รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการวิจัย
“การพัฒนาระบบส่ งเสริมเรียนรู้ เพือ่ ยกระดับสมรรถนะการแข่ งขันผ่ านกลไกสถาบันเกษตรกร ปี ที่ 2”
ภายใต้ ชุดโครงการวิจัยการขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้ าทีเ่ ป็ นธรรมระยะที่ 8

โดย นางเครือวัลย์ ชลนัย และคณะ

กุมภาพันธ์ 2559

คณะผู้วจิ ัย
ทีป่ รึกษา
รศ.จุฑาทิพย์

ภัทราวาท

ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ทีมนักวิจัย
1. นางเครื อวัลย์

ชลนัย

หัวหน้าทีมวิจยั

2. นางณัฐฐภักค์

ผูป้ รารถนาสิ ทธิ์ นักวิจยั

3. นางสาวจันทร์ จิฬานวลศรี

นักวิจยั

4. นางสาวกรรณิ กา

เขียวโมรา

นักวิจยั

5. นางสาวปานรวี

ศรี นอก

นักวิจยั

6. นางสาวบสพร

ศรี สว่าง

นักวิจยั

ทีมวิทยากร
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

2. นายทรงพล เจตนาวณิ ชย์

ผูอ้ านวยการสถาบันส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อ ชุมชนเป็ นสุ ข

3. นายสุ รจิตต์ แก้งชิงดวง

ที่ปรึ กษา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

4. นายวัลลภ สุ ขมี

วิทยากรอิสระ

5. นายสมชาย สุ นทรยาตร

วิทยากรอิสระ

6. นางเครื อวัลย์ ชลนัย

ผูอ้ านวยการ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

7. นางณัฐฐภักค์ ผูป้ รารถนาสิ ทธิ์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

คณะผู้สนับสนุนงานวิจัย
1. นายเอื้อม จันทร์ สุโข

ประธานกรรมการดาเนินการ ช.ส.ค.

2. นายมานะ สุ ดสงวน

รองประธานกรรมการดาเนินการ คนที่ 1

3. นายดาบชัย ใจสู้ศึก

ผูจ้ ดั การใหญ่ ช.ส.ค.

4. นายชัชชัย จันทร์ กระจ่าง

ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

คานา
รายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานโครงการวิจยั “การพัฒนาระบบ
ส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ปี ที่ 2 ”ภายใต้ชุด
โครงการวิจยั การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรมระยะที่ 8 ซึ่งดาเนินการในช่วง
ระยะเวลาเดือนมีนาคม 2558–กุมภาพันธ์2559 เพื่อเสนอต่อสานักงานกองทุนวิจยั (สกว.)
เนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร บทนา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานวิจยั สรุ ปผลการวิจยั และข้อแสนอแนะ รวมทั้ง ผลผลิตการวิจยั ในรู ปแบบของคู่มือ
การจัดอบรม และ เอกสารประกอบการอบรมในแต่ละสาระเรี ยนรู ้ เนื้อหาการเรี ยนรู ้ จานวน 5 สาระ
เรี ยนรู ้
ทีมงานวิจยั ขอขอบคุณสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ที่ปรึ กษา ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีมวิทยากร
คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การสาขา ผูจ้ ดั การฝ่ าย และ
เจ้าหน้าที่พฒั นาสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯทุกสาขา ที่ได้สนับสนุนส่ งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อทดลองใช้หลักสู ตร การอานวยความสะดวกการวิจยั ตลอดมา
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นไปตามความคาดหวังของสานักงานกองทุน
วิจยั (สกว.) และก่อให้เกิดประโยชน์กบั ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการไปพัฒนาความเป็ นผูน้ า
เครดิตยูเนี่ยนที่มีจิตวิญญาน เพื่อส่ งเสริ มในการยกระดับสมรรถนะของเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนให้มีความสุ ข ความมัน่ คงของชีวติ อย่างยัง่ ยืนตลอดไป

คณะทีมนักวิจยั
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งปะเทศไทย จากัด

สารบัญ
หน้ า

คานา
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
คาถามวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน
กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวทางการวิจยั
วิธีการดาเนินการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
แผนการปฏิบตั ิงาน
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร”
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ทฤษฏีการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการเรี ยนรู้
บทความเกี่ยวกับผูน้ า
การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
บทความเกี่ยวกับ กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทาน
บทความ การเชื่ อมโยงธุ รกิจของสหกรณ์ภายใต้กรอบ ICA Blueprint
บทที่ 3 สรุ ปผลการดาเนินงาน
ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร
- การพัฒนาหลักสู ตรเรี ยนรู้

(a)
(e)
1
1
4
4
4
4
4
4
5
5
7
7
7
11
11
14
19
30
35
37
39
47
47

สารบัญ (ต่ อ)
-จุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู ้
47
- สมรรถนะของผูน้ าสหกรณ์ที่พึงประสงค์
48
-กลุ่มเป้ าหมาย
48
-กรอบคิดการจัดการเรี ยนรู้
50
-แนวทางการจัดการเรี ยนรู้
51
-โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู้
51
-กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
52
-แผนการจัดการเรี ยนรู้
53
-สื่ อเรี ยนรู้
83
-การจัดอบรม
84
ผลการดาเนินงานการจัดอบรม
85
-การอบรมในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง“จิตวิญญาณสหกรณ์”
89
-การอบรมหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 หัวข้อ “ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม”
91
- การอบรมหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 หัวข้อ “กระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”
105
-การอบรมหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 หัวข้อ “การจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์ ”116
-การอบรมหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 หัวข้อ “การจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์”
สรุ ปผลการจัดทาโครงการหลังการอบรมไปแล้ว 30 วัน

121
142

บทที่ 4 ข้อค้นพบการวิจยั
สาระสาคัญของหลักสู ตร
แนวคิดและการออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ (Key Success Factors) ของการจัดการเรี ยนรู้

143

บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจยั
ข้อเสนอแนะจากโครงการวิจยั

147
147
150

เอกสารอ้างอิง

153

143
144
145

สารบัญ (ต่ อ)
หมวด
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 สรุ ปประเด็นการประชุม
ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรม
ภาคผนวกที่ 3 เอกสารประกอบการสัมมนา
ภาคผนวกที่ 4 แบบฟอร์ มการเก็บข้อมูลและสรุ ปผลการประเมินการวิจยั
ภาคผนวกที่ 5 รายชื่ อผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา
ภาคผนวกที่ 6 แผนการสอนของวิทยากรในรายหน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่วย

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจยั เรื่ อง
“การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันเกษตรกร ปี ที่ 2 ” ซึ่งเป็ นโครงการหนึ่งของชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็ นธรรม ระยะที่ 8 มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการสร้างแนวคิด การออกแบบหลักสู ตรเรี ยนรู ้ เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เนื่องจากมีขอ้ ค้นพบจากโครงการวิจยั “การพัฒนาระบบ
ส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร” ภายใต้ชุดโครงการวิจยั การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรม ระยะที่ 7 ว่าการยกสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
กลไกสถาบันเกษตรกร นั้น ต้องการออกแบบหลักสู ตรเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผนู ้ าสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน เพื่อยกระดับสมรรถนะของผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้สามารถส่ งเสริ ม พัฒนาสหกรณ์และ
สมาชิกได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ซึ่ งสมาชิกของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยส่ วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม พร้อมกับได้รับงบประมาณจากสานักงานกองทุนการวิจยั (สกว.) ในการบริ หารจัดการ
โครงการวิจยั ชุดนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อการพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยู
เนี่ยนเพื่อยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเพื่อสร้างตัวแบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับชุมชน
เข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยนสนับสนุน
การออกแบบหลักสู ตร ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความเข้าใจใน Logical Framework และ
กาหนดสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ เพื่ อการสร้ างระบบการเรี ย นรู ้ มุ่ งไปที่ ยกระดับ สมรรถนะผูน้ าสหกรณ์
ยกระดับความรู ้ ปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติของผูน้ าสหกรณ์ รวบรวมองค์ความรู ้ที่เป็ นเรื่ องพื้นฐานในการ
พัฒนาเพื่ อการพัฒนาผูน้ า เพื่ อ จัดท าหลัก สู ตรส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ ผูน้ าสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ย นตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นระบบแก่กลุ่มเป้ าหมายแก่เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์เป็ นการออกแบบ
และวางระบบการวิจยั ประกอบด้วย Review Literature งานวิจยั นี้ จัดทาร่ างหลักสู ตรผูน้ าที่พึงประสงค์ เพื่อ
นาเข้าพิจารณาในเวที การยกร่ างสมรรถนะสมาชิ ก/สมรรถนะผูน้ าเครดิ ตยูเนี่ ยน จัดประชุ มร่ วมกับที มที่
ปรึ กษา เพื่อยกร่ างสมรรถนะผูน้ า เพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักสู ตรต้นแบบของผูน้ า โดยมีตวั แทนจากฝ่ ายวิชาการ
และพัฒนา ซึ่ งเป็ นทีมผูว้ ิจยั ร่ วมกับตัวแทนชุ มนุ มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สาขา 1 คน และตัวแทนสหกรณ์
เครดิ ตยูเนี่ ยน 2 คน ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งคณะกรรมการบริ หารสถาบันเครดิ ตยูเนี่ ยน จากนั้นดาเนิ นการแก้ไข
ปรั บปรุ งหลักสู ตรตามข้อแนะนาของที มผูท้ รงคุ ณวุฒิพร้ อมกับพัฒนาสื่ อในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
นาไปทดลองใช้ ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการทาหลักสู ตรรวมถึงการทดลองใช้ 10 เดือน ประกอบด้วย 5 หน่ วย
การเรี ย นรู้ โดยการทดลองใช้ห ลัก สู ต รกับ กลุ่ ม เป้ าหมายรวมทั้ง สิ้ น 19 คน ซึ่ งประกอบด้ว ย ผู ้แ ทน
คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ ยน ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาทั้ง 6 ภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค.

ในระดับบริ หารจากทุกสาขา ที่มีความพร้ อมและทาหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้ความรู ้ กบั ผูน้ าสหกรณ์ /กลุ่ ม
เครดิ ตยูเนี่ ยน เพื่อให้มีความเข้าใจและมัน่ ใจการทาหน้าที่เป็ นผูน้ าเครดิ ตยูเนี่ ยน เพื่อที่จะนาไปสู่ การขยาย
ผลแก่ ผูส้ นใจในอนาคต ซึ่ ง โครงสร้ างการจัดการเรี ยนรู ้ ได้กาหนดไว้ 5 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาการเรี ยนรู ้ วิธีการสอน สื่ อที่ใช้ในการสอน กลุ่มเป้ าหมาย
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผลลัพธ์ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ วิธีและเกณฑ์การประเมินผล และบันทึกสรุ ปการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยมีเอกสารสาระการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้ในการสอนรู ปแบบต่างๆ ในแต่ละหน่ วยเรี ยนรู ้
จานวน 23 รายการ
ผลการดาเนินงาน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลพบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมจานวน 19 คน ได้
สนใจและนาหัวข้อในการอบรบทั้ง 5 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้นาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ไปดาเนิ นการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดให้กบั สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ ยนหรื อได้นาองค์ความรู ้เหล่านี้ ไปพัฒนา มีจานวน 10 คน นาไปใช้
ในการพัฒนาตนเองและงาน จานวน 6 คน และนาไปถ่ายทอดให้แก่ผนู ้ าสหกรณ์สมาชิ ก จานวน 4 คน และ
ทาให้เกิ ดการพัฒนาต่อยอดไปยังผูน้ าสหกรณ์ สมาชิ กในพื้นที่ อีกจานวน 120 คน ผูเ้ ข้าอบรมได้มีการนา
หน่ วยเรี ยนรู ้ ไปใช้ในการอบรมเพื่อถ่ายทอดไปยังผูน้ าสหกรณ์ เพียง 3 หน่ วยเรี ยนรู ้ คือ เรื่ อง จิตวิญญาณ
สหกรณ์ เรื่ อง ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม และเรื่ องการจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์ เนื่ องจาก
กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าสหกรณ์ที่เป็ นฝ่ ายจัดการระดับบริ หารและระยะเวลาในการติดตามผลการ
นาไปใช้เป็ นระยะเวลาเพียง 1 เดือนไม่สามารถอบรมหรื อดาเนิ นการได้ครบทุกหน่วยเรี ยนรู ้ จะเห็นว่า การ
ส่ งเสริ มสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนโดยการให้ความรู ้ตามหน่วยเรี ยนรู ้ท้ งั 5 สาระ ของหลักสู ตร
ตามโครงการวิจยั นี้ได้มีการดาเนินการทดลองใช้หลักสู ตรกับผูน้ าที่เป็ นฝ่ ายจัดการระดับบริ หาร แต่ยงั ไม่ได้
ทดลองกับผูน้ าที่เป็ นกรรมการหรื ออาสาสมัครของสหกรณ์ ซึ่ งจากการทดลองใช้แล้วพบว่าผูน้ าที่เป็ นฝ่ าย
จัดการจะให้ความสาคัญกับสาระเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการมากกว่าด้านจิตวิญญาณสหกรณ์ ซึ่ งต้อง
นาหลักสู ตรดังกล่ าวไปใช้จริ งกับผูน้ าสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน โดยผ่านกลไก สถาบันพัฒนาเครดิ ตยูเนี่ ยน
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ทีมวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในการเชิงนโยบายต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารสถาบัน พัฒนาเครดิตยูเนี่ยนชุ มนุ มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จากัด เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2559 ในฐานะที่มีบทบาทในการกาหนดหลักสู ตร ในส่ งเสริ มและดูแลสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ ดังนี้
1. การส่ งเสริ มและ ผลักดัน การใช้หลักสู ตร ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1) การกาหนดให้เป็ นหลักสู ตรการอบรมของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้ในการอบรม
ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ
2) เผยแพร่ องค์ความรู ้ไปยังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามหลักสู ตรดังกล่าว

3) ส่ งเสริ มและรณรงค์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ เห็นความสาคัญในการส่ งผูน้ าเข้า
อบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในการดาเนินการตามหลักสู ตรนี้ โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
จัดอบรมให้ความรู ้กบั ผูน้ าสหกรณ์
4) ส่ งเสริ มให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาหนดคุณสมบัติให้คณะกรรมการของสหกรณ์ ตอ้ งผ่านการ
อบรมหลักสู ตรผูน้ าสหกรณ์ดงั กล่าว
2. การสนับสนุน การใช้หลักสู ตร ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1) จัดทาเป็ นคู่มือการเรี ยนรู ้ สื่ อการสอนให้กบั บุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อใช้
ในการเผยอบรมให้ความรู้ไปยังผูน้ าสหกรณ์สมาชิก
2) จัดอบรมบุคลากรของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้เป็ นนักฝึ กอบรมและวิทยากร
ถ่ายทอดความรู ้หลักสู ตรดังกล่าวในแต่ละหน่วยสาระเรี ยนรู ้
3) ให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่งประเทศไทย จากัด จัดสรรงบประมาณแต่ละปี สมทบ
ในการอบรม เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
4) ให้สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน บรรจุเป็ นหลักสู ตรการอบรมของสถาบันฯ ในการ
ให้บริ การกับสหกรณ์สมาชิก เพื่อพัฒนาผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ

1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ
ได้สร้างความตระหนักแก่
ประชาคมโลกให้หนั มาใส่ ใจในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) มากขึ้น
โดยมุ่งให้ความสาคัญกับการก่อตัวที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม เช่นเดียวกับการ
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทยภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) กาหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยกินดีอยูด่ ี มีความเสมอ
ภาคและเป็ นธรรม โดยมียทุ ธศาสตร์ สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth
and Competitiveness) เพื่อหลุดพ้นจากการเป็ นประเทศรายได้ปานกลาง การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม (Inclusive Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
(Green Growth) และการปรับสมดุลการพัฒนาการบริ หารจัดการภาครัฐ (สภาพัฒน์, 2556) นอกจากนั้นยังมีความ
ท้าทายใหม่ของการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเชี่ยน(AEC Blueprint) ที่ได้กาหนดลักษณะสาคัญของประชาคมอาเชี่ยนไว้ 4 ประการ ได้แก่ การ
เป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็ นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู ง การเป็ นภูมิภาคที่มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันและการเป็ นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
(สานักอาเชี่ยน,2550) จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ประเทศไทยต้องเตรี ยมความพร้อมและเร่ งปรับตัวรองรับความ
ท้าทายอย่างเต็มรู ปแบบ
เมื่อพิจารณาบริ บทของประเทศไทยในปัจจุบนั
ซึ่งประกอบไปด้วยภาคการเกษตร และนอกภาค
การเกษตร ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้ต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GDP) คิดเป็ นร้อยละ 12 และ 88 ตามลาดับ (สภาพัฒน์
,2553) และแม้วา่ สัดส่ วนรายได้ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติจะเป็ นเพียงร้อยละ 12 ของ GDP แต่ไทยกลับ
มีรายได้จากภาคธุ รกิจการเกษตรสู งถึงร้อยละ 42 ของ GDP (World Bank 2012)
ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผา่ นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการตลาดสิ นค้าเกษตรโดยมีสาเหตุ
สาคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ของผูบ้ ริ โภคที่มีฐานะดีข้ ึน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริ หาร
จัดการธุ รกิจ และการพัฒนารู ปแบบสถาบันแบบใหม่ ทาให้ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ เกิดความได้เปรี ยบจากการ
ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่ วนหนึ่งมาจากการควบรวมธุ รกิจในแนวนอนและแนวตั้ง (Horizontal
and Vertical integration) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ตลาดโภคภัณฑ์” สู่ “ตลาดผลิตภัณฑ์” ซึ่งทาให้หา้ งค้า
ปลีก(Supermarket) เริ่ มมีบทบาทสาคัญในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทุกระดับ ผลการศึกษาของTDRI (นิพนธ์ พวงพงศกร
และคณะ,2555) พบว่าการตลาดสมัยใหม่ที่มีหา้ งค้าปลีก (Supermarket) ขนาดใหญ่เป็ นกลไกสาคัญในระบบ
ธุ รกิจการเกษตรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบองค์กรการทาธุ รกิจ (Organizational Change) อาทิเช่น การ
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กาหนดมาตรฐานสิ นค้าของเอกชนที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
และการทาพันธะสัญญา
การเกษตร (Contract Farming) ระหว่างเกษตรกรกับผูป้ ระกอบการ
สถานการณ์การค้าสมัยใหม่ดงั กล่าวข้างต้น เป็ นผลของการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุ รกิจการเกษตร
ซึ่ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ในตลาดจากเดิมซึ่ งเกษตรกรรายย่อย จาหน่ายสิ นค้าแก่
พ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอนผ่านตลาดรวบรวม ตลาดค้าส่ ง ตลาดค้าปลีก จนถึงมือผูบ้ ริ โภค มาเป็ นผูค้ า้ ปลีกหรื อ
ผูส้ ่ งออก ซึ่ งขายโดยตรงกับเกษตรกรโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันและใช้การติดต่อสื่ อสารระหว่างกันอย่าง
ใกล้ชิดและมีขอ้ ตกลงการผลิตสิ นค้าตามมาตรฐานที่กาหนดขึ้น ประเด็นท้าทายสาหรับประเทศไทยในฐานะที่
เป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าเกษตรรายสาคัญของโลก (อันดับ 8) คือการกาหนดตาแหน่งด้านการผลิตและการตลาดสิ นค้า
เกษตร ซึ่ งจะเลือกเข้าไปจาหน่ายในตลาดใดระหว่างตลาดโลกที่มีมาตรฐานด้านสุ ขอนามัยอย่างเข้มข้น ซึ่ ง
ต้องการความรู ้และทักษะทั้งด้านการผลิตและการบริ การจัดการตลาดระดับสู งหรื อตลาดใหม่ในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศท้องถิ่นที่ตอ้ งการคิดสร้างสรรค์ที่เชื่ อมต่อกับผูบ้ ริ โภคด้วยคุณค่าหรื อความรู ้สึกร่ วมได้
นอกจากนั้นจะต้องคานึงว่าทาอย่างไรจึงจะสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันให้กบั เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย ซึ่ งเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศได้เชื่ อมโยงกับระบบธุ รกิจได้อย่างเป็ นธรรมและ
ยัง่ ยืน
จากชุ ดโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้ เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร” ซึ่ ง เป็ นโครงการหนึ่ งของชุ ดโครงการ การขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์ และ
การค้าที่เป็ นธรรม ระยะที่ 7 สิ่ งที่คน้ พบจากงานวิจยั คือการสร้างและพัฒนาระบบการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อ
ยกระดับ สมรรถนะสมาชิ ก สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นที่ มี อ าชี พ เกษตรกรให้มี ค วามพร้ อ มในการมี ส่ ว นร่ ว ม
ขับเคลื่ อนยุทธ์ศาสตร์ ประเทศ ตามเนื้ อหาหน่ วยเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรตามโครงการวิจยั ซึ่ งองค์ความรู้ ตาม
หน่ วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่ วย โครงการวิจยั ทาให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ ยนทัศนคติในเรื่ องต่างๆสามารถนา
ข้อมูลไปปรับใช้กบั การดารงชีวติ ประจาวัน ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
แต่ ถ้าจะท าให้เกษตรกรมี คุ ณภาพชี วิตที่ ส มบู รณ์ แบบมากกว่า นี้ จาเป็ นต้องมี ก ารจัดทาหลัก สู ตรเพิ่ มเติ ม ที่
นอกเหนื อ จากคู่ มื อ การจัด การเรี ย นรู ้ ห ลัก สู ต รนี้ ด้ว ยเช่ น กัน อาทิ เ ช่ น การเพิ่ ม เนื้ อ หาในเรื่ อ งโซ่ อุ ป ทาน
กระบวนการสร้างเครื อข่าย และการจัดทาแผนการผลิ ตกับเกษตรกร จึงจาเป็ นจะต้องศึกษาวิจยั เพิ่มเติมต่อไป
ถึงกระบวนการตลาด กระบวนการผลิตทางการเกษตรองค์ความรู้ การจัดทาแผนการประกอบอาชีพ ในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อที่จะทาให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองให้มีความพร้ อมในการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ป ระเทศ นอกจากนี้ ง านวิจยั ดังกล่ าวได้เสนอแนะในเชิ งนโยบายต่อคณะกรรมการอานวยการ
ชุ มนุ ม สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จากัด ด้วยสาระสาคัญที่ ชุ มนุ ม สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนฯ เป็ น
องค์การระดับชาติมีบทบาทในการส่ งเสริ มและดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ ดังนี้
1. การส่ งเสริ ม ผลักดัน และเผยแพร่ หลักสู ตรความสุ ข ความสมดุล ความมัน่ คงของชีวติ
1.1 ส่ งเสริ มให้ความรู ้กบั สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเข้าใจในการดาเนิ นการตามหลักสู ตรนี้
โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่งประเทศไทย จากัด จัดอบรมให้ความรู ้กบั ผูน้ าสหกรณ์
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1.2 จัดทาเป็ นคู่มือการเรี ยนรู ้ สื่ อการสอนให้กบั บุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ ความรู ้ไปยังสหกรณ์สมาชิก
1.3 ผลักดันให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาองค์ความรู้จากหลักสู ตรหน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่วยบรรจุไว้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรที่สหกรณ์จดั อบรมให้ความรู ้ กบั สมาชิ กก่อนเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ ยน อาทิเช่น หลักสู ตรเครดิ ตยูเนี่ ยนพื้นฐาน หลักสู ตรบทบาทหน้าที่สมาชิ ก หลักสู ตร
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
1.4 เผยแพร่ องค์ความรู ้ไปยังเครื อข่ายต่าง ๆ ที่มีอยูแ่ ล้วในพื้นที่ เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บา้ น (อสม.) กลุ่มองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอยู่ในชุ มชนอยู่แล้วให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ตามเนื้ อหาหลักสู ตรหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่วย เพื่อนาไปใช้ในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มเกษตรกร
2. การเพิ่มเติมองค์ความรู ้ ซึ่ งจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีข้ ึน โดย
การศึกษาวิจยั เพิม่ เติมพัฒนาหลักสู ตรต่อยอดจากเดิม อาทิเช่น กระบวนการตลาด กระบวนการ
ผลิตทางเกษตรในแต่ละพื้นที่ให้ครบถ้วน
เพื่อที่จะทาให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของ
ตนเองได้อย่างครบสมบูรณ์โดยการมีองค์ความรู้มาจัดทาแผนการประกอบอาชีพที่มีประสิ ทธิภาพ
ได้ดงั นี้
2.1 การจัดการโซ่อุปทานให้กบั เกษตรกร
2.2 กระบวนการสร้างเครื อข่าย
2.3 การจัดทาแผนการผลิต
2.4การพัฒนาอาชีพ
3. กาหนดหนดกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาเกษตรกรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน เพื่อสร้าง
สมรรถนะการแข่งขันและความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีประสบการณ์อาชีพอย่างชาญฉลาด
มีอานาจต่อรอง
สามารถเชื่อมต่อตลาดได้อย่างมัน่ คงและก้าวไกล
ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนินงานโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ปี ที่ 2” ภายใต้ชุดโครงการการวิจยั การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็ นธรรมระยะที่ 8 ซึ่งจะเป็ นการวิจยั เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ผา่ นกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนเพื่อยกระดับสมรรถนะแก่กลุ่มเป้ าหมายเครดิตยูเนี่ยน พร้อมทั้งเพื่อ
สร้างตัวแบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยนสนับสนุน
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1.2 คำถำมวิจัย
1.2.1 รู ปแบบและแนวปฏิบตั ิการยกระดับของเกษตรกรควรมีองค์ประกอบอย่างไรเพื่อช่วยเสริ มสร้าง
สมรรถนะเกษตรกรและก่อให้เกิดการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และเป็ นผลดีต่อเกษตรกรตลอดจนมีส่วนในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
1.2.2 กระบวนการเชื่อมโยงของเกษตรกรที่มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรื อ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด เป็ นแม่ข่ายควรมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเชื่ อมโยงเครื อข่าย
1.3 วัตถุประสงค์ โครงกำร
1.3.1 เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนเพื่อยกระดับ
สมรรถนะแก่กลุ่มเป้ าหมายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1.3.2 เพื่อสร้างตัวแบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยนสนับ
สนุน
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1.4.1 ภาคีเครื อข่ายนักวิจยั และที่ปรึ กษาในระดับชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็ นธรรม” ในฐานะทีมวิจยั เชิงกลยุทธ์
1.4.2 ภาคีเครื อข่ายนักวิจยั และแกนนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
1.5 กลุ่มเป้ำหมำย
ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในระดับปฏิบตั ิการของชุ มนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
ซึ่ งประกอบด้วย ผูจ้ ดั การสาขา ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หัวหน้าพัฒนาสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่พฒั นาสหกรณ์ จาก 6 ภูมิภาคและสานักงานใหญ่ ช.ส.ค. จานวน 20 คน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จะนาหลักสู ตร
ไปถ่ายทอดและพัฒนาสู่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบดูแล
1.6 ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลาตามสัญญา 12 เดือน ระหว่างเดือน มีนาคม 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559
1.7 กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กรอบแนวคิดการดาเนินการวิจัยในระยะที่ 8 จะเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยการต่อยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยของชุดโครงการฯเพื่อนาทุนความรู้/นวัตกรรมคลัง
ความรู้/แหล่งเรียนรู้ (ศูนย์สารสนเทศและศูนย์เรียนรู้มีชีวติ ) และทุนทางสังคมได้แก่ภาคีพันธมิตรที่เป็น
เครือข่ายที่สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ชุมชนการยกระดับสมรรถนะการแข่งขันแก่ภาคีที่เข้ามามีสว่ นร่วมการ
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วิจัยสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งการวิจัยในระยะที่ 8 จะประกอบด้วยกลุ่มการวิจัย 2
กลุ่มภายใต้การบริหารจัดการงานวิจัยของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการได้แก่กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร
1.8 กรอบแนวทำงกำรวิจัย
1.8.1 การออกแบบและวางระบบการวิจยั ของชุดโครงการและโครงการวิจยั ประกอบด้วย ทีมกลยุทธ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ/ที่ปรึ กษา แผนงานวิจยั คลังข้อมูล/สื่ อเรี ยนรู้ ชุดความรู้ ดังนี้
1.8.2 การขับเคลื่อนกระบวนการวิจยั การจัดความรู ้แก่ภาคีวจิ ยั การจัดเวทีถอดบทเรี ยน การให้
คาปรึ กษาและแนะนาแก่ทีมวิจยั ภาคี และการติดตามประเมินผลการวิจยั

รู ปที่ 1.1 กรอบแนวทางการวิจยั
1.9 วิธีกำรดำเนินกำร
1.9.1 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสร้างความเข้าใจใน Logical Framework และกาหนดสมรรถนะสมาชิก
สหกรณ์และผูน้ าสหกรณ์
1. ศึกษาโครงการเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการทางานร่ วมกับทีมงานวิจยั เมื่อวันที่ วันที่ 17
เมษายน 2558 ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 สถาบันวิชาการด้ านสหกรณ์ ประกอบด้วย
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท
ผูอ้ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2. นางสาวสายสุ ดา ศรี อุไร
นักวิจยั
3. นางสาวอรวิภา มากมิ่ง
เจ้าหน้าที่วจิ ยั
4. นางเครื อวัลย์ ชลนัย
หัวหน้าโครงการทีมวิจยั
5. นางสาวกรรณิ กา เขียวโมรา
นักวิจยั โครงการทีมวิจยั
6. นางสาวจันทร์ จิฬา นวลศรี
นักวิจยั โครงการทีมวิจยั
เพื่อให้ตอบโจทย์ของ คาว่า สมรรถนะ คือ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของผูน้ า ดังนั้นงานวิจยั ในปี ที่ 2 นี้ ควรจะ
นาคณะกรรมการมาเข้าร่ วมด้วย โดยต้องประกาศคุณลักษณะของผูน้ าที่พ่ ึงประสงค์
โดยการ Review
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Literature งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้ขอ้ สรุ ปมิติหลักสู ตรผูน้ าในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จะช่วยใน
การดาเนิ นงานเพื่อยกร่ างสมรรถนะสมาชิก / สมรรถนะผูน้ าเครดิตยูเนี่ยน โดยผ่านที่ประชุมในลักษณะของ
Focus group เพื่อยกร่ างหลักสู ตรเชิงระบบ มีการทดลองใช้หลักสู ตร ตลอดจนมีเครื่ องมือในการประเมินผล
หลักสู ตรที่สามารถวัดได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยจะได้ขอ้ สรุ ปเชิงนโยบาย เพื่อให้สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
ใช้เป็ นหลักสู ตรที่บรรจุไว้ให้กบั สถาบันเครดิตยูเนี่ยน เป็ นหลักสู ตรที่คิดค้นจากการทาวิจยั ในครั้งนี้ สาหรับ
การวางแผนการทางานโครงการวิจยั ในเดือนพฤษภาคม 2558 ให้ดาเนินการหาความหมายของ ผูน้ า และ
สมรรถนะของผูน้ าที่พึงประสงค์ โดยการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้ าหมายที่วางไว้คือ คณะกรรมการ
สาขา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน และผูจ้ ดั การสาขา ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย จากัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทายกร่ างหลักสู ตรที่จะใช้ในการอบรมให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ต่อไป โดยช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2558 จะได้ดาเนินการอบรมให้กบั กลุ่มเป้ าหมายรุ่ นที่ 1 ประมาณ
30 คน
2. ศึกษาโครงการเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการทางานร่ วมกับทีมงานวิจยั
3. จัดทารายละเอียดโครงการวิจยั
4. จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน
5. ทีมวิจยั ประชุมร่ วมกับทีมกลยุทธ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
6. ประชุมทีมวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบและวัตถุประสงค์การวิจยั
1.9.2 จัดทาแผนงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนช.ส.ค.
1. ก าหนดกรอบและระยะเวลาในรายละเอี ย ดการวิจยั โดยให้เ ป็ นไปตามผลสรุ ป การประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการสร้างความเข้าใจใน Logical Framework และกาหนดสมรรถนะสมาชิกสหกรณ์และผูน้ าสหกรณ์
2. จัดทา Inception Report พร้อมรับข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากทีมกลยุทธ์
3. ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน
4. การพัฒนาหลักสู ตรเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบแก่กลุ่มเป้ าหมายแก่เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์
5. Review Literature งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้ขอ้ สรุ ปมิติหลักสู ตรผูน้ าในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ช.ส.ค. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
1.9.3 ทีมงานวิจยั จัดร่ างหลักสู ตรผูน้ าที่พึงประสงค์ เพื่อนาเข้าพิจารณาในเวทีการยกร่ างสมรรถนะ
สมาชิก/สมรรถนะผูน้ าเครดิตยูเนี่ยน
1.9.4 จัดประชุมร่ วมกับทีมที่ปรึ กษา เพื่อยกร่ างสมรรถนะผูน้ า จานวน 4 ครั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักสู ตร
ต้นแบบของผูน้ า โดยมีตวั แทนจากฝ่ ายวิชาการและพัฒนา ซึ่ งเป็ นทีมผูว้ จิ ยั ร่ วมกับตัวแทน ช.ส.ค. สาขา 1 คน
และตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 คน
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1.9.5 ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุ งหลักสู ตรตามข้อแนะนาของทีมที่ปรึ กษาพร้อมกับพัฒนาสื่ อในการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
1.9.6 ทดลองใช้หลักสู ตร
1.10 ผลผลิต
1.10.1 แบบสอบถามก่อนการอบรม
1.10.2 แบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังการอบรม
1.10.3 หลักสู ตร ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุดความรู้ 5 หน่วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
ชุดหน่วยเรี ยนรู้ที่ 1 จิตวิญญาณสหกรณ์
ชุดหน่วยเรี ยนรู้ที่ 2 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
ชุดหน่วยเรี ยนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ชุดหน่วยเรี ยนรู้ที่ 4 การจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์
ชุดหน่วยเรี ยนรู้ที่ 5 การจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์
1.10.4 เอกสารความรู้ รายละเอียดการสอน และสื่ อการสอน
1.10.5 แบบประเมินและติดตามการนาหลักสู ตรไปใช้
1.10.6 เอกสารข้อแนะนา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาเพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์โดยผ่านกลไก
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
1.11 ผลลัพธ์
1.11.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สาหรับผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
1.11.2 ยกระดับสมรรถนะแก่ผนู ้ าสหกรณ์ ในการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสมาชิก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เป็ นเกษตรกร
1.11.3 สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ได้พฒั นาหลักสู ตรเพื่อบรรจุเป็ นใช้ในการพัฒนาผูน้ าสหกรณ์ และ
ส่ งเสริ มเกษตรกร
1.12 แผนปฏิบัติงำน
แผนปฏิบตั ิงานได้แบ่งออกเป็ นกิจกรรมงาน ตั้งแต่การประชุมเพื่อเตรี ยมการ กาหนดหลักสู ตร ทดลอง
ใช้หลักสู ตร ตลอดจนติดตามประเมินผล และผลักดันการนาหลักสู ตรบรรจุในแผนการพัฒนาของสถาบัน
พัฒนาเครดิตยูเนี่ยนใน อนาคต ประกอบด้วย กิจกรรม และระยะเวลาปฏิบตั ิงาน (ตารางที่ 1.1)
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ตารางที่ 1.1 แผนการปฏิบตั ิงานของโครงการ
กิจกรรม
1.ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสร้างความเข้าใจใน Logical
Framework และกาหนดสมรรถนะสมาชิกสหกรณ์
และผูน้ าสหกรณ์
1.1 ศึกษาโครงการเพื่อเป็ นแนวทางในการวาง
แผนการทางานร่ วมกับทีมงานวิจยั
1.2 จัดทารายละเอียดโครงการวิจยั
1.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ทางาน
1.4 ทีมวิจยั ประชุมร่ วมกับทีมกลยุทธ์ สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
1.5 ประชุมทีมวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจในกรอบ
และวัตถุประสงค์การวิจยั
2.จัดทาแผนงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกลไก
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนช.ส.ค.
- กาหนดกรอบและระยะเวลาในรายละเอียดการ
วิจยั โดยให้เป็ นไปตามผลสรุ ปการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการสร้างความเข้าใจใน Logical Framework
และกาหนดสมรรถนะสมาชิ กสหกรณ์และผูน้ า
สหกรณ์
- จัดทา Inception Report พร้อมรับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากทีมกลุยทุ ธ์
- ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน

เดือนที่
1

2

3

4


















5.

6.

7

8

9.

10.

11

12
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ตารางที่ 1.1 แผนการปฏิบตั ิงานของโครงการ
กิจกรรม
3.การพัฒนาหลักสู ตรเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบแก่
กลุ่มเป้ าหมายแก่เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์
3.1 Review Literature
งานวิจยั ที่ผา่ นมาได้ขอ้ สรุ ปมิติหลักสู ตรผูน้ าในที่
ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
3.2 ทีมงานวิจยั จัดร่ างหลักสู ตรผูน้ าที่พึงประสงค์
เพื่อนาเข้าพิจารณาในเวทีการยกร่ างสมรรถนะ
สมาชิก/สมรรถนะผูน้ าเครดิตยูเนี่ยน
3.3 จัดประชุมร่ วมกับทีมที่ปรึ กษา เพื่อยกร่ าง
สมรรถนะผูน้ า จานวน 4 ครั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
หลักสู ตรต้นแบบของผูน้ า โดยมีตวั แทนจากฝ่ าย
วิชาการและพัฒนา ซึ่ งเป็ นทีมผูว้ จิ ยั ร่ วมกับตัวแทน
ช.ส.ค. สาขา 1 คน และตัวแทนสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน 2 คน
3.4 ดาเนินการแก้ไข ปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
ข้อแนะนาของทีมที่ปรึ กษาพร้อมกับพัฒนาสื่ อใน
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
3.5 ทดลองใช้หลักสู ตร
4. การพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และ
ดาเนินการผ่านกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
- นาหลักสู ตรเข้าสู่ ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน
เพื่อผลักดันให้มีนโยบายการนาไปใช้ในการเรี ยนรู้
ในสหกรณ์
-จัดอบรมผูน้ าโดยนาหลักสู ตรต้นแบบการยก
สมรรถนะผูน้ า โดยผ่านกลไกการเรี ยนรู ้ของ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 1 ครั้ง
- กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
-สร้างเครื อข่ายภาคีการเรี ยนรู ้โดยผ่านกลไกสถาบัน
พัฒนา

เดือนที่
1

2

3

4

5.

6.

7







(1)

(2)

(1)

8

9.

10.

11
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ตารางที่ 1.1 แผนการปฏิบตั ิงานของโครงการ
กิจกรรม
5. การสร้างเครื่ องมือติดตามประเมินผล การสร้าง
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการเรี ยนรู้
จาแนกตามกลุ่มเป้ าหมายภายใต้ภารกิจสถาบัน
พัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
- ทีมวิจยั จัดทาเครื่ องมือเพื่อติดตามและประเมิน
6. การประชุมถอดบทเรี ยนและสรุ ปผลการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ จาแนกตามกลุ่มเป้ าหมายภายใต้ภารกิจ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
7.การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับการยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขันแก่สมาชิกสหกรณ์และผูน้ า
สหกรณ์
8. การรายงานความก้าวหน้า รายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ และร่ วมจัดเสวนาวิชาการประจาปี

เดือนที่
1

2

3

4

5.

6.

7

8

9.

10.

11

12
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ผลงานวิจยั โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร” ซึ่งเป็ นโครงการหนึ่งของชุดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็ นธรรม ระยะที่ 7 (ณัฐฐภักดิ์ ผูป้ รารถนาสิ ทธิ์ ,2558) ด้วยความมุ่งหวังที่จะนาผลงานวิจยั ที่จะพัฒนา
ระบบส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้เพื่อไปยกระดับสมรรถนะเกษตรกร
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
พิจารณาเห็นว่าชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง เป็ นองค์กรระดับชาติ
ทาหน้าที่เผยแพร่ จดั ตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความเข้มแข็ง มุ่งส่ งเสริ มพัฒนาคนเป็ นหลัก เป็ นศูนย์กลาง
ทางการเงินช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ทั้งทางการเงิน และการดาเนินงานอื่น ๆ สามารถที่จะจัดทาระบบการ
จัดการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสมรรถนะและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
วิธีคิดและ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จึงก่อให้เกิดการประสานงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จากัด เพื่อเข้ามาเป็ นกลไกในการสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้การประกอบอาชีพและการยกระดับการชี้
วัดความเป็ นอยูท่ ี่ดีแก่เกษตรกร
ซึ่ งสมาชิกของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนโดยส่ วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่ งโครงการวิจยั นี้นบั ว่าเป็ นประโยชนอย่างมากต่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนฯ จึงเข้าร่ วมจัดทาโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร”
ด้วยความมุ่งหวังที่จะนาผลงานวิจยั ที่จะพัฒนาระบบส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ เพื่อไปยกระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พร้อมกับได้รับงบประมาณจากสานักงานกองทุนการวิจยั (สกว.) ในการบริ หารจัดการโครงการวิจยั ชุดนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และยกระดับสมรรถนะ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีอาชีพเกษตรกรให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ ประเทศ
การออกแบบหลักสู ตรเป็ นไปในแนวทางของ Backward Design ที่หยิบยกสภาพปัญหาของเกษตรกร
เป็ นประเด็นในการกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
กรอบการประเมินผลการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
กระบวนการออกแบบหลักสู ตรเป็ นไปภายใต้การมีส่วนร่ วม การจัดเวทีถอดบทเรี ยน และการติดตามประเมิน
ผลการวิจยั ประกอบด้วยทีมกลยุทธ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูน้ าเกษตรกร จานวน 3 ครั้ง ทีมวิจยั ลงพื้นที่ใน
การเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในเบื้องต้นทาหลักสู ตร 2 ครั้ง ลงพื้นที่จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ 7 ครั้ง และติดตาม
ผลงานหลังจากจัดสัมมนา 1 ครั้ง นาข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลมาสรุ ปผลเพื่อเป็ นข้อมูลในการการพัฒนา
หลักสู ตรกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันเกษตรกร ใช้ระยะเวลา 8 เดือน ในการพัฒนาตัวแบบหลักสู ตร ประกอบด้วยหน่วยเรี ยนรู ้ 5 หน่วย
เรี ยนในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาการเรี ยนรู ้
วิธีการสอน สื่ อที่ใช้ในการสอน กลุ่มเป้ าหมาย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ วิธีและเกณฑ์
และการประเมินผล โดยมีเอกสารสาระการเรี ยนรู ้ คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ประกอบการสอน
รู ปแบบต่าง ๆ 31 รายการ เพื่อนาไปทดลองใช้หลักสู ตรในพื้นที่เป้ าหมาย

12

การดาเนิ นการทดลองใช้ตวั แบบหลักสู ตร ความสุ ข ความสมดุล ความมัน่ คงของชีวิต มีเกษตรกรที่
ผ่านการเรี ยนรู ้ภายใต้โครงการทดลองใช้หลักสู ตรใน 3 อาเภอพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี จานวน 9 สหกรณ์ จานวน
38 คน โดยมีผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ มีการปรับเปลี่ยนทั้งในมิติ ทัศนคติ วิธีคิดและพฤติกรรม
การที่สอดคล้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
ผลการดาเนินงานวิจยั เพื่อจัดทาสื่ อความรู ้ไปช่วยยกสมรรถนะเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็ น
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้สามารถจัดการหรื อดาเนินชีวติ และวิถีอาชีพด้วยตนเอง

ก่อให้เกิดความ

ตระหนักและปรับเปลี่ยนทักษะ และทัศนคติต่อการดารงชีวติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ประเมินจากค่าร้อยละ
ความรู ้ ความเข้าใจ หลังจากได้รับความรู ้ที่มากกว่าก่อนสัมมนา และทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
จากการติดตามข้อมูลจากเกษตรกรเป้ าหมาย
1. เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจยั และนาไปสู่ การ
ขยายผลในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2. ได้องค์ความรู้ ตัวแบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีตลอดจนข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนากลไกและระบบ
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ขบวนการเครดิ ตยูเนี่ ยน เพื่อการยกระดับสมรรถนะแก่ สมาชิ กสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศ
-ความมัน่ คงทางอาหาร การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสาหรับการบริ โภคของประชาชนในประเทศ
อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุ น รักษาความสมดุลของระบบนิ เวศวิทยา และความคงอยูข่ องฐาน
ทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศทั้งในภาวะปกติหรื อเกิดภัยพิบตั ิ
-ความมัน่ คงทางสุ ขภาพ การที่มนุษย์มีสุขภาวะทั้งด้านร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุ ข เพื่อมีสุขภาพดีปลอดจากโรคภัยต่างๆ และความเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงบริ การด้าน
การรักษาพยาบาลทุกๆ คน ไม่เป็ นโรคร้ายแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ถึงขั้นที่เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
หรื อการดาเนินชีวิตตามปกติ
-ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ หมายถึงการที่ประชาชนมีอาชีพที่มนั่ คง มีรายได้เพียงพอในการ
ดารงชีวิต โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอในการพึ่งตนเอง การนาข้อมูลบัญชีครัวเรื อนมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
วางแผนตนเองและครอบครัว ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชน
-ความมัน่ คงทางทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หมายถึงการที่มีการอนุ รักษ์ พัฒนา คุม้ ครองบารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
- ความมัน่ คงทางสังคม หมายถึงการที่ประชาชนดารงชี วิตอย่างมีความสุ ข มีชีวติ ที่ยนื ยาวอย่างมี
คุณภาพ มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสงบสุ ข มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีความเอื้ออาทร
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน โดยไม่มีการกีดกันและแบ่งแยกของคนในสังคม
3.ได้ผนู ้ าการเปลี่ยนแปลงที่ผา่ นการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการภายใต้หลักสู ตรเรี ยนรู ้ ที่มีสมรรถนะและมี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
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4. เกิดเป็ นเครื อข่ายภาควิชาการมีการบูรณาการความร่ วมมือกันระหว่างวิทยากร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยูเ นี่ ย นแห่ ง ประเทศไทย จ ากัด เพื่ อ การเสริ ม พลัง กัน ในการพัฒ นาเกษตรกรตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ
สิ่ งที่คน้ พบจากวิจยั การสร้างและพัฒนาระบบการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะสมาชิ ก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีอาชีพเกษตรกรให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ ประเทศ ตาม
เนื้ อหาหน่ วยเรี ย นรู ้ ที่ 1-5 ของหลัก สู ตรตามโครงการวิจยั ฉบับ นี้ ได้มี ก ารรวบรวมเนื้ อหาเข้า ด้ว ยกันเป็ น
หลักสู ตรเดี ยวกันมี ความต่อเนื่ องและสอดคล้อง ซึ่ งแตกต่างจากหน่ วยงานอื่ นจะเป็ นในรู ปแบบของการให้
ความรู ้แต่ละเรื่ อง ๆ ไป เช่น ทางด้านสุ ขภาพก็เป็ นหน้าที่ของสาธารณสุ ข ด้านการเงิน บัญชี ก็เป็ นหน้าที่กรม
ตรวจบัญชี ส หกรณ์ ซึ่ ง ขาดความต่ อเนื่ อง ประสบการณ์ ตรง และการมี ส่ วนร่ วมของเกษตรกรในการคิ ด
วิเคราะห์ร่วมกับเกษตรกรด้วยกัน
องค์ความรู ้ ตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ ท้ งั 5 หน่ วย โครงการวิจยั ฉบับนี้ ทาให้เกษตรกรมี การปรั บเปลี่ ยน
ทัศนคติในเรื่ องต่างๆสามารถนาข้อมูลไปปรับใช้กบั การดารงชี วิตประจาวัน ซึ่ งจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะ
ของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แต่ถา้ จะทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชี วิตที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ จำเป็ นต้ องมี
กำรจัดทำหลักสู ตรเพิม่ เติมทีน่ อกเหนือจำกคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ หลักสู ตรนี้ด้วยเช่ นกัน โดยการเพิ่มเนื้ อหาใน
เรื่ องโซ่อุปทาน กระบวนการสร้างเครื อข่าย และการจัดทาแผนการผลิตกับเกษตรกร ซึ่ งจากการสอบถามข้อมูล
จากผูน้ าเกษตรกรยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องดังกล่ าวนี้ และส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร อันจะทาให้เกษตรกรไม่มีความสุ ข ไม่มีความมัน่ คงในชี วิตได้ จึงจาเป็ นจะต้องศึกษาวิจยั
เพิ่มเติมต่อไปถึงกระบวนการตลาด กระบวนการผลิตทางเกษตร องค์ความรู้การจัดทาแผนการประกอบอาชีพ
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่ จะทาให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองให้ มีความพร้ อมในการมี ส่วนร่ วม
ขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ประเทศ
ข้อเสนอแนะจากโครงการวิจยั ทีมวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในการเชิงนโยบายต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ในฐานะที่เป็ นองค์การระดับชาติมีบทบาทในส่ งเสริ มและดูแลสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ ดังนี้
1. การส่ งเสริ ม ผลักดัน และเผยแพร่ หลักสู ตรความสุ ข ความสมดุล ความมัน่ คงของชีวติ
1.1 ส่ งเสริ มให้ความรู ้กบั สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเข้าใจในการดาเนิ นการตามหลักสู ตรนี้
โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนฯ จัดอบรมให้ความรู ้กบั ผูน้ าสหกรณ์
1.2 จัดทาเป็ นคู่มือการเรี ยนรู ้ สื่ อการสอนให้กบั บุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ ความรู ้ไปยังสหกรณ์สมาชิก
1.3 ผลักดันให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาองค์ความรู ้จากหลักสู ตรนี้บรรจุไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
หลักสู ตรที่ได้ดาเนิ นการอยู่แล้วโดยจัดอบรมให้ความรู ้ กบั สมาชิ กก่ อนเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ ยน อาทิเช่น หลักสู ตรเครดิ ตยูเนี่ ยนพื้นฐาน หลักสู ตรบทบาทหน้าที่สมาชิ ก หลักสู ตร
บทบาทหน้าที่คณะกรมการ
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1.4 เผยแพร่ องค์ความรู ้ ไปยังเครื อข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ เช่ น กลุ่มอสม. กลุ่มอบต. กลุ่ม
กองทุ นหมู่ บา้ น ซึ่ งเป็ นกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มี อยู่ในชุ ม ชนอยู่แล้วให้มีค วามรู ้ ความเข้าใจ ตาม
เนื้อหาหลักสู ตรหน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่วย เพื่อนาไปใช้ในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มเกษตรกร
2. การเพิ่มเติมองค์ความรู ้ ซึ่ งจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แต่
ถ้าจะทาให้สมบูรณ์น้ นั จึงจาเป็ นจะต้องศึกษาวิจยั เพิ่มเติมต่อไปถึง กระบวนการตลาด กระบวนการ
ผลิต ทางเกษตรในแต่ละพื้นที่ให้ครบถ้วน เพื่อที่จะทาให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองได้
อย่างสมบูรณ์ โดยการมีองค์ความรู ้มาจัดทาแผนการประกอบอาชีพที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ดงั นี้
2.1 การจัดการโซ่อุปทานให้กบั เกษตรกร
2.2 กระบวนการสร้างเครื อข่าย
2.3 การจัดทาแผนการผลิต
2.4 การพัฒนาอาชีพ
เนื้อหาถัดจากนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทฤษฏีการพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อการเรี ยนรู้
2.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
คาว่า “เครดิตยูเนี่ ยน” เป็ นคาที่ฟริ ดริ ช วิลเลี่ ยม ไรฟ์ ไฟเซน ผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งสมาคม ลักษณะนี้
กาหนดให้เมื่อเขาได้คิดค้น และริ เริ่ มจัดตั้งสมาคมแรกในประเทศเยอรมันนี ประกอบด้วย คาที่แสดงปรัชญา
ของสมาคมนี้ ไว้ชดั แจ้ง 2 คา คือ คาว่า “เครดิต (Credit)” หมายความว่า “ความเชื่อถือได้ความไว้วางใจได้”
และ คาว่า “ยูเนี่ยน (Union)” หมายความว่า “การรวมเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน” เมื่อรวมความทั้งสองคาเข้าด้วยกัน
แปลความตามรู ปศัพท์ ที่ปรากฎจะหมายความว่า การรวมเอาความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน เข้าเป็ นหนึ่ งเดียวกัน
แต่เนื่ องจากสมาคมนี้ มีลกั ษณะของสหกรณ์ เต็มตัวจึงเรี ยกกันว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ซึ่ งก็แปลความตาม
รู ปศัพท์ที่ปรากฎได้ว่าการรวมเอาคนที่ ไว้เนื้ อเชื่ อใจกันไว้วางใจกันได้เข้าเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันเพื่อดาเนิ นงาน
ร่ วมกันให้บรรลุจุดหมาย (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด : 2524 : 38)
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน เป็ นสมาคมที่รวมคนเข้าด้วยกันตามลักษณะสหกรณ์ ดาเนิ นกิ จการ ตามหลัก
และวิธีการสหกรณ์ สากลเช่ นเดี ยวกับสหกรณ์อื่น ๆ กิ จการของสหกรณ์ประเภทนี้ จะระดมเงิ นออมที่สมาชิ ก
รายบุคคลสามารถกระทาได้นามาเป็ นทุน เพื่อจัดบริ การสิ นเชื่ อให้สมาชิกนาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม บริ หารกิ จการของสมาชิ กโดยสมาชิ กและเพื่อสมาชิ ก ซึ่ งประกอบด้วย
บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนเดียวกัน ประกอบอาชี พการงานในถิ่นเดี ยวกันหรื อในองค์กรเดียวกัน เป็ นสมาชิ ก
ในสมาคมเดียวกัน ด้วยเหตุที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นตามข้อกาหนดในกฎหมายของรัฐ มีฐานะเป็ นนิ ติ
บุ คคล จึ งมี สิทธิ เช่ นเดี ยวกับ บุ คคลธรรมดาตามกฎหมาย คือ สามารถจัดทานิ ติกรรมใด ๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดและให้สิ ท ธิ ไ ว้ทุ ก กรณี สมาชิ ก มี ค วามรั บ ผิด ชอบเท่ า จ านวนหุ ้ นที่ ต นครอบครองไว้ใ นสหกรณ์
(CUNA Supply Corporation : 1968:1)
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็ นองค์การที่เป็ นกลางทั้งทางด้านการเมืองศาสนาเชื้ อชาติและผิวพรรณ เป็ น
การรวมคนที่รู้จกั กันเข้าด้วยกัน เพื่อหาทางช่ วยเหลือกันและกันในเรื่ องของความสุ ข ความเจริ ญ ความครบ
ครันของชีวิต สหกรณ์ประเภทนี้ มุ่งเน้นความมีคุณสมบัติที่ดี ของสมาชิกเป็ นพิเศษ คือ มุ่งสร้างความเป็ นผูม้ ี
ศีลธรรมอันดีงามของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่จาเป็ นต้องมีรายได้ประจา แต่สมาชิ กจะต้อง
มีความสามารถประหยัดและอดออม นาเงิ นที่ออมได้มาสะสมเป็ นค่าหุ ้น ตามความสามารถของแต่ละคน
(ประพันธ์ เศวตนันทน์ : 2529 : 33)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน เป็ นกิ จการที่ไม่แสวงหากาไรสู งสุ ด สาหรับองค์การ คณะกรรมการสหกรณ์
ดาเนิ นงานด้วยความอาสาสมัค ร ไม่ ได้รับค่า ตอบแทนในการปฏิ บตั ิงาน บริ หารองค์การด้วยหลักการ
ประชาธิ ปไตย ไม่ใช่องค์การที่ระดมเงินทุนเพื่อให้การสงเคราะห์หรื อองค์การการกุศล ไม่ใช่องค์การที่ ระดม
เงินทุนมาผลัดกันนาไปใช้ เช่น วงแชร์ ที่รู้จกั กันทัว่ ไป แต่สหกรณ์ประเภทนี้ มุ่งระดมเงินทุนเพื่อให้บริ การตาม
ความเดือดร้อนจาเป็ นของสมาชิก (CUNA Supply Corporation : 1968 : 1)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน เป็ นธนาคารของประชาชนที่ให้บริ การสะสมทรัพย์ และบริ การสิ นเชื่ อที่มี
กระบวนการที่ง่ายและสะดวกสบายแก่สมาชิ ก ภายใต้การควบคุมและบริ หารงานของสมาชิกเอง สมาชิก ของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะได้รับการศึกษาให้มีคุณธรรมความดีในมโนสานึก และแสดงออกเป็ นกิจนิ สัย ภายใน
กระบวนการดาเนิ นธุ รกิ จของสหกรณ์ ทุกคนจะได้รับการส่ งเสริ มให้ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อให้สามารถ
ประหยัดเงิ นและมี กาลังสะสมเงิ นค่าหุ ้นให้สูงขึ้ นอย่างสม่ าเสมอ เมื่อสมาชิ กมีความเดื อดร้ อนหรื อมีความ
จาเป็ นก็สามารถขอใช้บริ การสิ นเชื่อที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เป็ นธรรม สหกรณ์ประเภทนี้ มกั ถูกเรี ยกขานว่าเป็ น
ธุ รกิ จภายใต้จิตตารมณ์ นอกจากบริ การทางการเงิ นแก่ สมาชิ กแล้ว สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนยังเน้นการให้
การศึกษาด้านต่างๆ อันเป็ นคุณประโยชน์ต่อการดารงชีพของสมาชิกด้วยการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรี ยน จึง
เป็ นเสมือนโรงเรี ยนเพื่อชี วิตของมวลสมาชิก สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนยึดมัน่ ในความเสมอภาคและภราดรภาพ
แห่ งความเป็ นมนุษย์ของสมาชิก มีกิจกรรมการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุ มต่างๆ อยูเ่ สมอ
จึงเป็ นกระบวนการปลูกฝังประชาธิ ปไตยขั้นมูลฐานแก่ประชาชน ซึ่ งเท่ากับช่วยส่ งเสริ มการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด : 2524 : 40)
ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กบั ประเทศทางตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตยุโรปในช่ วงที่
ประเทศแถบนี้ทาการล่าอาณานิ คมในเอเซี ย จึงมีผลให้คนไทยเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตข้าวจากการผลิต
เพื่อบริ โภคภายในประเทศเป็ นการผลิตเพื่อการส่ งออกหรื อค้ากับต่างประเทศพ่อค้าคนกลางและนายทุนเริ่ มเข้า
มามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่น้ ีมากขึ้น สถานการณ์ดงั กล่าวผลักดันให้ชาวนาตกเป็ นหนี้นายทุนและ
พ่อค้าคนกลาง ต้องสู ญเสี ยที่ดินทากิ นและอพยพไปหาที่ใหม่แต่ก็เข้าสู่ วฏั จักรเดิ ม ภาวะความยากจนเข้า
ครอบงาชาวนาไทยทัว่ ไป รัฐบาลในสมัยปี พ.ศ. 2457 ได้พยายามหาทางหยุดยั้งปั ญหาดังกล่าว ในที่สุดก็ได้
ริ เริ่ มนาเอาระบบสหกรณ์หาทุนแบบของไรฟไฟเซน เข้ามาริ เริ่ มจัดตั้งขึ้นตามคาแนะนาของ เซอร์ เบอร์ นาร์ ด
ฮันเตอร์ ( Sir Bernard Hunter) นายธนาคารกลาง ชาวอังกฤษแห่ งเมืองมัทราช ประเทศอินเดีย ที่ตาบลวัด
จันทน์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ชื่อ “สหกรณ์วดั จันทน์ไม่จากัดสิ นใช้”
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ซึ่ งก็คือสหกรณ์แห่ งแรกของประเทศไทยนัน่ เอง สหกรณ์น้ นั ใช้หลักและวิธีการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน แต่
ไม่มีใครรู ้ จกั สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน คงรู ้ จกั ในนามสหกรณ์หาทุนมากกว่ามีเฉพาะผูท้ ี่ได้รับการศึกษาสหกรณ์
จากต่างประเทศกับนักวิชาการสหกรณ์ในสมัยนั้นที่เข้าใจว่าสหกรณ์ วดั จันทน์เป็ นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน ชื่ อ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่งจะเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ในหมู่คนไทย เมื่อมีนกั พัฒนาในกลุ่มศาสนาคริ สต์ นิกายคาทอลิกได้
จัดการสัมมนาเรื่ อง “การพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน” ขึ้นในกรุ งเทพมหานคร ที่บา้ นเซเวียร์ ใกล้อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ
เมื่อปี พ.ศ. 2505 และเสริ มย้ าด้วยการจัดสัมมนาเรื่ อง “เครดิตยูเนี่ยน”ของสมาคมเครดิตยูเนี่ ยนแห่ งชาติของ
สหรั ฐอเมริ การ่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความสนับสนุ นของรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2506 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน จากนั้นมาอีก 2 ปี กลุ่มนักพัฒนาเอกชนซึ่ งประกอบด้วย นายแพทย์
อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาตลอดจนเจ้าหน้าที่พฒั นาเอกชน ซึ่ งร่ วมกันดาเนิ นงานในศูนย์พฒั นาสลัม
ห้วยขวาง ชื่ อศูนย์กลางเทวาได้ริเริ่ มจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ ยนขึ้นในหมู่ชาวสลัมแห่ งนั้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2508 ให้ชื่อว่า“กลุ่มเครดิตยูเนี่ ยนศูนย์กลางเทวา” มีสมาชิ กเริ่ มแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรกจาก
บรรดาสมาชิก ซึ่ งส่ วนมากเก็บขยะและค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ได้ 360 บาท กลุ่มเครดิตยูเนี่ ยนแห่ งแรกของ
ประเทศไทยนี้ ไม่เป็ นที่ยอมรับของทางราชการในระยะเริ่ มต้นจึงได้รับความอุ ปถัมภ์จากนักบวชในศาสนา
คริ สต์นิกาย คาทอลิก คือ บาทหลวง อัลเฟรด บอนแนงค์กบั นายแพทย์นกั พัฒนาชาวสลัมชื่ อ นายแพทย์ชวลิต
จิตรานุเคราะห์
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยน มีเป้ าหมายสู งสุ ดที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ ที่จะทางานให้หมู่
คณะ ช่ วยพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้า ความมัน่ คงแก่ สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน ด้วยหลักการพัฒนาจิตใจ พัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้มีดุลยภาพ โดยมุ่งให้คนมีในสิ่ งต่อไปนี้
1. มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้งทางโลกและทางธรรมมากขึ้น ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ปัญหาของคน ของ
สังคมรอบข้างด้วยตนเอง เรี ยนรู ้วธิ ี การแก้ปัญหาเรี ยนรู ้ที่จะสร้างความเป็ นอยูด่ ีที่ร่วมกัน ตลอดจน
เรี ยนรู ้เรื่ องตางๆ ที่จะสามารถนามาใช้ในการพัฒนาความเป็ นอยูท่ ี่ดีร่วมกัน
2. มีความจาเริ ญในทรัพย์ และจาเริ ญในธรรมร่ วมกันมากขึ้น คนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ ึน
และสังคมสันติสุข ปราศจากภัยและอบายมุข ผูค้ นเป็ นดีอยูร่ ่ วมกันอย่างมีสันติสุข
3. มีความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยกัน ทุกคนในขบวนการสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนจะเป็ นผูม้ ี เกี ยรติ
เสมอภาคกัน ไม่ถูกเหยียดหยาม แบ่งชนชั้น มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกัน
สรุ ปได้วา่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งพัฒนาคนให้สามารถอยูใ่ นสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ร่ วมกันได้โดยสันติสุข สามารถสร้างสรรค์และสังคมและเศรษฐกิจให้เอื้อต่อความเป็ นอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน ก็คือ การส่ งเสริ มให้สมาชิ กช่ วยตนเองเพื่อร่ วมกันทาธุ รกิ จ
และช่วยเหลือซึ่ งกันและบนพื้นฐานคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน
และวางใจกัน รวมทั้งจริ ยธรรมอันดีงาม การปะหยัดและการออม เป็ นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิ กและ
ส่ วนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถช่วยให้ทุกคนอยูด่ ีกินดี
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จิตตารมณ์ (สนใจ ห่วงใย แบ่งปั น รับใช้) คุณธรรม 5 ประการ (ซื่ อสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน
วางใจกัน) เป็ นหลักจริ ยธรรมที่สอนให้สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนรักใคร่ กนั ฉันท์พี่นอ้ ง สอนให้มีความ
เมตตา กรุ ณาต่อกันและกัน ให้มีความเชื่ อและยึดมัน่ ว่าหากทุกคนในสหกรณ์มุ่งแต่จะให้ซ่ ึ งกันและกัน โดยไม่
แสวงหา สิ่ งตอบแทนแล้วเราจะอยูร่ ่ วมกันได้อย่างเหนียวแน่นช่วยให้ทุกคนอยูด่ ี กินดี
หลักการดาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน กาหนดขึ้นภายใต้ปรัชญาแห่ งการร่ วมมือกันของคนใน
สังคมเดียวกัน ยึดถื อคุณค่าแห่ งความเสมอภาค ภราดรภาพของคน การพึ่งพาตนเองและการช่ วยเหลื อซึ่ งกัน
และกัน ในทางปฏิบตั ิแม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างด้วยความมีความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพภูมิศาสตร์ แต่เป้ าหมายสาคัญก็คือ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต การอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องอย่างสันติสุขของ
คนในสัง คม และการให้การศึ ก ษาอบรอย่า งต่ อเนื่ อง สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนมุ่งจัดการศึ กษาอย่า งจริ งจังแก่
สมาชิ ก คณะกรรมการ และเจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนบริ การการศึ กษาแก่ คนทัว่ ไปในเรื่ องเกี่ ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม ประชาธิ ปไตยและความรับผิดชอบ
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ย นเป็ นองค์ก ารที่ ออกแบบและจัดตั้ง ให้เป็ นของมวลสมาชิ ก เพื่ อสมาชิ ก โดย
สมาชิ ก มิใช่ เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มคนจึงต้องดาเนิ นงานภายใต้ความเห็ นพร้ อมของมวลสมาชิ ก
อย่างเคร่ งครัด สาหรับการบริ หารและการจัดการ เป็ นกระบวนการสากล ซึ่ งองค์การต่าง ๆ จะใช้กระบวนการ
เดียวกัน แตกต่างกันในเรื่ องวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ที่ตอ้ งการบรรจุเท่านั้น องค์การสหกรณ์มีเป้ าหมายและ
วัตถุ ประสงค์มุ่งจัดบริ การที่ ดีแก่ สมาชิ กไม่มุ่งเน้นการแสวงหากาไรสู งสุ ด โดยใช้กระบวนการบริ หารและ
จัดการ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการบุคคล การอานวยการ การควบคุม และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนมุ่งใช้เงินเป็ นเครื่ องมือพัฒนาคน ให้มีคุณภาพทั้งทางจิตใจ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ซึ่ งคนที่มี
คุณภาพเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติได้ในที่สุด
ข้อมู ลจานวนสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ย นในประเทศไทย (รายงานสถิ ติข ้อมู ล ชุ ม นมสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแห่ ง
ประเทศไทย จากัด : 2558) สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน เป็ นองค์กรการเงิ นที่ จดั ตั้งในแหล่งชุ มชนที่อาศัยในวง
สัมพันธ์เดียวกันมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยนาเงินของตนเองที่สะสมไว้เป็ นทุน จัดการทุน
ของตนเองสร้ างระบบการเงิ นของชุ มชนโดยชุ มชน ขบวนการเครดิ ตยูเนี่ ยนมี การขยายตัวเพิ่มขึ้ นทั้งในเขต
เมืองและชนบท ตั้งอยู่ในชุ มชนซึ่ ง สมาชิ กสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกร คิดเป็ นร้ อยละ
66.20 ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 จานวนจังหวัดที่มีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
ลำดับที่
1
2
3
4

สำขำ
สาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
สาขาภาคกลาง
สาขาภาคเหนือ
สาขาภาคใต้

พืน้ ทีภ่ ำค/จังหวัด
20
26
11
15

จังหวัดทีม่ ี CU/แห่ ง
20
24
11
14

18

5
6

สาขาภาคตะวันออก
สาขาจังหวัดเพชรบุรี
รวม 6 สำขำ

4
1
77

4
1
74

ตารางที่ 2.2 จานวนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ 31 ธันวาคม
2558
ประเภทของเครดิตยูเนี่ยน
สำขำ

สำมัญ

สาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
สาขาภาคกลาง
สาขาภาคเหนือ
สาขาภาคใต้
สาขาภาคตะวันออก
สาขาจังหวัดเพชรบุรี
รวม

159
126
117
83
37
45
567

สมทบ
เครดิตยูเนี่ยน
องค์ กรอืน่
127
12
121
22
156
1
52
7
25
8
14
8
495
58

สะสม

รวม(แห่ ง)

23
28
18
15
1
1
86

321
297
292
157
71
68
1,206
หน่วย=แห่ง

ตารางที่ 2.3 แยกตามลักษณะที่ต้ งั แยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ลักษณะสถำนทีต่ ้งั (แห่ ง)

สำขำ
สาขาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
สาขาภาคกลาง
สาขาภาคเหนือ
สาขาภาคใต้
สาขาภาคตะวันออก
สาขาจังหวัดเพชรบุรี
รวม

ชุมชน ชุมชน ชุมชน
ชนบท เมือง แออัด

241
94
218
126
36
45
760

60
117
51
24
17
13
282

6
6

สถำนประกอบกำร/
โรงงำน

สถำบันกำรศึกษำ

หน่ วยงำน/
องค์กรอืน่

รวม

4
34
2
7
2
49

3
18
18
3
42

1
6
2
9

309
275
291
150
63
60
1,148
หน่วย =แห่ง
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2.2 มโนทัศน์ สำคัญเกีย่ วกับหลักสู ตร และทฤษฏีหลักสู ตร
คาว่า “หลักสู ตร” แปลมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า “curriculum” ซึ่ งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า
“currere” หมายถึง “running course” หรื อ เส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง ต่อมาได้นาศัพท์น้ ี มาใช้ในทางการศึกษาว่า
“running sequence of course or learning experience” (Armstrong, 1989 : 2) เป็ นการเปรี ยบเทียบหลักสู ตร
เสมือนสนามหรื อลู่วิ่งให้ผเู ้ รี ยนจะต้องฟั นฝ่ าความยากของวิชา หรื อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาหนด
ไว้ในหลักสู ตรเพื่อความสาเร็ จ มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของคาว่าหลักสู ตรหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่ น
ไทเลอร์ (Tyler. 1949: 79) ได้สรุ ปว่าหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่เด็กจะต้องเรี ยนรู ้ท้ งั หมด โดยมีโรงเรี ยนเป็ นผูว้ างแผน
และกากับเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา กู๊ด (Good. 1973: 157) ได้ให้ความหมายของหลักสู ตรไว้ 3
ประการ ดังนี้ คือ
หลักสู ตร หมายถึง เนื้ อหาวิชาที่จดั ไว้เป็ นระบบให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษา เพื่อสาเร็ จหรื อรับประกาศนี ยบัตร
ในสาขาวิช าหนึ่ ง 2. หลัก สู ตร หมายถึ ง เค้า โครงสร้ า งทัว่ ไปของเนื้ อหาหรื อสิ่ ง เฉพาะที่ จะต้องสอน ซึ่ ง
โรงเรี ยนจัดให้แก่เด็กเพื่อให้สาเร็ จการศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในทางอาชี พต่อไป 3. หลักสู ตร หมายถึง
กลุ่ ม วิ ช าและการจัด ประสบการณ์ ที่ ก าหนดไว้ใ ห้ ผู ้เ รี ย นได้เ รี ย นภายใต้ก ารแนะน าของโรงเรี ย นและ
สถานศึกษา วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537: 12) ได้ให้แนวคิดว่า หลักสู ตร คือ มวลประสบการณ์ท้ งั ปวงที่จดั ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็ นชาติไทยและมาตรฐานที่ชุมชนท้องถิ่น
ต้องการ สงัด อุทรานันท์ (2538: 6) กล่าว หลักสู ตร หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้
1. หลักสู ตร คื อ สิ่ งที่สร้ างขึ้ นในลักษณะของรายวิชา ซึ่ งประกอบไปด้วยเนื้ อสาระที่ จดั เรี ยงลาดับ
ความยากง่าย หรื อเป็ นขั้นตอนอย่างดีแล้ว
2. หลัก สู ตร ประกอบด้วยประสบการณ์ ท างเรี ยนซึ่ ง ได้วางแผนล่ วงหน้า เพื่ อมุ่ งหวัง จะให้เด็ ก ได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ตอ้ งการ
3.หลักสู ตร เป็ นสิ่ งที่สังคมสร้างขึ้นสาหรับให้ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่เด็กในโรงเรี ยน
4. หลักสู ตร ประกอบด้วยมวลประสบการณ์ท้ งั หมดของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเขาได้ทาได้รับรู ้ และได้ตอบสนอง
ต่อการแนะแนวของโรงเรี ยน
จากแนวคิดข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ หลักสู ตร คือ แนวทางในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
บรรลุ จุดมุ่งหมายทางการศึ กษาตามมาตรฐานสากล มาตรฐานหลักสู ตรแกนกลาง และความต้องการชุ มชน
ท้องถิ่น
ส่ วนคาว่า
“การพัฒนาหลักสู ตร” มีนกั ศึกษาหลายได้ให้ความหมายไว้ ยกตัวอย่าง เช่น กู๊ด
( Carter V. Good, 1973 : 157 -158 ) ได้ให้ความเห็นไว้วา่ การพัฒนาหลักสู ตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การ
ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร การปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ นวิธีการพัฒนาหลักสู ตรอย่างหนึ่ ง เพื่อให้เหมาะ
กับโรงเรี ยนและระบบโรงเรี ยน จุดมุ่งหมายของการสอนวัสดุอุปกรณ์ วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล ส่ วนคาว่า
การเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร หมายถึ งการแก้ไขหลักสู ตรให้แตกต่างไปจากเดิ ม เป็ นการสร้ างโอกาสทางการ
เรี ยนใหม่ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสู ตร คือ การพยายามวางโครงการที่จะช่ วยให้

20

นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตรงตามจุดหมายที่กาหนดไว้ หรื อการพัฒนาหลักสู ตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของ
การจัดโปรแกรมการสอน กาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้ อหาสาระ การปรับปรุ งตารา แบบเรี ยน คู่มือครู และสื่ อการ
เรี ยนต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการใช้หลักสู ตรการปรับปรุ งแก้ไข และการให้ การอบรมครู ผใู ้ ช้หลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสู ตรและ การสอน รวมทั้งการบริ หารและบริ การหลักสู ตร สงัด
อุทรานันท์ (2532 : 33) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ หรื อ
จัดทาหลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึน
จากแนวคิดข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ การพัฒนาหลักสู ตร มี 2 ความหมายคือ
1. การนาหลักสู ตรที่มีแล้วมาปรับปรุ งให้ดีข้ ึน หรื อเรี ยกว่า “การปรับปรุ งหลักสู ตร”
2. การสร้างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสู ตรเดิมอยูก่ ่อน โดยใช้กระบวนการการพัฒนาหลักสู ตร
2.3 ทฤษฏีหลักสู ตร
โบแชมป์ กล่าวว่า ทุกทฤษฏีหลักสู ตรต้องคานึงถึงความรู้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ มนุษยวิทยา
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และสังคมวิทยา โดยทฤษฏีหลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
-ทฤษฏีออกแบบหลักสู ตร ว่าด้วยการวางแผนและจัดการหลักสู ตร ซึ่ งการร่ างหลักสู ตรตามทฤษฏี
ปรัชญา สังคม และจิตวิทยา
-ทฤษฏีวศิ วกรรมหลักสู ตร ว่าด้วยกิจกรรมในการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับแผนการเฉพาะทาง
หลักการ และวิธีการหรื อขั้นตอนต่างๆ ส่ วนใหญ่แล้วทฤษฏีวศิ วกรรมหลักสู ตรจะเกี่ยวข้องกับการวัดผล และ
สถิติ
2.4 แบบจำลองกำรพัฒนำหลักสู ตร และกำรออกแบบหลักสู ตร ( SU Model)
การพัฒนาหลักสู ตรได้มีผใู ้ ห้แบบจาลองการพัฒนาหลักสู ตรมากมาย เช่น ไทเลอร์ (Tyler) ทาบา
(Taba) โอลิวา (Oliva) เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander) โบแชมป์ (Beauchamp) เป็ นต้น จาก
แบบจาลองของนักพัฒนาหลักสู ตรดังกล่าว จึงสรุ ปเป็ นแบบจำลองกำรพัฒนำหลักสูตร และออกแบบหลักสูตร
(SU Model) ดังนี้

รู ปที่ 2.1 แบบจาลองการพัฒนาหลักสู ตรและการออกแบบหลักสู ตร (SU Model)
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จากแบบจาลองการพัฒนาหลักสู ตร และการออกแบบหลักสู ตร (SU Model) เมื่อนามาเทียบกับ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ (บิดาแห่ งการพัฒนาหลักสู ตร) จึงได้ข้ นั ตอนการพัฒนาหลักสู ตร 4
ขั้นตอนจากการตอบคาถามเบื้องต้นของไทเลอร์ ดังนี้
1. จุดประสงค์ของการศึกษาของโรงเรี ยนคืออะไร (การกาหนดจุดประสงค์ วางแผน)
ก่อนกาหนดจุดประสงค์ จาเป็ นต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 3 ส่ วน ได้แก่ ข้อมูลผูเ้ รี ยน ข้อมูลสังคม และ
ข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เมื่อได้ขอ้ มูลดังกล่าวแล้ว นาข้อมูลมาตั้งจุดประสงค์ชวั่ คราว จากนั้นพิจารณาข้อมูล 2
ส่ วน ได้แก่ ปรัชญา และทฤษฏีการเรี ยนรู ้ เพื่อกาหนดเป็ นจุดประสงค์ที่แท้จริ ง คาที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
จุดประสงค์ของการศึกษาของโรงเรี ยน คือ ความมุ่งหมาย (Aims) จุดหมาย (Goals) และจุดมุ่งหมาย
(Objectives) จึงอธิ บายได้เป็ นแผนภาพ ดังนี้

รู ปที่ 2.2 แผนภาพจุดมุ่งหมายการศึกษา
2. ประสบการณ์ทางการศึกษาสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้คืออะไร (การออกแบบหลักสู ตร)
เมื่อได้จุดประสงค์ที่แท้จริ งในการพัฒนาหลักสู ตรแล้ว จากนั้นเป็ นขั้นตอนของการออกแบบ
หลักสู ตร โดยเน้นการออกแบบเนื้อหา (Content) ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Learning
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Activities) ซึ่งออนสไตน์และฮันคินส์ (Ornstein และ Hunkins. 1993 : 236 – 241) และ เฮนเสน (Hensen. 2001
: 199 - 201) กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การออกแบบหลักสู ตรที่ดีตอ้ งมีหลักในการพิจารณา 6 ประการดังนี้
2.1 การกาหนดขอบข่ายหลักสู ตร (Scope) คือการกาหนดเนื้ อหา สาระการเรี ยนรู ้ หัวข้อประเด็น
สาคัญต่างๆ แนวคิด ค่านิยม หรื อคุณธรรมที่สาคัญสาหรับผูเ้ รี ยนในรายวิชาต่างๆของแต่ละระดับชั้น
2.2 การจัดลาดับการเรี ยนรู้ (Sequence) คือการจัดลาดับก่อนหลังของเนื้อหา ควรจัดลาดับจากง่าย
ไปยาก
2.3 ความต่อเนื่อง (Continuity) คือการจัดเนื้ อหา ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ทักษะต่างๆให้มีความ
ต่อเนื่องตลอดหลักสู ตร
2.4 ความสอดคล้องเชื่อมโยง (Articulation) คือเนื้ อหา ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ และทักษะที่อยู่
ในระดับชั้นเดียวกันสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้ แม้ต่างวิชากันก็ตาม
2.5 การบูรณาการ (Integration) คือการจัดขอบข่ายเนื้อหาและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในหลักสู ตร
ให้มีความ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันจากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งของรายวิชานั้น หรื อจากรายวิชาหนึ่งไปอีก
รายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน
2.6 ความสมดุล (Balance) คือความสมดุลของเนื้อหา ประสบการณ์การเรี ยนรู้ และทักษะ
ของรายวิชาต่างๆ ที่สาคัญคือความสมดุลระหว่างเนื้ อหาสาระกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
เมื่อได้หลักพิจารณาทั้ง 6 ประการข้างต้นแล้ว จากนั้นพิจารณารู ปแบบของการออกแบบหลักสู ตร
1. การออกแบบหลักสู ตรที่เน้นเนื้อหาวิชา (Subject-centered Designs)
• หลักสู ตรแบบรายวิชา (subject design)
• หลักสู ตรแบบสาขาวิชา (discipline design)
• หลักสู ตรหมวดวิชา (broad fields design)
• หลักสู ตรสัมพันธ์วชิ า (correlation design)
•หลักสู ตรเน้นกระบวนการ (process design)
2. การออกแบบหลักสู ตรที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Learner-centered Designs)
• หลักสู ตรเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (child – centered designs)
•หลักสู ตรเน้นประสบการณ์ (experience – centered designs)
• หลักสู ตรแบบจิตนิยม (romantic /radical designs)
• หลักสู ตรมนุษยนิยม (humanistic designs)
3. การออกหลักสู ตรที่เน้นปัญหาสังคมเป็ นสาคัญ (Problem-centered Designs)
• หลักสู ตรเน้นสถานการณ์ของชีวติ (life – situations designs)
• หลักสู ตรแกน (core designs)
• หลักสู ตรเน้นปั ญหาและปฏิรูปสังคม (social problems and reconstructionist designs)
นอกจากนั้นแล้วต้องยึดหลัก 2(3R) 7C ดังนี้
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3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), wRiting (เขียนได้), aRithmetics (คิดเลขเป็ น)
3R โดย อ. ดร.สุ เทพ อ่วมเจริ ญ ได้แก่ Relevancy (ความสอดคล้อง) Relationship(สัมพันธภาพ)
และ Rigor (ความเคร่ งครัด)
7C (ทักษะเพื่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21) ได้แก่
1. Critical thinking & problem solving
(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและ ทักษะในการแก้ปัญหา)
2. Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน-ทัศน์)
4. Collaboration, teamwork & leadership
(ทักษะด้านความร่ วมมือการทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า)
5. Communications, information & media literacy
(ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ)
6. Computing & ICT literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร)
7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้)
3. สามารถออกแบบประสบการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร (การจัดการเรี ยนการสอน)
การออกแบบประสบการณ์ ก ารเรี ย นการสอนเป็ นขั้น ตอนกระบวนการหลัก สู ต รที่ ต้อ งอาศัย การคิ ด
พิจารณา และตัดสิ นใจ เพื่ อการวางแผนสร้ า ง หรื อจัดประสบการณ์ ให้บรรลุ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยจาเป็ น
พิจารณาจากหัวข้อต่อไปนี้
สิ่ งที่จาเป็ นต้องศึกษาข้อมูล ดังนี้
ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ มาตรฐานการเรี ยนช่วงชั้น
วิเคราะห์หลักสู ตร
ศึกษาธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ศึกษาการวัดผลและการประเมินผล
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อ
ศึกษาองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ศึกษาเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้
จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
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หลักในการจัดทาแผนการสอน ดังนี้
ควรรู ้วา่ สอนเพื่ออะไร
ใช้วธิ ี การสอนอย่างไร
สอนแล้วผลเป็ นอย่างไร
องค์ประกอบของแผนการสอน
สาระสาคัญ (Concept) เป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการของเรื่ องหนึ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดกับ
นักเรี ยน เมื่อเรี ยนตามแผนกาสอนแล้ว
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Learning Objective) เป็ นการกาหนดจุดประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน เมื่อเรี ยนจบตามแผนการสอนแล้ว
เนื้อหา (Content) เป็ นเนื้อหาที่จดั กิจกรรมและต้องการให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Instructional Activities) เป็ นการสอนขั้นตอนหรื อกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งนาไปสู่ จุดประสงค์ที่กาหนด
สื่ อและอุปกรณ์ (Instructional Media) เป็ นสื่ อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม การเรี ยนการสอน ที่
กาหนดไว้ในแผนการสอน
การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็ นการกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการ
วัดและประเมินผล ว่านักเรี ยนบรรลุจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน แยกเป็ น
ก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังสอน
4. มีการวัดและประเมินผลอย่างไร (การวัดและประเมินผล)

รู ปที่ 2.3 แผนภาพการประเมินหลักสู ตร
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จากแผนภาพการประเมินหลักสู ตรจะแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
1. การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ จะเป็ นการประเมินเอกสารหลักสู ตร ตรวจสอบคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่างๆว่าจุดหมาย จุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาสาระ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลนักเรี ยนมีความสอดคล้อง เหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสู ตร
เหมาะกับการนาไปปฏิบตั ิหรื อไม่ โดยจะทาการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การ ประเมินหลักสู ตรระหว่างการดาเนินการใช้หลักสู ตร จะเป็ นการประเมินการนาไปใช้วา่ นาไปใช้
ได้ดีกบั สถานการณ์จริ งเพียงใด การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรทาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
อะไรในการใช้หลักสู ตรเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึนและ สามารถใช้หลักสู ตรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งประกอบด้วยสัมฤทธิ ผลทางวิชาการและสัมฤทธิ์ ผลที่ไม่ใช่ทางวิชาการ ซึ่ ง
เมื่อพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ในทันที
3. การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้หลักสู ตรจะเป็ นการประเมินระบบหลักสู ตร คือ การประเมินที่ลึกล้ าและ
จะประเมินอย่างละเอียดกับทุกๆองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร เพื่อเป็ นการประเมินว่า
หลักสู ตรนี้ดีจริ ง สามารถนาไปใช้ได้จริ ง มีขอ้ ผิดพลาดตรงนี้ ต้องแก้ไขอย่างนี้ ถือเป็ นการประเมินที่
สมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุด
จากข้างต้นมีคาที่สาคัญในการประเมินหลักสู ตร คือ การนาหลักสู ตรไปใช้ จึงขออธิ บายเพิ่มเติม ดังนี้
มีผใู้ ห้ความหมายของ
“การนาหลักสู ตรไปใช้”
มากมาย
เช่น
โบแชมป์
(Beauchamp,1975:164)
ได้ให้ความหมายของการนาหลักสู ตรไปใช้วา่
การนาหลักสู ตรไป
ใช้ หมายถึง การนาหลักสู ตรไปปฏิบตั ิ โดยกระบวนการที่สาคัญที่สุด คือการแปลงหลักสู ตรไปสู่ การ
สอน
การจัดสภาพสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนให้ครู ได้มีพฒั นาการเรี ยนการสอน
สันติ ธรรมบารุ ง
(2527.120) กล่าวว่า การนาหลักหลักสู ตรไปใช้หมายถึงการที่ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนและครู นาโครงการของ
หลักสู ตรที่เป็ นรู ปเล่มนั้นไปปฏิบตั ิให้บงั เกิดผล
รวมถึงการบริ หารงานด้านวิชาการของโรงเรี ยนเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ครู และนักเรี ยนสามารถสอนและเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสงัด อุทรานันท์
(2535:260) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนาหลักสู ตรไปใช้วา่ เป็ นขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตรไปสู่ การ
เรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ได้แก่การจัดเอกสารประกอบหลักสู ตร การเตรี ยมบุคลากร การบริ หารและ
บริ การหลักสู ตร และการนิเทศการใช้หลักสู ตร
ดังนั้น การนาหลักสู ตรไปใช้ คือ การดาเนินการ หรื อกิจกรรมต่างๆที่เป็ นการนาหลักสู ตรไปใช้
สู่ การสอนจริ ง โดยมีผบู ้ ริ หาร และครู เป็ นผูน้ าหลักสู ตรไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผล
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หลักการสาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ได้ดงั นี้
1.มีการวางแผนและเตรี ยมการในการนาหลักสู ตรไปใช้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษาวิเคราะห์ ทาความ
เข้า ใจหลัก สู ตรที่ จ ะนาไปใช้ใ ห้ มี ค วามเข้า ใจตรงกัน เพื่ อให้ก ารปฏิ บ ัติเ ป็ นไปในท านองเดี ย วกัน และ
สอดคล้องต่อเนื่องกัน
2.มีคณะบุคคลทั้งส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่นที่จะต้องทาหน้าที่ประสานงานกันเป็ นอย่างดี ในแต่ละขั้นตอน
ในการนาหลักสู ตรไปใช้
3. ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบเป็ นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรี ยมการไว้การนาหลักสู ตรไปใช้จะต้อง
ค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารน าหลัก สู ต รไปใช้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ ปั จ จัย ต่ า งๆ ได้แ ก่
งบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เอกสารหลัก สู ต รต่ า ง ตลอดจนสถานที่ ต่ า งๆ ที่ จ ะเป็ นแหล่ ง ให้ ค วามรู ้
ประสบการณ์ ต่างๆ สิ่ งเหล่านี้ จะต้องได้รับการจัดเตรี ยมไว้เป็ นอย่างดี และพร้ อมที่จะให้การสนับสนุ นได้
เมื่อได้รับการร้องขอ
4.ครู เป็ นบุคลากรที่สาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ ดังนั้นครู จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และจริ งจัง
ตั้งแต่การอบรมความรู ้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรอย่างเข้มข้น
5.การนาหลักสู ตรไปใช้ควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่มีผชู ้ านาญการพิเศษ เพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาครู
โดยการทาหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการนาหลักสู ตรไปใช้ และควรปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู อย่างใกล้ชิด
6.หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักสู ตรไปใช้ ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนกลางหรื อส่ วน
ท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และเต็มความ สามารถ
7.การนาหลักสู ตรไปใช้สาหรับผูท้ ี่มีบทบาทเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทุกหน่วยงาน จะต้องมีติดตามและประเมินผล
เป็ นระยะๆ เพื่อจะได้นาข้อมูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทั้งในแง่การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และ
การวางแนวทางในการนาหลักสู ตรไปใช้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดียงิ่ ขึ้น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักสู ตรไปใช้
1.การแปลงหลัก สู ตรไปสู่ ก ารสอน คื อ การตี ค วามหมายและก าหนดรายละเอี ย ดของหลัก สู ตรโดยจะ
ดาเนินการในรู ปของเอกสารประกอบหลักสู ตร และวัสดุอุปกรณ์การสอน เช่นโครงการสอน ประมวลการ
สอน คู่มือครู เป็ นต้น
2.การจัดปั จจัยและสภาพต่างๆภายในโรงเรี ยนเพื่อให้หลักสู ตรบรรลุเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรสารวจ
ปัจจัยและสภาพต่างๆของโรงเรี ยนว่า เหมาะสมกับสภาพการนาหลักสู ตรมาปฏิบตั ิหรื อไม่
3.การสอนซึ่ งเป็ นหน้าที่ของครู ประจาการถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการนาหลักสู ตรไปใช้ ครู ตอ้ งสอนให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร เลื อกวิธีสอนให้เหมาะสม โดยผูบ้ ริ หารคอยให้ความสะดวกให้
คาแนะนาและให้กาลังใจ
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2.5 ทฤษฏีกำรเรียนรู้ (Learning Theory) กำรเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student Center Learning) เป็ นส่ วนหนึ่งของ
ทฤษฏีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) โดยทฤษฏีน้ ีเชื่อว่า มนุษย์มีความดี และมีเสรี ภาพในการเลือก
มนุษย์มีอิสระที่สามารถนาตนเอง พึ่งตนเอง และทาประโยชน์ในสังคม ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอน ครู จึง
จาเป็ นต้องเข้าใจผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด ครู ควรทาหน้าที่ให้ใกล้เคียงกับเพื่อน คือให้ผเู ้ รี ยนกล้าที่จะปรึ กษา และ
รู ้สึกอบอุ่น อีกทั้งควรปลูกฝังความเป็ นประชาธิ ปไตยและเคารพเชื่ อฟังกฎระเบียบ เมื่อครู เข้าใจความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนแล้ว จากนั้นครู ควรวางแผนจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เน้น
การทางานเป็ นกลุ่ม การคิดอย่างสร้างสรรค์ และคุณภาพของผลงาน
2.6 บทควำมเกีย่ วกับผู้นำ
ผู้นำสหกรณ์ (Cooperative Leadership) บทความแปลนี้นามาจากเอกสารเผยแพร่ Bulletin ของ The
University of Wisconsin Center for Cooperatives สหรัฐอเมริ กา ฉบับที่ 9 เดือน กรกฎาคม ปี 2005 ผูเ้ ขียนคือ
นายโรเบิร์ต คร๊ อบ (Robert Cropp) ผูบ้ ริ หารระดับกลางของThe University of Wisconsin Center for
Cooperatives มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล-เมดิสัน สหรัฐอเมริ กา (ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์)
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผูน้ าของสหกรณ์ เห็นได้จากโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูน้ าสหกรณ์ เนื่องจากผูจ้ ดั การ คณะกรรมการ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของสหกรณ์ เป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทสาคัญกับการบริ หารงาน กากับ ดูแล แก้ปัญหา วางนโยบาย และตัดสิ นใจทางธุ รกิจของสหกรณ์
รวมทั้ง งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ทาให้สหกรณ์ประสบความสาเร็ จหลายเล่ม พบว่า ผูน้ าของสหกรณ์มีส่วนสาคัญต่อ
ความสาเร็ จและการดารงอยูข่ องสหกรณ์ จึงเห็นว่าเรื่ องนี้ น่าจะมีประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ของไทย
ศูนย์กลางของความสาเร็ จและล้มเหลวของสหกรณ์คือ โครงสร้างของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งเป็ น
ตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด
ดังนั้น
จะเกิดจุดหักเหได้ถา้ สมาชิกสหกรณ์ที่ดีถูกเลือกให้เป็ น
คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์บางแห่งต่อสู ้กบั กระบวนการคัดเลือกและการหาสมาชิกที่มีคุณภาพเพื่อที่จะ
มาเป็ นคณะกรรมการสหกรณ์ หรื อแม้แต่การหาตัวบุคคลที่เต็มใจที่จะรับความท้าทายนี้ บทความฉบับนี้
สะท้อนคุณภาพของสมาชิกคณะกรรมการสหกรณ์ กระบวนการเสนอชื่อผูส้ มัคร จานวนของคณะกรรมการ
ระยะเวลาดารงตาแหน่ง และการใช้คณะกรรมการภายนอก
บทบำทของกรรมกำรดำเนินกำรในฐำนะผู้นำ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่ออนาคตในระยะยาวของสหกรณ์ จึงจาเป็ นที่กรรมการจะต้องดูแลผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยของสหกรณ์และเป็ นอิสระจากความขัดแย้งต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเงิน ฯลฯ
คณะกรรมการยังต้องทางานอย่างเข้าใจ เป็ นตัวแทนความต้องการอันหลากหลายของสมาชิก ทาให้ความ
ต้องการเหล่านั้นสมดุลกับเป้ าหมายระยะยาวของสหกรณ์ และตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายที่เป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์
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และสมาชิกสหกรณ์ กรรมการดาเนิ นการควรใช้สถานะผูน้ าสร้างความเชื่ อมัน่ ว่าสหกรณ์ยงั คงมุ่งสู่ วสิ ัยทัศน์
วัตถุประสงค์ ค่านิยม และการดาเนินงานในแบบสหกรณ์ คณะกรรมการจะต้องเข้าใจเรื่ องธุ รกิจของสหกรณ์
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ และร่ วมกันวางนโยบาย เพื่อให้การดาเนินงานและการตัดสิ นใจทาง
สหกรณ์ถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความสนใจในเรื่ องสวัสดิการของสหกรณ์และสมาชิก รวมทั้ง นา
ค่านิยมของสหกรณ์ไปสู่ สหกรณ์และสมาชิก
ตัวอย่ ำงเพือ่ ใช้ พจิ ำรณำบุคลิกภำพของกรรมกำรดำเนินกำรทีด่ ี
-มีความซื่อสัตย์และเป็ นคนดี
-สามารถต่อสู ้แรงกดดันของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญได้
-สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น นาเสนอความคิดอย่างชัดเจน และถามคาถามที่ดีได้
-มีพ้นื ฐานการศึกษาที่ดี (ทั้งทางการและไม่ทางการ)
-เป็ นคนหัวก้าวหน้าและภักดีต่อองค์กร
-มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรื อร้น เป็ นต้น
ตัวอย่ ำงคุณลักษณะด้ ำนธุรกิจมีดังนี้
-ประสบความสาเร็ จในการบริ หารกิจการส่ วนตัว
-มีความรู ้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและสหกรณ์
-สนใจการดาเนินงานของสหกรณ์ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
-มีความสามารถในการจัดองค์กรและการตัดสิ นใจ
-มีความสามารถประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการและผลการดาเนินงานได้
-มีความรู ้และเข้าใจเรื่ องการเงินและสามารถอ่านรายงานทางการเงินได้
เป็ นต้น
องค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนิ นงานควรสะท้อนองค์ประกอบของสมาชิกเช่นกัน โดยพิจารณา
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย ได้แก่ อายุ ขนาดของการดาเนินธุ รกิจ เช่น ขนาดของฟาร์ม เป็ นต้น ลักษณะที่ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ในกรณี ที่สหกรณ์มีสมาชิกอาศัยอยูก่ ระจัดกระจายในพื้นที่บริ เวณกว้าง อาจจะแบ่งแยกสมาชิก
ในระดับอาเภอ ซึ่ งในแต่ละอาเภอให้มีกรรมการดาเนินการ 1 คนหรื อมากกว่านั้นก็ได้
เมื่อบุคคลที่ถูกเลือกเต็มใจที่จะเข้าสู่ การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิ ปไตยแล้ว เจ้าหน้าที่ควรจะจัดทา
ประวัติส่วนตัวของแต่ละบุคคลโดยย่อให้แก่สมาชิกที่ตอ้ งโหวตได้ทราบ เพราะมีสมาชิกจานวนมากที่ยงั ไม่รู้จกั ผู ้
ได้รับการเสนอชื่อ โดยเน้นเรื่ องประวัติส่วนตัวและเหตุผลที่ตอ้ งการมาเป็ นกรรมการดาเนินการ
กำรออกเสี ยง
หน้าที่ที่สาคัญของสมาชิกคือการออกเสี ยง สหกรณ์จานวนมากดาเนินการออกเสี ยงตามนโยบายหนึ่งคน
หนึ่งเสี ยง ส่ วนสหกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น สหกรณ์ระดับภูมิภาคจะมีสมาชิกรายอาเภอ ในกรณี น้ ี สมาชิกในอาเภอ
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หนึ่งๆ จะเลือกตัวแทนภายในอาเภอนั้นๆ โดยสลับหมุนเวียนกันไป เพื่อลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมใหญ่ ขณะที่มีบางกรณี พิเศษ เช่น บางรัฐกาหนดให้ลงคะแนนเสี ยงตามสัดส่ วนการทา
ธุ รกิจกับสหกรณ์ เป็ นต้น
จำนวนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
กฎหมายรัฐส่ วนใหญ่กาหนดจานวนคณะกรรมการขั้นต่าไว้ ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับของวิสคอนซิล
(Wisconsin Statutes) กาหนด จานวนขั้นต่า ของคณะกรรมการดาเนินงานไว้ 5 คน ยกเว้นถ้าสหกรณ์มีสมาชิก
น้อยกว่า 50 คน จานวนของคณะกรรมการดาเนินงานอาจจะเท่ากับ 3 คนได้ ขณะที่จานวนคณะกรรมการ
ดาเนินงานโดยทัว่ ไปคือ 7 คน และจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสหกรณ์ สหกรณ์ขนาดใหญ่บางแห่งมีสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการถึง 35 คนหรื อมากกว่านั้น คาถามที่สาคัญคือว่า กรรมการดาเนินงานเป็ นตัวแทนของ
สมาชิกได้หรื อไม่ ถ้าไม่ได้จานวนคณะกรรมการก็ไม่จาเป็ นต้องมาก
ระยะเวลำดำรงตำแหน่ ง
ระยะเวลาดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนิ นการควรยาวนานแค่ไหน
ไม่มีคาตอบที่ถูกและผิด
ปั จจุบนั ระยะเวลาเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1 – 3 ปี กรรมการดาเนินการคนใหม่จาเป็ นต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี เพื่อทา
ความคุน้ เคยกับการดาเนินธุ รกิจสหกรณ์ ดังนั้นระยะเวลา 1 ปี อาจจะน้อยเกินไปที่จะทาให้บุคคลกลายเป็ น
กรรมการดาเนิ นการที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่ได้ ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ส่วนใหญ่กาหนดให้กรรมการ
ดาเนินงานดารงตาแหน่งต่อเนื่องกัน 1 สมัยหรื อมากกว่านั้น นอกจากนั้น ยังมีการจากัดและไม่จากัดช่วง
ระยะเวลาดารงตาแหน่งต่อเนื่ องสู งสุ ด บางสหกรณ์กาหนดข้อจากัดด้านอายุ เช่น กรรมการดาเนินการควรมีอายุ
ไม่เกิน 65 ปี การกาหนดระยะเวลาดารงตาแหน่งจะช่วยให้กรรมการดาเนิ นงานคนอื่นๆที่มีคุณภาพได้มีโอกาส
เข้ามาทางานได้
กรรมกำรดำเนินงำนจำกภำยนอก
กฎหมายนิติบุคคลของรัฐ (State Incorporation Laws) ส่ วนมากจากัดตาแหน่งของคณะกรรมการ
ดาเนินการเฉพาะแก่สมาชิกสหกรณ์ แต่มีเพียง 2 – 3 รัฐที่กฎหมายอนุญาตให้กรรมการดาเนินการมาจากภายนอก
ได้ (ผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์) ในฐานะผูม้ ีสิทธิ รับเลือกตั้ง ในขณะที่ การบริ หารธุ รกิจของสหกรณ์ซบั ซ้อน
มากขึ้น จึงยากมากที่คณะกรรมการดาเนินการจะมีความเชี่ยวชาญในการบริ หารและควบคุมสหกรณ์ได้ตามที่
สหกรณ์ตอ้ งการ กรรมการดาเนินการภายนอก ไม่วา่ จะให้คาแนะนาหรื อได้สิทธิ รับเลือกตั้ง อาจจะสามารถช่วย
เติมเต็มช่องว่างดังกล่าวได้ ประกอบกับจานวนสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจึงทาให้มีกรรมการดาเนินการภายนอกซึ่ งไม่ใช่
สมาชิกทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษามากขึ้นด้วย
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สรุ ป
เมื่อกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออกบังคับใช้ ประเด็นสาคัญคือต้องการให้สหกรณ์
ได้กรรมการดาเนินการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาทางาน และเป็ นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมดได้
นอกจากนี้ สหกรณ์จาเป็ นต้องมีการวางกระบวนการเสนอชื่อกรรมการดาเนินงานอย่างเพียงพอเพื่อให้มนั่ ใจว่า
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการมีคุณสมบัติเหมาะสมและจะเป็ นตัวแทน
ของสมาชิกที่ดีได้ สุ ดท้าย สิ่ งที่สาคัญคือ ความรับผิดชอบของสมาชิกในการหาเวลาศึกษาข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการดาเนินการ และเข้าร่ วมลงคะแนนเสี ยงทุกครั้ง (แปลและเรี ยบเรี ยงโดย นางสาวสุ กญั ญา
จันโอทาน)
สรุ ปสำระสำคัญของบทควำมได้ ดังนี้
ภาวะผูน้ าเป็ นกระบวนการที่ผนู ้ าหรื อทู ้ ี่มีภาวะผูน้ า เป็ นผูท้ ี่ชกั นา จูงใจ ชี้นา ใช้อิทธิ พลหรื ออานาจที่มี
อยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ ทาให้หรื อกระตุน้ ให้หรื อชี้นาให้เพื่อนร่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ยนิ ดี เต็มใจ พร้อม
ใจ ยินดีในการกระทาการ ให้มีความกระตือรื อร้นหรื อร่ วมดาเนิ นการอย่าใดอย่างหนึ่ งตามที่ผนู ้ าต้องการหรื อ
ตามที่ผนู ้ าต้องการให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่เขาชักนาในการทางานหรื อดาเนิ นกิจกรรมที่ผนู ้ านั้น
รับผิดชอบหรื อตามที่ผนู ้ านั้นต้องการ ซึ่ งสิ่ งที่ผนู ้ าในโรงเรี ยนในอนาคต ควรมีเพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาภาวะ
ผูน้ า อย่างน้อยน่าจะประกอบด้วยสิ่ งสาคัญเหล่านี้
1) ความสามารถเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนและการกาหนดเป้ าหมายขององค์การ
2) ความสามารถในการทางานแบบมีส่วนร่ วม
3) ความสามารถในการสื่ อสารแบบมีประสิ ทธิผล
4) ความสามารถในกาสร้างทีมงาน
5) ความสามารถในการดาเนิ นกระบวนการตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
6) ความสามารถในการจัดการกับปั ญหา
7)ความสามารถในเรื่ องการสร้างสรรค์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และการริ เริ่ มในการเปลี่ยนแปลง
องค์การ(รศ. ดร.อุทยั บุญประเสริ ฐ)
บทควำมบทควำมภำวะผู้นำ (Leadership)
การเป็ นผูน้ านั้นเป็ นได้ไม่ยาก แต่การที่จะเป็ นผูน้ าที่ดีให้ได้น้ นั ต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ ของการ
บังคับบัญชา ภาวะผูน้ ามีอยูห่ ลากหลายแบบ อาทิ ภาวะผูน้ าในยามวิกฤต ภาวะผูน้ าในภาวะปกติ ภาวะผูน้ า
ทางการเมือง ภาวะผูน้ าในเศรษฐกิจ ภาวะผูน้ าในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ หากจะถามว่าผูน้ าคือ
อะไร ถ้าจะให้ง่ายต่อการจดจา นายอานันท์ ปั นยาชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความหมายของผูน้ าไว้วา่ "ผูน้ า
คือ คนที่คิด คนที่พดู คนที่ทาอะไรแล้วคนอื่นเชื่อถือ อยากทาตาม อยากช่วยเหลือ อยากสนับสนุน"

31

หลายคนยังมีความสับสนระหว่างคาว่า "ผูบ้ ริ หาร" กับ "ผูน้ า" ผูบ้ ริ หารคือความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นแบบทางการที่องค์การได้กาหนดไว้ ส่ วนผูน้ าเป็ นผูแ้ สดงบทบาทสาคัญ
ในการเชื่อมโยงกับบรรดาสมาชิกในองค์กรเข้าด้วยกัน โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูบ้ ริ หารดังนั้น ภาวะผูน้ าที่สาคัญ
ต้องมีคุณลักษณะของผูน้ ามี 2 ประการคือ
1.To Lead is to Serve การจะเป็ นผูน้ าที่ยงิ่ ใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั การบริ การ การให้ การช่วยคนอื่น เพราะถ้า
ใครคิดช่วยเหลือคนอื่นก่อน โดยเฉพาะเกิดมาต่าต้อยด้อยโอกาส ยิง่ ต้องช่วยเหลือเขา และใครที่เกิดมามีนอ้ ยใน
ชีวติ ควรจะได้มากๆ โดยกฎหมาย ซึ่ งศิลปะของการเป็ นผูน้ าต้องเป็ นผูใ้ ห้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเงินหรื อสิ่ งของ
เสมอไป
2.To Lead is to Follow การที่จะนาต้องรู ้จกั ตาม คาว่า Follow ก็คือในเรื่ องที่เกี่ยวกับชีวติ จิตใจ
ความรู้สึก อารมณ์ และเหตุผลของเขา สุ ภาษิตจีนได้สอนคนจีนมาหลายร้อยปี แล้ว ได้บอกว่า "ผูน้ าที่ดีเยีย่ มนั้น
คือคนที่ทางานสาเร็ จแล้วจะหายตัวไป หากเกิดปั ญหาขึ้นอีกเมื่อใด เขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง"
Leadership ไม่ใช่อยูท่ ี่ป้ายตาแหน่งหน้าห้อง แต่ผนู ้ าคือคนที่พดู อะไร คิดอะไร ทาอะไรแล้วมีคน
อยากร่ วมทางานและสนับสนุน ซึ่ งภาวะผูน้ านี้ จะมีการผสมผสานกันอยูห่ ลายอย่าง บางอย่างเกิดจากการมี
ฐานะดี ดูแลคนอื่นได้ เกิดจากการมีความรู ้ดีสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ หรื ออาจเกิดจากการปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างสม่าเสมอ แล้วเกิดการยอมรับ อย่างไรก็ตาม ในโลกสมัยใหม่ ผูน้ าต้องเป็ นผูส้ ร้างแรงจูงใจให้สมาชิก
ในองค์กรมีขวัญและกาลังใจในการทางานแบบทุ่มเท หมดสมัยแล้วที่จะควบคุมสั่งการบังคับบัญชาให้ทาตาม
แบบพิมพ์เขียว ซึ่ งจะทาให้คุณภาพงานออกมาไม่ดีรวมทั้งจะไม่มีใครทาตามในสิ่ งที่ไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา และ
ไม่ได้มีส่วนร่ วมอีกต่อไป (อ.สิ ทธิ ชยั ฝรั่งทอง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก : มติชนรายวัน)
บทควำม ภำวะผู้นำกับกำรเป็ นผู้บริ หำรทีด่ ี
การบริ หารเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคนและงาน เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อการบริ หารงานดังนั้นจึงต้องใช้
การปกครองอย่างมี ศิลปะ เพื่อให้สามารถครองใจคนและได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพเกิดคุณภำพ ถือว่าเป็ น
ศาสตร์ และศิลป์ ในการทางานให้สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้ า หมายที่วางไว้ การดูแล การจูงใจจะต้อง
นาก่อนทาเป็ นตัวอย่างตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็ นที่ชื่นชมยินดี
ประเภทของผู้นำ
ผูน้ าแบบเผด็จการ เป็ นผูน้ าที่มีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่ องระเบียบวินยั กฎเกณฑ์ขอ้ บังคับเป็ นหลัก
ในการดาเนินงานการตัดสิ นใจต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั ผูน้ าแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น ในแง่การบริ หารงานทางด้านวิชาการ
ด้านธุ รกิจจะเปรี ยบเสมือนกิจการที่เป็ นเจ้า ของบุคคลเดียว ที่มีการดาเนินการและตัดสิ นใจเฉพาะผูท้ ี่เป็ น
เจ้าของกิจการเท่านั้น
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ผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย ถือว่าเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญในโลกปั จจุบนั ให้สิทธิ์ ในการออกความ
คิดเห็น สิ ทธิในการเรี ยกร้อง รวมไปถึงการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นด้วยการเป็ นประชาธิปไตยจึงเป็ นลักษณะหนึ่ง
ที่สังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากกว่าผูน้ าประเภทอื่น ๆ
ผูน้ าแบบตามสบาย เป็ นผูน้ าที่ไปเรื่ อย ๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็ นผูน้ าที่เป็ นที่
รักของผูร้ ่ วมงานอย่างมาก ผูน้ าประเภทนี้จึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ บางครั้งอาจมองว่าเป็ นบุคคลที่
ไม่มีจุดยืนเป็ นของตัวเอง หรื อมองโลกในแง่ดีซ่ ึ งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ขยันอาจจะไม่ชอบลักษณะผูน้ า ประเภทนี้
ในทางปฏิบตั ิบางแห่งในตัวผูน้ าอาจจะมีรูป แบบของการเป็ นผูน้ าทั้ง 2 ประเภทในคนเดียว อาจจะมี
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นออกมาแต่ละประเภท ซึ่ งสามารถควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ลักษณะการใช้อานาจของผูน้ าแตกต่างกันออกไป เพราะในตัวผูน้ าแต่ละคนมีอานาจมีอิทธิ พล สามารถ
ดาเนินการหรื อสั่งการได้ตามความเหมาะสม
กำรใช้ อำนำจ ของผู้บริหำรแบ่ งได้ ดังนี้
1.การใช้อานาจเด็ด ขาด อาจจะเป็ นในวงการทหารหรื อตารวจ จะเห็นได้อย่างเด่นชัดซึ่ งจาเป็ นจะต้อง
มีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหาร ตารวจ จะต้องมีวนิ ยั ในการปกครองซึ่ งกันและกัน บรรดาตารวจที่มี
อาวุธอยูใ่ นมือด้วยแล้ว หากขาดวินยั ก็จะเสมือนกับกองโจรที่สามารถกระทาผิดได้ตลอดเวลา
2. การใช้อานาจอย่างมีศิลปะ ผูน้ าโดยทัว่ ไปเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความอดทนรวมไป
ถึงประสบการณ์ในการบังคับบัญชาคน หากการทางานโดยเอาใจเขามาใส่ ใจเราแล้วผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จะต้องเป็ นที่ยอมรับของคนโดยทัว่ ไป
3. การใช้อานาจด้วยวิธีการปรึ กษาหารื อ เป็ นลักษณะของการใช้อานาจวิธีการหนึ่ งซึ่ งใช้กนั อย่าง
มากมาย เพราะผูบ้ ริ หารที่เปิ ดใจกว้างย่อมได้รับการยอมรับของผูร้ ่ วมงานด้วยกัน โดยเฉพาะในเรื่ องของการ
สอนงานแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในลักษณะการใช้อานาจด้วย วิธีการปรึ กษาหารื อ
4. การใช้อานาจแบบมี ส่ วนร่ วม บางคนอาจจะบอกว่าการใช้อานาจแบบมีส่วนร่ วมถือเป็ น
ประชาธิ ปไตยมากที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ หารเปิ ดใจกว้าง ผลผลิตที่ได้จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแต่จะต้องขึ้นอยูก่ บั
ความรับผิดชอบของแต่ ละคน ในทางทฤษฎีแล้ว การใช้อานาจให้เป็ นประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์หรื อสภาพแวดล้อมรวม ถึงลักษณะของการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ
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หน้ ำที่ ของผู้นำแบ่ งออกได้ ดังนี้
1.ลักษณะของการควบ คุม คนส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการให้ใครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบตั ิงานแล้ว การ
ควบคุมอยูห่ ่าง ๆ จะได้ผลดีตามมาในลักษณะของการติดตามผลงานอาจจะใช้การควบคุมด้วยระบบเอกสาร
ระบบของงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งกันและกันหรื อเป็ นการควบคุมในระบบด้วยตัวของมัน เองอย่างอัตโนมัติ
2. ลักษณะของการตรวจ ตรา เป็ นหน้าที่โดยตรงของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่จะต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวหรื อ ผลการดาเนิ นงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขในเหตุการณ์น้ นั ๆ ได้ทนั การ
3. ลักษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานใน
เรื่ องตาแหน่งหน้าที่การงานถือว่าเป็ นความจาเป็ นและ สาคัญอย่างมากในการปฏิบตั ิงาน
4. ลักษณะ ของการวินิจฉัยสัง่ การ การสัง่ การของผูน้ าถือเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างหนึ่ง เพราะผูน้ าที่ดีจะ
รู ้จกั การใช้คนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การวินิจฉัยสั่งการที่ดีน้ นั จะต้องมีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้ทนั ที
5. ลักษณะของการโน้มน้าวให้ทางาน ผูน้ ามีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการชักชวนให้สมาชิกมีความ
สนใจในการปฏิบตั ิ งานหน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเต็มใจที่จะทางานนั้น ๆ ให้เกิด
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพมากที่สุด
6. ลักษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลาการทางานของ
พนักงานถือเป็ นหน้าที่ที่ สาคัญอย่างหนึ่ง เป็ นการเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดีควรกระทาเป็ นระยะ ๆ และสามารถแจ้งผลให้ผทู ้ ี่ถูกประเมินได้ทราบเพื่อจะได้แก้ไขในโอกาส
ต่อไป หากสามารถประเมินผลงานได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรมแล้ว ปั ญหาด้านการบริ หารงานบุคคลย่อมลด
น้อยลงไปด้วยเช่นกัน
คุณสมบัติทดี่ ีของผู้นำ
1.มีความรู ้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้น ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ เมื่อมี
สติปัญญาดีก็เกิด
2. เป็ น ผูม้ ีสังคมดี คาว่าสังคมดีคือจะต้องมีลกั ษณะของการเป็ นผูน้ าที่มีอารมณ์มนั่ คงมีวฒ
ุ ิภาวะ มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเองมีความสนใจและใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
3. เป็ นผูท้ ี่มี แรงกระตุน้ ภายใน คือมีจิตสานึกเกิดขึ้นในตัวของผูน้ า เป็ นแรงกระตุน้ ที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจที่จะโน้มน้าวให้ผู ้ ปฏิบตั ิงานมีความปรารถนาที่จะทางานตรงนั้นให้เกิดความสาเร็ จ
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4. เป็ น ผูท้ ี่มีทศั นคติที่ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีผนู ้ าจะต้องตระหนักในคุณค่า และศักดิ์ศรี ของตัวเอง
ของลูกน้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ทุกคน มองโลกในแง่ดีในการที่จะทาให้กิจการต่าง ๆ ประสบผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย
ลักษณะของผู้นำทีจ่ ะทำให้ กำรบริ หำรงำนมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
1.ต้องเป็ นนักเผด็จการ หมายถึงผูบ้ ริ หารสามารถจะสั่ง การได้อย่างเด็ดขาด ผลผลิตที่ได้มาส่ วนใหญ่
จะมาด้วยปริ มาณ ส่ วนเรื่ องคุณภาพที่จะดีในช่วงแรก ๆ หากผูน้ าสามารถสอดส่ องดูแลอยูต่ ลอดเวลา ผลผลิตก็
อาจจะมีท้ งั ปริ มาณและคุณภาพที่ดีตามไปด้วย
2.ต้องเป็ นนักพัฒนา ผูน้ าประเภทนี้จะต้องมีผรู ้ ่ วมงานที่รู้ใจ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ตลอดเวลา
3.ต้องเป็ นนักบริ หาร ผูน้ าประเภทนี้จะใช้การทางานด้วยวิธีใหม่ ๆ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นแม้กระทัง่ ในการวางนโยบายต่าง ๆ การทางานโดยทัว่ ไปจึงเป็ นไปในลักษณะประชาธิ ปไตย
ผูร้ ่ วมงานจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณภาพเพียงพอ สามารถตอบสนองการทางานในระบบใหม่ ๆ ได้เป็ นอย่างดี
4.ต้องเป็ นนักเผด็จ การอย่างมีศิลปะ ผูน้ าประเภทนี้ เป็ นนักพูดที่เฉลียวฉลาด จะใช้การพูดเป็ นการ
ชักชวนให้เกิดการทางานด้วยความเต็มใจ มีการเสนอแนะแลหว่านล้อม ให้เห็นคล้อยตามไปโดยปริ ยาย
สรุ ป
การ บริ หารงานในปั จจุบนั นี้ ผบู ้ ริ หารทุกคนจาเป็ นต้องใช้ภาวะ การเป็ นผูน้ าเข้ามา เกี่ยวข้องเพราะจะ
สามารถได้ใช้หรื อพยายามชี้ความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อพนักงานออกมาในการปฏิบตั ิงานให้มาก
ที่สุด พึงระลึ กไว้เสมอว่าพนักงานทุกคนมีความสาคัญอย่างมากในการปฏิ บตั ิงาน เป็ นผูท้ ี่ผลักดันให้งานทุก
อย่า งของกิ จ การนั้น สามารถด าเนิ น การไปได้อ ย่า งราบรื่ น การบริ ห ารงานที่ ดี จ ะต้อ งมี ผูบ้ ริ ห าร(อ.ภำส
กร เรืองรอง)
2.7 ทิศทำงในกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ จาเป็ นต้องครอบคลุมทั้งบริ บทของการพัฒนาคน กฎหมายสหกรณ์
โครงสร้างขบวนการและโครงสร้างการบริ หารจัดการ ระบบสนับสนุน ซึ่ งได้กาหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ในรู ปของยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซึ่ งที่ผา่ นมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายฝ่ ายทั้งกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และสหกรณ์ข้ นั ปฐมทัว่ ประเทศ
โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ในลักษณะของการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน โดยกรรมการฝ่ ายจัดการ ภายใต้การให้คาปรึ กษาของเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์ ซึ่ งนับเป็ นมิติใหม่ของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ที่พยายามติด
อาวุธทางปั ญญาให้กบั คนสหกรณ์ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่คานึ งถึงปั จจัยสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งถึงแม้วา่ ยังมี่ขอ้ จากัด ในการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ แต่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ก็
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ได้สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้สมาชิกและกรรมการสหกรณ์มีบูรณาการทางความคิดเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการสหกรณ์เชิงรุ กไปในขณะเดียวกัน ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องของการพัฒนาคนนัน่ เอง
นอกจากนั้น ยังมีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ โดยการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร
ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนที่ช่วยให้พลังแห่งความร่ วมมือกันของคนสหกรณ์
เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาลังดาเนินการร่ วมกับเครื อข่าย
นักวิจยั อยูใ่ นพื้นที่ 36 จังหวัดทัว่ ประเทศ
2.8 จิตวิญญำณสหกรณ์ : ปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ก็เป็ นหน่วยงานหนึ่งในบรรดาหลายหน่วยงานที่ได้กาหนดไว้เป็ น
ภารกิจหลักในช่วงทศวรรษที่สิบเพื่อรอการเฉลิมฉลองสหกรณ์ไทยครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559
จิตวิญญาณสหกรณ์ หมายถึง ความสานึก ตระหนักในคุณค่าสหกรณ์ สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและ
การประพฤติปฏิบตั ิตามความสานึกและตระหนักนั้นอย่าเต็มความสามารถ

รู ปที่ 2.4 การปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ : กรอบคิดและแนวทางการดาเนินงาน
ชาวสหกรณ์ที่ได้มีโอกาสติดตามสถานการณ์อย่างสม่าเสมอ จะเห็นได้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงมีพระราชกรณี ยกิจในการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ให้แก่พสกนิ กรทัว่ ประเทศเสมอมาทั้งในพระราช
กระแสรั บ สั่ ง พระราชด ารั ส และพระบรมราโชวาท ที่ พ ระองค์ไ ด้ท รงพระราชทานในโอกาสส าคัญ ๆ
นอกจากนั้นพระองค์น้ นั ยังได้ทรงสนับสนุนให้ราษฏรนาเอาวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการแก้ปัญหาการประกอบ
อาชี พและการช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนบนหลักการช่ วยเหลือตนเองและช่ วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน ดังจะเห็ นได้จากโครงการสหกรณ์ ตามพระราชประสงค์และโครงการสหกรณ์ อนั เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ เป็ นจานวนมาก ซึ่ งในกรอบคิดและแนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์จะขอนาเอาพระราช
ดารัสและพระบรมราโชวาทของพระองค์มาเป็ นกรอบคิดสาหรับแนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ดว้ ย

36

แนวทางการปลูกฝั งจิตวิญญาณสหกรณ์ น้ นั ควรเริ่ มจากการสร้ างความเข้าใจและควรตระหนักเห็ น
ความสาคัญของคุ ณค่าสหกรณ์ ผา่ นกระบวนการทางสังคมไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ควบคู่ไปกับการสร้ างตัว
แบบที่สะท้อนให้เห็ นรู ปธรรมของคุณค่าในการสร้ างจิตวิญญาณสหกรณ์ให้สะท้อนอยู่ในตัวบุคคล โดยอาจ
มองตัวชี้วดั ที่มีผลกระทบกับตัวบุคคล สหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และท้ายที่สุด คือ สังคมเป็ นสุ ข และโยที่ที่
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแก่พสกนิ กรเพื่อการ
ดารงอยู่และการปฏิ บตั ิ ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครอบครั ว ชุ มชนและสังคม ให้ดาเนิ นไป
ในทางสายกลางเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ภายใต้กรอบคิดของความ
พอเพียง ซึ่งหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผล ตลอดจนการมีภูมิคุม้ ที่จะตั้งรับต่อผลกระทบใดๆ อัน
เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง นับ เป็ นปรั ช ญาแนวคิ ดที่ ส อดคล้องกลมกลื นกับ เป้ าหมายในการปลู ก ฝั ง จิ ต
วิญญาณสหกรณ์ ในที่น้ ีจึงเสนอกรอบคิดและแนวทางการดาเนินงานในการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์

รู ปที่ 2.5 แนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ (สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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รู ปที่ 2.6 แนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
2.9 กรอบคิดกำรจัดกำรโซ่ อุปทำน (Concept of Supply Chain Management) โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ระบบเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ที่เป็ นยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่ องมาจากนโยบายการค้าเสรี ตามพันธกรณี ขององค์การการค้าโลก(WTO) ตลอดจน
การรวมกลุ่มการค้าในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ทวีสูงขึ้นเป็ นลาดับ
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กอปรกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นามาใช้ในการผลิต การตลาด การบริ การ และการ
สื่ อสารโทรคมนาคม ทาให้การแข่งขันทางการค้าทวีความรุ นแรงมากขึ้นเป็ นลาดับแรงกดดัน จากภาวการณ์
แข่งขันดังกล่าวผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดการโซ่ อุปทาน มาใช้เป็ นกลยุทธ์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันและการบรรลุเป้ าหมายของธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน
กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทานที่นามาใช้ในที่น้ ีจะเป็ นไปตามกรอบคิดของ Donald J.Bowersox David
J. Class และ M. Bixby Cooper, 2007 ซึ่ งได้กล่าวถึง ความหมายของการจัดการโซ่ อุปทานแบบบูรณาการ
(Integrated supply chain) ซึ่ งเป็ นลักษณะของการเชื่ อมโยงพันธมิตรทางธุ รกิจเข้าสู่ รูปแบบของความร่ วมมือ
ของธุ รกิจต่างๆ ภายใต้โซ่ อุปทาน บริ บทดังกล่าวจะก่อเกิดเป็ นโครงสร้างของโมเดลการจัดการธุ รกิจของโซ่
อุปทานซึ่ งเป็ นผลลัพธ์เชิ งกลยุทธ์ความร่ วมมือ (Cooperative Strategy) ที่จะส่ งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของ
ธุ รกิจ เพื่อการนาผลิตภัณฑ์และบริ การจากผูผ้ ลิ ตสู่ ผบู ้ ริ โภค คุณค่าที่เกิดจากการผนึ กกาลังระหว่างพันธมิตร
ธุ รกิ จ (Strategic Partners) ภายใต้โซ่ อุปทานดังกล่าว จะประกอบไปด้วย ความร่ วมมือกันในเรื่ อง ข้อมูล
ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริ การ การเงินและนวัตกรรม/ความรู้ โดยพันธมิตรธุ รกิ จจะร่ วมมือกันในการดาเนิ น
กิจกรรม จากกระบวนการในระดับต้นน้ า กลางน้ า สู่ ปลายน้ า เพื่อลาเลียงผลิตภัณฑ์และบริ การพร้อมๆกับการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์และบริ การไปด้วยในตัว ด้วยวิธีน้ ี คล้ายว่าเป็ นกระบวนการร่ วมมือ
กันภายใต้โซ่อุปทาน (Supply chain collaboration) รู ปที่ 1

รู ปที่ 2.7 โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทาน
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กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรธุ รกิ จเพื่อการสร้างความสามารถในการทาธุ รกิ จ
และการแข่งขันจะประกอบไปด้วย การสร้ างเครื อข่ายอุปทานในระดับการผลิ ต การสร้ างพันธมิตรธุ รกิ จ
สาหรับกิจกรรมการจัดหาปั จจัยการผลิต การผลิตและกระบวนการโลจิสต์ติก ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดผลดีในการลด
ต้นทุนการผลิต การมีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการผลิต การบริ หารจัดการร่ วมกันระหว่างพันธมิตร
ธุ ร กิ จ ที่ น าความสามารถของแต่ ล ะกิ จ การมาวางแผนร่ ว มกัน โดยพิ จ ารณาเรื่ อ งประโยชน์ เ ปรี ย บเที ย บ
(Comparative Advantage) ในระดับของกิจกรรมปลายน้ า จะเป็ นเรื่ องของการสร้างเครื อข่ายกระจายสิ นค้าใน
ระหว่างพันธมิตรธุ รกิจเพื่อการกระจายผลผลิตผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ไปสู่ ตลาดเป้ าหมายตามแผนธุ รกิจ
ที่กาหนดร่ วมกัน
โมเดลของการบูรณาการโซ่ อุปทานในลักษณะเช่นนี้ เป็ นเรื่ องของการจัดการธุ รกิจที่มองเป้ าหมายใน
ระยะยาว โดยผูน้ าระดับสู งของพันธมิตรธุ รกิ จที่จะร่ วมมือกันจาเป็ นต้องปรับทิศทางของธุ รกิ จจากที่มุ่งเน้น
เรื่ องของหน้าที่ (Function) ในโครงสร้างการบริ หารจัดการขององค์กรให้ความสาคัญกับกระบวนการทางาน
ร่ วมกันในลักษณะของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การลดต้นทุนซึ่ งจะต้องให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ตน้ ทุน
รวม (Total Cost Analysis) การออกแบบกระบวนการทางานร่ วมกัน (Process Engineering) และการคานวณ
ต้นทุนจากฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เป็ นสาคัญ
2.10 บทควำม กำรเชื่ อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ภำยใต้ กรอบ ICA Blueprint
แนวคิดและกำรขับเคลือ่ นภำยใต้ บริบทโลก
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ประเทศ
1. ความสามารถในการแข่งขัน -กลุ่มคนยากจนจะมีโอกาสทางการแข่งขันน้อยกว่ากลุ่มคนรวย
2. การลดความเหลื่อมล้า -สาเหตุของความเหลื่อมล้ามาจาก
2.1) ขาดการศึกษา
2.2) ความยากจน
2.3) ขาดข้อมูลข่าวสาร หรื อ ข้อมูลข่าวสารไม่ทวั่ ถึง
2.4) ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
2.5) ขาดองค์ความรู้ที่จะยกระดับความคิดของคนให้มีสมรรถนะในการมีชีวติ อย่างเหมาะสม
3. การผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม หรื อ อุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry) คือ การจัดการโรงงานหรื อ
อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การหมุนเวียนของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ ใน
กระบวนการผลิต การป้ องกันปั ญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology) รวมทั้งการผลิตสิ นค้า
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม(Eco
Product)
มีการแลกเปลี่ยนของเสี ยที่จะเป็ นวัตถุดิบให้กบั โรงงานอื่นๆ
(Industrial Symbiosis) โดยเน้นของเหลือใช้และของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3R’s “Reuse Reduce
Recycle” ได้แก่ การลดของเสี ย การใช้ซ้ า และการนาวัสดุเหลือใช้/ของเสี ย กลับมาใช้ประโยชน์
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กำรยกระดับมูลค่ ำเพิม่ (Moving Up Value Chain)

Note.
วัตถุประสงค์หลักการรวมเป็ นสหกรณ์ให้บรรลุ 3 เป้ าหมาย คือ
1. สังคม
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรม
สหกรณ์ ต้องเป็ นองค์กรธุ รกิจ มีสมาชิกเป็ นเจ้าของและผูใ้ ช้บริ การ
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การรวมพลังของกลุ่มธุ รกิจ CO-OPs group UK
- เกิดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ (วิกฤตแฮมเบอเกอร์ )
- เกิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม (เกิดความเหลื่อมล้า) สาเหตุมาจาก ขอมูลข่าวสารไม่ทวั่ ถึง
- เกิดจากการรวมพลังของสหกรณ์ต่อไปนี้
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2.11 กิจกรรมแหละหน่ วยงำนต่ ำงๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์ ทวั่ โลก
1. งาน Expo COOPs เป็ นงานแสดงสิ นค้านานาชาติจากสหกรณ์ โดยมี ICA เป็ นเจ้าภาพ (ICA Expo
World Cooperatives Exhibition)
2. LA COOPs สหกรณ์ในประเทศแคนาดา ถือว่าเป็ นกลุ่มธุ รกิจที่น่าสนใจ
3. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) เป็ นองค์กรภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ ทาหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความเจริ ญในด้านการค้า
และการพัฒนา สนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี การพัฒนา
องค์กรธุ รกิจ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และเป็ นองค์กรที่เป็ นภาคีความร่ วมมือระหว่างประเทศ
4. องค์การการค้าโลก หรื อ WTO (World Trade Organization) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศองค์กร
เดียวในโลกที่ทาหน้าที่กากับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุ ภาคี โดยเป็ นเวทีในการเจรจาลด
อุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าและจัดทากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมี
ความเสรี ยงิ่ ขึ้น บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เป็ นเวทีในการระงับข้อพิพาท ทาง
การค้าระหว่างประเทศสมาชิ ก และเป็ นเวทีในการตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศ
สมาชิก สนับสนุนประเทศผูผ้ ลิตต่างๆ ภายใต้นโยบายขงWTO คือ Global Supply Chain
5. WEB สหกรณ์ที่ไม่ตอ้ งจดทะเบียน เป็ นสหกรณ์ที่มีส่วนช่วยเหลือปั ญหาการว่างงาน ทาให้คนมี
งานทา WEB จะซื้ อของเก่าหรื อของโบราณที่คนไม่ใช้แล้ว นามาซ่อมแซมดัดแปลงแล้วขายให้กบั ประชาชน
ในราคาถูก
6. Fair Trade Town มีประมาณ 200-300 เมืองทัว่ โลก Fair Trade Town เป็ นกลยุทธ์การตลาดโดย
ให้ผบู้ ริ โภคหันมาใส่ ใจในการซื้ อสิ นค้าโดยตรงจากผูผ้ ลิต โดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
7. ICOOP เกาหลี เป็ นModel ธุ รกิจที่มีการจัดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ดี
8. WOOL WORTHS เป็ นร้านค้าในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นดินแดนเกษตรกร
WOOL WORTHS จึงเน้นอาหารและสิ นค้าเกษตร
9. การประชุมนานาชาติ IAU ปี 2014 ในประเทศเปรู คณบดีจากมหาวิทยาลัยทัว่ โลกเข้าร่ วมการ
ประชุม ซึ่ งการประชุมเน้นให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอดแทรกเนื้อหาเรื่ องการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการ
พัฒนาท้องถิ่น เข้าไปในบทเรี ยนแต่ละรายวิชา ซึ่ งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้นเป็ นแนวคิดแบบสหกรณ์
10. กลุ่ม BRICS ประกอบด้วย ประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริ กาใต้ เป็ นการรวมตัว
ของทั้ง 5 ประเทศเพื่อช่วยกระตุน้ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก

43

กำรเชื่ อมโยงธุรกิจสหกรณ์
แนวคิดและกำรขับเคลือ่ นภำยใต้ บริบทโลก
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ
1. ความสามารถในการแข่งขัน -กลุ่มคนยากจนจะมีโอกาสทางการแข่งขันน้อยกว่ากลุ่มคนรวย
2. การลดความเหลื่อมล้า -สาเหตุของความเหลื่อมล้ามาจาก
2.1) ขาดการศึกษา
2.2) ความยากจน
2.3) ขาดข้อมูลข่าวสาร หรื อ ข้อมูลข่าวสารไม่ทวั่ ถึง
2.4) ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
2.5) ขาดองค์ความรู้ที่จะยกระดับความคิดของคนให้มีสมรรถนะในการมีชีวติ อย่างเหมาะสม
3. การผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม หรื อ อุตสาหกรรมสี เขียว (Green Industry) คือ การจัดการโรงงานหรื อ
อุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การหมุนเวียนของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ ใน
กระบวนการผลิต การป้ องกันปั ญหามลพิษโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology) รวมทั้งการผลิต
สิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม(Eco Product) มีการแลกเปลี่ยนของเสี ยที่จะเป็ นวัตถุดิบให้กบั โรงงานอื่นๆ
(Industrial Symbiosis) โดยเน้นของเหลือใช้และของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ 3R’s “Reuse Reduce
Recycle” ได้แก่ การลดของเสี ย การใช้ซ้ า และการนาวัสดุเหลือใช้/ของเสี ย กลับมาใช้ประโยชน


การยกระดับมูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Chain)
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กำรรวมพลังของกลุ่มธุรกิจ CO-OPs group UK
เกิดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ (วิกฤตแฮมเบอเกอร์ )
เกิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม (เกิดความเหลื่อมล้า) สาเหตุมาจาก ขอมูลข่าวสารไม่
ทัว่ ถึง เกิดจากการรวมพลังของสหกรณ์ต่อไปนี้
ความหลากหลายที่เกิดขึ้นในธุ รกิจสหกรณ์ เกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์
บทบาทของสหกรณ์ 7 ประเภท

สำเหตุทสี่ ิ นค้ ำของสหกรณ์ ขำดกำรเชื่ องโยงจำก ต้ นน้ ำไปสู่ ปลำยน้ ำ มีสำเหตุดังนี้
1. ไม่มีสินค้า
2. สหกรณ์ไม่มีความเข้าใจในการวางแผนเชิงลึกในการเพิ่มคุณค่าของสิ นค้า
3. สหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีการเชื่ อมโยงธุ รกิจ
4. ผูบ้ ริ โภคไม่มีความสนใจในสิ นค้าของสหกรณ์ และถูกแรงจูงใจจากภาคเอกชน
5. ผูผ้ ลิตไม่มีการแปรรู ปสิ นค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาดหรื อสมาชิก
กำรแก้ไข
ต้องมีการวางแผนโดยแผนธุ รกิจต้องทาให้สินค้าตรงตามกลุ่มเป้ าหมายและเลือกรู ปแบบวิธีการ
กระจายสิ นค้าที่มีความเหมาะสม
แผนธุรกิจกำรยกระดับคุณค่ ำ – มูลค่ ำผลิตภัณฑ์
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ควำมคิดเห็นของนิสิต “ทำไมกำรผลิตของสหกรณ์ต้นน้ ำไม่ สำมำรถส่ งไปยังสหกรณ์ปลำยน้ ำได้ ”





ควำมหมำยและตัวแปรที่เกีย่ วข้ องกับกำรจัดกำรโซ่ อุปทำน
1. โซ่ อุปทำน หมายถึง การรวบรวม การวางแผน และการจัดการของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหา การจัดซื้ อ การแปรสภาพและกิจกรรมการจัดการทั้งหมด และยังรวมถึงการประสานงาน
(Coordination) และการทางานร่ วมกัน (Collaboration) กับพันธมิตรธุ รกิจในโซ่อุปทาน ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั ส่ ง
วัตถุดิบ คนกลาง ผูใ้ ห้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ และลูกค้า ซึ่ งครอบคลุมทั้งการจัดการอุปสงค์และ
อุปทานทั้งภายในภายนอกองค์กร

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
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2. Supply Chain Management: SCM
การบริ หารจัดการร่ วมกันระหว่างกิจการ (มีการวางแผน) ที่อยูใ่ นสายการผลิตตลอดสายจนจบ
กระบวนการผูบ้ ริ โภค โดยมีการแบ่งปั นข่าวสารข้อมูล การใช้ทรัพยากรที่มีจากัดร่ วมกันเพื่อลดต้นทุน (ด้าน
การผลิต,การกระจายสิ นค้า) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ได้รับผลตอบแทนจาก
การดาเนิ นงานที่ดีข้ ึน และสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น
3. กำรจัดกำรโซ่ อปุ ทำน (The Suternational Center for Competitive Excellener, 2001) หมายถึง การ
ประสานกระบวนการทางธุ รกิจที่ครอบคลุมจากผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบผ่านระบบธุ รกิจอุตสาหกรรมไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
ขั้นสุ ดท้าย ซึ่ งมีการส่ งผ่านผลิตภัณฑ์การบริ หารและข้อมูลสารสนเทศควบคู่กนั ไป อันเป็ นการสร้างคุณค่า
เพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์และนาเสนอไปสู่ ผบู ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย
4.กำรจัดกำรโซ่ อุปทำน (Institute for Supply Management) หมายถึง การออกแบบและการจัด
กระบวนการเพิ่มมูลค่าระหว่างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้าคนสุ ดท้าย
5. กำรจัดกำรโซ่ อุปทำน (Supply Chain Council) หมายถึง การจัดการอุปทานและอุปสงค์ ตั้งแต่การหา
แหล่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ การแปรรู ปและเครื่ องจักรคลังสิ นค้าและการติดตามสิ นค้าคงคลัง การป้ อนใบสั่ง
และการจัดการการสั่งซื้ อ การกระจายสิ นค้าในช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ตลอดจนการส่ งมอบให้กบั ลูกค้า

รู ปแบบของผูบ้ ริ โภค เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ประชาชน
6. กำรจัดกำรโซ่ อุปทำน (Martha C. Cooper, Douglas M.Lambert,Janus D,Pagh) หมายถึง การขยายผล
ของโลจิสติกส์และการบูรณาการของธุ รกิจ ซึ่ งต้องการการประสานงานและทากิจกรรมร่ วมกันระหว่าง
องค์กรในโซ่อุปทานซึ่ งมีขอบเขตมากกว่าโลจิสติกส์ ”
7. กำรจัดกำรโซ่ อุปทำน (Christopher) หมายถึง เครื อข่ายองค์การที่เข้าไปมีส่วนร่ วมทั้งระหว่างต้นน้ าและ
ปลายน้ า ซึ่ งมีกระบวนการที่แตกต่างและกิจกรรมที่สร้างคุณค่าในรู ปของผลิตภัณฑ์และบริ การแก่ผบู ้ ริ โภค
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บทที่ 3
ผลกำรดำเนินกำรงำนวิจยั
การดาเนินการจัดทาหลักสู ตรไปตามแผนการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วนที่สาคัญ ได้แก่ การ
ออกแบบหลักสู ตรและวิพากษ์หลักสู ตรเพื่อพัฒนา การนาไปทดลองใช้กบั ผูน้ าสหกรณ์ การติดตามการ
นาไปใช้โดยการจัดทาแบบสอบถาม และการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในบทนี้ จะกล่าวถึง ผลการ
ออกแบบหลักสู ตร การวิพากษ์หลักสู ตร และผลการทดลองใช้หลักสู ตร กับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูน้ าสหกรณ์
ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ที่มีส่วนในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลกำรออกแบบและพัฒนำหลักสู ตร
3.1.1 การพัฒนาหลักสู ตรเรี ยนรู้ “การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มเรี ยนรู้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน” การพัฒนาเกษตรกรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันและ
ความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีประสบการณ์อาชี พอย่างชาญฉลาด มีอานาจต่อรอง สามารถเชื่ อมต่อตลาดได้
อย่างมัน่ คงและก้าวไกล
ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนิ นงานจัดฝึ กอบรมหลักสู ตร “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน” เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ผ่านกลไก
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนเพื่อยกระดับสมรรถนะแก่กลุ่มเป้ าหมายเครดิตยูเนี่ยน พร้อมทั้งเพื่อสร้างตัวแบบ
และแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยนสนับสนุน
3.1.2 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรี ยนรู้
 เพื่อพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นกลไกสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนเพื่อยกระดับ
สมรรถนะแก่กลุ่มเป้ าหมายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 เพื่อสร้างตัวแบบและแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยน
สนับสนุนและเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 ปรับเปลี่ยน ทัศนคติของผูน้ าสหกรณ์ให้มีจิตวิญญาณสหกรณ์มากขึ้น
 สามารถพัฒนาผูน้ าสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร เพื่อ
พัฒนาสหกรณ์และถ่ายอดสู่ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและเกษตรกร
 เพื่อจัดทาเป็ นหลักสู ตรเรี ยนรู ้ให้กบั ผูน้ าเครดิตยูเนี่ยนที่เป็ นอาสาสมัคร
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3.1.3 สมรรถนะของผู้นำสหกรณ์ ทพี่ งึ ประสงค์
“เป็ นผูน้ าที่ มี จิ ต วิญ ญาณสหกรณ์ (มี ค วามเข้า ใจในหลัก การสหกรณ์ ส ากล) สามารถ
นามาใช้ในการบริ หารจัดการสหกรณ์ เพื่อนาประโยชน์สู่สมาชิกและชุ มชน โดยใช้ภาวะผูน้ าแบบมี
ส่ วนร่ วมควบคู่กบั การสร้ างสรรค์ธุรกิ จที่มีการจัดการโซ่ อุปทาน เพื่อสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันและความยัง่ ยืนในธุ รกิจ”
3.1.4 กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มหมาย คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ ยน ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาทั้ง 6 ภูมิภาค
และเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. ในระดับบริ หารจากทุกสาขา ที่มีความพร้อมและทาหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้ความรู ้กบั ผูน้ า
สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้มีความเข้าใจและมัน่ ในการทาหน้าที่เป็ นผูน้ าเครดิตยูเนี่ยน เพื่อที่จะนาไปสู่ การ
ขยายผลแก่ผสู ้ นใจในอนาคตต่อไป

รู ปที่ 3.1 ปั จจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อผูน้ าที่เข้าอบรมทดลองการใช้หลักสู ตร
ลำดับที่
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1.
นายคันศร คมภักดี
ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง
2.
นางสาวภัค ศรี สวัสดิ์
ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ
3.
นายสุ เมธ จาเรื อง
หัวหน้าสานักงานส่ งเสริ มภาคเหนื อเขต 2 และรักษาการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ช.ส.ค.สาขาภาคเหนื อ
4.
นายโจ วรรณกุล
หัวหน้างานพัฒนาสหกรณ์
5.
นางสาวกรณิ ศ พงศ์ตุย้
หัวหน้าสานักงานส่ งเสริ มภาคเหนื อเขต 1
6.
นายสมเดช เจริ ญชัย
ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.
นายอนุชิต คาพิลงั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8.
นายปิ ยะพงษ์ ไซยสุ ทธิ์
หัวหน้าสานักงานส่ งเสริ มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เขต 4
9.
นายสายชล เสิ กภูเขียว
หัวหน้าสานักงานส่ งเสริ มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเขต 1
10. นายพิเชษฐ์ ศิลปสมบูรณ์
หัวหน้างานพัฒนาสหกรณ์
11
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สุ ชาติพงษ์
หัวหน้างานพัฒนาสหกรณ์
12. นางสาววรรณวิไล วงศ์ศิรประภา หัวหน้าสานักงานส่ งเสริ มภาคใต้ตอนบน
13. นายวีระ ยอดมณี
หัวหน้าสานักงานส่ งเสริ มภาคใต้ตอนล่าง
14. นางสาวกาญจนา แซ่ลิ่ว
หัวหน้างานจัดการธนกิจ
15. นางสาวอภิรดา เคลือบอาบ
เจ้าหน้าที่พฒั นาสหกรณ์
16. นางสาววสุ ธิดา ภูดิศบุญญิณท์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
17. นายสุ นทร วันดี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป สถาบันพัฒนาเครดิต
ยูเนี่ยน
18.
19.

นางเกศริ น โรงสะอาด
นายสมิง จงกะสิ กิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ งเสริ มสวัสดิการ
กรรมการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
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3.1.5 กรอบคิดกำรจัดกำรเรียนรู้
กรอบคิดการจัดการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร

รู ปที่ 3.2 กรอบคิดการจัดการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร

รู ปที่ 3.3 กรอบการดาเนินการวิจยั
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3.1.6 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามแผนการเรี ยนรู ้ที่กาหนด และหารื อร่ วมกับทีมวิทยากร
 ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม
 กลุ่มเป้ าหมายจากเดิมกาหนดไว้วา่ เป็ นกรรมการ ช.ส.ค. สาขาๆ ละ 3 คน กรรมการบริ หาร
สถาบัน ผูจ้ ดั การสาขา แต่ได้เปลี่ยนมาเป็ น เจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. ระดับบริ หาร ซึ่งประกอบด้วย ผูจ้ ดั การสาขา
ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หัวหน้างานพัฒนาสหกรณ์ ซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่ งเสริ มสหกรณ์
 การเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้แบบใดจึงจะครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
 ทาอย่างไรจะสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างผูเ้ รี ยนและวิทยากร
3.1.7 โครงสร้ ำงกำรจัดกำรเรี ยนรู้
โครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้ได้กาหนดไว้ 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาหน่วยการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบตั ิ จานวน 4 วัน จานวน 23 ชัว่ โมง และการติดตามข้อมูลหลังจากอบรมของแต่ละหน่วยการ
เรี ยนรู ้ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างหลักสู ตรผูน้ า
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รู ปที่ 3.5 กรอบการจัดทาหลักสู ตร
3.1.8 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยากรและทีมงานวิจยั ร่ วมดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้

กระบวนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้

จัดการเรี ยนรู้ หลักสูตร การ
พัฒนาระบบการส่งเสริ มเรี ยนรู้
เพื่อยกสมรรถนะผู้นาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน จานวน 5 หน่วย
การเรี ยนรู้

ประสานงานกลุม่ เป้าหมาย ผู้นา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยผ่าน
ผู้จดั การใหญ่ ช.ส.ค. จานวน
20 คน

สรุปเนื ้อหา การจัดทาสรุปร่าง สรุปเนื ้อหา ประเมิน และติดตามผลจากผู้นา
หลักสูตรผู้นาสหกรณ์เครดิตยู เก
เครดิตยูเนี่ยนเป้าหมายภายใน
เนี่ยน
ระยะเวลา 1 เดือน

วิทยากรบรรยายให้ ความรู้ตาม
หน่วยการเรี ยนรู้ในหลักสูตรทัง้ 5
หน่วย ภายในระยะเวลา 4 วัน

ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วม
กับผู้บริ หาร ช.ส.ค.
คณะกรรมการสถาบัน , ผู้จดั การ
ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

เกษตรกร
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3.1.9 แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
การจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู ้ของวิทยากรสาหรับหน่วยเรี ยนรู ้ในหลักสู ตร เพื่อใช้ในการจัดอบรม
ผูน้ าสหกรณ์ เพือ่ ให้ผนู้ าสหกรณ์สามารถถ่ายทอดความรู ้ตามหลักสู ตรนี้ ไปยังสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
เนี่ยนได้ โดยกาหนดเป็ น หลักสู ตร “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้นาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน”
ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ 5 หน่วยสาระเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่วยสาระการ
เรี ยนรู้จะประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ ระยะเวลาการเรี ยนรู้ วิธีการสอน สื่ อที่ใช้ใน
การสอน กลุ่มเป้ าหมาย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ วิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผล และบันทึกสรุ ปการจัดการเรี ยนรู้ ตามแต่ละหน่วยดังต่อไปนี้
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้ ของหน่ วยเรียนรู้ ในหลักสู ตร
หน่ วยเรียนรู้ที่ 1
จิตวิญญำณสหกรณ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
เพื่อให้ผนู ้ าสหกรณ์เป็ นผูน้ าที่เข้าใจจิตวิญาณสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
สำระกำรเรี ยนรู้
- ให้ความ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติสหกรณ์สากล และประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
- ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์และคุณธรรม ในการนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
- ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและค่านิยมของสหกรณ์
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
15 นาที
-วิทยากรนาเข้าสู่ บทเรี ยน
-สร้างแรงจูงใจ
-ทาอย่างไรให้สมาชิกสนใจในสิ่ งที่เราจะ
ถ่ายทอด
-ให้ผ.ร.อ.เขียนความคิดของตนเองในบัตรคา
ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เพราะอะไร
75 นาที
-วิทยากรบรรยาย
1.ความเป็ นมาสหกรณ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย
2.จิตวิญญาณสหกรณ์
-วิทยากรให้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
สหกรณ์ ให้ทุกคนมีความเป็ นเจ้าของ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ทาทุกอย่างให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนรวมตามหลักการ
อุดมการณ์สหกรณ์ และค่านิ ยม

เทคนิค
-อภิปราย
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

สื่ อและอุปกรณ์
-บัตรคา
-สื่ อการสอนแผ่น
ที่ 1 -4

-บรรยาย
-สื่ อการสอน แผ่น
-นาเสนอประสบการณ์ ที่ 3 - 4
การทางานด้านสหกรณ์
-นาเสนอประสบการณ์
การปฏิบตั ิตนในการ
ดารงชีวิตประจาวันเป็ น
ผูม้ ีจิตวิญญาณสหกรณ์
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เวลำ

15 นาที

15 นาที
15 นาที

15 นาที

หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
-วิทยากรขอให้ ผ.ร.อ.เข้าใจความเป็ นผูม้ ีจิต
วิญญาณสหกรณ์และสามารถถ่ายทอดไปยัง
สมาชิกโดยการให้เน้นย้าอย่างสม่าเสมอและ
ทาอยูเ่ รื่ อยๆ หรื อปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง
3.วิทยากรบรรยายประวัติความเป็ นมาของ
สหกรณ์
-มูลเหตุของการก่อเกิดสหกรณ์
-ประวัติสหกรณ์สากล
-ประวัติความเป็ นมาสหกรณ์ไทย
-ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
-บุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ

เทคนิค

-บรรยายในลักษณะ
เรี ยงลาดับเนื้ อหา
ประวัติความเป็ นมา
สหกรณ์ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ ร่ วมทั้ง
ประวัติสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ดา้ นสหกรณ์
4.วิทยากรบรรยายสภาพปั ญหาเศรษฐกิจและ -บรรยาย
สังคม
-ยกตัวอย่างประกอบ
-ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย
-ระบบเศรษฐกิจทางเลือก (สหกรณ์)
5.วิทยากรบรรยายความหมายของสหกรณ์
-บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
6.วิทยากรบรรยายคุณค่าและค่านิยมของ
-บรรยายยกตัวอย่าง
สหกรณ์
ประกอบ
-ความหมายค่านิยมสหกรณ์
-ความแตกต่างระหว่างคุณค่า (Value) กับ
ค่านิยมสหกรณ์(Values)
7.วิทยากรบรรยายการดาเนินกิจกรรมของ
-บรรยาย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยยึดหลักจิตตารมณ์ -ยกตัวอย่างประกอบ
และคุณธรรม
-จิตตารมณ์ อันได้ แก่สนใจ ห่วงใย แบ่งปั น
รับใช้
-คุณธรรม 5 ประการ อันได้แก่ ซื่ อสัตย์
เสี ยสละ รับผิดชอบเห็นใจ วางใจกัน

สื่ อและอุปกรณ์

-สื่ อการสอนแผ่นที่
5 -26

สื่ อการสอนแผ่นที่
27-33

สื่ อการสอนแผ่นที่
34-36
สื่ อการสอนแผ่นที่
37-47

สื่ อการสอนแผ่นที่
48-49
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เวลำ
15 นาที

10 นาที

5 นาที

หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
8.วิทยากรบรรยายประโยชน์ของสหกรณ์ต่อ
การพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
-ด้านเศรษฐกิจ
-ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ
สิ่ งแวดล้อม
-ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ด้านการส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตย
-ด้านสวัสดิการ
วิทยากรสรุ ปบทเรี ยน
-การทาวิสาหกิจสหกรณ์
-การนาสหกรณ์มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา
ประเทศ
วิทยากรให้ผเู้ ข้าอบรม ซัก-ถาม

เทคนิค
-บรรยาย
-ยกตัวอย่างประกอบ

สื่ อและอุปกรณ์
สื่ อการสอนแผ่นที่
50-55

-สรุ ปบทเรี ยน
ยกตัวอย่างประกอบ

สื่ อการสอนแผ่นที่
58

ซัก-ถาม

เนือ้ หำหลักสู ตร
1. สภาพปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม
2. ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์
 การกาเนิดการสหกรณ์
 ประวัติสหกรณ์สากล
 ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
3. ความหมายของสหกรณ์
 ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
 ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542
4. ประโยชน์ของสหกรณ์
 เกิดพลังในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
 พึ่งพาตนเองและพึ่งพากันในหมู่มวลสมาชิก
 สามัคคีปองดอง อยูร่ ่ วมกันโดยสันติสุข
 อยูด่ ีกินดี มีสันติสุข ส่ งเสริ มอาชีพและพัฒนาการผลิต
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5. การดาเนิ นกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยยึดหลักจิตตารมณ์ 4 ข้อคือ
 สนใจ
 ห่วงใย
 แบ่งปั น
 รับใช้
6. การดาเนิ นกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยใช้คุณธรรม 5 ประการคือ
 ซื่อสัตย์
 เสี ยสละ
 รับผิดชอบ
 เห็นใจกัน
 วางใจกัน
7. ความสาคัญของคุณค่าและค่านิยมของสหกรณ์ ตามหลักความเชื่อลัทธิ สหกรณ์
วิธีกำร
- อภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง
- ติดตามผลหลังจากจัดอบรม 30 วัน
สื่ อกำรสอน

ระยะเวลำ
วิทยำกร

1. สื่ อ Power Point
2. ยกตัวอย่าง กรณี ศึกษา
3 ชัว่ โมง
นายวัลลภ สุ ขมี (ปราชญ์สหกรณ์)

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดจำกกำรเรียนรู้
1. การที่จะเป็ นผูน้ าที่มีจิตวิญญาณนั้น ผูน้ าจะต้องรู ้จกั แบ่งแยกเวลาในการทางานทั้งเรื่ องงาน
ประจาและงานส่ วนตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทาหน้าที่ผนู ้ า ซึ่ งจะต้องมีความเสี ยสละ และอุทิศตน
ในการทาหน้าที่เป็ นผูน้ า
2. การปรับทัศนคติกบั ผูน้ าในพื้นที่ตอ้ งใช้เวลา และต้องเน้นย้าทาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเกิดการซึ มซับ
ในจิตวิญาณสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
เกณฑ์ กำรประเมิน
วิทยากรประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
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บันทึกผลสรุ ปกำรจัดกำรเรี ยนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้ ของหน่ วยเรียนรู้ ในหลักสู ตร
หน่ วยเรียนรู้ที่ 2
ภำวะผู้นำแบบมีส่วนร่ วม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ให้เห็นความสาคัญของผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและตัวแบบ
ที่ดี
สำระกำรเรี ยนรู้
1.สามารถแยกประเภทของผูน้ าได้วา่ มีกี่ประเภท และผูน้ าแบบไหนที่พึงประสงค์ของ
กระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2.เข้าใจองค์ประกอบของผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมและสามารถนาไปปฏิบตั ิใช้กบั การทางานใน
ชีวติ ประจาวันได้
3.มีความรู ้ในกระบวนการสร้างสมรรถนะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปใช้ในสหกรณ์ได้
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
5 นาที
กล่าวต้อนรับ
5 นาที
แนะนาทีมวิทยากรและวิทยากร ผูช้ ่วย
25 นาที
กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้าสู่ บทเรี ยน
-ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมแนะนาตัวเอง
-แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการ
อบรมจากหัวข้อก่อนหน้านี้
-สรุ ปใจความในที่สิ่งที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
-วิทยากรนาเสนอเทคนิคการเรี ยนรู้
1. การเรี ยนรู้ตอ้ งมีความสมดุล
Heart Head Hand
Hand = ปฏิบตั ิ

เทคนิค

สื่ อและอุปกรณ์

ทักทาย
เตรี ยมความพร้อมด้านใจ
(Heart) ก่อนเข้าสู่
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ใช้
Head และ Hand

กระดาษปรู๊ ฟ
ปากกา
กระดานไวท์
บอร์ด
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เวลำ

30 นาที

หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
Heart = ความรู้สึก (สนุก เหนื่อย หนักใจ
วุน่ วาย ตลก)
Head= ข้อสังเกตเกี่ยวกับ “ผูน้ า”(การ
ทางานเป็ นทีม/ ภาวะผูน้ า ผูต้ ามวางใจ
สามัคคี/การางแผน/การปฏิบตั ิตามข้อตกลง/
สติ/การห่วงใย/แบ่งปั นการมีส่วนร่ วม)
2. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
-วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็น “จากประสบการณ์ในการ
ทางานกับสหกรณ์เครดิตยูเนี ยนที่ผา่ นมา
ท่านเห็นว่าผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเป็ น
อย่างไร
1.มีจุดอ่อนในเรื่ องอะไรบ้าง จุดอ่อน
เหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร
2.จุดอ่อนดังกล่าวส่ งผลกระทบอะไรบ้างกับ
ขบวนการของสหกรณ์ฯ
-วิธีการให้แต่ละกลุ่มคัดเลือก ผูน้ าการพูดคุย
และผูจ้ บั ประเด็นบันทึกให้เวลาพูดคุย
ประมาณ 20 นาที
เสร็ จแล้วให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอในวงใหญ่
เพื่อประมวลองค์ความรู้
-ผูเ้ ข้ารับการอบรมนาเสนอทีละกลุ่ม
-วิทยากรสรุ ปประเด็นการนาเสนอ และ
สะท้อนบทบาทตนเองอย่างไร และให้เห็น
คุณค่าของตนเอง

เทคนิค

-การฝึ กคิดวิเคราะห์
-การแลกเปลี่ยน การ
นาเสนอ
-การสร้างปั ญญารวมหมู่

สื่ อและอุปกรณ์

กระดาษปรู๊ ฟ
ปากกา
กระดานไวท์
บอร์ด
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เวลำ
15 นาที

หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
เข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ธรรมชาติความ
แตกต่างของมนุษย์และผูน้ า 4 ทิศ
1.วิทยากรให้นิยามของคุณลักษณะของความ
แตกต่างของคนโดย เปรี ยบเทียบกับทิศ 4 ทิศ
สัตว์ 4 ประเภท และ ธาตุ 4 (รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบ)
-ทิศเหนือ กระทิง ธาตุไฟ
-ทิศใต้ หนู ธาตุน้ า
-ทิศตะวันออก นกอินทรี ย ์ ธาตุลม
-ทิศตะวันตก หมี ธาตุดิน
2.ให้แต่ละคนเลือกว่าตัวเองอยูท่ ิศไหน
แบ่งกลุ่มตามทิศ พูดคุยกัน ทาไมตัวเองเลือก
ทิศนี้ ให้ยกตัวอย่างประกอบและให้ตวั แทน
กลุ่มนาเสนอ
-นาเสนอคุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มตาม
ทฤษฏีหลังจากแลกเปลี่ยน
-นาเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน ของคนสมาชิก
ในกลุ่มคืออะไร
3.วิทยากรให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสรุ ปกิจกรรม
3.1 ทาให้รู้วา่ เราไม่สามารถขาดสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใดไปได้ ต้องร่ วมกันนาพาไปสู่ จุดมุ่งหมาย
เดียวกันได้
3.2 การเป็ นผูน้ าไม่ได้เป็ นด้านใด ด้านหนึ่ง
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ตอ้ งผสมผสานกัน
3.3 ด้วยหน้าที่การงานเราสามารถเป็ นได้
หลาย อย่าง สิ่ งหนึ่งความเป็ นตัวตนของ
ตนเอง ต้องปรับที่ตนเอง การจะเปลี่ยนแปลง
จะต้องเริ่ มเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อน ที่จะไป
เปลี่ยนแปลงคนอื่น

เทคนิค
-เรี ยนรู้และทาความ
เข้าใจกับธรรมชาติความ
แตกต่างของมนุษย์
-รู ้จกั ตนเองมากขึ้น
-ฝึ กการคิดและวิเคราะห์
-องค์ความรู ้เกี่ยวกับ
คุณลักษณะธรรมชาติ
ขอบมนุษย์ ดังเอกสาร
แนบ

สื่ อและอุปกรณ์
กระดาษปรู๊ ฟ
ปากกา
กระดานไวท์
บอร์ด
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3.4 เราสามารถนาไปใช้ในการประสานงาน
การสื่ อสาร ลดความขัดแย้งในองกร
3.5การจัดงานให้ตรงกับอุปนิสัย จะทาให้
องค์กรประสบความสาเร็ จในการบริ หาร
จัดการ
3.6ในอุปนิสัยแต่ละคน ในรู ปแบบของ
องค์กร ให้อยูภ่ ายใต้กฎ และการเปลี่ยนแปลง
และการเคารพ การเชื่อมโยง มิตรภาพ
ความสัมพันธ์ต่อกัน
3.7พฤติกรรมแต่ละคนจะมีอารมแตกต่าง
จะไม่เหมือนกัน เพียงแต่รู้พฤติกรรมของคน
อื่น เพื่อที่จะทาให้เราสามารถเข้ากับคนอื่น
ได้ องค์กรก็จะประสบความสาเร็ จในการ
บริ หารจัดการ
3.8สามรถปรับประยุกต์ ว่าควรจะเป็ นไป
ในแนวทางทิศไหน มิติสัมพันธ์ควรจะดึง
ข้อดีของอุปนิสัยใดมาใช้ในช่วงไหน ควรนา
ข้อดีของแต่ละอปนิสัยมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
แต่ละคนจะมีบุคลิกของตนเอง ในแต่ละ
พื้นฐานครอบครัว ความเป็ นอยู่ จะมีความ
ชัดเจนในตัวตน เพียงแต่การยอมรับการปรับ
ตน การให้โอกาส ในมุมองของผูน้ า คือ การ
ใช้คนให้ถูกกับงาน ผูบ้ ริ หารเพียงแต่จะดึงใน
ส่ วนไหนของแต่ละคนมาใช้ พร้อมทั้งการ
ปรับตนในการเข้ากับคนอื่น ที่รู้ของจุดอ่อน
ของตนเอง เราควรจะต้องปรับปรุ งตนเอง
อย่างไร

เทคนิค

สื่ อและอุปกรณ์
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เทคนิค
3.9 ทุกอุปนิสัย เป็ นส่ วนเติมเต็ม องค์กรไม่
สามารถขาดส่ วนใดไปได้ ในฐานะผูน้ าจะยก
ฐานะผูน้ าให้สมบูรณ์ ได้ ควรหยิบยกส่ วนดี
ของแต่ละอุปนิสัยมาใช้ จะทาให้งานสมบูรณ์
เป็ นผูน้ าที่สมบูรณ์
3.10 ผูน้ าทั้ง 4 เป็ นผูน้ าที่ดี เราจะนาบทบาท
ไหนไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3.11 ทาให้เรี ยนรู้ ศึกษาธรรมชาติของตนเอง
ใช้งานให้ถูกกับคน และผสมผสานกับทุก
อุปนิสัย และอยูร่ ่ วมกันให้ได้
3.12 ทั้ง 4 ด้าน ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ และ
ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะดึงมาใช้
3.13 ทั้ง 4 ด้าน อยูท่ ี่คน มีดา้ นไหนมากกว่า
กัน ผูน้ าควรจาเป็ นที่จะต้องรู ้และเลือกใช้คน
ให้ถูกกับงานเพื่อให้ความคล่องตัวกับการ
บริ หารจัดการ
-วิทยากรสรุ ป ธรรมชาติของมนุษย์มีความ
แตกต่างกัน และให้วเิ คราะห์ตนเอง มี
จุดอ่อนจดแข็งอะไร และกระทบกับชีวติ กับ
งานในเรื่ องอะไร เพื่อการปรับตัวและการมี
ส่ วนร่ วม ผูน้ า ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูน้ าทุก
สถานการณ์ ทุกคนสามารถเป็ นผูน้ าได้ ถ้า
เราจะนาเรื่ องนี้ไปสร้างการเรี ยนรู ้ให้กบั
สมาชิก เพื่อให้เห็นว่าผูน้ าจะมีส่วนร่ วมอย่าง

สื่ อและอุปกรณ์
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เรี ยนรู้ “ภาวะผูน้ า ผ่านกิจกรรมเป็ ดเจ้าปั ญหา
ทากิจกรรม
อุปกรณ์ มีบตั รคาสมมุติเป็ นบ้าน และมีคน 1
คน ทาหน้าที่เป็ นเป็ ด
วิธีการ เอาบัตรคาวางที่พ้นื ให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรม ไปเลือกยืนตามบัตรคาที่วางไว้และ
เหลือบัตรว่าง 1 ใบ มีการจับเวลาการเดิน ให้
ผูเ้ ข้าอบรมเดินเปลี่ยนบ้าน ห้ามปล่อยให้บา้ น
ว่าง เพราะเป็ ดจะเดินไปยืนแทนที่บา้ นว่าง
ทันที
กติกา
1. ห้ามดึงเป็ ด
2. ห้ามกลับมาหลังเดิม
3. ห้ามแทงกัก
4. ห้ามเตะบ้านทิ้ง
-หลังจากเล่นเกมวิทยากรถอดบทเรี ยน
-ให้ผเู้ ข้าอบรมแสดงความรู ้สึกต่อการเล่นเกม
เหนื่อย สนุก ไหวพริ บ ปฏิภาณ การเห็น
การมีส่วนร่ วม ได้ออกแรง หนักใจ วุน่ วายดี
ตลก
-วิทยากรสรุ ปการเป็ นผูน้ าจากการทากิจกรรม
1. Team work การทางานเป็ นทีม
2. การวางแผนการทางาน
3. การทางานตามกรอบ
4. ความมีน้ าใจ ร่ วมกัน
5. มีผนู้ ามากไป
6. ขาดระบบ ขาดผูน้ า ขาดการสั่งการ
7. สติและการตัดสิ นใจ
8. การสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น
9. ขาดการประสานงาน
10. ความไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน

เทคนิค
-การเรี ยนรู ้ผา่ นการ
ปฏิบตั ิให้ปฏิบตั ิ(Hand)
แล้วพาคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ (Head) โยง
เข้าสู่ แนวคิด หลักและ
ทฤษฎีของการเป็ นผูน้ า

สื่ อและอุปกรณ์
อุปกรณ์เล่นเกม
กระดาษชาร์ท
เท่ากับ A4
สมมุติเป็ นบ้าน
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11. ต้องมีผนู้ า และเป็ นผูต้ ามด้วย
12. การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
ร่ วมกัน
13. การส่ งข้อมูลไม่ชดั เจน
14. ต้องมีผนู ้ า ต่างคนต่างสั่งไม่ได้
15. ด้วยปั จจัยในเรื่ องเวลา ไม่ได้
วางแผน ภาวะผูน้ า
-วิทยากรสรุ ปว่า เราเห็นผูน้ าแบบ
1. ผูน้ าตามมติ
2. ผูน้ าตามสั่งการ
3. ผูน้ าตามสถานการณ์
4. ผูน้ าจิตอาสา
5. ผูน้ ากล้าคิด
6. ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
7. ผูน้ าที่ลงมือปฏิบตั ิ
8. ผูน้ า ผูต้ าม ผูป้ ฏิบตั ิ
9. ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
10. ผูน้ าที่ยอมรับฟังคนอื่น
11. ผูน้ าที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
12. ผูน้ าที่ดีตอ้ งเป็ นผูต้ ามที่ดีดว้ ย
13. ผูน้ าที่คอยเตือนสติ
-วิทยากรสรุ ปท้ายบท ตามทฤษฎี Head Hard
Hand
สิ่ งที่เราต้องการ ผูน้ า ตามสถานการณ์
ของกิจกรรมการเล่นเกม ผูน้ าที่เกิดจาก
การอาสาสมัคร ผูน้ าที่ประนีประนอม
ผูน้ าที่มีสติ เด็ดขาด รอบคอบ
1. จิตอาสามาเป็ นผูน้ า สร้างการมีส่วน
ร่ วม แจ้งกติกา เปิ ดใจ
2. เปิ ดใจกว้าง เห็นคุณค่า
3. ร่ วมวางแผนตัดสิ นใจร่ วมกัน

เทคนิค

สื่ อและอุปกรณ์
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60 นาที

ให้แสดงบทบาทสมมุติ ผูน้ า 3 ประเภท
1. ผูน้ าแบบเผด็จการ
2. ผูน้ าแบบประชาธิปไตย
3. ผูน้ าแบบผสมผสาน

30 นาที

วิทยากรบรรยายสรุ ปเพิ่มเติม
1. ความหมายของภาวะผูน้ า
2. ทฤษฎีภาวะผูน้ า
3. รู ปแบบและประเภทของผูน้ า
4. ผูน้ ารวมหมู่
5. ผูน้ าแห่งความสาเร็ จ
6. 20 เทคนิคบันไดสู่ การเป็ นผูน้ า
ท่านคิดว่าท่านเป็ นผูน้ าประเภทไหน
จุดแข็งของท่านคืออะไร
จุดอ่อนของท่านคืออะไร เพราะอะไร จะ
พัฒนาได้อย่างไร
ผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเราต้องการ
ผูน้ าแบบไหน จะร่ วมพัฒนาได้อย่างไร
วิทยากรให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ประเมิน
พฤติกรรมและระดมความคิดเห็นพฤติกรรม
แห่งการเป็ นผูน้ าที่ดี 10 ประการ
1. นักวางแผน
2. นัดจัดระเบียบ
3. นักประสานงาน
4. นักสื่ อสาร
5. นักมอบหมายงาน
6. นัดตัดสิ นใจ
7. นักมนุษย์สัมพันธ์
8. นักฝึ กอบรม

30 นาที

30 นาที
30 นาที

เทคนิค
การเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิ
ให้ปฏิบตั ิ(Hand) แล้วพา
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
(Head) โยงเข้าสู่ แนวคิด
หลักและทฤษฎีของการ
เป็ นผูน้ า
บรรยาย ศึกษาจาก
เอกสารประกอบการ
บรรยายและให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมอ่านเพิ่มเติม

สื่ อและอุปกรณ์
กระดาษปรู๊ ฟ
ปากกา
กระดานไวท์
บอร์ด

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

การวิเคราะห์ตนเองเพื่อ เอกสาร
นาไปสู่ แนวทางและแผน ประกอบการ
ในการพัฒนาตนเอง
บรรยาย
การกาหนดแนวทางใน
การพัฒนาผูน้ าสหกรณ์ฯ
วิทยากรให้ประเมิน
-แบบประเมิน
พฤติกรรมแห่งการเป็ น -เอกสารความรู้
ผูน้ าที่ดี ดังเอกสาร
เรื่ องผูน้ า
ประกอบการบรรยาย
(แจกให้ทีหลัง)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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9. นักจัดกระบวนการกลุ่ม
10. นักประเมินผลงาน
-ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมนาเสนอพฤติกรรมแต่
ละประเภท
-วิทยาสรุ ปพฤติกรรมของผูน้ าแต่ละประเภท
-วิทยากรให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทาแบบ
ประเมินพฤติกรรมแห่งการเป็ นผูน้ า
ให้แต่ละท่านประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรม
แห่งการเป็ นผูน้ าที่ดีมากน้อยแค่ไหน ตาม
แบบฟอร์ มที่แจกให้ให้ใส่ เครื่ องหมาย * ข้อที่
ให้คะแนนความเป็ นผูน้ าสู งสุ ด และน้อยสุ ด
-ผูเ้ ข้ารับการอบรมนาเสนอพฤติกรรมของ
ตนเองข้อสู งสุ ดและข้อน้อยสุ ด
-วิทยากรสรุ ป การทากิจกรรมนี้ทาให้ตนเอง
เห็นวิธีการและมองเห็นจุดอ่อนของตนเอง
เพื่อที่จะไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน สามารถ
ติดตามผลถึงความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองได้หลังจากผ่านการอบรมไปแล้ว

เทคนิค

สื่ อและอุปกรณ์

เนือ้ หำหลักสู ตร
1.อธิ บายคุณลักษณะของผูน้ าแต่ละประเภท
- ผูน้ าแบบสั่งการ Telling Leadershi
- ผูน้ าแบบปรึ กษา Selling Leadership
- ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม Participating Leadership
- ผูน้ าแบบตัวแทน Delegating Leadership
2.องค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
- ผูบ้ งั คับบัญชา (ผูบ้ ริ หารระดับสู ง)
- ผูน้ บริ หารระดับกลาง (กลุ่มงานต่างๆ)
3.ผูป้ ฏิบตั ิ (คนงาน ผูท้ างานระดับล่าง) แนวทางการสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่ วม ในการ
บริ หารงานขององค์กรใดๆ นั้น มีรูปแบบอยูห่ ลายสถานะ สิ่ งที่จะส่ งผลต่อการเกิดบรรยากาศเพื่อทุกคนและ
ยังไปสู่ ความสาเร็ จของเป้ าหมายที่ตอ้ งการนั้น มีความจาเป็ นในทิศทางของการสร้างและสนับสนุน คือ

68

- กำรพัฒนำควำมรู้ สึก รับผิดชอบ ซึ่ งเป็ นการที่บุคคลในฐานะต่างๆ ต้องก่อความรู ้สึก
และสร้างแรงกระตุน้ ต่อบุคคลอื่นๆ ให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ บทพื้นฐานแห่ งความที่บุคคลมีความ
มัน่ ใจว่าเหตุและผลทางความคิดจะได้รับการสนับสนุน
- กำรริเริ่มลักษณะแห่ งพฤติกรรมบุคคล เป็ นข้อคิดแห่งการสร้างรู ปลักษณ์ของการ
แสดงออกของบุคคล ลดและขจัดปมความคิดขัดแย้งหรื อความขลาดกลัวจากพฤติกรรมบุคคลให้ลดน้อย
สร้างความกล้าต่อการแสดงออก
- กำรเปิ ดโอกำสเพือ่ กำรแลกเปลีย่ น ย่อมเป็ นผลดีต่อกลุ่มและบุคคลได้ในระดับกระทา
เพราะโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆ หรื อประสบการณ์มกั ถูกปิ ดกั้นด้วยคาสัง่ หรื อความคิด
เบื้องบน การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนย่อมส่ งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนาความคิดต่างๆ ได้
-กำรสนับสนุนแนวควำมคิดทีส่ ำมำรถเป็ นแบบอย่ ำงได้ ซึ่ งการสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้น
สามารถดาเนินการในทิศทางของบประมาณหรื ออื่นใดเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดผลแห่งการสร้างสถานะบุคคลได้
ไว้วางใจองค์กรให้ความร่ วมมือต่อองค์กรได้มาก
- สถำนกำรณ์เพือ่ กำรบริหำรหรือจัดกำร ผูบ้ ริ หารต้องคานึงถึงสถานการณ์ในการจัดการ
งานด้วยเสมอ เพื่อผลสู งสุ ด การเลือกแบบการบริ หารใดๆ ย่อมส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมได้ ปั จจุบนั การ
บริ หารส่ วนใหญ่ มุ่งแบบการมีส่วนร่ วมเพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสแห่งบรรยากาศการริ เริ่ มสร้างสรรค์
- กำรมองหำควำมคิดเฉพำะในส่ วนทีด่ ี เป็ นมุมมองของการบริ หารที่ตอ้ งการผลสัมฤทธิ์ วา่
เมื่อบุคคลใดเสนอแนวคิดเพื่องานแล้วควรได้เห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุคคลอื่นๆ ด้วยดี
มิใช่มุ่งแนวทางเพื่อความขัดแย้งหรื อสร้างฐานการไม่ยอมรับให้เกิดขึ้น
- จูงใจให้ เกิดกำรสร้ ำงกระบวนกำรควำมคิดให้ เกิดในทุกกลุ่มงำน การสร้างแรงจูงใจย่อม
เป็ นผลต่อบุคคลที่กา้ วมาสู่ การต้องการมีส่วนร่ วมเสมอ หากผลตอบแทนเหล่านี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ตน ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นกับปฏิกิริยาของบุคคลโดยรวมขององค์กรด้วยว่าจะทาให้ได้เพียงใด
วิธีกำร
1.บรรยายให้ความรู้ อภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง
2. จัดกลุ่มระดมความคิดเห็นในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ/สรุ ปสาระสาคัญ
3. จัดทาแบบทดสอบระหว่างการอบรม
4. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรม 30 วัน
สื่ อกำรสอน

1. สื่ อ Power Point
2. แบบประเมินตนเองก่อนการอบรม
3. การแสดงบทบาทสมมุติ ผูน้ าในแบบต่าง /สรุ ปความคิดเห็นผูน้ าที่พึงประสงค์
4. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี กระดาษA4
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6. กิจกรรมเล่นเกมส์ผนู ้ า 4 ทิศ และเกมส์เป็ ดเจ้าปั ญหา
ระยะเวลำ

นาเสนอให้ความรู้ 6 ชัว่ โมง

วิทยำกร

อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิ ชย์

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดจำกกำรเรียนรู้
การเห็นคุณค่าของสิ่ งที่เราทา ความรู ้กบั ใจต้องมาก่อน ทาอย่างไรให้ สมาชิก เห็นคุณค่า ต้อง
ได้ใจ ให้เขาเห็นตัวอย่าง เห็นประโยชน์ของการทางานเป็ นนักสหกรณ์ การช่วยเหลือตนเอง หน้าที่ของเรา
จะทาให้ เราได้ใจ ของเค้า เราใส่ ใจกับงานแค่ไหน ภาวะผูน้ า ถ้าใจยังไม่มีความเป็ นผูน้ า และเห็นคุณค่า
ในสิ่ งที่ตวั เองทา การที่เราจะให้ผนู ้ ามีใจ ต้องพยายามทาให้ทุกคนเห็นคุณค่าตนเอง จะนาไปสู่ ความเป็ น
เป็ นผูน้ าที่ดี
วิธีและเกณฑ์ กำรประเมิน
วิทยากรประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบฟอร์ มในการเก็บข้อมูล
บันทึกผลสรุ ปกำรจัดกำรเรี ยนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้ ของหน่ วยเรียนรู้ ในหลักสู ตร
หน่ วยเรียนรู้ที่ 3
กระบวนทัศน์ ในกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
เพื่อให้ผนู ้ าสหกรณ์อธิ บายได้วา่ ทาไมผูน้ าต้องมีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สำระกำรเรี ยนรู้
1. การปรับกระบวนทัศน์ดา้ นการพัฒนาสหกรณ์
2. ปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
 ICA Blueprint
 นโยบายของรัฐ (การปฏิรูปประเทศไทย)
 นโยบายของ ช.ส.ค.
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
เทคนิค
10 นาที วิทยากรเกริ่ นนาสาระสาคัญก่อนเข้าสู่ เนื้อหา
-นาเสนอ
1.การปรับกระบวนทัศน์ดา้ นการพัฒนาสหกรณ์ -สื่ อการสอนแผ่นที่ 2
2.ปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
-ICA Bluepring
-นโยบายของรัฐ
-นโยบายของ ช.ส.ค.

สื่ อและอุปกรณ์
Power point
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เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
20 นาที -วิทยากรให้ผเู้ ข้ารับการอบรมระดมความคิด
ประเด็น “ท่านอยากเห็นขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
ในอีก 10 ปี ข้างหน้าเป็ นอย่างไร” ใช้เวลา 5 นาที
-ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมนาเสนอให้เพื่อนที่นงั่ ใกล้
กันฟัง
-ให้สรุ ปรวมเป็ นกลุ่มเล็ก 4 คน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และส่ งตัวแทนนาเสนอ
-วิทยากรสรุ ปภาพรวม
2 ชม. วิทยากรนาเข้าสู่ เนื้อหา การปรับกระบวนทัศน์
โดยมีรายละเอียดหัวข้อ ดังนี้
1.ความหมายของกระบวนทัศน์
2.ปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
-Credit Union – a Global Network
-ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
-ข้อมูลของสหกรณ์
-ICA Blueprint 2020 (จานวน ll สไลด์หน้า 1016)
-ภารกิจเครดิตยูเนี่ยน
-บทบาทของเครดิตยูเนี่ยน
-ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสหกรณ์ในระยะ 10
ปี (หน้า16-17)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11
4. นโยบาย ช.ส.ค.
15 นาที วิทยากร ขอให้ ผูเ้ ข้ารับการอบรม ทบทวน
วิสัยทัศน์ของช.ส.ค.
โดยการเอาข้อมูลที่ระดมเกี่ยวกับขบวนการ
เครดิตยูเนี่ยนเป็ นข้อมูลในการทบทวน
วิสัยทัศน์ ช.ส.ค.
-ระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนและนาเสนอ
15 นาที วิทยากรสรุ ปเนื้ อหา

เทคนิค
-ระดมความคิดเห็น
-นาเสนอ

สื่ อและอุปกรณ์
-Power point
-กระดาษชาร์ท

-บรรยาย
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 4-36

-Power point
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย

-ระดมความคิดเห็น
-แลกเปลี่ยนและนาเสนอ

กระดาษปรู๊ ฟ
ปากกา

สรุ ปเนื้ อหาการบรรยาย
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เนือ้ หำหลักสู ตร
1.กระบวนทัศน์เรื่ องการพัฒนาสหกรณ์
2.แนวทางในการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสอดรับกับปั จจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
วิธีกำร
1.
2.
3.
4.

บรรยายให้ความรู ้ อภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง
จัดกลุ่มระดมความคิดในการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ/สรุ ปสาระสาคัญ
ทาแบบทดสอบระหว่างการอบรม
ติดตามผลหลังการจัดอบรม 30 วัน

สื่ อกำรสอน

1. สื่ อ Power Point
2. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี กระดาษA4

ระยะเวลำ

นาเสนอให้ความรู้ 3 ชัว่ โมง

วิทยำกร

คุณเครื อวัลย์ ชลนัย ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดจำกกำรเรียนรู้ ผูเ้ ข้าอบรมให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ
1. ความยัง่ ยืนของเครดิตยูเนี่ยน อันประกอบด้วยความมัน่ คง หนี้สินลดลง วินยั ชีวติ
หลักประกันความมัน่ คง
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็ นสถาบันแห่งทุน การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ เศรษฐกิจ สังคม AEC
3. สถาบันการเงินที่เข้มแข็ง เป็ นศูนย์รวมของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน มีความมัน่ คงทางการ
เงิน
4. การพัฒนาคน การพัฒนาความรู้ และค้นหาวิธีการในการที่จะพัฒนาคน
5. การทาให้ฐานรากของขบวนการสหกรณ์ให้ยงั่ ยืน โดยการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ อัน
ประกอบด้วย หลักการสหกรณ์ จิตตารมณ์ คุณธรรมสหกรณ์
วิธีและเกณฑ์ กำรประเมิน
วิทยากรประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบฟอร์ มในการเก็บข้อมูล
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บันทึกผลสรุ ปกำรจัดกำรเรี ยนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้ ของหน่ วยเรียนรู้ ในหลักสู ตร
หน่ วยเรียนรู้ที่ 4
กำรจัดกำรสหกรณ์ ที่ดภี ำยใต้ หลักกำรสหกรณ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
เข้า ใจสาระส าคัญของหลักการสหกรณ์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร
จัดการสหกรณ์ตามแบบแผนที่สืบทอด
สำระกำรเรี ยนรู้
1. หลักการสหกรณ์สากล 7 ข้อ
1.การเปิ ดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ
2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3.การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4.การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ
5.การศึกษาฝึ กอบรมและข้อมูลข่าวสาร
6.การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
7.การเอื้ออาทรต่อชุมชน
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
เทคนิค
15-20 นาที กำรเกริ่นนำ
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 4-ก่อนนาเข้าสู่ เนื้ อหา วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทราบ 13
-ระดมความคิด
ถึงที่มาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณค่า และค่านิยม
สหกรณ์
-วิทยากรให้ผเู้ ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คาขวัญของสภาเครดิตยูเนี่ยน โลก เพื่อเลือกว่า
คาขวัญใดสภาเครดิตยูเนี่ยนให้ ความสาคัญกับเรื่ องใด
มากที่สุด
-วิทยากรสรุ ปการทากิจกรรม

สื่ อและอุปกรณ์
กระดาษปรู๊ ฟ
ปากกา
Power Point

75

เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
15-20 นาที นาเข้าสู่ เนื้ อหา
หลักการพื้นฐานของเครดิตยูเนี่ยนคือ การรวมคน ให้
มาร่ วมกันดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์คือการมี
คุณภาพชีวติ ทีดี จึงจาเป็ นต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา มา
กาหนดให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถดาเนิ นการต่างๆ ได้
อย่างเป็ นระเบียบภายใต้เงื่อนไขของการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสหกรณ์ (รวม
เครดิตยูเนี่ยน) ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามที่ ICA ได้
กาหนดไว้เมื่อปี 2536 ที่เรี ยกว่าหลักการสหกรณ์
ประเด็นสาคัญ
1.ความหมายของหลักการสหกรณ์
2.วิวฒั นาการหลักการสหกรณ์
3.หลักการสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบนั
เนื้อหา
1.ความหมาย
หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยดึ ถือ
ปฏิบตั ิเพื่อให้คุณค่า ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผลเป็ น
รู ปธรรม”
2. วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. เป้ าหมาย ของสหกรณ์
4.วิวฒั นาการหลักการสหกรณ์
พ.ศ.2387 หลักการสหกรณ์รอชเดล
พ.ศ.2538 หลักการสหกรณ์ปัจจุบนั
15-20 นาที หลักกำรสหกรณ์ สำกลทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน
หลักกำรข้ อที่ 1 กำรเป็ นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้ำง
- จุดอ่อนประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
1.คุณสมบัติของสมาชิกที่ทาให้เครดิตยูเนี่ยนไม่
เข้มแข็ง (เช่นในเรื่ องของการกาหนดวงสัมพันธ์)
2.วิธีการให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ที่ถูกต้องตาม
ข้อบังคับ ต้องทาอย่างไร(ต้องมีการสอบสวนก่อน
ให้ออก ซึ่งต้องใช้คุณธรรม)

เทคนิค
สื่ อและอุปกรณ์
-บรรยายให้ความรู้
Power Point
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 14- เอกสารความรู้
17
-ให้ผ.ร.อ.ร่ วมกัน
วิเคราะห์หลักการ
พื้นฐานของเครดิตยู
เนี่ยน คืออะไร
-นาเสนอข้อมูล
-ให้ร่วมวิเคราะห์
หลักการสหกรณ์รอช
เดช

-บรรยายความรู้
ประกอบข้อบังคับ
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 2025
-มีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในจุดอ่อน
ของหลักการในข้อนี้

-เอกสาร
ประกอบความรู้
-ข้อบังคับ
-Power point
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เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
15-20 นาที หลักกำรข้ อที่ 2 กำรควบคุมโดยสมำชิ กตำมหลัก
ประชำธิปไตย
- ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
- ประชาธิปไตย ตามข้อสังเกตของ ICA
ประเด็นสาคัญ สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสี ยง
1. สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสี ยง ใช้เสี ยงข้างมาก เว้น
แต่บางกรณี ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกที่มาประชุม
2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการเลือก
และรับเลือกเป็ นกรรมการและผูต้ รวจสอบ
กิจการ
15-20 นาที หลักกำรข้ อที่ 3 กำรมีส่วนร่ วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก
- ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
- ความสาคัญของทุนสารอง
- PEARLS และ CFSAW
- ทุนสารองของเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

เทคนิค
-บรรยายความรู้
ประกอบ/พรบ.สหกรณ์
-สื่ อการสอนแผ่นที่2634
ให้ผเู้ ข้าอบรม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ในจุดอ่อนของหลักการ
ข้อนี้ที่ปฏิบตั ิอยูใ่ น
เครดิตยูเนี่ยน

สื่ อและอุปกรณ์
-เอกสาร
ประกอบความรู้
-พ.ร.บ.
-Power point

-บรรยายความรู้
ประกอบ/เครื่ องมือทาง
การเงิน
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 3544
ให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายถึง
ความสาคัญของทุน
สารองอย่างเข้าใจง่ายๆ
15-20 นาที หลักกำรข้ อที่ 4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็ นอิสระ -บรรยายความรู้
ประกอบการควบคุม
- ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
- การปกครองตนเองหมายถึง การพึ่งพาตนเอง ภายใน
เป็ นหลัก นาหลักการบริ หารความเสี่ ยงและการ -สื่ อการสอนแผ่นที่ 4554
ควบคุมภายในมาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ให้ผเู้ ข้าอบรมกล่าวถึง
- คุณภาพการควบคุมภายในของเครดิตยูเนี่ยน
การควบคุมภายใน
เป็ นอย่างไรบ้าง จากรายงานของ กตส.
เครดิตยูเนี่ยน เป็ น
อธิ บายเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงอย่างง่ายๆ
อย่างไรเคยมีความเสี่ ยง
อะไรเกิดขึ้นบ้าง

-เอกสาร
ประกอบความรู้
-เครื่ องมือทาง
การเงิน
-Power point

-เอกสาร
ประกอบความรู้
-การควบคุม
ภายใน
-การบริ หารความ
เสี่ ยง
-Power point
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เวลา
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
15-20 นาที หลักกำรข้ อที่ 5 กำรศึกษำฝึ กอบรมและสำรสนเทศ
- ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
เป็ นจุดแข็งของเครดิตยูเนี่ยนเมื่อเปรี ยบเทียบกับสหกรณ์
ประเภทอื่นๆ อีก 6 ประเภท

15-20 นาที หลักกำรข้ อที่ 6 กำรร่ วมมือระหว่ำงสหกรณ์
- ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
การทาธุ รกิจระหว่างกันควรคานึงถึงประเด็นอะไรบ้าง

5-10 นาที

หลักกำรข้ อที่ 7 กำรเอือ้ อำทรต่ อชุ มชน
- ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีจึงต้องคืนให้สังคมและ
ชุมชนบ้าง

5-10 นาที

วิทยากรสรุ ปเนื้ อหาจากการบรรยาย
และให้ผเู้ ข้ารับการอบรมซัก-ถาม

เทคนิค
-บรรยายความรู้
-สื่ อการสอนแผ่นที่5559
ให้ผเู้ ข้าอบรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ว่ามีจุดอ่อนในทาง
ปฏิบตั ิอะไรบ้าง
-บรรยายความรู้
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 6064
-ให้ผเู้ ข้าอบรม
ยกตัวอย่างการร่ วมมือ
กันในพื้นที่
-บรรยายความรู้
-สื่ อการสอนแผ่นที่ 6571
-ให้ผเู้ ข้าอบรม
ยกตัวอย่างในหลักการ
ข้อนี้
ซัก-ถาม

สื่ อและอุปกรณ์
-เอกสาร
ประกอบความรู้
-Power point

-เอกสาร
ประกอบความรู้
-Power point

-เอกสาร
ประกอบความรู้
-Power point

เนือ้ หำหลักสู ตร
1.ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ท้ งั 7 ข้อ
2.ทบทวนการบริ หารงานตามหลักการสหกรณ์สากล
วิธีกำร
1. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรมด้วยแบบทดสอบความรู ้เรื่ องทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. บรรยายให้ความรู้ ปรับทักษะและทัศนคติพร้อมสื่ อการสอน
3. อภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง
4.ปฏิบตั ิจริ งการอนุ รักษ์ ดูแลทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
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สื่ อกำรสอน

5. ติดตามผลหลังจากการจัดอบรมให้ 30 วัน
1. สื่ อ Power Point
2. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม
3. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี กระดาษA4

ระยะเวลำ

นาเสนอให้ความรู้ 3 ชัว่ โมง

วิทยำกร

นายสุ รจิตต์ แก้วชิงดวง

ผลลัพธ์ ทเี่ กิดจำกกำรเรียนรู้
ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการสหกรณ์ที่ดี รวมถึงเครื่ องมือที่จะสามารถนามา
วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริ หารงานสหกรณ์ให้ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งมีเครื่ องที่ใช้สามารถวิเคราะห์ทาง
การเงิน การบริ หาความเสี่ ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อ พ.ร.บ. สหกรณ์ ซึ่ งผูน้ าที่ดีจาเป็ นจะต้องทราบ
และเข้าใจว่าการทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หารของสหกรณ์ จะต้องใช้ขอ้ มูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อกาหนด
ทิศทางในการบริ หารงาน ตลอดจนการมีธรรมภิบาลในสหกรณ์
วิธีและเกณฑ์ กำรประเมิน
วิทยากรประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบฟอร์ มในการเก็บข้อมูล
บันทึกผลสรุ ปกำรจัดกำรเรี ยนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนรู้ ของหน่ วยเรียนรู้ ในหลักสู ตร
หน่ วยเรียนรู้ที่ 5
กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
เห็นความสาคัญของการจัดการโซ่อุปทานธุ รกิจสหกรณ์ และมีทกั ษะจากแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของการจัดการธุ รกิจเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
สำระกำรเรี ยนรู้
1. การสร้างสมรรถนะผูป้ ระกอบการในตัวผูน้ า
2. การสร้างแบรนด์
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
4. ทรัพย์สินทางปัญญา
5. การสร้างเครื อข่าย
กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
เวลำ
หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
30 นาที -เกริ่ นนาก่อนเข้าสู่ เนื้ อหา
-วิทยากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม
60 นาที วิทยากรนาเข้าสู่ เนื้อหา
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริ บทการดาเนินงานของ
สหกรณ์ องค์ประกอบด้วย 3 ส่ วน เอกชน รัฐ สหกรณ์
-วิทยากรนาเสนอประสบการณ์จากองค์ความรู้ดา้ นการบริ หาร
จัดการในต่างประเทศ
-บรรยายความรู ้เรื่ องการจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์
-วิทยากรยกตัวอย่างการบริ หารจัดการของ เซ่เว่น และ Farmer

เทคนิค
-แลกเปลี่ยน
-ซัก-ถาม
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
-ซัก-ถาม
-บรรยาย

สื่ อและอุปกรณ์

-Power point
สื่ อการสอน
แผ่นที่ 3-9
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยายเรื่ อง
การจัดการโซ่
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เวลำ

หัวข้ อ/เนือ้ หำกำรสอน/ขั้นตอนกำรสอน
Shop มาเป็ นกรณี ศึกษาในการนาเข้าสู่ เนื้อหาการบรรยาย
-วิทยากรบรรยายความรู ้โดย นาเนื้ อหาชุดความรู ้จากข้อมูล
ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริ การ การเงิน ความรู ้/นวัตกรรม โมเดล
ของการบูรณาการโซ่อุปทาน ว่าด้วยการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างผูผ้ ลิตไปถึงผูบ้ ริ โภค
-วิทยากรผลักดันให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมไปดาเนินการจัดการโซ่
อุปทานในระบบการบริ หารจัดการกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
60 นาที วิทยากรบรรยายเนื้อหา
-การจัดการโซ่ อุปทานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน
-กระบวนการดาเนินงานของโครงการสาหรับสิ นค้าเป้ าหมาย
-เครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่ศูนย์พฒั นา
-การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทาน
-โซ่อุปทานตัวแบบธุ รกิจ Farmer Shop
-สมรรถนะ 5 ประการของผูป้ ระกอบการ
-การประเมินสมรรถนะของผูป้ ระกอบการ
-การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการดาเนินงานของระบบธุ รกิจ
Farmer Shop ที่มีต่อผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค
-เครื อข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมที่เป็ นผลลัพธ์จากการเชื่อมโยง
โซ่อุปทาน
-ผ่าโครงสร้างชาวนาไทย ทาไม ทานาแล้วไม่ได้นา
30 นาที สรุ ปเนื้ อหาการบรรยาย
1. วิทยากรนาเสนอองค์ความรู้ในเรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ งสอดคล้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนมากที่สุด ในการนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
2.วิทยากรสรุ ปเนื้ อหาและแสดงความคิดเห็นกรอบแนวคิดใน
การที่จะช่วยพัฒนาชุมนจะต้องมีการสร้างความเข้าใจ
วิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและหากรอบแนวคิดในการ
ช่วยชุมชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ดงั รายละเอียดแนวคิดความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมในวิถีอาชีพและวิถีชีวติ
ของชาวนา

เทคนิค

สื่ อและอุปกรณ์
อุปทานใน
ธุ รกิจสหกรณ์

-บรรยาย
-ยกตัวอย่าง
-ซัก-ถาม
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

-Power point
สื่ อการสอน
แผ่นที่ 10-26
-องค์ความรู้จาก
ประสบการณ์
ในการส่ งเสริ ม
ความรู้
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
สื่ อการสอน
แผ่นที่ 2

-บรรยาย
-ยกตัวอย่าง
-ซัก-ถาม
-แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

-กระดาษปรู๊ ฟ
-องค์ความรู้จาก
ประสบการณ์
ในการส่ งเสริ ม
ความรู้
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
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สรุ ปท้ ำยบท
1. เครดิตแต่ละจังหวัด ถ้าจะทาธุ รกิจควรจะเป็ นของแต่ละจังหวัดนั้น และเป็ นจุดเล็ก ๆ
2. ระบบการจัดการ ในเรื่ องโซ่ อุปทาน สามารถนาไปใช้กบั เรื่ องของเงินได้ ว่าจะมีระบบการจัดการด้าน
การเงินได้อย่างไร
3. ถ้าจะขยายผลในเรื่ องโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กบั เครดิตยูเนี่ยนในเรื่ องของ ต้นน้ ากับกลางน้ า ได้
ดังนี้
ต้ นนำ้ จากการทางานของชมรม ซึ่ งมีบทบาทในการการจัดการสหกรณ์/กลุ่มฯในเบื้องต้น
กลำงนำ้ สถาบันเครดิตยูเนียน ชุมนุมสหกรณ์
ปลำยนำ้ สมาชิก ชุมชน ชมรม ที่มีศกั ยภาพ ในการทา Farmer Shop
4. การจะพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั สมาชิกได้อย่างแท้จริ ง การรวมตัวของสมาชิกในการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ เห็นคุณค่าของการอุดหนุ นผลิตภัณฑ์กนั เอง
เขียนแผนธุ รกิจ และรวบรวมผลิตภัณฑ์ และเลือกสถานที่ในการจาหน่ายเป็ นตลาดนัด แต่จะแตกต่าง
จากที่อื่นในการเรื่ องของการสร้างมูลค่า โดยการ
ขายสิ นค้าพร้อมกับการให้ความรู ้ผสมผสานไปด้วย
5. โครงการตลาดเกษตรกร ร้านค้าสหกรณ์ประจาอาเภอ ชุมนุมสหกรณ์ให้การสนับสนุนสิ นเชื่อ ให้
ความรู ้ กับเกษตร ชมรมเป็ นเครื อข่ายในการนาพาไปสู่ สหกรณ์/กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยเริ่ มจาก
จ.เพชรบุรี เป็ นโมเดล
6. แนวคิดสาคัญที่จะนาไปสู่ การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีอาชีพและวิถีชีวติ เป็ นการสะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมในการประกอบอาชีพและการดาเนิ นชีวติ ของชาวนา
ซึ่ งหากมีกิจกรรมบางอย่างในการดาเนินชีวิตยอมส่ งผลดีต่อกิจกรรมในการประกอบอาชีพ ในทาง
กลับกัน หากชาวนามีกิจกรรมในการอาชีพก็จะส่ งผลต่อการดาเนินชีวิตเช่นเดียวกัน ดังรู ปความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมในวิถีอาชีพและวิถีชีวติ ของชาวนา
วิธีกำร
1. บรรยายให้ความรู้ อภิปราย ซักถาม ยกตัวอย่าง
2. จัดกลุ่มระดมความคิดเห็นในการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ/สรุ ปสระสาคัญ
3. ดูงานด้านการประกอบการ
4. จัดทาแบบทดสอบระหว่างการอบรม
5.ติดตามผลหลังการจัดอบรม 30 วัน
สื่ อกำรสอน

1. สื่ อ Power Point
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2. ประเด็นการอภิปราย 1 ชุด
3. แบบประเมินติดตามผลหลังการอบรม
6. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี กระดาษA4
ระยะเวลำ

นาเสนอให้ความรู้ 3 ชัง่ โมง

วิทยำกร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผลลัพธ์ ทเี่ กิดจำกกำรเรียนรู้
ผูเ้ ข้าอบรม เข้าใจในรู ปแบบการทาธุ รกิจของระบบสหกรณ์ ซึ่ งผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะ
มุ่งไปที่สมาชิก การช่วยเหลือสมาชิกโดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ เพื่อจะได้มีอานาจในการต่อรอง
รวมถึงมีกลุ่มเงินทุนที่เป็ นของชุมชนจากการระดมเงินออมของสมาชิก ตลอดถึงการคิดค้นรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกในชุมชนโดยตรง
วิธีและเกณฑ์ กำรประเมิน
วิทยากรประเมินการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยวิธีการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบประเมินในการเก็บข้อมูล
บันทึกผลสรุ ปกำรจัดกำรเรี ยนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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3.1.10 รำยกำรสื่ อเรี ยนรู้
รายการสื่ อเรี ยนรู ้ที่แนะนามา จานวนทั้งสิ้ น 23 รายการจัดเตรี ยมเพื่อให้วทิ ยากรใช้ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้ มีรายะเอียด ดังนี้
หน่ วย
หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 1
จิตวิญญาณสหกรณ์
หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 2
ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม

หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 3
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 4
การจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้
หลักการสหกรณ์

หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 5
การจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจ
สหกรณ์

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รำยกำรสื่ อเรียนรู้
บัตรคา
สื่ อ Power Point
กระดาษปรู๊ ฟ ปากกาเคมี
กระดานไวบอร์ด
กระดาษชาร์ ทเท่ากับ A 4 (สมมุติให้เป็ นบ้าน)
เอกสารความรู้ 3 ชุด
สื่ อ Power Point พร้อมภาพประกอบตัวอย่างจริ ง 1 ชุด
แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง
แบบประเมินพฤติกรรมแห่งการเป็ นผูน้ าที่ดี
สื่ อ Power Point พร้อมภาพประกอบตัวอย่างจริ ง 1 ชุด
กระดาษปรู๊ ฟ ปากกาเคมี
เอกสารความรู้ 1 ชุด
กระดาษปรู๊ ฟ ปากกาเคมี
สื่ อ Power Point พร้อมภาพประกอบตัวอย่างจริ ง 1 ชุด
เอกสารความรู้ขอ้ บังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เอกสารความรู้เรื่ อง พ.ร.บ. สหกรณ์
เอกสารความรู้เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เอกสารความรู้เรื่ อง การควบคุมภายใน
เอกสารความรู้เรื่ อง การบริ หาความเสี่ ยง
สื่ อ Power Point
เอกสารความรู้ เรื่ อง การจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์
เอกสารองค์ความรู ้จากประสบการณ์ในการส่ งเสริ มความรู ้
กระดาษปรู๊ ฟ /ปากกาเคมี
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3.1.11 กำรจัดอบรม
การจัดอบรมเป็ นกิจกรรมหนึ่ งของโครงการวิจยั โดยมีความมุ่งหวังจากการจัดอบรมเพื่อ
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูน้ าเครดิตยูเนี่ยนในระดับผูบ้ ริ หารของ ช.ส.ค. ซึ่ งมีหน้าที่ดูแลให้คาแนะนาส่ งเสริ มกับ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็ นกลุ่มทดลองเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิตามเนื้ อหา
หลักสู ตรตามกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ทีมวิจยั และวิทยากรได้กาหนดเนื้ อหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ จานวน 1 ครั้ง
ระยะเวลา 4 วัน เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการปรับเนื้ อหาและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
ผูน้ าสหกรณ์ จานวน 19 คน และเป็ นการสร้างภาคีความร่ วมมือในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ให้สมาชิกเครดิตยู
เนี่ยน ที่อยูใ่ นพื้นที่การดาเนิ นงานของ ช.ส.ค. จึงกาหนดการจัดฝึ กอบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558
ดังนี้
ที่
หัวข้ อกำรสั มมนำ
1. ปฐมนิเทศ
จิตวิทยาเบื้องต้นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการ
พัฒนา
2. หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 1 จิตวิญญาณสหกรณ์
3. หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 2 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
4

หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 3 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
5. หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 4 การจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้
หลักการสหกรณ์
6. หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 5 การจัดการโซ่อุปทานธุ รกิจ
สหกรณ์
7. จัดทาโครงการนาเสนอ

วันที/่ เดือน
23 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น.

สถำนทีจ่ ัดสั มมนำ
ช.ส.ค.

23 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00-16.00 น.
24 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น.
24 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00-16.00 น.
25 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-12.00 น.
25 ตุลาคม 2557
เวลา 13.00-16.00 น.
26 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00-12.00 น.

ช.ส.ค.
ช.ส.ค.
ช.ส.ค.
ช.ส.ค.
ช.ส.ค.
ช.ส.ค.
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3.2 ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดอบรม
ผลการดาเนินงานการจัดอบรมหลักสู ตร “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะ
ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่งประเทศไทย จากัด มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 การจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด มีผนู้ าเครดิตยูเนี่ยนเข้ารับการอบรม จานวน 19 คน จาก 6
สาขาทัว่ ประเทศ

ความมุ่งหวังในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผนู้ าเครดิตยูเนี่ยนได้นาความรู้ที่ได้รับ

ไป

ส่ งเสริ มให้ความรู ้ ผลักดัน และเผยแพร่ หลักสู ตรผูน้ าเครดิตยูเนี่ยนสู่ ผนู ้ าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระดับ
ภูมิภาคต่อไป รวมถึงมีคู่มือการเรี ยนรู ้ สื่ อการสอนให้กบั บุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อใช้ใน
การเผยแพร่ ความรู ้ไปยังสหกรณ์สมาชิก และยังเป็ นการผลักดันให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนนาองค์ความรู ้จาก
หลักสู ตรการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่วยบรรจุไว้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรที่สหกรณ์จดั อบรมให้ความรู ้กบั สมาชิก
ก่อนเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่น หลักสู ตรเครดิตยูเนี่ยนพื้นฐาน หลักสู ตรบทบาทหน้าที่
สมาชิก หลักสู ตรบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ รวมถึงยังเป็ นการเผยแพร่ ความรู ้ไปยังเครื อข่ายต่างๆ ที่มีอยู่
แล้วในพื้นที่ เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่ม อบต. กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอยูใ่ นชุมชนอยูแ่ ล้วให้
มีความรู ้ ความเข้าใจ ตามเนื้ อหาหลักสู ตรห่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 5 หน่วย เพื่อนาไปใช้ในทิศทางเดียวกันกับกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยน
การเพิ่มเติมองค์ความรู ้ ซึ่ งจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของผูน้ าเครดิตยูเนี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ ึน
โดยการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมพัฒนาหลักสู ตรต่อยอดจากเดิม

เช่น

กระบวนการบริ การจัดการองค์การ

กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน กระบวนการสร้างเครื อข่าย การจัดทาแผนการผลิต
การกาหนดกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาผูน้ าเครดิตยูเนี่ยนของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อ
สร้างสมรรถนะการแข่งขันและความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีประสบการณ์อาชีพอย่างชาญฉลาด

มีอานาจ

ต่อรองสามารถเชื่ อมต่อตลาดได้อย่างมัน่ คงและก้าวไกล
ดังนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องดาเนินงานจัดฝึ กอบรมหลักสู ตร “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อ
ยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผา่ นกลไกสถาบัน
พัฒนาเครดิตยูเนี่ยน เพื่อยกระดับสมรรถนะแก่กลุ่มเป้ าหมายเครดิตยูเนี่ยน พร้อมทั้งเพื่อสร้างตัวแบบและ
แนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับชุมชนเข้มแข็งที่มีกลไกของระบบเครดิตยูเนี่ยนสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการปรับทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการอบรม ทีมวิจยั ได้ประชุ มและปรึ กษาร่ วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ
จึงได้เพิ่มประเด็นหัวข้อ “จิ ตวิทยาเบื้องต้นสาหรับผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านพัฒนา” เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมได้เข้าใจถึ ง
ความสาคัญและความจาเป็ นในการจัดอบรมหลักสู ตร “การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ า
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" รวมถึงได้เกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานประจาที่ดาเนิ นการอยู่
รวมถึ งการทางานด้า นพัฒนา ซึ่ งมี ความส าคัญเป็ นอย่างยิ่งเพราะรู ปแบบของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน เป็ น
เครื่ องมื อที่ จะช่ วยพัฒนาด้านคน พัฒนาเศรษฐกิ จ และพัฒนาสังคม

โดยวันแรกของการอบรมได้เชิ ญ

วิทยากรอาจารย์สมชาย สุ นทรยาตร มาบรรยายให้ความรู ้ เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้นสาหรับผูป้ ฏิ บตั ิงานด้าน
พัฒนา โดยวิทยากรทาหน้าที่เป็ นผูน้ ากระบวนการ ในการจัดอบรม -เกริ่ นเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้ วนั นี้ จะเน้น
ทางด้านพฤติกรรม/ความรู้สึก/ ความต้องการ โดยการชี้ แจงเทคนิ คการเรี ยนการสอนจะเป็ นในรู ปแบบของ
การให้ทุกคนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมต่าง ๆร่ วมกันระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการอบรม การนาเข้าสู่ เนื้ อหา
จิตวิทยา โดยมีเนื้อหาประกอบการนาเสนอพร้อมยกตัวอย่างและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมี
ส่ วนร่ วมทากิ จกรรม การเรี ยนรู้โดยใช้ความคิดและความรู้ สึก

-วิทยากรขอให้ผเู้ ข้ารับการอบรมยืนใช้

ความคิดนึ กถึงบ้านว่าที่อยูเ่ ป็ นลักษณะแบบไหน โดยการนึ กถึงเรื่ องตนเอง นาความรู้สึก ใส่ ไป

จากนั้น

วิทยากรสรุ ปการทากิจกรรม ในความคิดทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ตดั สิ นถูก-ผิด ใส่ ใจกับความแตกต่างร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ ในระหว่างที่ดาเนิ นกิ จกรรม วิทยากรก็จะใช้วิธีสังเกตผูเ้ ข้าอบรม มีการให้ผเู ้ ข้า
อบรมจับคู่กนั หันหน้าเข้าหากันคุยกันในเรื่ องที่บา้ น ครอบครัว ใช้เวลา 5 นาที และนาเสนอเป็ นคู่ๆ จากนั้น
วิทยากรก็ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมจับคู่ใหม่ ในระหว่างพูดคุยให้ตรวจสอบพฤติกรรม ความรู ้ สึก ความต้องการของเพื่อน
และถามเพื่อนว่า “เช้าวันนี้ มาอบรมที่นี่รู้สึกอย่างไร” ใช้เวลา 5 นาที รวมถึงให้ถามถึงปั ญหาและอุปสรรคที่
กาลังเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั วิทยากรจะสรุ ปประเด็น เรื่ องการรับฟังคนอื่น ความเข้าใจ ฟังทุกเสี ยง และเสี ยงที่มา
จากทุกสถานที่ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงที่เกิดจากการพูดคุ ยนอกเวที ซึ่ งถือว่าเป็ นเสี ยงที่สาคัญมาก ควรนาเข้ามารับ
ฟังด้วย พร้อมกับสังเกตพฤติกรรม ความรู ้สึก ความต้องการ ให้สัมพันธ์กนั ซึ่ งทฤษฏีการฟังแบ่งเป็ น 4 แบบ
1.ฟังแบบรู้แล้ว
2.โต้แย้ง/เถียง
3. รับรู้ความรู้สึก
4. รับรู ้ ความต้องการ คุณค่า
การจะอยูร่ ่ วมกันและไปด้วยกันได้ดว้ ยการสังเกตพฤติกรรม ใส่ ใจความรู ้สึก ความต้องการร่ วมกัน
ถ้าพูดถึงเป้ าหมายอย่างเดียว มีแต่ปัญหาแน่นอน แต่ถา้ สร้างพื้นที่ความปลอดภัย โดย การฟังให้ความ
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และเป้ าหมายก็จะได้แน่นอน จะไม่ก่อให้เกิดสิ่ งที่เกิด
ตรงกันข้าม กลัว ระแวง ห่างเหิ น ท้อถอย

87

เนือ้ หำองค์ ควำมรู้ ประกอบกำรนำเสนอ

ตำแหน่ งของผู้เข้ ำอบรม
1. กรรมการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน
2. ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขา
3. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ช.ส.ค.สาขา
4. ผูจ้ ดั การฝ่ าย
5. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย
6. หัวหน้าพัฒนาสหกรณ์
7. เจ้าหน้าที่พฒั นาสหกรณ์
8. หัวหน้างานจัดการธนกิจ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 คน
3 คน
3 คน
1 คน
2 คน
7 คน
1 คน
1 คน
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ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
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3.2.2 กำรอบรมในหน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง“จิตวิญญำณสหกรณ์ ”
วิท ยากรน าเข้า สู่ บ ทเรี ย นโดยสร้ า งแรงจู ง ใจ เพื่ อ ให้ ผูเ้ ข้า อบรมทุ ก คนได้ส นใจในสิ่ ง ที่ เ ราจะ
ถ่ายทอดโดยให้ผเู ้ ข้าอบรมเขียนความคิดของตนเองในบัตรคาว่าเข้ามาเกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ เพราะอะไร?
จากนั้นก็บรรยายในหัวข้อ 1.ความเป็ นมาสหกรณ์ 100 ปี สหกรณ์ไทย 2.จิตวิญญาณสหกรณ์ ซึ่ งวิทยากรได้
ให้ผเู้ ข้าอบรมทาความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณสหกรณ์ ซึ่ งทุกคนมีความเป็ นเจ้าของ ช่วยเหลือตนเอง และ
ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันไม่เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ทาทุกอย่างให้สมาชิ กทุกคนมีส่วนรวมตามหลักการ
อุดมการณ์สหกรณ์ และค่านิ ยม การที่จะเป็ นผูม้ ีจิตวิญญาณสหกรณ์และสามารถถ่ายทอดไปยังสมาชิ กโดย
การให้เน้นย้ าอย่างสม่ าเสมอและทาอยู่เรื่ อยๆ หรื อปฏิ บตั ิตนเป็ นตัวอย่าง สาหรับประวัติความเป็ นมาของ
สหกรณ์ได้อา้ งถึงมูลเหตุของการก่อเกิ ดสหกรณ์ ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์สากล , ประวัติความ
เป็ นมาสหกรณ์ ในประเทศไทย และประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน รวมถึงบุคคลสาคัญที่เกี่ ยวข้องกับ
สหกรณ์ ท้ งั ในและต่างประเทศ ซึ่ งรู ปแบบของสหกรณ์ ลว้ นแต่เกิ ดจากสภาพปั ญหาเศรษฐกิ จและสังคม
อธิ บายระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย กับเรื่ องระบบเศรษฐกิจทางเลือก (สหกรณ์) เพื่อใช้เข้าใจความหมาย
ของสหกรณ์ที่แท้จริ ง จากนั้นก็ได้ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับความหมายค่านิ ยมและคุ ณค่าสหกรณ์ ความแตกต่าง
ระหว่างคุณค่า (Value) กับ ค่านิยมสหกรณ์(Values) ส่ วนการดาเนินกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน โดย
ยึดหลักจิตตารมณ์ และคุณธรรม -จิตตารมณ์ อันได้ แก่สนใจ ห่ วงใย แบ่งปั น รับใช้ -คุณธรรม 5 ประการ
อันได้แก่ ซื่ อสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบเห็นใจ วางใจกัน เมื่อรวมกันเป็ นสหกรณ์แล้วประโยชน์ของสหกรณ์
ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่นในด้านต่างๆ ดังนี้
-ด้านเศรษฐกิจ
-ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่ งแวดล้อม
-ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-ด้านการส่ งเสริ มระบอบประชาธิปไตย
-ด้านสวัสดิการ
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ดังนั้นรู ปแบบการดาเนิ นงานของสหกรณ์ จึงเป็ นเครื่ องที่ถูกใช้เพื่อการพัฒนานั้นเอง

สรุ ปประเมินผลหลังอบรม 30 วัน
สรุ ปเนื้ อหาหลักสู ตรจากการทาแบบประเมินติดตามหลังจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
การนาสาระการเรี ยนรู้ที่ 1 เรื่ องจิตวิญญาณสหกรณ์ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการนาหลักการ จิตวิญญาณ
สหกรณ์ไปใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 100 โดยจาแนกวิธีการนาไปใช้งาน ดังนี้
ลาดับ

รายการ

คิดเป็ นร้อยละ
ของผูท้ ี่นาไปใช้

1.

2.

นาไปใช้
- ใช้ในพัฒนาตนเอง
- ใช้ในการถ่ายทอดให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ใช้ในการเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั สหกรณ์/กลุ่ม
- อื่นๆ เช่น
1.พูดคุยในเวทีที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์
2.คุยกับพี่ๆ น้องๆ ในสหกรณ์
วิธีการนาไปใช้
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
- บรรยาย
- ระดมสมอง
- อภิปราย
- อื่นๆ เช่น
1.การพูดคุย
2.พูดคุยเล่าภาพให้ฟัง

100
60
60
20

70
60
60
50
30
20
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ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรนำไปใช้
- มีการทางานเป็ นทีม และการให้ความสาคัญกับการนาเสนอความคิดเห็นของทีมงาน การทางานใน
ระบบสหกรณ์ ให้มีจิตวิญญาณสหกรณ์
- ผูท้ ี่ได้รับฟังและเรี ยนรู ้ได้นาไปใช้และพัฒนาตนเองอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
- คณะกรรมการมีความเข้าใจ ในเรื่ องของจิตวิญญาณสหกรณ์ และจิตตารมณ์ อุดมการณ์สหกรณ์มาก
ขึ้น มีการเสี ยสละมากขึ้น ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี ที่มีการอบรมหลักสู ตรนี้
- สามารถสร้างผูน้ าให้มีจิตวิญญาณ ความเชื่ อมัน่ ในคุณค่านักสหกรณ์ มีการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ระเบียบอย่างเคร่ งครัดมากยิง่ ขึ้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ฯลฯ
- สามารถมองภาพการมีส่วนร่ วมและการเสี ยสละ และมีจิตรักในงานและองค์กร
- ได้รู้ถึงจิตวิญญาณกระบวนทัศน์ของการทาสหกรณ์
- ทาให้เรามีความรู ้ความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
- ทาให้ผทู ้ ี่เราถ่ายทอดให้ความรู ้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่ วม
- ทาให้เราได้พฒั นาการถ่ายทอดในด้านต่างๆ มากยิง่ ขึ้น
ปัญหำและอุปสรรค
- การอบรมไม่ทวั่ ถึง ความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรมและผูท้ ี่ร่วมงานกัน จาเป็ นต้องใช้เวลาในการถ่าย
ถอดองค์ความรู ้ให้เข้าใจตรงกัน
- เครื่ องมืออุปกรณ์ งบประมาณ ไม่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการถ่ายทอด รวมทั้งระยะเวลานั้นมีจากัด
- จากการที่ได้นาไปใช้ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี เนื่ องจากผูเ้ ข้ารับอบรมให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
และมีการยอมรับการอบรมแบบมีส่วนร่ วม มีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นร่ วมกันเป็ นอย่างดี
- ผูน้ าที่เข้าอบรมส่ วนใหญ่จะเป็ นคนเดิมๆ
- การพูดคุย ในส่ วนตัวไม่มีความสามารถที่จะสื่ อให้บุคคลทัว่ ไป หรื อเด็กรุ่ นใหม่ๆ ให้รักและรู ้สึก
เหมือนที่เรารัก และรู ้สึกไม่ได้
- สมาชิกรุ่ นใหม่ ไม่มีจิตวิญญาณเข้ามาด้วยระบบอุปถัมภ์หรื อการเมือง
- การเปิ ดใจยอมรับของแต่ละบุคคลมีระดับต่างกัน
3.2.3 กำรอบรมหน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 2 หัวข้ อ “ภำวะผู้นำแบบมีส่วนร่ วม”
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเห็นความสาคัญของผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนและ
ตัวแบบที่ดี โดยก่อนเข้าสู่ บทเรี ยนวิทยากรจะให้ผเู ้ ข้าอบรมได้แนะนาตัวเอง แลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้รับจาก
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การเข้ารับการอบรมจากหัวข้อก่อนหน้านี้ และสรุ ปใจความในที่สิ่งที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ซึ่ งวิทยากรได้ใช้
เทคนิคการเรี ยนรู้คือ การเรี ยนรู้ตอ้ งมีความสมดุล Heart Head Hand
Hand = ปฏิบตั ิ
Heart = ความรู ้สึก (สนุก เหนื่อย หนักใจ วุน่ วาย ตลก)
Head= ข้อสังเกตเกี่ยวกับ “ผูน้ า”(การทางานเป็ นทีม/
สาหรับภาวะผูน้ า ผูต้ าม จาเป็ นจะต้องมีความวางใจ สามัคคี/การางแผน/ การปฏิ บตั ิตาม
ข้อตกลง/สติ/การห่วงใย/แบ่งปั นรวมถึงการมีส่วนร่ วม เพื่อทาให้บรรลุเป้ าหมายนั้นเอง
สาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็น
“จากประสบการณ์ ในการทางานกับสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนที่ ผ่านมา ท่านเห็ นว่าผูน้ าของสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนี่ ยน เป็ นอย่างไร 1.มีจุดอ่อนในเรื่ องอะไรบ้าง จุดอ่อนเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 2.จุดอ่อนดังกล่าว
ส่ งผลกระทบอะไรบ้างกับขบวนการของสหกรณ์ฯ โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือก ผูน้ าการพูดคุ ย และผูจ้ บั
ประเด็นบันทึกให้เวลาพูดคุยประมาณ 20 นาที เสร็ จแล้วให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอในวงใหญ่ เพื่อ
ประมวลองค์ความรู้ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมนาเสนอทีละกลุ่ม จากนั้นวิทยากรสรุ ปประเด็นการนาเสนอ และ
สะท้อนบทบาทตนเองอย่างไร และให้เห็ นคุณค่าของตนเอง โดยกระบวนเรี ยนรู้แบบธรรมชาติเข้าใจถึง
ความแตกต่างของมนุ ษย์และผูน้ า 4 ทิศ วิทยากรให้นิยามของคุ ณลักษณะของความแตกต่างของคนโดย
เปรี ยบเทียบกับทิศ 4 ทิศ สัตว์ 4 ประเภท และ ธาตุ 4 คือ
-ทิศเหนือ กระทิง ธาตุไฟ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก)
-ทิศใต้ หนู ธาตุน้ า (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก)
-ทิศตะวันออก นกอินทรี ย ์ ธาตุลม (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก)
-ทิศตะวันตก หมี ธาตุดิน (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก)
โดยให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละคนเลือกว่าตัวเองอยูท่ ิศไหน แบ่งกลุ่มตามทิศ พูดคุยกัน ทาไมตัวเองเลือกทิศนี้ ให้
ยกตัวอย่างประกอบ และให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอคุณลักษณะของสมาชิกกลุ่มตามทฤษฏีหลังจากแลกเปลี่ยน
นาเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน ของคนสมาชิกในกลุ่มคืออะไร จากนั้นวิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสรุ ปกิจกรรม
ทาให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ วา่ เราไม่สามารถขาดสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดไปได้
การเป็ นผูน้ าไม่ได้เป็ นด้านใด ด้านหนึ่ง

ต้องร่ วมกันนาพาไปสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกันได้

ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ตอ้ งผสมผสานกันด้วยหน้าที่การงานเรา

สามารถเป็ นได้หลาย อย่าง สิ่ งหนึ่งความเป็ นตัวตนของตนเอง ต้องปรับที่ตนเอง การจะเปลี่ยนแปลง
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จะต้องเริ่ มเปลี่ยนแปลงที่ตนเองก่อน ที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่น เราสามารถนาไปใช้ในการประสานงาน
การสื่ อสาร ลดความขัดแย้งในองกร การจัดงานให้ตรงกับอุปนิสัย จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จใน
การบริ หารจัดการ ในอุปนิสัยแต่ละคน ในรู ปแบบขององค์กร ให้อยูภ่ ายใต้กฎ และการเปลี่ยนแปลง และ
การเคารพ การเชื่ อมโยง มิตรภาพความสัมพันธ์ต่อกัน พฤติกรรมแต่ละคนจะมีอารมแตกต่าง จะไม่
เหมือนกัน เพียงแต่รู้พฤติกรรมของคนอื่น เพื่อที่จะทาให้เราสามารถเข้ากับคนอื่นได้ องค์กรก็จะประสบ
ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ สามรถปรับประยุกต์ ว่าควรจะเป็ นไปในแนวทางทิศไหน มิติสัมพันธ์ควร
จะดึงข้อดีของอุปนิสัยใดมาใช้ในช่วงไหน ควรนาข้อดีของแต่ละอปนิสัยมาใช้ในการปฏิบตั ิงานแต่ละคนจะ
มีบุคลิกของตนเอง ในแต่ละพื้นฐานครอบครัว ความเป็ นอยู่ จะมีความชัดเจนในตัวตน เพียงแต่การยอมรับ
การปรับตน การให้โอกาส ในมุมองของผูน้ า คือ การใช้คนให้ถูกกับงาน ผูบ้ ริ หารเพียงแต่จะดึงในส่ วน
ไหนของแต่ละคนมาใช้ พร้อมทั้งการปรับตนในการเข้ากับคนอื่น ที่รู้ของจุดอ่อนของตนเอง เราควรจะต้อง
ปรับปรุ งตนเองอย่างไร ทุกอุปนิสัย เป็ นส่ วนเติมเต็ม องค์กรไม่สามารถขาดส่ วนใดไปได้ ในฐานะผูน้ าจะ
ยกฐานะผูน้ าให้สมบูรณ์ ได้ ควรหยิบยกส่ วนดีของแต่ละอุปนิสัยมาใช้ จะทาให้งานสมบูรณ์ เป็ นผูน้ าที่
สมบูรณ์ ผูน้ าทั้ง 4 เป็ นผูน้ าที่ดี เราจะนาบทบาทไหนไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ทาให้เรี ยนรู้ ศึกษาธรรมชาติ
ของตนเอง ใช้งานให้ถูกกับคน และผสมผสานกับทุกอุปนิสัย และอยูร่ ่ วมกันให้ได้ ทั้ง 4 ด้าน ขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์ และประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะดึงมาใช้ท้ งั 4 ด้าน อยูท่ ี่คน มีดา้ นไหนมากกว่ากัน ผูน้ าควร
จาเป็ นที่จะต้องรู ้และเลือกใช้คนให้ถูกกับงานเพื่อให้ความคล่องตัวกับการบริ หารจัดการ

ธรรมชาติของ

มนุษย์มีความแตกต่างกัน และให้วเิ คราะห์ตนเอง มีจุดอ่อนจดแข็งอะไร และกระทบกับชีวติ กับงานในเรื่ อง
อะไร เพื่อการปรับตัวและการมีส่วนร่ วม
ผูน้ า ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูน้ าทุกสถานการณ์ ทุกคนสามารถเป็ นผูน้ าได้ ถ้าเราจะนาเรื่ องนี้ไปสร้าง
การเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิก เพื่อให้เห็นว่าผูน้ าจะมีส่วนร่ วมอย่างไร
เรี ยนรู้ “ภาวะผูน้ า ผ่านกิจกรรมเป็ ดเจ้าปั ญหาทากิจกรรม
อุปกรณ์ มีบตั รคาสมมุติเป็ นบ้าน และมีคน 1 คน ทาหน้าที่เป็ นเป็ ด
วิธีการ เอาบัตรคาวางที่พ้นื ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม ไปเลือกยืนตามบัตรคาที่วางไว้และเหลือบัตรว่าง 1 ใบ มี
การจับเวลาการเดิน ให้ ผูเ้ ข้าอบรมเดินเปลี่ยนบ้าน ห้ามปล่อยให้บา้ นว่าง เพราะเป็ ดจะเดินไปยืนแทนที่บา้ น
ว่างทันที
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กติกา
1. ห้ามดึงเป็ ด
2. ห้ามกลับมาหลังเดิม
3. ห้ามแทงกัก
4. ห้ามเตะบ้านทิ้ง
ซึ่ งเกมส์เป็ ดเจ้าปั ญหานี้ ทาให้ผเู ้ ข้าอบรมได้บทเรี ยนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม ได้ออกแรง หนักใจ
วุน่ วายดี ตลก โดยวิทยากรสรุ ปการเป็ นผูน้ าจากการทากิจกรรม ดังนี้
1. Team work การทางานเป็ นทีม
2 การวางแผนการทางาน
3 การทางานตามกรอบ
4 ความมีน้ าใจ ร่ วมกัน
5 มีผนู้ ามากไป
6 ขาดระบบ ขาดผูน้ า ขาดการสั่งการ
7 สติและการตัดสิ นใจ
8 การสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น
9 ขาดการประสานงาน
10 ความไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน
11 ต้องมีผนู้ า และเป็ นผูต้ ามด้วย
12 การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมร่ วมกัน
13 การส่ งข้อมูลไม่ชดั เจน
14 ต้องมีผนู ้ า ต่างคนต่างสั่งไม่ได้
15 ด้วยปั จจัยในเรื่ องเวลา ไม่ได้วางแผน ภาวะผูน้ า
และได้สรุ ปถึงการเป็ นผูน้ าในแบบต่างๆ ดังนี้
1. ผูน้ าตามมติ
2 ผูน้ าตามสัง่ การ
3 ผูน้ าตามสถานการณ์
4 ผูน้ าจิตอาสา
5 ผูน้ ากล้าคิด
6 ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
7 ผูน้ าที่ลงมือปฏิบตั ิ
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8 ผูน้ า ผูต้ าม ผูป้ ฏิบตั ิ
9 ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
10 ผูน้ าที่ยอมรับฟังคนอื่น
11 ผูน้ าที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
12 ผูน้ าที่ดีตอ้ งเป็ นผูต้ ามที่ดีดว้ ย
13 ผูน้ าที่คอยเตือนสติ
วิทยากรได้สรุ ปตามทฤษฎี Head Hard Hand สิ่ งที่เราต้องการ ผูน้ า ตามสถานการณ์ของกิจกรรม
การเล่นเกม ผูน้ าที่เกิดจากการอาสาสมัคร ผูน้ าที่ประนีประนอม ผูน้ าที่มีสติ เด็ดขาด รอบคอบ จิตอาสามา
เป็ นผูน้ า สร้างการมีส่วนร่ วม แจ้งกติกา เปิ ดใจ เปิ ดใจกว้าง เห็นคุณค่า ร่ วมวางแผน ตัดสิ นใจร่ วมกัน
จากนั้นให้ผเู ้ ข้าอบรมได้แสดงบทบาทสมมุติ เป็ นผูน้ า 3 ประเภท คือ 1.ผูน้ าแบบเผด็จการ 2.ผูน้ า
แบบประชาธิปไตย 3.ผูน้ าแบบผสมผสาน จากนั้นวิทยากรได้บรรยายให้ความหมายของภาวะผูน้ า ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า รู ปแบบและประเภทของผูน้ า ผูน้ ารวมหมู่ ผูน้ าแห่งความสาเร็ จ และ 20 เทคนิคบันไดสู่ การเป็ น
ผูน้ า โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมได้วเิ คราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของการเป็ นผูน้ าในแต่ละประเภท รวมถึงจะพัฒนาได้
อย่างไร
ส่ วนผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแบบไหนที่เราต้องการ และจะร่ วมพัฒนาได้อย่างไรวิทยากร
ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ประเมินพฤติกรรมและระดมความคิดเห็ นพฤติกรรมแห่งการเป็ นผูน้ าที่ดี10 ประการ
เนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับพฤตติกรรมของผูน้ าที่ดี 10 ประการ
1.นักวางแผน
1. มีวสิ ัยทัศน์
2. ให้ความสาคัญเรื่ องข้อมูลและความรู้
3. มีเป้ าหมายชัดเจน
4. มีวธิ ี การที่จะไปสู่ เป้ าหมายชัดเจน
5. แบ่งบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. กาหนดเวลาที่เหมาะสม
7. จัดงบประมาณที่เหมาะสม
8. มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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2.นักจัดระเบียบ
1. สามารถจัดระเบียบงานได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถจัดระเบียบคนได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถจัดระเบียบเงินได้อย่างเหมาะสม
3.นักประสานงาน
1. สามารถสร้างความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์คนเป็ น
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. มีความสามารถในการสื่ อสาร
4.นักสื่ อสาร
1. สามารถพูดจาสื่ อสารทาความเข้าใจกับบุคคลเป้ าหมายได้ตามวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์คนและสถานการณ์เป็ น
3. การเลือกใช้ถอ้ ยคาที่เหมาะสม
5.นักมอบหมายงาน
1. ใช้คนให้ถูกบั งาน
2. สามารถวิเคราะห์งาน
3. สามารถวิเคราะห์คน
6.นักตัดสิ นใจ
1. เร็ วและถูกต้อง
2. มีประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล
3. มีศกั ยภาพการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีเหตุผล
7.นักมนุษยสัมพันธ์
1. เข้ากับคนได้ง่าย
2. มองคนในแง่ดี
8.นักฝึ กอบรม
1. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
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2. มีความสามารถในการวิเคราะห์จดั อ่อนบุคคลเป้ าหมายที่ควรได้รับพัฒนา
3. มีวามสามารถในการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ควบคู่ในการทางานให้กบั
บุคคลเป้ าหมาย
4. มีความสามารถในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเป้ าหมาย
9.นักจัดกระบวนการกลุ่ม
1. มีความสามารถในการเอื้ออานวยให้เกิดการทางานอย่างมีส่วนร่ วม
2. มีความสามารถเอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของทีมงานก่อนการลงมือ
ปฏิบตั ิ ระหว่างการปฏิบตั ิงานและหลังการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการเอื้ออานวยให้นาความรู ้แบบเรี ยนจากการปฏิบตั ิงานไป
ยกระดับหรื อพัฒนาการทางานต่อ
10.นักประเมินผล
1. ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่กาหนด
ไว้
2. สามารถระบุสิ่งที่กา้ วหน้าตามแผนงานและสิ่ งดี

ๆที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานและ

ปัจจัย
เงื่อนไขที่เป็ นตัวเกื้อหนุ น
3. สามารถระบุสิ่งที่ยงั ไม่ได้เป็ นไปตามแผนงานและปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิงาน
และปัจจัยเงื่อนไขที่เป็ นตัวอุปสรรค
4. สามารถระบุแนวทางและวิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจาการปฏิบตั ิ PDCA
วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทาแบบประเมินพฤติกรรมแห่งการเป็ นผูน้ า ให้แต่ละท่านประเมิน
ตนเองว่ามีพฤติกรรมแห่งการเป็ นผูน้ าที่ดีมากน้อยแค่ไหน ตามแบบฟอร์ มที่แจกให้ให้ใส่ เครื่ องหมาย * ข้อ
ที่ให้คะแนนความเป็ นผูน้ าสู งสุ ด และน้อยสุ ด
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สรุ ปตำรำงประเมินพฤติกรรมแห่ งกำรเป็ นผู้นำทีดี
ลำดับ
ที่

หัวข้ อ

1

นักวำงแผน (Planner)
(1) มีวสิ ัยทัศน์
(2) ให้ความสาคัญเรื่ อง
ข้อมูลและความรู้
(3) มีเป้ าหมายที่ชดั เจน
(4) มีวธิ ี การที่จะไปสู่
เป้ าหมายชัดเจน
(5) แบ่งบทบาทหน้าที่
อย่างเหมาะสม
(6) กาหนดเวลาที่
เหมาะสม
(7) จัดงบประมาณที่
เหมาะสม
(8) มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2

นักจัดระเบียบ (Organizer)
(1) สามารถจัดระเบียบงานได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถจัดระเบียบคนได้
อย่างเหมาะสม
(3) สามารถจัดระเบียบเงินได้
อย่างเหมาะสม

ประเมิน
ตนเอง
ผู้นำสหกรณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 12 2
1 4 4 3 4

1 4 4

6 1

5 5 3 3
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ลำดับ
ที่

3

4

5

6

หัวข้ อ

(Coordinator)
(1) สามารถสร้างความ
ร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(2) วิเคราะห์คนเป็ น
(3) มนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
(4) มีความสามารถในการ
สื่ อสาร
นักสื่ อสาร (Communicator)
(1) สามารถพูดจาสื่ อสาร
ทาความเข้าใจกับ
บุคคลเป้ าหมายได้ตาม
วัตถุประสงค์
(2) วิเคราะห์คนและ
สถานการณ์เป็ น
(3) สามารถเลือกใช้ถอ้ ยคา
ที่เหมาะสม
นักมอบหมายงาน
(Delegator)
(1) ใช้คนให้ถูกกับงาน
(2) สามารถวิเคราะห์งาน
(3) สามารถวิเคราะห์คน
นักตัดสิ นใจ(Decisionmaker)
(1) เร็ วและถูกต้อง
(2) มีประสบการณ์ ความรู ้
ข้อมูล
(3) มีศกั ยภาพการคิด
วิเคราะห์ คิดแบบมีเหตุผล

ประเมิน
ตนเอง
ผู้นำสหกรณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 9 3 2
9 4 3

1 7 6 1

1 6 7 2

6 6 4

1

1 1

7 6 1

1 1 6 4 4

1 3 4 4 3 1

10
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ลำดับ
ที่

หัวข้ อ

ประเมิน
ตนเอง
ผู้นำสหกรณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

8

9

นักมนุษยสัมพันธ์(Human
Relation)
(1) เข้ากับคนได้ง่าย
(2) มองคนในแง่ดี
นักฝึ กอบรม(Trainer &
Coacher)
(1) ให้ความสาคัญกับเรื่ อง
การพัฒนาคน
(2) มีความสามารถในการ
วิเคราะห์จุดอ่อนของบุคคล
เป้ าหมายที่ควรได้รับการ
พัฒนา
(3) มีความสามารถในการ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้
ควบคู่ไปกับการทางาน
ให้กบั บุคคลเป้ าหมาย
(4) มีความสามารถในการ
ประเมินผลการ เปลี่ยนแปลง
ของบุคคลเป้ าหมาย
นักจัดกระบวนการกลุ่ม
(Facilitator)
(1) มีความสามารถในการ
เอื้ออานวยให้เกิดทีมงาน
และการทางานอย่างมีส่วน
ร่ วม
(2) มีความสามารถในการ
เอื้ออานวยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของ
ทีมงานก่อนการลงมือ
ปฏิบตั ิงาน

1 6 6

1

3

2 4 6 3

1 6 7 2

2

4 2 5 2 1

6 7 2

1

5 5 2 3

10
1
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ลำดับ
ที่

หัวข้ อ

ประเมิน
ตนเอง
ผู้นำสหกรณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

ระหว่างการปฏิบตั ิงาน
และหลังการปฏิบตั ิงาน
(3) มีความสามารถในการ
เอื้ออานวยให้นาความรู ้และ
บทเรี ยนจากการปฏิบตั ิงานไป
ยกระดับหรื อพัฒนาการทางาน
ต่อ
นักประเมินผลงาน(Evaluator)
(1) มีความสามารถในการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่
กาหนดไว้
(2) สามารถระบุสิ่งที่กา้ วหน้า
ตามแผนงานและสิ่ งดีๆ ที่
เกิดขึ้น จากการปฏิบตั ิงาน
และปั จจัยเงื่อนไขที่เป็ นตัว
เกื้อหนุน
(3) สามารถระบุสิ่งที่ยงั ไม่ได้
เป็ นไปตามแผนและปั ญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน และ
ปั จจัยเงื่อนไข ที่เป็ นตัวอุปสรรค
(4) สามารถระบุแนวทางและ
วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิงาน

2 11 3

1 2 6 3 3 1
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สรุ ปประเมินพฤติกรรมแห่ งกำรเป็ นผู้นำในตนเอง
14
12
1.นักวางแผน

10

2.นักจัดระเบียบ

8

3.นักประสานงาน
6
4.นักสื่อสาร
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สรุ ปประเมินพฤติกรรมแห่ งกำรเป็ นผู้นำของผู้นำสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
10
9
8

1.นักวางแผน
2.นักจัดระเบียบ

7

3.นักประสานงาน

6

4.นักสื่อสาร
5.นักมอบหมายงาน

5

6.นักตัดสินใจ
4

7.นักมนุษยสัมพันธ์
8.นักฝึ กอบรม

3

9.นักจัดกระบวนการกลุม่
2

10.นักประเมินผล

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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วิทยากรได้สรุ ปการทากิจกรรมนี้ทาให้ตนเองเห็นวิธีการและมองเห็นจุดอ่อนของตนเองเพื่อที่จะไป
ปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานสามารถติดตามผลถึงความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้หลังจากผ่านการ
อบรมไปแล้ว
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สรุ ปผลกำรประเมินหลังอบรม 30 วัน
สรุ ปเนื้ อหาหลักสู ตรจากการทาแบบประเมินติดตามหลังจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
การนาสาระการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ องภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการนาหลักการ ภาวะผูน้ า
แบบมีส่วนร่ วม ไปใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 100 โดยจาแนกวิธีการนาไปใช้งาน ดังนี้
ลาดับ
รายการ
คิดเป็ นร้อยละ
จากผูท้ ี่นาไปใช้
1.

2.

-

-

-

นาไปใช้
- ใช้ในพัฒนาตนเอง
- ใช้ในการถ่ายทอดให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
- ใช้ในการเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั สหกรณ์/กลุ่ม

100
70
60

วิธีการนาไปใช้
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
- บรรยาย
- ระดมสมอง
- อภิปราย

80
60
60
50
20

ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรนำไปใช้
ฝึ กการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม การคิดการตัดสิ นใจ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทีมงาน
ผูน้ ามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ แบบมีส่วนร่ วมกับสมาชิกมากขึ้น
จากการประเมินผลคณะกรรมการมีความเข้าใจมากขึ้น
ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี
ทุกคนมีส่วนร่ วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั มากขึ้น นับเป็ นเรื่ องที่ดีที่มีการอบรมหลักสู ตรนี้ ถ้าคณะกรรมการนาไปใช้ต่อ
จะทาให้เกิดผล ต่อๆอย่างมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
จะสังเกตเห็นในส่ วนของเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. สาขาภาคใต้ ได้เห็นถึงความเป็ นผูน้ าในเรื่ องของการ
ตัดสิ นใจ แบบมีส่วนร่ วมยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ร่ วมกันตัดสิ นใจ ทาให้งานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความหมายมากขึ้น ฯลฯ
ร่ วมคิดร่ วมทา ส่ งผลให้งานประสบความสาเร็ จและเป็ นตัวอย่างที่ดีกบั ลูกน้อง
กระตุน้ ความตระหนักถึงการเสี ยสละส่ วนตัวในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสหกรณ์ของตนเองเพื่อ
สมาชิก และเปิ ดใจให้คณะกรรมการยอมรับในข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่ น เพื่อนามาวิเคราะห์และเติมเต็ม
การทางานร่ วมกันในองค์กร
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- สหกรณ์มีความต้องการให้จดั กับสหกรณ์
- บางคนมองเป้ าหมายต่างกันจึงทาให้รู้สึกว่าบางงานไม่ใช่งานของตนเอง จึงไม่มีความร่ วมมือและ
การเป็ นเจ้าของ
- อคติส่วนตัวมีผลต่อการทางานเป็ นทีม
- ดึงความรู้ความสามารถของผูใ้ นองค์กรมาใช้ เปิ ดใจรับฟังแนวคิดใช้ระบบประชาธิปไตย
- ทาให้เกิดการบูรณาการในการทางานเป็ นทีมและมีส่วนร่ วม
- ทาให้ทุกคนมีความเป็ นเจ้าของร่ วมกันมากยิง่ ขึ้น
ปัญหำและอุปสรรค
- บางกรณี จะเจอสถานการณ์ที่มีทีงาน มักจะทางานคนเดียว การตัดสิ นใจ อาจทาให้เกิดผลการ
กระทบ ซึ่ งปรับแก้เฉพาะคนและขึ้นอยูก่ บั การเปิ ดรับความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ
- ต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิของผูน้ า และต้องย้าในการถ่ายทอดเรี ยนรู ้บ่อยครั้ง
- ในส่ วนของผูน้ าคณะกรรมการรุ่ นใหม่ ยังไม่กล้าแสดงออก และขาดการเป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
จะต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้ผนู ้ าเหล่านี้ได้กล้าแสดงออกต่อไป
- ตั้งแต่จบการอบรมยังไม่ได้มีเวลาในการพูดคุยกับทีมงาน
3.2.4 กำรอบรมหน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 3 หัวข้ อ “กระบวนทัศน์ ในกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน”
วิทยากรเกริ่ นนาสาระสาคัญก่ อนเข้าสู่ เนื้ อหา เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ปรับกระบวนทัศน์ด้านการ
พัฒนาสหกรณ์ รับทราบเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น ICA Bluepring , นโยบาย
ของรัฐ และนโยบายของ ช.ส.ค. จากนั้นให้ผเู ้ ข้ารั บการอบรมระดมความคิ ด ประเด็น “ท่านอยากเห็ น
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในอีก 10 ปี ข้างหน้าเป็ นอย่างไร” ใช้เวลา 5 นาที ซึ่ งผลการระดมความคิดเห็นมี
ดังนี้
สรุ ปประเด็น อีก 10 ปี ข้ ำงหน้ ำอยำกเห็นขบวนกำรสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนเป็ นไปอย่ ำงไร
1.เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาคน
2.มีผนู้ าที่มีจิตวิญญาณที่แท้จริ ง
3.ให้สมาชิกมีเครื่ องมือในรู ปของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้าถึงทุกรู ปแบบ
4.ความสามัคคี
5.ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ /ความยัง่ ยืน/ความเชื่อ/เป็ นที่พ่ ึง
6.หนึ่งตาบล หนึ่งเครดิตยูเนี่ยน Micro Saving มีคุณธรรม โรงเรี ยนสหกรณ์
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7.จะได้เห็นขบวนการเครดิตยูเนี่ยน มีการรวมกันเป็ นหนึ่ งเดียวทั้งด้านเทคโนโลยี กายภาพ
ต่างๆ ไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่ การแบ่งปั นให้เสมือนหนึ่ง ธนาคารเดียว ที่มีครอบคลุมทัว่ ประเทศ
8.มีชุมนุมสหกรณื เครดิตยูเนี่ยนสาขาสาขา กระจายในทุกพื้นที่อย่างเหมาะสม
9.อยากให้กระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- ด้านธุรกรรมการเงิน มีการเชื่อมโยงเหมือนธนาคารได้
- ด้านธุรกรรม หลักการ ยังคงไว้ซ่ ึงหลักการ
10.อยากให้เครดิตยูเนี่ยนมีศูนย์กลางอยูใ่ นประเทศไทยในกลุ่มอาเซี ยน
11.เป็ นธนาคารประชาชน มีATM
12.มีกฎหมายเป็ นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอง
13.มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกอาเภอ เหมือนสหกรณ์การเกษตร
14.รัฐอุดหนุนสวัสดิการเพื่ออีกส่ วน
15.มีโรงเรี ยนสหกรณ์ออมตั้งแต่เด็ก
16.เป็ นสถาบันการเงินของชาวบ้านที่มีการจัดการที่เป็ นระบบครบวงจรและชาวบ้านเป็ น
เจ้าของสถาบัน เข้าถึงความการเงินที่มนั่ คง ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ประชากรของชาติ
มีความรู ้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนกว่าปั จจุบนั ส่ งผลถึงความมัน่ คงของประเทศ
17.เป็ นขบวนการที่มีความมัน่ คง ปรับเปลี่ยนกับยุคสมัย ตอบสนองความต้องการสมาชิก
อย่างแท้จริ ง เป็ นขบวนการหลักในการพัฒนาประเทศให้มนั่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
18.คนไทยครึ่ งหนึ่งของประเทศเป็ นสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
19.เป็ นองค์กรที่เป็ นที่พ่ งึ ของสมาชิกอย่างแท้จริ ง
20.สมาชิกมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีจริ งๆ ไม่ใช่เป็ นเพียงคาพูด มีการเติบโตที่มนั่ คงจริ งๆ ไม่ใช่แค่
ทรัพย์สินไม่ใช่กาไร แต่สมาชิกต้องพ้นจากความยากจน มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีจริ งๆ
21.สามารถรวมกันของขบวนการได้อย่างมัน่ คง เข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็ นที่ยอมรับในอันดับ
ต้นๆ จากคนทัว่ ไปว่า นี่คือขวนการที่สามารถพัฒนาประเทศ พัฒนาโลกได้ในทุกๆ ด้าน คนทัว่ ไป
สามารถนึกถึง เครดิตยูเนี่ยนได้เป็ นอันดับแรกเพื่อแก้ปัญหา
22.เป็ นสหกรณ์ที่แท้จริ ง พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
23.เป็ นสถาบันการเงินของสมาชิกอย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน
24.ปราศจากการแทรกแซง ครอบงาจากนักการเมือง นักธุ รกิจ
จากนั้นวิทยากรนาเข้าสู่ เนื้ อหา การปรับกระบวนทัศน์โดยมีรายละเอียดหัวข้อ ดังนี้
ความหมายของกระบวนทัศน์ โดยยกตัวอย่างของ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่น” โดย ดร.อภิชาติ ดาดี มีรายละเอียดดังนี้

107

ปั จจุบนั สังคมไทยได้มีการกระจายอานาจลงสู่ ทอ้ งถิ่ นอย่างทัว่ ถึ งครอบคลุ มทัว่ ทุกภูมิภาค โดยมี
รู ปแบบขององค์กรท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป อาทิ องค์กรท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่ยาวนานมากที่สุดอย่าง
เทศบาล ถัดมาคือองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) และองค์กรท้องถิ่ นที่เกิ ดขึ้นหลังสุ ดอย่างองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล (อบต.) รวมทั้งการปกครองพิเศษอีก 2 รู ปแบบคือ กรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา
ความสาเร็ จในการบริ หารการพัฒนาท้องถิ่นจึงฝากไว้กบั ผูน้ าองค์กรท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นผูน้ าที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ กระบวนทัศน์ (paradigm) หรื อแนวความคิดอย่างเป็ นระบบ
ในการพัฒนาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับผูน้ า องค์กรท้องถิ่ นในการพัฒนาท้องถิ่ นโดยมีประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็ นเป้ าหมาย สาคัญ
จากการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการผสมผสานกับประสบการณ์ ของผูเ้ ขียนที่ได้มีโอกาส คลุ กคลี กบั
องค์กรท้องถิ่นในฐานะวิทยากรและสื่ อสารมวลชนที่ทางานด้านท้องถิ่น มาอย่างยาวนาน พอจะสังเคราะห์
ออกมาเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นดังต่อไปนี้
1. กำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน (Sustainable Development) การพัฒนาที่ประสบความสาเร็ จนั้นต้องเป็ น
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หมายถึงเป็ นการพัฒนาที่ทาให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมที่ ดีงาม เข้มแข็งพอที่ จะช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นและเข้าไปมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมสาธารณะ
2. ภูมิปัญญำท้ องถิ่น (Local Wisdom) การพัฒนาที่ดีน้ นั ไม่จาเป็ นต้องติดยึดอยูก่ บั ตาราหรื อทฤษฎี
การพัฒนาแบบตะวัน ตกที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่นจึงเป็ นแนวทางที่นกั บริ หารการพัฒนาพึงให้ความสาคัญ เป็ น
ความจาเป็ นที่ผูน้ าองค์กรท้องถิ่ นต้องรู ้ เท่าทัน มองเห็ นโลกทั้งใบ แต่ตอ้ งเข้าใจท้องถิ่ นของตนเองอย่าง
แท้จริ ง เพื่อออกแบบการพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ “ภูมิสังคม” ของท้องถิ่นนั้นๆ “Think
Globally, but Act Locally” (Peter Drucker)
3. ควำมเสมอภำค (Equity) เป็ นหัวใจสาคัญของสังคมประชาธิ ปไตยที่ให้ความเคารพในศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ น มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน กระบวนทัศน์ในการพัฒนาก็เช่นเดียวกัน ประชาชนทุกคนต้องมีความเท่า
เทียมกันในการได้รับโอกาสจากการพัฒนา นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์กร
ท้องถิ่ นจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ไม่ใช่ กาหนดมาจากพรรคพวก, หัวคะแนนหรื อฐาน
คะแนนเสี ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิ จนั้นก็ตอ้ งคานึ งถึ งโครงสร้างของการกระจาย รายได้
ควบคู่ไปกับความเจริ ญเติบโตด้วย
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4. กำรกระจำยอำนำจ (Empowerment) สังคมโลกปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่ งการกระจายอานาจทั้งใน
ระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ด้วยความเป็ นโลกแห่ งการสื่ อสารไร้พรมแดน การกระจายอานาจ
จึงเป็ นแนวคิดสาคัญสาหรับการพัฒนาทุกระดับ ภายใต้หลักการที่วา่ ไม่มีผปู ้ กครองใดที่เข้าใจ ใกล้ชิด และ
เข้าถึ งประชาชนและการแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผูป้ กครองที่ มาจากประชาชนด้วย กันเอง การบริ หารการ
พัฒนายุคใหม่จึงต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน (Participation) เพื่อให้การพัฒนาและการ
แก้ปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อย่างแท้จริ ง และวิธีการพัฒนานั้นต้องเป็ น
แบบจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) ไม่ใช่แบบบนลงล่าง (Top Down Management) เหมือนอย่างในอดีต
5. ควำมคุ้มค่ ำ (Productivity) หมายถึ งการพัฒนาต่างๆนั้นมีความคุ ม้ ค่าหรื อไม่เมื่อเปรี ยบเทียบ
ทรั พ ยากรที่ ใช้ไ ปกับผลที่ ไ ด้รับ กลับ มา ในภาคเอกชนนั้นมัก จะเน้นการบริ หารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
(Efficiency) คือทาถูกวิธี (Do Thing Right) เพื่อให้ตน้ ทุนต่าสุ ด ได้กาไรสู งสุ ด แต่ในภาครัฐหรื อองค์กร
ท้องถิ่ นที่ มีประโยชน์สาธารณะ (Public Benefit) เป็ นเป้ าหมายนั้นควรเน้นการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ผล
(Effective) คือทาถูกเรื่ อง (Do right Thing) โดยมุ่งที่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นหลัก โครงการพัฒนา
บางอย่างอาจไม่คุม้ ค่าในเชิ งเศรษฐกิจ แต่ถา้ มีความคุม้ ค่าในเชิงสังคม, วัฒนธรรม, การศึกษา หรื อคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนก็อาจดาเนินการได้
กระบวนทัศน์ ในกำรพัฒนำเหล่ำนี้ ต้องอยูภ่ ายใต้ร่มธงใหญ่คือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
หรื อหลักในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี อัน ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม (Participation) / ความโปร่ งใส
(Transparency) / การตรวจสอบได้ (Accountability) / นิติธรรม (Rules of Law)
นอกจากนี้ แล้วในหลักพระพุทธศาสนาก็ยงั มีหลักธรรมหลายเรื่ องที่เหมาะสม อย่างยิ่งที่สังคมไทย
ควรจะน้อมนามาใช้เป็ นภูมิปัญญาในการประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่ วนที่เป็ นผูน้ าชุ มชน
และสมาชิกของชุมชน อาทิ
คุณธรรมสำหรับผู้นำชุ มชน ประกอบด้วยราชสังคหะ คือ ทานุบารุ งทวยราษฎร์ ให้ประชาชาติดารงอยู่
ในเอกภาพและสามัคคีด้วยหลักธรรมที่ เรี ยกว่า “รำชสั งคหวัตถุ ” (หลักการสงเคราะห์ประชาชนของ
พระราชา) 4 ประการ คือ
1. สั สสเมธะ ฉลาดบารุ งธัญญาหาร คือ ปรี ชาสามารถในนโยบายที่จะบารุ งพืช พันธุ์ธัญญาหาร
ส่ งเสริ มการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์
2. ปุริสเมธะ ฉลาดบารุ งข้าราชการ คือ ปรี ชาสามารถในนโยบายที่จะบารุ ง ข้าราชการ ด้วยการ
ส่ งเสริ มคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการให้ดี เป็ นต้น
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3. สั มมำปำสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสานประชาชนไว้ดว้ ยนโยบาย ส่ งเสริ มอาชี พ เช่น จัด
ทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในพาณิ ชยกรรม หรื อ ดาเนิ นกิจการต่าง ๆ ไม่ให้ฐานะเหลื่อมล้ าห่ างเหิ นจน
แตกแยกกัน
4. วำชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รู ้จกั พูด รู ้จกั ชี้แจงแนะนา รู ้จกั ทักทาย ไถ่ถาม ทุกข์สุข ราษฎรทุกชั้น
แม้ปราศรัยก็ไพเราะน่าฟั ง ทั้งประกอบด้วยเหตุผลเป็ น หลักฐาน มีประโยชน์ เป็ นทางแห่ งการสร้างสรรค์
แก้ไขปั ญหาเสริ มความ สามัคคี ทาให้เกิดความเข้าใจดี ความเชื่อถือ และความนิยมนับถือ
คุณธรรมสำหรับสมำชิ กของชุ มชน คือมีส่วนในการปกครอง โดยปฏิบตั ิตามหลักการร่ วมรับผิดชอบ
ที่จะช่วยป้ องกันความเสื่ อม นาไปสู่ ความเจริ ญรุ่ งเรื องโดยส่ วนเดียวที่เรี ยกว่า อปริหำนิยธรรม 7 ประการ คือ
1. หมั่นประชุ มกันเนืองนิตย์ พบปะปรึ กษาหารื อกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบ ตามระดับของตน) โดย
สม่าเสมอ
2. พร้ อมเพรียงกันประชุ ม พร้อมเพรี ยงกันเลิกประชุม พร้อมเพรี ยงกันทากิจ ทั้งหลายที่พึงทาร่ วมกัน
3. ไม่ ถืออำเภอใจใคร่ ต่อควำมสะดวก บัญญัติวางข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อัน มิได้ตกลงบัญญัติวาง
ไว้ และไม่เหยียบย่าล้มล้างสิ่ งที่ตกลงวางบัญญัติกนั ไว้แล้ว ถือปฏิบตั ิมนั่ อยูใ่ นบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็ น
ธรรมนูญ
4. ท่ ำ นผู้ใดเป็ นผู้ใหญ่ มีประสบกำรณ์ ยำวนำน ให้ เกียรติ เคำรพนั บถือท่ ำน เหล่ านั้นมองเห็ น
ความสาคัญแห่งถ้อยคาของท่านว่าเป็ นสิ่ งอันพึงรับฟัง
5. ไม่ ลุอำนำจแก่ ควำมอยำกทีเ่ กิดขึน้ ให้เกียรติและคุม้ ครองกุลสตรี มิให้มีการ ข่มเหงรังแก
6. เคำรพบูชำสั กกำระเจดีย์ ปูชนียสถำน อนุสำวรีย์ประจำชำติ อันเป็ นเครื่ อง เตือนความทรงจา ยินดี
ในการที่จะอยูอ่ ย่างสงบ เร้าให้ทาดี และเป็ นที่รวมใจ ของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชา อันพึงทาต่อ
อนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณี
7. จัดกำรให้ ควำมอำรั กขำ บำรุ ง คุ้มครองอันชอบธรรมแก่ บรรพชิ ต ผู้ทรงศีล ทรงธรรมบริ สุทธิ์ ซึ่ ง
เป็ นหลักใจและเป็ นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยูโ่ ดยผาสุ ก ความ
ตั้งใจที่จะอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ และการต้อนรับผูม้ าเยือนด้วยความยินดีให้มี
ความสุ ข
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อปริ หำนิยธรรมนี้เป็ นหลักธรรมสำหรั บกำรมีส่วนในกำรปกครอง ซึ่ งเหมำะสมอย่ ำงยิ่งในสั งคม
ปัจจุบันทีม่ ่ ุงเน้ นกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่ วม
2. ปัจจัยสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
-Credit Union – a Global Network
-ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
-ข้อมูลของสหกรณ์
-ICA Blueprint 2020(สไลด์หน้า 10-16)
-ภารกิจเครดิตยูเนี่ยน
-บทบาทของเครดิตยูเนี่ยน
-ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสหกรณ์ในระยะ 10 ปี (หน้า16-17)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
วิทยำกรได้ สรุ ปสำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559)
1. ควำมนำ
ประเทศไทยเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยน
เร็ วและซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น เป็ นทั้งโอกาสและความเสี่ ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็ นต้องนาภูมิคุม้ กันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรี ยมความพร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
2.1 วิสัยทัศน์ “สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและมี
ภูมิคุม้ กันต่อการการเปลี่ยนแปลง”
2.2 พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็ นธรรมและเป็ นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่ คง
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรี ยนรู้ตลอดชีวติ มีทกั ษะ
3)
พัฒนาฐานการผลิตและบูรณาการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู้
4) สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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2.3 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริ มสร้างสังคมที่เป็ นธรรมและเป็ นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็ นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยัง่ ยืน
4) เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เพียงพอ
2.4 เป้ำหมำยหลัก
1) ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขและความสงบสุ ขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความ
เหลื่อม
ล้ าในสังคมลดลง
2) คนไทยมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีสุขภาวะดีข้ ึน มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ
4) คุณภาพสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
3. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 กำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์ คือ
3.1 ยุทธศำสตร์ กำรสร้ ำงควำมเป็ นธรรมในสั งคม ให้ความสาคัญกับ
1) การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทกคนในสังคมไทย
2) การจัดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
3) การเสริ มสร้างพลังให้ทุกภาคส่ วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวติ
ในสังคม
4) การสานสร้างความสมพันธะของคนในสังคม
3.2 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคนสู่ สังคมแห่ งกำรเรียนรู้ ตลอดชี วติ อย่ ำงยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับ
1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) การส่ งเสริ มการลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวม
4) การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรี ยนรู ้
เป็ น หน้าที่ของคนไทยทุกคน
5) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3.3 ยุทธศำสตร์ ควำมเข้ มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน ให้
ความสาคัญกับ
1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เข้มแข็งและยัง่ ยืน
2) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐ
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3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
4) การสร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
5) การสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรื อนและชุมชน
6) การสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
7) การปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงด้าน
อาหาร และพลังงาน
3.4 ยุทธศำสตร์ กำรปรับโครงสร้ ำงเศรษฐกิจสู่ กำรเติบโตอย่ ำงมีคุณภำพและยัง่ ยืน ให้
ความสาคัญกับ
1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การพัฒนาที่มีคุณภาพและยัง่ ยืน โดย
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการ
2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ให้เป็ นพลัง
ขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยัง่ ยืน
3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียม
และเป็ นธรรม
4) การบริ หารจัดการเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
3.5 ยุทธศำสตร์ กำรสร้ ำงควำมเชื่ อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพือ่ ควำมมั่นคง ทำง
เศรษฐกิจและสั งคม ให้ความสาคัญกับ
1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้
กรอบความร่ วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
อนุภูมิภาค
3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
4) การเข้ารวมเป็ นภาคความร่ วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้
บทบาทที่สร้างสรรค์
4) การสร้างความเป็ นหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่ งเสริ มแรงงานไทย
ในตางประเทศ
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6) การมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพ
ชีวติ ป้ องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัย
พิบตั ิ และการแพร่ ระบาดของโรคภัย
7) การเสริ มสร้างความร่ วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริ ยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
8) การเร่ งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
9) การส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นฐานการลงทุนและการประกอบธุ รกิจ
ใน เอเชีย
10) การปรับปรุ งและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคการพัฒนา
ภายในประเทศ
3.6 ยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ ำงยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับ
1) การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่ งแวดล้อม
2)
การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศเพื่อ
เตรี ยมพร้อม
ไปสู่ การเป็ นเศรษฐกิจและสังคมคาร์ บอนต่าและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4) การเตรี ยมความพร้อมรองรับกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทา
แผนที่และจัดลาดับพื้นที่เสี่ ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด
5) การสร้างภูมคุม้ กันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤต
จาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การเพิม่ บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบ
ความตกลง และพันธกรณี ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริ มาณมลพิษทางอากาศ
8) การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรมอย่างบูรณาการ
5. นโยบาย ช.ส.ค. โดยให้ผเู้ ข้าอบรมได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของช.ส.ค. โดยการเอา
ข้อมูลที่ระดมเกี่ยวกับขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเป็ นข้อมูลในการทบทวน วิสัยทัศน์ ช.ส.ค
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สรุ ปจำกแบบประเมินหลังกำรอบรมระยะเวลำ 30 วัน
สรุ ปเนื้ อหาหลักสู ตรจากการทาแบบประเมินติดตามหลังจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
การนาสาระการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ องกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการนาความรู้
เรื่ องกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 70 โดยจาแนกวิธีการนาไปใช้งาน ดังนี้
ลาดับ
รายการ
คิดเป็ นร้อยละ
จากผูท้ ี่นาไปใช้
1.

2.

นาไปใช้
- ใช้ในพัฒนาตนเอง
- ใช้ในการเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั สหกรณ์/กลุ่ม
- ใช้ในการถ่ายทอดให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
- อื่นๆ
1.ใช้ในการแลกเปลี่ยนในการประชุมกรรมการ
วิธีการนาไปใช้
- บรรยาย
- ระดมสมอง
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
- อภิปราย

60
40
30
10
50
40
40
30
10

ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรนำไปใช้
- ในส่ วนของการนาองค์กรความรู ้ใหม่ๆ มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมให้กบั ทีมงาน
โดยผ่านการระดมสมองและการใช้งาน KM (knowledge Management) แต่เนื่ องจากเป็ นงานเฉพาะ
HR จึงเป็ นการพัฒนางานด้าน HR เป็ นส่ วนใหญ่
- ผูท้ ี่ได้รับการถ่ายทอดและเรี ยนรู ้ สามารถพัฒนาศักยภาพแลรู ้จกั คิด พัฒนาต่อยอดกระบวนการ
สหกรณ์ได้
- จากที่ได้ให้มีการแลกเปลี่ยนและระดมสมองเกี่ยวกับมุมมองและการพัฒนา กลุ่ม/สหกรณ์/ ช.ส.ค.
อีก 10 ปี ข้างหน้า คณะกรรมการชมรมฯเชียงราย พะเยา น่าน ก็มีส่วนร่ วมในการระดมสมองทุกคน
อยากเห็น ช.ส.ค. เป็ นศูนย์กลางข้อมูลทกด้าน เป็ นศูนย์กลางทางการเงิน และเป็ นที่พ่ ึงของสหกรณ์
และกลุ่มอย่างแม้จริ ง มัน่ คง ยัง่ ยืน
- พัฒนางานของตนเองได้ดีข้ ึน
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- คณะกรรมการมีแนวทางในการที่จะบริ หารจัดการสหกรณ์ให้เกิด ความคุม้ ค่าในการพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิก ในเรื่ องของความอยูด่ ีกินดีตามวัตถุประสงค์หลักในการรวมตัวกันของ
สหกรณ์
- ทาให้เกิดวิธีคิดที่เป็ นกระบวนการก่อให้เกิดการบูรณาการ
- ทาให้เข้าใจองค์ประกอบหรื อปั จจัยต่างๆมากยิง่ ขึ้น
- ร่ วมประชุมกรรมการ/ประชุมใหญ่ บรรยายถึง กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยงั่ ยืน การดารงอยูข่ อง
องค์กร การเข้าถึงช่วยเหลือ สมาชิก/สังคม
ปัญหำและอุปสรรค
- ยังต้องเพิ่มการศึกษาด้านกฎหมายและ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
ต่อไป
- ผูถ้ ่ายทอด มีระยะเวลาและเครื่ องมือจากัด และผูร้ ับการถ่ายทอด เรี ยนรู ้ ไม่สามารถแสดงความคิด
ได้เต็มที่
- แต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกัน
- เป้ าหมายที่ไม่ชดั เจนหรื อองค์ความรู ้ที่ไม่สอดคล้องกัน
3.2.5 กำรอบรมหน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 4 หัวข้ อ “กำรจัดกำรสหกรณ์ทดี่ ีภำยใต้ หลักกำรสหกรณ์ ”
ก่อนนาเข้าสู่ เนื้อหา วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทราบถึงที่มาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณค่า และ
ค่านิ ยมสหกรณ์ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ คาขวัญของสภาเครดิตยูเนี่ ยน
โลก เพื่อเลื อกว่าคาขวัญใดสภาเครดิตยูเนี่ ยนให้ความสาคัญกับเรื่ องใดมากที่สุด ซึ่ งหลักการพื้นฐานของ
เครดิตยูเนี่ยนคือ การรวมคน ให้มาร่ วมกันดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์คือการมีคุณภาพชี วิตทีดี จึง
จาเป็ นต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา มากาหนดให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถดาเนิ นการต่างๆ ได้อย่างเป็ นระเบียบ
ภายใต้เงื่ อนไขของการช่ วยเหลื อตนเองและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสหกรณ์ (รวมเครดิ ตยูเนี่ ยน) ได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามที่ ICA ได้กาหนดไว้เมื่อปี 2536 ที่เรี ยกว่าหลักการสหกรณ์ มีประเด็นสาคัญ 1.
ความหมายของหลักการสหกรณ์ 2.วิวฒั นาการหลักการสหกรณ์ 3.หลักการสหกรณ์ที่ใช้ในปั จจุบนั โดย
บรรยายความหมาย ความหมายของหลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ ยึดถื อปฏิ บตั ิเพื่อให้คุณค่า
ค่านิ ยมของสหกรณ์ เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรม”

ประกอบไปด้วย วัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ เป้ าหมาย ของ

สหกรณ์ วิวฒั นาการหลักการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2387 หลักการสหกรณ์รอชเดล และในปี พ.ศ.2538
หลักการสหกรณ์ปัจจุบนั
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หลักกำรสหกรณ์ สำกลทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน
หลักกำรข้ อที่ 1 กำรเป็ นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้ำง
 จุดอ่อนประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
1.คุณสมบัติของสมาชิกที่ทาให้เครดิตยูเนี่ยนไม่เข้มแข็ง (เช่นในเรื่ องของการ
กาหนดวงสัมพันธ์)
2.วิธีการให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ต้องทาอย่างไร
(ต้องมีการสอบสวนก่อนให้ออก ซึ่ งต้องใช้คุณธรรม)
หลักกำรข้ อที่ 2 กำรควบคุมโดยสมำชิ กตำมหลักประชำธิปไตย
 ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
 ประชาธิปไตย ตามข้อสังเกตของ ICA
ประเด็นสาคัญ สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสี ยง
3.สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสี ยง ใช้เสี ยงข้างมาก เว้นแต่บางกรณี ใช้เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมสมาชิกทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการเลือก
และรับเลือกเป็ นกรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการ
หลักกำรข้ อที่ 3 กำรมีส่วนร่ วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก
 ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
 ความสาคัญของทุนสารอง
 PEARLS และ CFSAW
 ทาสารองของเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
หลักกำรข้ อที่ 4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็ นอิสระ
 ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้
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 การปกครองตนเองหมายถึง การพึ่งพาตนเอง เป็ นหลัก นาหลักการบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายในมาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 คุณภาพการควบคุมภายในของเครดิตยูเนี่ยนเป็ นอย่างไรบ้าง จากรายงานของ
กตส.
อธิ บายเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงอย่างง่ายๆ
หลักกำรข้ อที่ 5 กำรศึกษำฝึ กอบรมและสำรสนเทศ
 ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้เป็ นจุดแข็งของเครดิตยูเนี่ยนเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ อีก 6 ประเภท
หลักกำรข้ อที่ 6 กำรร่ วมมือระหว่ำงสหกรณ์
 ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้การทาธุ รกิจระหว่างกันควรคานึงถึง
ประเด็นอะไรบ้าง
หลักกำรข้ อที่ 7 กำรเอือ้ อำทรต่ อชุ มชน
 ประเด็นสาคัญและตัวบ่งชี้ของหลักการข้อนี้สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีจึงต้อง
คืนให้สังคมและชุมชนบ้าง
ซึ่ งการอบรมในหัวข้อนี้ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นกับเรื่ องหลักการ
สหกรณ์สากล และทราบถึงการบริ หารงานของสหกรณ์ที่จะต้องยึดหลักการสหกรณ์สากลทั้ง 7 ข้อ
นี้ ในการบริ หารงาน เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนขึ้นมา จะ
เห็นได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้นาเสนอประเด็นเรื่ องหลักการสหกรณ์ตามที่ได้เข้าใจร่ วมกัน ในการ
แลกเปลี่ยนและสรุ ปหลักการทั้ง 7 ข้อเป็ นที่เข้าใจตรงกัน
นอกจากนี้แล้วการอบรมในการทาความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็ นสหกรณ์ วิทยากรได้
ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเลื อกคาขวัญวันเครดิตยูเนี่ ยนสากลของแต่ละปี จะได้เนื้ อหาความสาคัญของ
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ย นที่ มี ค าขวัญคล้ายๆ กันและเน้นหนัก ไปในเรื่ องของการช่ วยเหลื อตนเอง
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน การเห็ นคุ ณ ค่ า ของความเป็ นมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ค วามเสมอภาคของสมาชิ ก
สหกรณ์
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สรุ ปผลกำรประเมินหลังอบรม 30 วัน
สรุ ปเนื้ อหาหลักสู ตรจากการทาแบบประเมินติดตามหลังจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
การนาสาระการเรี ยนรู้ที่ 4 เรื่ องจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการนา
ความรู้เรื่ องกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 80 โดยจาแนกวิธีการนาไปใช้งาน
ดังนี้
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ลาดับ

รายการ

คิดเป็ นร้อยละ
จากผูท้ ี่นาไปใช้

1.

2.

-

-

นาไปใช้
- ใช้ในพัฒนาตนเอง
- ใช้ในการเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั สหกรณ์/กลุ่ม
- ใช้ในการถ่ายทอดให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
วิธีการนาไปใช้
- บรรยาย
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
- ระดมสมอง
- อภิปราย
- อื่นๆ
1.พูดคุยในเวทีที่ประชุมกรรมการ

70
60
30
60
60
40
30
20
10

ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรนำไปใช้
นาไปใช้ในการทางาน โดยยึดหลักความเป็ นประชาธิ ปไตยและเอื้ออาทร โดยยึดหลักความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
สหกรณ์มีการพัฒนาดียงิ่ ขึ้น โดยกรรมการสหกรณ์ปฏิบตั ิตามหลักการภายใต้กฎหมาย ข้องบังคับ
ระเบียบ ที่ถูกต้อง
ผลจาการอบรมสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์และได
ถ่ายทอดให้แก่นอ้ งๆ เพื่อนาไปใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนา/กลุ่ม ต่อไป ส่ วนคณะกรรมการก็
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อบังคับเพิม่ ขึ้น
สหกรณ์ได้นาการการจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผูน้ ามีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการสหกรณ์มากขึ้น
ทาให้เข้าใจหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์มากยิง่ ขึ้น
ทาให้การดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์มุ่งผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างแท้จริ ง
ทาให้ลดปัญหาการเมืองในสหกรณ์
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-

ปัญหำและอุปสรรค
ในบางครั้งประสบปั ญหาเรื่ องความถูกต้อง บางครั้งมีปัจจัยภายนอกมากระทบให้ไม่เป็ น
ประชาธิปไตยมาก
ผูร้ ับการถ่ายทอดและเรี ยนรู ้ ยังไม่สามารถเข้าใจกับบทบาทตนเอง ข้อบังคับ ระเบียบ ให้เข้าใจ
ชัดเจน รวมทั้งบางคนยังใหม่ ไม่มีประสบการณ์เลย
ได้นาไปเสนอแนะ การบริ หารจัดการในสหกรณ์ บริ หารงาน / เงิน /คน รายได้การบริ หารที่ดี
ภายใต้ หลักการ/อุดมการณ์ สหกรณ์
ผูน้ ารุ่ นใหม่มุ่งดาเนินธุ รกิจเป็ นหลักมากเกินไป
ไม่มีการพัฒนาผูน้ ารุ่ นใหม่ๆ
สหกรณ์บางแห่งมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

3.2.6 กำรอบรมหน่ วยกำรเรี ยนรู้ ที่ 5 หัวข้ อ “กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์ ”
วิ ท ยากรน าเข้า สู่ เ นื้ อ หาโดยการให้ผูเ้ ข้า อบรมได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ บริ บ ทการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ องค์ประกอบด้วย 3 ส่ วน เอกชน รัฐ สหกรณ์ และได้ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
องค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการในต่างประเทศ ความสาคัญเรื่ องการจัดการโซ่ อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์
ได้ยกตัวอย่างใกล้ตวั ให้เห็นเช่น การบริ หารจัดการของ เซเว่น และ Farmer Shop มาเป็ นกรณี ศึกษาในการ
นาเข้าสู่ เนื้ อหาการบรรยาย และนาเนื้ อหาชุ ดความรู ้ จากข้อมูลข่าวสาร ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ การเงิน ความรู ้ /
นวัตกรรม โมเดลของการบูรณาการโซ่ อุปทาน ว่าด้วยการจัดความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตไปถึงผูบ้ ริ โภค
เพื่อผลักดันให้ผเู ้ ข้ารั บการอบรมไปดาเนิ นการจัดการโซ่ อุปทานในระบบการบริ หารจัดการกับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
ส าหรั บ การจัดการโซ่ อุ ป ทานเพื่ อ พัฒ นาความสามารถทางการแข่ ง ขัน จะต้อ งมี ก ระบวนการ
ดาเนิ นงานของโครงการสาหรับสิ นค้าเป้ าหมาย

มี เครื อข่ายพันธมิ ตรในพื้นที่ ศูนย์พฒั นา มีการสร้ าง

เครื อข่ายพันธมิตรภายใต้โซ่ อุปทาน สาหรับโซ่ อุปทานตัวแบบธุ รกิจ Farmer Shop ตลอดจนสมรรถนะ 5
ประการของผูป้ ระกอบการ จะต้อ งมี ก ารประเมิ นสมรรถนะของผูป้ ระกอบการ รู้ จ ัก การวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบการดาเนิ นงานของระบบธุ รกิ จ Farmer Shop ที่มีต่อผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริ โภค การสร้าง
เครื อข่ า ยคุ ณค่ า ข้า วคุ ณธรรมที่ เป็ นผลลัพ ธ์ จากการเชื่ อมโยงโซ่ อุป ทาน ปั ญหาจากโครงการที่ ภาครั ฐ
ดาเนินการจัดทาแล้วไม่ประสบผลสาเร็ จมีสาเหตุเกิดจากอะไร เช่น ผ่าโครงสร้างชาวนาไทย ทาไม ทานา
แล้วไม่ได้นา สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นเป็ นข้อมูลให้ผเู ้ ข้าอบรมได้มีขอ้ มูลสาหรับการตัดสิ นใจในการดาเนิ น
ธุ รกิจในรู ปแบบของสหกรณ์ ซึ่ งจะต้องคานึงถึงรายละเอียดในด้านต่างๆ ด้วยเช่นกัน สิ่ งที่สหกรณ์สามารถ
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ดาเนินการได้ ให้คานึงถึงเรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสอดคล้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ ยนมากที่สุด ในการนาไปพัฒนาคุณภาพชี วิตสมาชิ ก

จากนั้นวิทยากรได้สรุ ปเนื้ อหาและแสดงความ

คิดเห็ นกรอบแนวคิดในการที่ จะช่ วยพัฒนาชุ มนจะต้องมี การสร้ างความเข้าใจ วิเคราะห์ สถานการณ์ ของ
ชุ มชนและหากรอบแนวคิดในการช่ วยชุ มชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ ดงั รายละเอียดแนวคิดความเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมในวิถีอาชีพและวิถีชีวติ ของชาวนา
สาหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนซึ่ งเป็ นสหกรณ์ที่มีความเป็ นเอนกประสงค์ สามารถที่จะดาเนิ นธุ รกิ จ
ในรู ปแบบของการรวมซื้ อ รวมขาย การลงทุนทาธุ รกิจควรจะเป็ นของแต่ละจังหวัดนั้น และเป็ นจุดเล็ก ๆ
เพื่อสนับสนุ นระบบการจัดการ ในเรื่ องโซ่ อุปทาน สามารถนาไปใช้กบั เรื่ องของเงิ นได้ ว่าจะมีระบบการ
จัดการด้านการเงินได้อย่างไร ถ้าจะขยายผลในเรื่ องโครงการยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กบั เครดิตยูเนี่ ยนในเรื่ อง
ของ ต้นน้ ากับกลางน้ า ได้ดงั นี้
ต้ นนำ้ จากการทางานของชมรม ซึ่ งมีบทบาทในการการจัดการสหกรณ์/กลุ่มฯในเบื้องต้น
กลำงนำ้ สถาบันเครดิตยูเนียน ชุมนุมสหกรณ์
ปลำยนำ้ สมาชิก ชุมชน ชมรม ที่มีศกั ยภาพ ในการทา Farmar Shop
การจะพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ก ับ สมาชิ ก ได้อ ย่า งแท้จ ริ ง การรวมตัว ของสมาชิ ก ในการรวบรวม
ผลิ ตภัณฑ์ เห็ นคุ ณค่าของการอุดหนุ นผลิ ตภัณฑ์กนั เอง ทาการเขียนแผนธุ รกิ จ และรวบรวมผลิ ตภัณฑ์
และเลื อกสถานที่ในการจาหน่ ายเป็ นตลาดนัด แต่จะแตกต่างจากที่อื่นในการเรื่ องของการสร้ างมูลค่า โดย
การขายสิ นค้าพร้อมกับการให้ความรู ้ผสมผสานไปด้วย โครงการตลาดเกษตรกรกร ร้านค้าสหกรณ์ประจา
อาเภอ ชุ มนุ มสหกรณ์ให้การสนับสนุ นสิ นเชื่ อ ให้ความรู ้ กับเกษตร ชมรมเป็ นเครื อข่ายในการนาพาไปสู่
สหกรณ์ /กลุ่ มที่มีผลิ ตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยเริ่ มจาก จ.เพชรบุรี เป็ นโมเดล แนวคิ ดสาคัญที่จะนาไปสู่ การ
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีอาชี พและวิถีชีวิต เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึ งความเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั
ระหว่างกิ จกรรมในการประกอบอาชี พและการดาเนิ นชี วิตของชาวนา ซึ่ งหากมีกิจกรรมบางอย่างในการ
ดาเนินชีวติ ยอมส่ งผลดีต่อกิจกรรมในการประกอบอาชีพ ในทางกลับกัน หากชาวนามีกิจกรรมในการอาชี พ
ก็จะส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิตเช่นเดียวกัน ดังรู ปความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างกิจกรรมในวิถีอาชี พและ
วิถีชีวติ ของชาวนา
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จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกิ ดความตระหนักและเห็นคุ ณค่าในการทาธุ รกิจสหกรณ์ แบบเชื่ อมโยง
เครื อข่ายและการจัดการโซ่ อุปทาน เพราะรู ปแบบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนนั้นสามารถดาเนิ นการได้ โดย
ผ่านกลไลของระบบการบริ หารจัดการที่ได้ดาเนิ นการอยู่ คือ จากสมาชิ กสหกรณ์ในพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค
สู่ ระดับจังหวัด ซึ่ งมี ชุ มนุ มสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแห่ ง ประเทศไทย จากัด สาขากระจายอยู่ทุก ภูมิภาค มี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ซึ่ งเป็ นองค์กรระดับชาติ และสามารถเชื่ อมโยงเครื อข่าย
ไปยังระดับนานาชาติโดยเฉพาะการเปิ ดรองรับ AEC ในปี 2559 เพียงแต่ตอ้ งการมีจดั เก็บระบบฐานข้อมูล
ของสมาชิ กและผลิ ตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพ มีช่องทางในการจาหน่ ายผ่านสื่ อในหลายๆ รู ปแบบ มี การ
คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็ นที่ตอ้ งการกับผูบ้ ริ โภค ชุ มนุ มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนฯ ก็จะทาหน้าที่เป็ น
แม่ข่ายในการประสานงานในการดาเนิ นธุ รกิจให้กบั สมาชิ กในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเป็ นแหล่งสนับสนุ น
เงินทุนให้กบั สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน มีกระบวนการติดตามการดูแลอย่างใกล้ชิด

สรุ ปผลกำรประเมินหลังอบรม 30 วัน
สรุ ปเนื้ อหาหลักสู ตรจากการทาแบบประเมินติดตามหลังจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
การนาสาระการเรี ยนรู้ที่ 5 เรื่ องการจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการนาความรู้
เรื่ องกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปใช้งานคิดเป็ นร้อยละ 50 โดยจาแนกวิธีการนาไปใช้งาน ดังนี้
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ลาดับ
1.

2.

-

-

-

รายการ
นาไปใช้
- ใช้ในพัฒนาตนเอง
- ใช้ในการเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั สหกรณ์/กลุ่ม
- ใช้ในการถ่ายทอดให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
- อื่นๆ
ใช้ในการแลกเปลี่ยนในการประชุมกรรมการ
วิธีการนาไปใช้
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
- บรรยาย
- ระดมสมอง
- อภิปราย

คิดเป็ นร้อยละ
จากผูท้ ี่นาไปใช้
40
20
20
10

40
30
20
20
20

ผลทีไ่ ด้ รับจำกกำรนำไปใช้
ทาให้เพิ่มเติมความรู ้ในด้านกลยุทธ์การตลาดความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในส่ วนงานที่รับผิดชอบ
เป็ นงานด้าน HR สิ่ งที่ทาได้คือการเปิ ดรับข่าวสารด้านการจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์และ
ธุ รกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
ผูร้ ับการถ่ายทอด เรี ยนรู ้ เพิ่มศักยภาพ แนวคิด การทาธุ รกิจในสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการบริ หาร
สหกรณ์
ทาให้สหกรณ์มีการร่ วมมือทางด้านของธุ รกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น การรวบรวมผลผลิตของฤดูกาลเพื่อ
ส่ งตลาดกลาง
คณะกรรมการได้แลกเปลี่ยนในการวิเคราะห์แนวทางในการจัดทา
หรื อเพิ่มในเรื่ องของธุ รกิจ
สหกรณ์ โดยเป็ นอีกหนึ่งธุ รกรรมที่สหกรณ์รองรับความต้องการของสมาชิกได้ รายได้ เงื่อนไข
ของกลไกทางตลาด และความเป็ นไปได้ของการทาธุ รกิจ
ทาให้เข้าใจระบบการจัดการธุ รกิจสหกรณ์
ทาให้ทราบว่าบางครั้งอุปสงค์ / อุปทาน ไม่สัมพันธ์กนั
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-

ปัญหำและอุปสรรค
ในด้านงานที่รับผิดชอบยังไม่ค่อยมีส่วนของการนาสาระการเรี ยนรู ้เรื่ องนี้ไปใช้มากนัก
สหกรณ์ส่วนมากยังไม่มีประสบการณ์ทาธุ รกิจอื่น นอกเหนือจากปล่อยเงินกู้ จึงยังมีความกลัวไป
ไม่กล้าทาอย่างอื่น
ยังขาดความรู ้ในการเชื่อมโยงธุ รกิจ ขาดความเข้าใจในการทาธุ รกิจอื่น นอกเหนือจากการทา
ธุ รกรรมในเรื่ องจองการปล่อยเงินกู้
ฝ่ ายจัดการ/กรรมการดาเนินการสหกรณ์ยงั ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
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ผลจากการอบรมตลอดระยะเวลา 4 วัน ได้จดั ทาแบบประเมินผลของผูเ้ ข้ารับการอบรมซึ่ งมีท้ งั ข้อทา
เครื่ องหมายถูกผิด และประเมินผลโดยการการเขียน ซึ่ งมีผลดังนี้
แบบทดสอบควำมรู้ หลังอบรม
โครงกำรอบรม กำรพัฒนำระบบกำรส่ งเสริมเรียนรู้ เพือ่ ยกสมรรถนะผู้นำเครดิตยูเนี่ยน
ให้ ท่ำนทำเครื่องหมำย (∕)หน้ ำข้ อทีถ่ ูก และทำเครื่องหมำย (X) หน้ ำข้ อที่ผดิ
………….1.ค่านิยมสหกรณ์ (Cooperative Values) หมายถึง ความเชื่อที่เป็ นลักษณะเฉพาะของชาวสหกรณ์
ที่นิยมถือและปฏิบตั ิสืบทอดกันมา และใช้เป็ นบรรทัดฐานในการตัดสิ นความดี ความชอบ ผิดถูก ของ
สหกรณ์
………….2.การทาในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ ร่ วมมือ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ด้วยความสามัคคี ไม่สร้างปั ญหา
แต่ร่วมมือกันช่วยแก้ไขปั ญหา ตามวิธีการสหกรณ์ เรี ยกว่า จิตวิญญาณสหกรณ์
………….3.ผูน้ าที่สามารถสร้างความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์คนเป็ น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าที่ดี ที่เรี ยกว่า นักประสานงาน
………….4.ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ถือเอาความคิดของกลุ่มเป็ นหลัก ให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหา ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นผูน้ าที่ดีที่สุดสาหรับสหกรณ์
………….5.องค์การสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์(ICA) ได้กาหนดกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาสหกรณ์ใน
ระยะเวลา 10 ปี (2011-2020) ซึ่งมี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)Participation(ความมีส่วนร่ วม) 2)Sustainability
(ความยัง่ ยืน) 3)Identity (ความเป็ นเอกลักษณ์) 4)Capital (เงินทุน) 5)Legal Framework(ขอบข่ายด้าน
กฎหมาย)
………….6.การระดมเงินทุนจากภายในสหกรณ์เพื่อการสร้างนิสัยการออมแก่สมาชิก และการสร้างความ
มัน่ คงของสหกรณ์โดยเพิ่มทุนสารองของสหกรณ์ให้มีอย่างน้อยร้อยละ 5ของสิ นทรัพย์รวมของสหกรณ์
เป็ นกลยุทธ์ดา้ น Capital หรื อ เงินทุน
………….7.หลักการสหกรณ์สากลที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นฉบับ พ.ศ. 2538 ประกอบด้วยหลักการสหกรณ์ 7
ข้อ ซึ่ งกาหนดโดยสภาเครดิยเู นี่ยนโลก
………….8.การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองก่อนส่ วนที่เหลือจะเป็ นเงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน
หรื อทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่สมาชิกเห็นชอบ เป็ นส่ วนหนึ่งตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 5
………….9.ยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงเครื อข่ายภายใต้โซ่อุปทาน
จะบรรลุเป้ าหมายร่ วมได้
ต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ภาคพันธมิตรต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเป้ าหมายร่ วม 2) มี
แผนธุ รกิจที่จะให้ทุกฝ่ ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 3) ต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วมในการออมแบบธุ รกิจท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ท้ งั 2 ฝ่ าย
………….10.โซ่อุปทานตัวแบบธุ รกิจ Farmer Shop เป็ นระบบการค้าที่เป็ นธรรม
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุ ปคะแนนแบบทดสอบควำมรู้ หลังอบรม
ชื่อ-นำมสกุล
คะแนนทีไ่ ด้ (เต็ม 10)
นายปิ ยะพงษ์ ไชยสุ ทธิ์
7
นายสาชล เสิ กภูเขียว
7
นายวีระ ยอดมณี
9
นางสาววสุ ธิดา ภูดิศบุญญิณท์
8
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สุ ชาติพงษ์
8
นางสาวอภิรดา เคลือบอาบ
5
นางสาววรรณวิไล วงศ์ศิระประภา
7
นายโจ วรรณกุล
8
นางสาวภัค ศรี สวัสดิ์
6
นายสุ เมธ จาเรื อง
8
นางสาวกรณิ ศ พงศ์ตุย้
8
นางเกศริ น โรงสะอาด
5
นางสาวกาญจนา แซ่ลิ่ว
7
นายพิเชษฐ์ ศิลประสมบูรณ์
8
นายสุ นทร วันดี
7
คะแนนสู งสุ ด คือ 9 คะแนน
คะแนนต่าสุ ด คือ 5 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยคือ 8 คะแนน

จานวน 1 คน
จานวน 2 คน
จานวน 6 คน
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ผลสรุ ปจำกแบบประเมิน
โครงกำรอบรม กำรพัฒนำระบบส่ งเสริมเรียนรู้ เพือ่ ยกสมรรถนะผู้นำเครดิตยูเนี่ยน
ประเด็นคาถามคือ ในฐานะที่ท่านเป็ นผูน้ าสหกรณ์ ท่านคิดว่าสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปฏิ บตั ิ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาและส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เป็ นรู ปธรรมอย่างไร
1. หัวข้ อ จิตวิญญำณสหกรณ์
- การนาความรู ้ ที่ได้กลับไปใช้ในเรื่ อ งของการสร้ างความเชื่ อกับสมาชิ กหรื อผูน
้ าสหกรณ์ ว่า

สหกรณ์สามารถนาพาสมาชิกและสังคมให้มีความเข้มแข็งได้
- สร้างความเข้าใจในตน เข้าใจในหลักการดารงตน โดยการเห็นค่าแห่ งตน เห็นค่าของคนอื่น แล้ว

สร้างค่านั้น จะเกิดการครองตนที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานการเคารพในการอยูร่ ่ วมกัน
- การทาหลักการสหกรณ์ คุ ณค่าสหกรณ์ , อุดมการณ์ ของสหกรณ์ มุ่งสู่ ภาคปฏิ บตั ิ อันก่อให้เกิ ด

มูลค่ากับบุคคล, สังคมให้เข้าใจรากเหง้าของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อให้การดาเนิ นงานไม่หลง
ไปด้านทุนหรื อ ด้านสังคมมากจนเกินไป เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ที่เป็ นการร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เสี ยสละ สามัคคี
- ทาให้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ไปปลูกฝัง บ่มเพาะให้กบั สมาชิก ผูน้ ารวมถึงฝ่ ายจัดการ
- จัดโครงการอบรมให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- จิ ต วิ ญ ญาณสหกรณ์ การคิ ด แบบสหกรณ์ คื อ การสอนให้ ค นช่ ว ยเหลื อ ตัว เอง ท าอย่า งไรให้

สมาชิ กสนใจสหกรณ์ การสร้ างแรงจูงใจเป็ นสิ่ งสาคัญในการขับเคลื่อนให้สมาชิ กเข้ามามีส่วน
ร่ วม แต่ไม่ค วรสร้ า งตัวล่ อโดยใช้ผลประโยชน์เป็ นตัวนาเพราะผูท้ ี่ เข้า มาในสหกรณ์ ล้วนแต่
มุ่งหวังที่จะได้มากกว่าที่จะให้ การสร้างความเข้าใจเป็ นสิ่ งสาคัญต่อสหกรณ์
- นาความรู ้ ไปถ่ายทอดกับคณะกรรมการชมรมฯ ชมรมเจ้าหน้าที่ โดยการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ร่ วมคิด

ร่ วมทา ฝังรากของจิตวิญญาณสหกรณ์
- จัดอบรมเพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณของนักสหกรณ์
- ให้สหกรณ์ ได้ปลูกฝั งไปยังสมาชิ ก เพื่อให้รู้ถึงความเป็ นเจ้าของ สานึ กในจิตวิญญาณของคน

สหกรณ์
- ติดตามผลหลังจากดาเนินกระบวนการ

129

- สามารถถ่ายทอดให้ผน
ู ้ าเข้าใจถึ งจิตวิญญาณสหกรณ์ได้ คิดแบบสหกรณ์ประโยชน์ส่วนร่ วม มี

วิสัย ทัศน์ ยึดมัน่ อุ ดมการณ์ ทาแบบสหกรณ์ ทาสิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ร่วมมื อ ช่ วยเหลื อกัน
สามัคคี ไม่สร้างปั ญหา ร่ วมกันแก้ตามวิธีสหกรณ์ มีน้ าใจสหกรณ์ เรี ยนรู ้ ที่จะฝึ กตนให้มีความ
ซื่ อสัตย์เสี ยสละ สามัคคี มีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม จนเกิดเป็ นนิสัย
- ตนเองจะนาไปปฏิบตั ิ และนาไปสู่ การปฏิบตั ิในสหกรณ์
- หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์เป็ นนามธรรม ซึ่ งจะต้องนาสู่ การปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม

โดยการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่สมาชิ กซึ่ งเป็ นเจ้าของสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันในชุ มชน

ในหมู่สมาชิ กหากทุกคนทุกฝ่ ายมีความรู ้ ความเข้าใจ ก็จะเกิดเป็ นพลัง

ขับ เคลื่ อนอันยิ่ง ใหญ่ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อให้สมาชิ กมี ค วามกิ นดี อยู่ดี และมี สันติ สุ ข ดัง นั้น
จะต้องไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจให้สมาชิ กแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ เกิดความตระหนักและมีส่วน
ร่ วมในการดาเนินงานสหกรณ์ โดยอาศัยหลักการสหกรณ์
- จะน าความรู ้ ที่ไ ด้รับ ในครั้ งนี้ ไ ปถ่ า ยทอดให้แก่ ค ณะกรรมการชมรมเครดิ ต ยูเ นี่ ยนเชี ย งราย-

พะเยา-น่ า น ก่ อน โดยการให้ก ารอบรม เปิ ดใจ และจู ง ใจให้คณะกรรมการชมรม 10 คน
รวมทั้งที่ปรึ กษาได้เกิดแนวคิดในการรักขบวนการสหกรณ์ฯ อย่างลึกซึ้ ง และเห็นผลพร้อมที่จะ
เสี ยสละตัวเองช่วยเหลือผูอ้ ื่นอย่างจริ งใจโดยไม่หวังผลประโยชน์ทางธุ รกิจ พร้อมที่จะร่ วมกัน
พัฒนาอย่างเต็มที่และคาดหวังว่ากรรมการชมรม จะสามารถนาไปถ่ายทอดให้กรรมการของแต่
ละสหกรณ์ต่อไปได้
- ตามบทบาทหน้าที่ สามารถผลัก ดัน / ปลู กฝั งจิ ต วิญญาณสหกรณ์ ของตนเองได้โดยจากการ

คิดค้นผลิตภัณฑ์หรื อปรับปรุ งสวัสดิการของขบวนการเครดิตยูเนี่ ยน โดยเน้นการช่ วยเหลือซึ่ ง
กันและกันโดยไม่หวังกาไรสู งสุ ด แต่จะเน้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อสวัสดิการที่
กาหนดให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมให้มากที่สุด
- ปลู ก จิ ต วิญ ญาณให้ก ับ คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การ ซึ่ ง จะต้อ งปฏิ บ ตั ิ เ ป็ นแบบอย่า งให้แ ก่

สมาชิก และส่ งเสริ มให้สมาชิ กเข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์ ปลูกจิตวิญญาณให้กบั สมาชิ ก โดยให้
สมาชิกมีส่วนร่ วมกับสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน
- อบรมให้ความรู ้ เปลี่ยนแปลงแนวคิดให้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ให้สมาชิกทุกคน
- รับฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นให้มาก และเรี ยนรู ้ จากความคิดเห็ นของผูอ้ ื่ น เข้าใจในความเป็ น

ตัวตนของผูอ้ ื่น ไม่ตดั สิ นคนอื่นเพียงแค่การฟังน้ าเสี ยง ทาปั จจุบนั ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคต
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2. หัวข้ อ ภำวะผู้นำแบบมีส่วนร่ วม
- การนาทักษะและมุมมองที่ได้ ไปมองผูน้ าหรื อสหกรณ์ และใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของ

ผูน้ าสหกรณ์ เพื่อนามาประกอบการขับเคลื่อนขบวนการได้อย่างถูกต้อง
- นาไปสร้ างแนวร่ วมในการพัฒนา เปลี่ ยนแปลง บนพื้นฐานการเคารพความคิ ด เคารพในการ

ปฏิบตั ิ ยอมรับในเงื่อนไข คิดร่ วม ได้ร่วม รับผิดร่ วม
- ลักษณะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม เป็ นผูท้ ี่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มและนามาวิเคราะห์ วางแผนการ

ปฏิบตั ิกาหนดระเบียบแบบแผน และมีการติดตามประเมินผล
- สามารถใช้ในการสร้ างทีมงานให้เข้าใจในความแตกต่างโดย “ผูน้ า” ที่ดีจะสามารถนาจุดเด่ น

ของบุคลิกภาพแต่ละคนมาประยุกต์ใช้งานตามหลัก Put the right man on the right job เพื่อให้
เกิดทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
- จัดโครงการอบรมให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- สร้างผูน้ าทากิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมทุกเวทีที่จดั กิจกรรมหรื อตามโอกาส
- ความสาเร็ จในการบริ หารงานสหกรณ์ ไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้จากส่ วนใดเพียงส่ วนหนึ่ ง สมาชิ ก

คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ ต้องมีส่วนในการผลักดันให้สหกรณ์ มีความเข้มแข็ง องค์กรมีการ
จัดการให้ทุกส่ วนร่ วม ทิ้งความคิด ทั้งการปฏิบตั ิโดยผูท้ ี่มีส่วนร่ วมไม่รู้สึกว่าเป็ นภาระในการมี
บทบาทครั้งนี้ และผูน้ ามีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองในฐานะคนของสหกรณ์
- แบ่ ง ขนาดสหกรณ์ ที่ รั บ ผิด ชอบเพื่ อ จัด การเรี ย นรู ้ ส่ ง เสริ ม ให้มี ภ าวการณ์ เ ป็ นผูน
้ า (ก าหนด

เป้ าหมาย ตามขนาดสหกรณ์เพื่อเป็ นต้นแบบ)
- จัดอบรมเฉพาะสหกรณ์ให้คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิ จการ ฝ่ ายจัดการเข้ารับการอบรม การ

อบรมมุ่งเน้นการร่ วมคิดร่ วมทาโดยจะใช้ผนู ้ า 4 ทิศ เพื่อกาหนดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
- ติดตามผลประเมินวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ
- แนะนากระบวนการตัดสิ นใจโดยเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นร่ วมตัดสิ นใจมีประโยชน์กบั สหกรณ์ จะ

ช่วยให้มีคุณภาพสาหรับการตัดสิ นใจ ให้เป็ นที่ยอมรับลดความขัดแย้ง
- จัดอบรมให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- ปั จจุบน
ั เป็ นเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารซึ่ งจะได้นาความรู้ที่ได้รับไปปรับและบูรณาการใช้ในการ

ทางานโดยมี ภาวะผูน้ าแบบมี ส่วนร่ วม รั บทั้ง ข้อคิ ดเห็ น / ข้อเสนอแนะจากทุ กๆฝ่ าย เพื่ อหา
ข้อสรุ ปร่ วมกันถึงแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
และเป็ นการจูงใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
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- จากความรู ้ที่ได้รับจะนาไปปฏิบตั ิในงานพัฒนา คือ จะให้กรรมการสหกรณ์และสมาชิ กสหกรณ์

ตลอดจนลูกน้องในปกครองได้มีโอกาสเสนอแนวคิด ปั ญหาที่พบในการทางานต่างๆ ให้เขากล้า
คิ ด กล้าที่ จะแสดงความคิ ดเห็ นและกล้าที่ จะตัดสิ นใจ มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันจะไม่
สื่ อสารด้านเดียวจะต้องเป็ นการสื่ อสารสองทาง เพื่อให้เข้ารู ้สึกว่าเข้าก็มีความรู้ความสามารถมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจร่ วมกัน เพื่อจะได้มีการเป็ นผูน้ ามากขึ้น
- กล้าแสดงความคิดเห็นหรื อกระทาที่ไม่ขดั ต่อหลักการสหกรณ์ สนับสนุ นในการบริ หารจัดการ

เพื่อให้เกิดหลักธรรมาภิบาล
- ในการทากิ จการงานใดของสหกรณ์ควรให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเนื่ องจากสมาชิ ก

คือ เจ้าของอย่างแท้จริ ง อาจมี การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มเพื่อทุกคนใน
สหกรณ์ได้มีส่วนร่ วมและมีจิตวิญญาณของสหกรณ์
- อบรมให้ความรู ้ เปลี่ยนแปลงแนวคิดให้คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ เกิดภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม

มากที่สุด
- พัฒนาตัวเราเอง พัฒนาผูน้ าให้เข้าใจตนเอง พัฒนาสมาชิกให้เกิดผูน้ ารุ่ นใหม่ ทดแทนผูน้ ารุ่ นเก่า

3. หัวข้ อ กระบวนทัศน์ ในกำรพัฒนำสหกรณ์ทยี่ งั่ ยืน
- ใช้ในการวางแผนและยกระดับความมัน่ คงสหกรณ์ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ต่อสิ่ ง

รอบข้างและปั จจัยต่างๆที่มีผลกับสหกรณ์
- สร้ างฐานคิดด้วยหลักคุ ณค่า บนฐานข้อมูล สู่ การขับเคลื่ อนด้วยปั ญญาหรื อความรู ้ + คุ ณภาพ

ด้วยการใช้ฐานข้อมูล สังเคราะห์ขอ้ มูล รับรู ้ แสดงท่าทีรับรู ้ แสดงสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้าของ และ
แสดงออกพลังเรี ยก ธาตุ 5 จากนั้นต้องเข้าใจ ภูมิสังคม สู่ การออกแบบ และแผนกลยุทธ์สู่การ
ขับเคลื่อน
- การปรับกระบวนทัศน์ การพัฒนา (วิสัยทัศน์) แนวคิด ICA Blueprint อยากเห็นความมีส่วนร่ วม.

ความยัง่ ยืน, เงินทุน, ขอบข่ายด้านกฎหมาย, ความเป็ นเอกลักษณ์
- เป็ นต้นแบบในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การดาเนินงานขององค์กรทั้งตัวชุ มนุ มสหกรณ์ฯและ

ตัวสหกรณ์ฯ ในการกาหนดแผนที่ชดั เจนการดาเนินงานก็จะเกิดความชัดเจนตามมา
- จัดโครงการอบรม ติดตามประเมินผล
- สร้ างกระบวนทัศน์ท้ งั ผูน้ าและคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และสมาชิ กในการพัฒนาสหกรณ์

เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนอย่างแท้จริ ง
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- การนากระบวนทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ที่ยงั่ ยืน ไปสู่ การถ่ายทอดให้กบั สมาชิ กสหกรณ์/กลุ่ม

ได้เห็ นภาพกระบวนการในการเริ่ มวางแผนที่ จะพัฒนา องค์กรของตนเองสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
ปลายทางเพื่อสมาชิ ก ต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างที่มาผสมกันให้เกิดการบรรลุผล ไม่วา่ จะ
เป็ นข้อมูลที่เป็ นองค์ประกอบ ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน ไม่ว่า
จะเป็ นแหล่งเงิ นทุนที่เราสามารถช่ วยกันได้ และสุ ดท้ายขององค์ประกอบ คือ กฎหมายในการ
สร้างความสมดุล และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
- จัดโครงการความร่ วมมื อระหว่างสหกรณ์ /กลุ่ มในพื้นที่ เพื่อสร้ างกระบวนทัศน์ โดยใช้ ICA

Blueprint เพื่อหลอมรวมกระบวนการคิดให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และกาหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาสหกรณ์ ร่วมกันใน 10 ปี ข้างหน้า โดยการมีส่วนร่ วม ร่ วมกับกาหนดหัวข้อการ
พัฒนาและให้การบ้านผูเ้ ข้ารับ การอบรมไปทาการคิดร่ วมกันของคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และฝ่ ายจัดการ ติดตามประมวนผลวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
- ให้ผูน้ าปรั บ กระบวนทัศ น์ วิเ คราะห์ / คิ ด / ปฏิ บ ตั ิ มาทบทวนให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์

ปัจจุบนั และอนาคต
- จัดอบรมให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- จากการที่ได้เข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรมในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ ที่ยงั่ ยืน”

ทาให้ได้เปิ ดวิสัยทัศน์ถึงการทางานว่าจะต้องมีแนวทาง มีแผน และมีเป้ าหมายที่ชดั เจน โดยมี
สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ มากมายที่จะมีความสัมพันธ์ ทาให้เกิดมุมมองเชิ งระบบ
มากยิง่ ขึ้นรวมทั้งเครื อข่ายภาคีต่างๆ
- ต้องเริ่ มจากคนก่อน เมื่อมีความเข้าใจในหลักอุดมการณ์ร่วมกันก่อให้เกิดร่ วมใจ และร่ วมมือบน

ความเชื่ อถื อและไว้วางใจ จึงส่ งผลถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาร่ วมกันอีกทั้งต้องมีเป้ าหมาย
เดี ยวกัน มีผนู ้ าที่มีคุณธรรมพร้ อมที่จะเสี ยสละ และช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน สมาชิ กมีการออม
และมีทุนให้การพัฒนาอาชีพ ความต้องการพัฒนาคุณภาพชี้ วดั ที่ดีและสังคมชุ มชนอยูก่ นั อย่างมี
ความสุ ข
- มี ส่ ว นช่ ว ยผลัก ดัน กระบวนการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในกระบวนทัศ น์ เ พื่ อ พัฒ นา

ขบวนการสหกรณ์ที่ยงั่ ยืน เช่น การพัฒนาสวัสดิการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั สมาชิ ก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ดต่ อขบวนการสหกรณ์ ฯ เพื่ อให้ เกิ ดความอยู่ดีกิ น ดี ใ ห้เ หมาะสมกับ สภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ
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- เมื่อมีการสร้ างรากฐานของสมาชิ กให้มีจิตวิญญาณของสหกรณ์ แล้ว การส่ งเสริ มให้สหกรณ์ มี

การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อมองหาอนาคตของสหกรณ์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยอาจนาหลักการของ
สภาเครดิตยูเนี่ ยนโลกไปจับเพื่อเน้นทิศทางในการพัฒนาเครดิ ตยูเนี่ ยนให้ยงั่ ยืน เพื่อเป็ นที่พ่ ึง
ของสมาชิกอย่างแท้จริ ง
- เปลี่ยนแปลงบทบาทการส่ งเสริ มแนะนา ให้ความรู ้เพิ่มเติม หาข้อมูลแบบให้ผรู ้ ับความรู ้ มีส่วน

ร่ วม
- จัดทาแผนกลยุทธ์ สร้ างค่านิ ยมขององค์กร มองวิสัยทัศน์ให้กาหนดนโยบายลงสู่ การปฏิ บตั ิ ที่

แท้จริ ง
4. หัวข้ อ กำรจัดกำรสหกรณ์ทดี่ ีภำยใต้ หลักกำรสหกรณ์สำกล
- นากระบวนการภายใต้หลักการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูน้ าและสหกรณ์ ไปในทิศทางที่

ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับและการบริ หารจัดการได้อย่างถูกต้อง
- ประชาธิ ปไตย, การมีส่วนร่ วม, ร่ วมมือระหว่างสหกรณ์, ปกครองตนเอง, อาทรต่อชุ มชน, ความ

ร่ วมมือทางธุ รกิจ
- การเป็ นสมาชิ กโดยสมัครใจ, การควบคุ มสมาชิ กโดยหลักประชาธิ ปไตย, การมีส่วนร่ วมทาง

เศรษฐกิจ, การปกครองตนเองและความเป็ นธรรม, การศึกษาอบรม, การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
- การจัดการสหกรณ์ ที่ดี โดยถอดหลักการสหกรณ์สหกรณ์สากล เพื่อนามาใช้ในการกาหนด กฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ ในสหกรณ์ ให้เกิ ดความชัดเจนและเป็ นธรรมโดยเน้นหลัก คุณธรรม แต่ไป
ละเลยวินยั
- จัดโครงการอบรม ให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- สร้ างมาตรฐานสหกรณ์ ให้เข้าใจถึ งการเป็ นสหกรณ์ ที่เข้าสู่ ความเป็ นมาตรฐานสากล มีการใช้

KPI, CUQA ในการวัดมาตรฐาน
- โดยพื้นฐานของการร่ วมกันช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของสหกรณ์ ล้วนแล้วอาศัยหลักการสหกรณ์

เป็ นตัวกาหนดในการบริ หารงานอยู่แล้ว เพียงแต่ปัจจัยภายใน ภายนอก บางการกระทาให้เกิ ด
การบิดเบือนหลักการเพื่อมุ่งหวังสิ่ งที่ผปู ้ ฏิ บตั ิตอ้ งการ หากเราในฐานะผูส้ ่ งเสริ ม สามารถที่จะ
สร้ า งความเข้า ใจและปรั บ ทัศ นคติ โครงสร้ า งทั้ง 3 ส่ ว นของสหกรณ์ ไ ม่ ว่า จะเป็ นสมาชิ ก
กรรมการ และฝ่ ายจัดการ ให้มี ค วามเท่ าเที ยมกันในการรั บรู ้ และการปฏิ บ ตั ิ ภายใต้หลักการ
สหกรณ์อย่างแท้จริ ง ขบวนการสหกรณ์ยอ่ มมีความเข้มแข็งมัน่ คง
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- ถื อ เป็ นหั ว ใจหลัก ในการพัฒ นาสหกรณ์ ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ไ ปยัง สมาชิ ก ฝ่ ายจัด การ

คณะกรรมการ เพราะการพัฒนาสหกรณ์เชื่อว่า หลักสากล 7 ข้อนี้ สามารถพัฒนาได้อย่างดีเยีย่ ม
- บรรจุหลักสหกรณ์ สากล 7 ข้อกับสหกรณ์ ในการอบรมสมาชิ กใหม่ เจ้าหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้

เรื่ องนี้กบั สหกรณ์
- สามารถถ่ายทอดให้คณะกรรมการสหกรณ์เข้าใจหลักการสหกรณ์เพิ่มได้มากขึ้นจากตัวบ่งชี้ ใน

แต่ละข้อของหลักสหกรณ์ท้ งั 7 ข้อ
- จัดอบรมให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- ทาให้ทราบว่าหลักการสหกรณ์ แต่ละข้อนั้นมีแนวทางปฏิ บตั ิ ที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน โดย

มุ่งเน้นให้สมาชิ กช่ วยเหลื อตนเอง และช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน การทาธุ รกิ จของสหกรณ์ เกิ ด
ความเป็ นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของมวลสมาชิ กให้เกิ ดความมัน่ คงและยัง่ ยืน และ
นอกจากนั้นยังให้ความสาคัญต่อชุ มชนและสังคม การให้การศึกษาอบรม และความร่ วมมือใน
รู ปของเครื อข่าย
- ทาความเข้า ใจให้ค วามรู ้ แ ก่ ค ณะกรรมการสหกรณ์ ใ ห้มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจถึ ง เรื่ อ งการเปิ ดรั บ

สมาชิกด้วย ความสมัครใจ ควบคุมโดยใช้หลักประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของ
สมาชิ กเพราะสมาชิ กทุ กคนคื อเจ้าของ ดังนั้นต้องทาธุ รกิ จกับสหกรณ์ ของตัวเอง มี ความเป็ น
อิ ส ระต่ อการปกครองตนเองให้ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ ก รรมการ. สมาชิ ก . ฝ่ ายจัดการให้ค วาม
ร่ วมมือเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ดว้ ยกัน สร้างพันธมิตรเครื อข่ายเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน
และการเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยให้สหกรณ์มีส่วนร่ วม กับชุมชน เช่น การช่วยกิจกรรมสาธารณ
ต่างๆ ของชุมชน
- โดยเป็ นการเอื้ออาทรต่อชุมชนหรื อต่อสหกรณ์สมาชิ กในฐานะองค์กรแม่ (ช.ส.ค.) ต้องเน้นการ

ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน แต่จะต้องปลู กฝั งและผลักดันเพื่อให้มวลสมาชิ กและสหกรณ์ พ่ ึงพา
ตนเองได้ และเป็ นที่พ่ งึ พาต่อชุมชนของตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
- ส่ งเสริ มและให้การเรี ยนรู ้กบั คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ในการเรี ยนรู ้น้ น
ั จะดึงแก่น

แท้ ของหลักการสหกรณ์ โดยใช้จิตวิญญาณสหกรณ์ในการปฏิบตั ิ
- อบรม แนะแนวทางภายใต้หลักสหกรณ์สากลนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ของสมาชิก
- ให้ต นเองมี ค วามรู ้ ห ลัก การสหกรณ์ ส ากล ให้ก รรมการมี ค วามรู ้ เข้า ใจหลัก การสหกรณ์ ให้

สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามหลักการสหกรณ์ การลงมือทาจะเป็ นแบบอย่างที่ดี
กับสมาชิก
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5. หัวข้ อ กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์
- นากระบวนการและรู ปแบบนาไปประยุกต์ใช้กบั สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้มีระบบที่ช่วยเหลือ

ซึ่ งกันและกัน เพราะถ้าสหกรณ์มุง้ เน้นแต่การสร้างความยิ่งใหญ่ดว้ ยการสร้ างวัตถุ สิ่งของ เช่ น
การสร้างสานักงาน การซื้ อสิ นทรัพย์ต่างๆ แต่ถา้ ไม่สร้างความยัง่ ยืนให้กบั สมาชิ กด้วยการอาชี พ
สหกรณ์น้ นั ก็จะไม่มีความยัง่ ยืน
- สร้ างความเข้าใจต่อผูน้ า แบบการด าเนิ นธุ รกิ จที่ ครบวงจร ต้องอาศัยการบูรณาการแบบการ

เชื่อมโยงโครงข่ายบนเงื่อนไข ประโยชน์ร่วมกัน สู่ เป้ าหมายสู งสุ ด คือ อยูร่ อด อยูไ่ ด้ และอยูด่ ี
- กระบวนการบริ หารจัดการสหกรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก่ อให้เกิ ดมูลค่าอันก่ อให้เกิ ดความเป็ น

ธรรม
- เนื่ องจากการดาเนิ นการนอกตากธุ รกรรมการเงิ นแล้ว สหกรณ์ทอ้ งถิ่ นสามารถส่ งเสริ มการทา

ธุ รกิจ ของสมาชิกตามแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ โดยใช้ระบบการจัดการ VN & F Platform
- จัดโครงการอบรมให้ความรู ้ ติดตามประเมินผล
- สร้างธุ รกิจให้เหมาะสมกับบริ ษทั สภาพแวดล้อมของแต่ละสหกรณ์ โดยคานึ งถึงความต้องการ

ของสมาชิก โดยการทาวิจยั ถึงความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ
- อันดับแรกของการนาหลักการจัดการโซ่ อุปทานในธุ รกิ จสหกรณ์ ไปส่ งเสริ มให้กบั สหกรณ์ /

กลุ่ ม สมาชิ ก นั้น ต้องเริ่ มจากการปรั บทัศ นคติ ของผูน้ าในการยึดติ ดอยู่กบั ธุ รกรรมเดิ มๆของ
สหกรณ์ การนาจิตวิญญาณสหกรณ์ +ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนเริ่ มมาปรับกระบวนการคิดของท่าน
ผูน้ าใหม่ก็จะเป็ นจุดเริ่ มต้นในการที่จะเริ่ มเรี ยนรู ้ในเรื่ องธุ รกิจสหกรณ์ อันดับต่อมา คือ การเติม
เต็มข้อมูลเกี่ยวกับธุ รกิจให้กบั สมาชิกได้ศึกษาเรี ยนรู ้ท้ งั แบบที่สาเร็ จ และแบบที่ลม้ เหลว ทั้งสอง
แบบมีคุณค่าต่อการเก็บเกี่ ยวจุดแข็ง จุดอ่อน และนามาปรับใช้ในสหกรณ์ตนเอง ทั้งนี้ การริ เริ่ ม
ต้องเกิดจากการสารวจแวดล้อมเป็ นลาดับ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุดิบ ความต้องการตลาดกระจายและ
ภาระเศรษฐกิจประกอบกัน
- ถือเป็ นเรื่ องยากในการขับเคลื่อน เพราะมันต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง
- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเรื่ อง “เราจะนาพาพี่นอ้ งเครดิตยูเนี่ยนสู่ ธุรกิจ-อาชีพที่มนั่ คง” ใน

เรื่ องของการร่ วมไม้ร่วมมือให้ตระหนักถึงความสาคัญของสมาชิกและธุ รกิจในสังคมปั จจุบนั
- ใช้การจัดการโซ่อุปทานเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุ รกิจต่างๆ ของสหกรณ์
- สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริ การ
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- จัดอบรมให้ความรู ้ ให้มีสหกรณ์ตวั อย่างนาร่ อง ติดตามประเมินผล
- เป้ าหมายของสหกรณ์ คือรายได้ที่เพียงพอ-พอเพียงของสมาชิ ก เพื่อให้สมาชิ กมีเงิ นออมและ

-

-

-

-

แหล่ ง เงิ นทุ น ปั จ จุ บ ัน สมาชิ ก มี ห ลากหลายอาชี พ แต่ ย งั ขาดการจัด การโซ่ อุ ป ทานในธุ ร กิ จ
สหกรณ์ คือ มุมมองของผูบ้ ริ หารที่จะต้องเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
แปรรู ป
การจาหน่าย เพื่อให้เกิดความสมดุลของต้นน้ า
กลางน้ า
ป ล า ย น้ า
ดังนั้นควรเริ่ มจากการสารวจข้อมูลของสมาชิ กแต่ละสหกรณ์ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางในการจัดการ โดยที่ ช.ส.ค. อาจเป็ นแหล่ งเงิ นทุ น และเชื่ อมกับ เครื อข่ า ยต่ างๆ ถึ ง
แนวทางการจัดจาหน่ายและด้านวิชาการ
สหกรณ์ เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาสมาชิ กมาสะสมหุ ้นกับสหกรณ์ มีความจาเป็ นเดื อดร้อน กู้
เงิน จากสหกรณ์ไปลงทุนประกอบอาชีพ เมื่อสมาชิกประกอบอาชีพต้องมีรายได้สหกรณ์เป็ น
ตัวกลาง
ในการพัฒนาอาชี พของสมาชิ ก เช่ น อาจจะมีการส่ งเสริ มให้สมาชิกปลูกพืช
อินทรี ย ์ จัดการตลาดนัด
เกษตรอินทรี ยห์ รื อแปรรู ปข้าวอินทรี ยส์ ่ งขายเนื่ องจากปั จจุบนั
มนุ ษย์เราหันมารั กสุ ขภาพกันมากขึ้ น
เมื่ อสมาชิ กมี รายได้ก็มีเงิ นมาชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ เมื่ อสมาชิ ก ช าระหนี้ หมดสมาชิ ก มี เ งิ นออมเพิ่ ม ขึ้ น และมี ห นี้ ก ับ สหกรณ์ สมาชิ ก มี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนสหกรณ์เข้มแข็งและมัน่ คงต่อไป
ควรเน้นการดาเนิ นธุ รกิจ โดยการเน้น Supply Chain ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน ซึ่ ง
ผลประโยชน์จะต้องตกอยูใ่ นขบวนการเท่านั้น
ส่ งเสริ มให้สหกรณ์เป็ นศูนย์กลางของสมาชิ ก โดยวิเคราะห์ถึงสภาพตามพื้นที่ เป็ นหน่วยกลาง
ในการให้ความรู ้ การรวบรวมผลผลิต การหาแหล่งตลาดให้กบั สมาชิ ก เพื่อลดต้นทุนและสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร แต่ตอ้ งมีรายได้เพื่อการขับเคลื่อนบริ หารจัดการต้องลด
ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานในองค์กร โดยนาเครื่ องมือต่างๆมาใช้ จะทาให้เกิดความไม่
เหลื่อมล้ า ยุติธรรม ความพอใจจะเกิดขึ้นเป็ นแนวทางพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กาหนดสิ นค้า/ผลิตภัณฑ์ การบริ หารจัดการควรกระจายสิ นค้า จาหน่ ายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภค ต้องมี
การส่ งเสริ มแบบจริ งจังและต่อเนื่อง
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ผลสรุ ปผลกำรประเมินกำรจัดโครงกำรฝึ กอบรมในส่ วนอื่นๆ จะได้ ผลสรุ ปดังนี้
จากผูเ้ ข้ารับการอบรมทั้งหมด 16 คน ได้รับแบบประเมินผลคืนจานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.25
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ส่ วนที่ 1) รำยละเอียดผู้เข้ ำอบรม
1. เพศ

ควำมถี่
หญิง

6

ร้ อยละ
46.15

ชาย

6

46.15

ไม่ระบุ

1

7.69

13

100.00

ควำมถี่

รวม
2. อำยุ
20-29

0

ร้ อยละ
0.00

30-39

7

53.85

40-49

5

38.46

50-59

0

0.00

60 ขึ้นไป

0

0.00

ไม่ระบุ

1

7.69

13

100.00

รวม
3. ระดับกำรศึกษำ

ควำมถี่
ประถมศึกษา

0

ร้ อยละ
0.00

มัธยมศึกษา

0

0.00

ปวช./เทียบเท่า

0

0.00

ปวส./เทียบเท่า

0

0.00

ปริ ญญาตรี

11

84.62

ปริ ญญาโท

2

15.38

อื่นๆ

0

0.00

13

100.00

รวม
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ส่ วนที่ 2) ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรฝึ กอบรม
ระดับควำมคิดเห็น

หัวข้ อวิชำ

ดี

ปำนกลำง

ปรับปรุ ง

ไม่ ระบุ

8
61.54

4
30.77

0
0.00

1
7.69

2. จิตวิญญาณสหกรณ์

11
84.62

1
7.69

0
0.00

1
7.69

3. ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม

11
84.62

2
15.38

0
0.00

0
0.00

4. กระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

5. การจัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

6. การจัดการโซ่อุปทานในธุ รกิจสหกรณ์

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

1. จิตวิทยาเบื้องต้นสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการ
พัฒนา

ส่ วนที่ 3) ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับผู้บรรยำย
ระดับควำมคิดเห็น

เกณฑ์ กำรพิจำรณำ

ดี

ปำนกลำง

ปรับปรุ ง

ไม่ ระบุ

1.1 การจัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ

9
69.23

3
23.08

0
0.00

1
7.69

1.2 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

9
69.23

3
23.08

0
0.00

1
7.69

1.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

5
38.46

6
46.15

0

2

0.00

15.38

1. จิตวิทยำเบือ้ งต้ นสำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ ำนกำรพัฒนำ
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2. จิตวิทยำสหกรณ์
2.1 การจัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ

10
76.92

2
15.38

0
0.00

1
7.69

2.2 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

9
69.23

3
23.08

0
0.00

1
7.69

2.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

9
69.23

3
23.08

0

1

0.00

7.69

3.1 การจัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ

11
84.62

2
15.38

0
0.00

0
0.00

3.2 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

10
76.92

3
23.08

0
0.00

0
0.00

3.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

10
76.92

3
23.08

0

0

0.00

0.00

4.1 การจัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ

11
84.62

2
15.38

0
0.00

0
0.00

4.2 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

11
84.62

2
15.38

0
0.00

0
0.00

4.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

12
92.31

1
7.69

0

0

0.00

0.00

5.1 การจัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ

11
84.62

2
15.38

0
0.00

0
0.00

5.2 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

5.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

12
92.31

1
7.69

0

0

0.00

0.00

3. ภำวะผู้นำแบบมีส่วนร่ วม

4. กระบวนทัศน์ ในกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน

5. กำรจัดกำรสหกรณ์ ทดี่ ีภำยใต้ หลักกำรสหกรณ์
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6. กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์
6.1 การจัดลาดับขั้นตอนในการนาเสนอ

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

6.2 การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

6.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

12
92.31

1
7.69

0

0

0.00

0.00

ส่ วนที่ 4) ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรจัดโครงกำร
โดนรวม
หัวข้ อวิชำ

ระดับควำมคิดเห็น
ดี

ปำนกลำง

ปรับปรุ ง

ไม่ ระบุ

1. เอกสารประกอบของโครงการ

11
84.62

2
15.38

0
0.00

0
0.00

2. อาหารแลเครื่ องดื่ม

10
76.92

3
23.08

0
0.00

0
0.00

3. การลงทะเบียน

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

4. ระยะเวลาของโครงการ

8
61.54

5
38.46

0
0.00

0
0.00

12
92.31

1
7.69

0
0.00

0
0.00

5.การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่บริ หาร
โครงการ

จะเห็นว่าผูน้ าที่เป็ นฝ่ ายจัดการ จะให้ความสาคัญกับ หัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับ การจัดการธุ รกิจ และการ
บริ หารจัดการมากกว่า วิชาที่เป็ นพื้นฐานและโครงสร้างส่ วนบนของสหกรณ์ ซึ่ งต่างกับหลักสู ตรของผูน้ าที่
เป็ นกรรมการ จะให้ความสาคัญกับวิชาพื้นฐานและโครงสร้ างส่ วนบนของสหกรณ์ เช่นเดียวกับหลักสู ตร
ของ สกต. ธกส. การประเมินก็ออกมาใกล้เคียงกัน ซึ่ งก็น่าจะเป็ นนัยยะได้วา่ ทาไมการดาเนิ นงานสหกรณ์
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ส่ วนใหญ่ จึงเน้นแต่เรื่ องธุ รกิ จและกาไรมากกว่าเน้นพื้นฐานทางอุดมการณ์ ค่านิ ยม คุ ณธรรม จิตตารมณ์
และหลักการสหกรณ์สากล
การจะปลู ก ฝั ง จิ ต วิ ญ าณสหกรณ์ ให้ ก ั บ บุ ค ลากรของสหกรณ์ ควรจะเน้ น ย้ า ให้ ส มาชิ ก
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนผูท้ ี่สนใจจะเข้าร่ วมขบวนการสหกรณ์ ได้สร้างจิตสานึ กและศรัทธาต่อ
ระบบสหกรณ์ ถึ งการช่ วยเหลื อตนเอง ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ซึ่ งหากย้อนกลับไปดูในการเริ่ มต้นกาเนิ ด
ของสหกรณ์ ท้ งั ในต่างประเทศและในประเทศไทย เริ่ มจากปั ญหาของสภาพเศรษฐกิ จเป็ นสาคัญ การมี
ระบบสหกรณ์ จะเป็ นเครื่ องมือในการช่ วยเหลื อสมาชิ กได้โดยอยู่บนพื้นฐานแห่ งการพึงพาตนเอง พึงพา
แหล่ งเงิ นทุ นของชุ มชน ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ายทางธุ รกิ จ เพื่ออุ ดช่ องว่างในการบริ หารเงิ นทุ นของ
สมาชิ ก หากสหกรณ์ ห รื อ ผูน้ ายัง ไม่ ไ ด้ต ระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ต่ อ สิ่ ง เหล่ า นี้ ถื อ ว่า จะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต่ อการบริ หารงานของสหกรณ์ คื อ จะมุ่ ง เน้นหาผลก าไรเป็ นที่ ต้ งั โดยไม่
คานึ งถึ งหลักการบริ หารสหกรณ์ตามหลักสากล การมองเห็ นคุณค่า และค่านิ ยมของสหกรณ์ การเป็ นนัก
สหกรณ์ที่มีจิตวิญญาณ จึงไม่สามารถที่จะวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
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สรุปผลกำรจัดทำโครงกำรหลักกำรอบรมไปแล้ว 30 วัน
เมื่อได้ผา่ นการอบรมไปแล้ว 30 วัน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลว่าผูเ้ ข้ารับการอบรม
จานวน 19 คน ได้สนใจและนาหัวข้อในการอบรบทั้ง 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ได้นาหน่วยการเรี ยนรู ้ไหนไป
ดาเนินการเผยแพร่ และถ่ายทอดให้กบั สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนหรื อได้นาองค์ความรู ้เหล่านี้ไปพัฒนา
จานวน 10 คน โดยใช้ในการพัฒนาตนเองและงาน จานวน 6 คน และนาไปถ่ายทอดให้แก่ผนู ้ าสหกรณ์
สมาชิก จานวน 4 คน และทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปยังผูน้ าสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่ อีกจานวน 120 คน
ดังรายละเอียดการดาเนินงานตามตารางดังนี้
หัวข้อ

ผูเ้ ข้าอบรมที่ส่งโครงการ

รายละเอียดของการดาเนินโครงการ
วันที่จัดโครงกำร

สถำนที่

จำนวนผู้เข้ ำร่ วม

1.จิตวิญญาณสหกรณ์

1 คน

27 พ.ย.58

ช.ส.ค.

9 คน

2.ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม

2 คน

26-27 ธ.ค.58
26-27 ธ.ค.58

ส.สะเมิงเหนือ
ชมรมฯ เชียงรายพะเยา-น่าน

18 คน
13 คน

1 คน

28-29 พ.ย.58

ช.ส.ค.
สาขาอีสาน

80 คน

4 ราย

4 ครั้ง

3.กระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
4.การจัดการสหกรณ์ที่ดี
ภายใต้หลักการสหกรณ์
5.การจัดการโซ่อุปทานใน
ธุ รกิจสหกรณ์
รวม
จากตารางจะพบว่า

120 คน

ผูเ้ ข้าอบรมได้มีการนาหน่วยเรี ยนรู ้ไปใช้ในการอบรมเพื่อถ่ายทอดไปยังผูน้ า

สหกรณ์ เพียง 3 หน่วยเรี ยนรู ้ คือ เรื่ อง จิตวิญญาณสหกรณ์ เรื่ อง ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม และเรื่ องการ
จัดการสหกรณ์ที่ดีภายใต้หลักการสหกรณ์

เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าสหกรณ์ที่เป็ นฝ่ าย

จัดการระดับบริ หารและระยะเวลาในการติดตามผลการนาไปใช้เป็ นระยะเวลาเพียง 1 เดือนไม่สามารถ
อบรมหรื อดาเนินการได้ครบทุกหน่วยเรี ยนรู ้
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บทที่ 4
ข้ อค้นพบจำกกำรวิจยั
การดาเนิ นการโครงการวิจยั การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกรเรื่ อง
“การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน”ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อยกระดับความรู ้ ทักษะ ทัศนคติของผูน้ าสหกรณ์ เพื่อส่ งเสริ มและ
ช่วยเหลือสมาชิกซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรโดยการสร้างแนวคิดการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรผูน้ าสหกรณ์ ทั้ง
ด้านการส่ งเสริ มให้ผนู ้ ามีจิตวิญญานสหกรณ์ ใช้ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสหกรณ์ และ
เพิ่มความรู ้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและนาหลักการสหกรณ์สากลมาใช้ในการวางแผน
และพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครื อข่ายโซ่อุปทานด้านการส่ งเสริ มอาชีพและพัฒนาช่องทาง
การตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างสมาชิกที่เป็ นเกษตรกร โดยการจัดทาหลักสู ตรผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งกาหนดหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการดาเนินการ ผูแ้ ทนจากคณะ
กรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนผูจ้ ดั การชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ งประเทศไทย จากัด
สาขาเพชรบุรีฝ่ายวิชาการและพัฒนา สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งเป็ นทีมวิจยั ร่ วมกับสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เพื่อร่ วมกันร่ างหลักสู ตร จากนั้นประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิพากษ์หลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้ได้องค์ความรู้ในเรื่ องที่ผนู้ าสหกรณ์ตอ้ งมีเพื่อแบบตัวแบบที่ดีและสามารถนาไปพัฒนาสหกรณ์และ
สมาชิก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรได้
งานวิจยั นี้ได้นามาซึ่งข้อค้นพบจากการวิจยั ว่า หลักสู ตรดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูน้ า ในสถานการณ์ปัจจุบนั ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เกิดขึ้นมา 50 ปี แล้ว ซึ่ งมีการเปลี่ยนถ่ายผูน้ าจากรุ่ น
เก่าสู่ ผนู ้ ารุ่ นใหม่ และสอดคล้องกับทิศทางการบริ หารงานและยุทธศาสตร์ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด ด้านการพัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและการใช้ในการ
ส่ งเสริ มผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อพัฒนาคนของสหกรณ์ท้ งั ด้านการมีจิตวิญญาณสหกรณ์ ด้านการ
บริ หารจัดการที่ดี ตลอดจนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของสมาชิก เพื่อจะนาไปสู่ การจัดทาข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายเพื่อผลักดันหลักสู ตรในบรรจุอยูใ่ นหลักสู ตรของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 สำระสำคัญของหลักสู ตร “กำรพัฒนำระบบส่ งเสริ มเรียนรู้ เพือ่ ยกระดับสมรรถนะผู้นำสหกรณ์ เครดิต
ยูเนี่ยน”
การออกแบบหลักสู ตรทั้ง 5 สาระเรี ยนรู้และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เกิดจากการประชุมแบบ
Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากร ผูน้ าสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนที่มีจิตวิญญานสหกรณ์ใช้กระบวนการผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
สหกรณ์ที่ยงั่ ยืน และใช้หลักการสหกรณ์สากลในการบริ หารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนมีความรู ้ในการ
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เชื่อมโยงเครื อข่ายโซ่ อุปทาน ซึ่ งพบว่า จะเห็นว่าผูน้ าที่เป็ นฝ่ ายจัดการ จะให้ความสาคัญกับ หัวข้อวิชาที่
เกี่ยวกับ การจัดการธุ รกิจ และการบริ หารจัดการมากกว่า วิชาที่เป็ นพื้นฐานและโครงสร้างส่ วนบนของ
สหกรณ์
ซึ่ งต่างกับหลักสู ตรของผูน้ าที่เป็ นกรรมการ จะให้ความสาคัญกับวิชาพื้นฐานและโครงสร้าง
ส่ วนบนของสหกรณ์ เช่นเดียวกับหลักสู ตรของ สกต. ธกส. การประเมินก็ออกมาใกล้เคียงกัน ซึ่ งก็น่าจะ
เป็ นนัยยะได้วา่ ทาไมการดาเนินงานสหกรณ์ส่วนใหญ่ จึงเน้นแต่เรื่ องธุ รกิจและกาไรมากกว่าเน้นพื้นฐาน
ทางอุดมการณ์ ค่านิยม คุณธรรม จิตตารมณ์ และหลักการสหกรณ์สากล
การจะปลูกฝังจิตวิญาณสหกรณ์ ให้กบั บุคลากรของสหกรณ์
ควรจะเน้นย้าให้สมาชิก
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนผูท้ ี่สนใจจะเข้าร่ วมขบวนการสหกรณ์ ได้สร้างจิตสานึกและศรัทธาต่อ
ระบบสหกรณ์ ถึงการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ซึ่ งหากย้อนกลับไปดูในการเริ่ มต้นกาเนิด
ของสหกรณ์ท้ งั ในต่างประเทศและในประเทศไทย เริ่ มจากปั ญหาของสภาพเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ การมี
ระบบสหกรณ์จะเป็ นเครื่ องมือในการช่วยเหลือสมาชิกได้โดยอยูบ่ นพื้นฐานแห่งการพึ่งพาตนเอง พึ่งพา
แหล่งเงินทุนของชุมชน ตลอดจนการสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจ เพื่ออุดช่องว่างในการบริ หารเงินทุนของ
สมาชิก
หากสหกรณ์หรื อผูน้ ายังไม่ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าต่อสิ่ งเหล่านี้
ถือว่าจะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริ หารงานของสหกรณ์ คือจะมุ่งเน้นหาผลกาไรเป็ นที่ต้ งั
โดยไม่
คานึงถึงหลักการบริ หารสหกรณ์ตามหลักสากล การมองเห็นคุณค่า และค่านิยมของสหกรณ์ การเป็ นนัก
สหกรณ์ที่มีจิตวิญญาณ จึงไม่สามารถที่จะวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
4.2 แนวคิดและกำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ของหลักสู ตรนี้ สรุ ปได้ ดังนี้
4.1.1 แนวคิดการออกแบบหลักสู ตรเป็ นการกาหนดจากการประชุม Focus Group จากผูแ้ ทนที่
เกี่ยวข้องที่ผวู ้ จิ ยั กาหนด โดยไม่ได้เกิดจากการหาความต้องการจากผูเ้ รี ยนแม้วา่ จะครอบคลุมในสาระการ
เรี ยนรู้ที่ผนู้ าสหกรณ์ควรมีแล้ว แต่เมื่อนาไปทดลองจัดอบรมพบว่า ผูน้ าที่เข้าอบรมให้ความสนใจและ
นาไปใช้ในแต่ละสาระเรี ยนรู ้ไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และพื้นฐานของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
4.1.2
ทาให้เกิดความเป็ นกันเองระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนตามกระบวนการเรี ยนการสอนตลอด
หลักสู ตร เนื่องจากมีการเรี ยนการสอนแบบให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
4.1.3 เน้นกระบวนการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดในสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ตลอดเวลา และนาประสบการณ์จริ งมาแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน พร้อมทั้งการวางแผนเพื่อไปปฏิบตั ิจริ ง
และถ่ายทอดต่อสมาชิกสหกรณ์
4.1.4 หลักสู ตรได้ออกแบบให้มีความยืดหยุน่ แก่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อน เพื่อสามารถปรับปรุ งเนื้อหาและ
การจัดการเรี ยนรู้ได้ตามประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
4.1.5 การจัดการเรี ยนรู้ภายใต้โครงการ“การพัฒนาระบบส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับสมรรถนะผูน้ า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” จะเน้นในเรื่ องของนาไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง และถ่ายทอดสู่ ผนู ้ าและสมาชิกสหกรณ์
โดยการประเมิน ติดตามผลการนาไปใช้ และผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าร่ วมโครงการ
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4.1.6 จุดเด่นของเนื้ อหาหลักสู ตรเป็ นการสร้างระบบการเรี ยนรู้เพื่อยกสมรรถนะของผูน้ า ให้เป็ น
ผูน้ าที่มีท้ งั จิตวิญญาณสหกรณ์ มีลกั ษณะการเป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักการ
สหกรณ์สากล มีกระบวนทัศน์ในพัฒนาที่ยงั่ ยืน และมีแนวคิดในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายโซ่อุปทานในการ
ส่ งเสริ มอาชีพของสมาชิกซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ซึ่ งเห็นได้วา่ หลักสู ตร ดังกล่าวมีการพัฒนา ผูน้ า ทั้ง
ด้าน จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม
4.3ปัจจัยแห่ งควำมสำเร็จ (Key Success Factors) ของกำรจัดกำรเรี ยนรู้
การทาวิจยั ชุดนี้ มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีความรู้เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทักษะและทัศนคติ สามารถบริ หารสหกรณ์ให้มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน และเป็ น
ผูน้ าในการส่ งเสริ มสมาชิกสหกรณ์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ดังนี้
4.2.1 การส่ งเสริ มและให้ความรู ้ เนื้อหาหลักสู ตร“การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยก
สมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”แก่ผนู ้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพือ่
1. สร้างความตระหนักให้เกิดการนาไปใช้ในการถ่ายทอดสู่ ผนู ้ าและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เพื่อสร้างผูน้ าที่มีจิตวิญญาณสหกรณ์ท้ งั ผูน้ ารุ่ นเก่า และผูน้ ารุ่ นใหม่ ให้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ให้มากยิง่ ขึ้น
2. เพื่อให้เกิดการบริ หารงานสหกรณ์แบบมีจิตตารมณ์และคุณธรรม อันประกอบด้วย สนใจ ห่วงใย
แบ่งปั น รับใช้ ตลอดจนมีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน และวางใจกัน
4.2.2 ทราบถึงประโยชน์และคุณลักษณะที่ดีของการเป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม ที่มีต่อการบริ หารคน
ในสหกรณ์ ทั้งสมาชิก กรรมการ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
4.2.3 เกิดแนวทางพัฒนาตนเองและสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ การเป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
และการบริ หารจัดการสหกรณ์
4.2.4 ผลการเก็บข้อมูลการติดตามผลหลังจาก การอบรม พบว่า เนื้อหาที่นาไปใช้ส่วนใหญ่ คือ
เรื่ องจิตวิญญาณสหกรณ์ และผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม เนื่องจากสามารถใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ในเวลาที่จากัด
ส่ วนบางหน่วยเรี ยนรู ้ยงั ไม่สามารถนาไปใช้ได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่นเรื่ องกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การบริ หารจัดการตามหลักการสหกรณ์สากล และการเชื่อมโยงเครื อข่ายโซ่ อุปทาน
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจยั และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลกำรวิจัย
ผลการดาเนินการโครงการวิจยั เรื่ อง
“การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งได้มีการจัดอบรมเพื่อทดลองใช้หลักสู ตรให้แก่ กลุ่มเป้ าหมาย ที่เป็ นฝ่ ายจัดการ
ระดับบริ หาร ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ซึ่ งประกอบด้วย ผูจ้ ดั การสาขา
ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย หัวหน้างานพัฒนาสหกรณ์ หัวหน้างานจัดการธนกิจ
และตัวแทนกรรมการบริ หารสถาบันเครดิตยูเนี่ยน
เสมือนเป็ นตัวแทนผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตลอด
ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิ
งานวิจยั โดยมีขอ้ สรุ ป ดังนี้
5.1.1 กำรสร้ ำงแนวคิดกำรเรี ยนรู้ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความเข้าใจใน Logical Framework
และกาหนดสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ เพื่อการสร้างระบบการเรี ยนรู้ มุ่งไปที่ยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์
ยกระดับความรู ้ ปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศนคติของผูน้ าสหกรณ์ รวบรวมองค์ความรู ้ที่เป็ นเรื่ องพื้นฐานในการ
พัฒนาเพื่อการพัฒนาผูน้ า
เพื่อจัดทาหลักสู ตรส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู ้
5.1.2 กำรพัฒนำหลักสู ตร การออกแบบหลักสู ตรเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบแก่กลุ่มเป้ าหมายแก่
เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์ เป็ นการออกแบบและวางระบบการวิจยั ประกอบด้วย Review Literatureงานวิจยั
ที่ผา่ นมาได้ขอ้ สรุ ปมิติหลักสู ตรผูน้ าในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ทีม
งานวิจยั จัดร่ างหลักสู ตรผูน้ าที่พึงประสงค์ เพื่อนาเข้าพิจารณาในเวทีการยกร่ างสมรรถนะสมาชิก/สมรรถนะ
ผูน้ าเครดิตยูเนี่ยนจัดประชุมร่ วมกับทีมที่ปรึ กษา เพื่อยกร่ างสมรรถนะผูน้ า
เพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักสู ตร
ต้นแบบของผูน้ า โดยมีตวั แทนจากฝ่ ายวิชาการและพัฒนา ซึ่ งเป็ นทีมผูว้ จิ ยั ร่ วมกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน สาขา 1 คน และตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2 คน ซึ่ งเป็ นตาแหน่งคณะกรรมการบริ หาร
สถาบันเครดิตยูเนี่ยน จากนั้นดาเนิ นการแก้ไข ปรับปรุ งหลักสู ตรตามข้อแนะนาของทีมผูท้ รงคุณวุฒิพร้อม
กับพัฒนาสื่ อในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปทดลองใช้ ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรี ยนรู ้
5.1.3 กำรทดลองใช้ หลักสู ตรกับกลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งสิ้ น 19 คน ซึ่ งประกอบด้วย ผูแ้ ทน
คณะกรรมการบริ หารสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ผูจ้ ดั การ ช.ส.ค. สาขาทั้ง 6 ภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค.
ในระดับบริ หารจากทุกสาขา ที่มีความพร้อมและทาหน้าที่ในการส่ งเสริ มให้ความรู ้กบั ผูน้ าสหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้มีความเข้าใจและมัน่ ใจการทาหน้าที่เป็ นผูน้ าเครดิตยูเนี่ยน เพื่อที่จะนาไปสู่ การขยาย
ผลแก่ผสู ้ นใจในอนาคตซึ่ งโครงสร้างการจัดการเรี ยนรู ้ได้กาหนดไว้ 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาหน่วยการ
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เรี ยนรู ้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบตั ิ จานวน 4 วัน จานวน 23 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ
ห้องประชุม ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด สรุ ปเนื้ อหาหลักสู ตรได้ดงั นี้
5.1.3.1 หน่ วยเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่อง จิตวิญญำณสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้โดย นายวัลลภ สุ ขมี
(ปราชญ์สหกรณ์)มีผนู ้ าสหกรณ์เข้าอบรม 19 คน ดาเนินการจัดอบรมระยะเวลา 3.00 ชัว่ โมง ในวันที่ 23
พฤศจิกายน 2558 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้ตามรายละเอียดการจัดการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้และ
เห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ท้ งั ด้านความรู ้ ทัศนคติ รวมถึงกระบวนการคิดมากขึ้น
ผลลัพธ์ ทเี่ กิดจำกกำรเรียนรู้ คือ
1. การที่จะเป็ นผูน้ าที่มีจิตวิญญาณนั้น ผูน้ าจะต้องรู ้จกั แบ่งแยกเวลาในการทางานทั้งเรื่ องงานประจา
และงานส่ วนตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทาหน้าที่ผนู้ า ซึ่งจะต้องมีความเสี ยสละและอุทิศตนในการทา
หน้าที่เป็ นผูน้ า
2.การปรับทัศนคติกบั ผูน้ าในพื้นที่ตอ้ งใช้เวลา และต้องเน้นย้าทาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเกิดการซึ มซับ
ในจิตวิญาณสหกรณ์อย่างแท้จริ ง
5.1.3.2 หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง ภำวะผู้นำแบบมีส่วนร่ วม
บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิ ชย์มีผนู้ าสหกรณ์เข้าอบรม 19 คน ดาเนินการจัด
อบรมระยะเวลา 6.00 ชัว่ โมง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้ตามรายละเอียด
การจัดการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้และเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ท้ งั ด้านความรู ้ ทัศนคติ
รวมถึงกระบวนการคิดมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ คือ หลังจากได้รับความรู้การเห็นคุณค่าของสิ่ งที่เราทาความรู ้กบั ใจต้อง
มาก่อน ทาอย่างไรให้ สมาชิก เห็นคุณค่า ต้องได้ใจ ให้เขาเห็นตัวอย่าง เห็นประโยชน์ของการทางาน
เป็ นนักสหกรณ์ การช่วยเหลือตนเอง หน้าที่ของเราจะทาให้ เราได้ใจ ของเค้า เราใส่ ใจกับงานแค่ไหน
ภาวะผูน้ า ถ้าใจยังไม่มีความเป็ นผูน้ า และเห็นคุณค่าในสิ่ งที่ตวั เองทา การที่เราจะให้ผนู ้ ามีใจ ต้องพยายาม
ทาให้ทุกคนเห็นคุณค่าตนเอง จะนาไปสู่ ความเป็ นผูน้ าที่ดี
5.1.3.3 หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 กระบวนทัศน์ ในกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืน
บรรยายให้ความรู้โดยคุณเครื อวัลย์ ชลนัยผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนมีผนู้ าสหกรณ์
เข้าอบรม 19 คน ดาเนินการจัดอบรมระยะเวลา 3.00 ชัว่ โมง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วิทยากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้ตามรายละเอียดการจัดการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้และเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูน้ า
สหกรณ์ท้ งั ด้านความรู ้ ทัศนคติ รวมถึงกระบวนการคิดมากขึ้น
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ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ข้าอบรมให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ
1. ความยัง่ ยืนของเครดิตยูเนี่ ยนอันประกอบด้วยความมัน่ คง หนี้สินลดลง วินยั ชีวติ
หลักประกันความมัน่ คง
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็ นสถาบันแห่งทุน การถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ เศรษฐกิจ สังคม AEC
3. สถาบันการเงินที่เข้มแข็ง เป็ นศูนย์รวมของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนมีความมัน่ คงทาง
การเงิน
4. การพัฒนาคน การพัฒนาความรู้ และค้นหาวิธีการในการที่จะพัฒนาคน
5. การทาให้ฐานรากของขบวนการสหกรณ์ให้ยงั่ ยืน โดยการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์
อันประกอบด้วย หลักการสหกรณ์ จิตตารมณ์ คุณธรรมสหกรณ์
5.1.3.4 หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ 4 กำรจัดกำรสหกรณ์ ทดี่ ีภำยใต้ หลักกำรสหกรณ์
บรรยายให้ความรู้โดยอาจารย์ สุ รจิตต์ แก้วชิงดวง มีผนู้ าสหกรณ์เข้าอบรม 19 คน ดาเนินการจัด
อบรมระยะเวลา 3.00 ชัว่ โมง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้ตามรายละเอียด
การจัดการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้ และเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ท้ งั ด้านความรู ้ ทัศนคติ
รวมถึงกระบวนการคิดมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ข้าอบรมให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ได้ทราบถึงหลักการสหกรณ์ที่ดี รวมถึงเครื่ องมือที่จะสามารถนามาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริ หารงานสหกรณ์
ให้ประสบผลสาเร็ จ ซึ่งมีเครื่ องที่ใช้สามารถวิเคราะห์ทางการเงิน การบริ หาความเสี่ ยง กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่ งผูน้ าที่ดีจาเป็ นจะต้องทราบ และเข้าใจว่าการทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ของสหกรณ์ จะต้องใช้ขอ้ มูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดทิศทางในการบริ หารงาน ตลอดจนการมีธรรม
ภิบาลในสหกรณ์
5.1.3.5 หน่ วยกำรเรียนรู้ ที่ กำรจัดกำรโซ่ อุปทำนในธุรกิจสหกรณ์
บรรยายให้ความรู้โดย รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท มีผนู้ าสหกรณ์เข้าอบรม 19 คน ดาเนินการจัดอบรม
ระยะเวลา 3.00 ชัว่ โมง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้ตามรายละเอียดการ
จัดการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้ และเห็นความเปลี่ยนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ท้ งั ด้านความรู ้ ทัศนคติ
รวมถึงกระบวนการคิดมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ คือ ผูเ้ ข้าอบรม เข้าใจในรู ปแบบการทาธุ รกิจของระบบสหกรณ์ ซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สมาชิก การช่วยเหลือสมาชิกโดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ เพื่อจะ
ได้มีอานาจในการต่อรอง รวมถึงมีกลุ่มเงินทุนที่เป็ นของชุ มชนจากการระดมเงินออมของสมาชิก ตลอดถึง
การคิดค้นรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกในชุมชนโดยตรง
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5.1.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ จำกำรทดลองใช้ หลักสู ตร
การดาเนินการทดลองใช้ตวั แบบหลักสู ตร “การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้เพื่อยกสมรรถนะ
ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” กับกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 19 คน มีทศั นะคติที่ดีข้ ึน มีความรู ้ความเข้าใจในสาระ
เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรนี้เพิ่มขึ้น โดยวัดจากการทดสอบหลังการอบรม พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมได้รับคะแนนเฉลี่ย 8
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนและได้มีการนาความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาเพื่อยกสมรรถนะความเป็ นผูน้ า
ของตนเอง และถ่ายทอดต่อสู่ เพื่อร่ วมงาน และผูน้ าสหกรณ์สมาชิก จานวน 120 คน
5.2 ข้ อเสนอแนะจำกโครงกำรวิจัย
จะเห็ นว่าการส่ งเสริ มสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนโดยการให้ความรู ้ ตามหน่ วยเรี ยนรู ้ ท้ งั 5
สาระ ของหลักสู ตรตามโครงการวิจยั นี้ ได้มีการดาเนิ นการทดลองใช้หลักสู ตรกับผูน้ าที่เป็ นฝ่ ายจัดการระดับ
บริ หาร แต่ยงั ไม่ได้ทดลองกับผูน้ าที่เป็ นกรรมการหรื ออาสาสมัครของสหกรณ์ ซึ่ งจากการทดลองใช้แล้วพบว่า
ผูน้ าที่ เป็ นฝ่ ายจัดการจะให้ค วามสาคัญกับ สาระเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวกับ การบริ หารจัดการมากกว่าด้านจิ ตวิญญาณ
สหกรณ์ ซึ่ งต้องนาหลักสู ตรดังกล่ าวไปใช้จริ ง กับผูน้ าสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน โดยผ่านกลไก สถาบันพัฒนา
เครดิตยูเนี่ยนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ทีมวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะในการเชิ งนโยบายต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จากัด
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในฐานะที่มีบทบาทในการกาหนดหลักสู ตร ในส่ งเสริ มและดูแลสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ ดังนี้
5.2.1 กำรส่ งเสริมและ ผลักดัน กำรใช้ หลักสู ตร ผู้นำสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
1) การกาหนดให้เป็ นหลักสู ตรการอบรมของสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้ในการอบรม
ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ
2) เผยแพร่ องค์ความรู ้ไปยังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญในการ
พัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามหลักสู ตรดังกล่าว
3) ส่ งเสริ มและรณรงค์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ เห็นความสาคัญในการส่ งผูน้ าเข้า
อบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในการดาเนินการตามหลักสู ตรนี้ โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
จัดอบรมให้ความรู ้กบั ผูน้ าสหกรณ์
4) ส่ งเสริ มให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาหนดคุณสมบัติ
ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ผา่ นการ
อบรมหลักสู ตรผูน้ าสหกรณ์ดงั กล่าว
5.2.2 กำรสนับสนุน กำรใช้ หลักสู ตร ผู้นำสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
1) จัดทาเป็ นคู่มือการเรี ยนรู ้ สื่ อการสอนให้กบั บุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อใช้
ในการเผยอบรมให้ความรู้ไปยังผูน้ าสหกรณ์สมาชิก
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2) จัดอบรมบุคลากรของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้เป็ นนักฝึ กอบรมและวิทยากร
ถ่ายทอดความรู ้หลักสู ตรดังกล่าวในแต่ละหน่วยสาระเรี ยนรู ้
3) ให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่งประเทศไทย จากัด จัดสรรงบประมาณแต่ละปี สมทบ
ในการอบรม เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
4) ให้สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน บรรจุเป็ นหลักสู ตรการอบรมของสถาบันฯ ในการ
ให้บริ การกับสหกรณ์สมาชิก เพื่อพัฒนาผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ

152

153

เอกสำรอ้ำงอิง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท.2556.รำยงำนโครงกำรวิจัย “โรงเรียนลูกชำวนำเพือ่ เพิม่ สมรถนะกำรทำกำรเกษตร
เชิ งธุรกิจ : มิติใหม่ แห่ งกำรเรี ยนรู้ จำกแปลงนำสู่ กำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน” .สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางณัฐฐภักค์ ผูป้ รารถนาสิ ทธิ์ และคณะ. 2558. รำยงำนโครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำระบบส่ งเสริมเรียนรู้ เพือ่
ยกระดับสมรรถนะกำรแข่ งขันผ่ำนกลไกสถำบันเกษตรกร”ภำยใต้ ชุดโครงกำรวิจัยกำรขับเคลือ่ น
กำรพัฒนำกำรสหกรณ์ และกำรค้ ำทีเ่ ป็ นธรรม ระยะที่ 7.ชุ มนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ
ไทย จากัด
หลักสู ตรเรี ยนรู้ ชำวนำมืออำชีพ : จำกแปลงสู่ กำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน .สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ฝ่ ายวิชาการและพัฒนา คู่มือสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน (ฉบับปรับปรุ งปี 2556) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จากัด
งานสถิติขอ้ มูล.รำยงำนฐำนะกำรเงินสหกรณ์ /กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ.ธันวาคม 2558 ส่ วนงานพัฒนา
เทคโนโลยี ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
งานสถิติขอ้ มูล รำยงำนขนำดสหกรณ์ /กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทัว่ ประเทศ.ธันวาคม 2558 ส่ วนงานพัฒนา
เทคโนโลยีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
การเรี ยนรู ้และกระบวนการจัดการความรู ้ของชาวนาในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม
2552 หลักสู ตรบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Carter V. Good, 1973 .การพัฒนาหลักสู ตร
ออนสไตน์และฮันคินส์ (Ornstein และ Hunkins) . 1993 และ เฮนเสน (Hensen). 2001
การออกแบบหลักสู ตร
สงัด อุทรานันท์.2532 การบริ หารและบริ การหลักสู ตร

154

นายโรเบิร์ต คร๊ อบ (Robert Cropp) 2005 .ผู้นำสหกรณ์ (Cooperative Leadership) บทความแปลจาก
เอกสารเผยแพร่ ของ Bulletin . The University of Wisconsin Center for Cooperatives
สหรัฐอเมริ กา แปลโดย ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
Donald J.Bowersox David J. Class และ M. Bixby Cooper, 2007 กรอบคิดการจัดการโซ่อุปทาน

