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รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์
 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณใ์นพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 

 
  คณะผูวิ้จยั    สงักดั 
 1.   นายวีระพล   แกว้มณี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

 2.   นายธวชัชยั  ปฏิบติั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3. นายนนัทวชั  แกว้อาํดี สํานกังานสหกรณจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี  

4. นายสุรศกัด์ิ คงสงค ์ นกัวิชาการอิสระ 
 
 
 
 
 

ชุดโครงการ  “การพฒันาขบวนการสหกรณใ์นพ้ืนท่ี  36  จงัหวดั” 
สนบัสนุนโดย สํานกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั  (สกว.) 

(ความเห็นในรายงานน้ีเป็นของผูวิ้จยั สกว.ไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ยเสมอไป) 
 



ความเป็นมา 
 

การดาํเนินการโครงการวิจยั “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ในคร้ังน้ี 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม องคก์รประชาชนและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
สุราษฎร์ธานี  เพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคน  และองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  
ซ่ึงกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการของทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จะมุ่งไปท่ีองคป์ระกอบสาํคญั  3  ส่วน  
ส่วนแรกคือ  การพฒันาผูน้าํกลุ่ม/องคก์รในลกัษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ใหต้ระหนกัถึงการร่วมมือ
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการให้แก่ผูน้ํา เพื่อให้มี
ศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการองคก์าร  ส่วนท่ีสอง คือ การหนุนเสริมใหเ้กิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องค์กรท่ีคาํนึงถึงปัจจัยสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง  และส่วนท่ีสาม  คือ  การหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรในระหว่างกลุ่ม / องคก์ร
ประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

 
กระบวนการบริหารการจัดการทมีวจัิย 
 ดว้ยภารกิจท่ีทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ไดรั้บมอบหมายจากทีมประสานงานกลาง  ใหรั้บผดิชอบ
ในการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั  ซ่ึงประกอบดว้ยสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  ไดแ้ก่  สหกรณ์
การเกษตร  สหรกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์ร้านคา้และสหกรณ์บริการ  และ
สหกรณ์ภาคประชาชน  ได้แก่  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการพฒันา  กลุ่มสัจจะออมทรัพย  ์ กลุ่มเกษตรกร  
ธนาคารหมู่บา้น  ตามแนวพระราชดาํริ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กองทุนหมู่บา้น  ฯลฯ 
 ดงันั้น  เพื่อให้การดาํเนินงานของทีมวิจยัสหกรณ์สุราษฎร์ธานี  สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง
โครงการวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพประกอบกนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  ทีมวิจยัจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานีจึงมีแนวทางในการบริหารการจดัการทีมวิจยั  ดงัน้ี  

1.การคดัเลือกทีมวิจยั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตงานวิจยัท่ีจะตอ้งพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงประกอบดว้ยสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  และสหกรณ์ภาคประชาชน  และจากผล
การสาํรวจขอ้มูลในพ้ืนท่ี  ปรากฎว่า มีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
กลุ่ม/องคก์รประชาชน ไดแ้ก่  สาํนกังานพฒันาชุมชนสาํนกังานเกษตร สาํนกังานสหกรณ์ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จึงคดัเลือกทีมวิจยัประกอบดว้ย  เจา้หนา้ท่ี
ของส่วนงานทั้ง  4  หน่วยงานร่วมเป็นทีมวิจยั 

 
 
 



 2.  ลกัษณะของงานวิจยั  ภายใตก้รอบการดาํเนินการของทีมวิจยั  ท่ีจะพฒันาความเขม้แข็งและ
ยัง่ยนืแก่กลุ่ม / องคก์ร  และขบวนการสหกรณ์ดว้ย  กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  และจะตอ้งรับผดิชอบ
โดยตรงร่วมกบัทีมประสานงานกลาง  ในการวางกรอบแนวทางการดาํเนินการของชุดโครงการวิจยัรับการ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน  ตลอดจนการติดตามการดาํเนินงานของทีมวิจยัจงัหวดั   ทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์
ธานีจึงกาํหนดลกัษณะงานวิจยัเป็น  2  ลกัษณะกล่าวคือ  ลักษณะแรก  เป็นงานประจาํสาํนกังานซ่ึง
กาํหนดให้มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบ  เก่ียวกบัการวางแผน  การแบ่งงาน  และการมอบหมายงาน  การ
ประสานงาน  การควบคุมและประเมินผลการปฏิบติังานรวมตลอดถึง  การจดัทาํและควบคุมงบการเงิน
และเอกสารทางการเงิน  ลกัษณะที่สอง  เป็นงานภาคสนามประกอบดว้ย  3  ทีมยอ่ย  แบ่งตามโซนของ
พื้นท่ีครอบคลุม  18  อาํเภอ  และอีก  1  ก่ิงอาํเภอ  และกาํหนดใหมี้หนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงใน
การดาํเนินงานตามกระบวนการวิจยัของชุดโครงการ  รวมตลอดถึงการเสนอรายงานเก่ียวกบัผลการวิจยั
เสนอทีมประสานงานกลาง 
 3.  การปฏิบติังานของทีมวิจยั  เน่ืองจากโครงการวิจยั  มีระยะเวลาดาํเนินการของการวิจยัไม่เกิน  1  
( หน่ึง ) ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ี  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2548  ถึงวนัท่ี  14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2549  และทีม
วิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จะตอ้งปฏิบติังานตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงตามสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจยัของ
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
      ดงันั้นเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีบรรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้  ทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฏร์ธานีจึงกาํหนดให้ทีมวิจยั  ปฏิบติังานโดยมีแผนการดาํเนินการ  
แบ่งไดเ้ป็น  3  แผนงาน  ไดแ้ก่ 
 1.  แผนงานกลาง  เป็นแผนงานท่ีจดัทาํข้ึนโดยเช่ือมโยงกบักระบวนการวิจยัของชุดโครงการ  และ
เสนอให้ทีมประสานงานกลางเห็นชอบ เพื่อรับทราบกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดาํเนินการของทีมวิจยั
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 2.  แผนการปฏิบติังานของทีมงานประจาํสาํนกังาน  เป็นแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบตามลกัษณะงานท่ีทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ลกัษณะงานวิจยั 
 3.  แผนปฏิบติังานของทีมงานภาคสนาม  เป็นแผนงานของทีมวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ
ดาํเนินการตามกระบวนการวิจยัของชุดโครงการจาํแนกตามโซนพ้ืนท่ี 
 4.  การติดตามและประเมินผล  เพื่อให้การดาํเนินการของทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ทั้งในส่วน
ของการปฏิบัติงานประจําสํานักงานและภาคสนาม  เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของทีมวิจัยจึง
กาํหนดให้มีการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบติัตามแผนทุกสัปดาห์ท่ี  2  และสัปดาห์ท่ี  4  
ของเดือน 
 
 



 
กระบวนการวจัิย 
 กระบวนการวิจยัไดเ้ร่ิมตน้โดยสรุป / สังเคราะห์บทเรียนจากชุดโครงการวิจยัของทีมวิจยัในพื้นท่ี
จงัหวดั  9  ทีมท่ีดาํเนินงานโครงการวิจยัใน 9 จงัหวดัและการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีม
ประสานงานกลางและทีมวิจยัระดบัจงัหวดั  ซ่ึงผลสรุปของแนวทางการดาํเนินการท่ีควรเป็นตามกรอบ
แนวคิดของชุดโครงการวิจยัแบ่งไดเ้ป็น  5  ขั้นตอน  ไดแ้ก่   
 ขั้นท่ีหน่ึง  การศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั   
 ขั้นท่ีสอง  การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม / องคก์รประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดั   
 ขั้นท่ีสาม  การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม / องคก์ร  เร่ืองการจดัทาํกรอบทิศทางของ
แนวทางการดาํเนินการขององคก์ารเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ขั้นท่ีส่ี  การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์รประชาชน   
 ขั้นท่ีหา้  การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตรและการเช่ือมโยงเครือข่าย  รวมตลอดถึงการติดตามการ
ดาํเนินงานเช่ือมโยงเครือข่าย  เพื่อนาํองคค์วามรู้ไปขยายผลในโอกาสต่อไป 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์รประชาชน  ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน   และสหกรณ์ท่ีไม่จดทะเบียน   มีภูมิหลงัและวิวฒันาการท่ี
แตกต่างกนั  กล่าวคือ  กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมีภูมิหลงัของการก่อกาํเนิดจากผลพวงของนโยบายภาครัฐ
ในแต่ละยุคของรัฐบาลท่ีเขา้มาบริหารประเทศ  โดยใชปั้จจยัเร่ืองของเงินหรืองบประมาณท่ีจดัสรรมาให ้ 
หรือสัญญาว่าจะให้ภายหลงัท่ีคนในชุมชนนั้น  ๆ  หนัมาจดัตั้งเป็นกลุ่ม  ทั้งน้ีบางคร้ังรูปแบบของเงินท่ีให้
อาจจะมีรูปแบบของการแปรสภาพเป็นทรัพยสิ์น  เช่น  อาคาร  โรงเรือน  เคร่ืองจกัรกล  และ อุปกรณ์  
หรือเคร่ืองมือท่ีเอ้ือประโยชน์แก่คนในชุมชน  เป็นเคร่ืองมือต่อรอง  ทั้งน้ีขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ
ในการดาํเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกลุ่ม  ลว้นแลว้แต่ถูกพนัธนาการไวด้ว้ยการใหห้รือจดัหา
งบประมาณและหรือทรัพยสิ์นผกูพนัไวก้บัแต่ละขั้นตอนคลา้ยคลึงกบัการจ่ายเงินกูต้ามความกา้วหนา้ของ
โครงการ  การจดทะเบียนของกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  จึงเปรียบเสมือนตวัช้ีวดัท่ีประเมินผลความสาํเร็จ
ของการให้การสนบัสนุนหน่วยงานของภาครัฐท่ีปรากฎเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนท่ีสุด  นอกจากน้ีผลพวงจาก
การท่ีแต่ละกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  มีหน่วยงานภาครัฐในระดบัพื้นท่ี  ท่ีแตกต่างกนัในแง่ของกระทรวง  
ทบวง  กรมท่ีสังกดั  ประกอบกบัเป็นนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมยั  มีกิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัไม่
อาจจะผสมผสาน  เก้ือกูล  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ ส่วนในกรณีของกลุ่มสหกรณ์ท่ีไม่จดทะเบียน  แม้
จะมีภูมิหลงัท่ีเกิดจากผลพวง 



 
ของนโยบายภาครัฐจาํนวนไม่นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีของกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  แต่ดว้ยพื้นฐาน
ของความคิดท่ีกลัน่กรองมาจากภูมิปัญญาชาวบา้น  ผนวกด้วยแรงกระแทกของการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการดาํรงชีวิตของชุมชนโดยตรง  และ
ประการสาํคญัท่ีสุดท่ีจุดประกายความคิดมีผลมาจากอิทธิพลทางความคิดของผูน้าํและแกนนาํของชุมชนท่ี
เลง็เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกนัโดยหลกัการพึ่งพาตนเอง  และพ่ึงพากนั จึงกลายเป็นภูมิคุม้กนัอย่างดี  ท่ี
จะช่วยใหก้ลุ่มยนืหยดัและดาํรงอยูไ่ด ้ ทั้งกรณีมีหน่วยงานของภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนหรือมิไดม้าเก่ียวขอ้ง
กต็าม 
 อยา่งไรกต็ามแมว้า่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ท่ีไม่จดทะเบียน จะมีภูมิหลงัและวิวฒันาการ
ท่ีแตกต่างกนั  แต่กิจกรรมท่ีโดดเด่นของสหกรณ์ทั้งสองกรณี ต่างก็มีความโดดเด่นในดา้นกิจกรรมทางเงิน
เช่นเดียวกนั  ลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมทางการเงิน  มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั  พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การกูเ้งินมีลกัษณะซํ้ าซ้อนกนั  กล่าวคือ  แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกโดยตรงหรือคนในครัวเรือน
เดียวกนั  คนเดียวกนั  มาขอกูเ้งินในแต่ละกลุ่ม  คลา้ยคลึงกบัลกัษณะท่ีเรียกวา่  แต่ละกลุ่มท่ีดาํเนินกิจกรรม
ทางการเงิน  มีลูกหน้ีคนเดียวกนั 
 2. หลกัเกณฑก์ารใหกู้เ้งินของแต่ละกลุ่ม / องคก์รการเงิน  มุ่งเนน้การใหกู้เ้งินท่ีหวงัผลตอบแทน
ทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่  ดอกเบ้ีย  และผลกาํไร  มากกว่าการให้ความช่วยเหลือพึ่งพากนัทางการเงินในการ
ประกอบอาชีพและพฒันาอาชีพ  หรือช่วยเหลือการดาํรงชีวิตในยามจาํเป็นและฉุกเฉิน 
 3. ผูบ้ริหารและคณะกรรมการดาํเนินงานของกลุ่ม  มีการสืบทอดและดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัยาว 
นาน นบัแต่ริเร่ิมก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบนั ไม่มีทีท่าจะมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเป็นคณกรรมการ ทั้งน้ี
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามไวว้างใจในการดาํเนินงานตลอดมา 
 4. สมาชิกท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเงินโดยเฉพาะสหกรณ์ท่ีไม่จดทะเบียน  ส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 80 สมาชิกเป็นเพศหญิงหรือแม่บา้น ซ่ึงตรงขา้มกบักรณีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนกว่าร้อยละ  80  
สมาชิกเป็นผูช้ายหรือพอ่บา้น 
 สถานการณ์ความร่วมมือของกลุ่ม/องคก์รประชาชน  ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในรูปของเครือข่าย
พนัธมิตร  พบวา่มีลกัษณะของเครือข่ายท่ีเกิดข้ึน  2  ลกัษณะ 

ลกัษณะแรก  เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการเบ่งใหเ้กิด  มิไดเ้กิดข้ึนมาจากการมองเห็นปัญหาหรือมี
รากฐานของการก่อใหเ้กิด  เพื่อสานประโยชน์แก่กนัและกนั แต่เกิดข้ึนจากการชกัชวน ช้ีนาํ และหวา่นลอ้ม  
โดยหน่วยงานภาคราชการ  และเอกชน  กิจกรรมท่ีดาํเนินการเป็นเพียงแสดงสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย
แห่งความร่วมมือ  โดยมีหลกัฐานเพียงบนัทึกรายงานการประชุม  กิจกรรมท่ีปรากฏอย่างชดัเจนและเป็น
รูปธรรมท่ีสุด  ไดแ้ก่  การจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บจากภาครัฐและเอกชน  ท่ีแสดงออกให้เห็นว่าแต่ละ
เครือข่าย มีส่วนร่วมในการรับรู้การจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึงทุกกลุ่ม/องคก์ร   



ลกัษณะที่สอง  เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการบ่มเพาะ ซ่ึงมีรากฐานมาจากการเลง็เห็นคุณประโยชน์
ของความร่วมมือ  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยอาศยัความสามารถพิเศษและพรสวรรคข์องผูน้าํชุมชน  เป็น
ผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัในการจุดประกายทางความคิด  ตลอดจนจากการท่ีผูน้าํดงักล่าวมีความโดดเด่นในการนาํ
ชุมชนประสบความสาํเร็จมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  จนเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง  จึงส่งผลใหส้มาชิกไม่
มีความลงัเลท่ีจะเห็นดีเห็นงาม  ในการเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกบักลุ่มอ่ืน  ๆ  กิจกรรมท่ีดาํเนินการจึงข้ึนอยู่
กบัภาวะวิสยัและการตดัสินใจเฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่นกรอบคิดท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัผูน้าํเป็นหลกั 
 การดาํเนินงานของทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยใชก้รอบเวลา  1  ปี  ภายใตก้ารหนุนเสริมของ
ทีมประสานงานกลางและผูท้รงคุณวุฒินั้น  กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายของทีมวิจยัส่วนใหญ่อาศยั
เทคนิคและวิธีการในการมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่มเป้าหมายการประชุมเชิงปฏิบติัการ เทคนิคการ
ระดมสร้างสรรค ์การประชุมระดมความคิด  และการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
 ผลการดาํเนินงาน ของทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  สามารถหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายได ้ 2  
รูปแบบ  ไดแ้ก่  รูปแบบท่ีหน่ึง  เครือข่ายพนัธมิตรท่ีรวมตวักนัเชิงธุรกิจ  ตวัอย่างเครือข่ายตลาดกลาง
ยางพารา  เครือข่ายรวบรวมยางพารา  และเครือข่ายขา้วสาร  รูปแบบท่ีสอง  เครือข่ายพนัธมิตรท่ีรวมตวักนั
เชิงพื้นท่ี  ตวัอยา่งเครือข่าย  สหกรณ์การเกษตรเขานาใน  จาํกดั 

บริบทการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร : บทเรียนจากประสบการณ์ของทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 จากประสบการณ์ของทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี  ภายใตเ้วทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยั ผูน้าํ  แกน
นําและสมาชิกเครือข่ายพันธมิตร  ผู ้แทนส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน   รวมตลอดจน
ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระสานงานกลางและผูท้รงคุณวุฒิ  ทาํให้ไดข้อ้สรุป  สาํหรับกรอบแนวคิดการพฒันา
และหนุนเสริมเครือข่ายพนัธมิตร  ดงัน้ี 

1. การคดัเลือกเครือข่ายท่ีจะเขา้ไปพฒันาและหนุนเสริมเครือข่ายพนัธมิตร 
1.1 ควรเป็นเครือข่ายท่ีมีลกัษณะของเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจากการบ่มเพาะโดยมีจุดเด่นของผูน้าํ

และแกนนาํท่ีมีจิตวิญญาณ  และอุดมการณ์แห่งการพึ่งตนเอง  มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มุ่งคุณค่าทางจิตใจมากกวา่ดา้นวตัถุ 

1.2 ผูน้าํ แกนนาํ และสมาชิกของแต่ละเครือข่าย มีความพร้อมเพรียงและมีความรักความสามคัคี  
และประการสาํคญัท่ีสุดตอ้งมีวินยั 

1.3 แต่ละเครือข่ายท่ีจะเช่ือมโยง  มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัท่ีจะรวมตวัร่วมเป็นเครือข่ายดว้ย
ความสมคัรใจ  และยนิยอมปฏิบติัตามพนัธะและขอ้ตกลงร่วมกนัดว้ยความจริงใจ 

จากแนวทางการคดัเลือกเครือข่ายขา้งตน้  ทีมวิจยัสุราษฎร์ธานีมุ่งเนน้ให้ความสาํคญั  ตน้ทุนเดิม
ของเครือข่าย  ในเร่ืองของวิวฒันาการและท่ีมาของการเกิดเป็นกลุ่มเครือข่าย  ลกัษณะและอุปนิสัยของผูน้าํ
แกนนาํ ความพร้อมของสมาชิก  และความสมคัรใจของแต่ละเครือข่าย  เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเป็นหลกั 



2. แนวทางการพฒันาและหนุนเสริมเครือข่ายพนัธมิตร 
2.1 การกระตุน้และเร่งเร้าทางความคิด เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มท่ีก่อตวัรวมกนัเป็น เครือข่ายเห็น

ความสําคญั และความจาํเป็น ซ่ึงเป็นมูลเหตุท่ีสําคญัของการร่วมมือ ตลอดจนผลสําเร็จอนัเป็นพลงัท่ีมี
อานุภาพท่ีจะธาํรงความอยูร่อด ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง 

 ซ่ึงในขั้นตอนน้ี จาํเป็นตอ้งอาศยัความเพียรพยายามและหมัน่ฝึกฝน การใชเ้ทคนิคและ
ทกัษะในการส่ือสารด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนความคิดตกผลึกและเป็นท่ียอมรับ อีกทั้ ง
ก่อให้เกิดความตระหนกัในความรับผดิชอบร่วมกนัท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ เลง็เห็นไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีการ
ช้ีนาํแต่อยา่งใด 

2.2 การเสริมองคค์วามรู้ ในลกัษณะของการติดอาวุธทางปัญญา โดยนาํหลกัการวิเคราะห์ 
SWOT ANALYSIS   มาเป็นพื้นฐานในการคน้หาจุดเด่น  จุดดอ้ย  โอกาส  ปัญหา  และอุปสรรค  ของแต่
ละกลุ่ม เพื่อนาํองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยัของแต่ละกลุ่มมาบูรณาการร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การกาํหนด
ยทุธศาสตร์ แห่งความรู้ภายใตเ้ครือข่ายพนัธมิตร ท่ีจะดาํเนินการร่วมกนัในอนาคต ซ่ึงในขั้นตอนดงักล่าว 
มุ่งหวังให้กลุ่มท่ีร่วมกันเป็นเครือข่ายมองเห็นตัวตนแห่งตนท่ีแท้จริง เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการลด
ขอ้บกพร่องท่ีตนมีจุดอ่อน และภาคภูมิใจในศกัยภาพและสมรรถนะของกลุ่มตามลกัษณะเด่นท่ีมี 

2.3 การอบรมและให้การศึกษาท่ีมุ่งเนน้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ และฝึกฝนทกัษะ
ร่วมกัน โดยให้ความสําคญัในการศึกษาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และเรียนรู้การปรับตวัของกลุ่มให้
สามารถกลมกลืนกบัสถานการณ์ท่ีแปรผนั ประกอบกบั การฝึกฝนทกัษะเชิงพฤติกรรม ท่ีจาํลองเหตุการณ์
ภายใตส้มมติฐานของการแปรเปล่ียน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี โดยมี
เป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของขั้นตอนน้ี คือสามารถบรรลุไปสู่การกาํหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนัระหวา่งเครือข่าย 

2.4 การกาํหนดแผนงาน เพื่อให้เครือข่ายพนัธมิตรซ่ึงมีเจตนาคติร่วมกนัท่ีจะบรรลุตาม
วิสยัทศัน์จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งกาํหนดแผนงานเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงนอกจากแผนงานจะให้
ความสาํคญัในเร่ืองของกิจกรรม ระยะเวลาและผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบจุดวิกฤตท่ีจะตอ้งเนน้ย ํ้า และควรให้
ความสาํคญัไม่นอ้ยกว่ารายละเอียดของแผนงานคือ ความมีวินยัอนัหมายถึง ความมุ่งมัน่ ความซ่ือตรง ใน
การปฏิบติัตามแผนงาน นัน่เอง 

2.5 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามและประเมินผล เพื่อใหก้ารปฏิบติัตามแผนงานไดรั้บ 
การปรนนิบติัอย่างพิถีพิถนั และทุกขั้นตอนมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัจึงจาํเป็น
จะตอ้งกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และมีความชดัเจนทั้งน้ีในการประเมินความสาํเร็จใน
ทุกขั้นตอน จะตอ้งยดึหลกัเป็นธรรม โปร่งใส มีวินยั จริงใจ และซ่ือสตัย ์
 
 
 



2.6 การดาํรงรักษาความร่วมมือกนัระหว่างเครือข่ายพนัธมิตร ดว้ยพนัธะสัญญาเพื่อเป็น
การฟูมฟักให้ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ในลกัษณะของการเป็นเครือข่ายพนัธมิตร ท่ีมีเช่ือมโยงช่วยเหลือ
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั มีความมัน่คงย ัง่ยนื จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินกิจกรรมท่ีแสดงออกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
ซ่ึงมีผลในการผูกพนัการดาํเนินการร่วมกนั ท่ีเรียกว่า พนัธะสัญญาหรือขอ้ตกลงความร่วมมือ และใน
ขณะเดียวกนัเพื่อเป็นสัญญาณบ่งช้ี ท่ีแสดงใหเ้ห็นความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบในแต่ละกิจกรรมท่ีอาจส่งผล
กระทบและมีความเส่ียงร่วมกนั จึงเห็นควรให้แต่ละกลุ่มท่ีร่วมเป็นเครือข่าย จดัตั้งกองทุนบริหารความ
เส่ียง ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเก้ือหนุนและชดเชย ทั้งในยามท่ีกิจกรรมมีความเจริญรุ่งเรือง 
และประสบภาวะวิกฤตจากประสบการณ์ในการพฒันา  และหนุนเสริมเครือข่ายพนัธมิตรภายใตก้รอบ
ระยะเวลา  1  ปี  ทีมวิจยัจดัหวดัสุราษฎร์ธานี  ไดเ้ขา้ไปมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งในการเติมเตม็องคป์ระกอบ
ตามขั้นตอนการพฒันาและหนุนเสริมเครือข่ายพนัธมิตรทุกประการ จึงขอสรุปแนวทางการพฒันาและ
หนุนเสริมเครือข่ายไดด้งัน้ี 
 

 “กระตุน้ความคิด  ติดอาวธุทางปัญญา 
 ศึกษาสถานการณ์  กาํหนดแผนงานชดัเจน 
 มีหลกัเกณฑก์ารประเมิน  เจริญดว้ยพนัธะสญัญา” 

 
 

เครือข่ายพนัธมิตรสู่เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 สานภูมิปัญญา  โยงใยสู่แนวคิด 
 เสริมสร้างเครือข่าย ร้อยเรียงเช่ือมโยงพนัธมิตร 
 สืบสานความคิด  ร่วมใจ ร่วมจิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทมีวจัิยจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
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คาํนํา 
 
 รายงานวิจยั  โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในคร้ังน้ี  เป็นบท
สงัเคราะห์ท่ีจดัทาํโดยทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี บทเรียนท่ีไดเ้กิดข้ึนจากการถอดแบบแม่พิมพ ์ ภายหลงัจากทีม
วิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ และขั้นตอนการพฒันาและเช่ือมโยงเครือข่าย  ตั้งแต่การก่อตวัของ
แต่ละกลุ่ม  การฟูมฟักบ่มเพาะการเช่ือมโยงของแต่ละเครือข่าย  จนกระทัง่ถึงขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนัของแต่ละเครือข่าย จนสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง  จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า รายงานวิจยัฉบบัน้ี 
คงจะมีประโยชน์แก่หน่วยงานและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ตามสมควร 
 
 สุดทา้ยน้ี ทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตอ้งขอขอบพระคุณทีมงานประสานงาน และผูท้รงคุณวุฒิ  
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ท่ีใหโ้อกาสแก่ทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในการเขา้มามีส่วนร่วม
ในโครงการน้ี  อีกทั้งยงัใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของทีมวิจยัในการดาํเนินการตลอดมา อยา่งไร
ก็ตาม  ความสําเร็จในการดาํเนินการวิจยัไม่อาจจะบรรลุผลไปดว้ยดีได ้ หากไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  สํานักงานเกษตร
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  และสาํนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จึง
ขอขอบพระคุณทุกส่วนงานในความเอ้ือเฟ้ือและสนบัสนุนทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 
        ทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี 
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บทนํา 
 
1.1   ข้อมูลของจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้ มีเน้ือท่ีประมาณ  12,891  ตาราง
กิโลเมตร มากท่ีสุดในภาคใต ้ มีเกาะขนาดใหญ่ ไดแ้ก่  เกาะสมุย  และเกาะพะงนั  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มี
อาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัชุมพรและอ่าวไทย 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัจงัหวดันครศรีธรรมราช และกระบ่ี 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัพงังาและระนอง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทยและจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
แผนทีแ่สดงทีต่ั้งและอาณาเขต 
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ลกัษณะภูมิประเทศ   
เป็นภูเขาประมาณร้อยละ 49 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าวก่อใหเ้กิดลุ่มนํ้ านอ้ย

ใหญ่จาํนวนมาก 
-   สภาพดินฟ้าอากาศ ไดรั้บอิทธิพลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
-   สภาพการเมืองการปกครอง  แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อาํเภอ 1 ก่ิง 131 ตาํบล 1061 หมู่บา้น 
-   ประชากรจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีประชากรทั้งส้ิน   303,902  ครัวเรือน   เป็นชาย 473,707  คน  

หญิง   476,973   คน   รวมประชากรทั้งส้ิน  905,608 คน 
 -    สภาพทางเศรษฐกิจ  รายไดเ้ฉล่ียของประชากร  81,137 บาท/คน/ปี  รายไดส่้วนใหญ่มาจาก
ภาคการเกษตร  รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจการท่องเท่ียว  ตามลาํดบั  พืชเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั ไดแ้ก่  ยางพารา  และปาลม์นํ้ามนั 
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดเ้ขา้สู่ระบบบริการราชการจงัหวดัแบบบูรณาการเพื่อการพฒันาโดยให้
ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของจงัหวดั (CEO)  ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม 2546  และทางจงัหวดัได้
กาํหนดวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์  ในการพฒันาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ดงัน้ี 

 วิสยัทศัน์จงัหวดั (VISION) 
 “มุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางขนส่งสินคา้  ศูนยก์ลางการเกษตรครบวงจรและผูน้าํการท่องเท่ียว
เชิงการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพท่ีย ัง่ยนืในภูมิภาค” 

 เป้าประสงคก์ารพฒันาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
(1)  สร้างระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยา่งสมดุลและกระจายการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 
(2)  พฒันาระบบเกษตรครบวงจรตั้งแต่การผลิตสินคา้คุณภาพและยัง่ยนื 
(3)  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัใหมี้มาตรฐานคุณภาพและยัง่ยนื 
(4)   พฒันาระบบการคมนาคมและการขนส่งทุกระบบ  ทั้งทางบก  (ระบบยานยนตแ์ละระบบ

ราง)  ทางนํ้าและอากาศใหมี้มาตรฐานและเช่ือมโยง ครอบคลุมภูมิภาคใกลเ้คียง 
(5)  บริหารภายใตอุ้ดมการณ์และภารกิจหลกัของการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ 

 ประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 (1)  การเป็นศูนยก์ลางขนส่งสินคา้ 
 (2)  ศูนยก์ลางการเกษตรครบวงจร 
 (3)  มุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพท่ีย ัง่ยนื 
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1.2   สถานการณ์การดําเนินงานเกี่ยวกับกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์  ในพืน้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเข้า
โครงการ 

 บทบาท  ภารกิจ ของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์  ในพื้นท่ี 
 ผลการศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน ในพื้นท่ีจงัหวดัซ่ึงจาํแนก

ไดเ้ป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  กลุ่มองคก์รการเงิน  กลุ่มอาชีพ  และกลุ่ม/องคก์รประชาชน  ช้ีใหเ้ห็นว่า 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนซ่ึงประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านคา้และสหกรณ์บริการมีทั้งท่ีเขม้แขง็และอ่อนแอบางส่วนประสบปัญหาการขาดทุน และส่วน
ใหญ่ ยงัไม่สามารถดาํเนินการตามภารกิจและเจตนารมยข์องสหกรณ์ได ้อีกทั้งบางส่วนยงัไม่มีความชดัเจน
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงเป็นสหกรณ์ท่ีอยู่ในข่ายมีผล
ประกอบการอยูใ่นเกณฑดี์ แต่เม่ือพิจารณาจากตวัเลขทางการเงินพบว่าเป็นการเติบโตอนัมีผลมาจากขนาด
ของหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนแต่ไม่ไดม้าจากผลการประกอบการทางการเงินอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีสามารถ
เห็นไดจ้ากฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกท่ีไม่ไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเพียงพอ เป็นเพียงการเพิ่มภาระหน้ีสิน
ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมข้ึนของทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ต่อยา่งใด  กลุ่มองคก์รการเงินมีจุดเด่นเก่ียวกบั
ตวัผูน้าํ และแกนนาํขององคก์รท่ีเตม็ไปดว้ยอุดมการณ์และจิตวิญญาณสหกรณ์ และพบว่าหลายองคก์รยงั
ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการจดัการทางการบริหารและการจดัการทางการเงิน  นอกจากน้ีองคก์าร
ทางการเงินยงัประสบปัญหาการสืบทอดทายาทท่ีจะเป็นแกนนาํในอนาคต หากผูน้าํเดิมซ่ึงเป็นผูก่้อการ
และก่อตั้งองคก์รทางการเงินในระยะเร่ิมตน้การจดัตั้งองคก์รทางการเงิน ถึงวาระส้ินสุด ทั้งน้ีในส่วนของ
กลุ่มอาชีพและกลุ่มอ่ืน ๆ  กวา่ร้อยละ 50  เป็นกลุ่มอาชีพท่ีถูกจดัตั้งข้ึนและดาํเนินการภายใตก้รอบนโยบาย
ภาครัฐ ในช่วงสมยัรัฐบาลปัจจุบนัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากมูลเหตุพื้นฐานของความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของชุมชน
ท่ีสามารถดาํรงสถานภาพอยู่ไดใ้นปัจจุบนั มีผลมาจากการไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากภาครัฐเป็น
หลกั ดงันั้นแมว้่ากลุ่มเหล่าน้ีจะไดรั้บสนบัสนุนและพฒันาทกัษะ และเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนผา่น
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร จากส่วนราชการเป็นอย่างดี ก็ยงัไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือไดว้่าหากส้ินสุดการ
อุดหนุนจากภาครัฐหรือส่วนราชการแลว้จะสามารถดาํรงสถานภาพของกลุ่ม/องคก์รไวไ้ดห้รือไม่ 
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 บทวิเคราะห์ จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหา อุปสรรคของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ 
  การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม  มีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง ในการนาํไปใชก้าํหนดกรอบทิศ

ทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีจะนาํมาพิจารณา แบ่งไดเ้ป็น 2 ปัจจยั 
คือ   

  -  ปัจจยัแรก เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก  ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ นวตักรรม/เทคโนโลย ีปัจจยัสภาพแวดลอ้มดาํเนินการ ไดแ้ก่   
สมาชิก/คู่แข่ง  คู่คา้/พนัธมิตร   หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

  -   ปัจจยัสอง  เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน  ประกอบดว้ย  ขอ้บงัคบั/ระเบียบ  โครงสร้าง
องคก์ร ระบบงานการเงิน   คณะกรรมการฝ่ายจดัการ สาํนกังาน วสัดุอุปกรณ์ บริการ 

จากผลการศึกษาของทีมวิจยั พบว่า สภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก  
และปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน ของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์  มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  มีความแตกต่างกนั
เฉพาะในส่วนของการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งรูปแบบขององคก์รท่ีจาํแนกไดเ้ป็นกลุ่ม/องคก์รท่ีจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน กรอบแนวคิดพื้นฐาน กระบวนการท่ีใชใ้นการปฏิบติั ลว้นผกูผนัและยดึติดกบัปรัชญา 
สหกรณ์เป็นหลกั จุดเด่น จุดดอ้ย  ปัญหาและอุปสรรค ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์  จึงไม่อาจจะจาํแนกความ
แตกต่างในหลกัการท่ีสาํคญั ๆ และยงัผลใหก้ลุ่มองคก์รเหล่านั้นดาํรงอยูร่อดจนถึงทุกวนัน้ีได ้ ปรากฏการณ์
ท่ีปรากฏอยู่ทุกวนัน้ี ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกลุ่ม/องคก์รหรือสหกรณ์ก็ดี ลว้นแต่มีวิวฒันาการมาจาก
กลุ่มชุมชนขนาดเลก็ท่ีถูกก่อตั้งดว้ยการมองเห็นปัญหา หรือประโยชน์ท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัในการแกไ้ข 
และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัเป็นสาํคญั ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก
ลว้นแลว้แต่มีส่วนอยา่งยิ่งทั้งในดา้นการพฒันาหรือชกันาํไปสู่การเส่ือมถอยของกลุ่ม/องคก์รเหล่าน้ี ความ
พยายามของภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม/องคก์รเหล่าน้ี เป็นเพียงเคร่ืองสาํอางท่ี
เพียงแต่ชโลมผวิหนา้ใหดู้ดีข้ึนในระยะหน่ึง แต่ไม่สามารถจะปรับเปล่ียนเคา้โครงของรูปหนา้ไดแ้ต่อยา่งใด 
นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเขา้มาในลกัษณะของการสนบัสนุน การดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร ส่วนใหญ่แอบ
แฝงเขา้มาเพื่อแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบของการไดมี้หนา้มีตา มีผลงานท่ีตนเองจะไดแ้อบอา้งไดว้่าเป็นผู ้
มีคุณประโยชน์และใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่ม/องคก์ร จนสามารถพฒันาตนเองไดจ้นถึงทุกวนัน้ีทั้งน้ีเพื่อใช้
เป็นใบเบิกทางในการขอรับสนบัสนุนงบประมาณหรือเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งของตนต่อไปในอนาคต   
ความจริงดงักล่าวไดก้ลายเป็นวฒันธรรมท่ีถูกสืบทอดไปยงัชนรุ่นแลว้รุ่นเล่า จนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ีไดพ้ิสูจน์
ให้เห็นอย่างชดัเจนว่าเม่ือใดท่ีกลุ่ม/องคก์ร ท่ีภาครัฐหรือเอกชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในรูปแบบใด ๆ ก็แลว้แต่  
กลุ่มและองคก์รนั้น ๆ ก็จะถูกบิดเบือนเจตนารมย ์  มิหนาํซํ้ ายงัถูกนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือต่อรอง ทั้งในทาง
การเมืองเศรษฐกิจ  สงัคม  ดงัเช่นปรากฏใหเ้ห็นอยา่งสมํ่าเสมอ 
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1.3 สถานการณ์การดาํเนินงานเก่ียวกบัเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
                       สถานการณ์ความร่วมมือของกลุ่ม/องคก์ร ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในรูปเครือข่ายพนัธมิตร 
พบว่าเป็นไปในลกัษณะของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเปราะบาง โดยพบว่าการเกิดข้ึนของเครือข่ายพนัธมิตรมี  
2  ลกัษณะ  ลกัษณะแรก  เป็นเครือข่ายท่ีภาครัฐและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัตั้งข้ึนโดยเช่ือมโยงกลุ่ม/
องคก์รตั้งแต่ระดบัตาํบล   อาํเภอ  จนถึงระดบัจงัหวดั  ลกัษณะท่ีสอง เป็นเครือข่ายท่ีกลุ่ม/องคก์รประชาชน
เช่ือมโยงดว้ยกนัเองภายใตก้ารพ่ึงพาและช่วยเหลือกนั ทางการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจเป็นพื้นฐานหลกั  
ทั้งน้ี บางเครือข่ายมีการเช่ือมโยงในลกัษณะพื้นท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ในขณะท่ีบางเครือข่ายมีการ
เช่ือมโยงพื้นท่ีของแต่ละอาํเภอข้ึนอยูก่บัปัจจยัของตวัผูน้าํและคณะกรรมการกลุ่ม/องคก์รประชาชนนั้นเป็น
ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 
          สาํหรับบทบาทภารกิจของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นบทบาทภารกิจเฉพาะกาล ข้ึนอยูก่บั
เหตุผลและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพากนัหรือไดรั้บการกระตุน้จากหน่วยงานภาครัฐและหรือองคก์รเอกชน
ท่ีจะเขา้มาผลกัดนัฟ้ืนฟใูนแต่ละช่วงระยะเวลาท่ีไดรั้บนโยบายท่ีจาํเป็นจะตอ้งพึ่งพาเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยู่
โครงสร้างการบริหารจดัการขององคก์รเครือข่ายพนัธมิตร ไม่มีความชดัเจน  เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี  ความ
รับผดิชอบของคณะผูบ้ริหาร ประกอบกบัผูน้าํองคก์รเครือข่ายพนัธมิตรท่ีไดรั้บการคดัเลือก หรือแต่งตั้งให้
เป็นคณะผูบ้ริหารเครือข่ายมกัมีภาระกิจ ทั้งท่ีส่วนราชการมอบหมายให้เกือบครบทุกส่วนงานท่ีมีอยู่ใน
พื้นท่ีและในขณะเดียวกนัยงัตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อองคก์รและชุมชนท่ีตนเองสังกดัหรือเป็นแกนนาํอยู่
เดิมจนไม่มีเวลาเพียงพอ แต่การเขา้มาบริหารจดัการเครือข่ายพนัธมิตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ผลพวงจาก
บริบทดงักล่าว  ยงัมีผลให้กิจกรรมท่ีดาํเนินการระหว่าง กลุ่ม/องคก์รประชาชน ท่ีร่วมกนัเป็นพนัธมิตรถูก
มองเป็นเป้าหมายรองเสียเป็นส่วนใหญ่ 

1.4 สรุป 
       ผลการสังเคราะห์สถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ตามโครงการประสานงานเพ่ือพฒันา

กรอบแนวคิดสาํหรับชุดโครงการวิจยัดา้นสหกรณ์ (จุฑาทิพยแ์ละคณะ, 2537)  ช้ีใหเ้ห็นว่ากลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนท่ีมีพฤตินยัเป็นสหกรณ์นั้น มีทั้งท่ีเป็น  “สหกรณ์” และ “มิไดเ้ป็นสหกรณ์”  ซ่ึงต่างฝ่ายกมี็จุดเด่น 
จุดดอ้ยแตกต่างกนัไปสาํหรับองคก์รประชาชนท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์เป็น “สหกรณ์”  นั้น
มีจุดเด่นตรงท่ีมีสถานภาพเป็น “นิติบุคคล” และมีระบบเครือข่ายท่ีเรียกกนัว่าขบวนการสหกรณ์ โดยมี
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นองคก์ลางระดบัสูงที่จดัตั้งข้ึนมาโดยมีจุดมุ่งหมายในการพฒันา
ความร่วมมือกนัตามวิธีการสหกรณ์  ปัญหาท่ีสาํคญัของการสหกรณ์กคื็อยงัมีสหกรณ์อีกจาํนวนมากท่ียงัไม่
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เม่ือพิจารณาแลว้พบว่ามีสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ การขาด
การมีส่วนร่วมของสมาชิก ผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการสหกรณ์ยงัไม่มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหาร
จดัการ จึงมกัเห็นปรากฎการณ์ท่ีสหกรณ์ยงัตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐ จนเป็นท่ีมาของคาํว่า “สหกรณ์
ถูกครอบงาํจากรัฐ” ในขณะเดียวกนักลุ่ม/องคก์รประชาชนท่ีมีพฤตินยัเป็นสหกรณ์ แต่มิไดจ้ดทะเบียนเป็น 



 9

สหกรณ์นั้นมีจุดเด่นคือ ส่วนใหญ่กลุ่ม/องคก์ร ประชาชนเหล่านั้นมกัเกิดจากการรวมตวัของประชาชนเอง มี
ผูน้าํท่ีเขม้แขง็และมีอุดมการณ์ สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัจึงทาํใหก้ลุ่ม/องคก์รเหล่าน้ีมุ่งเนน้ไปท่ี
กิจกรรมส่งเสริมการออมและการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเป็นสําคญั และในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาระบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเป็นปึกแผน่มากข้ึนเร่ือย ๆ แต่มีประเด็นท่ีเป็นขอ้สังเกตคือ เม่ือใดท่ี
กลุ่ม/องคก์ร ขาดผูน้าํไปมกัจะประสบปัญหาการดาํเนินงานและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกอยู่
ต่อเน่ือง  นอกจากนั้นยงัพบว่า การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในอดีตท่ีผา่นมา  ยงัคงปิดตวัอยูใ่นแวดวงของ
สหกรณ์เท่านั้น ไม่มีการขยายเครือข่ายไปเช่ือมโยงกบัขบวนการสหกณ์ภาคประชาชนท่ีเขม้แข็ง ยงัคง
เป็นไปในลกัษณะท่ีต่างฝ่ายต่างอยู ่ ไม่มีการเสริมสร้างความร่วมมือท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและพฒันาไป
ดว้ยกนั 
    ประเด็นท่ีเป็นแง่คิดสาํหรับการพฒันา  คือ ทาํอยา่งไรจึงจะให้สมาชิกกลุ่ม/องคก์รประชาชน  ทั้ง
ท่ีจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ และสหกรณ์ภาคประชาชนมีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เพื่อประโยชน์ซ่ึงกนัและ
กนั  และทาํอยา่งไรองคก์ร/หน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รประชาชนเหล่าน้ี  มีการประสาน
ความร่วมมือท่ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมในการพฒันา โดยไม่อยูใ่นลกัษณะท่ีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการ
แยง่ชิงประชาชนอยา่งท่ีเป็นอยู ่
 ขอ้สรุปท่ีทุกฝ่ายเห็นตรงกนัสําหรับแนวทางการพฒันาขบวนการสหกรณ์ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้น
แผน พฒันาสหกรณ์ พ.ศ. 2546–2549 ช้ีแนะว่าการพฒันาขบวนการสหกรณ์ควรมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาคน
ใหป้รากฏคุณค่าสหกรณ์ในตวัคนอยา่งแทจ้ริง เพื่อคนเหล่านั้นจะไดมี้ศกัยภาพและความพร้อมในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์รของตนเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกชุมชน สงัคม ตามวิถีสหกรณ์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

บทที ่ 2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจั่งหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
2.1  แหล่งทีม่าของข้อมูล 

1. ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (ศตจ.จ.สฎ) 
2. ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
3. สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 วิธีการจดัเก็บขอ้มูลคนจนในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ใชว้ิธีการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภาครัฐ  โดยขอความร่วมมือ ขอสาํเนารายงานโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนจากส่วนงานตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้เป็นขอ้มูลหลกั  ทั้งน้ี การจดัเก็บขอ้มูลคนจนจากสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน
อาศยัวิธีการขอความร่วมมือ โดยติดต่อทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมตลอดถึงการขอความ
ร่วมมือจากท่ีว่าการอาํเภอ เพื่อรับทราบขอ้มูลโดยตรงของอาํเภอ และนาํมาตรวจสอบรายช่ือสมาชิกกบั
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน 
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2.2  ตารางวเิคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 
 
ลาํดับ รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน (ราย) ค่าร้อยละ 

1 ประชากรในจงัหวดั 153,885 100 
2 ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 153,885 100 
 2.1  แบ่งตามพื้นท่ี 153,885 100 
 2.2  แบ่งตามปัญหาความยากจน 153,885 100 
 - ปัญหาท่ีดิน 92,416 60.05 
 - ปัญหาคนเร่ร่อน 75 0.04 
 - ปัญหาอาชีพผดิกฎหมาย 126 0.08 
 - ปัญหารายไดท่ี้เหมาะสม 2,114 1.37 
 - ปัญหาถูกหลอกลวง 626 0.40 
 - ปัญหาหน้ีสิน 32,572 21.20 
 - ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั 19,854 12.90 
 - ปัญหาอ่ืน ๆ 6,102 3.96 
3 สมาชิกสหกรณ์ 19,738 100 
 -    สหกรณ์จดทะเบียน 8,673 43.95 
 -    สหกรณ์ภาคประชาชน 11,065 56.05 
4 สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายประชาชน 1,150 100 

  -    สหกรณ์จดทะเบียน 738 64.17 
  -    สหกรณ์ภาคประชาชน 412 35.82 
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2.3  บทสรุป 
 จากการศึกษาของทีมวิจยัสุราษฎร์ธานีเก่ียวกบันโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 
ในกรณีของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทาํให้ทราบว่าปัญหาท่ีมีสัดส่วนของคนจนจดทะเบียนในพื้นท่ีสูงสุด 3 
ลาํดบัแรก  ไดแ้ก่  ปัญหาท่ีดิน ร้อยละ  60.05  ปัญหาหน้ีสิน  ร้อยละ  21.20  และปัญหาท่ีอยูอ่าศยั  ร้อยละ  
12.90  ในทางกลบักนั ผลการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกลบัไดรั้บการเยยีวยาแกไ้ขแลว้เสร็จ  เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปัญหาความยากจนในกรณีอ่ืน ๆ  อีก  5  กรณีท่ีดาํเนินการแกไ้ข  กลบัมีสัดส่วนท่ีไดรั้บการแกไ้ขนอ้ย
ท่ีสุด กล่าวคือปัญหาหน้ีสิน ไดรั้บการแกไ้ขแลว้คิดเป็นร้อยละ 80  ส่วนปัญหาท่ีดินและปัญหาท่ีอยูอ่าศยั 
ไดรั้บการแกไ้ขแลว้เพียงร้อยละ  49  และร้อยละ  50  ตามลาํดบั  สาเหตุของความแตกต่างในการแกไ้ข
ปัญหา พบวา่ปัญหาหน้ีสิน มีหน่วยงานซ่ึงเขา้มารับผดิชอบโดยตรงในการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ ท่ีว่าการอาํเภอ
และสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสถาบนัการเงินโดยส่วนใหญ่มีแนวทางและวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนอยูก่่อนแลว้ 
ประกอบกบัสถาบนัการเงินท่ีเขา้มาดาํเนินการส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินของรัฐ  
ซ่ึงรัฐบาลและสถาบนัการเงินไดบ้รรลุขอ้ตกลงในความร่วมมือ โดยกาํหนดเป็นเง่ือนไขของการประเมินผล
การปฏิบติังานของสถาบนัการเงินนั้น ๆ  ไดอ้ย่างชดัเจน  จึงส่งผลให้นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
หน้ีสินทั้งใน และนอกระบบไดรั้บการแกไ้ขท่ีค่อนขา้งรวดเร็วกว่าปัญหาท่ีดินและปัญหาท่ีอยูอ่าศยั  อยา่งไร
ก็ตามขอ้จาํกดัท่ีเป็นปัญหาสาํคญัท่ีส่งผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาท่ีดินและปัญหาท่ีอยูอ่าศยั ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข
ให้แลว้เสร็จ มีสาเหตุมาจากสภาพขอ้เทจ็จริงของปัญหาซ่ึงมีความหลากหลาย  ซบัซอ้น  และถูกทอดท้ิงมา
ยาวนาน  ประกอบกับมีส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งมีหลายกรม/กอง  ทั้งกระทรวงเดียวกันและต่างกระทรวง  
บางส่วนงานไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในพื้นท่ี  ทาํให้มีความยุ่งยากในการประสานงานแกไ้ข
ปัญหา  อีกทั้งปัญหาดงักล่าวหากจะแกไ้ขตามขอ้เท็จจริง อาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐอย่างแพร่หลาย  หนาํซํ้ ายงัเก่ียวพนัถึงผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล  กลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีสาย
สัมพนัธ์โยงใยอย่างซบัซอ้น  จึงเป็นผลให้การแกไ้ขปัญหาไม่อาจบรรลุผลไดเ้ท่าท่ีควร  อย่างไรก็ตามแม้
การแกปั้ญหาในภาพรวม ยงัไม่มีความคืบหนา้เท่าท่ีควร แต่ยงัสามารถกล่าวไดว้่าเป็นยคุสมยัท่ีมีการหยิบ
ยกปัญหาความยากจนมาดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากท่ีสุด อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ยงัสามารถ
พูดไดอ้ยา่งเต็มปากว่าการประกาศสงครามเพ่ือเอาชนะความยากจน ไดถู้กป่าวประกาศสู่สาธารณชนเพ่ือ
รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน แม้การจัดทัพและเคล่ือนกําลังพลเข้าสู่สงครามจะดูสับสนและไม่เป็นท่ีน่า
ประทบัใจอยู ่แต่อยา่งนอ้ยก็ยงัถือว่านบัแต่น้ีต่อไปไม่ว่ารัฐบาลใดเขา้มาบริหารประเทศในอนาคต  จาํเป็น
จะตอ้งถือธงชยั  การแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นหน่ึงในนโยบายอีกหลาย ๆ นโยบายในการบริหาร
ประเทศต่อไป จนกวา่สงครามจะยติุอยา่งสงบราบคาบ 
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บทที ่ 3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจัิย 

 
 

ลาํดับ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
ที ่ ของทมีวจัิย (จํานวน/คน) 
1 28  พ.ย. 48 การประชุมสมัมนาเชิง 100 คน ร.ร.เทศบาล 4 เปิดตวัโครงการ / ช้ีแจง 
  ปฎิบติัการ  อ.เมือง ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์
    จ.สุราษฎร์ธานี โครงการ 
2 6 ธ.ค. 48 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 20 คน ธ.ก.ส.สาขาดอนสกั ช้ีแจงโครงการ เชิญชวน 
    อ.ดอนสกั เขา้ร่วมโครงการ 
3 12 ธ.ค. 48 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 22 คน ท่ีวา่การ อ.เคียนซา ช้ีแจงโครงการ เชิญชวน 
    อ.เคียนซา เขา้ร่วมโครงการ 
4 19 ธ.ค. 49 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 26 คน ธ.ก.ส.สาขาพระแสง ช้ีแจงโครงการ เชิญชวน 
    อ.พระแสง เขา้ร่วมโครงการ 
5 29 ธ.ค. 48 การประชุมเชิงปฏิบติั 60 คน หอ้งอาหารคุม้เขาวง ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและเชิญ 
    อ.บา้นตาขนุ ชวนเขา้ร่วมเครือข่าย 
6 8 ก.พ. 49 การจดัเวทีแลกเปล่ียน(เชา้) 80 คน เข่ือนรัชชประภา กาํหนดวิสยัทศัน์ /กรอบทิศทาง 
    อ.บา้นตาขนุ เครือข่ายรวบรวมยางพารา 
7 8 ก.พ. 49 การจดัเวทีแลกเปล่ียน (บ่าย) 40 คน เข่ือนรัชชประภา กาํหนดวิสยัทศัน์/กรอบทิศทาง 
    อ.บา้นตาขนุ เครือข่ายรวบรวมยางพารา 
8 14 ก.พ. 49 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 50 คน สนง.สกก.บา้นนาสาร การเช่ือมโยงเครือข่าย 
    อ.บา้นนาสาร  
9 28 ก.พ. 49 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 50 คน บา้นคีรีรอบ กาํหนดวิสยัทศัน์/กรอบทิศทาง 
    อ.กาญจนดิษฐ ์ เครือข่าย 

10 7 เม.ย. 49 การประชุมแบบมีส่วนร่วม 44  คน สนง.สกก.เขานาใน การเช่ือมโยงเครือข่าย 
( เชา้ )  อ.พนม  

  การประชุมแบบมีส่วนร่วม 33  คน สนง.สกก.บา้นตาขนุ การจดัทาํแผนการปฏิบติัการ 
  ( เชา้ )  อ.บา้นตาขนุ เพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
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ลาํดับ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ / วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ 
ที ่ ของทมีวจัิย (จํานวน/คน) 
11 10 เม.ย.49 การประชุมสมัมนาเชิง 24  คน   สนง.สกก.บา้นนาสาร การวิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่มและ 
  ปฏิบติัการ  อ.บา้นนาสาร การเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
     แก่คณะกรรมการสหกรณ์ 
     และสมาชิก 

12 11 พ.ค.49 การศึกษาดูงาน 40  คน กลุ่มผลิตยางพารา แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มพฒันา 
    บา้นทุ่งทบัเชือก คุณภาพยางแผน่ 
    อ.เขาพนม จ.กระบ่ี  

13 13 พ.ค. 49 การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ 50  คน สนง.สกก.เขานาใน การวิเคราห์ SWOT  และความ 
  ปัญหาและโอกาส  อ.พนม เป็นไปไดข้องการเช่ือมโยง 
     เครือข่าย 

14 8  มิ.ย. 49 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 100  คน คุม้เขาวง อ.บา้นตาขนุ การจดัทาํแผนขั้นตอนกระบวน 
     การเช่ือมโยงแต่ละเครือข่าย 

15 9  มิ.ย. 49 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 30  คน โรงเรียนเทศบาล 4 การหนุนเสริมการเช่ือมโยง 
    อ.เมือง เครือข่าย 

16 18 ก.ค. 49 การจดัเวทีสมัมนากลุ่มยอ่ย 29  คน สนง.สกก.เขานาใน การหนุนเสริมการเช่ือมโยง 
    อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เครือข่าย 

17 24 ก.ค. 49 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 55  คน โรงแรมเสาวลกัษณ์ การหนุนเสริมการเช่ือมโยง 
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เครือข่าย เกบ็ขอ้มูลและ 
     รายละเอียดเพิ่มเติม 

18 3 ส.ค. 49 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 30 คน กลุ่มออมทรัพย ์  การติดตามผลการเช่ือมโยง 
     บา้นเขานาใน เครือข่าย 
     อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี   

19 5 ส.ค. 49 การประชุมแบบมีส่วนร่วม 45 คน โรงแรมบรรจงบุรี การติดตามผลการเช่ือมโยง 
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เครือข่าย  

20 7 ส.ค. 49 การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 22  คน ธ.ก.ส.สาขาบา้นตาขนุ สรุปผลการเช่ือมโยงเครือข่าย 
    อ.บา้นตาขนุ  

21 10 ส.ค. 49 การประชุมสมัมนาและ 20  คน สนง.ธ.ก.ส.จงัหวดั สรุปผลการเช่ือมโยงเครือข่าย 
  จดัทาํพิธีลงนามขอ้ตกลง  สุราษฎร์ธานี และลงนามบนัทึกขอ้ความ 
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บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 
4.1   ข้อสรุปจํานวน / รูปแบบเครือข่ายทีเ่ป็นผลงานของทมีวจัิยสุราษฏร์ธานี  

การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่ม/องคก์รประชาชน ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฏร์ธานีในท่ีน้ีมีวตัถุ 
ประสงคส์าํคญัท่ีจะสร้างความเขม้แขง้และยัง่ยืนแก่กลุ่ม/องคก์รประชน ซ่ึงจะนาํไปสู่การเป็นท่ีพึ่งของ
สมาชิกตามเป้าหมายของสหกรณ์  
 ทีมวิจยัสุราษฏร์ธานีไดแ้บ่งการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ มีส่วนร่วมโดยใช้
เวลา 1 ปี มีกระบวนการทาํงานสร้างเครือข่ายพนัธมิตรและผลดาํเนินงานในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่าย
ในท่ีน้ีจะสรุปใหเ้ห็นในรูปของ data flow diagram ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นขั้นตอนกระบวนการทาํงานของทีม
วิจยัตลอดจนรูปแบบการสร้างเครือข่ายท่ีเกิดข้ึน  
 
ขั้นตอนการดําเนินการของทมีวจัิย  

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน/ภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์รประชาชน เพื่อ  
คดัเลือกและเชิญชวนเขา้ร่วมโครงการ  โดยผา่นเวทีช้ีแจง้ทาํความเขา้ใจแก่ผูน้าํกลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ีต่าง ๆ  

2. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและเวทีการเรียนรู้เพื่อแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ โดยมุ่งเนน้ใหเ้ห็น
ความสาํคญัของการช่วยเหลือเก้ือกลู และประโยชน์การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

3. การจดัเวทีการเรียนรู้เพื่อโน้มน้าว ให้ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีเครือข่ายพนัธมิตร  รูปแบบ 
โครงสร้างของเครือข่ายท่ีควรจะเป็นรวมตลอดถึงการกาํหนดวิสยัทศัน์/กรอบทิศทางการดาํเนินงานเครือข่าย  

4. การจดัทาํแผนปฏิบติัการของแต่และเครือข่ายเพื่อใหเ้กิด การเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมัน่คง/ยัง่ยนื 
5. การหนุนเสริมให้เกิดการปฏิบติังานแต่ละเครือข่ายเป็นไปตามแผนปฏิบติัการรวมถึงการ    

ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน 
6. การจดัโครงการศึกษาดูงาน เพื่อใหม้าประยกุตใ์ชใ้นการเช่ือมโยงเครือข่าย 
7. การหนุนเสริมให้มีการลงนาม ความร่วมมือของเครือข่ายและการประเมินผลการเช่ือมโยง

เพื่อบรรลุผลการนาํไปสู่การเป็นเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมัน่คงย ัง่ยนืต่อไป 
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ผลงานวิจยัของทีมวิจยัสุราษฏร์ธานี  สามารถหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายไดเ้ป็น 2  รูปแบบ  ดงัน้ี 
1. เครือข่ายท่ีรวมตวักบัเชิงธุรกิจจาํนวน  3   เครือข่าย   ไดแ้ก่  เครือข่ายตลาดกลางยางพารา  

เครือข่ายรวบรวมยางพารา และเครือข่ายขา้วสาร 
2.  เครือข่ายท่ีรวมตวักนัเชิงพื้นท่ีจาํนวน 1 เครือข่ายไดแ้ก่  เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเขานาใน 

จาํกดั 
ผลการดาํเนินงานของทีมวิจยัสุราษฏร์ธานีสามารถแสดงเป็นรูปแบบเครือข่ายท่ีแสดงการเช่ือมโยง

เครือข่ายท่ีเกิดข้ึน ดงัรายละเอียดในรูปไดด้งัน้ี 
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6 

เครือข่ายตลาดกลางยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

ธนาคาร 
กรุงไทย 

บริษทั 
ผู้ประมูล 

ตลาดกลาง 
สุราษฎร์ธานี 

แจง้ปริมาณ/คุณภาพ 

ตลาดกลาง 
เครือข่าย 

สกก.บา้นนาสาร 

ธ.ก.ส. 

ตลาดกลาง 
เครือข่าย 

สกก.เคียนซา 

ตลาดกลาง 
เครือข่าย 
สกก.พนม 

สกก.ทัว่ไป 

พอ่คา้ทอ้งถ่ิน 

กลุ่มรวบรวม 

กลุ่ม สกย. 

4

3 5 

6 

6 

2

1 

8
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ขายขาด 

สินเช่ือ สินเช่ือ 

รวบรวม 

เครือข่ายรวบรวมยางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ตลาดกลาง 
สุราษฎร์ธานี 

รวมกนัขายยางคุณภาพ 

สกก.บา้นตาขนุ สกก.เช่ียวหลาน สกก.เขานาใน สกก.บา้นนาสาร 

รวมกนัขายยางดอ้ยคุณภาพ 

ไทยฮั้ว วงศบ์ณัฑิต ฮาเมน 

บริษทัผูป้ระมูลยางพารา (แผน่) 

ธ.ก.ส. 

พอ่คา้ทอ้งถ่ิน 

สมาชิก สกก. 

เกษตรกร 

กลุ่มรวบรวม 

MOU MOU MOU

1 
2 

4 
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การจาํหน่าย/ขนส่ง 
ทดแทน 

เครือข่ายข้าวสาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกก.เมือง 
(จัดจําหน่าย) 

สกก.เคยีนซา 
(จัดจําหน่าย) 

โรงแรม 
ไดมอนด ์ประชาชน 

ทัว่ไป 

สกก. 
พนุพิน 

พอ่คา้ 
รายยอ่ย 

สมาชิก 
สกก. ร้านคา้ 

ทอ้งถ่ิน 

สกก. 
ดอนสกั 

กทบ. 
สามคัคี 

กลุ่มเกษตรกร
ไสขลบ 

สกก. 
พระแสง 

สมาชิก 
สกก. 

MOU
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กิจกรรมความรู้ / เทคโนโลย ี/ สังคม 

เครือข่ายพืน้ที ่สกก. เขานาใน  จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกก. 
เขานาใน 

โครงการ

รวมทุน 
จาํหน่ายปุ๋ย/ขา้วสาร

กลุ่ม 
ออมทรัพย ์

สกย.

ร่วมซ้ือร่วมขาย 

กลุ่มพฒันา
ยางแผน่

กลุ่ม 
แม่บา้น 

วดั อบต. โรง
เรียน

กลุ่ม 
เกษตรกร 

กองทุน 
หมู่บา้น 

กลุ่ม 
สมุนไพร 

กลุ่มลาน
เทปาลม์

กลุ่ม 
ปุ๋ยหมกั

5 

2

สินเช่ือ 3 

1

4 
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4.2   ความเป็นมาการดําเนินงานในเครือข่ายปัจจุบัน และวตัถุประสงค์ของเครือข่าย 
ก.   เครือข่ายตลาดกลางยางพารา 

1.   ความเป็นมา 
 เครือข่ายตลาดยางพาราเป็นวิวฒันาการท่ีเกิดข้ึนโดยมีพื้นฐานเดิม โดยการเป็นเครือข่าย
รวบรวมยางพารา (ยางแผ่น) มาก่อน หลงัจากเครือข่ายรวบรวมยางพาราไดเ้ขา้มาคลุกคลีเก่ียวกบักลไก
การตลาดยางพาราระยะหน่ึง เร่ิมมองเห็นทางกลไกทางการตลาดยงัมีช่องทางท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม โดยการ
เขา้ไปมีส่วนใกลชิ้ดท่ีสุดกบัตลาดยางพาราและบริษทัผูป้ระมูลยางพาราไดอี้ก ประกอบกบัตลาดยางพารา
สุราษฏร์ธานี มีขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการ และบริษทัผูป้ระกอบยางพาราประสบปัญหาในการบริหาร
คลงัสินคา้ การขนส่งมีขั้นตอนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง สอดรับกับนโยบายของสถาบนัวิจัยยางพาราท่ี
ตอ้งการกระจายการบริหารการจดัการใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี ซ่ึงมีผลมาจากตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี
จะตอ้งมีความรับผิดชอบในการบริหารตลาดกลางยางพารา   ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  รวม
ทั้งส้ิน 18 อาํเภอ และยงัตอ้งรับผดิชอบพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น   กระบ่ี  ตรัง  พงังา  นครศรีธรรมราช  
ชุมพร  และระนอง   และดว้ยศกัยภาพรวม   ความรู้   ประสบการณ์  ในการรวบรวมยางพารามาเป็นเวลา
พอสมควร  จึงกลายเป็นโอกาสของสหกรณ์การเกษตรบา้นนาสาร จาํกดั   สหกรณ์การเกษตรเคียนซา จาํกดั  
และสหกรณ์นิคมพนม  จาํกดั ท่ีจะร่วมมือกนัในการดาํเนินงานในฐานะตลาดกลางย่อยของตลาดกลาง
ยางพาราสุราษฏร์ธานี โดยดําเนินเครือข่ายยางพาราร่วมกัน เรียกว่าเครือข่ายตลาดกลางยางพารา
สุราษฏร์ธานี 

2. การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
 การดาํเนินการเครือข่ายตลาดกลางยางพารา ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตรบา้นนาสาร 
จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรเคียนซา จาํกดั และสหกรณ์นิคมพนม จาํกดั โดยมีตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี
เป็นหัวขบวน  การดาํเนินการของเครือข่ายตลาดกลางยางพารา  สหกรณ์ทั้งสามสหกรณ์มีอาํนาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกบัตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีทุกประการ  มีความแตกต่างเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
กระจายการรวบรวมและการเปิดประมูลให้ครอบคลุมพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน  ทั้งน้ีแต่ละเครือข่ายจะให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ทั้งในดา้นการรวบรวมผลผลิต  การต่อรองราคา และการพึ่งพากนัดา้น
การเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันท่ีจะลดความเส่ียง อนัสืบเน่ืองมาจากความแปรปรวนของกลไกทาง
การตลาด ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะนาํไปสู่การจดัตั้งกองทุนบริหารความเส่ียงร่วมกนัในอนาคต 
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3.  วตัถุประสงคข์องเครือข่ายตลาดกลางยางพารา 
1. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีร่วมเครือข่าย ใหส้ามารถขายยางแผน่ไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน อีกทั้ง

ไดรั้บปันผลตามส่วนธุรกิจเพิ่มข้ึน 
2. เพื่อรวบรวมปริมาณ/คุณภาพยางแผน่จากสมาชิกร่วมกนั เพื่อให้ไดจ้าํนวน/คุณภาพ

ตามขอ้ตกลงของตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานีและบริษทัผูป้ระมูลยางพาราแผน่ เพื่อผลประโยชน์ในการ
ต่อรองราคากบัผูท่ี้ซ้ือ 

3. เพิ่มลดตน้ทุนในการขนส่ง และค่าธรรมเนียมในการซ้ือ/ขายยางแผน่คุณภาพ 
4. เพื่อท่ีให้มีส่วนร่วมในการกาํหนดราคา กลไกทางการตลาดท่ีอาํนวยประโยชน์ให้แก่

สมาชิกและผูผ้ลิตยางแผน่คุณภาพ 
5. เพื่อร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้านการเงิน  ด้านการต่อรองราคา เพื่อ

บรรลุผล  สุดทา้ยท่ีจะก่อใหเ้กิดการจดัตั้งกองทุนบริหารความเส่ียง อนัมีผลมาจากความไม่แน่นอนของ
กลไกทางการตลาดต่อไป 
  
 4.  ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของเครือข่ายตลาดกลางยางพารา 

1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มรวบรวบยางพาราและพ่อคา้ทอ้งถ่ิน รวบรวมยางแผน่
คุณภาพ  มาเสนอขายใหแ้ก่ตลาดกลางเครือข่าย 

2. ตลาดกลางเครือข่าย จะทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพและนํ้ าหนกัของผูร้วบรวม
แต่ละราย เม่ือดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ แต่ละเครือข่ายก็จะแจง้คุณภาพและจาํนวนนํ้ าหนกัทั้งหมดท่ีรวบรวม
แต่ละคราวใหแ้ก่ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีทราบ 

3. เม่ือตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีรับทราบการแจง้คุณภาพและจาํนวนนํ้ าหนัก
ของแต่ละตลาดกลางเครือข่ายแลว้  ก็จะรวบรวมปริมาณทั้งหมด  ทั้งท่ีตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 
รวบรวมมาโดยตรง และรวบรวมผ่านเครือข่ายตลาดกลาง แจง้ปริมาณ และคุณภาพให้แต่ละบริษทัท่ีเป็นผู ้
ประมูล  พร้อมกบัเปิดประมูลราคาในคราวเดียวกนั 

4. เม่ือแต่ละบริษทัผูป้ระมูลยางพารารับทราบปริมาณ และคุณภาพท่ีตลาดกลางยางพารา 
สุราษฎร์ธานีจะเปิดประมูล  แต่ละบริษทัก็จะเสนอราคามาท่ีตลาดกลาง   และบริษทัใดเป็นผูป้ระมูลได ้ ก็จะ
สัง่จ่ายไปยงัธนาคารกรุงไทย   ซ่ึงบริษทัมีบญัชีไวก้บัธนาคาร   ใหโ้อนเงินเขา้บญัชีของตลาดกลางยางพารา  
สุราษฎร์ธานี 

5. ภายหลงัจากตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ไดรั้บทราบการโอนเงินจากบริษทัผู ้
ประมูล ก็จะประสานงานไปยงัตลาดกลางเครือข่ายของแต่ละสหกรณ์  เพื่อแจง้สถานท่ีท่ีจะนาํยางแผ่นท่ี
เขา้ประมูลในคราวนั้น ไปส่งมอบให้แก่บริษทัผูป้ระมูลได ้พร้อมกบัโอนเงินเขา้บญัชีของสหกรณ์ท่ีเป็น
เครือข่ายตลาดกลาง 
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6. สหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ก็จะขนส่งยางแผ่นไปยงั
บริษทัผูป้ระมูลได ้และติดต่อผูร้วบรวมมารับเงินจากการรวบรวมยางแผน่ 

7. กรณีสหกรณ์ซ่ึงเป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีขาดแคลนเงินทุน หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอ ประกอบกบัไม่สามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากตลาดกลางเครือข่ายไดเ้พียงพอ 
สามารถขอกูเ้งินทุนจาก ธ.ก.ส.เพื่อรวบรวมผลผลิตได ้
  ทั้งน้ี รายละเอียดแสดงการไหลเวียนของยางพารา (ยางแผ่น) แสดงเป็น FLOW 
CHART  ไดด้งัน้ี 
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รวบรวม 

แจง้ปริมาณ / คุณภาพ 

แจง้ปริมาณ / คุณภาพ 

เปิดประมูล 

ประมูลราคา 

สัง่จ่าย 

โอนเงิน 

โอนเงิน / แจง้ขนส่ง 

จ่ายเงิน 

ขนส่งยางแผน่ 

สินเช่ือ 

FLOW  CHART 
แสดงการไหลเวยีนของสินค้ายางพารา (ยางแผ่น) 

ของเครือข่ายตลาดกลาง 
 

 
สมาชิก สกก. 
กลุ่มรวบรวม 
ลูกค้าท้องถ่ิน 

ตลาดกลาง 
เครือข่าย 
สกก. 

ตลาดกลาง 
สุราษฎร์ธานี 

บริษัท 
ผู้ประมูล 
ยางพารา 

ธนาคาร 
กรุงไทย 

ธ.ก.ส. 
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ข. เครือข่ายรวบรวมยางพารา 
1.  ความเป็นมา 

              เครือข่ายรวบรวมยางพาราเป็นผลพวงของความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึน   โดยมีแรงบนัดาลใจมา
จากแนวความคิด รวมกนัซ้ือและร่วมกนัขาย ซ่ึงเป็นรากฐานทางปรัชญาของขบวนการสหกรณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม 
แต่ไดน้าํมาประยุกตใ์ชใ้นกิจการธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร เดิมท่ีสหกรณ์การเกษตรเป็นเพียง
ผูท้าํหนา้ท่ี รวบรวมยางแผ่นของสมาชิกและปริมาณ/คุณภาพครบถว้นตามจาํนวนท่ีตลาดกลางยางพารา
สุราษฏร์ธานีและบริษทัผูป้ระมูลกาํหนด จึงส่งไปตลาดกลางยางพาราและบริษทัผูป้ระมูลไดแ้ลว้แต่กรณี 
บางคร้ังราคาท่ีรับซ้ือจากสมาชิก  ณ วนัท่ีสมาชิกนาํมาเสนอขาย มีความแตกต่างในแง่ของราคาในวนัท่ี 
สหกรณ์รวบรวมไปขายมาก อีกทั้งตลาดกลางยางพาราและบริษทัผูป้ระมูลยางพารา สามารถนาํเง่ือนไข
ของปริมาณ/คุณภาพยางพาราท่ีเสนอขายกดราคาท่ีควรเห็นจริง เป็นผลใหส้หกรณ์และสมาชิกพลอยไดรั้บ
ผลกระทบไปดว้ย 

ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว ไดก่้อใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะหาเครือข่ายรวบรวมยางแผน่ โดย 
สหกรณ์ทางการเกษตรบา้นตาขนุ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเช่ียวหลาน จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบา้นนาสาร 
จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั  ไดร้วมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายเชิงธุรกิจ โดยมุ่งเนน้
ใหค้วามสาํคญัการรวบรวมยางแผน่คุณภาพเป็นเป้าหมายหลกั 

2.   การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
 การดาํเนินการเครือข่ายรวบรวมยางพารา ประกอบดว้ยสหกรณ์การเกษตรบา้นตาขุน 

จาํกัด  สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จาํกัด  สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จาํกัด  และสหกรณ์
การเกษตรเช่ียวหลาน จาํกดั ไดร้วมตวัเป็นเครือข่ายรวบรวมยางพารา โดยสหกรณ์จะรวบรวมยางแผน่หรือ
ซ้ือขาดจากกลุ่มรวบรวมยางแผน่  สมาชิกและเกษตรกรท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการดาํเนินงานของตน  โดยแต่ละ 
สหกรณ์จะจาํแนกยางแผน่ท่ีรับซ้ือหรือรวบรวมเป็นยางแผน่คุณภาพและยางท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ โดยยางแผน่
คุณภาพจะรวบรวมส่งตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานีโดยตรง   ทั้งน้ีก่อนส่งยางแผน่คุณภาพ  จะมีการ
ส่ือสารและประสานงานกบัพื้นท่ีใหท้ราบปริมาณท่ีชดัเจน  ทั้งน้ี หากกรณีใดกรณีหน่ึงสหกรณ์การเกษตร
ท่ีรวมเป็นเครือข่าย มีปริมาณไม่เพียงพอตามขอ้ตกลงท่ีแจง้ให้แก่ตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี ก็ให้
เป็นหนา้ท่ีแต่ละสหกรณ์ท่ีร่วมเป็นเครือข่าย จะตอ้งร่วมมือกนัรวบรวมการจดัซ้ือยางแผ่นคุณภาพให้ได้
ตามปริมาณท่ีตกลงกบัตลาดกลาง เพื่อให้ไดร้าคาตามท่ีรับแจง้จากตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี ใน
กรณีของการขายยางแผน่ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ แต่ละสหกรณ์ท่ีรวมเป็นเครือข่ายจะทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทั
ผูป้ระมูล โดยแต่ละสหกรณ์ไดมี้ขอ้ตกลงแห่งความร่วมมือท่ีกาํหนดใหส้หกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายแยกกนั ทาํ
บนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัไดเ้พียงบริษทัเดียว แต่จะตอ้งครอบคลุมทุกบริษทัโดยไม่ซํ้ ากนั ตวัอย่างเช่น 
สหกรณ์การเกษตรบา้นตาขนุ จาํกดั มีพนัธะทางธุรกิจร่วมกบั บริษทัไทยฮั้ว สหกรณ์การเกษตรบา้นนาสาร  
มีพนัธะธุรกิจร่วมกบั  บริษทัฮาเมนทรานสปอร์ต  สหกรณ์การเกษตรเช่ียวหลาน  มีพนัธะทางธุรกิจร่วมกนั 
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บริษทั วงศบ์ณัฑิต  โดยมีสหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั ไม่มีพนัธะทางธุรกิจกบับริษทัอ่ืน ๆ  แต่
อย่างใด  แต่ให้สามารถเช่ือมโยงการรวบรวมยางแผ่นคุณภาพ โดยมีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกัน สหกรณ์
การเกษตรเช่ียวหลาน จาํกดั  โดยตรงการร่วมมือกนัในรูปแบบเครือข่ายรวบรวมยางพาราโดยเฉพาะกรณี
ยางแผน่ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ จึงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของบริษทัผูป้ระมูลรายใดจะเป็นบริษทัท่ีใหร้าคาสูงสุด แต่ละ 
สหกรณ์ท่ีร่วมเป็นเครือข่ายจึงรวบรวมยางแผน่ของตนรวมกนัใหแ้ก่บริษทัผูป้ระมูลรายนั้นได ้ ทั้งน้ี บริษทัผู ้
ประมูลได้จะจ่ายเป็นเช็คยอดรวมทั้งหมดท่ีไดรั้บซ้ือให้แก่สหกรณ์ท่ีมีพนัธะทางธุรกิจกบับริษทันั้น ๆ 
สหกรณ์ท่ีรับเช็คก็จะประสานงานเก่ียวกบัการขนส่งไปยงัสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่าย ตลอดจนเบิกเงินและ
โอนเขา้บญัชีของแต่ละ สหกรณ์ตามจาํนวนโดยสมัพนัธ์กบัปริมาณยางแผน่ท่ีรวบรวมในแต่ละคราวต่อไป 

 
 3.  วตัถุประสงคข์องเครือข่ายรวบรวมยางพารา  

1. เพื่อแกปั้ญหากลไกลทางการตลาดโดยเฉพาะพอ่คา้คนกลาง ในพื้นท่ีไม่ใหเ้อาเปรียบ
สมาชิกพี่นอ้งเกษตรกรในพ้ืนท่ีมากเกินไป 

2.  เพื่อประโยชน์ในการต่อรองราคาแก่บริษทัผูป้ระมูลและตลาดกลางยางพารา 
3.  เพื่อประโยชน์ในการลดตน้ทุนการขนส่ง ของสมาชิก 
4. เพื่อใหส้มาชิกท่ีรวบรวมและขายผา่นสหกรณ์ไดรั้บประโยชน์ในรูปเงินปันผลเพิ่มมากข้ึน 
5. เพื่อร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดา้นการเงิน  ดา้นการต่อรองราคา  เพื่อบรรลุผล

สุดทา้ยท่ีจะก่อใหเ้กิดการจดัตั้งกองทุนบริหารความเส่ียง อนัมีผลมาจากความไม่แน่นอนของกลไกทาง
การตลาดต่อไป 

4. ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของเครือข่ายรวบรวมยางพารา 
1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มรวบรวมพ่อคา้ทอ้งถ่ิน และเกษตรกรนาํยางแผ่นมา

เสนอขายให้แก่สหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายรวบรวมยางพารา ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น 2 วิธี  วิธีแรกเป็นการขายขาด  
กล่าวคือ  เม่ือสหกรณ์เครือข่ายรวบรวมยางพารา  ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณนํ้ าหนัก  ตลอดจนตกลง
ราคาท่ีจะซ้ือขายเป็นท่ีเรียบร้อย ก็จะจ่ายเงินสดให้แก่ผูเ้สนอขาย  วิธีท่ีสองเป็นกรณีรวบรวม ซ่ึงจะมีการ
ชาํระเงินภายหลงัได้รับการโอนเงินจากตลาดกลางยางพราราสุราษฎร์ธานี ซ่ึงจะตอ้งผ่านกระบวนการ
ตามลาํดบัต่อไป 

2. สหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายรวบรวมยางพารา เม่ือไดรั้บยางแผ่น ทั้งจากกรณีขายขาดและ
รวบรวมจากผูเ้สนอขาย ก็จะดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่น และตรวจสอบนํ้ าหนักรวมตลอดถึง
จาํแนกยางแผน่ท่ีรับซ้ือเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่ ยางแผน่คุณภาพ และยางแผน่ดอ้ยคุณภาพ 

3. สหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายรวบรวมยางพารา  กจ็ะติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์ท่ีเป็น
เครือข่ายดว้ยกนัเพื่อรับทราบจาํนวนหรือปริมาณของยางแผ่นคุณภาพ และยางแผ่นดอ้ยคุณภาพของกนั
และกนั จากนั้นทุกสหกรณ์เครือข่ายจะร่วมกนันาํยางแผ่นดอ้ยคุณภาพ ไปเสนอขายให้บริษทัผูป้ระมูล  
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บริษทัผูป้ระมูลรายใดใหร้าคาสูงสุด  ทุกสหกรณ์เครือข่ายกจ็ะขายใหบ้ริษทันั้น ๆ  จากนั้นบริษทัผูป้ระมูลได ้
จะโอนเงินใหแ้ก่สหกรณ์เครือข่ายรวบรวมยางพารา  ท่ีมีพนัธะทางธุรกิจโดยตรงตามท่ีกล่าว  ในหวัขอ้ท่ี 2  
การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั และสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายซ่ึงไดรั้บเงินโอนโดยตรง ก็จะมีหนา้ท่ี
โอนเงินให้แก่ สหกรณ์เครือข่ายอ่ืน ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของยางแผ่นท่ีรวบรวมไดใ้นคราวนั้น ๆ  
จากนั้นสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายกจ็ะนดัหมายผูร้วบรวมมาเสนอขายเพ่ือติดต่อขอรับเงินต่อไป 

4. สาํหรับกรณียางแผน่คุณภาพ  แต่ละสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่าย จะร่วมกนัรวบรวมไปยงั
ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี เม่ือไดรั้บยางแผน่คุณภาพเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้  กจ็ะแจง้ปริมาณ/คุณภาพใหแ้ก่บริษทัผูป้ระมูล พร้อมกนัเปิดประมูลต่อไป 

5. เม่ือบริษทัผูป้ระมูลใด เป็นผูป้ระมูลได ้  กจ็ะโอนเงินใหแ้ก่ตลาดกลางยางพารา  
สุราษฎร์ธานี และตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี จึงโอนเงินให้แก่สหกรณ์เครือข่ายรวบรวมยางพารา 
ตามปริมาณ/คุณภาพท่ีเสนอขายในแต่ละคราวต่อไป  ทั้งน้ี เม่ือสหกรณ์เครือข่ายรวบรวมยางพาราไดรั้บเงิน
โอน จึงแจง้ใหผู้ร้วบรวมท่ีเสนอขายยางพาราใหส้หกรณ์มาติดต่อขอรับเงิน 

6. ในกรณีท่ีสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายรวบรวมยางพารา มีเงินทุนในการจดัซ้ือ/รวบรวม
ยางแผน่ไม่เพียงพอ ก็จะขอความช่วยเหลือทางดา้นเงินทุนจากสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายดว้ยกนั และหากใน
บางช่วงของการซ้ือขาย จาํเป็นจะตอ้งใชทุ้นหมุนเวียนมาก สามารถใชบ้ริการจากแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. 
เพื่อรวบรวมผลผลิตได ้ ทั้งน้ีรายละเอียดแสดงการไหลเวียนของยางพารา (ยางแผน่)  แสดงเป็น FLOW  
CHART  ไดด้งัน้ี 
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ขายขาด 

รวบรวม 

ยางดอ้ยคุณภาพ 

ประมูลราคา 
โอนเงิน 

โอนเงิน  

จ่ายเงิน 

สินเช่ือ 

จ่ายเงิน 

คดัเลือก 

ยางคุณภาพ 

แจง้ปริมาณ / คุณภาพ 

เปิดประมูล 

ประมูลราคา 

โอนเงิน 

จ่ายเงิน 

ผูร้วบรวม 

 
FLOW  CHART 

แสดงการไหลเวยีนของสินค้ายางพารา (ยางแผ่น) 
ของเครือข่ายรวบรวมยางพารา 

 
 

สมาชิก สกก. 
กลุ่มรวบรวม 

ลูกค้า/เกษตรกร 

สกก. 
เครือข่าย 

ตลาดกลาง 
สุราษฎร์ธานี 

บริษัท 
ผู้ประมูล 
ยางพารา 

ธ.ก.ส. 
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ค. เครือข่ายข้าวสาร 

    1.  ความเป็นมา 
                              เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ จงัหวดัสุราษฏร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต้
ในขณะเดียวกนัพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ยางพารา และปาลม์นํ้ ามนั มีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วอยูบ่า้งในบาง
อาํเภอแต่มีปริมาณน้อยมาก นอกจากจะไม่พอเพียงแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีแล้วยงัมีผลมาจากจังหวดั
สุราษฏร์ธานี เป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ ศูนยก์ลางส่วนราชการและส่วนงานอ่ืน ๆ ทั้งกรณีภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชน รวมถึงเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ไดส่้งผลกระทบใหป้ระชาชนทั้งในและนอก
พื้นท่ีท่ีมีการเคล่ือนยา้ยไหลเวียนมากกว่าปกติ ซ่ึงเป็นเหตุให้ความตอ้งการขา้วเพื่อบริโภคและจาํหน่ายทั้ง
ส่งและปลีกมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน  และนอกจากน้ีย ังกลายเป็นแหล่งช่วงชิงครอบครองตลาดข้าวท่ีมี
ผลประโยชน์ทางการคา้อยา่งรุนแรง  สหกรณ์การเกษตร จาํกดั เป็นอีกมุมหน่ึงท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในธุรกิจ
ประเภทน้ี ซ่ึงต่างเล็งเห็นประโยชน์ทางธุรกิจขา้วสารท่ีเขา้มาทดแทนชดเชยธุรกิจสินเช่ือท่ีนับวนัจะมี
ปัญหาเพิ่มข้ึนทั้งในดา้นคู่เเข่งขนัตน้ทุนเงินและผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราลดลง  สหกรณ์การเกษตร
เมืองสุราษฏร์ธานี จาํกดั เป็น สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีเงินทุนเป็นจาํนวน
มาก และตั้งอยู่ในจุดศูนยก์ลางของจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ประกอบกบัคณะกรรมการไดรั้บอิทธิพลจาก
นักการเมือง มีความรู้ มีทกัษะและไดรั้บการฝึกฝน ประสบการณ์การทาํธุรกิจท่ีไดเ้ปรียบกว่าสหกรณ์
การเกษตรอ่ืน ๆ ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จึงเขา้ไปดาํเนินการธุรกิจขา้วสารตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก และต่อมาได้
เช่ือมโยงเครือข่ายกบัสหกรณ์การเกษตรอ่ืนในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จนมีผลประกอบการท่ีน่าพอใจอยา่งยิง่
ในระยะต่อมาสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีทาํธุรกิจคลา้ยเช่ือมโยงกบัสหกรณ์การเกษตรสุราษฏร์ธานี จาํกดั 
ไดพ้ฒันาโดยผา่นกระบวนการการเรียนรู้ธุรกิจประเภทน้ีมาพอสมควร เลง็เห็นว่าการแบ่งปันผลประโยชน์
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากสหกรณ์การเกษตรสุราษฏร์ธานี อีกทั้งการบริหารการจดัการท่ีให้บริการแก่ 
สหกรณ์ท่ีร่วมเป็นเครือข่ายในขณะนั้นไม่มีความเสมอภาคและเช่ือมโยงประโยชน์แก่กนัตามลกัษณะคู่คา้
ท่ีควรจะเป็น และเหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เครือข่ายขา้วสารมีอนัล่มสลาย มีผลมาจากการเจริญเติบโต
ของตลาดขา้วสารท่ีมีการแก่งแยง่ แข่งขนั ช่วงชิง ความไดเ้ปรียบอยา่งไร้กฎเกณฑ ์ขาดองคก์รท่ีจะมาคอย
ควบคุมดูแลกลไกทางการตลาดท่ีพฒันาและเต็มไปดว้ยความสลบัซับซ้อน จนลุกลามบานปลายไปถึง
พอ่คา้ในทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งบริโภค จนไม่อาจหาขอ้ยติุได ้ในเม่ือกลไกทางการตลาดถูกทาํลายอยา่งส้ินเชิง 
ไดส่้งผลใหแ้ก่สหกรณ์การเกษตร ท่ีไดรั้บการติดต่อโดยตรงจากพ่อคา้ในทอ้งถ่ินปรับเปล่ียนวิธีการเปล่ียน
จากระบบการพ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีต่างมุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสาํคญั 
เครือข่ายขา้วสารท่ีมีแกนนาํอยา่งสหกรณ์การเกษตรสุราษฏร์ธานี จึงสูญเสียเครือข่ายไปโดยปริยาย ต่อมา
เม่ือภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในความสงบ สหกรณ์การเกษตรสุราษฎร์ธานี จึงกบัมาร้ือฟ้ืนเครือข่ายธุรกิจ
ขา้วสารอีกคร้ังโดยนาํบทเรียนจากความลม้เหลวท่ีผา่นมาในอดีตทั้งในส่วนท่ีเกิดข้ึนจากการบริการจดัการ
ของตนเอง และผลกระทบจากปัจจยัภายนอกจึงกลบักลายเป็นเครือข่ายขา้วสารอีกคร้ังหน่ึงในปัจจุบนั 
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2.  การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
 การดาํเนินการเครือข่ายขา้วสาร เป็นเครือข่ายขนาดเลก็ประกอบดว้ยสหกรณ์การเกษตร   
สุราษฎร์ธานีจาํกดั  และสหกรณ์การเกษตรเคียนซา จาํกดั โดยแต่ละสหกรณ์จะมุ่งเนน้การสร้างเครือข่าย
ของตนในระดบัพื้นท่ี  โดยเช่ือมโยงกบักลุ่มต่าง ๆ  ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้น  กลุ่มแม่บา้น  และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชุนในทอ้งถ่ิน รวมถึงพ่อคา้รายยอ่ยภายในอาํเภอของตน เวน้แต่สหกรณ์การเกษตรสุราษฎร์ธานีเท่านั้น 
ท่ีสามารถเขา้ไปติดต่อทาํธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายขา้วสารกบัโรงแรมขนาดใหญ่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงไดแ้ก่ โรงแรมไดมอนดพ์ลาซ่า   
 ดงันั้นการดาํเนินการของเครือข่ายขา้วสารของทั้งสองสหกรณ์ จึงเป็นการใหค้วามร่วมมือ
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยมีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  (MOU)  ดา้นการจดัซ้ือ  การขาย  และการ
ขนส่งร่วมกนั  

3. วตัถุประสงคข์องเครือข่ายขา้วสาร  
1. เพื่อใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการจดัซ้ือ การขาย และการขนส่ง  

ในธุรกิจขา้วสาร เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 
2. เพื่อแบ่งเบาภาระความเส่ียง ของกลไกทางการตลาด ท่ีมีการแข่งขนัและช่วงชิง

ผลประโยชน์อยา่งรุนแรง 
3. เพื่อความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทั้งในดา้นการจดัการทางการเงินและ

การจดัการความรู้ร่วมกนั 

4. ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของเครือข่ายขา้วสาร 
1. สหกรณ์เครือข่ายขา้วสาร จะรวบรวมประเภทและจาํนวนขา้วสารท่ีผูใ้ชบ้ริการสั่งซ้ือ

ในแต่ละคราวร่วมกนั  เพื่อรับทราบวา่มียอดการสัง่ซ้ือขา้วสารในแต่ละประเภทมีปริมาณเท่าใด 
2. เม่ือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทและปริมาณขา้วสารท่ีสั่งซ้ือร่วมกนัเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้ กจ็ะติดต่อสหกรณ์ท่ีทาํธุรกิจขา้วสาร  ซ่ึงตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อสาํรวจราคาของแต่ละ 
สหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูจ้าํหน่ายโดยตรง  ตลอดจนรับทราบเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระเงิน  การขนส่ง  การ
ประกนัภยั  ตลอดจนการอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจขา้วสาร  เพื่อประกอบการตดัสินใจ
ร่วมกนัในการสัง่ซ้ือมาจาํหน่าย 

3. เม่ือสหกรณ์เครือข่ายขา้วสารได้สั่งซ้ือและรับขา้วสารมาจาํหน่าย ก็จะติดต่อให้ผู ้
สั่งซ้ือขา้วสาร ตามรายละเอียดของเอกสารการรวบรวมใบสั่งซ้ือ  มาติดต่อขอรับขา้วสาร โดยจะมีทั้งใน
กรณีขนส่งให้แก่ผูส้ั่งซ้ือโดยตรง และกรณีให้มาติดต่อขนส่งท่ีโกดงัสต๊อคขา้วสารของสหกรณ์เครือข่าย
ดว้ยตนเอง 

4. ในกรณีท่ีสหกรณ์เครือข่ายขา้วสารใด มียอดส่ังซ้ือมากเกินกว่าสตอ็กท่ีตนเองมีอยู ่ก็
จะติดต่อไปยงัอีกสหกรณ์เครือข่ายขา้วสารอีกเครือข่ายหน่ึง ใหช่้วยเหลือในการจดัส่งขา้วสารใหแ้ก่ผูส้ั่งซ้ือ



 31

โดยตรง ทั้งในกรณีดงักล่าวสหกรณ์ท่ีเป็นเครือข่ายเจา้ของพื้นท่ีจะเป็นผูติ้ดต่อและรับชาํระเงินและส่งเงิน
ใหแ้ก่สหกรณ์เครือข่ายท่ีนาํขา้วสารมาทดแทนต่อไป 

ง.   เครือข่ายพืน้ทีส่หกรณ์การเกษตรเขานาใน จํากดั 
 1.  ความเป็นมา 

บา้นเขานาในตั้งอยูห่มู่ท่ี 8 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี มีระยะทาง
ห่างไกลจากจงัหวดัสุราษฏร์ธานีประมาณ  90  กิโลเมตร  และห่างไกลจากตวัอาํเภอพนม ประมาณ  30  
กิโลเมตร  ลกัษณะของพื้นท่ีหมู่บา้น  มีลกัษณะคดเค้ียว  ยาวเรียวกวา้งใหญ่  ตามลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีเต็ม
ไปดว้ยภูเขา  และแหล่งนํ้ าจรดกบัอาํเภอต่าง ๆ  ในเขตจงัหวดัสุราษฏร์ธานี   ไดแ้ก่  อาํเภอเคียนซา  อาํเภอ
คีรีรัฐนิคม  อาํเภอบา้นตาขุน  และอาํเภอพระแสง  จากสภาพพ้ืนท่ีตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดส่้งผลกระทบให้
หมู่บา้นเขานาในจาํเป็นจะตอ้งพึ่งพาตนเอง ในทุก ๆ ดา้นดว้ยตนเองประกอบกบัหมู่บา้นใกลเ้คียงซ่ึงตั้งอยู่
อาํเภออ่ืน  ๆ  รอบดา้นไดห้นัมาพึ่งพาหมู่บา้นเขานาใน  ในฐานะหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่จกลางชุมชนของหมู่บา้น
อ่ืน ๆ อีกดว้ย  ดว้ยขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตร์และโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นศูนยก์ลางชุมชน ไดก้ลายเป็นพลงั
ผลกัดนัใหห้มู่บา้นเขานาในจาํเป็นจะตอ้งปรับสภาพความเป็นอยูข่องตน ใหส้ามารถตา้นทานแรงเสียดทาน
ท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกเร่ิมพร้อม ๆ กบัการก่อตั้งหมู่บา้น มีผูใ้หญ่บา้นเขานาใน พร้อมแกนนาํชุมชนท่ีไดรั้บ
การยอมรับมายาวนานเป็นผูค้วบคุมดูแลและบริหารกิจการของสหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั มา
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบนัความเป็นองคก์รทางการเงินมืออาชีพในระดบัหมู่บา้น  ผสมผสานกบัผูน้าํ
ทอ้งถ่ินและแกนนาํชุมชน  ท่ีเตม็ไปดว้ยการยอมรับนบัถือและมีบารมีเพียบพร้อมอาํนาจหนา้ท่ี  สามารถ
รับผดิชอบท่ีภาครัฐหยบิยืน่ให ้ ไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสท่ีพฒันากิจกรรมทางดา้นอ่ืน ๆ  อนัไดแ้ก่กิจกรรมทาง
การตลาด   กิจกรรมทางสังคม  กิจกรรมทางความรู้และเทคโนโลย ี  ควบคู่ไปกบักิจกรรมทางการเงิน  จึง
ผลกัดนัใหส้หกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายเชิงพื้นท่ีตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

 2.  การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
 การดาํเนินการของเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั เป็นเครือข่ายเชิง
พื้นท่ีโดยมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญัควบคุมกิจการทางการเงิน  กิจกรรมทางการตลาด  และกิจกรรมทาง
สังคม/ความรู้/เทคโนโลยี โดยมีองคก์รเครือข่ายประกอบดว้ย กลุ่ม/องคก์รทางการเงิน กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม
อาชีพ   และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   รวมตลอดถึงการรวบรวม   วดั  โรงเรียน  และองคก์รปกครองทอ้งถ่ินซ่ึง
ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้มาเป็นองคก์รพนัธมิตรดว้ย  
 ปัจจุบนัการดาํเนินการของเครือข่ายเชิงพื้นท่ีสหกรณ์การเกษตรเขานาใน จาํกดั มี
โครงสร้างการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการเครือข่าย   โดยมีประธานคณะกรรมการสหกรณ์
การเกษตรเขานาใน จาํกดั เป็นประธานเครือข่ายและมีผูแ้ทนท่ีมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งจากกลุ่ม/
องคก์รอ่ืน ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีผูแ้ทนจากสหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั เป็นเลขานุการ 
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ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจประการหน่ึงกคื็อ  สมาชิกของหมู่บา้นซ่ึงอยูล่ะแวกใกลเ้คียง   และมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
อาํเภออ่ืน ๆ  ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกนัเขาร่วมเป็นสมาชิกเป็นจาํนวนมาก  
 
 3. วตัถุประสงคข์องเครือข่ายพื้นท่ี สกก. เขานาใน จาํกดั  

1.  เพื่อใหค้วามช่วยเหลือกลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ   เดียวกบักิจกรรมทางการเงินโดยใหก้าร
สนบัสนุนในการจดัหาแหล่งเงินทุนและเคล่ือนยา้ยเงินทุนใหแ้ก่กนัและกนั 

2. เพื่อใหค้วามช่วยเหลือกิจกรรมของสมาชิก/กลุ่ม/องคก์รทางการตลาดโดยการรวบรวม
ผลผลิตไปจาํหน่ายให้แก่สมาชิกและในขณะเดียวกนัช่วยจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีตน้ทุนตํ่า คุณภาพดีให้แก่
สมาชิกแทนกลุ่ม/องคก์รท่ีเป็นเครือข่าย 

3. เพื่อให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึง
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมใหแ้ก่ประชาชน 
 

4.   ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของเครือข่ายพื้นท่ี สกก.เขานาใน 
1. สหกรณ์การเกษตรเขานาใน จาํกดั ร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น  

และกองทุนหมู่บา้น  โดยการร่วมลงทุนดว้ยกนั  เพื่อทาํธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหาและจาํหน่ายปุ๋ยและขา้วสาร 
2. สหกรณ์การเกษตรเขานาใน จาํกัด และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวน

ยางพารา  ร่วมมือในการดาํเนินงานโครงการรวมกนัซ้ือรวมกนัขายยางพารา (ยางแผน่)  โดยมีกลุ่มพฒันา
ยางแผน่ เป็นตวัจกัรสาํคญัในการรวบรวมนํ้ ายางดิบจากเกษตรกร มาจดัทาํยางแผน่คุณภาพ โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนทางดา้นการเงิน  การบริการการจดัการ  การพฒันาการผลิต  และการจดัการทางการตลาด  จาก 
สหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั  และสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 

3. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขานาใน จํากัด ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่ม
สมุนไพร  พร้อมกนัน้ียงัใหก้ารสนบัสนุนแหล่งเงินทุน และร่วมเป็นหุน้ส่วนในการผลิตและจาํหน่ายร่วมกบั
กลุ่มปุ๋ยหมกัและกลุ่มลานเทปาน 

4. นอกจากน้ี สหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั ร่วมกบัพนัธมิตร  ไดแ้ก่ องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล โรงเรียน วดั ในการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความรู้   เทคโนโลย ีและกิจกรรม
ทางสงัคม  ใหแ้ก่กลุ่มองคก์รต่าง ๆ  ท่ีร่วมกนัเป็นเครือข่ายพื้นท่ีของสหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั 
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4.3  แนวทางการดําเนินการทีใ่ช้ในกระบวนการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
 การดาํเนินงานของทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี มีความเช่ือมัน่อยา่งยิง่วา่ การเร่ิมตน้ท่ีมีพื้นฐานจากความ
สมคัรใจและเห็นชอบร่วมกนัโดยให้ความสาํคญัในลกัษณะของการวิจยัเชิง ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมา
โดยตลอด ไม่วา่จะเป็นในระดบักลุ่มและองคก์รจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการจาก
สมาชิกและผูน้าํทอ้งถ่ินรวมตลอดถึงแกนนาํชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงการนาํไปสู่มรรคผลดงักล่าว จะตอ้งผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ท่ีตกผลึก จนกลายเป็นแก่นแทข้องความเขา้อกเขา้ใจ ท่ีมีความพร้อมและ
สามารถมาพฒันาสู่มิติการสร้างความเขม้แขง็กบั กลุ่ม/องคก์รไดโ้ดยไม่ลงัเลใจ   
 วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนสร้างเครือข่ายของทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี จาํเป็นจะตอ้งใช้
ความหลากหลายของวิธีการตลอดจนเคร่ืองมือ ในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร เหตุผลท่ีสําคญัสืบ
เน่ืองมาจากแต่ละเครือข่ายมีจุดเด่น จุดดอ้ย อยูใ่นตวัเองจึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะของการ
สานประโยชน์ เก้ือกูลและสอดคลอ้ง โดยมุ่งหวงัผลประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการสร้าง  เครือข่าย
พนัธมิตรท่ีมีความครบถว้นถูกตอ้ง ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประจกัษ ์ ซ่ึงควรจะเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม
มากกวา่ ดว้ยแนวคิดดงักล่าวเป็นผลใหที้มวิจยัสุราษฎร์ธานี  มีวิธีการและเคร่ืองมือดงัน้ี 
 1.  เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (SWOT ANALYSIS) 
 2.  การประชุมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
 3.  เทคนิคการระดมสมอง 
 4.  การสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
 5.  การวิเคราะห์ปัญหาอยา่งมีระบบ 
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4.4  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ในการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร 
 ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศยัฐานขอ้มูล จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทีมวิจยั ร่วมกบั
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบั กลุ่ม / องคก์ร ท่ีรวมตวัเป็นเครือข่ายมีความเห็นพอ้งตอ้งกนั โดยสรุป
ไดด้งัน้ี 

1.   พื้นเพภูมิหลงัและศกัยภาพของผูน้าํแกนนาํ รวมเป็นถึงเง่ือนไขของปัจจยัแวดลอ้มของกลุ่ม/
องคก์ร 

2.   การสร้างและสานความเขา้ใจใหแ้ก่ผูน้าํ และสมาชิกอยา่งตรงไปตรงมา 
3.  การสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา อยา่งจริงใจ เพื่อก่อใหเ้กิดความเช่ือถือ และใหค้วามร่วมมือ

อยา่งจริงจงั 
4.  การจดัใหมี้การแลกเปล่ียน เรียนรู้ โดยไม่มุ่งเนน้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของทีมวิจยัแต่

โดยลาํพงั 
5. รูปแบบวิชาการ ในการกระบวนการเรียนรู้แลกเปล่ียนจะตอ้งมีความหลากหลายและใชเ้ทคนิค 

ทกัษะ  ตลอดจนการพฒันาส่ือการเรียนรู้ ท่ีชวนใหน่้าสนใจ   
6. การนดัหมายเพื่อการจดัเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ และดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีจาํเป็นจะตอ้งให้

สมาชิกหรือผูน้าํ กลุ่ม/องคก์ร เขา้มามีส่วนร่วมจะตอ้งคาํนึงถึงวิถีการดาํเนินชีวิตของชุมชนแต่ละชุมชน
พร้อมกนั ไปดว้ย 

7. การกาํหนดแผนการปฏิบติัการในแต่ละกิจกรรมจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ และเห็นชอบโดยเห็น
แก่ประโยชน์ของส่วนรวมท่ีเห็นพอ้งกนั อีกทั้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริงของกรอบระยะเวลาและผูรั้บผิดชอบ
ท่ีเตม็ใจใหค้วามร่วมมือ 

8.  จะตอ้งมีความยดืหยุน่ในการติดตามกาํกบัและประเมินผลโดยไม่เร่งรัดจนเกินไป 
9.  ควรมุ่งเนน้การสร้างและหนุนเสริมการดาํเนินงานของเครือข่ายในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป 

ผอ่นคลายการพึ่งพาภาวะผูน้าํเขา้สู่การจดัการอยา่งเป็นระบบ 
10. ทีมวิจยัท่ีมีหน้าท่ีในภาคสนาม จะตอ้งมีพื้นฐานของการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ พฤติกรรมส่วน

บุคคล และทศันคติในเชิงบวก ท่ีสมัพนัธ์กบั กลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ไปดาํเนินงานพอสมควร 
11. ทีมวิจยัจะตอ้งมุ่งมัน่แสวงหาความร่วมมือและสามารถประสานงานกบัหน่วยงานรัฐ  เอกชน 

ไดเ้ป็นอยา่งดี 
12. ทีมวิจยัจะตอ้งมุ่งมัน่พฒันาตนเอง ทั้งในดา้นองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ตลอดจนศึกษา

ทาํความเขา้ใจบริบทของกลุ่ม/องคก์รและชุมชนก่อนเขา้ดาํเนินการในพ้ืนท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ    
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บทที ่ 5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน        

                                                                         
การสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่าท่ีส่งผลสาํเร็จในหารแกไ้ขปัญหาความยากจน : บริบทของทีมวิจยั

ไดร้วบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  ไดแ้ก่  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูน้าํ แกนนาํ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์  
เครือข่าย การสนทนาในระหวา่งทีมวิจยั และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
รวมถึงการสังเคราะห์จากการเข้าไปดําเนินการตามโครงการวิจัย อาจสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมีผลต่อการแกปั้ญหาความยากจน เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน ตาม
กรอบความคิดซ่ึงมีรายละเอียด ดงัรูป 
                                         
 

เวทีแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ 

การสงัเกต/ติดตามงาน
ตามโครงการ 

การสงัเคราะห์เครือข่าย
ท่ีส่งผลต่อการแกปั้ญหา    

ความยากจน 

ความชดัเจน 
นิยาม : ความยากจน 

      การดาํเนินการ 
      เครือข่ายคุณค่า 

    การสร้าง/แสวงหา 
            โอกาส 

การสนทนา 
ของทีมวิจยั 
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ผลการสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่าทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน 
 

เงื่อนไข ประเด็นการสังเคราะห์ 
1.   ความชดัเจนของนิยาม  :  ความยากจน  ความชัดเจนของนิยามของความยากจน  มิควรนํา

เง่ือนไขของรายได้มาเป็นตวัช้ีวดัแต่เพียงประการเดียว 
ความชดัเจนในแง่ของความยากจน ควรให้ครอบคลุมถึง
ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา และทุนทางโอกาสควบคุมไป
ดว้ย รายไดมิ้ไดเ้ป็นตน้ทางของการดาํรงชีพอยา่งแทจ้ริง 
แต่เป็นเพียงกระบวนการท่ีถูกยอ่ยสลายภายหลงัจากการ
ผสมผสาน ต้นทุนของความเป็นมนุษย  ์ทุนทางปัญญา 
และทุนทางสังคมมาก่อนแล้ว  และนอกจากน้ี ความ
ยากจนจะตอ้งไม่ไดเ้กิดข้ึนมาจากความสมคัรใจท่ีจะตอ้ง
การอยู่กลุ่มเป้าหมายนั้น เพ่ือมุ่งโอกาสท่ีจะได้รับการ
ช่วยเหลือสนบัสนุน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงบุคคล
ในลกัษณะเช่นน้ีถือวา่ไม่ยากจน เพราะสามารถสร้างทุน
โอกาสใหต้นเองได้

2.   ความสามารถในการสร้างและแสวงหาโอกาส  ปัจจยัดงักล่าว หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บโอกาสทั้ง
โดยเกิดข้ึนจากการแสวงหาของตนเอง หรือบุคคลและ
หน่วยงานหยิบยื่นให้  ให้ถือว่าตนเองได้รับความ
ช่วยเหลือในเร่ืองของทุนทางโอกาสท่ีไดป้ระโยชน์กว่า
บุคคลอ่ืนแลว้ ดงันั้นบุคคลใดท่ีสามารถสร้างและหรือ
แสวงหาโอกาส หรือไดรั้บโอกาสแลว้ ควรจะพิจารณา
ไดว้า่ ตนเองไดพ้น้ภาระจากความยากจน 

3.   การดาํเนินการของเครือข่าย  จากกระบวนการวิจยัพบว่า เครือข่ายจาํแนกไดเ้ป็น 3 
รูปแบบ  ไดแ้ก่ เครือข่ายเชิงธุรกิจ เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ีและ
เครือข่ายทางวิชาการ  ทุกเครือข่ายท่ีกล่าวถึง หากนํา
นิยามความยากจนมาเทียบเคียง  สามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า ทุกเครือข่ายไดเ้พ่ิมมูลค่าของทุนให้แก่
สมาชิกของเครือข่ายแลว้  ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล
ท่ีจะสามารถนําทุนเหล่านั้นไปปรับใช้ เพ่ือสร้างและ
แสวงหาโอกาสใหแ้ก่ตน เพ่ือใหร้อดพน้จากความยากจน
ได้หรือไม่ แต่แนวคิดดงักล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความยากจนได ้หากบุคคลนั้น ยงัคงสงวนท่าทีและดาํรง
สถานะของความยากจนอยู่
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

  
6.1  สรุปผลการวจัิย 
 การดาํเนินการโครงการวิจยัการพฒันากระบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม / องคก์รประชาชนและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั  
สุราษฎร์ธานี  เพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 การดาํเนินการโครงการวิจยัของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีไดแ้บ่งทีมวิจยัเป็น 2 ทีม ไดแ้ก่ ทีมงาน
ประจาํสาํนกังานและทีมงานภาคสนาม โดยทีมงานภาคสนามประกอบดว้ย 3  ทีมยอ่ย แบ่งตามโซนของ
พื้นท่ีครอบคลุมทั้ง  18  อาํเภอ  โดยการดาํเนินงานโครงการวิจยัเป็นไปภายใตก้รอบแนวคิดการเช่ือมโยง
เครือข่ายซ่ึงหมายถึง การสร้างความร่วมมือระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยมีจุดหมาย
ท่ีจะทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนัอยา่งจริงใจ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดมีการ
ใชท้รัพยากรร่วมกนัไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั โดยอยู่ในพื้นท่ีจะหนุนเสริมให้เสริมโยงเครือข่ายเป็นตาม
ความสมคัรใจของกลุ่ม/องคก์รประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 กระบวนการวิจยัไดเ้ร่ิมตน้โดยการจดัเวทีสรุป/สงัเคราะห์บทเรียนจากชุดโครงการวิจยัของทีมวิจยั
ในพื้นท่ี 9 จงัหวดัท่ีดาํเนินงานโครงการวิจยัใน 9 จงัหวดั และการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีม
ประสานงานกลาง และทีมวิจยัระดบัจงัหวดัเพื่อช้ีแนะแนวทางการดาํเนินการท่ีควรเป็นตามกรอบแนวคิด
ของชุดโครงวิจยัซ่ึงแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนไดแ้ก่  

ขั้นท่ีหน่ึง การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินการของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดั  

ขั้นท่ีสอง การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ารประชาชน ใน
พื้นท่ีจงัหวดั  

ขั้นท่ีสาม การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม/องคก์รเร่ืองการจดัทาํกรอบทิศทางของ
แนวทางการดาํเนินการขององคก์รการเช่ือมโยงเครือข่าย  

ขั้นท่ีส่ี     การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน  
ขั้นท่ีหา้   การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตรและการเช่ือมโยงเครือข่าย รวมตลอดถึงการติดตาม

การดาํเนินงานเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อนาํองคก์รความรู้ไปขยายผลในโอกาสต่อไป 
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ผลการศึกษาสถานการณ์การดาํเนินงานกลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น
กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่มองคก์รการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม/องคก์รประชาชนช้ีใหเ้ห็นวา่ สหกรณ์ท่ี
จดทะเบียนซ่ึงประกอบด้วย  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
สหกรณ์ร้านคา้   และสหกรณ์ร้านคา้   และสหกรณ์บริการ   มีทั้งท่ีเขม้แข็งและอ่อนแอ  บางส่วนประสบ
ปัญหาการขาดทุน และส่วนใหญ่ ยงัไม่สามารถดาํเนินการตามภาระกิจและเจตนารมยข์องสหกรณ์ได ้อีก
ทั้งบางส่วนยงัเตม็ไปดว้ยปัญหาอุปสรรคของการทุจริต  ท่ียงัอยูร่ะหว่างรอดาํเนินการแกไ้ข  ซํ้ าร้ายไปกว่า
นั้น  บางส่วนยงัไม่มีความชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์ง
เป็น สหกรณ์ท่ีอยูใ่นข่ายมีผลประกอบการอยูใ่นเกณฑดี์ แต่เม่ือพิจารณาจากตวัเลขทางการเงินพบว่า เป็น
การเติบโตอนัมีผลมาจากขนาดของหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึน แต่ไม่ไดม้าจากผลการประกอบการทางการเงินอย่าง
แทจ้ริง ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีสามารถเห็นไดจ้ากฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก ท่ีไม่ไดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
เพียงพอ เป็นเพียงการเพิ่มภาระหน้ีสินควบคู่ไปกบัการเพิ่มของทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ต่อย่างใด 
กลุ่มองคก์รการเงินมีจุดเด่นเก่ียวกบัตวัผูน้าํและแกนนาํขององคก์รท่ีเตม็ไปดว้ยอุดมการณ์และจิตวิญญาณ
สหกรณ์  และพบว่าหลายองคก์รยงัขาดทกัษะ และประสบการณ์ในการจดัการทางการบริหาร  และการ
จดัการทางการเงิน  นอกจากน้ีองคก์ารทางการเงิน ยงัประสบปัญหาการสืบทอดทายาทท่ีจะเป็นแกนนาํใน
อนาคต หากผูน้าํเดิมซ่ึงเป็นผูก่้อการและก่อตั้งองคก์รทางการเงินในระยะเร่ิมตน้การจดัองคก์รทางการเงิน
ถึงวาระส้ินสุด  ทั้งน้ีในส่วนของกลุ่มอาชีพและกลุ่มอ่ืน ๆ  กว่าร้อยละ 50   เป็นกลุ่มอาชีพ ท่ีถูกจดัตั้งข้ึน
และดาํเนินการภายใตก้รอบนโยบายภาครัฐ  ในช่วงสมยัรัฐบาลปัจจุบนัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากมูลเหตุพื้นฐาน
ของความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของชุมชนท่ีสามารถดาํรงสถานภาพอยูใ่ตใ้นปัจจุบนั มีผลจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินจากภาครัฐเป็นหลกั ดงันั้นแมว้่ากลุ่มเหล่าน้ีจะไดรั้บสนบัสนุนและพฒันาทกัษะและ
เรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนผ่านการฝึกอบรมและพิจารณาบุคลากรจากส่วนราชการเป็นอย่างดี ก็ยงัไม่
เป็นท่ีน่าเช่ือไดว้า่ หากส้ินสุดการอุดหนุนจากภาครัฐหรือส่วนราชการแลว้  จะสามารถดาํรงสถานภาพของ
กลุ่ม/องคก์รไวไ้ดห้รือไม่สถานการณ์ความร่วมมือของกลุ่ม/องคก์รในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในรูป
เครือข่ายพนัธมิตรพบว่าเป็นไปในลกัษณะของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเปราะบาง โดยพบว่าการเกิดข้ึนของ
เครือข่ายพนัธมิตรมี 2  ลกัษณะ  ลกัษณะแรก เป็นเครือข่ายท่ีภาครัฐและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จดัตั้งข้ึน
โดยเช่ือมโยงกลุ่ม/องคก์รตั้งแต่ระดบัตาํบล อาํเภอ จนถึงระดบัจงัหวดั ลกัษณะสอง เป็นเครือข่ายท่ีกลุ่ม/
องคก์ารประชาชน เช่ือมโยงดว้ยกนัเอง ภายใตก้ารพึ่งพาและช่วยเหลือกนั ทางการเงินและกิจกรรมทาง
ธุรกิจเป็นพื้นฐานหลกั  ทั้งน้ีบางเครือข่ายมีการเช่ือมโยงในลกัษณะพ้ืนท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั ในขณะ
ท่ีบางเครือข่ายมีการเช่ือมโยงพ้ืนท่ีของแต่ละอาํเภอ  ข้ึนอยู่กบัปัจจยัของตวัผูน้าํและคณะกรรมการกลุ่ม/
องคก์รประชาชนนั้น เป็นตวัช้ีท่ีสาํคญั 
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 ผลการดาํเนินงานของทีมวิจยัในพื้นท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยใชก้รอบเวลา 1 ปี ภายใตก้ารหมุน
เสริมของทีมประสานงานกลางและผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ โดยส่วนใหญ่เทคนิคและวิธีการท่ีทีมวิจยัเลือกใชใ้น
การสร้างกระบวนการส่วนร่วม  ซ่ึงไดแ้ก่   การสนบัสนุนกลุ่มเป้าหมาย   การประชุม  และสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการเทคนิคการระดมสร้างสรรค ์และการประชุมระดมความคิด 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายของทีมวิจยั เร่ิมตน้จาก  ขั้นท่ีหน่ึง  การช้ีแจงทาํความเขา้ใจ เช่ือมการ
สร้างความเขม้แข็ง ควบคู่การชกัชวนให้เขา้ร่วมโครงการ รวมตลอดถึงการร่วมกนักาํหนดแนวทางการ
เช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผูน้าํกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  ขั้นท่ีสอง การหนุนเสริมการสร้างจดัทาํกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงาน และการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม/องคก์ร ขั้นท่ีสาม การหนุนเสริมการสร้างและเช่ือมโยง
เครือข่าย โดยประสานแนวคิดการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่าย
จาํแนกตามพื้นท่ี การสร้างเครือข่ายจาํแนกตามธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการสร้างเครือข่าย
ทางสงัคม ทั้งน้ี การตดัสินใจในการกาํหนดทางเลือก อยูภ่ายใตก้รอบของความสมคัรของกลุ่ม/องคก์ร เป็น
สาํคญั 

 ภายในระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี สามารถหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายได ้2 
รูปแบบไดแ้ก่ รูปแบบท่ีหน่ึง  เครือข่ายพนัธมิตรท่ีรวมตวักนัเชิงธุรกิจ   ตวัอยา่ง  ครือข่ายรวบรวมยางพารา 
ซ่ึงประกอบดว้ย  สหกรณ์การเกษตรบา้นตาขนุ จาํกดั   สหกรณ์การเกษตรบา้นเช่ียวหลาน จาํกดั   สหกรณ์
การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรบา้นนาสาร จาํกดั เครือข่ายตลาดกลางยางพารา 
ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตรบา้นนาสาร จาํกดั   สหกรณ์นิคมพนม จาํกดั   สหกรณ์การเกษตรเคียนชา 
จาํกดั   เครือข่ายขา้วสาร ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จาํกดั  สหกรณ์เคียนซา จาํกดั  
กองทุนหมู่บา้นดอนสัก  และกองทุนหมู่บา้นไสขลบ    รูปแบบท่ีสอง  เครือข่ายพนัธมิตรท่ีรวมตวักนัใน
เชิงพื้นท่ี  เช่น กรณี สหกรณ์การเกษตรบา้นเขานาใน จาํกดั 
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6.2  สรุปผลการดําเนินการของทมีวจัิย 
การดาํเนินการของทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี ในการเขา้ไปดาํเนินการตามโครงการ ทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี

ยดึหลกั 3 ประการ ดงัน้ี  
ประการที่ 1   กรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยั  ซ่ึงแบ่งเป็น  5  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การศึกษา

สถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงาน การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียน การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ 
การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานและการสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตรและเช่ือมโยงเครือข่าย  

ประการที ่2  กระบวนการสร้างเครือข่ายทีมวิจยัซ่ึง ไดแ้ก่  การสร้างความเขา้ใจควบคู่การชกัชวน
เขา้ร่วมโครงการรวมถึง การกาํหนดแนวทางเช่ือมโยงการหนุนเสริมการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน 
และการหนุนเสริมและสร้างเสริมโยงเครือข่าย 

ประการที ่ 3  แผนปฏิบติัการ (ACTION  PLAN) ของทีมวิจยั 
    ตลอดระยะเวลา  1  ปีท่ีดาํเนินการโครงการวิจยั  ทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี ไดติ้ดตามและประเมินผล
ร่วมกนั ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนว่า การดาํเนินงานทีมวิจยัสามารถดาํเนินการเป็นไปตามกรอบแนวคิดของชุด
โครงการวิจยั และสอดคลอ้งกบักระบวนสร้างเครือข่ายทีมวิจยัไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจตามสมควร  เน่ืองจาก
ตลอดระยะเวลาท่ีดาํเนินงานตามโครงการ สามารถดาํเนินการครบถว้นทุกขั้นตอน ในส่วนของแผนปฏิบติั
การ ตอ้งขอยอมรับวา่มีประเดน็ท่ีเบ่ียงเบนไปจากแผนปฏิบติัการ  โดยเฉพาะเง่ือนไขของระยะเวลาของแต่
ละกิจกรรมมีความเบ่ียงเบนสูง  เหตุผลสาํคญัท่ีน่าสนใจและเป็นบทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ไดแ้ก่  

1. การกาํหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ไม่ได้กาํหนดรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีผลสืบ
เน่ืองมาจากขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้ความเป็นไปในพ้ืนท่ีและประสบการณ์ในการวิจยั 

2. ระยะเวลาท่ีกาํหนดไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความเป็นจริง  อีกทั้งช่วงระยะเวลาของ 
แต่ละกิจกรรม ไม่เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 

3. การจดัทาํแผนปฏิบติัการ ไม่สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยั และกระบวนการ
สร้างเครือข่ายทีมวิจยัจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแผนปฏิบติัใหม่ 

4. ระยะเวลาการดาํเนินการโครงการ กาํหนดระยะเวลาไวเ้พียง 1 ปี เป็นผลให้ทีมวิจยัจาํเป็น
จะตอ้งกาํหนดแผนโดยยดึองคป์ระกอบของระยะเวลาเป็นหลกั  
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นอกจากประเด็นปัญหาในเร่ือง ของระบบเวลาในการปฏิบติังานตามแผนหลกัทีมวิจยัสุราษฎร์ธานี 
ยงัมีขอ้สรุปเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรค ไดด้งัน้ี 

 
ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 

1.  ทีมนกัวิจยั 1.1 มีงานประจาํ ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีนอกจาก
ตอ้งประจาํสํานักงานแลว้ ยงัมีงานภาคสนามทั้งใน
จังหวดัและต่างจังหวัด ทาํให้การทาํงานท่ีจาํเป็น 
จะต้องดํา เนินการร่วมกัน  จะต้องปรับเปล่ียน
ระยะเวลาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกนั 

1.2 ไดรั้บคาํสั่งให้โยกยา้ย และเล่ือนตาํแหน่ง 
ทาํให้การประสานงานมีความไม่ต่อเน่ือง รวมกับ
ตําแหน่งท่ีได้รับมีลักษณะงานท่ีไม่ เ อ้ืออํานวย
ประโยชน์ในการดาํเนินงานวิจยั 

1.3 ขาดความมุ่งมัน่ จิตวิญญาณ  ตลอดจนยงั
ไม่มีความรับผดิชอบเท่าท่ีควร 

1.4 ขาดความ รู้  ความเข้าใจ  วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีการดาํเนินชีวิตของกลุ่ม/ องคก์รท่ี
เขา้ร่วมเครือข่าย เป็นผลในการนดัหมาย  ประสานงาน  
เพื่อดําเนินการตามแผน จําเป็นจะต้องปรับปรุง
เปล่ียนแปลง 
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ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 

2.  ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
 

      2.1  สภาพพื้นท่ี  ภูมิประเทศ  และ 
             สภาพภูมิอากาศ 

2.1 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ รวมถึง
พื้นท่ีเกาะอีกมากมาย ประกอบกับพื้นท่ีเต็มไปด้วย
ภูเขา ทาํให้การติดต่อคมนาคมเพ่ือประสานงาน และ
เข้าไปดํา เ นินการ เ ป็นไปด้วยความยากลําบาก  
นอกจากน้ี  สภาพภูมิอากาศ  มีความแปรปรวน เป็นผล
ใหจ้าํเป็นตอ้งเล่ือนกิจกรรมตามแผนอยูเ่ป็นประจาํ 

 

      2.2  พื้นเพภูมิหลงั และวฒันธรรมดาํเนินชีวิต 2.2 รูปแบบและวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตไม่
ชอบการรวมกลุ่ม รู้สึกหวาดระแวงบุคคลภายนอก
ท่ีมาเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัประสบการณ์ท่ีผ่านมาจาก
การท่ีผูน้าํแกนนาํไดส้ัมผสักบัส่วนงานทั้งภาครับและ
เอกชน ขาดความเช่ือมัน่และศรัทธา 

 

2.3 ผูน้าํ/แกนนาํของกลุ่ม/องคก์รและ 
        สหกรณ์ 
 

2.3 มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของชุมชน โดย
ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี/ความรับผิดชอบของส่วนงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จนกล่าวไดว้่าครบทุกส่วนงาน 
ซ่ึงเป็นภาระท่ีหนกัอ้ึงอยูเ่ป็นทุนเดิมมาก่อนแลว้ 
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6.3  ประโยชน์ทีนั่กวจัิยและทมีงานวจัิยได้รับ มีดังนี ้
 

ประเด็น ประโยชน์ของนักวจัิย /ทมีวจัิยทีไ่ด้รับ 
1. ชุดความรู้ใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตอ้งมุ่งเนน้  คน/
ชุนชน เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  โดยคาํน่ึงถึงเป้าหมาย 
และผลสาํเร็จของคน/ชุมชนเป้าหมาย เป็นวตัถุประสงค์
หลกั โดยปรับเปล่ียนวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของทีม
วิจยัเป็นเป้าหมายรอง 

2. ความสาํเร็จของการส่ือสาร จะตอ้งมีพื้นฐานมา
จากความเช่ือและศรัทธา ในลกัษณะการส่ือสารสองทาง
โดยเฉพาะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันให้ผลสําเร็จ
มากกวา่การประชุมช้ีแจง้ 

3. การเรียนรู้จะดาํเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สมํ่าเสมอและต่อเน่ืองข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของพื้นเพ ภูมิ
หลงั  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นตน้ทุนอยูเ่ดิมของคน / 
ชุมชนนั้น ๆ โดยไม่ควรให้ความสําคญักบัเง่ือนไข
ระยะเวลาจนเกินไป 

4. การสร้างสรรทางเลือก และการกาํหนดทางเลือก
ของคน/ชุมชน นกัวิจยัพึงควรระมดัระวงัในการเขา้ไปมี
ส่วนร่วม ในลกัษณะของการช้ีนาํหรือแสดงความเห็น
ในลักษณะท่ีตนเองช่ืนชมจนเป็นท่ีเข้าใจทั่วกันว่า
นกัวิจยัเห็นดว้ยกบัทางเลือกทางใดทางหน่ึงอยา่งชดัเจน 

5.   การบรรจุหรือเติมความรู้ชุดใหม่  ใหแ้ก่คน/  
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ชุดเดิมหรือชุดใหม่ จะตอ้ง
ไดรั้บการศึกษา ทาํความเขา้ใจให้ถ่องแทก่้อนถ่ายทอด
ใหค้น/ชุมชน 
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ประเด็น ประโยชน์ของนักวจัิย /ทมีวจัิยทีไ่ด้รับ 

2. ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ 2.1 สามารถนาํทกัษะและเคร่ืองมือ การจดัการความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ในหน่วยงานท่ีตนเอง
ประจาํการไดโ้ดยทนัที 

2.2 สามารถนาํทกัษะของกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การสัมมนากลุ่มย่อยไปใชส้ํารวจความพึงพอใจ 
และความคาดหวงัของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจน
สามารถนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ของ
ส่วนงานตนเองได้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3   ก่อใหเ้กิดความต่ืนตวั และกระตือรือร้นอีกทั้งเกิด
แรงบนัดาลใจ  ท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานตามหนา้ท่ี 
ใหเ้กิดผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทาง การปรับปรุงกระบวนการวิจยั และต่อยอดโครงการวิจยัของทีม

วิจยั สุราษฎร์ธานี  มีดงัน้ี 
 

 

ประเด็น แนวทาง 

1. การปรับปรุงกระบวนการวิจยั 1.1 การกําหนดจังหวัดเป้าหมาย ควรมี
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกท่ีชัดเจนและทราบกนัทัว่ 
นอกจากน้ีควรจะมีจังหวัดตัวแทนท่ีหลากหลาย 
ครบถว้นจาํแนกเป็นรายภาค 

1.2 ควรมีการซักซ้อมทีมงานวิจยัของแต่ละ
จังหวัด  เพื่อตรวจสอบความพร้อม  และร่วมกัน
พิจารณาแผนปฏิบติัการร่วมกบัทีมประสานงานกลาง 

1.3 การประสานงาน การติดตาม และการ
สนับสนุนจากทีมประสานงานกลาง จะตอ้งเป็นไป
อยา่งสมํ่าเสมอ ต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

1.4 ทีมประสานงานกลาง ควรมีแผนปฏิบติัการ
เก่ียวขอ้งกบัทีมวิจยัจงัหวดั โดยจะตอ้งแจง้ให้ทีมวิจยั
จงัหวดัทราบเป็นการล่วงหนา้ความสมควร 

2.  การต่อยอดโครงการวิจยั 2.1 ควรใชพ้ื้นท่ีปรับปรุงเป้าหมายท่ีมีอยูเ่ดิมโดย
เพิ่ม เ ติมจํานวน /ประเภทเครือข่าย  ให้สามารถ
ครอบคลุมพื้นท่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2.2 การขยายโครงการเพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดั
เป้าหมายใหม่  ควรเน้นพื้นท่ีจังหวัดท่ีติดต่อหรือ
ใกล้เ คียง  กับพื้ น ท่ีจังหวัด เ ป้ าหมาย ท่ี มีอยู่ เพื่ อ
ประโยชน์ในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ กบัทีมวิจยั 

2.3  ควรใหที้มวิจยั  รุ่นท่ี 1  (9 จงัหวดั)    รุ่นท่ี 2  
(36 จงัหวดั)  ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือผูป้ระสานงาน     
ใหแ้ก่ทีมจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการในปีต่อไป 

2.4   ระยะเวลาในการดาํเนินการตามโครงการ
ควรขยายระยะเวลาเพ่ิมข้ึน จาก 1 ปี เป็น 1 ½  ปี 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทผู้ประมูลราคายางพารา (ยางแผ่น) 

 
1. บริษัทวงศ์บัณฑิต  จํากดั 
 สถานท่ีตั้ง 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี  120/5  ถนนโมมารกิจจ ์ อาํเภอเมือง  จงัหวดัภูเกต็   83000 
 โทรศพัท ์  0-7621-0027 – 39    โทรสาร     0-7621-0026 

 รูปแบบการประกอบการ 
 เป็นบริษทัใหญ่ท่ีรับซ้ือยางแผน่ดิบและนํ้ายาง  เพื่อแปรรูปส่งออกต่างประเทศ ซ่ึงมีสาขาอยู่
จาํนวน  3  สาขา  คือ 
 1.   ตาํบลขนุทะเล  อาํเภอเมือง   จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีกาํลงัการผลิตยางแผน่ดิบ เป็นยางแผน่
รมควนั  16,200  ตนั/เดือน 
 2.   ตาํบลท่าสะทอ้น  อาํเภอพนุพิน  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีกาํลงัการผลิต  26,500  ตนั/เดือน 
 3.   จงัหวดักระบ่ี  มีกาํลงัการผลิต  4,500  ตนั/เดือน 

 ผลการดาํเนินงาน 
 บริษทัแปรรูปยางในแต่ละเดือน ดงัน้ี 

1. เป็นยางแผน่รมควนั  21,000  ตนั/เดือน 
2. เป็นยางแท่ง  STR    300,000  ตนั/เดือน 
3. นํ้ายางขน้ 64,800  ตนั/เดือน 
บริษทั วงศบ์ณัฑิต  จาํกดั   ส่งยางแผน่รมควนั,   ยางแท่ง STR  และนํ้ายางไปต่างประเทศ   

ตลาดส่งออก 
1. ตลาดประเทศจีน ส่งออกปีละ   148,000      ตนั 
2. ตลาด  USA ส่งออกปีละ        74,000      ตนั 
3. ตลาดยโุรป ส่งออกปีละ     61,000      ตนั 
บริษทัวงศบ์ณัฑิต  เป็นผูส่้งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศไทย  รองลงมา ไดแ้ก่  บริษทั

ศรีตรัง,  ไทยฮัว่  และ บริษทัเซาร์แลนด ์
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2. บริษัทอาเทนทรานสปอร์ต จํากดั 

 สถานท่ีตั้ง 
 ตั้งอยูต่าํบลขนุทะเล  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 รูปแบบการประกอบการ 
 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเม่ือปี 2548  ทาํหนา้ท่ีเป็นพอ่คา้คนกลางรับซ้ือยางแผน่ดิบ  เพื่อส่งใหแ้ก่บริษทั
วงศบ์ณัฑิต,  ศรีตรัง,  ไทยฮัว่  หรือเซาทแ์ลนด ์ ท่ีใหร้าคาสูง  โดยไม่มีโรงรมยางและไม่ไดเ้ป็นผูส่้งออกยาง 
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ภาคผนวก 

ภาพกจิกรรมการปฏิบัติงานของทมีวจัิย 
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