่งๆ ทัง้ในด้านงบประมาณ ด้านการฝึกอบรม และ
ในด้านเคร่ืองมือการประกอบอาชีพ สําหรับโครงการในปี 2548 ท่ีกรมสง่เสริมวสิาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการได้ดําเนินการจดัโครงการตา่งๆให้ มีกลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการเข้าร่วมใน
โครงการได้แก่ โครงการสง่เสริมศกัยภาพของผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนชมุชน  โครงการร่วมต้าน
ยาเสพตดิของเยาวชน เป็นต้น 
 กลุ่มสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ กลุม่สตรีอาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์จํานวน 42 แห่ง อยูภ่ายใต้
สงักดัสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากดั และกลุม่สตรีอาชีพท่ีมิได้สงักดัสหกรณ์อีก 12 แห่ง มีการรวมตวั
เป็นเครือขา่ยในลกัษณะเครือขา่ยตามธรรมชาต ิ โดยใช้ช่ือวา่ เครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ 
แตมี่ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ยคอ่นข้างหลวม  ทัง้นีเ้น่ืองจากปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ํา  
และปัญหาด้านการจราจรตดิขดัมาก  จงึสง่ผลให้โอกาสเดนิทางมาประชมุปรึกษาหารือกนัน้อยลง 

1.3.3 บทบาทและภารกิจของกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ที่มีอยู่เดมิในจังหวัดสมุทรปราการ 
- กลุม่อาชีพตา่งๆ จะจดัสนิค้าของตนไปจําหน่าย ยงัสถานท่ีท่ีหนว่ยงานของรัฐ และเอกชน เป็น
ผู้จดัการให้ 
- กลุม่อาชีพตา่งๆ จะเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ตามท่ีหนว่ยงานของรัฐจดัขึน้ 
สําหรับการรวมกลุม่เป็นเครือขา่ยในอดีตยงัไมเ่กิดขึน้  
 

 สรุปรายละเอียดเก่ียวกับกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
1. กลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ สว่นใหญ่ผลการดําเนินงานของ

สหกรณ์ภาคการเกษตรมีผลประกอบการอยูใ่นเกณฑ์ดี  แตห่ลายแห่งก็ประสบปัญหาถึงขัน้ต้องปิด
กิจการ เน่ืองจากมีภาระหนีค้ัง่ค้างสงู  และบางแหง่มีปัญหาการทจุริตของฝ่ายบริหารจดัการ  ซึง่สง่ผล
ให้การประกอบการเกิดภาวะขาดทนุ ขณะท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุในพืน้ท่ีจงัหวดั
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สมทุรปราการ โดยสว่นรวมมีผลประกอบการดี เน่ืองจากสว่นใหญ่สงักดัอยูใ่นสถานประกอบการ มี
ความเส่ียงน้อยในด้านการกู้ ยืม และจดัเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวท่ีมีศกัยภาพสงู  แตย่งัไมเ่ห็นภาพการ
รวมตวัเป็นเครือขา่ยได้สําเร็จ  

2. กลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการท่ีจดทะเบียน ในภาพรวมจดัวา่เป็นกลุม่ท่ีจะมี
ศกัยภาพอยา่งมากในอนาคต เน่ืองจากได้รับความสนใจให้การสนบัสนนุอยา่งมากจากหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายของจงัหวดัสมทุรปราการในการสง่เสริมวสิาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการมีเป้าหมายจะพฒันากลุม่วสิาหกิจชมุชนให้มีศกัยภาพและมีความพร้อมใน
เชิงการแขง่ขนั ได้สง่ผลให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนในแตล่ะชมุชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ใน
ด้านตา่งๆได้ทัว่ถึงยิ่งขึน้ แตส่ิง่ท่ีต้องทําควบคูก่นัไป ก็คือ การปรับเปลี่ยนแนวคดิของผู้ นํากลุม่/องค์กร
ภาคประชาชนชมุชนและสมาชิกชมุชนให้ยดึแนวคดิการพึ่งพงิตนเองเป็นสาํคัญ โดยไมต้่องรอการ
ช่วยเหลือจากบคุคลภายนอก แนวคดินีห้ากสามารถปรับเปล่ียนได้สําเร็จจะช่วยนําทางให้ประชาชนใน
ชมุชนสามารถก้าวพ้นจากความยากจนได้อยา่งยัง่ยืน 
กลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีมิได้จดทะเบียน  ในภาพรวม มีผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีมีศกัยภาพ
สงู มีบทบาทชดัเจนในการสร้างเครือขา่ย แตมี่อปุสรรคในด้านเงินทนุ และผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนทํางานโดยไมมี่เงินเดือน  ซึง่ต้องอาศยัการมีภาระใจสงู รวมถึงผู้ นําต้องมีความเสียสละตอ่
งานสว่นรวม  อีกทัง้ต้องมีจิตสาธารณะสงู จงึจะทํางานได้สําเร็จ  ดงันัน้การรวมตวัเป็นเครือขา่ยอยา่ง
เข้มแข็ง  จงึยงัเห็นภาพท่ีไมช่ดัเจนนกั 
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บทที่ 2 บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจน 
 แหล่งข้อมูลและวธีิการเก็บข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมลูคนจนจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ รวม 5 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ ณ 
มิถนุายน 2549  โดยสืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต พร้อมทัง้ได้รับความร่วมมือจากสํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัสมทุรปราการ สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ เทศบาลตําบล  ทัง้นีที้มงาน
วิจยัได้นําข้อมลูมาดําเนินการแยกแยะ จดักลุม่ และประมวลผลได้ข้อสรุปตามท่ีแสดงในข้อ 2.2  

 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ มถุินายน 2549 
 

รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

ประชากรในจังหวัด  107,919 100 

ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด 
- แบ่งตามพืน้ที่อาํเภอ 
  - อาํเภอเมือง 
  - อาํเภอบางพลี 
  - อาํเภอบางบ่อ 
  - อาํเภอพระสมุทรเจดย์ี 
  - อาํเภอพระประแดง 
  - กิ่งอาํเภอบางเสาธง 
- แบ่งตามปัญหาความยากจน 
  - ปัญหาที่ดนิทาํกิน (สย.1) 
  - ปัญหาคนเร่ร่อน (สย.2) 
  - ปัญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3) 
  - ปัญหานร./นศ.มีรายได้และอาชีพที่ไม่เหมาะสม  
  - การถูกหลอกลวง 
  - หนีสิ้นภาคประชาชน 
  - ที่อยู่อาศัย 
  - ด้านอ่ืนๆ  

 
 

44,436 
16,122 
11,473 
8,976 

13,752 
10,160 

 
4,665 

25 
44 

2,487 
790 

54,304 
41,470 
21,134 

 
 

41.18 
14.94 
10.63 
8.32 

12.74 
9.41 

 
4.32 
0.02 
0.04 
2.30 
0.73 

50.32 
38.43 
19.58 
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รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

สมาชกิสหกรณ์ 
- สหกรณ์จดทะเบียน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน 

 
6,040 

- 

 
5.60 

- 

สมาชกิสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ 
- สหกรณ์จดทะเบียน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน 
หมายเหตุ : การรวบรวมข้อมลูคนจนจดทะเบียนของของ
สหกรณ์ภาคประชาชนในจงัหวดัสมทุรปราการ ทําได้โดยการ
แจ้งข้อมลูจากผู้ นํากลุม่ในแตพื่น้ท่ี เน่ืองจากไมมี่ข้อมลู
สารสนเทศท่ีจดัทําไว้ในสว่นราชการ  มีแตข้่อมลูดบิท่ีกระจดั
กระจาย ซึง่เกินความสามารถท่ีจะสืบค้นได้ 
 

 
ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล 

9,276 

 
- 

8.57 
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ข้อมูลทะเบียนคนจน  จากรายงานฉบับร่าง ปี 2547 – มิ.ย. 2548 
ผู้ นําท่ีมาร่วมในโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ในครัง้
นี ้มีสมาชิกในสงักดัท่ีเข้าร่วมจดทะเบียนคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยประมาณ จํานวน  
9,276 คน  ทัง้นีก้ารวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ นํากลุม่พฒันาความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั ได้เสนอให้นําปัญหา
คนยากจนท่ีไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัมาดําเนินงานก่อน เพราะเป็นปัญหาเร่งดว่นของพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ  และเป็นปัญหาท่ีผู้ นํากลุม่ให้ความสนใจถึง 52.35% ของปัญหาทัง้หมด 

แสดงข้อมูลพืน้ฐานจาํนวนผู้จดทะเบียน  
จังหวัดสมุทรปราการ  

ท่ี อําเภอ/เขต/เทศบาล 
จํานวนประชากรใน

อําเภอ(คน) 
จํานวนผู้จด
ทะเบียน(คน) 

จํานวนครัวเรือนท่ี
จดทะเบียน 

ร้อยละของจํานวน
ประชากรในอําเภอ 

1 อําเภอเมืองสมทุรปราการ   26,369 19,946 END 

2 อําเภอบางบอ่   9,311 7,139  

3 อําเภอบางพลี   12,185 9,721  

4 อําเภอพระประแดง   3,273 2,595  

5 อําเภอพระสมทุรเจดีย์   5,586 4,233  

6 ก่ิงอําเภอบางเสาธง   5,796 4,728  

7 เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผา่   1,596 1,339  

8 เทศบาลตําบลพระสมทุรเจดีย์   132 120  

9 เทศบาลตําบลบางเมือง   4,608 3,215  

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้   4,002 3,235  

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ   1,042 732  

12 เทศบาลเมืองลดัหลวง   3,882 3,119  

13 เทศบาลเมืองพระประแดง   298 230  

14 เทศบาลนครสมทุรปราการ   2,555 1,626  
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ตารางแสดงจาํนวนประชาชนผู้มาจดทะเบียนของ จังหวัดสมุทรปราการ  
(แบบ สย.ข้อมูลพืน้ฐานของประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจน ข้อ 1)  

ท่ี จงัหวดั 
ถ่ินท่ีอยูต่รงกบัท่ีจด
ทะเบียน(คน) 

ถ่ินท่ีอยูไ่มต่รงกบัท่ีจด
ทะเบียน(คน) 

รวม 

1 อําเภอเมืองสมทุรปราการ  4 6 10 

2 อําเภอบางบอ่  56 37 93 

3 อําเภอบางพลี  108 2 110 

4 อําเภอพระประแดง  50 61 111 

5 อําเภอพระสมทุรเจดีย์  178 32 210 

6 ก่ิงอําเภอบางเสาธง  64 44 108 

7 เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผา่  0 0 0 

8 เทศบาลตําบลพระสมทุรเจดีย์ 0 0 0 

9 เทศบาลตําบลบางเมือง  6 0 6 

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้  178 15 193 

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ  0 0 0 

12 เทศบาลเมืองลดัหลวง  0 0 0 

13 เทศบาลเมืองพระประแดง  0 0 0 

14 เทศบาลนครสมทุรปราการ  26 0 26 

 รวม  670 197 867 
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ตารางแสดงรายได้/ เดอืน ของผู้จดทะเบียนคนจน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

ท่ี อําเภอ 
น้อยกวา่ 
500 บาท 

500-1,000 
บาท 

1,001-2,000 
บาท 

2,001-
4,000 บาท 

4,001 
บาท  

รวม 

1 
อําเภอเมือง
สมทุรปราการ  

6,648 254 816 4,301 14,350 26,369 

2 อําเภอบางบอ่  2,050 367 788 2,184 3,922 9,311 

3 อําเภอบางพลี  1,385 90 360 2,052 8,298 12,185 

4 อําเภอพระประแดง  369 51 174 657 2,022 3,273 

5 อําเภอพระสมทุรเจดีย์  1,337 86 295 1,120 2,748 5,586 

6 ก่ิงอําเภอบางเสาธง  1,532 104 213 1,097 2,850 5,796 

7 
เทศบาลตําบลแหลม
ฟ้าผา่  

270 50 115 456 705 1,596 

8 
เทศบาลตําบลพระ
สมทุรเจดีย์  

26 2 5 26 73 132 

9 เทศบาลตําบลบางเมือง 1,225 54 166 742 2,421 4,608 

1
0 

เทศบาลตําบลสําโรงใต้  544 41 172 633 2,612 4,002 

1
1 

เทศบาลตําบลสําโรง
เหนือ  

274 14 34 159 561 1,042 

1
2 

เทศบาลเมืองลดัหลวง  472 44 140 664 2,562 3,882 

1
3 

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง  

42 6 6 48 196 298 

1
4 

เทศบาลนคร
สมทุรปราการ  

638 44 86 433 1,354 2,555 

 รวม  16,812 1,207 3,370 14,572 44,674 80,635 
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ตารางแสดงจาํนวนประชากรจาํแนกตามปัญหาของผู้ลงทะเบยีน(แบบ สย.1-7) 

ที่ ประเภทปัญหา จาํนวน (ปัญหา) ร้อยละ 

1. ปัญหาท่ีดนิทํากิน {***แสดงแผนท่ี}  32,587 24.49 

2. ปัญหาคนเร่ร่อน {***แสดงแผนท่ี}  166 0.12 

3. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย {***แสดงแผนท่ี}  2,946 2.21 

4. 
ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศกึษาให้มีรายได้
จากอาชีพท่ีเหมาะสม {***แสดงแผนท่ี}  

24,053 18.07 

5. ปัญหาจากการถกูหลอกลวง {***แสดงแผนท่ี}  756 0.57 

6. ปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน {***แสดงแผนท่ี}  40,987 30.80 

7.  ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน {***แสดงแผนท่ี}  17,258 12.97 

8.  ปัญหาอ่ืน ๆ  14,326 10.77 

รวม 133,079 100 
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ตารางแสดงอาชีพของประชาชนผู้มาลงทะเบียน  

อาชีพ ผู้มาลงทะเบยีน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 31,547 42.49 

ค้าขาย 6,545 8.82 

รับจ้าง 24,160 32.54 

นกัเรียน/นกัศกึษา 872 1.17 

ไมมี่อาชีพ 6,817 9.18 

อาชีพอ่ืน ๆ 3,767 5.07 

กลุม่อาชีพข้าราชการ/ลกูจ้าง   

ข้าราชการครู 392 0.53 

ข้าราชการทหาร 9 0.01 

ข้าราชการตํารวจ 17 0.02 

ข้าราชการพลเรือน 6 0.01 

ข้าราชการอ่ืน ๆ 22 0.03 

ลกูจ้าง 92 0.12 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 

รวม 74,246 100 
 

 บทสรุป 
 จากการรวบรวมข้อมลู และสงัเคราะห์ข้อมลูคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  สามารถสรุป
ผลได้วา่ จงัหวดัสมทุรปราการมีประชากรในพืน้ท่ี จํานวน 1,058,117 คน มีคนจนจดทะเบียน จาก 5 
อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ ณ มถินุายน 2549 รวม 107,919 คน ซึง่อําเภอท่ีมีคนจนจดทะเบียนมากท่ีสดุได้แก่ 
อําเภอเมือง มีประชากรรวม 87,419 คน  แตจ่ดทะบียนคนจนถึง 44,436 คน คดิเป็น 41.18%  
รองลงมาได้แก่ อําเภอบางพลี มีประชากรรวม 150,090 คน มีคนจนจดทะเบียนรวม 16,122 คน คดิ
เป็น 14.94%  สําหรับสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน มีคนจนจดทะเบียนจํานวน 6,040 คน คดิเป็น 5.60 % 
 หากพิจารณาข้อมลูดงักลา่ว สามารถแบง่ปัญหาตามความยากจนพบวา่ ปัญหาอนัดบั 1 ได้แก่ 
การมีหนีส้นิของภาคประชาชน โดยเฉพาะการเป็นหนีน้อกระบบ ถงึ 54,304 คน คดิเป็น 50.32% 
อนัดบั 2 ได้แก่ปัญหาประชาชนขาดท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง จํานวน 41,470 คน คดิเป็น 38.43%  
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บทที่ 3 ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรแห่งคุณค่าของทมีวิจัยจังหวัด
สมุทรปราการ 
ทมีวิจยัจังหวัดสมุทรปราการ มีขัน้ตอนการดาํเนินการดงันี ้

1. การศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญ
ชวนผู้ นําเข้าร่วมโครงการ 

2. การจดัเวทีประชมุเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- ชีแ้จงกรอบแนวคดิ ความสําคญั ประโยชน์ของการสร้างเครือขา่ย  
- ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- กําหนดทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ย 
3. การจดัเวทีประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือขา่ย

พนัธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกบักลุม่/องค์กรภาคประชาชน รวมถงึการ
จดัทําแผนกลยทุธ์ 

4. การตดิตามผลการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือขา่ย  รวมถึงการให้ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  โดยจะแสดงภาพรวมของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในจงัหวดัสมทุรปราการ               
ดงัรายละเอียดในภาพแสดงท่ี 3.1 
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 -คดัเลือกเชิญชวนผูน้าํกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชนเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

-การจดัเวทีเพือ่สร้างความเขา้ใจแก่ผูน้าํกลุ่ม/
องคก์รภาคประชาชน ในเรื่อง 
  ความสาํคญัและประโยชน์ของการเชื่อมโยง
เครือข่าย 
 “กรอบแนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยง
เครือข่าย” 
  
   

เขา้พบผูบ้ริหารของจงัหวดัสมุทรปราการ 
-รับฟังคาํแนะนาํในการเชื่อมโยง 
 เครือข่ายอยา่งย ัง่ยนื 

-ลงนามในพนัธะสญัญา/ 
  บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั 
 
 

-แต่งตั้งคณะกรรมการของ 
  แต่ละเครือข่าย 

-ทาํความเขา้ใจแก่สมาชิก 
   เครือข่ายเกี่ยวกบัรายละเอียด 
  ในพนัธะสญัญา 
 

การจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่ 
- วเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
- กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม 
 

Open - Approach 
SWOT  

Analysis 
ขอ้มูลทุติยภูมิ การพดูคุยทาง 

โทรศพัท ์

การสงัเกตุการณ์ 
ในพื้นที่ 

 

เกดิเครือข่ายขั้นต้น 2 เครือข่าย- 
เครือข่ายทางการเงิน  
- เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนจว.สป. 
เกดิเครือข่ายที่แท้จริง  2 เครือข่าย- 
เครือข่ายทางสงัคม 
- เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ  
วทิยาการ 

เริ่มตน้ 

เกดิการรวมตัวในลกัษณะกลุ่มขึน้  
1. กลุ่มเคหสถานพฒันาความมัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
2. กลุ่มพฒันาสิ่งแวดลอ้ม 
3. กลุ่มวทิยชุุมชนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
4. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย/์กองทุน 
    หมู่บา้น/กองทุนสงัคม 
5. กลุ่มพฒันาคุณภาพชีวติดา้นสวสัดิการ 
6. กลุ่มรณรงคก์ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของประชาธิปไตย 
7. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และวสิาหกิจชุมชน 

- มีปัญหาความขดัแยง้ระดบั
บุคคลในกลุ่มผูน้าํ 

 

- จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อแกไ้ขปัญหาให ้
สอดรับกบักลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
-- จดัเวทีประชุม/การหนุนเสริมเพื่อหาแนวทาง 
การเชื่อมโยงเครือข่าย 

การเขา้พบปะกนั 
กล่มผน้าํในพื้นที่ 

ภาพที่ 3.1  แสดงภาพรวมของการเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ติดตามผลและ 
การใหข้อ้เสนอแนะ 
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แผนการดาํเนินการของทมีวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

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

ก.ค. 

1. ทีมงานวจิยัจงัหวดัสมุทรปราการ
เขา้ร่วมประชุม สรุป/สังเคราะห์
บทเรียนจากชุดโครงการวจิยั 9 
จงัหวดั 

 
 

           

2. การร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ
สาํหรับทีมวจิยั/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.1 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจกบั
ทีมวจิยั/ผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ือง
เป้าหมายและขั้นตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

2.2 มอบหมายภารกิจแก่ทีมงาน
เพ่ือดาํเนินงาน “การ
เช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดั” 

 
 
 
 
 

           

3. การศึกษาสถานการณ์และบทบาท
การดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการ 

3.1 ทีมงานวจิยัทาํการติดต่อ
ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
เพ่ือนดัหมายวนั เวลา สถานท่ี
ในการเขา้ศึกษาขอ้มูลในพ้ืนท่ี
เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

3.2 ทีมงานวจิยัทาํการศึกษา
สถานการณ์ในพ้ืนท่ีเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูล 

3.3 วเิคราะห์  แยกแยะจดั
หมวดหมู่ สังเคราะห์ขอ้มูล 
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4. การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดั 

            

5. การจดัทาํร่างรายงาน
ความกา้วหนา้ 
5.1 สรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา

ในดา้นต่างๆ และจดัทาํ
รายงานความกา้วหนา้ 4 
เดือนแรก ซ่ึงประกอบดว้ย 
 รายงานการศึกษา
สถานการณ์ และบทบาท
การดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

 รายงานขอ้มูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

 ผลการประสานความ
ร่วมมือกบัองคก์ร/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน 
4 เดือนแรก จาํนวน 10 
ชุด พร้อมไฟลข์อ้มูล
รวมถึงรายงานการ
เงินงวดท่ี 1 โดยจะส่ง
ภายในวนัท่ี 15 ธ.ค. 48 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

6. จดัเตรียมกาํหนดการเพ่ือทาํการ
จดัเวทีสร้างความเขา้ใจแก่ผูน้าํ
กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชน เร่ือง
ความสาํคญั ประโยชน์และกรอบ
ทิศทางการดาํเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายพนัธมิตร รวมถึงเร่ือง
กระบวนการวจิยัตลอดระยะเวลา 
1 ปี  
- โดยมีกาํหนดการในการจดัเวที
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สร้างความเขา้ใจดงัน้ี 
ทุกสัปดาห์ท่ี 2  จดัเวทีระดบั
จงัหวดัโดยเชิญกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม
หารือเร่ืองการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตร 
ทุกสัปดาห์ท่ี 2 จดัเวทีระดบั
อาํเภอในทุกอาํเภอเพ่ือหาจุดร่วม
ในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
ทุกสัปดาห์ท่ี 2 จดัเวทีระดบั
อาํเภอในทุกอาํเภอเพ่ือหาจุดร่วม
ในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
 
สัปดาห์ท่ี 2 จดัเวทีเครือข่าย
พนัธมิตรตามความตอ้งการของ
กลุ่ม/องคก์ร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การจดัทาํกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชน 
7.1 กรอบแนวคิดและการจดัทาํ

ทิศทางการดาํเนินงานของ
กลุ่ม/องคก์รประชาชนซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 วสิัยทศัน์ใน 3 ปีแห่ง

อนาคต Vision, 
Mission, Action, Goal, 
Strategy) 
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7.2 สรุปแนวคิดและแนวทาง
รวมทั้งแผนกลยทุธ์  เพ่ือ
ร่วมกนัสร้างและสาน
ความสาํเร็จตามแผน 

        การดาํเนินงานท่ีจดัทาํข้ึน 
8. การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/

การเช่ือมโยงเครือข่ายในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรปราการ 
8.1 ประสานงานกบัสถาบนั

วชิาการดา้นสหกรณ์ ม.
เกษตรศาสตร์  เพ่ือขอ
สนบัสนุน การสร้าง
พนัธมิตร / การเช่ือมโยง
เครือข่าย 

8.2 นดัหมายกบัทีมงาน : ทีม
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มก. เพ่ือเขา้ไปช่วยเสริมองค์
ความรู้ในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

8.3 จดัเวทีเสริมองคค์วามรู้แก่
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ทีมประสานงานกลาง 
9.1 ทีมวจิยัเขา้ร่วมประชุมการ
ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีม
ประสานงานกลาง 

          

 
 
 
 

 

10. นาํเสนอผลงานวิจยั 
10.1 นาํเสนอรายงานฉบบั
สมบูรณ์เพ่ือแสดงผลงานวจิยัแก่
สกว.โดยรายงานประกอบดว้ย 
รายละเอียดดงัน้ี 
สรุปผลการประสานความ
ร่วมมือกบัองคก์ร/หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใน 6 เดือนหลงั 
สรุปผลการจดัเวทีสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร
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ภาคประชาชนกลุ่ม/องคก์ร 
พร้อมไฟลข์อ้มูลจาํนวน 1 ชุด 
และรายงานการเงิน  
พร้อมทั้งผลงานฉบบัสมบูรณ์ 
จาํนวน 2 ชุด พร้อมรายงาน
การเงินส่ง จาํนวน 5 ชุด โดยจะ
จดัส่งหลงัจากไดรั้บแจง้การ
ประเมินคุณภาพจากสถาบนัไม่
เกิน 30 วนั 
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ตารางแสดงแผนดาํเนินการของทมีวิจยัจังหวัดสมุทรปราการในช่วงเดอืน สิงหาคม 2548 – ธันวาคม 2548 
ลําดบั
ที่ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

สถานที่ 
จํานวนผู้ เข้าร่วม  /
กลุม่เป้าหมาย จดุมุง่หมาย  ผลงานที่เกิดขึน้ 

วนัที่ ช่วงเวลา 
1. ประชมุเชิงปฏิบตัิการ “การพฒันา

ขบวนการสหกรณ์/กลุม่องค์กร
ประชาชนในพืน้ที่  36  จงัหวดั 
- รับฟังการบรรยายและทํา workshop 
- นําเสนอผลงานการทํา workshop 

 25 -27  
ส.ค.48 

8.00 – 
16.30 น. 

อาคาร 50 ปี      
ม.เกษตรศาสตร์ 

กลุม่เป้าหมาย
ทีมงานวิจยัจาก 36 
จงัหวดั 
 

เพื่อสร้างความเข้าใจถงึวิธีปฏิบตัิ
ในโครงการวิจยั “การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดั 

1. ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความรู้
และเข้าใจถงึวิธีการ
ดําเนินการวิจยั 
2.ผู้ เข้าร่วมประชมุมีแนวทาง
เพื่อลงมือปฏิบตัิในพืน้ที่ได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการสําหรับทีม
วิจยั/ผู้ เกี่ยวข้อง 
วิธีการ 
- รับฟังการชีแ้จง 
- ซกัถามข้อสงสยั 
- ทําความรู้จกักบัทีมงานวิจยัและ
ผู้ เกี่ยวข้อง 

 28 ส.ค. 48 
30 ส.ค. 48 
31 ส.ค. 48  

8.30 – 
16.00 

สมทุรปราการ 
 

จํานวน 12 คน 
จํานวน 12 คน 
จํานวน 15 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ทีมงานวิจยั และ
ทีมงานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อชีแ้จงถงึแนวคิดและ
แนวทางปฏิบตัิในการทําวิจยัตาม
โครงการ “การพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพืน้ที่จว.สป.” 
2.เพื่อสร้างความรู้และความ
เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ
ตนเองและสามารถจดั
ตารางเวลา  เพื่อเข้าปฏิบตัิงาน
ในพืน้ที่ได้ตามเวลากําหนด 

1. ทีมงานวิจยัมีความเข้าใจ
ในวิธีการปฏิบตัิงานใน
ทิศทางเดียวกนั 
2. สามารถกําหนด
ตารางเวลาในการ
ปฏิบตัิงานในพืน้ที่จงัหวดั
สมทุรปราการร่วมกนัได้ 
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3.  ศกึษาข้อมลูในพืน้ที่จงัหวดั
สมทุรปราการ  
วิธีการ 
- สํารวจข้อมลูในพืน้ที่ตําบล/อําเภอ
ตา่งๆในจงัหวดัสมทุรปราการ 
- รับฟังข้อคิดเห็นจากกลุม่ผู้ นํา/องค์กร
ภาคประชาชน 
- ศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- แยกแยะข้อมลู 
- วิเคราะห์ข้อมลู สงัเคราะห์ข้อมลู 
- ประมวลผลข้อมลู  

12 ก.ย. 48 
15 ก.ย. 48 
 

9.00 – 
15.00 น.  
9.00 – 
15.00 น.  
 
 

สถานพกัฟืน้บาง
ป ู

ห้องประชมุโพธิ์
ทองสําโรงเหนือ 

จํานวน 45 คน 
จํานวน60 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนในตําบล
บางปเูก่า และใหม ่
ตําบลบางพลี, 
 กิ่งอ.บางเสาธง, อ.
เมือง,  
อ.พระประแดง, อ.
บางบอ่ 

1. เพื่อทําความรู้จกักบัแกนนําใน
พืน้ที่จงัหวดัสมทุรปราการ  
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมลูต่างๆ
ที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการดําเนินการ
วิจัยรวมถึงศึกษาสภาพปัญหา
ขอ ง สหก ร ณ์ /  กลุ่ ม /อ ง ค์ ก ร
ประชาชนต่างๆในพืน้ที่จังหวัด
สมทุรปราการ 
3. เพื่อรวบรวมข้อมลูท◌◌ี่จะ
นํามาวิเคราะห์/สงัเคราะห์ในการ
จดัทําวิจยัตอ่ไป 

- ได้รับการต้อนรับที่ดีและได้
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ที่จะ
นําไปใช้ในการศกึษาและ
ทํางานวิจยั 

4.  จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
วิธีการ 
- ชีแ้จงรายละเอียดของโครงการวิจยั 
“การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่
จงัหวดัสมทุรปราการ” 
- รับฟังความคิดเหน็ 
- แบง่กลุม่ในการประชมุ 
- ระดมความคิด 
- นําเสนอผลการระดมความคิด 

19  ก.ย. 48 
22 ก.ย. 48 

9.00-15.00
น. 
9.00-15.00
น. 

ห้องประชมุ 1 
ศาลากลาง
จงัหวดั

สมทุรปราการ 

จํานวน67 คน 
จํานวน 81 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน รวมถึง
ตวัแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ  

1. เพื่อชีแ้จงรายละเอียดของ
โครงการวิจยั 
2.สร้างความคุ้นเคยกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่องค์กรภาค
ประชาชน 
3.เพื่อขออนญุาตเข้าทํางานวิจยั
ในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรปราการ  
 

1. ได้รับความร่วมมือจากทกุ
ฝ่ายเป็นอยา่งดี สง่ผลให้การ
ติดตอ่ขอข้อมลูในด้านตา่งๆ 
สะดวกขึน้ 
2. ผลพวงจากการจดัเวที
ระดบัจงัหวดั ทําให้มีผู้ นํา
กลุม่/องค์กรภาคประชาชน
กลุม่ องค์กรภาคประชาชน
ในพืน้ที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
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5. จดัเวทีสร้าง
ความเข้าใจใน
ระดบัอําเภอ 

 25 ก.ย. 48 
 29 ก.ย. 48 
4  ต.ค. 48 
 

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

- วดัอโศกา
ราม 
- ห้อง
ประชมุ
ตํารวจนํา้ 
- ห้อง
ประชมุ
มลูนิธิ
พฒันา
คณุภาพ
ชีวิต 

จํานวน 77 คน  
จํานวน 106 คน 
 
จํานวน 94 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่และ
องค์กรภาค
ประชาชน 
 

1. เพื่อชีแ้จงความสําคญั
และประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
2. เพื่อชีแ้จงกรอบแนวคิด
และทิศทางการเชื่อมโยง
เครือข่าย 
3. เพื่อรับฟังความคิดเหน็
จากผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชน 
4. เพื่อหาจดุร่วมในการ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตร 

 1. ได้รับความสนใจจากผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่ และองค์กร
ภาคประชาชนมาก ซึง่ได้แสดงความคิดเหน็ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ดําเนินงาน 
2. ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนที่มาร่วมประชมุได้เสนอให้ทกุคนมอง
ภาพรวม โดยหยิบยกปัญหาภายในชมุชนและยทุธศาสตร์ของจงัหวดั
สมทุรปราการ มาร่วมพิจารณาในการเชื่อมโยงเครือข่าย ซึง่จะทําให้เกิด
การช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่กนัอยา่งครบวงจร  และพร้อมใจกนัจดัตัง้กลุม่ขึน้
รวม 7 กลุม่ ดงันี ้
1. กลุม่พฒันาความมัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
2. กลุม่พฒันาสิ่งแวดล้อม 
3. กลุม่วิทยชุมุชนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
4. กลุม่สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทนุหมูบ่้าน/กองทนุสงัคม 
5. กลุม่พฒันาคณุภาพชีวิตด้านสวสัดิการ 
6. กลุม่รณรงค์การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาธิปไตย 
7. กลุม่เศรษฐกิจชมุชน และวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
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6.  จดัเวทีประชมุระดบัจงัหวดั   
เพื่อวิเคราะห์ ศกัยภาพของกลุม่ 
SWOT Analysis  
- จดุแข็ง  

- จดุออ่น 
- โอกาส 
- อปุสรรค 
วิธีการ 
- บรรยายหลกัการ 
- ระดมความคิด 
- ประชมุภายในกลุม่ 
- อภิปรายรับฟังความคิดเหน็ 
- ประมวล และสรุปผลในการประชมุแต่
ละครัง้ 

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

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

ห้องประชมุ
มลูนิธิพฒันา
คณุภาพชีวิต 

จํานวน 51 คน 
จํานวน 93 คน 
จํานวน 85 คน 
จํานวน 35 คน 
จํานวน 93 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ 
องค์กรภาค
ประชาชน 

1.เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของแตล่ะ
กลุม่วา่มีจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส
และอปุสรรคที่อาจเกิดขึน้ในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
รวมถงึการหาแนวทางป้องกนั
ปัญหาและอปุสรรคไว้ลว่งหน้า 

1.สามารถวิเคราะห์
ศกัยภาพของกลุม่ได้
สําเร็จ โดยรายละเอียด
จะนําเสนอในรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ตอ่ไป 
2. สามารถรวบรวม
ข้อมลูได้แตข่าดความ
สมบรูณ์ เนื่องจากข้อมลู
สว่นใหญ่ที่ได้รับเป็น
ข้อมลูดิบ ยงัไม่มีการ
จดัทําเป็นข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ตอ่ ทํา
ให้ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อเทจ็จริงมา
ประกอบการวิเคราะห์
ใหม ่

ปัจจยัภายใน
ของแต่ละกลุ่ม 
ปัจจยัภายนอก
แต่ละกลุ่ม 
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7. จดัเวทีระดบัจงัหวดั 

- เพื่อหาแนวทางพฒันาศกัยภาพ
ของกลุม่/องค์กรภาคประชาชนให้
เข้มแข็งยิ่งขึน้ 

 

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

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

ห้องประชมุศาลากลาง
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

จํานวน 81คน 
จํานวน 87 คน 
จํานวน 87 คน 
จํานวน 13 คน 
จํานวน 45 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน 
 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข
จดุออ่นของแตล่ะ
กลุม่และหาทางเสริม
จดุแข็งของแตล่ะ
กลุม่ 
 

1. ได้แนวทางแก้ไขจดุออ่นและ
แนวทางเสริมจดุแข็งของทกุกลุม่ โดย
รายละเอียดจะนําเสนอในรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ตอ่ไป 
2. อปุสรรคที่พบในการหาแนว
ทางแก้ไข พบวา่  ผู้ นํากลุม่/องค์กร
ภาคประชาชนกลุม่/องค์ภาค
ประชาชนมกัหาทางออกด้วยการโยน
ภาระในการแก้ไขให้แก่ภาครัฐ แทนที่
จะ พยายามใช้แนวคิด “การพึง่พิง
ตนเอง” เป็นหลกั จงึต้องใช้เวลาใน
การชีแ้จง ทําความเข้าใจคอ่นข้างมาก 
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วนั/เดือน/ปี 
กระบวนการ/วิธีการ สถานที่ กลุม่เป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึน้ 

หมาย
เหต ุ

3 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
วิธีการ 
- เสริมองค์ความรู้ที่สอดรับกบัปัญหาของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 

ในแตล่ะพืน้ที่ 
- ทําความเข้าใจแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาค

ประชาชน เพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง  โดยใช้หลกัการ “แสวงจดุร่วม 
สงวนจดุตา่ง”  

     ประชมุกลุม่ยอ่ยเพื่อหาแนวทางประสานสมัพนัธ์การทํางานของกลุม่ 
    ตอ่ไป 

ห้องประชมุ 1 
ศาลา
กลางจว.สป. 
 
 

75 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาค
ประชาชน 
จาก 4 อําเภอ 
1 กิ่งอําเภอ 

 
 
 

- ในช่วงสิน้เดือนธ.ค. 48 ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน ติด
ภารกิจคอ่นข้างมาก เนื่องจากรับภาระหน้าที่หลายด้าน ทําให้
ทีมวิจยัขาดความตอ่เนื่องในการพบปะระหวา่งกลุม่ผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาคประชาชน  ทีมวิจยัได้ทราบข่าววา่มีความขดัแย้ง
ระหวา่งกลุม่/องค์กรภาคประชาชนกนัอยูบ่อ่ยครัง้ เนื่องจากไม่
ไว้วางใจกนัในเรื่องผลประโยชน์   จงึขาดความจริงใจตอ่กนั  
และเมื่อมาเข้าร่วมประชมุได้นําปัญหาสว่นตวัมาเกี่ยวพนั  จงึ
สง่ผลให้เกิดบรรยากาศที่ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การประชมุ 
- ทีมวิจยัจงึได้จดัเสริมความรู้เพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง
ระหวา่งกนั และสามารถคลี่คลายปัญหาความขดัแย้งได้ 

 

5 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
     เพื่อหาแนวทางสมานฉนัท์ระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่ 
วิธีการ 
-  ประชมุกลุม่เพื่อหาทางทําความเข้าใจตอ่กนั โดยใช้หลกั win : win 
-  ให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาคประชาชนคํานงึถงึ
ประโยชน์ของสว่นรวมเป็นที่ตัง้ 

ห้องประชมุ
ตํารวจนํา้ 

48 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์
ภาคประชาชน 
จาก 4 อําเภอ 1 
กิ่งอําเภอ 

ได้ข้อสรุปวา่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนจําทํางานร่วมกนัตอ่ไป  แตข่อให้แยกจดัเวทีระหวา่ง
สหกรณ์ที่จดทะเบียนกบัผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนใน
ช่วงเวลาหนึง่ เพื่อหาความชดัเจนในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตอ่ไปในอนาคต 

 

10 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัตําบลในเขต กิ่งอ.บางเสาธง และอ.บางพลี 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่าย 
       พนัธมิตร 
      - แบง่กลุม่เพื่อระดมสมอง 
      - สรุปผลและรายงานผล 

วดับางตําหรุ 
 
 
 
 

56 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน 
จากกิ่งอ.บางเสา
ธง และอ.บาง

พลี 

ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย และจะ
หาทางปรึกษาหารือระหวา่งกนั เพื่อให้ได้ข้อสรุปตอ่ไป  
 
 

 

แผนการดาํเนินงาน (ระหว่าง มกราคม 2549 – สิงหาคม 2549) ของทมีวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ 
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24 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 

 จดัเวทีระดบัตําบลในเขต อ.บางบอ่ อ.เมือง และอ.พระสมทุรเจดีย์ 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่าย 
       พนัธมิตร 
      - แบง่กลุม่เพื่อระดมสมอง 
      - สรุปผลและรายงานผล 

วดัอโศกา
ราม 
 

41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนจากเขต อ.
บางบอ่ อ.เมือง 
และอ.พระสมทุรเจดีย์ 

ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่าย และจะหาทางปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เพื่อให้ได้ข้อสรุปตอ่ไป  
 

 

7 ก.พ. 49 
(9.00-15.00 น.) 

 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
วิธีการ 

       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อข้อสรุปเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่าย 
         พนัธมิตร 
      - แบง่กลุม่เพื่อระดมสมอง 
      - สรุปผลและรายงานผล 

ห้องประชมุ
ศาลากลาง
จงัหวดั
สมทุรปราก
าร 
 
 

153 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่
แท้จริง 1 เครือข่าย ได้แก่  เครือข่ายทางสงัคม   

 

14 ก.พ. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดัแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัทําแผนแมบ่ท  
       (กําหนดวิสยัทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมายการดําเนินงานของเครือข่าย) 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 
 

57 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

 
 

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ ของเครือข่ายทาง
สงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เครือข่ายทางสังคม 
วิสยัทศัน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  
โดยมุง่เน้นการมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาของ
ชมุชน ตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดัสมทุรปราการ    
รวมถงึการขยายเครือข่ายให้ครอบคลมุในทกุพืน้ที่ 
ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนของชมุชนในทกุพืน้ที่ 
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28 ก.พ. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดัแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

       - ประชมุระดมความคิดเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการเครือข่ายทาง 
          สงัคม 
      - ซกัถาม ข้อสงสยั 
      - แสดงความคิดเหน็ในประเดน็ตา่งๆ 

จวนผู้วา่ 
กทม. 
 
 
 
 

51 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

 

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบั 
1. คณะกรรมการเครือข่ายทางสงัคม ซึง่   
    ประกอบด้วย “รายชื่อ 15 คน”  
2. ร่วมลงนามในพนัธะสญัญาข้อตกลงร่วมกนั 
 

 

7 มี.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการ เพื่อเสริมภมูิปัญญา เกี่ยวกบักลยทุธ์ การ 
        ขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคม 
      - บรรยายความรู้เรื่อง “กลยทุธ์ในการขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคม” 
      - ชมสื่อวิดีทศัน์ เรื่อง “การพฒันาชมุชนตามแนวทางเซมาอลึอนุดง 
        ของประเทศเกาหลี” 
     - ประชมุกลุม่- สรุปผลและรายงานผล 

จวนผู้วา่ 
กทม. 

53 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกบั   กล
ยทุธ์การขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคม 

 

14 มีค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 
       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อเสริมภมูิปัญญาเกี่ยวกบั “หลกัการ      
คณุคา่  ขบวนการสหกรณ์”  แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/ 
องค์กรภาคประชาชนตามโครงการนําร่อง/บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา  
        โดยมีวตัถปุระสงค์  เพื่อให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจ  หลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์และสามารถนําความรู้ไปสร้างชมุชน
ดงักลา่ว  ให้เรียนรู้และเติบโตบนวิถีทางสหกรณ์ได้สําเร็จตอ่ไป 
      - ซกัถามข้อสงสยั 

วดัตําหรุ 
 

25 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน ตาม
โครงการนําร่อง บ้าน
มัน่คงชมุชนนางนวล
ร่วมพฒันา 

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความรู้และความเข้าใจ 
“หลกัการ คณุค่า ขบวนการสหกรณ์” 
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28 มี.ค. 49 
(9.00-12.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัตําบล แก่ผู้ นําและสมาชิกเครือข่ายทางสงัคม   
วิธีการ 
Pre-test ทดสอบความรู้เรื่อง “หลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์” 
Post-test ทดสอบความรู้เรื่อง “หลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์” 

วดัตําหรุ 125 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําและสมาชิก
เครือข่ายทางสงัคม   

ผู้ เข้าร่วมประชมุมีความรู้เพิ่มขึน้ 
  

 

4  เม.ย. 49  
(9.00-16.00 น.) 

 
 
 

 จดัเวทีระดบัตําบล แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย แก่กลุม่ 
       วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
     - ประชมุกลุม่ยอ่ย 

จวนผู้วา่ 
 

44 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนจว.สป. 

 
 
 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุได้นดัหมายผู้ นํากลุม่วิสาหกิจจาก
ตําบลตา่งๆเพื่อจะปรึกษาหารือถงึความเป็นไปได้
ในการเชื่อมโยงเครือข่าย 
  

19 เม.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัประชมุแก่ผู้ นําและสมาชิกเครือข่ายทางสงัคม   
วิธีการ 

 - เพื่อหาข้อตกลงร่วมกนัในการเข้าไปมีสว่นร่วมทํากิจกรรมเพื่อสงัคมตาม 
   โครงการ”ชมรมคนรักษ์ชมุชนและสิง่แวดล้อม” 
 - เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ที่ป่าชายเลนในจงัหวดั   
        สมทุรปราการ 

- เพื่อทําแนวกําแพงไม้ลวก ป้องกนัชายฝั่งพงัทลาย  

-  

วดัตําหรุ 
 

109 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําและสมาชิก
เครือข่ายทางสงัคม   

- คณะกรรมการมีมติเหน็ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ”ชมรมคนรักษ์ชมุชนและสิง่แวดล้อม”  
- ได้พืน้ที่ป่าชายเลนของจงัหวดัสมทุรปราการเพิ่มขึน้
  4 ไร่ 
- ได้แนวกัน้นํา้รอบชายฝั่งทะเลเพิ่มขึน้ ความยาว 
  6  กม. 
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25 เม.ย. 49 
(9.00-12.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัตําบล แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

    - บรรยายความรู้เรื่องหลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์แก่ 
       เพื่อขยายผลแก่ 3 ชมุชน ได้แก่ 
       * ชมุชนบ้านไร่ สเุหร่า 
      * โครงการบ้านมัน่คงชมุชนคลองกนัยา 
      * โครงการบ้านมัน่คงชมุชนราชาเทวะ 

วดัตําหรุ 
 

115 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชน ตาม
โครงการนําร่องบ้าน
มัน่คงชมุชนนางนวล
ร่วมพฒันา   

ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนใน 3 ชมุชน มี
ความรู้และเข้าใจ  “หลกัการ คณุคา่ ขบวนการ
สหกรณ์” 
  

2 พ.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่สหกรณที่จดทะเบียน 
วิธีการ 

       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน  
         และเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
       - บรรยายเหตผุลและความจําเป็น รวมถงึประโยชน์ที่ต้องสร้าง 
         เครือข่ายพนัธมิตรทางคณุคา่ให้เกิดขึน้ 
      - ตอบข้อซกัถาม ข้อข้องใจ 
      - แบง่กลุม่ ระดมความคิดเพื่อ “วางกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
        เชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร” 

ห้องประชมุ 
ศาลากลาง 

1 

45 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

- สหกรณ์ที่จดทะเบียนยงัไมส่ามารถสรุปผลการ
เชื่อมโยงเครือข่ายได้ เนื่องจากผู้ นําสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนอ้างวา่การเชื่อมโยงเครือข่ายทางคณุคา่ 
ซึง่เน้นความร่วมมือระหวา่งกนัในระยะยาว 
แนวโน้มจะเกิดอปุสรรคได้ เพราะไมส่ามารถลา
มาร่วมประชมุกนัได้บอ่ยครัง้  
 

 

9 พ.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง 
      การดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
วิธีการ 

       -  บรรยายหลกัการเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ 
          การขบัเคลื่อนเครือข่าย 
       -  แบง่กลุม่เพื่อระดมแนวคิดและฝึกปฏิบตัิ  

จวนผู้วา่ 41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

- ผู้ นําสหกรณ์ที่จดทะเบียนมีความรู้ และความ
เข้าใจ เกี่ยวกบัการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์ การขบัเคลื่อนเครือข่ายทาง
คณุคา่ 
- แตย่งัไมส่ามารถได้ข้อสรุปของการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหวา่งกนัได้ 
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23 พ.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง 
      การดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรทางคณุคา่ (ตอ่) 
วิธีการ 
       - เชิญผู้ นําสหกรณ์ที่มีผลงานดีเดน่มาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  
      - ซกัถาม และไขข้อข้องใจ 

ห้องประชมุ 
1  

37 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

- ผู้ นําสหกรณ์มีความรู้ และมีมมุมองที่กว้างขวาง
เกี่ยวกบัวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรที่
ประสบความสําเร็จ 

 

3 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง 
      ดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรทางคณุคา่ (ตอ่) 
วิธีการ 

       -  ประชมุกลุม่เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่าย 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

ได้ข้อสรุปดงันี ้  
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรขัน้ต้น ขึน้ 1 เครือข่าย ได้แก่ 
เครือข่ายทางการเงิน 
 

 

6 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นํากลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
วิธีการ 

       -  ประชมุกลุม่เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่าย 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

52 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนจว.สป. 

ได้ข้อสรุปดงันี ้  
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรขัน้ต้น ขึน้ 1 เครือข่าย ได้แก่ 
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

13 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายทางการเงิน เพื่อวางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของเครือข่ายพนัธมิตร 

วิธีการ 
- ประชมุกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือข่ายและจดัทํา

แผนกลยทุธ์ (วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์ และ
แผนงานการขบัเคลื่อนเครือข่าย)       

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

37 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่ายทาง
การเงิน 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- สามารถกําหนดวิสยัทศัน์ของเครือข่ายทาง
การเงิน 
วสิัยทัศน์ เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  
มุง่เน้นการเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคณุคา่ทาง
การเงินรวมถงึการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาคณุภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครือข่าย 
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27 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 

วิธีการ 
      -  ประชมุกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือข่ายและจดัทําแผนกลยทุธ์ 
(วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์ และแผนงานการขบัเคลื่อนเครือข่าย)     

ห้องประชมุ 
ศาลากลาง 
1  

41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่าย
วิสาหกิจ
ชมุชนจว.สป. 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- สามารถกําหนดวิสยัทศัน์ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
วิสยัทศัน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  
มุง่เน้นการสง่เสริมอาชีพและการสร้างงานให้แก่
ประชาชนในชมุชน โดยยดึแนวคิดพึง่พิงตนเองเป็น
สําคญั  รวมถงึการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการแก่ผู้ นําชมุชน 

 

4 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่สหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน   
วิธีการ 
     - ประชมุกลุม่เพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหวา่งกนั 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

61 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน และสหกรณ์
ภาคประชาชน 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรที่แท้จริงขึน้ 1 เครือข่าย 
ได้แก่เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ”  
 

 

11 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 

วิธีการ 
-  ประชมุกลุม่และระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือข่ายและ

จดัทําแผนกลยทุธ์ (วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์ และแผนงานการ
ขบัเคลื่อนเครือข่าย)       

ห้องประชมุ 
1 

39 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธรุกิจและ
วิทยาการ 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- สามารถกําหนดวิสยัทศัน์ของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
วสิัยทัศน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือระหวา่ง
เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการและ
เครือข่ายกลุม่อาชีพในจงัหวดัสมทุรปราการ  โดย
มุง่เน้นการสง่เสริมอาชีพเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มทาง
ธุรกิจและการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก
เครือข่าย 
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12 ก.ค. 49 
(9.00-17.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั ให้แก่ผู้ นําทัง้ 3 เครือข่าย ได้แก่ 
     - เครือข่ายทางการเงิน 
     - เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
     - เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  
วิธีการ 

 ประชมุกลุม่และระดมความคิดพื่อจดัทําแผนกลยทุธ์ให้เสร็จสมบรูณ์ ตอ่จาก
การประชมุครัง้ก่อน 
 

ห้องประชมุ 
1 

91 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําทัง้ 3 เครือข่าย 
ได้แก่ 
     - เครือข่ายทาง
การเงิน 
     - เครือข่าย
วิสาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 
     - เครือข่ายความ
ร่วมมือทางธรุกิจและ
วิทยาการ  

- สามารถจดัทําแผนกลยทุธ์สําเร็จทัง้ 3 เครือข่าย   

13 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีประชมุระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายพนัธมิตร รวม 4 เครือข่าย 
ได้แก่  
     - เครือข่ายทางการเงิน 
     - เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
     - เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  
     - เครือข่ายทางสงัคม 
วิธีการ 

- ผู้ นําของแตล่ะเครือข่ายลงลายมือชื่อ ในบนัทกึข้อตกลงร่วม/พนัธะสญัญา
ข้อตกลงร่วมกนัตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการและสื่อมวลชน 

- ผู้ นําของแตล่ะเครือข่ายรายงานรายละเอียดในพนัธะสญัญาตอ่หน้าผู้วา่
ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ และสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกนัเป็นที่ระลกึ 

ห้องประชมุ 
1 

187 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่าย
พนัธมิตร รวม 4 
เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายทาง
การเงิน 
 เครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางธรุกิจและ
วิทยาการ เครือข่าย
ทางสงัคม 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- ได้พนัธะสญัญาและข้อตกลงร่วมกนั เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบตัิ ให้แก่เครือข่ายทัง้ 4 เครือข่าย 
หมายเหต ุ: สําหรับพนัธะสญัญาลงนามร่วมกนั  
ซึง่ได้แสดงไว้ในภาคผนวก 
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21 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัการประชมุแก่ผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4 
วิธีการ 

 เข้าพบและปรึกษาหารือกบัผู้บริหารจงัหวดัสมทุรปราการ 
       -  ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ(ดร.สขุมุรัฏฐ์  สาริบตุร) 
       - นายกเหลา่กาชาด (ดร.อนงค์วิชญา   สาริบตุร) 
       - สมาชิกวฒุิสภา (คณุจรูญ  ยงัประภากร) 

 หวัหน้าทีมวิจยัรายงานสรุปผลการวิจยั การพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน  
พืน้ที่จงัหวดัสมทุรปราการ 

 นําคณะผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4 เข้าพบเพื่อขอคําแนะนําในการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป           

ห้อง
ประชมุ
ฟาร์ม
จระเข้ 

57 คน 
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ นําเครือข่าย
ทัง้ 4 
 

 
 

- ได้รับข้อคิด และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายอยา่งยัง่ยืน 
 

 

31 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีประชมุ แก่ผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4  
วิธีการ 
      - เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ประสบการณ์ของผู้ นําเครือข่ายในชมุชน 
       จงัหวดัหนองบวัลําภ”ู (ดร.อนงค์วิชญา  สาริบตุร ให้เกียรติเป็น 
       วิทยากร) 

จวนผู้วา่ กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ นําเครือข่าย
ทัง้ 4 

 

ได้ข้อสรุปดงันี ้

 ผู้ นําเครือข่ายได้รับแนวคิดและประสบการณ์ในการ
สร้างเครือข่ายให้สําเร็จ ในมมุมองที่กว้างขวางยิ่งขึน้ 

 

15 ส.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัประชมุกลุม่ย่อยเพื่อติดตามผลตามพนัธะสญัญา   โดยเชิญผู้ นําทัง้ 
4 เครือข่ายมาเข้าร่วมประชมุ 

วิธีการ 
     - ผู้ นําแตล่ะเครือข่ายรายงานความคืบหน้า 
 
       

จวนผู้วา่ 15 คน 
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ นําเครือข่าย
ทัง้ 4 
 

ได้ข้อสรุปดงันี ้

 ผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4 ได้จดัประชมุแก่สมาชิกเครือข่าย  
เพื่อหาแนวทางประสานงานตามแผนงานแตล่ะ
ด้านไปบ้างแล้ว 
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บทที่ 4  เครือข่ายที่เกิดขึน้ 

4.1  ข้อสรุปจาํนวน/รูปแบบของเครือข่ายที่เป็นผลงานของทมีวจิัย 

จากการดําเนินงานของทีมวจิยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีผา่นมา    สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ย
ได้สําเร็จ รวม  4  เครือขา่ย ได้แก่ 

1.1  เครือขา่ยทางการเงิน   

1.2 เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  

1.3 เครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 

1.4 เครือขา่ยทางสงัคม 

สําหรับรูปแบบของเครือขา่ยท่ีเป็นผลงานของทีมวิจยัสามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี 4.1.1 – 4.1.4 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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แม่ข่าย = สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเอน็ เอช เค สปริง จาํกดั 

สอ.ม.หวัเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ จก.

สอ.โรงพยาบาล 
สมุทรปราการ 

ภาพที่ 4.1.1   แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงนิ 

สอ.ไทยคลินิโปร จก. 

สอ.พนกังานในเครือสหยเูนี่ยน 
เขตบางป ูจก. 

สอ.พตัราภรณ์ไทยการยอ้ม 
จก. 

สอ.ไทยเกรียง 
สอ.สยามเคมีคอลอินดสัทรี จก. 

สอ.ไทยยาซากิและในเครือข่าย จก. 

สอ.ตาํรวจนํ้า 
จก. 

สกจทีมงานวจิยั นายกเหล่า 
กาชาดจว.สป. 

รับฝาก

รับฝาก 

รับฝาก 

รับฝาก รับฝาก

รับฝาก

รับฝาก

รับฝาก

รับฝาก

CEO

         ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนุนเสริม  = เพื่อเสริมภูมิปัญญาแก่ผูน้าํเครือข่าย โดยการใหบ้ริการทางการศึกษา และการหนุนเสริมดา้นทรัพยากรต่างๆ 
         ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย = เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติที่ดีแก่สมาชิก โดยการปรับปรุงสวสัดิการของสหกรณ์อยา่งครอบคลุม 
     พ◌ื◌่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการธรกิจการเงินแก่ผน้าํเครือข่าย โดยการใหบ้ริการทางการศึกษา 

คาํอธิบาย 

         ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย  = เพื่อการลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน โดยเป็นศูนยก์ลางในการระดมทุนเพื่อการรับฝากและขยายผลการเชื่อมโยงธุรกิจใหค้รอบคลุม 
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วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรปราการ 
แม่ข่าย = วสิาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ช่อทิพย ์

วสิาหกิจชุมชนพฒันาอาชีพสตรี
บางปูใหม่ 

วสิาหกิจชุมชนโพธิ์ทองโปรดกัส์

กลุ่มนาคพิรุณ 

กลุ่มพฒันาการแปรรูปสินคา้เกษตร
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนฟักทอง

ศนูยว์ทิยชุุมชนบางบ่อ

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียน
มนตเสรีบา้นคุณยา่ 

เทศมนตรีตาํบล
่

ทีมงานวจิยั สถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงานภาค 1

CEO

 

อบต.สถาบนัฝึก 
ิ ี ั ั

กรมส่งเสริม 
วิสาหกิจชุมชนจวสป. 

        ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย = เพื่อการลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจ โดยเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมสินคา้เพื่อการจดัส่งและจดัจาํหน่าย 
     เพิ่มการสร้างงานและการเพิ่มรายได ้โดยการส่งเสริมอาชีพ 

         ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนุนเสริม  = เพื่อเสริมภูมิปัญญาแก่ผูน้าํเครือข่าย โดยการใหบ้ริการทางการศึกษา และการหนุนเสริมดา้นทรัพยากรต่างๆ คาํอธิบาย 

ภาพที่ 4.1.2  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
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เครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
แม่ขา่ย = สหกรณ์การเกษตรบางพลี จก. 

สหกรณ์ออมทรัพย์
81  แห่ง 

สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง

สหกรณ์ประมง 1 แห่ง

สหกรณ์ร้านคา้ 3 แห่ง

สหกรณ์บริการ 17 แห่ง 

กล่มส่งเสริมอาชีพเทพารักษ์

สกจ.CEO นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรปราการ

คาํอธิบาย 

สหกรณ์นิคม 1 แห่ง 

เครือขา่ยกลุม่อาชีพ จว.สป. 
แม่ขา่ย=กลุ่มสตรีสหกรณ์บางปู

กล่มเกษตรรวมพลงั

กล่มแม่บา้นเกษตรคส่ร้างคส่ม

สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 20
แห่ง 

ภาพที่ 4.1.3  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิและวทิยาการ 

กลุ่มสตรีชลเทพ-นิลุบล

กลุ่มสตรีบา้นหวัป่า 

ทีมงานวิจยั กรมส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป. 

กลุ่มเครื่องหนงัธรรมรงคร์ักษ ์

กล่มสตรีสคน.สาํโรงเหนือ 

กลุ่มพฒันาการแปร
รูป 

กลุ่มสตรีสหกรณ์พฒันา 
อาชีพบางเสาธงนอก 

กลุ่มสตรีสหกรณ์บางสาํราญ 

ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนนุเสริม  = เพื่อเสริมภมูิปัญญาแก่ผู้ นําเครือขา่ย โดยการให้บริการทางการศกึษา และการหนนุเสริมด้านทรัพยากรตา่งๆ 
ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย                   =  เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการเงิน  ด้านการรับซือ้ผลผลิต และผลิตภณัฑ์ของสมาชิกเครือขา่ย 
                  เพื่อการจดักิจกรรมประจําปีระหวา่งสมาชิกเครือขา่ย 
ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย            =  เพื่อการลดต้นทนุในการดําเนินธุรกิจ  โดยการเป็นศนูย์กลางรวบรวมสินค้า เพื่อการจดัสง่ไปสูต่ลาดกลาง 
ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย            =   เพื่อการเพิ่มรายได้  โดยการจดัหาตลาดถาวรทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
                   เพื่อการให้บริการทางการศกึษาแก่ผู้ นําเครือขา่ย โดยการจดัทําคูม่ือเพื่อการศกึษาผา่นกระบงนการจดัการความรู้ 
                   เพื่อการสร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลู ในการประกอบธุรกิจ  โดยการจดัทําระบบข้อมลูสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ 
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- การออมและการกูย้ืม 

-การจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ 

-โครงการนาํร่อง  
(บา้นมัน่คงชุมชนนางนวลร่วมพฒันา) 
สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่สมาชิก 
ใหส้ามารถเติบโตบนวิถีทางแห่งสหกรณ์ 

-การทาํบญัชีครัวเรือน 

- ขยายผลโครงการนาํร่อง บา้นมัน่คงชุมชนราชาเทวะ 
                      - บา้นมัน่คงชุมชนคลองกนัยา 
                      - ชุมชนสุเหร่าบา้นไร่ 

คาํอธิบาย             ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนนุเสริม  = เพื่อเสริมภมูิปัญญาแก่ผู้ นําเครือขา่ย โดยการให้บริการทางการศกึษา และการหนนุเสริมด้านทรัพยากรตา่งๆ 
            ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย  =  เพื่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีแกป่ระชาชน  โดยการเข้าไปมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาตามยทุธศสาตร์ของจว.สป. 
              เพื่อการสร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูให้แก่ประชาชนในทกุชมุชน 
     

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 4.1.4  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม 

ทีมงานวิจยัจว.สป. องคก์รการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ 

พอช. สนง.สาธารณสุข ศูนยว์ิทยชุุมชน สนง.คลงัจงัหวดั 
สมุทรปราการ 

แม่ขา่ย = องคก์รการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนจงัหวดัสมุทรปราการ 

เครือขา่ยเคหสถาน
พฒันาความมัน่คงใน
ที่อยูอ่าศยั 

เครือขา่ยพฒันา
สิ่งแวดลอ้ม 

เครือขา่ยวิทยชุุมชน 
เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
 

เครือขา่ยพฒันาคุณภาพ 
ชีวิตดา้นสวสัดิการ 

 

เครือขา่ยรณรงคก์ารมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของประชาธิปไตย 

• โครงการชุมชนคนรักคูคลอง 
 
- ปลูกป่าชายเลน 
 
- ปักรั้วไมล้วกทาํแนวกั้นชายฝั่ง 
 
- กาํจดัมลภาวะทางนํ้ า 
 

- สร้างจิตสาํนึกเพื่อร่วมรักษา   
  สิ่งแวดลอ้มรอบที่อยูอ่าศยั  

• โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน 
 
- รับขอ้มูลจากศูนยเ์ครือข่ายทาง 
  สังคม เพื่อเผยทางสื่อวิทยชุุมชน 

-โครงการสุขภาพถว้นหนา้ 
 
- สร้างวิทยากรทอ้งถิ่นเพื่อให ้
  ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ของ 
  บตัรสุขภาพ 
- สาํรวจภาระหนี้ของคนจนจด 
  ทะเบียน 
 
- ดูแล และประสานเพื่อการลด 
  ภาระหนี้นอกระบบ 

- โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง 
  ประชาธิปไตยแก่ชุมชน 
 
- จดัอบรมความรู้เรื่องการมี  
  ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
- เขา้ร่วมเป็นกรรมการกาํกบั 
  และตรวจสอบ ณ หน่วย 
  เลือกตั้งทุกพื้นที่เขต 
  ในจว.สป. 
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4.2.  ประเดน็สาํคัญของแต่ละเครือข่ายในรายงาน 

 ความเป็นมาของเครือข่าย 

การดําเนินงานของโครงการวิจยัท่ีผา่นมา สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยได้  4  เครือขา่ย ซึง่แตล่ะ
เครือขา่ยมีความเป็นมาดงัตอ่ไปนี ้  

1. ความเป็นมาของเครือข่ายทางการเงนิ  เครือขา่ยทางการเงิน เกิดขึน้จากการรวมตวัของผู้ นํา
กลุม่สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดติยเูน่ียนในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ผา่นกระบวนการมี
สว่นร่วมกบัทีมวิจยั  โดยได้พิจารณาเห็นชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนัและมีการลง
นามในพนัธะสญัญาความร่วมมือระหวา่งกนัไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 โดยมี
คณะกรรมการรวม 10 คนประกอบด้วย 

1.   นายไพรัตน์ ยิ่งยงค์ 
1. หมอ่มหลวงสกลุ มาลากลุ 
2. นางสาววงจนัทร์ โรจนพทิกัษ์ 
3. นายธีรวงศ์  เหมวนั 
4. นางสาวสกุญัญา บญุฤทธ์ิ 
5. นางสาวทศันีย์ เพีย้นสําอางค์ 
6. นายเทวินทร์ วงษ์นรินทร์ 
7. นายตระกลู ดวงทบัทิม 
8. นางดารีกลุ เพิ่มพลู 
9. นางสาวบสุดี สะสกิลุ  
เหตผุลในการรวมตวัเป็นเครือข่ายการเงิน 

 1.  เป็นสิง่ท่ีนา่ลอง  และท้าทายความสามารถ และเช่ือมัน่วา่นา่จะได้รับประสบการณ์ใหม ่
 2. พิจารณาด้วยเหตแุละผลแล้ว หากผู้ นําทกุคนร่วมมือกนัทํางานอยา่งจริงจงัผลลพัธ์ของการ 
  เช่ือมโยงเครือขา่ยได้อยา่งยัง่ยืนจะเกิดผลท่ีดีและเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกของสหกรณ์
  อยา่งมาก 
วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายทางการเงนิ 
จดุแข็ง  1.   เป็นเครือขา่ยท่ีมีองค์กรรองรับ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
 2.   ผู้ นําสหกรณ์มีความรู้ด้านการบริหารจดัการ และมีศกัยภาพ 
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จดุออ่น 1. องค์กรมีกตกิาและระเบียบปฏิบตักํิาหนดไว้ชดัเจน แตอ่าจสง่ผลกระทบในด้านเวลา 
 โอกาสลามีน้อย ซึง่จะทําให้การบริหารเครือขา่ยไมค่ลอ่งตวัเท่าท่ีควร 

2. การทํางานของเครือขา่ยไมค่ลอ่งตวั เน่ืองจาก คณะกรรมการไมส่ามารถตดัสนิใจได้
เบด็เสร็จ ต้องนํามตขิองคณะกรรมการเครือขา่ยไปรายงานคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ท่ีต้นสงักดัให้พจิารณาเห็นชอบเสียก่อน 

โอกาส         CEO  และสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ  ให้ความสนใจตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ย 
อปุสรรค      ผู้ นําเครือขา่ยหลายคน ฝักใฝ่กบัการเมืองท้องถ่ิน  จงึสง่ผลให้ความสนใจตอ่การ 
        เช่ือมโยงเครือขา่ยลดลง 

2.  ความเป็นมาของเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
เครือขา่ยความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ เกิดขึน้จากการรวมตวัของกลุม่เครือขา่ย

สหกรณ์ในจงัหวดัสมทุรปราการกบัเครือขา่ยกลุม่สตรีอาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ  
สําหรับเครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเครือขา่ยในลกัษณะจดัตัง้ ประธาน

กลุม่เครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดัสมทุรปราการคนปัจจบุนัได้แก่คณุมงคลตัถ์   พกุะนดัด์  มีสมาชิก
เครือขา่ย 133  สหกรณ์  ประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดติยเูน่ียน และร้านค้าสหกรณ์  เครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดั
สมทุรปราการ  มีกิจกรรมท่ีทําผา่นมา  สว่นใหญ่จะครอบคลมุ 2 ด้าน  ได้แก่ 

1.  การเช่ือมโยงธุรกิจในลกัษณะการรับฝากระหวา่งกนัแบบจบัคู ่  รวมถงึการเช่ือมโยง
ธุรกิจด้านการเงิน ด้านผลผลติ และด้านผลติภณัฑ์ของสมาชิก 

2. การจดักิจกรรมสมัพนัธ์ประจําปี เชน่  การจดังานวนัสหกรณ์  การจดั Walk Rally  
ระหวา่งสหกรณ์ 

สว่นข้อมลูท่ีมาของเครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ(กลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน)  
ประธานกลุม่คือ  คณุมะล ิ เกิดแสง  ปัจจบุนัมีสมาชิกในเครือขา่ย  30  กลุม่  โดยทกุกลุม่ได้รับเงิน
สนบัสนนุด้านเงินทนุจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ โดยอยูใ่นสงักดัของสหกรณ์การเกษตรบางพลี  
จํานวน 40,000  บาท  แยกเป็น 24,000  บาท  เป็นเงินหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ  สว่น 
16,000  บาท  ซึง่เป็นสว่นท่ีต้องจา่ยคืนเป็นเงินทนุ  เพ่ือการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ 

ผู้ นําเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ และผู้ นําเครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดั
สมทุรปราการได้ร่วมปรึกษาหารือกนัในเวทีการประชมุทัง้ระดบัตําบลและระดบัจงัหวดัอยูบ่อ่ยครัง้ 
รวมถึงได้มีโอกาสเข้าอบรมความรู้ในหวัข้อตา่ง ๆ อาทิ เช่น  บทบาทของผู้ นําในการสร้างความ
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เข้มแข็งของเครือขา่ย  บทบาทของผู้ นําในยคุท่ีโลกเปล่ียนแปลง  ฯลฯ  ตลอดจนมีโอกาสพบปะกนั
ในการประชมุกลุม่ยอ่ยจนได้ข้อสรุปวา่ จะรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ  ซึง่นบัวา่เป็นความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีแท้จริง  เพราะมีองค์กรทําหน้าท่ี
บริหารจดัการรองรับ  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการของเครือขา่ยจากกลุม่เครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดั
สมทุรปราการจํานวน 15  คน คณะกรรมการของเครือขา่ยจากกลุม่สตรีอาชีพสงักดัสหกรณ์
การเกษตรบางพลีจงัหวดัสมทุรปราการ (กลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน) จํานวน 18  คน  รวม
คณะกรรมการทัง้สิน้ 32  คน 

นอกจากนัน้คณะกรรมการเครือขา่ยยงัได้ร่วมกนัคดิและจดัทําแผนกลยทุธ์ของเครือขา่ย
ขึน้  โดยได้นําแผนบางสว่นไปปฏิบตัเิพ่ือให้บริการแก่สมาชิกเครือขา่ยบ้างแล้ว 

วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
จดุแข็ง  1.  ผู้ นําของเครือขา่ยมีความสามารถสงู 
 2.  ประธานของเครือขา่ยเป็นท่ียอมรับของคนในแวดวงสหกรณ์ 
จดุออ่น  1.  ผู้ นําของเครือขา่ยยงัขาดความจริงใจตอ่กนั ทําให้การดําเนินงานท่ีผา่นมาลา่ช้า และ 
       ไมคื่บหน้าเทา่ท่ีควร 
โอกาส 1.  CEO  ให้ความสนใจและพร้อมจะให้ความร่วมมือ 

2. จงัหวดัสมทุรปราการเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจดี โอกาสในการขยายธุรกิจมีสงู อีกทัง้ใน 
      อนาคตอนัใกล้ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิท่ีกําลงัจะเปิดทําการในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
      2549 นี ้จะช่วยเสริมให้ธุรกิจมีตลาดกว้างขวางยิง่ขึน้ 

 
อปุสรรค  1.  การเมืองท้องถ่ินมีอิทธิพลสงู ตอ่การชีนํ้า ทําให้ความคลอ่งตวัในการทํางานของ 
                   เครือขา่ยน้อยลง  

3. ความเป็นมาของเครือข่ายทางสังคม 
 ก่อนท่ีจะรวมตวัเป็นเครือขา่ยทางสงัคมนัน้  การทํางานของกลุม่ภาคประชาชนในชมุชน
ตา่ง ๆ ของจงัหวดัสมทุรปราการเป็นไปในลกัษณะตา่งคนตา่งทํา ขาดโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นและการเรียนรู้ระหวา่งกนั  สง่ผลให้การแก้ไขปัญหาในแตล่ะชมุชนบรรลผุลสําเร็จ
อยา่งเป็นรูปธรรมคอ่นข้างยาก  เพราะขาดพลงัในการผลกัดนัปัญหาของแตล่ะชมุชนไปสูปั่ญหา
เชิงนโยบายในระดบัจงัหวดั อีกทัง้การจดัสรรทรัพยากรสูท้่องถ่ินในแตล่ะชมุชนขาดความเป็นธรรม  
กระบวนการแก้ปัญหามีความซํา้ซ้อนกนัในหลายพืน้ท่ีเน่ืองจากขาดระบบฐานข้อมลูท่ีเป็นจริง 
 การรวมตวัของกลุม่ภาคประชาชน สามารถสรุปได้เป็น 2 ช่วง ดงันี ้
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การรวมตวัในช่วงที่ 1 จากการท่ีผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ ได้มีโอกาสมา
เข้าร่วมในโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ในช่วง  3  
เดือน ได้เรียนรู้ถึงความสําคญัและประโยชน์ รวมถงึวธีิการในการเช่ือมโยงเครือขา่ยทางคณุคา่จงึ
เห็นพ้องต้องกนัท่ีจะรวมตวัเป็นกลุม่ขึน้ใหมจ่ากฐานกลุม่เดมิซึง่มีความออ่นแอและขาดพลงัในการ
ทํางาน โดยกลุม่ดงักลา่วประกอบด้วย 

1. กลุม่พฒันาความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 
2. กลุม่พฒันาสิง่แวดล้อม 
3. กลุม่วทิยชุมุชนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
4. กลุม่สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทนุหมูบ้่าน/กองทนุเพ่ือสงัคม 
5. กลุม่พฒันาคณุภาพชีวิตด้านสวสัดกิาร 
6. กลุม่รณรงค์การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ประชาธิปไตย 
7. กลุม่เศรษฐกิจชมุชนและวิสาหกิจชมุชน 
เม่ือผู้ นํากลุม่ได้รวมตวักนัแล้วได้มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของแตล่ะกลุม่ ได้ข้อสรุปดงั

แสดงไว้ในตารางแสดงศกัยภาพของกลุม่ภาคประชาชนในพืน้ท่ีเดมิของจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่
ผู้ นํากลุม่และสมาชิกมีความเช่ือมัน่วา่การรวมตวัขึน้ใหมใ่นครัง้นี ้ จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบักลุม่ได้ดีขึน้ 
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ตารางแสดงศกัยภาพของกลุม่ภาคประชาชนในพืน้ที่เดมิของจงัหวดัสมทุรปราการ 

ลําดบัที่ กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค เป้าหมาย 
1 กลุม่พฒันาความ

มัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
 

1.CEO ให้ความสนใจตอ่กลุม่ที่ 
   อยูอ่าศยั 
2.ผู้ นําชมุชน มีความร่วมมือ 
  ร่วมใจในการทํางานดี 
 

1. ขาดข้อมลูที่สมบรูณ์ 
2.ผู้ นําชมุชนขาดพลงัในการ 
   ตอ่รอง เพื่อนําปัญหาของ 
   ชมุชนผลกัดนัสูป่ัญหาเชิง 
   นโยบายในระดบัจงัหวดั 
3.ผู้ นําชมุชนมีความขดัแย้ง 
   ตอ่กนั และไมไ่ว้วางใจตอ่ 
   กนัในด้านความโปร่งใส 

1.รัฐบาลมอบหมายให้อพช. และ 
   การเคหะฯ ร่วมกบัแกนนํากลุม่ 
   ภาคประชาชนในพืน้ที่ร่วม 
  ทํางานร่วมรับผิดชอบด้านที่อยู ่
   อาศยั 
2. ภาครัฐให้การสนบัสนนุงบ 
    ประมาณ และวิชาการเสริม 
    หนนุ 

1.จงัหวดัไมเ่ผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู รวมถงึ
ข้อมลูเกี่ยวกบัประชาชนไร้ที่
อยูแ่ละข้อมลูทะเบียนคนจน 
ไมไ่ด้แยกแยะเป็นหมวดหมู่ 
ไว้ทําให้ยากตอ่การ
ประสานงาน 
2.การช่วยเหลือของรัฐบาลมี 
   เงื่อนไขยุง่ยากมาก 

ความสําเร็จภายในปี 2549-
2552 
1.มุง่เน้นการทํางานเชิงรุก 
  ในพืน้ที่เพื่อให้ผู้ ด้อยโอกาส 
  และผู้จดทะเบียนคนจนใ 
  สามารถมีบ้านมัน่คงเป็น 
   ของตนเอง  
 

2 กลุม่เศรษฐกิจชมุชน
และวิสาหกิจชมุชน 

1.มีศกัยภาพในการผลติ 
2.มีการปันผลรายได้สูส่มาชิก 
3.เน้นภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
  และการใช้วตัถดุิบท้องที่เป็น  
  หลกั 

1.ไมม่ีตลาดในการจําหน่าย 
   สนิค้าที่ถาวร 
2.เงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ 
   ที่ผา่นมาเน้นการพึง่พิง 
   ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
3.ขาดเครื่องมือที่ทนัสมยั 
4.สถานที่เก็บสินค้ามีน้อย 
5.ขาดการประสมัพนัธ์ 

1.การประสานกบัเครือข่ายฯ มี 
  โอกาสสงู  
2. หากผู้ นํามีความตัง้ใจจริง  
   มีโอกาสจะสร้างความเข้มแขง็  
  ให้กบักลุม่วิสาหกิจชมุชนได้ 
 

1.ขาดการประสานเชิง
บรูณาการจากทกุหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ความสําเร็จภายในปี2548-2552 
1.สามารถจดัหาและเช่า 
   สถานที่จําหน่ายสนิค้า 
  ชัว่คราวได้ ภายในช่วง 
  4 เดือน ระหวา่ง ต.ค. 49 
2.สามารถหาสถานที่ใน 
  การจําหน่ายสินค้าถาวร 
  ทัง้ในและตา่งประเทศได้ 
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ลําดบั
ที่ 

กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค 
เป้าหมาย 

3 กลุม่วิทยชุมุชนเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์ 

1.ได้เข้าร่วมทํางานกบัโครงการ 
   วิจยัในพืน้ที่จงัหวดั 
   สมทุรปราการ ทําให้มีโอกาส 
   ได้รับข้อมลูข่าวสารด้านชมุชน 
2.ผู้ นํามีความรู้ความสามารถ 

1.ขาดข้อมลูข่าวสาร ทําให้เป็น
อปุสรรคตอ่การประสานงาน 
2.ขาดการประสานงานในทีม 
3.ขาดศนูย์กลางการประสาน- 
   งาน 

1.มีโอกาสพฒันาทีมงาน พฒันา 
  ศยัภาพการเรียนรู้ด้าน    
  สื่อมวลชน 
2.มีโอกาสนําเสนอข้อมลูข่าวสาร 
   เพื่อประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสนิค้า 
   ชมุชน ผา่นสื่อวิทยโุทรทศัน์ 
3.มีโอกาสตอ่ยอดองค์ความรู้   
  ด้านการสื่อสารอยา่งตอ่เนื่อง 

1.การประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานรัฐยงั
ไมด่ีนกั 
 

ความสําเร็จภายในปี 2548-
2552 
1.สร้างเครือข่าย 
   ประชาสมัพนัธ์อยา่งครบ 
   วงจรในพืน้ที่จงัหวดั 
    สมทุรปราการ 

4 กลุม่พฒันาชีวิตด้าน
สวสัดิการ 

1.ผู้ นํากลุม่มีความสามารถให้ 
   ความรู้แก่ประชาชนและ 
   สามารถประสานให้ประชาชน 
   ได้ใช้สทิธิบตัร 30 บาท 

1.ขาดความสามารถในการ 
   รวมพลงัผู้ นําชมุชนที่มี 
   ความสามารถมาทํางาน 
   ร่วมเป็นทีม 

1.เข้าถงึกลุม่เป้าหมายเพื่อทําให้ 
   เข้าใจระบบสวสัดิการ  
2.มีโอกาสจดัเวทีการเรียนรู้ ด้าน 
  สวสัดิการ และระบบสขุภาพ 
  ในชมุชน 
3. มีหน่วยงานท้องถิ่นเสริมหนนุ 
    หนนุให้ความรู้ชมุชน 

1.ขาดงบประมาณหนนุ
เสริม 

ความสําเร็จภายในปี 2548-
2552 
1.ต้องการให้ประชาชนใน 
  ชมุชนตา่งๆในพืน้ที่ 
  จงัหวดัสมทุรปราการ มี 
  หลกัประกนัสขุภาพ 
2.เยาวชน/เดก็/ชรา ได้รับ 
   การดแูลอยา่งเทา่เทียม 
   กนั 
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ลําดบัที่ กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค เป้าหมาย 
5 กลุม่กองทนุ

สหกรณ์ออม
ทรัพย์/สหกรณ์
การเกษตร/
กองทนุเพื่อ
สงัคม 

1.มีความชดัเจนของ
โครงสร้าง 
   องค์กรมีกฎกติกา ระเบียบ 
   ปฏิบตัิที่ดี 
2.ผู้ นํามีความรู้ 
ความสามารถ 

1.สมาชิกขาดความรู้และไม ่
  สนใจตอ่กิจกรรมของสหกรณ์ 
สว่นใหญ่สมาชิกต้องการรู้วา่จะ
ได้รับเงินปันผลเพียงใด 
 2.ขาดการติดตามผลการใช้เงิน
กู้ ยืม วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ที่กู้ ยืมหรือไม่ 

1.สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
   ระหวา่งองค์กรสูอ่งค์กรได้ง่าย 
2.มีทนุในการจดัการให้ความรู้แก่
สมาชิก 

1.พ.ร.บ. 
2.นโยบายรัฐ 
3.ระเบียบกองทนุหมูบ่้าน 
มีเงื่อนไขยุง่ยาก 

ความสําเร็จภายในปี 2549 
1.ให้การอบรมความรู้เรื่อง 
   กองทนุหมูบ่้านแก่ 
   สมาชิก และเชื่อมประสาน 
  กบัเครือข่ายฯเพื่อให้การกู้ เงิน 
  เป็นไปตามระเบียบอยา่งชดัเจน  

6 กลุม่พฒันา
สิง่แวดล้อม 

1.ผู้ นํามีใจตอ่งานสงัคม 
2.เครือข่ายภาคประชาชนมี 
  ความเข้มแข็ง  

1.ขาดความสามารถในการ 
   รวมพลงัผู้ นําชมุชนที่มี 
   ศกัยภาพมาร่วมกนัทํางาน 

1.รัฐบาลให้ความสําคญัด้าน 
   สิง่แวดล้อม 
2.มีหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐ 
  และภาคเอกชนให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือด้าน
สิง่แวดล้อมระบบนิเวศ 

1.ขาดงบประมาณสนบัสนนุ
การฝึกอบรมแก่ชมุชน 
2.การเมืองท้องถิ่นเข้ามา 
แทรกแซงการทํางานของกลุม่ 
3.ประชากรแฝงไมให้ความ
ร่วมมือและไมเ่ข้าใจ 

ความสําเร็จภายในปี 2549 – 
2552 
1.ผลกัดนัให้มีคณะกรรมการ 
   ภาคประชาชนทํางานอยา่ง
ตอ่เนื่อง 
2.มีงบประมาณสนบัสนนุ 
   ช่วยเหลือ ผู้ นําชมุชนในการ 
   ดําเนินงานและประสานงาน 
3.สามารถพฒันาและจดัระบบ 
  สิง่แวดล้อมในชมุชน 
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ลําดบัที่ กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค เป้าหมาย 
7 กลุม่รณรงค์การ

มีสว่นร่วมของ
ภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ประชาธิปไตย 
 

1.มีสมาชิกครอบคลมุพืน้ที่ 
   จงัหวดัสมทุรปราการ 
2.มีเครือข่ายครอบคลมุ
ระดบั 
  ประเทศ  

1.ผู้ นําไมม่ีเงินเดือนประจํา 
2.ประชาชนยงัไมเ่ข้าใจด้าน 
   การมีสว่นร่วมของภาค 
   ประชาชน 
3.ผู้ นําขาดความรู้ด้าน 
   กฎหมาย 
4.ประชาชนขาดจิตสํานกึใน 
   การมีสว่นร่วม ขาดความ 
   สามคัคี 

1.มีกฎหมายรองรับ 
2.ทํางานตามรัฐธรรมนญูฉบบั 
   ประชาชน 2540  
3.หน่วยงานรัฐยอมรับการทํางาน 
   ตามรัฐธรรมนญู 
4.มีโอกาสเป็นศนูย์กลาง 
   ประสานงานในโครงการ 
   ยทุธศาสตร์ภาคประชาชน 
   ตามนโยบายของรัฐ 

1.ขาดงบประมาณ 
   สนบัสนนุ 
   ในการเผยแพร่  
   ประชาสมัพนัธ์ 
 

1.ต.ค.-ธ.ค. 48 อบรมผู้ นํา 
   ให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ 
    ประชาธิปไตย 
2.ต.ค.-ก.พ.49 เข้าร่วมใน 
   โครงการสง่เสริมวิถี 
    ประชาธิปไตยในองค์กร 
3.2549-2551 ประชาชนมี 
   ความเข้าใจ รัฐธรรมนญู 
   การมีสว่นร่วมของภาค 
   ประชาชนมากขึน้ 
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การรวมตวัในช่วงที่ 2 หลงัจากท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุม่ในลกัษณะตามพืน้ท่ีระยะหนึง่ ได้
เกิดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์ภาคประชาชนขึน้ ทีมงานวจิยัได้ทําการแก้ไขและ
คล่ีคลายปัญหา โดยจดัให้มีการเสริมองค์ความรู้ท่ีสอดรับกบัปัญหา รวมถึงการใช้หลกัการ “แสวง
จดุร่วม สงวนจดุตา่ง” จนสามารถคลีค่ลายปัญหาได้ในระดบัหนึง่ และผู้ นํากลุม่สามารถจบัมือ
ทํางานกนัได้อยา่งตอ่เน่ือง จนมีมตเิห็นชอบท่ีจะร่วมมือกนัเป็นพนัธมติรตอ่กนัในรูปแบบเครือข่าย
ทางสังคมด้วยเหตผุลดงันี ้

1. เครือขา่ยทางสงัคมจะช่วยให้เกิดพลงัตอ่รองและสร้างความเข้มแข็งในการผลกัดนั
ปัญหาของชมุชนสูปั่ญหาเชิงนโยบายของจงัหวดัได้ง่ายขึน้ 

2. เครือขา่ยทางสงัคมจะเปิดโอกาสให้เจตนารมณ์ของกลุม่ท่ีต้องการเข้าไปมีสว่นร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของชมุชนตา่ง ๆ ในจงัหวดัสมทุรปราการบรรลผุลสําเร็จเป็นรูปธรรมชดัเจนขึน้ 

3. เครือขา่ยทางสงัคมจะเลือกการแก้ไขปัญหาของชมุชนตา่งๆในจงัหวดั
สมทุรปราการโดยมุง่การทํางานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้นี ้
เครือขา่ยได้พิจารณาเห็นวา่เป้าประสงค์ท่ี 5, 6 ของจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเป้าหมายหลกัท่ี
เครือขา่ยจะนํามาขบัเคลื่อน เน่ืองจากสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและสามารถเพิม่คณุภาพ
ชีวิตท่ีดีแก่คนในชมุชนได้ขดัเจน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เป้าประสงค์ท่ี 5 ของจงัหวดัสมทุรปราการ   
  จะทําให้ประชาชนของจงัหวดัสมทุรปราการมีการเพิม่และกระจาย 
  รายได้ท่ีดี และมีความมัน่คงในชีวิตและความมัน่คงด้านท่ีอยูอ่าศยั 
กลยทุธ์ท่ี 5  1.  เพิ่มและกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน เพ่ือยกฐานะของผู้ มีรายได้ต่ํา 
   2.  จดัหาจดัสรรให้ประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ ในจงัหวดัสมทุรปราการสามารถมีท่ี
        อยูท่ี่ทํากินเป็นของตนเอง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 1.  ท่ีทําการปกครองจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. สํานกังานคลงัจงัหวดัสมทุรปราการ 
3. สํานกังานพฒันา (พอช.) 

เป้าประสงค์ท่ี 6  ของจงัหวดัสมทุรปราการ   
     จะทําให้จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีบ้านเมืองสะอาดเป็น 
     ระเบียบเรียบร้อยมีการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดี 
กลยทุธ์ท่ี 6   1.  จดัการสิง่แวดล้อมให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
   2.  ฟืน้ฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
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หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  1.  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
             2.  สํานกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการเครือขา่ยทางสงัคม ยงัได้นําข้อมลูเก่ียวกบัความจําเป็นพืน้ฐาน
(จปฐ.) มาร่วมพิจารณา พบวา่ข้อมลูเก่ียวกบัตวัชีว้ดัความจําเป็นพืน้ฐาน โดยสว่นใหญ่ต่ํากวา่
เกณฑ์มาตรฐานหลายตวัชีว้ดั  จงึเป็นเหตผุลสนบัสนนุท่ีสมควรหยิบยกเป้าประสงค์ท่ี 5 และ 6 มา
เป็นเป้าหมายสําคญัในการทํางานของเครือขา่ยทางสงัคม  

แสดงข้อมลูเก่ียวกบัตวัชีว้ดัความจําเป็นพิน้ฐาน (จปฐ.) ของประชาชนประจําปี 2548 
ท่ี ตวัชีว้ดัความจําเป็นพืน้ฐาน เป้าหมาย% ผล 
1 หญิงตัง้ครรภ์ได้รับการดแูลก่อนคลอด 100 99.8 ไมผ่า่น 
2 แมท่ี่คลอดลกูได้รับทําคลอด/ดแูลหลงัคลอด 100 99.0 ไมผ่า่น 
3 เดก็แรกเกิดมีนํา้หนกัไมต่ํ่ากวา่ 2,500 กรัม 100 99.9 ไมผ่า่น 
4 เดก็อายต่ํุากวา่ 1 ปี ได้รับวคัซีนครบ 100 99.9 ไมผ่า่น 
5 เดก็แรกเกิดได้กินนมแมอ่ยา่งน้อย 4 เดือนแรก 90 97.2 ผา่น 
6 เดก็ 0 – 5 ปี กินอาหารเหมาะสม/เพียงพอ 100 100.0 ไมผ่า่น 
7 เดก็ 6 – 15 ปี ได้กินอาหารถกูต้องครบถ้วน 100 100.0 ไมผ่า่น 
8 เดก็ 6 – 12 ปี รับวคัซีนป้องกนัโรคครบ 100 100.0 ไมผ่า่น 
9 ครัวเรือนได้กินอาหารมีคณุภาพได้มาตรฐาน 90 91.9 ผา่น 

10 ครัวเรือนมีความรู้การใช้รับตรวจสขุภาพประจําปี 100 91.5 ไมผ่า่น 
11 คนอายอุาย ุ35 ปีขึน้ไปได้รับตรวจสขุภาพประจําปี 30 91.8 ผา่น 
12 ครัวเรือนมีความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 100 95.5 ไมผ่า่น 
13 ครัวเรือนมีนํา้สะอาดด่ืมและบริโภคพอตลอดปี 95 95.7 ไมผ่า่น 
14 ครัวเรือนมีนํา้ใช้เพียงพอตลอดปี 95 95.5 ไมผ่า่น 
15 ครัวเรือนจดับ้านเรือน/บริเวณถกูสขุลกัษณะ 95 93.5 ไมผ่า่น 
16 ครัวเรือนมีถกูรบกวนจากมลพิษ 100 90.4 ไมผ่า่น 
17 ครัวเรือนมีการป้องกนัอบุตัภิยัอยา่งถกูวธีิ 100 94.5 ไมผ่า่น 
18 ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 100 95.5 ไมผ่า่น 
19 ครัวเรือนมีความอบอุน่ 100 95.1 ไมผ่า่น 
20 เดก็อาย ุ3 – 5 ปี รับบริการตรียมความพร้อม  100 99.6 ไมผ่า่น 
21 เดก็อาย ุ6 – 15 ปี รับการศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี 100 99.9 ไมผ่า่น 
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22 เดก็จบภาคบงัคบั 9 ปี ได้เรียนตอ่มธัยมปลาย 50  95.2 ผา่น 
23 เดก็จบภาคบงัคบั 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ 80 57.8 ไมผ่า่น 
24 คนอาย ุ15 – 60 ปีเตม็ อา่นออก/เขียนไทยได้ 100 99.9 ไมผ่า่น 
25 คนในครัวเรือนได้รับรู้ขา่วสาร 100 92.9 ไมผ่า่น 
26 คนอาย ุ18 – 60 ปี มีอาชีพและรายได้ 80 95.7 ผา่น 
27 รายได้เฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 20,000 บาทตอ่คน/ปี 70 100.0 ผา่น 
28 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 60 87.3 ผา่น 
29 คนในครัวเรือนไมต่ดิสรุา 100 97.0 ไมผ่า่น 
30 คนในครัวเรือนไมส่บูบหุร่ี 50 91.9 ผา่น 
31 คนตัง้แต ่6 ปีขึน้ไปปฏิบตักิิจกรรมศาสนา 100 93.0 ไมผ่า่น 
32 คนสงูอายไุด้รับการดแูลเอาใจใส ่ 100 99.9 ไมผ่า่น 
33 คนพิการได้รับการดแูลใจใส ่ 100 95.8 ไมผ่า่น 
34 ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุม่ในหมูบ้่าน/ตําบล 100 74.0 ไมผ่า่น 
35 ครัวเรือนมีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็น 30 80.5 ผา่น 
36 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะหมูบ้่าน 100 84.4 ไมผ่า่น 
37 คนท่ีมีสทิธ์ิได้ไปใช้สทิธ์ิเลือกตัง้ 100 97.0 ไมผ่า่น 

ท่ีมาข้อมลู : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
 เครือขา่ยทางสงัคม  ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการของเครือขา่ยและจดัทําพนัธะสญัญากนั
ขึน้ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2548   
  
 วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายทางสังคม 
 คณะกรรมการเครือขา่ยทางสงัคม  ได้ระดมความคดิและวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือขา่ย
พบข้อมลูสรุปดงันี ้
จดุแข็ง  1.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนบางกลุม่ มีภาระใจตอ่สว่นรวม และมีจิตสาธารณะ แตผู่้ นําอีก 
 หลายกลุม่มีภาระใจตอ่งานสว่นรวมแตข่าดความจริงใจ 

2. ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนมีประสบการณ์ในการทํางานชมุชนและมีพลงัในการรวม 
       มวลชน รวมถงึมีผลงานด้านการพฒันาท้องถ่ิน  และมีศกัยภาพ 

จดุออ่น  1.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนยงัขาดความจริงใจตอ่กนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลายคนมี 
      ความขดัแย้งตอ่กนั 
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2.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน ทํางานไมมี่เงินเดือนจงึขาดทนุทรัพย์ในการขบัเคลื่อน 
3.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนหลานคนทํางานหลายบทบาท จงึมีอปุสรรคในการจดัสรรเวลา 
     ในการมาเข้าร่วมประชมุกบัเครือขา่ย ทําให้การดําเนินงานหลายเร่ืองเป็นไปด้วย 
     ความลา่ช้า 

โอกาส    มีโอกาสเข้าถึง CEO   ทําให้เกิดความคลอ่งตวัในการแก้ไขปัญหาของชมุชน 
อปุสรรค  การทํางานของภาครัฐมีงานซํา้ซ้อนกนัหลายหน่วยงาน จงึยากตอ่การประสานงาน 

4. ความเป็นมาของเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุม่วิสาหกิจชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการท่ีได้รับการอนมุตัจิดทะเบียน ณ ปัจจบุนัมี
จํานวน 130  กลุม่  สว่นใหญ่ดําเนินการโดยคณะบคุคลท่ีมีความผกูพนักบัวิถีชีวิตของท้องถ่ิน การ
ดําเนินงานของวิสาหกิชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการยงัมีความออ่นแอในด้านระบบการบริหาร
จดัการ  รวมถึงความต้องการในการพฒันาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ นําชมุชนให้มี
ความพร้อมในการแขง่ขนัทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศอีกมาก นอกจากนัน้ยงัมีปัญหา
ในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม ทําให้เสียโอกาสทางการตลาดอยูบ่อ่ยครัง้   เพราะไมส่ามารรถรวม
พลงัเพ่ือจดัสรรทรัพยากรและสนิค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าได้ อีกทัง้ยงัไมส่ามารถยกระดบั
คณุภาพของสนิค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
 จากการท่ีผู้ นํากลุม่วิสาหกิจชมุชนได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการวิจยัในครัง้นี ้  สว่นใหญ่
เป็นกลุม่วิสาหกิจชมุชนในเขตอําเภอบางบอ่ และอําเภอเมือง ซึง่มีวสิาหกิจชมุชนอยู ่43  กลุม่  ได้
ร่วมกนัพิจารณาเห็นวา่อําเภอบางบอ่ อําเภอเมือง เป็นเขตชมุชนท่ีมีความเจริญ  จะมีผู้วา่งงานอยู่
คอ่นข้างมาก โอกาสในการสร้างงานของกลุม่วิสาหกิจชมุชนให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีมีทางเป็นไปได้
สงู อีกทัง้วิธีคดิของคนในชมุชน มกัรอความชว่ยเหลือจากภาครัฐอยูเ่สมอ เน่ืองจากมีหนว่ยงาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนย่ืนมือเข้ามาสนบัสนนุอยา่งสม่ําเสมอ จงึทําให้ซมึซบัและปลกูฝังวธีิคิด
แบบพึง่พาผู้ อ่ืนมาเป็นเวลาช้านาน ผลของการสนทนาหารือตอ่กนัได้ข้อสรุปวา่วิสาหกิจชมุชนใน
ตําบลตา่งๆ ควรจะจะรวมตวักนัในรูปแบบของเครือขา่ย จงึมีมตใิห้ใช้ช่ือวา่เครือขา่ยวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ โดยในเบือ้งต้นจะเช่ือมโยงธุรกิจในกลุม่ตา่ง ๆ ดงันี ้
 
 
 
 
 



 63

1. กลุม่วิสาหกิจชมุชนผลติภณัฑ์ปลาสลดิบางบอ่ 
2. กลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านเกษตรกรบางบอ่พฒันา 
3. กลุม่วิสาหกิจชมุชนกะปิหอมกลุม่แมบ้่านเกษตรสร่างโศก  จดทะเบียนแล้ว 
4. กลุม่วิสาหกิจชมุชนผู้ปลกูขา่ตําบลบางเพรียง 
5. กลุม่วิสาหกิจชมุชนแปรรูปทํานํา้ปลาจากปลากะตัก่ 
6. กลุม่วิสาหกิจชมุชนชมุชนบ้านไร่พริก 
7. กลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ดอกไม้ประดษิฐ์ช่อทิพย์          เป็นกลุม่ท่ียงัไมไ่ด้จดทะเบียน 

ทัง้นี ้ ได้เลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยพนัธมิตรทางคณุคา่รวม  12  คน อีกทัง้ได้ร่วมกนั
คดิและได้จดัทําแผนกลยทุธ์ของเครือขา่ยเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงได้ร่วมลงนามในพนัธะสญัญาตอ่หน้า CEO  และส่ือมวลชนไปแล้วในวนัท่ี  13  กรกฎาคม  
2549  ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ  

วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
จดุแข็ง  1.  ผู้ นํามีภมูิปัญญา และสามารถนําภมูิปัญญามาตอ่ยอดและสร้างมลูคา่เพิ่มได้ 
 2.  กลุม่วิสาหกิจชมุชนได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
จดุออ่น  1.  ขาดความสามารถในด้านการบริหารจดัการ 
 2.  มีแนวคดิแบบพึง่พาผู้ อ่ืนรอการช่วยเหลือจากภาครัฐและบคุคลภายนอกเป็น 
      หลกั 
 3.  ขาดแหลง่เงินทนุในการขยายธุรกิจ 
 4.  มีความออ่นแอในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 
 5.  การตลาดอยูใ่นวงจํากดั 
โอกาส  1.  มีโอกาสขยายตลาดเน่ืองจากอยูใ่กล้สนามบนิสวุรรณภมูิ 
 2.  มีโอกาสในการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กบัประชาชนในชมุชนสงู 
อปุสรรค    ไมก่ล้าเส่ียงในการลงทนุ  เพราะไมมี่ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั 
                 สมทุรปราการเพี่อการตดัสนิใจ 
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 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 เครือขา่ยพนัธมิตรแห่งคณุคา่ท่ีเกิดขึน้จากโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ในครัง้นี ้ ได้มีการประชมุปรึกษาหารือระหวา่งกนั และได้ให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการตา่ง ๆ ไปแล้วดงัมีรายละเอียดดงันี ้
 
ลําดบัท่ี ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่าย การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจบุนั 
1 
 
1.1  
1.2  

ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่าย
ในขัน้ต้น ประกอบด้วย 
เครือข่ายทางการเงิน 
เครือข่ายทางวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 

1.1  ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัและ
เหน็ชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนั โดยได้ทํา
พนัธะสญัญาและบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัไว้แล้ว 
1.2  มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ของเครือข่ายเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว แตย่งัมิได้นําแผนของเครือข่ายไปดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน์แก่สมาชิกแตไ่ด้รายงานและให้สญัญาด้วย
วาจาตอ่ CEO  เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม  2549 ณ ห้อง
ประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ วา่จะนํา
แผนงานไปดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

2 
 
2.1 
2.2 

ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
แท้จริงประกอบด้วย 
เครือข่ายทางสงัคม 
เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ 

2.1 ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัและเหน็ชอบ
ท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัมิตรซึง่กนัและกนั โดยได้ทําพนัธะ
สญัญาและบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัไว้แล้ว 
 2.2 มีการจดัทําแผนกลยทุธ์และแผนแมบ่ทของเครือข่าย
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีการนําแผนงานบางสว่นของ
เครือข่ายไปดําเนินการให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ว 
เครือข่ายทางสงัคมได้ลงนามในพนัธะสญัญาตอ่กนัใน
วนัท่ี 28 ก.พ. 49 สว่นเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ
และวิทยาการได้ลงนามพนัธะสญัญาตอ่กนัในวนัท่ี 13 
กรกฎาคม 49 โดยทัง้ 2 เครือข่ายได้รายงานผลตอ่ CEO  
เม่ือวนัท่ี 13 กรกาคม  2549 ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลาง
จงัหวดัสมทุรปราการ  
2.3  มีองค์กรรองรับเพ่ือทําหน้าท่ีให้การบริหารจดัการ 
2.4  มีแผนการดําเนินงานและได้นําแผนงานบางสว่นไป
ปฏิบติัเพ่ือให้บริการแก่สมาชิก โดยสามารถประเมินผลได้
ทัง้ในรูปตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน 
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 วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแต่ละเครือข่าย และแนวทางการดาํเนินการ 

เครือข่ายทางการเงนิ  การรวมตวัเป็นเครือขา่ยพนัธมิตรแห่งคณุคา่ของเครือขา่ยการเงินในครัง้นี ้ 
ได้คดัเลือกคณะกรรมการ  10  คน  เพ่ือวางกรอบทิศทางการบริหารจดัการเครือขา่ย โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย 

1.  นายไพรัตน์  ยิ่งยงค์ 
2.   หมอ่มหลวงสกลุ  มาลากลุ 
3.  นางสาววงจนัทร์  โรจนพทิกัษ์ 
4.  นายธีรวงศ์  เหมวนั 
5.  นางสาวสกุญัญา บญุฤทธ์ิ 
6.  นางสาวทศันีย์  เพีย้นสําอางค์ 
7.  นายเทวินทร์  วงษ์นรินทร์ 
8.  นายตระกลู  ดวงทบัทิม 
9.  นางดารีกลุ  เพิ่มพลู 
10. นางสาวบสุดี  สะสกิลุ   

วัตถุประสงค์  คณะกรรมการเครือขา่ยทางการเงินได้ร่วมประชมุและมีมตติกลงร่วมกนัในด้าน
วตัถปุระสงค์ดงันี ้
1. เพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจในด้านการรับฝากเงินและขยายช่องทางการเช่ือมโยงธุรกิจให้ครอบคลมุทกุ

ด้าน 
2. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนัระหวา่งผู้ นําของเครือขา่ย 
3. เพ่ือเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจทางการเงินแก่ผู้ นําของเครือขา่ย  โดยวิธีการจดั

อบรม  ดงูาน   แลกเปล่ียนความคดิเห็นด้านธุรกิจการเงินกบัผู้ นําในสถาบนัการเงินชัน้นําของ
ภาคเอกชน 

4. เพ่ือนําเสนอแนวทางแตค่ณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์  เร่ือง”การพฒันา ปรับปรุง
สวสัดกิารในด้านตา่ง ๆ แก่สมาชิกครือขา่ย” 

เป้าหมาย   (2549 – 2551) 
1. สหกรณ์ในเครือขา่ยมีการเช่ือมโยงธุรกิจตอ่กนัอยา่งกว้างขวาง 
2. ผู้ นําเครือขา่ยมีความไว้วางใจตอ่กนั และมีความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั 
3. ผู้บริหารและผู้ นําของเครือขา่ยมีความรู้ มีความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 
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4. แนวทาง  “การพฒันา ปรับปรุงสวสัดกิารในด้านตา่ง ๆ แก่สมาชิกเครือขา่ย ได้รับความ
เห็นชอบจากการดําเนินงาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอํานาจในการอนมุตัแิละตดัสนิใจ  ตลอดจน
สามารถนําแนวทางไปใช้เพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิกของเครือขา่ย 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้คดัเลือกคณะกรรมการของเครือขา่ย จํานวน 
12 คน  เพ่ือวางกรอบทิศทางการดําเนินงานรวมถงึการบริหารจดัการเครือขา่ยให้เกิดความยัง่ยืน 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นายธนาวฒุ ิ  ทิพย์ประเสริฐ 
2.  นายศกัดิช์ยั  โภคชชัวาล 
3.  นางสายหยดุ  พลูสวสัดิ ์
4.  นางมะล ิ  เกิดแสง 
5.  นางมณีนาถ   อินทรประสทิธ์ิ 
6.  นายมงคลลต์ั  พกุะนดัด์ 
7.  นางสชุาดา  ย่ีสุน่ 
8.  นายบญุยืน  ช่วยเจริญสขุ 
9.  นายไพโรจน์  เหลือสนิ 
10.  นางสนุนัท์  ควงนิล 
11.  นายศกัดิช์ยั  โภคชชัวาล 
12.  นายสทิธิชยั   โรจน์รัตนชยั 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาการจดัการธุรกิจของวิสาหกิจชมุชนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
2. เพ่ือให้บริการทางการศกึษาแก่ผู้ นําชมุชนและผู้ประกอบการในชมุชน 
3. เพ่ือสง่เสริมอาชีพและการสร้างงานแก่ประชาชนในชมุชน 

เป้าหมาย  2549 – 2551 

1. ชมุชนตา่ง ๆ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบางบอ่ของจงัหวดัสมทุรปราการ มีระบบการจดัการ
ธุรกิจของวิสาหกิจชมุชนท่ีดีมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

2. ผู้ นําชมุชนและผู้ประกอบการในชมุชนมีความรู้ความสามารถในการเป็นแกนนําท่ีมีศกัยภาพ
ของชมุชน เพ่ือร่วมกนัพฒันาเครือขา่ยให้เข้มแข็งและสามารถสร้างเครือขา่ยให้ครอบคลมุใน
ทกุชมุชนของจงัหวดัสมทุรปราการ 
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3. เครือขา่ยวสิาหกิจชมุชนสามารถสร้างงานให้แก่ประชาชนทัง้ 5 อําเภอ 1 และก่ิงอําเภอ  ได้มี
งานทําและมีรายได้ท่ีมัน่คงสามารถพึง่พิงตนเองได้ 

เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิและวทิยาการ   
 เครือขา่ยความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ ได้จดัตัง้ขึน้ด้วยความพร้อมใจของผู้ นํา
เครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ(กลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน) และผู้ นําเครือขา่ยกลุม่อาชีพ
จงัหวดัสมทุรปราการ(กลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน)จดัเป็นความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ี
แท้จริง  โดยทัง้2  กลุม่ ได้พิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการของตนขึน้มา เป็นคณะกรรมการของ
เครือขา่ย  ความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ โดยได้มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ไว้  เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนได้นําแผนงานบางสว่นไปปฏิบตั ิ เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกไปบ้าง
แล้ว  โดยคณะกรรมการจากเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 15  คน และ
คณะกรรมการจากเครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ  จํานวน 18  คน 
 รวมคณะกรรมการเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ รวม 32  คน ดงัรายช่ือ 

1. นายมงคลตัถ์  พกุะนดัด์ 
2. นายวทิยา  รุ่งเจริญชยัศลิป์ 
3.  นายวิริทธ์ิ  อินทรศริิ 
4.  นางนนัทพร  สขุไสว 
5.  นายไพรัตน์  ยิ่งยงค์ 
6.  นางดารีกลุ  เพิ่มพลุ 
7.  นายสลกัเพชร  สารทอง 
8.  นางมงคล  ทองคํา 
9.  นายประทีป  โมวพรหมานชุ 
10.  นายทศัน์  โสภาคดษิฐ์ 
11.  นายเชษฐศกัดิ ์  เพชรบญัชา 
12.  นายเสกสวุชัร  บริสทุธ์ินฤดม 
13.  นายวเิชียร  เพ็ชรดี 
14.  นายทศัน์  วิมาลยั 
15.  หมอ่มหลวงสกลุ มาลากลุ 
16.  นางมะล ิ  เกิดแสง 
17.  นางสายหยดุ  พลสูวสัดิ ์
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18.  นายวชิยั  เกิดแสง 
19.  นางลาวลัย์  แย้มแสงทอง 
20.  นางสชิุลา   วฒันผาสกุ 
21.  นางองัคณา  ขาวเผือก 
22.  นางวี   วงษ์ศรี 
23.  นางชวนช่ืน  บญุเหลง็ 
24.  นางสาววนัดี  ทองเรือง 
25.  นายศกัดิช์ยั  โภคชชัชวาล 
26.  นายสทิธิชยั   โรจน์รัตนชยั 
27.  นางชินานาง   วาวตะค ุ
28.  นางสมศรี  เหลา่จนัทร์ 
29.  นางอญัชลี  กลอ่มเกลีย้ง 
30.  นายประทีป  แจ่มกลาง 
31.  นางฉลวย  เพียรหาศลิป์ 
32.  นางเบญวรรณ  จารุเพ็ญพลูสขุ 

วัตถุประสงค์  คณะกรรมการเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการได้ร่วมประชมุและมี
มตกํิาหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้
1. เพ่ือร่วมกนัจดัหาตลาดถาวรทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัจําหน่าย

สนิค้าและผลติภณัฑ์ของสมาชิกเครือขา่ย 
2. เพ่ือให้บริการทางการศกึษา “ด้านการบริหารและการจดัการธุรกิจอยา่งมืออาชีพ” แก่ผู้ นําของ

เครือขา่ย 

เป้าหมาย  (2549 – 2551) 
10. ได้ตลาดถาวรทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือเป็นแหลง่จดัจําหนา่ยสนิค้า/ผลติภณัฑ์ของ

สมาชิก 
2.  ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและผู้ นํากลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน มีความรู้และทกัษะในการ
 บริหารจดัการธุรกิจ (ทัง้ด้านงาน เงิน คน)  อยา่งมืออาชีพ 
3.  มีคูมื่อเพ่ือการศกึษาไว้ใช้รวม  2  เลม่  ใน ปี 2549 
 มีคูมื่อเพ่ือการศกึษาไว้ใช้รวม  2  เลม่  ใน ปี 2550 
 มีคูมื่อเพ่ือการศกึษาไว้ใช้รวม  2  เลม่  ใน ปี 2551 
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เครือข่ายทางสังคม   
  แกนนําทัง้  7  กลุม่  ได้พร้อมใจกนัเลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยทางสงัคมขึน้รวม  

20 คน  และได้ลงนามในพนัธะสญัญาระหวา่งกนัในวนัท่ี  28 ก.พ. 49 โดยได้มีการวิเคราะห์
ศกัยภาพของเครือขา่ย และจดัทําแผนแมบ่ทเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานไว้  ทัง้นีแ้ผน
บางสว่นได้ดําเนินการให้บริการแก่ประชาชนในชมุชนไปแล้ว  สําหรับคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นางประภาจิต สวา่งพฒันา 
2. นางสาวมยรีุ เลด็ลอด 
3. นางกาญจนา แก่นจนัทร์แดง 
4. นายนพพร ขําพร้อม 
5. นางสาวสนอง ถ่ายแช่ม 
6. นายสมยั สง่เสริม 
7. นายสพุร อรุณสวะสดิ ์
8. นายวิโรจน์ เวทตวงศ์ 
9. นางสาวสดุารัตน์ บ้านคา่น 
10. นายสชุาต ิกลิน่มาหอม 
11. นางฉลวย ถาวรศกัดิ ์
12. นายทวี ถาวรศกัดิ ์
13. นาวสาวงามพศิ โกสราภรณ์ 
14. นางศริิ วงษ์เปรม 
15. นายภหูะพฒัน์ มัง่มี 
16. นายสายบวั กนัภยั 
17. นายสจุริต บญุรอด 
18. นางสมคดิ ทองโบราณ 
19. นางทศัพร เพนียมตะเคียน 
20. นางสาวพชัริน นาคเนียมบญุมี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพิม่อํานาจในการตอ่รองและผลกัดนัปัญหาของชมุชนสูปั่ญหาเชิงนโยบายระดบัจงัหวดั 
2. เพ่ือการมีสว่นร่วม ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยั แก่คนจนจดทะเบียนและผู้ ด้อยโอกาส

ทางสงัคม 
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3. เพ่ือการมีสว่นร่วม ในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและการพฒันาชมุชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดี รวมถงึการเพิ่มรายได้และการลดรายจ่ายของสมาชิกในชมุชน 

 เพ่ือศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในเร่ือง การพฒันาอาชีพบนวถีิทางสหกรณ์ โดยจดัทํา
 ผา่นโครงการนําร่อง “บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา”    
 เพ่ือการตดิตามความสําเร็จ ของโครงการนําร่อง “บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา” โดย
 มุง่หวงัวา่ประชาชนในชมุชน จะมีอาชีพหลกัท่ีมัน่คง มีรายได้ มีการลดคา่ใช้จ่ายของครัวเรือน 

 รวมถึงมีการออม  พร้อมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในการทํางานและการดําเนินชีวิตอยูร่่วมกนั
 บนวิถีทางแหง่สหกรณ์  โดยสามารถพึง่พิงตนเองได้ 
4. เป้าหมาย  (ปี  2549 – 2552) 
1. ปัญหาของชมุชนได้รับการแก้ไขอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. คนจนจดทะเบียนและผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม มีบ้านท่ีอยูอ่าศยั และท่ีทํากินเป็นของตนเอง 
3. ประชาชนในชมุชนมีความรู้ด้านสทิธิประโยชน์และมีหลกัประกนัสขุภาพโดยถ้วนหน้า  

 แนวทางการดาํเนินการ 
 การดําเนินการวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ใช้ลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่น
ร่วม ภายใต้กรอบแนวคดิการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมติร  ซึง่การดําเนินงานโดยสว่นใหญ่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีตัง้ไว้ แตมี่การปรับแผนในบางช่วงเพ่ือให้สอดรับกบับริบทของกลุม่ในพืน้ท่ีจงัหวดั 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีทีมวิจยัได้กําหนดกรอบไว้ดงัแสดงในตารางบทท่ี 3  แผนงานการ
ดําเนินการของทีมวิจยัจงัหวดัสมทุรปราการ (หน้า 38 – 51) 
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 ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 
 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการใน
ครัง้นี ้ พิจารณาได้  2  ประเดน็  ได้แก่ 
1.  บริบทของทมีวิจัย   ได้แก่ 
 ●  การยดึมัน่ในกรอบแนวคดิของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร 
 ● สามารถบริหารจดัการได้ตามแผนงานท่ีตัง้ไว้  (ทัง้แผนงาน  แผนเงิน  และแผนคน) 
โดยยดึหลกั Plan Do Check  Action อยา่งตอ่เน่ือง แม้จะต้องมีการปรับแผนงานอยูห่ลายครัง้เพ่ือให้
สอดรับกบับริบทของกลุม่  อาทิเชน่ ต้องแยกจดัเวทีการประชมุระหวา่งกลุม่ภาคประชาชน และกลุม่
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน เน่ืองจากผู้ นําไมล่งรอยตอ่กนั อีกทัง้มีความขดัแย้งในระดบับคุคล อนัเน่ืองจากการ
ไมย่อมรับซึง่กนัและกนั และการขาดความไว้วางใจตอ่กนัในด้านความโปร่งใสในอดีตท่ีผา่นมา อยา่งไรก็
ตามทีมงานวจิยัได้เพียรพยายามหาวิธีการและใช้กระบวนการบริหารอยา่งครบวงจร จงึช่วยลดอปุสรรค
และมีสว่นสําคญัตอ่ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยได้ดีระดบัหนึง่ 

 การลงพืน้ท่ีของทีมวิจยัอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

 การสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนัทางใจระหวา่งผู้ นํากลุม่กบัทีมงานวิจยั 

 การชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผลการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอและ
ตอ่เน่ืองตอ่CEOและผู้บริหารของจงัหวดัท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง มีสว่นช่วยเสริมความสําเร็จของการเช่ือมโยง
เครือขา่ยพนัธมิตรอยา่งมาก 
 ●  การยดึหลกั “แสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง”  ในการแก้ไขปัญหา ช่วยทําให้ผู้ นํากลุม่ภาค
ประชาชน และกลุม่สหกรณ์จดทะเบียนให้ผนกึกําลงัร่วมกนัได้ 
2. บริบทของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนและกลุ่มสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนในพ้ืนทีจั่งหวัด
สมุทรปราการ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายได้แก่ 
ปัจจัยแวดล้อมภายในของกลุ่ม 
ด้านตัวผู้นํากลุ่ม   
กลุม่ภาคประชาชน มีจดุเดน่ในด้านความตัง้ใจและมุง่มัน่ตอ่การมีสว่นร่วมในการเช่ือมโยงเครือขา่ยดี
มาก อีกทัง้มีจิตสาธารณะ จงึสง่ผลในการเช่ือมโยงพนัธมิตรในกลุม่ภาคประชาชนเกิดพลงัสงู แตใ่น
ขณะเดียวกนัมีจดุออ่นในตวัผู้ นําท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ยในครัง้นี ้  กลา่วคือ ผู้ นําภาค
ประชาชนสว่นใหญ่ขาดองค์ความรู้ อีกทัง้ผู้ นําบางคน ขาดการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส จงึเกิดความ
ขดัแย้งภายในใจระหวา่งกนั ซึง่เป็นอปุสรรคทําให้โอกาสในการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งกลุม่
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ภาคประชาชนและภาคสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเป็นไปด้วยความยากลําบาก  ทัง้นีที้มงานวิจยั จงึต้องใช้
เวลามากเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านนีโ้ดยยดึหลกั “แสวงจดุร่วม  สงวนจดุตา่ง”  เป็นกลยทุธ์ในการขบัเคลื่อน 
กลุ่มสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน   
มีจดุเดน่ในการบริหารจดัการ มีโครงสร้าง รูปแบบ ระเบียบปฏิบตัท่ีิดีและเอือ้อํานวยตอ่การเช่ือมโยง
เครือขา่ยพนัธมิตร แตมี่จดุออ่นท่ีพบก็คือ ผู้ นําขาดภาระใจในการเข้ามามีสว่นร่วมอีกทัง้ระเบียบข้อบงัคบั
ขององค์กรก็เป็นอปุสรรคตอ่การมาเข้าร่วมประชมุ ทําให้ต้องสง่ตวัแทนสลบัหน้ามาประชมุ ซึง่สง่ผลให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความลา่ช้ายิ่งขึน้ 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จ 
 ♦  ผู้วา่ CEO  และนายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรปราการ รวมทัง้สมาชิกวฒุิสภาได้ให้ 
       ความสนใจตอ่โครงการวิจยัโดยมาเป็นประธานเข้าร่วมประชมุในเวทีสําคญัหลายครัง้ 
         อีกทัง้เป็นโอกาสให้ทีมงานวิจยัได้รายงานผลการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึได้ 
                   ให้กําลงัใจแก่ผู้ นํากลุม่ท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นอยา่งดี 
 ♦  สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการและทีมงานให้ความร่วมมือในการประสานงานดี 
 ♦ การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 2549 ท่ีผา่นมารวมถึงการเมืองท้องถ่ินมี
อิทธิพลอยา่งมากตอ่การจดัเวทีการประชมุ ทําให้ต้องเล่ือนการประชมุอยูบ่อ่ยครัง้ สง่ผลให้ขาดความ
ตอ่เน่ืองในการเช่ือมโยงเครือขา่ยในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ตารางแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเร็จและส่งผลกระทบต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย 
บริบทของทีมงานวิจยั  ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก : ผลสําเร็จ/ผลกระทบ 

ตอ่ผลสําเร็จ    
-  การยดึมัน่ในกรอบแนวคิดของการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
- การบริหารจดัการ (แผนงาน,แผนเงิน,แผนคน).ให้สอดคล้องกบั
แผนงานท่ีตัง้ไว้อยา่งครบวงจรโดยยดึหลกั Plan Do check Action  
*  การลงพืน้ท่ีของทีมวิจยัอยา่งสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 
*  การสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนัทางใจกบัผู้ นํากลุม่/
องค์กร 
*  การชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผล การ
ดําเนินงานอยา่งสม่ํา เสมอ และตอ่เน่ืองตอ่ ผู้วา่ CEO 
*  การยดึหลกั “แสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง” เป็นกลยทุธ์แก้ปัญหา
ความขดัแย้งในระดบับคุคลของกลุม่ผู้ นํา 

 ตอ่ผลสําเร็จ  
-  ผู้บริหารระดบัสงูของจงัหวดัให้ความสนใจตอ่
โครงการวิจยัดี 
-  สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการและทีมงานให้ความ
ร่วมมือในการประสานงานดี 
ตอ่ผลกระทบ 
- การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 
2549 ท่ีผา่นมารวมถงึการเมืองท้องถ่ินมีอิทธิพลอยา่ง
มากตอ่การจดัเวทีการประชมุ ทําให้ต้องเล่ือนการ
ประชมุอยูบ่อ่ยครัง้ 
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   จากตารางจะเห็นได้วา่ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรตามความคาดหวงัมีอยู ่
2 ระดบั  ได้แก่ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้นและความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ี
แท้จริง 

♦  ความสาํเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายขัน้ต้น 
 กลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน ซึง่ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนั โดยได้ทําพนัธะสญัญา
ข้อตกลงร่วมกนั และรายงานผลตอ่ผู้วา่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการและส่ือมวลชนในวนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2549 ระหวา่งเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ รวม 
2 เครือขา่ย ดงันี ้
 1.  เครือขา่ยทางการเงิน  
 2.  เครือขา่ยวสิาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
  โดยผู้ นํากลุม่ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยั และมีการจดัทําแผนกลยทุธ์ไว้เรียบ
ร้อบแล้ว แตย่งัมิได้นําแผนงานไปดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกแตอ่ยา่งใด  

♦  ความสาํเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายที่แท้จริง 
 กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ซึง่ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนั และรายงานผลตอ่ผู้วา่
ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการและส่ือมวลชนในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 ระหวา่งเวลา 09.00 – 
14.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ รวม 2 เครือขา่ย ดงันี ้

1. เครือข่ายทางสังคม ได้ทําพนัธะสญัญาข้อตกลงร่วมกนั ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2549 
โดยผู้ นําเครือขา่ยได้จดัทําแผนชมุชนของตนเอง       โดยมุง่เน้นการพึง่พิงตนเองเป็นสําคญั  อีกทัง้ได้นํา
แผนชมุชนของตําบลตา่งๆ มาพิจารณาร่วมกนั และจดัทําเป็นแผนแมบ่ท ระยะเวลา 2549 – 2551 รวม 3 
ปีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    โดยแผนงานดงักลา่วจะผลกัดนัเป็นแผนเชิงนโยบายในระดบัจงัหวดั  เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยภาคประชาชนผา่นเครือขา่ยทางสงัคม ซึง่คณะกรรมการมีความมัน่ใจวา่
การรวมตวัเป็นเครือขา่ยในครัง้นีจ้ะทําให้เกิดพลงัการตอ่รองท่ีจะสง่ผลให้การแก้ไขปัญหาของชมุชนเกิด
ความสําเร็จอยา่งได้ผลเป็นรูปธรรมได้  นอกจากนัน้ผู้ นําเครือขา่ยได้นําแผนบางสว่นไปปฏิบตัเิพ่ือให้
บริการแก่สมาชิก จนเกิดผลท่ีสามารถประเมินได้ 

2. เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิและวทิยาการ ได้ทําพนัธะสญัญาข้อตกลงร่วมกนั 
ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 และได้จดัทําแผนกลยทุธ์ โดยได้นําแผนบางสว่นไปปฏิบตัเิพ่ือให้บริการแก่
สมาชิก จนเกิดผลท่ีสามารถประเมินได้ 
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บทที่ 5 บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน 
5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์ 
 หากจะพจิารณาตวัแบบในการวิเคราะห์ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยในครัง้นีส้ามารถแยก
เป็น 3  รูปแบบได้แก่ 

1. ตวัแบบในการวิเคราะห์กลุ่มภาคประชาชน เกิดความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ี
แท้จริงรวมโดยใช้ช่ือวา่เครือขา่ยทางสงัคมซึง่มีตวัแบบในการวิเคราะห์ตามลําดบัดงัภาพ 
 
 

 

9 ลงมือปฏิบติัตามพนัธะสญัญา 

8  จดัทําพนัธะสญัญาแหง่ความร่วมมือระหวา่งกนัของเครือข่ายทางสงัคม  

7  จดัทําแผนแมบ่ทเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหา  

6  การระดมความคิดเพ่ือการตดัสินใจเข้าไปมีสว่นร่วมตอ่การแก้ไขปัญหาเร่งดว่น 
โดยยดึยทุธศาสตร์ของจงัหวดัเป็นแนวทางขบัเคลื่อน 

5. การรวมตวัเป็นองค์กรแหง่เครือข่ายทางสงัคมเพ่ือการมีสว่นร่วม 
ในการบริหารจดัการและเพ่ือการแก้ไขปัญหาในชมุชนของจงัหวดัสมทุรปราการ  

3 การรวมตวัของกลุม่ในพืน้ท่ีเดิมเพ่ือตอ่ยอดให้เกิดพลงั และ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่กลม่ในพืน้ท่ีเดิมรวม 7 กลม่ 

2  กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในเวทีระดบัตําบล  

1  กระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน 
ท่ีมีศกัยภาพและมีภาระใจตอ่สงัคม 

4 การหนนุเสริมองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เร่ิมต้น 

แสดงตวัแบบในการวิเคราะห์การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มภาคประชาชน



 75 

2.  ตวัแบบในการวิเคราะห์กลุ่ม/สหกรณ์ที่จดทะเบยีน 
 การรวมตวัเป็นเครือขา่ยกลุม่วิสาหกิจชมุชนท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนสามารถ

รวมตวักนัเป็นเครือขา่ยได้สําเร็จ แตจ่ดัเป็นความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้น รวม 2  เครือขา่ย 

ได้แก่  
1. เครือขา่ยทางการเงิน  เป็นการรวมตวัของกลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
2. เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นการรวมตวัของกลุม่วิสาหกิจชมุชนท่ี

จดทะเบียน โดยมีตวัแบบในการวิเคราะห์ดงันี ้
 
 
 

  
 
 

5 จดัทําแผนกลยทุธ์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือข่าย 

3 จดัเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการ เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่  และเสริม
องค์ความรู้เพ่ือให้เกิดพลงัในการเช่ือมโยงเครือข่ายตอ่กนั 

2  จดัเวทีการประชมุ เพ่ือหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย  

1 จดัเวทีการประชมุเพ่ือเชิญผู้ นํากลุม่/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมาสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบักรอบแนวคิดและแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย 

เร่ิมต้น 

4 การรวมตวัเป็นเครือข่ายองค์กรแหง่ความร่วมมือระหวา่งกนั 
เกิดเครือข่ายทางการเงิน และเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

แสดงตวัแบบในการวิเคราะห์การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/สหกรณ์ที่จดทะเบียน
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3.  ตวัแบบในการวิเคราะห์กลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียน 
 กลุม่ภาคประชาชนและสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน สามารถรวมตวัเป็นเครือขา่ยพนัธมิตร ท่ี
แท้จริง ใช้ช่ือวา่เครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  นบัวา่เป็นโอกาสท่ีดี  เน่ืองจากสหกรณ์ท่ี
จดทะเบียนและมีความเข้มแข็ง จะได้มีสว่นให้การช่วยเหลือกลุม่ภาคประชาชนท่ียงัออ่นแอได้  โดยมี
ตวัแบบในการวิเคราะห์ ดงันี ้
 
 

 
 
 

7  ลงมือปฏิบติัตามพนัธะสญัญา  

เร่ิมต้น 

6  จดัทําพนัธะสญัญาระหวา่งกนั  

5 การรวมตวัเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ  
     โดยจดัทําแผนกลยทุธ์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน  

4. เวทีประชมุ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เร่ือง  
     “แนวทางบริหารความขดัแย้งและบทบาทของผู้ นํากลุม่ท่ีสมควรแก่การช่ืนชม  

3. เวทีประชมุ เพ่ือเสริมองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ 
     เก่ียวกบัเหตผุลและความสําคญัของการเช่ือมโยงเครือข่ายทางคณุคา่  

2  จดัเวทีการประชมุ เพ่ือหาแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายทางคณุคา่  

1. จดัเวทีการประชมุเพ่ือเชิญผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมาสร้าง 
  ความเข้าใจในเก่ียวกบักรอบแนวคิด และทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ยทางคณุคา่  

แสดงตวัแบบในการวิเคราะห์การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบยีน 
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5.2  สรุปผลการวิเคราะห์ที่ชีใ้ห้เหน็บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหา     
  ความยากจน 

ผลลพัธ์จากการดําเนินงานของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีผา่นมาสามารถสร้าง
ความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือขา่ยได้ใน  2  ลกัษณะ  ได้แก่ 

1. ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้น เกิดเครือขา่ยขึน้  2  เครือขา่ย ได้แก่  เครือขา่ย
การเงิน และเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. ความสําเร็จทางการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีแท้จริง  เกิดเครือขา่ยขึน้ 2  เครือขา่ย  ได้แก่  

เครือขา่ยทางสงัคมและเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 

เครือขา่ยทัง้ 4 ได้แสดงบทบาทให้เห็นถงึการแก้ไขปัญหาความยากจนดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

บทบาทของเครือข่ายทางการเงนิกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
1.  การลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจ  ด้วยการเป็นแหลง่รวบรวมเงินทนุเพ่ือการรับฝาก 
2.  การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ นําเครือขา่ยสหกรณ์ ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการธุรกิจการเงินอยา่งมีคณุคา่และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่สมาชิกของเครือขา่ยได้  
3. การปรับปรุงสวสัดกิารให้เป็นระบบเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่สมาชิกของเครือขา่ย 

บทบาทของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการกับการแก้ไขปัญหาความยากจน     
1. การเพิม่รายได้หลกัและรายได้เสริมท่ีมัน่คงแก่ประชาชนในชมุชน ด้วยการสง่เสริมอาชีพ 
2.  การลดต้นทนุการผลติและการดําเนินงาน ด้วยการจดัระบบการบริหารจดัการเพ่ือเป็นแหลง่

รวบรวมผลผลติของสมาชิก  เพ่ือการจดัสง่ และจดัจําหนา่ย 
3. การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ แก่ผู้ นําชมุชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน และสมาชิกของ

เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

บทบาทของเครือข่ายทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
                  1. การมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แก่ประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ 

ของจงัหวดัสมทุรปราการ  
 ผลลพัธ์ในปี 2549  สามารถจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัแก่คนจนจดทะเบียนและผู้ ด้อยโอกาสให้มีท่ี

อยูเ่ป็นของตนเองได้สําเร็จ 1  โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา  มีครอบครัว
คนจนจดทะเบียนด้านท่ีอยูอ่าศยัท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วจํานวน 200  ครอบครัว รวมสมาชิก
ทัง้หมด 766 คน 
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 ผลลพัธ์ในปี 2550  ตัง้เป้าหมายไว้วา่จะจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ ด้อยโอกาสอีก 2 โครงการได้แก่ โครงการบ้านมัน่คงชมุชนราชาเทวะ / โครงการบ้านมัน่คงคลองลําพ ู

ผลลพัธ์ในปี 2551  ตัง้เป้าหมายไว้จะจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ ด้อยโอกาสอีก 1 โครงการบ้านมัน่คง ได้แก่ โครงการบ้านมัน่คงชมุชนคลองกนัยา  

 2. การมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้
2.1  การพฒันาอาชีพบนวิถีทางแหง่สหกรณ์  โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นําและสมาชิก

โครงการนําร่อง (บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันาไปแล้วรวม 167  คน) 
 การสง่เสริมอาชีพเพ่ือการสร้างรายได้ท่ีมัน่คง โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นําและสมาชิก

เครือขา่ยทางสงัคมไปแล้ว รวม 370  คน 
 การสง่เสริมการออมและการลดคา่ใช้จ่ายของครัวเรือน โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นํา

และสมาชิกเครือขา่ยทางสงัคมไปแล้ว รวม 296 คน 
 การเพิม่ศกัยภาพแก่ผู้ นําท้องถ่ินในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นํา

ชมุชนไปแล้วรวม 4  อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ จํานวน 315  คน 

 3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของจงัหวัด
สมุทรปราการ 
  ทําการรณรงค์   ปรับปรุง  พฒันาสิง่แวดล้อมทัง้ด้านถนน ค ูคลอง  หนองบงึ รวม  7  พืน้ท่ีเขต  

มีสมาชิกของเครือขา่ยเข้าร่วมมือจํานวน 567  คน  
- ได้พืน้ท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึน้  40  ไร่ ในช่วงเดือน มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน 
- ได้แนวกําแพงไม้ลวกกัน้ชายฝ่ังทะเลป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ัง ความยาว 6 ก.ม.ในช่วง 

มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน 
4.  สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมูลในด้านต่างๆและการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน

หน้า 
- สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชมุชนตา่งๆของจงัหวดัสมทุรปราการได้รับความรู้

และเข้าใจถึงสทิธิประโยชน์ของบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้ารวม 4 ชมุชน 

บทบาทของเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1. เพิ่มรายได้แก่สมาชิกของเครือข่าย  ด้วยการจดัหาตลาดถาวรและขยายช่องทาง

การตลาดให้กว้างขวางทัง้ในและตา่งประเทศ  
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2. ลดรายจ่ายของสมาชกิเครือข่าย  ด้วยการจดัหาเคร่ืองมือเพ่ือจดัทําระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศอยา่งครบวงจร  เพ่ือให้เข้าถงึแหลง่ข้อมลูทางการตลาดและแหลง่ผลติ  อีกทัง้เป็นศนูย์กลาง
รวบรวมผลผลติ/ สนิค้าของเครือขา่ยเพ่ือไปจดัจําหน่ายยงัตลาดตา่ง ๆ เป็นการประหยดัต้นทนุในการ
ขนสง่ 

3. สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้นําและสมาชกิของเครือข่าย ด้วยการจดัแผนงานการ
ฝึกอบรมประจําปี และการจดัทําคูมื่อเพ่ือการศกึษา โดยผา่นวธีิการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) 
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บทที่ 6  สรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการดาํเนินการ 
 การดําเนินการของโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ใน
ครัง้นี ้  มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน ทัง้ท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก 
ระดบัองค์กร และระดบัเครือขา่ย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท่ีจะอํานวยประโยชน์ตอ่กนัและกนัอยา่งมี
ประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
6.1.1 การดาํเนินการของโครงการวิจยั  “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั

สมทุรปราการ” ในครัง้นี ้ สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามแผนงานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก 
1. ทีมวิจยัได้ยดึมัน่ในกรอบแนวคดิของการเช่ือมโยงเครือขา่ย ซึง่หมายถึง  การสร้างความ

ร่วมมือระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชน ตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะทํากิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่งร่วมกนัอยา่งจริงใจ เพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั 
เส่ียงภยัร่วมกนั และการได้รับประโยชน์ร่วมกนั  

2. ทีมวิจยัได้พยายามปรับแผนให้สอดคล้องกบับริบทของกลุม่ในแตล่ะพืน้ท่ี แม้หลายช่วงต้อง
มีการปรับแผนในด้านเวลาอยูบ่อ่ยครัง้ รวมถงึต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะในเร่ืองความ
ขดัแย้งของกลุม่ผู้ นํา  แตก็่สามารถผา่นอปุสรรคไปได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ นํากลุม่โดยสว่นใหญ่ยงัมีภาระใจ
และมีความรับผิดชอบตอ่งานทางสงัคม อีกทัง้ทีมวิจยัมีความมุง่มัน่และตัง้ใจท่ีจะทํางานให้บรรลผุล
สําเร็จ 

3. ทีมวิจยัใช้หลกัการ “แสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง”  ในการคล่ีคลายปัญหาความขดัแย้งของ
ผู้ นํากลุม่ ซึง่สามารถหาข้อยตุด้ิานความขดัแย้งภายในของกลุม่ผู้ นําได้ในระดบัท่ีดี  โดยมุง่ผลลพัธ์ไปท่ี 
win: win  

4. ทีมวิจยัได้ใช้กระบวนการมีสว่นร่วม เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ ตลอดระยะเวลา 1 ปี  ซึง่ใช้เทคนิคท่ีสําคญัในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย 

- การระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่ 
- การประชมุกลุม่ยอ่ย 
- กระบวนการปรึกษาหารือในลกัษณะเพ่ือนร่วมคดิ  มิตรร่วมทาง 
- Open Approach โดยทิง้ประเดน็ปัญหาให้ผู้ นํากลุม่ได้ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัหาทางแก้ไขด้วย

ตวัเองเป็นสําคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถคดิเป็น ก้าวเป็น แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเองเป็นหลกั 
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6.1.2  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ 
♦  จากทมีวจิัย   ทีมงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการสามารถทํางานร่วมกนัเป็นทีมได้ดี   จงึเป็น
สว่นเสริมให้เกิดความสําเร็จของการทํางานในครัง้นี ้  แม้จะมีอปุสรรคในด้านเวลา เพราะต้องปรับเปล่ียน
เวลา เพิ่มเวลาเข้าพืน้ท่ีบอ่ยครัง้ขึน้ แตโ่ดยสว่นใหญ่แล้วทกุคนสามารถปฏิบตังิานได้ ตามแผนงานท่ีได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งดี และได้ใช้หลกัการ Plan Do Check Action ตลอดเวลาของการวิจยั ทําให้หวัหน้า
ทีมสามารถทราบความเคลื่อนไหวรวมทัง้รู้ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ตลอดกระบวนการทํางานในพืน้ท่ี  จงึ
สามารถทําการปรับแผนงานได้ทนัเวลาทนัเหตกุารณ์  ซึง่ชว่ยให้กระบวนการแก้ไขปัญหาดําเนินไปได้
อยา่งราบร่ืน 
♦   จากปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ อาทิเชน่ 
 ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน/ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน มีความขดัแย้งในระดบับคุคลและระดบั
กลุม่ และความขดัแย้งนีไ้ด้กลายเป็นความคบัข้องใจท่ีขยายผลไปสูก่ลุม่ผู้ นําคนอ่ืนๆด้วย จงึสง่ผลกระทบ
ตอ่ความลา่ช้าในการเช่ือมโยงเครือขา่ย  เน่ืองจากขาดความจริงใจและขาดความไว้วางใจตอ่กนั หลาย
ครัง้ผู้ นํากลุม่ได้นําปัญหาสว่นตวัมาพดูในท่ีประชมุ ซึง่สง่ผลให้บรรยากาศในการประชมุเสียไปด้วย 
 การเมือง  การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวนัท่ี 2 เมษายน 2549 ท่ีผา่นมาสง่ผลกระทบ
ตอ่การประชมุทําให้ต้องเล่ือนการนดัหมาย  รวมถงึผู้ นําหลายคนฝักใฝ่กบัการเมืองท้องถ่ิน  จงึไมมี่เวลา
มาเข้าร่วมประชมุ  และได้สง่ตวัแทนมาร่วมประชมุ และเม่ือตวัแทนกลบัไปก็มิได้รายงานตอ่ผู้ นํากลุม่ให้
ทราบ ทําให้การประชมุนดัถดัไปต้องเร่ิมต้นนบัหนึง่ใหมห่ลายครัง้ 
 ค่าเดนิทาง  ในการเข้าร่วมประชมุ ทีมวิจยัไมไ่ด้จ่ายคา่เดนิทางในการมาประชมุทกุครัง้แก่ผู้ นํา
กลุม่/องค์กรภาคประชาชน แตจ่ะพจิารณาเลือกจ่ายในเวทีการประชมุท่ีสําคญั ๆ เท่านัน้ ซึง่ก็สง่
ผลกระทบตอ่การเข้ามามีสว่นร่วมในการประชมุอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

6.2 ประโยชน์ที่ตวันักวิจยัและทมีวิจยัได้รับ 
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 

การดําเนินงานตามโครงการวิจยั “แนวทางการพฒันาเครือขา่ยกลุม่/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการ” ในครัง้นี ้ ไมไ่ด้เกิดชดุความรู้ใหม ่ แตไ่ด้เรียนรู้และตอ่ยอดชดุความรู้เดมิ เก่ียวกบั
การบริหารจดัการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสงัคม ซึง่ Max weber  ได้ให้ทศันะภายใต้
องค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้วย (1.Actor 2.Mean 3.Condition 4.End) โดยจะสงัเคราะห์
องค์ประกอบทัง้ 4  ให้สอดรับกบัการวิจยัในครัง้นี ้กลา่วคือ 
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1.  Actor หมายถงึผู้กระทํา 
บทวิเคราะห์  ผู้กระทําการวจิยัในครัง้นี ้หมายถงึ ทีมงานวิจยัและผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน ในพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการท่ีเข้าร่วมในโครงการ 
2. Mean หมายถงึ กรอบแนวคดิและกระบวนการท่ีองค์กรได้กําหนดขึน้มา เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายอยา่ง
ยัง่ยืน 
บทวิเคราะห์  การวจิยัในครัง้นีไ้ด้ยดึกรอบแนวคดิการพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตร เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
และยัง่ยืน  โดยมุง่หวงัจะให้กลุม่/องค์ภาคประชาชนสามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยตอ่กนัได้ซึง่หมายถึงการ
สร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรระหวา่งกลุม่/องค์กรภาคประชาชนตัง้แต ่ 2 กลุม่/องค์กรขึน้ไป 
โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะทํากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งร่วมกนัอยา่งจริงใจ เพ่ือการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั เส่ียงภยัร่วมกนั และได้รับประโยชน์ร่วมกนั ทัง้นีก้าร
ท่ีกลุม่/องค์กรประชาชนจะมาเช่ือมโยงเครือขา่ยนัน้ต้องเป็นนโยบายอยา่งเป็นทางการของกลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน 
 สําหรับกระบวนการวิจยั ทีมวิจยัได้ดําเนินการการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรโดยยดึแนวทางจาก
ประสบการณ์ของชดุโครงการวิจยั ในพืน้ท่ี 9 จงัหวดั  ทัง้นีไ้ด้พิจารณาปรับบางกระบวนการให้สอดรับกบั
บริบทของพืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรปราการ 
3. Condition  หมายถึง ตวัแปรท่ีมีผลตอ่การบรรลเุป้าหมาย 
บทวิเคราะห์  การวิจยัในครัง้นี ้ พบวา่ตวัแปรท่ีเก่ียวกบับริบทในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีผลกระทบ
และเป็นอปุสรรคตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ยรวม 3 ด้าน ดงันี ้
3.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัด จงัหวดัสมทุรปราการเป็นสงัคมกึ่งเมืองใกล้
กรุงเทพมหานคร มีความเจริญทางเศรษฐกิจดีมาก มีผู้คนอพยพย้ายถ่ินฐานมาจากทัว่ทกุสารทิศ ทัง้ใน
ตา่งจงัหวดั และประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิเช่น ลาว พมา่ กมัพชูา เวียดนาม เป็นต้น จงึเป็นจงัหวดัท่ีมี
ประชากรแฝงอาศยัอยูใ่นปริมาณมากพอๆกบัจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจงัหวดั  จงึสง่ผล
ให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมาอยา่งมากมาย ไมว่า่จะเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมเส่ือมโทรม ชมุชนแออดั ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาประชากรไร้ท่ีอยูอ่าศยั  รวมถงึมีคดีการฉกชิงวิ่งราวอยา่งชกุชมุใน
ทกุพืน้ท่ีไมเ่ว้นในแตล่ะวนั นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ใหญ่ของขบวนการยาเสพตดิ จากการสาํรวจดชันีชี ้
วดัความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ของผู้คนในจงัหวดัสมทุรปราการ  ในปี 2548 พบวา่ดชันีชีว้ดัต่ํากวา่
เกณฑ์มาตราฐานถึง 26 ตวัชีว้ดั จาก 37 ตวัชีว้ดั จะเห็นได้วา่ จงัหวดัสมทุรปราการแม้วา่จะเป็นจงัหวดัท่ี
มีความเจริญสดุขัว้ แตค่ณุภาพชีวิตของคนในจงัหวดัสมทุรปราการกลบัสวนกระแสในทิศทางท่ีตรงกนั
ข้าม 
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3.2 ด้านผู้นํากลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
 การดําเนินงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ทีมวจิยัได้ใช้เวลาจดัการประชมุในเวทีตา่งๆ รวม 
32 ครัง้ ครัง้ละ 6 ชัว่โมง ใช้เวลาทัง้สิน้ 197 ชัว่โมง อีกทัง้ทีมงานวิจยัได้ใช้เวลาฝังตวัอยูใ่นพืน้ท่ี สปัดาห์
ละไมต่ํ่ากวา่ 4 ครัง้ รวมระยะเวลา 12 เดือน จงึมีโอกาสได้ศกึษา เรียนรู้ สงัเกตพุฤตกิรรมของผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาคประชาชน พอจะแยกแยะได้ 3 ลกัษณะดงันี ้
แสดงลักษณะของพฤตกิรรมในภาพรวมของผู้นํากลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ที่จงัหวัด
สมุทรปราการ 

ประเดน็การ
พิจารณา 

ลกัษณะท่ี 1 ลกัษณะท่ี 2 
 

ลกัษณะท่ี 3 
 

จดุแข็ง -มีความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารจดัการและมีศกัยภาพสงู 
-มีโครงสร้างองค์กรรองรับ 
-มีกฎ กติกา ระเบียบปฏิบติัชดัเจน 
-มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายการเมือง 

-มีความรู้ มีความสามารถในด้านการ
บริหารจดัการ และสามารถจดัทํา
โครงการตา่งๆ เพ่ือขออนมุติั
งบประมาณจาก CEO และสว่น
ราชการได้ 
-มีภาวะผู้ นําสงู และสามารถรวมพลงั
เครือข่ายได้ดี  
-มีภาระใจตอ่งานทางสงัคม แตไ่ม่
แน่ใจในด้านความจริงใจ 

- มีความรู้ความสามารถในด้าน 
การพฒันาชมุชน 
- มีจิตสาธารณะสงู 
- มีภาระใจตอ่งานทางสงัคมสงู 
และมีความจริงใจ 

จดุออ่น -มีความสนใจและฝักใฝ่ทางการเมือง 
-ขาดภาระใจตอ่การสร้างเครือข่าย
พนัธมิตร 

-มีความขดัแย้งกบัผู้ นําในระดบับคุคล
และระดบักลุม่สาเหตเุพราะผู้ นําท่ีร่วม
ทีมไมเ่ช่ือมัน่ในความโปร่งใส  

-ขาดภาวะผู้ นํา และขาด
ความสามารถในการรวมพลงั
เครือข่าย 

ข้อมลู
สนบัสนนุจาก
การสงัเกต ุ

-การเข้าร่วมประชมุมีความพร้อม
เพรียงทกุครัง้ในเวทีท่ีได้เชิญฝ่าย
ปกครองและฝ่ายการเมืองเข้ามามี
สว่นร่วม 
-สําหรับการประชมุในวาระปกติผู้ นํา
จะสง่ตวัแทนสลบัหน้า มาร่วมประชมุ
อยูบ่อ่ยครัง้ ทําให้การดําเนินงาน
เป็นไปอยา่งลา่ช้า 

-การมาเข้าร่วมประชมุอยา่งสม่ําเสมอ 
แตจ่ะเรียกร้องให้มีการจ่ายคา่เดินทาง
และของบประมาณสนบัสนนุจาก
โครงการวิจยัอยู่เสมอ 

-การเข้าร่วมประชมุในทกุเวที
เป็นไปอยา่งสม่ําเสมอ โดยไม่
คํานงึถงึวา่จะได้รับคา่เดินทาง
ในการมาร่วมประชมุหรือไม ่
-มีความมุง่มัน่สงู ติดตาม
ผลงานอยา่งสม่ําเสมอ 
-มีความหว่งใย และมีนํา้ใจดีตอ่
ทีมงาน 

 
 
 



 84 

3.3 ด้านการรวมตวัเป็นเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
 การดําเนินงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการในครัง้นี ้ ได้มีโอกาสพบปะกบัสมาชิกกลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการวิจยัและของจงัหวดั พบวา่ 
การรวมตวัเป็นเครือขา่ยตามธรรมชาต ิ  หรือการรวมตวัเป็นเครือขา่ยโดยสมคัรใจไมมี่ความชดัเจน สว่น
ใหญ่เป็นการรวมกลุม่เพ่ือทํากิจกรรมตา่งๆตามท่ีหนว่ยงานทางราชการหรือภาคเอกชนเป็นผู้สนบัสนนุ 
และเชิญชวน 
 จากการสมัภาษณ์สมาชิกของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน ใน 4 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ รวม 76 คน ได้
ข้อมลูวา่ โดยปกตลิกัษณะการทํางานของกลุม่เป็นไปในรูปแบบตา่งคนตา่งทํา ไมค่อ่ยมีความสมัพนัธ์ตอ่
กนัมากนกั เน่ืองจากประชาชนในชมุชนตา่งๆต้องดิน้รนทํามาหากินเลีย้งปากเลีย้งท้องเพ่ือความอยูร่อด
ของตนเอง ไมมี่เวลามาสนใจกิจกรรมใดๆมากนกั อีกทัง้ต้องคอยระแวดระวงัภยัให้กบัครอบครัว  ดงันัน้
ความสนใจของสมาชิกกลุม่ในการเช่ือมโยงเครือขา่ยจงึไมไ่ด้รับความใสใ่จเท่าท่ีควร   
 บทสังเคราะห์:ปฐมเหตขุองการมีสว่นร่วมทางสงัคม สะท้อนภาพการบริหารจดัการในอดีต  
 หากจะศกึษาเร่ืองการบริหารจดัการของสงัคมไทยท่ีผา่นมาทัง้จากตํารารวมถึงเอกสารตา่งๆและ
จากสถาบนัการศกึษา พบวา่เราได้ซมึซบัแนวความคดิมาจากสงัคมซีกโลกตะวนัตกท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ของ
การบริหารจดัการไปท่ีเป้าหมายด้านตวัเงิน ผลกําไร และวตัถนิุยมเป็นสําคญั  จวบจนปัจจบุนั กระแส
โลกได้เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง รวมถงึความก้าวลํา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการ
แขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงบนโลกท่ีไร้พรมแดน ระบบทนุนิยมยิ่งเป็นตวัเร่งให้ทกุฝ่ายตา่งต้องปรับกลยทุธ์  
เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนั สงัคมในโลกปัจจบุนัจงึมีลกัษณะใครใหญ่ใครอยู ่  ปลาใหญ่
กินปลาเลก็  ผู้ ท่ีมีอํานาจและมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะและยืนหยดัอยูบ่นเวทีได้สําเร็จ ดงัจะเห็นได้วา่ 
พฤตกิรรมของผู้คนในสงัคมทกุวนันีมี้ความเห็นแก่ตวักนัมากขึน้  มุง่เอาเปรียบซึง่กนัและกนั  ซึง่เป็น
อปุสรรคอยา่งสําคญัตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ย 
 จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีสามารถสะท้อนภาพผลลพัธ์ของการใช้หลกัการบริหาร และการ
จดัการท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี กลา่วคือ ในขณะท่ีจงัหวดัมีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งดีแต่
คณุภาพชีวิตของผู้คนกบัตกต่ําลง อีกทัง้มีขา่วในเชิงลบท่ีสง่ผลตอ่ภาพพจน์ของจงัหวดัอยูบ่อ่ยครัง้ อาทิ
เช่น การทจุริตในโครงการบําบดับอ่นํา้เสีย การทจุริตการเลือกตัง้  รวมถึงคดีอกุฉกรรจ์ท่ีเกิดขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง  
 จากบริบทของพืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้ 3 ด้านตามท่ีกลา่วไป เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลกระทบให้
การสร้างเครือขา่ยเป็นไปได้อยา่งยากเยน็ 
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4. END หมายถึง การดําเนินงานสามารถบรรลเุป้าหมายความสําเร็จในวงกว้างในท่ีนีห้มายถงึเป้าหมาย
ความสําเร็จทางสงัคมนัน่เอง 
บทวิเคราะห์  การวิจยัในครัง้นี ้  ได้กําหนดวิสยัทศัน์ไว้วา่ พนัธมิตรท่ีสร้างขึน้จะต้องเป็นองค์กรท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือในวงสมัพนัธ์ระยะยาว สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลง เน้นแผนการเรียนรู้ เพ่ือ
ประสทิธิภาพสูอ่งค์กรพนัธมิตร และคณุภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร 
 หากพิจารณาถึงความร่วมมือในวงสมัพนัธ์ระยะยาว จะเกิดขึน้ได้นัน้ สมาชิกของเครือขา่ยต้องมีใจ
ท่ีผกูพนัตอ่กนั  มีความรู้สกึมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของ รวมถึงมีความสมคัรใจ และเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการร่วมมือกนัอยา่งแท้จริง โดยเฉพาะแกนนําจะต้องเป็นผู้ มีพลงั เอาจริงเอาจงั และทํางานอยา่ง
ตอ่เน่ือง คําวา่เครือขา่ยพนัธมิตรแห่งคณุคา่ จงึจะมีความหมาย  และมีความคุ้มคา่  ซึง่จะเป็นหนทาง
สานเครือขา่ยให้เกิดความยัง่ยืนได้ตอ่ไป 
 จากแนวคดิการบริหารจดัการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสงัคม ซึง่ Max weber  ได้ให้ทศันะ
ภายใต้องค์ประกอบ 4 ประการ ตามท่ีได้วิเคราะห์ไปแล้วนัน้ ทีมวิจยัได้พิจารณาวา่แนวคดิในการบริหาร
จดัการมีสว่นสําคญัอยา่งมากตอ่ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้  ดงันัน้โครงการ “การวิจยัการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดัสมทุรปราการ” ซึง่ได้ยดึแนวคดิของระบบสหกรณ์เป็นตวัขบัเคลื่อน โดย
แนวคดิของระบบสหกรณ์จะแตกตา่งและสวนทางจากระบบทนุนิยมท่ีเน้นเป้าหมายความสําเร็จไปใน
ด้านวตัถนิุยมเป็นสําคญั จงึต้องมีการปรับแนวคดิและทําความเข้าใจผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนใน
เร่ืองนีใ้ห้ชดัเจนเสียก่อนท่ีจะลงมือปฏิบตัติามกระบวนการวิจยั  โดยแนวคดิในการบริหารจดัการต้อง
มุง่เน้นไปท่ีมนษุย์นิยมแทนวตัถนิุยม 
 จากการท่ีนกัวจิยัและทีมงานได้รับโอกาสท่ีดีจากสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้เข้ามาศกึษาและวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการในครัง้นี ้  คณะทีมงาน
ต้องขอขอบพระคณุในความกรุณาของ รองศาสตราจารย์จฑุาทิพย์  ภทัราวาท  เป็นอยา่งสงูมา  ณ  
โอกาสนีด้้วย  ทําให้ทีมงานทกุคนได้รับความรู้และประสบการณ์ในแง่มมุตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง ได้มี
โอกาสสมัผสักบัวิถีชีวิตของผู้ นําท้องถ่ินในหลากหลายลกัษณะ  ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ควรแก่
การจดจํา และเรียนรู้อยา่งมาก  ทีมงานวิจยัจะได้นําประสบการณ์ในครัง้นีไ้ปใช้เพ่ือการทํางานท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมตอ่ไป 
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6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 
1. ทีมงานวิจยัได้เรียนรู้พฤตกิรรมของผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีหลากหลาย สามารถ

จําแนกได้เป็น 4 แบบ ได้แก่  
1. ผู้ นําประเภท งานไมส่น คนไมส่ร้าง มีอยูบ้่างในบางพืน้ท่ี สว่นใหญ่เข้ามาประดบักลุม่  และไมมี่

สว่นเสริมความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยใดๆ  
 
 

2. ผู้ นําประเภท งานไมยุ่ง่มุง่แตค่น 
3. ผู้ นําประเภท  คนไมยุ่ง่  มุง่แตง่าน 
 

 

4. ผู้ นําประเภท งานก็สน คนก็สร้าง  พฤตกิรรมประเภทนีมี้น้อยมากในแตล่ะครือขา่ย แตเ่ป็น
พฤตกิรรมของผู้ นําท่ีพงึประสงค์ เพราะสามารถทํางานในเชิงบรูณาการได้เป็นอยา่งดี  จงึพิจารณาเห็นวา่
ชมุชนตา่งๆในจงัหวดัสมทุรปราการจะต้องเร่งสร้างผู้ นําในรูปแบบนีก้นัอยา่งจริงจงัในทกุชมุชน  เพราะจะ
ช่วยเสริมให้การเช่ือมโยงเครือขา่ยในอนาคตเกิดความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึน้ 
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการเช่ือมโยงเครือขา่ยสูค่วามยัง่ยืน 
ก่อนเข้าสูก่ระบวนการวิจยัจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องดําเนินการในขัน้ตอนเหลา่นีเ้สียก่อน 
1. ปรับแนวคดิ ปรับวิธีการปฏิบัตใินการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน โดยมี

แนวคดิในการบริหารจดัการท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ความสําเร็จไปในด้านมนษุย์นิยมแทนวตัถนิุยม หมายถงึ
ความสําเร็จของการบริหารจดัการในเร่ืองใดๆ ก็ตาม จะต้องสง่ผลให้บคุคลได้รับเกียรต ิ  ได้รับคณุคา่  
รวมถึงได้รับการเพิ่มเตมิศกัดิศ์รีแทนท่ีจะมุง่เน้นผลลพัธ์สดุท้ายในรูปของตวัเงินหรือวตัถนิุยมเป็นหลกั  
กลา่วคือผู้ นําเครือขา่ยท่ีผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมจะต้องมีคณุคา่ในตนเองเพิม่ขึน้ไมว่า่จะเป็นคณุคา่
ทางความคดิ คณุคา่ทางการพดู หรือคณุคา่ทางการกระทํา (คดิดี พดูดี กระทําดี) เม่ือผู้ นําท่ีเข้าร่วม
โครงการมีคณุคา่ในตนเองยอ่มสามารถเป็นแกนนําในการขบัเคลื่อนให้ผู้ตาม (สมาชิกของเครือขา่ย) เกิด
คณุคา่ในตนเองได้เช่นกนั ดงัคํากลา่วท่ีวา่ “ผู้ นําดี ผู้ตามดี ยอ่มดีแน ่แตห่ากผู้ นําดี(คดิดี พดูดี กระทําดี) 

พฤตกิรรมของผู้นําทัง้ 2 รูปแบบนีมี้ค่อนข้างมากในแต่ละ
เครือข่าย ซึ่งมีทัง้ส่วนช่วยเสริมให้งานดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว 
และมีส่วนทาํให้เกดิอุปสรรคต่องานได้เช่นกนั กล่าวคือการ
ดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายในครัง้นีมี้ความขดัแย้งและ
ความแตกแยกภายในกลุ่มผู้นําค่อนข้างสูง  อย่างไรกต็าม
ความสาํเร็จในเช่ือมโยงเครือข่ายในครัง้นี ้ ต้องแสดงความช่ืน
ชมกับผู้นําที่สามารถปรับพฤตกิรรมที่เป็นจุดอ่อน และเสริม
พฤตกิรรมที่เป็นจุดเด่นของตนเอง จนสามารถผนึกกาํลังร่วม
เป็นเครือข่ายได้สาํเร็จ 
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แตผู่้ตามแยย่งัพอแก้ไขได้ แตห่ากผู้ นําแย ่ (มีแนวคดิไมถ่กูต้อง) มีโอกาสนําทีมเครือขา่ยก้าวสูค่วาม
ล้มเหลวได้เช่นกนั 

2. ทําความเข้าใจให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนเห็นถงึคุณค่าและความสาํคัญของตนเองท่ี
จะไปเป็นแกนนํา และขบัเคลื่อนการเช่ือมโยงเครือขา่ย ให้ประสบความสําเร็จ 

3. กระตุ้นและปลกุจิตสํานกึแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดภาระใจท่ีจะทํางาน
เพ่ือสว่นรวม โดยมีจิตสํานกึอยูเ่สมอวา่ตนเองสวมบทบาทของผู้ นํา และมีภาระกิจสําคญัท่ีจะต้องสร้าง
เครือขา่ยพนัธมิตรให้สําเร็จ เพ่ือนําพาสมาชิกให้ก้าวสูค่วามเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 

5. ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาด้านจิตใจแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน ให้มีจติวิญญานแห่งการให้ 

(ให้ความรัก ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้ความจริงใจ ให้นํา้ใจ ฯลฯ) ตอ่สมาชิกของเครือขา่ย และ
ผู้ ด้อยโอกาสกวา่ตนเอง 

6. ฝึกอบรมแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนเพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการทํางานเป็นทีม
ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี 

7. เตรียมการเพ่ือสร้างผู้ นํารุ่นถดัไป  เพ่ือรองรับการเตบิโตของเครือขา่ยในอนาคต 
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ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกจิของสมาชิกภาคีเครือข่าย 
 

เครือข่าย 
บทบาทของเครือข่ายคณุคา่กบัการแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครือข่าย 

เครือข่าย
การเงนิ 

1.การลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจ  

ด้วยการเป็นแหลง่รวบรวมเงินทนุเพ่ือ
การรับฝากเงิน 

2.การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ นํา
เครือข่ายสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการธุรกิจการเงินอยา่งมี
คณุคา่และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่
สมาชิกของเครือข่ายได้  
3.การปรับปรุงสวสัดิการให้เป็นระบบ
เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
สมาชิกของเครือข่าย 

จากการตดิตามผลช่วง กันยายน 2549 พบว่า 
คณะกรรมการเครือข่าย สามารถประสานให้เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจด้านการรับ
ฝากเงินระหวา่งสหกรณ์ได้ดงันี ้
เงินฝากของสมาชิกเพิ่มขึน้ เดือนละ 22,584,000 บาท    
 คาดวา่เพิ่มขึน้ปีละ 12 X 22,584,000 =271,008,000   บาท 

 

“เครือข่าย
วสิาหกจิชุมชน

จังหวัด
สมุทรปราการ” 

1.การเพิ่มรายได้หลกัและรายได้เสริมท่ี 
 มัน่คงแก่ประชาชนในชมุชน ด้วยการ 
สง่เสริมอาชีพ 
2.การลดต้นทนุการผลติและการ
ดําเนินงาน ด้วยการจดัระบบการบริหาร
จดัการเพ่ือเป็นแหลง่รวบรวมผลผลติของ
สมาชิก  เพ่ือการจดัสง่ และจดัจําหน่าย 
3.การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ แก่ผู้ นํา
ชมุชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน 

และสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

จากการตดิตามผลช่วง กันยายน 2549 พบว่า 
คณะกรรมการเครือข่าย มีมติให้ทดลองทําโครงการนําร่องท่ีชมุชนบางเพรียง 
อ.บางบอ่ ซึง่ประกอบด้วยสมาชิก 257 คน จาก 69 ครัวเรือน  เพ่ือดผูลลพัธ์ใน
การขยายผลไปสูช่มุชนอ่ืนๆตอ่ไปในอนาคต  
ทัง้นีค้ณะกรรมการได้สํารวจข้อมลูเบือ้งต้นของสมาชิกในชมุชนบางเพรียงอ.บางบอ่ พบวา่ 

รายได้ของสมาชิกโดยเฉล่ีย                  =     22,000 บาท/คน/ปี 
รายจ่ายด้านการบริโภคสนิค้าจําเป็นโดยเฉล่ียครัวเรือนละ 2,070 บาท/เดือน 
ประมาณการหลงัเข้าร่วมโครงการนําร่อง โดยจะเร่ิมปฏิบติัในเดือน ม.ค. 2550 
1.สามารถเพิ่มรายได้แก่สมาชิกเครือข่าย 20% 
คาดวา่สมาชิกจะมีรายได้โดยเฉล่ีย         =  24,400 บาท/คน/ปี 
วิธีการ สร้างอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนโดยให้สมาชิกสามารถรับงานไปทําท่ีบ้านได้ 
2.สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคสนิค้าจําเป็นแก่สมาชิกเครือข่าย 10%  
คาดวา่สมาชิกจะลดคา่ใช้จ่ายจากการบริโภคสินค้าจําเป็นได้207บาท/ครัวเรือน/เดือน 

      “                      “               ทัง้ชมุชน 69 ครัวเรือน x 207= 14,283 บาท/เดือน 

วิธีการ  - แมข่่ายจะทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางรวบรวมสนิค้าเพ่ือการสัง่ซือ้และ 
             จําหน่ายแก่สมาชิกในราคาท่ีถกูกวา่ท้องตลาด  10% 
           - จดัระบบบริหารจดัการ เพ่ือจ่ายปันผลคืนสูส่มาชิกของเครือข่าย 
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เครือข่าย 
บทบาทของเครือข่ายคณุคา่กบัการแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครือข่าย 

“เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง

ธุรกจิ 

และวทิยาการ” 

1.การมีสว่นร่วมในการจดัการแก้ไข
ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศยั 

2.การมีสว่นร่วมในการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้โดยติดอาวธุทางปัญญา
แก่ผูนํ่า 

3.การมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตแก่ประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ 

4.สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูในด้าน
ตา่งๆและการใช้สทิธิบตัรประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้าแก่สมาชิกของเครือข่าย 

จากการตดิตามผลช่วงเดือนกันยายน  2549 พบว่า 
คณะกรรมการ ได้ดําเนินการติดตอ่ขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานตา่งๆทัง้
ภาครัฐและเอกชน คาดวา่ในเดือนธนัวาคม 49  จะได้ตลาดถาวรเพ่ือการ
จําหน่ายสนิค้า เพิ่มขึน้ 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท เอน็ เอช เค สปริง และบริษัทไทย
เกรียงฟอกย้อม จํากดั  
คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมลูจากสมาชิกเครือขา่ยรวม 96 ราย พบวา่ 
รายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายของสมาชิก จากการนําสนิค้าไปขาย ณ ตลาด
ตา่งๆ  = 1,200 บาท/ครัง้/ราย 
รายจา่ยคา่ขนสง่สนิค้าเพ่ือนําสนิค้าไปจําหน่าย ณ ตลาดตา่งๆเฉล่ีย700บาท/ครัง้ 
ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกิจซึง่คาดวา่จะได้รับเม่ือลงมือปฏิบติใน
เดือนธนัวาคม 2549 
คาดวา่1.สามารถเพิ่มรายได้แก่สมาชิกเครือข่ายจากการมีตลาดเพิ่มขึน้2แหง่ 
                                                                       รวม = 2,400 บาท/เดือน/คน 
      2.สามารถลดรายจ่ายคา่ขนสง่สนิค้าไปยงัตลาดตา่งๆลง 25%=125บาท/ครัง้/ราย 
               รวมคา่ใช้จา่ยด้านคา่ขนสง่สนิค้าของสมาชิกตอ่คนลดลง  
                                                                 =175 บาท x 12 ครัง้  = 2,100 บาท/เดือน 
                                                                 =2,100 x 12 ครัง้      = 26,200บาท/ปี 

“เครือข่ายทาง
สังคม” 

1.เพิ่มรายได้แก่สมาชิกของเครือข่าย 

2.ลดรายจ่ายของสมาชิกเครือข่าย 

3.สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ นําและ
สมาชิกของเครือข่าย 

4.สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูในด้าน
ตา่งๆ และการใช้สทิธิบตัรประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้า 

จากการตดิตามช่วงกันยายน 2549 พบว่า โครงการนําร่องบ้านม่ันคง
ชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา ได้ดาํเนินการในด้านต่างๆเหล่านีไ้ปแล้ว 
1. สามารถรับชําระเงินกู้จากสมาชิกเครือข่ายได้  
                              = 200 ครัวเรือน x 1,600 บาท   =  320,000 บาท/เดือน 
2. สามารถอํานวยสนิเช่ือเพ่ือการซือ้ท่ีดินแ ละท่ีอยู่อาศยัแก่สมาชิก 
                             = 200 ครัวเรือน x 65,000 บาท  =  13,000,000 บาท 
3. สามารถมีรายได้จากดอกเบีย้เงินกู้  เดือนละ  16,500  บาท/เดือน 
                                 “                       ปีละ      198,000 บาท/ปี 
4. สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกเครือข่ายได้  = 200 ครัวเรือนx150 บาท 

                                                                    = 30,000 บาท/เดือน 
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ข้อเสนอเชิงวเิคราะห์เก่ียวกับชุดความรู้ที่ต้องหนุนเสริมแก่ผู้นําในการพัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรแห่งคุณค่า 

 จากการดําเนินการวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร
ได้รวม 4 เครือขา่ย  ประกอบด้วย  1)เครือขา่ยทางการเงิน  2)เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 3)เครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 4)เครือขา่ยทางสงัคม  
 ทีมวิจยัพจิารณาเห็นวา่องค์ประกอบในการพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรให้ประสบ
ความสําเร็จจะต้องให้ความสําคญักบัองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านเป้าหมายในการจัดตัง้เครือข่ายพนัธมิตร เป้าหมายเป็นสิง่สําคญัท่ีสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงจดุมุง่หมายของการรวมตวัจดัตัง้เครือขา่ยขึน้มาวา่ เครือขา่ยของตนรวมตวักนั
ขึน้มาเพ่ืออะไร เป้าหมายของเครือขา่ยจงึเป็นพลงัสําคญัท่ีจะขบัเคลือ่นเครือขา่ยให้ดําเนินงานจน
บรรลผุลสําเร็จตามวิสยัทศัน์ท่ีเครือขา่ยได้ร่วมกนักําหนดขึน้ได้ หากพิจารณาถงึองค์ประกอบใน
ด้านนีจ้ะพบวา่สมาชิกของเครือขา่ยทัง้ 4 สามารถรับรู้ และบอกถึงเป้าหมายของเครือขา่ยของ
ตนเองได้คอ่นข้างดี 

2. ด้านความมุ่งม่ันและความตัง้ใจของสมาชิกเครือข่าย  ความมุง่มัน่ไมย่อ่ท้อตอ่
อปุสรรครวมถึงความตัง้ใจของสมาชิกเครือขา่ยนบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรให้ประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยืน จากการพิจารณาองค์ประกอบด้านนี ้
เครือขา่ยทัง้ 4 ยงัขาดความมุง่มัน่เท่าท่ีควร ทัง้นีเ้น่ืองจากสาเหตหุลายๆประการ อาทิเช่น ผู้ นํามี
ภาระกิจมากรับผิดชอบงานหลากหลายตําแหนง่ ผู้ นําบางกลุม่ขาดภาระใจ รวมถึงผู้ นําบางกลุม่
ฝักใฝ่กบัการเมืองทอ้งถ่ิน จงึทําให้ความเอาใจใสต่อ่งานด้านนีน้้อยลง 

3. ด้านความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่าย  ในการบริหารจดัการเครือขา่ย
ให้ประสบความสําเร็จนัน้  ผู้ นําจะต้องมีความสามารถในการบริหารปัจจยัรวม 6 M อนัได้แก่  
Man  การบริหารสมาชิกของเครือขา่ยและผู้ เก่ียวข้อง 
Money  การจดัหา การจดัสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของเครือขา่ย 
Materials การจดัหา และจดัสรร การดแูลและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และวสัดุ

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอตอ่การใช้งาน ทัง้นีเ้พ่ืออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของเครือขา่ย 

Method  การพฒันาระบบงานในด้านตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินงานของเครือขา่ยเกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

Marketing  การจดัการด้านการตลาดของเครือขา่ย  เพ่ือให้สมาชิกของเครือขา่ยสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อยา่งมัน่คง 



 91 

นอกจากนัน้ ผู้ นํายงัต้องมีความสามารถในการบริหารจดัการกบัสภาวะแวดล้อมภายนอก
ได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย เพราะสภาวะแวดล้อมเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรคท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสําเร็จและความล้มเหลวของงานได้ ในด้านกระบวนการบริหารผู้ นําเครือขา่ยต้องมี
ความสามารถทัง้ในด้านการวางแผน         ( Planning)  การจดัองค์กร (Organizing) การบริหาร
สมาชิกของเครือขา่ย (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การควบคมุ(Controlling) เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของเครือขา่ยบรรลผุลสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effectiveness) และมีประสทิธิผล 
(Efficiency)  

หากพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านความสามารถในการบริหารจดัการเครือขา่ยของผู้ นําทัง้ 
4 เครือขา่ย พบวา่ ยงัมีจดุออ่นท่ีต้องการเสริมองค์ความรู้คอ่นข้างมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ
บริหารจดัการด้านการผลติ  ด้านการตลาด  ด้านการเงิน  ด้านการบริหารทีมงาน  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการจดัหาทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานของเครือขา่ย  ทรัพยากรไมว่า่จะ
เป็นในรูปของเงิน วสัด ุ อปุกรณ์ เวลา ล้วนแล้วแตมี่ความสําคญัท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานของ
เครือขา่ย เกิดความราบร่ืนและคลอ่งตวั  จากการวิเคราะห์พบวา่ จําเป็นต้องได้รับปลกูฝังแนวคดิ
ในการพึง่พิงตนเองเป็นกรอบในการยดึถือปฏิบตัเิป็นสําคญั  โดยไมต้่องไปรอคอยการชว่ยเหลือ
จากภาครัฐ ซึง่สามารถกระทําผา่นการฝึกอบรมในทกุๆหลกัสตูรท่ีผู้ นําเครือขา่ยได้มีโอกาสเข้าร่วม 
โดยการตอกยํา้แนวคดิของสหกรณ์อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ  ให้ผู้ นําสามารถบริหารจดัการได้
ด้วยตนเอง โดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งกนั ซึง่หมายถึง การตกลงให้สญัญาตอ่กนั การร่วม
ลงทนุ โดยการใช้ทรัพยากร(ในกระเป๋า)ของสมาชิกเอง เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ ทีมวิจยัพิจารณาเห็นวา่สมควรจะจดัชดุความรู้หนนุเสริมแก่ผู้ นํา ในการ
พฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรในชดุความรู้   
1. เร่ือง“การพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยอยา่งยัง่ยืน” 

โดยมีเนือ้หาสาระครอบคลมุ 3 เร่ืองท่ีสําคญั 
1. ด้านความมุง่มัน่และความตัง้ใจของสมาชิกเครือขา่ย 
2. ด้านความสามารถในการบริหารจดัการเครือขา่ย (ทัง้ในด้านการผลติ การตลาด 

การเงิน การบริหารทีมงาน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ด้านความสามารถในการจดัหาทรัพยากร เพ่ือการดําเนินงานของเครือขา่ย 

2. ชดุความรู้ เร่ือง“ผู้ นําเครือขา่ยพนัธมิตรท่ีควรคา่แก่การช่ืนชม” 
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แบบทดสอบความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ “สหกรณ์” 
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์พืน้ที่จงัหวัดสมุทรปราการ” 
ผู้ที่ถูกทดสอบ ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมงานวิจยัตามโครงการนําร่อง “ชมุชน
นางนวลพฒันา” จํานวน 65 คน 

ทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในหวัข้อท่ีท่านคดิวา่ถกูต้องท่ีสดุเพียง 1 คําตอบ 
1. สหกรณ์คืออะไร 

ก. การรวมตวักนัเป็นกลุม่ ด้วยความสมคัรใจ โดยสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
ข. การรวมกลุม่กนัเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ เพ่ือแสวงหากําไร 
ค. การรวมกลุม่คนตัง้แต ่100 คนขึน้ไป จงึจะเป็นสหกรณ์ได้ 
ง. ถกูต้องทกุข้อ 

2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์คืออะไร 
ก. ทําให้สมาชิกมีเงินเพิม่มากขึน้ โดยไมต้่องทําอะไร 
ข. ทําให้เกิดการออมทรัพย์ และเป็นการระดมทนุเพ่ือให้เกิดรายได้เพิ่ม 
ค. เพ่ือการสนิเช่ือ การกู้อยา่งงา่ย 
ง. ไมมี่ข้อถกู 

3. เรารวมตวัให้เกิดการจดัตัง้เป็นสหกรณ์เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือเป็นการระดมทนุเพิม่  
 ข. เพ่ือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ระหวา่งสมาชิกด้วยกนั 
 ค. เพ่ือให้เกิดพลงัในการตอ่รองในด้านธุรกิจ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
4. หลกัการสหกรณ์ทัง้ 7 ข้อ เน้นบคุคลกลุม่ใด 
 ก. สมาชิกสหกรณ์ 
 ข. กรรมการสหกรณ์ 
 ค. คนท่ียงัไมไ่ด้เป็นสมาชิก 
 ง. ประชาชนทัว่ไป 
5. หลกัการสหกรณ์ยดึหลกัอะไรในการบริหารจดัการสหกรณ์ 
 ก. หลกัตามใจฉนั 
 ข. หลกัการกฎหมู ่
 ค. หลกัของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 ง. หลกัประชาธิปไตย 
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6. การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นแบบใด 
 ก. ไมเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไร้สาระ 
 ข. เป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความสมคัรใจ 
 ค. เป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะตามใจคูส่มรส 
 ง. เป็นสมาชิกเพราะโดนบงัคบัจากผู้ นํา 
7. สมาชิกสามารถมีสว่นร่วมในการจดัการสหกรณ์ได้อยา่งไร 
 ก. ไมใ่ช่หน้าท่ี สมาชิกมีหน้าท่ีแคก่ารชําระคา่หุ้นเทา่นัน้ 
 ข. ต้องเข้าประชมุร่วมกบักรรมการดําเนินการสหกรณ์ทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ 
 ค. ประเมินและตดิตามผล พร้อมทัง้เข้าร่วมประชมุใหญ่ประจําปี 
 ง. ทําธุรกิจร่วมกบัสหกรณ์มากๆ 
8. สมาชิกสหกรณ์จะควบคมุและบริหารงานสหกรณ์ผา่นบคุคลใด 
 ก. ตวัสมาชิกสหกรณ์เอง 
 ข. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 ค. ผู้แทนสหกรณ์ 
 ง. กรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
9. หนทางวิธีการขจดัปัญหาความยากจน ควรนําหลกัการวธีิการใดมาใช้ 
 ก. วิธีแบบบริษัท 
 ข. วิธีแบบองค์กรอิสระ 
 ค. วิธีการแบบสหกรณ์ 
 ง. วิธีการแบบข้าราชการ 
10. การสหกรณ์ให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่สมาชิก 
 ก. สนิค้าและบริการ เงินปันผล สวสัดกิาร  
 ข. ได้เรียนรู้การบริหารงาน 
 ค. เงินประจํารายเดือน 
 ง. เงินเบีย้เลีย้ง   
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11. สหกรณ์เกิดขึน้ครัง้แรกเพราะอะไร 
 ก. แก้ไขปัญหาภาคอตุสาหกรรม 
 ข. แก้ไขปัญหาคนท่ีไมดี่ 
 ค. แก้ไขปัญหาของคนรวย 
 ง. แก้ไขปัญหาด้านเกษตรกร 
12. บทบาทกรรมการสหกรณ์ คืออะไร 
 ก. บริหารตามความคดิของตนเอง 
 ข. เป็นผู้ใช้นโยบายบริหารจดัการสหกรณ์ 
 ค. ไมบ่ริหารงานสหกรณ์เลย 
 ง. ไมเ่รียกสมาชิกประชมุเลย 
13. การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์เป็นหน้าท่ีของใคร 
 ก. สมาชิกอยากอบรมกนัเอง 
 ข. สมาชิกเรียกร้อง 
 ค. สหกรณ์ต้องให้ความรู้ และอบรมสมาชิก 
 ง. กรรมการทกุคน 
14. ใครเป็นคนตดัสนิใจวา่จะจดัตัง้สหกรณ์ขึน้ท่ีไหน และเม่ือไหร่ 
 ก. กรรมการ 
 ข. สมาชิก 
 ค. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 ง. เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 
15. หวัใจของสหกรณ์ท่ีสมาชิกต้องนําไปปฏิบตัคืิออะไร 
 ก. ปฏิบตัติามประเพณี 
 ข. ปฏิบตัติามวฒันธรรม 
 ค. ปฏิบตัติามหลกัการและอดุมการณ์สหกรณ์ 
 ง. ปฏิบตัติามเพ่ือนหรือญาต ิ
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16. การจดัตัง้สหกรณ์มีวตัถปุระสงค์คืออะไร 
 ก. เพ่ือการศกึษาอบรม 
 ข. การรวมตวั ร่วมคดิ ร่วมทํา 
 ค. เพ่ือจะได้เป็นพวกเดียวกนั 
 ง. เพ่ือการตอ่รองกบัคนอ่ืนๆ 
17. การดําเนินธุรกิจสหกรณ์เพ่ือประโยชน์กลุม่บคุคลใด 
 ก. กรรมการสหกรณ์ 
 ข. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 ค. สมาชิกสหกรณ์ 
 ง. บคุคลทัว่ไป 
18. เม่ือสมาชิกนําเงินไปฝากออมทรัพย์แล้ว เงินจํานวนนีจ้ะเป็นของใคร 
 ก. ของสหกรณ์ 
 ข. ของครอบครัว 
 ค. ของสมาชิกผู้ออมทรัพย์ 
 ง. ของคูส่มรส 
19. ท่านคดิวา่อะไรท่ีเป็นสาเหตหุลกัของการพฒันาสหกรณ์ท่ีไมสํ่าเร็จ 
 ก. ภาครัฐแทรกแซง 
 ข. ขาดความเช่ือมัน่ในมวลหมูส่มาชิกด้วยกนัเอง 
 ค. สามีและภรรยาไมส่ามคัคีกนั 
 ง. ไมมี่ใครให้ความช่วยเหลือ 
20. ท่านคดิวา่สหกรณ์สามารถสร้างเสริมงานให้ทา่นได้หรือไม ่
 ก. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยสง่เสริมอาชีพเสริมได้โดยการจดัการฝึกอบรมเพิม่ความรู้ 
 ข. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยหางานตามบริษัทหรือโรงงานให้ 
 ค. ไมไ่ด้ เพราะสหกรณ์ไมมี่หน้าท่ีสร้างเสริมความรู้ เป็นหน้าท่ีของรัฐ 
 ง. ไมไ่ด้ เพราะสหกรณ์ไมมี่เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 
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21. ท่านคดิวา่การประเมินผลและตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นหน้าท่ีของใคร 
 ก. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 ข. ประชาชนทัว่ไป 
 ค. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
22. หน้าท่ีในการเข้าประชมุใหญ่ประจําปีเป็นหน้าท่ีของใครบ้าง 
 ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ข. คณะกรรมการสหกรณ์ 
 ค. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 ง. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
23. ใครสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้บ้าง 
 ก. ทกุคนท่ีอยูใ่นชมุชนเดียวกนั มีเป้าหมายเดียวกนั และยงัไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน 
 ข. ประชาชนทัว่ไป 
 ค. สมาชิกจากสหกรณ์อ่ืน 
 ง. กรรมการสหกรณ์ 
24. ทกุคนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อยา่งไร 
 ก. เข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมคัรใจ และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดียวกนั 
 ข. ฝากญาตพ่ีิน้องมาสมคัร 
 ค. ต้องเป็นคนท่ีคณะกรรมการสหกรณ์ให้สมคัร 
 ง. ทําอยา่งไรก็ได้ ได้เป็นทัง้หมดทกุคนอยูแ่ล้ว 
25. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้มาอยา่งไร 
 ก. ได้มาจากการเลือกตัง้ในท่ีประชมุใหญ่ โดยสมาชิกสหกรณ์ 
 ข. สมคัรเข้ามา โดยการสมัภาษณ์งาน 
 ค. ประชาชนทัว่ไป เลือกเข้ามาบริหารงาน 
 ง. ถกูทกุข้อ 
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26. กลุม่คนหลายๆ คนรวมตวักนัออมทรัพย์และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเหมือนกนัเรียกวา่อะไร 
 ก. การรวมเงิน 
 ข. การช่วยกนั 
 ค. การคบหากนั 
 ง. การสหกรณ์ 
27. สมาชิกควรทําอยา่งไรเม่ือมีการเรียกประชมุ 
 ก. เข้าประชมุทกุครัง้ 
 ข. ไมต้่องเข้าประชมุก็ได้ 
 ค. ไมรั่บรู้เลย 
 ง. เข้าประชมุบ้างบางครัง้ 
28. สหกรณ์จดัตัง้ขึน้มาแล้วใครเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
 ก. คณะกรรมการสหกรณ์ 
 ข. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ค. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
29. ตามหลกัการสหกรณ์ผู้ มีอํานาจสงูสดุในสหกรณ์คือใคร 
 ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ข. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 ค. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 ง. กรรมการสหกรณ์ 
30. ในสหกรณ์ “ทนุ” ได้มาจากท่ีใด 
 ก. การออมทรัพย์ของสมาชิก 
 ข. เงินของกรรมการสหกรณ์ 
 ค. เงินจากสมาชิกคนใดคนหนึง่ 
 ง. เงินจากบคุคลทัว่ไป 
 
 
 
 



 98 

31. สหกรณ์เป็นองค์กรช่วยตวัเองท่ีสามารถเข้าถึงคนยากจนได้ เพราะอะไร 
 ก. ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความมานะบากบัน่ของสมาชิก ความมีวินยัและความเป็นอนัหนึง่อนั 
  เดียวกนั 

ข. สมาชิกสามารถเข้าใจกระบวนการสหกรณ์ได้ ด้วยการเรียนรู้ จากการปฏิบตัจิริง 
ค. ดําเนินการด้วยทรัพยากรของตวัเอง โดยไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัความช่วยเหลือจากภายนอก 
ง. ถกูทกุข้อ 

32. ข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 ก. สหกรณ์เป็นองค์กรรากฐานของท้องถ่ิน สหกรณ์จงึมีความผกูพนักบัชมุชนท่ีสหกรณ์ตัง้อยู ่
  อยา่งใกล้ชิด 

ข. นโยบายของสหกรณ์ ต้องกําหนดโดยสมาชิกของสหกรณ์ เพราะสหกรณ์คือองค์กรท่ี 
 ควบคมุโดยสมาชิก สมาชิกท่ีได้รับเลือกให้เป็นตวัแทนจงึต้องรับผิดชอบตอ่สมาชิก 
ค. สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการช่วยตวัเองของสมาชิก มีการจดัการ ควบคมุ  
 อปุถมัภ์คํา้จนุ โดยสมาชิก และเปิดสําหรับทกุคนท่ีพร้อมจะร่วมรับความเส่ียง และร่วมรับ
 ประโยชน์จากการดําเนินงานร่วมกนั โดยไมมี่การแบง่แยกกีดกนั 
ง. ถกูทกุข้อ 

33. ข้อใดกลา่วผิด 
ก. แรงจงูใจท่ีสําคญัของการมารวมตวัจดัตัง้เป็นสหกรณ์ ก็คือ ผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ 

ร่วมกนั 
ข.  การร่วมมือกนัของสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง การตกลงให้สญัญา การลงขนั และการ 
  ร่วมมือกนั โดยการใช้ทรัพยากร (ในกระเป๋า) ของสมาชิก 
ค. การสง่เสริมสหกรณ์ สามารถทําได้โดยการนําทรัพยากรจากภายนอกมาให้ 
ง.  การพฒันาสหกรณ์ จะเร่ิมต้นจากการรวมกําลงัคน และจดัตัง้เป็นกลุม่สหกรณ์ขึน้ มีการ

บริหารจดัการ ดงันัน้สหกรณ์จงึต้องเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกนัของสมาชิก 
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34. ข้อใดกลา่วผิด 
 ก. การมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องเกิดจากความสมคัรใจ หมายถงึ สมาชิกมี 
   ความสนใจ เห็นประโยชน์ ท่ีจะได้รับเป็นรูปธรรมจากการร่วมเป็นสมาชิก ความเป็น 

  สมาชิกจงึจะมีความหมายและมีคณุคา่ 
ข. การมาร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะทําให้มีคณุสมบตัใินการรับผิดชอบช่วยเหลือจาก 
 โครงการพฒันา ได้งา่ยขึน้ อีกทัง้มีสทิธิพิเศษตา่งๆ มากย่ิงขึน้ เช่น ได้รับการแจก ได้รับ
 การสนบัสนนุด้านเงินทนุอยา่งคลอ่งตวัขึน้ 
ค. สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทเพียงมาร่วมประชมุใหญ่ 
ง. สหกรณ์ต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของสมาชิก และการตรวจสอบจากภายนอก 

35. ข้อใดกลา่วผิด 
 ก. รายได้ท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ขึน้อยูก่บัสมาชิกวา่จะตดัสนิใจนําไปลงทนุ  
  หรือนําไปเป็นทนุสํารอง หรือนําไปเฉล่ียคืนตามสว่นธุรกิจ (เงินเฉลีย่คืน) 

ข. รายได้สามารถหาได้จากการกําหนดราคาการผกูขาดของรัฐ 
ค. สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือของโครงการตา่งๆในการเป็นช่องทางการกระจายผลผลติ 
ง. ข้อ ข. และข้อ ค. กลา่วผิด 

36. ข้อใดกลา่วถกู 
 ก.  ความยากจน คือการขาดทรัพยากรตา่งๆ ถ้าหากท่านได้รับทรัพยากรมาอดุหนนุ จะ 
  สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 

ข. ความยากจน คือ การขาดโอกาสในการเรียนรู้และการเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร ทัง้ด้าน
เทคโนโลยีสนิค้า บริการ การตลาด ฯลฯ 

ค. ความยากจน เป็นโชคชะตาและความอาภพัของตวัเอง 
ง. ฉนัคดิวา่โอกาสจะหลดุพ้นจากความยากจนเป็นไปได้ยากและคงเป็นไปไมไ่ด้ 

37. โดยสรุปท่านคดิวา่ระบบสหกรณ์จะช่วยทา่นได้ เพราะอะไร 
 ก. ทําให้ได้รับการพฒันาภมูิปัญญาได้รับ การศกึษา การให้คําปรึกษา ในด้านตา่งๆ ท่ีจะ 
  ก่อให้เกิดแนวคดิและแนวปฏิบตั ิซึง่จะนําไปสูค่วามสามารถพึง่พงิตนเองได้ 

ข. ทําให้มีโอกาสได้รับการสนบัสนนุในด้านทรัพยากรตา่งๆ 
ค. ให้ตระหนกัถงึความจําเป็น และปัญหาตา่งๆท่ีชมุชนมีร่วมกนั 
ง. ทําให้เกิดบรรยากาศของการทํางานแบบเกือ้กลูตอ่กนั 



 100 

 
 

ประวัต ิ                                                    

ผู้ว่าราชการจังหวัด    ดร.สุขุมรัฏฐ์   สาริบุตร                  
คู่สมรส  ดร.อนงค์วชิญา   สาริบตุร  
การศึกษา 
 ปริญญาตรี ด้านการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท MINI MBA สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาดษุฎีกิตตมิศกัดิ ์สาขารัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาเอก Ph.D. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)รุ่นท่ี 43 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปลดัอําเภอ ก่ิงอําเภอสอ่งดาว ก่ิงอําเภอคําตากล้า และก่ิงอําเภอนํา้อนู จงัหวดัสกลนคร 
 รักษาการนายอําเภอท่าคนัโท ในปี พ.ศ. 2522 
 นายอําเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ในปี พ.ศ. 2523 
 นายอําเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  ในปี พ.ศ. 2525 
 นายอําเภอท่าบอ่ จงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2528 
 ผู้ช่วยปลดัจงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2532 
 นายอําเภอบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2534 
 นายอําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2535 
 ปลดัจงัหวดัแมฮ่่องสอน ในปี พ.ศ. 2535 
 ปลดัจงัหวดัหนองคาย  ในปี พ.ศ. 2536 
 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2538 
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 รองผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั ในปี  พ.ศ. 2539 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม  
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัหนองบวัลําภ ูในปี พ.ศ. 2544 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัปราจีนบรีุ ในปี พ.ศ. 2546 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ ในปี พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั  

ดร.สุขุมรัฏฐ์   สาริบุตร  และดร.อนงค์วิชญา  สาริบุตร  คูชี่วิตท่ีมีสว่นสําคญัตอ่การ
สร้างเสริมจงัหวดัสมทุรปราการให้มีความพร้อม และมีศกัยภาพอยา่งเพียงพอท่ีจะก้าวไปเป็นเมือง
หลกัท่ีสําคญัของประเทศไทย จากความทุ่มเทและความพากเพียรอยา่งมุง่มัน่ของทา่นทัง้สอง จงึ
สง่ผลให้ชาวจงัหวดัสมทุรปราการตา่งช่ืนชมในผลงานอีกทัง้มีความต้องการให้ทา่นทัง้คูอ่ยูเ่ป็นร่ม
โพธ์ิร่มไทรของชาวสมทุรปราการตลอดไปท่ีมีสว่นในการสร้างเสริมจงัหวดัสมทุรปราการให้
เจริญก้าวหน้า 

 นบัจากวนัท่ีทา่นและครอบครัว ได้เข้ามาบริหารดแูลเทศบาลนครเมืองสมทุรปราการใน
ช่วงเวลาหนึง่ปีท่ีผา่นมา  จงัหวดัสมทุรปราการได้พลกิโฉมและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้
อยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาหลกัท่ีสะสมมานานก็เร่ิมคล่ีคลายลง  ด้วยวิสยัทศัน์อนักว้างไกล และ
มีอดุมการณ์ท่ีชดัเจน ในการบริหารท้องถ่ินและสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนอยา่ง
แท้จริง จากการแก้ไขปัญหาอยา่งมีทิศทาง และมีระบบจดัการท่ีดี  จงึสง่ผลให้จงัหวดั
สมทุรปราการเร่ิมเปล่ียนแปลงและมีแนวโน้มท่ีจะมีความเจริญเตบิโตในทกุด้านๆ ให้สมกบัเป็น
เขตอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ท่านมีมมุมองท่ีก้าวไกล โดยมีความตัง้ใจจะทําให้จงัหวดั
สมทุรปราการ เป็นเมืองนา่อยู ่ ท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียว มีอตุสาหกรรม ก้าวไกล มี
การเกษตรก้าวหน้า เป็นศนูย์กลาง Logistics และเป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิ         
สวุรรณภมูิ  โดยท่านได้กําหนดวิสยัทศัน์ของจงัหวดัสมทุรปราการไว้วา่ จะทําให้จงัหวดั
สมทุรปราการเป็นศนูย์กลาง Logistics เพ่ือการสง่ออกสนิค้าเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมของ
ชาต ิ เป็นเมืองท่ีสะอาดนา่อยู ่ และเป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ อีกทัง้จะ
เป็นเมืองแหง่สหกรณ์  ทา่นมีความสามารถบรูณาการงานตา่ง ๆ ได้อยา่งเช่ือมโยง   จงึสง่ผลให้
ปัญหาหลกัๆ ของจงัหวดัสมทุรปราการ  ท่ีเรือ้รังมานาน ไมว่า่จะเป็นปัญหาด้านนํา้ท่วมเมือง 
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาสิง่แวดล้อม อนัเน่ืองมาจากจงัหวดัสมทุรปราการ
เป็นจงัหวดัท่ีมีชมุชนอยูก่นัอยา่งแออดั เพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีผู้คนอพยพมาอาศยัอยูจ่ากทัว่ทกุ
สารทิศ เม่ือผู้คนมาอาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งหนาแนน่ จงึสง่ผลให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมาอยา่ง
มาก มีทัง้คดีเลก็คดีน้อย รวมถงึคณุภาพชีวิตท่ีตกต่ําของประชาชนในทกุพืน้ท่ี แตปั่ญหาเหลา่นัน้
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มิได้ทําให้ท่านทัง้คูเ่กิดความท้อถอย แตก่ลบัมีสว่นเสริมแรงให้ทา่นผู้วา่       ดร.สขุมุรัฏฐ์  สาริบตุร 
และภรรยาคูชี่วิต ดร.อนงค์วชิญา สาริบตุร มีปฏิภาญและความตัง้ใจอยา่งแรงกล้าท่ีจะขจดัต้นตอ
ของปัญหาอยา่งจริงจงั และด้วยความเช่ือมัน่วา่ทกุปัญหามีทางออก ประกอบกบัความรักท่ีมี
ให้กบัคนในพืน้ท่ีอยา่งจริงใจ ไมน่านเกินรอผลลพัธ์ของความสําเร็จจงึเร่ิมปรากฏผล จงึไมน่่า
แปลกใจวา่ทําไม CEO และคูชี่วิตจงึได้รับสรรพนามวา่เป็นพอ่เมืองและแมเ่มืองแห่งจงัหวดั
สมทุรปราการ นอกจากนัน้ทัง้คูย่งัได้ทํางานเพ่ือรับใช้สงัคมอีกมากมาย อาทิเชน่ ก่อตัง้มลูนิธิ
กรุณาขึน้ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู            เพ่ือช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้ ป่วยโรค
เอดส์ การจดัตัง้กองทนุเพ่ือการศกึษาเดก็ยากจน           เดก็กําพร้า สง่เสริมการฝึกอาชีพเพ่ือให้
ประชาชนมีงานทําร่วมกบัหน่วยงานพฒันาชมุชนและศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดั
หนองบวัลําภ ูสง่เสริมสนบัสนนุด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี  อีกทัง้ได้ร่วมกบัศนูย์ปฏิบตักิาร
ตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิจงัหวดัหนองบวัลําภ ู จนโครงการตา่ง ๆ บรรลผุลสําเร็จด้วยดี และได้
ก่อตัง้มหาวทิยาลยัรามคําแหงหนองบวัลําภ ู โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากข้าราชการและคน
ในท้องถ่ินช่วยกนัหาเงินทกุบาททกุสตางค์มาสร้างจนสําเร็จ ทําให้คนในท้องถ่ินรวมถงึจงัหวดั
ใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนจนจบมหาวทิยาลยัโดยไมต้่องไปเรียนไกล เป็นการช่วยสร้างโอกาสทาง
การศกึษาให้กบัประชาชนได้อีกทางหนึง่ 

 ทีมวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ได้มีโอกาสเข้ามาทํา
การวิจยัในครัง้นี ้ จงึได้เห็นสมควรท่ีจะรวบรวมแนวคดิ และแนวทางท่ีท่านได้ถือปฏิบตัมิาโดย
ตลอดมาบนัทกึไว้ เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัแิก่บรรดาผู้ นําท่ี
สนใจ  ทัง้นีเ้พ่ือจะได้ร่วมกนัสร้างสรรค์องค์กรให้พฒันาก้าวไกลตอ่ไป   
 

 

ดร.สขุมุรัฏฐ์   สาริบตุร และดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร  ทัง้สองทา่นมีแนวคดิในการบริหาร
ท่ียดึถือมาโดยตลอดวา่ “จะใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์สขุ
ของประชาชน เป็นหลกัสําคญัในการทํางาน”  

  
 
ดร.สขุมุรัฏฐ์ สาริบตุร จดัวา่เป็นผู้ นําแห่งการเปล่ียนแปลงและการสร้างเครือขา่ยแห่งคณุ

คา่ท่ีประสบความสําเร็จ ได้ให้แนวทางปฏิบตังิานไว้วา่ 

แนวทางการปฏิบัตงิาน 

แนวคดิในการบริหารงาน 
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การจะบริหารองค์กรใด ๆ ได้สําเร็จ ต้องมององค์รวมให้ทะลปุรุโปร่ง ต้องตอบโจทย์ 3 ข้อ             
ให้กระจ่างชดัเจนเสียก่อน 

โจทย์ข้อ 1. จงัหวดัสมทุรปราการขณะนีเ้ป็นอยา่งไร  

โจทย์ข้อ 2. เราจะนําพาจงัหวดัสมทุรปราการก้าวไปสูทิ่ศทางใด 

โจทย์ข้อ3.เราจะต้องทําอยา่งไรจงึจะทําให้จงัหวดัสมทุรปราการก้าวไปสูค่วามสําเร็จอยา่งท่ีใฝ่ฝัน 
โจทย์ท่ีข้อ 1 จะสําเร็จได้นัน้  จะต้องทําให้คนในจงัหวดัทัง้ผู้ นํา ผู้ตาม เข้าใจในทิศทางของ

เรา รวมถงึทําให้ประชาชนขานรับ พร้อมใจ และเตม็ใจร่วมมือและร่วมใจให้ได้ และเพ่ือตอบโจทย์
ข้อแรกให้ได้วา่ “ขณะนีจ้งัหวดัสมทุรปราการของเราเป็นอยา่งไร” จําเป็นต้องทํา SWOT 
ANALYSIS  เสียก่อน หากจะวิเคราะห์ปัญหาของจงัหวดัสมทุรปราการในภาพรวมแล้วจงัหวดั
สมทุรปราการถือวา่เป็นเพียงเมืองเลก็ๆ แตใ่นความเลก็นัน้ กลบัซอ่นสิง่ตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจเอาไว้
มากมาย สมดงัความหมายของจงัหวดัท่ีเปรียบเสมือนเมืองท่ีมีชายทะเลเป็นกําแพงกนั ปัจจบุนั
จงัหวดัสมทุรปราการมีอตัราการขยายตวัสงู เป็นจดุท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ ซึง่พร้อมจะเปิด
ใช้อยา่งสมบรูณ์แบบในปี พ.ศ. 2549 ด้วยเหตนีุจ้งัหวดัสมทุรปราการจงึเป็นหนึง่ในกลุม่
ยทุธศาสตร์ 5 จงัหวดั ท่ีเรียกวา่ “เบญจบรูพาสวุรรณภมูิ” อีกทัง้ยงัได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพใน
เร่ือง Logistics เพ่ือรองรับกบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม  จงึสามารถกลา่วได้วา่จงัหวดั
สมทุรปราการเป็นเมืองท่ีไมเ่คยหยดุน่ิงด้านการเปล่ียนแปลงเป็นจงัหวดัท่ีต้องก้าวให้ทนัตอ่
เหตกุารณ์โลกตลอดเวลา  และพร้อมจะเป็นศนูย์กลางการขนสง่ของประเทศในอนาคต 

(Strength)  จดุแข็งหรือศกัยภาพท่ีโดดเดน่ของจงัหวดัสมทุรปราการ จากการวเิคราะห์พบวา่ 

1. เป็นจงัหวดัท่ีมีความพร้อมด้านอตุสาหกรรม  เป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมสง่ออกท่ีสําคญัทัง้
ภายในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิง่ทอ เคร่ืองหนงั และ
อาหารแปรรูป 
2. จงัหวดัสมทุรปราการมีพืน้ท่ีตดิตอ่กบักรุงเทพมหานคร มีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทนุ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีกําลงัซือ้สงู  สามารถตดิตอ่และใช้
บริการจากสถาบนัการเงินได้สะดวก รวดเร็ว รวมทัง้อยูใ่กล้แหลง่ศนูย์กลางข้อมลูขา่วสาร  ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจของผู้ประกอบการ 
3. มีเส้นทางการคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยงสูจ่งัหวดัใกล้เคียงและภมูิภาคอ่ืนๆของประเทศ  
สะดวกในการเดนิทางทัง้ทางบก  และทางนํา้  อาทิเช่น ถนนสายบางนา – ตราด ถนนสขุมุวิท ถนน
มอเตอร์เวย์ ท่ีเช่ือมถนนวงแหวนด้านตะวนัออก รวมทัง้สามารถใช้แมนํ่า้เจ้าพระยา เป็นเส้นทาง
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ขนสง่สนิค้าไปยงัตลาดตา่งประเทศได้โดยสะดวก  และท่ีสําคญัเป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ
ซึง่เป็นสนามบนิแห่งใหมท่ี่ทนัสมยัมีเส้นทางการคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยงสูจ่งัหวดัใกล้เคียงและ
ภมูิภาคอ่ืนของประเทศ  สะดวกในการเดนิทางทัง้ทางบกและทางนํา้  อาทิเชน่ ถนนสายบางนา – 
ตราด ถนนสขุมุวิท ถนนมอเตอร์เวย์ ท่ีเช่ือมกบัถนนวงแหวนด้านตะวนัออก  
4. มีกลุม่อตุสาหกรรมการสง่ออกท่ีมีศกัยภาพ  เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์  ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 
ฯลฯ ท่ีมีการวิจยัพฒันา (R&D) ซึง่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัเครือขา่ยอตุสาหกรรมทัง้
ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) 
5. มีแมนํ่า้เจ้าพระยา  แมนํ่า้บางปะกงไหลผา่น และมีพืน้ท่ีตดิฝ่ังทะเล ทําให้เหมาะกบัการทํา
ประมงเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  มีแหลง่นํา้ลําคลองท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกูพืชผกั และผลไม้ 

(Weakness)  จดุออ่นท่ีเป็นจดุด้อย ซึง่ต้องคอ่ยๆปรับเปล่ียนจงัหวดัสมทุรปราการ  ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ทัง้จากนํา้เสีย และกลิน่จากโรงงาน
อตุสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรตดิขดั  ขยะมลูฝอย  และสิง่ปฏิกลูจากโรงงาน
อตุสาหกรรมและชมุชน รวมทัง้มีการทรุดตวัของดนิ เน่ืองจากมีการสบูนํา้บาดาลมาใช้ 
2. มีประชากรแฝงท่ีอพยพเข้ามาทํางาน โดยไมแ่จ้งย้ายและเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านให้ถกูต้อง
เป็นจํานวนมาก ทําให้จงัหวดัขาดรายได้จากงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีตามจํานวน
ประชากร 
3. การประกาศใช้กฎหมายผงัเมืองรวม เป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมท่ี
ต้องการเพิ่มประสทิธิภาพในการแขง่ขนั 
4. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการผลติบคุลากรของ
สถาบนัการศกึษายงัไมต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
(Opportunity)  โอกาสในการพฒันา เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบัจงัหวดัสมทุรปราการ  
จากการสํารวจพบวา่ยงัมีโอกาสอีกมาก อาทิเชน่ 

1. เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ  ซึง่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภมูิภาค จงึมี
โอกาสพฒันาเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้าท่ีเช่ือมโยงทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และสนามบนิสู ่   
อินโดจีนและตลาดโลก 
2. นโยบายเปิดการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก  และข้อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
ภาคอตุสาหกรรมมีโอกาสพฒันา สามารถเข้าถงึเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทําให้สามารถลดต้นทนุ ซึง่
จะช่วยยกระดบัคณุภาพและมาตราฐานสนิค้าสูร่ะดบัสากลได้ 
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3. กระแสนิยมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว และ
สามารถสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงการท่องเท่ียว การศกึษาวิถีชีวิตชมุชนและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
4. กระแสนิยมบริโภคสนิค้าปลอดสารพิษมากขึน้  จงึมีโอกาสพฒันาก้าวเป็นศนูย์กลางการผลติ
สนิค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมาตรฐานก้าวสูต่ลาดโลกได้ 
5. นโยบายการพฒันาเมืองศนูย์กลางการบนิสวุรรณภมูิ  ทําให้มีโอกาสพฒันาเป็นแหลง่ท่ีอยู่
อาศยั เพ่ือรองรับการขยายตวัของชมุชนอยา่งเป็นระบบ 

(Threat)  อปุสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการ 
1. ปัญหาด้านความสามารถในการแขง่ขนั  และมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไมใ่ช่ภาษี (NTBs)  
2. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ปัญหาแรงงานตา่งด้าว และผู้หลบหนีเข้า
เมืองท่ีมีแนวโน้มสงูมากขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ปัญหาสงัคม ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
3. ผลกระทบจากการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีขาดระบบการจดัการท่ีดี  ทําให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวติและเศรษฐกิจโดยรวม  ซึง่
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืน 

สําหรับโจทก์ข้อท่ี 2 เราจะนําพาองค์กรของเราไปเป็นอะไรนัน้  ผู้วา่ ดร.สขุมุรัฏฐ์       สาริบตุร  
ได้ตอบคําถามข้อนีใ้ห้กบัชาวจงัหวดัสมทุรปราการโดยตัง้วิสยัทศัน์ไว้วา่ “จะทําให้จงัหวดั
สมทุรปราการเป็นเมืองนา่อยู”่ ท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวมีอตุสาหกรรมก้าวไกล มีการเกษตร
ก้าวหน้า เป็นศนูย์กลาง Logistics และเป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ  อีก
ทัง้จะเป็นเมืองแห่งสหกรณ์   

 สว่นโจทก์ข้อท่ี 3 เราจะต้องทําอยา่งไรจงึจะทําให้จงัหวดัสมทุรปราการก้าวไปสูค่วามสําเร็จ
อยา่งท่ีใฝ่ฝัน ดร.สขุมุรัฏธ์  สาริบตุร กลา่ววา่การท่ีจะก้าวไปสูค่วามสําเร็จตามท่ีใฝ่ฝันไว้นัน้ ต้องมี
การกําหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์  แผนการปฏิบตังิานในทกุๆเร่ืองให้ชดัเจน รวมถงึมีการ
ตรวจสอบ ตดิตามผลอยา่งจริงจงั และตอ่เน่ือง ก็จะช่วยให้ง่ายขึน้ การบรรลคุวามสําเร็จจะต้อง
พิจารณาทัง้ด้านเวลา ด้าน output ด้าน outcome ตลอดจนด้านคณุภาพประกอบกนัไปด้วย 
จงัหวดัสมทุรปราการจงึได้กําหนดนโยบายในด้านตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้
 ด้านการทําให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู ่  หมายถงึ ต้องทําให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีดี  มีการ
ปราบปรามยาเสพตดิ  กําจดัผู้ มีอิทธิพล  ทําให้ประชาชนมีการศกึษา บ้านเมืองมีความสะอาด
เรียบร้อย  และประชาชนในจงัหวดัต้องชว่ยกนัแก้ไขปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ ปัญหานํา้เน่า
เสียให้ลดน้อยลงจนหมดไป 
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 ด้านการท่องเท่ียว  เน่ืองจากสมทุรปราการมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจและสวยงาม
มากมาย เชน่วดัวาอาราม  แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตทิัง้ท่ีเลียบแมนํ่า้เจ้าพระยา และอา่วไทย 
โบราณสถาน เมืองโบราณ ฟาร์มจระเข้  พิพธิภณัฑ์ช้างเอราวณั ซึง่จะต้องร่วมมือกนัให้การ
สง่เสริมสนบัสนนุให้การทอ่งเท่ียวเหลา่นีเ้ป็นท่ีน่าสนใจมากขึน้ 
 ด้านอตุสาหกรรม เป็นเร่ืองท่ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการสง่เสริมกนัมาอยา่งตอ่เน่ือง 
เพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีโรงงานอตุสาหกรรมมาก  แตส่ิง่ท่ีจะต้องดแูลเป็นพิเศษ คือ เร่ืองของความ
สะอาด การควบคมุและการบําบดันํา้เสีย 
 ด้านการเกษตรกรรม จะมีการสง่เสริมสนบัสนนุปัจจยัเอือ้อํานวยให้ดียิ่งขึน้ เชน่ การทํา
ประมงในทะเล ในแมนํ่า้ การเลีย้งปลาสลดิท่ีขึน้ช่ือ  การปลกูมะมว่งนํา้ดอกไม้  รวมถึงการเลีย้งกุ้ ง  
โดยมุง่สง่เสริมให้ก้าวหน้ากวา่ท่ีเป็นอยู ่  เพราะเกษตรยงัเป็นหวัใจสําคญัของประเทศ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการท่ีจะเป็นครัวโลกในอนาคต  จงึจําเป็นต้องช่วยกนัสร้างผลผลติเหลา่นีป้้อนเข้า
ศนูย์กลาง 
 ด้าน Logistics ต้องทําให้จงัหวดัสมทุรปราการ มีความสะดวกในเร่ืองของการขนสง่ทกุ
ด้านทัง้ทางบก ทางนํา้  ทางทะเล ต้องมีศนูย์กลางวางตู้คอนเทนเนอร์ และท่ีกกัเก็บสนิค้าใน
จํานวนเพียงพอเพ่ือรองรับกบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่ีเพิม่ขึน้ในทกุระดบั และทําการ
ประชาสมัพนัธ์สง่เสริมให้เกิดการเช่าซือ้อยา่งครบวงจร ทัง้ด้านผลผลติ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ตา่ง ๆ 
ในการทํางานรวมถึงจดัระบบการจดัสง่ให้อยูท่ี่เดียว เพ่ือให้เกิดการประหยดัลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย
ด้านการขนสง่ลง 
 ด้านการสง่เสริมผลติภณัฑ์โอทอป  ยงัคงให้มีการสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง มีการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี  โดยการสง่เสริมให้สนิค้าตา่ง ๆให้ได้รับมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ชมุชน  ชว่ยยกระดบัสนิค้า ให้มีมาตรฐานสงู  เพราะเป็นช่องทางหนึง่ท่ีจะสร้างช่ือเสียง
ให้กบัท้องถ่ิน สร้างรายได้ให้กบัประชาชน เพ่ือให้เศรษฐกิจในชมุชนเตบิโตมากยิ่งขึน้ 
 สว่นการท่ีจงัหวดัสมทุรปราการเป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ  เราจงึต้องเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการขยายตวัอยา่งเป็นระบบระเบียบ ทัง้ด้านถนน ท่ีอยูอ่าศยั สิง่แวดล้อม  และ
ต้องหาวิธีแก้ไขป้องกนัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีจะตามมา ทัง้ปัญหาการจราจร ขยะ การบําบดันํา้เสีย ซึง่
เราได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดแูลเร่ืองดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด 
 อยา่งไรก็ตาม  การเกิดเป็นเมืองใหมท่ี่ทนัสมยั ความเจริญเตบิโต ก็จําเป็นต้องมีนโยบาย
ในการควบคมุด้านตา่ง ๆ ให้อยูใ่นกฎเกณฑ์ เพ่ือความเป็นระเบียบ และป้องกนัการเกิดปัญหา
ภายหลงั เชน่ ปัญหาด้านประชากรเพิม่มากขึน้จากการโยกย้ายถ่ินฐาน และการจ้างงาน ปัญหา
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ขยะล้นเมือง  ปัญหามลภาวะ ปัญหาการจราจร ซึง่ในแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั  เราได้แจกแจง
นโยบาย และกระจายให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านตา่ง ๆ ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึง่เช่ือวา่ถ้า
สามารถทําได้ตามท่ีวางไว้ปัญหาตา่งก็จะสามารถแก้ไขได้อยา่งเรียบร้อย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ของจังหวัด 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.ศนูย์กลางโลจิสตกิส์ (Logistics Center) 1.1 เป็นศนูย์กลางโลจิสก์ตกิส์  

2.ศนูย์กลางอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง 
(Industrial  Cluster) 

2.1เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง 
(Cluster) ด้านรถยนต์ ชิน้สว่นยานยนต์ ไฟฟ้า 
อิเลคทรอนิค สิง่ทอ เคร่ืองหนงั    และอาหารแปรรูป 

3.แหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิ    
สวุรรณภมูิ 

3.1เป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ 
ทัง้ทางด้านพาณิชยกรรมด้านอตุสาหกรรม และการ
บริการอยา่งครบวงจร และมีการบริหารการจดัการ
บ้านเมืองท่ีดี 

4.รองรับยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั 

4.1 เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพเชิงนิเวศท่ีใกล้เมือง
หลวง   (One day tour)  
4.2เป็นแหลง่ผลติสมนุไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทยท่ีมีประสทิธิภาพ และปลอดภยัได้รับการยอมรับ
จากประชาชน 

5.การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจาย
รายได้ 

5.1 ประชาชนมีการเพิ่ม  และกระจายรายได้ท่ีดี 

6.การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
6.1 บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดัการ
สิง่แวดล้อมท่ีดี 

 

 จะเห็นได้วา่แนวทางการปฏิบตัท่ีิทา่นดร.สขุมุรัฏฐ์  สาริบตุร ได้กลา่วมาทัง้หมด เป็น
แนวทางท่ีเลง็เห็นถึงความสําเร็จเป็นรูปธรรมได้อยา่งชดัเจน ท้ายสดุนี ้ ทา่นได้ฝากความในใจถงึพ่ี
น้องชาวสมทุรปราการไว้ดงันี ้ในฐานะท่ีผมได้ปฏิบตังิานในตําแหนง่ CEO เมืองสมทุรปราการ ผม
ต้องขอขอบพระคณุท่ีชาวจงัหวดัสมทุรปราการ  และหวัหน้าสว่นราชการทกุคน  รวมถงึผู้บริหาร
ของภาคเอกชนทกุฝ่าย ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจผนกึกําลงักนัช่วยสร้างสรรค์จงัหวดัสมทุรปราการของ
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เรามาโดยตลอด โดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ผมรู้สกึภาคภมูิใจในทกุทา่นและประทบัใจผู้ ร่วม
ทีมงานทกุคน อยา่งสดุซึง้  

ประวัต ิ                           

      
ดร.อนงค์วิชญา  สาริบุตร 

วันเดือนปีเกดิ  21  พฤษภาคม  2496  

เกดิที่ อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

คู่สมรส ดร.สขุมุรัฏฐ์   สาริบตุร  ตําแหนง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ 

การศึกษา  
 ปริญญาตรี การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา(บางแสน) 
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)  
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
 ปริญญาเอก Ph.D. สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 รับราชการครู กรมสามญัศกึษา อาจารย์ 2 ระดบั 7 
 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 นายกสมาคมสง่เสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ประธานท่ีปรึกษากรรมการพฬัราสตรีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ประธานศนูย์เฉลมิพระเกียรตชิ่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัปราจีนบรีุ 
 นายกสมาคมสง่เสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัปราจีนบรีุ 
 กรรมการสภาสตรีแห่งชาตใินพระบรมราชินปูถมัภ์ 
 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั 
 อาจารย์พิเศษมหาวทิยาลยัรามคําแหง 
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 อาจารย์พิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
 
 ท่ีปรึกษากองทนุพฒันาชนบทในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช 
   กมุารี จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ท่ีปรึกษากองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองจงัหวดัหนองบวัลําภ ู

ผลงานดเีด่น 

ปี พ.ศ. 2538 – 2548 
 ได้รับคดัเลือกเป็นสตรีไทยดีเดน่แหง่ชาต ิประจําปี 2548 โดยสภาสตรีแห่งชาตใินพระบรม 
    ราชินปูถมัภ์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 
 ผู้ ร่วมก่อตัง้มหาวิทยาลยัรามคําแหง เฉลมิพระเกียรตสิาขสวิทยาบริการ จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผู้ เร่ิมก่อตัง้ “มลูนิธิกรุณา” จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
 จดัตัง้ศนูย์เฉลมิพระเกียรตชิ่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์ และผู้ตดิเชือ้ HIV จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 จดัตัง้ศนูย์สงเคราะห์เพ่ือชว่ยเหลือคนชรา เดก็กําพร้า และคนพิการจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผู้ ร่วมก่อสร้างอนสุาวรีย์ไทยอาสาป้องกนัชาต ิจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผู้ ร่วมโครงการปรับปรุงก่อสร้างพพิิธภณัฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์  
    จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 กรรมการก่อตัง้วิทยาลยัชมุชนระหวา่งประเทศจงัหวดัหนองคาย ระหวา่งไทย - สหรัฐอเมริกา 
 กรรมการก่อตัง้สมาคมสนัตภิาพแหง่ประเทศไทย 
 เป็นท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิค์ณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและกีฬา วฒุิสภา 
 ผลงานวิจยัเร่ือความสมัฤทธ์ิผลของผู้ นําสตรีทางการเมืองไทยในบทบาทสมาชิกสภาผู้แทน 
   ราษฎร  
 ผลงานวิจยัเร่ือง ประสทิธิผลขององค์การบริหารสว่นตําบลในจงัหวดัสโุขทยั 
 จดัตัง้กองทนุสง่เสริมอาชีพสตรีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู

การศึกษาดงูาน 

 ประเทศองักฤษ ดงูานด้านมธัยมศกึษา  
 ประเทศสเปน, โปรตเุกส และอิตาลี ดงูานด้านสิง่แวดล้อม 
 ประเทศองักฤษ, ฝร่ังเศส, เยอรมนั และสวิตเซอร์แลนด์  ดงูานด้านการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกบั 
    องค์การบริหารสว่นจงัหวดัหนองคาย 
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

 พ.ศ. 2521  จตัตรุถาพรช้างเผือก (จ.ช.) 

 พ.ศ. 2526  ตตยิาภรณ์มงกฎุไทย  (ต.ม.) 

 พ.ศ. 2530  ตติยิาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

 พ.ศ. 2538  ทตุยิาภรณ์มงกฎุไทย (ท.ม.) 

 พ.ศ. 2544  ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 

เหรียญตรา   :   เหรียญตรากาชาดสมนาคณุชัน้ท่ี 1 

      : ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดเีด่นแห่งชาต ิ ประจาํปี 2548 โดยสภาสตรี
แห่งชาตใินพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ 
 

  

 ดร.อนงค์วิชญา สาริบุตรในฐานะแมเ่มืองในการขบัเคล่ือนจงัหวดัสมทุรปราการ ได้
ให้ข้อคดิในการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรแหง่คณุคา่วา่ ทา่มกลางกระแสโลกท่ีปรับเปล่ียนอยา่ง
รวดเร็วเช่นทกุวนันี ้ ความร่วมมือร่วมใจของคนในสงัคมถือเป็นสิง่สําคญัท่ีจะเป็นพลงัผลกัดนัให้
เกิดความสําเร็จได้ ดงันัน้ การสร้างเครือขา่ยพนัธมติร จงึเป็นสิง่ท่ีต้องทําอยา่งจริงจงั การจะ
เช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งยัง่ยืนนัน้ต้องสร้างความสมัพนัธ์และกระชบัเกลียวสมัพนัธ์ให้แนบแนน่
เสียก่อน ผู้ นําจะสร้างเครือขา่ยได้สําเร็จจงึต้องมี     มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เพราะผู้ นําเป็นแกนหลกัเป็น
ศนูย์รวมใจผู้คนท่ีจะมาเช่ือมโยงตอ่กนั “มนษุยสมัพนัธ์” จดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยทําให้เราทํางาน
อยา่งมีความสขุ และยงัช่วยให้การงานบรรลผุลสําเร็จได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้สามารถสร้างเครือขา่ย
พนัธมิตรแห่งความยัง่ยืน และสิง่ท่ีสะท้อนข้อคดิของท่านได้ชดัก็คือ ดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร 
สามารถท่ีจะทํางานและคลกุคลีกบัประชาชนได้ทกุเพศทกุวยัทกุระดบัชัน้ ดร.อนงค์วิชญา            
สาริบตุร จะเห็นวา่ทา่นได้ใช้หลกั  7  ประการ ในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ กบัคนในพืน้ท่ีด้วยความ
เอาใจใสร่่วมทกุข์ร่วมสขุกบัชมุชนอยา่งจริงจงั จนสง่ผลให้ทา่น มีเครือขา่ยอยา่งกว้างขวางไปทัง้
จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ท่านได้ให้แนวทางปฏิบตัตินในการสร้างสมัพนัธ์กบัผู้คน ไว้ดงันี ้

แนวคดิในการปฏิบัตงิาน 
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1. จงเป็นผู้ ฟังท่ีดี ดร.อนงค์วชิญาจะรับฟังปัญหาในทกุพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเข้าไปมีสว่นร่วม โดย
เป็นนกัฟังท่ีดีสง่เสริมให้คูส่นทนาได้พดู โดยพยายามตัง้คําถามให้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีเขากําลงัพดู 
แสดงให้เห็นถงึความเอาใจใสต่อ่ปัญหาของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี 

2. มีมารยาทไมข่ดัคอคูส่นทนา ดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร  เช่ือวา่ ไมมี่ใครชอบให้คนอ่ืนมา
โต้เถียง หรือขดัแย้งในความคดิ แตจ่ะถือโอกาสแก้ไขโดยการเสนอข้อคดิแทนในทํานองท่ีวา่ ขอ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิเม่ือเขาพดูจบ นอกจากนัน้ยงัมีความตัง้ใจอดทนฟังปัญหาของทกุคนอยา่ง
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ อีกทัง้มีอารมณ์คล้อยตามอีกด้วย 

3. ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสดใส ผู้ ท่ีมีโอกาสคลกุคลีกบั ดร.อนงค์วิชญา มกัจะพบรอยยิม้ของ
ท่านพรมอยูบ่นใบหน้าตลอดเวลา ทําให้ผู้มาตดิตอ่ หรือผู้ ท่ีทํางานร่วมกนัมีความรู้สกึสบายใจ 
และมีท่าทีเป็นมิตรกบัทกุคน 

4. ต้องมีบคุลกิท่ีน่าศรัทธา  ดร.องค์วิชญา สาริบตุร สามารถแตง่กายแลวางตวัได้อยา่ง
เหมาะสม นา่เช่ือถือ มีความสง่างามในตวัท่านเสมอ 

5. ต้องมีจิตวิญาณแห่งการเป็นผู้ให้ ทกุครัง้ท่ีมีโอกาส ท่านจงึพร้อมให้การช่วยเหลือและ
แบง่ปันนํา้ใจให้กบัคนรอบข้างอยูเ่สมอ  

6. ต้องรู้จกัใคร่ครวญถึงความถกูต้องและความเหมาะสม ดร.อนงค์วชิญา มีประสบการณ์
การทํางานด้านสงัคม เคยเป็นแมพ่มิพ์ของชาต ิ ผลงานของท่านเป็นท่ีช่ืนชม ยนิดี และได้รับการ
ยอมรับอยา่งถ้วนหน้า จนได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตัง้ สว. ในวนัท่ี 19 เมษายน 2549 
ท่านได้รับเลือกให้เป็นสว.ของจงัหวดัหนองบวัลําภดู้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 

7. ต้องมีวิสยัทศัน์ก้าวไกล ดร.องค์วิชญา เป็นผู้ มีความสามารถ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล มี
คณุธรรม      ยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวคดิในการทํางานมาตลอดเวลา 

 

 

  ดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร   เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์อยา่งมากและคลกุคลีกบังานด้าน
ชมุชนอยา่งใกล้ชิด ได้ฝากข้อคดิให้กบับรรดาผู้ นําในจงัหวดัสมทุรปราการ และทกุฝ่ายท่ีมีสว่น
สร้างเสริมความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไว้ดงันี ้

1. แนวทางการพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรให้เกิดความยัง่ยืนได้นัน้ต้องกําหนดวิสยัทศัน์  
ในการเช่ือมโยงเครือขา่ยไว้ให้ชดัเจนโดยมุง่เน้นให้เกิดความสมัพนัธ์ในระยะยาวอยา่งตอ่เน่ือง 
  2. สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกลุม่/องค์กรพนัธมิตรให้ได้ โดยความร่วมมืออาจจะ
ทําในรูปแบบเครือขา่ยทางธุรกิจ เครือขา่ยทางสงัคม หรือเครือขา่ยทางวทิยาการ ก็ได้ 

 แนวทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายแห่งคุณค่า    
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  3. ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยจะต้องมีแผนการดําเนินงาน แสดงกิจกรรมตา่งๆ ไว้
อยา่งชดัเจน 
  4.   มีปัจจยัช่วยเสริมความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของเครือขา่ยพนัธมิตร  อาทิเชน่ 

4.1 องค์กรพนัธมติร เป็นตวัจกัรสําคญั ซึง่ต้องแสดงบทบาทและการมีสว่นร่วมอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม  จําเป็นต้องเร่ิมจากการพฒันา วิสยัทศัน์ ทกัษะและประสบการณ์แก่ผู้ นํา และ
ฝ่ายบริหารจดัการ กลุม่องค์กรภาคประชาชนให้ถกูต้องเหมาะสม เพ่ือให้เกิดศกัยภาพและความ
พร้อมในการขบัเคลื่อนอยา่งถกูทิศทาง 

4.2 ผู้ นําทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมกนักําหนดโครงสร้างกลไก และระบบบริหาร
จดัการเครือขา่ย ให้มีความเหมาะสม คลอ่งตวัตอ่การบริหารงาน 

4.3 ผู้ นําทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องเอาใจใสต่อ่การตดิตามผล ประเมนิผลอยา่งจริงจงั 
เพ่ือให้ทราบถงึความก้าวหน้าของแผนงาน รวมถงึการพฒันากลไกบริหารจดัการเครือขา่ยให้
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

4.4 ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้น  หมายถึงกลุม่/องค์กรพนัธมิตร มี
การเซน็สญัญา ข้อตกลงร่วมกนั โดยมีรายช่ือคณะกรรมการเครือขา่ย 

4.5 ความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีแท้จริง หมายถึงการเข้าร่วมเป็นพนัธมิตร
ตอ่กนั โดยมีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการรองรับ มีแผนการดําเนินงาน และได้ปฏิบตังิาน
ในสว่นท่ีกําหนดไว้ตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกจนเกิดผลท่ีสามารถประเมนิได้ 
 4.6 ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องศกึษาระบบสหกรณ์ให้เข้าใจ และเม่ือได้รับรู้หลกัการ
แนวคดิ สถานการณ์ ทําให้มีความหวงัวา่ แนวทางการปฏิบตัติามแผนงานท่ีร่วมกนักําหนดขึน้หาก
ทกุคนให้ความร่วมมือก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ความอยูร่อด ความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนได้ 

4.7 หนว่ยงานรัฐ โดยเฉพาะกรมสง่เสริมสหกรณ์ ต้องสนบัสนนุให้เกิดการเช่ือมโยง 
เครือขา่ย 

4.8 การเกือ้หนนุให้เกิดความเข้มแข็งในกลุม่/องค์กรประชาชน เป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้อง 
กระทําอยา่งจริงจงั และเช่ือมัน่วา่ขบวนการสหกรณ์สามารถทําให้คนได้พฒันาตนเองจนสามารถ
พึง่พิงลําแข้งของตนเองได้ 

  สดุท้ายนี ้ ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ และภรรยา ได้กลา่ววา่ท่านพร้อมให้การ
สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยทางคณุคา่เพ่ือขจดัปัญหาความยากจนอยา่งยัง่ยืนและเตม็ท่ี ขอให้
หวัหน้าทกุฝ่ายร่วมมือและพร้อมปฏิบตังิานในความรับผิดชอบของตนเองอยา่งมุง่มัน่ เพ่ือชว่ยกนั
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สร้าง ชว่ยกนัเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และสานความหวงัให้จงัหวดัสมทุรปราการของเรา 
เป็นเมืองแหง่สหกรณ์ตอ่ไป 

 
                                    ประวัต ิ             

 
 
นายวิฑูรย์    แนวพานิช 

การศึกษา 
 หลกัสตูร Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านงิว้ ตําบลบ้านงิว้ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 คณะกรรมการบริหารชมุนมุหมูบ้่านรัตนโกสนิทร์ 200 ปี รังสติ 
 ท่ีปรึกษาชมรมอาสาสมคัรเพ่ือพิทกัษ์ปกป้องประชาธิปไตย (อส.พป.ปชต.)  
 เป็นคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 เป็นคณะกรรมการอํานวยการจดังานสนิค้าสหกรณ์ประจําปี พ.ศ. 2544, 2545, 2546 
 เป็นคณะอนกุรรมการคดัสรรนกัสหกรณ์ดีเดน่แห่งชาตปิระจําปี พ.ศ. 2545 – 2546 
 เป็นคณะกรรมการโครงการรวมใจสหกรณ์เอือ้อาทรผู้ยากไร้ กรมสง่เสริมสหกรณ์ 
 เป็นคณะอนกุรรมการเพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
    พ.ศ. 2545 – 2546 
 เป็นคณะกรรมการจดักิจกรรมวนัสหกรณ์ 
 เป็นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากดั 
 ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์บริการเดนิรถแห่งประเทศไทย จํากดั 
 คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาต ิ
 ประธานชมรมศนูย์วิทยส่ืุอสารแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร 
 คณะอนกุรรมการจดัระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ 
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 เป็นผู้แทนสหกรณ์จงัหวดักรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2543 - 2547 
 เป็นรองประธานกรรมการ สหพนัธ์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  เป็นท่ีปรึกษาสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
การทาํงานในปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากดั 
 ประธานกรรมการดําเนินการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

รางวัลหรือประกาศเกียรตคุิณที่ได้รับ 

 ได้รับพระราชทานรางวลัสหกรณ์ดีเดน่แห่งชาตปีิ พ.ศ. 2538 
 รางวลักรรมการสหกรณ์ดีเดน่ประเภทสหกรณ์บริการปี พ.ศ. 2539 

คุณวิฑูรย์  แนวพานิช  ผู้ นําแห่งการพฒันา ท่ีไม่เคยหยดุน่ิงกบัการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ให้กับวงการสหกรณ์ และด้วยมีความศรัทธา และเช่ือมัน่  ในหลกัการ อุดมการณ์  คุณค่าแห่ง
สหกรณ์อย่างเป่ียมล้น  จึงได้ทุ่มเททัง้กายและจิตใจด้วยความมุ่งหวังอยากจะสร้างขบวนการ
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง  เป็นรากฐานคํา้จนุสงัคมไทย จากคติประจําใจในการทํางานว่า “จงทําบทบาท
หน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุอยา่ยดึตดิกบัตําแหน่งและหวัโขน แตจ่ะต้องเลน่บทให้ถกูต้อง” และมีความ
ตัง้ใจจริงท่ีจะสร้างเสริมระบบสหกรณ์ไทยให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งหวงัจะพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีของ
สมาชิกเป็นสําคญั      ผลงานของคณุวิฑรูย์ท่ีผา่นมาได้สร้างประโยชน์อย่างมากตอ่วงการสหกรณ์ 
นบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีของผู้ ท่ียดึมัน่ในสหกรณ์  คา่นิยมของสหกรณ์ได้อยา่งเดน่ชดั คือ ในการประชมุ
ทกุครัง้ คณุวิฑรูย์จะเป็นผู้ ร่วมรับฟัง  และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์
อย่างสม่ําเสมอ เป็นผู้ นําท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดตลอดมาก็คือมีแนวคิดท่ี
ทนัสมยั  มีความสามารถในการบริหารจดัการ อาทิเช่น เป็นผู้ ริเร่ิมโครงการจดัซือ้จดัหารถเพ่ือให้
สมาชิกมีรถแท็กซ่ีเป็นของตนเอง  ผลกัดนัให้เกิดโครงการตัง้ศูนย์วิทยุส่ือสารในรถแท็กซ่ี  และ
ล่าสดุคือการจดัทําแผนกลยทุธ์สหกรณ์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์แท็กซ่ี 
การบริหารงานเพ่ือปฏิรูปสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลง รวมถึงการได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จึงนบัได้ว่าเป็นผู้ นําสหกรณ์ท่ีสมควรได้รับการบกย่องให้เป็น 
“นกัสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ” ดงันัน้การนําแนวคิด และแนวทางปฏิบตัิท่ีคณุวิฑรูย์  แนวพานิช  ได้
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ถือปฏิบตัิมาศึกษา  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการเรียนรู้  และเห็นแนวทางท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ต่อการ
บริหารงานในสหกรณ์ตอ่ไป  จงึเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง  
 
 
 
 คณุวิฑรูย์ มีแนวคิดในการทํางานว่า “ทกุคนต้องพร้อมจะปรับตวัให้ก้าวทนักบักระแสโลก
ท่ีเปล่ียนแปลง” เพราะโลกในยคุปัจจบุนันี ้มีการพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีไปอย่าง
มาก ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์อย่างมาก ดงันัน้การบริหาร
สหกรณ์ในอนาคตข้างหน้า  ผู้ นําสหกรณ์จงึต้องพร้อมจะท่ีปรับตวัในทกุด้านๆด้วย 
 
 

สําหรับผู้บริหารสหกรณ์ 

  ผู้ บริหารสหกรณ์ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาสหกรณ์ของตนให้เป็นองค์กรธุรกิจของ
ประชาชน 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจตามหลกัการสหกรณ์ 7 ประการอย่าง
แท้จริง และตระหนกัถึงคณุคา่สหกรณ์อยา่งมัน่คง  

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีระบบการทํางาน และสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ 
สอดรับกับกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลง รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการควบคมุ กํากับดูแล 
ปรับกฎเกณฑ์ไม่ให้เข้มงวด และมากเกินความจําเป็น จนทําให้การทํางานของสหกรณ์ขาดความ
คลอ่งตวั ขาดอิสระในการตดัสนิใจ 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องเอาใจใสต่่อการพฒันา และสามารถยกระดบับคุลากรสหกรณ์ ให้
มีความรู้ความสามารถดจุมืออาชีพ  โดยส่งเสริมให้มีการอบรมพฒันาเสริมภมูิปัญญาอย่าง
ตอ่เน่ือง และสม่ําเสมอ  

 ผู้บริหารสหกรณ์สามารถปรับทิศทางการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สอดคล้องกบัโลก
ยคุไฮเทคความศรัทธาและความรักต่อสหกรณ์อย่างแรงกล้า  ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งท่ีทกุคนใน
แวดวงสหกรณ์ต้องมี 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องพร้อมให้บริการแก่สมาชิกด้วยความถกูต้องยตุธิรรม ทนัเวลาและ
สามารถตรวจสอบได้ 

แนวคดิในการบริหารสหกรณ์ของคุณวฑูิรย์  แนวพานิช 

แนวทางการปฏิบัตใินการบริหารสหกรณ์ของคุณวฑูิรย์  แนวพานิช 
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 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารการดําเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับ
ทราบอยา่งทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 
  ผู้บริหารสหกรณ์ต้องทํางานด้วยหลกัธรรมาภิบาล หมายถงึการบริหารและการทํางาน
โดยยดึความซ่ือสตัย์สจุริต ใช้หลกัธรรมเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัของการอยูร่่วมกนั  รวมถึงต้อง
สามารถรักษาจิตใจของตนเองให้มัน่คง  ไมย่ินดีและหลงกบัตําแหนง่ อํานาจ และอามิสสนิจ้าง 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องสามารถประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย  และควรได้รับการ
กระทําอยา่งตอ่เน่ือง อาจกระทําด้วยการไปเย่ียมเยียนถามไถ่สารทกุข์สขุดบิระหวา่งกนัเป็นประจํา
ทกุเดือน 

 ผู้บริหารสหกรณ์ ต้องมีความสามารถสร้างเครือข่าย และเช่ือมโยงเครือข่ายใน
แวดวงสหกรณ์ได้อย่างเหนียวแน่น รวมถึงการขยายผลเครือข่ายสู่ นอกวงการทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงเครือขา่ยกบัวงการตา่งๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีความสามารถในการประสานใจทีมงานให้เป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนั  
รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกนัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ให้เป็นท่ียอมรับ และศรัทธาของ
ประชาชนชาวไทย 

สาํหรับสมาชิกสหกรณ์ 

  สมาชิกสหกรณ์ และผู้ ท่ีอยู่ในแวดวงสหกรณ์ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกิจการงาน
ของสหกรณ์อย่างเต็มท่ี  มีความซ่ือสตัย์สุจริต  ให้การสนับสนุนและทําธุรกิจกับสหกรณ์อย่าง
สม่ําเสมอ  สํานึกอยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นของตนเอง  ตลอดจนเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้ เพ่ือ
พฒันาอาชีพของตนเองจนสามารถยืนหยดัอยูบ่นลําแข้งของตนเองได้อยา่งสง่างาม 

 สมาชิกสหกรณ์ต้อง รู้จกัหน้าท่ีและบทบาทของสมาชิกท่ีดี เข้าร่วมประชมุใหญ่ เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมสมัมนาสมาชิกท่ีสหกรณ์จดัให้ความรู้แก่สมาชิก   สนใจเอาใจใส่ตอ่การดําเนินงาน
ของสหกรณ์     ใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นตวัแทนเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ และให้ความร่วมมือ
ตอ่ทกุๆกิจกรรมท่ีสหกรณ์จดัขึน้ 

สาํหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองด้วยความเอาใจใส่ เสียสละ  และอทิุศ
ตนอยา่ง 

เตม็ท่ี  มีความซ่ือสตัย์  ความขยนัขนัแข็ง  ตัง้ใจทํางานโดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย 
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 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีความสามัคคี  และมีความ
จริงใจเสมอภาคตอ่สมาชิกทกุคนมีระเบียบวินยัในการปฏิบตังิาน 

 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องให้บริการแก่สมาชิกอย่างเต็มความสามารถ  รวดเร็ว  มี
ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทกุโอกาส  
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและของสหกรณ์ มีความภาคภมูิใจและรัก
สหกรณ์ ขยนัขนัแข็ง ใฝ่หาความรู้   
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องรักความก้าวหน้า พฒันาตนเองให้ทนัต่อวิทยาการใหม่ๆ พร้อม
ทัง้ศกึษา ใฝ่เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

สาํหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ต้องเข้าตรวจให้คําแนะนําแก่สหกรณ์อย่างสม่ําเสมอ  มุ่งเน้น
ให้สหกรณ์สามารถพึง่พาตนเองได้  โดยไมก้่าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องเข้าตรวจ และให้คําแนะนําเก่ียวกับการเงินการบญัชี
อยา่งตอ่เน่ือง และสม่ําเสมอ 
 
 

คณุวิฑรูย์ ยงัได้ให้ข้อคดิในการบริหารสหกรณ์ไว้ดงันี ้
 สหกรณ์ไมส่ามารถประสบความสําเร็จได้เลยหากการดําเนินกิจกรรมตา่งๆของสหกรณ์

ไมไ่ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก  
  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการต้องดําเนินงานด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ โดย
ยดึถือประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้  และให้โอกาสฝ่ายจดัการทํางานอย่างเต็มท่ี ไม่เข้ามาก้าว
ก่ายฝ่ายจดัการ  
  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการต้องบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

คุณวิฑูรย์ได้อธิบายหลักธรรมภบิาล ไว้ว่า 

 ปัจจุบนัหลกัธรรมาภิบาลได้ถกูนํามาประยกุต์ใช้ในการบริหารงานและการปกครองมาก
ขึน้  และมีความเหมาะสมอยา่งมากกบัระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ท่ีจําเป็นต้อง
มี ในการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาล  

  

ข้อคดิในการบริหารสหกรณ์ 
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 1.  การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 
 การบริหารงานแบบมีสว่นร่วม สามารถทําได้โดย ผู้บริหารสหกรณ์ต้องให้ความสําคญัต่อ
การมีส่วนร่วมของทีมงาน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิก และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้แสดงความ
คดิเห็นหรือนําเสนอแนวทางในการบริหารงาน 

 2.  การบริหารงานแบบโปร่งใส 
 การบริหารแบบโปร่งใสจําเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน ให้
สมาชิกได้ทราบ รวมถึงพฒันาช่องทางการรับรู้ขา่วสารให้กว้างขวาง 

 3.  การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ 
 การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ  ผู้บริหารควรสนบัสนุนให้สมาชิกกล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้าร้องเรียน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสมาชิกได้ว่า ปัญหาท่ีร้องเรียนหรือร้องทกุข์ จะ
ได้รับการแก้ไข  โดยแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารเห็นความสําคญัหรือเอาใจใส่ต่อเร่ืองนี ้ จัดให้มี
ระบบการรับเร่ืองราวร้องทกุข์จากสมาชิก  และมีกลไกหรือผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อร้องเรียนหรือร้องทกุข์
ของสมาชิก 

ข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านนโยบาย และการบริหาร
จัดการ 

1. ผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตย และการสร้างธรรมาภิ
บาลให้เกิดขึน้ในสหกรณ์  ผู้ นําต้องให้ความสนใจ  และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างหลกัธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้
ได้สําเร็จ 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพ่ือให้มีการบริหาร
จดัการข้อมลูอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั พร้อมใช้งานได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

3.  ผู้บริหารต้องนํานโยบายต่างๆ ไปปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม และผลกัดนัให้เกิดผลสําเร็จ
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4. ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้การศึกษาอบรมในเร่ืองประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล แก่
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ทกุระดบั  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปปฏบตัจินบรรลผุลสําเร็จ 
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ในปัจจุบนันี ้มีปัจจัยภายนอกอยู่  2 ปัจจัย ท่ีมีส่วนสําคญัในการรวบรวมข้อมูลตวัชี้วดัธรรมาภิ
บาล ได้แก่ 

1. ประการแรก  ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนท่ี
ได้รับ     ซึ่งข้อร้องเรียนส่วนมากกล่าวโทษในเร่ืองการทุจริตเป็นอนัดบัแรก และการได้รับความ
เช่ือมัน่น้อยท่ีสดุ 

2. ประการท่ีสอง  มมุมองของสงัคมไทยเก่ียวกบัการทุจริตในแวดวงสหกรณ์ ภาพพจน์ของ
สหกรณ์เก่ียวกบัประเดน็นีย้งัคงเป็นภาพลบ ดงันัน้ผู้บริหาร และกรรมการต้องตระหนกัในเร่ืองนีใ้ห้
มาก และให้ความสําคญักบัการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีสํานกึรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 
 
 “ดังน้ันจงร่วมมือร่วมใจกันสร้างภาพลักษณ์แห่งความสําเร็จ และเช่ือม่ันในระบบ
สหกรณ์กลับคืนมาด้วยหลักธรรมาภบิาล” 
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ประวัต ิ

 
นายยงยุทธ  เหล่าพลูสุข 

การศึกษา  
 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 สหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น 
 สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม 
 สหกรณ์จงัหวดัสโุขทยั 
 สหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 

ตาํแหน่งงานปัจจุบัน สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 ป.ม. 
 ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
 จกัรพรรดมิาลา 

  

คุณยงยุทธได้ให้แนวทางการบริหารงานเพื่อทาํให้สหกรณ์จงัหวัดสามารถเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการไว้ดงันี ้

 5  คุณสมบัตท่ีิต้องมีสาํหรับผู้ นําท่ีสามารถสร้างเครือขา่ยแหง่คณุคา่ได้สําเร็จอยา่งยงัยืน 
 1.  ลกัษณะนิสยั 
 2.  ความสามารถสว่นบคุคล 
 3.  การมุง่เน้นท่ีผลลพัธ์ 

แนวคดิในการปฏิบัตงิาน และการบริหารงาน 
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 4.  ทกัษะด้านการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
 5.  เป็นผู้ นําแห่งการเปล่ียนแปลง 

 ความสามารถส่วนบุคคล  คือ  
 1.  มีความรอบรู้ในเร่ืองงานด้านสหกรณ์  
 2.  มีความสามารถในการสานภารกิจขององค์กรให้บรรลผุลสําเร็จ 
 3.  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา 
 4.  มีทกัษะของการเป็นมืออาชีพ การจดัระบบงาน ตดิตามงาน 
 5.  สร้างโอกาสใหมไ่ด้เกิดการพฒันาในสหกรณ์ 
 6.  มีความสามารถในการขจดัปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้  
 7.  มีความสามารถในการบริหารและการใช้ข้อมลูอยา่งเหมาะสม 

 การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
 1.  มีความมุง่มัน่ผลกัดนัเป้าหมายท่ีตัง้ใว้ให้สําเร็จ 
 2.  มีความรับผิดชอบไมล่ะทิง้งาน 
 3.  มีข้อมลูย้อนหลงัท่ีสามารถตรวจสอบผลได้ 
 4.  สนบัสนนุให้เกิดความคดิริเร่ิมใหม ่ๆ  
 5.  ดําเนินการอยา่งรวดเร็ว  และจริงจงั 
 6.  สร้างความสมดลุระหวา่งเป้าหมาย เพ่ือความสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 

 การส่ือสารอย่างมีพลัง 
 1.  มีความสามารถในการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ 
 2.  มีความสนใจและห่วงใยผู้คน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอาใจใสตอ่การพฒันาคนในชมุชนให้
เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถแก้ปัญหาและพึง่พิงตนเองได้ 
 3.  สนบัสนนุการให้ผู้ อ่ืนมีสว่นร่วมอยา่งทัว่ถึงโดยต้องพยายามให้ผู้ เข้ามามีสว่มร่วมในแวด
วงสหกรณ์ได้ 
 เข้าใจถึงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงได้ และเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องร่วมแรงร่วมใจ
กนัคดิ ร่วมใจกนัทํา ร่วมใจกนัสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ในสหกรณ์อีกทัง้ทําให้ผู้ มีสว่นร่วมเกิด
ความผกูพนัในความรับผิดชอบตอ่กนั และข้อสําคญัอยา่งยิง่อีกประการหนึง่ก็คือ  ผู้ นําแหง่การ
สร้างเครือขา่ยต้องทํางานอยา่งผู้ รู้จริง  และมีผลงานเป็นประจกัษ์  ก่อนท่ีจะพดูอะไร และจะทํา
อะไรนัน้ต้องเร่ิมจากการเรียนรู้เสียก่อน ต้องมีสต ิ สตทํิาให้เกิดปัญญา ต้องศกึษาก่อน  เตรียม
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ก่อน  ศกึษาแผนท่ีกระบวนการพฒันา รวมถึงต้องมีความอดทน มุง่มัน่ ยดึธรรมะและความถกูต้อง 
รวมถึงมีความออ่นน้อมถ่อมตน เรียบง่ายประหยดั 

 
  ประวัต ิ                

                                                                         
 
นางประภาจติ สว่างพัฒนา 

เกิดวันที่  14  มีนาคม  2502   

ที่จังหวัด     สุรินทร์ 

การศึกษา 
 ปริญญาตรี การบริหารการเมือง การปกครอง มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
 Mini MBA มหาวิทยาลยัหอการค้า 
 ปริญญาโท MBA บริหารการท่องเท่ียว/การตลาด  ประเทศฝร่ังเศส (Axxmacele University) 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 Managingdirecttor PPS. Splendor Service Company Limited 
 Operation  Manager  Tourist and Transportations 
 ประธานองค์กรการมีสว่นร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนญู จ.สมทุรปราการ 
 ประธานเครือขา่ยเศรษฐกิจชมุชนพึง่ตนเอง จ.สมทุรปราการ 
 หวัหน้าคณะทํางานภาคประชาชน ศนูย์อํานวยการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน จ.สมทุรปราการ 
 ประธานโครงการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรทางคณุคา่เพ่ือขจดัความยากจนอยา่งยัง่ยืน 
 คณะกรรมการมลูนิธิสายใยชมุชน 
 วิทยากรด้านชมุชน และแก้ปัญหาความยากจน แผนแมบ่ทชมุชนพึง่พาตนเอง 

ผลงานดเีด่น 
 ประกาศเกียรตคิณุด้านการบริการและบริหารดีเดน่ 
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 ประกาศเกียรตคิณุด้านสตรีประชาธิปไตย 
 ประกาศเกียรตคิณุด้านอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 

คุณประภาจติ  สว่างพัฒนา  ผู้ นําแหง่การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน ท่ีไมเ่คยหยดุน่ิงกบั
การช่วยเหลือ สร้างสรรค์สนบัสนนุโครงการตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน อาทิเชน่ โครงการการ
ลงทนุเพ่ือสงัคม สํานกัการลงทนุเพ่ือทางสงัคม SIF ซึง่ดแูลด้านเศรษฐกิจชมุชน สงัคม การสร้าง
อาชีพ รวมถึงผลกัดนัให้เกิดโครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลติภณัฑ์  โครงการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนชมุชนแออดั เช่ือมโยงเครือขา่ยการจดัตัง้บ้านมัน่คง เพ่ือชมุชน 
 
 
 
 คณุประภาจิต  สวา่งพฒันา  ประธานองค์กรการมีสว่นร่วมภาคประชาชน จงัหวดั
สมทุรปราการ 
ผู้ นําด้านสงัคมในการพฒันาท้องถ่ิน ได้กลา่ววา่การบริหารจดัการ คน สงัคม ชมุชน เข้าด้วยกนันัน้ 
ต้องอาศยัความร่วมมือจากชมุชน และแรงกายแรงใจจากคนในชมุชนนัน้ๆอยา่งเตม็ท่ี  เพ่ือให้เกิด
การเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร และก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นของคนในชมุชน ต้องมี
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นชมุชน ซึง่กระจดัจายอยูใ่นตวับคุคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้ทกุคนในชมุชนสามารถเข้าถึงความรู้  และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้นําไป
ปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินนัน้ต้องเสริมและหนนุในหลายๆด้านไม่
วา่จะเป็นด้านสงัคม การศกึษา สาธารณสขุ ทรัพยากรสิง่แวดล้อม รวมถงึการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอยา่งยัง่ยืน โดยการนําระบบสหกรณ์มาปรับประยกุต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวง ซึง่จงัหวดัสมทุรปราการให้ความสําคญักบัการยกระดบัความอยูดี่กินดีของประชาชนใน
พืน้ท่ี จงึก่อให้เกิดโครงการบ้านมัน่คง  สําหรับประชาชนท่ีขาดท่ีอยูอ่าศยั  ประชาชนท่ีเชา่บ้านอยู่
กวา่ 5  ปี  แตย่ากจน  สามารถท่ีจะเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คงได้  และการลดประชากรแฝง  เป็น
เร่ืองสําคญัท่ีต้องรีบแก้ไข  ทัง้การขยายเมือง  การมีสว่นราชการ  สิง่เหลา่นีห้ากขาดการมีสว่นร่วม
ภาคประชาชนการดําเนินงานจะไมป่ระสบความสําเร็จ  คณุประภาจิต เป็นบคุคลท่ีมีความตัง้ใจใน
การบริหารงานอยา่งจริงจงั และเตม็ท่ี มีแนวทางการบริหารหลกั 3 ประการหลกัดงันี ้

1. ไมมี่สิง่อ่ืนใดท่ีทําแล้วไมสํ่าเร็จ ถ้ามีความตัง้ใจท่ีดี และทํางานนัน้อยา่งรอบคอบ 
โดยให้ถงึจดุหมายปลายทาง 

แนวทางการบริหารงาน 
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2. จงเป็นผู้ รับฟังท่ีดี เพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบตัแิก้ปัญหาสิง่ไหนดีควรปฏิบตัติาม สิง่
ไหนไมดี่ ควรปรับปรุงแก้ไข และเป็นคนท่ีมีความคดิท่ีดี ปฏิบตัดีิ 

3. มุง่ทํางานพฒันา  ยกระดบัการศกึษาประชาชนรากหญ้า แก้ไขปัญหาความยากจน 
และพึง่ตนเองได้ โดยยดึหลกัการสหกรณ์มาปฏิบตั ิ
 
  

คณุประภาจิต สวา่งพฒันา เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกบัชมุชนอยา่ง
ใกล้ชิด       มีสว่นสร้างเสริมความเข้มแข็งของชมุชนให้เกิดขึน้ ซึง่มีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. การประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานทกุภาคสว่น ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ แกน
นําทกุระดบัในพืน้ท่ี เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. การนําเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดนโยบายในการจดัการ ขบัเคลื่อนให้
เห็นเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ 

3. จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีมีปัญหาประชากรแฝงอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก 
จงึต้องให้มีการจดัการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดปัญหาท่ีจะตามมา รวมถงึการแก้ปัญหาความยากจน 
การใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั ซึง่ต้องอาศยัความไว้เนือ้เช่ือใจของคนในชมุชนและประชากรแฝง เพ่ือให้เกิด
การทํางานอยา่งคลอ่งตวัเพิม่ขึน้ 

4. เน่ืองจากจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นจงัหวดัท่ีมีภาคอตุสาหกรรมเป็นหลกั จงึ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมคอ่นข้างสงู จงึต้องทําการแก้ไขปัญหาโดยการเร่ิมจากความ
ร่วมมือจากชมุชนในการรักษาสิง่แวดล้อมเป็นอนัดบัแรก 
 

สดุท้ายนีค้ณุประภาจิต  สวา่งพฒันา ได้กลา่ววา่ตนพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนของภาค
ประชาชนในการสะท้อนปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน และปัญหาอ่ืนๆ ให้ภาครัฐได้รับรู้ และ
นําแนวทางนโยบายมาแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยยดึหลกัในการปฏิบตังิาน “รู้ปัญหาจริง ยดึหลัก
จริยธรรม คุณธรรม ทาํงานทดแทนคุณแผ่นดนิ”   
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คุณมงคลัตถ์   พุกะนัดด์ 
 

คณุมงคลตัถ์ได้ก้าวเข้ามาสูว่งการสหกรณ์ตัง้แตย่งัเรียนไมจ่บ และด้วยการเป็น
คนท่ีมีความมุง่มัน่สงู  มีความรักและศรัทธาในระบบสหกรณ์อยา่งมาก อีกทัง้เป็นคนท่ีทํางาน
อยา่งจริงจงั จงึสง่ผลให้ผลงานเป็นท่ีเข้าตา และยอมรับในวงการสหกรณ์ จนได้รับความไว้วางใจ
ให้ดํารงตําแหน่งผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากดั โดยในช่วงนัน้สหกรณ์การเกษตรบาง
พลี จํากดั  กําลงัเผชิญกบัปัญหาด้านการบริหารงานภายในอยา่งมาก โดยเฉพาะยิง่ การทจุริต 
การทํางานอยา่งไมโ่ปร่งใส รวมถึงมีภาระหนีส้นิคัง่ค้างของสหกรณ์ จนทําให้สมาชิกเกิดความไม่
ไว้วางใจตอ่สหกรณ์ คณุมงคลตัถ์ได้ศกึษา ทบทวนปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขด้วยความ
สขุมุ รอบคอบด้วยอดุมการณ์ ยดึความซ่ือสตัย์  สจุริต ยตุธิรรม และมีคณุธรรมประจําใจ 
บริหารงานอยา่งโปร่งใส  กล้าคดิ กล้าทํา กล้าเส่ียง กล้ารับผิดชอบ จนสามารถแก้ไขปัญหาการ
ทจุริตภายในสหกรณ์ได้สําเร็จ สามารถเรียกความศรัทธา และความเช่ือมัน่ตอ่ระบบสหกรณ์ให้
กลบัคืนมาอีกครัง้ และพลกิฟืน้สถานการณ์ของสหกรณ์ท่ีประสบภาวะขาดทนุ มาเป็นกิจการท่ีมี
กําไรได้ในเวลาตอ่มา จงึเป็นบทพิสจูน์ได้ชดัเจนวา่คณุมงคลตัถ์สามารถ เป็นท่ีไว้วางใจของผู้คน
ทัง้ในและนอกวงการสหกรณ์ และในการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในท่ีประชมุใหญ่ท่ีผา่นมาในวนัท่ี 6 มกราคม 2549 สามารถผา่นการเลือกตัง้ด้วย
คะแนนเสียงทว่มท้นให้เข้ามากําหนดนโยบาย  ภารกิจ  และปรับโครงสร้างของสนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย  เพ่ือให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารมีประสทิธิภาพ  มองเห็นประสทิธิผลใน
อนาคตแหง่ขบวนการสหกรณ์ไทย  อีกทัง้ยงัมีความสามารถในการเป็นแกนนําแห่งการเช่ือมโยง
เครือขา่ยทางคณุคา่ในวงการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการได้อยา่งมีศกัยภาพ  นบัเป็นสิง่
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ท่ีนา่ช่ืนชม จงึสมควรนําแนวคดิ และแนวปฏิบตัขิองคณุมงคลตัถ์มาศกึษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัใินการบริหารจดัการสหกรณ์ให้ก้าวไกลตอ่ไป   

    
 
คณุมงคลตัถ์  พกุะนดัด์ มีแนวคดิในการบริหารงานโดยยดึมัน่ และถือปฏิบตัโิดยตลอด 3 

ประการดงันี ้

 ความซ่ือสตัย์เป็นอาวธุสําคญัในการทํางานในวิถีทางแหง่สหกรณ์ 

 สหกรณ์จะไมมี่วนัโต ถ้าอยูแ่บบโดดเด่ียว การเช่ือมโยงเครือขา่ยแห่งคณุคา่เป็น
อาวธุท่ีสําคญัท่ีจะทําให้สหกรณ์ก้าวไกล 

 สหกรณ์จะเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัใครได้อยา่งยงัยืนนัน้  จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีสหกรณ์
จะต้องพฒันาตนเองให้เข้มแข็งและสามารถพึง่พิงตนเองได้ 

แนวทางในการบริหารและจัดการหนีค่ั้งค้างในสหกรณ์ 

 คณุมงคลตัถ์  ได้ให้แนวคดิในการแก้ไขหนีย้คุใหม ่ ท่ีผู้คนในสงัคมถกูหลอ่หลอมด้วยวตัถุ
นิยม  จงึสง่ผลให้สมาชิกของสหกรณ์เกิดหนีส้นิล้นพ้นตวั และขาดวนิยัทางการเงินอยา่งรุนแรงกวา่
ยคุใด ๆ ผู้บริหารสหกรณ์จงึต้องเปล่ียนแนวทางการบริหารเสียใหม ่ โดยมุง่ทํางานเชิงรุก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาในด้านตา่งๆ ได้อยา่งมัน่คง และเป็นการหาทางป้องกนั
ปัญหาไว้ก่อนลว่งหน้า ดีกวา่มาแก้ไขปัญหาภายหลงั โดยทัว่ไปแล้วธุรกิจพืน้ฐานของสหกรณ์
การเกษตร   ประกอบไปด้วยธุรกิจการซือ้ - ขาย และบริการรับฝากเงิน ธุรกิจสนิเช่ือยงันบัเป็นอีก
หนึง่ธุรกิจท่ีสําคญัเพราะมีสว่นช่วยสร้างรายได้ และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์
อยา่งมากเลยก็วา่ได้  แตปั่ญหาด้านสนิเช่ือในเร่ืองหนีค้้างชําระนบัเป็นปัญหาหนกัอกของวงการ
สหกรณ์ ท่ีบง่บอกถึงความออ่นแอในแง่ของการบริหาร  ซึง่ปัญหาสว่นใหญ่ท่ีพบเกิดจากสมาชิกกู้
ไปแล้วไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามข้อตกลงท่ีได้กําหนดไว้ สําหรับการแก้ปัญหาท่ีทํากนัในเบือ้งต้น 
เม่ือตดิตามผลแล้วพบปัญหาผู้บริหารของสหกรณ์ได้พยายามหาทางแก้ไขหนีค้ัง่ค้างเฉพาะหน้าไป
ก่อนด้วยวิธีการตา่ง ๆ  ซึง่ไมใ่ช่การแก้ปัญหาหนีท่ี้ถาวร เพราะในไมช้่าปัญหาหนีเ้หลา่นัน้อาจจะ
สะสมทวีคณูกลายเป็นหนีส้ะสมก้อนใหญ่ท่ีเรือ้รังได้  ดงันัน้ ผู้บริหารสหกรณ์ต้องหาวิธีแก้ไข
ปัญหาหนีอ้ยา่งเป็นระบบ  และยดึเป็นแนวทางปฏิบตัสืิบทอดให้สําเร็จ อาทิเชน่ ก่อนให้วงเงิน
เครดติ ต้องมีการวิเคราะห์ กลัน่กรอง  พจิารณาทบทวนตามหลกัการท่ีสหกรณ์ได้กําหนดไว้อยา่ง
เคร่งครัดจนมัน่ใจวา่วงเงินท่ีปลอ่ยให้สมาชิกกู้ ไปนัน้ สมาชิกจะสามารถนําไปใช้ได้ถกูต้องตาม

แนวคดิในการบริหารงาน 
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วตัถปุระสงค์ และมีความสามารถในการชําระหนีท้ัง้เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ได้ตามระยะเวลา และ
เง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนัได้แนน่อน และเม่ือสหกรณ์ได้อนมุตัวิงเงินสนิเช่ือแก่สมาชิกไปเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์จะต้องมีการตดิตามผล ประเมนิผลการใช้วงเงินกู้ดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม่ําเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาไว้ลว่งหน้า และเพ่ือตรวจสอบวา่สมาชิกได้ใช้วงเงินกู้
ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ท่ีกู้ ไปหรือไม ่ สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องพร้อมแสดงบทบาทของการ
เป็นเพ่ือนร่วมคดิ มิตรร่วมทางในการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาแก่สมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือร่วมกนั
สร้างและสานให้การใช้วงเงินเครดติเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 

สาเหตุของการเกิดภาวะหนีค่ั้งค้าง 
 จากการสํารวจพบวา่  สาเหตขุองหนีค้ัง่ค้างในสหกรณ์เกิดจากหลากหลายสาเหตดุ้วยกนั 
อาทิเชน่ ตวัสมาชิกผู้กู้ เอง หรืออาจเกิดจากระบบการบริหารงานของสหกรณ์ อีกทัง้อาจเกิดจาก
ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสหกรณ์ อยา่งไรก็ตาม จากการสํารวจ
พบวา่สาเหตสุว่นใหญ่ของหนีค้ัง่ค้างมกัเก่ียวข้องกบัการบริหารงานท่ีบกพร่องของผู้บริหารสหกรณ์ 
ดงัเช่น 

 ขาดการบริหารจดัการท่ีดี สหกรณ์ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีไร้ระบบ หรือไมเ่ห็น
ความสําคญัของการสร้างระบบการจดัการท่ีดีให้เกิดขึน้ มกัจะพบกบัภาวะหนีค้ัง่ค้างได้ง่าย อีกทัง้
อาจจะพบปัญหาสมาชิกมิได้ใช้เงินท่ีกู้ ยืมมาทําธุรกิจหลกัท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจท่ีอยา่งแท้จริง 
แตก่ลบันําเงินนัน้ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ อาทิเชน่ นําเงินกู้สหกรณ์ไปใช้ในรูปแบบของการให้กู้ ยืม
เงินนอกระบบ โดยหวงัผลกําไรจากอตัราดอกเบีย้ท่ีคอ่นข้างสงู  

  ความหละหลวมของสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ท่ีให้กู้ ยืมเงินโดยมิได้วิเคราะห์สนิเช่ือ
อยา่งละเอียดรอบคอบและครบถ้วน รวมทัง้มิได้ตรวจสอบ หรือคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของ
การกู้ ยืม รวมทัง้ขาดการตดิตามการใช้วงเงินกู้ของสมาชิกอยา่งใกล้ชิด นานวนัเข้าจะพบวา่
สหกรณ์ของทา่นจะมีปริมาณหนีค้ัง่ค้างสงูตามมาเสมอ ดงันัน้จงึขอฝากข้อคดิในการบริหารหนีค้ัง่
ค้างไว้ดงันี ้ 

 
 

 การจดัระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็น
สิง่จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะสง่ผลทําให้การใช้วงเงินกู้ของสมาชิกดําเนินไปอยา่งถกูต้องตาม
วตัถปุระสงค์ของการกู้ ยืมได้ดี 

ข้อคดิในการบริหารหนีค่ั้งค้าง 
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 ระบบบญัชี ระบบการเงินของสหกรณ์ ท่ีไมมี่มาตรฐานและไมมี่ประสทิธิภาพ มกั
สง่ผลให้เกิดช่องโหวต่อ่การทําธุรกิจ ทําให้การใช้วงเงินกู้ของสมาชิกเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์
ได้ง่ายขึน้ 

 สหกรณ์สว่นใหญ่ขาดบคุลากรท่ีมีความสามารถในการดําเนินการเจรจาตอ่รองเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขหนีค้ัง่ค้าง จงึควรมีการพฒันาฝึกอบรม เพ่ือเตรียมบคุลากรรองรับงานด้านนีไ้ว้
ลว่งหน้า  

 สาเหตสํุาคญัของหนีเ้สียเกิดจากการพิจารณาวิเคราะห์สนิเช่ือท่ีไมรั่ดกมุ ดงันัน้
ความรอบคอบ ละเอียดถ่ีถ้วน จงึเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีต้องกระทําก่อนอนมุตัวิงเงินสนิเช่ือ 

 ระบบฐานข้อมลูท่ีขาดประสทิธิภาพยอ่มสง่ผลให้เกิดหนีเ้สียได้เสมอ เพราะขาด
รายละเอียดของสมาชิกอยา่งไมส่มบรูณ์เพียงพอ 

 สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมีสว่นสําคญั และสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของ
สมาชิกได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สมาชิกท่ีดําเนินธุรกิจท่ีตนเองไมมี่ความถนดัและขาดประสบการณ์ 
ดงันัน้สหกรณ์จําเป็นต้องแสดงบทบาทของการเป็นเพ่ือนร่วมคดิมิตรร่วมทาง สามารถให้
คําปรึกษา และคําแนะนําท่ีดีได้ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดจากสภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีปรับเปล่ียน อาทิเช่น ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ การตลาด รวมทัง้นโยบายและ
มาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของสมาชิกและสหกรณ์ 
 

 
1. ขัน้การวเิคราะห์อาการ  ปัญหา  และต้นตอของสาเหตใุห้พบ สว่นใหญ่สาเหตจุากหนีค้ัง่ค้าง   

เกิดได้  3  ทาง   ดงันี ้
 สาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัภายนอก สาเหตเุหลา่นีย้ากท่ีจะควบคมุได้ อาทิเชน่ ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ภาวะการเมืองไมส่งบ หรืออาจจะเกิดจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอยา่งไม่
หยดุยัง้ สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของสมาชิก 

 สาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัภายในของสมาชิก เช่น นําเงินกู้ ไปใช้ในทางท่ีผิดจาก
วตัถปุระสงค์ท่ีขอกู้  หรือสมาชิกขาดวนิยัทางการเงิน หรือเกิดปัญหาทางธุรกิจ   หรือปัญหา อาจ
เกิดจากนิสยัสว่นตวั จงึสง่ผลให้ความสามารถในการชําระเงินกู้สะดดุลง 

 สาเหตท่ีุเกิดจากการบริหารงานของสหกรณ์ อาทิเชน่ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์วิเคราะห์
สนิเช่ือหละหลวม ขาดประสบการณ์ ประมาทเลนิเลอ่ ไมซ่ื่อสตัย์ 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาหนีค่ั้งค้าง 
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2. ขัน้การพจิารณาหาแนวทางการแก้ไข ซึง่สามารถทําได้  6  วิธีดงันี ้

          วิธีที ่1 การขยายเวลาชําระหนี ้

การยินยอมให้สมาชิกขยายเวลาการชําระหนี ้   จะชว่ยบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคลอ่ง  
จากการท่ีต้องชําระหนีคื้นในคราวเดียวกนัเป็นจํานวนมาก ดงันัน้หากมีการกําหนดตารางการชําระ
หนีใ้หมใ่ห้มีการผอ่นชําระเป็นงวด ๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนีข้องสมาชิก
เป็นหลกั  การผอ่นปรนด้วยวิธีนีจ้ะช่วยแก้ไขปัญหาหนีค้ัง่ค้างได้ทางหนึง่ 

 วิธีที ่2 การปรบัลดอตัราดอกเบีย้ 

 ตามสญัญาเงินกู้ ยืมเดมิท่ีได้จดัทําขึน้ระหวา่งสหกรณ์ และสมาชิก มีการกําหนดดอกเบีย้
ไว้ตามอตัราท่ีเหมาะสมกบัสภาวะของเศรษฐกิจ หรืออตัราเงินเฟ้อในขณะนัน้ ๆ อตัรา      ดอกเบีย้
อาจทําให้สมาชิกมีภาระด้านต้นทนุคอ่นข้างสงู จงึขาดความสามารถในการชําระดอกเบีย้ตามท่ีได้
ตกลงกนัไว้ ดงันัน้หากมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงมาให้อยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมกบัสภาพทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการจ่ายชําระของสมาชิก จะช่วยเสริมศกัยภาพของสมาชิกได้อีก
ทางหนึง่ 

วิธีที ่3 การขยายระยะเวลาปลอดหนีเ้งินตน้และ/หรือดอกเบีย้ 

การขยายระยะเวลาการปลอดหนี ้คือการผอ่นปรนให้สมาชิกไมต้่องชําระคืนเงินต้น   และ/     
หรือดอกเบีย้สําหรับชว่งเวลาหนึง่ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจของสมาชิกได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ทําให้สมาชิกสามารถผอ่นคลายภาวะเงินตงึตวัได้ในระดบัหนึง่ 

วิธีที ่4 การปรบัลดเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ 

 การเลือกวิธีนีส้มาชิกจะเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์มากตามเง่ือนไข เพราะภาระหนีข้อง
สมาชิกท่ีมีตอ่สหกรณ์จะมีปริมาณลดลง โดยทางปฏิบตัแิล้วการปรับลดจะอยูใ่นลกัษณะของการ 
ปรับลดดอกเบีย้ค้างรับมากกวา่การปรับลดเงินต้น หรือการปรับลดดอกเบีย้ค้างรับท่ียงัไมมี่การ
บนัทกึการรับรู้รายได้มากกวา่การปรับลดดอกเบีย้ค้างรับท่ีมีการบนัทกึการรับรู้รายได้หรือบางกรณี
อาจจะมีการปรับลดทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ค้างรับ 
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 วิธีที ่5 การชําระหนีบ้างส่วนคืนทนัที  

 สําหรับสมาชิกบางรายซึง่มีการดําเนินธุรกิจและมีรายรับอยา่งตอ่เน่ือง จะสามารถใช้  
เง่ือนไขข้อนีไ้ด้ดี 
 

 วิธีที ่6 สหกรณ์รบัโอนทรพัย์มาเป็นหลกัประกนั  

        การโอนหลกัประกนัชําระหนี ้ เป็นการแบง่เบาภาระของสมาชิก ทําให้ภาระหนีล้ดลง 
และสมาชิกมีภาระในการจา่ยชําระดอกเบีย้น้อยลง 

3. ขัน้การพจิารณาและตดัสนิใจเลือกวิธีแก้ไข ในขัน้นีจ้ะต้องมีการเจรจากบัสมาชิกท่ีมีหนีค้ัง่ค้าง
ให้ยอมรับแนวทาง กตกิา เง่ือนไขในการปฏิบตัใิห้ชดัเจนเสียก่อน โดยทกุฝ่ายต้องยินยอม
พร้อมใจถือปฏิบตัติามมตขิองกตกิาและเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนัใหม ่
 
 

  การเจรจาตอ่รองเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี ้เป็นเร่ืองท่ีต้องระมดัระวงั จําเป็นต้องใช้ 
ศลิปะในการพดูคยุเพ่ือสร้างความเข้าใจกบัสมาชิกจนยินยอมพร้อมใจปฏิบตัติามกตกิา และ
เง่ือนไขใหมเ่พ่ือแก้ไขปัญหาหนีค้ัง่ค้างร่วมกนัให้บรรจผุลสําเร็จ  ซึง่ผู้ เจรจาตอ่รองจะต้องเข้าใจใน
กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

1. Identification หมายถึงการพดูคยุสอบถามความต้องการของสมาชิก  เพ่ือให้ได้ 
ข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ได้วา่สมาชิกต้องการอะไรกนัแน ่

2. Demonstration หมายถึงการเสนอข้อเรียกร้องของสหกรณ์แก่สมาชิก  ทัง้นีต้้องคํานงึวา่
ประเดน็ท่ีเจรจานีส้ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่กนัด้วยเหตแุละผลท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย
ด้วย 
 3.  Elimination หมายถึงการเจรจาตอ่รองในแตล่ะครัง้ อาจมีข้อเสนอปลีกยอ่ยมากมาย ควร
ตดัข้อเสนอท่ีไมสํ่าคญัออกไปก่อน เหลือแคป่ระเดน็หลกั ๆ เพ่ือง่ายตอ่การนําไปสูข้่อยตุ ิ
       4. Proof หมายถึงการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสนอแตล่ะข้อวา่แนวทางปฏิบตันิัน้ ๆ มีความ
เป็นธรรม และเอือ้ประโยชน์ตอ่คูเ่จรจามากน้อยเพียงใด 

 5.   Action   หมายถงึ  การยอมรับข้อเสนอของการเจรจาและทกุฝ่ายพร้อมนําไปปฏิบตั ิ
ด้วยความเตม็ใจ 
 

การเจรจาต่อรองเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี ้
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นอกจากนีค้ณุมงคลตัถ์ ยงัได้ฝากศลิปะในการเจรจาตอ่รองเพ่ือแก้ไขหนีค้ัง่ค้างไว้  

 7 ประการดงันี ้

1. จงเร่ิมต้นเจรจากบัสมาชิกด้วยความเป็นกนัเอง พร้อมท่ีจะเปิดใจรับฟัง และให้การ 
ช่วยเหลือด้วยความเห็นใจ 

2. จงอธิบายเง่ือนไขในการปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขปัญหาหนีค้ัง่ค้างแตล่ะข้อให้ละเอียดและ 
เกิดความกระจ่างชดัเป็นท่ีเข้าใจตรงกนั 

3. จงยืดหยุน่และพร้อมปรับเปลี่ยนเง่ือนไขถ้าจําเป็น เพ่ือชว่ยให้สมาชิกยืนหยดัอยูไ่ด้  
และสหกรณ์ไมเ่สียหาย  โดยใช้หลกัการ win:win เป็นตวัตัง้ 

4. จงระมดัระวงัในการให้คํามัน่สญัญา หากผู้บริหารสหกรณ์ไมม่ัน่ใจในเง่ือนไข และในทาง
ปฏิบตัมีิโอกาสเป็นไปได้น้อย ต้องนํามาพิจารณาให้รอบคอบจนมัน่ใจเสียก่อนท่ีจะให้ทัง้ 2 ฝ่าย
รับคําสญัญา 

5. จงกําหนดจดุมุง่หมายท่ีต้องการในการเจรจาให้ชดัเจน 
6. จงสรุปข้อยตุ ิแตล่ะประเดน็พร้อมรายละเอียดให้ชดัเจน 
7. จงจบการเจรจาตอ่รองด้วยมติรไมตรี 

นอกจากแนวทางการแก้ไขหนีค้ัง่ค้างท่ีผา่นมาแล้ว ผู้บริหารสหกรณ์ ควรหาทางปฏิบตัิ
เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้กบักิจการของสหกรณ์อีกทัง้เป็นการป้องกนัปัญหาการเกิดหนีค้ัง่ค้างไว้
ลว่งหน้าด้วยวธีิการตา่ง ๆ   ดงัตอ่ไปนี ้

 
วิธีการเสริมความเข้มแขง็ในกิจการของสหกรณ์และเป็นการป้องกันการเกดิหนี ้

ค่ังค้างไว้ล่วงหน้า 

ศิลปการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาหนีค่ั้งค้าง 
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1. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องตระหนกัถึงบทบาทและภาระหน้าท่ีของสหกรณ์ อาทิเชน่เป็นแหลง่
รวบรวมสนิค้า เพ่ือการจดัซือ้ และจดัจําหน่ายแก่สมาชิกโดยสนิค้าตา่ง ๆ ต้องจดัสรรให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสมาชิก เพ่ือไมใ่ห้สมาชิกต้องไปหาซือ้สนิค้าผา่นพอ่ค้าคนกลาง ซึง่จะทําให้
สมาชิกมีต้นทนุสงูขึน้ และมีรายได้ลดลง และทําให้สหกรณ์เสียโอกาส  ดงันัน้การเป็นแหลง่
รวบรวมสนิค้าจะช่วยให้เกิดอํานาจตอ่รองสงู สง่ผลให้สมาชิกได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพ และดี ราคาถกู
ลง และได้ปันผลเฉล่ียคืนอีกด้วย 

2. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องปลกูฝังและให้ความรู้แก่สมาชิกอยูต่ลอดเวลาวา่การทําธุรกิจกบั
สหกรณ์มีผลดีอยา่งไร เน้นในเร่ืองผลประโยชน์ผลดีท่ีจะสง่ผลตอ่สมาชิกเป็นหลกั หาทางเช่ือมโยง
เครือขา่ยทางธุรกิจ ทางสงัคม ทางวิทยาการ กบัคนในแวดวงสหกรณ์ 

3. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องพยายามสง่เสริมให้ตนเองและทีมงานมีโอกาสในการพบปะ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัสหกรณ์อ่ืน ๆ ซึง่จะมีสว่นช่วยให้ทกุคนท่ีอยูใ่นแวดวงสหกรณ์ เกิด
มมุมองและแนวคดิใหม ่ ๆ อาทิเชน่ โครงการแลกเปล่ียนสนิค้าระหวา่งสหกรณ์ การซือ้ขายสนิค้า
กนัทกุภาค โครงการสง่เสริมอาชีพ รวมถงึการหาช่องทางการเพิ่มรายได้แก่สมาชิก เป็นต้น 
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ผลงานด้านวิจยั รางวลัดีเดน่งานวิจยัเร่ือง “การจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีกทม.”   
 ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ปี 2536 
ผลงานการสอน การสร้างกรณีศกึษา และการสอนดีเดน่  จากธนาคารกรุงเทพ  จํากดั  ปี 2535 
 คลงัสมองดีเดน่ด้านการพฒันาองค์กร และด้านการพฒันาบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั ปี  2534 
ปัจจบุนั วิทยากรอิสระ 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 52/40 เบเวอร์ร่ีทาวเวอร์  ชัน้ 7  สขุมุวิท 11  กทม.10 
 เลขท่ี 80 /908 ซ. 38 หมูบ้่านทิพวลัย์ สําโรง  สมทุรปราการ  10270 
 โทร.0-2394-0799  มือถือ 0-1610-0160, 0-9314-4444   
2.นายถวลัย์ คล้ายมงคล 
การศกึษา ปริญญาตรีครุศาสตร์อตุสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา)  สถาบนัราชมงคลเทคโนโลยี 
ประสบการณ์ งานควบคมุการสํารวจและออกแบบก่อสร้าง 
 อาจารย์พิเศษ หมวดวิชาพฤติกรรมองค์กรและการพฒันาทีมงาน 
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ปัจจบุนั นายช่างชลประทาน ระดบั 6  กรมชลประทาน  ปากเกร็ด 
 

3.นางสภุา  พรสธีุ 
การศกึษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
ประสบการณ์ บริหารและจดัการงานอบรมและสมัมนาและการศกึษา 
ปัจจบุนั เจ้าพนกังานธุรการ ระดบั 5  โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

4.นางสาวเหมือนฝัน มลูศรีแก้ว 
การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบริหารการจดัการธุรกิจ   
 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
ประสบการณ์ งานวิจยัเร่ือง “การพฒันาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนษุย์”  
 ของสมาคมธนาคารไทย 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีบริหารสนิเช่ือธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน  สํานกังานใหญ่ 
 

5.นางสาวฤมล คงน้อย 
การศกึษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ งานรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวิจยัด้านป่าไม้ และด้านชมุชน 
 ประสานงานด้านการจดัอบรมแก่เครือข่ายสหกรณ์ 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมสหกรณ์  ระดบั 3 สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์ 
 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
 

6.นางสาวอรนชุ กนัภยั 
การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ประสบการณ์ บริหารจดัการงานฝึกอบรม / ด้านการเงิน /ด้านเลขานกุาร 
 ประสานงานด้านการจดัอบรมแก่เครือข่ายสหกรณ์ 
ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายฝึกอบรมสหกรณ์นอกภาคเกษตร 

 
7.นางสาวพิณผกา ทองกระโทก 
การศกึษา ปริญญาตรีบริหารจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
 ปริญญาโทบริหารจดัการ   มหาวิทยาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ (กําลงัศกึษา) 
ประสบการณ์ บริหารจดัการงานฝึกอบรม / ด้านการเงิน /การเจ้าหน้าท่ี 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมสหกรณ์ ระดบั 3  สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์ 
 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
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8. คณุเตือนจิตต์       วนะไชยเกียรติ 
    การศกึษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต เนติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    ปัจจบุนั วิทยากรด้านสหกรณ์ 
 
 
 
9. คณุศศิธร   เช่ียวชาญกิจการ 
    การศกึษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฎัระยอง 
    ปัจจบุนั องค์กรอิสระ 
 
10. นางสาวชติุกาญจน์   ไกรสิน 
    การศกึษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    ประสบการณ์ งานรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวิจยัด้านป่าไม้ และด้านชมุชน 
 ประสานงานด้านการจดัอบรมแก่เครือข่ายสหกรณ์ 
     ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมสหกรณ์  ระดบั 3 สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์ 
 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
 

ทีมพนัธมิตรร่วมโครงการวิจยัสําหรบัวิจยัจงัหวดัสมทุรปราการ 
1. นายอมรชยั   ตนัหยงมาศ   
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์ ระดบั 7 
 
2. นายวิชิต    นวลช่ืน (ผู้ช่วยวิจยั) 
ปัจจบุนั หวัหน้ากลุม่สง่เสริมและบริหารจดัการสหกรณ์ 
 
3. นายจํารัส   สภุาเสน 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์ ระดบั 7 
 
4. นายนรินทร์    ยิม้สรวล 
ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 
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บันทกึข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายทางการเงิน” 
คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 2549 

วิสัยทศัน์ เป็นองคก์รแห่งความร่วมมือที่ย ัง่ยนื  มุ่งเนน้การเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคุณค่าทางการเงินรวมถึงการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมา
ณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม 

ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 
49 50 51 

1 แผนงานสร้าง
“พนัธมิตรที่รู้ใจ” 

จดัประชุมเพื่อสร้างความคุน้เคยและความผกูพนัทางใจต่อกนั - ผูน้าํเครือข่าย “มีภาระใจและมี
ความจริงใจต่อกนั” 

ต.ค   - -สมาชิก
เครือข่าย 

2 แผนงาน 
“ระดมทุนเพื่อการรับ
ฝาก” 

ทาํขอ้ตกลงร่วมเพื่อการระดมทุนและการรับฝากระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย ยอดรวมการรับฝาก  
= 27.5 ลา้นบาท 

ส.ค    
 
 

-สกจ. 
-สมาชิก
เครือข่าย 

3 แผนงาน 
“สร้างคลงัแห่งปัญญา
ในธุรกิจการเงิน” 

3.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกบัการจดัทาํแผนการพฒันาความรู้แก่
ผูน้าํสหกรณ์เรื่อง “ทิศทางการบริหารการเงินในยคุโลกเปลี่ยนแปลง” 
3.2 นาํสนอแผนงานการฝึกอบรมประจาํปีต่อคณะกรรมการดาํเนินการของ
สหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบ 
3.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายทางการเงิน เพื่อขอมติในดา้นงบประมาณ 
3.4 ดาํเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อการดาํเนินงาน 
3.5 พิจารณาหารูปแบบการฝึกอบรม (ดว้ยวธิีการดูงาน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบัผูบ้ริหารที่ประสบความสาํเร็จจากสถาบนัการเงินอื่นๆ) 

- ผูน้าํเครือข่ายมีความรู้ และ
ความสามารถในการบริหาร
จดัการดา้นการเงิน 
- ลดตน้ทุนในการบริหารทาง
การเงิน 
-ทุนเรือนหุน้เพิ่มขึ้น 
-ลดความผดิพลาดในการอนุมตัิ
เงินกูต้ามวตัถุประสงค ์

    สมาชิก
เครือข่าย
ร่วมกนั
ลงทุน 

สสท. 
สกจ.
สมุทรปรา
การ 

4 แผนการปรับปรุงการ
จดัการดา้นสวสัดิการ
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ที่ดีแก่สมาชิกเครือข่าย 

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆ 
ใหม้ีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่สมาชิกเครือข่าย โดยยดึหลกั “เครือข่าย
แห่งการเกื้อกลูและเอื้ออาทร” 

-มีระบบการจดัสวสัดิการแก่
สมาชิกเครือข่ายอยา่งเป็นธรรม 

    - สกจ. 
- สมาชิก
เครือข่าย 
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พนัธะสัญญาข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายความร่วมมอืทางธุรกจิและวทิยาการ” 

คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 2549 
วิสัยทศัน์  เป็นองคก์รแห่งความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัสมุทรปราการและเครือข่ายกลุ่มอาชีพในจงัหวดัสมุทรปราการ  โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่สมาชิกเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมาณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 

49 50 51 
1 แผนงาน 

“การจดัหาตลาด
ถาวรทั้งในและ
ต่างประเทศ” 

1.1.ติดต่อขอใชส้ถานที่และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ+เอกชนเพื่อเป็นจุดขาย
ที่ถาวร 
1.2.ขอการสนบัสนุนดา้นสถานที่ จาก CEO เพื่อการจดัแสดงสินคา้ ประจาํดือน 
1.3 จดัทาํโปรแกรมประจาํปี เพื่อประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อหนงัสือพิมพท์อ้งถิ่น
และวทิยชุุมชนใหท้ราบถึงกิจกรรมและแหล่งจดัจาํหน่าย 
1.4 ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาเพื่อขอรับขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัสินคา้
และแหล่งผลิต/จดัจาํหน่าย ในจงัหวดัสมุทรปราการเพื่อขยายช่องทางการตลาด
ผา่น web site 

1.มีตลาดถาวรเพื่อการจดัจาํหน่าย
สินคา้ในประเทศ 
2. มีแหล่งแสดงสินคา้
ประจาํเดือนที่แน่นอน 
3. สมาชิกเครือข่ายมีรายไดท้ี่
แน่นอนและเพิ่มขึ้น 
 
 

ธ.ค.    -จาก CEO 
ซึ่งกาํลงัอยู่
ระหวา่ง
พิจารณา
อนุมตัิ 

- สถาน
ประกอบการ
ของภาครัฐและ
เอกชน 
- CEO 

2 แผนงาน 
“การส่งเสริมอาชีพ” 

2.1.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อจดัทาํแผนการเรียนรู้ประจาํปี 
2.2 จดัสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมตามแผนการเรียนรู้ประจาํปี  
หลกัสูตร “การสร้างคุณค่าและ-ความเขม้แขง็ทางธุรกิจ” 
2.3 ลงมือปฏิบตัิตามแผนการเรียนรู้ประจาํปี 
2.4 ติดตามผล  ประเมินผล และสรุปรายงานผล  ต่อคณะกรรมการ 
2.5 ประสานงานกบัสมาชิกเครือข่าย  เพื่อจดักิจกรรม ในการรวบรวมผลิตภณัฑ์
จากสมาชิก และจดัส่งไปสู่ตลาดถาวร 

- ผูน้าํเครือข่ายมีความรู้  และมี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ 
 
 
 
- ลดตน้ทุนการดา้นการขนส่ง
สินคา้ไปยงัแหล่งจดัจาํหน่าย 

   คณะกรรมกา
รเครือข่ายมี
มติใหทุ้ก
เครือข่าย
พนัธมิตรร่วม
ลงทุน  

-สกจ. 
-สมาชิก
เครือข่าย 
- สถาบนั
พฒันาฝีมือ
แรงงานภาค 1 
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3 แผนงาน 
“การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
เครือข่าย” 

3.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อกาํหนดรูปแบบของสวสัดิการให้
ครอบคลุมและเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นแก่สมาชิกเครือข่าย 
3.2 สรุปรูปแบบของสวสัดิการเพื่อนาํเสนอผูท้ี่เกี่ยวขอ้งร่วมพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบในหลกัการ 
3.2 นาํผลสรุปที่ผา่นการเห็นชอบแลว้ไปผลกัดนัใหส้าํเร็จเป็นรูปธรรม 

- สมาชิกเครือข่ายไดร้ับการ
จดัสรรสวสัดิการในดา้นต่างๆ 
อยา่งครอบคลุม 
- สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น 

    สมาชิก
เครือข่าย
ร่วมกนัลงทุน 

สสท. 
สกจ. 

4 แผนงาน 
“การจดัการความรู้
เพื่อการศึกษา และ
พฒันาตนเอง” 

4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อขอมติในการจดัอบรมKnowledge 
Management แก่ผูน้าํเครือข่าย   
4.2 ดาํเนินการจดัฝึกอบรม Knowledge  Management 
4.3 สรุปผลเกี่ยวกบั แนวคิดและแนวทางปฏิบตัิในเรื่อง Knowledge 
Management 
4.4. ตรวจสอบผลเกี่ยวกบัความเขา้ใจของคณะกรรมการในกระบวนการจดัทาํ 
Knowledge  Management 
4.5 ขยายผลการจดัทาํ Knowledge Management  
4.6 จดัหาทีมงาน  ร่วมกนัจดัทาํ “คู่มือเพื่อการศึกษา” 
4.7 ดาํเนินการจดัอบรม KM โดยเชิญ ดร.อนงคว์ชิญา  สารีบุตร/ 
ดร.สุขมุรัฏฐ ์ สารีบุตร/ นายวฑิูรย ์ แนวพานิช / นายมงคลดัถ ์พุกกะนดัด ์มาเป็น
วทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ 
4.8 จดัทาํคู่มือเพื่อการศึกษาเรื่อง “การบริหารและการจดัการสหกรณ์/องคก์รภาค
ประชาชนเชิงสร้างสรรค”์  

- คณะกรรมการเครือข่ายมีความรู้ 
ความเขา้ใจ แนวคิด และแนวทาง
ปฏิบตัิเรื่อง KM 
- ผูน้าํเครือข่าย มีความเขา้ใจและ
เห็นความสาํคญั โดยอนุมตัิใหจ้ดั
ฝึกอบรมเรื่องKM 
- มีคู่มือไวใ้ชเ้พื่อการศึกษา 1 เล่ม 
เรื่อง “การบริหารและการจดัการ
สหกรณ์/องคก์รภาคประชาชน
เชิงสร้างสรรค”์  
- มีคู่มือไวใ้ชเ้พื่อการศึกษา เพิ่ม
อีก 1 เล่ม เรื่อง การบริหารจดัการ
หนี้คัง่คา้งของสหกรณ์  

ส.ค 
 
 
 
 
 
ต.ค. 
 
 
 
 
พ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีมวจิยั
จงัหวดั
สมุทรปรากา
ร และสมาชิก
เครือข่ายร่วม
ลงขนั 

- สกจ. 
- สมาชิก
เครือข่าย 

 
 
 
 

มีคู่มือ ไวใ้ชเ้พือ่ 
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม 

มีคู่มือ ไวใ้ชเ้พือ่ 
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม 
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พนัธะสัญญาข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนจังหวดัสมุทรปราการ” 

คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 2549 
วิสยัทศัน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  มุง่เน้นการสง่เสริมอาชีพและการสร้างงานให้แก่ประชาชนในชมุชน โดยยดึแนวคิดพึง่พิงตนเองเป็นสําคญั  รวมถงึการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการแก่ผู้ นําชมุชน 

ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมาณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 

49 50 51 
1 แผนงาน 

“การจดัการธุรกิจที่
ครบวงจร” 

1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพิจารณาหาแนวทางพฒันาระบบการ
จดัการธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงการเป็นศนูยร์วบรวมและกระจายผลผลิตของ
ชุมชนสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
1.2 นาํผลสรุปมาแจง้แก่สมาชิก เพื่อถือปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ
เครือข่าย  

-เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการจดัการ  
 ธุรกิจ 
-ลดตน้ทุนในการผลิต 

ต.ค.   ลงขนัร่วมกนั
ระหวา่งผูน้าํ
เครือข่าย 

- สถาน
ประกอบการ
ของภาครัฐ
และเอกชน 
- CEO 

2 แผนงาน 
 “การอบรมความรู้
เรื่องวสิาหกิจชุมชน” 

2.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อขออนุมตัิในหลกัการ  การจดัอบรม
ความรู้เรื่อง “วสิาหกิจชุมชนกบัการพึ่งพิงตนเองอยา่งมีศกัดิ์ศรี” 
2.2 จดัทาํโปรแกรมการอบรม 
2.3 ทาํบนัทึกขอการสนบัสนุนดา้นวทิยากรจากคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรปราการ 
2.4 ดาํเนินการฝึกอบรม 
2.5 สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรม 

- ประชาชนในชุมชน 
อ.บางบ่อ และอ.เมือง จาํนวน200
คนมีความรู้เรื่องวสิาหกิจชุมชน 
และมีแนวคิดที่ดีและถูกตอ้งต่อ
การพึ่งพิงตนเองเป็นสาํคญั 
 

พ.ย.   กรมส่งเสริม
วสิาหกิจ
ชุมชน 
สนบัสนุน
ดา้นวทิยากร 

-กรม
ส่งเสริม
วสิาหกิจ
ชุมชน 
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3 แผนงาน  
“การส่งเสริมอาชีพ
และการสร้างงาน” 

3.1 สาํรวจปริมาณคนวา่งงานในเขต อ.บางปอ  และอ.เมือง 
3.2 จดัทาํบนัทึกขอการสนบัสนุนดา้นวทิยากรในงานอาชีพดา้นต่าง ๆ  
3.3 จดัอบรมและฝึกทกัษะงานอาชีพแก่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้
ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนที่สนใจเขา้ร่วมทาํงานในวิชาชีพที่สนใจ 

- ไดจ้าํนวนขอ้มูลผูว้า่งงานในขต 
อ.บางบ่อ และอ.เมือง 
-  ลดอตัราคนวา่งงานลง 25% 
- ประชาชนมีอาชีพหลกัและ
อาชีพเสริมที่มัน่คง 

ธ.ค.    -สถาบนัฝึก
วชิาชีพ 
สถาบนั
พฒันาฝีมือ
แรงงานภาค1 

4 แผนงาน 
 “การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจดัการธุรกิจ
แก่ผูน้าํชุมชนและ
ผูป้ระกอบการอิสระ
ในชุมชน” 

4.1 รวบรวมรายชื่อผูน้าํในเขต อ.บางบ่อ และอ.เมือง 
จดักลุ่มและส่งรายชื่อประสานงานไปที่ “โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการ
วสิาหกิจชุมชน” เพื่อจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูน้าํ 
4.3  ติดตามผลการฝึกอบรมและรายงานต่อคณะกรรมการ 
 

- ผูน้าํชุมชนมีความรู้และมี
ความสามารถดา้นการบริหาร
จดัการธุรกิจ 
 

ธ.ค.   กรมส่งเสริม
วสิาหกิจ
ชุมชน  

- สกจ. 
- สมาชิก
เครือข่าย 
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พนัธะสัญญาข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายทางสังคม” 

คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่28 ก.พ. 2549 
วิสัยทัศน์  เป็นองคก์รแห่งความร่วมมือที่ย ัง่ยนื  โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหาของชุมชน ตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดัสมุทรปราการ    รวมถึงการขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ประชาชนของชุมชนในทุกพื้นที่ 
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมาณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 

49 50 51 
1 แผนงาน  

“การมีส่วนร่วมใน
การแกป้ัญหาดา้นที่
อยูอ่าศยั”  

1.1 จดัตั้งคณะทาํงานดูแลประสานงานโครงการบา้นมัน่คง 
1.2 สาํรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมขอ้มูล “ประชาชนขาดที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง”  
1.3 จดัทาํโครงการ เพื่อนาํเสนอปัญหา แนวทางแกไ้ขโดยร่วมผลกัดนัดว้ย

พลงัเครือข่าย เพื่อนาํปัญหาของชุมชนไปสู่ปัญหาเชิงนโยบายในระดบั
จงัหวดั 

-ไดข้อ้มูลประชาชนขาดที่อยู่
อาศยั 1,876 ครอบครัว 
สามารถจดัสรรใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง
ไดจ้าํนวน 200 ครอบครัว มี
สมาชิกรวม 766 คน 
ประกอบดว้ย 
- ครอบครัวผูด้อ้ยโอกาส =125 
ครอบครัว 
-  ครอบครัวผูจ้ดทะเบียนคนจน = 
35 ครอบครัว 
- ครอบครัวผูข้าดที่ดินทาํกินที่อยู่
อาศยั= 25 ครอบครัว 
-ครอบครัวขยาย 15 ครอบครัว 
 

มี.ค.    - CEO 
- พอช. 
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2 แผนงาน 
“การมีส่วนร่วมใน
การสร้างอาชีพบน
วถิีทางสหกรณ์” 

2.1 ประสานงานกบั สหกรณ์จงัหวดั เพื่อการจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสหกรณ์
บริการชุมชนนางนวลร่วมพฒันา 
2.2 จดัทาํแผนการอบรมความรู้แก่ผูน้าํและสมาชิกของโครงการนาํร่องเรื่อง
หลกัการ คุณค่า ของขบวนการสหกรณ์ 
2.3 จดัทดสอบความรู้ เรื่องหลกัการคุณค่าขบวนการสหกรณ์ แก่ผูน้าํและ
สมาชิกในโครงการนาํร่อง รวม 135 คน 
2.4 จดัเวทีประชุม เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัวธิีปฏิบตัิในการเขา้ร่วม
โครงการนาํร่องบา้นมัน่คงชุมชนนางนวลร่วมพฒันาฯ ซึ่งสมาชิกจะตอ้งยดึ
แนวปฏิบตัิบนวถิีทางแห่งสหกรณ์ 

กลุ่มออมทรัพยน์างนวลร่วม
พฒันาสามารถจดัตั้งเป็น
สหกรณ์จดทะเบียนประเภท 
“บริการ” ในเดือนพ. 2549 

- ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
22.53%  
- ผล Post test 76.79%  
-สรุปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26%- 
ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
22.53%  
- ผล Post test 76.79%  
- สรุปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26% 

มิ.ย.    - สกจ. 
- สกว. 

3 แผนงาน  
“การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม” 

3.1  จดัประชุมเพื่อปลุกจิตสาํนึกดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม แก่สมาชิก
เครือข่าย ในอ.บางพลี กิ่งอ.บางเสาธง อ.เมือง  อ.พระสมุทรเจดีย ์
3.2 รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ “ชุมชนคนรักษค์ูคลอง” 
3.3 รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมปลกูป่าชายเลน 
3.4 รณรงคใ์หป้ระชาชนปักไมล้วกกั้นป้องกนัชายฝั่งทะเลพงัทลาย 

-สมาชิกของเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในโครงการต่างๆ จาํนวน 567 คน  
- เทนํ้าจุลินทรียร์วม 7 คลอง 
- ไดพ้ื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 40ไร่ 
-ไดแ้นวกาํแพงไมล้วกยาว 6 กม. 

ธ.ค. 
 
 
เม.ย 

   -อบต./อพช./
เทศบาลตาํบล/
สาธารณสุข
จงัหวดั/ชมรม
สิ่งแวดลอ้ม.....  

 

 



  
 
 
 
 

รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที ่ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
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คาํนํา 
 

 โครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” เป็นการหา
รูปแบบ และแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน ซึง่มีทัง้
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไมไ่ด้จดทะเบียน  เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก ระดบัองค์กร 
ระดบัเครือขา่ย และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือซึง่กนัและกนัท่ีจะอํานวยประโยชน์ร่วมกนัอยา่งมี
ประสทิธิภาพและยัง่ยืน  โดยเน้นกิจกรรมร่วมกนัอยา่งจริงใจ  มีการพึง่พาช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่กนั 
รวมถึงเกิดประโยชน์ร่วมกนั ซึง่จะเกือ้หนนุให้เกิดการเช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งแท้จริง 
 
 กระบวนการวจิยั  ได้ศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ และองค์กรภาคประชาชน 
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาวิธีการเช่ือมโยงเครือขา่ย โดยมีการวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง 
โอกาส และอปุสรรคของกลุม่ การกําหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ กิจกรรม วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ี
ต้องการบรรลผุลไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้  รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปขยาย
ผลในขบวนการสหกรณ์ตอ่ไปในอนาคต  
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 รายงานการวิจัย “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ” 
บทนํา 
 การดําเนินการโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ”  
ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือข่ายกลุม่/
องค์กรภาคประชาชน ทัง้ท่ีเป็นสหกรณ์จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน(สหกรณ์ภาคประชาชน) 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก ระดบัองค์กร และระดบัเครือข่าย โดยเน้นการทํากิจกรรม
ร่วมกนัอย่างจริงใจ  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท่ีจะอํานวยประโยชน์ต่อกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยืน 
 การดําเนินโครงการวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ จะดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด
ของการเช่ือมโยงเครือข่าย ซึง่หมายถึง การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกนั
อย่างจริงใจ เพ่ือการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เส่ียงภยัร่วมกัน 
และการได้รับประโยชน์ร่วมกัน   โดยการวิจัยจะให้ความสําคัญในการหนุนเสริมให้เกิดการ
เช่ือมโยงเครือขา่ย เป็นไปตามความสมคัรใจของกลุม่/องค์กรภาคประชาชนอยา่งแท้จริง 
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ประชุมช้ีแจงโครงการ 

ชกัชวนผูน้าํกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนกลุ่ม/องคก์ร
ภาคประชาชนเขา้ร่วมโครงการ 

ส.ค. – ธ.ค. 48 

กิจกรรมท่ีอยูใ่น 
ความสนใจ 

แผนองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

แผนแกปั้ญหาความยากจน 

วเิคราะห์ศกัยภาพของ
แต่ละกลุ่มพื้นท่ี 

ขอ้มูลคนจนจดทะเบียน 

ขอ้มูลกายภาพของ 
สมุทรปราการจงัหวดั 

การวเิคราะห์ปัญหาในพ้ืนท่ี 
และร่วมพิจารณาประเดน็ท่ี

อยูใ่นความสนใจ 
- สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet 
- จากสนง.สหกรณ์จว.สป. 
- จากเทศบาลตาํบล 
- จากเอกสารของจว.สป. 
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กระบวนการวิจัย  แบง่เป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 
1. การศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญชวนผู้ นํา

กลุม่/องค์กรภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
2. การจดัเวทีประชมุเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 

- ชีแ้จงกรอบแนวคดิ ความสําคญั ประโยชน์ของการสร้างเครือขา่ย  
- ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- กําหนดทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ย 

3. การจดัเวทีประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือขา่ย
พนัธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกบักลุม่/องค์กรภาคประชาชน รวมถงึการ
จดัทําแผนกลยทุธ์ 

4.   การตดิตามผลการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือขา่ย  รวมถึงให้ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
1.1 ลักษณะกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ 
 จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร เพียง 29 กิโลเมตร มีความ
เจริญทางเศรษฐกิจดีมาก  เป็นแหล่งรวมอตุสาหกรรมท่ีสําคญัเกือบทุกประเภท  โดยมีมลูค่าสงู
เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพมหานคร  มีพืน้ท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม   อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลาง
การคมนาคมขนส่งทัง้ทางบก ทางเรือ และทางอากาศอีกด้วย นอกจากนัน้ยังเป็นท่ีตัง้ของ
สนามบินสวุรรณภูมิ  และเป็นหนึ่งในกลุ่มยุทธศาสตร์ 5 จงัหวดั ท่ีเรียกว่า “เบญจบูรพาสวุรรณ
ภูมิ” อนัประกอบด้วยสมทุรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว จึงได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีท่ีสําคญัให้เป็นเจ้าภาพจดัการด้าน Logistics ให้กบัภาคอตุสาหกรรม  จากความ
เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจังหวัดสมุทรปราการ   ส่งผลให้ผู้ ประกอบการ  กลุ่ม
อตุสาหกรรม กลุม่อสงัหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ  เข้ามาลงทนุในพืน้ท่ีอย่างมาก ทําให้จํานวน
ประชากรแฝงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเป็นทวีคณู ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาอย่าง
มากมาย  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดสมุทรปราการต่ํากว่าเกณฑ์
มาตราฐาน(จปฐ.) เกือบทกุตวัชีว้ดั   อย่างไรก็ตามจงัหวดัสมทุรปราการยงัเป็นเมืองหน้าดา่นทาง
ทะเลท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในอดีต  มีประเพณีท่ีน่าสนใจ  มีประวตัิศาสตร์ท่ีควรแก่การศึกษา   
และเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ สามารถสง่ภาษีแก่ภาครัฐได้มากท่ีสดุ   
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อกัษรย่อของจงัหวดัสมุทรปราการ 
   จงัหวดัสมุทรปราการ  ใชอ้กัษรยอ่วา่  “สป” 

คาํขวญัประจาํจงัหวดัสมุทรปราการ 
  “ป้อมยทุธนาวี  พระเจดียก์ลางนํ้า ฟาร์มจระเขใ้หม่ งามวิไล เมืองโบราณ 
      สงกรานตพ์ระประแดง ปลาสลิดแหง้รสดี  ประเพณีรับบวั  ครบถว้นทัว่อุตสาหกรรม” 
 
  
 จงัหวดัสมทุรปราการ  ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา  ตอนปลายสดุของแมนํ่า้เจ้าพระยา  
และเหนืออา่วไทย  ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 13 – 14  องศาเหนือ  และเส้นแวงท่ี 100 – 101  องศา
ตะวนัออก  มีเนือ้ท่ีประมาณ 1,004.092  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 627,557  ไร่  ตัง้อยูภ่าค
กลางของประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพฯ  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร  มี
อาณาเขตตติอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง  ดงันี ้
 ●  ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั  กรุงเทพมหานคร 
 ●  ทิศใต้  ตดิตอ่กบั  อา่วไทย 
 ●  ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ●  ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบั  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตัง้และอาณาเขต 
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 ลกัษณะภมูิประเทศสว่นใหญ่พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุม่  มีแมนํ่า้เจ้าพระยาไหลผา่นกลาง  แยก
พืน้ท่ีออกเป็นด้านตะวนัตก  และด้านตะวนัออกและมีลําคลองมากมาย 
 โดยทัว่ไปแล้วลกัษณะภมูิประเทศของจงัหวดั  สามารถแบง่พืน้ท่ีออกได้เป็น 3  สว่นคือ 
 1.  บริเวณแมนํ่า้เจ้าพระยาทัง้สองฝ่ัง  ซึง่เป็นท่ีราบลุม่ทัง้หมด 
 2.  บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝ่ังทะเล  นํา้ทะเลท่วมถึงและพืน้ดนิจะเคม็จดัในฤดแูล้ง 
 3. บริเวณท่ีราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและตะวนัออก  ซึง่จะเป็นท่ีราบลุม่ตดิตอ่กนั
ตลอดมีคลองชลประทานหลายแหง่ 

หน่วยการปกครอง 
 การปกครองแบง่ออกเป็น  5  อําเภอ  1  ก่ิงอําเภอ  50  ตําบล  398  หมูบ้่าน  16  
เทศบาล   (1  เทศบาลนคร  2  เทศบาลเมือง และ  13  เทศบาลตําบล)  33  องค์การบริหารสว่น
ตําบล  ดงันี ้

จาํนวนองค์การบริหารส่วนตาํบล/สภาตาํบล/เทศบาลตาํบล 
 

อ.เมือง
สมทุรปราการ 

อ.พระ
ประแดง 

อ.บางพลี อ.บางบอ่ อ.พระสมทุร
เจดีย์ 

ก่ิงอ.บางเสาธง 

     อบต.  6  แห่ง 
-  แพรกษา 
-  บางด้วน 
-  บางเมือง 
-  เทพารักษ์ 
-  แพรกษาใหม่ 

    อบต. 6  
แหง่ 
-  ทรงคนอง 
-  บาง
กระสอบ 
-  บางยอ 
-  บางนํา้ผึง้ 
-  บางกะเจ้า 
-  บางกอบวั 

อบต.  8  แหง่ 
-  บางพลีใหญ่ 
-  บางแก้ว 
-   บางโฉลง 
- ราชาเทวะ 
-  หนองปรือ 

  อบต. 8  
แหง่   
- บางเพรียง 
- บ้านระกาศ 
- คลองดา่น 
- บางบอ่ 
- บางพลีน้อย 
- คลองนิยม  
ยาตรา 
- คลองสวน 
- เปร็ง 

  อบต.  4  แหง่ 
- บ้านคลอง
สวน 
- ในคลองบาง
ปลากด 
- แหลมฟ้าผา่ 
- นาเกลือ 

   อบต.  3  แหง่ 
- บางเสาธง 
- ศีรษะจระเข้
น้อย 
- คีรษะจระเข้
ใหญ่ 

สภาตําบลไมมี่ สภาตําบลไม่
มี 

สภาตําบลไม่
มี 

สภาตําบลไม่
มี 

สภาตําบลไมมี่ สภาตําบลไมมี่ 

อ.เมือง
สมทุรปราการ 

อ.พระ
ประแดง 

อ.บางพลี อ.บางบอ่ อ.พระสมทุร
เจดีย์ 

ก่ิงอ.บางเสาธร 

ลักษณะภมิูประเทศ 
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เทศบาล 6  แหง่ เทศบาล  3  
แหง่ 

เทศบาล  1  
แหง่ 

เทศบาล  3  
แหง่ 

เทศบาล 2  
แหง่ 

เทศบาล  1  แห่ง 

- นครสมทุรปราการ 
- ตําบลสําโรงเหนือ 
- ตําบลบางป ู
- ตําบลแพรกษา 
- ตําบลดา่นสําโรง 
- ตําบลบางเมือง 
 

- เมืองพระ
ประแดง 
- เมืองลดั
หลวง 
- สําโรงใต้ 

- ตําบลบาง
พลี 

- ตําบลบาง
บอ่ 
- ตําบลคลอง
สวน 
- ตําบลคลอง
ดา่น 

- ตําบลพระ
สมทุรเจดีย์ 
- ตําบลแหลม
ฟ้าผา่ 

- ตําบลบางเสา
ธง 

 
ประชากร 

จงัหวดัสมทุรปราการ  มีจํานวนประชากรมากเป็นอนัดบั 2  ของภาค  รองจาก
กรุงเทพมหานคร  ตัง้แตแ่ผนพฒันา ฯ  ฉบบัท่ี  5  เป็นต้นมา  ท่ีให้จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดั
ท่ีรองรับการขยายตวัจากกรุงเทพมหานครทัง้ในด้านการผลติ  คือ  อตุสาหกรรม  และการกระจาย
ตวัของประชากร  ทําให้สมทุรปราการมีประชากรย้ายถ่ินจากท่ีอ่ืนเข้ามาในจงัหวดัเป็นจํานวนมาก  
ซึง่ประชากรท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาในจงัหวดันี ้  มีทัง้ท่ีย้ายและไมย้่ายทะเบียนราษฎรเข้ามาด้วย  ทํา
ให้ประชากรท่ีอยูจ่ริงสงูกวา่จํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร 

ประชากร  ณ  เดือนมิถนุายน  2548  รวมทัง้สิน้ 1,058,117  คน  ชาย  512,946  
คน หญิง  544,171  คน  โดยประชากรของจงัหวดัสามารถแยกเป็นรายอําเภอและเทศบาล  ดงันี ้

 
อาํเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม จาํนวนบ้าน 

รวมทัง้สิน้ 513,946 544,171 1,058,117 401,518 
เมืองสมทุรปราการ 42,122 45,297 87,419 33,713 
บางบอ่ 34,563 35,657 70,220 21,093 
บางพลี 71,925 78,165 150,090 74,236 
พระประแดง 18,917 20,285 39,202 11,177 
พระสมทุรเจดีย์ 32,965 34,042 67,007 21,336 
ก่ิงอําเภอบางเสาธง 17,082 17,792 34,874 18,619 
เทศบาลตําบลบางเสาธง 7,627 8,305 15,932 9,119 
เทศบาลแหลมฟ้าผา่ 6,936 7,159 14,095 4,289 
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เทศบาลตําบลพระสมทุร
เจดีย์ 

6,632 6,863 13,495 5,083 

เทศบาลตําบลบางพลี 3,550 3,739 7,289 1,777 
เทศบาลตําบลบางบอ่ 2,537 2,599 5,136 1,343 
เทศบาลตําบลคลองสวน 797 842 1,639 396 
เทศบาลตําบลคลองดา่น 5,729 5,911 11,640 2,466 
เทศบาลตําบลบางป ู 54,177 56,374 110,551 42,591 
เทศบาลตําบลแพรกษา 4,080 4,161 8,241 3,782 
เทศบาลตําบลบางเมือง 45,137 49,635 94,772 35,590 
เทศบาลตําบลดา่นสําโรง 25,856 28,182 54,038 18,482 
เทศบาลตําบลสําโรงใต้ 39,251 41,304 80,555 30,854 
เทศบางตําบลสําโรงเหนือ 16,053 17,466 33,519 14,621 
เทศบาลเมืองลดัหลวง 36,107 38,602 74,709 34,327 
เทศบาลเมืองพระประแดง 5,782 5,976 11,758 2,104 
เทศบาลนครสมทุรปราการ 36,121 35,815 71,936 14,520 
  ท่ีมา  :   ท่ีทําการปกครองจงัหวดัสมทุรปราการ  ณ  เดือน  มิถนุายน  2548 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ 
 

สาขาการผลิต ปี 2545 (2002) ปี 2546 (2003) 
ภาคเกษตรกรรม   
1.  เกษตรกรรม การลา่สตัว์และการป่าไม้ 472 452 
2.  การประมง 11,738 11,116 
นอกภาคเกษตรกรรม   
3.  การทําเหมืองแร่และเมืองหิน 0 0 
4.  อตุสาหกรรม 290,295 297,117 
5.  การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 11,158 12,443 
6.  การก่อสร้าง 3,713 4,327 
7.  การค้าสง่และค้างปลีก  การซอ่มยานยนต์และ
ของใช้ 

25,273 3,615 
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8.  โรงแรมและภตัตาคาร 6,982 6,590 
9.  การขนสง่  สถานท่ีเก็บสนิค้า และการคมนาคม 8,453 9,554 
10.  ตวักลางทางการเงิน 5,130 5,749 
11.  การบริการด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ การให้
เช่าและบริการธุรกิจ 

3,710 3,938 

12.  การบริหารราชการแผน่ดนิ การป้องกนัประเทศ
และการประกนัสงัคม 

1,485 1,575 

13.  การศกึษา 2,495 2,606 
14.  การบริการสขุภาพ  และสงัคมสงเคราะห์ 2,577 2,619 
15.  การบริการชมุชน  สงัคมและสว่นบคุคล 1,974 1,963 
16.  ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล 517 542 

รวม 375,973 387,205 
เฉล่ียตอ่คนตอ่ปี 327,296 336,452 

 
การใช้พืน้ที่และการถือครองที่ดนิทางการเกษตร 
 
 ●  การใช้พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
 ●  พืน้ท่ีทัง้หมด  628,506  ไร่ 
 ●  เป็นพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตร  238,526  ไร่ (37.95%) 
 ●  พืน้ท่ีป่าไม้ (ท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน) 1,875  ไร่ (0.30%) 
 ●  เป็นพืน้ท่ี  ไมไ่ด้จําแนก  388,105  ไร่ (61.75%) 
 
การถือครองที่ดนิทางการเกษตร 
  เป็นของเกษตรกรเอง  35,770  ไร่ (15%)  ครัวเรือนเกษตร  16,815  ครัวเรือน  
แรงงานภาคเกษตร  50,445  คน  เป็นพืน้ท่ีเชา่ผู้ อ่ืน  20,547  ไร่ (84.95%)  และได้ทําฟรี  200  ไร่ 
(0.08%) 
 
     ท่ีมา  :  สํานกังานเกษตรจงัหวดัสมทุรปราการ 
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แหล่งเงนิทุนในท้องถิ่น 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มุง่พฒันาชนบท  เพ่ือยกฐานะเศรษฐกิจของประชาชนให้มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  โดยสง่เสริมการใช้แหลง่เงินทนุในท้องถ่ิน สําหรับการประกอบอาชีพ  
พฒันาการลงทนุ  การผลติและการตลาด  ตลอดจนการบริหารการจดัการเชิงธรุกิจในหมูบ้่าน  
โดยการรวมกลุม่เพ่ือชว่ยเหลือกนั  ซึง่ได้ดําเนินการในจงัหวดัสมทุรปราการดงันี ้
 1.  จดัตัง้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็  42  แหง่  มีเดก็เลก็ท่ีเข้ารับการอบรมเลีย้งด ู  3,600  คน  
และเดก็เลก็ท่ีได้รับการพฒันานอกศนูย์  788  คน 
 2.  จดัตัง้ ศนูย์พฒันาตําบล และศนูย์เยาวชนตําบล  33  แหง่  สมาชิกนอกระบบ  1,700 
คน  ในระบบ 1,660 คน 
 3.  จดัตัง้คณะกรรมการพฒันาสตรีระดบัตา่ง ๆ รวม  352  คณะ  3,505  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดั  1  คณะ  33  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีอําเภอ  6  คณะ  169  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีตําบล  33  คณะ  465  คน 
 -  คณะกรรมการพฒันาสตรีหมูบ้่าน  312  คณะ  2,808  คน 
 4.  จดัให้มีอาสาสมคัร  โดยมีผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนอาสาพฒันาชมุชน  1,248  
คน  และ อาสาพฒันาชมุชน  66  คน 
     ท่ีมา  :  สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
 
  ระดบัการพฒันาของหมูบ้่าน จําแนกตามอําเภอปี 2548 จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
พืน้ที่ 

จาํนวน
หมู่บ้าน
ทัง้หมด 

 
เร่งรัดพัฒนา
อันดบั 1 

 
เร่งรัดพัฒนา
อันดบั 2 

 
เร่งรัดพัฒนา
อันดบั 3 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
อ.เมือง 
อ.บางบอ่ 
อ.บางพลี 
อ.พระประแดง 
อ.พระสมทุรเจดีย์ 
ก่ิง อ.บางเสาธง 

33 
68 
81 
66 
33 
35 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1 
12 
3 
6 
3 

12 

3.03 
17.64 
3.70 
9.09 
9.09 
34.28 

32 
56 
78 
60 
30 
23 

96.96 
82.35 
96.29 
90.90 
90.90 
65.71 

 316 0 0.00 37 11.70 279 88.29 
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ดชันีคุณภาพชีวิต  (กชช. 2ค) 

  ปี  2548  จงัหวดัสมทุรปราการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานระดบัหมูบ้่าน   จํานวน  316  
หมูบ้่าน  พบวา่  เป็นหมูบ้่านเร่งรัดพฒันาอนัดบั  3  จํานวน 279  หมูบ้่าน (ร้อยละ 88.29)  
หมูบ้่านเร่งรัดพฒันาอนัดบั  2  จํานวน  37  หมูบ้่าน  (ร้อยละ  11.70)  และไมมี่หมูบ้่านเร่งรัด
พฒันาอนัดบั  1 

ความจาํเป็นพืน้ฐาน 

  ผลการจดัเก็บข้อมลูความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.)  ปี  2548  ซึง่จดัเก็บข้อมลูทกุ
ครัวเรือน  ในพืน้ท่ีเขตชนบทจํานวน  63,722  ครัวเรือน  324  หมูบ้่าน  33  ตําบล  5  อําเภอ  1  
ก่ิงอําเภอ  พบวา่คณุภาพชีวิตของคนจงัหวดัสมทุรปราการ  ตามเคร่ืองชีว้ดั  จปฐ.   จํานวน  6  
หมวด  37  ตวัชีว้ดั  ในภาพรวมของจงัหวดั  ประชาชนไมบ่รรลเุป้าหมาย จปฐ.  จํานวน  26  
ตวัชีว้ดั  และบรรลเุป้าหมาย  จปฐ.  จํานวน  11  ตวัชีว้ดั 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ “เป็นศูนย์กลาง Logistics เพ่ือการส่งออกสินค้า
เกษตรกรรม และอตุสากรรม เป็นเมืองอตุสาหกรรมของชาติ สะอาดน่าอยู่ และเป็นแหล่งรองรับ
การขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ” 

วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ 
(Strength)  จดุแข็งท่ีโดดเดน่ของจงัหวดัสมทุรปราการ จากการวิเคราะห์พบวา่ 

1. เป็นศนูย์รวมของอตุสาหกรรมท่ีสําคญัทัง้ในและตา่งประเทศ  มีกลุม่อตุสาหกรรมการ
สง่ออกท่ีมีศกัยภาพ  เชน่ อตุสาหกรรมยานยนต์  ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ มีการวิจยั
พฒันา (R&D) ซึง่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัเครือขา่ยอตุสาหกรรมทัง้ขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม (SMEs) 

2. มีพืน้ท่ีตดิตอ่กบักรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นตลาดใหญ่ท่ีมีกําลงัซือ้สงู มีความได้เปรียบ
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ  สามารถตดิตอ่และใช้บริการจากสถาบนัการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว รวมทัง้อยูใ่กล้แหลง่ศนูย์กลางข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ตดัสนิใจของผู้ประกอบการ 

3. มีเส้นทางการคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยงสูจ่งัหวดัใกล้เคียงและภมูิภาคอ่ืนๆของประเทศ  
สะดวกในการเดนิทางทัง้ทางบก  และทางนํา้  อาทิเชน่ ถนนสายบางนา – ตราด ถนน
สขุมุวิท ถนนมอเตอร์เวย์ ท่ีเช่ือมถนนวงแหวนด้านตะวนัออก รวมทัง้สามารถใช้แมนํ่า้
เจ้าพระยา เป็นเส้นทางขนสง่สนิค้าไปยงัตลาดตา่งประเทศได้โดยสะดวก  และท่ีสําคญั
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เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิซึง่เป็นสนามบนิแหง่ใหมท่ี่ทนัสมยั มีแมนํ่า้เจ้าพระยา  
แมนํ่า้บางปะกงไหลผา่น และมีพืน้ท่ีตดิฝ่ังทะเล ทําให้เหมาะกบัการทําประมงเพาะเลีย้ง
สตัว์นํา้  มีแหลง่นํา้ลําคลองท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกูพืชผกั และผลไม้ 

(Weakness)  จดุออ่นท่ีต้องปรับเปล่ียน  ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ทัง้จากนํา้เสีย และกลิน่จากโรงงาน
อตุสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรตดิขดั  ขยะมลูฝอย  และสิง่ปฏิกลูจาก
โรงงานอตุสาหกรรมและชมุชน รวมทัง้มีการทรุดตวัของดนิ เน่ืองจากมีการสบูนํา้บาดาล
มาใช้เป็นจํานวนมาก 

2. มีประชากรแฝงท่ีอพยพเข้ามาทํางาน โดยไมแ่จ้งย้ายและเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านให้
ถกูต้องเป็นจํานวนมาก ทําให้จงัหวดัขาดรายได้จากงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการพฒันา
พืน้ท่ีตามจํานวนประชากร  อีกทัง้ก่อให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมาอยา่งมากมาย 

3. การประกาศใช้กฎหมายผงัเมืองรวม เป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรม
ท่ีต้องการเพิ่มประสทิธิภาพในการแขง่ขนั 

4. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการผลติบคุลากรของ
สถาบนัการศกึษายงัไมต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

(Opportunity)  โอกาสในการพฒันาความเจริญก้าวหน้าให้กบัจงัหวดัสมทุรปราการ พบวา่ 

1. เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ  ซึง่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภมูิภาค 
จงึมีโอกาสพฒันาเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้าท่ีเช่ือมโยงทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และ
สนามบนิสู ่   อินโดจีนและตลาดโลก 

2. นโยบายเปิดการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก  และข้อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
ภาคอตุสาหกรรมมีโอกาสพฒันา สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทําให้สามารถลด
ต้นทนุ ซึง่จะชว่ยยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าสูร่ะดบัสากลได้ 

3. กระแสนิยมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ช่วยเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว และ
สามารถสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเพ่ือการศกึษาวถีิชีวิตชมุชน 

4. กระแสนิยมบริโภคสนิค้าปลอดสารพิษมากขึน้  จงึมีโอกาสพฒันาก้าวเป็นศนูย์กลางการ
ผลติสนิค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมาตรฐานก้าวสูต่ลาดโลกได้ 
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 (Threat)  อปุสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการ 

1. ปัญหาด้านความสามารถในการแขง่ขนั  และมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไมใ่ช่ภาษี 
(NTBs)  

2. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ปัญหาแรงงานตา่งด้าว และผู้หลบหนี
เข้าเมืองท่ีมีแนวโน้มสงูมากขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ปัญหาสงัคมอยา่งมาก 

3. ขาดระบบการจดัการท่ีดี  ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม  สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวติและเศรษฐกิจโดยรวม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ของจังหวัด 
จงัหวดัสมทุรปราการได้กําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาและปรับปรุงพืน้ท่ีของจงัหวดัไว้รวม 6 ด้าน  

ดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.ศนูย์กลางโลจิสตกิส์ (Logistics Center) 1.1 เป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์  

2.ศนูย์กลางอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง 
(Industrial  Cluster) 

2.1เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมท่ีมีความตอ่เน่ืองและ
สามารถเช่ือมโยงตอ่กนัได้(ด้านรถยนต์ ชิน้สว่นยานยนต์ 
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค สิง่ทอ เคร่ืองหนงั และอาหารแปรรูป) 

3.เป็นแหลง่รองรับการขยายตวัทางอากาศ 
3.1เป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ 
ทัง้ทางด้านพาณิชยกรรม ด้านอตุสาหกรรม และการ
บริการอยา่งครบวงจร  

4.รองรับยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั 4.1 เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพเชิงนิเวศท่ีใกล้เมือง 
      หลวง   (One day tour)  
4.2 เป็นแหลง่ผลติสมนุไพรและบริการด้านการแพทย์ 
      แผนไทย ท่ีได้รับการยอมรับ 

5.มีความสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน 
5.1 ประชาชนรายได้เพิ่ม และมีการกระจายรายได้ท่ีดี 
      รวมถึงมีความมัน่คงในชีวิต และมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของ 
      ตนเอง 

6.การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
6.1 บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดัการ 
      สิง่แวดล้อมท่ีดี 
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1.2 ด้านลักษณะกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
1.2.1 ด้านประเภทของกลุ่ม และองค์กรภาคประชาชน  
สหกรณ์  การรวมกลุ่มและแหล่งเงนิทนุในท้องถิ่น 
 -  สหกรณ์ภาคเกษตร  4  สหกรณ์  สมาชิก 5,948  คน  สหกรณ์ภาคเกษตร  ได้แก่  
สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ประมง  และสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธกส. 
สมทุรปราการ 
 -  สหกรณ์นอกภาคเกษตร  81  สหกรณ์  สมาชิก  44,104  คน  สหกรณ์นอกภาคเกษตร  
ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์เครดติยเูน่ียน  สหกรณ์บริการ  และร้านสหกรณ์ 
    ท่ีมา  :  สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ ปี 2547 
จากการศึกษาข้อมูลกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนของโครงการวิจัยในพืน้ท่ีจังหวดัสมุทรปราการ   
สรุปได้ดงันี ้

- สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 127 แห่ง (ข้อมลู มิ.ย. 49) 
- กลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการท่ีจดทะเบียนคนจน 130 กลุม่ 
- กลุม่อาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์มีจํานวน 42 กลุม่ 
- กลุม่อาชีพท่ีมิได้สงักดัสหกรณ์มีจํานวน 12 กลุม่ 
- กลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีมิได้จดทะเบียน มีอยู่เป็นจํานวนมาก กระจายครอบคลมุทุก

พืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรปราการ  (ไมส่ามารถรวบรวมเป็นตวัเลขได้) 

สรุปจาํนวนและประเภทสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการแบ่งออกเป็นดงัต่อไปนี ้
กลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในจงัหวดัสมทุรปราการมีทัง้หมด 127 สหกรณ์ 
 

ท่ี ประเภทสหกรณ์ ข้อมลู ธ.ค. 2548 (แห่ง) ข้อมลู มิ.ย. 2549 (แห่ง) 
1 สหกรณ์การเกษตร 5 4 
2 สหกรณ์ประมง 2 1 
3 ร้านค้าสหกรณ์ 5 3 
4 สหกรณ์บริการ 12 17 
5 สหกรณ์เครดติยเูน่ียน 5 20 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ 81 81 
7 สหกรณ์นิคม 5 1 
รวม  115 120 

สรุปรายละเอียดของกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
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 จงัหวดัสมทุรปราการมีกลุม่อาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์รวมทัง้สิน้ 42 กลุม่  โดยแตล่ะกลุม่ได้รับ
เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์  อาทิเช่น การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพ  และการพฒันาบรรจภุณัฑ์  ในจํานวนนีบ้างกลุม่ได้รับการพฒันา
จนเป็นท่ีพอใจของสมาชิกในระดบัหนึง่  แตบ่างกลุม่ยงัต้องได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

กลุ่มสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ มีทัง้สิน้ 42 แห่ง ประกอบด้วย 
1. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากดั   = 23  แห่ง 
2. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์การเกษตรบางบอ่ จํากดั   =   8  แห่ง 
3. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เคหสถานพฒันาชมุชนนาคพิรุณ จํากดั  =   5  แห่ง 
4. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เคหสถานชมุชนแสนสขุ จํากดั   =   1  แห่ง 
5. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เครดติยเูน่ียนชลเทพ – นิลบุล จํากดั  =   1  แห่ง 
6. กลุม่สตรีท่ีสงักดัสหกรณ์เครดติยเูน่ียนสําโรงเหนือ  จํากดั  =   4  แห่ง 
     รวม   = 42  แห่ง  
 

 
หมายเหตุ : รายช่ือกลุ่มอาชีพท่ีสงักัดสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ อยู่ในภาคผนวก
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1.2.2 บทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ ก่อน
เร่ิมเข้าโครงการ 

สหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน พจิารณาจากผลการดําเนินงานในเชิงธุรกิจยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีจํากดั กลา่วคือ 

สหกรณ์การเกษตร มีการดําเนินภารกิจเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกในด้านธุรกิจซือ้ ธุรกิจขาย และธุรกิจ
สนิเช่ือเป็นหลกั  ไมมี่บริการด้านการสง่เสริมการเกษตร เพ่ือตอ่ยอดการพฒันาแก่สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ จดัเป็นสหกรณ์ท่ีมีปริมาณสงูสดุในจงัหวดัสมทุรปราการ คดิเป็น.66.% ของ
สหกรณ์ทัง้หมด ซึง่ยงัคงดําเนินภารกิจในการสง่เสริมการออม การให้กู้  สว่นด้านการจดัสวสัดกิารเพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิตแก่สมาชิกอยา่งครบวงจร ยงัไมมี่พฒันาการในด้านนี ้

สหกรณ์ร้านค้า สว่นใหญ่เป็นสหกรณ์ร้านค้าแบบปิด ท่ีเปิดรับสมาชิกเฉพาะท่ีสงักดัในหน่วยงาน 
เช่น สหกรณ์ร้านค้าในสถานศกึษา และสหกรณ์ร้านค้าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ท่ีให้บริการตามความต้องการของสมาชิก ซึง่ประกอบด้วยสหกรณ์
แท็กซี่ สหกรณ์เคหสถาน ซึง่ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั กลุม่ออมทรัพย์ชมุชนนางนวล กลุม่ออมทรัพย์
ลําพ ู กลุม่ออมทรัพย์คลองกนัยา  มีสมาชิกไมม่ากนกัท่ีสนใจมารวมตวักนั เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่
อาศยั ภายหลงัได้รับการหนนุเสริมจากหลายหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน อาทิเชน่ พอช. สกว. 
CEO จงัหวดั ประกอบด้วยการไลท่ี่เพ่ือรองรับการเป็นศนูย์Logistics ในเขตสวุรรณภมูิ ประชาชนใน
ชมุชนตา่งประสบปัญหาความเดือดร้อน จงึได้รวมตวักนัเป็นพลงัท่ีเข้มแข็งขึน้ โดยในปัจจบุนัสามารถ
จดัตัง้เป็นสหกรณ์บริการ และจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

กลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน (ที่มิได้จดทะเบียน) เป็นการรวมตวัของกลุม่คนในชมุชน ท่ีประสบ
ปัญหาคล้ายๆกนั อาทิเชน่ปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม จากการศกึษาในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ พบวา่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนในชมุชนตา่งๆ ท่ีมาเข้าร่วมโครงการวิจยัในครัง้นี ้มี
ความพยายามท่ีจะรวมตวักนั เพ่ือสร้างอํานาจตอ่รองในการผลกัดนัปัญหาของชมุชนไปสูปั่ญหาเชิง
นโยบายของจงัหวดั ซึง่จะชว่ยให้การแก้ไขปัญหาของชมุชนมีความสําเร็จได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้นีกิ้จกรรม
ของกลุม่ตา่งๆจะแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบของการรวมตวักนั ตวัอยา่งเชน่   

การรวมตวัของกลุ่มอาชีพ มีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของตนเป็น
สําคญั ลกัษณะการทํางานของกลุม่ท่ีผา่นมาเป็นแบบตา่งคนตา่งทํา  หากจะมีการรวมกลุม่เกิดขึน้ก็
ตอ่เม่ือหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้สนบัสนนุเทา่นัน้ ดงัเช่น การจดังานแสดงสนิค้าประจําเดือนของจงัหวดั 
การสง่เสริมงานอาชีพในกิจกรรมคาราวานแก้จน เป็นต้น  นอกจากนัน้ ยงัมีการรวมตวัเป็นกลุม่ตาม
ธรรมชาตใินช่ือตา่งๆ อีกมาก อาทิเชน่ 
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- กลุม่สจัจะออมทรัพย์ระดบัตําบล 
- กลุม่พฒันาความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 
- กลุม่พฒันาสิง่แวดล้อม 
- กลุม่วทิยชุมุชนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
- กลุม่สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทนุหมูบ้่าน/กองทนุเพ่ือสงัคม 
- กลุม่พฒันาคณุภาพชีวิตด้านสวสัดกิาร 
- กลุม่รณรงค์การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตย 
- กลุม่เศรษฐกิจชมุชนและวสิาหกิจชมุชน 
 สถานการณ์ของกลุม่ตา่งๆเหลา่นี ้  พลงัของกลุม่คอ่นข้างออ่นแอ และมีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกกลุม่คอ่นข้างหลวม  ทัง้นีเ้น่ืองจากสมาชิกของกลุม่ต้องเผชิญกบัปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ํา  
และปัญหาด้านการจราจรตดิขดัมาก  จงึสง่ผลให้โอกาสเดนิทางมาประชมุปรึกษาหารือกนัน้อยลง  แม้
จะมีการรวมตวัเป็นกลุม่เกิดขึน้ก็ตาม แตค่วามสมัพนัธ์ฉนัท์เพ่ือนกลบัเบาบางลง  จงึสง่ผลให้กลุม่ท่ี
เกิดขึน้ตามธรรมชาตขิาดความเข้มแข็ง 

1.3 Baseline Survey  เก่ียวกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่เดมิก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 จากการศกึษาเก่ียวกบัเครือขา่ยพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดมิ (ก่อนปี 2548) ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
พบวา่มีเครือขา่ยท่ีเกิดจากการสนบัสนนุตามนโยบายของภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้เครือขา่ยท่ีเกิดขึน้
เองตามธรรมชาต ิ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
1.3.1 เครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ  
 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีมีการรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยอยา่งเป็น
ทางการนัน้  โดยสว่นใหญ่เป็นเครือขา่ยในลกัษณะเครือขา่ยจดัตัง้ท่ีเกิดจากข้อบงัคบั กตกิาและเง่ือนไข
ขององค์กรท่ีระบไุว้วา่จะต้องมีการรวมตวักนั หรือจากการแนะนําของหน่วยงานภาครัฐ  อาทิเชน่ จาก
สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ ดงัเช่นเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นเครือขา่ยท่ีเกิดจากการ
รวมตวัของสหกรณ์ทกุประเภทในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  ภายใต้การริเร่ิมของกรมสง่เสริมสหกรณ์ท่ี
มีจดุมุง่หมายให้สหกรณ์มีการเช่ือมโยงธุรกิจร่วมกนั โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ ขึน้มา
บริหารงานและร่วมกนัจดัทําระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือให้สมาชิกเครือขา่ยถือปฏิบตั ิ

บทบาทและภารกจิของเครือข่ายที่มีอยู่เดมิของเครือข่ายสหกรณ์จงัหวัดสมุทรปราการ 
1.  การเช่ือมโยงธุรกิจด้านการเงิน ด้านผลผลติ และด้านผลติภณัฑ์ของสมาชิก 

2.  การจดักิจกรรมสมัพนัธ์ประจําปี เชน่ กิจกรรม walk rally การจดังานวนัสหกรณ์ เป็นต้น 
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 เครือข่ายความร่วมมือของวิสาหกจิชุมชนจังหวัดสมุทรปราการที่จดทะเบียนในพืน้ที่
จังหวัดสมุทรปราการ 
 วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการท่ีจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีมีการรวมตวัเป็น
เครือขา่ยอยา่งเป็นทางการ  โดยสว่นใหญ่เป็นเครือขา่ยในลกัษณะเครือขา่ยจดัตัง้ท่ีเกิดจากข้อบงัคบั 
กตกิาและเง่ือนไขขององค์กรท่ีระบไุว้วา่จะต้องมีการรวมตวักนัหรือเกิดจากการชีช้วนจากกรมสง่เสริม
วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

บทบาทและภารกจิของเครือข่ายที่มีอยู่เดมิของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 ในอดีตไมมี่การรวมตวักนัเป็นเครือขา่ย  แตมี่การรวมตวักนัในลักษณะของกลุ่ม และมีบทบาท
ในการเข้าร่วมในโครงการตา่งๆ ตามท่ีหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ดําเนินการให้ อีกทัง้กลุม่วิสาหกิจชมุชน
จงัหวดัสมทุรปราการจะรอการช่วยเหลือจากองค์กรตา่งๆ ทัง้ในด้านงบประมาณ ด้านการฝึกอบรม และ
ในด้านเคร่ืองมือการประกอบอาชีพ สําหรับโครงการในปี 2548 ท่ีกรมสง่เสริมวสิาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการได้ดําเนินการจดัโครงการตา่งๆให้ มีกลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการเข้าร่วมใน
โครงการได้แก่ โครงการสง่เสริมศกัยภาพของผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนชมุชน  โครงการร่วมต้าน
ยาเสพตดิของเยาวชน เป็นต้น 
 กลุ่มสตรีอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ กลุม่สตรีอาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์จํานวน 42 แห่ง อยูภ่ายใต้
สงักดัสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากดั และกลุม่สตรีอาชีพท่ีมิได้สงักดัสหกรณ์อีก 12 แห่ง มีการรวมตวั
เป็นเครือขา่ยในลกัษณะเครือขา่ยตามธรรมชาต ิ โดยใช้ช่ือวา่ เครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ 
แตมี่ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ยคอ่นข้างหลวม  ทัง้นีเ้น่ืองจากปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ํา  
และปัญหาด้านการจราจรตดิขดัมาก  จงึสง่ผลให้โอกาสเดนิทางมาประชมุปรึกษาหารือกนัน้อยลง 

1.3.3 บทบาทและภารกิจของกลุ่มอาชีพที่สังกัดสหกรณ์ที่มีอยู่เดมิในจังหวัดสมุทรปราการ 
- กลุม่อาชีพตา่งๆ จะจดัสนิค้าของตนไปจําหน่าย ยงัสถานท่ีท่ีหนว่ยงานของรัฐ และเอกชน เป็น
ผู้จดัการให้ 
- กลุม่อาชีพตา่งๆ จะเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ตามท่ีหนว่ยงานของรัฐจดัขึน้ 
สําหรับการรวมกลุม่เป็นเครือขา่ยในอดีตยงัไมเ่กิดขึน้  
 

 สรุปรายละเอียดเก่ียวกับกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
1. กลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ สว่นใหญ่ผลการดําเนินงานของ

สหกรณ์ภาคการเกษตรมีผลประกอบการอยูใ่นเกณฑ์ดี  แตห่ลายแห่งก็ประสบปัญหาถึงขัน้ต้องปิด
กิจการ เน่ืองจากมีภาระหนีค้ัง่ค้างสงู  และบางแหง่มีปัญหาการทจุริตของฝ่ายบริหารจดัการ  ซึง่สง่ผล
ให้การประกอบการเกิดภาวะขาดทนุ ขณะท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีจํานวนมากท่ีสดุในพืน้ท่ีจงัหวดั
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สมทุรปราการ โดยสว่นรวมมีผลประกอบการดี เน่ืองจากสว่นใหญ่สงักดัอยูใ่นสถานประกอบการ มี
ความเส่ียงน้อยในด้านการกู้ ยืม และจดัเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวท่ีมีศกัยภาพสงู  แตย่งัไมเ่ห็นภาพการ
รวมตวัเป็นเครือขา่ยได้สําเร็จ  

2. กลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการท่ีจดทะเบียน ในภาพรวมจดัวา่เป็นกลุม่ท่ีจะมี
ศกัยภาพอยา่งมากในอนาคต เน่ืองจากได้รับความสนใจให้การสนบัสนนุอยา่งมากจากหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายของจงัหวดัสมทุรปราการในการสง่เสริมวสิาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการมีเป้าหมายจะพฒันากลุม่วสิาหกิจชมุชนให้มีศกัยภาพและมีความพร้อมใน
เชิงการแขง่ขนั ได้สง่ผลให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนในแตล่ะชมุชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ใน
ด้านตา่งๆได้ทัว่ถึงยิ่งขึน้ แตส่ิง่ท่ีต้องทําควบคูก่นัไป ก็คือ การปรับเปลี่ยนแนวคดิของผู้ นํากลุม่/องค์กร
ภาคประชาชนชมุชนและสมาชิกชมุชนให้ยดึแนวคดิการพึ่งพงิตนเองเป็นสาํคัญ โดยไมต้่องรอการ
ช่วยเหลือจากบคุคลภายนอก แนวคดินีห้ากสามารถปรับเปล่ียนได้สําเร็จจะช่วยนําทางให้ประชาชนใน
ชมุชนสามารถก้าวพ้นจากความยากจนได้อยา่งยัง่ยืน 
กลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีมิได้จดทะเบียน  ในภาพรวม มีผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีมีศกัยภาพ
สงู มีบทบาทชดัเจนในการสร้างเครือขา่ย แตมี่อปุสรรคในด้านเงินทนุ และผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนทํางานโดยไมมี่เงินเดือน  ซึง่ต้องอาศยัการมีภาระใจสงู รวมถึงผู้ นําต้องมีความเสียสละตอ่
งานสว่นรวม  อีกทัง้ต้องมีจิตสาธารณะสงู จงึจะทํางานได้สําเร็จ  ดงันัน้การรวมตวัเป็นเครือขา่ยอยา่ง
เข้มแข็ง  จงึยงัเห็นภาพท่ีไมช่ดัเจนนกั 
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บทที่ 2 บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจน 
 แหล่งข้อมูลและวธีิการเก็บข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมลูคนจนจดทะเบียนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ รวม 5 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ ณ 
มิถนุายน 2549  โดยสืบค้นข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต พร้อมทัง้ได้รับความร่วมมือจากสํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัสมทุรปราการ สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ เทศบาลตําบล  ทัง้นีที้มงาน
วิจยัได้นําข้อมลูมาดําเนินการแยกแยะ จดักลุม่ และประมวลผลได้ข้อสรุปตามท่ีแสดงในข้อ 2.2  

 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียนในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ มถุินายน 2549 
 

รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

ประชากรในจังหวัด  107,919 100 

ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด 
- แบ่งตามพืน้ที่อาํเภอ 
  - อาํเภอเมือง 
  - อาํเภอบางพลี 
  - อาํเภอบางบ่อ 
  - อาํเภอพระสมุทรเจดย์ี 
  - อาํเภอพระประแดง 
  - กิ่งอาํเภอบางเสาธง 
- แบ่งตามปัญหาความยากจน 
  - ปัญหาที่ดนิทาํกิน (สย.1) 
  - ปัญหาคนเร่ร่อน (สย.2) 
  - ปัญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3) 
  - ปัญหานร./นศ.มีรายได้และอาชีพที่ไม่เหมาะสม  
  - การถูกหลอกลวง 
  - หนีสิ้นภาคประชาชน 
  - ที่อยู่อาศัย 
  - ด้านอ่ืนๆ  

 
 

44,436 
16,122 
11,473 
8,976 

13,752 
10,160 

 
4,665 

25 
44 

2,487 
790 

54,304 
41,470 
21,134 

 
 

41.18 
14.94 
10.63 
8.32 

12.74 
9.41 

 
4.32 
0.02 
0.04 
2.30 
0.73 

50.32 
38.43 
19.58 
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รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

สมาชกิสหกรณ์ 
- สหกรณ์จดทะเบียน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน 

 
6,040 

- 

 
5.60 

- 

สมาชกิสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ 
- สหกรณ์จดทะเบียน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน 
หมายเหตุ : การรวบรวมข้อมลูคนจนจดทะเบียนของของ
สหกรณ์ภาคประชาชนในจงัหวดัสมทุรปราการ ทําได้โดยการ
แจ้งข้อมลูจากผู้ นํากลุม่ในแตพื่น้ท่ี เน่ืองจากไมมี่ข้อมลู
สารสนเทศท่ีจดัทําไว้ในสว่นราชการ  มีแตข้่อมลูดบิท่ีกระจดั
กระจาย ซึง่เกินความสามารถท่ีจะสืบค้นได้ 
 

 
ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล 

9,276 

 
- 

8.57 
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ข้อมูลทะเบียนคนจน  จากรายงานฉบับร่าง ปี 2547 – มิ.ย. 2548 
ผู้ นําท่ีมาร่วมในโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ในครัง้
นี ้มีสมาชิกในสงักดัท่ีเข้าร่วมจดทะเบียนคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยประมาณ จํานวน  
9,276 คน  ทัง้นีก้ารวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ นํากลุม่พฒันาความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั ได้เสนอให้นําปัญหา
คนยากจนท่ีไมมี่ท่ีอยูอ่าศยัมาดําเนินงานก่อน เพราะเป็นปัญหาเร่งดว่นของพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ  และเป็นปัญหาท่ีผู้ นํากลุม่ให้ความสนใจถึง 52.35% ของปัญหาทัง้หมด 

แสดงข้อมูลพืน้ฐานจาํนวนผู้จดทะเบียน  
จังหวัดสมุทรปราการ  

ท่ี อําเภอ/เขต/เทศบาล 
จํานวนประชากรใน

อําเภอ(คน) 
จํานวนผู้จด
ทะเบียน(คน) 

จํานวนครัวเรือนท่ี
จดทะเบียน 

ร้อยละของจํานวน
ประชากรในอําเภอ 

1 อําเภอเมืองสมทุรปราการ   26,369 19,946 END 

2 อําเภอบางบอ่   9,311 7,139  

3 อําเภอบางพลี   12,185 9,721  

4 อําเภอพระประแดง   3,273 2,595  

5 อําเภอพระสมทุรเจดีย์   5,586 4,233  

6 ก่ิงอําเภอบางเสาธง   5,796 4,728  

7 เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผา่   1,596 1,339  

8 เทศบาลตําบลพระสมทุรเจดีย์   132 120  

9 เทศบาลตําบลบางเมือง   4,608 3,215  

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้   4,002 3,235  

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ   1,042 732  

12 เทศบาลเมืองลดัหลวง   3,882 3,119  

13 เทศบาลเมืองพระประแดง   298 230  

14 เทศบาลนครสมทุรปราการ   2,555 1,626  
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ตารางแสดงจาํนวนประชาชนผู้มาจดทะเบียนของ จังหวัดสมุทรปราการ  
(แบบ สย.ข้อมูลพืน้ฐานของประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคมและความยากจน ข้อ 1)  

ท่ี จงัหวดั 
ถ่ินท่ีอยูต่รงกบัท่ีจด
ทะเบียน(คน) 

ถ่ินท่ีอยูไ่มต่รงกบัท่ีจด
ทะเบียน(คน) 

รวม 

1 อําเภอเมืองสมทุรปราการ  4 6 10 

2 อําเภอบางบอ่  56 37 93 

3 อําเภอบางพลี  108 2 110 

4 อําเภอพระประแดง  50 61 111 

5 อําเภอพระสมทุรเจดีย์  178 32 210 

6 ก่ิงอําเภอบางเสาธง  64 44 108 

7 เทศบาลตําบลแหลมฟ้าผา่  0 0 0 

8 เทศบาลตําบลพระสมทุรเจดีย์ 0 0 0 

9 เทศบาลตําบลบางเมือง  6 0 6 

10 เทศบาลตําบลสําโรงใต้  178 15 193 

11 เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ  0 0 0 

12 เทศบาลเมืองลดัหลวง  0 0 0 

13 เทศบาลเมืองพระประแดง  0 0 0 

14 เทศบาลนครสมทุรปราการ  26 0 26 

 รวม  670 197 867 
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ตารางแสดงรายได้/ เดอืน ของผู้จดทะเบียนคนจน 
จังหวัดสมุทรปราการ  

ท่ี อําเภอ 
น้อยกวา่ 
500 บาท 

500-1,000 
บาท 

1,001-2,000 
บาท 

2,001-
4,000 บาท 

4,001 
บาท  

รวม 

1 
อําเภอเมือง
สมทุรปราการ  

6,648 254 816 4,301 14,350 26,369 

2 อําเภอบางบอ่  2,050 367 788 2,184 3,922 9,311 

3 อําเภอบางพลี  1,385 90 360 2,052 8,298 12,185 

4 อําเภอพระประแดง  369 51 174 657 2,022 3,273 

5 อําเภอพระสมทุรเจดีย์  1,337 86 295 1,120 2,748 5,586 

6 ก่ิงอําเภอบางเสาธง  1,532 104 213 1,097 2,850 5,796 

7 
เทศบาลตําบลแหลม
ฟ้าผา่  

270 50 115 456 705 1,596 

8 
เทศบาลตําบลพระ
สมทุรเจดีย์  

26 2 5 26 73 132 

9 เทศบาลตําบลบางเมือง 1,225 54 166 742 2,421 4,608 

1
0 

เทศบาลตําบลสําโรงใต้  544 41 172 633 2,612 4,002 

1
1 

เทศบาลตําบลสําโรง
เหนือ  

274 14 34 159 561 1,042 

1
2 

เทศบาลเมืองลดัหลวง  472 44 140 664 2,562 3,882 

1
3 

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง  

42 6 6 48 196 298 

1
4 

เทศบาลนคร
สมทุรปราการ  

638 44 86 433 1,354 2,555 

 รวม  16,812 1,207 3,370 14,572 44,674 80,635 
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ตารางแสดงจาํนวนประชากรจาํแนกตามปัญหาของผู้ลงทะเบยีน(แบบ สย.1-7) 

ที่ ประเภทปัญหา จาํนวน (ปัญหา) ร้อยละ 

1. ปัญหาท่ีดนิทํากิน {***แสดงแผนท่ี}  32,587 24.49 

2. ปัญหาคนเร่ร่อน {***แสดงแผนท่ี}  166 0.12 

3. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย {***แสดงแผนท่ี}  2,946 2.21 

4. 
ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศกึษาให้มีรายได้
จากอาชีพท่ีเหมาะสม {***แสดงแผนท่ี}  

24,053 18.07 

5. ปัญหาจากการถกูหลอกลวง {***แสดงแผนท่ี}  756 0.57 

6. ปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน {***แสดงแผนท่ี}  40,987 30.80 

7.  ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน {***แสดงแผนท่ี}  17,258 12.97 

8.  ปัญหาอ่ืน ๆ  14,326 10.77 

รวม 133,079 100 
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ตารางแสดงอาชีพของประชาชนผู้มาลงทะเบียน  

อาชีพ ผู้มาลงทะเบยีน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม 31,547 42.49 

ค้าขาย 6,545 8.82 

รับจ้าง 24,160 32.54 

นกัเรียน/นกัศกึษา 872 1.17 

ไมมี่อาชีพ 6,817 9.18 

อาชีพอ่ืน ๆ 3,767 5.07 

กลุม่อาชีพข้าราชการ/ลกูจ้าง   

ข้าราชการครู 392 0.53 

ข้าราชการทหาร 9 0.01 

ข้าราชการตํารวจ 17 0.02 

ข้าราชการพลเรือน 6 0.01 

ข้าราชการอ่ืน ๆ 22 0.03 

ลกูจ้าง 92 0.12 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 0 0.00 

รวม 74,246 100 
 

 บทสรุป 
 จากการรวบรวมข้อมลู และสงัเคราะห์ข้อมลูคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  สามารถสรุป
ผลได้วา่ จงัหวดัสมทุรปราการมีประชากรในพืน้ท่ี จํานวน 1,058,117 คน มีคนจนจดทะเบียน จาก 5 
อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ ณ มถินุายน 2549 รวม 107,919 คน ซึง่อําเภอท่ีมีคนจนจดทะเบียนมากท่ีสดุได้แก่ 
อําเภอเมือง มีประชากรรวม 87,419 คน  แตจ่ดทะบียนคนจนถึง 44,436 คน คดิเป็น 41.18%  
รองลงมาได้แก่ อําเภอบางพลี มีประชากรรวม 150,090 คน มีคนจนจดทะเบียนรวม 16,122 คน คดิ
เป็น 14.94%  สําหรับสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน มีคนจนจดทะเบียนจํานวน 6,040 คน คดิเป็น 5.60 % 
 หากพิจารณาข้อมลูดงักลา่ว สามารถแบง่ปัญหาตามความยากจนพบวา่ ปัญหาอนัดบั 1 ได้แก่ 
การมีหนีส้นิของภาคประชาชน โดยเฉพาะการเป็นหนีน้อกระบบ ถงึ 54,304 คน คดิเป็น 50.32% 
อนัดบั 2 ได้แก่ปัญหาประชาชนขาดท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง จํานวน 41,470 คน คดิเป็น 38.43%  
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บทที่ 3 ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรแห่งคุณค่าของทมีวิจัยจังหวัด
สมุทรปราการ 
ทมีวิจยัจังหวัดสมุทรปราการ มีขัน้ตอนการดาํเนินการดงันี ้

1. การศกึษาสถานการณ์การดําเนินงานของกลุม่ / องค์กรภาคประชาชน และเชิญ
ชวนผู้ นําเข้าร่วมโครงการ 

2. การจดัเวทีประชมุเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- ชีแ้จงกรอบแนวคดิ ความสําคญั ประโยชน์ของการสร้างเครือขา่ย  
- ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
- กําหนดทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ย 
3. การจดัเวทีประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือขา่ย

พนัธมิตร การเสริมองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดกบักลุม่/องค์กรภาคประชาชน รวมถงึการ
จดัทําแผนกลยทุธ์ 

4. การตดิตามผลการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือขา่ย  รวมถึงการให้ข้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  โดยจะแสดงภาพรวมของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในจงัหวดัสมทุรปราการ               
ดงัรายละเอียดในภาพแสดงท่ี 3.1 
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 -คดัเลือกเชิญชวนผูน้าํกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชนเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

-การจดัเวทีเพือ่สร้างความเขา้ใจแก่ผูน้าํกลุ่ม/
องคก์รภาคประชาชน ในเรื่อง 
  ความสาํคญัและประโยชน์ของการเชื่อมโยง
เครือข่าย 
 “กรอบแนวคิดและแนวทางการเชื่อมโยง
เครือข่าย” 
  
   

เขา้พบผูบ้ริหารของจงัหวดัสมุทรปราการ 
-รับฟังคาํแนะนาํในการเชื่อมโยง 
 เครือข่ายอยา่งย ัง่ยนื 

-ลงนามในพนัธะสญัญา/ 
  บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั 
 
 

-แต่งตั้งคณะกรรมการของ 
  แต่ละเครือข่าย 

-ทาํความเขา้ใจแก่สมาชิก 
   เครือข่ายเกี่ยวกบัรายละเอียด 
  ในพนัธะสญัญา 
 

การจดัเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการเพือ่ 
- วเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม 
- กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม 
 

Open - Approach 
SWOT  

Analysis 
ขอ้มูลทุติยภูมิ การพดูคุยทาง 

โทรศพัท ์

การสงัเกตุการณ์ 
ในพื้นที่ 

 

เกดิเครือข่ายขั้นต้น 2 เครือข่าย- 
เครือข่ายทางการเงิน  
- เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนจว.สป. 
เกดิเครือข่ายที่แท้จริง  2 เครือข่าย- 
เครือข่ายทางสงัคม 
- เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ  
วทิยาการ 

เริ่มตน้ 

เกดิการรวมตัวในลกัษณะกลุ่มขึน้  
1. กลุ่มเคหสถานพฒันาความมัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
2. กลุ่มพฒันาสิ่งแวดลอ้ม 
3. กลุ่มวทิยชุุมชนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
4. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย/์กองทุน 
    หมู่บา้น/กองทุนสงัคม 
5. กลุ่มพฒันาคุณภาพชีวติดา้นสวสัดิการ 
6. กลุ่มรณรงคก์ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของประชาธิปไตย 
7. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และวสิาหกิจชุมชน 

- มีปัญหาความขดัแยง้ระดบั
บุคคลในกลุ่มผูน้าํ 

 

- จดัเวทีประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อแกไ้ขปัญหาให ้
สอดรับกบักลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ 
-- จดัเวทีประชุม/การหนุนเสริมเพื่อหาแนวทาง 
การเชื่อมโยงเครือข่าย 

การเขา้พบปะกนั 
กล่มผน้าํในพื้นที่ 

ภาพที่ 3.1  แสดงภาพรวมของการเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ติดตามผลและ 
การใหข้อ้เสนอแนะ 
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แผนการดาํเนินการของทมีวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

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

ก.ค. 

1. ทีมงานวจิยัจงัหวดัสมุทรปราการ
เขา้ร่วมประชุม สรุป/สังเคราะห์
บทเรียนจากชุดโครงการวจิยั 9 
จงัหวดั 

 
 

           

2. การร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ
สาํหรับทีมวจิยั/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.1 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจกบั
ทีมวจิยั/ผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ือง
เป้าหมายและขั้นตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

2.2 มอบหมายภารกิจแก่ทีมงาน
เพ่ือดาํเนินงาน “การ
เช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดั” 

 
 
 
 
 

           

3. การศึกษาสถานการณ์และบทบาท
การดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการ 

3.1 ทีมงานวจิยัทาํการติดต่อ
ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
เพ่ือนดัหมายวนั เวลา สถานท่ี
ในการเขา้ศึกษาขอ้มูลในพ้ืนท่ี
เขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

3.2 ทีมงานวจิยัทาํการศึกษา
สถานการณ์ในพ้ืนท่ีเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูล 

3.3 วเิคราะห์  แยกแยะจดั
หมวดหมู่ สังเคราะห์ขอ้มูล 
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4. การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดั 

            

5. การจดัทาํร่างรายงาน
ความกา้วหนา้ 
5.1 สรุปผลขอ้มูลจากการศึกษา

ในดา้นต่างๆ และจดัทาํ
รายงานความกา้วหนา้ 4 
เดือนแรก ซ่ึงประกอบดว้ย 
 รายงานการศึกษา
สถานการณ์ และบทบาท
การดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

 รายงานขอ้มูลคนจนจด
ทะเบียนของสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

 ผลการประสานความ
ร่วมมือกบัองคก์ร/
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน 
4 เดือนแรก จาํนวน 10 
ชุด พร้อมไฟลข์อ้มูล
รวมถึงรายงานการ
เงินงวดท่ี 1 โดยจะส่ง
ภายในวนัท่ี 15 ธ.ค. 48 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        

6. จดัเตรียมกาํหนดการเพ่ือทาํการ
จดัเวทีสร้างความเขา้ใจแก่ผูน้าํ
กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชน เร่ือง
ความสาํคญั ประโยชน์และกรอบ
ทิศทางการดาํเนินงานเช่ือมโยง
เครือข่ายพนัธมิตร รวมถึงเร่ือง
กระบวนการวจิยัตลอดระยะเวลา 
1 ปี  
- โดยมีกาํหนดการในการจดัเวที
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สร้างความเขา้ใจดงัน้ี 
ทุกสัปดาห์ท่ี 2  จดัเวทีระดบั
จงัหวดัโดยเชิญกลุ่ม/องคก์ร/
สหกรณ์ท่ีสนใจเขา้ร่วมประชุม
หารือเร่ืองการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตร 
ทุกสัปดาห์ท่ี 2 จดัเวทีระดบั
อาํเภอในทุกอาํเภอเพ่ือหาจุดร่วม
ในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
ทุกสัปดาห์ท่ี 2 จดัเวทีระดบั
อาํเภอในทุกอาํเภอเพ่ือหาจุดร่วม
ในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
 
สัปดาห์ท่ี 2 จดัเวทีเครือข่าย
พนัธมิตรตามความตอ้งการของ
กลุ่ม/องคก์ร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การจดัทาํกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชน 
7.1 กรอบแนวคิดและการจดัทาํ

ทิศทางการดาํเนินงานของ
กลุ่ม/องคก์รประชาชนซ่ึง
ประกอบดว้ย 
 วสิัยทศัน์ใน 3 ปีแห่ง

อนาคต Vision, 
Mission, Action, Goal, 
Strategy) 
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7.2 สรุปแนวคิดและแนวทาง
รวมทั้งแผนกลยทุธ์  เพ่ือ
ร่วมกนัสร้างและสาน
ความสาํเร็จตามแผน 

        การดาํเนินงานท่ีจดัทาํข้ึน 
8. การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/

การเช่ือมโยงเครือข่ายในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรปราการ 
8.1 ประสานงานกบัสถาบนั

วชิาการดา้นสหกรณ์ ม.
เกษตรศาสตร์  เพ่ือขอ
สนบัสนุน การสร้าง
พนัธมิตร / การเช่ือมโยง
เครือข่าย 

8.2 นดัหมายกบัทีมงาน : ทีม
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มก. เพ่ือเขา้ไปช่วยเสริมองค์
ความรู้ในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

8.3 จดัเวทีเสริมองคค์วามรู้แก่
ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ทีมประสานงานกลาง 
9.1 ทีมวจิยัเขา้ร่วมประชุมการ
ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีม
ประสานงานกลาง 

          

 
 
 
 

 

10. นาํเสนอผลงานวิจยั 
10.1 นาํเสนอรายงานฉบบั
สมบูรณ์เพ่ือแสดงผลงานวจิยัแก่
สกว.โดยรายงานประกอบดว้ย 
รายละเอียดดงัน้ี 
สรุปผลการประสานความ
ร่วมมือกบัองคก์ร/หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใน 6 เดือนหลงั 
สรุปผลการจดัเวทีสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม/องคก์ร
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ภาคประชาชนกลุ่ม/องคก์ร 
พร้อมไฟลข์อ้มูลจาํนวน 1 ชุด 
และรายงานการเงิน  
พร้อมทั้งผลงานฉบบัสมบูรณ์ 
จาํนวน 2 ชุด พร้อมรายงาน
การเงินส่ง จาํนวน 5 ชุด โดยจะ
จดัส่งหลงัจากไดรั้บแจง้การ
ประเมินคุณภาพจากสถาบนัไม่
เกิน 30 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

ตารางแสดงแผนดาํเนินการของทมีวิจยัจังหวัดสมุทรปราการในช่วงเดอืน สิงหาคม 2548 – ธันวาคม 2548 
ลําดบั
ที่ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

สถานที่ 
จํานวนผู้ เข้าร่วม  /
กลุม่เป้าหมาย จดุมุง่หมาย  ผลงานที่เกิดขึน้ 

วนัที่ ช่วงเวลา 
1. ประชมุเชิงปฏิบตัิการ “การพฒันา

ขบวนการสหกรณ์/กลุม่องค์กร
ประชาชนในพืน้ที่  36  จงัหวดั 
- รับฟังการบรรยายและทํา workshop 
- นําเสนอผลงานการทํา workshop 

 25 -27  
ส.ค.48 

8.00 – 
16.30 น. 

อาคาร 50 ปี      
ม.เกษตรศาสตร์ 

กลุม่เป้าหมาย
ทีมงานวิจยัจาก 36 
จงัหวดั 
 

เพื่อสร้างความเข้าใจถงึวิธีปฏิบตัิ
ในโครงการวิจยั “การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดั 

1. ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความรู้
และเข้าใจถงึวิธีการ
ดําเนินการวิจยั 
2.ผู้ เข้าร่วมประชมุมีแนวทาง
เพื่อลงมือปฏิบตัิในพืน้ที่ได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

2. เข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการสําหรับทีม
วิจยั/ผู้ เกี่ยวข้อง 
วิธีการ 
- รับฟังการชีแ้จง 
- ซกัถามข้อสงสยั 
- ทําความรู้จกักบัทีมงานวิจยัและ
ผู้ เกี่ยวข้อง 

 28 ส.ค. 48 
30 ส.ค. 48 
31 ส.ค. 48  

8.30 – 
16.00 

สมทุรปราการ 
 

จํานวน 12 คน 
จํานวน 12 คน 
จํานวน 15 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ทีมงานวิจยั และ
ทีมงานของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อชีแ้จงถงึแนวคิดและ
แนวทางปฏิบตัิในการทําวิจยัตาม
โครงการ “การพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพืน้ที่จว.สป.” 
2.เพื่อสร้างความรู้และความ
เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ
ตนเองและสามารถจดั
ตารางเวลา  เพื่อเข้าปฏิบตัิงาน
ในพืน้ที่ได้ตามเวลากําหนด 

1. ทีมงานวิจยัมีความเข้าใจ
ในวิธีการปฏิบตัิงานใน
ทิศทางเดียวกนั 
2. สามารถกําหนด
ตารางเวลาในการ
ปฏิบตัิงานในพืน้ที่จงัหวดั
สมทุรปราการร่วมกนัได้ 
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3.  ศกึษาข้อมลูในพืน้ที่จงัหวดั
สมทุรปราการ  
วิธีการ 
- สํารวจข้อมลูในพืน้ที่ตําบล/อําเภอ
ตา่งๆในจงัหวดัสมทุรปราการ 
- รับฟังข้อคิดเห็นจากกลุม่ผู้ นํา/องค์กร
ภาคประชาชน 
- ศกึษาข้อมลูทตุิยภมูิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- แยกแยะข้อมลู 
- วิเคราะห์ข้อมลู สงัเคราะห์ข้อมลู 
- ประมวลผลข้อมลู  

12 ก.ย. 48 
15 ก.ย. 48 
 

9.00 – 
15.00 น.  
9.00 – 
15.00 น.  
 
 

สถานพกัฟืน้บาง
ป ู

ห้องประชมุโพธิ์
ทองสําโรงเหนือ 

จํานวน 45 คน 
จํานวน60 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนในตําบล
บางปเูก่า และใหม ่
ตําบลบางพลี, 
 กิ่งอ.บางเสาธง, อ.
เมือง,  
อ.พระประแดง, อ.
บางบอ่ 

1. เพื่อทําความรู้จกักบัแกนนําใน
พืน้ที่จงัหวดัสมทุรปราการ  
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมลูต่างๆ
ที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการดําเนินการ
วิจัยรวมถึงศึกษาสภาพปัญหา
ขอ ง สหก ร ณ์ /  กลุ่ ม /อ ง ค์ ก ร
ประชาชนต่างๆในพืน้ที่จังหวัด
สมทุรปราการ 
3. เพื่อรวบรวมข้อมลูท◌◌ี่จะ
นํามาวิเคราะห์/สงัเคราะห์ในการ
จดัทําวิจยัตอ่ไป 

- ได้รับการต้อนรับที่ดีและได้
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ที่จะ
นําไปใช้ในการศกึษาและ
ทํางานวิจยั 

4.  จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
วิธีการ 
- ชีแ้จงรายละเอียดของโครงการวิจยั 
“การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่
จงัหวดัสมทุรปราการ” 
- รับฟังความคิดเหน็ 
- แบง่กลุม่ในการประชมุ 
- ระดมความคิด 
- นําเสนอผลการระดมความคิด 

19  ก.ย. 48 
22 ก.ย. 48 

9.00-15.00
น. 
9.00-15.00
น. 

ห้องประชมุ 1 
ศาลากลาง
จงัหวดั

สมทุรปราการ 

จํานวน67 คน 
จํานวน 81 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน รวมถึง
ตวัแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ  

1. เพื่อชีแ้จงรายละเอียดของ
โครงการวิจยั 
2.สร้างความคุ้นเคยกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่องค์กรภาค
ประชาชน 
3.เพื่อขออนญุาตเข้าทํางานวิจยั
ในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรปราการ  
 

1. ได้รับความร่วมมือจากทกุ
ฝ่ายเป็นอยา่งดี สง่ผลให้การ
ติดตอ่ขอข้อมลูในด้านตา่งๆ 
สะดวกขึน้ 
2. ผลพวงจากการจดัเวที
ระดบัจงัหวดั ทําให้มีผู้ นํา
กลุม่/องค์กรภาคประชาชน
กลุม่ องค์กรภาคประชาชน
ในพืน้ที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
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5. จดัเวทีสร้าง
ความเข้าใจใน
ระดบัอําเภอ 

 25 ก.ย. 48 
 29 ก.ย. 48 
4  ต.ค. 48 
 

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

- วดัอโศกา
ราม 
- ห้อง
ประชมุ
ตํารวจนํา้ 
- ห้อง
ประชมุ
มลูนิธิ
พฒันา
คณุภาพ
ชีวิต 

จํานวน 77 คน  
จํานวน 106 คน 
 
จํานวน 94 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่และ
องค์กรภาค
ประชาชน 
 

1. เพื่อชีแ้จงความสําคญั
และประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
2. เพื่อชีแ้จงกรอบแนวคิด
และทิศทางการเชื่อมโยง
เครือข่าย 
3. เพื่อรับฟังความคิดเหน็
จากผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชน 
4. เพื่อหาจดุร่วมในการ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตร 

 1. ได้รับความสนใจจากผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่ และองค์กร
ภาคประชาชนมาก ซึง่ได้แสดงความคิดเหน็ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ
ดําเนินงาน 
2. ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนที่มาร่วมประชมุได้เสนอให้ทกุคนมอง
ภาพรวม โดยหยิบยกปัญหาภายในชมุชนและยทุธศาสตร์ของจงัหวดั
สมทุรปราการ มาร่วมพิจารณาในการเชื่อมโยงเครือข่าย ซึง่จะทําให้เกิด
การช่วยเหลือเกือ้กลูตอ่กนัอยา่งครบวงจร  และพร้อมใจกนัจดัตัง้กลุม่ขึน้
รวม 7 กลุม่ ดงันี ้
1. กลุม่พฒันาความมัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
2. กลุม่พฒันาสิ่งแวดล้อม 
3. กลุม่วิทยชุมุชนเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
4. กลุม่สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทนุหมูบ่้าน/กองทนุสงัคม 
5. กลุม่พฒันาคณุภาพชีวิตด้านสวสัดิการ 
6. กลุม่รณรงค์การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาธิปไตย 
7. กลุม่เศรษฐกิจชมุชน และวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
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6.  จดัเวทีประชมุระดบัจงัหวดั   
เพื่อวิเคราะห์ ศกัยภาพของกลุม่ 
SWOT Analysis  
- จดุแข็ง  

- จดุออ่น 
- โอกาส 
- อปุสรรค 
วิธีการ 
- บรรยายหลกัการ 
- ระดมความคิด 
- ประชมุภายในกลุม่ 
- อภิปรายรับฟังความคิดเหน็ 
- ประมวล และสรุปผลในการประชมุแต่
ละครัง้ 

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

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

ห้องประชมุ
มลูนิธิพฒันา
คณุภาพชีวิต 

จํานวน 51 คน 
จํานวน 93 คน 
จํานวน 85 คน 
จํานวน 35 คน 
จํานวน 93 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ 
องค์กรภาค
ประชาชน 

1.เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของแตล่ะ
กลุม่วา่มีจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส
และอปุสรรคที่อาจเกิดขึน้ในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
รวมถงึการหาแนวทางป้องกนั
ปัญหาและอปุสรรคไว้ลว่งหน้า 

1.สามารถวิเคราะห์
ศกัยภาพของกลุม่ได้
สําเร็จ โดยรายละเอียด
จะนําเสนอในรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ตอ่ไป 
2. สามารถรวบรวม
ข้อมลูได้แตข่าดความ
สมบรูณ์ เนื่องจากข้อมลู
สว่นใหญ่ที่ได้รับเป็น
ข้อมลูดิบ ยงัไม่มีการ
จดัทําเป็นข้อมลู
สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ตอ่ ทํา
ให้ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อเทจ็จริงมา
ประกอบการวิเคราะห์
ใหม ่

ปัจจยัภายใน
ของแต่ละกลุ่ม 
ปัจจยัภายนอก
แต่ละกลุ่ม 
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7. จดัเวทีระดบัจงัหวดั 

- เพื่อหาแนวทางพฒันาศกัยภาพ
ของกลุม่/องค์กรภาคประชาชนให้
เข้มแข็งยิ่งขึน้ 

 

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

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

ห้องประชมุศาลากลาง
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

จํานวน 81คน 
จํานวน 87 คน 
จํานวน 87 คน 
จํานวน 13 คน 
จํานวน 45 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนกลุม่ และ
องค์กรภาค
ประชาชน 
 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข
จดุออ่นของแตล่ะ
กลุม่และหาทางเสริม
จดุแข็งของแตล่ะ
กลุม่ 
 

1. ได้แนวทางแก้ไขจดุออ่นและ
แนวทางเสริมจดุแข็งของทกุกลุม่ โดย
รายละเอียดจะนําเสนอในรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ตอ่ไป 
2. อปุสรรคที่พบในการหาแนว
ทางแก้ไข พบวา่  ผู้ นํากลุม่/องค์กร
ภาคประชาชนกลุม่/องค์ภาค
ประชาชนมกัหาทางออกด้วยการโยน
ภาระในการแก้ไขให้แก่ภาครัฐ แทนที่
จะ พยายามใช้แนวคิด “การพึง่พิง
ตนเอง” เป็นหลกั จงึต้องใช้เวลาใน
การชีแ้จง ทําความเข้าใจคอ่นข้างมาก 
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วนั/เดือน/ปี 
กระบวนการ/วิธีการ สถานที่ กลุม่เป้าหมาย ผลที่จะเกิดขึน้ 

หมาย
เหต ุ

3 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
วิธีการ 
- เสริมองค์ความรู้ที่สอดรับกบัปัญหาของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน 

ในแตล่ะพืน้ที่ 
- ทําความเข้าใจแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาค

ประชาชน เพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง  โดยใช้หลกัการ “แสวงจดุร่วม 
สงวนจดุตา่ง”  

     ประชมุกลุม่ยอ่ยเพื่อหาแนวทางประสานสมัพนัธ์การทํางานของกลุม่ 
    ตอ่ไป 

ห้องประชมุ 1 
ศาลา
กลางจว.สป. 
 
 

75 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาค
ประชาชน 
จาก 4 อําเภอ 
1 กิ่งอําเภอ 

 
 
 

- ในช่วงสิน้เดือนธ.ค. 48 ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน ติด
ภารกิจคอ่นข้างมาก เนื่องจากรับภาระหน้าที่หลายด้าน ทําให้
ทีมวิจยัขาดความตอ่เนื่องในการพบปะระหวา่งกลุม่ผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาคประชาชน  ทีมวิจยัได้ทราบข่าววา่มีความขดัแย้ง
ระหวา่งกลุม่/องค์กรภาคประชาชนกนัอยูบ่อ่ยครัง้ เนื่องจากไม่
ไว้วางใจกนัในเรื่องผลประโยชน์   จงึขาดความจริงใจตอ่กนั  
และเมื่อมาเข้าร่วมประชมุได้นําปัญหาสว่นตวัมาเกี่ยวพนั  จงึ
สง่ผลให้เกิดบรรยากาศที่ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การประชมุ 
- ทีมวิจยัจงึได้จดัเสริมความรู้เพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง
ระหวา่งกนั และสามารถคลี่คลายปัญหาความขดัแย้งได้ 

 

5 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
     เพื่อหาแนวทางสมานฉนัท์ระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่ 
วิธีการ 
-  ประชมุกลุม่เพื่อหาทางทําความเข้าใจตอ่กนั โดยใช้หลกั win : win 
-  ให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาคประชาชนคํานงึถงึ
ประโยชน์ของสว่นรวมเป็นที่ตัง้ 

ห้องประชมุ
ตํารวจนํา้ 

48 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์
ภาคประชาชน 
จาก 4 อําเภอ 1 
กิ่งอําเภอ 

ได้ข้อสรุปวา่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนจําทํางานร่วมกนัตอ่ไป  แตข่อให้แยกจดัเวทีระหวา่ง
สหกรณ์ที่จดทะเบียนกบัผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนใน
ช่วงเวลาหนึง่ เพื่อหาความชดัเจนในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ตอ่ไปในอนาคต 

 

10 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัตําบลในเขต กิ่งอ.บางเสาธง และอ.บางพลี 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่าย 
       พนัธมิตร 
      - แบง่กลุม่เพื่อระดมสมอง 
      - สรุปผลและรายงานผล 

วดับางตําหรุ 
 
 
 
 

56 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน 
จากกิ่งอ.บางเสา
ธง และอ.บาง

พลี 

ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย และจะ
หาทางปรึกษาหารือระหวา่งกนั เพื่อให้ได้ข้อสรุปตอ่ไป  
 
 

 

แผนการดาํเนินงาน (ระหว่าง มกราคม 2549 – สิงหาคม 2549) ของทมีวิจัยจังหวัดสมุทรปราการ 
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24 ม.ค. 49 
(9.00-15.00 

น.) 
 

 จดัเวทีระดบัตําบลในเขต อ.บางบอ่ อ.เมือง และอ.พระสมทุรเจดีย์ 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่าย 
       พนัธมิตร 
      - แบง่กลุม่เพื่อระดมสมอง 
      - สรุปผลและรายงานผล 

วดัอโศกา
ราม 
 

41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนจากเขต อ.
บางบอ่ อ.เมือง 
และอ.พระสมทุรเจดีย์ 

ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่าย และจะหาทางปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เพื่อให้ได้ข้อสรุปตอ่ไป  
 

 

7 ก.พ. 49 
(9.00-15.00 น.) 

 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั 
วิธีการ 

       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อข้อสรุปเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่าย 
         พนัธมิตร 
      - แบง่กลุม่เพื่อระดมสมอง 
      - สรุปผลและรายงานผล 

ห้องประชมุ
ศาลากลาง
จงัหวดั
สมทุรปราก
าร 
 
 

153 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่
แท้จริง 1 เครือข่าย ได้แก่  เครือข่ายทางสงัคม   

 

14 ก.พ. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดัแก่กลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัทําแผนแมบ่ท  
       (กําหนดวิสยัทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมายการดําเนินงานของเครือข่าย) 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 
 

57 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

 
 

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ ของเครือข่ายทาง
สงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เครือข่ายทางสังคม 
วิสยัทศัน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  
โดยมุง่เน้นการมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาของ
ชมุชน ตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดัสมทุรปราการ    
รวมถงึการขยายเครือข่ายให้ครอบคลมุในทกุพืน้ที่ 
ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนของชมุชนในทกุพืน้ที่ 
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28 ก.พ. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดัแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

       - ประชมุระดมความคิดเพื่อแตง่ตัง้คณะกรรมการเครือข่ายทาง 
          สงัคม 
      - ซกัถาม ข้อสงสยั 
      - แสดงความคิดเหน็ในประเดน็ตา่งๆ 

จวนผู้วา่ 
กทม. 
 
 
 
 

51 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

 

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบั 
1. คณะกรรมการเครือข่ายทางสงัคม ซึง่   
    ประกอบด้วย “รายชื่อ 15 คน”  
2. ร่วมลงนามในพนัธะสญัญาข้อตกลงร่วมกนั 
 

 

7 มี.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการ เพื่อเสริมภมูิปัญญา เกี่ยวกบักลยทุธ์ การ 
        ขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคม 
      - บรรยายความรู้เรื่อง “กลยทุธ์ในการขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคม” 
      - ชมสื่อวิดีทศัน์ เรื่อง “การพฒันาชมุชนตามแนวทางเซมาอลึอนุดง 
        ของประเทศเกาหลี” 
     - ประชมุกลุม่- สรุปผลและรายงานผล 

จวนผู้วา่ 
กทม. 

53 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน จาก 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกบั   กล
ยทุธ์การขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสงัคม 

 

14 มีค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 
       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อเสริมภมูิปัญญาเกี่ยวกบั “หลกัการ      
คณุคา่  ขบวนการสหกรณ์”  แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนกลุม่/ 
องค์กรภาคประชาชนตามโครงการนําร่อง/บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา  
        โดยมีวตัถปุระสงค์  เพื่อให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนมีความรู้และ
เข้าใจ  หลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์และสามารถนําความรู้ไปสร้างชมุชน
ดงักลา่ว  ให้เรียนรู้และเติบโตบนวิถีทางสหกรณ์ได้สําเร็จตอ่ไป 
      - ซกัถามข้อสงสยั 

วดัตําหรุ 
 

25 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์ภาค
ประชาชน ตาม
โครงการนําร่อง บ้าน
มัน่คงชมุชนนางนวล
ร่วมพฒันา 

 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีความรู้และความเข้าใจ 
“หลกัการ คณุค่า ขบวนการสหกรณ์” 
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28 มี.ค. 49 
(9.00-12.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัตําบล แก่ผู้ นําและสมาชิกเครือข่ายทางสงัคม   
วิธีการ 
Pre-test ทดสอบความรู้เรื่อง “หลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์” 
Post-test ทดสอบความรู้เรื่อง “หลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์” 

วดัตําหรุ 125 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําและสมาชิก
เครือข่ายทางสงัคม   

ผู้ เข้าร่วมประชมุมีความรู้เพิ่มขึน้ 
  

 

4  เม.ย. 49  
(9.00-16.00 น.) 

 
 
 

 จดัเวทีระดบัตําบล แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

     - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย แก่กลุม่ 
       วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
     - ประชมุกลุม่ยอ่ย 

จวนผู้วา่ 
 

44 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนจว.สป. 

 
 
 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุได้นดัหมายผู้ นํากลุม่วิสาหกิจจาก
ตําบลตา่งๆเพื่อจะปรึกษาหารือถงึความเป็นไปได้
ในการเชื่อมโยงเครือข่าย 
  

19 เม.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัประชมุแก่ผู้ นําและสมาชิกเครือข่ายทางสงัคม   
วิธีการ 

 - เพื่อหาข้อตกลงร่วมกนัในการเข้าไปมีสว่นร่วมทํากิจกรรมเพื่อสงัคมตาม 
   โครงการ”ชมรมคนรักษ์ชมุชนและสิง่แวดล้อม” 
 - เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม พืน้ที่ป่าชายเลนในจงัหวดั   
        สมทุรปราการ 

- เพื่อทําแนวกําแพงไม้ลวก ป้องกนัชายฝั่งพงัทลาย  

-  

วดัตําหรุ 
 

109 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําและสมาชิก
เครือข่ายทางสงัคม   

- คณะกรรมการมีมติเหน็ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ”ชมรมคนรักษ์ชมุชนและสิง่แวดล้อม”  
- ได้พืน้ที่ป่าชายเลนของจงัหวดัสมทุรปราการเพิ่มขึน้
  4 ไร่ 
- ได้แนวกัน้นํา้รอบชายฝั่งทะเลเพิ่มขึน้ ความยาว 
  6  กม. 
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25 เม.ย. 49 
(9.00-12.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัตําบล แก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน 
วิธีการ 

    - บรรยายความรู้เรื่องหลกัการ คณุคา่ ขบวนการสหกรณ์แก่ 
       เพื่อขยายผลแก่ 3 ชมุชน ได้แก่ 
       * ชมุชนบ้านไร่ สเุหร่า 
      * โครงการบ้านมัน่คงชมุชนคลองกนัยา 
      * โครงการบ้านมัน่คงชมุชนราชาเทวะ 

วดัตําหรุ 
 

115 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาค
ประชาชน ตาม
โครงการนําร่องบ้าน
มัน่คงชมุชนนางนวล
ร่วมพฒันา   

ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนใน 3 ชมุชน มี
ความรู้และเข้าใจ  “หลกัการ คณุคา่ ขบวนการ
สหกรณ์” 
  

2 พ.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่สหกรณที่จดทะเบียน 
วิธีการ 

       - ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน  
         และเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
       - บรรยายเหตผุลและความจําเป็น รวมถงึประโยชน์ที่ต้องสร้าง 
         เครือข่ายพนัธมิตรทางคณุคา่ให้เกิดขึน้ 
      - ตอบข้อซกัถาม ข้อข้องใจ 
      - แบง่กลุม่ ระดมความคิดเพื่อ “วางกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
        เชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร” 

ห้องประชมุ 
ศาลากลาง 

1 

45 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

- สหกรณ์ที่จดทะเบียนยงัไมส่ามารถสรุปผลการ
เชื่อมโยงเครือข่ายได้ เนื่องจากผู้ นําสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนอ้างวา่การเชื่อมโยงเครือข่ายทางคณุคา่ 
ซึง่เน้นความร่วมมือระหวา่งกนัในระยะยาว 
แนวโน้มจะเกิดอปุสรรคได้ เพราะไมส่ามารถลา
มาร่วมประชมุกนัได้บอ่ยครัง้  
 

 

9 พ.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง 
      การดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
วิธีการ 

       -  บรรยายหลกัการเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ 
          การขบัเคลื่อนเครือข่าย 
       -  แบง่กลุม่เพื่อระดมแนวคิดและฝึกปฏิบตัิ  

จวนผู้วา่ 41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

- ผู้ นําสหกรณ์ที่จดทะเบียนมีความรู้ และความ
เข้าใจ เกี่ยวกบัการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และกลยทุธ์ การขบัเคลื่อนเครือข่ายทาง
คณุคา่ 
- แตย่งัไมส่ามารถได้ข้อสรุปของการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหวา่งกนัได้ 
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23 พ.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง 
      การดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรทางคณุคา่ (ตอ่) 
วิธีการ 
       - เชิญผู้ นําสหกรณ์ที่มีผลงานดีเดน่มาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการ
เชื่อมโยงเครือข่าย  
      - ซกัถาม และไขข้อข้องใจ 

ห้องประชมุ 
1  

37 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

- ผู้ นําสหกรณ์มีความรู้ และมีมมุมองที่กว้างขวาง
เกี่ยวกบัวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรที่
ประสบความสําเร็จ 

 

3 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่lสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อวางกรอบทิศทาง 
      ดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรทางคณุคา่ (ตอ่) 
วิธีการ 

       -  ประชมุกลุม่เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่าย 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน 

ได้ข้อสรุปดงันี ้  
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรขัน้ต้น ขึน้ 1 เครือข่าย ได้แก่ 
เครือข่ายทางการเงิน 
 

 

6 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นํากลุม่วิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
วิธีการ 

       -  ประชมุกลุม่เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่าย 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

52 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนจว.สป. 

ได้ข้อสรุปดงันี ้  
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรขัน้ต้น ขึน้ 1 เครือข่าย ได้แก่ 
เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

13 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายทางการเงิน เพื่อวางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของเครือข่ายพนัธมิตร 

วิธีการ 
- ประชมุกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือข่ายและจดัทํา

แผนกลยทุธ์ (วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์ และ
แผนงานการขบัเคลื่อนเครือข่าย)       

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

37 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่ายทาง
การเงิน 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- สามารถกําหนดวิสยัทศัน์ของเครือข่ายทาง
การเงิน 
วสิัยทัศน์ เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  
มุง่เน้นการเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคณุคา่ทาง
การเงินรวมถงึการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาคณุภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครือข่าย 
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27 มิ.ย. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 
 
 
 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 

วิธีการ 
      -  ประชมุกลุม่ เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือข่ายและจดัทําแผนกลยทุธ์ 
(วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์ และแผนงานการขบัเคลื่อนเครือข่าย)     

ห้องประชมุ 
ศาลากลาง 
1  

41 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่าย
วิสาหกิจ
ชมุชนจว.สป. 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- สามารถกําหนดวิสยัทศัน์ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
วิสยัทศัน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  
มุง่เน้นการสง่เสริมอาชีพและการสร้างงานให้แก่
ประชาชนในชมุชน โดยยดึแนวคิดพึง่พิงตนเองเป็น
สําคญั  รวมถงึการเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการแก่ผู้ นําชมุชน 

 

4 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่กลุม่สหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน   
วิธีการ 
     - ประชมุกลุม่เพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหวา่งกนั 

จวนผู้วา่ 
จว.สป. 

61 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ที่จด
ทะเบียน และสหกรณ์
ภาคประชาชน 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรที่แท้จริงขึน้ 1 เครือข่าย 
ได้แก่เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ”  
 

 

11 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 

วิธีการ 
-  ประชมุกลุม่และระดมความคิด เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือข่ายและ

จดัทําแผนกลยทุธ์ (วิสยัทศัน์ / พนัธกิจ / เป้าหมาย / กลยทุธ์ และแผนงานการ
ขบัเคลื่อนเครือข่าย)       

ห้องประชมุ 
1 

39 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธรุกิจและ
วิทยาการ 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- สามารถกําหนดวิสยัทศัน์ของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
วสิัยทัศน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือระหวา่ง
เครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการและ
เครือข่ายกลุม่อาชีพในจงัหวดัสมทุรปราการ  โดย
มุง่เน้นการสง่เสริมอาชีพเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มทาง
ธุรกิจและการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก
เครือข่าย 
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12 ก.ค. 49 
(9.00-17.00 น.) 

 จดัเวทีระดบัจงัหวดั ให้แก่ผู้ นําทัง้ 3 เครือข่าย ได้แก่ 
     - เครือข่ายทางการเงิน 
     - เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
     - เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  
วิธีการ 

 ประชมุกลุม่และระดมความคิดพื่อจดัทําแผนกลยทุธ์ให้เสร็จสมบรูณ์ ตอ่จาก
การประชมุครัง้ก่อน 
 

ห้องประชมุ 
1 

91 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําทัง้ 3 เครือข่าย 
ได้แก่ 
     - เครือข่ายทาง
การเงิน 
     - เครือข่าย
วิสาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 
     - เครือข่ายความ
ร่วมมือทางธรุกิจและ
วิทยาการ  

- สามารถจดัทําแผนกลยทุธ์สําเร็จทัง้ 3 เครือข่าย   

13 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีประชมุระดบัจงัหวดั แก่ผู้ นําเครือข่ายพนัธมิตร รวม 4 เครือข่าย 
ได้แก่  
     - เครือข่ายทางการเงิน 
     - เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
     - เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  
     - เครือข่ายทางสงัคม 
วิธีการ 

- ผู้ นําของแตล่ะเครือข่ายลงลายมือชื่อ ในบนัทกึข้อตกลงร่วม/พนัธะสญัญา
ข้อตกลงร่วมกนัตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการและสื่อมวลชน 

- ผู้ นําของแตล่ะเครือข่ายรายงานรายละเอียดในพนัธะสญัญาตอ่หน้าผู้วา่
ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ และสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกนัเป็นที่ระลกึ 

ห้องประชมุ 
1 

187 คน 
กลุม่เป้าหมาย 
ผู้ นําเครือข่าย
พนัธมิตร รวม 4 
เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายทาง
การเงิน 
 เครือข่ายวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางธรุกิจและ
วิทยาการ เครือข่าย
ทางสงัคม 

ได้ข้อสรุปดงันี ้
- ได้พนัธะสญัญาและข้อตกลงร่วมกนั เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบตัิ ให้แก่เครือข่ายทัง้ 4 เครือข่าย 
หมายเหต ุ: สําหรับพนัธะสญัญาลงนามร่วมกนั  
ซึง่ได้แสดงไว้ในภาคผนวก 

 

 



 45 

 

21 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัการประชมุแก่ผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4 
วิธีการ 

 เข้าพบและปรึกษาหารือกบัผู้บริหารจงัหวดัสมทุรปราการ 
       -  ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ(ดร.สขุมุรัฏฐ์  สาริบตุร) 
       - นายกเหลา่กาชาด (ดร.อนงค์วิชญา   สาริบตุร) 
       - สมาชิกวฒุิสภา (คณุจรูญ  ยงัประภากร) 

 หวัหน้าทีมวิจยัรายงานสรุปผลการวิจยั การพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน  
พืน้ที่จงัหวดัสมทุรปราการ 

 นําคณะผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4 เข้าพบเพื่อขอคําแนะนําในการสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป           

ห้อง
ประชมุ
ฟาร์ม
จระเข้ 

57 คน 
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ นําเครือข่าย
ทัง้ 4 
 

 
 

- ได้รับข้อคิด และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายอยา่งยัง่ยืน 
 

 

31 ก.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัเวทีประชมุ แก่ผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4  
วิธีการ 
      - เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ประสบการณ์ของผู้ นําเครือข่ายในชมุชน 
       จงัหวดัหนองบวัลําภ”ู (ดร.อนงค์วิชญา  สาริบตุร ให้เกียรติเป็น 
       วิทยากร) 

จวนผู้วา่ กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ นําเครือข่าย
ทัง้ 4 

 

ได้ข้อสรุปดงันี ้

 ผู้ นําเครือข่ายได้รับแนวคิดและประสบการณ์ในการ
สร้างเครือข่ายให้สําเร็จ ในมมุมองที่กว้างขวางยิ่งขึน้ 

 

15 ส.ค. 49 
(9.00-14.00 น.) 

 จดัประชมุกลุม่ย่อยเพื่อติดตามผลตามพนัธะสญัญา   โดยเชิญผู้ นําทัง้ 
4 เครือข่ายมาเข้าร่วมประชมุ 

วิธีการ 
     - ผู้ นําแตล่ะเครือข่ายรายงานความคืบหน้า 
 
       

จวนผู้วา่ 15 คน 
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ นําเครือข่าย
ทัง้ 4 
 

ได้ข้อสรุปดงันี ้

 ผู้ นําเครือข่ายทัง้ 4 ได้จดัประชมุแก่สมาชิกเครือข่าย  
เพื่อหาแนวทางประสานงานตามแผนงานแตล่ะ
ด้านไปบ้างแล้ว 
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บทที่ 4  เครือข่ายที่เกิดขึน้ 

4.1  ข้อสรุปจาํนวน/รูปแบบของเครือข่ายที่เป็นผลงานของทมีวจิัย 

จากการดําเนินงานของทีมวจิยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีผา่นมา    สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ย
ได้สําเร็จ รวม  4  เครือขา่ย ได้แก่ 

1.1  เครือขา่ยทางการเงิน   

1.2 เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  

1.3 เครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 

1.4 เครือขา่ยทางสงัคม 

สําหรับรูปแบบของเครือขา่ยท่ีเป็นผลงานของทีมวิจยัสามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี 4.1.1 – 4.1.4 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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แม่ข่าย = สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเอน็ เอช เค สปริง จาํกดั 

สอ.ม.หวัเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ จก.

สอ.โรงพยาบาล 
สมุทรปราการ 

ภาพที่ 4.1.1   แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการเงนิ 

สอ.ไทยคลินิโปร จก. 

สอ.พนกังานในเครือสหยเูนี่ยน 
เขตบางป ูจก. 

สอ.พตัราภรณ์ไทยการยอ้ม 
จก. 

สอ.ไทยเกรียง 
สอ.สยามเคมีคอลอินดสัทรี จก. 

สอ.ไทยยาซากิและในเครือข่าย จก. 

สอ.ตาํรวจนํ้า 
จก. 

สกจทีมงานวจิยั นายกเหล่า 
กาชาดจว.สป. 

รับฝาก

รับฝาก 

รับฝาก 

รับฝาก รับฝาก

รับฝาก

รับฝาก

รับฝาก

รับฝาก

CEO

         ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนุนเสริม  = เพื่อเสริมภูมิปัญญาแก่ผูน้าํเครือข่าย โดยการใหบ้ริการทางการศึกษา และการหนุนเสริมดา้นทรัพยากรต่างๆ 
         ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย = เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติที่ดีแก่สมาชิก โดยการปรับปรุงสวสัดิการของสหกรณ์อยา่งครอบคลุม 
     พ◌ื◌่อเพิ่มศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการธรกิจการเงินแก่ผน้าํเครือข่าย โดยการใหบ้ริการทางการศึกษา 

คาํอธิบาย 

         ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย  = เพื่อการลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน โดยเป็นศูนยก์ลางในการระดมทุนเพื่อการรับฝากและขยายผลการเชื่อมโยงธุรกิจใหค้รอบคลุม 
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วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรปราการ 
แม่ข่าย = วสิาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ช่อทิพย ์

วสิาหกิจชุมชนพฒันาอาชีพสตรี
บางปูใหม่ 

วสิาหกิจชุมชนโพธิ์ทองโปรดกัส์

กลุ่มนาคพิรุณ 

กลุ่มพฒันาการแปรรูปสินคา้เกษตร
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มหมอนฟักทอง

ศนูยว์ทิยชุุมชนบางบ่อ

วสิาหกิจชุมชนกลุ่มโรงเรียน
มนตเสรีบา้นคุณยา่ 

เทศมนตรีตาํบล
่

ทีมงานวจิยั สถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงานภาค 1

CEO

 

อบต.สถาบนัฝึก 
ิ ี ั ั

กรมส่งเสริม 
วิสาหกิจชุมชนจวสป. 

        ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย = เพื่อการลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจ โดยเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมสินคา้เพื่อการจดัส่งและจดัจาํหน่าย 
     เพิ่มการสร้างงานและการเพิ่มรายได ้โดยการส่งเสริมอาชีพ 

         ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนุนเสริม  = เพื่อเสริมภูมิปัญญาแก่ผูน้าํเครือข่าย โดยการใหบ้ริการทางการศึกษา และการหนุนเสริมดา้นทรัพยากรต่างๆ คาํอธิบาย 

ภาพที่ 4.1.2  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
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เครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
แม่ขา่ย = สหกรณ์การเกษตรบางพลี จก. 

สหกรณ์ออมทรัพย์
81  แห่ง 

สหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง

สหกรณ์ประมง 1 แห่ง

สหกรณ์ร้านคา้ 3 แห่ง

สหกรณ์บริการ 17 แห่ง 

กล่มส่งเสริมอาชีพเทพารักษ์

สกจ.CEO นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรปราการ

คาํอธิบาย 

สหกรณ์นิคม 1 แห่ง 

เครือขา่ยกลุม่อาชีพ จว.สป. 
แม่ขา่ย=กลุ่มสตรีสหกรณ์บางปู

กล่มเกษตรรวมพลงั

กล่มแม่บา้นเกษตรคส่ร้างคส่ม

สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 20
แห่ง 

ภาพที่ 4.1.3  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิและวทิยาการ 

กลุ่มสตรีชลเทพ-นิลุบล

กลุ่มสตรีบา้นหวัป่า 

ทีมงานวิจยั กรมส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจว.สป. 

กลุ่มเครื่องหนงัธรรมรงคร์ักษ ์

กล่มสตรีสคน.สาํโรงเหนือ 

กลุ่มพฒันาการแปร
รูป 

กลุ่มสตรีสหกรณ์พฒันา 
อาชีพบางเสาธงนอก 

กลุ่มสตรีสหกรณ์บางสาํราญ 

ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนนุเสริม  = เพื่อเสริมภมูิปัญญาแก่ผู้ นําเครือขา่ย โดยการให้บริการทางการศกึษา และการหนนุเสริมด้านทรัพยากรตา่งๆ 
ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย                   =  เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการเงิน  ด้านการรับซือ้ผลผลิต และผลิตภณัฑ์ของสมาชิกเครือขา่ย 
                  เพื่อการจดักิจกรรมประจําปีระหวา่งสมาชิกเครือขา่ย 
ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย            =  เพื่อการลดต้นทนุในการดําเนินธุรกิจ  โดยการเป็นศนูย์กลางรวบรวมสินค้า เพื่อการจดัสง่ไปสูต่ลาดกลาง 
ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย            =   เพื่อการเพิ่มรายได้  โดยการจดัหาตลาดถาวรทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
                   เพื่อการให้บริการทางการศกึษาแก่ผู้ นําเครือขา่ย โดยการจดัทําคูม่ือเพื่อการศกึษาผา่นกระบงนการจดัการความรู้ 
                   เพื่อการสร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลู ในการประกอบธุรกิจ  โดยการจดัทําระบบข้อมลูสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ 
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- การออมและการกูย้ืม 

-การจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ 

-โครงการนาํร่อง  
(บา้นมัน่คงชุมชนนางนวลร่วมพฒันา) 
สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่สมาชิก 
ใหส้ามารถเติบโตบนวิถีทางแห่งสหกรณ์ 

-การทาํบญัชีครัวเรือน 

- ขยายผลโครงการนาํร่อง บา้นมัน่คงชุมชนราชาเทวะ 
                      - บา้นมัน่คงชุมชนคลองกนัยา 
                      - ชุมชนสุเหร่าบา้นไร่ 

คาํอธิบาย             ความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตรหนนุเสริม  = เพื่อเสริมภมูิปัญญาแก่ผู้ นําเครือขา่ย โดยการให้บริการทางการศกึษา และการหนนุเสริมด้านทรัพยากรตา่งๆ 
            ความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย  =  เพื่อการยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดีแกป่ระชาชน  โดยการเข้าไปมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาตามยทุธศสาตร์ของจว.สป. 
              เพื่อการสร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูให้แก่ประชาชนในทกุชมุชน 
     

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 4.1.4  แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม 

ทีมงานวิจยัจว.สป. องคก์รการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ 

พอช. สนง.สาธารณสุข ศูนยว์ิทยชุุมชน สนง.คลงัจงัหวดั 
สมุทรปราการ 

แม่ขา่ย = องคก์รการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนจงัหวดัสมุทรปราการ 

เครือขา่ยเคหสถาน
พฒันาความมัน่คงใน
ที่อยูอ่าศยั 

เครือขา่ยพฒันา
สิ่งแวดลอ้ม 

เครือขา่ยวิทยชุุมชน 
เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
 

เครือขา่ยพฒันาคุณภาพ 
ชีวิตดา้นสวสัดิการ 

 

เครือขา่ยรณรงคก์ารมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของประชาธิปไตย 

• โครงการชุมชนคนรักคูคลอง 
 
- ปลูกป่าชายเลน 
 
- ปักรั้วไมล้วกทาํแนวกั้นชายฝั่ง 
 
- กาํจดัมลภาวะทางนํ้ า 
 

- สร้างจิตสาํนึกเพื่อร่วมรักษา   
  สิ่งแวดลอ้มรอบที่อยูอ่าศยั  

• โครงการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน 
 
- รับขอ้มูลจากศูนยเ์ครือข่ายทาง 
  สังคม เพื่อเผยทางสื่อวิทยชุุมชน 

-โครงการสุขภาพถว้นหนา้ 
 
- สร้างวิทยากรทอ้งถิ่นเพื่อให ้
  ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ของ 
  บตัรสุขภาพ 
- สาํรวจภาระหนี้ของคนจนจด 
  ทะเบียน 
 
- ดูแล และประสานเพื่อการลด 
  ภาระหนี้นอกระบบ 

- โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง 
  ประชาธิปไตยแก่ชุมชน 
 
- จดัอบรมความรู้เรื่องการมี  
  ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
- เขา้ร่วมเป็นกรรมการกาํกบั 
  และตรวจสอบ ณ หน่วย 
  เลือกตั้งทุกพื้นที่เขต 
  ในจว.สป. 



 51

4.2.  ประเดน็สาํคัญของแต่ละเครือข่ายในรายงาน 

 ความเป็นมาของเครือข่าย 

การดําเนินงานของโครงการวิจยัท่ีผา่นมา สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยได้  4  เครือขา่ย ซึง่แตล่ะ
เครือขา่ยมีความเป็นมาดงัตอ่ไปนี ้  

1. ความเป็นมาของเครือข่ายทางการเงนิ  เครือขา่ยทางการเงิน เกิดขึน้จากการรวมตวัของผู้ นํา
กลุม่สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดติยเูน่ียนในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ผา่นกระบวนการมี
สว่นร่วมกบัทีมวิจยั  โดยได้พิจารณาเห็นชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนัและมีการลง
นามในพนัธะสญัญาความร่วมมือระหวา่งกนัไปแล้ว เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 โดยมี
คณะกรรมการรวม 10 คนประกอบด้วย 

1.   นายไพรัตน์ ยิ่งยงค์ 
1. หมอ่มหลวงสกลุ มาลากลุ 
2. นางสาววงจนัทร์ โรจนพทิกัษ์ 
3. นายธีรวงศ์  เหมวนั 
4. นางสาวสกุญัญา บญุฤทธ์ิ 
5. นางสาวทศันีย์ เพีย้นสําอางค์ 
6. นายเทวินทร์ วงษ์นรินทร์ 
7. นายตระกลู ดวงทบัทิม 
8. นางดารีกลุ เพิ่มพลู 
9. นางสาวบสุดี สะสกิลุ  
เหตผุลในการรวมตวัเป็นเครือข่ายการเงิน 

 1.  เป็นสิง่ท่ีนา่ลอง  และท้าทายความสามารถ และเช่ือมัน่วา่นา่จะได้รับประสบการณ์ใหม ่
 2. พิจารณาด้วยเหตแุละผลแล้ว หากผู้ นําทกุคนร่วมมือกนัทํางานอยา่งจริงจงัผลลพัธ์ของการ 
  เช่ือมโยงเครือขา่ยได้อยา่งยัง่ยืนจะเกิดผลท่ีดีและเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกของสหกรณ์
  อยา่งมาก 
วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายทางการเงนิ 
จดุแข็ง  1.   เป็นเครือขา่ยท่ีมีองค์กรรองรับ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
 2.   ผู้ นําสหกรณ์มีความรู้ด้านการบริหารจดัการ และมีศกัยภาพ 
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จดุออ่น 1. องค์กรมีกตกิาและระเบียบปฏิบตักํิาหนดไว้ชดัเจน แตอ่าจสง่ผลกระทบในด้านเวลา 
 โอกาสลามีน้อย ซึง่จะทําให้การบริหารเครือขา่ยไมค่ลอ่งตวัเท่าท่ีควร 

2. การทํางานของเครือขา่ยไมค่ลอ่งตวั เน่ืองจาก คณะกรรมการไมส่ามารถตดัสนิใจได้
เบด็เสร็จ ต้องนํามตขิองคณะกรรมการเครือขา่ยไปรายงานคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ท่ีต้นสงักดัให้พจิารณาเห็นชอบเสียก่อน 

โอกาส         CEO  และสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ  ให้ความสนใจตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ย 
อปุสรรค      ผู้ นําเครือขา่ยหลายคน ฝักใฝ่กบัการเมืองท้องถ่ิน  จงึสง่ผลให้ความสนใจตอ่การ 
        เช่ือมโยงเครือขา่ยลดลง 

2.  ความเป็นมาของเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
เครือขา่ยความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ เกิดขึน้จากการรวมตวัของกลุม่เครือขา่ย

สหกรณ์ในจงัหวดัสมทุรปราการกบัเครือขา่ยกลุม่สตรีอาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ  
สําหรับเครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเครือขา่ยในลกัษณะจดัตัง้ ประธาน

กลุม่เครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดัสมทุรปราการคนปัจจบุนัได้แก่คณุมงคลตัถ์   พกุะนดัด์  มีสมาชิก
เครือขา่ย 133  สหกรณ์  ประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดติยเูน่ียน และร้านค้าสหกรณ์  เครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดั
สมทุรปราการ  มีกิจกรรมท่ีทําผา่นมา  สว่นใหญ่จะครอบคลมุ 2 ด้าน  ได้แก่ 

1.  การเช่ือมโยงธุรกิจในลกัษณะการรับฝากระหวา่งกนัแบบจบัคู ่  รวมถงึการเช่ือมโยง
ธุรกิจด้านการเงิน ด้านผลผลติ และด้านผลติภณัฑ์ของสมาชิก 

2. การจดักิจกรรมสมัพนัธ์ประจําปี เชน่  การจดังานวนัสหกรณ์  การจดั Walk Rally  
ระหวา่งสหกรณ์ 

สว่นข้อมลูท่ีมาของเครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ(กลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน)  
ประธานกลุม่คือ  คณุมะล ิ เกิดแสง  ปัจจบุนัมีสมาชิกในเครือขา่ย  30  กลุม่  โดยทกุกลุม่ได้รับเงิน
สนบัสนนุด้านเงินทนุจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ โดยอยูใ่นสงักดัของสหกรณ์การเกษตรบางพลี  
จํานวน 40,000  บาท  แยกเป็น 24,000  บาท  เป็นเงินหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ  สว่น 
16,000  บาท  ซึง่เป็นสว่นท่ีต้องจา่ยคืนเป็นเงินทนุ  เพ่ือการซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการ
ประกอบธุรกิจ 

ผู้ นําเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ และผู้ นําเครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดั
สมทุรปราการได้ร่วมปรึกษาหารือกนัในเวทีการประชมุทัง้ระดบัตําบลและระดบัจงัหวดัอยูบ่อ่ยครัง้ 
รวมถึงได้มีโอกาสเข้าอบรมความรู้ในหวัข้อตา่ง ๆ อาทิ เช่น  บทบาทของผู้ นําในการสร้างความ
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เข้มแข็งของเครือขา่ย  บทบาทของผู้ นําในยคุท่ีโลกเปล่ียนแปลง  ฯลฯ  ตลอดจนมีโอกาสพบปะกนั
ในการประชมุกลุม่ยอ่ยจนได้ข้อสรุปวา่ จะรวมตวักนัเป็นเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ  ซึง่นบัวา่เป็นความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีแท้จริง  เพราะมีองค์กรทําหน้าท่ี
บริหารจดัการรองรับ  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการของเครือขา่ยจากกลุม่เครือขา่ยสหกรณ์ในจงัหวดั
สมทุรปราการจํานวน 15  คน คณะกรรมการของเครือขา่ยจากกลุม่สตรีอาชีพสงักดัสหกรณ์
การเกษตรบางพลีจงัหวดัสมทุรปราการ (กลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน) จํานวน 18  คน  รวม
คณะกรรมการทัง้สิน้ 32  คน 

นอกจากนัน้คณะกรรมการเครือขา่ยยงัได้ร่วมกนัคดิและจดัทําแผนกลยทุธ์ของเครือขา่ย
ขึน้  โดยได้นําแผนบางสว่นไปปฏิบตัเิพ่ือให้บริการแก่สมาชิกเครือขา่ยบ้างแล้ว 

วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 
จดุแข็ง  1.  ผู้ นําของเครือขา่ยมีความสามารถสงู 
 2.  ประธานของเครือขา่ยเป็นท่ียอมรับของคนในแวดวงสหกรณ์ 
จดุออ่น  1.  ผู้ นําของเครือขา่ยยงัขาดความจริงใจตอ่กนั ทําให้การดําเนินงานท่ีผา่นมาลา่ช้า และ 
       ไมคื่บหน้าเทา่ท่ีควร 
โอกาส 1.  CEO  ให้ความสนใจและพร้อมจะให้ความร่วมมือ 

2. จงัหวดัสมทุรปราการเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจดี โอกาสในการขยายธุรกิจมีสงู อีกทัง้ใน 
      อนาคตอนัใกล้ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิท่ีกําลงัจะเปิดทําการในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
      2549 นี ้จะช่วยเสริมให้ธุรกิจมีตลาดกว้างขวางยิง่ขึน้ 

 
อปุสรรค  1.  การเมืองท้องถ่ินมีอิทธิพลสงู ตอ่การชีนํ้า ทําให้ความคลอ่งตวัในการทํางานของ 
                   เครือขา่ยน้อยลง  

3. ความเป็นมาของเครือข่ายทางสังคม 
 ก่อนท่ีจะรวมตวัเป็นเครือขา่ยทางสงัคมนัน้  การทํางานของกลุม่ภาคประชาชนในชมุชน
ตา่ง ๆ ของจงัหวดัสมทุรปราการเป็นไปในลกัษณะตา่งคนตา่งทํา ขาดโอกาสในการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นและการเรียนรู้ระหวา่งกนั  สง่ผลให้การแก้ไขปัญหาในแตล่ะชมุชนบรรลผุลสําเร็จ
อยา่งเป็นรูปธรรมคอ่นข้างยาก  เพราะขาดพลงัในการผลกัดนัปัญหาของแตล่ะชมุชนไปสูปั่ญหา
เชิงนโยบายในระดบัจงัหวดั อีกทัง้การจดัสรรทรัพยากรสูท้่องถ่ินในแตล่ะชมุชนขาดความเป็นธรรม  
กระบวนการแก้ปัญหามีความซํา้ซ้อนกนัในหลายพืน้ท่ีเน่ืองจากขาดระบบฐานข้อมลูท่ีเป็นจริง 
 การรวมตวัของกลุม่ภาคประชาชน สามารถสรุปได้เป็น 2 ช่วง ดงันี ้
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การรวมตวัในช่วงที่ 1 จากการท่ีผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ ได้มีโอกาสมา
เข้าร่วมในโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ในช่วง  3  
เดือน ได้เรียนรู้ถึงความสําคญัและประโยชน์ รวมถงึวธีิการในการเช่ือมโยงเครือขา่ยทางคณุคา่จงึ
เห็นพ้องต้องกนัท่ีจะรวมตวัเป็นกลุม่ขึน้ใหมจ่ากฐานกลุม่เดมิซึง่มีความออ่นแอและขาดพลงัในการ
ทํางาน โดยกลุม่ดงักลา่วประกอบด้วย 

1. กลุม่พฒันาความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 
2. กลุม่พฒันาสิง่แวดล้อม 
3. กลุม่วทิยชุมุชนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
4. กลุม่สหกรณ์การเกษตร/ออมทรัพย์/กองทนุหมูบ้่าน/กองทนุเพ่ือสงัคม 
5. กลุม่พฒันาคณุภาพชีวิตด้านสวสัดกิาร 
6. กลุม่รณรงค์การมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ประชาธิปไตย 
7. กลุม่เศรษฐกิจชมุชนและวิสาหกิจชมุชน 
เม่ือผู้ นํากลุม่ได้รวมตวักนัแล้วได้มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของแตล่ะกลุม่ ได้ข้อสรุปดงั

แสดงไว้ในตารางแสดงศกัยภาพของกลุม่ภาคประชาชนในพืน้ท่ีเดมิของจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่
ผู้ นํากลุม่และสมาชิกมีความเช่ือมัน่วา่การรวมตวัขึน้ใหมใ่นครัง้นี ้ จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบักลุม่ได้ดีขึน้ 
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ตารางแสดงศกัยภาพของกลุม่ภาคประชาชนในพืน้ที่เดมิของจงัหวดัสมทุรปราการ 

ลําดบัที่ กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค เป้าหมาย 
1 กลุม่พฒันาความ

มัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
 

1.CEO ให้ความสนใจตอ่กลุม่ที่ 
   อยูอ่าศยั 
2.ผู้ นําชมุชน มีความร่วมมือ 
  ร่วมใจในการทํางานดี 
 

1. ขาดข้อมลูที่สมบรูณ์ 
2.ผู้ นําชมุชนขาดพลงัในการ 
   ตอ่รอง เพื่อนําปัญหาของ 
   ชมุชนผลกัดนัสูป่ัญหาเชิง 
   นโยบายในระดบัจงัหวดั 
3.ผู้ นําชมุชนมีความขดัแย้ง 
   ตอ่กนั และไมไ่ว้วางใจตอ่ 
   กนัในด้านความโปร่งใส 

1.รัฐบาลมอบหมายให้อพช. และ 
   การเคหะฯ ร่วมกบัแกนนํากลุม่ 
   ภาคประชาชนในพืน้ที่ร่วม 
  ทํางานร่วมรับผิดชอบด้านที่อยู ่
   อาศยั 
2. ภาครัฐให้การสนบัสนนุงบ 
    ประมาณ และวิชาการเสริม 
    หนนุ 

1.จงัหวดัไมเ่ผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู รวมถงึ
ข้อมลูเกี่ยวกบัประชาชนไร้ที่
อยูแ่ละข้อมลูทะเบียนคนจน 
ไมไ่ด้แยกแยะเป็นหมวดหมู่ 
ไว้ทําให้ยากตอ่การ
ประสานงาน 
2.การช่วยเหลือของรัฐบาลมี 
   เงื่อนไขยุง่ยากมาก 

ความสําเร็จภายในปี 2549-
2552 
1.มุง่เน้นการทํางานเชิงรุก 
  ในพืน้ที่เพื่อให้ผู้ ด้อยโอกาส 
  และผู้จดทะเบียนคนจนใ 
  สามารถมีบ้านมัน่คงเป็น 
   ของตนเอง  
 

2 กลุม่เศรษฐกิจชมุชน
และวิสาหกิจชมุชน 

1.มีศกัยภาพในการผลติ 
2.มีการปันผลรายได้สูส่มาชิก 
3.เน้นภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
  และการใช้วตัถดุิบท้องที่เป็น  
  หลกั 

1.ไมม่ีตลาดในการจําหน่าย 
   สนิค้าที่ถาวร 
2.เงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ 
   ที่ผา่นมาเน้นการพึง่พิง 
   ความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
3.ขาดเครื่องมือที่ทนัสมยั 
4.สถานที่เก็บสินค้ามีน้อย 
5.ขาดการประสมัพนัธ์ 

1.การประสานกบัเครือข่ายฯ มี 
  โอกาสสงู  
2. หากผู้ นํามีความตัง้ใจจริง  
   มีโอกาสจะสร้างความเข้มแขง็  
  ให้กบักลุม่วิสาหกิจชมุชนได้ 
 

1.ขาดการประสานเชิง
บรูณาการจากทกุหน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ความสําเร็จภายในปี2548-2552 
1.สามารถจดัหาและเช่า 
   สถานที่จําหน่ายสนิค้า 
  ชัว่คราวได้ ภายในช่วง 
  4 เดือน ระหวา่ง ต.ค. 49 
2.สามารถหาสถานที่ใน 
  การจําหน่ายสินค้าถาวร 
  ทัง้ในและตา่งประเทศได้ 
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ลําดบั
ที่ 

กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค 
เป้าหมาย 

3 กลุม่วิทยชุมุชนเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์ 

1.ได้เข้าร่วมทํางานกบัโครงการ 
   วิจยัในพืน้ที่จงัหวดั 
   สมทุรปราการ ทําให้มีโอกาส 
   ได้รับข้อมลูข่าวสารด้านชมุชน 
2.ผู้ นํามีความรู้ความสามารถ 

1.ขาดข้อมลูข่าวสาร ทําให้เป็น
อปุสรรคตอ่การประสานงาน 
2.ขาดการประสานงานในทีม 
3.ขาดศนูย์กลางการประสาน- 
   งาน 

1.มีโอกาสพฒันาทีมงาน พฒันา 
  ศยัภาพการเรียนรู้ด้าน    
  สื่อมวลชน 
2.มีโอกาสนําเสนอข้อมลูข่าวสาร 
   เพื่อประชาสมัพนัธ์ข้อมลูสนิค้า 
   ชมุชน ผา่นสื่อวิทยโุทรทศัน์ 
3.มีโอกาสตอ่ยอดองค์ความรู้   
  ด้านการสื่อสารอยา่งตอ่เนื่อง 

1.การประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานรัฐยงั
ไมด่ีนกั 
 

ความสําเร็จภายในปี 2548-
2552 
1.สร้างเครือข่าย 
   ประชาสมัพนัธ์อยา่งครบ 
   วงจรในพืน้ที่จงัหวดั 
    สมทุรปราการ 

4 กลุม่พฒันาชีวิตด้าน
สวสัดิการ 

1.ผู้ นํากลุม่มีความสามารถให้ 
   ความรู้แก่ประชาชนและ 
   สามารถประสานให้ประชาชน 
   ได้ใช้สทิธิบตัร 30 บาท 

1.ขาดความสามารถในการ 
   รวมพลงัผู้ นําชมุชนที่มี 
   ความสามารถมาทํางาน 
   ร่วมเป็นทีม 

1.เข้าถงึกลุม่เป้าหมายเพื่อทําให้ 
   เข้าใจระบบสวสัดิการ  
2.มีโอกาสจดัเวทีการเรียนรู้ ด้าน 
  สวสัดิการ และระบบสขุภาพ 
  ในชมุชน 
3. มีหน่วยงานท้องถิ่นเสริมหนนุ 
    หนนุให้ความรู้ชมุชน 

1.ขาดงบประมาณหนนุ
เสริม 

ความสําเร็จภายในปี 2548-
2552 
1.ต้องการให้ประชาชนใน 
  ชมุชนตา่งๆในพืน้ที่ 
  จงัหวดัสมทุรปราการ มี 
  หลกัประกนัสขุภาพ 
2.เยาวชน/เดก็/ชรา ได้รับ 
   การดแูลอยา่งเทา่เทียม 
   กนั 
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ลําดบัที่ กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค เป้าหมาย 
5 กลุม่กองทนุ

สหกรณ์ออม
ทรัพย์/สหกรณ์
การเกษตร/
กองทนุเพื่อ
สงัคม 

1.มีความชดัเจนของ
โครงสร้าง 
   องค์กรมีกฎกติกา ระเบียบ 
   ปฏิบตัิที่ดี 
2.ผู้ นํามีความรู้ 
ความสามารถ 

1.สมาชิกขาดความรู้และไม ่
  สนใจตอ่กิจกรรมของสหกรณ์ 
สว่นใหญ่สมาชิกต้องการรู้วา่จะ
ได้รับเงินปันผลเพียงใด 
 2.ขาดการติดตามผลการใช้เงิน
กู้ ยืม วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ที่กู้ ยืมหรือไม่ 

1.สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
   ระหวา่งองค์กรสูอ่งค์กรได้ง่าย 
2.มีทนุในการจดัการให้ความรู้แก่
สมาชิก 

1.พ.ร.บ. 
2.นโยบายรัฐ 
3.ระเบียบกองทนุหมูบ่้าน 
มีเงื่อนไขยุง่ยาก 

ความสําเร็จภายในปี 2549 
1.ให้การอบรมความรู้เรื่อง 
   กองทนุหมูบ่้านแก่ 
   สมาชิก และเชื่อมประสาน 
  กบัเครือข่ายฯเพื่อให้การกู้ เงิน 
  เป็นไปตามระเบียบอยา่งชดัเจน  

6 กลุม่พฒันา
สิง่แวดล้อม 

1.ผู้ นํามีใจตอ่งานสงัคม 
2.เครือข่ายภาคประชาชนมี 
  ความเข้มแข็ง  

1.ขาดความสามารถในการ 
   รวมพลงัผู้ นําชมุชนที่มี 
   ศกัยภาพมาร่วมกนัทํางาน 

1.รัฐบาลให้ความสําคญัด้าน 
   สิง่แวดล้อม 
2.มีหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐ 
  และภาคเอกชนให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือด้าน
สิง่แวดล้อมระบบนิเวศ 

1.ขาดงบประมาณสนบัสนนุ
การฝึกอบรมแก่ชมุชน 
2.การเมืองท้องถิ่นเข้ามา 
แทรกแซงการทํางานของกลุม่ 
3.ประชากรแฝงไมให้ความ
ร่วมมือและไมเ่ข้าใจ 

ความสําเร็จภายในปี 2549 – 
2552 
1.ผลกัดนัให้มีคณะกรรมการ 
   ภาคประชาชนทํางานอยา่ง
ตอ่เนื่อง 
2.มีงบประมาณสนบัสนนุ 
   ช่วยเหลือ ผู้ นําชมุชนในการ 
   ดําเนินงานและประสานงาน 
3.สามารถพฒันาและจดัระบบ 
  สิง่แวดล้อมในชมุชน 
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ลําดบัที่ กลุม่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค เป้าหมาย 
7 กลุม่รณรงค์การ

มีสว่นร่วมของ
ภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของ
ประชาธิปไตย 
 

1.มีสมาชิกครอบคลมุพืน้ที่ 
   จงัหวดัสมทุรปราการ 
2.มีเครือข่ายครอบคลมุ
ระดบั 
  ประเทศ  

1.ผู้ นําไมม่ีเงินเดือนประจํา 
2.ประชาชนยงัไมเ่ข้าใจด้าน 
   การมีสว่นร่วมของภาค 
   ประชาชน 
3.ผู้ นําขาดความรู้ด้าน 
   กฎหมาย 
4.ประชาชนขาดจิตสํานกึใน 
   การมีสว่นร่วม ขาดความ 
   สามคัคี 

1.มีกฎหมายรองรับ 
2.ทํางานตามรัฐธรรมนญูฉบบั 
   ประชาชน 2540  
3.หน่วยงานรัฐยอมรับการทํางาน 
   ตามรัฐธรรมนญู 
4.มีโอกาสเป็นศนูย์กลาง 
   ประสานงานในโครงการ 
   ยทุธศาสตร์ภาคประชาชน 
   ตามนโยบายของรัฐ 

1.ขาดงบประมาณ 
   สนบัสนนุ 
   ในการเผยแพร่  
   ประชาสมัพนัธ์ 
 

1.ต.ค.-ธ.ค. 48 อบรมผู้ นํา 
   ให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ 
    ประชาธิปไตย 
2.ต.ค.-ก.พ.49 เข้าร่วมใน 
   โครงการสง่เสริมวิถี 
    ประชาธิปไตยในองค์กร 
3.2549-2551 ประชาชนมี 
   ความเข้าใจ รัฐธรรมนญู 
   การมีสว่นร่วมของภาค 
   ประชาชนมากขึน้ 
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การรวมตวัในช่วงที่ 2 หลงัจากท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุม่ในลกัษณะตามพืน้ท่ีระยะหนึง่ ได้
เกิดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งผู้ นํากลุม่/องค์ภาคประชาชนขึน้ ทีมงานวจิยัได้ทําการแก้ไขและ
คล่ีคลายปัญหา โดยจดัให้มีการเสริมองค์ความรู้ท่ีสอดรับกบัปัญหา รวมถึงการใช้หลกัการ “แสวง
จดุร่วม สงวนจดุตา่ง” จนสามารถคลีค่ลายปัญหาได้ในระดบัหนึง่ และผู้ นํากลุม่สามารถจบัมือ
ทํางานกนัได้อยา่งตอ่เน่ือง จนมีมตเิห็นชอบท่ีจะร่วมมือกนัเป็นพนัธมติรตอ่กนัในรูปแบบเครือข่าย
ทางสังคมด้วยเหตผุลดงันี ้

1. เครือขา่ยทางสงัคมจะช่วยให้เกิดพลงัตอ่รองและสร้างความเข้มแข็งในการผลกัดนั
ปัญหาของชมุชนสูปั่ญหาเชิงนโยบายของจงัหวดัได้ง่ายขึน้ 

2. เครือขา่ยทางสงัคมจะเปิดโอกาสให้เจตนารมณ์ของกลุม่ท่ีต้องการเข้าไปมีสว่นร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของชมุชนตา่ง ๆ ในจงัหวดัสมทุรปราการบรรลผุลสําเร็จเป็นรูปธรรมชดัเจนขึน้ 

3. เครือขา่ยทางสงัคมจะเลือกการแก้ไขปัญหาของชมุชนตา่งๆในจงัหวดั
สมทุรปราการโดยมุง่การทํางานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้นี ้
เครือขา่ยได้พิจารณาเห็นวา่เป้าประสงค์ท่ี 5, 6 ของจงัหวดัสมทุรปราการเป็นเป้าหมายหลกัท่ี
เครือขา่ยจะนํามาขบัเคลื่อน เน่ืองจากสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและสามารถเพิม่คณุภาพ
ชีวิตท่ีดีแก่คนในชมุชนได้ขดัเจน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
เป้าประสงค์ท่ี 5 ของจงัหวดัสมทุรปราการ   
  จะทําให้ประชาชนของจงัหวดัสมทุรปราการมีการเพิม่และกระจาย 
  รายได้ท่ีดี และมีความมัน่คงในชีวิตและความมัน่คงด้านท่ีอยูอ่าศยั 
กลยทุธ์ท่ี 5  1.  เพิ่มและกระจายรายได้สูท้่องถ่ิน เพ่ือยกฐานะของผู้ มีรายได้ต่ํา 
   2.  จดัหาจดัสรรให้ประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ ในจงัหวดัสมทุรปราการสามารถมีท่ี
        อยูท่ี่ทํากินเป็นของตนเอง 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 1.  ท่ีทําการปกครองจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. สํานกังานคลงัจงัหวดัสมทุรปราการ 
3. สํานกังานพฒันา (พอช.) 

เป้าประสงค์ท่ี 6  ของจงัหวดัสมทุรปราการ   
     จะทําให้จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีบ้านเมืองสะอาดเป็น 
     ระเบียบเรียบร้อยมีการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดี 
กลยทุธ์ท่ี 6   1.  จดัการสิง่แวดล้อมให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
   2.  ฟืน้ฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
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หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  1.  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ 
             2.  สํานกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการเครือขา่ยทางสงัคม ยงัได้นําข้อมลูเก่ียวกบัความจําเป็นพืน้ฐาน
(จปฐ.) มาร่วมพิจารณา พบวา่ข้อมลูเก่ียวกบัตวัชีว้ดัความจําเป็นพืน้ฐาน โดยสว่นใหญ่ต่ํากวา่
เกณฑ์มาตรฐานหลายตวัชีว้ดั  จงึเป็นเหตผุลสนบัสนนุท่ีสมควรหยิบยกเป้าประสงค์ท่ี 5 และ 6 มา
เป็นเป้าหมายสําคญัในการทํางานของเครือขา่ยทางสงัคม  

แสดงข้อมลูเก่ียวกบัตวัชีว้ดัความจําเป็นพิน้ฐาน (จปฐ.) ของประชาชนประจําปี 2548 
ท่ี ตวัชีว้ดัความจําเป็นพืน้ฐาน เป้าหมาย% ผล 
1 หญิงตัง้ครรภ์ได้รับการดแูลก่อนคลอด 100 99.8 ไมผ่า่น 
2 แมท่ี่คลอดลกูได้รับทําคลอด/ดแูลหลงัคลอด 100 99.0 ไมผ่า่น 
3 เดก็แรกเกิดมีนํา้หนกัไมต่ํ่ากวา่ 2,500 กรัม 100 99.9 ไมผ่า่น 
4 เดก็อายต่ํุากวา่ 1 ปี ได้รับวคัซีนครบ 100 99.9 ไมผ่า่น 
5 เดก็แรกเกิดได้กินนมแมอ่ยา่งน้อย 4 เดือนแรก 90 97.2 ผา่น 
6 เดก็ 0 – 5 ปี กินอาหารเหมาะสม/เพียงพอ 100 100.0 ไมผ่า่น 
7 เดก็ 6 – 15 ปี ได้กินอาหารถกูต้องครบถ้วน 100 100.0 ไมผ่า่น 
8 เดก็ 6 – 12 ปี รับวคัซีนป้องกนัโรคครบ 100 100.0 ไมผ่า่น 
9 ครัวเรือนได้กินอาหารมีคณุภาพได้มาตรฐาน 90 91.9 ผา่น 

10 ครัวเรือนมีความรู้การใช้รับตรวจสขุภาพประจําปี 100 91.5 ไมผ่า่น 
11 คนอายอุาย ุ35 ปีขึน้ไปได้รับตรวจสขุภาพประจําปี 30 91.8 ผา่น 
12 ครัวเรือนมีความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 100 95.5 ไมผ่า่น 
13 ครัวเรือนมีนํา้สะอาดด่ืมและบริโภคพอตลอดปี 95 95.7 ไมผ่า่น 
14 ครัวเรือนมีนํา้ใช้เพียงพอตลอดปี 95 95.5 ไมผ่า่น 
15 ครัวเรือนจดับ้านเรือน/บริเวณถกูสขุลกัษณะ 95 93.5 ไมผ่า่น 
16 ครัวเรือนมีถกูรบกวนจากมลพิษ 100 90.4 ไมผ่า่น 
17 ครัวเรือนมีการป้องกนัอบุตัภิยัอยา่งถกูวธีิ 100 94.5 ไมผ่า่น 
18 ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 100 95.5 ไมผ่า่น 
19 ครัวเรือนมีความอบอุน่ 100 95.1 ไมผ่า่น 
20 เดก็อาย ุ3 – 5 ปี รับบริการตรียมความพร้อม  100 99.6 ไมผ่า่น 
21 เดก็อาย ุ6 – 15 ปี รับการศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี 100 99.9 ไมผ่า่น 
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22 เดก็จบภาคบงัคบั 9 ปี ได้เรียนตอ่มธัยมปลาย 50  95.2 ผา่น 
23 เดก็จบภาคบงัคบั 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ 80 57.8 ไมผ่า่น 
24 คนอาย ุ15 – 60 ปีเตม็ อา่นออก/เขียนไทยได้ 100 99.9 ไมผ่า่น 
25 คนในครัวเรือนได้รับรู้ขา่วสาร 100 92.9 ไมผ่า่น 
26 คนอาย ุ18 – 60 ปี มีอาชีพและรายได้ 80 95.7 ผา่น 
27 รายได้เฉล่ียไมต่ํ่ากวา่ 20,000 บาทตอ่คน/ปี 70 100.0 ผา่น 
28 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 60 87.3 ผา่น 
29 คนในครัวเรือนไมต่ดิสรุา 100 97.0 ไมผ่า่น 
30 คนในครัวเรือนไมส่บูบหุร่ี 50 91.9 ผา่น 
31 คนตัง้แต ่6 ปีขึน้ไปปฏิบตักิิจกรรมศาสนา 100 93.0 ไมผ่า่น 
32 คนสงูอายไุด้รับการดแูลเอาใจใส ่ 100 99.9 ไมผ่า่น 
33 คนพิการได้รับการดแูลใจใส ่ 100 95.8 ไมผ่า่น 
34 ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุม่ในหมูบ้่าน/ตําบล 100 74.0 ไมผ่า่น 
35 ครัวเรือนมีสว่นร่วมแสดงความคดิเห็น 30 80.5 ผา่น 
36 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะหมูบ้่าน 100 84.4 ไมผ่า่น 
37 คนท่ีมีสทิธ์ิได้ไปใช้สทิธ์ิเลือกตัง้ 100 97.0 ไมผ่า่น 

ท่ีมาข้อมลู : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 
 เครือขา่ยทางสงัคม  ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการของเครือขา่ยและจดัทําพนัธะสญัญากนั
ขึน้ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2548   
  
 วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายทางสังคม 
 คณะกรรมการเครือขา่ยทางสงัคม  ได้ระดมความคดิและวิเคราะห์ศกัยภาพของเครือขา่ย
พบข้อมลูสรุปดงันี ้
จดุแข็ง  1.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนบางกลุม่ มีภาระใจตอ่สว่นรวม และมีจิตสาธารณะ แตผู่้ นําอีก 
 หลายกลุม่มีภาระใจตอ่งานสว่นรวมแตข่าดความจริงใจ 

2. ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนมีประสบการณ์ในการทํางานชมุชนและมีพลงัในการรวม 
       มวลชน รวมถงึมีผลงานด้านการพฒันาท้องถ่ิน  และมีศกัยภาพ 

จดุออ่น  1.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนยงัขาดความจริงใจตอ่กนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหลายคนมี 
      ความขดัแย้งตอ่กนั 
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2.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน ทํางานไมมี่เงินเดือนจงึขาดทนุทรัพย์ในการขบัเคลื่อน 
3.  ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชนหลานคนทํางานหลายบทบาท จงึมีอปุสรรคในการจดัสรรเวลา 
     ในการมาเข้าร่วมประชมุกบัเครือขา่ย ทําให้การดําเนินงานหลายเร่ืองเป็นไปด้วย 
     ความลา่ช้า 

โอกาส    มีโอกาสเข้าถึง CEO   ทําให้เกิดความคลอ่งตวัในการแก้ไขปัญหาของชมุชน 
อปุสรรค  การทํางานของภาครัฐมีงานซํา้ซ้อนกนัหลายหน่วยงาน จงึยากตอ่การประสานงาน 

4. ความเป็นมาของเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุม่วิสาหกิจชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการท่ีได้รับการอนมุตัจิดทะเบียน ณ ปัจจบุนัมี
จํานวน 130  กลุม่  สว่นใหญ่ดําเนินการโดยคณะบคุคลท่ีมีความผกูพนักบัวิถีชีวิตของท้องถ่ิน การ
ดําเนินงานของวิสาหกิชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการยงัมีความออ่นแอในด้านระบบการบริหาร
จดัการ  รวมถึงความต้องการในการพฒันาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ นําชมุชนให้มี
ความพร้อมในการแขง่ขนัทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศอีกมาก นอกจากนัน้ยงัมีปัญหา
ในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม ทําให้เสียโอกาสทางการตลาดอยูบ่อ่ยครัง้   เพราะไมส่ามารรถรวม
พลงัเพ่ือจดัสรรทรัพยากรและสนิค้าตามคําสัง่ซือ้ของลกูค้าได้ อีกทัง้ยงัไมส่ามารถยกระดบั
คณุภาพของสนิค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
 จากการท่ีผู้ นํากลุม่วิสาหกิจชมุชนได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการวิจยัในครัง้นี ้  สว่นใหญ่
เป็นกลุม่วิสาหกิจชมุชนในเขตอําเภอบางบอ่ และอําเภอเมือง ซึง่มีวสิาหกิจชมุชนอยู ่43  กลุม่  ได้
ร่วมกนัพิจารณาเห็นวา่อําเภอบางบอ่ อําเภอเมือง เป็นเขตชมุชนท่ีมีความเจริญ  จะมีผู้วา่งงานอยู่
คอ่นข้างมาก โอกาสในการสร้างงานของกลุม่วิสาหกิจชมุชนให้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีมีทางเป็นไปได้
สงู อีกทัง้วิธีคดิของคนในชมุชน มกัรอความชว่ยเหลือจากภาครัฐอยูเ่สมอ เน่ืองจากมีหนว่ยงาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนย่ืนมือเข้ามาสนบัสนนุอยา่งสม่ําเสมอ จงึทําให้ซมึซบัและปลกูฝังวธีิคิด
แบบพึง่พาผู้ อ่ืนมาเป็นเวลาช้านาน ผลของการสนทนาหารือตอ่กนัได้ข้อสรุปวา่วิสาหกิจชมุชนใน
ตําบลตา่งๆ ควรจะจะรวมตวักนัในรูปแบบของเครือขา่ย จงึมีมตใิห้ใช้ช่ือวา่เครือขา่ยวิสาหกิจ
ชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ โดยในเบือ้งต้นจะเช่ือมโยงธุรกิจในกลุม่ตา่ง ๆ ดงันี ้
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1. กลุม่วิสาหกิจชมุชนผลติภณัฑ์ปลาสลดิบางบอ่ 
2. กลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านเกษตรกรบางบอ่พฒันา 
3. กลุม่วิสาหกิจชมุชนกะปิหอมกลุม่แมบ้่านเกษตรสร่างโศก  จดทะเบียนแล้ว 
4. กลุม่วิสาหกิจชมุชนผู้ปลกูขา่ตําบลบางเพรียง 
5. กลุม่วิสาหกิจชมุชนแปรรูปทํานํา้ปลาจากปลากะตัก่ 
6. กลุม่วิสาหกิจชมุชนชมุชนบ้านไร่พริก 
7. กลุม่วิสาหกิจชมุชนกลุม่ดอกไม้ประดษิฐ์ช่อทิพย์          เป็นกลุม่ท่ียงัไมไ่ด้จดทะเบียน 

ทัง้นี ้ ได้เลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยพนัธมิตรทางคณุคา่รวม  12  คน อีกทัง้ได้ร่วมกนั
คดิและได้จดัทําแผนกลยทุธ์ของเครือขา่ยเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงได้ร่วมลงนามในพนัธะสญัญาตอ่หน้า CEO  และส่ือมวลชนไปแล้วในวนัท่ี  13  กรกฎาคม  
2549  ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ  

วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 
จดุแข็ง  1.  ผู้ นํามีภมูิปัญญา และสามารถนําภมูิปัญญามาตอ่ยอดและสร้างมลูคา่เพิ่มได้ 
 2.  กลุม่วิสาหกิจชมุชนได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
จดุออ่น  1.  ขาดความสามารถในด้านการบริหารจดัการ 
 2.  มีแนวคดิแบบพึง่พาผู้ อ่ืนรอการช่วยเหลือจากภาครัฐและบคุคลภายนอกเป็น 
      หลกั 
 3.  ขาดแหลง่เงินทนุในการขยายธุรกิจ 
 4.  มีความออ่นแอในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 
 5.  การตลาดอยูใ่นวงจํากดั 
โอกาส  1.  มีโอกาสขยายตลาดเน่ืองจากอยูใ่กล้สนามบนิสวุรรณภมูิ 
 2.  มีโอกาสในการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กบัประชาชนในชมุชนสงู 
อปุสรรค    ไมก่ล้าเส่ียงในการลงทนุ  เพราะไมมี่ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั 
                 สมทุรปราการเพี่อการตดัสนิใจ 
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 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 เครือขา่ยพนัธมิตรแห่งคณุคา่ท่ีเกิดขึน้จากโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ในครัง้นี ้ ได้มีการประชมุปรึกษาหารือระหวา่งกนั และได้ให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการตา่ง ๆ ไปแล้วดงัมีรายละเอียดดงันี ้
 
ลําดบัท่ี ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่าย การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจบุนั 
1 
 
1.1  
1.2  

ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่าย
ในขัน้ต้น ประกอบด้วย 
เครือข่ายทางการเงิน 
เครือข่ายทางวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 

1.1  ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัและ
เหน็ชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนั โดยได้ทํา
พนัธะสญัญาและบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัไว้แล้ว 
1.2  มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ของเครือข่ายเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว แตย่งัมิได้นําแผนของเครือข่ายไปดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน์แก่สมาชิกแตไ่ด้รายงานและให้สญัญาด้วย
วาจาตอ่ CEO  เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม  2549 ณ ห้อง
ประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ วา่จะนํา
แผนงานไปดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง 

2 
 
2.1 
2.2 

ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ี
แท้จริงประกอบด้วย 
เครือข่ายทางสงัคม 
เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและ
วิทยาการ 

2.1 ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัและเหน็ชอบ
ท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัมิตรซึง่กนัและกนั โดยได้ทําพนัธะ
สญัญาและบนัทกึข้อตกลงร่วมกนัไว้แล้ว 
 2.2 มีการจดัทําแผนกลยทุธ์และแผนแมบ่ทของเครือข่าย
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว มีการนําแผนงานบางสว่นของ
เครือข่ายไปดําเนินการให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกไปแล้ว 
เครือข่ายทางสงัคมได้ลงนามในพนัธะสญัญาตอ่กนัใน
วนัท่ี 28 ก.พ. 49 สว่นเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ
และวิทยาการได้ลงนามพนัธะสญัญาตอ่กนัในวนัท่ี 13 
กรกฎาคม 49 โดยทัง้ 2 เครือข่ายได้รายงานผลตอ่ CEO  
เม่ือวนัท่ี 13 กรกาคม  2549 ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลาง
จงัหวดัสมทุรปราการ  
2.3  มีองค์กรรองรับเพ่ือทําหน้าท่ีให้การบริหารจดัการ 
2.4  มีแผนการดําเนินงานและได้นําแผนงานบางสว่นไป
ปฏิบติัเพ่ือให้บริการแก่สมาชิก โดยสามารถประเมินผลได้
ทัง้ในรูปตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน 
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 วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแต่ละเครือข่าย และแนวทางการดาํเนินการ 

เครือข่ายทางการเงนิ  การรวมตวัเป็นเครือขา่ยพนัธมิตรแห่งคณุคา่ของเครือขา่ยการเงินในครัง้นี ้ 
ได้คดัเลือกคณะกรรมการ  10  คน  เพ่ือวางกรอบทิศทางการบริหารจดัการเครือขา่ย โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย 

1.  นายไพรัตน์  ยิ่งยงค์ 
2.   หมอ่มหลวงสกลุ  มาลากลุ 
3.  นางสาววงจนัทร์  โรจนพทิกัษ์ 
4.  นายธีรวงศ์  เหมวนั 
5.  นางสาวสกุญัญา บญุฤทธ์ิ 
6.  นางสาวทศันีย์  เพีย้นสําอางค์ 
7.  นายเทวินทร์  วงษ์นรินทร์ 
8.  นายตระกลู  ดวงทบัทิม 
9.  นางดารีกลุ  เพิ่มพลู 
10. นางสาวบสุดี  สะสกิลุ   

วัตถุประสงค์  คณะกรรมการเครือขา่ยทางการเงินได้ร่วมประชมุและมีมตติกลงร่วมกนัในด้าน
วตัถปุระสงค์ดงันี ้
1. เพ่ือเช่ือมโยงธุรกิจในด้านการรับฝากเงินและขยายช่องทางการเช่ือมโยงธุรกิจให้ครอบคลมุทกุ

ด้าน 
2. เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนัระหวา่งผู้ นําของเครือขา่ย 
3. เพ่ือเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจทางการเงินแก่ผู้ นําของเครือขา่ย  โดยวิธีการจดั

อบรม  ดงูาน   แลกเปล่ียนความคดิเห็นด้านธุรกิจการเงินกบัผู้ นําในสถาบนัการเงินชัน้นําของ
ภาคเอกชน 

4. เพ่ือนําเสนอแนวทางแตค่ณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์  เร่ือง”การพฒันา ปรับปรุง
สวสัดกิารในด้านตา่ง ๆ แก่สมาชิกครือขา่ย” 

เป้าหมาย   (2549 – 2551) 
1. สหกรณ์ในเครือขา่ยมีการเช่ือมโยงธุรกิจตอ่กนัอยา่งกว้างขวาง 
2. ผู้ นําเครือขา่ยมีความไว้วางใจตอ่กนั และมีความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั 
3. ผู้บริหารและผู้ นําของเครือขา่ยมีความรู้ มีความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 
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4. แนวทาง  “การพฒันา ปรับปรุงสวสัดกิารในด้านตา่ง ๆ แก่สมาชิกเครือขา่ย ได้รับความ
เห็นชอบจากการดําเนินงาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอํานาจในการอนมุตัแิละตดัสนิใจ  ตลอดจน
สามารถนําแนวทางไปใช้เพ่ือการยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีแก่สมาชิกของเครือขา่ย 

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้คดัเลือกคณะกรรมการของเครือขา่ย จํานวน 
12 คน  เพ่ือวางกรอบทิศทางการดําเนินงานรวมถงึการบริหารจดัการเครือขา่ยให้เกิดความยัง่ยืน 
โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นายธนาวฒุ ิ  ทิพย์ประเสริฐ 
2.  นายศกัดิช์ยั  โภคชชัวาล 
3.  นางสายหยดุ  พลูสวสัดิ ์
4.  นางมะล ิ  เกิดแสง 
5.  นางมณีนาถ   อินทรประสทิธ์ิ 
6.  นายมงคลลต์ั  พกุะนดัด์ 
7.  นางสชุาดา  ย่ีสุน่ 
8.  นายบญุยืน  ช่วยเจริญสขุ 
9.  นายไพโรจน์  เหลือสนิ 
10.  นางสนุนัท์  ควงนิล 
11.  นายศกัดิช์ยั  โภคชชัวาล 
12.  นายสทิธิชยั   โรจน์รัตนชยั 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาการจดัการธุรกิจของวิสาหกิจชมุชนให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
2. เพ่ือให้บริการทางการศกึษาแก่ผู้ นําชมุชนและผู้ประกอบการในชมุชน 
3. เพ่ือสง่เสริมอาชีพและการสร้างงานแก่ประชาชนในชมุชน 

เป้าหมาย  2549 – 2551 

1. ชมุชนตา่ง ๆ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอบางบอ่ของจงัหวดัสมทุรปราการ มีระบบการจดัการ
ธุรกิจของวิสาหกิจชมุชนท่ีดีมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

2. ผู้ นําชมุชนและผู้ประกอบการในชมุชนมีความรู้ความสามารถในการเป็นแกนนําท่ีมีศกัยภาพ
ของชมุชน เพ่ือร่วมกนัพฒันาเครือขา่ยให้เข้มแข็งและสามารถสร้างเครือขา่ยให้ครอบคลมุใน
ทกุชมุชนของจงัหวดัสมทุรปราการ 
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3. เครือขา่ยวสิาหกิจชมุชนสามารถสร้างงานให้แก่ประชาชนทัง้ 5 อําเภอ 1 และก่ิงอําเภอ  ได้มี
งานทําและมีรายได้ท่ีมัน่คงสามารถพึง่พิงตนเองได้ 

เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิและวทิยาการ   
 เครือขา่ยความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ ได้จดัตัง้ขึน้ด้วยความพร้อมใจของผู้ นํา
เครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ(กลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน) และผู้ นําเครือขา่ยกลุม่อาชีพ
จงัหวดัสมทุรปราการ(กลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน)จดัเป็นความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ี
แท้จริง  โดยทัง้2  กลุม่ ได้พิจารณาคดัเลือกคณะกรรมการของตนขึน้มา เป็นคณะกรรมการของ
เครือขา่ย  ความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ โดยได้มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ไว้  เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนได้นําแผนงานบางสว่นไปปฏิบตั ิ เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกไปบ้าง
แล้ว  โดยคณะกรรมการจากเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ จํานวน 15  คน และ
คณะกรรมการจากเครือขา่ยกลุม่อาชีพจงัหวดัสมทุรปราการ  จํานวน 18  คน 
 รวมคณะกรรมการเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ รวม 32  คน ดงัรายช่ือ 

1. นายมงคลตัถ์  พกุะนดัด์ 
2. นายวทิยา  รุ่งเจริญชยัศลิป์ 
3.  นายวิริทธ์ิ  อินทรศริิ 
4.  นางนนัทพร  สขุไสว 
5.  นายไพรัตน์  ยิ่งยงค์ 
6.  นางดารีกลุ  เพิ่มพลุ 
7.  นายสลกัเพชร  สารทอง 
8.  นางมงคล  ทองคํา 
9.  นายประทีป  โมวพรหมานชุ 
10.  นายทศัน์  โสภาคดษิฐ์ 
11.  นายเชษฐศกัดิ ์  เพชรบญัชา 
12.  นายเสกสวุชัร  บริสทุธ์ินฤดม 
13.  นายวเิชียร  เพ็ชรดี 
14.  นายทศัน์  วิมาลยั 
15.  หมอ่มหลวงสกลุ มาลากลุ 
16.  นางมะล ิ  เกิดแสง 
17.  นางสายหยดุ  พลสูวสัดิ ์
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18.  นายวชิยั  เกิดแสง 
19.  นางลาวลัย์  แย้มแสงทอง 
20.  นางสชิุลา   วฒันผาสกุ 
21.  นางองัคณา  ขาวเผือก 
22.  นางวี   วงษ์ศรี 
23.  นางชวนช่ืน  บญุเหลง็ 
24.  นางสาววนัดี  ทองเรือง 
25.  นายศกัดิช์ยั  โภคชชัชวาล 
26.  นายสทิธิชยั   โรจน์รัตนชยั 
27.  นางชินานาง   วาวตะค ุ
28.  นางสมศรี  เหลา่จนัทร์ 
29.  นางอญัชลี  กลอ่มเกลีย้ง 
30.  นายประทีป  แจ่มกลาง 
31.  นางฉลวย  เพียรหาศลิป์ 
32.  นางเบญวรรณ  จารุเพ็ญพลูสขุ 

วัตถุประสงค์  คณะกรรมการเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการได้ร่วมประชมุและมี
มตกํิาหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้
1. เพ่ือร่วมกนัจดัหาตลาดถาวรทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัจําหน่าย

สนิค้าและผลติภณัฑ์ของสมาชิกเครือขา่ย 
2. เพ่ือให้บริการทางการศกึษา “ด้านการบริหารและการจดัการธุรกิจอยา่งมืออาชีพ” แก่ผู้ นําของ

เครือขา่ย 

เป้าหมาย  (2549 – 2551) 
10. ได้ตลาดถาวรทัง้ภายในและภายนอกประเทศเพ่ือเป็นแหลง่จดัจําหนา่ยสนิค้า/ผลติภณัฑ์ของ

สมาชิก 
2.  ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและผู้ นํากลุม่สหกรณ์ภาคประชาชน มีความรู้และทกัษะในการ
 บริหารจดัการธุรกิจ (ทัง้ด้านงาน เงิน คน)  อยา่งมืออาชีพ 
3.  มีคูมื่อเพ่ือการศกึษาไว้ใช้รวม  2  เลม่  ใน ปี 2549 
 มีคูมื่อเพ่ือการศกึษาไว้ใช้รวม  2  เลม่  ใน ปี 2550 
 มีคูมื่อเพ่ือการศกึษาไว้ใช้รวม  2  เลม่  ใน ปี 2551 
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เครือข่ายทางสังคม   
  แกนนําทัง้  7  กลุม่  ได้พร้อมใจกนัเลือกตัง้คณะกรรมการเครือขา่ยทางสงัคมขึน้รวม  

20 คน  และได้ลงนามในพนัธะสญัญาระหวา่งกนัในวนัท่ี  28 ก.พ. 49 โดยได้มีการวิเคราะห์
ศกัยภาพของเครือขา่ย และจดัทําแผนแมบ่ทเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานไว้  ทัง้นีแ้ผน
บางสว่นได้ดําเนินการให้บริการแก่ประชาชนในชมุชนไปแล้ว  สําหรับคณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นางประภาจิต สวา่งพฒันา 
2. นางสาวมยรีุ เลด็ลอด 
3. นางกาญจนา แก่นจนัทร์แดง 
4. นายนพพร ขําพร้อม 
5. นางสาวสนอง ถ่ายแช่ม 
6. นายสมยั สง่เสริม 
7. นายสพุร อรุณสวะสดิ ์
8. นายวิโรจน์ เวทตวงศ์ 
9. นางสาวสดุารัตน์ บ้านคา่น 
10. นายสชุาต ิกลิน่มาหอม 
11. นางฉลวย ถาวรศกัดิ ์
12. นายทวี ถาวรศกัดิ ์
13. นาวสาวงามพศิ โกสราภรณ์ 
14. นางศริิ วงษ์เปรม 
15. นายภหูะพฒัน์ มัง่มี 
16. นายสายบวั กนัภยั 
17. นายสจุริต บญุรอด 
18. นางสมคดิ ทองโบราณ 
19. นางทศัพร เพนียมตะเคียน 
20. นางสาวพชัริน นาคเนียมบญุมี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพิม่อํานาจในการตอ่รองและผลกัดนัปัญหาของชมุชนสูปั่ญหาเชิงนโยบายระดบัจงัหวดั 
2. เพ่ือการมีสว่นร่วม ในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยั แก่คนจนจดทะเบียนและผู้ ด้อยโอกาส

ทางสงัคม 
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3. เพ่ือการมีสว่นร่วม ในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและการพฒันาชมุชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ี
ดี รวมถงึการเพิ่มรายได้และการลดรายจ่ายของสมาชิกในชมุชน 

 เพ่ือศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในเร่ือง การพฒันาอาชีพบนวถีิทางสหกรณ์ โดยจดัทํา
 ผา่นโครงการนําร่อง “บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา”    
 เพ่ือการตดิตามความสําเร็จ ของโครงการนําร่อง “บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา” โดย
 มุง่หวงัวา่ประชาชนในชมุชน จะมีอาชีพหลกัท่ีมัน่คง มีรายได้ มีการลดคา่ใช้จ่ายของครัวเรือน 

 รวมถึงมีการออม  พร้อมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในการทํางานและการดําเนินชีวิตอยูร่่วมกนั
 บนวิถีทางแหง่สหกรณ์  โดยสามารถพึง่พิงตนเองได้ 
4. เป้าหมาย  (ปี  2549 – 2552) 
1. ปัญหาของชมุชนได้รับการแก้ไขอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. คนจนจดทะเบียนและผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม มีบ้านท่ีอยูอ่าศยั และท่ีทํากินเป็นของตนเอง 
3. ประชาชนในชมุชนมีความรู้ด้านสทิธิประโยชน์และมีหลกัประกนัสขุภาพโดยถ้วนหน้า  

 แนวทางการดาํเนินการ 
 การดําเนินการวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ใช้ลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่น
ร่วม ภายใต้กรอบแนวคดิการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมติร  ซึง่การดําเนินงานโดยสว่นใหญ่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีตัง้ไว้ แตมี่การปรับแผนในบางช่วงเพ่ือให้สอดรับกบับริบทของกลุม่ในพืน้ท่ีจงัหวดั 
โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีทีมวิจยัได้กําหนดกรอบไว้ดงัแสดงในตารางบทท่ี 3  แผนงานการ
ดําเนินการของทีมวิจยัจงัหวดัสมทุรปราการ (หน้า 38 – 51) 
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 ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ 
 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการใน
ครัง้นี ้ พิจารณาได้  2  ประเดน็  ได้แก่ 
1.  บริบทของทมีวิจัย   ได้แก่ 
 ●  การยดึมัน่ในกรอบแนวคดิของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร 
 ● สามารถบริหารจดัการได้ตามแผนงานท่ีตัง้ไว้  (ทัง้แผนงาน  แผนเงิน  และแผนคน) 
โดยยดึหลกั Plan Do Check  Action อยา่งตอ่เน่ือง แม้จะต้องมีการปรับแผนงานอยูห่ลายครัง้เพ่ือให้
สอดรับกบับริบทของกลุม่  อาทิเชน่ ต้องแยกจดัเวทีการประชมุระหวา่งกลุม่ภาคประชาชน และกลุม่
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน เน่ืองจากผู้ นําไมล่งรอยตอ่กนั อีกทัง้มีความขดัแย้งในระดบับคุคล อนัเน่ืองจากการ
ไมย่อมรับซึง่กนัและกนั และการขาดความไว้วางใจตอ่กนัในด้านความโปร่งใสในอดีตท่ีผา่นมา อยา่งไรก็
ตามทีมงานวจิยัได้เพียรพยายามหาวิธีการและใช้กระบวนการบริหารอยา่งครบวงจร จงึช่วยลดอปุสรรค
และมีสว่นสําคญัตอ่ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยได้ดีระดบัหนึง่ 

 การลงพืน้ท่ีของทีมวิจยัอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

 การสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนัทางใจระหวา่งผู้ นํากลุม่กบัทีมงานวิจยั 

 การชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผลการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอและ
ตอ่เน่ืองตอ่CEOและผู้บริหารของจงัหวดัท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง มีสว่นช่วยเสริมความสําเร็จของการเช่ือมโยง
เครือขา่ยพนัธมิตรอยา่งมาก 
 ●  การยดึหลกั “แสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง”  ในการแก้ไขปัญหา ช่วยทําให้ผู้ นํากลุม่ภาค
ประชาชน และกลุม่สหกรณ์จดทะเบียนให้ผนกึกําลงัร่วมกนัได้ 
2. บริบทของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนและกลุ่มสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนในพ้ืนทีจั่งหวัด
สมุทรปราการ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายได้แก่ 
ปัจจัยแวดล้อมภายในของกลุ่ม 
ด้านตัวผู้นํากลุ่ม   
กลุม่ภาคประชาชน มีจดุเดน่ในด้านความตัง้ใจและมุง่มัน่ตอ่การมีสว่นร่วมในการเช่ือมโยงเครือขา่ยดี
มาก อีกทัง้มีจิตสาธารณะ จงึสง่ผลในการเช่ือมโยงพนัธมิตรในกลุม่ภาคประชาชนเกิดพลงัสงู แตใ่น
ขณะเดียวกนัมีจดุออ่นในตวัผู้ นําท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ยในครัง้นี ้  กลา่วคือ ผู้ นําภาค
ประชาชนสว่นใหญ่ขาดองค์ความรู้ อีกทัง้ผู้ นําบางคน ขาดการยอมรับในเร่ืองความโปร่งใส จงึเกิดความ
ขดัแย้งภายในใจระหวา่งกนั ซึง่เป็นอปุสรรคทําให้โอกาสในการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรระหวา่งกลุม่
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ภาคประชาชนและภาคสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเป็นไปด้วยความยากลําบาก  ทัง้นีที้มงานวิจยั จงึต้องใช้
เวลามากเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านนีโ้ดยยดึหลกั “แสวงจดุร่วม  สงวนจดุตา่ง”  เป็นกลยทุธ์ในการขบัเคลื่อน 
กลุ่มสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน   
มีจดุเดน่ในการบริหารจดัการ มีโครงสร้าง รูปแบบ ระเบียบปฏิบตัท่ีิดีและเอือ้อํานวยตอ่การเช่ือมโยง
เครือขา่ยพนัธมิตร แตมี่จดุออ่นท่ีพบก็คือ ผู้ นําขาดภาระใจในการเข้ามามีสว่นร่วมอีกทัง้ระเบียบข้อบงัคบั
ขององค์กรก็เป็นอปุสรรคตอ่การมาเข้าร่วมประชมุ ทําให้ต้องสง่ตวัแทนสลบัหน้ามาประชมุ ซึง่สง่ผลให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความลา่ช้ายิ่งขึน้ 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จ 
 ♦  ผู้วา่ CEO  และนายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรปราการ รวมทัง้สมาชิกวฒุิสภาได้ให้ 
       ความสนใจตอ่โครงการวิจยัโดยมาเป็นประธานเข้าร่วมประชมุในเวทีสําคญัหลายครัง้ 
         อีกทัง้เป็นโอกาสให้ทีมงานวิจยัได้รายงานผลการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึได้ 
                   ให้กําลงัใจแก่ผู้ นํากลุม่ท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นอยา่งดี 
 ♦  สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการและทีมงานให้ความร่วมมือในการประสานงานดี 
 ♦ การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 2549 ท่ีผา่นมารวมถึงการเมืองท้องถ่ินมี
อิทธิพลอยา่งมากตอ่การจดัเวทีการประชมุ ทําให้ต้องเล่ือนการประชมุอยูบ่อ่ยครัง้ สง่ผลให้ขาดความ
ตอ่เน่ืองในการเช่ือมโยงเครือขา่ยในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ตารางแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเร็จและส่งผลกระทบต่อการเช่ือมโยงเครือข่าย 
บริบทของทีมงานวิจยั  ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก : ผลสําเร็จ/ผลกระทบ 

ตอ่ผลสําเร็จ    
-  การยดึมัน่ในกรอบแนวคิดของการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
- การบริหารจดัการ (แผนงาน,แผนเงิน,แผนคน).ให้สอดคล้องกบั
แผนงานท่ีตัง้ไว้อยา่งครบวงจรโดยยดึหลกั Plan Do check Action  
*  การลงพืน้ท่ีของทีมวิจยัอยา่งสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 
*  การสร้างความสมัพนัธ์และความผกูพนัทางใจกบัผู้ นํากลุม่/
องค์กร 
*  การชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั การรายงานผล การ
ดําเนินงานอยา่งสม่ํา เสมอ และตอ่เน่ืองตอ่ ผู้วา่ CEO 
*  การยดึหลกั “แสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง” เป็นกลยทุธ์แก้ปัญหา
ความขดัแย้งในระดบับคุคลของกลุม่ผู้ นํา 

 ตอ่ผลสําเร็จ  
-  ผู้บริหารระดบัสงูของจงัหวดัให้ความสนใจตอ่
โครงการวิจยัดี 
-  สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการและทีมงานให้ความ
ร่วมมือในการประสานงานดี 
ตอ่ผลกระทบ 
- การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เมษายน 
2549 ท่ีผา่นมารวมถงึการเมืองท้องถ่ินมีอิทธิพลอยา่ง
มากตอ่การจดัเวทีการประชมุ ทําให้ต้องเล่ือนการ
ประชมุอยูบ่อ่ยครัง้ 
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   จากตารางจะเห็นได้วา่ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรตามความคาดหวงัมีอยู ่
2 ระดบั  ได้แก่ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้นและความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ี
แท้จริง 

♦  ความสาํเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายขัน้ต้น 
 กลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน ซึง่ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนั โดยได้ทําพนัธะสญัญา
ข้อตกลงร่วมกนั และรายงานผลตอ่ผู้วา่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการและส่ือมวลชนในวนัท่ี 13 
กรกฎาคม 2549 ระหวา่งเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ รวม 
2 เครือขา่ย ดงันี ้
 1.  เครือขา่ยทางการเงิน  
 2.  เครือขา่ยวสิาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ  
  โดยผู้ นํากลุม่ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยั และมีการจดัทําแผนกลยทุธ์ไว้เรียบ
ร้อบแล้ว แตย่งัมิได้นําแผนงานไปดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกแตอ่ยา่งใด  

♦  ความสาํเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายที่แท้จริง 
 กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ซึง่ได้ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมกบัทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการและมีความเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรซึง่กนัและกนั และรายงานผลตอ่ผู้วา่
ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการและส่ือมวลชนในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 ระหวา่งเวลา 09.00 – 
14.00 น. ณ ห้องประชมุ 1 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ รวม 2 เครือขา่ย ดงันี ้

1. เครือข่ายทางสังคม ได้ทําพนัธะสญัญาข้อตกลงร่วมกนั ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2549 
โดยผู้ นําเครือขา่ยได้จดัทําแผนชมุชนของตนเอง       โดยมุง่เน้นการพึง่พิงตนเองเป็นสําคญั  อีกทัง้ได้นํา
แผนชมุชนของตําบลตา่งๆ มาพิจารณาร่วมกนั และจดัทําเป็นแผนแมบ่ท ระยะเวลา 2549 – 2551 รวม 3 
ปีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    โดยแผนงานดงักลา่วจะผลกัดนัเป็นแผนเชิงนโยบายในระดบัจงัหวดั  เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยภาคประชาชนผา่นเครือขา่ยทางสงัคม ซึง่คณะกรรมการมีความมัน่ใจวา่
การรวมตวัเป็นเครือขา่ยในครัง้นีจ้ะทําให้เกิดพลงัการตอ่รองท่ีจะสง่ผลให้การแก้ไขปัญหาของชมุชนเกิด
ความสําเร็จอยา่งได้ผลเป็นรูปธรรมได้  นอกจากนัน้ผู้ นําเครือขา่ยได้นําแผนบางสว่นไปปฏิบตัเิพ่ือให้
บริการแก่สมาชิก จนเกิดผลท่ีสามารถประเมินได้ 

2. เครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิและวทิยาการ ได้ทําพนัธะสญัญาข้อตกลงร่วมกนั 
ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2549 และได้จดัทําแผนกลยทุธ์ โดยได้นําแผนบางสว่นไปปฏิบตัเิพ่ือให้บริการแก่
สมาชิก จนเกิดผลท่ีสามารถประเมินได้ 
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บทที่ 5 บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน 
5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์ 
 หากจะพจิารณาตวัแบบในการวิเคราะห์ ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยในครัง้นีส้ามารถแยก
เป็น 3  รูปแบบได้แก่ 

1. ตวัแบบในการวิเคราะห์กลุ่มภาคประชาชน เกิดความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ี
แท้จริงรวมโดยใช้ช่ือวา่เครือขา่ยทางสงัคมซึง่มีตวัแบบในการวิเคราะห์ตามลําดบัดงัภาพ 
 
 

 

9 ลงมือปฏิบติัตามพนัธะสญัญา 

8  จดัทําพนัธะสญัญาแหง่ความร่วมมือระหวา่งกนัของเครือข่ายทางสงัคม  

7  จดัทําแผนแมบ่ทเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการมีสว่นร่วมแก้ไขปัญหา  

6  การระดมความคิดเพ่ือการตดัสินใจเข้าไปมีสว่นร่วมตอ่การแก้ไขปัญหาเร่งดว่น 
โดยยดึยทุธศาสตร์ของจงัหวดัเป็นแนวทางขบัเคลื่อน 

5. การรวมตวัเป็นองค์กรแหง่เครือข่ายทางสงัคมเพ่ือการมีสว่นร่วม 
ในการบริหารจดัการและเพ่ือการแก้ไขปัญหาในชมุชนของจงัหวดัสมทุรปราการ  

3 การรวมตวัของกลุม่ในพืน้ท่ีเดิมเพ่ือตอ่ยอดให้เกิดพลงั และ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่กลม่ในพืน้ท่ีเดิมรวม 7 กลม่ 

2  กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในเวทีระดบัตําบล  

1  กระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน 
ท่ีมีศกัยภาพและมีภาระใจตอ่สงัคม 

4 การหนนุเสริมองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เร่ิมต้น 

แสดงตวัแบบในการวิเคราะห์การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มภาคประชาชน
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2.  ตวัแบบในการวิเคราะห์กลุ่ม/สหกรณ์ที่จดทะเบยีน 
 การรวมตวัเป็นเครือขา่ยกลุม่วิสาหกิจชมุชนท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนสามารถ

รวมตวักนัเป็นเครือขา่ยได้สําเร็จ แตจ่ดัเป็นความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้น รวม 2  เครือขา่ย 

ได้แก่  
1. เครือขา่ยทางการเงิน  เป็นการรวมตวัของกลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
2. เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นการรวมตวัของกลุม่วิสาหกิจชมุชนท่ี

จดทะเบียน โดยมีตวัแบบในการวิเคราะห์ดงันี ้
 
 
 

  
 
 

5 จดัทําแผนกลยทุธ์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือข่าย 

3 จดัเวทีประชมุเชิงปฏิบติัการ เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่  และเสริม
องค์ความรู้เพ่ือให้เกิดพลงัในการเช่ือมโยงเครือข่ายตอ่กนั 

2  จดัเวทีการประชมุ เพ่ือหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย  

1 จดัเวทีการประชมุเพ่ือเชิญผู้ นํากลุม่/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมาสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบักรอบแนวคิดและแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย 

เร่ิมต้น 

4 การรวมตวัเป็นเครือข่ายองค์กรแหง่ความร่วมมือระหวา่งกนั 
เกิดเครือข่ายทางการเงิน และเครือข่ายวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

แสดงตวัแบบในการวิเคราะห์การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่ม/สหกรณ์ที่จดทะเบียน
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3.  ตวัแบบในการวิเคราะห์กลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียน 
 กลุม่ภาคประชาชนและสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน สามารถรวมตวัเป็นเครือขา่ยพนัธมิตร ท่ี
แท้จริง ใช้ช่ือวา่เครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ  นบัวา่เป็นโอกาสท่ีดี  เน่ืองจากสหกรณ์ท่ี
จดทะเบียนและมีความเข้มแข็ง จะได้มีสว่นให้การช่วยเหลือกลุม่ภาคประชาชนท่ียงัออ่นแอได้  โดยมี
ตวัแบบในการวิเคราะห์ ดงันี ้
 
 

 
 
 

7  ลงมือปฏิบติัตามพนัธะสญัญา  

เร่ิมต้น 

6  จดัทําพนัธะสญัญาระหวา่งกนั  

5 การรวมตวัเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางธรุกิจและวิทยาการ  
     โดยจดัทําแผนกลยทุธ์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน  

4. เวทีประชมุ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เร่ือง  
     “แนวทางบริหารความขดัแย้งและบทบาทของผู้ นํากลุม่ท่ีสมควรแก่การช่ืนชม  

3. เวทีประชมุ เพ่ือเสริมองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ 
     เก่ียวกบัเหตผุลและความสําคญัของการเช่ือมโยงเครือข่ายทางคณุคา่  

2  จดัเวทีการประชมุ เพ่ือหาแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายทางคณุคา่  

1. จดัเวทีการประชมุเพ่ือเชิญผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมาสร้าง 
  ความเข้าใจในเก่ียวกบักรอบแนวคิด และทิศทางการเช่ือมโยงเครือขา่ยทางคณุคา่  

แสดงตวัแบบในการวิเคราะห์การเช่ือมโยงเครือข่ายของกลุ่มภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบยีน 
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5.2  สรุปผลการวิเคราะห์ที่ชีใ้ห้เหน็บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหา     
  ความยากจน 

ผลลพัธ์จากการดําเนินงานของทีมวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการท่ีผา่นมาสามารถสร้าง
ความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือขา่ยได้ใน  2  ลกัษณะ  ได้แก่ 

1. ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้น เกิดเครือขา่ยขึน้  2  เครือขา่ย ได้แก่  เครือขา่ย
การเงิน และเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. ความสําเร็จทางการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีแท้จริง  เกิดเครือขา่ยขึน้ 2  เครือขา่ย  ได้แก่  

เครือขา่ยทางสงัคมและเครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 

เครือขา่ยทัง้ 4 ได้แสดงบทบาทให้เห็นถงึการแก้ไขปัญหาความยากจนดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

บทบาทของเครือข่ายทางการเงนิกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
1.  การลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจ  ด้วยการเป็นแหลง่รวบรวมเงินทนุเพ่ือการรับฝาก 
2.  การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ นําเครือขา่ยสหกรณ์ ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการธุรกิจการเงินอยา่งมีคณุคา่และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่สมาชิกของเครือขา่ยได้  
3. การปรับปรุงสวสัดกิารให้เป็นระบบเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่สมาชิกของเครือขา่ย 

บทบาทของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการกับการแก้ไขปัญหาความยากจน     
1. การเพิม่รายได้หลกัและรายได้เสริมท่ีมัน่คงแก่ประชาชนในชมุชน ด้วยการสง่เสริมอาชีพ 
2.  การลดต้นทนุการผลติและการดําเนินงาน ด้วยการจดัระบบการบริหารจดัการเพ่ือเป็นแหลง่

รวบรวมผลผลติของสมาชิก  เพ่ือการจดัสง่ และจดัจําหนา่ย 
3. การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ แก่ผู้ นําชมุชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน และสมาชิกของ

เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดัสมทุรปราการ 

บทบาทของเครือข่ายทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  
                  1. การมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย แก่ประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ 

ของจงัหวดัสมทุรปราการ  
 ผลลพัธ์ในปี 2549  สามารถจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัแก่คนจนจดทะเบียนและผู้ ด้อยโอกาสให้มีท่ี

อยูเ่ป็นของตนเองได้สําเร็จ 1  โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันา  มีครอบครัว
คนจนจดทะเบียนด้านท่ีอยูอ่าศยัท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้วจํานวน 200  ครอบครัว รวมสมาชิก
ทัง้หมด 766 คน 
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 ผลลพัธ์ในปี 2550  ตัง้เป้าหมายไว้วา่จะจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ ด้อยโอกาสอีก 2 โครงการได้แก่ โครงการบ้านมัน่คงชมุชนราชาเทวะ / โครงการบ้านมัน่คงคลองลําพ ู

ผลลพัธ์ในปี 2551  ตัง้เป้าหมายไว้จะจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัแก่คนจนจดทะเบียนและ
ผู้ ด้อยโอกาสอีก 1 โครงการบ้านมัน่คง ได้แก่ โครงการบ้านมัน่คงชมุชนคลองกนัยา  

 2. การมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ดงันี ้
2.1  การพฒันาอาชีพบนวิถีทางแหง่สหกรณ์  โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นําและสมาชิก

โครงการนําร่อง (บ้านมัน่คงชมุชนนางนวลร่วมพฒันาไปแล้วรวม 167  คน) 
 การสง่เสริมอาชีพเพ่ือการสร้างรายได้ท่ีมัน่คง โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นําและสมาชิก

เครือขา่ยทางสงัคมไปแล้ว รวม 370  คน 
 การสง่เสริมการออมและการลดคา่ใช้จ่ายของครัวเรือน โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นํา

และสมาชิกเครือขา่ยทางสงัคมไปแล้ว รวม 296 คน 
 การเพิม่ศกัยภาพแก่ผู้ นําท้องถ่ินในจงัหวดัสมทุรปราการ โดยจดัอบรมความรู้แก่ผู้ นํา

ชมุชนไปแล้วรวม 4  อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ จํานวน 315  คน 

 3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของจงัหวัด
สมุทรปราการ 
  ทําการรณรงค์   ปรับปรุง  พฒันาสิง่แวดล้อมทัง้ด้านถนน ค ูคลอง  หนองบงึ รวม  7  พืน้ท่ีเขต  

มีสมาชิกของเครือขา่ยเข้าร่วมมือจํานวน 567  คน  
- ได้พืน้ท่ีป่าชายเลนเพิ่มขึน้  40  ไร่ ในช่วงเดือน มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน 
- ได้แนวกําแพงไม้ลวกกัน้ชายฝ่ังทะเลป้องกนัการพงัทลายของชายฝ่ัง ความยาว 6 ก.ม.ในช่วง 

มี.ค. 49 – ส.ค. 49 รวม 6 เดือน 
4.  สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมูลในด้านต่างๆและการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน

หน้า 
- สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชมุชนตา่งๆของจงัหวดัสมทุรปราการได้รับความรู้

และเข้าใจถึงสทิธิประโยชน์ของบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้ารวม 4 ชมุชน 

บทบาทของเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1. เพิ่มรายได้แก่สมาชิกของเครือข่าย  ด้วยการจดัหาตลาดถาวรและขยายช่องทาง

การตลาดให้กว้างขวางทัง้ในและตา่งประเทศ  
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2. ลดรายจ่ายของสมาชกิเครือข่าย  ด้วยการจดัหาเคร่ืองมือเพ่ือจดัทําระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศอยา่งครบวงจร  เพ่ือให้เข้าถงึแหลง่ข้อมลูทางการตลาดและแหลง่ผลติ  อีกทัง้เป็นศนูย์กลาง
รวบรวมผลผลติ/ สนิค้าของเครือขา่ยเพ่ือไปจดัจําหน่ายยงัตลาดตา่ง ๆ เป็นการประหยดัต้นทนุในการ
ขนสง่ 

3. สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้นําและสมาชกิของเครือข่าย ด้วยการจดัแผนงานการ
ฝึกอบรมประจําปี และการจดัทําคูมื่อเพ่ือการศกึษา โดยผา่นวธีิการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) 
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บทที่ 6  สรุปและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการดาํเนินการ 
 การดําเนินการของโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ” ใน
ครัง้นี ้  มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพฒันาและเช่ือมโยงเครือขา่ยกลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน ทัง้ท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดบัสมาชิก 
ระดบัองค์กร และระดบัเครือขา่ย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท่ีจะอํานวยประโยชน์ตอ่กนัและกนัอยา่งมี
ประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
6.1.1 การดาํเนินการของโครงการวิจยั  “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั

สมทุรปราการ” ในครัง้นี ้ สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามแผนงานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก 
1. ทีมวิจยัได้ยดึมัน่ในกรอบแนวคดิของการเช่ือมโยงเครือขา่ย ซึง่หมายถึง  การสร้างความ

ร่วมมือระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชน ตัง้แต ่2 กลุม่ขึน้ไป โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะทํากิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่งร่วมกนัอยา่งจริงใจ เพ่ือการบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั 
เส่ียงภยัร่วมกนั และการได้รับประโยชน์ร่วมกนั  

2. ทีมวิจยัได้พยายามปรับแผนให้สอดคล้องกบับริบทของกลุม่ในแตล่ะพืน้ท่ี แม้หลายช่วงต้อง
มีการปรับแผนในด้านเวลาอยูบ่อ่ยครัง้ รวมถงึต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะในเร่ืองความ
ขดัแย้งของกลุม่ผู้ นํา  แตก็่สามารถผา่นอปุสรรคไปได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ นํากลุม่โดยสว่นใหญ่ยงัมีภาระใจ
และมีความรับผิดชอบตอ่งานทางสงัคม อีกทัง้ทีมวิจยัมีความมุง่มัน่และตัง้ใจท่ีจะทํางานให้บรรลผุล
สําเร็จ 

3. ทีมวิจยัใช้หลกัการ “แสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง”  ในการคล่ีคลายปัญหาความขดัแย้งของ
ผู้ นํากลุม่ ซึง่สามารถหาข้อยตุด้ิานความขดัแย้งภายในของกลุม่ผู้ นําได้ในระดบัท่ีดี  โดยมุง่ผลลพัธ์ไปท่ี 
win: win  

4. ทีมวิจยัได้ใช้กระบวนการมีสว่นร่วม เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรปราการ ตลอดระยะเวลา 1 ปี  ซึง่ใช้เทคนิคท่ีสําคญัในการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย 

- การระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่ 
- การประชมุกลุม่ยอ่ย 
- กระบวนการปรึกษาหารือในลกัษณะเพ่ือนร่วมคดิ  มิตรร่วมทาง 
- Open Approach โดยทิง้ประเดน็ปัญหาให้ผู้ นํากลุม่ได้ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัหาทางแก้ไขด้วย

ตวัเองเป็นสําคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถคดิเป็น ก้าวเป็น แก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเองเป็นหลกั 
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6.1.2  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ 
♦  จากทมีวจิัย   ทีมงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการสามารถทํางานร่วมกนัเป็นทีมได้ดี   จงึเป็น
สว่นเสริมให้เกิดความสําเร็จของการทํางานในครัง้นี ้  แม้จะมีอปุสรรคในด้านเวลา เพราะต้องปรับเปล่ียน
เวลา เพิ่มเวลาเข้าพืน้ท่ีบอ่ยครัง้ขึน้ แตโ่ดยสว่นใหญ่แล้วทกุคนสามารถปฏิบตังิานได้ ตามแผนงานท่ีได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งดี และได้ใช้หลกัการ Plan Do Check Action ตลอดเวลาของการวิจยั ทําให้หวัหน้า
ทีมสามารถทราบความเคลื่อนไหวรวมทัง้รู้ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ตลอดกระบวนการทํางานในพืน้ท่ี  จงึ
สามารถทําการปรับแผนงานได้ทนัเวลาทนัเหตกุารณ์  ซึง่ชว่ยให้กระบวนการแก้ไขปัญหาดําเนินไปได้
อยา่งราบร่ืน 
♦   จากปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ อาทิเชน่ 
 ผู้ นํากลุม่ภาคประชาชน/ผู้ นํากลุม่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน มีความขดัแย้งในระดบับคุคลและระดบั
กลุม่ และความขดัแย้งนีไ้ด้กลายเป็นความคบัข้องใจท่ีขยายผลไปสูก่ลุม่ผู้ นําคนอ่ืนๆด้วย จงึสง่ผลกระทบ
ตอ่ความลา่ช้าในการเช่ือมโยงเครือขา่ย  เน่ืองจากขาดความจริงใจและขาดความไว้วางใจตอ่กนั หลาย
ครัง้ผู้ นํากลุม่ได้นําปัญหาสว่นตวัมาพดูในท่ีประชมุ ซึง่สง่ผลให้บรรยากาศในการประชมุเสียไปด้วย 
 การเมือง  การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวนัท่ี 2 เมษายน 2549 ท่ีผา่นมาสง่ผลกระทบ
ตอ่การประชมุทําให้ต้องเล่ือนการนดัหมาย  รวมถงึผู้ นําหลายคนฝักใฝ่กบัการเมืองท้องถ่ิน  จงึไมมี่เวลา
มาเข้าร่วมประชมุ  และได้สง่ตวัแทนมาร่วมประชมุ และเม่ือตวัแทนกลบัไปก็มิได้รายงานตอ่ผู้ นํากลุม่ให้
ทราบ ทําให้การประชมุนดัถดัไปต้องเร่ิมต้นนบัหนึง่ใหมห่ลายครัง้ 
 ค่าเดนิทาง  ในการเข้าร่วมประชมุ ทีมวิจยัไมไ่ด้จ่ายคา่เดนิทางในการมาประชมุทกุครัง้แก่ผู้ นํา
กลุม่/องค์กรภาคประชาชน แตจ่ะพจิารณาเลือกจ่ายในเวทีการประชมุท่ีสําคญั ๆ เท่านัน้ ซึง่ก็สง่
ผลกระทบตอ่การเข้ามามีสว่นร่วมในการประชมุอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

6.2 ประโยชน์ที่ตวันักวิจยัและทมีวิจยัได้รับ 
6.2.1 ชุดความรู้ใหม่ 

การดําเนินงานตามโครงการวิจยั “แนวทางการพฒันาเครือขา่ยกลุม่/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการ” ในครัง้นี ้ ไมไ่ด้เกิดชดุความรู้ใหม ่ แตไ่ด้เรียนรู้และตอ่ยอดชดุความรู้เดมิ เก่ียวกบั
การบริหารจดัการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสงัคม ซึง่ Max weber  ได้ให้ทศันะภายใต้
องค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้วย (1.Actor 2.Mean 3.Condition 4.End) โดยจะสงัเคราะห์
องค์ประกอบทัง้ 4  ให้สอดรับกบัการวิจยัในครัง้นี ้กลา่วคือ 
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1.  Actor หมายถงึผู้กระทํา 
บทวิเคราะห์  ผู้กระทําการวจิยัในครัง้นี ้หมายถงึ ทีมงานวิจยัและผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน ในพืน้ท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการท่ีเข้าร่วมในโครงการ 
2. Mean หมายถงึ กรอบแนวคดิและกระบวนการท่ีองค์กรได้กําหนดขึน้มา เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายอยา่ง
ยัง่ยืน 
บทวิเคราะห์  การวจิยัในครัง้นีไ้ด้ยดึกรอบแนวคดิการพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตร เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
และยัง่ยืน  โดยมุง่หวงัจะให้กลุม่/องค์ภาคประชาชนสามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยตอ่กนัได้ซึง่หมายถึงการ
สร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรระหวา่งกลุม่/องค์กรภาคประชาชนตัง้แต ่ 2 กลุม่/องค์กรขึน้ไป 
โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะทํากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งร่วมกนัอยา่งจริงใจ เพ่ือการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั เส่ียงภยัร่วมกนั และได้รับประโยชน์ร่วมกนั ทัง้นีก้าร
ท่ีกลุม่/องค์กรประชาชนจะมาเช่ือมโยงเครือขา่ยนัน้ต้องเป็นนโยบายอยา่งเป็นทางการของกลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน 
 สําหรับกระบวนการวิจยั ทีมวิจยัได้ดําเนินการการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรโดยยดึแนวทางจาก
ประสบการณ์ของชดุโครงการวิจยั ในพืน้ท่ี 9 จงัหวดั  ทัง้นีไ้ด้พิจารณาปรับบางกระบวนการให้สอดรับกบั
บริบทของพืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรปราการ 
3. Condition  หมายถึง ตวัแปรท่ีมีผลตอ่การบรรลเุป้าหมาย 
บทวิเคราะห์  การวิจยัในครัง้นี ้ พบวา่ตวัแปรท่ีเก่ียวกบับริบทในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีผลกระทบ
และเป็นอปุสรรคตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ยรวม 3 ด้าน ดงันี ้
3.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัด จงัหวดัสมทุรปราการเป็นสงัคมกึ่งเมืองใกล้
กรุงเทพมหานคร มีความเจริญทางเศรษฐกิจดีมาก มีผู้คนอพยพย้ายถ่ินฐานมาจากทัว่ทกุสารทิศ ทัง้ใน
ตา่งจงัหวดั และประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิเช่น ลาว พมา่ กมัพชูา เวียดนาม เป็นต้น จงึเป็นจงัหวดัท่ีมี
ประชากรแฝงอาศยัอยูใ่นปริมาณมากพอๆกบัจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจงัหวดั  จงึสง่ผล
ให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมาอยา่งมากมาย ไมว่า่จะเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมเส่ือมโทรม ชมุชนแออดั ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาประชากรไร้ท่ีอยูอ่าศยั  รวมถงึมีคดีการฉกชิงวิ่งราวอยา่งชกุชมุใน
ทกุพืน้ท่ีไมเ่ว้นในแตล่ะวนั นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ใหญ่ของขบวนการยาเสพตดิ จากการสาํรวจดชันีชี ้
วดัความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ของผู้คนในจงัหวดัสมทุรปราการ  ในปี 2548 พบวา่ดชันีชีว้ดัต่ํากวา่
เกณฑ์มาตราฐานถึง 26 ตวัชีว้ดั จาก 37 ตวัชีว้ดั จะเห็นได้วา่ จงัหวดัสมทุรปราการแม้วา่จะเป็นจงัหวดัท่ี
มีความเจริญสดุขัว้ แตค่ณุภาพชีวิตของคนในจงัหวดัสมทุรปราการกลบัสวนกระแสในทิศทางท่ีตรงกนั
ข้าม 
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3.2 ด้านผู้นํากลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
 การดําเนินงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ทีมวจิยัได้ใช้เวลาจดัการประชมุในเวทีตา่งๆ รวม 
32 ครัง้ ครัง้ละ 6 ชัว่โมง ใช้เวลาทัง้สิน้ 197 ชัว่โมง อีกทัง้ทีมงานวิจยัได้ใช้เวลาฝังตวัอยูใ่นพืน้ท่ี สปัดาห์
ละไมต่ํ่ากวา่ 4 ครัง้ รวมระยะเวลา 12 เดือน จงึมีโอกาสได้ศกึษา เรียนรู้ สงัเกตพุฤตกิรรมของผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาคประชาชน พอจะแยกแยะได้ 3 ลกัษณะดงันี ้
แสดงลักษณะของพฤตกิรรมในภาพรวมของผู้นํากลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพืน้ที่จงัหวัด
สมุทรปราการ 

ประเดน็การ
พิจารณา 

ลกัษณะท่ี 1 ลกัษณะท่ี 2 
 

ลกัษณะท่ี 3 
 

จดุแข็ง -มีความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารจดัการและมีศกัยภาพสงู 
-มีโครงสร้างองค์กรรองรับ 
-มีกฎ กติกา ระเบียบปฏิบติัชดัเจน 
-มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายการเมือง 

-มีความรู้ มีความสามารถในด้านการ
บริหารจดัการ และสามารถจดัทํา
โครงการตา่งๆ เพ่ือขออนมุติั
งบประมาณจาก CEO และสว่น
ราชการได้ 
-มีภาวะผู้ นําสงู และสามารถรวมพลงั
เครือข่ายได้ดี  
-มีภาระใจตอ่งานทางสงัคม แตไ่ม่
แน่ใจในด้านความจริงใจ 

- มีความรู้ความสามารถในด้าน 
การพฒันาชมุชน 
- มีจิตสาธารณะสงู 
- มีภาระใจตอ่งานทางสงัคมสงู 
และมีความจริงใจ 

จดุออ่น -มีความสนใจและฝักใฝ่ทางการเมือง 
-ขาดภาระใจตอ่การสร้างเครือข่าย
พนัธมิตร 

-มีความขดัแย้งกบัผู้ นําในระดบับคุคล
และระดบักลุม่สาเหตเุพราะผู้ นําท่ีร่วม
ทีมไมเ่ช่ือมัน่ในความโปร่งใส  

-ขาดภาวะผู้ นํา และขาด
ความสามารถในการรวมพลงั
เครือข่าย 

ข้อมลู
สนบัสนนุจาก
การสงัเกต ุ

-การเข้าร่วมประชมุมีความพร้อม
เพรียงทกุครัง้ในเวทีท่ีได้เชิญฝ่าย
ปกครองและฝ่ายการเมืองเข้ามามี
สว่นร่วม 
-สําหรับการประชมุในวาระปกติผู้ นํา
จะสง่ตวัแทนสลบัหน้า มาร่วมประชมุ
อยูบ่อ่ยครัง้ ทําให้การดําเนินงาน
เป็นไปอยา่งลา่ช้า 

-การมาเข้าร่วมประชมุอยา่งสม่ําเสมอ 
แตจ่ะเรียกร้องให้มีการจ่ายคา่เดินทาง
และของบประมาณสนบัสนนุจาก
โครงการวิจยัอยู่เสมอ 

-การเข้าร่วมประชมุในทกุเวที
เป็นไปอยา่งสม่ําเสมอ โดยไม่
คํานงึถงึวา่จะได้รับคา่เดินทาง
ในการมาร่วมประชมุหรือไม ่
-มีความมุง่มัน่สงู ติดตาม
ผลงานอยา่งสม่ําเสมอ 
-มีความหว่งใย และมีนํา้ใจดีตอ่
ทีมงาน 
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3.3 ด้านการรวมตวัเป็นเครือข่ายของกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 
 การดําเนินงานวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการในครัง้นี ้ ได้มีโอกาสพบปะกบัสมาชิกกลุม่/องค์กร
ภาคประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ ของโครงการวิจยัและของจงัหวดั พบวา่ 
การรวมตวัเป็นเครือขา่ยตามธรรมชาต ิ  หรือการรวมตวัเป็นเครือขา่ยโดยสมคัรใจไมมี่ความชดัเจน สว่น
ใหญ่เป็นการรวมกลุม่เพ่ือทํากิจกรรมตา่งๆตามท่ีหนว่ยงานทางราชการหรือภาคเอกชนเป็นผู้สนบัสนนุ 
และเชิญชวน 
 จากการสมัภาษณ์สมาชิกของกลุม่/องค์กรภาคประชาชน ใน 4 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ รวม 76 คน ได้
ข้อมลูวา่ โดยปกตลิกัษณะการทํางานของกลุม่เป็นไปในรูปแบบตา่งคนตา่งทํา ไมค่อ่ยมีความสมัพนัธ์ตอ่
กนัมากนกั เน่ืองจากประชาชนในชมุชนตา่งๆต้องดิน้รนทํามาหากินเลีย้งปากเลีย้งท้องเพ่ือความอยูร่อด
ของตนเอง ไมมี่เวลามาสนใจกิจกรรมใดๆมากนกั อีกทัง้ต้องคอยระแวดระวงัภยัให้กบัครอบครัว  ดงันัน้
ความสนใจของสมาชิกกลุม่ในการเช่ือมโยงเครือขา่ยจงึไมไ่ด้รับความใสใ่จเท่าท่ีควร   
 บทสังเคราะห์:ปฐมเหตขุองการมีสว่นร่วมทางสงัคม สะท้อนภาพการบริหารจดัการในอดีต  
 หากจะศกึษาเร่ืองการบริหารจดัการของสงัคมไทยท่ีผา่นมาทัง้จากตํารารวมถึงเอกสารตา่งๆและ
จากสถาบนัการศกึษา พบวา่เราได้ซมึซบัแนวความคดิมาจากสงัคมซีกโลกตะวนัตกท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ของ
การบริหารจดัการไปท่ีเป้าหมายด้านตวัเงิน ผลกําไร และวตัถนิุยมเป็นสําคญั  จวบจนปัจจบุนั กระแส
โลกได้เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง รวมถงึความก้าวลํา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการ
แขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงบนโลกท่ีไร้พรมแดน ระบบทนุนิยมยิ่งเป็นตวัเร่งให้ทกุฝ่ายตา่งต้องปรับกลยทุธ์  
เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงการแขง่ขนั สงัคมในโลกปัจจบุนัจงึมีลกัษณะใครใหญ่ใครอยู ่  ปลาใหญ่
กินปลาเลก็  ผู้ ท่ีมีอํานาจและมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะและยืนหยดัอยูบ่นเวทีได้สําเร็จ ดงัจะเห็นได้วา่ 
พฤตกิรรมของผู้คนในสงัคมทกุวนันีมี้ความเห็นแก่ตวักนัมากขึน้  มุง่เอาเปรียบซึง่กนัและกนั  ซึง่เป็น
อปุสรรคอยา่งสําคญัตอ่การเช่ือมโยงเครือขา่ย 
 จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีสามารถสะท้อนภาพผลลพัธ์ของการใช้หลกัการบริหาร และการ
จดัการท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี กลา่วคือ ในขณะท่ีจงัหวดัมีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งดีแต่
คณุภาพชีวิตของผู้คนกบัตกต่ําลง อีกทัง้มีขา่วในเชิงลบท่ีสง่ผลตอ่ภาพพจน์ของจงัหวดัอยูบ่อ่ยครัง้ อาทิ
เช่น การทจุริตในโครงการบําบดับอ่นํา้เสีย การทจุริตการเลือกตัง้  รวมถึงคดีอกุฉกรรจ์ท่ีเกิดขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง  
 จากบริบทของพืน้ท่ีในจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้ 3 ด้านตามท่ีกลา่วไป เป็นตวัแปรท่ีสง่ผลกระทบให้
การสร้างเครือขา่ยเป็นไปได้อยา่งยากเยน็ 
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4. END หมายถึง การดําเนินงานสามารถบรรลเุป้าหมายความสําเร็จในวงกว้างในท่ีนีห้มายถงึเป้าหมาย
ความสําเร็จทางสงัคมนัน่เอง 
บทวิเคราะห์  การวิจยัในครัง้นี ้  ได้กําหนดวิสยัทศัน์ไว้วา่ พนัธมิตรท่ีสร้างขึน้จะต้องเป็นองค์กรท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือในวงสมัพนัธ์ระยะยาว สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลง เน้นแผนการเรียนรู้ เพ่ือ
ประสทิธิภาพสูอ่งค์กรพนัธมิตร และคณุภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร 
 หากพิจารณาถึงความร่วมมือในวงสมัพนัธ์ระยะยาว จะเกิดขึน้ได้นัน้ สมาชิกของเครือขา่ยต้องมีใจ
ท่ีผกูพนัตอ่กนั  มีความรู้สกึมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของ รวมถึงมีความสมคัรใจ และเห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการร่วมมือกนัอยา่งแท้จริง โดยเฉพาะแกนนําจะต้องเป็นผู้ มีพลงั เอาจริงเอาจงั และทํางานอยา่ง
ตอ่เน่ือง คําวา่เครือขา่ยพนัธมิตรแห่งคณุคา่ จงึจะมีความหมาย  และมีความคุ้มคา่  ซึง่จะเป็นหนทาง
สานเครือขา่ยให้เกิดความยัง่ยืนได้ตอ่ไป 
 จากแนวคดิการบริหารจดัการตามกรอบทฤษฎีการกระทําทางสงัคม ซึง่ Max weber  ได้ให้ทศันะ
ภายใต้องค์ประกอบ 4 ประการ ตามท่ีได้วิเคราะห์ไปแล้วนัน้ ทีมวิจยัได้พิจารณาวา่แนวคดิในการบริหาร
จดัการมีสว่นสําคญัอยา่งมากตอ่ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้  ดงันัน้โครงการ “การวิจยัการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดัสมทุรปราการ” ซึง่ได้ยดึแนวคดิของระบบสหกรณ์เป็นตวัขบัเคลื่อน โดย
แนวคดิของระบบสหกรณ์จะแตกตา่งและสวนทางจากระบบทนุนิยมท่ีเน้นเป้าหมายความสําเร็จไปใน
ด้านวตัถนิุยมเป็นสําคญั จงึต้องมีการปรับแนวคดิและทําความเข้าใจผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนใน
เร่ืองนีใ้ห้ชดัเจนเสียก่อนท่ีจะลงมือปฏิบตัติามกระบวนการวิจยั  โดยแนวคดิในการบริหารจดัการต้อง
มุง่เน้นไปท่ีมนษุย์นิยมแทนวตัถนิุยม 
 จากการท่ีนกัวจิยัและทีมงานได้รับโอกาสท่ีดีจากสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ให้เข้ามาศกึษาและวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการในครัง้นี ้  คณะทีมงาน
ต้องขอขอบพระคณุในความกรุณาของ รองศาสตราจารย์จฑุาทิพย์  ภทัราวาท  เป็นอยา่งสงูมา  ณ  
โอกาสนีด้้วย  ทําให้ทีมงานทกุคนได้รับความรู้และประสบการณ์ในแง่มมุตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง ได้มี
โอกาสสมัผสักบัวิถีชีวิตของผู้ นําท้องถ่ินในหลากหลายลกัษณะ  ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ควรแก่
การจดจํา และเรียนรู้อยา่งมาก  ทีมงานวิจยัจะได้นําประสบการณ์ในครัง้นีไ้ปใช้เพ่ือการทํางานท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคมตอ่ไป 
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6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 
1. ทีมงานวิจยัได้เรียนรู้พฤตกิรรมของผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีหลากหลาย สามารถ

จําแนกได้เป็น 4 แบบ ได้แก่  
1. ผู้ นําประเภท งานไมส่น คนไมส่ร้าง มีอยูบ้่างในบางพืน้ท่ี สว่นใหญ่เข้ามาประดบักลุม่  และไมมี่

สว่นเสริมความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยใดๆ  
 
 

2. ผู้ นําประเภท งานไมยุ่ง่มุง่แตค่น 
3. ผู้ นําประเภท  คนไมยุ่ง่  มุง่แตง่าน 
 

 

4. ผู้ นําประเภท งานก็สน คนก็สร้าง  พฤตกิรรมประเภทนีมี้น้อยมากในแตล่ะครือขา่ย แตเ่ป็น
พฤตกิรรมของผู้ นําท่ีพงึประสงค์ เพราะสามารถทํางานในเชิงบรูณาการได้เป็นอยา่งดี  จงึพิจารณาเห็นวา่
ชมุชนตา่งๆในจงัหวดัสมทุรปราการจะต้องเร่งสร้างผู้ นําในรูปแบบนีก้นัอยา่งจริงจงัในทกุชมุชน  เพราะจะ
ช่วยเสริมให้การเช่ือมโยงเครือขา่ยในอนาคตเกิดความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึน้ 
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการเช่ือมโยงเครือขา่ยสูค่วามยัง่ยืน 
ก่อนเข้าสูก่ระบวนการวิจยัจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องดําเนินการในขัน้ตอนเหลา่นีเ้สียก่อน 
1. ปรับแนวคดิ ปรับวิธีการปฏิบัตใินการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน โดยมี

แนวคดิในการบริหารจดัการท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ความสําเร็จไปในด้านมนษุย์นิยมแทนวตัถนิุยม หมายถงึ
ความสําเร็จของการบริหารจดัการในเร่ืองใดๆ ก็ตาม จะต้องสง่ผลให้บคุคลได้รับเกียรต ิ  ได้รับคณุคา่  
รวมถึงได้รับการเพิ่มเตมิศกัดิศ์รีแทนท่ีจะมุง่เน้นผลลพัธ์สดุท้ายในรูปของตวัเงินหรือวตัถนิุยมเป็นหลกั  
กลา่วคือผู้ นําเครือขา่ยท่ีผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมจะต้องมีคณุคา่ในตนเองเพิม่ขึน้ไมว่า่จะเป็นคณุคา่
ทางความคดิ คณุคา่ทางการพดู หรือคณุคา่ทางการกระทํา (คดิดี พดูดี กระทําดี) เม่ือผู้ นําท่ีเข้าร่วม
โครงการมีคณุคา่ในตนเองยอ่มสามารถเป็นแกนนําในการขบัเคลื่อนให้ผู้ตาม (สมาชิกของเครือขา่ย) เกิด
คณุคา่ในตนเองได้เช่นกนั ดงัคํากลา่วท่ีวา่ “ผู้ นําดี ผู้ตามดี ยอ่มดีแน ่แตห่ากผู้ นําดี(คดิดี พดูดี กระทําดี) 

พฤตกิรรมของผู้นําทัง้ 2 รูปแบบนีมี้ค่อนข้างมากในแต่ละ
เครือข่าย ซึ่งมีทัง้ส่วนช่วยเสริมให้งานดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว 
และมีส่วนทาํให้เกดิอุปสรรคต่องานได้เช่นกนั กล่าวคือการ
ดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่ายในครัง้นีมี้ความขดัแย้งและ
ความแตกแยกภายในกลุ่มผู้นําค่อนข้างสูง  อย่างไรกต็าม
ความสาํเร็จในเช่ือมโยงเครือข่ายในครัง้นี ้ ต้องแสดงความช่ืน
ชมกับผู้นําที่สามารถปรับพฤตกิรรมที่เป็นจุดอ่อน และเสริม
พฤตกิรรมที่เป็นจุดเด่นของตนเอง จนสามารถผนึกกาํลังร่วม
เป็นเครือข่ายได้สาํเร็จ 
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แตผู่้ตามแยย่งัพอแก้ไขได้ แตห่ากผู้ นําแย ่ (มีแนวคดิไมถ่กูต้อง) มีโอกาสนําทีมเครือขา่ยก้าวสูค่วาม
ล้มเหลวได้เช่นกนั 

2. ทําความเข้าใจให้ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนเห็นถงึคุณค่าและความสาํคัญของตนเองท่ี
จะไปเป็นแกนนํา และขบัเคลื่อนการเช่ือมโยงเครือขา่ย ให้ประสบความสําเร็จ 

3. กระตุ้นและปลกุจิตสํานกึแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดภาระใจท่ีจะทํางาน
เพ่ือสว่นรวม โดยมีจิตสํานกึอยูเ่สมอวา่ตนเองสวมบทบาทของผู้ นํา และมีภาระกิจสําคญัท่ีจะต้องสร้าง
เครือขา่ยพนัธมิตรให้สําเร็จ เพ่ือนําพาสมาชิกให้ก้าวสูค่วามเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 

5. ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาด้านจิตใจแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชน ให้มีจติวิญญานแห่งการให้ 

(ให้ความรัก ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้ความจริงใจ ให้นํา้ใจ ฯลฯ) ตอ่สมาชิกของเครือขา่ย และ
ผู้ ด้อยโอกาสกวา่ตนเอง 

6. ฝึกอบรมแก่ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนเพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการทํางานเป็นทีม
ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี 

7. เตรียมการเพ่ือสร้างผู้ นํารุ่นถดัไป  เพ่ือรองรับการเตบิโตของเครือขา่ยในอนาคต 
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ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกจิของสมาชิกภาคีเครือข่าย 
 

เครือข่าย 
บทบาทของเครือข่ายคณุคา่กบัการแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครือข่าย 

เครือข่าย
การเงนิ 

1.การลดต้นทนุในการประกอบธุรกิจ  

ด้วยการเป็นแหลง่รวบรวมเงินทนุเพ่ือ
การรับฝากเงิน 

2.การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ นํา
เครือข่ายสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการธุรกิจการเงินอยา่งมี
คณุคา่และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มตอ่
สมาชิกของเครือข่ายได้  
3.การปรับปรุงสวสัดิการให้เป็นระบบ
เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
สมาชิกของเครือข่าย 

จากการตดิตามผลช่วง กันยายน 2549 พบว่า 
คณะกรรมการเครือข่าย สามารถประสานให้เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจด้านการรับ
ฝากเงินระหวา่งสหกรณ์ได้ดงันี ้
เงินฝากของสมาชิกเพิ่มขึน้ เดือนละ 22,584,000 บาท    
 คาดวา่เพิ่มขึน้ปีละ 12 X 22,584,000 =271,008,000   บาท 

 

“เครือข่าย
วสิาหกจิชุมชน

จังหวัด
สมุทรปราการ” 

1.การเพิ่มรายได้หลกัและรายได้เสริมท่ี 
 มัน่คงแก่ประชาชนในชมุชน ด้วยการ 
สง่เสริมอาชีพ 
2.การลดต้นทนุการผลติและการ
ดําเนินงาน ด้วยการจดัระบบการบริหาร
จดัการเพ่ือเป็นแหลง่รวบรวมผลผลติของ
สมาชิก  เพ่ือการจดัสง่ และจดัจําหน่าย 
3.การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ แก่ผู้ นํา
ชมุชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน 

และสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจชมุชน
จงัหวดัสมทุรปราการ 

จากการตดิตามผลช่วง กันยายน 2549 พบว่า 
คณะกรรมการเครือข่าย มีมติให้ทดลองทําโครงการนําร่องท่ีชมุชนบางเพรียง 
อ.บางบอ่ ซึง่ประกอบด้วยสมาชิก 257 คน จาก 69 ครัวเรือน  เพ่ือดผูลลพัธ์ใน
การขยายผลไปสูช่มุชนอ่ืนๆตอ่ไปในอนาคต  
ทัง้นีค้ณะกรรมการได้สํารวจข้อมลูเบือ้งต้นของสมาชิกในชมุชนบางเพรียงอ.บางบอ่ พบวา่ 

รายได้ของสมาชิกโดยเฉล่ีย                  =     22,000 บาท/คน/ปี 
รายจ่ายด้านการบริโภคสนิค้าจําเป็นโดยเฉล่ียครัวเรือนละ 2,070 บาท/เดือน 
ประมาณการหลงัเข้าร่วมโครงการนําร่อง โดยจะเร่ิมปฏิบติัในเดือน ม.ค. 2550 
1.สามารถเพิ่มรายได้แก่สมาชิกเครือข่าย 20% 
คาดวา่สมาชิกจะมีรายได้โดยเฉล่ีย         =  24,400 บาท/คน/ปี 
วิธีการ สร้างอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนโดยให้สมาชิกสามารถรับงานไปทําท่ีบ้านได้ 
2.สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคสนิค้าจําเป็นแก่สมาชิกเครือข่าย 10%  
คาดวา่สมาชิกจะลดคา่ใช้จ่ายจากการบริโภคสินค้าจําเป็นได้207บาท/ครัวเรือน/เดือน 

      “                      “               ทัง้ชมุชน 69 ครัวเรือน x 207= 14,283 บาท/เดือน 

วิธีการ  - แมข่่ายจะทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางรวบรวมสนิค้าเพ่ือการสัง่ซือ้และ 
             จําหน่ายแก่สมาชิกในราคาท่ีถกูกวา่ท้องตลาด  10% 
           - จดัระบบบริหารจดัการ เพ่ือจ่ายปันผลคืนสูส่มาชิกของเครือข่าย 
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เครือข่าย 
บทบาทของเครือข่ายคณุคา่กบัการแก้ไข

ปัญหาความยากจน 
ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกิจของสมาชิกในเครือข่าย 

“เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง

ธุรกจิ 

และวทิยาการ” 

1.การมีสว่นร่วมในการจดัการแก้ไข
ปัญหาด้านท่ีอยู่อาศยั 

2.การมีสว่นร่วมในการสร้างโอกาส
ทางการเรียนรู้โดยติดอาวธุทางปัญญา
แก่ผูนํ่า 

3.การมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตแก่ประชาชนในชมุชนตา่ง ๆ 

4.สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูในด้าน
ตา่งๆและการใช้สทิธิบตัรประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้าแก่สมาชิกของเครือข่าย 

จากการตดิตามผลช่วงเดือนกันยายน  2549 พบว่า 
คณะกรรมการ ได้ดําเนินการติดตอ่ขอความร่วมมือไปยงัหน่วยงานตา่งๆทัง้
ภาครัฐและเอกชน คาดวา่ในเดือนธนัวาคม 49  จะได้ตลาดถาวรเพ่ือการ
จําหน่ายสนิค้า เพิ่มขึน้ 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท เอน็ เอช เค สปริง และบริษัทไทย
เกรียงฟอกย้อม จํากดั  
คณะกรรมการได้รวบรวมข้อมลูจากสมาชิกเครือขา่ยรวม 96 ราย พบวา่ 
รายได้สทุธิหลงัหกัคา่ใช้จ่ายของสมาชิก จากการนําสนิค้าไปขาย ณ ตลาด
ตา่งๆ  = 1,200 บาท/ครัง้/ราย 
รายจา่ยคา่ขนสง่สนิค้าเพ่ือนําสนิค้าไปจําหน่าย ณ ตลาดตา่งๆเฉล่ีย700บาท/ครัง้ 
ประมาณการด้านผลประโยชน์เชิงธุรกิจซึง่คาดวา่จะได้รับเม่ือลงมือปฏิบติใน
เดือนธนัวาคม 2549 
คาดวา่1.สามารถเพิ่มรายได้แก่สมาชิกเครือข่ายจากการมีตลาดเพิ่มขึน้2แหง่ 
                                                                       รวม = 2,400 บาท/เดือน/คน 
      2.สามารถลดรายจ่ายคา่ขนสง่สนิค้าไปยงัตลาดตา่งๆลง 25%=125บาท/ครัง้/ราย 
               รวมคา่ใช้จา่ยด้านคา่ขนสง่สนิค้าของสมาชิกตอ่คนลดลง  
                                                                 =175 บาท x 12 ครัง้  = 2,100 บาท/เดือน 
                                                                 =2,100 x 12 ครัง้      = 26,200บาท/ปี 

“เครือข่ายทาง
สังคม” 

1.เพิ่มรายได้แก่สมาชิกของเครือข่าย 

2.ลดรายจ่ายของสมาชิกเครือข่าย 

3.สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้ นําและ
สมาชิกของเครือข่าย 

4.สร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูในด้าน
ตา่งๆ และการใช้สทิธิบตัรประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้า 

จากการตดิตามช่วงกันยายน 2549 พบว่า โครงการนําร่องบ้านม่ันคง
ชุมชนนางนวลร่วมพัฒนา ได้ดาํเนินการในด้านต่างๆเหล่านีไ้ปแล้ว 
1. สามารถรับชําระเงินกู้จากสมาชิกเครือข่ายได้  
                              = 200 ครัวเรือน x 1,600 บาท   =  320,000 บาท/เดือน 
2. สามารถอํานวยสนิเช่ือเพ่ือการซือ้ท่ีดินแ ละท่ีอยู่อาศยัแก่สมาชิก 
                             = 200 ครัวเรือน x 65,000 บาท  =  13,000,000 บาท 
3. สามารถมีรายได้จากดอกเบีย้เงินกู้  เดือนละ  16,500  บาท/เดือน 
                                 “                       ปีละ      198,000 บาท/ปี 
4. สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกเครือข่ายได้  = 200 ครัวเรือนx150 บาท 

                                                                    = 30,000 บาท/เดือน 
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ข้อเสนอเชิงวเิคราะห์เก่ียวกับชุดความรู้ที่ต้องหนุนเสริมแก่ผู้นําในการพัฒนาเครือข่าย
พันธมิตรแห่งคุณค่า 

 จากการดําเนินการวิจยัในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  สามารถเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร
ได้รวม 4 เครือขา่ย  ประกอบด้วย  1)เครือขา่ยทางการเงิน  2)เครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนจงัหวดั
สมทุรปราการ 3)เครือขา่ยความร่วมมือทางธุรกิจและวิทยาการ 4)เครือขา่ยทางสงัคม  
 ทีมวิจยัพจิารณาเห็นวา่องค์ประกอบในการพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรให้ประสบ
ความสําเร็จจะต้องให้ความสําคญักบัองค์ประกอบ 4 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านเป้าหมายในการจัดตัง้เครือข่ายพนัธมิตร เป้าหมายเป็นสิง่สําคญัท่ีสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงจดุมุง่หมายของการรวมตวัจดัตัง้เครือขา่ยขึน้มาวา่ เครือขา่ยของตนรวมตวักนั
ขึน้มาเพ่ืออะไร เป้าหมายของเครือขา่ยจงึเป็นพลงัสําคญัท่ีจะขบัเคลือ่นเครือขา่ยให้ดําเนินงานจน
บรรลผุลสําเร็จตามวิสยัทศัน์ท่ีเครือขา่ยได้ร่วมกนักําหนดขึน้ได้ หากพิจารณาถงึองค์ประกอบใน
ด้านนีจ้ะพบวา่สมาชิกของเครือขา่ยทัง้ 4 สามารถรับรู้ และบอกถึงเป้าหมายของเครือขา่ยของ
ตนเองได้คอ่นข้างดี 

2. ด้านความมุ่งม่ันและความตัง้ใจของสมาชิกเครือข่าย  ความมุง่มัน่ไมย่อ่ท้อตอ่
อปุสรรครวมถึงความตัง้ใจของสมาชิกเครือขา่ยนบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรให้ประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยืน จากการพิจารณาองค์ประกอบด้านนี ้
เครือขา่ยทัง้ 4 ยงัขาดความมุง่มัน่เท่าท่ีควร ทัง้นีเ้น่ืองจากสาเหตหุลายๆประการ อาทิเช่น ผู้ นํามี
ภาระกิจมากรับผิดชอบงานหลากหลายตําแหนง่ ผู้ นําบางกลุม่ขาดภาระใจ รวมถึงผู้ นําบางกลุม่
ฝักใฝ่กบัการเมืองทอ้งถ่ิน จงึทําให้ความเอาใจใสต่อ่งานด้านนีน้้อยลง 

3. ด้านความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่าย  ในการบริหารจดัการเครือขา่ย
ให้ประสบความสําเร็จนัน้  ผู้ นําจะต้องมีความสามารถในการบริหารปัจจยัรวม 6 M อนัได้แก่  
Man  การบริหารสมาชิกของเครือขา่ยและผู้ เก่ียวข้อง 
Money  การจดัหา การจดัสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินงานของเครือขา่ย 
Materials การจดัหา และจดัสรร การดแูลและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และวสัดุ

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอตอ่การใช้งาน ทัง้นีเ้พ่ืออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของเครือขา่ย 

Method  การพฒันาระบบงานในด้านตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินงานของเครือขา่ยเกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

Marketing  การจดัการด้านการตลาดของเครือขา่ย  เพ่ือให้สมาชิกของเครือขา่ยสามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อยา่งมัน่คง 
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นอกจากนัน้ ผู้ นํายงัต้องมีความสามารถในการบริหารจดัการกบัสภาวะแวดล้อมภายนอก
ได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย เพราะสภาวะแวดล้อมเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรคท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่
ความสําเร็จและความล้มเหลวของงานได้ ในด้านกระบวนการบริหารผู้ นําเครือขา่ยต้องมี
ความสามารถทัง้ในด้านการวางแผน         ( Planning)  การจดัองค์กร (Organizing) การบริหาร
สมาชิกของเครือขา่ย (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การควบคมุ(Controlling) เพ่ือให้การ
ดําเนินงานของเครือขา่ยบรรลผุลสําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ (Effectiveness) และมีประสทิธิผล 
(Efficiency)  

หากพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านความสามารถในการบริหารจดัการเครือขา่ยของผู้ นําทัง้ 
4 เครือขา่ย พบวา่ ยงัมีจดุออ่นท่ีต้องการเสริมองค์ความรู้คอ่นข้างมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ
บริหารจดัการด้านการผลติ  ด้านการตลาด  ด้านการเงิน  ด้านการบริหารทีมงาน  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการจดัหาทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานของเครือขา่ย  ทรัพยากรไมว่า่จะ
เป็นในรูปของเงิน วสัด ุ อปุกรณ์ เวลา ล้วนแล้วแตมี่ความสําคญัท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานของ
เครือขา่ย เกิดความราบร่ืนและคลอ่งตวั  จากการวิเคราะห์พบวา่ จําเป็นต้องได้รับปลกูฝังแนวคดิ
ในการพึง่พิงตนเองเป็นกรอบในการยดึถือปฏิบตัเิป็นสําคญั  โดยไมต้่องไปรอคอยการชว่ยเหลือ
จากภาครัฐ ซึง่สามารถกระทําผา่นการฝึกอบรมในทกุๆหลกัสตูรท่ีผู้ นําเครือขา่ยได้มีโอกาสเข้าร่วม 
โดยการตอกยํา้แนวคดิของสหกรณ์อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ  ให้ผู้ นําสามารถบริหารจดัการได้
ด้วยตนเอง โดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งกนั ซึง่หมายถึง การตกลงให้สญัญาตอ่กนั การร่วม
ลงทนุ โดยการใช้ทรัพยากร(ในกระเป๋า)ของสมาชิกเอง เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ ทีมวิจยัพิจารณาเห็นวา่สมควรจะจดัชดุความรู้หนนุเสริมแก่ผู้ นํา ในการ
พฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรในชดุความรู้   
1. เร่ือง“การพฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยอยา่งยัง่ยืน” 

โดยมีเนือ้หาสาระครอบคลมุ 3 เร่ืองท่ีสําคญั 
1. ด้านความมุง่มัน่และความตัง้ใจของสมาชิกเครือขา่ย 
2. ด้านความสามารถในการบริหารจดัการเครือขา่ย (ทัง้ในด้านการผลติ การตลาด 

การเงิน การบริหารทีมงาน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3. ด้านความสามารถในการจดัหาทรัพยากร เพ่ือการดําเนินงานของเครือขา่ย 

2. ชดุความรู้ เร่ือง“ผู้ นําเครือขา่ยพนัธมิตรท่ีควรคา่แก่การช่ืนชม” 
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แบบทดสอบความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ “สหกรณ์” 
โครงการวิจยั “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์พืน้ที่จงัหวัดสมุทรปราการ” 
ผู้ที่ถูกทดสอบ ผู้ นํากลุม่/องค์กรภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมงานวิจยัตามโครงการนําร่อง “ชมุชน
นางนวลพฒันา” จํานวน 65 คน 

ทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในหวัข้อท่ีท่านคดิวา่ถกูต้องท่ีสดุเพียง 1 คําตอบ 
1. สหกรณ์คืออะไร 

ก. การรวมตวักนัเป็นกลุม่ ด้วยความสมคัรใจ โดยสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
ข. การรวมกลุม่กนัเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ เพ่ือแสวงหากําไร 
ค. การรวมกลุม่คนตัง้แต ่100 คนขึน้ไป จงึจะเป็นสหกรณ์ได้ 
ง. ถกูต้องทกุข้อ 

2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์คืออะไร 
ก. ทําให้สมาชิกมีเงินเพิม่มากขึน้ โดยไมต้่องทําอะไร 
ข. ทําให้เกิดการออมทรัพย์ และเป็นการระดมทนุเพ่ือให้เกิดรายได้เพิ่ม 
ค. เพ่ือการสนิเช่ือ การกู้อยา่งงา่ย 
ง. ไมมี่ข้อถกู 

3. เรารวมตวัให้เกิดการจดัตัง้เป็นสหกรณ์เพ่ืออะไร 
 ก. เพ่ือเป็นการระดมทนุเพิม่  
 ข. เพ่ือช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ระหวา่งสมาชิกด้วยกนั 
 ค. เพ่ือให้เกิดพลงัในการตอ่รองในด้านธุรกิจ 
 ง. ถกูทกุข้อ 
4. หลกัการสหกรณ์ทัง้ 7 ข้อ เน้นบคุคลกลุม่ใด 
 ก. สมาชิกสหกรณ์ 
 ข. กรรมการสหกรณ์ 
 ค. คนท่ียงัไมไ่ด้เป็นสมาชิก 
 ง. ประชาชนทัว่ไป 
5. หลกัการสหกรณ์ยดึหลกัอะไรในการบริหารจดัการสหกรณ์ 
 ก. หลกัตามใจฉนั 
 ข. หลกัการกฎหมู ่
 ค. หลกัของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 ง. หลกัประชาธิปไตย 
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6. การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นแบบใด 
 ก. ไมเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไร้สาระ 
 ข. เป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความสมคัรใจ 
 ค. เป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะตามใจคูส่มรส 
 ง. เป็นสมาชิกเพราะโดนบงัคบัจากผู้ นํา 
7. สมาชิกสามารถมีสว่นร่วมในการจดัการสหกรณ์ได้อยา่งไร 
 ก. ไมใ่ช่หน้าท่ี สมาชิกมีหน้าท่ีแคก่ารชําระคา่หุ้นเทา่นัน้ 
 ข. ต้องเข้าประชมุร่วมกบักรรมการดําเนินการสหกรณ์ทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ 
 ค. ประเมินและตดิตามผล พร้อมทัง้เข้าร่วมประชมุใหญ่ประจําปี 
 ง. ทําธุรกิจร่วมกบัสหกรณ์มากๆ 
8. สมาชิกสหกรณ์จะควบคมุและบริหารงานสหกรณ์ผา่นบคุคลใด 
 ก. ตวัสมาชิกสหกรณ์เอง 
 ข. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 ค. ผู้แทนสหกรณ์ 
 ง. กรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
9. หนทางวิธีการขจดัปัญหาความยากจน ควรนําหลกัการวธีิการใดมาใช้ 
 ก. วิธีแบบบริษัท 
 ข. วิธีแบบองค์กรอิสระ 
 ค. วิธีการแบบสหกรณ์ 
 ง. วิธีการแบบข้าราชการ 
10. การสหกรณ์ให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่สมาชิก 
 ก. สนิค้าและบริการ เงินปันผล สวสัดกิาร  
 ข. ได้เรียนรู้การบริหารงาน 
 ค. เงินประจํารายเดือน 
 ง. เงินเบีย้เลีย้ง   
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11. สหกรณ์เกิดขึน้ครัง้แรกเพราะอะไร 
 ก. แก้ไขปัญหาภาคอตุสาหกรรม 
 ข. แก้ไขปัญหาคนท่ีไมดี่ 
 ค. แก้ไขปัญหาของคนรวย 
 ง. แก้ไขปัญหาด้านเกษตรกร 
12. บทบาทกรรมการสหกรณ์ คืออะไร 
 ก. บริหารตามความคดิของตนเอง 
 ข. เป็นผู้ใช้นโยบายบริหารจดัการสหกรณ์ 
 ค. ไมบ่ริหารงานสหกรณ์เลย 
 ง. ไมเ่รียกสมาชิกประชมุเลย 
13. การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์เป็นหน้าท่ีของใคร 
 ก. สมาชิกอยากอบรมกนัเอง 
 ข. สมาชิกเรียกร้อง 
 ค. สหกรณ์ต้องให้ความรู้ และอบรมสมาชิก 
 ง. กรรมการทกุคน 
14. ใครเป็นคนตดัสนิใจวา่จะจดัตัง้สหกรณ์ขึน้ท่ีไหน และเม่ือไหร่ 
 ก. กรรมการ 
 ข. สมาชิก 
 ค. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 ง. เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 
15. หวัใจของสหกรณ์ท่ีสมาชิกต้องนําไปปฏิบตัคืิออะไร 
 ก. ปฏิบตัติามประเพณี 
 ข. ปฏิบตัติามวฒันธรรม 
 ค. ปฏิบตัติามหลกัการและอดุมการณ์สหกรณ์ 
 ง. ปฏิบตัติามเพ่ือนหรือญาต ิ
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16. การจดัตัง้สหกรณ์มีวตัถปุระสงค์คืออะไร 
 ก. เพ่ือการศกึษาอบรม 
 ข. การรวมตวั ร่วมคดิ ร่วมทํา 
 ค. เพ่ือจะได้เป็นพวกเดียวกนั 
 ง. เพ่ือการตอ่รองกบัคนอ่ืนๆ 
17. การดําเนินธุรกิจสหกรณ์เพ่ือประโยชน์กลุม่บคุคลใด 
 ก. กรรมการสหกรณ์ 
 ข. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 ค. สมาชิกสหกรณ์ 
 ง. บคุคลทัว่ไป 
18. เม่ือสมาชิกนําเงินไปฝากออมทรัพย์แล้ว เงินจํานวนนีจ้ะเป็นของใคร 
 ก. ของสหกรณ์ 
 ข. ของครอบครัว 
 ค. ของสมาชิกผู้ออมทรัพย์ 
 ง. ของคูส่มรส 
19. ท่านคดิวา่อะไรท่ีเป็นสาเหตหุลกัของการพฒันาสหกรณ์ท่ีไมสํ่าเร็จ 
 ก. ภาครัฐแทรกแซง 
 ข. ขาดความเช่ือมัน่ในมวลหมูส่มาชิกด้วยกนัเอง 
 ค. สามีและภรรยาไมส่ามคัคีกนั 
 ง. ไมมี่ใครให้ความช่วยเหลือ 
20. ท่านคดิวา่สหกรณ์สามารถสร้างเสริมงานให้ทา่นได้หรือไม ่
 ก. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยสง่เสริมอาชีพเสริมได้โดยการจดัการฝึกอบรมเพิม่ความรู้ 
 ข. ได้ เพราะสหกรณ์ช่วยหางานตามบริษัทหรือโรงงานให้ 
 ค. ไมไ่ด้ เพราะสหกรณ์ไมมี่หน้าท่ีสร้างเสริมความรู้ เป็นหน้าท่ีของรัฐ 
 ง. ไมไ่ด้ เพราะสหกรณ์ไมมี่เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 
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21. ท่านคดิวา่การประเมินผลและตรวจสอบคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นหน้าท่ีของใคร 
 ก. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 ข. ประชาชนทัว่ไป 
 ค. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
22. หน้าท่ีในการเข้าประชมุใหญ่ประจําปีเป็นหน้าท่ีของใครบ้าง 
 ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ข. คณะกรรมการสหกรณ์ 
 ค. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 ง. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
23. ใครสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้บ้าง 
 ก. ทกุคนท่ีอยูใ่นชมุชนเดียวกนั มีเป้าหมายเดียวกนั และยงัไมเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน 
 ข. ประชาชนทัว่ไป 
 ค. สมาชิกจากสหกรณ์อ่ืน 
 ง. กรรมการสหกรณ์ 
24. ทกุคนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อยา่งไร 
 ก. เข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมคัรใจ และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดียวกนั 
 ข. ฝากญาตพ่ีิน้องมาสมคัร 
 ค. ต้องเป็นคนท่ีคณะกรรมการสหกรณ์ให้สมคัร 
 ง. ทําอยา่งไรก็ได้ ได้เป็นทัง้หมดทกุคนอยูแ่ล้ว 
25. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้มาอยา่งไร 
 ก. ได้มาจากการเลือกตัง้ในท่ีประชมุใหญ่ โดยสมาชิกสหกรณ์ 
 ข. สมคัรเข้ามา โดยการสมัภาษณ์งาน 
 ค. ประชาชนทัว่ไป เลือกเข้ามาบริหารงาน 
 ง. ถกูทกุข้อ 
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26. กลุม่คนหลายๆ คนรวมตวักนัออมทรัพย์และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเหมือนกนัเรียกวา่อะไร 
 ก. การรวมเงิน 
 ข. การช่วยกนั 
 ค. การคบหากนั 
 ง. การสหกรณ์ 
27. สมาชิกควรทําอยา่งไรเม่ือมีการเรียกประชมุ 
 ก. เข้าประชมุทกุครัง้ 
 ข. ไมต้่องเข้าประชมุก็ได้ 
 ค. ไมรั่บรู้เลย 
 ง. เข้าประชมุบ้างบางครัง้ 
28. สหกรณ์จดัตัง้ขึน้มาแล้วใครเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
 ก. คณะกรรมการสหกรณ์ 
 ข. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ค. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
 ง. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
29. ตามหลกัการสหกรณ์ผู้ มีอํานาจสงูสดุในสหกรณ์คือใคร 
 ก. สมาชิกสหกรณ์ทกุคน 
 ข. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 ค. เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 ง. กรรมการสหกรณ์ 
30. ในสหกรณ์ “ทนุ” ได้มาจากท่ีใด 
 ก. การออมทรัพย์ของสมาชิก 
 ข. เงินของกรรมการสหกรณ์ 
 ค. เงินจากสมาชิกคนใดคนหนึง่ 
 ง. เงินจากบคุคลทัว่ไป 
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31. สหกรณ์เป็นองค์กรช่วยตวัเองท่ีสามารถเข้าถึงคนยากจนได้ เพราะอะไร 
 ก. ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความมานะบากบัน่ของสมาชิก ความมีวินยัและความเป็นอนัหนึง่อนั 
  เดียวกนั 

ข. สมาชิกสามารถเข้าใจกระบวนการสหกรณ์ได้ ด้วยการเรียนรู้ จากการปฏิบตัจิริง 
ค. ดําเนินการด้วยทรัพยากรของตวัเอง โดยไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัความช่วยเหลือจากภายนอก 
ง. ถกูทกุข้อ 

32. ข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 ก. สหกรณ์เป็นองค์กรรากฐานของท้องถ่ิน สหกรณ์จงึมีความผกูพนักบัชมุชนท่ีสหกรณ์ตัง้อยู ่
  อยา่งใกล้ชิด 

ข. นโยบายของสหกรณ์ ต้องกําหนดโดยสมาชิกของสหกรณ์ เพราะสหกรณ์คือองค์กรท่ี 
 ควบคมุโดยสมาชิก สมาชิกท่ีได้รับเลือกให้เป็นตวัแทนจงึต้องรับผิดชอบตอ่สมาชิก 
ค. สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการช่วยตวัเองของสมาชิก มีการจดัการ ควบคมุ  
 อปุถมัภ์คํา้จนุ โดยสมาชิก และเปิดสําหรับทกุคนท่ีพร้อมจะร่วมรับความเส่ียง และร่วมรับ
 ประโยชน์จากการดําเนินงานร่วมกนั โดยไมมี่การแบง่แยกกีดกนั 
ง. ถกูทกุข้อ 

33. ข้อใดกลา่วผิด 
ก. แรงจงูใจท่ีสําคญัของการมารวมตวัจดัตัง้เป็นสหกรณ์ ก็คือ ผลประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ 

ร่วมกนั 
ข.  การร่วมมือกนัของสมาชิกสหกรณ์ หมายถึง การตกลงให้สญัญา การลงขนั และการ 
  ร่วมมือกนั โดยการใช้ทรัพยากร (ในกระเป๋า) ของสมาชิก 
ค. การสง่เสริมสหกรณ์ สามารถทําได้โดยการนําทรัพยากรจากภายนอกมาให้ 
ง.  การพฒันาสหกรณ์ จะเร่ิมต้นจากการรวมกําลงัคน และจดัตัง้เป็นกลุม่สหกรณ์ขึน้ มีการ

บริหารจดัการ ดงันัน้สหกรณ์จงึต้องเกิดจากความรับผิดชอบร่วมกนัของสมาชิก 
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34. ข้อใดกลา่วผิด 
 ก. การมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะต้องเกิดจากความสมคัรใจ หมายถงึ สมาชิกมี 
   ความสนใจ เห็นประโยชน์ ท่ีจะได้รับเป็นรูปธรรมจากการร่วมเป็นสมาชิก ความเป็น 

  สมาชิกจงึจะมีความหมายและมีคณุคา่ 
ข. การมาร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จะทําให้มีคณุสมบตัใินการรับผิดชอบช่วยเหลือจาก 
 โครงการพฒันา ได้งา่ยขึน้ อีกทัง้มีสทิธิพิเศษตา่งๆ มากย่ิงขึน้ เช่น ได้รับการแจก ได้รับ
 การสนบัสนนุด้านเงินทนุอยา่งคลอ่งตวัขึน้ 
ค. สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทเพียงมาร่วมประชมุใหญ่ 
ง. สหกรณ์ต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของสมาชิก และการตรวจสอบจากภายนอก 

35. ข้อใดกลา่วผิด 
 ก. รายได้ท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ขึน้อยูก่บัสมาชิกวา่จะตดัสนิใจนําไปลงทนุ  
  หรือนําไปเป็นทนุสํารอง หรือนําไปเฉล่ียคืนตามสว่นธุรกิจ (เงินเฉลีย่คืน) 

ข. รายได้สามารถหาได้จากการกําหนดราคาการผกูขาดของรัฐ 
ค. สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือของโครงการตา่งๆในการเป็นช่องทางการกระจายผลผลติ 
ง. ข้อ ข. และข้อ ค. กลา่วผิด 

36. ข้อใดกลา่วถกู 
 ก.  ความยากจน คือการขาดทรัพยากรตา่งๆ ถ้าหากท่านได้รับทรัพยากรมาอดุหนนุ จะ 
  สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 

ข. ความยากจน คือ การขาดโอกาสในการเรียนรู้และการเข้าถงึข้อมลูขา่วสาร ทัง้ด้าน
เทคโนโลยีสนิค้า บริการ การตลาด ฯลฯ 

ค. ความยากจน เป็นโชคชะตาและความอาภพัของตวัเอง 
ง. ฉนัคดิวา่โอกาสจะหลดุพ้นจากความยากจนเป็นไปได้ยากและคงเป็นไปไมไ่ด้ 

37. โดยสรุปท่านคดิวา่ระบบสหกรณ์จะช่วยทา่นได้ เพราะอะไร 
 ก. ทําให้ได้รับการพฒันาภมูิปัญญาได้รับ การศกึษา การให้คําปรึกษา ในด้านตา่งๆ ท่ีจะ 
  ก่อให้เกิดแนวคดิและแนวปฏิบตั ิซึง่จะนําไปสูค่วามสามารถพึง่พงิตนเองได้ 

ข. ทําให้มีโอกาสได้รับการสนบัสนนุในด้านทรัพยากรตา่งๆ 
ค. ให้ตระหนกัถงึความจําเป็น และปัญหาตา่งๆท่ีชมุชนมีร่วมกนั 
ง. ทําให้เกิดบรรยากาศของการทํางานแบบเกือ้กลูตอ่กนั 
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ประวัต ิ                                                    

ผู้ว่าราชการจังหวัด    ดร.สุขุมรัฏฐ์   สาริบุตร                  
คู่สมรส  ดร.อนงค์วชิญา   สาริบตุร  
การศึกษา 
 ปริญญาตรี ด้านการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท MINI MBA สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาดษุฎีกิตตมิศกัดิ ์สาขารัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 ปริญญาเอก Ph.D. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)รุ่นท่ี 43 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 ปลดัอําเภอ ก่ิงอําเภอสอ่งดาว ก่ิงอําเภอคําตากล้า และก่ิงอําเภอนํา้อนู จงัหวดัสกลนคร 
 รักษาการนายอําเภอท่าคนัโท ในปี พ.ศ. 2522 
 นายอําเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ในปี พ.ศ. 2523 
 นายอําเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  ในปี พ.ศ. 2525 
 นายอําเภอท่าบอ่ จงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2528 
 ผู้ช่วยปลดัจงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2532 
 นายอําเภอบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2534 
 นายอําเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ในปี พ.ศ. 2535 
 ปลดัจงัหวดัแมฮ่่องสอน ในปี พ.ศ. 2535 
 ปลดัจงัหวดัหนองคาย  ในปี พ.ศ. 2536 
 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2538 
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 รองผู้วา่ราชการจงัหวดัสโุขทยั ในปี  พ.ศ. 2539 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม  
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัหนองบวัลําภ ูในปี พ.ศ. 2544 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัปราจีนบรีุ ในปี พ.ศ. 2546 
 ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ ในปี พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั  

ดร.สุขุมรัฏฐ์   สาริบุตร  และดร.อนงค์วิชญา  สาริบุตร  คูชี่วิตท่ีมีสว่นสําคญัตอ่การ
สร้างเสริมจงัหวดัสมทุรปราการให้มีความพร้อม และมีศกัยภาพอยา่งเพียงพอท่ีจะก้าวไปเป็นเมือง
หลกัท่ีสําคญัของประเทศไทย จากความทุ่มเทและความพากเพียรอยา่งมุง่มัน่ของทา่นทัง้สอง จงึ
สง่ผลให้ชาวจงัหวดัสมทุรปราการตา่งช่ืนชมในผลงานอีกทัง้มีความต้องการให้ทา่นทัง้คูอ่ยูเ่ป็นร่ม
โพธ์ิร่มไทรของชาวสมทุรปราการตลอดไปท่ีมีสว่นในการสร้างเสริมจงัหวดัสมทุรปราการให้
เจริญก้าวหน้า 

 นบัจากวนัท่ีทา่นและครอบครัว ได้เข้ามาบริหารดแูลเทศบาลนครเมืองสมทุรปราการใน
ช่วงเวลาหนึง่ปีท่ีผา่นมา  จงัหวดัสมทุรปราการได้พลกิโฉมและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้
อยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาหลกัท่ีสะสมมานานก็เร่ิมคล่ีคลายลง  ด้วยวิสยัทศัน์อนักว้างไกล และ
มีอดุมการณ์ท่ีชดัเจน ในการบริหารท้องถ่ินและสามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนอยา่ง
แท้จริง จากการแก้ไขปัญหาอยา่งมีทิศทาง และมีระบบจดัการท่ีดี  จงึสง่ผลให้จงัหวดั
สมทุรปราการเร่ิมเปล่ียนแปลงและมีแนวโน้มท่ีจะมีความเจริญเตบิโตในทกุด้านๆ ให้สมกบัเป็น
เขตอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ ท่านมีมมุมองท่ีก้าวไกล โดยมีความตัง้ใจจะทําให้จงัหวดั
สมทุรปราการ เป็นเมืองนา่อยู ่ ท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียว มีอตุสาหกรรม ก้าวไกล มี
การเกษตรก้าวหน้า เป็นศนูย์กลาง Logistics และเป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิ         
สวุรรณภมูิ  โดยท่านได้กําหนดวิสยัทศัน์ของจงัหวดัสมทุรปราการไว้วา่ จะทําให้จงัหวดั
สมทุรปราการเป็นศนูย์กลาง Logistics เพ่ือการสง่ออกสนิค้าเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมของ
ชาต ิ เป็นเมืองท่ีสะอาดนา่อยู ่ และเป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ อีกทัง้จะ
เป็นเมืองแหง่สหกรณ์  ทา่นมีความสามารถบรูณาการงานตา่ง ๆ ได้อยา่งเช่ือมโยง   จงึสง่ผลให้
ปัญหาหลกัๆ ของจงัหวดัสมทุรปราการ  ท่ีเรือ้รังมานาน ไมว่า่จะเป็นปัญหาด้านนํา้ท่วมเมือง 
ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาสิง่แวดล้อม อนัเน่ืองมาจากจงัหวดัสมทุรปราการ
เป็นจงัหวดัท่ีมีชมุชนอยูก่นัอยา่งแออดั เพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีผู้คนอพยพมาอาศยัอยูจ่ากทัว่ทกุ
สารทิศ เม่ือผู้คนมาอาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งหนาแนน่ จงึสง่ผลให้เกิดปัญหาทางสงัคมตามมาอยา่ง
มาก มีทัง้คดีเลก็คดีน้อย รวมถงึคณุภาพชีวิตท่ีตกต่ําของประชาชนในทกุพืน้ท่ี แตปั่ญหาเหลา่นัน้
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มิได้ทําให้ท่านทัง้คูเ่กิดความท้อถอย แตก่ลบัมีสว่นเสริมแรงให้ทา่นผู้วา่       ดร.สขุมุรัฏฐ์  สาริบตุร 
และภรรยาคูชี่วิต ดร.อนงค์วชิญา สาริบตุร มีปฏิภาญและความตัง้ใจอยา่งแรงกล้าท่ีจะขจดัต้นตอ
ของปัญหาอยา่งจริงจงั และด้วยความเช่ือมัน่วา่ทกุปัญหามีทางออก ประกอบกบัความรักท่ีมี
ให้กบัคนในพืน้ท่ีอยา่งจริงใจ ไมน่านเกินรอผลลพัธ์ของความสําเร็จจงึเร่ิมปรากฏผล จงึไมน่่า
แปลกใจวา่ทําไม CEO และคูชี่วิตจงึได้รับสรรพนามวา่เป็นพอ่เมืองและแมเ่มืองแห่งจงัหวดั
สมทุรปราการ นอกจากนัน้ทัง้คูย่งัได้ทํางานเพ่ือรับใช้สงัคมอีกมากมาย อาทิเชน่ ก่อตัง้มลูนิธิ
กรุณาขึน้ในจงัหวดัหนองบวัลําภ ู            เพ่ือช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้ ป่วยโรค
เอดส์ การจดัตัง้กองทนุเพ่ือการศกึษาเดก็ยากจน           เดก็กําพร้า สง่เสริมการฝึกอาชีพเพ่ือให้
ประชาชนมีงานทําร่วมกบัหน่วยงานพฒันาชมุชนและศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดั
หนองบวัลําภ ูสง่เสริมสนบัสนนุด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี  อีกทัง้ได้ร่วมกบัศนูย์ปฏิบตักิาร
ตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิจงัหวดัหนองบวัลําภ ู จนโครงการตา่ง ๆ บรรลผุลสําเร็จด้วยดี และได้
ก่อตัง้มหาวทิยาลยัรามคําแหงหนองบวัลําภ ู โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากข้าราชการและคน
ในท้องถ่ินช่วยกนัหาเงินทกุบาททกุสตางค์มาสร้างจนสําเร็จ ทําให้คนในท้องถ่ินรวมถงึจงัหวดั
ใกล้เคียงได้มีโอกาสเรียนจนจบมหาวทิยาลยัโดยไมต้่องไปเรียนไกล เป็นการช่วยสร้างโอกาสทาง
การศกึษาให้กบัประชาชนได้อีกทางหนึง่ 

 ทีมวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ ได้มีโอกาสเข้ามาทํา
การวิจยัในครัง้นี ้ จงึได้เห็นสมควรท่ีจะรวบรวมแนวคดิ และแนวทางท่ีท่านได้ถือปฏิบตัมิาโดย
ตลอดมาบนัทกึไว้ เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัแิก่บรรดาผู้ นําท่ี
สนใจ  ทัง้นีเ้พ่ือจะได้ร่วมกนัสร้างสรรค์องค์กรให้พฒันาก้าวไกลตอ่ไป   
 

 

ดร.สขุมุรัฏฐ์   สาริบตุร และดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร  ทัง้สองทา่นมีแนวคดิในการบริหาร
ท่ียดึถือมาโดยตลอดวา่ “จะใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์สขุ
ของประชาชน เป็นหลกัสําคญัในการทํางาน”  

  
 
ดร.สขุมุรัฏฐ์ สาริบตุร จดัวา่เป็นผู้ นําแห่งการเปล่ียนแปลงและการสร้างเครือขา่ยแห่งคณุ

คา่ท่ีประสบความสําเร็จ ได้ให้แนวทางปฏิบตังิานไว้วา่ 

แนวทางการปฏิบัตงิาน 

แนวคดิในการบริหารงาน 
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การจะบริหารองค์กรใด ๆ ได้สําเร็จ ต้องมององค์รวมให้ทะลปุรุโปร่ง ต้องตอบโจทย์ 3 ข้อ             
ให้กระจ่างชดัเจนเสียก่อน 

โจทย์ข้อ 1. จงัหวดัสมทุรปราการขณะนีเ้ป็นอยา่งไร  

โจทย์ข้อ 2. เราจะนําพาจงัหวดัสมทุรปราการก้าวไปสูทิ่ศทางใด 

โจทย์ข้อ3.เราจะต้องทําอยา่งไรจงึจะทําให้จงัหวดัสมทุรปราการก้าวไปสูค่วามสําเร็จอยา่งท่ีใฝ่ฝัน 
โจทย์ท่ีข้อ 1 จะสําเร็จได้นัน้  จะต้องทําให้คนในจงัหวดัทัง้ผู้ นํา ผู้ตาม เข้าใจในทิศทางของ

เรา รวมถงึทําให้ประชาชนขานรับ พร้อมใจ และเตม็ใจร่วมมือและร่วมใจให้ได้ และเพ่ือตอบโจทย์
ข้อแรกให้ได้วา่ “ขณะนีจ้งัหวดัสมทุรปราการของเราเป็นอยา่งไร” จําเป็นต้องทํา SWOT 
ANALYSIS  เสียก่อน หากจะวิเคราะห์ปัญหาของจงัหวดัสมทุรปราการในภาพรวมแล้วจงัหวดั
สมทุรปราการถือวา่เป็นเพียงเมืองเลก็ๆ แตใ่นความเลก็นัน้ กลบัซอ่นสิง่ตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจเอาไว้
มากมาย สมดงัความหมายของจงัหวดัท่ีเปรียบเสมือนเมืองท่ีมีชายทะเลเป็นกําแพงกนั ปัจจบุนั
จงัหวดัสมทุรปราการมีอตัราการขยายตวัสงู เป็นจดุท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ ซึง่พร้อมจะเปิด
ใช้อยา่งสมบรูณ์แบบในปี พ.ศ. 2549 ด้วยเหตนีุจ้งัหวดัสมทุรปราการจงึเป็นหนึง่ในกลุม่
ยทุธศาสตร์ 5 จงัหวดั ท่ีเรียกวา่ “เบญจบรูพาสวุรรณภมูิ” อีกทัง้ยงัได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพใน
เร่ือง Logistics เพ่ือรองรับกบัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม  จงึสามารถกลา่วได้วา่จงัหวดั
สมทุรปราการเป็นเมืองท่ีไมเ่คยหยดุน่ิงด้านการเปล่ียนแปลงเป็นจงัหวดัท่ีต้องก้าวให้ทนัตอ่
เหตกุารณ์โลกตลอดเวลา  และพร้อมจะเป็นศนูย์กลางการขนสง่ของประเทศในอนาคต 

(Strength)  จดุแข็งหรือศกัยภาพท่ีโดดเดน่ของจงัหวดัสมทุรปราการ จากการวเิคราะห์พบวา่ 

1. เป็นจงัหวดัท่ีมีความพร้อมด้านอตุสาหกรรม  เป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมสง่ออกท่ีสําคญัทัง้
ภายในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิง่ทอ เคร่ืองหนงั และ
อาหารแปรรูป 
2. จงัหวดัสมทุรปราการมีพืน้ท่ีตดิตอ่กบักรุงเทพมหานคร มีความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทนุ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีกําลงัซือ้สงู  สามารถตดิตอ่และใช้
บริการจากสถาบนัการเงินได้สะดวก รวดเร็ว รวมทัง้อยูใ่กล้แหลง่ศนูย์กลางข้อมลูขา่วสาร  ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจของผู้ประกอบการ 
3. มีเส้นทางการคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยงสูจ่งัหวดัใกล้เคียงและภมูิภาคอ่ืนๆของประเทศ  
สะดวกในการเดนิทางทัง้ทางบก  และทางนํา้  อาทิเช่น ถนนสายบางนา – ตราด ถนนสขุมุวิท ถนน
มอเตอร์เวย์ ท่ีเช่ือมถนนวงแหวนด้านตะวนัออก รวมทัง้สามารถใช้แมนํ่า้เจ้าพระยา เป็นเส้นทาง
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ขนสง่สนิค้าไปยงัตลาดตา่งประเทศได้โดยสะดวก  และท่ีสําคญัเป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ
ซึง่เป็นสนามบนิแห่งใหมท่ี่ทนัสมยัมีเส้นทางการคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยงสูจ่งัหวดัใกล้เคียงและ
ภมูิภาคอ่ืนของประเทศ  สะดวกในการเดนิทางทัง้ทางบกและทางนํา้  อาทิเชน่ ถนนสายบางนา – 
ตราด ถนนสขุมุวิท ถนนมอเตอร์เวย์ ท่ีเช่ือมกบัถนนวงแหวนด้านตะวนัออก  
4. มีกลุม่อตุสาหกรรมการสง่ออกท่ีมีศกัยภาพ  เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์  ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 
ฯลฯ ท่ีมีการวิจยัพฒันา (R&D) ซึง่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัเครือขา่ยอตุสาหกรรมทัง้
ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SMEs) 
5. มีแมนํ่า้เจ้าพระยา  แมนํ่า้บางปะกงไหลผา่น และมีพืน้ท่ีตดิฝ่ังทะเล ทําให้เหมาะกบัการทํา
ประมงเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  มีแหลง่นํา้ลําคลองท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกูพืชผกั และผลไม้ 

(Weakness)  จดุออ่นท่ีเป็นจดุด้อย ซึง่ต้องคอ่ยๆปรับเปล่ียนจงัหวดัสมทุรปราการ  ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ 

1. มีทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม ทัง้จากนํา้เสีย และกลิน่จากโรงงาน
อตุสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ การจราจรตดิขดั  ขยะมลูฝอย  และสิง่ปฏิกลูจากโรงงาน
อตุสาหกรรมและชมุชน รวมทัง้มีการทรุดตวัของดนิ เน่ืองจากมีการสบูนํา้บาดาลมาใช้ 
2. มีประชากรแฝงท่ีอพยพเข้ามาทํางาน โดยไมแ่จ้งย้ายและเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านให้ถกูต้อง
เป็นจํานวนมาก ทําให้จงัหวดัขาดรายได้จากงบประมาณท่ีจดัสรรเพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีตามจํานวน
ประชากร 
3. การประกาศใช้กฎหมายผงัเมืองรวม เป็นอปุสรรคตอ่การขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมท่ี
ต้องการเพิ่มประสทิธิภาพในการแขง่ขนั 
4. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการผลติบคุลากรของ
สถาบนัการศกึษายงัไมต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
(Opportunity)  โอกาสในการพฒันา เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบัจงัหวดัสมทุรปราการ  
จากการสํารวจพบวา่ยงัมีโอกาสอีกมาก อาทิเชน่ 

1. เป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ  ซึง่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางอากาศของภมูิภาค จงึมี
โอกาสพฒันาเป็นศนูย์กลางกระจายสนิค้าท่ีเช่ือมโยงทัง้ทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และสนามบนิสู ่   
อินโดจีนและตลาดโลก 
2. นโยบายเปิดการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก  และข้อตกลงทวิภาคีของรัฐบาล ทําให้
ภาคอตุสาหกรรมมีโอกาสพฒันา สามารถเข้าถงึเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทําให้สามารถลดต้นทนุ ซึง่
จะช่วยยกระดบัคณุภาพและมาตราฐานสนิค้าสูร่ะดบัสากลได้ 
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3. กระแสนิยมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว และ
สามารถสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงการท่องเท่ียว การศกึษาวิถีชีวิตชมุชนและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
4. กระแสนิยมบริโภคสนิค้าปลอดสารพิษมากขึน้  จงึมีโอกาสพฒันาก้าวเป็นศนูย์กลางการผลติ
สนิค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมาตรฐานก้าวสูต่ลาดโลกได้ 
5. นโยบายการพฒันาเมืองศนูย์กลางการบนิสวุรรณภมูิ  ทําให้มีโอกาสพฒันาเป็นแหลง่ท่ีอยู่
อาศยั เพ่ือรองรับการขยายตวัของชมุชนอยา่งเป็นระบบ 

(Threat)  อปุสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาจงัหวดัสมทุรปราการ 
1. ปัญหาด้านความสามารถในการแขง่ขนั  และมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไมใ่ช่ภาษี (NTBs)  
2. การขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  ปัญหาแรงงานตา่งด้าว และผู้หลบหนีเข้า
เมืองท่ีมีแนวโน้มสงูมากขึน้ สง่ผลกระทบตอ่ปัญหาสงัคม ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
3. ผลกระทบจากการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีขาดระบบการจดัการท่ีดี  ทําให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวติและเศรษฐกิจโดยรวม  ซึง่
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืน 

สําหรับโจทก์ข้อท่ี 2 เราจะนําพาองค์กรของเราไปเป็นอะไรนัน้  ผู้วา่ ดร.สขุมุรัฏฐ์       สาริบตุร  
ได้ตอบคําถามข้อนีใ้ห้กบัชาวจงัหวดัสมทุรปราการโดยตัง้วิสยัทศัน์ไว้วา่ “จะทําให้จงัหวดั
สมทุรปราการเป็นเมืองนา่อยู”่ ท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวมีอตุสาหกรรมก้าวไกล มีการเกษตร
ก้าวหน้า เป็นศนูย์กลาง Logistics และเป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ  อีก
ทัง้จะเป็นเมืองแห่งสหกรณ์   

 สว่นโจทก์ข้อท่ี 3 เราจะต้องทําอยา่งไรจงึจะทําให้จงัหวดัสมทุรปราการก้าวไปสูค่วามสําเร็จ
อยา่งท่ีใฝ่ฝัน ดร.สขุมุรัฏธ์  สาริบตุร กลา่ววา่การท่ีจะก้าวไปสูค่วามสําเร็จตามท่ีใฝ่ฝันไว้นัน้ ต้องมี
การกําหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์  แผนการปฏิบตังิานในทกุๆเร่ืองให้ชดัเจน รวมถงึมีการ
ตรวจสอบ ตดิตามผลอยา่งจริงจงั และตอ่เน่ือง ก็จะช่วยให้ง่ายขึน้ การบรรลคุวามสําเร็จจะต้อง
พิจารณาทัง้ด้านเวลา ด้าน output ด้าน outcome ตลอดจนด้านคณุภาพประกอบกนัไปด้วย 
จงัหวดัสมทุรปราการจงึได้กําหนดนโยบายในด้านตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้
 ด้านการทําให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู ่  หมายถงึ ต้องทําให้ประชาชนมีสขุภาพท่ีดี  มีการ
ปราบปรามยาเสพตดิ  กําจดัผู้ มีอิทธิพล  ทําให้ประชาชนมีการศกึษา บ้านเมืองมีความสะอาด
เรียบร้อย  และประชาชนในจงัหวดัต้องชว่ยกนัแก้ไขปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ ปัญหานํา้เน่า
เสียให้ลดน้อยลงจนหมดไป 
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 ด้านการท่องเท่ียว  เน่ืองจากสมทุรปราการมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจและสวยงาม
มากมาย เชน่วดัวาอาราม  แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตทิัง้ท่ีเลียบแมนํ่า้เจ้าพระยา และอา่วไทย 
โบราณสถาน เมืองโบราณ ฟาร์มจระเข้  พิพธิภณัฑ์ช้างเอราวณั ซึง่จะต้องร่วมมือกนัให้การ
สง่เสริมสนบัสนนุให้การทอ่งเท่ียวเหลา่นีเ้ป็นท่ีน่าสนใจมากขึน้ 
 ด้านอตุสาหกรรม เป็นเร่ืองท่ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการสง่เสริมกนัมาอยา่งตอ่เน่ือง 
เพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีโรงงานอตุสาหกรรมมาก  แตส่ิง่ท่ีจะต้องดแูลเป็นพิเศษ คือ เร่ืองของความ
สะอาด การควบคมุและการบําบดันํา้เสีย 
 ด้านการเกษตรกรรม จะมีการสง่เสริมสนบัสนนุปัจจยัเอือ้อํานวยให้ดียิ่งขึน้ เชน่ การทํา
ประมงในทะเล ในแมนํ่า้ การเลีย้งปลาสลดิท่ีขึน้ช่ือ  การปลกูมะมว่งนํา้ดอกไม้  รวมถึงการเลีย้งกุ้ ง  
โดยมุง่สง่เสริมให้ก้าวหน้ากวา่ท่ีเป็นอยู ่  เพราะเกษตรยงัเป็นหวัใจสําคญัของประเทศ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการท่ีจะเป็นครัวโลกในอนาคต  จงึจําเป็นต้องช่วยกนัสร้างผลผลติเหลา่นีป้้อนเข้า
ศนูย์กลาง 
 ด้าน Logistics ต้องทําให้จงัหวดัสมทุรปราการ มีความสะดวกในเร่ืองของการขนสง่ทกุ
ด้านทัง้ทางบก ทางนํา้  ทางทะเล ต้องมีศนูย์กลางวางตู้คอนเทนเนอร์ และท่ีกกัเก็บสนิค้าใน
จํานวนเพียงพอเพ่ือรองรับกบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่ีเพิม่ขึน้ในทกุระดบั และทําการ
ประชาสมัพนัธ์สง่เสริมให้เกิดการเช่าซือ้อยา่งครบวงจร ทัง้ด้านผลผลติ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ตา่ง ๆ 
ในการทํางานรวมถึงจดัระบบการจดัสง่ให้อยูท่ี่เดียว เพ่ือให้เกิดการประหยดัลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย
ด้านการขนสง่ลง 
 ด้านการสง่เสริมผลติภณัฑ์โอทอป  ยงัคงให้มีการสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ือง มีการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี  โดยการสง่เสริมให้สนิค้าตา่ง ๆให้ได้รับมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ชมุชน  ชว่ยยกระดบัสนิค้า ให้มีมาตรฐานสงู  เพราะเป็นช่องทางหนึง่ท่ีจะสร้างช่ือเสียง
ให้กบัท้องถ่ิน สร้างรายได้ให้กบัประชาชน เพ่ือให้เศรษฐกิจในชมุชนเตบิโตมากยิ่งขึน้ 
 สว่นการท่ีจงัหวดัสมทุรปราการเป็นท่ีตัง้ของสนามบนิสวุรรณภมูิ  เราจงึต้องเตรียมความ
พร้อมในการรองรับการขยายตวัอยา่งเป็นระบบระเบียบ ทัง้ด้านถนน ท่ีอยูอ่าศยั สิง่แวดล้อม  และ
ต้องหาวิธีแก้ไขป้องกนัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีจะตามมา ทัง้ปัญหาการจราจร ขยะ การบําบดันํา้เสีย ซึง่
เราได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดแูลเร่ืองดงักลา่วอยา่งใกล้ชิด 
 อยา่งไรก็ตาม  การเกิดเป็นเมืองใหมท่ี่ทนัสมยั ความเจริญเตบิโต ก็จําเป็นต้องมีนโยบาย
ในการควบคมุด้านตา่ง ๆ ให้อยูใ่นกฎเกณฑ์ เพ่ือความเป็นระเบียบ และป้องกนัการเกิดปัญหา
ภายหลงั เชน่ ปัญหาด้านประชากรเพิม่มากขึน้จากการโยกย้ายถ่ินฐาน และการจ้างงาน ปัญหา
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ขยะล้นเมือง  ปัญหามลภาวะ ปัญหาการจราจร ซึง่ในแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั  เราได้แจกแจง
นโยบาย และกระจายให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านตา่ง ๆ ไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึง่เช่ือวา่ถ้า
สามารถทําได้ตามท่ีวางไว้ปัญหาตา่งก็จะสามารถแก้ไขได้อยา่งเรียบร้อย 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ของจังหวัด 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.ศนูย์กลางโลจิสตกิส์ (Logistics Center) 1.1 เป็นศนูย์กลางโลจิสก์ตกิส์  

2.ศนูย์กลางอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง 
(Industrial  Cluster) 

2.1เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองและเช่ือมโยง 
(Cluster) ด้านรถยนต์ ชิน้สว่นยานยนต์ ไฟฟ้า 
อิเลคทรอนิค สิง่ทอ เคร่ืองหนงั    และอาหารแปรรูป 

3.แหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิ    
สวุรรณภมูิ 

3.1เป็นแหลง่รองรับการขยายตวัของสนามบนิสวุรรณภมูิ 
ทัง้ทางด้านพาณิชยกรรมด้านอตุสาหกรรม และการ
บริการอยา่งครบวงจร และมีการบริหารการจดัการ
บ้านเมืองท่ีดี 

4.รองรับยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดั 

4.1 เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพเชิงนิเวศท่ีใกล้เมือง
หลวง   (One day tour)  
4.2เป็นแหลง่ผลติสมนุไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทยท่ีมีประสทิธิภาพ และปลอดภยัได้รับการยอมรับ
จากประชาชน 

5.การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจาย
รายได้ 

5.1 ประชาชนมีการเพิ่ม  และกระจายรายได้ท่ีดี 

6.การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
6.1 บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจดัการ
สิง่แวดล้อมท่ีดี 

 

 จะเห็นได้วา่แนวทางการปฏิบตัท่ีิทา่นดร.สขุมุรัฏฐ์  สาริบตุร ได้กลา่วมาทัง้หมด เป็น
แนวทางท่ีเลง็เห็นถึงความสําเร็จเป็นรูปธรรมได้อยา่งชดัเจน ท้ายสดุนี ้ ทา่นได้ฝากความในใจถงึพ่ี
น้องชาวสมทุรปราการไว้ดงันี ้ในฐานะท่ีผมได้ปฏิบตังิานในตําแหนง่ CEO เมืองสมทุรปราการ ผม
ต้องขอขอบพระคณุท่ีชาวจงัหวดัสมทุรปราการ  และหวัหน้าสว่นราชการทกุคน  รวมถงึผู้บริหาร
ของภาคเอกชนทกุฝ่าย ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจผนกึกําลงักนัช่วยสร้างสรรค์จงัหวดัสมทุรปราการของ
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เรามาโดยตลอด โดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ผมรู้สกึภาคภมูิใจในทกุทา่นและประทบัใจผู้ ร่วม
ทีมงานทกุคน อยา่งสดุซึง้  

ประวัต ิ                           

      
ดร.อนงค์วิชญา  สาริบุตร 

วันเดือนปีเกดิ  21  พฤษภาคม  2496  

เกดิที่ อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

คู่สมรส ดร.สขุมุรัฏฐ์   สาริบตุร  ตําแหนง่ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ 

การศึกษา  
 ปริญญาตรี การศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา(บางแสน) 
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)  
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
 ปริญญาเอก Ph.D. สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 รับราชการครู กรมสามญัศกึษา อาจารย์ 2 ระดบั 7 
 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 นายกสมาคมสง่เสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ประธานท่ีปรึกษากรรมการพฬัราสตรีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ประธานศนูย์เฉลมิพระเกียรตชิ่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัปราจีนบรีุ 
 นายกสมาคมสง่เสริมวฒันธรรมหญิงจงัหวดัปราจีนบรีุ 
 กรรมการสภาสตรีแห่งชาตใินพระบรมราชินปูถมัภ์ 
 นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสมทุรปราการ ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั 
 อาจารย์พิเศษมหาวทิยาลยัรามคําแหง 
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 อาจารย์พิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
 
 ท่ีปรึกษากองทนุพฒันาชนบทในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช 
   กมุารี จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ท่ีปรึกษากองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองจงัหวดัหนองบวัลําภ ู

ผลงานดเีด่น 

ปี พ.ศ. 2538 – 2548 
 ได้รับคดัเลือกเป็นสตรีไทยดีเดน่แหง่ชาต ิประจําปี 2548 โดยสภาสตรีแห่งชาตใินพระบรม 
    ราชินปูถมัภ์สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 
 ผู้ ร่วมก่อตัง้มหาวิทยาลยัรามคําแหง เฉลมิพระเกียรตสิาขสวิทยาบริการ จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผู้ เร่ิมก่อตัง้ “มลูนิธิกรุณา” จงัหวดัหนองบวัลําภ ู 
 จดัตัง้ศนูย์เฉลมิพระเกียรตชิ่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเอดส์ และผู้ตดิเชือ้ HIV จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 จดัตัง้ศนูย์สงเคราะห์เพ่ือชว่ยเหลือคนชรา เดก็กําพร้า และคนพิการจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผู้ ร่วมก่อสร้างอนสุาวรีย์ไทยอาสาป้องกนัชาต ิจงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 ผู้ ร่วมโครงการปรับปรุงก่อสร้างพพิิธภณัฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และพิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์  
    จงัหวดัหนองบวัลําภ ู
 กรรมการก่อตัง้วิทยาลยัชมุชนระหวา่งประเทศจงัหวดัหนองคาย ระหวา่งไทย - สหรัฐอเมริกา 
 กรรมการก่อตัง้สมาคมสนัตภิาพแหง่ประเทศไทย 
 เป็นท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิค์ณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและกีฬา วฒุิสภา 
 ผลงานวิจยัเร่ือความสมัฤทธ์ิผลของผู้ นําสตรีทางการเมืองไทยในบทบาทสมาชิกสภาผู้แทน 
   ราษฎร  
 ผลงานวิจยัเร่ือง ประสทิธิผลขององค์การบริหารสว่นตําบลในจงัหวดัสโุขทยั 
 จดัตัง้กองทนุสง่เสริมอาชีพสตรีจงัหวดัหนองบวัลําภ ู

การศึกษาดงูาน 

 ประเทศองักฤษ ดงูานด้านมธัยมศกึษา  
 ประเทศสเปน, โปรตเุกส และอิตาลี ดงูานด้านสิง่แวดล้อม 
 ประเทศองักฤษ, ฝร่ังเศส, เยอรมนั และสวิตเซอร์แลนด์  ดงูานด้านการปกครองท้องถ่ิน ร่วมกบั 
    องค์การบริหารสว่นจงัหวดัหนองคาย 
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

 พ.ศ. 2521  จตัตรุถาพรช้างเผือก (จ.ช.) 

 พ.ศ. 2526  ตตยิาภรณ์มงกฎุไทย  (ต.ม.) 

 พ.ศ. 2530  ตติยิาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

 พ.ศ. 2538  ทตุยิาภรณ์มงกฎุไทย (ท.ม.) 

 พ.ศ. 2544  ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 

เหรียญตรา   :   เหรียญตรากาชาดสมนาคณุชัน้ท่ี 1 

      : ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดเีด่นแห่งชาต ิ ประจาํปี 2548 โดยสภาสตรี
แห่งชาตใินพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ 
 

  

 ดร.อนงค์วิชญา สาริบุตรในฐานะแมเ่มืองในการขบัเคล่ือนจงัหวดัสมทุรปราการ ได้
ให้ข้อคดิในการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรแหง่คณุคา่วา่ ทา่มกลางกระแสโลกท่ีปรับเปล่ียนอยา่ง
รวดเร็วเช่นทกุวนันี ้ ความร่วมมือร่วมใจของคนในสงัคมถือเป็นสิง่สําคญัท่ีจะเป็นพลงัผลกัดนัให้
เกิดความสําเร็จได้ ดงันัน้ การสร้างเครือขา่ยพนัธมติร จงึเป็นสิง่ท่ีต้องทําอยา่งจริงจงั การจะ
เช่ือมโยงเครือขา่ยอยา่งยัง่ยืนนัน้ต้องสร้างความสมัพนัธ์และกระชบัเกลียวสมัพนัธ์ให้แนบแนน่
เสียก่อน ผู้ นําจะสร้างเครือขา่ยได้สําเร็จจงึต้องมี     มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เพราะผู้ นําเป็นแกนหลกัเป็น
ศนูย์รวมใจผู้คนท่ีจะมาเช่ือมโยงตอ่กนั “มนษุยสมัพนัธ์” จดัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยทําให้เราทํางาน
อยา่งมีความสขุ และยงัช่วยให้การงานบรรลผุลสําเร็จได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้สามารถสร้างเครือขา่ย
พนัธมิตรแห่งความยัง่ยืน และสิง่ท่ีสะท้อนข้อคดิของท่านได้ชดัก็คือ ดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร 
สามารถท่ีจะทํางานและคลกุคลีกบัประชาชนได้ทกุเพศทกุวยัทกุระดบัชัน้ ดร.อนงค์วิชญา            
สาริบตุร จะเห็นวา่ทา่นได้ใช้หลกั  7  ประการ ในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ กบัคนในพืน้ท่ีด้วยความ
เอาใจใสร่่วมทกุข์ร่วมสขุกบัชมุชนอยา่งจริงจงั จนสง่ผลให้ทา่น มีเครือขา่ยอยา่งกว้างขวางไปทัง้
จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ท่านได้ให้แนวทางปฏิบตัตินในการสร้างสมัพนัธ์กบัผู้คน ไว้ดงันี ้

แนวคดิในการปฏิบัตงิาน 
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1. จงเป็นผู้ ฟังท่ีดี ดร.อนงค์วชิญาจะรับฟังปัญหาในทกุพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเข้าไปมีสว่นร่วม โดย
เป็นนกัฟังท่ีดีสง่เสริมให้คูส่นทนาได้พดู โดยพยายามตัง้คําถามให้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีเขากําลงัพดู 
แสดงให้เห็นถงึความเอาใจใสต่อ่ปัญหาของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี 

2. มีมารยาทไมข่ดัคอคูส่นทนา ดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร  เช่ือวา่ ไมมี่ใครชอบให้คนอ่ืนมา
โต้เถียง หรือขดัแย้งในความคดิ แตจ่ะถือโอกาสแก้ไขโดยการเสนอข้อคดิแทนในทํานองท่ีวา่ ขอ
แสดงความเห็นเพิม่เตมิเม่ือเขาพดูจบ นอกจากนัน้ยงัมีความตัง้ใจอดทนฟังปัญหาของทกุคนอยา่ง
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ อีกทัง้มีอารมณ์คล้อยตามอีกด้วย 

3. ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสดใส ผู้ ท่ีมีโอกาสคลกุคลีกบั ดร.อนงค์วิชญา มกัจะพบรอยยิม้ของ
ท่านพรมอยูบ่นใบหน้าตลอดเวลา ทําให้ผู้มาตดิตอ่ หรือผู้ ท่ีทํางานร่วมกนัมีความรู้สกึสบายใจ 
และมีท่าทีเป็นมิตรกบัทกุคน 

4. ต้องมีบคุลกิท่ีน่าศรัทธา  ดร.องค์วิชญา สาริบตุร สามารถแตง่กายแลวางตวัได้อยา่ง
เหมาะสม นา่เช่ือถือ มีความสง่างามในตวัท่านเสมอ 

5. ต้องมีจิตวิญาณแห่งการเป็นผู้ให้ ทกุครัง้ท่ีมีโอกาส ท่านจงึพร้อมให้การช่วยเหลือและ
แบง่ปันนํา้ใจให้กบัคนรอบข้างอยูเ่สมอ  

6. ต้องรู้จกัใคร่ครวญถึงความถกูต้องและความเหมาะสม ดร.อนงค์วชิญา มีประสบการณ์
การทํางานด้านสงัคม เคยเป็นแมพ่มิพ์ของชาต ิ ผลงานของท่านเป็นท่ีช่ืนชม ยนิดี และได้รับการ
ยอมรับอยา่งถ้วนหน้า จนได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตัง้ สว. ในวนัท่ี 19 เมษายน 2549 
ท่านได้รับเลือกให้เป็นสว.ของจงัหวดัหนองบวัลําภดู้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 

7. ต้องมีวิสยัทศัน์ก้าวไกล ดร.องค์วิชญา เป็นผู้ มีความสามารถ มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล มี
คณุธรรม      ยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวคดิในการทํางานมาตลอดเวลา 

 

 

  ดร.อนงค์วชิญา  สาริบตุร   เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์อยา่งมากและคลกุคลีกบังานด้าน
ชมุชนอยา่งใกล้ชิด ได้ฝากข้อคดิให้กบับรรดาผู้ นําในจงัหวดัสมทุรปราการ และทกุฝ่ายท่ีมีสว่น
สร้างเสริมความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ไว้ดงันี ้

1. แนวทางการพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรให้เกิดความยัง่ยืนได้นัน้ต้องกําหนดวิสยัทศัน์  
ในการเช่ือมโยงเครือขา่ยไว้ให้ชดัเจนโดยมุง่เน้นให้เกิดความสมัพนัธ์ในระยะยาวอยา่งตอ่เน่ือง 
  2. สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกลุม่/องค์กรพนัธมิตรให้ได้ โดยความร่วมมืออาจจะ
ทําในรูปแบบเครือขา่ยทางธุรกิจ เครือขา่ยทางสงัคม หรือเครือขา่ยทางวทิยาการ ก็ได้ 

 แนวทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายแห่งคุณค่า    
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  3. ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยจะต้องมีแผนการดําเนินงาน แสดงกิจกรรมตา่งๆ ไว้
อยา่งชดัเจน 
  4.   มีปัจจยัช่วยเสริมความเข้มแข็งและความยัง่ยืนของเครือขา่ยพนัธมิตร  อาทิเชน่ 

4.1 องค์กรพนัธมติร เป็นตวัจกัรสําคญั ซึง่ต้องแสดงบทบาทและการมีสว่นร่วมอยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม  จําเป็นต้องเร่ิมจากการพฒันา วิสยัทศัน์ ทกัษะและประสบการณ์แก่ผู้ นํา และ
ฝ่ายบริหารจดัการ กลุม่องค์กรภาคประชาชนให้ถกูต้องเหมาะสม เพ่ือให้เกิดศกัยภาพและความ
พร้อมในการขบัเคลื่อนอยา่งถกูทิศทาง 

4.2 ผู้ นําทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมกนักําหนดโครงสร้างกลไก และระบบบริหาร
จดัการเครือขา่ย ให้มีความเหมาะสม คลอ่งตวัตอ่การบริหารงาน 

4.3 ผู้ นําทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องเอาใจใสต่อ่การตดิตามผล ประเมนิผลอยา่งจริงจงั 
เพ่ือให้ทราบถงึความก้าวหน้าของแผนงาน รวมถงึการพฒันากลไกบริหารจดัการเครือขา่ยให้
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

4.4 ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขา่ยขัน้ต้น  หมายถึงกลุม่/องค์กรพนัธมิตร มี
การเซน็สญัญา ข้อตกลงร่วมกนั โดยมีรายช่ือคณะกรรมการเครือขา่ย 

4.5 ความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือขา่ยท่ีแท้จริง หมายถึงการเข้าร่วมเป็นพนัธมิตร
ตอ่กนั โดยมีองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการรองรับ มีแผนการดําเนินงาน และได้ปฏิบตังิาน
ในสว่นท่ีกําหนดไว้ตามแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกจนเกิดผลท่ีสามารถประเมนิได้ 
 4.6 ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องศกึษาระบบสหกรณ์ให้เข้าใจ และเม่ือได้รับรู้หลกัการ
แนวคดิ สถานการณ์ ทําให้มีความหวงัวา่ แนวทางการปฏิบตัติามแผนงานท่ีร่วมกนักําหนดขึน้หาก
ทกุคนให้ความร่วมมือก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ความอยูร่อด ความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนได้ 

4.7 หนว่ยงานรัฐ โดยเฉพาะกรมสง่เสริมสหกรณ์ ต้องสนบัสนนุให้เกิดการเช่ือมโยง 
เครือขา่ย 

4.8 การเกือ้หนนุให้เกิดความเข้มแข็งในกลุม่/องค์กรประชาชน เป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้อง 
กระทําอยา่งจริงจงั และเช่ือมัน่วา่ขบวนการสหกรณ์สามารถทําให้คนได้พฒันาตนเองจนสามารถ
พึง่พิงลําแข้งของตนเองได้ 

  สดุท้ายนี ้ ผู้วา่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการ และภรรยา ได้กลา่ววา่ท่านพร้อมให้การ
สนบัสนนุการสร้างเครือขา่ยทางคณุคา่เพ่ือขจดัปัญหาความยากจนอยา่งยัง่ยืนและเตม็ท่ี ขอให้
หวัหน้าทกุฝ่ายร่วมมือและพร้อมปฏิบตังิานในความรับผิดชอบของตนเองอยา่งมุง่มัน่ เพ่ือชว่ยกนั
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สร้าง ชว่ยกนัเสริมระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และสานความหวงัให้จงัหวดัสมทุรปราการของเรา 
เป็นเมืองแหง่สหกรณ์ตอ่ไป 

 
                                    ประวัต ิ             

 
 
นายวิฑูรย์    แนวพานิช 

การศึกษา 
 หลกัสตูร Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านงิว้ ตําบลบ้านงิว้ อําเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 คณะกรรมการบริหารชมุนมุหมูบ้่านรัตนโกสนิทร์ 200 ปี รังสติ 
 ท่ีปรึกษาชมรมอาสาสมคัรเพ่ือพิทกัษ์ปกป้องประชาธิปไตย (อส.พป.ปชต.)  
 เป็นคณะกรรมการยกร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  
 เป็นคณะกรรมการอํานวยการจดังานสนิค้าสหกรณ์ประจําปี พ.ศ. 2544, 2545, 2546 
 เป็นคณะอนกุรรมการคดัสรรนกัสหกรณ์ดีเดน่แห่งชาตปิระจําปี พ.ศ. 2545 – 2546 
 เป็นคณะกรรมการโครงการรวมใจสหกรณ์เอือ้อาทรผู้ยากไร้ กรมสง่เสริมสหกรณ์ 
 เป็นคณะอนกุรรมการเพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
    พ.ศ. 2545 – 2546 
 เป็นคณะกรรมการจดักิจกรรมวนัสหกรณ์ 
 เป็นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากดั 
 ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์บริการเดนิรถแห่งประเทศไทย จํากดั 
 คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาต ิ
 ประธานชมรมศนูย์วิทยส่ืุอสารแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร 
 คณะอนกุรรมการจดัระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ 
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 เป็นผู้แทนสหกรณ์จงัหวดักรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2543 - 2547 
 เป็นรองประธานกรรมการ สหพนัธ์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  เป็นท่ีปรึกษาสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
การทาํงานในปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ จํากดั 
 ประธานกรรมการดําเนินการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

รางวัลหรือประกาศเกียรตคุิณที่ได้รับ 

 ได้รับพระราชทานรางวลัสหกรณ์ดีเดน่แห่งชาตปีิ พ.ศ. 2538 
 รางวลักรรมการสหกรณ์ดีเดน่ประเภทสหกรณ์บริการปี พ.ศ. 2539 

คุณวิฑูรย์  แนวพานิช  ผู้ นําแห่งการพฒันา ท่ีไม่เคยหยดุน่ิงกบัการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ให้กับวงการสหกรณ์ และด้วยมีความศรัทธา และเช่ือมัน่  ในหลกัการ อุดมการณ์  คุณค่าแห่ง
สหกรณ์อย่างเป่ียมล้น  จึงได้ทุ่มเททัง้กายและจิตใจด้วยความมุ่งหวังอยากจะสร้างขบวนการ
สหกรณ์ให้เข้มแข็ง  เป็นรากฐานคํา้จนุสงัคมไทย จากคติประจําใจในการทํางานว่า “จงทําบทบาท
หน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุอยา่ยดึตดิกบัตําแหน่งและหวัโขน แตจ่ะต้องเลน่บทให้ถกูต้อง” และมีความ
ตัง้ใจจริงท่ีจะสร้างเสริมระบบสหกรณ์ไทยให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งหวงัจะพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีของ
สมาชิกเป็นสําคญั      ผลงานของคณุวิฑรูย์ท่ีผา่นมาได้สร้างประโยชน์อย่างมากตอ่วงการสหกรณ์ 
นบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีของผู้ ท่ียดึมัน่ในสหกรณ์  คา่นิยมของสหกรณ์ได้อยา่งเดน่ชดั คือ ในการประชมุ
ทกุครัง้ คณุวิฑรูย์จะเป็นผู้ ร่วมรับฟัง  และแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์
อย่างสม่ําเสมอ เป็นผู้ นําท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดตลอดมาก็คือมีแนวคิดท่ี
ทนัสมยั  มีความสามารถในการบริหารจดัการ อาทิเช่น เป็นผู้ ริเร่ิมโครงการจดัซือ้จดัหารถเพ่ือให้
สมาชิกมีรถแท็กซ่ีเป็นของตนเอง  ผลกัดนัให้เกิดโครงการตัง้ศูนย์วิทยุส่ือสารในรถแท็กซ่ี  และ
ล่าสดุคือการจดัทําแผนกลยทุธ์สหกรณ์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์แท็กซ่ี 
การบริหารงานเพ่ือปฏิรูปสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลง รวมถึงการได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จึงนบัได้ว่าเป็นผู้ นําสหกรณ์ท่ีสมควรได้รับการบกย่องให้เป็น 
“นกัสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ” ดงันัน้การนําแนวคิด และแนวทางปฏิบตัิท่ีคณุวิฑรูย์  แนวพานิช  ได้
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ถือปฏิบตัิมาศึกษา  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการเรียนรู้  และเห็นแนวทางท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ต่อการ
บริหารงานในสหกรณ์ตอ่ไป  จงึเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง  
 
 
 
 คณุวิฑรูย์ มีแนวคิดในการทํางานว่า “ทกุคนต้องพร้อมจะปรับตวัให้ก้าวทนักบักระแสโลก
ท่ีเปล่ียนแปลง” เพราะโลกในยคุปัจจบุนันี ้มีการพฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีไปอย่าง
มาก ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต และการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์อย่างมาก ดงันัน้การบริหาร
สหกรณ์ในอนาคตข้างหน้า  ผู้ นําสหกรณ์จงึต้องพร้อมจะท่ีปรับตวัในทกุด้านๆด้วย 
 
 

สําหรับผู้บริหารสหกรณ์ 

  ผู้ บริหารสหกรณ์ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาสหกรณ์ของตนให้เป็นองค์กรธุรกิจของ
ประชาชน 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจตามหลกัการสหกรณ์ 7 ประการอย่าง
แท้จริง และตระหนกัถึงคณุคา่สหกรณ์อยา่งมัน่คง  

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีระบบการทํางาน และสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ 
สอดรับกับกระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลง รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการควบคมุ กํากับดูแล 
ปรับกฎเกณฑ์ไม่ให้เข้มงวด และมากเกินความจําเป็น จนทําให้การทํางานของสหกรณ์ขาดความ
คลอ่งตวั ขาดอิสระในการตดัสนิใจ 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องเอาใจใสต่่อการพฒันา และสามารถยกระดบับคุลากรสหกรณ์ ให้
มีความรู้ความสามารถดจุมืออาชีพ  โดยส่งเสริมให้มีการอบรมพฒันาเสริมภมูิปัญญาอย่าง
ตอ่เน่ือง และสม่ําเสมอ  

 ผู้บริหารสหกรณ์สามารถปรับทิศทางการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สอดคล้องกบัโลก
ยคุไฮเทคความศรัทธาและความรักต่อสหกรณ์อย่างแรงกล้า  ซึง่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งท่ีทกุคนใน
แวดวงสหกรณ์ต้องมี 
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องพร้อมให้บริการแก่สมาชิกด้วยความถกูต้องยตุธิรรม ทนัเวลาและ
สามารถตรวจสอบได้ 

แนวคดิในการบริหารสหกรณ์ของคุณวฑูิรย์  แนวพานิช 

แนวทางการปฏิบัตใินการบริหารสหกรณ์ของคุณวฑูิรย์  แนวพานิช 
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 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารการดําเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับ
ทราบอยา่งทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 
  ผู้บริหารสหกรณ์ต้องทํางานด้วยหลกัธรรมาภิบาล หมายถงึการบริหารและการทํางาน
โดยยดึความซ่ือสตัย์สจุริต ใช้หลกัธรรมเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัของการอยูร่่วมกนั  รวมถึงต้อง
สามารถรักษาจิตใจของตนเองให้มัน่คง  ไมย่ินดีและหลงกบัตําแหนง่ อํานาจ และอามิสสนิจ้าง 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องสามารถประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย  และควรได้รับการ
กระทําอยา่งตอ่เน่ือง อาจกระทําด้วยการไปเย่ียมเยียนถามไถ่สารทกุข์สขุดบิระหวา่งกนัเป็นประจํา
ทกุเดือน 

 ผู้บริหารสหกรณ์ ต้องมีความสามารถสร้างเครือข่าย และเช่ือมโยงเครือข่ายใน
แวดวงสหกรณ์ได้อย่างเหนียวแน่น รวมถึงการขยายผลเครือข่ายสู่ นอกวงการทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงเครือขา่ยกบัวงการตา่งๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีความสามารถในการประสานใจทีมงานให้เป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนั  
รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกนัเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ให้เป็นท่ียอมรับ และศรัทธาของ
ประชาชนชาวไทย 

สาํหรับสมาชิกสหกรณ์ 

  สมาชิกสหกรณ์ และผู้ ท่ีอยู่ในแวดวงสหกรณ์ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกิจการงาน
ของสหกรณ์อย่างเต็มท่ี  มีความซ่ือสตัย์สุจริต  ให้การสนับสนุนและทําธุรกิจกับสหกรณ์อย่าง
สม่ําเสมอ  สํานึกอยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นของตนเอง  ตลอดจนเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้ เพ่ือ
พฒันาอาชีพของตนเองจนสามารถยืนหยดัอยูบ่นลําแข้งของตนเองได้อยา่งสง่างาม 

 สมาชิกสหกรณ์ต้อง รู้จกัหน้าท่ีและบทบาทของสมาชิกท่ีดี เข้าร่วมประชมุใหญ่ เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมสมัมนาสมาชิกท่ีสหกรณ์จดัให้ความรู้แก่สมาชิก   สนใจเอาใจใส่ตอ่การดําเนินงาน
ของสหกรณ์     ใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นตวัแทนเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ และให้ความร่วมมือ
ตอ่ทกุๆกิจกรรมท่ีสหกรณ์จดัขึน้ 

สาํหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองด้วยความเอาใจใส่ เสียสละ  และอทิุศ
ตนอยา่ง 

เตม็ท่ี  มีความซ่ือสตัย์  ความขยนัขนัแข็ง  ตัง้ใจทํางานโดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย 
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 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีความสามัคคี  และมีความ
จริงใจเสมอภาคตอ่สมาชิกทกุคนมีระเบียบวินยัในการปฏิบตังิาน 

 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องให้บริการแก่สมาชิกอย่างเต็มความสามารถ  รวดเร็ว  มี
ความสามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทกุโอกาส  
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและของสหกรณ์ มีความภาคภมูิใจและรัก
สหกรณ์ ขยนัขนัแข็ง ใฝ่หาความรู้   
  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องรักความก้าวหน้า พฒันาตนเองให้ทนัต่อวิทยาการใหม่ๆ พร้อม
ทัง้ศกึษา ใฝ่เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

สาํหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ต้องเข้าตรวจให้คําแนะนําแก่สหกรณ์อย่างสม่ําเสมอ  มุ่งเน้น
ให้สหกรณ์สามารถพึง่พาตนเองได้  โดยไมก้่าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตังิานของสหกรณ์ 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องเข้าตรวจ และให้คําแนะนําเก่ียวกับการเงินการบญัชี
อยา่งตอ่เน่ือง และสม่ําเสมอ 
 
 

คณุวิฑรูย์ ยงัได้ให้ข้อคดิในการบริหารสหกรณ์ไว้ดงันี ้
 สหกรณ์ไมส่ามารถประสบความสําเร็จได้เลยหากการดําเนินกิจกรรมตา่งๆของสหกรณ์

ไมไ่ด้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิก  
  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการต้องดําเนินงานด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ โดย
ยดึถือประโยชน์ของสว่นรวมเป็นท่ีตัง้  และให้โอกาสฝ่ายจดัการทํางานอย่างเต็มท่ี ไม่เข้ามาก้าว
ก่ายฝ่ายจดัการ  
  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการต้องบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

คุณวิฑูรย์ได้อธิบายหลักธรรมภบิาล ไว้ว่า 

 ปัจจุบนัหลกัธรรมาภิบาลได้ถกูนํามาประยกุต์ใช้ในการบริหารงานและการปกครองมาก
ขึน้  และมีความเหมาะสมอยา่งมากกบัระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ท่ีจําเป็นต้อง
มี ในการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาล  

  

ข้อคดิในการบริหารสหกรณ์ 
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 1.  การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม 
 การบริหารงานแบบมีสว่นร่วม สามารถทําได้โดย ผู้บริหารสหกรณ์ต้องให้ความสําคญัต่อ
การมีส่วนร่วมของทีมงาน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิก และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้แสดงความ
คดิเห็นหรือนําเสนอแนวทางในการบริหารงาน 

 2.  การบริหารงานแบบโปร่งใส 
 การบริหารแบบโปร่งใสจําเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงาน ให้
สมาชิกได้ทราบ รวมถึงพฒันาช่องทางการรับรู้ขา่วสารให้กว้างขวาง 

 3.  การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ 
 การบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ  ผู้บริหารควรสนบัสนุนให้สมาชิกกล้าแสดงความ
คิดเห็น กล้าร้องเรียน และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสมาชิกได้ว่า ปัญหาท่ีร้องเรียนหรือร้องทกุข์ จะ
ได้รับการแก้ไข  โดยแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารเห็นความสําคญัหรือเอาใจใส่ต่อเร่ืองนี ้ จัดให้มี
ระบบการรับเร่ืองราวร้องทกุข์จากสมาชิก  และมีกลไกหรือผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อร้องเรียนหรือร้องทกุข์
ของสมาชิก 

ข้อเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านนโยบาย และการบริหาร
จัดการ 

1. ผู้บริหารต้องกําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการพฒันาประชาธิปไตย และการสร้างธรรมาภิ
บาลให้เกิดขึน้ในสหกรณ์  ผู้ นําต้องให้ความสนใจ  และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างหลกัธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้
ได้สําเร็จ 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพ่ือให้มีการบริหาร
จดัการข้อมลูอยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั พร้อมใช้งานได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

3.  ผู้บริหารต้องนํานโยบายต่างๆ ไปปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม และผลกัดนัให้เกิดผลสําเร็จ
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

4. ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้การศึกษาอบรมในเร่ืองประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล แก่
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ทกุระดบั  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถนําไปปฏบตัจินบรรลผุลสําเร็จ 
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ในปัจจุบนันี ้มีปัจจัยภายนอกอยู่  2 ปัจจัย ท่ีมีส่วนสําคญัในการรวบรวมข้อมูลตวัชี้วดัธรรมาภิ
บาล ได้แก่ 

1. ประการแรก  ผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนท่ี
ได้รับ     ซึ่งข้อร้องเรียนส่วนมากกล่าวโทษในเร่ืองการทุจริตเป็นอนัดบัแรก และการได้รับความ
เช่ือมัน่น้อยท่ีสดุ 

2. ประการท่ีสอง  มมุมองของสงัคมไทยเก่ียวกบัการทุจริตในแวดวงสหกรณ์ ภาพพจน์ของ
สหกรณ์เก่ียวกบัประเดน็นีย้งัคงเป็นภาพลบ ดงันัน้ผู้บริหาร และกรรมการต้องตระหนกัในเร่ืองนีใ้ห้
มาก และให้ความสําคญักบัการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีสํานกึรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 
 
 “ดังน้ันจงร่วมมือร่วมใจกันสร้างภาพลักษณ์แห่งความสําเร็จ และเช่ือม่ันในระบบ
สหกรณ์กลับคืนมาด้วยหลักธรรมาภบิาล” 
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ประวัต ิ

 
นายยงยุทธ  เหล่าพลูสุข 

การศึกษา  
 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 สหกรณ์จงัหวดัขอนแก่น 
 สหกรณ์จงัหวดัมหาสารคาม 
 สหกรณ์จงัหวดัสโุขทยั 
 สหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 

ตาํแหน่งงานปัจจุบัน สหกรณ์จงัหวดัสมทุรปราการ 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 ป.ม. 
 ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.) 
 จกัรพรรดมิาลา 

  

คุณยงยุทธได้ให้แนวทางการบริหารงานเพื่อทาํให้สหกรณ์จงัหวัดสามารถเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดสมุทรปราการไว้ดงันี ้

 5  คุณสมบัตท่ีิต้องมีสาํหรับผู้ นําท่ีสามารถสร้างเครือขา่ยแหง่คณุคา่ได้สําเร็จอยา่งยงัยืน 
 1.  ลกัษณะนิสยั 
 2.  ความสามารถสว่นบคุคล 
 3.  การมุง่เน้นท่ีผลลพัธ์ 

แนวคดิในการปฏิบัตงิาน และการบริหารงาน 
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 4.  ทกัษะด้านการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 
 5.  เป็นผู้ นําแห่งการเปล่ียนแปลง 

 ความสามารถส่วนบุคคล  คือ  
 1.  มีความรอบรู้ในเร่ืองงานด้านสหกรณ์  
 2.  มีความสามารถในการสานภารกิจขององค์กรให้บรรลผุลสําเร็จ 
 3.  มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา 
 4.  มีทกัษะของการเป็นมืออาชีพ การจดัระบบงาน ตดิตามงาน 
 5.  สร้างโอกาสใหมไ่ด้เกิดการพฒันาในสหกรณ์ 
 6.  มีความสามารถในการขจดัปัญหาท่ีเคยเกิดขึน้  
 7.  มีความสามารถในการบริหารและการใช้ข้อมลูอยา่งเหมาะสม 

 การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
 1.  มีความมุง่มัน่ผลกัดนัเป้าหมายท่ีตัง้ใว้ให้สําเร็จ 
 2.  มีความรับผิดชอบไมล่ะทิง้งาน 
 3.  มีข้อมลูย้อนหลงัท่ีสามารถตรวจสอบผลได้ 
 4.  สนบัสนนุให้เกิดความคดิริเร่ิมใหม ่ๆ  
 5.  ดําเนินการอยา่งรวดเร็ว  และจริงจงั 
 6.  สร้างความสมดลุระหวา่งเป้าหมาย เพ่ือความสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 

 การส่ือสารอย่างมีพลัง 
 1.  มีความสามารถในการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ 
 2.  มีความสนใจและห่วงใยผู้คน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอาใจใสตอ่การพฒันาคนในชมุชนให้
เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถแก้ปัญหาและพึง่พิงตนเองได้ 
 3.  สนบัสนนุการให้ผู้ อ่ืนมีสว่นร่วมอยา่งทัว่ถึงโดยต้องพยายามให้ผู้ เข้ามามีสว่มร่วมในแวด
วงสหกรณ์ได้ 
 เข้าใจถึงรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงได้ และเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องร่วมแรงร่วมใจ
กนัคดิ ร่วมใจกนัทํา ร่วมใจกนัสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ในสหกรณ์อีกทัง้ทําให้ผู้ มีสว่นร่วมเกิด
ความผกูพนัในความรับผิดชอบตอ่กนั และข้อสําคญัอยา่งยิง่อีกประการหนึง่ก็คือ  ผู้ นําแหง่การ
สร้างเครือขา่ยต้องทํางานอยา่งผู้ รู้จริง  และมีผลงานเป็นประจกัษ์  ก่อนท่ีจะพดูอะไร และจะทํา
อะไรนัน้ต้องเร่ิมจากการเรียนรู้เสียก่อน ต้องมีสต ิ สตทํิาให้เกิดปัญญา ต้องศกึษาก่อน  เตรียม
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ก่อน  ศกึษาแผนท่ีกระบวนการพฒันา รวมถึงต้องมีความอดทน มุง่มัน่ ยดึธรรมะและความถกูต้อง 
รวมถึงมีความออ่นน้อมถ่อมตน เรียบง่ายประหยดั 

 
  ประวัต ิ                

                                                                         
 
นางประภาจติ สว่างพัฒนา 

เกิดวันที่  14  มีนาคม  2502   

ที่จังหวัด     สุรินทร์ 

การศึกษา 
 ปริญญาตรี การบริหารการเมือง การปกครอง มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
 Mini MBA มหาวิทยาลยัหอการค้า 
 ปริญญาโท MBA บริหารการท่องเท่ียว/การตลาด  ประเทศฝร่ังเศส (Axxmacele University) 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 Managingdirecttor PPS. Splendor Service Company Limited 
 Operation  Manager  Tourist and Transportations 
 ประธานองค์กรการมีสว่นร่วมภาคประชาชนตามรัฐธรรมนญู จ.สมทุรปราการ 
 ประธานเครือขา่ยเศรษฐกิจชมุชนพึง่ตนเอง จ.สมทุรปราการ 
 หวัหน้าคณะทํางานภาคประชาชน ศนูย์อํานวยการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน จ.สมทุรปราการ 
 ประธานโครงการเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตรทางคณุคา่เพ่ือขจดัความยากจนอยา่งยัง่ยืน 
 คณะกรรมการมลูนิธิสายใยชมุชน 
 วิทยากรด้านชมุชน และแก้ปัญหาความยากจน แผนแมบ่ทชมุชนพึง่พาตนเอง 

ผลงานดเีด่น 
 ประกาศเกียรตคิณุด้านการบริการและบริหารดีเดน่ 
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 ประกาศเกียรตคิณุด้านสตรีประชาธิปไตย 
 ประกาศเกียรตคิณุด้านอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 

คุณประภาจติ  สว่างพัฒนา  ผู้ นําแหง่การพฒันาชมุชนในท้องถ่ิน ท่ีไมเ่คยหยดุน่ิงกบั
การช่วยเหลือ สร้างสรรค์สนบัสนนุโครงการตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน อาทิเชน่ โครงการการ
ลงทนุเพ่ือสงัคม สํานกัการลงทนุเพ่ือทางสงัคม SIF ซึง่ดแูลด้านเศรษฐกิจชมุชน สงัคม การสร้าง
อาชีพ รวมถึงผลกัดนัให้เกิดโครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลติภณัฑ์  โครงการการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนชมุชนแออดั เช่ือมโยงเครือขา่ยการจดัตัง้บ้านมัน่คง เพ่ือชมุชน 
 
 
 
 คณุประภาจิต  สวา่งพฒันา  ประธานองค์กรการมีสว่นร่วมภาคประชาชน จงัหวดั
สมทุรปราการ 
ผู้ นําด้านสงัคมในการพฒันาท้องถ่ิน ได้กลา่ววา่การบริหารจดัการ คน สงัคม ชมุชน เข้าด้วยกนันัน้ 
ต้องอาศยัความร่วมมือจากชมุชน และแรงกายแรงใจจากคนในชมุชนนัน้ๆอยา่งเตม็ท่ี  เพ่ือให้เกิด
การเช่ือมโยงเครือขา่ยพนัธมิตร และก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นของคนในชมุชน ต้องมี
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นชมุชน ซึง่กระจดัจายอยูใ่นตวับคุคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็น
ระบบ  เพ่ือให้ทกุคนในชมุชนสามารถเข้าถึงความรู้  และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้นําไป
ปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในการพฒันาชมุชนท้องถ่ินนัน้ต้องเสริมและหนนุในหลายๆด้านไม่
วา่จะเป็นด้านสงัคม การศกึษา สาธารณสขุ ทรัพยากรสิง่แวดล้อม รวมถงึการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอยา่งยัง่ยืน โดยการนําระบบสหกรณ์มาปรับประยกุต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวง ซึง่จงัหวดัสมทุรปราการให้ความสําคญักบัการยกระดบัความอยูดี่กินดีของประชาชนใน
พืน้ท่ี จงึก่อให้เกิดโครงการบ้านมัน่คง  สําหรับประชาชนท่ีขาดท่ีอยูอ่าศยั  ประชาชนท่ีเชา่บ้านอยู่
กวา่ 5  ปี  แตย่ากจน  สามารถท่ีจะเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คงได้  และการลดประชากรแฝง  เป็น
เร่ืองสําคญัท่ีต้องรีบแก้ไข  ทัง้การขยายเมือง  การมีสว่นราชการ  สิง่เหลา่นีห้ากขาดการมีสว่นร่วม
ภาคประชาชนการดําเนินงานจะไมป่ระสบความสําเร็จ  คณุประภาจิต เป็นบคุคลท่ีมีความตัง้ใจใน
การบริหารงานอยา่งจริงจงั และเตม็ท่ี มีแนวทางการบริหารหลกั 3 ประการหลกัดงันี ้

1. ไมมี่สิง่อ่ืนใดท่ีทําแล้วไมสํ่าเร็จ ถ้ามีความตัง้ใจท่ีดี และทํางานนัน้อยา่งรอบคอบ 
โดยให้ถงึจดุหมายปลายทาง 

แนวทางการบริหารงาน 
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2. จงเป็นผู้ รับฟังท่ีดี เพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบตัแิก้ปัญหาสิง่ไหนดีควรปฏิบตัติาม สิง่
ไหนไมดี่ ควรปรับปรุงแก้ไข และเป็นคนท่ีมีความคดิท่ีดี ปฏิบตัดีิ 

3. มุง่ทํางานพฒันา  ยกระดบัการศกึษาประชาชนรากหญ้า แก้ไขปัญหาความยากจน 
และพึง่ตนเองได้ โดยยดึหลกัการสหกรณ์มาปฏิบตั ิ
 
  

คณุประภาจิต สวา่งพฒันา เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกบัชมุชนอยา่ง
ใกล้ชิด       มีสว่นสร้างเสริมความเข้มแข็งของชมุชนให้เกิดขึน้ ซึง่มีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

1. การประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานทกุภาคสว่น ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ แกน
นําทกุระดบัในพืน้ท่ี เพ่ือเช่ือมโยงเครือขา่ยชมุชนในจงัหวดัสมทุรปราการ 

2. การนําเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดนโยบายในการจดัการ ขบัเคลื่อนให้
เห็นเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้ 

3. จงัหวดัสมทุรปราการเป็นจงัหวดัท่ีมีปัญหาประชากรแฝงอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก 
จงึต้องให้มีการจดัการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดปัญหาท่ีจะตามมา รวมถงึการแก้ปัญหาความยากจน 
การใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั ซึง่ต้องอาศยัความไว้เนือ้เช่ือใจของคนในชมุชนและประชากรแฝง เพ่ือให้เกิด
การทํางานอยา่งคลอ่งตวัเพิม่ขึน้ 

4. เน่ืองจากจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นจงัหวดัท่ีมีภาคอตุสาหกรรมเป็นหลกั จงึ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมคอ่นข้างสงู จงึต้องทําการแก้ไขปัญหาโดยการเร่ิมจากความ
ร่วมมือจากชมุชนในการรักษาสิง่แวดล้อมเป็นอนัดบัแรก 
 

สดุท้ายนีค้ณุประภาจิต  สวา่งพฒันา ได้กลา่ววา่ตนพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนของภาค
ประชาชนในการสะท้อนปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน และปัญหาอ่ืนๆ ให้ภาครัฐได้รับรู้ และ
นําแนวทางนโยบายมาแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยยดึหลกัในการปฏิบตังิาน “รู้ปัญหาจริง ยดึหลัก
จริยธรรม คุณธรรม ทาํงานทดแทนคุณแผ่นดนิ”   
 

 
 

 
 

แนวทางในการปฏิบัตใินการพัฒนาชุมชน 
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คุณมงคลัตถ์   พุกะนัดด์ 
 

คณุมงคลตัถ์ได้ก้าวเข้ามาสูว่งการสหกรณ์ตัง้แตย่งัเรียนไมจ่บ และด้วยการเป็น
คนท่ีมีความมุง่มัน่สงู  มีความรักและศรัทธาในระบบสหกรณ์อยา่งมาก อีกทัง้เป็นคนท่ีทํางาน
อยา่งจริงจงั จงึสง่ผลให้ผลงานเป็นท่ีเข้าตา และยอมรับในวงการสหกรณ์ จนได้รับความไว้วางใจ
ให้ดํารงตําแหน่งผู้จดัการสหกรณ์การเกษตรบางพลี จํากดั โดยในช่วงนัน้สหกรณ์การเกษตรบาง
พลี จํากดั  กําลงัเผชิญกบัปัญหาด้านการบริหารงานภายในอยา่งมาก โดยเฉพาะยิง่ การทจุริต 
การทํางานอยา่งไมโ่ปร่งใส รวมถึงมีภาระหนีส้นิคัง่ค้างของสหกรณ์ จนทําให้สมาชิกเกิดความไม่
ไว้วางใจตอ่สหกรณ์ คณุมงคลตัถ์ได้ศกึษา ทบทวนปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขด้วยความ
สขุมุ รอบคอบด้วยอดุมการณ์ ยดึความซ่ือสตัย์  สจุริต ยตุธิรรม และมีคณุธรรมประจําใจ 
บริหารงานอยา่งโปร่งใส  กล้าคดิ กล้าทํา กล้าเส่ียง กล้ารับผิดชอบ จนสามารถแก้ไขปัญหาการ
ทจุริตภายในสหกรณ์ได้สําเร็จ สามารถเรียกความศรัทธา และความเช่ือมัน่ตอ่ระบบสหกรณ์ให้
กลบัคืนมาอีกครัง้ และพลกิฟืน้สถานการณ์ของสหกรณ์ท่ีประสบภาวะขาดทนุ มาเป็นกิจการท่ีมี
กําไรได้ในเวลาตอ่มา จงึเป็นบทพิสจูน์ได้ชดัเจนวา่คณุมงคลตัถ์สามารถ เป็นท่ีไว้วางใจของผู้คน
ทัง้ในและนอกวงการสหกรณ์ และในการเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารสนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในท่ีประชมุใหญ่ท่ีผา่นมาในวนัท่ี 6 มกราคม 2549 สามารถผา่นการเลือกตัง้ด้วย
คะแนนเสียงทว่มท้นให้เข้ามากําหนดนโยบาย  ภารกิจ  และปรับโครงสร้างของสนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย  เพ่ือให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารมีประสทิธิภาพ  มองเห็นประสทิธิผลใน
อนาคตแหง่ขบวนการสหกรณ์ไทย  อีกทัง้ยงัมีความสามารถในการเป็นแกนนําแห่งการเช่ือมโยง
เครือขา่ยทางคณุคา่ในวงการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการได้อยา่งมีศกัยภาพ  นบัเป็นสิง่
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ท่ีนา่ช่ืนชม จงึสมควรนําแนวคดิ และแนวปฏิบตัขิองคณุมงคลตัถ์มาศกึษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัใินการบริหารจดัการสหกรณ์ให้ก้าวไกลตอ่ไป   

    
 
คณุมงคลตัถ์  พกุะนดัด์ มีแนวคดิในการบริหารงานโดยยดึมัน่ และถือปฏิบตัโิดยตลอด 3 

ประการดงันี ้

 ความซ่ือสตัย์เป็นอาวธุสําคญัในการทํางานในวิถีทางแหง่สหกรณ์ 

 สหกรณ์จะไมมี่วนัโต ถ้าอยูแ่บบโดดเด่ียว การเช่ือมโยงเครือขา่ยแห่งคณุคา่เป็น
อาวธุท่ีสําคญัท่ีจะทําให้สหกรณ์ก้าวไกล 

 สหกรณ์จะเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัใครได้อยา่งยงัยืนนัน้  จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีสหกรณ์
จะต้องพฒันาตนเองให้เข้มแข็งและสามารถพึง่พิงตนเองได้ 

แนวทางในการบริหารและจัดการหนีค่ั้งค้างในสหกรณ์ 

 คณุมงคลตัถ์  ได้ให้แนวคดิในการแก้ไขหนีย้คุใหม ่ ท่ีผู้คนในสงัคมถกูหลอ่หลอมด้วยวตัถุ
นิยม  จงึสง่ผลให้สมาชิกของสหกรณ์เกิดหนีส้นิล้นพ้นตวั และขาดวนิยัทางการเงินอยา่งรุนแรงกวา่
ยคุใด ๆ ผู้บริหารสหกรณ์จงึต้องเปล่ียนแนวทางการบริหารเสียใหม ่ โดยมุง่ทํางานเชิงรุก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาในด้านตา่งๆ ได้อยา่งมัน่คง และเป็นการหาทางป้องกนั
ปัญหาไว้ก่อนลว่งหน้า ดีกวา่มาแก้ไขปัญหาภายหลงั โดยทัว่ไปแล้วธุรกิจพืน้ฐานของสหกรณ์
การเกษตร   ประกอบไปด้วยธุรกิจการซือ้ - ขาย และบริการรับฝากเงิน ธุรกิจสนิเช่ือยงันบัเป็นอีก
หนึง่ธุรกิจท่ีสําคญัเพราะมีสว่นช่วยสร้างรายได้ และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ์
อยา่งมากเลยก็วา่ได้  แตปั่ญหาด้านสนิเช่ือในเร่ืองหนีค้้างชําระนบัเป็นปัญหาหนกัอกของวงการ
สหกรณ์ ท่ีบง่บอกถึงความออ่นแอในแง่ของการบริหาร  ซึง่ปัญหาสว่นใหญ่ท่ีพบเกิดจากสมาชิกกู้
ไปแล้วไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามข้อตกลงท่ีได้กําหนดไว้ สําหรับการแก้ปัญหาท่ีทํากนัในเบือ้งต้น 
เม่ือตดิตามผลแล้วพบปัญหาผู้บริหารของสหกรณ์ได้พยายามหาทางแก้ไขหนีค้ัง่ค้างเฉพาะหน้าไป
ก่อนด้วยวิธีการตา่ง ๆ  ซึง่ไมใ่ช่การแก้ปัญหาหนีท่ี้ถาวร เพราะในไมช้่าปัญหาหนีเ้หลา่นัน้อาจจะ
สะสมทวีคณูกลายเป็นหนีส้ะสมก้อนใหญ่ท่ีเรือ้รังได้  ดงันัน้ ผู้บริหารสหกรณ์ต้องหาวิธีแก้ไข
ปัญหาหนีอ้ยา่งเป็นระบบ  และยดึเป็นแนวทางปฏิบตัสืิบทอดให้สําเร็จ อาทิเชน่ ก่อนให้วงเงิน
เครดติ ต้องมีการวิเคราะห์ กลัน่กรอง  พจิารณาทบทวนตามหลกัการท่ีสหกรณ์ได้กําหนดไว้อยา่ง
เคร่งครัดจนมัน่ใจวา่วงเงินท่ีปลอ่ยให้สมาชิกกู้ ไปนัน้ สมาชิกจะสามารถนําไปใช้ได้ถกูต้องตาม

แนวคดิในการบริหารงาน 
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วตัถปุระสงค์ และมีความสามารถในการชําระหนีท้ัง้เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ได้ตามระยะเวลา และ
เง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนัได้แนน่อน และเม่ือสหกรณ์ได้อนมุตัวิงเงินสนิเช่ือแก่สมาชิกไปเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์จะต้องมีการตดิตามผล ประเมนิผลการใช้วงเงินกู้ดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม่ําเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาไว้ลว่งหน้า และเพ่ือตรวจสอบวา่สมาชิกได้ใช้วงเงินกู้
ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ท่ีกู้ ไปหรือไม ่ สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องพร้อมแสดงบทบาทของการ
เป็นเพ่ือนร่วมคดิ มิตรร่วมทางในการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาแก่สมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือร่วมกนั
สร้างและสานให้การใช้วงเงินเครดติเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย 

สาเหตุของการเกิดภาวะหนีค่ั้งค้าง 
 จากการสํารวจพบวา่  สาเหตขุองหนีค้ัง่ค้างในสหกรณ์เกิดจากหลากหลายสาเหตดุ้วยกนั 
อาทิเชน่ ตวัสมาชิกผู้กู้ เอง หรืออาจเกิดจากระบบการบริหารงานของสหกรณ์ อีกทัง้อาจเกิดจาก
ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสหกรณ์ อยา่งไรก็ตาม จากการสํารวจ
พบวา่สาเหตสุว่นใหญ่ของหนีค้ัง่ค้างมกัเก่ียวข้องกบัการบริหารงานท่ีบกพร่องของผู้บริหารสหกรณ์ 
ดงัเช่น 

 ขาดการบริหารจดัการท่ีดี สหกรณ์ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีไร้ระบบ หรือไมเ่ห็น
ความสําคญัของการสร้างระบบการจดัการท่ีดีให้เกิดขึน้ มกัจะพบกบัภาวะหนีค้ัง่ค้างได้ง่าย อีกทัง้
อาจจะพบปัญหาสมาชิกมิได้ใช้เงินท่ีกู้ ยืมมาทําธุรกิจหลกัท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มทางธุรกิจท่ีอยา่งแท้จริง 
แตก่ลบันําเงินนัน้ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ อาทิเชน่ นําเงินกู้สหกรณ์ไปใช้ในรูปแบบของการให้กู้ ยืม
เงินนอกระบบ โดยหวงัผลกําไรจากอตัราดอกเบีย้ท่ีคอ่นข้างสงู  

  ความหละหลวมของสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์ท่ีให้กู้ ยืมเงินโดยมิได้วิเคราะห์สนิเช่ือ
อยา่งละเอียดรอบคอบและครบถ้วน รวมทัง้มิได้ตรวจสอบ หรือคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของ
การกู้ ยืม รวมทัง้ขาดการตดิตามการใช้วงเงินกู้ของสมาชิกอยา่งใกล้ชิด นานวนัเข้าจะพบวา่
สหกรณ์ของทา่นจะมีปริมาณหนีค้ัง่ค้างสงูตามมาเสมอ ดงันัน้จงึขอฝากข้อคดิในการบริหารหนีค้ัง่
ค้างไว้ดงันี ้ 

 
 

 การจดัระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็น
สิง่จําเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะสง่ผลทําให้การใช้วงเงินกู้ของสมาชิกดําเนินไปอยา่งถกูต้องตาม
วตัถปุระสงค์ของการกู้ ยืมได้ดี 

ข้อคดิในการบริหารหนีค่ั้งค้าง 
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 ระบบบญัชี ระบบการเงินของสหกรณ์ ท่ีไมมี่มาตรฐานและไมมี่ประสทิธิภาพ มกั
สง่ผลให้เกิดช่องโหวต่อ่การทําธุรกิจ ทําให้การใช้วงเงินกู้ของสมาชิกเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์
ได้ง่ายขึน้ 

 สหกรณ์สว่นใหญ่ขาดบคุลากรท่ีมีความสามารถในการดําเนินการเจรจาตอ่รองเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขหนีค้ัง่ค้าง จงึควรมีการพฒันาฝึกอบรม เพ่ือเตรียมบคุลากรรองรับงานด้านนีไ้ว้
ลว่งหน้า  

 สาเหตสํุาคญัของหนีเ้สียเกิดจากการพิจารณาวิเคราะห์สนิเช่ือท่ีไมรั่ดกมุ ดงันัน้
ความรอบคอบ ละเอียดถ่ีถ้วน จงึเป็นเง่ือนไขสําคญัท่ีต้องกระทําก่อนอนมุตัวิงเงินสนิเช่ือ 

 ระบบฐานข้อมลูท่ีขาดประสทิธิภาพยอ่มสง่ผลให้เกิดหนีเ้สียได้เสมอ เพราะขาด
รายละเอียดของสมาชิกอยา่งไมส่มบรูณ์เพียงพอ 

 สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมีสว่นสําคญั และสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของ
สมาชิกได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง สมาชิกท่ีดําเนินธุรกิจท่ีตนเองไมมี่ความถนดัและขาดประสบการณ์ 
ดงันัน้สหกรณ์จําเป็นต้องแสดงบทบาทของการเป็นเพ่ือนร่วมคดิมิตรร่วมทาง สามารถให้
คําปรึกษา และคําแนะนําท่ีดีได้ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดจากสภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีปรับเปล่ียน อาทิเช่น ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ การตลาด รวมทัง้นโยบายและ
มาตรการตา่ง ๆ ของภาครัฐท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของสมาชิกและสหกรณ์ 
 

 
1. ขัน้การวเิคราะห์อาการ  ปัญหา  และต้นตอของสาเหตใุห้พบ สว่นใหญ่สาเหตจุากหนีค้ัง่ค้าง   

เกิดได้  3  ทาง   ดงันี ้
 สาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัภายนอก สาเหตเุหลา่นีย้ากท่ีจะควบคมุได้ อาทิเชน่ ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ภาวะการเมืองไมส่งบ หรืออาจจะเกิดจากเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปอยา่งไม่
หยดุยัง้ สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของสมาชิก 

 สาเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัภายในของสมาชิก เช่น นําเงินกู้ ไปใช้ในทางท่ีผิดจาก
วตัถปุระสงค์ท่ีขอกู้  หรือสมาชิกขาดวนิยัทางการเงิน หรือเกิดปัญหาทางธุรกิจ   หรือปัญหา อาจ
เกิดจากนิสยัสว่นตวั จงึสง่ผลให้ความสามารถในการชําระเงินกู้สะดดุลง 

 สาเหตท่ีุเกิดจากการบริหารงานของสหกรณ์ อาทิเชน่ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์วิเคราะห์
สนิเช่ือหละหลวม ขาดประสบการณ์ ประมาทเลนิเลอ่ ไมซ่ื่อสตัย์ 
 

แนวทางแก้ไขปัญหาหนีค่ั้งค้าง 



 129 

 
 
 

2. ขัน้การพจิารณาหาแนวทางการแก้ไข ซึง่สามารถทําได้  6  วิธีดงันี ้

          วิธีที ่1 การขยายเวลาชําระหนี ้

การยินยอมให้สมาชิกขยายเวลาการชําระหนี ้   จะชว่ยบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคลอ่ง  
จากการท่ีต้องชําระหนีคื้นในคราวเดียวกนัเป็นจํานวนมาก ดงันัน้หากมีการกําหนดตารางการชําระ
หนีใ้หมใ่ห้มีการผอ่นชําระเป็นงวด ๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนีข้องสมาชิก
เป็นหลกั  การผอ่นปรนด้วยวิธีนีจ้ะช่วยแก้ไขปัญหาหนีค้ัง่ค้างได้ทางหนึง่ 

 วิธีที ่2 การปรบัลดอตัราดอกเบีย้ 

 ตามสญัญาเงินกู้ ยืมเดมิท่ีได้จดัทําขึน้ระหวา่งสหกรณ์ และสมาชิก มีการกําหนดดอกเบีย้
ไว้ตามอตัราท่ีเหมาะสมกบัสภาวะของเศรษฐกิจ หรืออตัราเงินเฟ้อในขณะนัน้ ๆ อตัรา      ดอกเบีย้
อาจทําให้สมาชิกมีภาระด้านต้นทนุคอ่นข้างสงู จงึขาดความสามารถในการชําระดอกเบีย้ตามท่ีได้
ตกลงกนัไว้ ดงันัน้หากมีการปรับลดอตัราดอกเบีย้ลงมาให้อยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมกบัสภาพทาง
เศรษฐกิจ และความสามารถในการจ่ายชําระของสมาชิก จะช่วยเสริมศกัยภาพของสมาชิกได้อีก
ทางหนึง่ 

วิธีที ่3 การขยายระยะเวลาปลอดหนีเ้งินตน้และ/หรือดอกเบีย้ 

การขยายระยะเวลาการปลอดหนี ้คือการผอ่นปรนให้สมาชิกไมต้่องชําระคืนเงินต้น   และ/     
หรือดอกเบีย้สําหรับชว่งเวลาหนึง่ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจของสมาชิกได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา ทําให้สมาชิกสามารถผอ่นคลายภาวะเงินตงึตวัได้ในระดบัหนึง่ 

วิธีที ่4 การปรบัลดเงินตน้ และ/หรือดอกเบีย้ 

 การเลือกวิธีนีส้มาชิกจะเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์มากตามเง่ือนไข เพราะภาระหนีข้อง
สมาชิกท่ีมีตอ่สหกรณ์จะมีปริมาณลดลง โดยทางปฏิบตัแิล้วการปรับลดจะอยูใ่นลกัษณะของการ 
ปรับลดดอกเบีย้ค้างรับมากกวา่การปรับลดเงินต้น หรือการปรับลดดอกเบีย้ค้างรับท่ียงัไมมี่การ
บนัทกึการรับรู้รายได้มากกวา่การปรับลดดอกเบีย้ค้างรับท่ีมีการบนัทกึการรับรู้รายได้หรือบางกรณี
อาจจะมีการปรับลดทัง้เงินต้นและดอกเบีย้ค้างรับ 
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 วิธีที ่5 การชําระหนีบ้างส่วนคืนทนัที  

 สําหรับสมาชิกบางรายซึง่มีการดําเนินธุรกิจและมีรายรับอยา่งตอ่เน่ือง จะสามารถใช้  
เง่ือนไขข้อนีไ้ด้ดี 
 

 วิธีที ่6 สหกรณ์รบัโอนทรพัย์มาเป็นหลกัประกนั  

        การโอนหลกัประกนัชําระหนี ้ เป็นการแบง่เบาภาระของสมาชิก ทําให้ภาระหนีล้ดลง 
และสมาชิกมีภาระในการจา่ยชําระดอกเบีย้น้อยลง 

3. ขัน้การพจิารณาและตดัสนิใจเลือกวิธีแก้ไข ในขัน้นีจ้ะต้องมีการเจรจากบัสมาชิกท่ีมีหนีค้ัง่ค้าง
ให้ยอมรับแนวทาง กตกิา เง่ือนไขในการปฏิบตัใิห้ชดัเจนเสียก่อน โดยทกุฝ่ายต้องยินยอม
พร้อมใจถือปฏิบตัติามมตขิองกตกิาและเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนัใหม ่
 
 

  การเจรจาตอ่รองเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี ้เป็นเร่ืองท่ีต้องระมดัระวงั จําเป็นต้องใช้ 
ศลิปะในการพดูคยุเพ่ือสร้างความเข้าใจกบัสมาชิกจนยินยอมพร้อมใจปฏิบตัติามกตกิา และ
เง่ือนไขใหมเ่พ่ือแก้ไขปัญหาหนีค้ัง่ค้างร่วมกนัให้บรรจผุลสําเร็จ  ซึง่ผู้ เจรจาตอ่รองจะต้องเข้าใจใน
กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

1. Identification หมายถึงการพดูคยุสอบถามความต้องการของสมาชิก  เพ่ือให้ได้ 
ข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ได้วา่สมาชิกต้องการอะไรกนัแน ่

2. Demonstration หมายถึงการเสนอข้อเรียกร้องของสหกรณ์แก่สมาชิก  ทัง้นีต้้องคํานงึวา่
ประเดน็ท่ีเจรจานีส้ามารถเอือ้ประโยชน์ตอ่กนัด้วยเหตแุละผลท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย
ด้วย 
 3.  Elimination หมายถึงการเจรจาตอ่รองในแตล่ะครัง้ อาจมีข้อเสนอปลีกยอ่ยมากมาย ควร
ตดัข้อเสนอท่ีไมสํ่าคญัออกไปก่อน เหลือแคป่ระเดน็หลกั ๆ เพ่ือง่ายตอ่การนําไปสูข้่อยตุ ิ
       4. Proof หมายถึงการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสนอแตล่ะข้อวา่แนวทางปฏิบตันิัน้ ๆ มีความ
เป็นธรรม และเอือ้ประโยชน์ตอ่คูเ่จรจามากน้อยเพียงใด 

 5.   Action   หมายถงึ  การยอมรับข้อเสนอของการเจรจาและทกุฝ่ายพร้อมนําไปปฏิบตั ิ
ด้วยความเตม็ใจ 
 

การเจรจาต่อรองเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี ้
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นอกจากนีค้ณุมงคลตัถ์ ยงัได้ฝากศลิปะในการเจรจาตอ่รองเพ่ือแก้ไขหนีค้ัง่ค้างไว้  

 7 ประการดงันี ้

1. จงเร่ิมต้นเจรจากบัสมาชิกด้วยความเป็นกนัเอง พร้อมท่ีจะเปิดใจรับฟัง และให้การ 
ช่วยเหลือด้วยความเห็นใจ 

2. จงอธิบายเง่ือนไขในการปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขปัญหาหนีค้ัง่ค้างแตล่ะข้อให้ละเอียดและ 
เกิดความกระจ่างชดัเป็นท่ีเข้าใจตรงกนั 

3. จงยืดหยุน่และพร้อมปรับเปลี่ยนเง่ือนไขถ้าจําเป็น เพ่ือชว่ยให้สมาชิกยืนหยดัอยูไ่ด้  
และสหกรณ์ไมเ่สียหาย  โดยใช้หลกัการ win:win เป็นตวัตัง้ 

4. จงระมดัระวงัในการให้คํามัน่สญัญา หากผู้บริหารสหกรณ์ไมม่ัน่ใจในเง่ือนไข และในทาง
ปฏิบตัมีิโอกาสเป็นไปได้น้อย ต้องนํามาพิจารณาให้รอบคอบจนมัน่ใจเสียก่อนท่ีจะให้ทัง้ 2 ฝ่าย
รับคําสญัญา 

5. จงกําหนดจดุมุง่หมายท่ีต้องการในการเจรจาให้ชดัเจน 
6. จงสรุปข้อยตุ ิแตล่ะประเดน็พร้อมรายละเอียดให้ชดัเจน 
7. จงจบการเจรจาตอ่รองด้วยมติรไมตรี 

นอกจากแนวทางการแก้ไขหนีค้ัง่ค้างท่ีผา่นมาแล้ว ผู้บริหารสหกรณ์ ควรหาทางปฏิบตัิ
เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้กบักิจการของสหกรณ์อีกทัง้เป็นการป้องกนัปัญหาการเกิดหนีค้ัง่ค้างไว้
ลว่งหน้าด้วยวธีิการตา่ง ๆ   ดงัตอ่ไปนี ้

 
วิธีการเสริมความเข้มแขง็ในกิจการของสหกรณ์และเป็นการป้องกันการเกดิหนี ้

ค่ังค้างไว้ล่วงหน้า 

ศิลปการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาหนีค่ั้งค้าง 
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1. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องตระหนกัถึงบทบาทและภาระหน้าท่ีของสหกรณ์ อาทิเชน่เป็นแหลง่
รวบรวมสนิค้า เพ่ือการจดัซือ้ และจดัจําหน่ายแก่สมาชิกโดยสนิค้าตา่ง ๆ ต้องจดัสรรให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสมาชิก เพ่ือไมใ่ห้สมาชิกต้องไปหาซือ้สนิค้าผา่นพอ่ค้าคนกลาง ซึง่จะทําให้
สมาชิกมีต้นทนุสงูขึน้ และมีรายได้ลดลง และทําให้สหกรณ์เสียโอกาส  ดงันัน้การเป็นแหลง่
รวบรวมสนิค้าจะช่วยให้เกิดอํานาจตอ่รองสงู สง่ผลให้สมาชิกได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพ และดี ราคาถกู
ลง และได้ปันผลเฉล่ียคืนอีกด้วย 

2. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องปลกูฝังและให้ความรู้แก่สมาชิกอยูต่ลอดเวลาวา่การทําธุรกิจกบั
สหกรณ์มีผลดีอยา่งไร เน้นในเร่ืองผลประโยชน์ผลดีท่ีจะสง่ผลตอ่สมาชิกเป็นหลกั หาทางเช่ือมโยง
เครือขา่ยทางธุรกิจ ทางสงัคม ทางวิทยาการ กบัคนในแวดวงสหกรณ์ 

3. ผู้บริหารสหกรณ์ต้องพยายามสง่เสริมให้ตนเองและทีมงานมีโอกาสในการพบปะ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัสหกรณ์อ่ืน ๆ ซึง่จะมีสว่นช่วยให้ทกุคนท่ีอยูใ่นแวดวงสหกรณ์ เกิด
มมุมองและแนวคดิใหม ่ ๆ อาทิเชน่ โครงการแลกเปล่ียนสนิค้าระหวา่งสหกรณ์ การซือ้ขายสนิค้า
กนัทกุภาค โครงการสง่เสริมอาชีพ รวมถงึการหาช่องทางการเพิ่มรายได้แก่สมาชิก เป็นต้น 
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ประวัตทิมีงานวิจัย 

1.ผ.ศ. วีรอร วดัขนาด      หวัหน้าทีมวิจยั 
การศกึษา ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์  (การบริหารทรัพยากรมนษุย์) 
            เกียรตินิยมดี   รางวลัเรียนดี  จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ประสบการณ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรม  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน 
 หวัหน้าโครงการฝึกอบรม  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน 
 รองผู้ อํานวยการฝ่ายพนกังาน  ธนาคารสหธนาคาร จํากดั มหาชน 
 ผู้ อํานวยการระบบการศกึษาภาคทวิภาคี   บริษัทซีพีเจริญโภคภณัฑ์ จํากดั มหาชน 
 กรรมการปฏิรูประบบการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
  ท่ีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ สถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย จํากดั 
       บริษัทมินเซน แมนชินนรี จํากดั 
       บริษัทดีเอดสุ จํากดั 
 อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
ผลงานด้านวิจยั รางวลัดีเดน่งานวิจยัเร่ือง “การจดัเก็บขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีกทม.”   
 ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ปี 2536 
ผลงานการสอน การสร้างกรณีศกึษา และการสอนดีเดน่  จากธนาคารกรุงเทพ  จํากดั  ปี 2535 
 คลงัสมองดีเดน่ด้านการพฒันาองค์กร และด้านการพฒันาบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 จากธนาคารกรุงเทพ จํากดั ปี  2534 
ปัจจบุนั วิทยากรอิสระ 
ท่ีอยู ่ เลขท่ี 52/40 เบเวอร์ร่ีทาวเวอร์  ชัน้ 7  สขุมุวิท 11  กทม.10 
 เลขท่ี 80 /908 ซ. 38 หมูบ้่านทิพวลัย์ สําโรง  สมทุรปราการ  10270 
 โทร.0-2394-0799  มือถือ 0-1610-0160, 0-9314-4444   
2.นายถวลัย์ คล้ายมงคล 
การศกึษา ปริญญาตรีครุศาสตร์อตุสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา)  สถาบนัราชมงคลเทคโนโลยี 
ประสบการณ์ งานควบคมุการสํารวจและออกแบบก่อสร้าง 
 อาจารย์พิเศษ หมวดวิชาพฤติกรรมองค์กรและการพฒันาทีมงาน 
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ปัจจบุนั นายช่างชลประทาน ระดบั 6  กรมชลประทาน  ปากเกร็ด 
 

3.นางสภุา  พรสธีุ 
การศกึษา ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
ประสบการณ์ บริหารและจดัการงานอบรมและสมัมนาและการศกึษา 
ปัจจบุนั เจ้าพนกังานธุรการ ระดบั 5  โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

4.นางสาวเหมือนฝัน มลูศรีแก้ว 
การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบริหารการจดัการธุรกิจ   
 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
ประสบการณ์ งานวิจยัเร่ือง “การพฒันาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนษุย์”  
 ของสมาคมธนาคารไทย 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีบริหารสนิเช่ือธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั มหาชน  สํานกังานใหญ่ 
 

5.นางสาวฤมล คงน้อย 
การศกึษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ งานรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวิจยัด้านป่าไม้ และด้านชมุชน 
 ประสานงานด้านการจดัอบรมแก่เครือข่ายสหกรณ์ 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมสหกรณ์  ระดบั 3 สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์ 
 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
 

6.นางสาวอรนชุ กนัภยั 
การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
ประสบการณ์ บริหารจดัการงานฝึกอบรม / ด้านการเงิน /ด้านเลขานกุาร 
 ประสานงานด้านการจดัอบรมแก่เครือข่ายสหกรณ์ 
ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายฝึกอบรมสหกรณ์นอกภาคเกษตร 

 
7.นางสาวพิณผกา ทองกระโทก 
การศกึษา ปริญญาตรีบริหารจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 
 ปริญญาโทบริหารจดัการ   มหาวิทยาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ (กําลงัศกึษา) 
ประสบการณ์ บริหารจดัการงานฝึกอบรม / ด้านการเงิน /การเจ้าหน้าท่ี 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมสหกรณ์ ระดบั 3  สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์ 
 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
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8. คณุเตือนจิตต์       วนะไชยเกียรติ 
    การศกึษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต เนติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    ปัจจบุนั วิทยากรด้านสหกรณ์ 
 
 
 
9. คณุศศิธร   เช่ียวชาญกิจการ 
    การศกึษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฎัระยอง 
    ปัจจบุนั องค์กรอิสระ 
 
10. นางสาวชติุกาญจน์   ไกรสิน 
    การศกึษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วนศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    ประสบการณ์ งานรวบรวมข้อมลูเพ่ือการวิจยัด้านป่าไม้ และด้านชมุชน 
 ประสานงานด้านการจดัอบรมแก่เครือข่ายสหกรณ์ 
     ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมสหกรณ์  ระดบั 3 สถาบนัฝึกอบรมสหกรณ์ 
 สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
 

ทีมพนัธมิตรร่วมโครงการวิจยัสําหรบัวิจยัจงัหวดัสมทุรปราการ 
1. นายอมรชยั   ตนัหยงมาศ   
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์ ระดบั 7 
 
2. นายวิชิต    นวลช่ืน (ผู้ช่วยวิจยั) 
ปัจจบุนั หวัหน้ากลุม่สง่เสริมและบริหารจดัการสหกรณ์ 
 
3. นายจํารัส   สภุาเสน 
ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์ ระดบั 7 
 
4. นายนรินทร์    ยิม้สรวล 
ปัจจบุนั หวัหน้าพฒันาธุรกิจสหกรณ์ 
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บันทกึข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายทางการเงิน” 
คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 2549 

วิสัยทศัน์ เป็นองคก์รแห่งความร่วมมือที่ย ัง่ยนื  มุ่งเนน้การเชื่อมโยงธุรกิจและเพิ่มคุณค่าทางการเงินรวมถึงการจดัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมา
ณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม 

ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 
49 50 51 

1 แผนงานสร้าง
“พนัธมิตรที่รู้ใจ” 

จดัประชุมเพื่อสร้างความคุน้เคยและความผกูพนัทางใจต่อกนั - ผูน้าํเครือข่าย “มีภาระใจและมี
ความจริงใจต่อกนั” 

ต.ค   - -สมาชิก
เครือข่าย 

2 แผนงาน 
“ระดมทุนเพื่อการรับ
ฝาก” 

ทาํขอ้ตกลงร่วมเพื่อการระดมทุนและการรับฝากระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย ยอดรวมการรับฝาก  
= 27.5 ลา้นบาท 

ส.ค    
 
 

-สกจ. 
-สมาชิก
เครือข่าย 

3 แผนงาน 
“สร้างคลงัแห่งปัญญา
ในธุรกิจการเงิน” 

3.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกบัการจดัทาํแผนการพฒันาความรู้แก่
ผูน้าํสหกรณ์เรื่อง “ทิศทางการบริหารการเงินในยคุโลกเปลี่ยนแปลง” 
3.2 นาํสนอแผนงานการฝึกอบรมประจาํปีต่อคณะกรรมการดาํเนินการของ
สหกรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบ 
3.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายทางการเงิน เพื่อขอมติในดา้นงบประมาณ 
3.4 ดาํเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อการดาํเนินงาน 
3.5 พิจารณาหารูปแบบการฝึกอบรม (ดว้ยวธิีการดูงาน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบัผูบ้ริหารที่ประสบความสาํเร็จจากสถาบนัการเงินอื่นๆ) 

- ผูน้าํเครือข่ายมีความรู้ และ
ความสามารถในการบริหาร
จดัการดา้นการเงิน 
- ลดตน้ทุนในการบริหารทาง
การเงิน 
-ทุนเรือนหุน้เพิ่มขึ้น 
-ลดความผดิพลาดในการอนุมตัิ
เงินกูต้ามวตัถุประสงค ์

    สมาชิก
เครือข่าย
ร่วมกนั
ลงทุน 

สสท. 
สกจ.
สมุทรปรา
การ 

4 แผนการปรับปรุงการ
จดัการดา้นสวสัดิการ
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ที่ดีแก่สมาชิกเครือข่าย 

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆ 
ใหม้ีความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่สมาชิกเครือข่าย โดยยดึหลกั “เครือข่าย
แห่งการเกื้อกลูและเอื้ออาทร” 

-มีระบบการจดัสวสัดิการแก่
สมาชิกเครือข่ายอยา่งเป็นธรรม 

    - สกจ. 
- สมาชิก
เครือข่าย 



 137 

 
พนัธะสัญญาข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายความร่วมมอืทางธุรกจิและวทิยาการ” 

คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 2549 
วิสัยทศัน์  เป็นองคก์รแห่งความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัสมุทรปราการและเครือข่ายกลุ่มอาชีพในจงัหวดัสมุทรปราการ  โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่สมาชิกเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมาณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 

49 50 51 
1 แผนงาน 

“การจดัหาตลาด
ถาวรทั้งในและ
ต่างประเทศ” 

1.1.ติดต่อขอใชส้ถานที่และสถานประกอบการทั้งภาครัฐ+เอกชนเพื่อเป็นจุดขาย
ที่ถาวร 
1.2.ขอการสนบัสนุนดา้นสถานที่ จาก CEO เพื่อการจดัแสดงสินคา้ ประจาํดือน 
1.3 จดัทาํโปรแกรมประจาํปี เพื่อประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อหนงัสือพิมพท์อ้งถิ่น
และวทิยชุุมชนใหท้ราบถึงกิจกรรมและแหล่งจดัจาํหน่าย 
1.4 ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาเพื่อขอรับขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัสินคา้
และแหล่งผลิต/จดัจาํหน่าย ในจงัหวดัสมุทรปราการเพื่อขยายช่องทางการตลาด
ผา่น web site 

1.มีตลาดถาวรเพื่อการจดัจาํหน่าย
สินคา้ในประเทศ 
2. มีแหล่งแสดงสินคา้
ประจาํเดือนที่แน่นอน 
3. สมาชิกเครือข่ายมีรายไดท้ี่
แน่นอนและเพิ่มขึ้น 
 
 

ธ.ค.    -จาก CEO 
ซึ่งกาํลงัอยู่
ระหวา่ง
พิจารณา
อนุมตัิ 

- สถาน
ประกอบการ
ของภาครัฐและ
เอกชน 
- CEO 

2 แผนงาน 
“การส่งเสริมอาชีพ” 

2.1.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อจดัทาํแผนการเรียนรู้ประจาํปี 
2.2 จดัสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมตามแผนการเรียนรู้ประจาํปี  
หลกัสูตร “การสร้างคุณค่าและ-ความเขม้แขง็ทางธุรกิจ” 
2.3 ลงมือปฏิบตัิตามแผนการเรียนรู้ประจาํปี 
2.4 ติดตามผล  ประเมินผล และสรุปรายงานผล  ต่อคณะกรรมการ 
2.5 ประสานงานกบัสมาชิกเครือข่าย  เพื่อจดักิจกรรม ในการรวบรวมผลิตภณัฑ์
จากสมาชิก และจดัส่งไปสู่ตลาดถาวร 

- ผูน้าํเครือข่ายมีความรู้  และมี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ 
 
 
 
- ลดตน้ทุนการดา้นการขนส่ง
สินคา้ไปยงัแหล่งจดัจาํหน่าย 

   คณะกรรมกา
รเครือข่ายมี
มติใหทุ้ก
เครือข่าย
พนัธมิตรร่วม
ลงทุน  

-สกจ. 
-สมาชิก
เครือข่าย 
- สถาบนั
พฒันาฝีมือ
แรงงานภาค 1 



 138 

3 แผนงาน 
“การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
เครือข่าย” 

3.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อกาํหนดรูปแบบของสวสัดิการให้
ครอบคลุมและเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นแก่สมาชิกเครือข่าย 
3.2 สรุปรูปแบบของสวสัดิการเพื่อนาํเสนอผูท้ี่เกี่ยวขอ้งร่วมพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบในหลกัการ 
3.2 นาํผลสรุปที่ผา่นการเห็นชอบแลว้ไปผลกัดนัใหส้าํเร็จเป็นรูปธรรม 

- สมาชิกเครือข่ายไดร้ับการ
จดัสรรสวสัดิการในดา้นต่างๆ 
อยา่งครอบคลุม 
- สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น 

    สมาชิก
เครือข่าย
ร่วมกนัลงทุน 

สสท. 
สกจ. 

4 แผนงาน 
“การจดัการความรู้
เพื่อการศึกษา และ
พฒันาตนเอง” 

4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อขอมติในการจดัอบรมKnowledge 
Management แก่ผูน้าํเครือข่าย   
4.2 ดาํเนินการจดัฝึกอบรม Knowledge  Management 
4.3 สรุปผลเกี่ยวกบั แนวคิดและแนวทางปฏิบตัิในเรื่อง Knowledge 
Management 
4.4. ตรวจสอบผลเกี่ยวกบัความเขา้ใจของคณะกรรมการในกระบวนการจดัทาํ 
Knowledge  Management 
4.5 ขยายผลการจดัทาํ Knowledge Management  
4.6 จดัหาทีมงาน  ร่วมกนัจดัทาํ “คู่มือเพื่อการศึกษา” 
4.7 ดาํเนินการจดัอบรม KM โดยเชิญ ดร.อนงคว์ชิญา  สารีบุตร/ 
ดร.สุขมุรัฏฐ ์ สารีบุตร/ นายวฑิูรย ์ แนวพานิช / นายมงคลดัถ ์พุกกะนดัด ์มาเป็น
วทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ 
4.8 จดัทาํคู่มือเพื่อการศึกษาเรื่อง “การบริหารและการจดัการสหกรณ์/องคก์รภาค
ประชาชนเชิงสร้างสรรค”์  

- คณะกรรมการเครือข่ายมีความรู้ 
ความเขา้ใจ แนวคิด และแนวทาง
ปฏิบตัิเรื่อง KM 
- ผูน้าํเครือข่าย มีความเขา้ใจและ
เห็นความสาํคญั โดยอนุมตัิใหจ้ดั
ฝึกอบรมเรื่องKM 
- มีคู่มือไวใ้ชเ้พื่อการศึกษา 1 เล่ม 
เรื่อง “การบริหารและการจดัการ
สหกรณ์/องคก์รภาคประชาชน
เชิงสร้างสรรค”์  
- มีคู่มือไวใ้ชเ้พื่อการศึกษา เพิ่ม
อีก 1 เล่ม เรื่อง การบริหารจดัการ
หนี้คัง่คา้งของสหกรณ์  

ส.ค 
 
 
 
 
 
ต.ค. 
 
 
 
 
พ.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีมวจิยั
จงัหวดั
สมุทรปรากา
ร และสมาชิก
เครือข่ายร่วม
ลงขนั 

- สกจ. 
- สมาชิก
เครือข่าย 

 
 
 
 

มีคู่มือ ไวใ้ชเ้พือ่ 
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม 

มีคู่มือ ไวใ้ชเ้พือ่ 
การศึกษาเพิ่ม2เล่ม 
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พนัธะสัญญาข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนจังหวดัสมุทรปราการ” 

คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่13 ก.ค. 2549 
วิสยัทศัน์  เป็นองค์กรแหง่ความร่วมมือที่ยัง่ยืน  มุง่เน้นการสง่เสริมอาชีพและการสร้างงานให้แก่ประชาชนในชมุชน โดยยดึแนวคิดพึง่พิงตนเองเป็นสําคญั  รวมถงึการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจดัการแก่ผู้ นําชมุชน 

ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมาณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 

49 50 51 
1 แผนงาน 

“การจดัการธุรกิจที่
ครบวงจร” 

1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อพิจารณาหาแนวทางพฒันาระบบการ
จดัการธุรกิจแบบครบวงจรรวมถึงการเป็นศนูยร์วบรวมและกระจายผลผลิตของ
ชุมชนสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง 
1.2 นาํผลสรุปมาแจง้แก่สมาชิก เพื่อถือปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ
เครือข่าย  

-เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการจดัการ  
 ธุรกิจ 
-ลดตน้ทุนในการผลิต 

ต.ค.   ลงขนัร่วมกนั
ระหวา่งผูน้าํ
เครือข่าย 

- สถาน
ประกอบการ
ของภาครัฐ
และเอกชน 
- CEO 

2 แผนงาน 
 “การอบรมความรู้
เรื่องวสิาหกิจชุมชน” 

2.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อขออนุมตัิในหลกัการ  การจดัอบรม
ความรู้เรื่อง “วสิาหกิจชุมชนกบัการพึ่งพิงตนเองอยา่งมีศกัดิ์ศรี” 
2.2 จดัทาํโปรแกรมการอบรม 
2.3 ทาํบนัทึกขอการสนบัสนุนดา้นวทิยากรจากคณะอนุกรรมการส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัสมุทรปราการ 
2.4 ดาํเนินการฝึกอบรม 
2.5 สรุปผลและรายงานผลการฝึกอบรม 

- ประชาชนในชุมชน 
อ.บางบ่อ และอ.เมือง จาํนวน200
คนมีความรู้เรื่องวสิาหกิจชุมชน 
และมีแนวคิดที่ดีและถูกตอ้งต่อ
การพึ่งพิงตนเองเป็นสาํคญั 
 

พ.ย.   กรมส่งเสริม
วสิาหกิจ
ชุมชน 
สนบัสนุน
ดา้นวทิยากร 

-กรม
ส่งเสริม
วสิาหกิจ
ชุมชน 
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3 แผนงาน  
“การส่งเสริมอาชีพ
และการสร้างงาน” 

3.1 สาํรวจปริมาณคนวา่งงานในเขต อ.บางปอ  และอ.เมือง 
3.2 จดัทาํบนัทึกขอการสนบัสนุนดา้นวทิยากรในงานอาชีพดา้นต่าง ๆ  
3.3 จดัอบรมและฝึกทกัษะงานอาชีพแก่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้
ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนที่สนใจเขา้ร่วมทาํงานในวิชาชีพที่สนใจ 

- ไดจ้าํนวนขอ้มูลผูว้า่งงานในขต 
อ.บางบ่อ และอ.เมือง 
-  ลดอตัราคนวา่งงานลง 25% 
- ประชาชนมีอาชีพหลกัและ
อาชีพเสริมที่มัน่คง 

ธ.ค.    -สถาบนัฝึก
วชิาชีพ 
สถาบนั
พฒันาฝีมือ
แรงงานภาค1 

4 แผนงาน 
 “การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจดัการธุรกิจ
แก่ผูน้าํชุมชนและ
ผูป้ระกอบการอิสระ
ในชุมชน” 

4.1 รวบรวมรายชื่อผูน้าํในเขต อ.บางบ่อ และอ.เมือง 
จดักลุ่มและส่งรายชื่อประสานงานไปที่ “โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการ
วสิาหกิจชุมชน” เพื่อจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูน้าํ 
4.3  ติดตามผลการฝึกอบรมและรายงานต่อคณะกรรมการ 
 

- ผูน้าํชุมชนมีความรู้และมี
ความสามารถดา้นการบริหาร
จดัการธุรกิจ 
 

ธ.ค.   กรมส่งเสริม
วสิาหกิจ
ชุมชน  

- สกจ. 
- สมาชิก
เครือข่าย 
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พนัธะสัญญาข้อตกลงร่วม  “เครือข่ายทางสังคม” 

คณะกรรมการได้ตกลงจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติและประสานงานตามแผนงานทีไ่ด้จัดทาํขึน้ให้ประสบความสําเร็จ โดยได้ร่วมลงนามต่อกนั ณ วนัที ่28 ก.พ. 2549 
วิสัยทัศน์  เป็นองคก์รแห่งความร่วมมือที่ย ัง่ยนื  โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหาของชุมชน ตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดัสมุทรปราการ    รวมถึงการขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ประชาชนของชุมชนในทุกพื้นที่ 
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายทุกคน 

ลาํดบั
ที่ 

 
แผนงาน 

กิจกรรมที่จะนาํสู่ความสาํเร็จ 
(ระบุวธิีการ) 

เป้าความสาํเร็จที่ตอ้งการบรรลุผล แหล่ง
งบประมาณ 

พนัธมิตร 
หนุนเสริม ตวัชี้วดัความสาํเร็จ ระยะเวลา 

49 50 51 
1 แผนงาน  

“การมีส่วนร่วมใน
การแกป้ัญหาดา้นที่
อยูอ่าศยั”  

1.1 จดัตั้งคณะทาํงานดูแลประสานงานโครงการบา้นมัน่คง 
1.2 สาํรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมขอ้มูล “ประชาชนขาดที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง”  
1.3 จดัทาํโครงการ เพื่อนาํเสนอปัญหา แนวทางแกไ้ขโดยร่วมผลกัดนัดว้ย

พลงัเครือข่าย เพื่อนาํปัญหาของชุมชนไปสู่ปัญหาเชิงนโยบายในระดบั
จงัหวดั 

-ไดข้อ้มูลประชาชนขาดที่อยู่
อาศยั 1,876 ครอบครัว 
สามารถจดัสรรใหป้ระชาชนใน
ชุมชนมีที่อยูอ่าศยัเป็นของตนเอง
ไดจ้าํนวน 200 ครอบครัว มี
สมาชิกรวม 766 คน 
ประกอบดว้ย 
- ครอบครัวผูด้อ้ยโอกาส =125 
ครอบครัว 
-  ครอบครัวผูจ้ดทะเบียนคนจน = 
35 ครอบครัว 
- ครอบครัวผูข้าดที่ดินทาํกินที่อยู่
อาศยั= 25 ครอบครัว 
-ครอบครัวขยาย 15 ครอบครัว 
 

มี.ค.    - CEO 
- พอช. 
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2 แผนงาน 
“การมีส่วนร่วมใน
การสร้างอาชีพบน
วถิีทางสหกรณ์” 

2.1 ประสานงานกบั สหกรณ์จงัหวดั เพื่อการจดทะเบียนจดัตั้งเป็นสหกรณ์
บริการชุมชนนางนวลร่วมพฒันา 
2.2 จดัทาํแผนการอบรมความรู้แก่ผูน้าํและสมาชิกของโครงการนาํร่องเรื่อง
หลกัการ คุณค่า ของขบวนการสหกรณ์ 
2.3 จดัทดสอบความรู้ เรื่องหลกัการคุณค่าขบวนการสหกรณ์ แก่ผูน้าํและ
สมาชิกในโครงการนาํร่อง รวม 135 คน 
2.4 จดัเวทีประชุม เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัวธิีปฏิบตัิในการเขา้ร่วม
โครงการนาํร่องบา้นมัน่คงชุมชนนางนวลร่วมพฒันาฯ ซึ่งสมาชิกจะตอ้งยดึ
แนวปฏิบตัิบนวถิีทางแห่งสหกรณ์ 

กลุ่มออมทรัพยน์างนวลร่วม
พฒันาสามารถจดัตั้งเป็น
สหกรณ์จดทะเบียนประเภท 
“บริการ” ในเดือนพ. 2549 

- ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
22.53%  
- ผล Post test 76.79%  
-สรุปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26%- 
ผล Pretest ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
22.53%  
- ผล Post test 76.79%  
- สรุปผลมีความรู้เพิ่มขึ้น 54.26% 

มิ.ย.    - สกจ. 
- สกว. 

3 แผนงาน  
“การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม” 

3.1  จดัประชุมเพื่อปลุกจิตสาํนึกดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม แก่สมาชิก
เครือข่าย ในอ.บางพลี กิ่งอ.บางเสาธง อ.เมือง  อ.พระสมุทรเจดีย ์
3.2 รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ “ชุมชนคนรักษค์ูคลอง” 
3.3 รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมปลกูป่าชายเลน 
3.4 รณรงคใ์หป้ระชาชนปักไมล้วกกั้นป้องกนัชายฝั่งทะเลพงัทลาย 

-สมาชิกของเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในโครงการต่างๆ จาํนวน 567 คน  
- เทนํ้าจุลินทรียร์วม 7 คลอง 
- ไดพ้ื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 40ไร่ 
-ไดแ้นวกาํแพงไมล้วกยาว 6 กม. 

ธ.ค. 
 
 
เม.ย 

   -อบต./อพช./
เทศบาลตาํบล/
สาธารณสุข
จงัหวดั/ชมรม
สิ่งแวดลอ้ม.....  
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