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บทคัดย่ อ
การวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาพรวมของกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายในจังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เพื่อ
เสริ มสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย 3) เพื่อศึกษาปั จจัยความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณค่าใน
การแก้ปัญหาความยากจน
วิธีวิทยาการวิจยั ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่ วม การศึกษาภาพรวมกลุ่ม องค์กร
เครื อข่าย เก็บข้อมูลจากหน่ วยงานและสัมภาษณ์ ผูน้ าํ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและใช้เทคนิ ค
SWOT, AIC ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพ กลุ่ม องค์กร เครื อข่าย เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาและหาแนวทางเชื่อมโยง
เครื อข่ายคุณค่าในการแก้ปัญหาความยากจน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย เป็ นกลุ่มสหกรณ์จดทะเบียนประเภท
ต่าง ๆ จํานวน 417 กลุ่ม และเป็ นกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน จํานวน 2,544 กลุ่ม มีเครื อข่ายระดับจังหวัด
8 เครื อข่าย ซึ่ งประกอบด้วยชุมนุมสหกรณ์ 2 ชุมนุ ม และเครื อข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 เครื อข่ายและ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 เครื อข่าย ขบวนการพัฒนาของกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายเป็ นไปในลักษณะ
กลุ่มผลประโยชน์ในด้านอาชีพ สวัสดิการ และเพื่อเป้ าหมายหรื อเครื่ องมือเสริ มพลังอํานาจของประชาชน
กับภาครัฐ การจัดตั้งกลุ่ม เครื อข่ายส่ วนใหญ่มาจากการส่ งเสริ มจากนโยบายของรั ฐ ฉะนั้นกลุ่มและ
เครื อข่ายที่มีความสําเร็ จส่ วนใหญ่จะมีการจัดตั้งมานานจากปั จจัยการมีภาวะผูน้ าํ และความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ
การบริ หารองค์กรส่ วนใหญ่ มีโครงสร้างการบริ หารเป็ นแบบหลวม ๆ มีกฎระเบียบในการดําเนินงาน แต่
ไม่มีการเข้มงวด ส่ วนใหญ่จะยึดตัวบุคคลการไว้วางใจและศรัทธาในตัวผูน้ าํ เป็ นผลทําให้กลุ่ม องค์กร
เครื อข่ายไม่มีศกั ยภาพในการบริ หาร เพราะว่าขาดแผนยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย การสรุ ปบทเรี ยนและการ
มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานจากประชาชนสมาชิกกลุ่ม องค์กร เครื อข่าย และการสนับสนุนขององค์กรที่
เกี่ยวข้องไม่มีความต่อเนื่องขาดการบูรณการในหลักวิธีและบูรณการองค์กรในลักษณะต่างคนต่างทํา

(ข)

ผลการศึกษา พบว่า เครื อข่ายคุณค่าสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ มี 3 รู ปแบบ คือ
1) เครือข่ ายการเงินชุ มชน ได้แก่เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 2) เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน ได้แก่ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร
3) เครื อ ข่ า ยพื้น ที่ คื อ เครื อ ข่ า ยตํา บลสหกรณ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ตํา บลเขาขาว อํา เภอทุ่ ง สง ปั จ จัย
ความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณค่าสามารถการแก้ปัญหาความยากจน วัดได้จากลักษณะรู ปแบบความสัมพันธ์
การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า ที่มีแผนกลยุทธ์ มีอุดมการณ์ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์การดําเนินงานของ
เครื อข่ายจากการมีส่วนร่ วมของสมาชิก กลุ่ม องค์กรที่สนับสนุน และการดําเนินกิจกรรม ของเครื อข่ายที่มี
วัตถุประสงค์เป้ าหมายที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายได้ในหลายมิติของความ
ยากจน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ การศึกษาสั งคม การเมืองและด้ านวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสมาชิ กของกลุ่ม
สมาชิกเครื อข่ายให้เป็ นคน ทีม่ ีคุณค่ าสหกรณ์ ที่แท้จริ ง

ABSTRACT
The Development of Cooperatives Movement in Nakhon Si Thammarat
Province purposes of this study were: 1) to study the groups, organizations, and networks as
a whole; 2) to promote and develop these groups, organizations, and networks; 3) to study the
indicators for success of value chains in solving the poverty problem.
This study was a qualitative participation action research. Secondary data
were collected from the concerned organizations, and the officers, leaders were interviewed.
The SWOT and AIC techniques were used to analyze the capability of the groups,
organizations, and networks in order to promote, develop, and find out the value chains in
solving the poverty problem.
The research findings revealed that the groups, organizations, and networks
were 417 registered cooperatives of various types, and 2544 non-registered groups. There
were 8 provincial networks consisting of 2 cooperatives unions, 4 community financial networks,
and 2 community product networks. The process of development movement of the groups,
organizations, and networks was in the form of profit groups in occupation, welfare, the learning
of local development of the community, and for the goals or enhanced power device on the part
of people and the government. The majority of group settings were initiated by the government
policy. Most of successful groups and networks were the long-term setting up organizations
based on the following factors: leadership, honesty, devotion, and people’s participation. The
structure of administration was not firmly fixed. There were rules and regularities in the working
process, however, the were not strict. Most of the groups depended on individuals, trust, and
respect towards the leaders. As a result, the groups, organizations, and networks did not
develop due to the lack of skills in administrative management, lack of strategic plans and goals
in working process to satisfy the members’ need. There were no lesson conclusion and no
working participation from people, group members, organizations, and networks. The
concerned organizational support was not continually operated. There was no integrated
approach nor integrated organization. It was in the form of lasses-faire.
It was found from the study that value chains could solve the poverty problem in
three forms: (1) community financial network, that is, the network of saving group (called Sajja
Group) for life-time moral development Nakhon Si Thammarat Province; (2) community product

network, that is, the network of marketing community product of Muang Nakhon;
(3) area network, that is, the network of Tambol Chalermphrakiat Cooperatives, Tambol
Khaokhaw, Amphoe Thungsong. The factors for success of value chains in solving the poverty
problem were indicated by the forms of the relationship of the connected value chains with
strategic plans, vision, goals and objectives of the working process of the networks based on
the members’ participation and organization’s support, as well as the process of network
activities which satisfied the members’ needs and solve the poverty problem in various
dimensions. Those dimensions were: economic, educational, social, political, and cultural
dimensions. The main purpose was to develop the group members of the networks to become
really valuable cooperatives members.

(ค)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลงได้ดีดว้ ยความกรุ ณาช่วยเหลือ ชี้แนะและให้ความร่ วมมือ กลุ่ม องค์กร
หน่ วยงานราชการต่ าง ๆ ขอขอบคุ ณทุกท่านที่ ให้กาํ ลังและช่ วยเหลื อในการกระบวนการวิ จยั ตั้งแต่เริ่ ม
โครงการ จนสิ้ นสุ ดโครงการ ทําให้ผวู ้ ิจยั และคณะ เกิดความพยายามและสามารถทําการวิจยั จนสําเร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจยั และ
รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท รักษาราชการแทนรองอธิ การบดีฝ่ายทรัพย์และผูอ้ าํ นวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ คุณวรรณะ เสนทอง ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชียวชาญงานสหกรณ์และที่ปรึ กษาฯ พร้อมกับ
คณะทํางานที่ให้การเสนอแนะ สรุ ปผลงานวิจยั จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ให้คาํ ปรึ กษา พัฒนาโครงการวิจยั แนะนํากระบวนการทําการวิจยั การทํารายงานการวิจยั จนสําเร็ จ
ขอขอบคุณอาจารย์โสภณ ชุมทองโด จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช คุณอวยชัย
ยอดแก้ว คุณสวงศ สี เผือก คุณสุ ชาย สุ ชลจิต และคุณสุ พรรณี ใจห้าว นักวิชาการสหกรณ์ จากสํานักงาน
สหกรณ์ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ในฐานะกรรมการวิจยั พระสุ วรรณ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่ ายาง ที่
ปรึ กษากลุ่มสัจจะ สะสมทรั พย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชี วิต
สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ภาคใต้ ที่ให้ความร่ วมมื อในกระบวนการวิจยั ในเวทีต่าง ๆ จนมี กระบวนการวิจยั ที่ดีของ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สําเร็ จได้ดีและสมบูรณ์มากขึ้น ผูว้ ิจยั
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ที่เป็ นนามธรรมคือผูท้ ี่เป็ นกําลังใจ อยูใ่ นจิตใจของผูว้ ิจยั คือคุณพ่อ คุณแม่ ที่แม้นจะล่วงลับ
ไปแล้วแต่เป็ นผูใ้ ห้หลักการดําเนิ นชี วิต ให้ผูว้ ิจยั มีความมานะ อดทน และเสี ยสละกับญาติ พี่น้อง เพื่อน ๆ
เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่ทาํ ให้ผวู้ ิจยั มีกาํ ลังใจทําให้ความสําเร็ จเกิดขึ้น ต้องขอขอบพระคุณในที่น้ ีดว้ ย
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(1)

บรรณานุกรม
กาญจนา แก้วเทพและกนกศักดิ์ แก้วเทพ. (2543) การพึง่ ตนเอง : ศักยภาพในการพัฒนาชนบท. กรุ งเทพฯ
: สภาคทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช,สํานักงาน. ข้ อมูลคนจนปี 2548. (อัดสําเนา)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. ขอบเขตชุ ดโครงการวิจยั และพัฒนาระบบการจัดการเครือ
ข่ ายวิสาหกิจชุมชน เพือ่ เสริมสร้ างความเข้ มเข็งของชุ มชนอย่ างเป็ นระบบและยัง่ ยืน (อัดสําเนา).
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักงาน. (2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
ชํานาญ วัฒนศิริ. “ศักยภาพและเครื อข่ ายองค์ กรชุมชน” ใน เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสั งคม.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย จํากัด.
ชูโอ เซ็นโก(ประเทศไทย ) บริ ษทั (มหาชน) จํากัด. ( 2546 ) การประเมินโครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ” ในเขตภาคใต้ . กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
งามเนตร จริ งสูงเนิน. (2545), องค์กรชุ มชนเครือข่ ายเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้
ทีล่ ่ ุมนํ้า กรณีศึกษาองค์กรชุ มชนเครือข่ ายลุ่มแม่ นํ้าราก-แม่ ลา ตําบลป่ าแป๋ อําเภอแม่ แตง
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและคณะ.(2549) “แนวทางพัฒนาเครือข่ ายกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัด”
กรุ งเทพฯ : หจก.ซี โน ดีไซน์ จํากัด
นฤมล นิราทร. (2543). การสร้ างเครือข่ ายการทํางาน : ข้ อควรพิจารณาบางประการ. กรุ งเทพฯ : โครงการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กองค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ, คําประกาศแห่ งยุคสมัย ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ(2545) เศรษฐศาสตร์ การเมือง :
คนจนไทยในมิติทางสั งคม . กรุ งเทพฯ : บริ ษทั เอดิสนั เบรสโปรดักส์ จํากัด
ณรงค์ คงมาก. (2548) ฟื้ นวัด ฟื้ นชุ มชน. โครงการดับบ้ านดับเมือง : วัดป่ ายาง สสส. ศตจ.ปชช.ภาคใต้
ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคนอื่น ๆ . (2543) . กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. กรุ งเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .

(2)
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุต โต). (2541) การพัฒนาคนไทยแบบองค์ รวม. กรุ งเทพฯ เอกสารถ่ายสําเนาจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรี ธรรมราช
พัฒนะพงษ์ สุขมะดันและคณะ. (2541) รายงานวิจยั เรื่องบ การศึกษารู ปแบบและวิธีการของครอบครัวและ
ชุ มชนทีส่ ามารถพึง่ ตนเองและพัฒนาได้ อย่างต่ อเนื่อง. กรุ งเพทฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.
มงคล ชาวเรื อ. (2546) การพัฒนาเครือข่ ายการเรียนรู้ เพือ่ ชุ มชน ตอนที่ 1. วารสารพัฒนาชุมชน,
42(10), 28-32.
วิทยา เชียงกูล, ปัญหาคนจนและการแก้ ปัญหาความยากจน. เข้าถึงได้ http://www.welfarefo rall.
org/index.php3. 5/8/50
วราพร ศรี สุพรรณ และอรทัย อาจอํ่า.(2536) รายงานวิจยั ประเมินผลโครงการสนับสนุนระบบเกษตรกรรม
แบบยัง่ ยืนของศูนย์ เทคโนโลยีเพือ่ สั งคม. กรุ งเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
วิจยั และพัฒนา สํานักงาน .วิจัยการพัฒนาเครือข่ ายระหว่ างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุ มชนเพือ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เข้าถึงได้ http//dev/uru.ac.th/otop/intro-1.hthn. 25 /August/2005.
ภีม ภคเมธาวี อัมพรแก้วหนู และยินดี เจ้าแก้ว. (2544) วิจัยเพือ่ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั องค์ กรการเงิน
ชุ มชน นครศรีธรรมราช : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ชุดโครงการกองทุนชุมชน
(เอกสารอัดสําเนา).
สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช.(2548) นครศรีธรรมราช2548 : ประยูรการพิมพ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช (2548) ข้ อมูลคนจนของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2548 (อัดสําเนา)
สมกุล ถาวรกิจ. (ม.ป.ป.) การจัดระบบโครงสร้ างเครือข่ ายโปรแกรมวิชา. กรุ งเทพฯ : สํานักงานมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
สนธยา พลศรี . (2548) เครือข่ ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุ มชน . สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
(เอกสารอัดสําเนา).

(3)

สัญญา สัญญาวิวฒั น์. (2540) ทฤษฎีสงั คมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น. กรุ งเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส่ งเสริ มการเกษตร, กรม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (ม.ป.ป.) วิสาหกิจชุ มชน. (เอกสารอัดสําเนา)
เสรี พงศ์พิศ . (2546) การเรียนรู้ ส่ ู การทําแผนงานและสร้ างเครือข่ ายเพือ่ เสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กบั ชุ มชน : แผนแม่ บทชุ มชนสู่ วสิ าหกิจชุมชน .กรุ งเทพฯ : สํานักวิจยั และบริ การ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เสรี พงศ์พิศ. (2548). ชุ มชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็ นสุ ข. กรุ งเทพฯ : พลังปั ญญา
สมชัย จิตสุ ชน “ ทีดอี าร์ ไอ” โชว์ งานวิจยั “ความยากจน บทบาทรัฐ” ผัน-หวังแก้ วงจรอุบาท หนี้
หนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน ปี ที่ 26 ฉบับที่ 9397 ( 1 ธันวาคม 2546) : 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย. ประวัติสหกรณ์ ไทย เข้าถึงได้ http://www.scloei.com/about/hist2php.
อรสุดา เจริ ญรัถ. (2545) “เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” ใน เศรษฐกิจพอเพียง
และประชาสั งคม. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ฟ้าอภัย จํากัด.
อภิชยั พันธเสน. วิกฤตการณ์ ความยากจนและทางออก. ในพิทยา ว่องกุล . กลียุคกับหายนะเศรษฐกิจ
เข้าถึงได้ http://www. Welfarefo rall. org/index.php3. 10/5/49

(4)
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นายกิตติศกั ดิ์ แสงทอง รองนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเขาขาว สัมภาษณ์โดย นายอวยชัย ยอดแก้ว
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549.
นายเจิม บุญรอด ประธานกรรมการดําเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลเขาขาว และ
ประธานธนาคารหมู่บา้ น บ้านไสส้าน ตําบลเขาขาว สัมภาษณ์ โดย ยินดี เจ้าแก้ว
วันที่ 15 กรกฎาคม 2549.
นายถาวร จุลเศวต ที่ปรึ กษาสภาธนาคารหมู่บา้ น จังหวัดนครศรี ธรรมราช สัมภาษณ์โดย ยินดี เจ้าแก้ว
วันที่ 15 เมษายน 2549.
นางประจวบ แป้ นพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ว. 7 สัมภาษณ์โดยยินดี เจ้าแก้ว
วันที่ 25 พฤษภาคม 2549.
นายทิ้ง รัตนบุรี ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตําบลเขาขาว สัมภาษณ์โดยนายอวยชัย ยอดแก้ว
วันที่ 21 กรกฎาคม 2549.
นางไพศิษย์ พรหมแก้ว ประธานเครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแออัด จังหวัดนครศรี ธรรมราช
สัมภาษณ์โดย โสภณ ชุมทองโด วันที่ 25 พฤษภาคม 2549.
พระสุ วรรณ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่ ายาง , ที่ปรึ กษาเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สัมภาษณ์โดย ยินดี เจ้าแก้ว
วันที่ 23 มิถุนายน 2549 และ15 ตุลาคม 2549.
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ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมกระบวนการวิจัย

บทที่ 1
บทนํา

ประวัติความเป็ นมา และลักษณะโดยทัว่ ไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประวัติจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั กันกว้างขวางไม่น้อยกว่า 1800 ปี ตามหลักฐานทางโบราณคดี ที่คน้ พบ ยืนยันได้ว่า
นครศรี ธรรมราชกําเนิ ดมา ในพุทธศตวรรษที่ 7 เป็ นอย่างน้อย จากหลักฐานที่ได้ปรากฏชื่ อในที่
ต่าง ๆ หลายชื่อตามความรู ้ความเข้าใจ ที่สืบทอดกันมาและสําเนี ยงภาษาของชนชาติต่างๆ ที่เคย
ผ่านมาในดินแดนแห่ งนี้ ในระยะเวลาที่ต่างกัน เนื่ องจากสภาพพื้นที่เป็ นทางผ่านของวัฒนธรรมจีน
อิ น เดี ย และยุโ รป เช่ น ตามพรลิ ง ค์ มัท ธาลิ ง คม โผลิ ง เชี ย ะโท้ว โลแค็ก (Locac) สิ ริ ธ รรม
นครศรี ธรรมราช ลิกอร์ (Ligor) ละคร สุ วรรณปุระ ปาฎลีบุตร (Pataliputra) และเมืองนครเป็ น
ต้น (สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช 2548 : 1) ขณะเดียวกันมีร่องรอยวัฒนธรรมของลัทธิ
พราหมณ์ ได้มีเข้ามามีอิทธิ พลก่อนการเข้ามาของศาสนาพุทธลัทธิ ลงั กาวงศ์ “ตั้งดิน ตั้งฟ้ า ตั้ง
หญ้าเข็ ดมอน โมคลานตั้งก่อน เมืองคอนตั้งหลัง” เป็ นบทกลอนที่แสดงให้เห็ นความเก่าแก่
ของบ้า นโมคลานเป็ นชุ ม ชนโบราณ ที่ มี อ ายุป ระมาณ 8,000-5,000 ปี มาแล้ว ก่ อ นตั้ง เมื อ ง
นครศรี ธรรมราช นักโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ได้ทาํ การสํารวจ ขุดค้นศึกษา พบหลักฐาน
ทางโบราณคดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ อิ น ทธิ พ ลของศาสนาพราหมณ์ ล ัท ธิ ไ ศวนิ ก าย ใน พ.ศ. 2511
ศาสตราจารย์ลูฟส์ (H.H.E. loofs) นักโบราณคดีไทย-อังกฤษ มีความเห็นว่าโบราณสถานของ
โมคลานหรื อแนวหิ น ตั้ง จัด อยู่ ใ นวัฒ นธรรมหิ น ใหญ่ ปั จ จุ บ ัน มี ห ลัก ฐานร่ อ งรอย ของ
โบราณสถานและโบราณวัตถุเกี่ ยวเนื่ องในศาสนาพราหมณ์
หลายแห่ งในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
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ภาพ 1 แหล่งโบราณสถานโมคลาน อําเภอท่าศาลา
นครศรี ธรรมราชเป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในสมัยศรี วิชยั
คําว่า
นครศรีธรรมราช มาจากสร้อยพระนามของกษัตริ ย ์ ที่ปกครองเมืองนครองค์แรก คือพระเจ้าศรี
ธรรมมาโศกราช ซึ่งแปลว่า นครอันงามสง่ าแห่ งพระราชาผู้ทรงธรรม ธรรมของพระราช แห่ง
นครแห่งนี้คือ ธรรมแห่ งพระพุทธศาสนา นครศรี ธรรมราช เคยเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
สู งสุ ดในพุทธศตวรรษที่ 17-18 เนื่องจากเป็ นสถานีการค้าสําคัญของคาบสมุทรไทยเป็ น จุดพักถ่าย
ซื้อสิ นค้าระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น และประกอบกับบริ เวณหาดทราย
แก้วเป็ นศูนย์กลางของชุมชน (ตัวเมืองนครในปัจจุบนั ) เป็ นที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้ า ปั จจุบนั คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ดูภาพ 2) จึงมีผคู ้ น ที่มีความศรัทธาและ
ความเลื่อมใสจากทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานในนครศรี ธรรมราช และเป็ นเมืองที่สามารถจัดการ
ปกครองหัวเมืองรายรอบได้สาํ เร็ จถึง 12 เมืองเรี ยกว่าเมือง สิ บสองนักษัตร นครศรี ธรรมราชได้
สถาปนาพระพุทธศาสนา ลัทธิลงั กาวงศ์ ทําให้นครศรี ธรรมราช จึงกลายเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอื่น ๆ ที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณภาคใต้และภาคอื่น ๆ ต่อมาร่ วม
ทั้งสุ โขทัยซึ่งขณะนั้นที่เริ่ มก่อตัว เมืองนครศรี ธรรมราชเป็ นหัวเมืองเจ้าพระยามหานครของกรุ งศรี
อยุธยา และได้มีการเปลี่ยนการปกครองเป็ นมณฑลนครศรี ธรรมราชในสมัยพระบาลสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ปี พ.ศ. 2439 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงยุบ
เป็ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช ของราชอาณาจักรไทยตราบเท่าปัจจุบนั นี้
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ภาพ 2 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
 อาณาเขต ทีต่ ้งั นครศรี ธรรมราชตั้งอยูท่ างตอนกลางของภาคใต้ อยูห่ ่ าง
จากกรุ งเทพ ฯ โดยทางรถไฟ ๘๓๒ กิโลเมต และ ๗๘๐ กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ มีพ้ืนที่มาก
เป็ นอันดับ 2 ของภาคใต้ และเป็ นอันดับที่ 16 ของประเทศ หรื อประมาณ ร้อยละ 1.98 พื้นที่
ประมาณ 9,942,502 ตร.กม. หรื อประมาณ 624,064 ไร่ ของพื้นที่หมด มีอาณาเขต ติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับจังหวัดสุ ราษฏร์ธานีและอ่าวบ้านดอน
ติดต่อกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ติดต่อกับอ่าวไทยเป็ นชายฝั่งทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือ
ของอําเภอขนอมลงไปทางใต้ของอําเภอหัวไทรประมาณ 225
กิโลเมตร
ติดต่อกับจังหวัดสุ ราษฏร์ธานีและจังหวัดกระบี่
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ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะของ
เทื อกเขานครศรี ธรรมราช ซึ่ งเป็ นเทื อกเขาที่ มีความยาวตามแนวของคาบสมุทร เป็ นผลให้
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรี ธรรมราช แบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน คือฝั่งตะวันตกเป็ นที่ราบสู ง
มีภูเขา และป่ าใหญ่ แล้วค่อยลาดตํ่าไปทางทิศตะวันออกจนเป็ นที่ราบจดชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ตามแสดงในภาพ 3 แผนที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพ 1 แสดงแผนที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพ 3 แผนที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
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1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่บริ เวณเทือกเขานครศรี ธรรมราช มีอาณา
เขตตั้งแต่ตอนเหนื อของจังหวัดลงไป ถึงตอนใต้สุด บริ เวณพื้นที่ของอําเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขา
ตอนกลางได้แก่ อําเภอสิ ชล อําเภอขนอม อําเภอท่าศาลา อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช อําเภอลาน
สกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอร่ อนพิบูลย์ อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ และอําเภอพระพรหม ใน
เขตเทื อ กเขานี้ มี ภู เ ขาสู ง สุ ด ใน จัง หวัด คื อ เขาหลวง ซึ่ งสู ง ประมาณ 1,835
เมตร เหนื อ
ระดับนํ้าทะเล

ภาพ 4 ยอดเขาหลวง และนํ้าตกกรุ งชิง

2. บริเวณทีร่ าบชายฝั่งด้ านตะวันออก ได้แก่ บริ เวณตั้งแต่เทือกเขาตอนกลางไป
ทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย จําแนกได้เป็ น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อาํ เภอเมืองนครศรี ธรรมราช ลง
ไปทางใต้ที่เป็ นที่ราบ ที่มีความกว้าง จาก บริ เวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่ งทะเลระยะทาง
ประมาณ 95 กิโลเมตร มีแม่น้ าํ ลําคลอง ที่มีตน้ นํ้าเกิดจากบริ เวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่ อ่าว
ไทยหลายสายนับเป็ นที่ราบซึ่ งมีค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลํานํ้าที่สาํ คัญ ได้แก่ แม่น้ าํ ปากพนัง
และมีคลองสายเล็ก ในเขตอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราชอีกหลายสาย เช่ น คลองปากพญา และ
คลองท้ายวังเป็ นต้น อีกบริ เวณหนึ่ง
คือตั้งแต่อาํ เภอท่าศาลาขึ้นไปทางทิศเหนื อเป็ นบริ เวณฝั่ง
แคบ ๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร อําเภอที่อยูใ่ นเขตที่ราบด้านนี้คือ อําเภอขนอม อําเภอสิ ชล อําเภอท่า
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ศาลา อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอ
ชะอวด

ภาพ 5 หาดในเพลา อําเภอขนอม

3. บริ เวณที่ราบด้ านตะวันตก
ได้แก่ บริ เวณที่ ราบระหว่างเทื อกเขา
นครศรี ธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมีลกั ษณะเป็ นเนิ นเขาอยูเ่ ป็ นแห่ ง ๆ อําเภอที่อยูบ่ ริ เวณที่
ราบด้านนี้ คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอ
ถํ้าพรรณรา
และอําเภอทุ่งสง ลํานํ้าสําคัญ ได้แก่ ต้นนํ้าของแม่น้ าํ ตาปี ไหลผ่าน อําเภอพิปูน
อําเภอฉวาง
และอําเภอทุ่งใหญ่ นอกจากนี้ ยงั มีลาํ นํ้าที่เป็ นต้นนํ้าของแม่น้ าํ ตรังอีกด้วย คือ
นํ้าตกโยง และคลองวังหี บ ซึ่ งไหลผ่าน อําเภอทุ่งสง ไปยังอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และออก
ทะเลอันดามัน ที่อาํ เภอกันตัง
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของนครศรี ธรรมราช จากสภาพที่ต้ งั ใกล้เส้นศูนย์
สู ตร มีภูเขาหลวงและมีคาบสมุทรทั้งสองด้าน กล่าวคือ ด้านตะวันออกเป็ นทะเลจีนใต้ มหาสมุทร
แปซิ ฟิก ด้านตะวันตก
เป็ นทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ทําให้นครศรี ธรรมราช ได้รับ
อิทธิ พลจากลมมรสุ มจากมหาสมุทรอินเดียและพายุเขตร้อน จากทะเลจีนใต้สลับกัน ลมมรสุ มใน
แต่ละปี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จะได้รับอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ทําให้ฝนตกไม่
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มากนัก อิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้จะอยู่ในช่ วงประมาณ เดื อนพฤษภาคม ถึงเดื อน
ตุลาคม และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ ลมนี้พดั ผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ ภาคใต้ ทําให้เกิดฝนตกชุก
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื่องจากนี้พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ตั้งอยูใ่ นด้านรับลมของเทือกเขา
อิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะทําให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน
ถึงมกราคม ขณะเดียวกันก็มีพายุหมุนเขตร้อน เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีส่งผลต่อลักษณะอากาศ
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ
1. ฤดู ร้อน อยู่ระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ –เมษายน มีอากาศร้ อนตลอด
ฤดูกาล
2. ฤดูฝน แบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ปริ มาณนํ้าฝน จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เป็ นจังหวัดที่มีฤดูฝนยาวนาน ในปี 2543 มีฝนตก จํานวน 178 วัน ปริ มาณนํ้าฝนตลอดปี วัดได้
3,408.5 มิลลิเมตร ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด ได้แก่ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม โดยเฉพาะ
เดือนพฤศจิกายน มักจะเป็ นเดือนที่มีปริ มาณนํ้าฝนสู งสุ ดแทบทุกปี ส่ วนช่วงที่มีฝนตกน้อยที่สุด
ได้แก่เดือนมีนาคม- เมษายน
 ประชากร /การเมืองการปกครอง ประชากรรวมของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช จํานวน 1,539,256 คน (กันยายน 2548) แยกเป็ นชาย 767,128คน หญิง 772,372
คน โดยเฉลี่ ย มีความหนาแน่ นของประชากรเท่ากับ 154 คนต่อ ตารางกิ โลเมตร อําเภอที่ มี
ประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราชจํานวน 274,584คน 76,616 ครัวเรื อน
อําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ อําเภอถํ้าพรรณรา จํานวน 17,363 คน 5,119 ครัวเรื อน การ
ปกครองจังหวัดนครศรี ธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็ น 21 อําเภอ 2 กิ่ง
อําเภอ 165 ตําบล 1,473 หมู่บา้ น ดังแสดงตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลเขตการปกครองแยกเป็ นตําบล หมู่บา้ น เทศบาลและพื้นที่
ที่

อําเภอ/กิง่ อําเภอ

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

เมืองนครศรี ธรรมราช
เชียรใหญ่
ปากพนัง
ชะอวด
ทุ่งสง
ท่าศาลา
ร่ อนพิบูลย์
สิ ชล
ลานสกา
พิปูน
หัวไทร
ทุ่งใหญ่
ฉวาง
ขนอม
นาบอน
เมืองนครศรี ธรรมราช
บางขัน
จุฬาภรณ์
ถํ้าพรรณนา
พระพรหม
เฉลิมพระเกียรติ
กิ่งอําเภอนบพิตาํ
กิ่งอําเภอช้างกลาง
รวม

เขตการปกครอง
ตําบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
13
111
4
10
97
1
17
137
1
11
81
1
12
112
1
10
107
1
6
54
3
9
102
1
5
41
1
5
41
1
11
98
1
7
60
1
10
83
3
3
34
1
3
33
1
13
111
4
4
55
6
25
3
29
4
35
4
35
4
33
3
31
165
1,473
24

พืน้ ที่
(ตร.กม.)
580.249
227.116
459.910
833.002
802.977
363.891
341.226
703.105
342.900
363.00
417.773
603.287
568.00
433.926
192.899
580.249
575.00
192.505
180.000
187.26
122.145
720.156
236.000
9,767.529

การปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรี ธรรมราชการปกครองส่ วนท้องถิ่น 3
รู ปแบบ ประกอบด้วย เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ ง และเทศบาลตําบล 22 แห่ง
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องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล 165 แห่ง ซึ่งดําเนินกิจการส่ วน
ท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
การเมืองการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดนครศรี ธรรมราชแบ่ง
เขตการเลือกตั้งออกเป็ น 10 เขต มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวน 10 คน มีผสู ้ มัคร 84 คน จาก
พรรคการเมือง 13 พรรค ผลการเลื อกตั้ง เมื่ อวันที่ 6 มกราคม 2544
ปรากฏว่า ได้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ จํานวน 10 คน และจํานวนวุฒิสภา 5 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชในปี 2548 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็ นเงิน 107,324 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนโดยภาคการเหมืองแร่ และย่อยหิ นเป็ นภาคที่มีอตั ราการขยายตัวมากที่สุดหรื อคิด
เป็ น 16,674 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ภาคอุตสาหกรรม(การผลิต) จํานวน 13,994 ล้านบาท การขาย
ส่ ง ขายปลีก 13,809 ล้านบาทและการศึกษา 7,157 ล้านบาทตามลําดับ
ผลิตภัณฑ์ ย่านลิเภา
ผ้ าทอเมืองนคร

หนังตะลุง

ผลิตภัณฑ์ กระจูด
ภาพ 6 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราช

รายได้ ประชากร รายได้ประชากรจังหวัดนครศรี ธรรมราช(GPP) 16
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สาขา ในช่ วง 8 ปี ตั้งปี พ.ศ. ที่ผ่านมา (2540-2548) พบว่า มีอตั ราการเพิ่มของรายได้จงั หวัดสู ง
สําหรับสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรี ธรรมราชในปี 2540 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่ งผลให้รายได้
เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปี 2540 จาก 49,209บาท ต่อคนต่อปี เป็ น 65,759 บาท ต่อคน
ต่อปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นอันดับที่ 11 ของภาคใต้

 ยุทธศาสตร์ จงั หวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์ จงั หวัดนครศรีธรรมราช

“นครศรี ธรรมราช เมืองศูนย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้ เมืองเกษตรและ
ท่ องเที่ ยวน่ าอยู่ สู่ สังคมพัฒนาที่ยงั่ ยืน”

คําขวัญ :

"นครศรี ธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคํา ชื่นฉํ่าธรรมชาติ แร่ ธาตุ

อุดม เครื่ องถมสามกษัตริ ย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"
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ดอกไม้ ประจําจังหวัด

ภาพ 7 ดอกราชพฤกษ์ดอกไม้ประจําจังหวัดนครศรี ธรรมราช
 ยุทธศาสตร์ การขจัดปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การขจัดปั ญหาความยากจน มีเป้ าประสงค์ดงั นี้
1. ประชาชนที่ยากจนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ
2. ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางสังคมและได้รับการบริ การจาก
ภาครัฐเท่าเทียมทุกระดับ
กลยุทธ์หลักเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีโครงการ
ที่ทางจังหวัดได้ต้ งั แนวทางไว้ดงั นี้
1. เสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ
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2. จัดคาราวานแก้จนที่ ใ ห้บริ การและคําแนะนํา เพื่อสร้ างโอกาส และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริ มสร้างทักษะต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาสาธารณสุ ข และการ
คุม้ ครองทางสังคม
3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สิ นค้า OTOP
แก้ไขหนี้ สินทุกระบบของ
ครัวเรื อนและการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรายได้
4. ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม การบริ หารจัดการกลุ่ม เพื่อ
ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ
5. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน ด้วยการมีหลักประกัน
สุ ขภาพให้กบั ประชาชนทุกคนอย่างทัว่ ถึง พอเพียง เป็ นธรรม และเสมอภาค
 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสั งคมทีม่ ีความรู้
ยุทธศาสตร์พฒั นาคนและสังคมที่มีความรู ้ มีเป้ าประสงค์เพื่อ
1. ประชาชนมีความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งดีงาม และ
ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
2. ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งร่ างกาย จิตใจ ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากอบายมุขและยาเสพ
ติด
กลยุทธ์หลักของการพัฒนาคนและสังคมที่มีความรู ้เพื่อ
1. พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งในและนอกระบบ
โดยเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดับ ให้ผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ รวมทั้งการ
ส่ งเสริ มเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ชุมชน และการจัดคาราวาน เสริ มสร้างเด็ก เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ฟื้ นฟู อนุ รักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สร้ างสุ ขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพ โดยพัฒนา
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า คุณภาพการบริ การ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การควบคุมโรค การฟื้ นฟู
สุ ขภาพ เสริ มสร้างคนไทยแข็งแรง พัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และส่ งเสริ มการกีฬา
4. เสริ มสร้ า งความพร้ อ มเพื่ อ ให้ เ ด็ ก คนชรา และผู ้ด้อ ยโอกาสเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
5. เสริ ม ความพร้ อ มให้ ห มู่ บ ้า นและชุ ม ชน ในการคุ ้ม ครองและจัด หา
หลักประกันทางสังคมให้ประชากรวัยแรงงานมีงานทํา ทั้งอาชี พหลักและอาชี พเสริ มเพื่อความ
มัน่ คงในการดํารงชีพ
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6. เสริ มสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอบายมุข
และยาเสพติด
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือของภาครัฐ และประชาชนในด้านการ
ข่าวการปราบปรามอาชญากรรม เพื่อการจับกุมผูก้ ระทําความผิดมาลงโทษได้มากขึ้น
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม เป้ าประสงค์ดงั นี้
1. เพิ่ ม ผลผลิ ต เพิ่ ม มู ล ค่ า และเพิ่ ม รายได้จ ากการพัฒ นาด้า นการเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมดุลและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีดงั นี้
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนามาตรฐานสิ นค้า ส่ งเสริ มการผลิตและการแปรรู ปสิ นค้าตามระบบ
ความปลอดภัยอาหาร และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยี การเกษตร
2. พัฒนาด้านการตลาด ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาระบบชลประทาน ฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าและสภาพดินเกษตรอินทรี ย ์ และ
ระบบเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
4. พัฒนาระบบโครงสร้ างพื้นฐานทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริ การทุกประเภท และเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่ อง
จากสิ นค้าการเกษตร OTOP และการท่องเที่ยว
5. พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม โดยพัฒนาฟื้ นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว มาตรฐานการให้บริ การ สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่า
แก่สินค้าการท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
มีเป้ าประสงค์ดงั นี้
1. สร้ างความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อการใช้
ประโยชน์ของประชาชนอย่างเหมาะสม
2. บริ หารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ภายใต้การ
มีส่วนร่ วมขององค์กรเอกชน และชุมชนท้องถิ่น
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3. ป้ องกันและควบคุมมลพิษให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
กลยุทธ์หลักด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีดงั นี้
1. สร้ า งความสมดุ ล ของทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ การพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น
โดยเฉพาะพื้นที่ป่า พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่ลุ่มนํ้า แหล่งนํ้า ดิน ทรัพยากรชายฝั่ง ทรัพยากรประมง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
เป็ นระบบด้วยการจัดทําแนวเขตพื้นที่ป่า จัดทําผังเมือง ระบบการบําบัดนํ้าเสี ย
3. ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู ้และศักยภาพการบริ หารจัดการให้กบั ชุ มชนและบุคลากร
ของรัฐในท้องถิ่น
4. สนับสนุ นการลดและการนํากากสิ่ งของเครื่ อ งใช้ในครั ว เรื อน โรงงาน
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่แหล่งกําเนิด
5. ควบคุมมลพิษด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากครั วเรื อน โรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรและการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
มีเป้ าประสงค์ดงั นี้
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงานภาครัฐมาก
ขึ้น
2. การดํา เนิ น งานของภาครั ฐ ทุ ก ระดับ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ ท ัน สมัย โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
3. ผูบ้ ริ โภคได้รับความเป็ นธรรมและได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิอย่างทัว่ ถึง
กลยุทธ์หลักของการพัฒนาองค์กรและการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีดงั นี้
1. ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารราชการ รู ป แบบการทํา งาน การอํา นวยความ
สะดวก การลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน และขยายการให้บริ การประชาชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
2. ภาครั ฐ ให้มี ค วามทันสมัย และสอดคล้อ งกับ นโยบายการปฏิ รูป ระบบ
ราชการ
3. ปรับปรุ งระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบ
การตรวจสอบราชการ และสร้างนวัตกรรมในการทํางาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานใน
การทํางานของภาครัฐให้สูงขึ้น
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4. เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ของประชาชน การ
คุม้ ครองสิ ทธิ และเผยแพร่ ในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
สถานการณ์ กลุ่ม องค์ กร สหกรณ์ และเครือข่ ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปั จจุบนั กลุ่ม องค์กรสหกรณ์และเครื อข่าย ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีจาํ นวน
มากเพราะเป็ นจังหวัดที่ประชากรและมีจาํ นวนพื้นที่เขตการปกครององค์การบริ หารในระดับอําเภอ
ตําบล เทศบาท และหมู่บา้ นมาก ตามที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้นกลุ่มองค์ที่มีท้ งั ที่จดทะเบียนและไม่จด
ทะเบี ย นจึ งมี จ าํ นวนทั้ง สิ้ น 2,961 องค์ก ร โดยมี ส หกรณ์ จ ดทะเบี ย นประเภทต่ า ง ๆ 417
สหกรณ์ และองค์กรที่เป็ นสหกรณ์ไม่จดทะเบียน(ภาคประชาชน) จํานวน 2,544 องค์กร ชุมนุม
สหกรณ์จดทะเบียน 2 ชุมนุม เครื อข่ายองค์กรภาคประชาชน 6 เครื อข่าย ที่สามารถประสานงาน
รวบรวมข้อมูลได้ (ที่มีเครื อข่ายที่ไม่สามารถติดต่อได้อีกจํานวนหนึ่ งส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2539- 2540) ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 รู ปแบบ จํานวนของเครื อข่าย กลุ่ม องค์กร สหกรณ์และหน่วยงานสนับสนุน
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รูปแบบเครือข่ าย กลุ่ม
องค์ กร/สหกรณ์

จํานวน
สมาชิก (คน)
ทุนดําเนินงาน
(ล้ านบาท)

การดําเนินงานผลการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุน ( ) (ล้านบาท)

หน่ วยงาน
สนับสนุน

1. สหกรณ์ จดทะเบียน
1.1 สหกรณ์การเกษตร
42 สหกรณ์

26,577 คน
ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์
845.95 บาท ได้แก่ธุรกิจสิ นเชื่อ ซื้อ ขาย แปร
บริ การและส่ งเสริ มการเกษตร

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

1.2 สหกรณ์กองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง
สกย. 95 สหกรณ์

10,418
78.31

ธุรกิจรับซื้อ แปรรู ปยางพารา ให้
เงินกู้ บริ การส่ งเสริ มการเกษตร

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

1.3 สหกรณ์เกษตร
การตลาดลูกค้าธนาคาร
ธกส. 1 สหกรณ์

79,277

1.4 สหกรณ์นิคม 2
สหกรณ์

1,603

19.42

90.1

ธุรกิจซื้อผลผลิต ขายวัสดุอุปกรณ์ ธกส./
สํานักงานสหกรณ์
เครื่ องจักร ทางการเกษตร
จังหวัด/ สํานักตรวจ
บัญชี
ดําเนินงานแบบอเนกประสงค์คือ
ให้กู้ ฝาก รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก
ขายสิ นค้าบริ โภค และแปรรู ป
ยางพารา/ดําเนินงาน 1 สหกรณ์
สหกรณ์นิคมทุ่งส่ ง ส่ วนสหกรณ์
นิคมประมง จัดรู ปที่ดินและรับซื้อ
ผลผลิตสมาชิก ให้กู้ และรับฝาก

นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
สํานักงานสหกรณ์/
สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
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1.5 สหกรณ์ประมง 3
สหกรณ์

365
14.97

เงินทําธุรกิจให้กู้ รับซื้อผลผลิตกู้
สมาชิก ส่ วนใหญ่มีปัญหาไม่
ประสบความสําเร็ จ

สํานักงานสหกรณ์
และสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดฯ

1.6 สหกรณ์ร้านค้า 7
สหกรณ์

9,297

ดําเนินงานและให้บริ การใน
สถานศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่มีคแู่ ข่ง
เป็ นสถานประกอบการใหญ่

สํานักงานสหกรณ์/
สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

1.7 สหกรณ์ออมทรัพย์ 18 31,675
6,153.46
สหกรณ์

ธุรกิจการฝากออม ให้กยู้ มื เป็ น
สหกรณ์ในหน่วยงานราชการ 17
และเอกชน 1 สหกรณ์

สํานักงานสหกรณ์/
สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดนครศรี ฯ

1.8 สหกรณ์บริ การ 8
สหกรณ์

ธุรกิจการเดินรกสองแถวรับ
ผูโ้ ดยสารเส้นทางต่าง ๆ เป็ น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 สหกรณ์และ
เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก 7 สหกรณ์

สํานักงานสหกรณ์/
สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดนครศรี ฯ

1.9 สหกรณ์เครดิตยูเนียน 2,544
36.21
5 สหกรณ์

ธุรกิจการรับฝากเงิน ให้กู้
สวัสดิการ

สํานักงานสหกรณ์/
สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์จงั หวัดนคร
ศรี ฯ

1.10 กลุ่มเกษตรกร
174 กลุ่ม

รวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการประกอบ สํานักงานสหกรณ์/
อาชีพทางการเกษตร ไร่ นา สวน สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์

34.69

1,310
6.11

23,808
42
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1.11 กลุ่มอาชีพ
สหกรณ์ กลุ่มสตรี
สหกรณ์ 62 กลุ่ม

1.12 ชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.13 ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยาง
นครศรี ธรรมราชจํากัด

1,676
2.5

69 (สหกรณ์)
5.91

27 ( สหกรณ์)
1,969.

ธุรกิจแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็ น สํานักงานเกษตร/
อาชีพหลักและอาชีพเสริ ม อาหาร สํานักงานสหกรณ์
สมุนไพร เครื่ องจักรสาน
จังหวัดนครศรี ฯ
หัตถกรรม ทอผ้า
ธุรกิจรับฝากเงิน ให้กยู้ มื ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ขายวัสดุ ปุ๋ ย ข้าวสาร

ซื้อผลผลิตยางพารา ขายปุ๋ ยวัสดุ
การเกษตร

สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครศรี ฯ
สํานักงาน
สงเคราะห์ฯ
สํานักงานสหกรณ์
สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัดฯ

2. สหกรณ์ ภาคประชาชน
(กลุ่ม องค์กร)
2.1 กองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง เป็ นกองทุน
หมู่บา้ น 1,530กลุ่ม
กองทุนชุมชนเมือง 56
กลุ่ม
2.2 ธนาคารหมู่บา้ น 102
กลุ่ม

210,889 คน
1,969

ให้สมาชิกกูย้ มื รับฝากเงิน
สวัสดิการ

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดฯ
เครื อข่าย กทบ.
จ.นครศรี ธรรมราช

169,520
256

ธุรกิจฝากเงิน ให้กเู้ งิน ปั้มนํ้ามัน
แปรรู ปอาหาร สวัสดิการ

สภาธนาคาร
หมู่บา้ นจังหวัดฯ
องค์กรการเงินเมือง
นคร

2.3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ 115,206 คน

ให้เงินกู้ รับฝากเงิน ซื้อผลิต ขาย
วัสดุการเกษตร บริ โภค โรงสี ขา้ ว

สํานักงานพัฒนา
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ผลิต 521 กลุ่ม

2.4 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
พัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต 14 กลุ่ม

2.5 กลุ่มอาชีพการเกษตร
48 กลุ่ม

2.6 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ 250
กลุ่ม

2.7 เครื อข่าย ผลิตภัณฑ์
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) 52 กลุ่ม
2.8 สภาธนาคารหมู่บา้ น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
27 กลุ่ม
2.9 เครื อข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนแออัด
นครศรี ธรรมราช 5 กลุ่ม

798.

3,247 คน
3.2

4,,560
-

ปั้มนํ้ามัน สวัสดิการ

ให้กยู้ มื ฝากเงิน ซื้อผลิตภัณฑ์ แปร
เครื อข่ายสัจจะฯ
รู ป ปุ๋ ยหมักชีวภาพ สวัสดิการ
พอช.
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
รวมกลุ่มเพื่อการผลิตและการตลาด
สํานักงานเกษตร
ทางการเกษตร
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กูย้ มื เงิน แปรรู ปผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน บริ การ สวัสดิการ ท่อง
เทียว (OTOP)

3,500
2.5

3,563
.5

4,562 คน
.4

1230
.6

ชุมชนจังหวัด
นครศรี ธรรมราช

สํานักงานเกษตร/
พัฒนาชุมชน /
อุตสาหกรรม/
สหกรณ์จงั หวัดนคร
ฯ

การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดฯ

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ให้กยู้ มื

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรี ธรรมราช
พอช.

ให้กยู้ มื รับฝากเงิน
สํานักงานพัฒนา
สวัสดิการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ บ้าน องค์กรชุมชน
ที่อยูอ่ าศัย
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2.10 เครื อข่ายการเงินเมือง
นคร 98 กลุ่ม
2.11เครื อข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์อิสลาม 12 กลุ่ม

2.11เครื อข่ายสัจจะสะสม
ทรัพย์พฒั นาชีวิตครบวงจร
นครศรี ธรรมราช 14 กลุ่ม

15,650
.7
3,553
.52

3,274
1.5

ให้กเู้ งินแก่สมาชิก แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้

สํานักงานพัฒนา
องค์กรชุมชน

ให้กยู้ มื ซื้อสิ นค้า ออม แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ สวัสดิการ
พอช.
สํานักงานเกษตรฯ

ธุรกิจปุ๋ ย นํ้าดื่ม สวัสดิการ
แลกเปลี่ยนรู ้ อบรมการผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพ พืชผักปลอดสารพิษ

สํานักงานพัฒนา
ที่ดิน/ พอช.
เครื อข่ายสัจจะฯ
พระสุ บิน ปณี โต

1. บทบาทภารกิจของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่ ม/องค์กร และสหกรณ์ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช (จากตาราง 2) มี
บทบาทภารกิจทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ดังนี้
1.1 สหกรณ์ จดทะเบียน หมายถึงสหกรณ์ข้ นั ปฐม(สหกรณ์ที่มีสมาชิก
เป็ นบุคคลธรรมดา) ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชจํานวน
181สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ ประเภทต่าง ๆ 7 ประเภท และกลุ่มเกษตรกร กลุ่ มอาชี พสหกรณ์
(เยาวชนและสตรี สหกรณ์ ) 236 กลุ่ม ซึ่งมีบทบาทภารกิจดังนี้
(1) สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ การเกษตร มี 3 รู ปแบบคือ สหกรณ์
การเกษตรทั่วไป มี จํานวน 42 สหกรณ์ มี จุดมุ่งหมายที่สําคัญเพื่อทํากิ จกรรมแบบอเนกประสงค์
(multi-purpose cooperatives) กับสมาชิกหลายอย่าง เช่น ธุรกิจการเงิน ให้สินเชื่อ รับฝากเงิน รับซื้อ
ผลผลิต ขายวัสดุการเกษตร มีผลการดําเนิ นงานได้กาํ ไร 25 สหกรณ์ ดําเนินการขาดทุน 17 สหกรณ์
มีจาํ นวนสมาชิกจํานวน 26,577 คน ทุนดําเนินงานรวม 845,951,200 บาท สหกรณ์ สงเคราะห์ การ
ทําสวนยาง มีจาํ นวน 95 สหกรณ์ จัดตั้งตามนโยบาย ของรัฐฯปี 2537-2538 เพื่อแก้ปัญหาราคา
ยางพาราตกตํ่า ดําเนิ นกิจกรรมธุ รกิจการแปรรู ปและรับซื้ อนํ้ายางพาราเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมา
เป็ นธุ รกิจการเงิน รับฝากเงินให้กยู้ ืม และขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรให้สมาชิก
มีอยูท่ วั่ ไป
เกือบทุกอําเภอที่มีเกษตรกรทําสวนยางพารา สหกรณ์สงเคราะห์การทําสวนยางที่อยูใ่ นพื้นที่ของ
สหกรณ์นิคมทุ่งสงมีจาํ นวน 5 สหกรณ์ ในตําบลเขาขาว สหกรณ์สงเคราะห์ฯ ที่ดาํ เนิ นงานมีกาํ ไร
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จํานวน 75 สหกรณ์ และที่ขาดทุนจํานวน 20 สหกรณ์ สมาชิกรวมทุกสหกรณ์จาํ นวน 10,418 คน
ทุนดําเนิ นงาน 78,312,000 บาท องค์กรให้การส่ งเสริ มสนับสนุ น คือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง และนิ คมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช และสหกรณ์ การตลาดลูกค้ าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร มี 1
สหกรณ์ อยู่ในการกํากับของสหกรณ์ จงั หวัดและสํานักงาน ธกส. จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทํา
กิ จกรรมสมาชิ กคือขายอุปกรณ์ วัสดุ การเกษตร และรั บซื้ อผลผลิตของสมาชิ ก ปั จจุ บนั มี สมาชิ ก
79,277 คน เงิ นทุ น ดําเนิ นงานทั้งสิ้ น 19,420,000 บาท และสหกรณ์ ชนิ ด พิเศษพึ่งเกิ ด ขึ้ น ตาม
นโยบายของรัฐ คือสหกรณ์ ผ้ ูปลูกปาล์ มนํ้ามัน สหกรณ์การเกษตรส่ วนใหญ่มีทุนดําเนิ นงานของ
ตนเองน้อยต้องพึ่งพาทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก
(2) สหกรณ์ นิคม สหกรณ์นิคมมีจุดมุ่งหมายสําคัญ ในเขตนิคมจะมีการจัด
สหกรณ์เป็ นสถาบันที่เป็ นสื่ อกลางในการขอรับบริ การต่าง ๆ จากรัฐบาล และเพื่อดําเนิ นธุ รกิจ
แบบเอนกประสงค์กบั สมาชิก ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีสหกรณ์นิคม 2 สหกรณ์ คือสหกรณ์
นิ คมทุ่งสง กับสหกรณ์นิคมปากพญา สหกรณ์นิคมทุ่งสง เป็ นสหกรณ์นิคมที่จดั ตั้งมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2499 ตามพระราชกฤษฏีกาการจัดตั้งนิคมกสิ กรรมในรู ปสหกรณ์นิคม ดําเนิ นงานจัดที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าของรัฐ เพื่อจัดรู ปแบบของนิ คม ที่ตาํ บลนาโพธิ์ ปั จจุบนั คือตําบทเขาขาว อําเภอ
ทุ่งสง จํานวน 10,000 ไร่ จัดสรรที่ดินให้ราษฎรครอบครัวละ 18-20 ไร่ ปั จจุบนั สหกรณ์นิคมเขา
ขาวมีสมาชิ ก 1,804 คน ( ข้อมูล 30 มิถุนายน 2549) สหกรณ์มีทุนดําเนิ นงาน 157,038,635.50
บาท ดําเนิ นธุ รกิจการเงินให้สินเชื่อ การรับฝากเงินจากสมาชิก ธุ รกิจขาย ขายสิ นค้าบริ โภค
วัสดุ ก ารเกษตร ธุ รกิ จ ซื้ อรั บผลผลิ ตซื้ อปาล์มและผลิ ตแปรรู ปนํ้ายางพาราเป็ นยางแผ่น ส่ ว น
สหกรณ์ นิคมปากพญา เป็ นนิ คมสหกรณ์ ส่งเสริ มสมาชิ กเลี้ ยงกุ้งและปลา มี การดําเนิ นธุ รกิ จ
เอนกประสงค์กบั สมาชิก ในปั จจุบนั การดําเนิ นงานยังขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปี เนื่องจากแต่เดิม
สมาชิ กประกอบอาชี พเลี้ ยงกุ้งกึ่ งธรรมชาติ ได้รับผลผลิ ตดี ต้นทุนตํ่า หลังจากได้ปรั บเปลี่ ย น
วิธีการเลี้ยงกุง้ แบบพัฒนาทําให้สมาชิ กขาดทุน ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ ให้สหกรณ์ได้มีผลให้
การประกอบการของสหกรณ์นิคมปากพญาเกิดการขาดทุนต่อเนื่อง
(3) สหกรณ์ ร้านค้ า มี จุดมุ่งหมายสําคัญ คือการจัดหาสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคและบริ การให้กับสมาชิ ก และประชาชนทัว่ ไป ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มี สหกรณ์
ร้ า นค้าจํานวน 7 สหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ อยู่ในสถานศึ ก ษา ค่ ายทหาร โรงพยาบาล มี สมาชิ ก รวม
ปัจจุบนั 9,297 คน ทุนดําเนิ นงาน 34,690,200 บาท
ดําเนิ นงานมีกาํ ไร 5 สหกรณ์ ขาดทุน
2 สหกรณ์ คื อ สหกรณ์ ร้ า นค้า กองทัพ ภาค 4 และสหกรณ์ ร้ า นค้า เขาพระ อํา เภอพิ ปู น การ
ดําเนิ นงานส่ วนใหญ่คงสภาพแค่พออยูไ่ ด้เพื่อบริ การสมาชิกมี ผลกระทบจากการเกิดห้างใหญ่จาก
ต่างประเทศเข้ามา ทําให้สมาชิกไม่ค่อยมารับบริ การจากร้านสหกรณ์ ยกเว้นในสถานศึกษาที่มี
นักศึกษาจํานวนมากยังใช้บริ การกันอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้ผลประกอบการมีแนวโน้มลดตํ่าลง
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(4) สหกรณ์ ออมทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายสําคัญคือส่ งเสริ มการออม การให้
เงินกูแ้ ละการจัดสวัสดิ การแก่สมาชิ ก ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีสหกรณ์ออมทรัพย์จาํ นวน 19
สหกรณ์ ส่ วน ใหญ่เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ของกลุ่มคนที่มีเงินเดือนในหน่ วยงานของราชการ
และสหกรณ์ออมทรัพย์ขององค์กรเอกชน 2 สหกรณ์ คือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรมไทย
โอเต็ล และสหกรณ์ ออมทรั พ ย์การค้านครศรี ธรรมราช (หอการค้า) ปั จ จุ บนั มี ทุนเรื อนหุ ้น
รวมกัน ทั้งหมด 4,770 ล้านบาท เป็ นสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ที่ทุนส่ ว นใหญ่ เป็ นของสมาชิ ก เป็ น
เจ้าของ การบริ หารมีความเสี่ ยงตํ่า จํานวน 15 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ทุนมาจากเงินฝาก
เงิ น กู้ ยื ม จากภายนอก มี จ ํา นวน 4 สหกรณ์ ทํา ให้ มี ก ารบริ หารจั ด การจะมี ค วามเสี่ ย งสู ง
สหกรณ์ ออมทรัพย์มีผลดําเนิ นงานได้กาํ ไร ที่ขาดทุนมี 1 สหกรณ์คือสหกรณ์ออมทรัพย์การค้า
สมาชิ กใช้บริ การมาก มีความศรัทธาต่อสหกรณ์ สมาชิ กส่ วนใหญ่มีความรู ้ความสามารถ มีส่วน
ร่ วมในการกําหนดกฎระเบี ยบ และไม่ มีห นี้ สูญ ในขณะที่ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ตอ้ งแข่ งขันกับ
สถาบันการเงิน ต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก โอกาสที่ตอ้ งการจะทําคือต้องการมีเครื อข่ายเพื่อ
ระดมทุน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่งกันและกัน
(5) สหกรณ์ บริ การ เป็ นสหกรณ์ที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญในการให้บริ การตาม
ความต้องการของสมาชิก ที่มีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเช่นสหกรณ์การเดินรถโดยสาร
สองแถวมีจาํ นวน 8 สหกรณ์ เป็ นสหกรณ์เดินรถเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 สหกรณ์และสหกรณ์
ขนาดเล็ก7 สหกรณ์ และสหกรณ์บริ การการเคหะ (บ้านมัน่ คง) ปากพนัง จัดตั้งโดยสํานักงาน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อีก 1 สหกรณ์ สหกรณ์บริ หารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีสมาชิก
จํานวน 1,310 คน ทุนดําเนินงาน 6,112,500 บาท ส่ วนใหญ่จะขาดแคลนเงินทุนในการดําเนินงาน
(6) สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ย น เป็ นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ นในหมู่
ประชาชนที่มีอาชีพต่าง ๆ กัน ซึ่ งมีภูมิลาํ เนาหรื อประกอบอาชี พหลัก หรื อมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่ ง
อย่างใดร่ วมกัน มุ่งพัฒนาคน โดยการให้การฝึ กอบรมแก่สมาชิก ทําให้การทํางานของสหกรณ์กบั
สมาชิ กอยู่บนพื้นฐานของความเชื่ อถือ ความไว้วางใจ ปั จจุบนั มีจาํ นวน 5 สหกรณ์ ดําเนิ นธุ รกิ จ
แบบอเนกประสงค์คือให้สมาชิ กกูย้ ืม รับฝากเงิน จัดสวัสดิการให้สมาชิ ก ส่ วนใหญ่จะมีผลกําไร
จากการดําเนิ นงาน มีสหกรณ์ที่ขาดทุน 1 สหกรณ์ คือสหกรณ์เครดิตยูเนี ยนปากละวะ สหกรณ์
เครดิตยูเนียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด จํานวน 2,544 คน ทุนดําเนินงานประมาณ 36,200,100 บาท
(7) กลุ่ ม เกษตรกร มี จ ํา นวนทั้ งหมดที่ สํ า นั ก งานสหกรณ์ จ ั ง หวัด
นครศรี ธรรมราชรับผิดชอบเพื่อให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มสามารถแก้ไขปั ญหาบางประการในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปั จจุบนั มีจาํ นวน 174 กลุ่ม มีสมาชิก 23,808 คน มีทุนดําเนิ นงาน
42,200,300 บาท ดําเนินธุรกิจ ให้สินเชื่อ ฝากเงิน ซื้อผลผลิต แปรรู ป แก่สมาชิก เป็ นส่ วนใหญ่
(8) กลุ่มอาชีพสหกรณ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีการประกอบอาชีพเสริ ม
เพิ่มรายได้ จากผลผลิ ต หรื อวัตถุดิบที่มีในชุ มชนหมู่บา้ น ปั จจุ บนั มีจาํ นวน 62 กลุ่ม มี สมาชิ ก
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ทั้งหมด 1,676 คน มี ทุนดําเนิ นงาน 2,500,100 บาท
กลุ่ มอาชี พสหกรณ์ ในปั จจุ บนั ดําเนิ น
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ การแปรรู ปอาหาร สมุนไพร เครื่ องจักรสาน หัตถกรรมและ
ผ้าทอ กลุ่มอาชีพที่สามารถดําเนิ นงานขายได้นอกชุมชนมีจาํ นวนประมาณ 15 กลุ่ม กลุ่มส่ วน
ใหญ่จะไม่สามารถทําการตลาดได้เอง
1.2. สหกรณ์ ภาคประชาชน หมายถึงกลุ่ม องค์กร ที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรการเงิน 4 ประเภท กลุ่มอาชีพ 2 ประเภท มี
บทบาทภารกิจและผลการดําเนินงานดังนี้
(1) กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุ มชนเมือง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาลมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีการบริ หารจัดการกองทุนในหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้พ่ ึงตนเอง และการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิก
โดยการดําเนินกิจกรรมหลักคือ การให้กยู้ มื และการรับฝาก สวัสดิการแก่สมาชิก เนื่องจากจังหวัด
นครศรี ธรรมราช มีการแบ่งเขตการปกครองเป็ น 21 อําเภอ กับ 2 กิ่งอําเภอ เป็ น 165 ตําบท และ 3
เทศบาล จึ ง ทํา ให้มี ก องทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ งที่ จ ัด รั บ การจัด สรรแล้ว ในปั จ จุ บ ัน (
มิถุนายน 2549) มีจาํ นวนกองทุนหมู่บา้ น 1,530 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 56 กองทุน รวม
1,586 กองทุน มีจาํ นวนจํานวนสมาชิกรวม 210,889 คน และมีทุนดําเนิ นงาน 1,969 ล้านบาท
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก 1,712 ล้านบาท โดยการให้สมาชิกกูย้ มื ไปประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพ
อื่น ดังนี้ ทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสุ กร เลี้ยงสัตว์ปีก เลี้ยงโค กระบือ เลี้ยงกุง้ จํานวน 101,290 ราย
เป็ นเงินให้กู้ 1,325 ล้านบาท ทําอาชีพอุตสาหกรรม 2,828 ราย เป็ นเงิน 46 ล้านบาท ค้าขาย 23,163
ราย เป็ นเงิน 254 ล้านบาท และอื่นๆ 7,718 ราย เป็ นเงิน 87 ล้านบาท
(2) ธนาคารหมู่บ้าน
มีจุดประสงค์หลักให้สมาชิกรู ้จกั การบริ หารจัดการ
กลุ่มด้วยตนเอง ทํากิจกรรม การออมทรัพย์ การให้กยู้ มื สวัสดิการแก่สมาชิก
เกิดขึ้นครั้งแรก
จากโครงการทดลองโดยการริ เริ่ มของ ผศ. จํานงค์ สมประสงค์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างปี 2533-2535 ได้นาํ มาเผยแพร่ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีแกนนําคือนายถาวร จุล
เศวต และอาจารย์เจริ ญ สุ ขราช
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์แรงงานภาค
เกษตรกรรมระหว่างประเทศ (IFPAAW) และด้านวิชาการจากสถาบันราชภัฎนครศรี ธรรมราช
ในสมัยนั้น (ปั จจุบนั คือมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช ) ธนาคารหมู่บา้ นในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ใช้หลักการประสาน บ้ าน วัด โรงเรี ยน “ บวร” ในการดําเนิ นงาน
ปั จจุบนั มีธนาคารหมู่บา้ นจํานวน มาก (โดยประมาณเพราะข้อมูลไม่สามารถเก็บได้ทุกอําเภอ ) มี
ทุนดําเนิ นงานมาก มี เครื อข่ายดูแล 2 เครื อข่าย คือสภาธนาคารหมู่บา้ น(มี ขอ้ มูลชัดเจน) และ
เครื อข่ายสํานักงานสหกรณ์การเกษตร และเป็ นเครื อข่ายระดับตําบลเป็ นส่ วนใหญ่ มีกลุ่มธนาคาร
หมู่บา้ นหนาแน่ นมากในอําเภอปากพนัง ปั จจุบนั การดําเนิ นงานที่ประสบความสําเร็ จประมาณ
ร้อยละ 40 ส่ วนใหญ่ดาํ เนิ นงานขาดทุนขาดทักษะการบริ หารจัดการกลุ่ม การจัดตั้งเพื่อรองรับ
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งบประมาณจากภาครั ฐเป็ นส่ วนใหญ่ ในช่ วงหลัง ๆ ส่ วนกลุ่มที่จดั ตั้งในระยะแรกจะดําเนิ นงาน
ได้รับความสําเร็ จ ส่ วนใหญ่ธนาคารหมู่บา้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ทํากิจกรรมกับสมาชิกคือ
การให้กูย้ ืมเงิ น รั บฝากเงินสะสม และสวัสดิการให้กบั สมาชิ ก มีบางส่ วนที่ได้รับฝากเงินจาก
สมาชิกและสามารถนําทุนมาทําธุรกิจ ปั้มนํ้ามัน แปรรู ปอาหาร มีกลุ่มเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืช เป็ น
อาชีพเสริ ม เช่นธนาคารหมู่บา้ นบ้านไสส้าน ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง
จุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคนของกรม
(3) กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต
พัฒนาชุมชนให้เกิด การรวมกลุ่มของคนในชุมชน ให้มีการออมร่ วมกัน ไว้เป็ นทุนในการทําการ
ผลิ ตเริ่ มดําเนิ นการจัดตั้งปี พ.ศ. 2517 นอกจากกลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิตแล้วจะมีศูนย์สาธิ ต
การตลาด กิ จกรรมยุง้ ฉาง และธนาคารข้าว เป็ นงานรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พฒั นาชุ มชน
รู ปแบบและแนวทางของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทัว่ ประเทศหาก
กลุ่มออมทรั พย์ใดมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากที่กรมพัฒนาชุ มชนกําหนดไว้ถือว่าไม่อยู่ใน
ความดูแลของเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนจะเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ขยายผลส่ วนใหญ่
จะผ่านที่ประชุมกํานันผูใ้ หญ่บา้ น เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ข้ ึนในหมู่บา้ นใด
ผูใ้ หญ่บา้ น
มักจะดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม ปั จจุบนั กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีจาํ นวน 521 กลุ่ม มีจาํ นวนสมาชิ ก 115,206 คน มีทุนดําเนิ นงาน 798 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ถา้
เป็ นกลุ่มออมทรัพย์ที่จดั ตั้งรุ่ นเก่าและยังดํารงอยู่จะดําเนิ นงานได้ดีและมีทุนเป็ นจํานวนมาก เช่น
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นคีรีวง กลุ่มออมทรัพย์บา้ นดอนคา สามารถขยายธุรกิจเพื่อสมาชิกได้ครบวงจร
คือ ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ รั บฝากเงิ น รั บซื้ อผลผลิตสมาชิ ก สวัสดิ การ ร่ วมทุนทําเศรษฐกิ จชุ มชนกับ
เครื อข่ายยมนาทําโรงแป้ งขนมจีนสด ส่ วนกลุ่มออมทรัพย์ที่เพิ่งจัดตั้งในช่วงหลังจะมีการบริ หาร
จัดการที่ไม่เข้มแข็ง โครงสร้างการดําเนินงานไม่ชดั เจน
(4) กลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ พัฒนาชี วิตครบวงจร เกิดจากฉันทะในการทํางาน
ช่วยเหลือชุมชนของ เสรี รอดรัตน์ อดีตผูป้ ฏิบตั ิงานของพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทย เมื่อ
ปี พ.ศ. 2527 เมื่อสภาพการเมืองและสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงออกจากพรรคฯ
( ณรงค์ คงมาก, 2548 หน้า 7-10 ) มาประกอบอาชีพค้าขายส่ วนตัว
เมื่อเกิดความเลื่อมใสใน
พุทธศาสนาผ่าน ทางคําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ จากสวนโมกขพลาราม กับเห็นว่า ชาวบ้ านมี
ปัญหาในการประกอบอาชีพ เกิดความทุกข์ ยากของพีน่ ้ องประชาชน ไม่ มีความสามัคคี ในการ
แก้ ปั ญหาในชุ มชน และชาวบ้ า นส่ วนใหญ่ ต้ อ งการให้ วัด สร้ า งวั ต ถุ แต่ พ ระต้ อ งการ
เผยแพร่ พระธรรมให้ คนปฏิบัติธรรม จึงมีปัญหาขัดแย้งกัน เมื่อได้บวชเป็ น พระสุ วรรณ คเวส
โก ประจําวัด ป่ ายาง ตําบลท่ างิ้ ว อําเภอเมื อง เห็ นว่า “พระมีโอกาสมากในการเคลื่อนไหว
กิจกรรมเพือ่ แก้ ปัญหาความทุกข์ ยากของชาวบ้ าน แต่ พระส่ วนใหญ่ มุ่งสอนให้ คนไปสู่ นิพพานมาก
เกินไป ทั้ง ๆ ที่คนส่ วนใหญ่ ยังไม่ ถึงพร้ อมทั้งบารมีและศีล”
หลังจากได้รับนิ มนต์เข้าอบรมใน
โครงการขยายงาน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ตามแนวคิดของพระ
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อาจารย์ สุ บิน ปณี โต จังหวัดตราด ในปี 2542 โดยการประสานงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ท่านได้กลับมาจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นา
คุ ณธรรมครบวงจรชี วิต ที่ ว ดั ป่ ายาง วัน ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542 ใช้ หลักการทํา งานโดยใช้
แนวทางพุทธศาสนา เป็ นหลักในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม และแนวทางประชาสั งคมมาจัดการ
ปั ญหาต่ าง ๆ ของสมาชิ ก ไม่ ใช้ หลักกฎหมายและนิติศาสตร์ เวลาเกิดปั ญหาจะเอาธรรม “ศี ล”
มาอธิ บายชี้ ให้เห็ น ยกกรณี บาป –บุญ-คุณ-โทษ ควบคุมกิจกรรมกับสมาชิ ก ใช้หลักการทาง
ศาสนาเพื่อให้สมาชิกมี ศีล ในการประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ตทั้ง
ต่อตนเองต่อองค์กรและเพื่อสมาชิกด้วยกันในการดําเนินงานของกลุ่ม จึงได้เริ่ มจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ
ครั้งแรกมีสมาชิกในชุมชน 115 ครัวเรื อนเข้าร่ วม จํานวน 411 คน ปั จจุบนั กลุ่มสัจจะฯ มีสมาชิก
1,054 คน และมีทุนดําเนินงาน 6,275,864 บาท ( ตุลาคม 2549) ขณะเดียวกันได้ทาํ การเผยแพร่
หลักการของกลุ่มสัจจะฯ ในจังหวัดนครศรี ฯ ทําให้ปัจจุบนั มีกลุ่มสัจจะฯ 14 กลุ่ม ในพื้นที่ 8
อําเภอ มีสมาชิก 3,274 คน และมีทุนดําเนิ นงาน 5,962,190 บาท
กลุ่มสัจจะฯ มี
กิ จกรรมหลักคือการให้สมาชิ กกูย้ ืม รั บฝากเงิน ผลิตปุ๋ ยชี วภาพ นํ้าดื่ ม และมีการให้สวัสดิ การ
สมาชิกเป็ นหลัก ทุกกลุ่มดําเนินงานได้กาํ ไร มีการทําบัญชีของทุกกลุ่มชัดเจน และพัฒนากิจกรรม
ร่ วมกันจนเป็ นเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีสถานที่ต้ งั อยู่ ณ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดป่ ายาง เป็ นศูนย์ประสานงานของเครื อข่าย
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ภาพ 8 พระสุ วรรณ คเวสโก กับกิจกรรมกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายาง
(5) กลุ่มอาชี พส่ งเสริมการผลิตภาคเกษตร มีวตั ถุประสงค์หลักให้เกษตรกร
รวมกลุ่มกันเพื่อการผลิตและการตลาด รวมกลุ่มกันผลิตส่ วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบ เพื่อให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ และขายได้ราคาสู งไม่ถูกเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง โดยการส่ งเสริ มของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด มี ก ลุ่ ม ในปั จ จุ บนั จํา นวน 48 กลุ่ ม ไม่ มี ทุ น ดํา เนิ น งานเพราะส่ ง เสริ ม ให้มี ก าร
ประกอบอาชีพเสริ มรายได้ของครอบครัว
(6) กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์ของการส่ งเสริ มเพื่อให้
เกษตรกร แม่ บ ้า นมี อ าชี พ เสริ ม รายได้ จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ก ลุ่ ม ได้แ ปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น อาหาร
หัตถกรรม ผ้า ศิลปะประดิษฐ์ จนพัฒนาเป็ นกลุ่มสิ นค้า OTOP มีกลุ่มอยูจ่ าํ นวน 250 กลุ่มมีทุน
ดําเนิ นงาน รวมประมาณ 2,510,100 บาท เป็ นการส่ งเสริ มให้มีอาชี พเสริ มรายได้ โดยการหนุ น
เสริ มของภาคีและภาครั ฐเช่ น สํานักงานเกษตร สหกรณ์ พาณิ ชย์ อุตสาหกรรม สถานศึกษา และ
สํานักงานพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดและอําเภอ ส่ วนใหญ่กลุ่มจะมีปัญหาในเรื่ องของการตลาด
และปั จจัยการผลิต วัตถุดิบ
2. ศั กยภาพ จุดเด่ น จุดด้ อย โอกาสและอุปสรรค ของกลุ่ม องค์ กร และ
สหกรณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1 กลุ่มสหกรณ์ จดทะเบียน ประกอบด้วยองค์กรสหกรณ์ 7 ประเภท
กลุ่มเกษตรกร และ กลุ่มแม่บา้ นแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ส่ วนใหญ่อยู่ในการกํากับดูแลของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทํา สวนยาง นิ ค มสหกรณ์ ปั จ จุ บ ัน มี ส หกรณ์ จ ดทะเบี ย น จํา นวน 181 สหกรณ์ และ กลุ่ ม
เกษตรกร กลุ่มอาชี พจํานวน 236 กลุ่ม เนื่ องจากนครศรี ธรรมราชเป็ นจังหวัดที่มีประชากรมาก
โดยสภาพภูมิอากาศ ทางภูมิศาสตร์ และการปกครอง ดังที่กล่าวในพื้นฐานทัว่ ไปของจังหวัด จึง
เกิ ดกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ มาก ทําให้การให้การส่ งเสริ มดูแลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ไม่
สามารถกํากับดูแลให้คาํ แนะนําได้ทวั่ ถึง แต่ผลการดําเนิ นงานโดยทัว่ ไป มี ข้อดีมากกว่าข้อด้อย
เพราะสหกรณ์ทุกประเภทมีการจัดตั้งไม่รีบเร่ งเป็ นไปตามขั้นตอนการจัดตั้งมีปัญหาขาดทุนน้อย
ทําให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมโดยขบวนการสหกรณ์ได้เป็ นจํานวน
มาก
(1) กลุ่ ม สหกรณ์ ด้ า นการเกษตร ได้แ ก่ ส หกรณ์ ก ารเกษตรทั่ว ไป
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ซึ่ งสหกรณ์การเกษตร
ส่ วนใหญ่มีผลการประกอบการมีกาํ ไร มีการบริ หารจัดการที่มีความหลากหลายส่ วนใหญ่ค่อนข้าง
มีประสิ ทธิ ภาพ สหกรณ์ ประมงมีการขาดทุนในการดําเนิ นงานมาหลายปี เพราะการก่ อตั้งตาม
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นโยบายรัฐ และเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ สมาชิกไม่จงรักภักดีต่อองค์กรและไม่ให้ความ
ร่ วมมือในการออม (ถือหุ ้น) ผูบ้ ริ หารไม่มีทกั ษะการบริ หารจัดการที่ดี ขาดวิสัยทัศน์ โครงสร้าง
องค์กรก็ไม่ชดั เจน ส่ วน สหกรณ์นิคม โดยเฉพาะสหกรณ์นิคมทุ่งสง สมาชิ กมีที่ดินทํากินมี
การรวมกลุ่มเป็ นระบบ มีความจงรักภักดีเข้าใจหลักการอุดมการณ์สหกรณ์สูง ทําให้สหกรณ์มีทุน
หมุนเวียนมาก และสามารถทําธุ รกิจได้ครบวงจร สนองความต้องการของสมาชิกได้ดี สมาชิกมี
ผูก พัน กับ ระบบสหกรณ์ สํา นัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จึ ง ได้ท ดลองให้มีก าร
เชื่อมโยงเป็ นสหกรณ์ตาํ บลเฉลิมพระเกียรติ กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สหกรณ์จดทะเบียน ใน
ปั จจุบนั ส่ วนสหกรณ์ นิคมปากพญา สมาชิ กจงรั กภักดี ต่อสหกรณ์ แต่ฝ่ายบริ หารขาดทักษะ
ความสามารถในการบริ หารจัดการ มี ปัญหาขาดแคลนทุนดําเนิ นงาน อาชี พของสมาชิ กไม่
แน่ นอนกับภาวการณ์ผลิต การตลาด และมีหนี้ คา้ งชําระมาก ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ควรได้รับการ
ปรับปรุ งพัฒนา
(2) กลุ่มสหกรณ์ ด้านการบริ การ หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ร้ านค้า สหกรณ์เครดิ ตยูเนี ยน และสหกรณ์บริ การเดิ นรถ ซึ่ งสหกรณ์ ออมทรั พย์ เป็ นสหกรณ์
ประเภทต้น ๆ ที่มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจมาก เพราะมีการใช้เงินทุนของตนเองในการบริ หาร
ส่ วนใหญ่ มี การใช้เ งิ นทุ นจากภายนอกน้อย ผูบ้ ริ หารมี ความสามารถ และมี วิสัยทัศน์ มี การ
บริ หารงานที่เป็ นเอกเทศของตนเอง เพราะสมาชิกมีความรู ้มีการศึกษาดี ทําให้สามารถกําหนด
กฎระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ได้เอง และใช้บริ การของสหกรณ์เป็ นส่ วนใหญ่ สหกรณ์ส่วนใหญ่
ไม่มีหนี้สูญแต่มีอุปสรรค์ที่สหกรณ์ตอ้ งแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นบ้างจึงต้องมีการบริ หารจัดการ
ให้ทนั สมัย เป็ นโอกาสที่สหกรณ์ควรมีแผนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ และประกอบกับภาวะ
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา สหกรณ์ออมทรัพย์ ควรจะมีการเชื่ อมโยงเครื อข่าย เพื่อระดม
ทุ น มี เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน แบบพี่ ช่ ว ยน้อ งและร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ กัน ได้
ปั จจุบนั กําลังเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายแต่ยงั ขาดองค์กรหลักในการประสานเครื อข่าย (จากเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 8 เมษายน 2549) สหกรณ์ เครดิตยูเนียน เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นใน
หมู่ประชาชนที่มีอาชี พ และภูมิลาํ เนา หรื อมีวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง มุ่งพัฒนาคน ฝึ กอบรม
กิจกรรมจึงอยู่บนพื้นฐานของความเชื่ อถือ ความไว้วางใจ ให้การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้
สมาชิกมีความสุ ข ความเจริ ญ และความครบครันของชีวิต ส่ วนใหญ่ดาํ เนินงานมีกาํ ไร มีการบริ หาร
จัดการดี มีวิสัยทัศน์ สมาชิกมีการออมตลาดเวลา ทุนของสหกรณ์มีนอ้ ย แต่มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น
สหกรณ์ บริ การเดินรถ จัดตั้งในหมู่คนที่มีความเดื อดร้อนในการประกอบอาชี พ ริ เริ่ ม
จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้ได้สัมปทานเส้นทางเดิ นรถรวมกลุ่มเป็ นสหกรณ์ เพื่อ ได้รับการช่ วยเหลื อ
ทางด้านเงินทุน ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หาร มีวิสัยทัศน์ ข้อด้อยส่ วนใหญ่สหกรณ์
ขาดแคลนทุนดําเนิ นงาน สมาชิ กไม่คาํ นึ งถึ งอุดมการณ์ ความเป็ นนักสหกรณ์ เท่าที่ ควร การ
บริ หารจัดการไม่เน้นไปที่หลักวิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ โครงสร้างองค์กรยังไม่ชดั เจน ควร
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มีการอบรมให้ความรู ้กบั สมาชิก ในหลักการวิธีการสหกรณ์
ส่ วนสหกรณ์ ร้านค้ า ที่ดาํ รงอยูไ่ ด้
ดี จะเป็ นสหกรณ์ ในสถานศึ กษาและโรงพยาบาลมหาราช เนื่ องจากมี จาํ นวนสมาชิ กมาก และ
บริ การจําหน่ายสิ นค้าที่ตรงกับที่สมาชิกต้องการ มีผลการประกอบการดี ถ้าสหกรณ์ไม่ปรับการ
บริ หารจัดการให้ทนั สมัยและเป็ นไปตามความต้องการของสมาชิ ก จะทําให้มีผลประกอบการมี
แนวโน้มลดตํ่าลงเพราะต้องแข่งขันกับบริ ษทั ข้ามชาติ ที่มีตน้ ทุนตํ่า
(3) กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ มีการ
รวมกลุ่มแบบหละหลวม สามารถดําเนิ นงานการตลาดได้นอ้ ยมาก ปั ญหาสมาชิกขาดความเข้าใจ
ในการรวมกลุ่ม วิธีการผลิต และการตลาด และขาดแคลนทุนดําเนิ นงาน ควรมีการพัฒนาเป็ น
เครื อข่ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชนรวมกับกลุ่มอื่ น ๆ และองค์กรสนับสนับสนุ นมี ความต่อเนื่ องในการ
ส่ งเสริ ม อบรมสมาชิกกลุ่ม ส่ วนใหญ่หน่วยงานสนับสนุนจะพัฒนากลุ่มใหม่ ๆ ไปเรื่ อย ๆ ไม่ต่อ
ยอดแก้ปัญหาของกลุ่มเก่ า ขาดการศึกษาความต้องการที่แท้จริ งในการส่ งเสริ มฝึ กอบรมให้กบั
สมาชิกกลุ่ม กลุ่มต้องการรวมเป็ นเครื อข่ายที่มีอิสระในการบริ หาร และมีการแก้ปัญหากลุ่มต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องและแบบมีส่วนร่ วมในด้านต่าง ๆ
2.2 กลุ่ม/องค์ กร เป็ นสหกรณ์ที่ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เช่น
กลุ่มองค์กรทางการเงิน และกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชน มีจุดเด่น จุดด้อย ปั ญหาและอุปสรรค์ใน
การดําเนินงานดังนี้
(1) กลุ่มองค์ กรทางการเงิน ประกอบด้วย กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน การจัดตั้ง
จาก อาจารย์จาํ นงค์ สมประสงค์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้เข้ามาเผยแพร่
ธนาคารหมู่บา้ นการดําเนิ นงานการจัดตั้งค่อยเป็ นค่อยไปเป็ นระบบ สมาชิ กมีอุดมการณ์ สูง มี
ความพยายามสร้างรู ปแบบบัญชี หลักการวิธีการดําเนิ นงานผสมผสาน มีองค์กรสนับสนุ นน้อย
แต่สามารถดําเนินงานบริ หารจัดการกลุ่มเป็ นเอกเทศเป็ นตัวของตัวเองได้ดี มีความชัดเจนในระบบ
และรู ปแบบ ในระยะแรกจะมีปัญหาน้อยมาก แต่ในระยะกลางเมื่อมีโครงการสวัสดิการเร่ งด่วน
แก้ปัญหาความยากจน ( SIF เมนู 5) ทําให้กลุ่มมีมากเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากรัฐและจากการ
จัดตั้งอย่างรี บเร่ งทําให้สมาชิกไร้อุดมการณ์ ผูน้ าํ ส่ วนใหญ่ขาดอุดมการณ์ หลังจากโครงการดําเนิน
สิ้ นสุ ดไปแล้ว กลุ่มก็ลม้ เลิกเป็ นจํานวนมาก เพราะขาดความเข้าใจในหลักการวิธีการ อุดมการณ์
ร่ วมกัน ขาดงบประมาณสนับสนุน และผูต้ ิดตามช่วยเหลือส่ งเสริ มดูแลเท่าทีควร (สัมภาษณ์ ถาวร
จุลเศวต ที่ปรึ กษาสภาธนาคารหมู่บา้ น, 15 เมษายน 2549 ) กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต ถ้าเป็ น
กลุ่มที่จดั ตั้งมานานในระยะแรก การดําเนินงานของกลุ่มสามารถบริ หารจัดการได้ดี ทําให้ชุมชนมี
การรวมกลุ่มรู ้จกั การออม การกูย้ มื และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้มา ก มีการจัดทําบัญชี
ทุกกลุ่ม สอนคนให้เรี ยนรู ้ระบบกลุ่มได้ดี และมีปัญหาบ้าง คือสมาชิกบางส่ วนไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ คณะกรรมการไม่มีเวลาในการดําเนิ นงาน ไม่ยึดระเบียบ และมีการเสี ยสละน้อย ขาด
ระบบทํางานที่ดี โอกาสที่ควรจะปรับปรุ ง คือการพัฒนาให้เป็ นองค์กรนิ ติบุคคลจะสารมารถ
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แก้ปัญหาด้วยกฎหมายให้กบั กลุ่มที่มีปัญหาให้ความมัน่ ใจกับสมาชิกและคณะกรรมการได้มากขึ้น
(สัมภาษณ์ ประจวบ แป้ นพัฒน์ , 25 พฤษภาคม 2549 )
ส่ วนกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุ มชน
เมือง ส่ วนใหญ่มีขอ้ ดีที่สมาชิกได้รวมกลุ่มเรี ยนรู ้กนั บริ หารจัดการการเงินในชุมชน มีเงินทุนให้
หมุ น เวี ย นมากขึ้ น ในส่ ว นของชุ ม ชนเมื อ ง จากที่ ไ ม่ เ คยได้ร วมกลุ่ ม ทํา กิ จ กรรมเชิ ง ธุ ร กิ จ
(นอกจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็ นส่ วนใหญ่) ก่อนนี้ ก็ได้มีโอกาสการรวมกลุ่มได้ทาํ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ได้ทาํ ให้สมาชิกสามารถนําเงินดอกเบี้ยถูกไปทดแทนการที่ตอ้ ง
จ่ายดอกเบี้ยแพงเพราะส่ วนใหญ่ในชุมชนเมืองประชาชนจะมีอาชีพค้าขาย ต้องการทุนหมุนเวียน
เร็ วในการลงทุน
จุดด้อยสมาชิกจะขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปรัชญาของ
กองทุนฯ และขาดส่ งเงินกู้ คณะกรรมการต้องทํางานแบกภาระหนักในการติดตามหนี้ เพราะ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมืองเป็ นแบบคนเมือง คือต่างคนต่างอยู่ มีความเอื้ออาทรต่อกันน้อย
ถ้ากลุ่มใด มีคณะกรรมการดําเนิ นงาน หรื อผูน้ าํ ชุมชน เป็ นคนเก่าแก่ รักชุมชนท้องถิ่น และเป็ น
คนซื่ อสัตย์ ยุติธรรมมีหลักการบริ หารจัดการ และเข้าใจวิธีการของกองทุนฯ จะทําให้กลุ่มมี
ปั ญหาน้อย กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองที่สมาชิ กและคณะกรรมการไม่เข้าใจ (หรื อ
เข้า ใจแต่ แ กล้งทํา ไม่ เ ข้า ใจ เป็ นปั ญหาทางการเมื อง) หลัก วิ ธีการฯ ก็จะประสบปั ญ หาในการ
ดํา เนิ นงาน มี อยู่บา้ งพอสมควร เมื่ อมี พ ระราชบัญญัติก องทุ นหมู่บา้ นและชุ มชนเมื องแล้ว น่ า
แก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ หรื อหน่วยงานรัฐต้องเข้าไปช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาให้ได้ ไม่เช่นนั้น
จะทําให้เกิ ดการทะเลาะ ไม่ไว้วางในกันในหมู่บา้ นและชุมชน มีมากขึ้น ปั จจุบนั ได้มีเครื อข่าย
กองทุนหมู่บา้ นระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดเป็ นตัวเชื่ อมประสาน โดยมีสาํ นักงาน
พัฒนาชุมชน ทุกระดับค่อยให้การส่ งเสริ มสนับสนุ นและติดตาม กลุ่มสั จจะออมทรั พย์ พัฒนา
ชี วิตครบวงจร มีจาํ นวน 14 กลุ่ม ส่ วนใหญ่มีการบริ หารจัดการประสบความสําเร็ จ สมาชิ ก
สามารถระดมเงินออมในชุมชนและนํามาจัดเป็ นสวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็ นกิจกรรมที่สมาชิกพอ
ในมากที่สุดเพราะจะดูแลสวัสดิการตั้งแต่ เกิด จน ตาย ให้กบั สมาชิก
จุดแข็งของกลุ่มสัจจะฯ
คือการมี กิจกรรมกับสมาชิ กอย่างต่ อเนื่ อง ใช้หลักศาสนามากํากับเป็ นหลัก กับสมาชิ กในการ
ดําเนิ นกิจกรรมของกลุ่มสัจจะฯ กิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงกับความต้องการของสมาชิก เช่น การออม
และการให้เงินกูย้ มื เมื่อมีความจําเป็ นในครอบครัว การทําปุ๋ ยชีวภาพ เพราะสมาชิกส่ วนใหญ่เป็ น
เกษตรกร การบริ หารจัดการมีการจัดทําบัญชีถูกต้องทุกกลุ่ม และมีการติดตามประเมินผลอยูเ่ สมอ
กลุ่มต้องรายงานผลการดําเนินงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะกรรมการเครื อข่ายสัจจะฯ ทุกเดือน
ที่ในวันประชุมของเครื อข่าย สัจจะฯ คณะกรรมการที่มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการดี ทํา
ให้ก ลุ่ ม มี ค วามสํา เร็ จ ในการดํา เนิ น งานเป็ นส่ ว นใหญ่ แต่ สมาชิ ก ของกลุ่ ม สั จ จะยั ง ขาด
อุดมการณ์ หลักการของกลุ่มสั จจะ การเสี ยสละเข้ าร่ วมประชุ มกลุ่ม ควรมีการพัฒนาอุดมการณ์
หลักการให้ ถึงตัวสมาชิ ก ได้ เข้ าใจหลักการรวมกลุ่ม แบบสหกรณ์ ที่แท้ จริ ง ไม่ ใช่ สหกรณ์ แบบ
นายทุนดังที่มีในปัจจุบัน ถือว่ าเป็ นข้ อด้ อยของกลุ่มสั จจะฯ
ที่จะต้ องพัฒนาให้ ถึงตัวสมาชิ ก
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ของทุก ๆ กลุ่มต่ อไป ( สัมภาษณ์ พระสุ วรรณ คเวสโก 23 มิถุนายน 2549) ปั ญหาของกลุ่ม
สัจจะฯ เนื่องจากพี่เลี้ยง ผูต้ ิดตามประเมินหมายถึง ( พระสุ วรรณ คเวสโกและกรรมการเครื อข่าย
สัจจะฯ บางส่ วน) มีเวลาในการเข้าถึงกลุ่มน้อยในการพัฒนาสมาชิกกับคณะกรรมการกลุ่มเพื่อให้
สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจหลักการรวมกลุ่มการแก้ปัญหาในครัวเรื อนตามหลักการและวิธีการของ
กลุ่มสัจจะฯ
(2) กลุ่มเกษตร และกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) ส่ วนใหญ่จะเป็ น
การส่ งเสริ มของสํานักงานพัฒนาชุ มชน สํานักงานเกษตร และสํานักงานสหกรณ์ ระดับ อําเภอ
และระดับจังหวัด มีขอ้ ดี ที่ทาํ ให้สมาชิ กมีอาชี พเสริ มอาชี พหลัก ในช่ วงที่ราคายางพารา ตกตํ่า
หรื อผลไม้ในท้องถิ่นมีจาํ นวนมาก สามารถแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรที่
ว่างงานหรื อมี รายได้น้อยได้มีงานทํา คนพิการสามารถมีอาชี พใช้ความสามารถของตนเองได้
และเป็ นการทํานุศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นศิลปหัตถกรรม เครื่ องจักรสานต่าง ผ้าทอพื้นเมือง
และผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร สมาชิกได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถ่ายทอด
ทักษะการผลิ ตซึ่ งกันและกัน จุ ด ด้อย ส่ ว นใหญ่ จ ะขาดแคลนทุ นดํา เนิ นงาน การจัด จํา หน่ าย
ช่องทางการตลาดมีนอ้ ย สมาชิกทํากิจกรรมไม่ต่อเนื่องเมื่อราคายางพารา หรื อผลไม้ตามฤดูสูงก็
จะหยุดการผลิตไม่เห็นความสําคัญ ทําให้การตลาดของผลิตภัณฑ์ขาดตอนไม่สามารถทําการตลาด
ให้ใหญ่ได้ หน่ วยงานสนับสนุ นไม่มีความจริ งจัง และขาดการต่อเนื่ อง การให้การสนับสนุ น
ส่ งเสริ มกลุ่มขาดการบูรณการ ระหว่างหน่วยงานทําให้มีการอบรมส่ งเสริ ม ซํ้า กัน กลุ่มสมาชิกจะ
เบื่อหน่ายและเสี ยงบประมาณของรัฐ ขาดการบริ หารจัดการตลาดที่ดี ควรมีการจัดตั้งเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ให้สมาชิ กกลุ่มผลิตภัณฑ์มีส่วนร่ วม มีอิสระในการบริ หารจัดการได้เอง การ
สนับสนุนส่ งเสริ ม อบรมควรมาจากความต้องการของกลุ่มสมาชิกที่แท้จริ ง
ผลการสํ ารวจพืน้ ฐานของเครือข่ ายพันธมิตร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือข่ ายพันธมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายถึงการที่กลุ่ม องค์กร
สหกรณ์มีความร่ วมมือในลักษณะพันธมิตรบนพื้นฐานความต้องการ ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ที่
จะบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน ร่ วมลงทุนร่ วมเสี่ ยงภัยและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยความร่ วมมือ
ในลักษะเช่นนี้ จะเป็ นความร่ วมมือในระยะยาว ซึ่ งกลุ่ม องค์กร ที่จะเป็ นพันธมิตรกันนั้นต้องมี
กระบวนการวางแผน และการดําเนิ นงานร่ วมกัน มิใช่ลกั ษณะการให้กู้ การรับฝากเงิน การซื้อ ขาย
ร่ ว มกัน เท่ า นั้น จากการสํา รวจของที ม วิ จ ัย ที่ ส ามารถรวบรวมข้อ มู ล จากหน่ ว ยงานองค์ก รที่
สนับสนุน ต่าง ๆ พบว่าในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีเครื อข่ายความร่ วมมือหลายรู ปแบบมีการ
เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายตามลักษณะพื้นฐานรู ปแบบชื่ อและที่มา (แสดงในตาราง 2) เป็ นเครื อข่าย
องค์กรการเงิน 6 เครื อข่าย ชุมนุมสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2 ชุมชน คือ
ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรจังหวัดนครศรี ธรรมราชจํากัด และชุ มนุ มสงเคราะห์กองทุนสวนยาง
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นครศรี ธรรมราชจํากัด และเครื อข่ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 1 ชุ มนุ ม เครื อข่ายทาการเงิ น
ประกอบด้วยเครื อข่ายธนาคารหมู่บา้ น เครื อข่ายการเงินเมืองนคร เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
แออัด เครื อข่ายออมทรัพย์อิสลาม เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
จังหวัดนครศรี ธรรมราช และเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เครื อข่ายเหล่านี้ ได้ทาํ กิจกรรมทางธุ รกิจ การตลาด การเงินให้สินเชื่ อ รับฝากเงิน ให้สวัสดิการ
การแปรรู ป และเป็ นเครื อข่ายเรี ยนรู ้ คือเวที ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในหมู่สมาชิ ก ร่ วมกันซึ่ งมี
เครื อข่ายต่าง ๆ ดังนี้
บทบาทภารกิจของเครื อข่ ายพันธมิตร
แบ่งตามบทบาทพื้นฐานการทํา
กิจกรรม และรู ปแบบของกลุ่มมีดงั ต่อไปนี้
1. เครือข่ ายความพันธมิตรของสหกรณ์ จดทะเบียน เครื อข่ายพันธมิตร
สหกรณ์ จ ดทะเบี ย น เป็ นเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ของสหกรณ์ ส มาชิ ก ที่ จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ที่ปรากฏในจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นชุมนุ มสหกรณ์มี 2 ชุ มนุ ม คือ
(1) ชุ มนุมสหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ก่อตั้งขึ้นโดยการกระตุน้ จากทางราชการ ใน
ลักษณะการรวมตัวในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ของสหกรณ์การเกษตรทัว่ ไประดับอําเภอ
และสหกรณ์ รู ป อื่ น ๆ ภายในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ปั จ จุ บ ัน มี ส มาชิ ก 69 สหกรณ์ มี ทุ น
ดําเนินงาน 28 ล้านบาท ชุมนุมทําหน้าที่เป็ นแกนนําในการดําเนิ นการเชื่อมโยงธุรกิจปุ๋ ย ข้าวสาร
และสิ นเชื่ อ ปั จ จุ บนั เงิ นทุ นในการดําเนิ นงานส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นทุ นที่ พ่ ึงพาจากแหล่งเงิ นทุ น
ภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น จากกรมส่ งเสริ มฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.สงขลาฯ และเงินรับฝาก ทํา
ให้สหกรณ์ มีความเสี่ ยงขาดในการดําเนิ นงาน สมาชิ กมีความจงรั กภักดี ต่อองค์กรและมีความ
พร้อมที่จะสนับสนุ นชุมนุ ม แต่ผบู ้ ริ หารไม่มีวิสัยทัศน์มุ่งผลประโยชน์เฉพาะในชุมนุม ปั จจุบนั
โครงสร้างการดําเนิ นงานยังชัดเจนขาดการกระจายอํานาจ ขาดการวางแผนในการบริ หารจัดการ
สมาชิกหวังให้ชุมนุมนอกจากดําเนินกิจกรรมธุรกิจแล้วควรเป็ นแม่ข่ายทางวิชาการและการเผยแพร่
ความรู ้สู่ สหกรณ์สมาชิ ก และปรั บปรุ งกฎระเบียบให้สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ เช่ นสหกรณ์เครดิ ต
ยูเนี ยน และสหกรณ์ที่ไม่ใช่ สหกรณ์ ภาคการเกษตร สามารถเข้ามาเป็ นสมาชิ ก จะทําให้ชุมนุ ม
สามารถระดมเงินทุนจากภายในสมาชิกสหกรณ์ดว้ ยกันได้มากขึ้น (จากเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ วันที่ 18-19 มีนาคม ม-2549) ซึ่ งการเชื่ อมโยงกับองค์กรต่าง ๆ และสมาชิ กของชุ มนุ มฯ
แสดงดังภาพ 8 การเชื่อมโยงเครื อข่ายของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
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ภาพ 9 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายของชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด

(2) ชุ มนุ มสหกรณ์ กองทุนสวนยางนครศรี ธรรมราช จํากัด จัดตั้งขึ้น ในปี 2548 จากสมาชิ ก
สหกรณ์กองทุนสวนยางมีความต้องการให้มีชุมนุมเป็ นตัวประสานเชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรอื่น
มีการรวมตัวกันในแนวดิ่ง ( Vertical Integration) เพื่อแก้ปัญหาของสมาชิกในด้าน การเงิน ธุรกิจ
รวมซื้ อ รวมขาย ฯลฯ ปั จจุบนั มีสมาชิ 27 สหกรณ์ มีทุนดําเนิ นงาน 105,000 บาท สมาชิ ก
ชุ มนุ มมี ความภักดี ต่อชุ มนุ มมากภู มิใจที่ ชุมนุ มจดทะเบี ยนที่ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติชุมนุ ม
สหกรณ์ ผลจากการดําเนินงานมา 1 ปี มีปัญหาข้อด้อยจากการบริ หารจัดการของชุมนุมไม่มีแผน
ชัดเจน ควรมีการปรั บปรุ งด้านการสร้ างความเชื่ อมัน่ ความเข้าใจในบทบาทของชุ มนุ มให้กบั
สมาชิ กให้มากกว่านี้ ทุนดําเนิ นงาน ส่ วนใหญ่เป็ นของชุ มนุ ม แต่มีจาํ นวนน้อย ไม่พอต่อการ
ดําเนิ นงาน จํานวนการทํากิจกรรมด้านธุรกิจมีนอ้ ย ทําให้รายได้จากการดําเนินงานไม่คุม้ กับการ
ใช้จ่ายอาจจะเกิ ดการขาดทุนถ้าไม่วางแผนให้ชดั เจน ควรมีแผนกลยุทธ์ พร้อมกับวางแผนทุก ๆ
ด้านให้ชดั เจนกว่านี้ เช่ น ด้านสมาชิ กควรมีการรับสมาชิ กเพิ่ม และทําความเข้าใจในหลักการ
วิธีการ กับสมาชิ ก คณะกรรมการต้องปรับปรุ งให้รู้จกั ระเบียบหน้าที่ของตนเอง และมีวิสัยทัศน์
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ธุรกิจมีมากกว่านี้ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก (เวทีสัมมนาสมาชิกของชุมนุมฯวันที่ 27-28
เมษายน 2549 ) มีการเชื่อมประสานกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในการสนับสนุ นเผยแพร่ และด้านธุ รกิจ
ต่าง ๆ ซึ่งการเชื่อมโยงเป็ นชุมนุมของสหกรณ์กองทุนสวนยางแสดงดังภาพ 10
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ภาพ 10 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่าย ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรี ธรรมราช จํากัด

2. เครือข่ ายความร่ วมมือของเกษตรกรด้ านการผลิต เนื่องจากผลิตผลด้าน
การเกษตรของจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีหลากหลาย เป็ นจํานวนมากตามสภาพพื้นที่เป็ นสวน ไร่
แถบภู เ ขา หรื อทะเล เกษตรกรจึ ง ทํา การแปรรู ปวัต ถุ ดิ บ มาเป็ นอาหาร ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องใช้
ศิลปหัตถกรรม (วัฒนธรรมภูมิปัญญาดังเดิ ม) ผสมกับนโยบายของรัฐในการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์
หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) เกิ ดขึ้นในแผนพัฒนาฯที่ 8-9 กลุ่มต่าง ๆ ส่ วนใหญ่มีปัญหา
ด้านการตลาด การผลิต และทุนดําเนินงาน ทางราชการจึงได้ส่งเสริ มให้มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย
หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ในระดับ ตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดโดยสํานักงานพัฒนา
ชุ มชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช หรื อเรี ยกว่า กลุ่มหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์( นตผ.) ปรากฏว่า
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีเครื อข่ายระดับจังหวัด 2 เครื อข่าย คือ (1) เครื อข่ ายภัณฑ์ ชุมชน หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ เกิดเพราะหน่วยงานราชการริ เริ่ ม โดยรวมกลุ่มผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระดับอําเภอ 23 อําเภอ ตั้งขึ้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2548 มีกลุ่มอยูจ่ าํ นวน 52 กลุ่ม

34
ทุนดําเนิ นงาน 2 ล้าน 5 แสน ปั จจุบนั มีสถานที่ต้ งั อยู่ในอาคารจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บริ เวณ
เรื อนจําเก่าของจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการจัดกิ จกรรมออกร้าน และนําผลิตภัณฑ์สมาชิ กมา
จําหน่ ายได้ ประมาณ 1 ปี ข้อดี ทําให้สมาชิ กกลุ่มผลิตมีช่องทางการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ เพิ่ม
รายได้ใ ห้ กับ สมาชิ ก แต่ มี ข อ้ ด้อ ยจากการบริ ห ารจัด การเครื อ ข่ า ยที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งชัด เจน
คณะกรรมการไม่ทาํ ตามระเบียบข้อบังคับ สมาชิกไม่มีส่วนในการบริ หารจัดการ และหน่วยงาน
สนับสนุนขาดความต่อเนื่องชัดเจน สถานที่จดั จําหน่ายเครื อข่ายมีปัญหามีตน้ ทุนสู ง และเจ้าของ
พื้ น ที่ ไ ม่ มี ค วามชัด เจนในการที่ จ ะให้ชุ ม ชนเข้า มาบริ ห ารจัด การ และขาดแคลนทุ น ในการ
ดํา เนิ น งาน สมาชิ ก จึ ง ไม่ มีค วามศรั ท ธาต่ อเครื อข่ าย การคัด เลื อกสมาชิ ก กลุ่ มที่ จ ะได้ร างวัล
พัฒนาขึ้นไปเพื่อให้เกรดระดับดาวต่างๆ สมาชิกส่ วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความยุติธรรม จากเจ้าหน้าที่
และการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ จะสนับสนุนแต่กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกเด่น ๆ ในการทํา
การตลาด การส่ งเสริ มการผลิตขาดความต่อเนื่องและไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มสมาชิก ทํา
ให้ปัจจุบนั เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ฯ ดําเนินงานล้มเหลว จึงเป็ นปั ญหาด้านการตลาดให้กบั กลุ่มสมาชิก
ที่ทาํ การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (2) เครื อข่ ายกลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ นครศรี ธรรมราช
ยังมีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายกันแบบไม่มีโครงสร้างที่ชดั เจน แต่มีกลุ่ม องค์กรที่เกิดขึ้นมาจากการ
สนับสนุ นส่ งเสริ มของสหกรณ์การเกษตร และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ในการ
แก้ปัญ หาความยากจน รายได้ เพื่ อ ให้มีร ายได้เ สริ มกับ กลุ่ มแม่ บา้ นและการฝึ กอบรมเยาวชน
สหกรณ์ ปั จจุบนั มีจาํ นวน 62 กลุ่ม ได้รวมเป็ นเครื อข่ายจากการส่ งเสริ มของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพราะว่ากลุ่มที่สามารถทําการตลาดสามารถส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายภายนอก
ชุมชนได้มี ประมาณ 16 กลุ่ม ส่ วนใหญ่จะผลิตอย่างเดียวไม่สามารถทําการจัดจําหน่ายได้ การเกิด
เครื อ ข่ า ยรวมตัว กัน จึ ง เป็ นสิ่ ง จํา เป็ นสํา หรั บ สมาชิ ก ปั จ จุ บ ัน มี ปั ญ หาการบริ ห ารจัด การของ
คณะกรรมการที่เป็ นสมาชิกจากลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิสระในการบริ หาร งบประมาณมีนอ้ ย และการ
ส่ งเสริ มของเจ้าหน้าจะไม่มีการต่อเนื่ อง และไม่ตรงกับความต้องการของสมาชิก สมาชิกเครื อข่าย
ต้องการให้มีการบริ หารจัดการเครื อข่ายให้มีแผนกลยุทธ์ชดั เจน และสมาชิ กมีส่วนร่ วมในทุกด้าน
พร้อมทั้งต้องการให้เกิดความยัง่ ยืนของอาชีพคือการต้องการเผยแพร่ ความรู ้ในการประกอบอาชีพ
ไปสู่คนรุ่ นใหม่ต่อไป
3. เครือข่ ายความร่ วมมือของ กลุ่ม องค์ กรการเงินชุ มชน
ที่มีปรากฏอยู่
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือทางการเงิน ที่มีการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย
ตามลักษณะพื้นฐานโดยชื่ อและที่มา มี 5 เครื อข่าย คือ (1)เครื อข่ ายธนาคารหมู่บ้าน รวมเรี ยกใน
ชื่อว่า สภาธนาคารหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บา้ นมากขึ้น ในปี
2539 ของโครงการพัฒนาชุมชนเมือง (พชม.) โดยการเคหะแห่ งชาติ ได้เผยแพร่ และสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บา้ นในชุ มชนเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัดชุมพรและจังหวัด
ระนอง โดยมีการเชื่อมโยงธนาคารหมู่บา้ นเขตเมืองกับชนบทเข้าด้วยกันในปี พ.ศ. 2541 การ
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จัดตั้งสภาธนาคารหมู่บา้ นภาคใต้ ( เครื อข่ายระดับภาค) เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลประกอบการ
ดําเนิ นงานของสมาชิ กระดับจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ จึงมีการประชุมตัวแทนสมาชิ กระดับภาค
ครั้งแรก สวนโมกขพลาราม
โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2541 ปี
2542 สภาธนาคารหมู่บา้ นภาคใต้ ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการชุมชนเร่ งด่วนเพื่อผู ้
ยากลําบาก (SIF เมนู 5 ) จากโครงการกองทุนสังคม (SOCIAL INVESTMENT FUN) สภา
ธนาคารหมู่บา้ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้รับเงินสนับสนุ นจากโครงการนี้ ดว้ ย จํานวน 38 ล้าน
ทําให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นรวดเร็ ว โดยขาดหลักการอุดมการณ์ที่ชดั เจน ทําให้เกิดปั ญหาเลิกล้มไป
หลังจากโครงการผ่านไป ซึ่ งการดําเนิ นงานของธนาคารหมู่บา้ น ได้มีการผสมผสานแนวคิด
หลักการสหกรณ์กบั ธนาคารพาณิ ชย์
และนําแนวคิดของโครงการธนาคารหมูบา้ นตามแนว
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น กั บ ส ม า ชิ ก จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ข อ ง
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จากโครงการอี ส านเขี ย วมาเป็ นแนวทางการดํา เนิ น งาน และได้
ปรับปรุ งรู ปแบบการลงบัญชี ใหม่ให้เป็ นระบบของตนเอง โดยสถาบันราชภัฎนครศรี ธรรมราช
ใช้หลักการประสานงานการดําเนิ นงานแบบ บ้ าน วัด โรงเรี ยน “ บวร” ปั จจุบนั สภา
ธนาคารหมู่บา้ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช มี ก ลุ่มสมาชิ กจํา นวน 43 กลุ่ ม จาก 6 อําเภอ ทุ น
ดําเนินงาน 500,000 บาท มีคณะกรรมการดําเนินงาน 15 คน และคุณถาวร จุลเศวต เป็ นกรรมการที่
ปรึ ก ษาของเครื อ ข่ า ย กิ จ กรรมของเครื อ ข่ า ยส่ ว นใหญ่ มี ก ารประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก าร
ดํา เนิ น งาน ปั ญ หาของกลุ่ ม 2 เดื อ น/ครั้ ง
ได้มี ก ารร่ ว มมื อ กับ สํา นัก งานเกษตรจัง หวัด
นครศรี ธรรมราชและมหาวิ ทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช ในการอบรมการทําบัญชี ใ ห้กับ
ธนาคารหมู่บา้ น เกษตรอําเภอจัดตั้งขึ้น ปั จจุบนั มีสมาชิกน้อยลง เนื่องจากการเกิดกลุ่มในระยะ
กลาง ( ปี พ.ศ. 2541-2543) ที่มีโครงการเข้ามากทําให้ผนู ้ าํ และสมาชิกขาดอุดมการณ์ในการจัดตั้ง
เกิดขึ้นรวดเร็ วเร่ งรี บและมีปัญหาตามมา ส่ วนเครื อข่ายมีขอ้ บังคับ มีหลักการอุดมการณ์ที่ชดั เจน
คณะกรรมการเครื อข่ายมีการประชุ มสมาชิ กเสมอ แต่เครื อข่ายขาดกิ จกรรมตามความต้องการ
ของสมาชิกในการทํากิจกรรมกับกลุ่มสมาชิก เนื่ องจากคณะกรรมการเครื อข่ายไม่มีวิสัยทัศน์ และ
แผนที่ ชัด เจน ทํา ให้มีการพัฒนาตนเองของเครื อข่า ยได้น้อย แต่ ก ลุ่ มสมาชิ ก ที่ มีอยู่ส่ว นใหญ่
สามารถได้สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนให้กบั สมาชิกได้ดี เพราะความสามารถของผูน้ าํ ที่
มีภาวะผูน้ าํ สู ง มีหลักการบริ หารจัดการกลุ่มชัดเจน และมีวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงเครื อข่ายของ
สภาธนาคารหมู่บา้ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นลักษณะการเชื่อมโยงแนวดิ่ง ดังภาพ 11

36

อ.ท่าศาลา
3 กลุ่ม
อ.ทุ่งสง
3 กลุ่ม

อ.พิปูน
4 กลุ่ม

อ.จุฬา
ภรณ์ 8

สภาธนาคารหมู่บ้าน
จ.นครศรีธรรมราช

อ.ปากพนัง

1 กลุ่ม

อ.นบพิตาํ

อ.บางขัน

1 กลุ่ม

6 กลุ่ม
เฉลิมพระ
เกียรติ

1 กลุ่ม
องค์กรสนับสนุน
- พอช./สภาธม.ภาคใต้
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช

ภาพ 11 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายของสภาธนาคารหมู่บา้ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช

(2) เครื อข่ ายกลุ่มออมทรั พย์ ชุมชนแออัด
เป็ นเครื อข่ายการเงิน เกิดจากการสนับสนุ นของ
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยโครงการพัฒนาชุ มชนแออัดภาคใต้ได้เข้ามาดําเนิ นโครงการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เป็ นกลุ่มออมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการแก้ปัญหา
ด้านที่อยูอ่ าศัยในชุมชนเป็ นหลัก และมีการออมทรัพย์ให้สินเชื่อสมาชิก ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย

37
เพื่อให้มีการรวมพลังในการต่อสู ้รณรงค์เรื่ องที่อยูอ่ าศัยในระดับนโยบาย และได้เชื่อมโยงเครื อข่าย
กับเครื อข่ายสลัมภาคใต้ร่วมกับจังหวัดสงขลา ตรง ภูเก็ต สุ ไหโกลก และสตูล และเชื่ อมโยงกับ
เครื อข่ายสลัมภาคอื่น ๆ เป็ นสมัชชาสลัม 4 ภาคในระดับประเทศ สําหรับเครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์
ชุมชนแออัด มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่มสมาชิ ก ปั จจุบนั มี คุณ ไพศิษย์ พรหมแก้ว
เป็ นประธาน และมีคณะกรรมการจากกลุ่มต่าง ๆ ร่ วมดําเนิ นงาน 9 คน มีขอ้ บังคับ และกฎระเบียบ
ในการดําเนิ นงาน สมาชิกของกลุ่มจะมีรายได้ต่าํ จึงทําให้มีเงินทุนการออมน้อย เพราะมีอาชีพหา
เช้ากิ นคํ่า ในตลาดบริ เวณตัวเทศบาลเมืองนครศรี ธรรมราช (สัมภาษณ์ ไพศิษย์ พรหมแก้ว 25
พฤษภาคม 2549) มีกลุ่มสมาชิกอยูจ่ าํ นวน 5 กลุ่ม มีจาํ นวนสมาชิกรวม 443 คน ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มสมาชิกร่ วมกับเครื อข่าย (3) เครือข่ ายองค์ กรการเงิน
เมืองนคร เกิดจากการริ เริ่ มของข่ายการเงินชุมชนโดยการร่ วมมือของหน่วยงาน/องค์กรและบุคคล
ที่สนใจพัฒนาชุมชนจากส่ วนกลางมีสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็ นแกนประสานงาน เชื่อมโยง
องค์กรการเงินชุมชนรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2541
ได้ประสานหน่ วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผูน้ ําองค์กรการเงิ นชุ มชนทุกรู ปแบบ
จัดตั้งคณะทีมงานประสานเครื อข่ายการเงินชุมชนขึ้นมา โดยมีนายวิโรจน์ คงปั ญญาเป็ นประธาน
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิ ต ธนาคารหมู่บา้ น สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ย น และกลุ่ มออมทรั พย์ชุมชนแออัดเป็ นสมาชิ ก
ได้ทาํ จัดทําโครงการสวัสดิการชุมชนเร่ งด่วนเพื่อผูย้ ากลําบาก (SIF เมนู 5 ) มีองค์กรการเงินร่ วม
จํานวน 111 กลุ่ม จาก 21 อําเภอ ได้เงินงบประมาณสนับสนุน 33 ล้านบาท มีงบบริ หารเครื อข่าย 5
%
มีทีมพี่เลี้ยงคือคุณภีม ภคเมธาวีจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นหัวหน้าติดตามสนับสนุ น
ปั จจุบนั
องค์กรการเงิ นชาวบ้านเมืองนครมี สมาชิ กจํานวน 123 กลุ่ม จาก 21 อําเภอ มีทุน
ดําเนิ นงาน 7 แสนกว่าบาท ทําหน้าที่เป็ นเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของกลุ่มสมาชิ กเป็ นส่ วน
ใหญ่ และมีการร่ วมเงินลงทุนกับองค์กรอื่น ๆ บ้างเล็กน้อย การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงิน
เมืองนครกับสมาชิกและองค์กรสนับสนุน แสดงในภาพ 12
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องค์กรสนับสนุน
- พอช.
- พช.
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มธนาคาร
หมู่บ้าน

กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการ
ผลิต

เครือข่าย
องค์กร
การเงินเมืองฯ

กลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชน
แออัด

กลุ่มสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน

ภาพ 12 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรการเงินเมืองนคร
(4) เครือข่ ายออมทรัพย์ อสิ ลาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่ม
ออมทรัพย์อิสลาม กลุ่มสตรี อิสลาม จาก 5 อําเภอปั จจุบนั มีจาํ นวน 14 กลุ่ม มีทุนดําเนินงาน 3.2
ล้านบาท เครื อข่ายกลุ่มออมทรั พย์อิสลามฯ มีกิจกรรมเป้ าหมายหลักเพื่อให้สมาชิ กได้บริ โภค
สิ นค้าราคาถูก มี่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบของคนกลาง จึงทํากิจกรรมด้านการเงิน สวัสดิการและการ
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มในการแก้ปัญหาของสมาชิก เช่นการรับเงินออมทรัพย์ และการให้กยู้ มื เงินแก่
สมาชิ ก ตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อซื้ อสิ นค้าบริ โภคและการค้าในครั วเรื อนของสมาชิ กกลุ่ม
ปั จจุบนั มีองค์กรสนับสนุ น ได้แก่ สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สมาคมครู ฟัรดูอีน จ.
นครศรี ธรรมราช และเครื อข่ายออมทรั พย์อิสลามภาคใต้ ใช้หลักทางศาสนาอิสลาม ในการ
ดําเนิ นกิ จกรรมกับสมาชิ ก และใช้กฎระเบียบข้อบังคับของเครื อข่ายฯ ในการบริ หารจัดการ มี
คณะกรรมการ 15 คน จากตัวแทนสมาชิกกลุ่มในอําเภอต่าง ๆ ข้อดีของเครื อข่ายสมาชิกเห็นว่าการ
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เชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายทําให้มีความสามัคคี มีพลังด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีเวทีการเรี ยนรู ้ให้แก่
สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ คณะกรรมการมีความตั้งใจในการทํางาน แต่เนื่ องระยะทางระหว่าง
อําเภอ อยูห่ ่ างกันการเดินทางมาประชุมเครื อข่าย จึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก ทําให้คณะกรรมการเข้า
ประชุมไม่สมํ่าเสมอ ทุนดําเนิ นงานส่ วนใหญ่มาจากการเงินฝาก ออมทรัพย์เงินของสมาชิ กกลุ่ม
ซึ่ ง ไม่ พ อกับ ความต้อ งการของสมาชิ ก ที่ ข าดแคลนเงิ น ทุ น และต้อ งการกู้ยืม ไปบริ ก ารสมาชิ ก
เครื อข่ายยังไม่มีแผนการดําเนิ นงานที่ชดั เจน ควรมีการวางยุทธศาสตร์ จัดทําแผน ภารกิ จให้
ชัดเจน จะทําให้เครื อข่ายสามารถให้บริ การสมาชิกได้มากขึ้น ( เวทีวิเคราะห์เครื อข่าย 20 มีนาคม
2549) และ (สัมภาษณ์ ซาบีอา ยุทธ์กาศ, 12 มิถุนายน 2549) การเชื่อมโยงเครื อข่ายออม
ทรัพย์อิสลาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช แสดงดังภาพ 13

อ.ท่าศาลา
2 กลุ่ม

อ.ชะอวด
3 กลุ่ม

อ.เมือง
4 กลุ่ม
เครือข่ายออม
ทรัพย์อสิ ลาม
จ.นครฯ

อ.ทุ่งสง
1 กลุ่ม

อ.บางขัน
2 กล่ม

องค์การสนับสนุน
- พอช.
- สมาคมอิสลาม

ภาพ 13 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายออมทรัพย์อิสลาม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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(5) เครือข่ ายสั จจะสะสมทรั พย์ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชี วิต จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
การรวมกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายาง กับกลุ่มสัจจะฯ จากอําเภอต่าง ๆ โดย พระสุ วรรณ คเวสโก เป็ นที่
ปรึ กษา ในปี พ.ศ. 2542 หลังจากที่ท่านได้จดั ตั้งกลุ่มสัจจะฯ ที่วดั ป่ ายาง หมู่ 4 ตําบลท่างิ้ว อําเภอ
เมือง สําหรับและได้เผยแพร่ การจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ ในอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
เพื่อมีแหล่งสะสมเงินเป็ นเครื่ องมือสร้างอนาคต ให้บรรลุการมีสามัคคีธรรม ซึ่ งยึดแนวทางศาสนา
โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาพุทธ คือ ศีล ในการปฏิบตั ิตนของสมาชิกที่มีต่อตนเอง ต่อองค์กร
และต่อเพื่อนสมาชิก และใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นตัวประสานความสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชน
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ใช้เวทีเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ ปั ญญา และใช้พิธีสาบานตนในวันประชุมต่อ
หน้าพระประธาน เป็ นศีล สัจจะต่อกัน กลุ่มยึดเอากองทุนสวัสดิการเป็ นหัวใจในการบริ หารของ
กลุ่ม ทําให้มีเงินมาบริ หารมากโตเร็ วขึ้น
เช่น เงินกองทุนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า กําไร
จาการทําธุ รกิ จของกลุ่ม และเงินสนับสนุ นของหน่ วยงานรัฐ เครื อข่ายสัจจะฯได้รับโครงการ
เร่ งรัดพัฒนาผูย้ ากลําบาก ของกองทุนพัฒนาชุมชน เมนู 5 โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นพี่เลี้ยง
เป็ นกองทุนสวัสดิการมากขึ้น ปัจจุบนั มีจาํ นวนกลุ่มสมาชิก 14 กลุ่ม สมาชิก 3,274 คน มีเงินทุน
รวมกันประมาณ 5,962,190 บาท ส่ วนใหญ่กลุ่มสมาชิกจะให้เงินกู้ รับฝากเงิน ปุ๋ ย กากนํ้าตาลและ
ให้สวัสดิ การ กับสมาชิ กกลุ่ม ส่ วนกิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกับเครื อข่ายทุกกลุ่ม คือการทําสวัสดิ การ
การขายปุ๋ ยชี วภาพ กากนํ้าตาล และร่ วมลงทุนการผลิตนํ้าดื่มระบบคุณภาพ ชื่ อนํ้าดื่ม บ้ านเรา
และได้ทาํ การตลาดอย่างมี ระบบกับสมาชิ กกลุ่ม องค์กรอื่ น ๆ ในบริ เวณชุ มชน ปั ญหาของ
เครื อข่ายส่ วนใหญ่สมาชิกอยูไ่ กลไม่สามารถมาประชุมได้สมํ่าเสมอ ทําให้การบริ หารเครื อข่ายต้อง
ใช้สมาชิ ก คณะกรรมการของกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายาง เป็ นหลัก สมาชิ กกลุ่มต่ าง ๆ ไม่ให้ความ
ร่ วมมือเท่าที่ควร แต่ขอ้ ดีที่เครื อข่ายสามารถทําได้ประสบความสําเร็ จคือมีความโปร่ งใส มีบนั ทึก
บัญชี การประชุ ม ใช้ห ลัก สัจ จะเป็ นระเบี ยบสามารถสอนการทําบัญชี ใ ห้ก ลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม และ
เครื อข่ายเป็ นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรี ย ์ ภาคใต้ ปั จจุบนั ได้ทาํ การสนับสนุนให้มีปลูก
พืชปลอดสารพิษบริ โภคในกลุ่มประชาชน สมาชิ กมากขึ้น ให้การอบรมกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ ชี วภาพ
จากหน่ วยงานราชการเช่น สํานักงานพัฒนาที่ดิน สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ฯลฯ เครื อข่ายยังไม่มี
ระเบียบข้อบังคับเป็ นของเครื อข่าย ได้อาศัยเอาระเบียบระบบกลุ่มสัจจะวัดป่ ายางมาใช้เป็ นส่ วน
ใหญ่ สมาชิกเครื อข่ายสัจจะฯ ต้องการให้มีทาํ แผนการบริ หารจัดการเครื อข่ายให้ชดั เจน เพื่อการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืนของเครื อข่ายต่อไป ( เวทีวิเคราะห์ ศกั ยภาพเครื อข่ายสัจจะฯ วันที่ 29-30 มีนาคม
2549) ซึ่ งการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาคุณธรรมครบวงจรชี วิต จังหวัด
นครศรี ธรรมราช แสดงดังภาพ 13
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อ.ท่าศาลา
1 กลุ่ม
อ.เมือง
4 กลุ่ม

อ.นบพิตาํ
1 กลุ่ม

อ.พิปูน
1 กลุ่ม

เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ
จ.นครศรีธรรมราช

อ.ลานสกา

อ.เชียรใหญ่
1 กลุ่ม

อ.บางขัน
1 กลุ่ม

1 กลุ่ม
อ.พระพรหม
1 กลุ่ม
องค์กรสนับสนุน
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- องค์การสงเคราะห์กองทุนสวนยาง
-เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้
-องค์กรธุรกิจ และ องค์กรฯลฯ

ภาพ 14 แสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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สรุป
ด้วยบริ บทและสภาพทัว่ ไปของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มี พ้ืนที่ท้ งั 3
รู ปแบบ คือ ป่ าเขา ที่ราบ และทะเล มีภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาสู งใหญ่เทือกเขานครศรี ธรรมราช
และเทือกเขาบรรทัด เป็ นพื้นที่กว้างใหญ่ ประกอบกับประชากรมีจาํ นวนมาก ทําให้มีผลผลิตที่
หลากหลายในอาชี พส่ วนใหญ่ประชาชนมีอาชี พทางการเกษตร และการเป็ นเมืองเก่ าแก่ ทาง
วัฒนธรรมมาแต่โบราณ โดยเฉพาะการรับอิทธิ พลของศาสนาพราหมณ์ และพุทธแบบ
ลังกาวงศ์ ประชาชนมีความเชื่อตามประเพณี วฒั นธรรม ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
ได้รับอินทธิ พลความเชื่ อเหล่านั้น โดยเฉพาะความเป็ นปั จเจกบุคคลสู ง เชื่ อผูอ้ ื่นยาก และการ
กล้าแสดงออกของบุคคลทางการเมื องทําให้มีลกั ษณะภาวะผูน้ ําเที ยมสู ง ฉะนั้นการเกิ ดกลุ่ม
องค์กร และสหกรณ์ เมื่อมีโครงการของรัฐ มาสนับสนุ นให้จดั ตั้งหลายกลุ่มที่มีสมาชิกซํ้าซ้อน
กัน ส่ ว นใหญ่ ก ลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์ เกิ ด จากการสนับ สนุ น จัด ตั้ง ของภาครั ฐ มากกว่า ที่ ม าจาก
ประชาชน จากสภาพเศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร นครศรี ธรรมราชจึงเป็ นเมืองแหล่ง
อาหารของภาคใต้มีผลผลิตทางการเกษตรกรรมและ ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปหัตถกรรม ของใช้ของ
ที่ระลึ กเป็ นจํานวนมาก แหล่งอุตสาหกรรมมีน้อยราย คือจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การ
ขนส่ ง การค้าปลีก เมื่อวัดค่าผลิตภัณฑ์จงั หวัด (GPP) เฉลี่ยต่อหัวมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวตํ่า เพราะ
จํานวนประชากรมีมาก สมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่เป็ นปัญหาให้กบั กลุ่มองค์กร สหกรณ์ส่วน
ใหญ่ มีความเข้าใจในระเบียบวิธีการของกลุ่มดี แต่ถา้ กลุ่ม องค์กร มีคณะกรรมการดําเนิ นงานไม่
เป็ นตัวอย่างที่ดี ไม่มีภาวะผูน้ าํ ขาดวิสยั ทัศน์ สมาชิกจะแกล้งไม่ปฏิบตั ิตาม ทําให้เป็ นปั ญหาใน
กลุ่ม ที่ไม่มีกฎหมาย พระราชบัญญัติรองรับ หรื อเป็ นนิติบุคคล
ฉะนั้นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
หวังว่าจะมี กฎหมายมารองรั บชัดเจนสามารถจดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคล แล้วจะสามารถบริ หาร
จัดการกลุ่มได้ดีข้ ึน
ส่ วนธนาคารหมู่บา้ นยังต้องการเป็ นอิสระ ไม่อยากให้กฎหมายใด เข้า
มาควบคุ ม กลุ่ มสัจจะสะสมทรั พ ย์ฯ และกลุ่ มออมทรั พ ย์อิสลาม ใช้หลักทางศาสนามาใช้กับ
สมาชิ ก ในการดําเนิ นกิ จกรรม สามารถดําเนิ นกิ จกรรมกลุ่มองค์กรทางการเงินไปควบคู่กบั การ
พัฒนาคน (สมาชิ ก) ให้มีความพัฒนาเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้ห ลัก ศี ล มากกว่า ใช้ห ลัก
นิ ติศาสตร์ ใช้วิธีการประชาสังคมในการแก้ปัญหา ยกกรณี บาป –บุญ-คุณ-โทษ มาให้สมาชิกได้
คิดเมื่อมีปัญหาการไม่ชาํ ระหนี้ การผิดนัด กลุ่มสัจจะ และเครื อข่ายได้พฒั นากิจกรรมที่จาํ เป็ น
ตรงความต้องการของสมาชิกเพราะมีทุนดําเนินงานมากขึ้นจึงนํามาลงทุนในกิจกรรมที่มีประโยชน์
ต่อสมาชิก และใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวในการเทียบเคียงมาตั้งแต่ตน้
ในองค์กร
สหกรณ์ จดทะเบี ยนส่ วนใหญ่ สหกรณ์ ที่มีปัญหาคื อสหกรณ์ ประมง เพราะคณะกรรมการไม่ มี
ความสามารถในการบริ หาร และการจัดตั้งมาจากสมาชิกหวังให้รัฐช่วยมากกว่าจะช่วยตนเอง และ
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การควบคุ ม พื้ น ที่ ก ารผลิ ต ของสมาชิ ก ทํา ได้ ย าก สหกรณ์ ร้ า นค้า ถู ก แย่ ง ชิ ง ลู ก ค้า จาก
ผูป้ ระกอบการค้ารายใหญ่จากต่าง ประเทศที่สามารถยืนอยู่ได้ดี ส่ วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ร้านค้าใน
สถานศึ กษา เพราะต้องขายอุ ปกรณ์ การเรี ยนให้นักศึ กษา และมหาวิทยาลัยอยู่ไกลกับตัวเมื อง
เครื อข่ายของสหกรณ์ที่เป็ นชุมนุมสหกรณ์ 2 ชุมนุม หลังจากโครงการวิจยั เข้าไปถอดบทเรี ยน ได้
กระตือรื อร้นในการทําแผนกลยุทธ์ ปั จจุบนั ยังกระทําอย่างต่อเนื่ อง สหกรณ์ ออมทรัพย์ก็มีเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั 2 เดื อนครั้ ง แต่ยงั ไม่รูปแบบการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่ชดั เจน เครื อข่าย
องค์กรสหกรณ์จากภาคประชาชนที่มีอยู่ 5 เครื อข่าย เครื อข่ายที่มีการทํากิจกรรมให้กบั สมาชิกสา
มารสนองความต้องการและพัฒนาสมาชิก ได้ดี ได้แก่เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาชีวิต
ครบวงจร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ใช้หลักทางศาสนาพุทธ ในการควบคุมกิจกรรมการปฏิบตั ิตน
ของสมาชิ ก กับองค์กร จนสามารถพัฒนากิจกรรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้สมาชิ กมีการ
พัฒนา ลดอบายมุข สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในที่สุด ส่ วนเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) และเครื อข่ายสตรี และเยาวชนสหกรณ์ มีปัญหาในการบริ หารที่ไม่มีอิสระ และไม่มีส่วน
ร่ วมในการบริ หาร ทําให้เครื อข่ายดําเนิ นงานล้มเหลว และได้รวมตัวเป็ นเครื อข่ายใหม่ จากผล
ของการวิจยั โดยรวมสมาชิ กกลุ่มเครื อข่ายอื่น ๆ เข้าร่ วม เป็ นเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมืองนคร เพื่อบริ การจัดการทางการตลาดให้กบั สมาชิกเป็ นส่ วนใหญ่

บทที่ 2
ข้ อมูลคนจนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่ งข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูล
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล ในการสั ง เคราะห์ ข อ้ มู ล จนในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ใช้
แหล่งข้อมูลส่ วนใหญ่ จากหน่วยราชการเช่นสํานักงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และจาคณะกรรมการกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่ายองค์กร
ที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั
2. วิธีการเก็บข้ อมูล เก็บข้อมูลจากข้อมูล (Secondary Data ) จากหน่ วยงาน
ราชการ กลุ่ม องค์ สหกรณ์ การสัมภาษณ์แกนนําสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนสหกรณ์และแกน
นํากลุ่ม องค์กร จากนั้นก็ได้นาํ ข้อมูลเบื้องต้นไปประมวลกับผลการวิจยั ในเวทีสัมมนาสมาชิกกลุ่ม
องค์ก ร สหกรณ์ เครื อข่า ยและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสอบถามความถูก ต้อง รวมทั้งข้อคิดเห็ นจาก
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาเกี่ ยวกับจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจน ผลการได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการ
ปฏิ บตั ิ ต ามที่ รั ฐ จัด สรรให้ท าํ กิ จ กรรม และผลของการเข้าร่ ว มโครงการ การสรุ ป ประเด็ น การ
ดําเนินงานของ กลุ่ม องค์กรที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายพันธมิตร ในกรณี ของการวิจยั 3 เครื อข่าย ซึ่ ง
แหล่งข้อมูลได้จากองค์กร
หน่ วยงานที่ กล่าวได้จากหน่ วยงานในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ดังต่อไปนี้
1. สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช ให้ความอนุ เคราะห์ ข้อมูลประชากร และ
จํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้สัมภาษณ์และขอ
ข้อมูล ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ได้ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลสมาชิก
สหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน
4. กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ที่ร่วมเป็ นเครื อข่ายวิจยั เป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่าย
ของโครงการ ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 14 กลุ่ม กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 25 กลุ่ม และกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในตําบลเขาขาว ( เครื อข่ายพื้นที่) โดย
ขอความอนุเคราะห์จากแกนนํา ให้รวบรวมข้อมูล และนํามาสังเคราะห์ในเวทีสมั มนาครั้งสุ ดท้าย
ของแต่ละเครื อข่าย ซึ่งจํานวนข้อมูลคนจนจดทะเบียนจังหวัดนครศรี ธรรมราช แสดงตามตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงประเภท จํานวนและร้อยละข้อมูลคนจนจดทะเบียน จังหวัดนครศรี ธรรมราช
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
แบ่ งตามปัญหาความยากจน
1. ปั ญหาที่ดนิ ทํากิน
2. ปั ญหาคนเร่ร่อน
3. ปั ญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
4. ปั ญหานักเรี ยนนักศึกษาต้ องการมีงานทํา
5. ปั ญหาการถูกหลอกลวง
6. ปั ญหาหนี ้สินภาคประชาชน
7. ปั ญหาความยากจนไม่มีที่อยูอ่ าศัย
8. ปั ญหาอื่น

จํานวนจดทะเบียน(คน)
1,539,256
184,028

ร้ อยละ
100
12.02

129,517
93
56
4,244
1,612
97,795
45,360
20,367

43
0.03
0.01
2
0.53
33
15
8

สมาชิกสหกรณ์
1. สหกรณ์จดทะเบียน
2. สหกรณ์ภาคประชาชน

205
138
67

100
67
33

สมาชิกสหกรณ์ ทเี่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายของโครงการ
1. สหกรณ์จดทะเบียน
2. สหกรณ์ภาคประชาชน

65
65

100
100
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บทสรุ ป
สถานการณ์ทะเบียนคนจนในจังหวัดนครศรี ธรรมราชปรากฏว่ามีผยู ้ ื่นลงทะเบียน
ทั้งสิ้ น 184,028คน คิดเป็ นร้อยละ 12.02 (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
,2547)
ของประชากรทั้งจังหวัด มีจาํ นวน 1,539,256 คน (สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช
,2545) ซึ่ งแบ่งเป็ นประเภทตามปั ญหาความยากจน ได้ 8 ประเภท ( แสดงตาราง 3 )มี จาํ นวน
ปั ญหารวม 299,044 ปั ญหาเพราะบางคนก็ได้แจ้งจดทะเบียนคนจนในหลายปั ญหาทําให้จาํ นวน
ปัญหามากกว่าจํานวนผูย้ นื่ ลงทะเบียน ซึ่งถ้าเรี ยงตามลําดับปัญหาจํานวนมากไปหาน้อยมีดงั นี้ คือ
ลําดับที่ 1 ปั ญหาขาดแคลนที่ดินทํากิ น เป็ นกลุ่มที่ขอจดทะเบี ยนคนจนเป็ นจํานวนมากที่สุดคือ
129,517 คน คิดเป็ น ร้อยละ 43 ของผูข้ อจดทะเบียนคนจนทั้งหมด สาเหตุที่มีจาํ นวนมากเพราะว่า
ผูจ้ ดทะเบียนบางส่ วนที่ มีที่ดินอยู่แล้วแต่ประมาณ 1-5 ไร่ แต่ไปขอจดทะเบียนคนจดด้วยและ
ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการด้วยส่ วนหนึ่ง ลําดับ 2 เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีหนี้สินภาคประชาชน จํานวน
97,795 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีหนี้ สินที่ตนเองสร้างและจากนโยบายของรัฐที่ให้
ประชาชนกูย้ มื เพื่อการทําอาชีพการเกษตรและแก้ไขปั ญหาในครัวเรื อนจากกองทุน ต่าง ๆ ลําดับ
3 ปั ญหาความยากจนจากการไม่มีที่อยู่อาศัย จํานวน 45,360 คน ร้อยละ 15 เป็ นประชากรส่ วน
ใหญ่ที่อยูใ่ นสลัม บริ เวณเขตเทศบาลเมืองของอําเภอต่าง ๆ และบางส่ วนเคยเป็ นเกษตรกรมาก่อน
เมื่อไม่มีที่ทาํ กิ นราคาผลผลิตตกตํ่าอยู่ในชนบทไม่มีงานทําจึงเข้ามาประกอบอาชี พ หางานทําใน
เมืองแบบหาเช้ากิ นคํ่า หรื อขายแรงงาน และจากประชากรในชนบทบางส่ วน ลําดับ 4 กลุ่ม
ปั ญหาอื่น ๆ จํานวน 20,367 คน ร้อยละ 8 เป็ นประชากรในหลายอาชี พ ที่ไม่สามารถแยกเข้าใน
ปั ญหาทั้ง 7 ข้อได้ ลําดับ 5 เป็ นกลุ่มประชากรกลุ่มใหม่ที่รัฐมีนโยบายพัฒนาคน ให้นักเรี ยน
นักศึกษาสามารถกูย้ มื เพื่อการศึกษาได้และส่ วนผูท้ ี่ไม่มีงานทําจึงมีหนี้สินค้าง จึงขอจดเบียนคนจน
เป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหานี้ จํานวน 4,244 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของจํานวนผูจ้ ดทะเบี ยนคนจน
ทั้งหมด
กลุ่มผูจ้ ดทะเบียนคนจนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบี ยนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 205 คน เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ จด
ทะเบียน 138 คน (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช , 2548) สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วม
เครื อข่ายวิจยั ที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการแก้ปัญหาคนจน จํานวน 5 คน หลังจากได้รับการ
พิจารณา ได้ถอนตัวออกจากโครงการเพราะเห็ นว่าเมื่อศึกษาดูเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการแล้ว
วิธีก ารสหกรณ์ ที่ต นสัง กัด สามารถช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ได้มากกว่ า (สํา นัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด
นครศรี ธรรมราช , 2548) ส่ วนสมาชิ กเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาชี วิตครบวงจร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีจาํ นวนสมาชิกยื่นลงทะเบียนคนจน ทั้งเครื อข่ายประมาณ 500 คน
แต่ได้รับการพิจารณา 40 คน ผลจากเวทีสัมมนาตัวแทนสมาชิ ก ได้ตอบชัดเจนอย่างมัน่ ใจว่า
กลุ่มและเครื อข่ายสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ดีกว่า โดยให้เหตุผลสมทบด้วยว่า สมาชิ ก
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ต้ องมีความขยัน อดทนในการประกอบอาชี พด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และมีธรรมะปฏิบัติตามที่
กลุ่มและเครื อข่ ายฯวางไว้ หรื อตามหลักศาสนา แล้ วจะแก้ปัญหาความยากจนได้ แน่ ส่ วนสมาชิก
เครื อ ข่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน ได้ยื่น จดทะเบี ย นคนจน จํา นวน 25 คน ส่ ว นใหญ่ ไ ด้เ งิ น ทุ น ไป
หมุ น เวีย นสนับสนุ น การประกอบอาชี พเสริ มแล้ว มี ห นี้ สิ น ติ ด ตัว ทํา ให้มีปัญ หาการมี ห นี้ สิ น
ก่อให้เกิดความยากจนในที่สุด ในส่ วนสมาชิ กตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกี ยรติ (เครื อข่ายพื้นที่
ตําบลเขาขาว) มีสมาชิกไปสมัครขอจดทะเบียนคนจนของตําบลประมาณ 100 คน และได้รับการ
พิจารณา 3 คน เมื่อไปทดลองเข้าร่ วมโครงการ ก็ได้ลาออก เพราะคิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความ
ยากจนได้ถูกต้อง และกลับมารับจ้างกรี ดยางพาราใน หมู่บา้ นดี กว่า โดยให้เหตุผลว่า โครงการ
แก้ ปัญหาของรั ฐไม่ ชัดเจน และไม่ สามารถแก้ ปัญหาความยากจนได้ ยั่งยืน ไม่ สามารถนํามาใช้ กับ
ลั ก ษณะอาชี พ ของครอบครั ว ต่ อไปได้ ( สั ม ภาษณ์ เจิ ม บุ ญ รอด, 15 กรกฎาคม 2549)
จัง หวัด นครศรี ธรรมราช
มี ก ํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ปั ญ หาความยากจนอยู่ 2
ประการ คือ
1. แผนยุทธศาสตร์ การขจัดปัญหาความยากจน
2. แผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ
การแก้ปัญหาความยากจนจากการที่ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช มี ยุทธศาสตร์
แผนการแก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างเป็ นระบบและมีหน่วยงานองค์กรในจังหวัดสนับสนุ นเป็ น
โครงการต่ าง ๆ ในการแก้ปั ญ หาและร่ ว มโครงการวิจ ัย เพื่ อพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นส่ วนหนึ่ งในยุทธศาสตร์ การขจัดปั ญหาความยากจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เนื่ องจากถ้ามีการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร
เครื อข่ายให้มีความชัดเจนสามารถร่ วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และเข้มแข็งแล้ว ถือว่าเป็ นการ
มุ่งไปสู่ เป้ าหมายของการแก้ปัญหาแบบสหกรณ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นัน่ เอง ในส่ วน
ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ได้รับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความยากจนใน
(งบผูว้ า่ CEO ) ปี 2548-2549 จากโครงการในยุทธศาสตร์น้ ี คือโครงการส่ งเสริ มอาชีพให้แก่กลุ่ม
องค์ เกษตรกร สตรี เยาวชนสหกรณ์ และ โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติตาํ บลสหกรณ์ และ
และ
ได้ทดลองนําร่ องเป็ นจังหวัดแรก เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตามนโยบายของ จังหวัด
ร่ วมเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติ การครองราชย์ ของพระบาลพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ครบรอบ 60 ปี จึงได้เสนอโครงการตําบลสหกรณ์ฯ และได้ทดลองปฏิบตั ิการใน 23 ตําบลของ
23 อําเภอ ในปี พ.ศ. 2549 ประสบความสําเร็ จ ตามโครงการ 6 ตําบล และใน ปี พ.ศ. 2550
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนา โครงการตําบลสหกรณ์ฯ เหล่านั้นต่อ
เพื่อให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ที่มีตวั ชี้วดั ชัดเจนให้สาํ เร็ จ
และแก้ปัญหาความยากจน แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบั กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในระดับ
ตําบลได้อย่างแท้จริ ง ด้วยวิธีการสหกรณ์ ถือเป็ นการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร ที่มีรูปแบบชัดเจน
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โดยเฉพาะที่ ตาํ บลเขาขาว อําเภอทุ่ งสง ที่ โครงการวิจยั ฯ นี้ ได้เ ข้าไปต่อยอดให้ก ารพัฒนามี
รู ปแบบ กระบวนการได้ชัดเจนที่สุด และสามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั ตําบลอื่ น ๆในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ มาศึกษาดูงานเป็ นต้นแบบได้ ซึ่ งจะกล่าวรายละเอียดในบท
ต่อไป

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ าย
กระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า (เครื อข่ายคุณค่า = Value Chain ) ของกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์สําคัญที่ ต้องการจะสร้างความเข้มแข็ง
และยัง่ ยืนแก่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งจะ
นําไปสู่ การเป็ นที่พ่ ึงของสมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายตามเป้ าหมายที่เป็ นผลของ
การวิจยั โดยกรอบแนวคิดของชุ ดโครงการวิจยั ได้กาํ หนดไว้เป็ นแนวทางการดําเนิ นการสร้ าง
เครื อข่ายคุณค่า มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. เป็ นการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าในนามของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่าย
2. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุณค่าที่มีความมุ่งหมายสําหรับการร่ วมมือกันในระยะ
ยาว
3. การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นการดําเนิ นการระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่
มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน
4. การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นไปในลักษณะที่เกิดจากความต้องการของ กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายด้วยความสมัครใจ
5. ภารกิจของทีมวิจยั ในการสร้างเครื อข่ายคุณค่า คือ การจัดเวที และการหนุนเสริ ม
ให้เกิ ด เวที แ ลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การสร้ างกลยุทธ์ วิ สัยทัศน์ และเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร แก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่าย
6. กระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า ของแต่ละเครื อข่าย ขึ้นอยู่กบั การพิจารณา
ของทีมวิจยั ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริ บท สภาพปั ญหาความต้องการของ กลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ และเครื อข่ายพันธมิตรเดิม ที่มีอยู่ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทีมวิจยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory action research) โดยใช้เวลา 1 ปี มีกระบวนการดําเนิ นการวิจยั สร้างเครื อข่ายคุณค่า
และผลการดําเนิ นงานในส่ วนของการเชื่อมโยงเครื อข่ายฯ จะสรุ ปให้เห็นวันเดือนปี กระบวนการ
กลุ่มเป้ าหมาย ต่างๆ สถานที่ ผลที่เกิดจากระบวนการ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิการตามตาราง
4 และได้แสดงให้เห็นเป็ นการสรุ ป ในรู ปของ Data Flow Diagram ( ภาพ 1 5 และภาพ 16 )
เป็ นขั้นตอนกระบวนการทํางานของทีมวิจยั จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในการสร้างเครื อข่ายคุณค่า
ซึ่ งเครื อข่ายผลิตการตลาดภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร กับเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีข้ นั ตอนกระบวนทําการวิจยั คล้ายกันดังแสดงในภาพ 15 ส่ วนเครื อข่ายพื้นที่ คือเครื อข่ายตําบล
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สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจยั มากกว่า ดังแสดงในภาพ 16 และ ได้
อธิบายให้เห็นรายละเอียดของ 3 เครื อข่ายในบทที่ 4 ต่อไป
ตาราง 4 แสดงขันตอนและกระบวนการ/วิ
้
ธีการสร้ างเครื อข่ายคุณค่า
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการ
ของทีมวิจยั
สัมมนา

1

23 ก.ย.48

2

20 ต.ค.48

ประชุมเชิงปฎิบตั ิ
การ

3

17 – 18
ต.ค.48

สัมมนา/เวทีสร้าง
ความเข้าใจ
- ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
บรรยายพิเศษ
- บรรยายหัวข้อ
การเชื่อมโยง
เครื อข่าย

กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าสู่
กระบวนการ

สถานที่

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ

ระยะเวลา
(ระบุชวั่ โมง)

ผูน้ าํ องค์กร เจ้าหน้าที่
พอช.ผูแ้ ทนสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด อบจ,
นักวิจยั จํานวน 20คน
ผูน้ าํ องค์การ เจ้าหน้าที่
พอช. ผูแ้ ทนสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด ผูแ้ ทน
อบจ. นักวิจยั จํานวน 20
คน

มหาวิทยาลัยราช - สร้างความ
ภัฎนครศรี ธรรม เข้าใจ
ราช
โครงการ

4 ชัว่ โมง

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
นครศรี ธรรม
ราช

4 ชัว่ โมง

ตัวแทนองค์กร กลุ่ม
สหกรณ์ เครื อข่าย /
องค์กรรัฐในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง 250 คน

โรงแรมทวิล
โลตัส

- วางแผนการ
สํารวจข้อมูล
- วางแผนการ
จัดสัมมนา
แกนนํากลุ่ม
องค์กร
- สร้างความ
เข้าใจ
โครงการ
- สํารวจ
ข้อมูลกลุ่ม
องค์กร
-สภาพปั ญหา
เศรษฐกิจและ
สังคม/
การเมือง
-วิธีการ
แก้ปัญหา
เป้ าหมาย
เครื อข่าย
พันธมิตร

12 ชัว่ โมง
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ตาราง 4 (ต่อ)
กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
คณะกรรมการ
เครื อข่ายฯ 25
คน/ทีมวิจยั 2คน

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั

4

28 ก,พ
,49

สังเกตการณ์ /
วางแผน
พบปะกรรมการ
เครื อข่ายวัดป่ ายาง

5

29 – 30
มี.ค.49

- ค้นหาศักยภาพ
เครื อข่ายข้อดี
ปั ญหาอุปสรรค์การ
ดําเนินงาน
- ศึกษาวิสยั ทัศน์
และยุทธศาสตร์
เครื อข่ายวัดป่ ายาง

ผูแ้ ทนกลุ่ม
เครื อข่ายวัดป่ า
ยาง จํานวน 33
คน จาก 14 กลุ่ม
-ทีมวิจยั 6 คน

6

23 เม.ย.
49

-ประชุมปฏิบตั ิการ
แกนนํา จัดทํา
ข้อบังคับ ระเบียบ
แผนงานฯ
ติดตามประเมินผล

คณะกรรมการ
เครื อข่ายสัจจะฯ
25 คน ทีมวิจยั 5
คน
คณะกรรมการ
เครื อข่ายและ
ผูน้ าํ องค์องค์กร
จํานวน 20 คน
-นักวิจยั 1 คน

7

29 ส.ค.
49

8

20 มีค.
49

SWOT ศักยภาพ
เครื อข่ายออมทรัพย์
อิสลามฯ

9

24 มี.ค.
49

สังเกตุการณ์ประชุม
แกนนํา เครื อข่าย
ธนาคารหมู่บา้ นฯ

สถานที่

ผลที่เกิดจา
กระบวนการ

ระยะเวลา

วัดป่ ายาง

-สร้างความ
เข้าใจกับ
คณะกรรมการ
-แผนร่ วมเวที
ค้นหาปั ญหา
เครื อข่ายสัจจะฯ
-ปั ญหาเครื อข่าย
สัจจะวัดป่ ายาง
-แนวทางการ
แก้ปัญหา
-วิสยั ทัศน์
/
เป้ าหมาย/
วัตถุประสงค์/
ภารกิจเครื อข่าย
ฯ

2 ชัว่ โมง

แผนพัฒนา
เครื อข่ายฯ

6 ชัว่ โมง

วัดป่ ายาง

12 ชัว่ โมง

วัดป่ ายาง

วัดป่ ายาง

- เกิด
กระบวนการ
การจัดการ
ความรู ้
- ความพร้อม
เพรี ยงของ
คณะกรรมการ
เครื อข่ายฯ /มี
แผนงานชัดเจน/
ข้อบังคับ
ระเบียบฯ
- คณะกรรมการ หอสมุดจังหวัด - ศักยภาพ ข้อดี
เครื อข่าย จํานวน นครศรธรรมราช ปั ญหาเครื อข่าย
25 คน/นักวิจยั 2
-วิธีแก้ปัญหา
คน
เครื อข่ายฯ
-แกนนําธนาคาร สภาธนาคาร
- สร้างความ
หมู่บา้ น 12 คน หมู่บา้ น จ.นครฯ เข้าใจ
-ทีมวิจยั 1 คน
-วางแผน

2 ชัว่ โมง

4 ชัว่ โมง

2 ชัง่ โมง

54
สัมมนาเครื อข่าย
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

10

5–6
เม.ย. 49

11

8 เม.ย.
49

12

18 – 19
มี,ค.49

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
SWOT ศักยภาพ
- ตัวแทน
สภาธนาคารหมู่บา้ น ธนาคารหมู่บา้ น
จ.นครศรี ฯ
35 คน/นักวิจยั 3
คน
กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั

ประชุมสัมมนา
สหกรณ์ออมทรัพย์
- สอ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
กล่าวต้อนรับ
- สหกรณ์จงั หวัด
นครศรี ธรรมราชเล่า
สถานการณ์ปัจจุบนั
-ถอดความรู ้จาก
หนังปราการแห่งทิฐิ
- แนะนําตัวแทน
สหกรณ์
- ร่ วมหารื อว่าจะทํา
อะไรต่อไป
- เชื่อมธุรกิจกันได้
หรื อไม่ - คํานึง
การเรี ยนรู ้ซ่ ึงกัน
และกัน
ประชุมสัมมนาแกน
นําชุมนุมสหกรณ์
นครศรี ฯ
- ละลายพฤติกรรม
ชุมนุมฯ
- บรรยาย
กระบวนการบริ หาร
จัดการสหกรณ์
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ปั ญหาการ
ดําเนินการของ
ชุมนุมฯ

- ผูแ้ ทนสหกรณ์
ออมทรัพย์ ใน
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
13 สหกรณ์
25 คน
-ทีมนักวิจยั 5
คน

สถานที่

ผลที่เกิดจา
กระบวนการ

มหาวิทยาลัยราช - สภาพและ
ภัฎ
ปั ญหาของ
นครศรี ธรรมราช ธนาคารหมู่บา้ น
- การเชื่อมโยง
เครื อข่าย
มหาวิทยาลัยราช - ผูแ้ ทนสหกรณ์
ภัฎ
ได้รู้จกั คุน้ เคย
นครศรี ธรรมราช - กําหนดการ
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ 2 เดือน
ครั้ง

- ผูแ้ ทนสหกรณ์ โรงแรมบ่อโพธิ์รี
ที่เป็ นสมาชิก
สอต
ของชุมนุม
สหกรณ์จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช
จํานวน 35 คน
-สหกรณ์และเจ้า
หน้าทีส่งเสริ มฯ
จังหวัด
-เจ้าหน้าที่ชุมนุม
ฯ 2 คน
-นักวิจยั 5 คน

-สภาพปั ญหา/
วิธีแก้ปัญหา
-วิสยั ทัศน์
-ภารกิจ
- กลยุทธ์

ระยะเวลา

6 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

10 ชัว่ โมง

55

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
- ผูแ้ ทนสหกรณ์
กองทุนสวนยาง
ที่เป็ นสมาชิก
จํานวน 30 คน
-ทีมนักวิจยั 6
คน
-เจ้าหน้าทีชุมนุม
2 คน

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั

13

27 – 28
เม.ย.49

14

5 พ.ค.
49

สัมมนาแกนนํา
ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางฯ
- บรรยายสรุ ป
กระบวนการบริ หาร
จัดการสหกรณ์
- บรรยายโครงสร้าง
ทางการเงิน
- ทางชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยาง
นครศรี ธรรมราช
จํากัด
แบ่งกลุ่มตั้งคําถาม
- ในชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางมี
ปั ญหาอะไรบ้าง
- หาแนวแนวทางให้
ชุมนุม สกย.จํากัด
ในอนาคต
- กําหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์
- ประธาน แกนนํา
- แกนนํากลุ่ม
กลุ่ม OTOP แกนนํา OTOP แกนนํา
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
สหกรณ์จาํ นวน
6 คน/ทีมวิจยั 3
คน

สถานที่

ผลที่เกิดจา
กระบวนการ

ระยะเวลา

-สภาพปั ญหา/
วิธีการแก้ปัญหา
-กําหนดกลยุทธ์
-วิสยั ทัศน์
-กลยุทธ์

12 ชัว่ โมง

- มหาวิทยาลัย
-ทําความเข้าใจ
ราชภัฏ
โครงการวิจยั
นครศรี ธรรมราช -วางแผน
สัมมนาตัวแทน
กลุ่ม องค์กร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

3 ชัว่ โมง

โรงแรมขนอม
โกเด็นบีช
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ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั

15

16 – 17
พ.ค. 49

จัดเวที ค้นหาปัญหา
(AIC) วิธีแก้ปัญหา
-แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
- กําหนดกรอบแนวคิด
- คัดเลือกกรรมการ
เครื อข่าย

16

15 มิย.49

ประชุมคณะกรรมการ
เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ฯ
เพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
ภาระหน้าที ของ
เครื อข่าย

17

20-23กค.49 สํารวจข้อมูลสมาชิก
เครื อข่ายฯ

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
- ผูน้ าํ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์
OTOP ผูน้ าํ กลุ่ม
อาชีพสหกรณ์
ผูน้ าํ กลุ่มกล้วย
เล็บมือนาง
จํานวน 30 คน
-ทีมวิจยั 6 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจา
กระบวนการ

โรงแรมขนอม
โกเด้นบีช

- ปั ญหากลุ่ม
เครื อข่ายต่างๆ
- กรอบแนวคิดการ
แก้ปัญหาและ
ดําเนินงานรวม
เครื อข่าย
- คณะกรรมการ
เครื อข่าย

สอ.การค้า
นครศรี ธรรมราช
(หน้าโรงแรม
ทวินโลตัส)

-ปรัชญาวิสยั ทัศน์
-เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์
เครื อข่ายฯ

-คณะกรรมการ
ดําเนินการ
เครื อข่าย 4 คน
-แบบสํารวจ
สมาชิก 25 กลุ่ม

สถานที่ต้ งั ของ
กลุ่มสมาชิกของ
เครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์ฯ

-รายละเอียดกลุ่ม
สมาชิกเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์
-แผนการนัดแนะการ
ประชุมสัมมนากลุ่ม
สมาชิกเครื อฯ

อาคารเคียงคีรี
-ความเข้าใจ ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราช เครื อข่าย
ภัฎนครศรี ฯ
-รู ปแบบการตลาด
ของเครื อข่ายฯ
-ระเบียบข้อบังคับฯ
-แผนปฏิบตั ิการ/
กิจกรรมเครื อข่าย

คณะกรรมการ
เครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์ 13
คน
-ทีมนักวิจยั 2
คน

18

28 กค.49

ประชุมสัมมนาสมาชิก
กลุ่มเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์

-คระกรรมการ
เครื อข่ายฯ 13
คน
-สมาชิกกลุ่ม 25
กลุ่ม 35 คน
-ทีมนักวิจยั 6
คน

19

3 ก,ค,49

ประชุมเตรี ยมความ

- นักวิจยั และ

มหาวิทยาลัย

- นักวิจยั และแกนนํา

ระยะเวลา

12 ชัว่ โมง

2 ชัว่ โมง

57
พร้อมนักวิจยั และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
สหกรณ์

เจ้าหน้าที่
ราชภัฏ
รวมถึงเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์ นครศรี ธรรมราช สหกรณ์ทาํ ความ
จํานวน 6 คน
เข้าใจวิธีการ
กระบวนการ/
เป้ าประสงค์การวิจยั
กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
- นักวิจยั และ
เจ้าหน้าที่
จํานวน 2 คน

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั

20

5 ก.ค. 49

- ศึกษาแผนพัฒนา
ตําบล/ข้อมูลต่างๆ เขา
ขาว ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล

21

18 ก.ค.49

- จัดเวทีผนู ้ าํ กลุ่ม
สอบถามสถานภาพ
กลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ

- ผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กรในตําบล
เขาขาว จํานวน
40 คน

- สํารวจข้อมูลกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ในต.
เขาขาว

- เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มสหกรณ์
2 คน
-นักวิจยั 2 คน
- กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น
อบต.ผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์
จํานวน 45 คน
-นักวิจยั 5 คน
-ครู และนักเรี ยน
โรงเรี ยน
สหประชาสรรค์
25 คน
- เจ้าหน้าที่
เกษตร /ที่ดิน/
ปศุสตั ว์ตาํ บล
เขาขาว/ครู / ผูน้ าํ
องค์กร กลุ่ม
สหกรณ์ 32 คน
-เจ้าหน้าที่นิคม

22

23

24

26-28 ก.ค. - จัดเวทีผนู ้ าํ กลุ่ม
49
องค์กร สหกรณ์

8 ส.ค.49

- จัดเวทีที่เขาขาว

สถานที่

ผลที่เกิดจา
กระบวนการ

ระยะเวลา

อบต.เขาขาว

- ข้อมูลตําบล
- ข้อมูลหมู่บา้ น
- ข้อมูลประชากร
- ข้อมูลองค์กร
-แผนพัฒนาตําบล
จากกลุ่มต่างๆ
- ได้สถานภาพกลุ่มที่
แท้จริ ง
ผูน้ าํ พร้อมที่จะ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
กลุ่มองค์กรในตําบล
เขาขาว- ข้อมูลองค์กรที่
แท้จริ ง

4 ชัว่ โมง

อบต.เขาขาว

อบต.เขาขาว

5 ชัว่ โมง

18 ชัว่ โมง

โรงเรี ยน
สหประชาสรรค์

- สร้างความเข้าใจ
ระหว่างผูน้ าํ
- สภาพปั ญหาของ
หมู่บา้ น ของกลุ่ม
องค์กร
-แนวทางการ
แก้ปัญหา

24 ชัว่ โมง

โรงเรี ยนทุ่งสง
สหประชาสรรค์

- ได้รูปแบบเชื่อมโยง
เครื อข่าย (ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล โดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่
ประชุม

3 ชัว่ โมง

58
สหกรณ์ 2 คน

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั

25

11 ส.ค.49

- สังเกตการณ์การ
ดําเนินกิจกรรมของ
เครื อข่ายตําบลสหกรณ์

26

31 ส.ค.49

- ประเมินผล

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
- การจัดงานวัน
แม่ของตําบลเขา
ขาว ประชาชน
ในตําบล 200
กว่าคน
-ทีมนักวิจยั 2
คน

- สรุ ปปัญหาแนวทาง
แก้ปัญหา
-สร้างวิสยั ทัศน์
เครื อข่าย
-คณะกรรมการฯ

สถานที่

ผลที่เกิดจา
กระบวนการ

ระยะเวลา

นิคมสหกรณ์
ตําบลเขาขาว อ.
ทุ่งสง

- ผูน้ าํ และ
ประชาชนมีความ
ร่ วมมือในการจัด
งานวันแม่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

1 ชัว่ โมง

- คณะกรรมการ
และที่ปรึ กษามีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กันอย่าง
กัลยาณมิตร
-วางแผนการ
ดําเนินงานฯ

3 ชัว่ โมง

- คณะกรรมการ โรงเรี ยนทุ่งสง
และที่ปรึ กษา
สหประชาสรรค์
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ประจําตําบล 25
คน
-ทีมนักวิจยั 2
คน

สรุปกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า
 กระบวนการทําวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
ทีมวิจยั ได้ มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ประชุมชี ้แจงโครงการเตรี ยมการในระหว่างนักวิจยั ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับ เกี่ยวกับ
แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการวิจยั
2. การจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจโครงการกับกลุม่ องค์กร สหกรณ์ องค์กรภาครัฐ วิเคราะห์
สถานการณ์ระดับประเทศ โลก ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชี ้ชวนเข้ าร่วมโครงการ
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3. ศึกษาภาพรวมจากการสัมภาษณ์และข้ อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. วิเคราะห์ศกั ยภาพ กลุม่ องค์กร เครื อข่ายด้ วยเทคนิค SWOT และ AIC เพื่อพัฒนาและหา
แนวทางเชื่อมโยงเครื อข่าย
5. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อค้ นหารูปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายต้ นแบบ
6. การกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารเครื อข่าย ภายใต้ การหนุนเสริมของทีมวิจยั

ข้ อมูลทุติยภูมิ

AIC,SWOT
Technique


เริ่ มต้ น



การประชุมชี ้แจง
นักวิจยั องค์กรที่
เกี่ยวข้ อง
ประชุม
เตรี ยมการ






นักวิจยั /องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ผู้นําเครื อข่าย/พอช.



จัดเวทีสร้ างความแข็งใจ
กลุม่ องค์กรสหกรณ์
หน่วยงานเกี่ยวข้ อง
เวทีแลกเปลี่ยน
เชิญชวนเข้ าร่ วมโครงการ




ทีมนักวิจยั /สมาชิก ผู้นํากลุม่
องค์กร/ตัวแทนองค์กร
ภาครัฐ/เอกชน

 เครื อข่ายพื้นที่ตาํ บลสหกรณ์
เฉลิมพระเกียรติ
 เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเมืองนคร
 เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ

วิเคราะห์ศกั ยภาพกลุม่
องค์กรเครื อข่าย
เวทีแลกเปลี่ยน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล

สมาชิก/ผู้นําองค์กรเครื อข่าย
ทีมนักวิจยั

เครื อข่าย
ที่เกิด

ภาพ 15 กระบวนการขั้นตอนสร้างเครื อข่ายคุณค่า

 ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการเครื อข่าย
 การส่งเสริมการปฏิบตั ิการ
เครื อข่ายและขยายผล/ติดตาม

60

เตรียมความพร้ อมเจ้ าหน้ าที่

จัดเวทีผ้ ูนํา
กํานันผู้ใหญ่ อบต ผู้นํากลุ่ม
(ศูนย์ ถ่ายเทคโนโลยีฯประจําตําบล)
จัดตัง้ องค์ กรเครื อข่ าย

แผนพัฒนาตําบล
จากอบต.
ข้ อมูลตําบล
ข้ อมูลหมู่บ้าน
ข้ อมูลประชากร
ข้ อมูลองค์ กร
(ข้ อมูลมือสอง)

สํารวจข้ อมูล(พืน้ ที่)
ตําบล
หมู่บ้าน
กลุ่มองค์ กร
จัดเวทีผ้ ูนํากลุ่ม
สอบถามสถานภาพกลุ่ม
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ โครงการ
เป้าหมายสูงสุดคือการเชื่อม
โยงเครื อข่ าย

แผนการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1- .การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2.กิจกรรม
3.ธุรกิจ
ปฏิบัตกิ ารตามแผนโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้
เป็ นหลัก
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ภาพ 16 ขั้นตอนกระบวนสร้างเครื อข่ายพื้นที่ตาํ บลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
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ภาพ 17 เวทีสร้างความเช้าใจโครงการให้กบั สมาชิกแกนนํา กลุ่ม องค์กร สหกรณ์
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ภาพ 18 เวทีแลกเปลี่ยน /ประชุมคณะกรรมการ และการติดตามเครื อข่ายกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ ฯ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ภาพ 19 เวทีแลกเปลีย่ น กลุม่ องค์กร สหกรณ์ ตําบลเขาขาว
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ภาพ 20 เวทีเรี ยนรู้กลุม่ องค์กร สหกรณ์ ตําบลเขาขาว
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ภาพ 21 เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ /คณะกรรมการเครื อข่ายฯเก็บข้อมูลสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร

บทที่ 4
เครือข่ ายคุณค่ า
จํานวนและรูปแบบเครือข่ ายจากการวิจัย
จากการปฏิบตั ิวิจยั แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research = PAR) ของทีมวิจยั
ร่ วมกับตัวแทนกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม โดยใช้กระบวนการและเทคนิควิธีต่าง ๆ
ทําให้เกิดเครื อข่ายคุณค่าจากผลการวิจยั 3 เครื อข่ายดังนี้
 เครื อข่ายการเงิน คือ เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
จรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
 เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ คือ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร
 เครื อข่ายพื้นที่ คือ เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว อําเภอ
ทุ่งสง
รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย องค์ประกอบและกิจกรรมในวงสัมพันธ์มีดงั นี้
1. เครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รู ปแบบการเชื่อมเครื อข่ายสัจจะออมทรัพย์พฒั นาชี วิตครบวงจร
สถานศึ
สถานศึกกษาษา

สํสํานัานักกงานเกษตรจั
งานเกษตรจังหวั
งหวัดด

กลุกลุ่ ม่ มสัสัจจจะออมทรั
จะออมทรัพพย์ ฯย์ ฯ
1414กลุกลุ่ ม่ ม

ธนาคารหมู
ธนาคารหมู่ บ่ บ้ าน้ าน
เครื
เครือข่อข่ายสั
ายสัจจจะออมทรั
จะออมทรัพพย์ ย์
พัพัฒฒนาชี
นาชีวิตวิตครบวงจร
ครบวงจร

สํสํา นัานักกงานกองทุ
งานกองทุนน
สงเคราะห์
สงเคราะห์
การทํ
การทํา สวนยาง
า สวนยาง

สํสํา นัา นักกงาน
งาน
สหกรณ์
สหกรณ์จังจหวั
ังหวัดด
อบจ.นครศรี
อบจ.นครศรีธรรมราช
ธรรมราช
ธกส.
ธกส.
นครศรี
นครศรีธรรมราช
ธรรมราช

พัพัฒฒนาที
นาที่ด่ดินิน
จ.นครศรี
จ.นครศรีธรรมรรช
ธรรมรรช

ภาพ 22 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาชีวิตครบวงจร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาชีวิตครบวงจร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้วย กลุ่ม องค์กร หน่วยงานสนับสนุนและมีกิจกรรมสัมพันธ์ดงั นี้
1. สมาชิกกลุ่มสั จจะฯ จากการที่เครื อข่ายได้เผยแพร่ หลักการและวิธีการของ
กลุ่มสัจจะฯ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯในพื้นที่อาํ เภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช 14 กลุ่ม ร่ วม
เป็ นสมาชิกเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ และมีกิจกรรมสัมพันธ์กบั เครื อข่ายเป็ นประจําคือการจัดสวัสดิการ
ฌาปนกิจให้กบั สมาชิกของกลุ่มสัจจะฯ ทุกกลุ่มร่ วมกับเครื อข่ายฯ การร่ วมทุนและทําการการซื้อขาย
กากนํ้าตาล ปุ๋ ยอัดเม็ดชีวภาพ และนํ้าดื่ม บ้ านเรา มีการประชุมสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายทุกวันที่ 29
ของเดือน เพือ่ สรุ ปงานกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หาวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มสัจจะฯในด้านต่าง ๆ
2. สํ านักงานพัฒนาทีด่ ิน จังหวัด กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด และเป็ นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปุ๋ ย
ชีวภาพให้กบั เกษตรกร ในระดับภาคใต้
3. สํ านักงานกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยาง บริ จาคเงินให้จดั ทําโรงงานปุ๋ ย
ชีวภาพอัดเม็ด จํานวนเงิน 100,000 บาท
4. สํ านักงานพัฒนาองค์ กรชุ มชน (พอช.) สนับสนุนให้คณะกรรมการเครื อข่าย
ไปศึกษาดูงานวังนํ้าเขียวและเป็ นการฝึ กอบรมครั้งแรก โดยการประสานงานของคุณ ณรงค์ คงมาก
เจ้าหน้าที่ พอช.ในยุคแรก ๆ จนมีการนํากากนํ้าตาลมาผลิตปุ๋ ยชีวภาพ พร้อมกับเปิ ดขายให้สมาชิกและ
ประชาชนทัว่ ไป
5. สํ านักงานเกษตร/ สหกรณ์ / ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมร่ วมสัมพันธ์กนั โดยการนํา กลุ่มเกษตรกร ลูกค้าพักชําระหนี้
สมาชิกสหกรณ์ เข้ามาฝึ กอบรมค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม ฝึ กการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ การผลิตพืชปลอด
สารพิษ และการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
6. องค์ การบริหารส่ วนตําบลท่างิว้ ช่วยเหลือด้านงบประมาณเศรษฐกิจชุมชน
จํานวน 20,000 บาท ให้มีการดําเนินกิจกรรมการซื้อขายแก็สหุ งต้มให้สมาชิกและประชาชนบริ เวณวัด
ป่ ายางในราคาตํ่า
7. กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต เป็ นสมาชิกถือหุน้ กับ
เครื อข่ายในการซื้อขายปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด กากนํ้าตาล นําไปจําหน่ายให้กบั สมาชิกกลุ่มธนาคารหมู่บา้ น
และกลุ่มออมทรัพย์ฯ
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8. โครงการการลงทุนเพือ่ สั งคม (SIF เมนู 5) โครงการแก้ปัญหาสวัสดิการ
ยากจน โดยการนําของประธานเครื อข่ายการเงินเมืองนคร คุณวิโรจน์ คงปัญญา และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เงินสนับสนุนเพื่อการจัดทําสวัสดิการผูย้ ากลําบากและคนชรา ปี พ.ศ. 2543
จํานวน 2 ล้านกว่าบาท เป็ นต้นทุนเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ที่ยงั ใช้หมุนเวียนให้สวัสดิการ
สมาชิกจนถึงปัจจุบนั นี้
9. สถานศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามาเป็ นพีเ่ ลี้ยงในโครงการ(SIF)
ให้กบั กลุ่มสัจจะฯ และถอดบทเรี ยนกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดป่ ายางให้รู้จกั ปัญหาตนเองและพัฒนา
ตนเองต่อมา
มหาวิทยาราชภัฎนครศรี ธรรมราชอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรี ธรรมราช บางส่ วนที่เป็ นผูส้ นับสนุนการริ เริ่ มจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชีวติ ครบ
วงจรชีวิต วัดป่ ายาง ร่ วมกับพระสุ วรรณ คเวสโก สมัยแรกริ เริ่ มก่อตั้งกลุ่ม และปัจจุบนั ได้นาํ
โครงการวิจยั ขบวนการสหกรณ์ ได้พฒั นาโครงสร้างการบริ หารจัดการ เพื่อการการดําเนินงาน จนมี
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของเครื อข่ายที่ชดั เจน ตามความต้องการของสมาชิก
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ
ที่เห็นว่าเป็ นปัญหาใหญ่ของเครื อข่ายที่ตอ้ งปรับปรุ งเพื่อให้เกิดความชัดเจน
โปร่ งใส และยัง่ ยืนของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ พร้อมกับได้เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั เครื อข่ายจนถึงปั จจุบนั
10. องค์ กรเอกชน บริ ษทั ห้างร้าน ต่าง ๆ
ที่ให้การสนับสนุนต่อกลุ่ม และ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ในด้านวัสดุ การประชาสัมพันธ์ การซื้อนํ้ายาล้างห้องนํ้าอยูเ่ ป็ นประจํา กับ
ประชาชนส่ วนที่เป็ นอาสาสมัครในการเป็ นพี่เลี้ยงแก่ ผูเ้ ข้ามาฝึ กอบรม อีกจํานวนหนึ่ง
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2. เครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร

เครืเครืออข่ข่ายตลาด
ายตลาด
กล้กล้วยเล็
วยเล็บบมืมืออนาง
นาง
สวนจั
สวนจันนทร์ทร์

สถานศึ
สถานศึกกษาษา

รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนนครศรีธรรมราช

สํสํานัานักกงานพั
งานพัฒฒนาชุ
นาชุมมชนชน
จัจังหวั
ด
นครศรี
ธ
รรมราช
งหวัดนครศรีธรรมราช

เครื
เครืออข่ข่ายผลิ
ายผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์
ชุชุมมชนนครศรี
ชนนครศรีธธรรมราช
รรมราช

เครื
เครืออข่ข่ายกลุ
ายกลุ่ ม่ มOTOP
OTOP

สํสํานัานักกงานสหกรณ์
งานสหกรณ์
จัจังหวั
งหวัดดนครศรี
นครศรีธธรรมราช
รรมราช

เครื
เครืออข่ข่ายกลุ
ายกลุ่ม่ มอาชี
อาชีพพ
สหกรณ์
สหกรณ์
กลุกลุ่ ม่ มSME
SME

ภาพ 23 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร

การเชื่อมโยงเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร
มีองค์ประกอบและ
กิจกรรมในวงสัมพันธ์กบั กลุ่มสมาชิกและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เครือข่ ายกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดให้การสนับสนุน มีจาํ นวน 60 กลุ่ม ปรากกว่ามีกลุ่มที่สามารถนํา
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรู ปออกจําหน่ายสู่ ทอ้ งตลาดได้ ประมาณ 8 กลุ่ม ได้ร่วมทํากิจกรรม
ทางการตลาดและการผลิตกับเครื อข่ายการตลาดฯ เพื่อให้มีการบริ หารจัดการที่ชดั เจนและมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการโดยองค์กรประชาชน มีกลุ่มเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเมืองนคร จํานวน 10 กลุ่ม ปั จจุบนั มีวงสัมพันธ์กบั เครื อข่ายการตลาดฯ เป็ นการทํากิจกรรมการ
ฝากขายกับเครื อข่ายการตลาดฯ มีความสัมพันธ์กนั ในแนวราบในระหว่างกลุ่มที่ใกล้ชิด รู ้จกั และคุน้ เคย

71

กัน และเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผนู ้ าํ เป็ นผูผ้ ลักดัน ให้เกิดเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมือง
นครเป็ นส่ วนใหญ่
2. เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีจาํ นวนกลุ่มที่เข้ามาเป็ นสมาชิกจากเครื อข่ายกลุ่ม (OTOP) 7 กลุ่ม กิจกรรมที่
ปฏิบตั ิต่อกันคือการตลาด การผลิต โดยการฝากขาย การออกร้านตามเทศกาลเป็ น กองคาราวาน
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้การฝึ กอบรมเยาวชน เกษตรกร ให้มีความรู ้ดา้ นการประกอบอาชีพการ
ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เครือข่ ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ กล้วยเล็บมือนาง สวนจันทร์ ศรี
ตําบลบ้ านเกาะ อําเภอพรหมคีรี มีสมาชิกกลุ่มระดับชุมชน ในอําเภอพรหมคีรี จํานวน 5 กลุ่ม และ
ระดับต่างอําเภออีก 5 กลุ่ม เข้าร่ วมกับเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร มีความสัมพันธ์
ด้านกิจกรรมด้านการตลาด การผลิต การเข้าร่ วมขายสิ นค้าในเทศกาลของทางราชการ ในระดับอําเภอ
จังหวัด และระดับประเทศ(เมืองทองธานี) และในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รับฝากขายผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มสมาชิก ณ ที่ทาํ การเครื อข่ายฯ ด้วย
4. สํ านักงานพัฒนาชุ มชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นองค์กรสนับสนุน
กลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาก่อนในปั จจุบนั กลุ่มต่าง ๆ ที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เมืองนคร ได้รับการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์
การไปศึกษาดูงาน การฝึ กอบรมในด้านต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
5. สํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนในการจัดตั้ง
ส่ งเสริ มกลุ่มสตรี เยาวชนสหกรณ์ และมีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ให้การสนับสนุนการดําเนินการทางการตลาดกับเครื อข่ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ในการสร้างทีมงานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้การทดลอง ให้คณะกรรมการ
กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ทดลองจัดกิจกรรมออกร้าน จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนในนามของ
เครื อข่ายการตลาดฯ ในการออกร้านขายสิ นค้าร่ วมกับองค์กรเอกชนในสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในปี 2549 และปัจจุบนั เป็ นทั้งผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านงบประมาณ พัฒนาอบรม
สมาชิก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ และเครื อข่าย
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร พร้อมที่เป็ นปรึ กษาให้แก่เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อให้
การดําเนินงานของเครื อข่ายการตลาดฯ บรรลุเป้ าหมายต่อไป

72

6. กลุ่ม องค์ กรเอกชน (SME) เข้าร่ วมกับเครื อข่ายการตลาดฯ ในฐานะ เป็ น
สมาชิกเครื อข่ายในด้านการตลาด เป็ นที่ปรึ กษาและร่ วมเป็ นคณะกรรมการดําเนินการฝ่ ายการตลาด
ของเครื อข่ายฯ อาสาเป็ นผูจ้ ดั การการตลาดของเครื อข่าย ฯ เพื่อหาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
รู ปแบบการตลาดที่ทดลองนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกไปวางจําหน่ายกับร้านค้าเอกชนในระดับ
ภูมิภาค ในภาคใต้และภาคกลางบางส่ วน
7. สํ านักงานอุตสาหกรรม/ สํ านักงานสาธารณสุ ข และสํ านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการมาตรฐานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
การฝึ กอบรมสมาชิกกลุ่ม การศึกษาดูงาน ให้มีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) การออกร้านในเทศกาลต่าง ๆ
8. สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช ทําการวิจยั พัฒนากลุ่ม
องค์กร เครื อข่าย เพื่อให้เกิดเครื อข่ายคุณค่า ที่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
การตลาด การผลิต และวิชาการ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร เครื อข่ายให้
สามารถพัฒนาตนเอง ได้อย่างยัง่ ยืน
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3. เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว

สถานศึ
สถานศึกกษาษา
รร.ทุ
่
ง
รร.ทุสงประชาสรร
่ งสงประชาสรร
ม.ราชภั
ม.ราชภัฏฏนครฯ
นครฯ

สกย.เกษตร
สกย.เกษตร
สัสัมมพัพันนธ์ธ์

สกย.นิ
สกย.นิคคมเกษตร
มเกษตร
พัพัฒฒนานา

องค์
องค์กกรเอกชน
รเอกชน

สกย.ไสสร้
สกย.ไสสร้านพั
านพัฒฒนานา

ศูศูนนย์ ถย์่ถาย่ าย
ทอดเทคโนโลยี
ทอดเทคโนโลยีกการเกษตร
ารเกษตร
ประจํ
ประจําตําตําบล
าบล

กองทุ
กองทุนนหมูหมู่บ่ บ้ าน้ าน

อบต.เขาขาว
อบต.เขาขาว

ธนาคารหมู
ธนาคารหมู่บ่ บ้ าน้ าน
4ธนาคาร
4ธนาคาร

สหกรณ์
สหกรณ์
นินิคคมทุมทุ่ ง่สง
งสง

กลุกลุ่ ม่มเกษตรกร
เกษตรกร
กลุกลุ่ ม่มองค์
องค์กกรอืรอืน่ น่ ๆ ๆ

สหกรณ์
สหกรณ์
การเกษตร
การเกษตร
เขาขาว
เขาขาว

องค์
องค์กกรรัรรัฐฐ
สหกรณ์
สหกรณ์,เกษตร,
,เกษตร,
พัพัฒฒนาที
นาที่ด่ดินิน,ปศุ
,ปศุสสั ตัตว์,ว์,
พัพัฒฒนาชุ
ม
ชนฯลฯ
นาชุมชนฯลฯ

การเชื่อมโยงเครือข่ ายพืน้ ที่สหกรณ์ ตาํ บลเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว

ภาพ 24 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
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องค์ประกอบของเครื อข่ายสหกรณ์ตาํ บลเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ตลอดจน
กิจกรรมในวงสัมพันธ์กบั กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ มีดงั นี้
1. กลุ่ม องค์ กรทีเ่ ป็ นสหกรณ์ ภาคประชาชน ประกอบด้วย ธนาคารหมู่บา้ น 4
กลุ่ม กองทุนหมู่บา้ น 12 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ กลุ่มแม่บา้ นฯลฯ อีก 9 กลุ่ม มี
ความสัมพันธ์กนั ในแนวราบระหว่างกลุ่มองค์กรและสหกรณ์
ที่อยูใ่ นพื้นที่หมู่บา้ นเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งกับเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ ในฐานะสมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ และเข้าร่ วมทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แก้ปัญหาของกลุ่ม โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้
เพื่อเสริ มสร้างให้สมาชิกกลุ่ม องค์กร ให้สามารถพัฒนาสมาชิกกลุ่ม องค์กรให้เข้มแข็งโดยยึดหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม องค์ สหกรณ์ องค์กรในพื้นที่มีกิจกรรม
สัมพันธ์กนั มาก่อนบ้างแล้วในด้านกิจกรรมทางธุรกิจการเงิน การกูย้ มื การซื้อขายกับสหกรณ์นิคม
สหกรณ์ทุ่งส่ ง สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยางให้การสนับสนับกลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มแม่บา้ น เพือ่ ให้
มีการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และมีรายได้เสริ ม เช่นกลุ่มแม่บา้ นเครื่ องแกง กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
ซึ่งมีกิจกรรมสัมพันธ์กนั ในแนวราบอยูบ่ า้ งแล้วแต่ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้แก้ปัญหาให้แก่กลุ่ม
องค์กรในวงสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
2. สหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในพื้นที่ตาํ บลเขาขาว มี
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 5 สหกรณ์ และสหกรณ์นิคม ทุ่งสง 1 สหกรณ์ มีกิจกรรม
ความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ ในฐานะเป็ นสมาชิกเครื อข่ายฯ เข้าร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั
กลุ่ม องค์กรในเครื อข่ายตําบลฯ
และมีบทบาทเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในตําบลเขา
ขาว สหกรณ์จดทะเบียนเหล่านี้มีกิจกรรมสัมพันธ์กนั ด้านการเงิน การฝากเงิน กูย้ มื เงิน การซื้อขาย
สิ นค้าบริ โภคระหว่างสหกรณ์จดทะเบียนด้วยกัน ในแนวราบกันอยูก่ ่อนแล้ว และการสนับสนุนให้เกิด
กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้นในตําบลเขาขาว เพือ่ ให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ทําการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนต้องการ เช่นเครื่ องแกง นํ้าดื่ม
3. องค์ การบริหารส่ วนตําบลเขาขาว (อบต.เขาขาว) มีบทบาทความสัมพันธ์ต่อ
กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
สนับสนุนพัฒนาองค์กรทุกองค์กร ที่อยูใ่ นอาณาเขตความรับผิดชอบของอบต. ร่ วมจัดทําแผนแม่บท
สร้างวิสยั ทัศน์พฒั นาโครงการแบบมีส่วนร่ วม เมื่อกลุ่ม องค์กรเหล่านั้น เสนอเป็ นโครงการเพื่อพัฒนา
ฯ ตามแผนแม่บทของตําบลเขาขาว ในขณะที่แผนแม่บทของตําบลเขาขาว ต้องมาจากการมีส่วนร่ วม
ของหมู่บา้ น กลุ่ม องค์กรที่มีอยูท่ ุกภาคส่ วนในตําบลเขาขาว ที่ร่วมกันสร้าง สิ่ งที่ตอ้ งการ จะเห็น จะ
เป็ น จะแก้ ปัญหา ขึ้นเป็ นปรัชญา วิสยั ทัศน์ของตําบล มาจากคนตําบลเขาขาว เพื่อให้ประชากรในพื้น
ตําบลเขาขาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็ นตําบลสหกรณ์เฉลิม
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พระเกียรติแด่องค์พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 อย่างแท้จริ ง ฉะนั้นโครงการต่าง ๆ ที่นาํ เสนอเพือ่ ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตําบล ก็จะเป็ นงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา คุณภาพ
ประชากร กลุ่ม องค์กรในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมที่มีส่วนร่ วม
ของทุก ๆ ภาคส่ วนที่มีอยูใ่ นตําบลอย่างแท้จริ ง
4. ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเขาขาว มีบทบาทในฐานะเป็ น
องค์กรประสานงานกลุ่ม องค์กร หมู่บา้ น สหกรณ์ รวมทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน การบริ หาร
จัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็ นองค์กรประสานในลักษณะการจัดการความรู ้ระหว่างกลุ่ม
สมาชิกเครื อข่ายฯ ฉะนั้นรู ปแบบโครงสร้างการดําเนินงานเครื อข่ายฯ จึงใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เป็ นศูนย์ประสาน (Hubs) คณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็ นองค์กรของกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ ดําเนินงานในรู ปคณะกรรมการ ตามจํานวนที่สมาชิกเครื อข่ายฯ เห็นสมควรว่าจะมี
จํานวนเท่าไหร่ ส่ วนกฎระเบียบการดําเนินของเครื อข่ายฯ ใช้ระเบียบของศูนย์ถ่ายทอด แต่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป ให้เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนเป็ นศูนย์ประสานของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ และเมื่อค้นหาปัญหา อุปสรรค์ของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในตําบล และกําหนดมีวสิ ยั ทัศน์
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันของทุกฝ่ ายองค์กร ในตําบลให้ชดั เจน กําหนดเป็ นภาระงานหลัก และ
มีแผนปฏิบตั ิมาจากกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายนําเสนอ ไปยังองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาขาว หรื อองค์กร
หน่วยงานราชการ เอกชนที่เป็ นแหล่งทุนสนับสนุนส่ งเสริ มกลุ่ม องค์กรให้พฒั นาในด้านต่าง ๆ ต่อไป
5. สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
ในฐานะเป็ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีบทบาทสัมพันธ์กบั เครื อข่ายตําบลฯ ในฐานะร่ วมดําเนินการศึก
วิจยั และพัฒนาในด้านต่างของสมาชิกกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วมให้
สามารถดําเนินการพัฒนาให้เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
จนมีรูปแบบเครื อข่ายพื้นที่ที่
ชัดเจนจนปฏิบตั ิการได้เป็ นแบบอย่างให้กบั ตําบลอื่น ๆ หรื อเครื อข่ายพื้นที่ในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค และมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จที่ชดั เจนสถานศึกษาในตําบลเขาขาว เช่นโรงเรี ยนทุ่งสงสหประชา
สรรค์
เป็ นโรงเรี ยนมัธยมระดับตําบล ทําหน้าที่เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ ให้สถานที่ในการ
ประชุมเครื อข่ายตําบลฯ
และร่ วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกับท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรี ธรรมราช ในด้านอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถร่ วมมือในการฝึ กอาชีพสมาชิกกลุ่ม
ประชาชนในตําบล รวบรวมศึกษาองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทําการฝึ กอบรมพัฒนาผูน้ าํ การ
บริ หารจัดการกลุ่ม องค์กรร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช หรื อสถานศึกษาอื่น ๆ ใน
ขณะเดียวกันโรงเรี ยนทุ่งสงสหประชาสรรค์ ยังได้ร่วมกับสํานักงานเกษตร และปศุสตั ว์ระดับอําเภอ
ระดับตําบล จัดทําศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ เพือ่ เป็ น
ตัวอย่างให้กบั นักเรี ยน และประชาชนในตําบลเขาขาวได้ศึกษาเรี ยนรู ้
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เครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประวัติความเป็ นมาของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มาจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
วัดป่ ายาง ที่เริ่ มต้นมาจาก “ท่ านสุ วรรณ์ คเวสโก” ผูท้ ี่คิดและรวบรวมเพื่อนในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ
ต้องการจะแก้ปัญหาของสมาชิกในชุมชนวัดป่ ายางและใกล้เคียง เพือ่ ใช้เงินสะสมเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้างอนาคตของตนให้บรรลุการมีสามัคคีธรรม ซึ่งยึดเอาแนวทางศาสนา โดยใช้ หลักธรรม ยึดถือ
ฆราวาสธรรม คือ สั จจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็ นกฏเกณฑ์ในการปฏิบตั ิและใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็ นตัวประสานความสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนถ้อยที่ถอ้ ยอาศัยกัน ช่วยเหลือตนเองและผูอ้ ื่น จึงออกอุบาย
ว่า “เราต้ องเอาเงินเป็ นเครื่องมือ แล้วเอาธรรมะเข้ าไปให้ โดยไม่ จําเป็ นต้ องบอกให้ ร้ ูตัวแต่ ยงั เกรงว่ า
ศรัทธาของเราจะพอหรือยัง”
จึงทดสอบโดยขอเงินชาวบ้านคนละ 100 บาท ห้ามถามว่าจะเอาไป
ทําอะไร ( สัมภาษณ์ ท่านสุ วรรณ์ คเวสโก, วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ) โดยท่านตั้งเป้ าไว้ตอ้ งการเงิน
3,000 บาท แต่เก็บเงินได้เกินคาดหมายได้จาํ นวน 8,000 บาท เมื่อเห็นว่าชาวบ้านศรัทธาแน่นอนแล้ว
จึงตั้งกลุ่มออมทรัพย์แบบกลุ่มออมทรัพย์บา้ นคีรีวง โดยให้นายฝาก ตรี ถวัลย์ เพื่อนเก่าแห่ งบ้านคีรีวง
หนึ่งในกลุ่มผูก้ ่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์แห่งบ้านคีรีวงมาให้แนวคิดในการปฏิบตั ิ เมื่อได้ผกู ้ ่อการดีหลาย
ท่านในชุมชน พร้อมนักวิชาการคือ ดร.ไมตรี จันทรา อาจารย์จากสถาบันราชภัฎนครศรี ธรรมราชใน
ขณะนั้น เป็ นผูอ้ นุเคราะห์จดั พิมพ์ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม จึงได้จดั ตั้งกองทุนชื่อว่า “กลุ่มเมตตาธรรม”
ปลายปี พ.ศ. 2541 ท่านสุ วรรณ์ ได้เดินทางไปร่ วมสัมมนาพระนักพัฒนาจากทัว่ ประเทศ ที่วดั ไผ่ลอ้ ม
จังหวัดตราด ทําให้ท่านสุ วรรณ์ได้มีโอกาสพบกับ “พระสุ บิน ปณีโต” พระนักพัฒนาผูก้ ่อตั้งกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ จังหวัดตราด โดยนําหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กบั องค์กรการเงินชุมชนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ท่านสุ วรรณ์ กับ คุณณรงค์ จุลแก้ว เข้าร่ วมสัมมนาจนครบ 7 วัน และได้นาํ
ชุดประสบการณ์จากจังหวัดตราดมาปรึ กษาให้กบั คณะทํางานกลุ่มเมตตาธรรม ปรับการทํางานของกลุ่ม
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะทํางานวางไว้
ทําความเข้าใจกับแกนนําชุมชนและให้การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวป่ ายางมาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนชื่อจาก กลุ่มเมตตาธรรม เป็ น
กลุ่มสัจจะสะสมทรั พย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวติ วัดป่ ายาง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2542
เป็ นวันก่อตั้งกลุ่มสัจจะฯ สมาชิกแรกจัดตั้งมีจาํ นวน 411 คน เป็ นชาย 143 คน หญิง 155 คน เด็กชาย
76 คน เด็กหญิง 37 คน จาก 115 ครัวเรื อน ได้เงินทุนเข้ากองทุนสวัสดิการ 18,280 บาท เงินสัจจะ
14,420 บาท ใช้หลักการทํางานโดยใช้ แนวทางพุทธศาสนา เป็ นแกนกลางในการดําเนินกิจกรรม
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ของกลุ่ม และใช้แนวทางประชาสังคมมาจัดการปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก ไม่ใช้หลักกฎหมายและ
นิติศาสตร์อย่างเดียว เมื่อเกิดปัญหาเราจะเอาธรรม เอา ศีล มาอธิบายชี้ให้ เห็น ยกกรณี บาป-บุญ-คุณโทษมาเป็ นข้ อบังคับ (พระสุ วรรณ์ คเวสโก, 20 กรกฎาคม 2549) กลุ่มสัจจะฯ ดําเนินงานมาจนถึง
ปัจจุบนั เป็ นเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2549) มีสมาชิก 1,060 คน เงินทุนในการดําเนินงาน
2,141,350 บาท สามารถขยายกลุ่มสัจจะฯ ให้เกิดขึ้นในต่างอําเภอ เป็ นสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายกลุ่มสัจจะ
ฯ จนมีการพัฒนาอย่างมัน่ คง และในขบวนการจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ จะค่อยเป็ นค่อยไปไม่รีบร้อนในการ
จัดตั้ง

ภาพ 25 วัดป่ ายาง โบสถ์ และ สํานักงานประสานงานเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ

เมื่อกิจกรรมของกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายาง ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายในขั้นต้นจนเป็ น
ที่รู้จกั และชื่นชมพอใจของสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ และประชาชนทัว่ ไป ท่านสุ วรรณ์ คเวสโก จึงได้ขยาย
การจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ ในต่างอําเภอของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และประจวบกับปี พ.ศ. 2542-2543
ได้มีโครงการกองทุนเพื่อสังคม (SIF) เพื่อแก้ปัญหาความยากจน กลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายางได้เป็ นศูนย์
อํานวยการ พร้อมกับได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการกองทุนสวัสดิการเมนู 5 ของโครงการกองทุน
เพื่อสังคม(SIF) ได้นาํ มาเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายางและกลุ่มสัจจะฯในต่างอําเภอ
บางส่ วน โดยการนําของ คุณวิโรจน์ คงปัญญา ประธานเครื อข่ายการเงินเมืองนครในสมัยนั้น และมี
ทีมพี่เลี้ยงโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ คุณภีม ภคเมธาวี และคณะ ทําให้กลุ่มสัจจะฯ มี
เงินทุนและนํามาเป็ นเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกคนชรา ได้เป็ นส่วนหนึ่งของกองทุนสวัสดิการใน
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กลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายาง เมื่อกลุ่มสัจจะฯ ได้ขยายกลุ่มสัจจะฯ ในต่างอําเภอได้มากขึ้น จึงตั้งเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะฯ ชื่อว่า เครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวติ
จังหวัด
จนถึงปั จจุบนั ( ตุลาคม 2549) มีสมาชิกกลุ่ม
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543
สัจจะฯ ที่อยูใ่ น 8 อําเภอ จํานวนทั้งหมด 14 กลุ่ม (ตามตาราง 5) กิจกรรมร่ วมกันของสมาชิกกลุ่ม
เครื อข่ายสัจจะฯ ในครั้งแรกเป็ นการออมเงินสัจจะและให้กยู้ มื แก่สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายฯ ที่ขาดแคลน
เงินทุน แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการดําเนินงานของเครื อข่ายไม่สามารถดําเนินการบริ หารจัดการได้ดี
และขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการ เมื่อทางคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เห็นว่างาน
ด้านการเงินคงไปไม่รอด และสมาชิกเครื อข่ายสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองเพียงพอ
แล้ว
จึงหยุดกิจกรรมด้านการเงิน ได้จดั ให้มีกิจกรรมที่เป็ นความต้องการของสมาชิกกลุ่มคือ การ
ทําสวัสดิการฌาปนกิจให้กบั สมาชิก
การซื้อขายกากนํ้าตาล (จากการริ เริ่ มและสนับสนุนของ
สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยคุณณรงค์ คงมาก) และต่อมาทํากิจกรรมการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
อัดเม็ด การผลิตนํ้าดื่มบริ สุทธิ์ โดยให้สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ร่ วมถือหุน้ และนําไปจัดใช้ในการผลิตและ
จําหน่ายให้กบั สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ในชุมชนของตนต่อไป เป็ นผลให้เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีกิจกรรม
สัมพันธ์กบั สมาชิกมากและหลากหลายตามความต้องการของสมาชิก
เมื่อมีการระดมทุนในทําการ
ผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด การสร้างโรงงานนํ้าดื่มก็สามารถทําได้รวดเร็ว โดยเงินทุนมาจากสมาชิกกลุ่ม
ใน
เครื อข่ายทั้งหมด 3 ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้เงินช่วยเหลือ หรื อกูย้ มื จากองค์กรภายนอก
ขณะเดียวกันเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ยังมีกิจกรรมร่ วมกับประชาชน ในชุมชนและสมาชิกในการผลักดัน
ให้เกิดการผลิตพืช ผัก ข้าวปลอดสารพิษ และเมื่อสมาชิกประชาชนในชุมชนบริ โภคเหลือก็นาํ ไป
จําหน่ายนอกชุมชน ทั้งปุ๋ ย กากนํ้าตาล นํ้าดื่ม สามารถสนองความต้องการของสมาชิกและคนใน
ชุมชนได้เต็มที่ และสามารถส่ งออกทําตลาดภายนอกชุมชนได้มากขึ้น
การบริ หารจัดการของ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ได้มีการดําเนินกิจกรรมโดยใช้หลักการศาสนาและประชาคมในที่ประชุมสมาชิก
และยังใช้ขอ้ บังคับของกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายางเป็ นหลักการดําเนินงาน มีการสร้างวิสยั ทัศน์ของเครื อข่าย
ร่ วมกันกับกลุ่มสมาชิกมาก่อน แต่ยงั ไม่มีระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ภารกิจของเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะฯ ที่เป็ นเอกสารลายหลักอักษรในการบริ หารจัดการที่ชดั เจน ในการทํากิจกรรมสัมพันธ์ของ
สมาชิกเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จึงมีปัญหาในการบริ หารจัดการด้าน คณะกรรมการไม่มีความชัดเจน
บทบาทหน้าที่ในการดําเนินงาน ทําให้ได้รับความร่ วมมือจากคณะกรรมการดําเนินงานบางท่านไม่ดี
เท่าที่ควร จากเวทีการสัมมนาสมาชิกจากตัวแทนกลุ่มสัจจะฯ ของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ทีมวิจยั พบว่า
ตัวแทนสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ต้องการให้เครื อข่ายกลุ่มสัจจะ ฯ กําหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ภารกิจ จัดทําแผนงานในอนาคตของเครื อข่ายฯ ให้ชดั เจน พร้อมกําหนดระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิของสมาชิกและคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ได้มากขึ้นและจะก่อให้เกิดความ
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ยัง่ ยืน ได้เรี ยนรู ้สืบทอดต่อกันไปให้กบั คณะกรรมการรุ่ นต่อ ๆ ไป ถึงแม้วา่ คณะกรรมการชุดปั จจุบนั
หรื อที่ปรึ กษาหลัก ( ท่านสุ วรรณ คเวสโก) จะมิได้อยูด่ ูแลเป็ นที่ปรึ กษาได้แล้ว เครื อข่ายจะได้ดาํ รง
อยูไ่ ด้ต่อไปไม่เลิกล้มตามตัวผูน้ าํ สําคัญ ๆ ไปด้วย
ตาราง 5 แสดงจํานวนสมาชิก ทุนดําเนินการสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ

ที่
ชื่อกลุ่มสมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

กลุ่มสัจจะวัดเขามหาชัยวนาราม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง
กลุ่มสัจจะวัดปากเจา ต.ตะหลิ่งชัน อ.ท่าศาลา
กลุ่มสัจจะบ้านหนองบัว ต.นาเคียน อ.เมือง
กลุ่มสัจจะสํานักสงฆ์วดั ทุ่งคา ต.นาเหรง กิ่งอ.นบพิตาํ
กลุ่มสัจจะวัดคลองขยัน ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่
กลุ่มสัจจะบ้านเขาโพธิ์ ต.นาเหรง กิ่งอ.นบพิตาํ
กลุ่มสัจจะวัดท่าช้าง อ.พระพรหม
กลุ่มสัจจะยอดเหลือง ต.นาเหรง กิ่งอ.นบพิตาํ
กลุ่มสัจจะบ้านคุง้ วังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปูน
กลุ่มสัจจะบ้านเสาเหนือ อ.บางขัน
กลุ่มสัจจะบ้านหนองจิก ต.ท่างิ้ว อ.เมือง
กลุ่มสัจจะวัดดินดอน อ.ลานสกา
กลุ่มสัจจะวัดใหม่เจริ ญ ต.นาเหรง กิ่งอ.นบพิตาํ
กลุ่มสัจจะวัดป่ ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง

จํานวนสมาชิก
(คน)

ทุนดําเนินการ
(บาท)

112
328
50
201
66
137
197
215
233
334
87
41
196
1,067
3,274

58,720
827,670
20,540
485,820
42,070
104,870
341,170
517,960
313,230
359,140
148,950
18,690
284,280
2,141,350
5,962,190

ทีม่ า : เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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 แนวทางการดําเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่ วมทีท่ มี วิจัยได้ วางไว้
เมื่อมีโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทีมวิจยั ได้ร่วมวางแผนการวิจยั กับ
คณะกรรมการดําเนินงานเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จึงดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนการวิจยั โดยใช้ วิธีการ
SWOT กับสมาชิกจากกลุ่มสัจจะฯ ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ การจากจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ และได้ถอดบทเรี ยน สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสัจจะฯ
พบว่ามีปัญหาหลักคือปั ญหาในด้านการ
บริ หารจัดการ ยังไม่มีความชัดเจนในโครงสร้างการดําเนินงานของเครื อข่าย ระเบียบข้อบังคับและ
วัตถุประสงค์ ภารกิจของเครื อข่าย หลังจากได้ทาํ การวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะฯ กับทีมวิจยั
สมาชิกของเครื อข่ายฯ จึงให้นาํ วิสยั ทัศน์ แนวคิดอุดมคติ มาวิเคราะห์และ
ได้พฒั นาให้มีระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ภารกิจหลักและโครงสร้างการดําเนินงาน ไว้ให้ชดั เจน
ทําให้การดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จากการติดตามผลโดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมใน
การประชุมประจําเดือนของตัวแทนสมาชิกเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถปฏิบตั ิได้ดีข้ ึน

 วิสัยทัศน์ เครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนาสมาชิกกลุ่มเครือข่ ายให้ อยู่เย็นเป็ นสุข เป็ นคนดี มีคุณธรรม ใฝ่
เรี ยนรู้ ทําให้ ปลอดทุกข์ จากหนี้ ก่ อเกิดสุขภาวะในชุมชน

อุดมคติ

จะทําสิ่งใดต้ องมัน่ ใจ

รวมแรงเข็งขันไม่ หวั่นไหว

เลิกเป็ นคนเห็นแก่ตัวเร่ งกลัวภัย แยกกันตายร่ วมกันทําอยู่คดิ ดูเอา

อย่ างลืมทํา

ออมทรั พย์ พฒ
ั นาชาติ พุทธศาสตร์ พฒ
ั นาชีวติ
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 วัตถุประสงค์ ของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
1. เพื่อให้การดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นการดําเนินงานโดยใช้
หลักการทางพุทธศาสนา ตามแนวของพระอาจารย์ สุ บิน ปณี โต และหลักปรัชญาวิสยั ทัศน์ของ
เครื อข่าย
2. เพื่อส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม โดยใช้เงินหมุนเวียนในชุมชน เป็ นเครื่ องมือ
ในการสร้างอนาคตของชุมชน ให้บรรลุการมีสามัคคีธรรม
3. เพื่อพัฒนาจิตใจ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองสิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมตามแนวทางศาสนาและสร้างระบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายฯ
4. เพื่อร่ วมระดมทุน ทําธุรกิจชุมชนร่ วมกัน และมีการจัดสรรกําไรส่ วนหนึ่งใน
การทําธุรกิจ เพื่อก่อตั้งเป็ นทุนสนับสนุนมูลนิธิของเครื อข่าย เพื่อรองรับงานของการพัฒนาเครื อข่าย
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
5. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายมีการบริ หารจัดการด้าน การเงิน บัญชี ให้มี
ระบบและยึดถือปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน

 ภารกิจของกลุ่มสมาชิกเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
1.
2.
3.
4.
5.

ต้องเข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายตามข้อตกลง
ต้องมีการบริ หารการเงิน-การบัญชีเหมือนกัน
ต้องทําสวัสดิการฌาปนกิจเครื อข่ายร่ วมกัน
ต้องถือหุ น้ ทําธุรกิจของกันและกัน และช่วยกันขาย-ช่วยกันซื้อ
ต้องช่วยกันผลักดันสมาชิกของกลุ่มสัจจะฯให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ให้
ได้ คือ
เลิกอบายมุข
ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เลิกสารเคมีท้งั ปวง ( การผลิต การบริโภค ทีใ่ ช้ สารเคมี)
6. ต้องส่ งเสริ มกองทุนสวัสดิการ ให้มีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ ว
7. รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค์ รวมทั้งฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายทุกครั้งในการประชุม
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ตัวแทนกลุ่ม

ตัวแทนกลุม่

ตัวแทนกลุม่

ที่ประชุมประจําเดือน / ปี
เครื อข่ายกล่มสัจจะฯ

คณะกรรมการดําเนินงาน

ประธาน 1 คน
รองประธาน 1 คน
เลขา 1 คน
เหรัญญิก 1 คน
กรรมการ 24 คน

ฝ่ ายจัดกิจกรรม

กองทุนฌาปนกิจ
สวัสดิการ

ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
กากนํ้าตาล

นํ้าดื่มบริ สุทธิ์
“บ้านเรา”

พืช ผัก
ปลอดสารพิษ

ภาพ 26 แสดงโครงสร้างการดําเนินงานเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ
ทีม่ า : เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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 โครงสร้ างการดําเนินงานของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
การดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีการบริ หารงานโดยคณะกรรมการของ
เครื อข่ายที่มาจากตัวแทนกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย 14 กลุ่ม ๆ 2 คน เป็ นกรรมการโดยมาจากตําแหน่ง
รวมเป็ น
ประธานและคณะกรรมการฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ที่กลุ่มส่ งตัวแทนมาเป็ นกรรมการเครื อข่าย
จํานวนคณะกรรมการดําเนินงานเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ 28 คน คณะกรรมการอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 2
ปี ในปี แรกเมื่อดําเนินงานแล้วจะมีกรรมการบางส่ วนพ้นจากวาระครึ่ งหนึ่ง แล้วคัดเลือกคณะกรรมการ
ขึ้นใหม่ ขณะเดียวกันเครื อข่ายได้มีการกําหนดระเบียบในการดําเนินงาน ได้มีระเบียบการปฏิบตั ิวา่
ด้วยหน้าที่ของสมาชิก คณะกรรมการ กิจกรรมธุรกิจชุมชน สวัสดิการค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่
ละครั้งที่มาประชุมชัดเจน ( ระเบียบเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จังหวัดนครศรี ธรรมราช )
กิจกรรมของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ ปั จจุบนั มีกิจกรรมที่เครื อข่ายได้ดาํ เนินกิจกรรม
กับสมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่เป็ นความต้องการของสมาชิก และสมาชิกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของคือ
ถือหุน้ และการนําไปใช้ ไปขายต่อ คือ การซื้อขายกากนํ้าตาล ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด สวัสดิการฌาปนกิจ
และการผลิตนํ้าดื่มบริ สุทธิ์ โดยการให้สมาชิกกลุ่มถือหุน้ และแบ่งปันผลกําไรคืนอย่างเป็ นระบบ ได้
สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกเครื อข่ายให้ความเห็นว่า
กิจกรรมทีส่ มาชิกภูมิใจมากทีส่ ุ ดคือ การมี
สวัสดิการฌาปนกิจเพราะเป็ นประชาชนธรรมดาเมื่อตายได้ มีเงินมาทํางานศพหรือไว้ ให้ ลกู หลานจะได้
ไม่ มีปัญหา เพราะส่ วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มสัจจะฯ เป็ นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา เมื่อเจ็บไข้ ไม่
สบาย ตาย ไม่มีเงินสวัสดิการส่ วนใดที่จะเป็ นค่าใช้จ่ายชดเชยได้ การมีกองทุนสวัสดิการขึ้นของกลุ่ม
สัจจะฯและเครื อข่ายฯ เมื่อสมาชิกของกลุ่มมีปัญหาสามารถมีเงินสวัสดิการเงินทุนสํารองได้ สมาชิก
กลุ่มตัวอย่างในเวทีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นว่าเป็ นกิจกรรมที่ดีที่สุด
รองลงมาคือการทํา
กิจกรรมปุ๋ ยชีวภาพ กากนํ้าตาล การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก้ปัญหากลุ่มสมาชิกได้ทนั ที่
ธุรกิจชุ มชนเพือ่ กลุ่มสมาชิกและประชาชนในชุ มชน เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ได้ทาํ
กิจกรรมธุรกิจชุมชนกับกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายและชาวบ้านในชุมชน เพราะเห็นว่าสมาชิกต้องการและ
จําเป็ นต้องใช้เป็ นอาชีพหลัก ซื้อจากเอกชนแพง พร้อมทั้งได้ฝึกให้สมาชิกรู ้ทาํ ธุรกิจชุมชน ผลิตเอง
ใช้เอง ทําให้กลุ่มและเครื อข่าย คนในชุมชนมีงานทํา มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก ส่ วนผลผลิตที่เหลือ
จากการบริ การสมาชิกก็ขายให้ประชาชนในชุมชน และนอกชุมชน
และเมื่อมีเงินส่ วนเกินในทุก
กิจกรรมก็จะเข้าเป็ นกองทุนสวัสดิการฯให้กบั สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ กิจกรรมอื่น ๆ จากการทําสวัสดิการ
เป็ นกิจกรรมหลักแล้ว มีกิจกรรมอื่นที่สามารถสนองความต้องการให้กบั สมาชิกได้ดงั นี้
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1. การจําหน่ ายแก็สหุงต้ ม
ในระยะแรกได้รับทุนสนับสนุนจาก องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบทท่างิ้ว อําเภอเมือง เป็ นเงิน 20,000 บาท นํามาลงทุนเป็ นเงินหมุนเวียน ซื้อแก็สมาพร้อมถึง
จํานวน 25 ถัง จําหน่ายแก็สให้สมาชิกได้ถูกกว่าท้องตลาด คือขายถึงละ 20 บาท กลุ่มเอากําไรถังละ
10 บาท แบ่งให้คนจัดการถึงละ 2 บาท คงเหลือ 8 บาท นําไปสมทบกองทุนสวัสดิการ
2. การจําหน่ ายกากนํา้ ตาล ทางกลุ่มสัจจะฯ ได้ซ้ือกากนํ้าตาลมาจากเครื อข่ายสัจจะฯ
ในบริ เวณใกล้ ๆ วัด โดยจัดสรรกําไร
แล้วมาจําหน่ายขายปลีกให้แก่สมาชิกและชาวบ้านในชุมชน
ให้คนขายกิโลกรัมละ 50 สตางค์ อีก 50 สตางค์ เข้ากองทุนสวัสดิการ เริ่ มให้บริ การครั้งแรก 26
มีนาคม 2544

ภาพ 27 แสดงถังเก็บกากนํ้าตาล และนํ้า บีอี เป็ นหัวเชื้อทําปุ๋ ยนํ้าชีวิตภาพ
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3. การจําหน่ ายนํา้ บีอี และ N 70 เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าทดแทนนํ้ายาล้างห้องนํ้า
ล้างจาน และเป็ นหัวเชื้อการทํานํ้าปุ๋ ยชีวภาพ ได้จาํ หน่ายให้สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปใช้ในครัวเรื อน
4. บริการโต๊ ะเต็นท์ ให้ เช่ า กลุ่มสัจจะฯ ลงทุนซื้อโต้ะ เต็นท์พร้อมเครื่ องครัวครบชุดไว้
บริ การแก่สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ และชุมชนต่าง ๆ โดยจ้างคนงานไว้คอยบริ การ หลังจากหักค่าจ้าง
คนงานแล้ว ส่วนที่เหลือจะนําเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการ
5. ปุ๋ ยหมักชีวภาพปั้นเม็ด วัดป่ ายาง จากการที่มีเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ผูใ้ ห้
การส่ งเสริ มมีส่วนในการริ เริ่ มคือ สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยคุณณรงค์ คงมาก ในการ
จัดจําหน่ายกากนํ้าตาล พร้อมได้งบจากโครงการพัฒนาทุนทางสังคม (Social Investment Fund) SIFซึ่ง
มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นพี่เลี้ยง และได้ไปศึกษาจากลุ่มสัจจะฯ การดูงานการผลิตนํ้าปุ๋ ยชีวภาพ
เป็ นการนําไปสู่ การสร้างเครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
เป็ นองค์กรชุมชนกลุ่มแรกในเมือง
นครศรี ธรรมราช ที่นาํ กากนํ้าตาลมาจากโรงงาน สามารถจําหน่ายให้เกษตรกรโดยตรง สามารถขายได้
ราคาตํ่ากว่าของเอกชนนักธุรกิจที่จาํ หน่ายในราคา กิโลกรัมละ 12-15 บาท แต่เครื อข่ายฯ ขายเพียง ก.ก.
ละ 5-6 บาท โดยกําไรจากธุรกิจกากนํ้าตาลร้อยละ 50 จัดสรรให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายฯ ที่ถือหุน้ ที่
เหลือร้อยละ 50 แบ่งไว้เป็ นทุนการบริ หารจัดสรรทุนขยายกิจการ
จึงเป็ นทางนําไปสู่ การจัดตั้ง “กลุ่มปุ๋ ยหมักชีวภาพปั้นเม็ด วัดป่ ายาง “ เป็ นกิจกรรมที่ได้สร้างชื่อเสี ย
ให้กบั กลุ่มและเครื อข่ายระดับภาคใต้ และระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2546-2548 ปัจจุบนั มีสมาชิกถือหุ น้ ใน
การทําปุ๋ ยหมัก 3 ประเภท คือ 1. สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ 2. องค์กรชุมชนทัว่ ไป
และ 3. บุคคลทัว่ ไป ผลการดําเนินงานในปี 2547-2548 ปรากฏว่า สามารถขายปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ันเม็ดตรา
ดอกลําดวน ได้ประมาณทั้งสิ้ น 40 ตัน คิดเป็ นเงินมูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท มีกาํ ไรประมาณ 5 แสน
บาท 2 ปี แรกมติทปี่ ระชุ มตัวแทนกลุ่มสมาชิกเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯให้ นําเงินกําไรของแต่ ละกลุ่มมา
แปลงเป็ นหุ้นสะสมไว้ ก่อนเพือ่ นําไปขยายกิจการก่อน ไม่ มีการปันผลในปี 2548 และในปี 2549 เมื่อมี
ทุนมากพอจึงมีการปันผลกําไรการถือหุ้น
เมื่อทํากิจกรรมปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด ในที่สุดวัดป่ ายาง ได้
กลายเป็ นศูนย์การศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องเกษตรอินทรี ชีวภาพ ของภาคใต้ ไปด้วย
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ภาพ 28 แสดงโรงงานปุ๋ ยอัดเม็ดชีวภาพ ของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ
6. การผลิตนํา้ ดื่มบริสุทธิ์ เพื่อช่วยชุมชนเรื่ องนํ้าดื่มสะอาด ท่านสุ วรรณ์ “ เห็น
ว่ านํา้ ทีอ่ ยู่ในลําห้ วยทีช่ าวบ้ านใช้ ดื่มทีผ่ ่ านมาจากเขามหาชัยและจากสวนยาง สวนผลไม้ ด้านบน เป็ น
พิษ วัว ควาย ของชาวบ้ านเป็ นโรคตับแข้ งตาย ชาวบ้ านมีปัญหาเป็ นไข้ ไม่ สบาย เมื่อพิสูจน์ ได้ ว่า
เพราะปัญหานํา้ ทีม่ ีส่วนผสมของยาฆ่ าแมลง ยาฉีดหญ้ า และสารเคมีต่าง ๆ ผสมอยู่
และจากการ
ได้ ศึกษาเรียนรู้จากลุ่มสั จจะฯ ทับปริก จากจังหวัดกระบี ทีไ่ ด้ สร้ างโรงงานนํา้ ดืม่ แบบฆ่ าเชื้อ ทําให้
สมาชิกมีการป่ วยไข้ ลดลง สมาชิกมีสุขภาพดีขนึ้ คิดว่ าถ้ าเราทํานํา้ ดื่มได้ กจ็ ะดี เพราะนํา้ มันสํ าคัญ
พอ ๆ กับข้ าว และทีเ่ หลือขายให้ ชุมชนเครือข่ าย ทีม่ ีอยู่แล้ว (สัมภาษณ์ท่านสุ วรรณ์ คเวสโก วันที่ 12
สิ งหาคม 2549 )
ในที่สุดท่านและสมาชิกกลุ่มของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จึงได้สร้างโรงงานนํ้าดื่ม
บริ สุทธิ์ข้ ึน ชื่อว่านํ้าดื่ม “บ้ านเรา” โดยเงินดําเนินงานทั้งหมดมาจากกลุ่มสัจจะฯ ที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่ายถือหุ น้
โดยกลุ่มสัจจะฯวัดป่ ายางถือหุน้ มากกว่ากลุ่มอื่น 1 ล้านบาท
ในขณะที่ทุน
ดําเนินงานของโรงงานนํ้าดื่มประมาณ 3 ล้าน แต่สามารถระดมทุนจากสมาชิกได้ภายใน2 เดือน
หลังจากสมาชิกเครื อข่ายประชุมเห็นด้วยแล้ว
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ภาพ 29 โรงงานนํ้าดื่มสะอาด “บ้ านเรา” ของ เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ
7. ผลิตผัก อาหารปลอดสารพิษ เมื่อกลุ่มผลิต ปุ๋ ยชีวภาพได้แล้วเห็นว่าพื้นที่ในบริ เวณ
ชุมชนและบริ เวณวัดมากจึงได้ทดลองปลูกพืชปลอดสารพิษเป็ นผักนานาชนิด และให้ชมชนปลูกข้าว
ทําข้าวกล่อง มากขึ้น จากการที่เคยทิ้งนาให้ร้างว่างเปล่าไว้นาน ให้กลายเป็ นทุ่งนาข้าว และปลูกผัก
เพื่อให้คนในชุมชนบริ โภคผักข้าวปลอดสารพิษ ทําให้สุขภาพอนามัยดีข้ ึน ในการบริ หารในส่ วนผักก็
เช่นเดียวกับในธุรกิจส่ วนอื่น จะมีคนงานเป็ นผูด้ ูแลจากสมาชิกในชุมชนที่อาสาเข้ามาและได้คา่ แรง
เท่ากับแรงงานในส่ วนอื่น คือวันละ 200 บาท ระยะนี้กาํ ลังอยูใ่ นระยะทดลอง ปลูก กระเจียบเขียว
ถัว่ พลู มะเขือ กล้วย ถัว่ แดง ตําลึง ฯลฯ จํานวนผักที่ออกมาไม่พอต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
ชุมชน
และในบริ เวณใกล้เคียงเช่นในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช ตลาดหน้าบ้านเขา
มหาชัย ทางกลุ่มคิดทําโครงการร่ วมกับเครื อข่าย และองค์กรภายนอก ในการทําตลาดพืชผักปลอด
สารพิษในปี ต่อ ๆ ไป
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ภาพ 30 แสดงแปลงผักปลอดสารพิษ ในบริ เวณวัดป่ ายาง
 แนวทางการดําเนินการหนุนเสริมของทีมวิจัยทีม่ ีต่อเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
1. การหนุนเสริ มให้เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถพัฒนาสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ใน
ต่างอําเภอ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ การดําเนินงานกลุ่มสัจจะฯ แบบใช้หลักศาสนา ผสมหลัก
วิธีการสากล การมีวตั ถุประสงค์ประสงค์กฎระเบียบ วิสยั ทัศน์ที่ชดั เจน เหมือนกับกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ า
ยาง และใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ชดั เจน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมในครอบครัว
สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ
2. พัฒนาหนุนเสริ มเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ซึ่งมี ปรัชญาวิสยั ทัศน์ อยูแ่ ล้วให้มีหลัก
วิธีการปฏิบตั ิ กฎข้อบังคับ วัตถุประสงค์ แผนภารกิจเป้ าหมาย สามารถดําเนินงานได้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
3. วางแผนร่ วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรี ยนรู ้แบบการให้การศึกษา
นอกระบบให้กบั ประชาชน กลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายอื่น ๆ ในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้างและระบบ
การบริ หารจัดการเครื อข่ายคุณค่าร่ วม กับเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ
4. หนุนเสริ มให้มีการกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จตามแผนงาน และโครงการของ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จากการติดตามประเมินผล การปรับปรุ งหลักการดําเนินงานแบบสากลร่ วมกับ
หลักศาสนาวิธีการดําเนินงานเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ การดําเนินงานที่จะเป็ นประโยชน์ต่อเครื อข่ายกลุ่ม
สัจจะฯ
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 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ ฯ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีปัจจัยที่ทาํ ให้เครื อข่ายฯ ประสบความสําเร็ จ ซึ่งมีลกั ษณะ
สําคัญการดําเนินงานที่ถือได้วา่ เป็ นเครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จมากกว่าเครื อข่ายใด ๆ ที่มีในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช เพราะมีหลักคิด หลักวิชาและหลักปฏิบตั ิที่ชดั เจน ฉะนั้นรู ปแบบการดําเนินงานของ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จึงเป็ นเครื อข่ายคุณค่า ตามหลักวิธีการสหกรณ์ที่แท้จริ ง และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายคุณค่า ดังรายละเอียดปัจจัยความสําเร็ จ
ต่อไปนี้
1. มีหลักการอุดมการณ์ หลักคิดทีด่ ี คือ
กลุ่มและเครื อข่ายสัจจะฯใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการทํากิจกรรมของสมาชิกและคณะกรรมการดําเนินงาน เครื อข่าย การใช้ บาป –
บุญ-คุณ-โทษ ในการวิเคราะห์กบั สมาชิกที่มีปัญหา เพือ่ ใช้ เงินสะสมเป็ นเครื่องมือในการสร้ างอนาคต
ของตนให้ บรรลุการมีสามัคคีธรรม ซึ่งยึดเอาแนวทางศาสนา โดยใช้หลักธรรม ยึดถือฆราวาสธรรม คือ
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็ นกฏเกณฑ์ในการปฏิบตั ิและใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นตัวประสาน
ความสัมพันธ์ เพือ่ ให้ ชุมชนถ้ อยทีถ่ ้ อยอาศัยกัน เอือ้ เฟื้ อซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นใช้เวทีในการ
ประชุมใหญ่ของสมาชิกเป็ นตัวชี้ขาด ตามกฎระเบียบของเครื อข่ายฯ ที่วางไว้ เรี ยกว่าใช้ ศีล ในการ
ปฏิบตั ิต่อกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เพื่อมวลสมาชิกได้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
2. มีจิตสํ านึกองค์ กร หรือเป็ นองค์ กรทีม่ ีจิตวิญญาณ คือ สมาชิกกลุ่ม
เครื อข่ายสัจจะสะสมฯ มีจิตสํานึกว่าตนเองเป็ นเจ้าของเครื อข่ายสัจจะ ฯ ด้วยการถือหุน้ กับเครื อข่าย ก็
ต้องร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมรับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กับบุคคลอื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน
ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างกลุ่ม
สมาชิก ทําให้สมาชิก มีสมาธิ ในการร่ วมกัน พร้อมมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม หรื อ
เครื อข่ายร่ วมกัน
3. มีจิตวิญญาณสหกรณ์ คือการที่สมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ม มีความจงรักภักดี
ต่อกลุ่ม เสี ยสละทํางานเพือ่ กลุ่มและเครื อข่าย หวงแหนเครื อข่าย มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่ วมกันเรี ยกว่ามีจิต
วิญญาณสหกรณ์ คือความจงรักภักดีแบบสหกรณ์ ( spirit of cooperative)
4. เป็ นเครือข่ ายแห่ งการเรียนรู้ คือสมาชิกและคณะกรรมการร่ วมกันเรี ยนรู ้ หรื อ
เรี ยนรู ้ร่วมกันในการแก้ปัญหาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้มี กฎระเบียบ มีความตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา รู ้
ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอยูน่ อกเหนือภารกิจของ
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เครื อข่าย และความรู ้เกี่ยวกับปัญหาใน นอกชุมชนที่จะมีเป็ นผลดีผลเสี ยต่อสมาชิกและองค์กรจากการ
ส่ งสมาชิก คณะกรรมการร่ วมศึกษาดูงาน การมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ และนํามาใคร่ ครวญตรึ ก
ตรอง ร่ วมกันตัดสิ นใจร่ วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดร่ วมกันในการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย ทุกเดือน หรื อเมื่อมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเครื อข่าย ก่อให้ เกิดปัญญา ในการแก้ปัญหาของเครื อข่าย และคนในชุมชนได้
ตลอดเวลา
5. มีการจัดการเครือข่ ายทีด่ ี คือ สมาชิกคณะกรรมการของเครื อข่ายมีความสามารถ
ในการจัดการตนเองและเครื อข่ายตามที่ได้ เมื่อได้มีโครงสร้างการดําเนินงานชัดเจน และมีขอ้ บังคับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย สามารถปฏิบตั ิการทํากิจกรรม วางแผนการทํากิจกรรม สามารถดําเนินงาน
ได้มีประสิ ทธิภาพขึ้น สามารถประเมินผลการการดําเนินงานเครื อข่ายของตนเองได้ ทําให้สมาชิกมี
ความเข้าใจและพอใจการดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มากยิง่ ขึ้น
6. เป็ นเครือข่ ายคุณค่ า คือมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและกลุ่มสัจจะฯใน
ต่างอําเภอ เข้าด้วยกัน และองค์กรทางราชการ เอกชน ด้วยระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและการ
ทํากิจกรรมกับสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสมํ่าเสมอ ด้วยความสมานฉันท์ ทําให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิต
วิญญาณของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย ให้ มีพลังเข้ มแข็ง
7. มีภาวะผู้นํา คือ ผูน้ าํ คือ พระสุ วรรณ์ คเวสโก และคณะกรรมการ
ดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นผูป้ ระสานความคิดของสมาชิกได้ดี ให้โอกาสสมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นไม่ผกู ขาดความคิดหรื อเป็ นเจ้าขององค์กรเครื อข่ายเพียงผูเ้ ดียว
พร้อมที่จะเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นและของกันและกันอยูเ่ สมอ
8. เป็ นเครือข่ ายพึง่ ตนเองได้ คือ เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีความเข้มแข็ง
ทั้งในทางเศรษฐกิจ ทํากิจกรรมธุรกิจชุมชน หลายอย่าง ก่อให้เกิดการประหยัด ลดรายจ่าย มีการออ
มมากขึ้นในกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย ทางการเมืองการปกครองการฝึ กพื้นฐานประชาธิปไตยในองค์กรคือ
การบริ หารกลุ่ม เครื อข่ายโดยมีคณะกรรมการจากการเลือกของสมาชิกจากกลุ่ม เลือกคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ เข้าไปทํางานแทนตน ในทางสังคมและวัฒนธรรม คือการรวมเครื อข่ายเพื่อแก้ปัญหา และการ
มีคุณธรรม ตามหลักศาสนาพุทธ การมีศีล และลดละอบายมุขมีเงินออมเหลือใช้นาํ มาฝากสะสม ได้เป็ น
วัฒนธรรมที่จะสื บทอดไปสู่ลูกหลานต่อไป ทั้งในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ก็สามารถ
พึ่งตนเองและกลุ่มในชุมชนตนเองได้
9. เป็ นเครือข่ ายสงบสุ ข กลุ่ม เครื อข่ายเข้มแข็งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการพัฒนาคน คือ
สมาชิกและคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุ ข เมื่อคนมารวมกันเป็ นกลุ่ม เป็ น
เครื อข่าย สามารถมีปัญญาแก้ปัญหาของตนและผูอ้ ื่นได้
จากแสดงความคิดเห็นจาการจัดเวที
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แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การประชุมประจําเดือนของสมาชิกและคณะกรรมการ เครื อข่ายทุกคนชื่นชม พอใจ
มากที่กลุ่ม และเครื อข่ายสัจจะฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมกลุ่ม เครื อข่ายสัจจะฯ ขึ้นในชุมชนป่ ายาง และ
ต่างๆ อําเภอในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
10. มีหลักการบริหารจัดการทีด่ ตี ามแนวทางสหกรณ์ ทแี่ ท้ จริง คือ เครื อข่ายสัจจะฯ ได้
มีหลักการบริ หารจัดการ โดยคณะกรรมการทุกคนมีความสําคัญเท่ากัน ในการทํางานทุกคนต้องรู ้จกั
การบริ หารจัดการ การเงิน บัญชี และมีอุดมการณ์ ความมี ศีลธรรม ซื่อสัตย์ ใช้หลักการบริ หารจัดการที่
ดี ( หลักธรรมภิบาล) ทุกคน การบริหารทุนดําเนินงาน นําเงินกําไรของสมาชิกกลุ่มกลับคืนมา
เป็ นต้ นทุน ไม่ นําไปแบ่ งปันจนกว่ าเครือข่ ายจะมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
11. ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักในการทํากิจกรรมทุกด้าน ให้สมาชิกและ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงานทุกกิจกรรม รู ้จกั ความพอเพียงพอดี ไม่โลภในการทํากิจกรรมที่เห็นว่า
ได้กาํ ไรดี แต่ไม่มนั่ คง ไม่ประมาทในการลงทุนในกิจกรรมที่สมาชิกเครื อข่ายและกลุ่มต้องการก่อน
เท่านั้น และมีภูมิคุม้ กันคือคิดวางแผนเผือ่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงจะต้อง
ไม่ทาํ ให้เครื อข่ายมีปัญหา
12. เป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน เป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็งมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ข้างต้น
ทําให้กลุ่ม เครื อข่ายดํารงอยูแ่ ละดํารงต่อไปได้ โดยไม่ล่มสลาย อันเป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน คือมีการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัย (มีน้ าํ อาหารปลอดสารพิษ) ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาและรณรงค์ให้ชุมชนปราศจากสารเคมี
สังคมกลุ่มและเครื อข่ายได้พฒั นา เรี ยนรู ้
ตลอดเวลา ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยน การไปศึกษาดูงานฝึ กอบรม และการทําการวิจยั ร่ วมกับ
สถานศึกษาต่าง ๆ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีผสมภูมิปัญญาในกลุ่มสัจจะและเครื อข่ายสัจจะฯ ในการ
ผลิต ปุ๋ ย นํ้า พืชผัก ถือว่าเป็ นการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืนเพราะพัฒนาแบบสมดุล คือพัฒนาทุก ๆด้านแบบ
องค์รวม ไปพร้อม ๆ กัน นัน่ เอง
สรุ ป เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ได้มีการดําเนินงานการเงินชุมชนและธุรกิจชุมชนพร้อมทั้ง
สามารถพัฒนาให้ คน สมาชิก (ทรัพยากรมนุษย์ )คณะกรรมการและประชาชน ในชุมชนด้วยหลักการ
ทางพุทธศาสนา ทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุ ข เครื อข่ายเข้มแข็งสําเร็ จได้เพราะ
มีหลักทางศาสนาและมีแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน มีวตั ถุประสงค์และกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหา
ความยากจนได้ทุกมิติ และการมีกิจกรรมวงสัมพันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนอยูต่ ลอดเวลา
คณะกรรมการเครื อข่ายมีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ หลักคิด หลักวิชาและ หลักวิธี
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถือว่า
บรรลุเป้ าหมายของ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทีค่ วรมุ่งเน้ นไปทีก่ ารพัฒนาคนให้ ปรากฏคุณค่ า
สหกรณ์ ในตัวคนอย่ างแท้ จริง
และสามารถทําให้คนพร้อมที่จะร่ วมกันพัฒนากับองค์กรอื่น ๆทั้ง
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เศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวอย่างเครื อข่ายที่ควรจะ
เผยแพร่ แนวคิดและวิธีการของกลุ่มและเครื อข่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาขบวนการพัฒนากลุ่ม
องค์กร สหกรณ์เป็ นเครื อข่ายคุณค่าเพื่อ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยัง่ ยืน

เครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
 ประวัติความเป็ นมาของเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
มีความเป็ นมาจากเครื อข่ายความร่ วมมือของเกษตรกรด้านการผลิต เนื่องจากผลิตผล
ด้านการเกษตรของจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีหลากหลาย เป็ นจํานวนมากตามสภาพพื้นที่เป็ นสวน ไร่
แถบภูเขา หรื อทะเล เกษตรกรจึงทําการแปรรู ปวัตถุดิบมาเป็ นอาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ ศิลปหัตถกรรม
(วัฒนธรรมภูมิปัญญาดังเดิม) ผสมกับนโยบายของรัฐในการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) เกิดขึ้นในแผนพัฒนาฯที่ 8-9 กลุ่มต่าง ๆ ส่ วนใหญ่มีปัญหาด้านการตลาด การผลิต และทุน
ดําเนินงาน ทางราชการจึงได้ส่งเสริ มให้มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับ
ตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช หรื อเรี ยกว่า
กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) ปรากฏว่าจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระดับจังหวัด 2 เครื อข่าย คือ เครือข่ ายภัณฑ์ ชุมชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ
เกิดขึ้นเพราะหน่วยงานภาครัฐริ เริ่ มเป็ นนโยบายของทางราชการ กับรัฐบาล โดยรวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ในระดับอําเภอ 23 อําเภอ ตั้งขึ้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2548 มีกลุ่มอยูจ่ าํ นวน 52 กลุ่ม ทุนดําเนินงาน
2 ล้าน 5 แสน ปั จจุบนั มีสถานที่ต้ งั อยูใ่ นอาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บริ เวณเรื อนจําเก่าของจังหวัด
นครศรี ธรรมราช
มีการจัดกิจกรรมออกร้าน และนําผลิตภัณฑ์สมาชิกมาจําหน่ายได้ ประมาณ 1 ปี
ข้อดี ทําให้สมาชิกกลุ่มผลิตมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิก แต่มีขอ้ ด้อย
จากการบริ หารจัดการเครื อข่ายที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน
คณะกรรมการไม่ทาํ ตามระเบียบข้อบังคับ
สมาชิกไม่มีส่วนในการบริ หารจัดการ และหน่วยงานสนับสนุนขาดความต่อเนื่องชัดเจน สถานที่จดั
และเจ้าของพื้นที่ไม่มีความชัดเจนในการที่จะให้ชุมชนเข้ามา
จําหน่ายเครื อข่ายมีปัญหามีตน้ ทุนสูง
บริ หารจัดการ และขาดแคลนทุนในการดําเนินงาน สมาชิกจึงไม่มีความศรัทธาต่อเครื อข่าย การ
คัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่จะได้รางวัลพัฒนาขึ้นไปเพื่อให้เกรดระดับดาวต่างๆ สมาชิกส่ วนใหญ่เห็นว่าไม่มี
ความยุติธรรม จากเจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนของหน่วยงาน จะสนับสนุนแต่กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือก
เด่น ๆ ในการทําการตลาด การส่ งเสริ มการผลิตขาดความต่อเนื่องและไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม

93

สมาชิก ทําให้ปัจจุบนั เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ฯ ดําเนินงานล้มเหลว จึงเป็ นปั ญหาด้านการตลาดให้กบั กลุ่ม
สมาชิกที่ทาํ การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงมีสมาชิกบางส่ วนมารวมกลุ่มกับ
เครือข่ ายกลุ่มสตรีและ
เยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช ยังมีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายกันแบบไม่มีโครงสร้างที่ชดั เจน แต่มี
กลุ่ม องค์กรที่เกิดขึ้นมาจากการสนับสนุนส่ งเสริ มของสหกรณ์การเกษตร และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช ในการแก้ปัญหาความยากจน รายได้ เพื่อให้มีรายได้เสริ มกับกลุ่มแม่บา้ นและการ
ฝึ กอบรมเยาวชนสหกรณ์ ปั จจุบนั มีจาํ นวน 62 กลุ่ม ได้รวมเป็ นเครื อข่ายจากการส่ งเสริ มของสํานักงาน
สหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพราะว่ากลุ่มที่สามารถทําการตลาดสามารถส่ งสิ นค้าไปจําหน่าย
ภายนอกชุมชนได้มี ประมาณ 7-6 กลุ่ม ส่ วนใหญ่กลุ่มถนัดจะผลิตอย่างเดียว แต่ไม่สามารถทําการจัด
จําหน่ายได้ การเกิดเครื อข่ายรวมตัวกันจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจุบนั มีปัญหา
การบริ หารจัดการของคณะกรรมการที่เป็ นสมาชิกจากลุ่มผลิตภัณฑ์
ไม่มีอิสระในการบริ หาร
งบประมาณมีนอ้ ย และการส่ งเสริ มของเจ้าหน้าจะไม่มีการต่อเนื่อง และไม่ตรงกับความต้องการของ
สมาชิก สมาชิกเครื อข่ายต้องการให้มีการบริ หารจัดการเครื อข่ายให้มีแผนกลยุทธ์ชดั เจน และสมาชิกมี
ส่ วนร่ วมในทุกด้านพร้อมทั้งต้องการให้เกิดความยัง่ ยืนของอาชีพคือการต้องการเผยแพร่ ความรู ้ในการ
ประกอบอาชีพไปสู่ คนรุ่ นใหม่ต่อไป และเครือข่ ายการตลาดวิสาหกิจชุ มชนผลิตภัณฑ์ กล้วยเล็บมือนาง
สวนจันทร์ ศรี อําเภอพรหมคีรี ที่มีสมาชิกกลุ่ม ประมาณ 18 กลุ่ม เห็นความสําคัญของการรวมเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์เพื่อทําการผลิต และการตลาด
จากปัญหาด้านการผลิตขาดแคลนวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนาง
ปั ญหากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ทําการผลิตแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไม่ต่อเนื่อง เมื่อราคายางพารา ผลไม้มีราคาสู ง
ซึ่งเป็ นอาชีพหลัก ก็จะละทิ้งอาชีพรอง อาชีพเสริ มทําให้เครื อข่ายต้องการเข้าร่ วมกับเครื อข่ายอื่น ๆ เพื่อ
ความมัน่ คงทางการตลาดของกลุ่มสมาชิกและเครื อข่ายเอง
เมื่อทีมวิจยั เปิ ดเวทีทาํ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจยั กับกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และ
เครื อข่าย ในครั้งแรก สมาชิกเครื อข่ายได้เปิ ดวิสยั ทัศน์ที่จะรวบเป็ นเครื อข่ายผลิตภัณฑ์กนั ใหม่ และ
จากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แกนนํากลุ่มเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 ผลิตภัณฑ์ ได้มีการรับสมัครสมาชิก
เครื อข่าย เพิ่มและร่ วมวิจยั กับทีวิจยั โดยใช้ วิธีการ AIC ( Appreciation Influence Control) ถอดบทเรี ยน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั จนเห็นส่ วนที่ดีและที่ตอ้ งการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกสามารถทํา
การตลาด การผลิตได้ดีข้ ึน และกําหนดความต้องการความคาดหวังของสมาชิกเครื อข่ายการตลาดใน
ความต้องการสร้างเครื อข่ายคุณค่า และได้กาํ หนดให้มีการสร้างปรัชญาวิสยั ทัศน์วตั ถุประสงค์ และ
โครงสร้างองค์กรในการดําเนินงานเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ขึ้นให้ชดั เจนและได้
ประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการเครื อข่ายฯ เพื่อจัดทําวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลัก
ข้อบังคับของเครื อข่าย จนสําเร็ จและได้หาสมาชิกเพิ่มเติมจนมีสมาชิกของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
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ชุมชนเมืองนคร รู ปแบบของการเชื่อมโยงเครื อข่ายฯ ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว
ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายการตลาดฯ แสดงดังตาราง 6

ส่ วนกลุ่มเครื อข่าย
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 การดําเนินงานของเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
“บริหารเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนสู่ การท่ องเทีย่ วโดยชุมชน
สมาชิกให้ เป็ นองค์ กรชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ส่ ู การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน”

ส่ งเสริม

เป้าหมาย
1 การใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับกลุ่มองค์กร ทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน
2. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้.....หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนว
ทางการพัฒนากลุ่มเครื อข่าย
3. ประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน แบ่งปันด้วยความยุติธรรม
4. การเพิ่มข้อได้เปรี ยบแข่งขันด้วยธุรกิจ รวมตัวการตลาดในรู ปแบบ
เครื อข่าย
6. เอื้ออาทรต่อชุมชน/สังคม
7. การพัฒนา/ส่ งเสริ มสมาชิกในทุก ๆ ด้าน



รู ปแบบการตลาด ของเครือข่ ายฯ
 รับฝากขายและจัดจําหน่าย ณ สถานที่ต้ งั กลุ่ม เครื อข่ายของ
สมาชิกเดิม
 การตลาดแบบกองคาราวานตามเทศกาลต่าง ๆ
 ฝากขายกับเครื อข่ายระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และ
ภูมิภาค
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 การออกร้านจากหน่วยราชการติดต่อประสาน
 มีผจู ้ ดั การการตลาดเครื อข่าย นําผลิตภัณฑ์ประสานกับองค์กร
ร้านค้าเอกชนระดับภูมิภาค
 จัดหาสถานที่จาํ หน่ายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะลันตา
เกาะสมุย
ปั จจุบนั เครื อข่ายได้ดาํ เนินรู ปแบบการตลาดกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกทุกรู ปแบบที่
กล่าวมายกเว้น การจัดหาสถานที่จาํ หน่ายในแหล่งท่องเที่ยว และที่ปฏิบตั ิการตลาดเป็ นประจํากับกลุ่ม
สมาชิก คือการรับฝากขาย ณ กลุ่ม เครื อข่ายสมาชิก การออกร้านงานเทศกาล ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ ( เมืองทองธานี)

ภาพ 31 การออกร้านในเทศกาลของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางสวนจันทร์ศรี
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 ระเบียบข้ อบังคับเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ฯ
ชื่อเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ชื่อย่อว่า คผน. ตั้งอยูท่ ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4
ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 075 – 377 440, 06 – 7422705
ใช้ตราเป็ นรู ป....... พระบรมธาตุนครศรี ธรรมราช อยูต่ รงกลางล้อมรอบด้วยผลิตภัณฑ์เด่น
แต่ละเครื อข่าย
 วัตถุประสงค์ ของเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
1. เป็ นตัวแทนของสมาชิกเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อดําเนิน
กิจกรรมด้านการผลิต ด้านการตลาด
2. ส่ งเสริ มให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันในด้านต่าง ๆ
3. ส่ งเสริ มการผลิตของสมาชิกให้ได้รับมาตรฐานเป็ นที่นิยมจากตลาด
4. เพื่อประสานงานองค์กร แหล่งเงินทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. สนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการ พัฒนาสมาชิกเครื อข่ายให้สามารถพึ่งตนเองได้
6. จัดทําข้อมูลของสมาชิกเครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มการตลาด
7. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดําเนินงานของเครื อข่าย
8. ประสานหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐและส่ วนท้องถิ่น
ทําการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของเครื อข่าย
9. พัฒนารู ปแบบเครื อข่ายฯให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
 สมาชิกและคณะกรรมการ
1. สมาชิกของเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนครศรี ธรรมราช
1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ลงทะเบียนกับเครื อข่าย
1.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกเยาวชนหรื อผูท้ ี่ไม่มีสิทธิตามสมาชิกสามัญ
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1.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมาชิกยอมรับให้เป็ น
สมาชิกได้
2. ค่าลงทะเบียนเครื อข่าย
2.1 ค่าลงทะเบียนสมาชิกเครื อข่าย
2.2 ค่าบํารุ งเครื อข่าย
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดด้วย
3.1 ตาย
3.2 ลาออกโดยยืน่ หนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการ
3.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก
3.4 ที่ประชุมใหญ่ของเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนนครศรี ธรรมราช ลงมติให้ลบชื่อออก
จากทะเบียน
4. สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
4.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของเครื อข่ายโดยเท่าเทียมกัน
4.2
มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของเครื อข่ายต่อคณะกรรมการ
เครื อข่าย
4.3 มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญของเครื อข่าย
4.4 สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้งหรื อรับการเลือกตั้ง แต่งตั้ง เป็ นคณะกรรมการของ
เครื อข่ายและมีสิทธิออกเสี ยง ลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสี ยง
4.5 มีสิทธิเข้าชื่อร่ วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทําหนังสื อรับรองขอต่อ
คณะกรรมการให้จดั ประชุมวิสามัญได้
4.6 มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิและข้อบังคับของเครื อข่ายโดยเคร่ งครัด
4.7 มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครื อข่าย
4.8 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ทางเครื อข่ายได้จดั ให้มีข้ ึน
 คณะกรรมการเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชน
มีคณะกรรมการทําหน้าที่บริ หารเครื อข่ายฯ มีจาํ นวนอย่างน้อย 9 คน ได้มาจากการ
เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ มีวาระการบริ หารเครื อข่ายคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่
วันแต่งตั้ง คณะกรรมการมีหน้าที่
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1. ประธานเครื อข่ายมีหน้าที่ในการบริ หารกิจกรรมของเครื อข่ายเป็ นตัวแทนของเครื อข่าย
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ นประธานในการประชุมเครื อข่าย
2. รองประธานเครื อข่ายทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยในการบริ หารกิจกรรม ปฏิบตั ิตามหน้าที่
ประธานได้มอบหมายและทําหน้าที่แทนเมื่อประชาชนเครื อข่ายไม่อยู่
3. เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของเครื อข่าย ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของประธานเป็ น
เลขาในการประชุมของเครื อข่าย
4. ฝ่ ายทะเบียน ทําหน้าที่จดั เก็บข้อมูลของสมาชิกกลุ่มองค์กรทั้งหมด ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเก็บค่าลงทะเบียนสมาชิก
5. ฝ่ ายเหรัญญิก ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของเครื อข่าย เป็ นผูท้ าํ บัญชีรายรับรายจ่าย
เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของเครื อข่ายไว้เพื่อตรวจสอบ
6. ฝ่ ายการตลาด ทําหน้าที่ติดต่อกับเครื อข่ายภายนอกในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และติดต่อ
ประสานงานในการส่ งผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายต่างจังหวัดและภายในจังหวัด
7. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่เผยแพร่ กิจกรรมและชื่อเสี ยงเกียรติคุณของเครื อข่ายให้
สมาชิกและบุคคลทัว่ ไปได้รู้จกั หลากหลาย
8. ฝ่ ายส่ งเสริ มทําหน้าที่เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ จัดหาความรู ้ให้กบั สมาชิก ประสานงาน
หน่วยงานมาเป็ นวิทยากร ความรู ้ เทคนิคใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
9. ฝ่ ายเยาวชนทําหน้าที่จดั ให้ความรู ้ทายาท กลุ่มผลิตภัณฑ์และเยาวชนที่สนใจในการจัด
กิจกรรมของเครื อข่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่ วมฝึ กอบรม
 การดําเนินงานของเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
1. ทุนของเครื อข่ายมาจากด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สมาชิกเครื อข่ายถือหุ น้ หุน้ ละ 50 บาท อย่างน้อย 50 หุ น้
1.2 ค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท
1.3 เงินกูจ้ ากหน่วยงานราชการหรื อเอกชน
1.4 เงินบริ จาค/งบประมาณจากการสนับสนุนจาก.................
1.5 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน
2. รายได้
2.1 ค่าธรรมเนียม
2.2 รายได้จากการดําเนินงาน
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2.3 จากดอกเบี้ย
2.4 จากส่ วนอื่น ๆ
3. รายจ่ายจากการดําเนินงานทุกด้าน
- ทะเบียนกลุ่ม
4. การเก็บรักษาเงินรายได้และรายจ่ายของเครื อข่าย
4.1 กรรมการเก็บรักษาเงิน มีกรรมการดูแลชัดเจน
4.2 การสัง่ จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงิน ต้องเบิกจ่าย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการเก็บรักษา
เงิน สัง่ จ่ายต้องผ่านธนาคารทุกครั้ง
- มีการรายงานฐานะการเงินในที่ประชุมใหญ่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบการเงิน
-ให้ต้ งั คณะกรรมการการตรวจสอบ 1 ชุด เพื่อความโปร่ งใส

 การจัดสรรกําไรและผลประโยชน์ ให้ สมาชิก
กําไรที่ได้จากการดําเนินงานของเครื อข่ายฯ จะนําไปจัดสรรดังนี้
1. เงินสํารองไว้ไม่ต่าํ กว่า 10%
2. ทุนอุดหนุนเครื อข่าย 20%
3. ปันผลหุน้ % ตามความเหมาะสม 30%
4. โบนัสคณะกรรมการ 20%
5. ทุนสวัสดิการสมาชิก 15%
6. ทุนการกุศล 5%
การประชุมคณะกรรมการ มีการประชุม 2 เดือนต่อครั้ง มีกรณี จาํ เป็ นเรี ยกประชุมได้ตาม
ความเหมาะสม คณะกรรมการเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่ามี
เสี ยงข้างมาก คณะกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธาน
ออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ประธานเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนนคร รักษาการตามระเบียบข้อบังคับนี้ ให้มี
อํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
คําวินิจฉัยของประธานเครื อข่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนครศรี ธรรมราชถือว่าเป็ นที่สุด
บทเฉพาะกาล ระเบียบข้อบังคับฉบับนี้สามารถปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยูก่ บั
ที่ประชุมมีมติ
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กลุ่มสมาชิก

กลุ่มสมาชิก

กลุ่มสมาชิก

ที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ประธาน
2. รองประธาน
3. เลขานุการ
4. เหรัญญิก
5. กรรมการ

ฝ่ าย
เลขานุการ

ฝ่ าย
การเงิน/บัญชี

ฝ่ าย
การตลาด

ที่ปรึ กษาและองค์กรสนับสนุน
1. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
คุณอวยชัย ยอดแก้ว
2. ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว
3. คุณทวี วิริยะทูรย์
4. สํานักงานพัฒนาชุมชน
นครศรี ธรรมราช
5. องค์กรฯลฯ

ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์

ฝ่ าย
ส่ งเสริ มสมาชิก

ภาพ 32 แสดงโครงสร้างการดําเนินงานของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร
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 แนวทางการหนุนเสริมของทีมวิจัยทีม่ ีต่อเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ฯ
1. ภารกิ จ ของที ม วิ จ ัย ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ให้ กับ เครื อ ข่ า ยการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร คือ การจัดเวที และการหนุนเสริ มให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสร้างกล
ยุทธ์ วิสัย ทัศน์ และเสริ ม สร้ า งองค์ค วามรู ้ ต่าง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การสร้ างเครื อข่า ยคุ ณ ค่ า แก่ ผูน้ ํา กลุ่ ม
องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่าย
2. การหนุนเสริ มให้เครื อข่ายฯ พัฒนากลุ่มสมาชิกให้มีความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ การ
ดําเนินงานและใช้แนวคิดอุดมการณ์สหกรณ์ และการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมในครอบครัวสมาชิกกลุ่ม
3. เผยแพร่ วิสยั ทัศน์ แนวคิด “ เครือข่ ายคุณค่ า” และแนวทางการเสริ มสร้างเครื อข่าย
คุณค่าและผ่านกลไกสื่ อประชาสัมพันธ์และเวทีวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และขบวนการสหกรณ์
4. พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้เป็ นการศึกษานอก
ระบบ ฝึ กทักษะให้เป็ นอาชีพเสริ มให้กบั นักศึกษา และประชาชนในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เครื อข่ายในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายคุณค่า
ร่ วมกับเครื อข่าย
การตลาดฯ และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สถาบันด้านวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ
5. หนุนเสริ มให้มีการพัฒนาตัวชี้วดั ความสําเร็ จของรู ปแบบเครื อข่าย และโครงการของ
เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเครื อข่ายที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนครอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนการศึกษา วิจยั พัฒนาการผลิต การบริ หารจัดการกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายใน
และ
หลักการของเครื อข่ายคุณค่าร่ วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
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 ปัจจัยความสํ าเร็จของเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ฯ
เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ มีปัจจัยที่ทาํ ให้เครื อข่ายฯประสบความสําเร็ จ
ซึ่งมีลกั ษณะสําคัญที่ถือได้วา่ เป็ นเครื อข่ายเข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การพัฒนารู ปแบบเครื อข่าย
พันธมิตร ดังนี้
1. มีจิตวิญญาณสหกรณ์ คือการที่สมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ม มีความ
จงรักภักดีต่อกลุ่ม เสี ยสละทํางานเพื่อกลุ่มและเครื อข่าย หวงแหนเครื อข่าย มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่ วมกัน
เรี ยกว่ามีจิตวิญญาณ
2. เป็ นเครือข่ ายแห่ งการเรียนรู้ คือสมาชิกเครื อข่ายช่วยกันเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยน
เป็ นกลุ่ม มีความตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา รู ้ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทางเศรษฐกิจการตลาด สังคม การเมือง
ซึ่งอยูน่ อกเครื อข่าย และความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อประสบการณ์ที่ได้รับร่ วมกัน ตัดสิ นใจร่ วมกัน
ผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลความคิดร่ วมกันในการประชุมกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย ทุก2เดือนครั้ง
หรื อเมื่อมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ก่อให้ เกิด
ปัญญา ในการแก้ปัญหาของเครื อข่ายได้ตลอดเวลา
3. มีการจัดการเครือข่ ายทีด่ ี คือ สมาชิกคณะกรรมการของเครื อข่ายการตลาดฯ
มีความสามารถในการจัดการตนเองและเครื อข่ายตามที่ได้ วางวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ ได้ดว้ ยคณะกรรมการเครื อข่ายเอง จัดกระบวนการกิจกรรมการตลาดดําเนินงานและ
ประเมินผลการพัฒนากลุ่มและเครื อข่ายของตนเองได้ ทําให้เครื อข่ายมีประสิ ทธิภาพมากอยูเ่ สมอ
4. มีหลักการอุดมการณ์ ทดี่ ี คือ กลุ่มและเครื อข่ายการตลาดฯ ใช้หลักเอื้ออาทร
ต่อกลุ่มสมาชิกและนํา วิสยั ทัศน์ ของเครื อข่ายฯ มาเป็ นข้อดําเนินภารกิจที่ดาํ เนินกิจกรรมของเครื อข่าย
ระเบียบข้อคับมาคณะกรรมทั้งหมดลงความเห็นร่ วมกัน
5. เป็ นเครือข่ ายคุณค่ า คือมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและในต่าง
อําเภอ เข้าด้วยกัน และองค์กรทางราชการ เอกชน ด้วยระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและการทํา
กิจกรรมกับสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสมํ่าเสมอ ด้วยความสมานฉันท์ ทําให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิต
วิญญาณของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย ให้ มีพลังเข้ มแข็ง
6. คณะกรรมการมีภาวะผู้นํา คือ ผูน้ าํ คณะกรรมการกลุ่มเครื อข่ายสัจจะฯ
ส่ วนใหญ่มีวิสยั ทัศน์ มีมานะและอดทน เป็ นผูป้ ระสานความคิดของกลุ่มสมาชิกสมาชิก ให้โอกาส
สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นไม่ผกู ขาดความคิดหรื อเป็ นเจ้าของกลุ่ม เครื อข่ายเพียงผูเ้ ดียวพร้อมที่จะ
เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น
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7. เป็ นเครือข่ ายพึง่ ตนเองได้ คือ เครื อข่าย มีเป้ าหมายให้เกิดความเข้มแข็งแก่
กลุ่มสมาชิก และเครื อข่าย ด้ านทางเศรษฐกิจ การทํากิจกรรมธุรกิจชุมชน หลายอย่าง ก่อให้เกิดการ
ประหยัด ลดรายจ่าย ในการทําการตลาดระหว่างสมาชิก โดยการฝากขายผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสมาชิก
เครื อข่าย การปกครองการควบคุมดูแลสมาชิก เป็ นการฝึ กพื้นฐานประชาธิปไตยในองค์กร คือการ
บริ หาร เครื อข่ายโดยมีคณะกรรมการจากการเลือกของสมาชิกจากกลุ่ม เลือกคนดี มีความซื่อสัตย์เข้า
ไปทํางานแทนตน ในทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม คือการรวมเครื อข่ายเพื่อแก้ปัญหา และการมี
คุณธรรมเอื้ออาทร ต่อกันและฝึ กให้สมาชิกกลุ่มลดละอบายมุข ได้เป็ นวัฒนธรรมที่จะสื บทอดไปสู่
ลูกหลานต่อไป ทั้งได้จดั การอบรมการฝึ กอาชีพการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ให้กบั กลุ่มเยาวชน อยูเ่ ป็ นประจํา
เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั สมาชิกและประชาชนได้มีอาชีพเสริ ม เมื่ออาชีพหลักอาจจะไม่มนั่ คง ทั้งใน
ยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ก็สามารถพึ่งตนเองและเครื อข่ายได้
8. เป็ นเครือข่ ายสงบสุ ข กลุ่ม เครื อข่ายเข้มแข็งเป็ นผลสื บเนื่องมาจากการพัฒนา
คน คือสมาชิกและคณะกรรมการที่มีความเข้าใจ มีวตั ถุประสงค์ ความต้องการและปัญหาเหมือนกัน
การมีคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม พูดภาษาเดียวกันได้ เมื่อมารวมกันเป็ นกลุ่มสมาชิกเป็ นเครื อข่าย
สามารถมีปัญญาแก้ปัญหาของตนและผูอ้ ื่นได้
จากผลการจัดเวทีสมาชิกมีความคิดเห็น ต่อ
คณะกรรมการดําเนินงาน เครื อข่ายทุกคนอย่างชื่นชม พอใจในการรวมเครื อข่ายการตลาดฯ ได้ยนิ ดีให้
การร่ วมมือเสมอแม้โครงการวิจยั จะผ่านไป หรื อไม่มีเงินจากทางการสนับสนุน ได้ดาํ เนินกิจกรรมกลุ่ม
เครื อข่ายสัจจะฯขึ้นในชุมชนป่ ายาง และต่างๆ อําเภอในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
9. มีหลักการบริหารจัดการทีด่ ีตามแนวทางสหกรณ์ ทแี่ ท้ จริง คือ เครื อข่าย
การตลาดฯ ได้มีหลักการบริ หารจัดการ โดยคณะกรรมการทุกคนมีความสําคัญเท่ากัน ในการทํางานทุก
คนต้องรู ้จกั การบริ หารจัดการ และมีอุดมการณ์ ความมี ศีลธรรม ซื่อสัตย์ ความโปร่ งใส มีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วน
และร่ วมรับประโยชน์ดว้ ยความยุติธรรม
ใช้หลักการบริ หารจัดการที่ดี
(หลักธรรมภิบาล) กับสมาชิกเครื อข่ายทุกกลุ่มเท่าเทียมกัน แม้เป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถทําการตลาด
ได้เลย ไม่แยกชั้นสมาชิกว่ามีดาว กี่ดาว อยูข่ ้ นั ระดับอะไร ก็ให้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเครื อข่ายและจะหา
วิธีการพัฒนาการผลิต การตลาด กลุ่มสมาชิกอยูเ่ สมอ
10. ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักในการทํากิจกรรมทุกด้าน ให้สมาชิก
และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คนงานทุกกิจกรรม รู ้จกั ความพอเพียงพอดี ไม่โลภในการทํากิจกรรมที่
เห็นว่าได้กาํ ไรดี แต่ไม่มนั่ คง ไม่ประมาทในการลงทุนในกิจกรรมที่สมาชิกเครื อข่ายและกลุ่มต้องการ
ก่อนเท่านั้น และมีภูมิคุม้ กันคือคิดวางแผนเผือ่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
จะต้องไม่ทาํ ให้เครื อข่ายมีปัญหา
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11. เป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน เป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็งมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ทําให้กลุ่มเครื อข่ายดํารงอยูแ่ ละดํารงต่อไปได้ โดยไม่ล่มสลาย อันเป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
คือมีการพัฒนาคนทั้งที่เป็ นสมาชิก และเยาวชน รุ่ นใหม่เพื่อสื บทอดภูมิปัญญาคนรุ่ นเก่าไว้ต่อไป ใน
การผลิตแปรรู ปผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และพร้อมจะพัฒนาเป็ นหลักสู ตรท้องถิ่น กับ
สถานศึกษาต่อไป
สรุ ป เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ได้มีการดําเนินงานกิจกรรมทางการ
ตลาด การผลิตของกลุ่มสมาชิก แต่ใช้หลักการบริ หารจัดการ เครื อข่ายแบบมีคุณธรรม เอื้ออาทร และมี
วิสยั ทัศน์ เป้ าหมายชัดเจนสามารถพัฒนาให้ คน สมาชิก (ทรัพยากรมนุษย์ ) และกิจกรรมไปพร้อม ๆ
กัน ทําให้เป็ นคนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุ ข เครื อข่ายการตลาดจะมีความเข้มแข็ง ประสบ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้จึงจะถือว่าบรรลุเป้ าหมายของ เครือข่ ายคุณค่า และสามารถทําให้คน
ทุกฝ่ ายพร้อมที่จะร่ วมกันพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกคือ ทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง และ
สิ่ งแวดล้อม
นับว่าเป็ นตัวอย่าง เครื อข่ายที่ควรจะเผยแพร่ แนวคิดและวิธีการของและเครื อข่ายที่
สอดคล้องกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ เป็ นเครื อข่ายคุณค่า เพื่อการพัฒนากลุ่ม เครื อข่ายให้
เข้มแข็งยัง่ ยืนเป็ นแบบอย่าง

เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง
 ประวัติความเป็ นมาของตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
ประวัติตาํ บลเขาขาว คําว่า “เขาขาว” หมายถึง ภูเขาลูกหนึ่งที่ปู่ขาวใช้ เป็ นสํ านัก
บํ า เพ็ ญ ศี ล ภาวนาจนญาณบารมี ข องท่ า นแก่ ก ล้ า ในที่ สุ ด ปู่ ขาวก็ ห ายไปอย่ า ง
ปาฏิหาริ ย์ โดยไม่ ป รากฏให้ ผ้ ูใ ดได้ พ บเห็ น แต่ เมื่อถึง วัน พระทุกครั้ ง จะมีเสี ย ง
ตะโกนออกมาจากยอดเขาให้ ลูกหลานของท่ านได้ ยินเสมอ ( สัมภาษณ์ ทิ้งรัตนบุรี
และจากเวทีสมั มนาผูน้ าํ 21 กรกฎาคม 2549 )
ตําบลเขาขาว เป็ นตําบลหนึ่ งขึ้นกับอําเภอทุ่งสง แยกมาจากตําบลนาโพธิ์ อําเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประมาณ พ.ศ. 2521 มีหมู่บา้ นในการปกครอง 5 หมู่บา้ น มีกาํ นันคือกํานัน
ผ่อง ย้อยคํา เป็ นกํานันคนแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 กํานันผ่อง ย้อยคํา ได้เกษียณอายุ ท่านกํานันสมบูรณ์
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ได้รับเลือกขึ้นเป็ นกํานันตําบลเขาขาว มีหมู่บา้ นในการปกครอง 12
ร่ วมกับองค์กรในพื้นที่


หมู่บา้ นได้พฒั นาตําบลหลาย ๆ

ทีต่ ้งั อาณาเขตและลักษณะภูมิประเทศ

ตําบลเขาขาวเป็ นหนึ่ งใน 13 ตําบลของอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช อยูห่ ่ าง
จากที่วา่ การอําเภอทุ่งสงประมาณ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 54,944 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตําบล
ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด ตําบลนาโพธิ์ ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน
ทิศใต้
จด ตําบลนาไม้ไผ่ อําเภอทุ่งสง ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน
ทิศตะวันออก จด ตําบลนาโพธิ์ ตําบลควนกรด ตําบลนาไม้ไผ่
ทิศตะวันตก จด ตําบลกรุ งหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอนาบอน

ภาพ 33 แสดงแผนที่ตาํ บลเขาขาว อําเภอทุ่งสง
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ลักษณะภูมิประเทศ ตําบลเขาขาวมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นที่ราบสู งและมีพ้ืนที่
ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาและอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเล และมีลมมรสุ ม ทําให้เหมาะแก่การปลูกพืชโดยตลอด
เฉพาะพื ชยืน ต้น เช่ น ยางพารา ไม้ผล ปาล์มนํ้ามัน และมี พ้ืน ที่ ร าบระหว่า งภู เ ขาบ้า งเล็ก น้อ ย
สามารถทํานาได้ แต่ในปัจจุบนั เกือบไม่มีการทํานาหลงเหลืออยูใ่ นพื้นที่เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกข้าว
ใช้ตน้ ทุนสู ง และข้าวจากภาคกลางต้นทุนตํ่ากว่า จึง ได้ปรับเปลี่ยนเป็ นการปลูกพืชอย่างอื่นแทน
เช่น ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน หรื อจุดบ่อเลี้ยงปลา
ฤดูกาล ของตําบลเขาขาวเหมือนกับฤดูกาลอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ฤดูคือ
1. ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่ งเป็ นช่วงเปลี่ยนฤดู มรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและอากาศเริ่ มร้นและมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม
2.
ฤดูฝนเริ่ มตั้งแต่กลางเดื อนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่มรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทยทําให้ฝนตกทัว่ ไปและในช่วงฝนมีความกดอากาศที่ปก
คลุมภาคใต้เป็ นระยะ ๆ อีกด้วย ดังนั้นจึงทําให้ฝนตกมากและเนื่องจากจังหวัดนครศรี ธรรมราชตั้งอยู่
ทางตะวันออกของภาคใต้ จึงทําให้ได้รับอิทธิ พลจากมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่พดั ผ่านอ่าวไทย
อย่างเต็มที่ ทําให้ฝนตกมากในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ด้วยสาเหตุน้ ีจึงทําให้อาํ เภอทุ่งสงไม่มี
ฤดูหนาวมีเพียงฤดูร้อนและฤดูฝนที่ยาวนาน
ปริ ม าณนํ้ า ฝน จากสถิ ติ อ ากาศตํา บลเขาขาวจะมี ฝ นตกตลอดปี ในฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่งได้รับกระแสลมจากมรสุ มนี้เต็ม
ที่ทาํ ให้ปริ มาณนํ้าฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 639.7 มิลลิลิตร ส่ วนใหญ่มรสุ มทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้มีในตกน้อย เพราะมีแนวภูเขาตะนาวศรี ก้ นั ขวางทําให้ได้รับกระแสลมจากมรสุ มนี้
ไม่เต็มที่ เดือนที่ฝนตกน้อยที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 34.6 มิลลิลิตร ส่ วนปริ มาณนํ้าฝน
เฉลี่ยรวมตลอดปี ปริ มาณ 2,364.2 มิลลิลิตร
อุณหภูมิ อุณหภูมิของกลุ่มพื้นที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส
เนื่องจากตําบลกะปางตั้งอยูฝ่ ั่งตะวันออกซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พดั ผ่าน
อ่าวไทย ทําให้ได้รับไอนํ้าและความชุ่มชื้นมาก ซึ่งมีอุณหภูมิตลอดทั้งปี ไม่สูงมากนัก เดือนที่อุณหภูมิ
สู งสุ ดคือเดือนเมษายนเฉลี่ย 28.4 องศาเซลเซียส และตํ่าสุ ดในเดือนธันวาคม 25.7 องศาเซลเซียส
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 สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชี พ และรายได้ข องประชากรตํา บลเขาขาว จะประกอบอาชี พ ทํา
การเกษตร 99% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งพื้นที่เกษตรกรมากที่สุดคือ ยางพารา สวนผลไม้ ไม้ยืน
ต้นนั้นจะปลูกเพียงเล็กน้อย ตามบริ เวณหัวไร่ ปลายนาและบริ เวณหลังบ้าน รายได้ส่วนใหญ่ของ
ประชากรก็ได้มาจากการขายผลผลิตทางด้านการเกษตร ที่ดินที่ใช้ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่จะเป็ นของ
ตนเองประมาณครัวเรื อนละ 5-10 ไร่ ข้ ึนไป จนถึง 80 ไร่ มีบางส่ วน ที่เช่าที่ดินแต่เป็ นจํานวนน้อย
แรงงานในการผลิ ต จะใช้คนในครอบครั ว เป็ นส่ ว นใหญ่ มี การจ้า งชาวพม่ามารั บจ้า งกรี ด ยางบ้าง
เล็กน้อย รายได้ในครัวเรื อนตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปจนถึง 50,000 บาท มีการประกอบอาชีพเสริ ม
ของแม่บา้ นบ้าง เช่น การทําเครื่ องแกง กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มเลี้ยงแพะ เลี้ยง
ปลา
 ประชากรและการศึกษา
ในยุคสมัยแรก ผูค้ นที่อาศัยอยู่ในบริ เวณตําบลเขาขาวนั้น มีประมาณ 7 ครัวเรื อน
ล้วนเป็ นลูกหลานของปู่ ขาวทั้งนั้น จึงตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ ว่า เขาขาว และถือว่าเป็ นสถานที่อนั ศักดิ์สิทธิ์
แห่ งหนึ่งของตําบลเขาขาว ( สัมภาษณ์ ทิ้ง รัตนบุรี 21 กรกฎาคม 2549)
ประวัติ ข องคนที่ อ าศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ จากการบอกเล่ า ต่ อ ๆ กัน มาจากบรรพบุ รุ ษ ที่
ถ่ายทอดสื บต่อกันมา บุคคลที่เป็ นเชื้อสายดั้งเดิม เป็ นลูกหลานของคนถิ่นเดิม ที่ปัจจุบนั ที่ยงั มีชีวิตอยู่
ได้แก่กลุ่มตระกูลและครอบครัวบุคคลดังต่อไปนี้คือ
1. นายคล่อง รัตนบุรี 2. นางเคลื่อน รัตนบุรี
3. นายแกน รัตนพันธ์ 4. นายไสว รัตนพันธ์
5. นายสมนึก สมศักดิ์ 6. นายทิ้ง รัตนบุรี (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ 21 กรกฎาคม 2549) )
ต่อมามีผคู ้ นที่อพยพเข้ามาอยู่ ในตําบลเขาขาวมากขึ้น ในช่วงที่มีการจัดสรรที่ดินทํา
กิน ให้กบั ผูท้ ี่ไม่มีที่ดิน ในรู ปแบบสหกรณ์นิคม ซึ่งส่ วนใหญ่มาจากอําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่
อํ า เภอหั ว ไทร อํ า เภอฉวางอํ า เภอพิ ปู น ของจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช และอํ า เภอระโนด
จังหวัดสงขลา โดยปั จจุบนั มีที่อยูก่ ระจัดกระจายภายใน
12 หมู่บา้ นของตําบลเขาขาว ส่ วน
สาเหตุที่อพยพเข้ามา เพื่อจับจองที่ดินเป็ นที่อยูอ่ าศัย และประกอบอาชีพทําสวน เนื่องจากการทํานาใน
พื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังไม่ได้ผล ปั จจุบนั มีจาํ นวนประชากร 2,467 ครัวเรื อน จํานวน 15,444 คน เป็ น
ชาย 7,651 คนหรื อร้อยละ 49.56 หญิง 7,788 คนร้อยละ 50.44 และเป็ นคนชรา 1,401 คนร้อยละ 9.07
(แสดงรายละเอียดครัวเรื อนและจํานวนประชากรในหมู่บา้ น จากตาราง 9)
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ภาพ 34 แสดงภาพ “เขาขาว” ที่มาแห่งตํานาน ชื่อบ้านนามเมือง ตําบลเขาขาว

 วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของคนในตําบลเขาขาว
ประชากรตําบลเขาขาวส่ วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังนับถือปู่ ทวดเขาขาว ครู
หมอ พ่อท่านคล้าย ปู่ หมอย่าหมอ เป็ นที่เคารพสักการะของคนในตําบล มีปัญหาที่ แก้ไขโดยปกติ
ไม่ได้กจ็ ะบนบานศาลกล่าว ส่ วนประเพณี กม็ ีคล้าย ๆ กับในตําบลอื่น ๆ เช่น ประเพณี สงกรานต์ เดือน
สิ บ ชักพระ ลอยกระทง และวันปี ใหม่ ยังมีการใช้หมอตําแยและหมอพื้นบ้านรักษาคนไข้ และคลอด
ลูกอยู่บา้ ง ซึ่ งในตําบลเขาขาวมีสถานี อนามัยประจําตําบล 2 แห่ งก็ตาม (เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ผูน้ าํ
กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ 26-28 กรกฎาคม 2549)

112

ตาราง 7 แสดงจํานวนครัวเรื อน และจํานวนประชากร ตําบลเขาขาว จําแนกตามหมู่บา้ น

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านทรายขาว
บ้านไสส้าน
บ้านสหกรณ์
บ้านสหกรณ์นิคม
บ้านหิ นราว
บ้านอ่าวมิน
บ้านเขาตาว
บ้านพรนา
บ้านไร่ เหนือ
บ้านทันกลาง
บ้านนอกไร่
บ้านห้วยหิ นดาน
รวม
ร้อยละ

ทีม่ า : องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาขาว

ครัวเรือน
287
272
254
243
260
214
270
176
157
102
137
94
2,467

จํานวนประชากร ชาย หญิง คนชรา
(คน)
(คน) (คน) (คน)
866 871
1,734
131
861 854
1,716
134
731 782
1,544
127
843 863
1,707
190
806 846
1,625
161
627 627
1,254
101
881 874
1,756
195
536 540
1,077
96
437 443
880
70
302 324
626
51
439 449
888
85
322 315
635
60
15,439
7,651 7,788 1,401
100
49.56 50.44 9.07
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 กลุ่ม องค์ กร สหกรณ์ ในตําบลเขาขาว
ตําบลขาว เป็ นตําบลที่มีพ้ืนที่อยู่ในแดนดําเนิ นงานของนิ คมสหกรณ์ทุ่งสง ที่มี
แดนดําเนิ นงานหลาย อําเภอใกล้เคียง มาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่ มประกาศใช้พระราชกิจจานุ เบกษา
นิคมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2497 เพื่อจัดรู ปที่ดินในที่ว่างเปล่าเสื่ อมโทรมให้กบั เกษตรกร และได้มีสหกรณ์
นิคมทุ่งสง ตั้งขึ้นเป็ นองค์กรสหกรณ์จดทะเบียนเป็ นแห่งแรกในตําบลเขาขาว ใน ปี พ.ศ. 2499 ต่อมามี
สหกรณ์ ก ารเกษตรเขาขาว จํากัด สหกรณ์ สงเคราะห์ ก องทุ น สวนยาง จดทะเบี ย นจัด ตั้งต่ อมาขึ้ น
ประมาณ ปี พ.ศ. 2538เป็ นต้นมา ปั จจุบนั มีจาํ นวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในตําบลเขาขาวและ
สหกรณ์การเกษตรเขาขาว 5 สหกรณ์ มีกลุ่ม องค์กรที่เป็ นสหกรณ์ ภาคประชาชน ประกอบด้วย
เช่ น ธนาคารหมู่ บ ้า นเข้า มาจัด ตั้ง โดยการนํา ของ คุ ณ เจิ ม บุ ญ รอด เป็ นผูน้ ํา ธรรมชาติ และเป็ น
คณะกรรมการสภาธนาคารหมู่บา้ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช เข้ามาส่ งเสริ มให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อ
การออมทรั พ ย์ ให้กู้ยืมและสวัสดิ การช่ ว ยเหลื อ ในด้านต่ าง ๆโดยองค์กรของประชาชนเองของ
หมู่บา้ นต่าง ๆ ในตําบลเขาขาวตําบลอื่น ๆ ปั จจุบนั ธนาคารหมู่บา้ นที่ดาํ เนินการเป็ นปั จจุบนั มีอยู่ 4
กลุ่ม กองทุนหมู่บา้ น 12 กลุ่มจาก 12 หมู่บา้ น ที่พ่ ึงจัดจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลใน ปี พ.ศ.
2544 และกลุ่ มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ กลุ่ มแม่บา้ นฯลฯ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการสนับสนุ นของ
สหกรณ์จดทะเบียนและองค์การบริ หารส่ วนตําบล อีก 9 กลุ่ม กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่ตาํ บลเขา
ขาว มีกิจกรรมสัมพันธ์กนั มาก่อนบ้างแล้ว ในด้านกิจกรรมทางธุรกิจการเงิน การกูย้ ืม การซื้ อขาย
กับสหกรณ์นิคมสหกรณ์ทุ่งส่ ง สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยางให้การสนับสนับกลุ่มอาชี พสตรี
กลุ่มแม่บา้ น เพื่อให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และมีรายได้เสริ ม เช่นกลุ่มแม่บา้ นเครื่ องแกง
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่ งมีกิจกรรมสัมพันธ์กนั ในแนวราบอยู่บา้ งแล้วแต่ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ แก้ปัญหาให้แก่ กลุ่ ม องค์กรในวงสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ รายละเอียดรู ปแบบกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ (แสดงตามตาราง 10 )
นอกจากกลุ่ม องค์กรที่มีกิจกรรมการเงินและธุรกิจ ตําบลเขาขาวยังมีองค์กรของภาครัฐ
เอกชน อีกมากเช่น มีอนามัยตําบล 2 แห่ ง วัด 5 วัด โรงเรี ยนมัธยม 2 แห่ง มีสาํ นักงานนิคมสหกรณ์
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นองค์กรส่ งเสริ มสหกรณ์ต่าง ๆ ในบริ เวณความรับผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเขาขาว
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เครือข่ ายพืน้ ที่ : ตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว

จากการที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชเห็นว่าในปี พุทธศักราช 2549
เป็ นปี ที่ มีค วามสําคัญกับวงการสหกรณ์ หลายประการ ประการแรก เป็ นที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาทรงนําหลักทศพิศ
ราชธรรม มาใช้ในการปกครองบ้านเมือง สร้างความสุ ขให้แก่ประชาชนและตลอดเวลาที่ผ่านมา
พระองค์ได้ประกอบ พระราชกรณี ยกิ จ อันเป็ นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
ทรงให้ความสําคัญ กับการพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็นได้จากกการที่
พระองค์ทรง
มีพระราชดําริ เกี่ ยวกับการนําสหกรณ์เข้าไปส่ งเสริ มในพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังมี
พระดํารัสเกี่ยวกับการพัฒนางานสหกรณ์ในหลาย ๆ ครั้ง และหนึ่ งในพระราชดํารัสที่พระองค์ทรงให้
ไว้คือ “......คํา ว่ าสหกรณ์ หรื อตั้ งเป็ นสหกรณ์ ก็มีความสํ าคัญมากเพราะว่ าจะทํางานด้ วยกัน เมื่ อ
คนทํางานอยู่คนเดียวก็มีแรงหนึ่งคนหรื อหนึ่งครอบครั ว ได้ ไม่ มากนัก แต่ ถ้ารวมกันหลายครอบครั ว
เป็ นสหกรณ์ หรื อเป็ นหมู่บ้านสหกรณ์ กท็ าํ งานได้ ดีกว่ า เพราะมีกาํ ลังมากกว่ า เราช่ วยกันได้ ...” ฯลฯ
ั ชาให้
ประการที่ สอง ในปี 2549 ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีบญ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ดําเนิ นงานโครงการตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระ
บาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสครองราชย์ครบ 60 ปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ทางสังคม ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม การบริ หารจัดการกลุ่ม เพื่อความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมในการประกอบอาชี พ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ ตามยุทธศาสตร์
การขจัด ปั ญหาความยากจนของจัง หวัด ซึ่ ง ได้ด าํ เนิ นโครงการมาตั้ง แต่ ว นั ที่ 9 มิ ถุน ายน 2548 –
มิถุนายน 254 โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จโครงการคือประชาชนในพื้นที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 80
ของประชากรทั้งตําบล มีตาํ บลที่ผ่านเกณฑ์ตวั ชี้ วดั 15 ตําบล ที่ประสบความสําเร็ จในระดับที่น่า
พอใจ 1 ใน 15 ตําบลนั้น รวมตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสงอยู่ดว้ ย ซึ่ งตําบลในพื้นที่เหล่านั้น ได้มีการ
จัดตั้งกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน
ที่มีอุดมการณ์ มีการบริ หารจัดการในลักษณะเดียวกับสหกรณ์
แต่ละองค์กรมีอิสระต่อกัน ในบางครั้งจะมีการแข่งขันกันโดยไม่ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ความสามัคคี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนในระดับตําบล
ประการสุ ด ท้ายกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไ ด้ดาํ เนิ นโครงการตําบลสหกรณ์ เฉลิ มพระ
เกียรติทวั่ ไปประเทศ มีเป้ าหมาย 876 ตําบล ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ ปี 2549-2551 ซึ่งรวมจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช จํา นวน 23 ตํา บลด้ว ย ทํา ให้ที ม วิ จ ัย พัฒ นากระบวนการสหกรณ์ พื้ น ที่ จ ัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีกรรมการดําเนิ นการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่ นักวิชาการสหกรณ์ จาก

122

สํานักงานสหกรณ์ จ ังหวัดนครศรี ธรรมราช 4 คน มี ความเห็ น ว่าควรจะทําการ วิ จยั พัฒนาตําบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ให้เป็ นตําบลสหกรณ์เครื อข่ายคุณค่า เป็ นต้นแบบให้กบั ตําบล
สหกรณ์ อื่น ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ เนื่ องจากมีกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
หมู่บา้ นสหกรณ์ ที่ดาํ เนิ นงานเป็ นสหกรณ์นิคมมานานทีมงานวิจยั จึงได้เข้าไปศึกษาวิจยั แบบมีส่วน
ร่ วมกับชุมชน เพื่อศึกษาหารู ปแบบและแนวทางวิธีการจนได้ข้ นั ตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายพื้นที่
ในรู ปแบบตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้ชดั เจนขึ้น (แสดงภาพ 24 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว) เพื่อนําอุดมการณ์สหกรณ์วิธีการสหกรณ์และเครื อข่าย
คุณค่า มาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในระดับตําบล
ร่ วมกับองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้ระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย ให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์มีการบริ หารจัดการที่ดี สมาชิ กมีการดํารงชี วิตที่ดี ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่น ๆ ได้


การดําเนินงานของเครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว

การดําเนินงานของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
ตําบลเขาขาว
ใช้
คณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเขาขาว เนื่องจากคณะกรรมการ
ดําเนินงานส่ วนใหญ่มาจากตัวแทนกลุ่มองค์กร และตัวแทนหมู่บา้ น เมื่อมีการวิจยั การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์เข้าไปเสริ ม จึงได้กาํ หนดให้มีตวั แทนกลุ่ม และตัวแทนองค์กรจากสหกรณ์จดทะเบียน เข้าร่ วม
เป็ นกรรมการและที่ปรึ กษา เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการของศูนย์ถ่ายทอดฯ เหตุผลที่เลือกศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพราะไม่ตอ้ งการให้มีกลุ่ม องค์กรเป็ นคณะกรรมการซํ้าซ้อนกับ องค์กร
ที่มีอยูแ่ ล้วขึ้นในพื้นที่ จากการสรุ ปความคิดของสมาชิกตัวแทน ผูน้ าํ กลุ่มองค์กร (เวทีสรุ ปผล วันที่
28 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรี ยนทุ่งสงสหประชาสรรค์) เพราะคิดว่าจะได้ไม่เป็ นปั ญหาให้กบั ผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กรในชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เดิม และตัวแทนผูน้ าํ ในการวิจยั ที่เข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ กลุ่มเดียวกันของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯ ตําบลเขาขาว จึงเลือก
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโน ฯ เพื่อให้มีบทบาทในฐานะเป็ นองค์กรประสานงานสมาชิกเครื อข่าย เช่น กลุ่ม
องค์กร หมู่บา้ น สหกรณ์ รวมทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน การบริ หารจัดการของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ เป็ นองค์กรประสานเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจน
และปั ญหาอื่น ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบเครื อข่ายคุณค่า (Value chain) ร่ วมมือกันใน
ระยะยาว และมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชดั เจน ที่มาจากความต้องการของสมาชิกกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ ไม่ใช่มาจากเจ้าหน้าที่องค์กรที่ปรึ กษา
ฉะนั้นรู ปแบบ
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โครงสร้างการดําเนินงานเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ จึงใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็ นศูนย์ประสาน
(Hubs) คณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคฯ ดําเนินงานในรู ปคณะกรรมการ ตามจํานวนที่
สมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เห็นสมควรว่าจะมีจาํ นวนที่มีตวั แทนของกลุ่ม องค์กรทุกภาคส่ วน ส่ วน
กฎระเบียบการดําเนินของเครื อข่ายฯ ใช้ระเบียบของศูนย์ถ่ายทอด อาจจะเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ประสานของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ และเมื่อค้นหาปัญหา
เป้ าหมายของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในตําบลและกําหนดมี ปรัชญา วิสยั ทัศน์ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน ของทุกฝ่ าย ของคณะกรรมการดําเนินงานเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ กําหนดให้มีภาระงานหลัก
และมีแผน ปฏิบตั ิที่มาจากกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ นําเสนอและสรุ ปต่อหน่วยสนับสนุน
งบประมาณ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาขาว องค์กร หน่วยงานราชการ เอกชนที่เป็ นแหล่ง
สนับสนุนทุนงบประมาณ ผูท้ ี่ส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่ม องค์กรอยูเ่ ดิม ให้มีการพัฒนาประชาชนและกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ ให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ ต่อไป
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
โครงการตําบลเฉลิมพระเกียรติ ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
ร่ วมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้มีเป้ าหมายตรงกันจึงได้มีวตั ถุประสงค์ที่
สอดคล้อง และต่างกันบ้าง แต่เพื่อการนําไปสู่ การเป็ นเครื อข่ายคุณค่า จนได้เป็ นลักษณะของเครื อข่าย
พื้นที่ ระดับตําบล สามารถพัฒนาให้ตน้ แบบในการนําไปพัฒนากลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ระดับตําบล
ให้กบั ตําบลอื่น ๆ ได้ต่อไป ผลจากการดําเนินโครงการและการวิจยั สรุ ปได้วา่ เครื อข่ายตําบลสหกรณ์
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว มีวตั ถุประสงค์ ที่ผนู ้ าํ และ ตัวแทน กลุ่มองค์กร สหกรณ์ สรุ ปไว้ได้ดงั นี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ 60 ปี
2. เพื่อนําหลัก แนวคิดของระบบสหกรณ์ มาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและปัญหาอื่น ๆ ของสมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ พร้อมกับ การบริ หารจัดการของกลุ่มองค์กร
ในระดับตําบลเขาขาวให้มีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
3. เพื่ อ เป็ นการเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยพัน ธมิ ต ร (เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ) ในนามของกลุ่ ม
องค์กร สหกรณ์และเครื อข่าย ที่มีความมุ่งหมายสําหรับการร่ วมมือกันในระยะยาว
4. การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นการดําเนินการระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่มี
กรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน และพัฒนากลุ่มองค์กร ที่ยงั ไม่ชดั เจน ให้มีการบริ หารจัดการ
กลุ่มที่ชดั เจนขึ้น
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5. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นไปในลักษณะที่เกิดจากความต้องการของ กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ ด้วยความสมัครใจ ในขณะที่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างก็ยงั มีอิสระในการดําเนิ นงาน
ของตนเองตามปกติ


แนวทางการดําเนินการของทีมวิจัยทีก่ าํ หนดไว้

1. ภารกิจของทีมวิจยั ในการสร้างเครื อข่ายพื้นตําบลเขาขาว เป็ นการดําเนิ นการเสริ ม
การปฏิ บตั ิการต่อจากการที่ สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้ดาํ เนิ นการให้กลุ่มสหกรณ์ ที่จด
ทะเบียนในตําบลเขาขาว เป็ นเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายเพื่อดําเนิ น
กิจกรรมเชิ งธุ รกิจ และอื่น ๆ ร่ วมกันตามตัวชี้วดั ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เมื่อทีมวิจยั ได้เข้าไปหนุ น
เสริ มให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการร่ วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน(กลุ่ม
องค์กร ) เข้าร่ วมเพิ่มขึ้นและหวังว่าจะให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเสริ มสร้างองค์ความรู ้ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเครื อข่ายคุณค่าให้กบั กลุ่ม องค์กร และ สหกรณ์ จนมีรูปแบบความสัมพันธ์ของ
กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ ที่ชดั เจน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระดับตําบล
2. เผยแพร่ วิสยั ทัศน์ แนวคิด “ เครือข่ ายคุณค่า” และแนวทางการเสริ มสร้างเครื อข่าย
คุณค่า ผ่านกลไกสื่ อประชาสัมพันธ์และเวทีวิชาการ ในรู ปแบบต่าง ๆ แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และขบวนการสหกรณ์
3. เสริ มเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เพื่อให้มีการจัดการแก้ปัญหาความยากจนและปัญหา
อื่นๆ เป็ นการเรี ยนรู ้การแก้ปัญหาของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ดว้ ยวิธีการ การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ วน เพื่อให้การบริ หารจัดการ
กลุ่ม องค์กร สหกรณ์มีการพัฒนาขึ้น เป็ นที่พ่ งึ ให้กบั มวลสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม องค์กร
เหล่านั้น
4. พัฒนารู ปแบบ กระบวนการ ตัวชี้วดั เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็ น
ต้นแบบแก่ตาํ บลอื่น ๆ ร่ วมกับเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เขาขาว องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเขาขาว
นิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรี ธรรมราช สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัย และ
องค์กรต่าง ๆ
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 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว มีปัจจัยที่ทาํ ให้เครื อข่ายฯ
ประสบความสําเร็ จ ถือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญที่สามารถทําให้การเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ได้ชดั เจน
ซึ่ง เครื อข่ายพื้นที่ตาํ บลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ซึ่งเป็ น 1 ใน 15 แห่ งของสหกรณ์ตาํ บล
เฉลิมพระเกียรติของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ประสบความสําเร็ จมากกว่าเครื อข่ายตําบลอื่น ๆ ที่มีใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จึงเป็ นลักษณะปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้เป็ นเครื อข่ายคุณค่า ได้สาํ เร็ จ ตามหลัก
วิธีการสหกรณ์ที่แท้จริ ง และยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนารู ปแบบเครื อข่าย
คุณค่า ดังรายละเอียดปั จจัยความสําเร็ จที่เป็ นข้อมูลมาจากการวิจยั ของทีมวิจยั ในครั้งนี้ จากการศึกษา
เอกสาร การสังเกต การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสัมภาษณ์ลึก ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจาก กลุ่ม องค์กรที่
เกี่ยวข้องสรุ ปได้วา่ ปัจจัยแห่งความสําเร็ จที่เครื อข่ายตําบลฯ มีดงั นี้
1. ปัจจัยจากการมีบริบทของพืน้ ทีต่ ําบลเป็ นสหกรณ์ นิคมทุ่งสง
พื้นที่ตาํ บลเขา
ขาวเป็ นตําบลที่มีพ้นื ที่อยูใ่ นแดนดําเนินงานของนิคมสหกรณ์ทุ่งสง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2497 เพื่อจัดรู ป
ที่ดินในที่วา่ งเปล่าเสื่ อมโทรมให้กบั เกษตรกร และได้มีสหกรณ์นิคมทุ่งสงจํากัด ตั้งขึ้นเป็ นองค์กร
สหกรณ์จดทะเบียนเป็ นแห่งแรกในตําบลเขาขาว ใน ปี พ.ศ. 2499 ต่อมามีสหกรณ์การเกษตรเขาขาว
จํากัด สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยาง จดทะเบียนจัดตั้งต่อ ๆ กันมาประมาณ ปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้น
มา ปั จจุบนั มีจาํ นวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตรเขาขาว 5 สหกรณ์ กลุ่ม องค์กรที่
เป็ นสหกรณ์ภาคประชาชน
เช่นธนาคารหมู่บา้ น ที่ดาํ เนินงานเป็ นปัจจุบนั ได้ดีมีอยู่ 4 กลุ่ม
กองทุนหมู่บา้ น 12 กองทุน ที่พ่ งึ จัดจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลใน ปี พ.ศ. 2544
และกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ กลุ่มแม่บา้ นฯลฯ ฉะนั้นกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่หลังถือว่าเป็ น
ลูกหลาน ของนิคมสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ก็เป็ นสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนด้วยเป็ นส่ วน
ใหญ่ และมีหมู่บา้ นสหกรณ์ เรี ยกว่า บ้านสหกรณ์ โรงเรี ยนสหกรณ์ วัดที่เกิดจากการสนับสนุนจาก
สหกรณ์นิคม เป็ นบริ บทพื้นฐานขององค์กรในตําบลเขาขาว
2. สมาชิกในตําบลมีจิตสํ านึกองค์ กร คือ สมาชิกกลุ่มองค์กร สหกรณ์ มีจิตสํานึกว่า
ตนเองเป็ นเจ้าขององค์กร ด้วยการถือหุ น้ กับกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ก็ตอ้ งร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ มีความ
ตั้งใจที่จะเข้าร่ วมรับผิดชอบปั ญหาต่าง ๆ กับบุคคลอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ยอมรับในศักยภาพของ
กันและกันและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างกลุ่มสมาชิก ทําให้สมาชิกพร้อมที่จะมีส่วน
ร่ วมในการแก้ไขปั ญหาของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ หรื อเครื อข่ายร่ วมกัน
3. มีจิตวิญญาณสหกรณ์ คือการที่สมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์
มีความจงรักภักดีต่อกลุ่ม องค์กร เสี ยสละทํางานเพื่อกลุ่มและเครื อข่าย (กิติศกั ดิ์ แสงทอง รองนายก
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องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาขาว กล่าว ณ โรงแรมทวินโลตัส เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 ) “.. ปู่ ย่ า
ตายายได้ มีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ สมัยเด็ก ผมลืมตามา ก็เห็นสหกรณ์ นิคมเป็ นบ้ าน
เกิด เวลาปลูกถั่วดินเราจะไปขายให้ สหกรณ์ พ่อค้ ามีแบงค์ ใหม่ ๆมาขอซื้อ สหกรณ์ ให้ เงินเป็ นเศษ
สตางค์ เก่า ๆ พ่อผมยังไม่ ยอมขายให้ พ่อค้ าเลย เราขายให้ สหกรณ์ จนสหกรณ์ พฒ
ั นามากขึน้ ใน
ปัจจุบันมีองค์กรต่ าง ๆ อีกมากมายในเขาขาว.. ปัจจุบนั ผมก็ยงั เป็ นสมาชิกสหกรณ์ กิจกรรมสหกรณ์
จะล้มไม่ ได้ เป็ นเรื่องบาป เพราะบรรพบุรุษสร้ างให้ มาแล้ ว .... และถ้ าสร้ างเครือข่ ายร่ วมมือกันได้ ทุก
กลุ่ม องค์ กร ในตําบลได้ ก็จะเป็ นสิ่ งทีเ่ ป็ นบุญของบ้ านเมืองอย่ างมาก ทีค่ นรวมใจกันได้ จะได้ ทาํ งาน
กันสนุก ....”
เมื่อสมาชิก กลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่าย มีองค์กรที่สามารถแก้ปัญหาของ
สมาชิกจนสามารถเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวร่ วมกันเรี ยกว่าเกิด จิตวิญญาณสหกรณ์ คือความจงรักภักดีแบบ
สหกรณ์ ( spirit of cooperative)
4. เป็ นเครือข่ ายแห่ งการเรียนรู้ คือสมาชิกและคณะกรรมการของเครื อขายตําบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว มีความประสงค์วา่ เมื่อมีเครื อข่ายจะได้ร่วมกันเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในการแก้ปัญหาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้สมาชิก กลุ่ม องค์กรสหกรณ์ในตําบลมีการพัฒนาสา
มารแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สมาชิก ได้ และให้มีความตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา รู ้ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอยูน่ อกเหนือภารกิจของเครื อข่าย ต้องการให้คณะกรรมการร่ วมศึกษาดู
งาน การมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ และนํามาใคร่ ครวญตรึ กตรอง ร่ วมกันตัดสิ นใจร่ วมกัน ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดร่ วมกันในการประชุมกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย ทุกเดือน หรื อ
เมื่อมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครื อข่าย ก่อให้ เกิด
ปัญญา ในการแก้ปัญหาของเครื อข่าย และคนในชุมชนได้ตลอดเวลา
5. ต้ องมีการบริหารจัดการเครือข่ ายทีด่ ี คือ ตัวแทนกลุ่ม องค์กร คณะกรรมการของ
เครื อข่ายมีความคิดเห็นสรุ ปร่ วมกันว่าเครื อข่ายจะประสบผลสําเร็ จต้องสามารถในการจัดการตนเอง
บริ หารจัดการเครื อข่าย ให้สามารถประสานงานสมาชิกได้รวดเร็ว มีโครงสร้างการดําเนินงานชัดเจน มี
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
สามารถดําเนินงานได้มีประสิ ทธิภาพขึ้น สามารถประเมินผลการการ
ดําเนินงานเครื อข่ายของตนเองได้ และต้องทําให้สมาชิกกลุ่ม องค์กรมีความเข้าใจในหลักการวิธีการ
ดําเนินงานของเครื อข่ายตําบลฯ ให้ชดั เจน ด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วจะได้รับความร่ วมมือส่ วนใหญ่ที่
สมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ไม่ให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม เพราะไม่เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ ของ
องค์กร ที่ตนเองสังกัดและของเครื อข่าย
6. มีภาวะผู้นํา คือ ผูน้ าํ คือประธาน คณะกรรมการของกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายดํารงตน
ให้เห็นว่าเป็ นผูม้ ีคุณธรรม มีความมานะ อดทน พร้อมที่จะเสี ยสละเพื่อมวลสมาชิก และมีความโปร่ งใส
เป็ นผูป้ ระสานความคิดของสมาชิกได้ดี ให้โอกาสสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นไม่ผกู ขาดความคิดหรื อ
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เป็ นเจ้าขององค์กร เครื อข่ายเพียงผูเ้ ดียว (การใช้อาํ นาจเผด็จการ เก่งคนเดียว) พร้อมที่จะเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับผูอ้ ื่นและของกันและกันอยูเ่ สมอ ( ใช้กระบวนการจัดการความรู ้ ใคร
มีอะไรดีกบ็ อก แลกเปลี่ยนกันไม่มีความรู ้กห็ ามาจากภายนอกชุมชน)
7. ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นหลักในการทํากิจกรรมทุกด้าน ให้สมาชิก
คณะกรรมการของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เครื อข่าย ให้รู้จกั ความพอเพียงพอดี ไม่โลภในการทํากิจกรรม
ที่เห็นว่าได้กาํ ไรดี แต่ไม่มนั่ คง ไม่ประมาทในการลงทุนในกิจกรรมที่สมาชิกเครื อข่ายและกลุ่ม
ต้องการก่อนเท่านั้นและมีภูมิคุม้ กันคือคิดวางแผนเผือ่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่ วมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ของกลุ่มสมาชิกที่ตอ้ งเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ เช่น ราคายางสูงขึ้น หรื อราคาตํ่าลง
ต้องการให้มีการแปรรู ปนํ้ายางพารา ไม้ยางพารา ขององค์กรร่ วมกันในระดับในตําบลให้มีผลผลิต
ลักษณะต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ส่งนํ้ายางให้กบั สหกรณ์สงั เคราะห์กองทุนสวนยาง (สกย.) เท่านั้น
8. เพือ่ ให้ การพัฒนากลุ่ม องค์ กร เครือข่ ายแบบยัง่ ยืน เป็ นกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายที่
เข้มแข็งมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้กลุ่ม เครื อข่ายดํารงอยูแ่ ละดํารงต่อไปได้ โดยไม่ล่ม
สลาย อันเป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน คือมีการพัฒนาคน (ทรัพยากรมนุษย์)เป็ นอันแรกไม่ใช่เชื่อมโรง
เรื่ องธุรกิจอย่างเดียว การพัฒนาคนเริ่ มตั้งแต่ผนู ้ าํ สมาชิกของกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายให้มีบุคลิกลักษณะ
ความเป็ นผูน้ าํ ที่แท้จริ ง และรวมถึงกลุ่มเยาวชนของตําบล มีการศึกษา เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และให้
สมาชิก ประชากรของตําบลมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ปราศจากโรคภัย (มีน้ าํ อากาศ อาหารปลอดสารพิษ)
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและรณรงค์ให้คนในชุมชนรักษาสิ่ งแวดล้อม และปราศจาก
สารเคมี มีโครงการทําการวิจยั ร่ วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีผสมภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ในการผลิต ปุ๋ ย พืชผัก อาหาร ถือว่าเป็ นการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืนเพราะพัฒนาแบบ
สมดุล คือพัฒนาทุก ๆด้านแบบองค์รวม ไปพร้อม ๆ กัน นัน่ เอง
9. องค์ กร หน่ วยงานส่ งเสริมสนับสนุน การร่ วมมือประสานงานในการสนับสนุน
ส่ งเสริ มกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายโดยการบูรณาการการทํางานร่ วมกันขององค์กรสนับสนุน เพื่อ
ไม่ให้งานซํ้าซ้อน และเสี ยเวลา งบประมาณ และให้มีความต่อเนื่องไม่ใช่ส่งเสริ มแล้วปล่อยทิ้งไม่มีการ
ติดตามหรื อเมื่อมีปัญหาก็ควรสนับสนุนส่ งเสริ มต่อจนสามารถดําเนินงานต่าง ๆ ได้เอง การรวมเป็ น
เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ และมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจําตําบลเป็ น
ศูนย์ประสานงานทุกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ได้น่าจะลดความซํ้าซ้อนของงานพัฒนาในพื้นที่ได้ และทํา
ให้เกิดความร่ วมมือกันแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่น ๆ ในระดับตําบลขององค์กรทุกภาคส่ วนได้
สรุ ป ครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ในปัจจุบนั สามารพัฒนาให้
กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เข้าใจแนวคิดหลักการการเป็ นเครื อข่ายคุณค่า พร้อมมาร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายที่จะ
ร่ วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในตําบลเขาขาว เป็ นเครื อข่ายพื้นที่ระดับตําบล ซึ่ง
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ผลการวิจยั ครั้งนี้มี รู ปแบบ ขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายได้ชดั เจนในระดับหนึ่ง และต้องมีการ
ปฏิบตั ิการดําเนินการจัดการความรู ้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและปั ญหาอื่น ๆ ของกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์และเครื อข่ายต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาปฏิบตั ิการไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตามเป้ าประสงค์ที่
วางไว้ ในขณะเดียวกันเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีการ สร้ างเป้ าหมายการจัดการความรู้ มีวสิ ั ยทัศน์
ร่ วมกับกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่ายขึ้นใหม่ให้ชดั เจน และทดลองปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ให้
เห็นผล จนมีตวั ชี้วดั ที่สามารถเป็ นเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ตน้ แบบให้กบั ตําบลสหกรณ์ฯ อื่น และถ้า
พัฒนาให้ คน สมาชิก กรรมการ (ทรัพยากรมนุษย์ ) ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในระดับตําบล ให้มี
ความร่ วมมือ สามัคคี มีคุณธรรม มีความรู ้ความสามารถ แก้ปัญหาความยากจนและปั ญหาอื่น ๆของ
สมาชิก กลุ่ม องค์กรได้ จึงจะแสดงว่าเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ ฯ มีความสําเร็ จบรรลุเป้ าหมายของ
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทีค่ วรมุ่งเน้ นไปทีก่ าร พัฒนาคนให้ ปรากฏคุณค่ าสหกรณ์ ในตัวคนอย่ าง
แท้ จริง และสามารถทําให้คนพร้อมที่จะร่ วมกันพัฒนา กับองค์กรอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมือง
การปกครอง สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม จนเป็ นตัวอย่างให้กบั กลุ่ม องค์กร เครื อข่ายในพื้นที่อื่น ๆได้
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ควรที่จะเผยแพร่ แนวคิดและวิธีการของ เครื อข่ายพื้นที่ระดับตําบล
ขบวนการสหกรณ์ เป็ นเครื อข่ายคุณค่า เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยัง่ ยืน

บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
โครงการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์ใน
การวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาพรวมของกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพือ่ เสริ มสร้างพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3. ศึกษาปัจจัยความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณค่าในการแก้ปัญหาความยากจน
แนวคิดในการดําเนินงานวิจัย
1. เน้น การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ โดยให้ก ลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์ แ ละ เครื อข่า ย
ประเมินศักยภาพตนเอง เพื่อให้รู้จกั ตนเอง รู ้ศกั ยภาพเครื อข่าย รู ้พฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ ในการ
ดําเนินงาน และความยากจน
2. สนับสนุ นให้เกิดการสร้างเครื อข่ายคุณค่า (เครื อข่ายมิตรภาพ) เพื่อไปหนุ นเสริ ม
กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
3. ศึกษากระบวนการ ผลที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ และการสร้ างเครื อข่าย
คุณค่าเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
สรุ ปผลการดําเนินงาน
 แผนดําเนินการ กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า ทีมนักวิจยั โครงการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีข้นั ตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงโครงการเตรี ยมการในระหว่างนักวิจยั ร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้ าหมายโครงการวิจยั
2. การจัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการกับกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ องค์กรภาครัฐ
3. วิเคราะห์สถานการณ์ระดับประเทศ โลก ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และชี้ชวนเข้า
ร่ วมโครงการ
4. วิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายเพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า
5. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อค้นหารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายต้นแบบ
6. การกําหนดแผนปฏิบตั ิการเครื อข่าย ภายใต้การหนุนเสริ มของทีมวิจยั
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การดําเนินงานวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช การ
วิจยั ได้ดาํ เนิ นเป็ นไปตามแผนการวิจยั ที่วางไว้ (แสดงรายละเอียดของแผนในบทที่ 3) เนื่ องจากใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีประชากร อาณาเขตพื้นที่และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมาก จึงมีกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายจํานวนมาก ทําให้การวางแผนในระยะแรกของ
การวิจยั มีปัญหาว่าจะเอาเครื อข่ายอะไรสักเท่าไหร่ เพราะหลายเครื อข่ายและองค์กรที่ได้เข้าร่ วมในเวที
สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ต่างก็ตอ้ งการให้ทีมวิจยั เข้าไปเสริ มสร้างหนุ นเสริ ม
พัฒนาเครื อข่าย แต่เมื่อได้ทาํ การศึกษาศักยภาพของเครื อข่ายต่าง ๆ ประมาณ 8 เครื อข่าย ในขณะที่ยงั
มีเครื อข่ายอื่นๆอีกบางส่ วน ที่เข้าไปไม่ถึงด้วยเพราะมีเวลาในการวิจยั น้อยเกรงว่าจะไม่ทนั กับระยะเวลา
โครงการวิจยั ที่มีแค่ 1 ปี สําหรับเครื อข่ายที่ได้เข้าไปศึกษาศักยภาพการดําเนินงาน ได้แก่เครื อข่ายออม
ทรัพย์มุสลิม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื อข่ายธนาคารหมู่บา้ น จังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื อข่าย
กลุ่ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย์เ พื่ อ พัฒ นาครบวงจรชี วิ ต เครื อข่ า ยออมทรั พ ย์ชุ ม ชนแออัด จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ชุ มนุ มสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ชุมนุ มสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
เครื อข่ายผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื อข่ายสตรี และ
เยาวชนสหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช กลุ่มสหกรณ์ ออมทรั พย์และ สหกรณ์ นิ คม การที่ ทีม
งานวิจ ัยสามารถเข้าไปศึ กษากลุ่ ม องค์กรเครื อข่ า ยได้มาก เพราะกรรมการวิจ ัยส่ ว นใหญ่ มาจาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบกับประธานโครงการวิจยั มีความสัมพันธ์กบั
เครื อข่ายองค์กรการเงินชุมชนต่าง ๆ มาก่อน และทีมวิจยั ต้องการศึกษาเรี ยนรู ้ศกั ยภาพของสหกรณ์ทุก
ประเภทให้ได้มากที่สุด ในที่สุดทีมงานวิจยั ได้ปรึ กษากับทีมประสานงานกลางที่ลงมาติดตามงานทีม
วิจยั พื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ได้สรุ ปลงความเห็นร่ วมกันที่จะหนุนเสริ มเครื อข่ายเหล่านั้นให้เป็ น
เครื อข่ายคุณค่า (พันธมิตร)ได้ 3 รู ปแบบ
ทีมงานวิจยั จึงได้คดั เลือกเครื อข่ายที่มีอยู่เดิมหลังจากศึกษาศักยภาพแล้วได้หนุ น
เสริ มต่อยอดเป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้นใหม่และเป็ นเครื อข่ายเก่าจากกระบวนการวิจยั ได้ เครื อข่ายคุณค่า 3
รู ปแบบ ได้แก่
1. เครื อ ข่ า ยการเงิ น ชุ ม ชน คื อ เครื อข่ า ยกลุ่ ม สัจ จะสะสมทรั พ ย์เ พื่ อ พัฒ นา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน มีชื่อใหม่ว่า เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมืองนคร
3. เครื อข่ ายพืน้ ที่ คือเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกี ยรติ ตําบลเขาขาว
อําเภอทุ่งสง
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ที ม วิ จ ัย จึ ง เข้า ไปเจาะลึ ก และพัฒ นาหนุ น เสริ มต่ อ ยอดจนสามารถหนุ น
เสริ มสร้ างให้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ให้กบั เครื อข่ายเดิ มจนสามารถมี ลกั ษณะเครื อข่ายคุณค่าได้ 2
เครื อข่ าย มี ปรั ช ญา วิ สัย ทัศน์ เป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละภารกิ จ หลัก จนสามารถปฏิ บตั ิ ง าน
เครื อข่ายให้มีการดําเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นจากผลการติดตามประเมินผล คือเครื อข่ายกลุ่ม
สัจจะฯ กับเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ ส่ วนเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขา
ขาว หลังจากทีมวิจยั ได้เข้าไปต่อยอดทําการวิจยั ต่อจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ที่
ได้ริเริ่ มโครงการตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ไว้บา้ งแล้วซึ่ งส่ วนใหญ่กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายเป็ นกลุ่ม
สหกรณ์จดทะเบียนในตําบลเขาขาวเท่านั้น
เมื่อทีมวิจยั เข้าไปทําการวิจยั ตามขั้นตอนเป็ นขั้นตอน
กระบวนการสร้ างเครื อข่าย และสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ กลุ่ม องค์กรที่ เป็ นกลุ่มการเงิ น
ชุมชน กลุ่มแม่บา้ นและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่ วมกับเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ได้เพิ่มขึ้น และเมื่อ
ทุก ๆ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ได้ตระหนักและมองเห็ นวัตถุประสงค์การรวมกันเป็ นเครื อข่ายที่ชดั เจน
จากการเปิ ดเวทีผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร สามารถทําให้ตวั แทนกลุ่ม องค์กรเข้าใจว่าเครื อข่ายตําบลสหกรณ์
สามารถพัฒนากลุ่ม องค์กรให้พฒั นาขึ้นได้ โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาคน ผูน้ าํ ก่อน และนําไปสู่ ระบบ
การบริ หารจัดการกลุ่มสมาชิ กเครื อข่าย และได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่ความสัมพันธ์ของกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ หน่ ว ยงานสนับ สนุ น โดยใช้ศูน ย์ถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารเกษตร ประจําตํา บลเป็ นศูน ย์
ประสานงาน ทั้งในรู ปคณะกรรมการดําเนินงาน และสถานที่ จึงมีการวางแผนเพื่อพัฒนาเครื อข่ายให้
มีแผนกลยุทธ์ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ฯลฯ ของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ต่อไป เนื่องจากมีเวลาของ
การดําเนินการวิจยั น้อยและต้องสรุ ปผลการวิจยั ก่อน ทีมงานวิจยั จึงหวังว่าจะดําเนิ นการวิจยั พัฒนาต่อ
จนสามารถทําให้รูปแบบเครื อข่ายพื้นที่ตาํ บลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติมีแผนกลยุทธ์ มีการปฏิบตั ิการ
ดําเนิ นงานของเครื อข่ายจนกําหนดปั จจัยความสําเร็ จของเครื อข่ายเป็ นเครื อข่ายต้นแบบให้กบั พื้นที่
ตําบล อื่น ๆ ได้
 ปัญหาและอุปสรรค์ ทเี่ กิดจากทีมวิจัย และปัจจัยสภาพแวดล้ อมอืน่
1. ปัญหาและอุปสรรค์จากทีมวิจยั ส่ วนใหญ่ทีมวิจยั จะมีงานประจําจะไม่มีเวลา
ทุ่มเทให้กบั การวิจยั ได้ทุกคนตลอดเวลา ซึ่ ง เป็ นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช 2 คน
และจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช 4 คน ทําให้ที่สามารถทําการวิจยั ได้ล่าช้าเพราะมีภาระ
งานหลักในขณะที่มีลุ่ม องค์กร เครื อข่ายมีเป็ นจํานวนมากในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
2. ความไม่ชดั เจนในโครงการของทีมวิจยั ว่าจะพัฒนาเครื อข่ายหรื อชุมนุม
สหกรณ์ในพื้นที่มีอยูเ่ ดิมให้พฒั นาทุกเครื อข่ายได้มากน้อยแค่ไหน หรื อจะให้เกิดเครื อข่ายใหม่จากการวิจยั
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3. การบันทึกข้อมูลในเวทีวิจยั ต่างๆ ของ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ถ้าทีมวิจยั ไม่
วางแผน เป้ าหมาย ทําความเข้าใจบทบาท การทําหน้าที่ของนักวิจยั แต่ละคนแต่ละครั้ง ให้ชดั เจนกันไว้ก่อน
จะทําให้มีปัญหาทางการบันทึกข้อมูล การเช่น ต้องมีการบันทึกด้วยเทป การแปลข้อมูลจากเวทีการวิจยั
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกันจากนักวิจยั ทุกคน กับตัวแทนกลุ่ม องค์กร
เครื อข่าย ส่ วนใหญ่ตกเป็ นภาระหัวหน้าโครงการวิจยั เพราะหน่วยงาน สถานที่ทาํ งานไกลกัน ทําให้ต่าง
ทําภาระหน้าที่และหาเวลาว่างพบกันยาก ถ้าไม่นดั แนะล่วงหน้า
4. หัว หน้า หน่ ว ยงานสํา นัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด ไม่ เ ข้า ใจในระยะแรก ที่
เจ้าหน้าที่ไปทํางานร่ วมกับสถานศึกษา หรื อคาดว่าน่ าจะเป็ นหน้าที่ของสหกรณ์จงั หวัดทั้งหมดในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทําให้กรรมการวิจยั ที่เป็ นนักวิชาการสหกรณ์ ทํางานวิจยั ได้ไม่เต็มที่ ทุกคน
จนกระทัง่ ผลการวิจยั ออกมาเป็ นผลงานที่สามารถพัฒนานักวิชาการสหกรณ์ ที่เคยปฏิบตั ิงานประจําแบบการ
พัฒนาลงไปอย่างเดียว ต่อเมื่อกระบวนการวิจยั เข้าไปร่ วมพัฒนาและหนุนเสริ มต่อ ให้กบั กลุ่ม สหกรณ์จด
ทะเบียน กลุ่มเกษตรกร และเป้ าหมายที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชริ เริ่ มเช่น เครื อข่ายตําบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถมองเห็นปั จจัยชี้วดั และกระบวนการสร้างเครื อข่ายได้ชดั เจนมากขึ้น ใน
ระยะหลังการของการวิจยั และได้นาํ ไปเป็ นตัวอย่างเผยแพร่ ในการพัฒนาในตําบลสหกรณ์ในตําบลอื่น ๆ
ต่อไป และได้เรี ยนรู ้ศกั ยภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ท้ งั 2 ชุมนุม ฯลฯ ที่จะต้องมีการหนุน
เสริ มต่อไปแม้นในงานวิจยั นี้จะไม่สามารถพัฒนาหนุนเสริ มสหกรณ์ทุกประเภทได้ แต่หวังว่าในการพัฒนา
สหกรณ์ ใ นแผนต่ อ ไปน่ า จะสามารถมองเห็ น งานการพัฒ นาส่ ง เสริ ม ของสํา นั ก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
5. ปั ญหาจากสมาชิกและคณะกรรมการเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หาเวลาว่าง
ตรงกันยาก เพราะต้องไปทําการตลาด ในต่างอําเภอ ต่างจังหวัดบ่อย ๆ หรื อติดงานสัมมนา ทําให้งานวิจยั
ต้องผลัดเปลี่ยนเวลาจากแผนงานเดิมออกไป จากแผนที่วางไว้อยูบ่ า้ ง
6. ปั ญหาด้านเวลาของโครงการวิจยั สั้นแค่ระยะเวลา 1 ปี ของการวิจยั ไม่
สามารถทําการวิจยั พัฒนาเห็นตัวบ่งชี้ วดั ปั จจัยความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณค่าได้ชดั เจนเท่าที่ควร ถ้าใช้
เวลา 2 ปี จะเห็ นการพัฒนาการเชื่ อมโยงวงสัมพันธ์ของกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายและมีตวั ชี้ วดั
ความสําเร็ จได้ชดั เจนกว่านี้
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ประโยชน์ ทตี่ ัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
 องค์ ความรู้ใหม่ จากการวิจัย
องค์ความรู ้ใหม่ของการวิจยั ที่ได้รับ หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับสภาพทัว่ ไป ศักยภาพ
กลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายที่มีในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช กับปั จจัยชี้ วดั ความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณ
ค่าที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้
1. สภาพขอกลุ่ มองค์ กรในจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช เนื่ องจั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช เป็ นจังหวัดที่ใหญ่มีพ้ืนที่แบ่งเป็ นอําเภอได้ 23 อําเภอ และมีจาํ นวนประชากรมาก จึงมี
กลุ่ม องค์กร ภาคประชาชนหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าสหกรณ์ภาคประชาชน เป็ นจํานวนทั้งหมดที่ศึกษาได้
ประมาณ 2,544 กลุ่ม ซึ่ งส่ วนใหญ่กลุ่มเหล่านั้นจัดตั้งมาจากนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐในยุคสมัย
เช่ นกลุ่มที่มาจากนโยบายของรัฐได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนและ กลุ่ ม เกษตรกรเป็ นต้น กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ที่ จ ัด ตั้ง แต่ ร ะยะแรกส่ ว นใหญ่ จ ะ
ดําเนิ นงานดี มีความเข้มแข็งมากกว่ากลุ่มที่เพิ่งจัดตั้งในช่วงหลังเศรษฐกิจวิกฤตในปี 2539 เช่ นกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและกองทุนชุมชนเมือง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้ทวั่ ถึง
ส่ วนธนาคารหมู่บา้ น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ และกลุ่มออมทรัพย์อิสลาม เป็ นกลุ่มที่เกิดมาจากประชาชน
ร่ วมกันจัดตั้งร่ วมกับสถานศึกษาร่ วมกับ องค์กรภาคประชาชน ใช้หลักทางศาสนาในการปฏิบตั ิกิจกรรม
กับสมาชิก โดยเฉพาะกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต สามารถดําเนินกิจกรรม
การเงินชุ มชนไปควบคู่กบั การพัฒนาคน (สมาชิกและคณะกรรมการ) โดยใช้หลัก ศีลธรรม มากกว่าใช้
หลักนิ ติศาสตร์ ใช้วิธีการประชาสังคมในการแก้ปัญหา ยกกรณี บาป –บุญ-คุณ-โทษ มาใช้กบั สมาชิ ก
เมื่อมีปัญหากับสมาชิก กลุ่มสัจจะฯ และเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถพัฒนากิจกรรม ของกลุ่มได้หลาย
อย่า งและตรงกับ ความต้อ งการของสมาชิ ก เมื่ อ มี ทุ น สะสมมากขึ้ น จึ ง นํา มาลงทุ น ในกิ จ กรรมที่ มี
ประโยชน์ต่อสมาชิ ก และใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางหลักในการดําเนิ นงานของกลุ่มและ
เครื อ ข่ า ยมาตั้ง แต่ เ ริ่ ม จัด ตั้ง กลุ่ ม ธนาคารหมู่ บ ้า นกลุ่ ม ที่ จ ัด ตั้ง ในระยะแรก ๆ โดยการส่ ง เสริ ม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สามารถดําเนิ นงานได้ดี
และยังรวมกันเป็ นเครื อข่ายระดับจังหวัดได้แต่มีกิจกรรมน้อยทําให้เครื อข่ายไม่พฒั นาเท่าที่ควร ส่ วนกลุ่ม
ธนาคารหมู่บา้ นที่มีองค์กรต่างๆ ส่ งเสริ มให้จดั ตั้งในระยะหลัง ๆ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐจะขาดหลักการ
ดําเนิ นงานทําให้มีปัญหาในการดําเนิ นงานและล้มเลิกไปเป็ นส่ วนใหญ่ เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์อิสลาม
กลุ่มสมาชิกเกิดมาจากการสนับสนุนของสํานักงานองค์กรชุมชน (พอช.) และเป็ นกลุ่มออมทรัพย์เดิม กับ
ธนาคารหมู่บา้ นที่มีสมาชิกนับถือศาสนาอิสลามมาร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย การดําเนินงานมีศกั ยภาพแต่ยงั ไม่
มียทุ ธศาสตร์ที่ชดั เจน เช่นเดียวกับเครื อข่ายธนาคารหมู่บา้ น
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กลุ่มสหกรณ์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ทุก
ประเภทรวมกัน มีจาํ นวน 417 กลุ่ม สหกรณ์ที่ดาํ เนินงานได้ดีและมีผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุดคือสหกรณ์ออมทรัพย์ มีจาํ นวน 18 สหกรณ์ สหกรณ์ ร้านค้ามีจาํ นวนลด
น้อยลง เพราะถูกแย่งชิ งลูกค้าจากผูป้ ระกอบการค้ารายใหญ่จากต่างประเทศ สหกรณ์ ร้านค้าที่สามารถ
ดํา เนิ น งานพออยู่ไ ด้ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสหกรณ์ ร้ า นค้า ในสถานศึ ก ษา เพราะต้อ งขายอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นให้
นักศึกษาในลักษณะสหกรณ์แบบปิ ด และมหาวิทยาลัยอยูไ่ กลกับตัวเมือง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ บ ริ การส่ ว นใหญ่ ด ํา เนิ น งานได้ดี สหกรณ์ ที่ มี ปั ญ หามากที่ สุ ด คื อ สหกรณ์ ป ระมง เพราะ
คณะกรรมการไม่มีความสามารถในการบริ หาร และการจัดตั้งมาจากสมาชิกหวังให้รัฐช่วยมากกว่าจะช่วย
ตนเอง และการควบคุมพื้นที่การผลิตของสมาชิกทําได้ยาก สหกรณ์จดทะเบียนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการทํา
แผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ ออมทรัพย์ ต้องการพัฒนารวมกันเป็ นเครื อข่ายแต่ยงั ไม่สามารถหาตัวผู ้
ประสานงานได้ แต่ได้ร่วมทําธุรกรรมการเงินกับเครื อข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ในบางสหกรณ์
2. เครือข่ ายองค์ กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย เครื อข่ายชุมนุมสหกรณ์
2 ชุมนุม คือชุมชนสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่ วนเครื อข่ายองค์กรภาคประชาชนที่ทีมวิจยั ศึกษาศักยภาพ มีอยู่ 5
เครื อข่ายเป็ นเครื อข่ายการเงินชุ มชนคือ เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาคุณธรรมครบวงจรชี วิต
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื อข่ายออมทรัพย์อิสลามจังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื อข่ายธนาคารหมู่บา้ น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เครื อข่ายออมทรัพย์ชุมชนแออัด เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็ นเครื อข่ายระดับ
จังหวัด 2 เครื อข่าย ได้แก่เครื อข่ายผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จังหวัดนครศรี ธรรมราช
และเครื อข่ายสตรี และเยาวชนสหกรณ์ นครศรี ธรรมราช การก่อตั้งเครื อข่ายส่ วนใหญ่มาจากนโยบาย และ
การสนับสนุ นจากรั ฐ
การดําเนิ นงานยังไม่ สามารถบริ หารจัดการได้ดี และยัง ไม่ ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ ถ้าไม่มีการพัฒนาให้มีแผนกลยุทธ์ เป้ าหมาย ที่ชดั เจน อาจจะเกิดปั ญหาขาดทุนได้
ในอนาคต โดยเฉพาะชุมนุ มสหกรณ์ และเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่ วนเครื อข่ายที่มีการทํากิจกรรม
ตอบสนองความต้องการสมาชิกและพัฒนาสมาชิกได้ดี ได้แก่เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พฒั นาครบ
วงจรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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3. เครือข่ ายคุณค่ า จากการวิจยั เสริ มสร้างพัฒนาหนุนเสริ มเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิม สามารถ
เป็ นต้นแบบเครื อข่ายคุณค่าได้ 3 รู ปแบบ เครื อข่ายแต่ละเครื อข่ายต่างมีเป้ าหมายวัตถุประสงค์และกิจกรรม
ดําเนินงานสอดคล้องกับปัญหาของสมาชิกทําให้มีความชัดเจนเป็ นไปตามลักษณะสําคัญ หรื อวัตถุประสงค์
ของเครื อข่ายคุณค่า( Value Chain) ดังรายละเอียดความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3
รู ปแบบ ที่นาํ มาสรุ ปให้เห็นพอสังเขปดังนี้
 เครือข่ ายการเงินชุ มชน : เครือข่ ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรม
ครบ จรชีวติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดตั้งมาจาก เมื่อกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ ายาง
ประสบความสําเร็ จในการจัดตั้งกลุ่มการเงินในชุมชนโดยใช้หลักพุทธศาสนาเป็ นกติกาในการดําเนินงานใน
ระยะแรก ได้ขยายกลุ่มสัจจะฯ ในต่างอําเภอได้มากขึ้น จึงตั้งเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯชื่อว่าเครื อข่ายกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตจังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543
จนถึงปัจจุบนั ( ตุลาคม 2549) มีสมาชิกกลุ่มสัจจะฯรวม จํานวน 3,274 คน จากสมาชิกกลุ่มสัจจะฯจาก 8
อําเภอ จํานวน 14 กลุ่ม และมีทุนของกลุ่มสมาชิกรวม 5,962,190 บาท (ตาราง 5) การมีกิจกรรมร่ วมกัน
ของสมาชิกกลุ่มกับเครื อข่ายสัจจะฯ หลากหลายกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการสมาชิกได้ คือ กองทุน
สวัสดิการสมาชิก กากนํ้าตาล ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด นํ้าดื่ม พืชผักปลอดสารพิษ โดยเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ
ได้พฒั นาให้มีแผนกลยุทธ์ หลังจากที่ทีมวิจยั เข้าไปหนุนเสริ ม ทําให้มีปรัชญา วิสยั ทัศน์ และเป้ าหมาย
ชัดเจนพร้อมวัตถุประสงค์ที่เมื่อปฏิบตั ิกรรมต่างๆ แล้วสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กบั สมาชิกเครื อข่าย
ได้ดีจากการประเมินการดําเนินงานหลังจากได้ทาํ แผนกลยุทธ์แล้ว
ซึ่งวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายกลุ่ม
สัจจะฯที่สอดคล้องความต้องการของสมาชิกและมีวิสยั ทัศน์
เป้ าหมายรวมอยูด่ ว้ ยในวัตถุประสงค์ของ
เครื อข่ายดังนี้
วัตถุประสงค์ ของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
1. เพื่อให้การดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นการดําเนินงานโดยใช้
หลักการทางพุทธศาสนา ตามแนวของพระอาจารย์ สุ บิน ปณี โต และหลักปรัชญาวิสยั ทัศน์ของเครื อข่าย
2. เพื่อส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม โดยใช้เงินหมุนเวียนในชุมชน เป็ นเครื่ องมือ
ในการสร้างอนาคตของชุมชน ให้บรรลุการมีสามัคคีธรรม
3. เพื่อพัฒนาจิตใจ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองสิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมตามแนวทางศาสนาและสร้างระบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายฯ
4. เพื่อร่ วมระดมทุน ทําธุรกิจชุมชนร่ วมกัน และมีการจัดสรรกําไรส่ วนหนึ่งใน
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การทําธุรกิจ เพื่อก่อตั้งเป็ นทุนสนับสนุนมูลนิธิของเครื อข่าย เพื่อรองรับงานของการพัฒนาเครื อข่ายให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
5. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายมีการบริ หารจัดการด้าน การเงิน บัญชี ให้มี
ระบบและยึดถือปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน

เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ : เครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
มาจากเครื อข่ายความร่ วมมือของเกษตรกรด้านการผลิต เนื่องจากผลิตผลด้านการเกษตร
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีหลากหลาย ปรากฏว่าจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระดับจังหวัด 2 เครื อข่าย คือ เครือข่ ายภัณฑ์ ชุมชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ เกิดขึ้น
เพราะหน่วยงานภาครัฐริ เริ่ มเป็ นนโยบายของทางราชการ กับรัฐบาล โดยรวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
ระดับอําเภอ 23 อําเภอ ตั้งขึ้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2548 มีกลุ่มอยูจ่ าํ นวน 52 กลุ่ม ทุนดําเนินงาน 2 ล้าน 5 แสน
ปัจจุบนั มีสถานที่ต้ งั อยูใ่ นอาคารจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
บริ เวณเรื อนจําเก่าของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีการจัดกิจกรรมออกร้าน และนําผลิตภัณฑ์สมาชิกมาจําหน่ายได้ ประมาณ 1 ปี มีปัญหาด้านการบริ หาร
จัดการเครื อข่าย และด้านการตลาดของกลุ่มสมาชิกผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงมีสมาชิกบางส่ วนมารวมกลุ่มกับ
เครือข่ ายกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช องค์กรที่เกิดขึ้นมาจากการสนับสนุนส่ งเสริ มของ
สหกรณ์การเกษตร และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ในการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อให้มี
รายได้เสริ มกับกลุ่มแม่บา้ นและการฝึ กอบรมเยาวชนสหกรณ์ ปัจจุบนั มีจาํ นวน 62 กลุ่ม ได้รวมเป็ นเครื อข่าย
จากการส่ งเสริ มของสํานักงานสหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพราะว่ากลุ่มที่สามารถทําการตลาดสามารถ
ส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายภายนอกชุมชนได้มี ประมาณ 7-6 กลุ่ม ส่ วนใหญ่กลุ่มถนัดจะผลิตอย่างเดียว แต่ไม่
สามารถทําการจัดจําหน่ายได้ สมาชิกเครื อข่ายต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
ของอาชีพคือการต้องการเผยแพร่ ความรู ้ในการประกอบอาชีพไปสู่คนรุ่ นใหม่ต่อไป และเครือข่ ายการตลาด
วิสาหกิจชุ มชนผลิตภัณฑ์ กล้ วยเล็บมือนาง สวนจันทร์ ศรี อําเภอพรหมคีรี ที่มีสมาชิกกลุ่ม ประมาณ 18 กลุ่ม
เห็นความสําคัญของการรวมเครื อข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อทําการผลิต และการตลาด จากปั ญหาด้านการผลิตขาด
แคลนวัตถุดิบกล้วยเล็บมือนาง ปัญหากลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร ทําการผลิตแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไม่ต่อเนื่อง เมื่อ
ราคายางพารา ผลไม้มีราคาสูงซึ่งเป็ นอาชีพหลัก จึงละทิ้งอาชีพรองเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้เครื อข่ายต้องการเข้า
ร่ วมกับเครื อข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความมัน่ คงทางการตลาดของกลุ่มสมาชิกและเครื อข่าย จากการศึกษาศักยภาพ
เครื อข่าย และได้หนุนเสริ มทั้ง 3 เครื อข่าย จึงได้มีการรวมตัวกันสามารถกําหนดแผนกลยุทธ์ และวิสยั ทัศน์การ
ดําเนินงาน จนกระทัง่ ได้มีแผนกลยุทธ์และเป้ าหมายวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก
เครื อข่ายดังนี้
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เป้าหมายเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
1 การใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับกลุ่มองค์กร ทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน
2. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้.....หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนว
ทางการพัฒนากลุ่มเครื อข่าย
3. ประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน แบ่งปันด้วยความยุติธรรม
4. การเพิม่ ข้อได้เปรี ยบแข่งขันด้วยธุรกิจ รวมตัวการตลาดในรู ปแบบ
เครื อข่าย
6. เอื้ออาทรต่อชุมชน/สังคม
7. การพัฒนา/ส่ งเสริ มสมาชิกในทุก ๆ ด้าน
 เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว อําเภอทุ่งสง
ความเป็ นมา เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ริ เริ่ มมาจาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชเห็นว่าในปี พุทธศักราช 2549 เป็ นปี ที่มีความสําคัญกับวงการ
สหกรณ์หลายประการ คือเป็ นปี ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ 60
ปี และในปี 2549 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช ให้ได้ให้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัด แก้ปัญหาความ
ยากจนในยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการทางสั ง คม ส่ ง เสริ ม และพัฒ นา
กระบวนการรวมกลุ่ม การบริ หารจัดการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคมในการ
ประกอบอาชี พ มี รายได้เพียงพอต่อการดํารงชี พ ตามยุทธศาสตร์ การขจัดปั ญหาความยากจนของ
จังหวัด ซึ่ งได้ดาํ เนิ นโครงการมาตั้งแต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2548 –มิถุนายน 2549 เพื่อให้กลุ่ม องค์กร ที่มี
อุดมการณ์ มีการบริ หารจัดการในลักษณะเดียวกับสหกรณ์ ได้มีการบริ หารจัดการกลุ่ม ให้ดีข้ ึนและสามารถ
เชื่อมโยงเรี ยนรู ้กนั ในลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบกับกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไ ด้ด าํ เนิ นโครงการตําบลสหกรณ์ เฉลิ มพระ
เกี ยรติทวั่ ไปประเทศ มีเป้ าหมาย 876 ตําบล ระยะเวลาดําเนิ นการตั้งแต่ ปี 2549-2551 ซึ่ งรวมจังหวัด
นครศรี ธรรมราช จํา นวน 23 ตํา บลด้ว ย ทํา ให้ ที ม วิ จ ัย พัฒ นากระบวนการสหกรณ์ พื้ น ที่ จ ัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช ซึ่ งมี ก รรมการดํา เนิ น การวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเจ้า หน้าที่ นัก วิชาการสหกรณ์ จาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช 4 คน มีความเห็นว่าควรจะทําการ วิจยั พัฒนาตําบลสหกรณ์
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ให้เป็ นเครื อข่ายพื้นที่ระดับตําบล เป็ นต้นแบบให้กบั ตําบล อื่น ๆ ทั้งใน
พื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่ตาํ บลเขาขาว เป็ นเขตดําเนิ นงาน
ของนิ คมสหกรณ์ทุ่งสง ซึ่ งมีกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ หมู่บา้ นสหกรณ์ ทีมงานวิจยั จึงได้เข้าไปศึกษาวิจยั
แบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน เพื่อศึกษาหารู ปแบบและศึกษากระบวนการสร้างเครื อข่ายพื้นที่ จนกระทัง่ ได้
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ขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายพื้นที่ในรู ปแบบตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ได้ชดั เจนขึ้น (ภาพ 24
รู ปแบบการเชื่ อมโยงเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกี ยรติ ตําบลเขาขาว) เพื่อนําอุดมการณ์ สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์และเครื อข่ายคุณค่า มาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการ กลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ ในระดับตําบลร่ ว มกับองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้ ระหว่างกลุ่ม องค์ก ร
สหกรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ปรัชญาวิสัยทัศน์ ที่สมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ร่วมกันวางไว้ และโดย
การดําเนินงานบริ หารกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายเป็ นไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสู่ การพัฒนาสมาชิก
ให้ เป็ นคนมีคุณค่ าสหกรณ์ ที่แท้ จริ ง สามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กบั สมาชิ ก กลุ่ม องค์กร ประชาชน
ในระดับตําบลต่อไป
วัตถุประสงค์ ของ เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
โครงการตํา บลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ของสํา นัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
ร่ วมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้มีเป้ าหมายตรงกันจึงได้มีวตั ถุประสงค์ที่
สอดคล้อง และต่างกันบ้าง แต่เพื่อการนําไปสู่ การเป็ นเครื อข่ายคุณค่า จนได้เป็ นลักษณะของเครื อข่ายพื้นที่
ระดับตําบล สามารถพัฒนาให้ตน้ แบบในการนําไปพัฒนากลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ระดับตําบลให้กบั ตําบล
อื่น ๆ ได้ต่อไป ผลจากการดําเนินโครงการและการวิจยั สรุ ปได้ว่าเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
ตําบลเขาขาว มีวตั ถุประสงค์ ที่ผนู ้ าํ และ ตัวแทน กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ สรุ ปไว้ได้ดงั นี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติครบ 60 ปี
2. เพื่อนําหลัก แนวคิดของระบบสหกรณ์ มาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาความยากจน
และปั ญหาอื่น ๆ ของสมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ พร้อมกับ การบริ หารจัดการของกลุ่มองค์กร ในระดับ
ตําบลเขาขาวให้มีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
3. เพื่อเป็ นการเชื่ อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร (เครื อข่ายคุณค่า) ในนามของกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์และเครื อข่าย ที่มีความมุ่งหมายสําหรับการร่ วมมือกันในระยะยาว
4. การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นการดําเนินการระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่มีกรอบ
ทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน และพัฒนากลุ่มองค์กร ที่ยงั ไม่ชดั เจน ให้มีการบริ หารจัดการกลุ่มที่
ชัดเจนขึ้น
5. การเชื่ อ มโยงเครื อข่ า ยคุ ณ ค่ า เป็ นไปในลัก ษณะที่ เ กิ ด จากความต้อ งการของ กลุ่ ม
องค์กร สหกรณ์ ด้วยความสมัครใจ ในขณะที่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างก็ยงั มีอิสระในการดําเนิ นงานของ
ตนเองตามปกติ
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 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ ายคุณค่ าทั้ง 3 รูปแบบ
ปัจจัยความสําเร็ จของการดําเนินงานของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบซึ่งมีลกั ษณะที่
คล้ายกันและต่างกันบ้าง
ที่สามารถทําให้เห็นตัวชี้วดั ว่าเครื อข่ายเหล่านี้สามารถดําเนินงานเป็ นเครื อข่าย
คุณค่าสําเร็ จได้อย่างไร แม้ในบางเครื อข่ายจะเป็ นแค่การริ เริ่ มมีการดําเนินงานของเครื อข่ายคุณค่า ในขณะที่
การรวมตัวในเครื อข่ายเดิมก็ยงั ดําเนินการอยู่ ในที่น้ ีจะขอสรุ ปปัจจัยชี้วดั ความสําเร็ จรวมทั้ง 3 เครื อข่าย คือ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร และเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ ตําบลเขาขาว เครื อข่ายที่ถือว่าประสบความสําเร็ จและสามารถเผยแพร่ เป็ นแบบอย่างให้กบั เครื อข่าย
อื่น ๆ ได้คือเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เพราะ มีปัจจัยที่ทาํ ให้เครื อข่ายฯ เป็ นเครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จ
มากกว่าเครื อข่ายใด ๆ ที่มีในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เพราะมีหลักคิด หลักวิชาและหลักปฏิบตั ิที่
ชัดเจน ฉะนั้นการดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ จึงเป็ นเครื อข่ายคุณค่าตามหลักวิธีการสหกรณ์ที่
แท้จริ ง และยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วนเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร มี
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ หลักการที่มาจากความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนได้วางแผน
ร่ วมกัน โดยที่นกั วิจยั และหน่วยงานสนับสนุนไม่ได้เข้าไปกํากับชี้แนะและเครื อข่ายก็ดาํ เนินงานตามแผนที่
วางไว้ ส่ วนเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ จากวัตถุประสงค์โครงการและกระบวนการจัดตั้งเมื่อ
กลุ่ม องค์กรได้เข้าใจเป้ าหมายทั้งของทางหน่วยงานราชการ และการที่ได้เข้าใจและตระหนักในปัญหาของ
ทั้งภายในกลุ่ม องค์กรในพื้นที่ตาํ บลเขาขาว และกับการตระหนักถึงสภาพปัญหาภายนอกชุมชน เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ตกลงร่ วมกันที่จะให้เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ ควรจะมีศูนย์ประสานงานเป็ นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเป็ นศูนย์ประสาน และให้มี
วัตถุประสงค์ดงั ที่ได้ร่วมกันกําหนดไว้ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีแผนกลยุทธ์ที่ร่วมกันปฏิบตั ิการ
ทําแผนกลยุทธ์ต่อไป ดังนั้นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณค่าจึงมีดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักการอุดมการณ์ เครือข่ ายหรือหลักคิดทีด่ ี คือจากประวัติการริ เริ่ มจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ
และเครื อข่ายสัจจะฯ มีหลักคิดในการทํากิจกรรมของสมาชิกและคณะกรรมการดําเนินงาน เพือ่ ใช้ เงินสะสม
เป็ นเครื่องมือในการสร้ างอนาคตของคนให้ บรรลุการมีสามัคคีธรรม โดยใช้หลักธรรม เป็ นกฏเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั ิและใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นตัวประสานความสัมพันธ์
เพือ่ ให้ ชุมชนถ้ อยทีถ่ ้ อยอาศัยกัน
เอือ้ เฟื้ อซึ่งกันและกัน และใช้เวทีในการประชุมใหญ่ของสมาชิกเป็ นตัวชี้ขาด เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเมืองนคร และเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติตาํ บลเขาขาว ก็มีหลักการเพือ่ ใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกันก่ อให้ เกิดการประหยัดต้ นทุน ส่ งเสริมสมาชิกในด้ านการผลิต และการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม
สมาชิกให้ พฒ
ั นาสามารถตอบสนองความต้ องการของสมาชิกและแก้ปัญหาความยากจน
พร้ อมกับมี
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หลักการเอือ้ อาทรต่ อสั งคมและชุ มชน ในหลักคิดของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง3 รู ปแบบ ในการหลักปฏิบตั ิต่อกัน
ของสมาชิกกับสมาชิก สมาชิกกับกลุ่ม กลุ่มกับเครื อข่าย เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม เหมือนหลักสหกรณ์
2. จิตสํ านึกองค์ กร หรือเป็ นองค์กรทีม่ ีจิตวิญญาณ คือ สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสัจจะสะสมฯ
และเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ต่างมีจิตสํานึกว่าตนเองเป็ นเจ้าของเครื อข่าย ด้วยการถือหุ น้ กับเครื อข่าย
ร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมรับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ กับบุคคลอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ยอมรับในศักยภาพของกันและกัน ในความแตกต่างหลากหลายระหว่างกลุ่มสมาชิก ทําให้สมาชิกมี สมาธิ
จิตวิญญาณในการร่ วมกัน และพร้อมมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาของเครื อข่ายร่ วมกัน มีความจงรักภักดี
ต่อเครื อข่าย เสี ยสละทํางานเพื่อกลุ่มและเครื อข่าย หวงแหนเครื อข่าย ไม่ตอ้ งการให้เครื อข่ายล้มเหลว เป็ น
สิ่ งยึดเหนี่ยวร่ วมกันเรี ยกว่ามี จิตวิญญาณสหกรณ์ คือความจงรักภักดีแบบสหกรณ์ ( spirit of cooperative)
3. เป็ นเครือข่ ายแห่ งการเรียนรู้
หมายถึงในเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบสมาชิกและ
คณะกรรมการร่ วมกันเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยนรู ้ร่วมกันในการแก้ปัญหาปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้มี การมีแผนยุทธ์
ศาสตร์ เป้ าหมาย กฎระเบียบ มีความตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา รู ้ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ซึ่งอยูน่ อกเหนือภารกิจของ เครื อข่าย และความรู ้เกี่ยวกับปัญหาภายใน ภายนอกองค์กรที่จะมีเป็ น
ผลดีผลเสี ยต่อสมาชิกและเครื อข่าย โดยการส่ งสมาชิก คณะกรรมการร่ วมศึกษาดูงาน การมีปฏิสมั พันธ์กบั
องค์กรต่าง ๆเป็ นประจํา และนํามาใคร่ ครวญตรึ กตรองร่ วมกันตัดสิ นใจร่ วมกัน ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของเครื อข่าย ก่ อให้ เกิดปัญญา เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ในการแก้ปัญหาของเครื อข่าย และให้กบั คน
สมาชิกในชุมชนได้ตลอดเวลา
4. มีการบริหารจัดการเครือข่ ายทีด่ ตี ามแนวทางสหกรณ์ ทแี่ ท้ จริง คือ สมาชิก คณะกรรมการ
ของเครื อข่ายมีความสามารถในการจัดการตนเอง และเครื อข่ายคุณค่าต้องมีแผนกลยุทธ์ มีวิสยั ทัศน์
กฎระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ในการบริ หารจัดการ โดยคณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมมี
ความสําคัญเท่ากันในการทํางานทุกคนต้องรู ้จกั การบริ หารจัดการ การเงิน บัญชี มีอุดมการณ์ ศีลธรรม
ซื่อสัตย์ (หลักคุณธรรม) พร้อมกับการใช้หลักการบริ หารจัดการที่ดี ( หลักธรรมมาภิบาล) ทุกคน เช่น
การบริหารจัดการทุนดําเนินงานของโรงงานปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด ของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ สามารถขอนํา
เงินกําไรของสมาชิกเครือข่ ายกลับคืนมาเป็ นต้ นทุนดําเนินงานก่ อน ไม่ นําไปแบ่ งปันผลเฉลีย่ คืนให้ สมาชิก
ก่อน จนกว่ าเครือข่ ายจะมีเงินทุนหมุนเวียนพอในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ดในระยะแรก สามารถทําให้การ
ดําเนินงานเครื อข่ายได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจและพอใจการดําเนินงานของ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ และเครื อข่ายผลิตภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น
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5. เป็ นลักษณะเครือข่ ายคุณค่ า เพราะมีกระบวนการเชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกของตนเองและกลุ่ม
อื่นหลากหลาย รวมกับองค์กรราชการ เอกชนที่มีวงสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาว ของ
เครื อข่ายคุณค่า เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิม
พระเกียรติ ด้วยระบบการมีศูนย์ประสานงาน มียทุ ธศาสตร์ร่วมกัน มีโครงสร้าง คณะกรรมการดําเนินงาน
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและการทํากิจกรรมกับสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายสมํ่าเสมอ ด้วยความสมานฉันท์ ทํา
ให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย ให้ มีพลังเข้ มแข็ง ในการแก้ปัญหาและ
เป็ นการบูรณการความคิด บูรณการวิธีการและบูรณการองค์กร แก้ปัญหาการทํางานซํ้าซ้อนของหน่วยงาน
ในการพัฒนากับชุมชน การประหยัดงบประมาณ
6. ผู้นํามีภาวะผู้นํา ผูน้ าํ ริ เริ่ มจัดตั้งอย่างเช่น พระสุ วรรณ์ คเวสโก คุณเจิม บุญรอด คุณ
จันทร์เพ็ญ พลอินทร์และคุณรัตนา อินทรฤทธิ์ และคณะกรรมการดําเนินงานของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3
รู ปแบบ ต่างมีภาวะผูน้ าํ คือมีความมานะ อดทน ซื่อสัตย์ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผูป้ ระสานความคิดของสมาชิกได้ดี
ให้โอกาสสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นไม่ผกู ขาดความคิด
หรื อเป็ นเจ้าขององค์กรเครื อข่ายเพียงผูเ้ ดียว
พร้อมที่จะเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นกับผูอ้ ื่น และของกันและกันอยูเ่ สมอ
7. เป็ นเครือข่ ายพึง่ ตนเองได้ หมายถึงเครื อข่ายคุณค่าทั้ง3 รู ปแบบ เช่น เครื อข่ายกลุ่มสัจจะ
ฯ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ มีความเข้ มแข็งทั้งในทางเศรษฐกิจ
ทํากิจกรรมหลายอย่างตาม
ความต้องการของสมาชิก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเกิดการประหยัด ลดรายจ่าย มีเงินออมสะสม
มากขึ้นและนําเงินไปทํากิจกรรมอื่น ๆ ต่อ ความเข้ มเข็งทางการเมืองการปกครอง การฝึ กพื้นฐาน
ประชาธิปไตยในองค์กร
(การเมืองภาคประชาชน)
คือการบริ หารจัดการกลุ่มและเครื อข่ายโดยมี
คณะกรรมการตัวแทนสมาชิกมาจากการเลือกของสมาชิก
เลือกคนดี มีความซื่อสัตย์ที่ไว้ใจได้ เข้าไป
ทํางานแทนตน ความเข้ มแข็งทางสั งคมและวัฒนธรรม คือการรวมคน กลุ่มสมาชิกจนเป็ นเครื อข่ายเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ การใช้หลักคุณธรรม ตามหลักศาสนา สามารถลดละอบายมุขสมาชิกและคณะกรรมการได้
มีเงินออมเหลือใช้นาํ มาฝากสะสมเพิ่มขึ้น และมีความเอื้ออาทรต่อชุมชน ให้มีการถ่ายทอดความรู ้สู่ เยาวชน
ของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถถือเป็ นวัฒนธรรมที่จะสื บทอดไปสู่
ลูกหลานต่อไป
ทําให้มีภูมิคุม้ กัน เมื่อประสบกับภาวะวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายนอกกลุ่ม เครื อข่ายได้
8. เป็ นเครือข่ ายสงบสุ ข กลุ่ม เครื อข่ายเข้มแข็งเป็ นผลสื บเนื่องมาจาก การพัฒนาคน คือ
สมาชิกและคณะกรรมการทีม่ ีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุ ข เมื่อคนมารวมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นเครื อข่าย
ทั้ง3 รู ปแบบได้ปฏิบตั ิให้เห็นและวางไว้ในวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายชัดเจน สามารถทําให้สมาชิกเครื อข่าย
มีปัญญาแก้ปัญหาของตนและผูอ้ ื่นได้ จากผลการประเมินความคิดของสมาชิกเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สมาชิก
ทุกคนชื่นชม พอใจอย่างมากที่กลุ่มสัจจะฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมกลุ่ม เครื อข่ายสัจจะฯ ขึ้นในชุมชนป่ ายาง
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และในต่าง อําเภอ ในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และในเครื อข่ายคุณค่าทั้งสามได้ต้ งั ความหวังไว้ในการ
พัฒนาคน ผูน้ าํ สมาชิกเครื อข่ายเป็ นหลักหลักเบื้องต้นของการจัดตั้งเครื อข่ายในระยะแรก มิใช่มุ่งหวัง
ในทางเศรษฐกิจด้านเดียว
9. เป็ นเครือข่ ายทีม่ ีการพัฒนาแบบยัง่ ยืน เครื อข่ายดํารงอยูแ่ ละดํารงต่อไปได้ โดยไม่ล่ม
สลายได้ อันเป็ นการพัฒนาแบบยัง่ ยืนได้ในระยะยาวเพราะ ในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มและเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะฯ เป็ นการพัฒนาคนให้มีพฤติกรรม ลดอบายมุข มีคุณธรรมนําชีวติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจาก
โรคภัย (มีน้ าํ สะอาด อาหารปลอดสารพิษ) ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและรณรงค์ให้ชุมชน
ปราศจากสารเคมี สังคมกลุ่มและเครื อข่ายได้พฒั นา เรี ยนรู ้ตลอดเวลา ในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยน
การไปศึกษาดูงานฝึ กอบรม และการทําการวิจยั ร่ วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีผสม
ภูมิปัญญาในกลุ่มสัจจะและเครื อข่ายสัจจะฯ ในการผลิต ปุ๋ ย นํ้า พืชผัก ถือว่าเป็ นการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
เพราะพัฒนาแบบสมดุล คือพัฒนาทุก ๆด้านแบบองค์รวม ไปพร้อม ๆ กัน นัน่ เอง
10. องค์ กร หน่ วยงาน ส่ งเสริมสนับสนุน ในเครื อข่ายคุณค่าทั้งสาม จะมีองค์กรความร่ วมมือ
ประสานงานในการสนับสนุนส่ งเสริ มกลุ่ม และเครื อข่าย โดยการบูรณาการ การทํางานร่ วมกันขององค์กร
สนับสนุน เพื่อไม่ให้งานซํ้าซ้อน และเสี ยเวลา งบประมาณ และให้มีความต่อเนื่อง มีการติดตามสนับสนุน
ส่ งเสริ มติดต่อจนสามารถให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายและเครื อข่ายดําเนินงานได้เอง หรื อคอยส่ งเสริ มอยูเ่ ป็ น
ครั้งคราว ในฐานะเป็ นที่ปรึ กษา บางองค์กรก็มีหน้าที่โดยตรงทางด้านการสนับสนุนด้านงบประมาณต่อ
กลุ่มสมาชิกเครื อข่าย ของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบเช่น การรวมเป็ นเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ และมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลเป็ นศูนย์ประสานงานทุกกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ จะลดความซํ้าซ้อนของงานพัฒนาในพื้นที่ได้ และทําให้เกิดความร่ วมมือกันของกลุ่มต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่น ๆ ในระดับตําบล องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กรสนับสนุนด้าน
งบประมาณให้กบั กลุ่มสมาชิกเครื อข่าย สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนในพื้นที่ ทําการศึกษาวิจยั และ
พัฒนา การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ร่ วมกับชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้มีหลักสูตรการเรี ยนรู ้ให้กบั
สมาชิก คนในชุมชนในวิชาชีพต่าง ๆ หน่วยงานสนับสนับพัฒนา สํานักพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร ปศุ
สัตว์ สหกรณ์ อนามัยตําบล ฯลฯ ต่างเป็ นองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายคุณค่าให้
สามารถแก้ปัญหาให้กบั คนในชุมชนได้อย่างบูรณการทุกด้าน
11. โครงสร้ างการบริหารจัดการเครือข่ ายในแนวราบ หมายถึง ในการบริ หารจัดการกลุ่ม
สมาชิกของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบ ส่ วนใหญ่มีโครงสร้างการดําเนินการในแนวราบกับ กลุ่ม องค์กร
และเครื อข่ายที่เป็ นสมาชิก เพราะกลุ่มสมาชิกต่างก็ยงั มีอิสระในตัวเอง แต่ในความสัมพันธ์ของกลุ่มกับ
เครื อข่ายคุณค่าเป็ นเป็ นเครื อข่ายศูนย์ประสานเพื่อพัฒนากลุ่มสมาชิกในด้านต่าง ๆ ของเครื อข่ายตําบลเฉลิม
พระเกียรติ และเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ส่ วนเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นความสัมพันธ์
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ทั้งแนวราบและแนวดิ่งของการดําเนินงานของเครื อข่ายกับสมาชิกกลุ่ม
จากโครงสร้างการดําเนินงานที่
กล่าว ทําให้กลุ่มสมาชิกมีความพอใจมากจากการประเมินผลเพราะยังมีสภาพเดิมของความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
องค์กร กลุ่มเดิม แต่มีวงสัมพันธ์กบั องค์กรอื่นที่ต่างกันในทั้งเป็ นกลุ่มการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ และไม่จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มการเงินชุมชน ต่าง ๆ มากขึ้นแสดงให้เห็นจาก (ภาพ 22 ,23
และภาพ24 ในบทที่ 4) ด้วยเหตุปัจจัยตัวอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว และสามารถทําให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่าย
มองเห็นลู่ทางความความสําเร็ จในเป้ าหมายที่วางไว้ของเครื อข่ายได้หลายแนวทางในระยะยาว
 เครือข่ ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
จากปั จจัยความสําเร็ จของเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบ ที่กล่าวมาแล้วสามารถนํามา
การปฏิบตั ิที่สอดคล้องและชัดเจน
สังเคราะห์ให้เห็นว่าการที่เครื อข่ายคุณค่ามีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย
สามารถจะแก้ปัญหาความยากจน ของสมาชิกกลุ่มเครื อข่ายคุณค่าของความยากจนมิติต่าง ๆได้ ตามลักษณะ
ความหมายของความยากจนที่กล่าวในบทที่ 5 เช่น เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีการดําเนินงานการธุรกิจชุมชน
พร้อมทั้งสามารถพัฒนาให้ คน สมาชิก (ทรัพยากรมนุษย์ ) คณะกรรมการและประชาชน ในชุมชนด้วย
หลักการทางพุทธศาสนา ทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุ ข เครื อข่ายเข้มแข็งได้เพราะมี
หลักทางศาสนาและหลักสากลคือการมีแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่ชดั เจน มีหลักคิด หลักวิชา และหลัก
วิธีดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ และในเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนเมืองนคร เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ก็ตามและยังเป็ นลักษณะของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าบรรลุเป้ าหมายของ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ เพราะหลักการและวิธีการของ
การดําเนินงานของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ เครือข่ ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร ทีม่ ่ ุงเน้ นไปทีก่ ารพัฒนา คน ให้ ปรากฏคุณค่ าสหกรณ์ ในตัวคนอย่ างแท้ จริง
และสามารถทําให้คนพร้อมที่จะร่ วมกันพัฒนากับองค์กรอื่น ๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวอย่างเครื อข่ายที่ควรจะเผยแพร่ แนวคิดและวิธีการของกลุ่มและเครื อข่าย
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาขบวนการพัฒนากลุ่ม องค์กร สหกรณ์เป็ นเครื อข่ายคุณค่าเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งยัง่ ยืน สามารถแก้ปัญหาความยากจนขั้นพื้นฐานในมิติต่างๆ ได้ จึงเป็ นปัจจัยทําให้
เครื อข่ายคุณค่าประสบความสําเร็ จและแก้ปัญหาความยากจนให้กบั สมาชิกได้ดงั เหตุผลในมิติความยากจน
ดังต่อไปนี้
1. สามารถแก้ ปัญหาการจนเงิน การมีกิจกรรมการสะสะทรัพย์ การออม การให้
กูย้ ืมเมื่อมีความจําเป็ นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ รวมผลิ ต แปรรู ป การตลาด และมีสวัสดิ การต่าง ๆ ให้แก่
สมาชิกจึงทําให้เครื อข่ายคุณค่า สามารถแก้ปัญหาความยากจนในด้านการจนเงิน หรื อเรี ยกว่าจนทรัพยากร
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จนทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาความยากจนให้กลุ่มในชุมชนสามารถพัฒนาทุกๆ ด้านให้ชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนได้ เพราะ ความหมายของสหกรณ์ (Cooperative ) คือ “ องค์ กรของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกัน
ดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็ นเจ้ าของร่ วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยดําเนินการ (อันจําเป็ น)
และความหวังร่ วมกันทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ”
การรวมเป็ นกลุ่ม องค์กรและ เครื อข่าย
คุณค่า เพื่อดําเนิ นวิสาหกิจใด ๆ หรื อเพื่อแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ เท่ากับทําให้เกิดการแก้ปัญหาชุมชนให้เกิ ด
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน เพราะมี การแก้ปัญหาทุ กส่ วนแบบสมดุ ลทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม
หรื อเรี ยกว่าการแก้ปัญหาความยากจนด้วยภาคประชาชน (Civil society) มากว่าจะแก้ปัญหาโดยรัฐแต่ฝ่าย
เดียว
รั ฐควรดําเนินนโยบายคํานึงถึงสภาพสังคมไทยทีเ่ ป็ นจริ ง
โดยให้ สถาบันครอบครั วและองค์ กรชุมชนเข้ ามามีบทบาท
ด้ านการคุ้มครองทางสังคมโดยตรงมากเพิม่ ขึ้น แทนทีจ่ ะใช้ วิธีการจัดการ
โดยหน่ วยงานของรั ฐในทุกเรื่ อง ....
2. แก้ปัญหาจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ส่ วนใหญ่สมาชิกกลุ่ม
เครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 เครื อข่ายจะมีอาชีพเป็ นเกษตรกร ทําสวนยางพารา สวนผลไม้ ทํานา จากการที่เครื อข่าย
กลุ่มสัจจะฯ เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ฯ และเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ทําการขายกากนํ้าตาล เพื่อ
นําไปทําปุ๋ ยหมัก ผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด ที่มาจากความต้องการของสมาชิกเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ นําไปใช้
กับพืช ผัก ผลไม้ในไร่ นา ทําให้นอกจากประหยัดค่าปุ๋ ยแล้วยังช่วยให้ดินดี ไม่มีปัญหาสภาพสิ่ งแวดล้อมใน
ด้านดิน และการทํานํ้าดื่มสะอาด สามารถทําให้สมาชิกและประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราชส่ วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ในชุมชนส่ วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีข้ ึน เพราะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติดี
ขึ้นไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม
3. สามารถแก้ ปัญหาความจนทางสั งคม คือ การขาดความรัก ความเอาใจใส่
ซึ่ งกันและกันในชุมชน ปั จจุบนั ความล่มสลายของสถาบันครอบครัว/ชุมชน เครื อข่ายคุณค่า สามารถ
แก้ปัญหาที่กลุ่ม องค์กรส่ วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ ซ่ ึ งกัน และกัน ได้มีการพบปะพูดคุยในวันส่ งเงินสัจจะฯ
วันประชุ มกลุ่มสมาชิ กของเครื อข่าย ได้ไต่ถามทุกข์ สุ ข ซึ่ งกันและกัน กับการมีกิจกรรมสวัสดิการต่าง ๆ
ให้กลุ่มสมาชิกของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ การเอื้ออาทรต่อสมาชิกสังคม ของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ
เมื่อเจ็บไข้ หรื อการคลอด ตาย ก็ตาม เป็ นกิจกรรมที่ประชาชนส่ วนใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของ
รัฐ มีความต้องการอยากจะให้มีและแม้นการสามารถนํามาบริ หารจัดการเองโดยกลุ่ม และเครื อข่าย แม้จะ
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เป็ นจํานวนเงินไม่มากนัก ก็รู้สึกอบอุ่นใจในยามที่มีปัญหาในครอบครัวได้อย่างมากเป็ นกิจกรรมที่สมาชิก
ส่ วนใหญ่ต่างตอบรับว่าเป็ นกิจกรรมที่พอใจมากเป็ นอันดับหนึ่งที่เครื อข่ายกระทํากับกลุ่มสมาชิก
4. สามารถแก้ ปัญหาการจนทางการเมือง หมายถึง ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่ วมทางการเมือง/การปกครอง หรื อ จนอํานาจ ขาดความเสมอภาคนัน่ เอง การรวมกลุ่มและรวมเป็ น
สมาชิกเครื อข่ายคุณค่า สามารถดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอบแบบการเมืองภาคประชาชน
ได้เต็มรู ปแบบ คือการฝึ กการเป็ นผูน้ าํ การคัดเลือกคนดี ขึ้นเป็ นผูน้ าํ ทําหน้าที่แทนตน เป็ นคณะกรรมการ
และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมีส่วนร่ วมได้อย่างเต็มที่ ถ้าใครไม่มีความเหมาะสม มีความประพฤติปฏิบตั ิ
ไม่ดี สมาชิกจะไม่เลือกเข้ามาเป็ นคณะกรรมการดําเนินงาน การทํากิจกรรมเครื อข่ายร่ วมกันสามารถสร้าง
พลังการต่อรอง และมีอาํ นาจในการต่อรองกับ องค์กรต่าง ๆ ได้ชดั เจน สมาชิกเครื อข่ายได้สรุ ปให้เห็นว่า
.. รู้สึกภูมิใจมากทีส่ ามารถรวมเป็ นเครื อข่ ายกันได้ สําเร็ จและดําเนินงานกันเองด้ วยประชาชนโดยไม่ มีใครเข้ า
มาวุ่ น วายมากนั ก มี ค วามเสมอภาค ยุติ ธ รรมกัน ทั่ว หน้ า และจะพยายามไม่ ใ ห้ เครื อ ข่ า ยกลุ่มสั จ จะฯ
ล้ มเหลว ...
5. สามารถแก้ ปัญหาความจนทางการศึ กษาหรื อการจนโอกาส จนความคิด
หมายถึง เกษตรกรส่ วนใหญ่จะได้รับการศึกษาน้อย ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึง ความรู ้ในการแก้ปัญหา เมื่อ
รวมเป็ นกลุ่ม หรื อเครื อข่ายคุณค่า สามารถทําให้ได้รับความรู ้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ด้วยการ
จัด การความรู ้ ใ นหมู่ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยกับ กลุ่ ม ต่ า ง ๆ หรื อ กับ องค์ก รสนับ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง แล้ว นํา ไป
แก้ปั ญ หาของสมาชิ ก กลุ่ ม ได้ จากการมี เ วที แ ลกเปลี่ย น การประชุ ม ประจํ า เดื อ น มี ก ารนํา ปั ญ หามา
ปรึ ก ษาหารื อเพื่ อ หาข้อ สรุ ป การตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หาในกลุ่ ม สมาชิ ก เครื อข่ าย ขบวนการติ ด ตามการ
ดําเนิ นงานของที่ปรึ กษา กรรมการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เพื่อให้มีการบริ การจัดการการทําบัญชีให้ถูกต้อง
ของกลุ่ม การไปศึ กษาดูงานของคณะกรรมการดําเนินงาน การฝึ กอบรม การพัฒนาหลักสู ตรระยะสั้ น
ของสถานบันการศึกษาให้ กบั สมาชิกเครือข่ ายคุณค่ า จากการประสานงาน ร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้
การสนับสนุน ให้ความรู ้กบั สมาชิก และคณะกรรมการเครื อข่ายอยูเ่ สมอ
6. สามารถแก้ ปั ญหาความจนวัฒนธรรม จนทางจิตวิญญาณ หมายถึ งถ้า
ประชาชน ทรัพยากรมนุษย์ที่รวมกลุ่มเครื อข่ายที่ ขาดคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นคนที่จนหรื อกําลังจะจน
เพราะมีอบายมุข มีวัฒนธรรมในการบริโภคการผลิตที่ผิดปกติ หลงมัวเมาในอบายมุข หรื อหลงงมงายใน
ด้านใดด้านหนึ่ งมากเกิ นไป ตกเป็ นธาตุของวัตถุนิยมมากเกินไป จนมีหนี้สินล้ นตัว การไม่เอาใจใสต่อ
ตนเองและครอบครัว ต่อกลุ่มและเครื อข่ายย่อมจะทําให้ขาดภูมิคุม้ กัน และขาดคุณธรรม เครื อข่ายคุณค่าจึง
ได้นาํ หลักศีลธรรมของศาสนาพุทธมาเป็ นหลักในการตัดสิ น ให้กบั สมาชิกเมื่อมีปัญหาระหว่างคน กับคน
คนกับกลุ่ม ทําให้สมาชิ กและคณะกรรมการดําเนิ นงานของเครื อข่าย กลุ่มสัจจะฯ และเครื อข่ายตําบล
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สหกรณ์ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯ นํามาให้สมาชิ ก คณะกรรมการดําเนิ นงานกลุ่ม เครื อข่าย
เป็ นคนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถลดอบายมุขได้มากขึ้น ส่ งผลให้แก้ปัญหาจนวัฒนธรรมได้
สรุ ปเครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบ สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ทุกมิติที่
นักวิชาการได้นิยามความจน มิใช่หมายถึงความยากจนรายได้ดา้ นเศรษฐกิจอย่างเดียว เพราะการจัดตั้งกลุ่ม
องค์กร เครื อข่ายมาจากความเดือดร้อนและความต้องการของชุมชนในปัญหาพื้นฐาน ถ้าทั้งกลุ่มและ
เครื อข่าย สามารถตอบสนองปั ญหาพื้นฐานของสมาชิกได้จริ ง โดยมีหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบตั ิใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมของกลุ่ม และเครื อข่ายที่ชดั เจน โดยใช้หลักคุณธรรม หลักศาสนาพุทธ และมีหลัก
วิชาการแบบสมัยใหม่คือการทําให้เครื อข่ายมีแผนยุทธ์ศาสตร์ในการบริ หารจัดการเครื อข่ายคุณค่า ขึ้นเพื่อ
รองรับการบริ หารจัดการเครื อข่ายที่ตอ้ งมีการดําเนินในระยะยาว ต้องประสบกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่ งแวดล้อมในอนาคต กับการมีผนู ้ าํ คณะกรรมการดําเนินการที่มีภาวะผูน้ าํ สูง ที่
ปรึ กษาเครื อข่าย ผูใ้ ห้การสนับสนุน ต่างมีความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ขยันอดทน มี
วิสยั ทัศน์ และ เสี ยสละและมีความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิร่วมกับผูอ้ ื่นได้ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก
เครื อข่ายจะเป็ นผลให้สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในทุกมิติและเครื อข่ายคุณค่าก็จะประสบความสําเร็ จ
 ทักษะประสบการณ์ ใหม่ การวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัด
นครศรี ธรรมราชได้เกิดทักษะใหม่จากขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า (เครื อข่ายคุณค่า = Value
Chain ) ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญที่ ต้องการจะสร้างความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืนแก่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายต่าง ๆ โดยกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยั ได้
กําหนดไว้เป็ นทักษะประสบการณ์ใหม่จากการวิจยั คือ
1. แนวทางการดําเนินการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1.1 เป็ นการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าในนามของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่าย
1.2 การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าที่มีความมุ่งหมายสําหรับการร่ วมมือกันในระยะยาว
1.3 การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นการดําเนินการระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่
มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน
1.4 การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นไปในลักษณะที่เกิดจากความต้องการของ กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายด้วยความสมัครใจ
1.5 ภารกิจของทีมวิจยั ในการสร้างเครื อข่ายคุณค่า คือ การจัดเวที และการหนุนเสริ ม
ให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การสร้างกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเสริ มสร้างองค์ความรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
สร้างเครื อข่ายพันธมิตร แก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่าย
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1.6 กระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า ของแต่ละเครื อข่าย ขึ้นอยู่กบั การพิจารณา
ของทีมวิจยั ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริ บท สภาพปัญหาความต้องการของ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์
และเครื อข่ายพันธมิตรเดิม ที่มีอยู่ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า ทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research) โดยใช้เวลา 1 ปี มีกระบวนการดําเนินการวิจยั
สร้างเครื อข่ายคุณค่าและผลการดําเนินงานในส่ วนของการเชื่อมโยงเครื อข่ายฯ จะสรุ ปให้เห็นวันเดือนปี
กระบวนการ กลุ่มเป้ าหมาย ต่างๆ สถานที่ ผลที่เกิดจากระบวนการ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิการตาม
ตาราง 4 และได้แสดงเป็ นการสรุ ป ในรู ปของ Data Flow Diagram (ภาพ 15 และ ภาพ16)
สรุ ปกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่า กระบวนการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ทีมวิจยั ได้มี
ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงโครงการเตรี ยมการในระหว่างนักวิจยั ร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับ
แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้ าหมายโครงการวิจยั
2. การจัดเวทีสร้างความเข้าใจโครงการกับกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ องค์กรภาครัฐ วิเคราะห์
สถานการณ์ระดับประเทศ โลก ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชี้ชวนเข้าร่ วมโครงการ
3. ศึกษาภาพรวมจากการสัมภาษณ์และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ศกั ยภาพ กลุ่ม องค์กร เครื อข่ายด้วยเทคนิค SWOT และ AIC เพื่อพัฒนาและหา
แนวทางเชื่อมโยงเครื อข่าย
5. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อค้นหารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายต้นแบบ
6. การกําหนดแผนปฏิบตั ิการเครื อข่าย ภายใต้การหนุนเสริ มของทีมวิจยั ให้เกิดแผนกลยุทธ์
สามารถดําเนินการได้ 2 เครื อข่าย
3.
บทเรี ยนจากการวิจัย การวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมกับองค์กรในจังหวัดหลากหลายองค์กร และที่มีส่วนร่ วม
อย่างมากของทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช กับทีมวิจยั จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
นครศรี ธ รรมราช และที มวิ จ ัย จากส่ ว นกลาง ทํา ให้มี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละมี ท ัก ษะใหม่ ข องการวิ จ ัย ร่ ว มกัน
ก่อให้เกิดประโยชน์คุณภาพการวิจยั หลายอย่างคือ
3.1 เกิดประโยชน์ แท้ จริงต่ อการพัฒนาชุ มชน สังคม กับกลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย
เป็ นโครงการที่ออกแบบ วางแผนให้เป็ นโครงการวิจยั และพัฒนาปฏิบตั ิการเสริ มสร้างหนุนเสริ มแบบมีส่วน
ร่ วมกับ(ชุ มชน) กลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนการวิจยั เป็ น
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กระบวนการแก้ปัญหา และการเรี ยนรู ้ร่วมกันของทุกฝ่ ายร่ วมกันสร้างองค์ความรู ้และกลุ่ม องค์กร เครื อข่าย
หรื อชุมชนได้รับประโยชน์ทนั ที่ ไม่ตอ้ งรอให้งานวิจยั สําเร็ จ สมบูรณ์
3.2 การวิจัยพัฒนาสร้ างแนวร่ วม พันธมิตรการวิจัยได้ มาก การศึกษากลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ เครื อข่ า ยต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ จ ั ง หวัด นครศรี ธรรมราช ที่ เ ป็ นชุ ด วิ จ ั ย ชุ ด ใหญ่ ข องจั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช สามารถสร้างแนวร่ วม พันธมิตรการวิจยั กับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด แต่
งานวิจยั ไม่สามารถทําได้ครบทุกเครื อข่าย องค์กรที่ตอ้ งการจะให้หนุ นเสริ มมีอีกหลายกลุ่มองค์กร ทําให้
ต้องมีการพัฒนาทีมงานวิจยั ที่ดี ต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจในโครงการและสมัครใจพร้อมกับต้องมีเวลาในการปฏิบตั ิ
งานวิจยั เต็มที่
3.3 เป็ นการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของงานวิจัยของชุ มชนและนักวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช กับสํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สถาบันวิชาการ
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน องค์กรและเครื อข่ายในจังหวัด ตั้งแต่กระบวนการพัฒนา
โครงการวิจยั การสร้างความเข้าใจ และกําหนดแผนการกระบวนการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การ
ติดตามผลการวิจยั อย่างใกล้ชิดและมีส่วนร่ วม แม้นการรายงานผลการวิจยั จะล่าช้าอยูบ่ า้ ง เพราะเหตุผลที่
กล่าวในข้อปั ญหาการวิจยั แต่นับว่าเป็ นการพัฒนาคุณภาพยกระดับงานวิจยั และนักวิจยั ให้มีการเรี ยนรู ้
พัฒนางานวิจยั ร่ วมกับชุมชน และยังต้องมีการดําเนินการต่อไปถึงแม้โครงการวิจยั จะไม่มีต่อไป
3.4 การมุ่ งสร้ างเครื อข่ ายเรี ยนรู้ นักวิจยั จากสถานศึ กษา ร่ วมกับเครื อข่าย องค์กร
องค์กรหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรี ยนรู ้กนั และกัน
ได้สมั ผัสสภาพจริ งของสังคม ท้องถิ่นหลากหลายพื้นที่ หลาย อาชีพ หลายรู ปแบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการปรั บปรุ งกระบวนการวิจัย ในการวิจยั ครั้งนี้ ควรมีการ
ปรับปรุ งกระบวนการวิจยั ดังนี้
1.1 ใช้ระยะเวลาการวิจยั ให้มากกว่านี้ คือ ควรมีระยะ 2-3 ปี เพื่อสามารถทําให้
เห็นการปฏิบตั ิการดําเนินงานของเครื อข่ายคุณค่ามากขึ้น
1.2 เมื่ อ เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า มี ร ะยะเวลาปฏิ บ ัติ ก ารจากการวิ จ ัย ยาวนานขึ้ น จะ
สามารถวัดปั จจัยความสําเร็ จได้ชดั เจนกว่านี้
1.3 ทีมนักวิจยั ควรมาจากองค์กรสนับสนุ นเครื อข่ายเดิ ม ที่มีเวลาทําการวิจยั
เต็มที่ และสมัครใจ เข้าใจโครงการวิจยั มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ชดั เจน ทําให้โครงการวิจยั สําเร็ จได้ตาม
แผน และรวดเร็ วขึ้น
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1.4 ควรมีการจ้างเจ้าหน้าที่ประจําของโครงการวิจยั สําหรั บการสรุ ปรายงาน
ผลงานวิจยั พิมพ์งาน ติดต่อประสานงานนักวิจยั จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจยั แต่ละเวทีวิจยั แต่ละ
ครั้ง และของหัวหน้าโครงการร่ วมกับกรรมการวิจยั แล้ว
1.5 โครงการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ต้องการ
จะจัดนิทรรศการ สรุ ปผลการวิจยั ให้เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเผยแพร่ เพื่อศึกษาตัวชี้วดั ความสําเร็ จในระยะ
สั้นของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร แต่ปรากกว่าไม่สามารถจัดได้เพราะกลุ่มสมาชิ ก
เครื อข่ายไม่มีเวลาว่างในระยะนี้ เพราะต้องออกไปทําการตลาดเครื อข่ายในต่างจังหวัด วันเวลาที่คาดว่าจะ
จัดได้ ประมาณ 10-12 เดื อนสิ งหาคม 2550 นี้ ส่ วนเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกี ยรติได้เปิ ดเวที
เผยแพร่ และให้รางวัลให้กบั เครื อข่ายตําบลต่าง ๆที่ประสบความสําเร็ จตามตัวชี้วดั ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ไปแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2549 แต่สาํ หรับทั้ง 3 รู ปแบบเครื อข่ายคุณค่าจะมี
การเผยแพร่ ใ นเวที วิ จ ัย ต่ า ง ๆ พร้ อ มการส่ ง เข้า เผยแพร่ ใ นวารสารต่ า ง ๆ ในระดับ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการวิจัยในอนาคต สําหรับการวิจยั ต่อของโครงการวิจยั นี้
สามารถทําการวิจยั ในหัวข้อดังนี้
2.1 การพัฒ นารู ป แบบเครื อ ข่ า ยตํา บลสหกรณ์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ กับ การ
แก้ปัญหาความยากจนระดับตําบล เปรี ยบเที ย บกับตําบลที่ มีบริ บทที่ ต่างกัน ในวิธีวิทยาการวิ จยั เชิ ง
คุณภาพ และเชิ งปริ มาณ เพื่อศึกษาปั จจัยชี้ วดั ความสําเร็ จเครื อข่ายพื้นที่ ของตําบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติให้เป็ นองค์ความรู ้แก่องค์กรระดับตําบลในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้
2.2 วิ จ ัย และพัฒ นาเครื อ ข่ า ยการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน ในระดับ ภู มิ ภ าค
ระดับประเทศ
2.3 วิจยั และพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่นในการผลิต และการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
ชุ มชนของเครื อข่ายการตลาดผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนเมื องนคร เช่ น การทําผ้าบาติ ก ผลิ ตกล้วยเล็บมื อนาง
ดอกไม้ใบ้บางพารา กะลามะพร้าว การผลิตลูกจันทร์ เทศ การผลิตผ้ายกเมืองนคร ผ้าทอพื้นเมืองนคร
ฯลฯ
2.4 วิจยั และพัฒนาเครื อข่ายการเงินชุมชนระดับจังหวัด หรื อระดับภูมิภาค เช่น
เครื อข่ายธนาคารหมู่บา้ น เครื อข่ายกลุ่มออมทรั พย์อิสลาม เครื อข่ายการเงิ นเมืองนคร ฯลฯ เพื่อให้มี
ศักยภาพแก้ปัญหาความยากจนสมาชิกได้ยงั่ ยืน
2.5 วิจยั พัฒนาเครื อข่ายคุณค่าชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และชุมนุม
สหกรณ์สงเคราะห์การทําสวนยาง ให้สามารถดําเนินงานพัฒนาสมาชิกมีคุณค่าสหกรณ์ที่แท้จริ ง
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บทที่ 5
เครือข่ ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
จากการศึกษาจํานวนผูท้ ี่จดทะเบียนคนจนเพื่อเข้าร่ วมโครงการ การแก้ปัญหา
ความยากจน ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ในประเภทต่าง ๆ จากกลุ่มประชาชนทัว่ ไปและที่เป็ น
สมาชิกองค์กรสหกรณ์ ในบทที่ 2 ที่กล่าวมาแล้ว และจากการศึกษากลุ่ม องค์กรและเครื อข่าย
การศึกษาพบเครื อข่ายคุณค่าจากการวิจยั 3 รู ปแบบในรายละเอียดบทที่ 4 ซึ่ งเครื อข่ายคุณค่า
เหล่ านั้น มี แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนในรู ปแบบต่ างกัน หรื อ เหมื อ นกัน ได้มากน้อย
อย่างไร ซึ่งถ้าจะ สังเคราะห์ให้มีเหตุผล ก็ตอ้ งมีแนวคิดในการสังเคราะห์ ในการวิจยั ครั้งนี้ จึง
มีแนวคิดในการสังเคราะห์ ประกอบด้วยแนวคิดด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความหมายและลักษณะความยากจน
2. แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. ความหมาย หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
5. แนวคิดเครื อข่ายชุมชนและเครื อข่ายพันธมิตร(เครื อข่ายคุณค่า)
6. เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายและลักษณะความยากจน
ความหมายความยากจน สาเหตุความยากจนและการแก้ปัญหาความยากจนใน
มิติเดิมให้ความสําคัญกับด้านรายได้ โดยมิได้มองความสําคัญที่ตวั คน กลายเป็ นการแก้ปัญหาความ
ยากจน “แบบเก่าไม่ถูกที่คนั ” โดยนักเศรษฐศาสตร์ มกั มีขอ้ สรุ ปว่าถ้าแก้ระดับรายได้ของคนแล้ว
ปั ญหาของคนที่เกิ ดขึ้นจากความยากจนก็จะหมดไป มองรายได้เป็ นศูนย์กลางของปั ญหาความ
ยากจนเป็ นการมองของนักเศรษฐศาสตร์
ซึ่งหมายถึงระดับรายได้ที่ต่าํ กว่าเส้นความยากจน(
Poverty line)สําหรับประเทศไทยเส้นความยากจน โดยเฉลี่ยคือระดับรายได้เดือนละ 911 บาท ใคร
มี ร ายได้ต่ าํ กว่านี้ ถื อว่า ยากจน ใครมี ร ายได้สูง กว่านี้ ถื อว่า ไม่ ยากจน (ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ ,
2545:12) จนมีนกั วิชาการและมีผสู ้ นใจปัญหาคนจน ได้ให้ความนิยามของคนจนและความยากจน
เสี ยใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาความยากจนให้ครอบคลุม และชัดเจนในทุกมิติ ดังเช่น
งานวิจยั ของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ และคณะ ( 2545, 13-14) ได้มองคนจนแบบใหม่ใน 4 มิติ คือ จน
ทรัพย์สิน จนโอกาส จนอํานาจ และจนศักดิ์ศรี
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จนทรัพย์ สิน คือความจนตามความหมายเดิม คือมีรายได้ต่าํ ขาดวัตถุปัจจัยในการผลิต
จนโอกาส คือ ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการบริ การ
สาธารณะ เช่น การรักษาพยาบาล ไฟฟ้ า ประปา ฯลฯ ไม่มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ในสังคม จนโอกาสจึงมี
ความหมายกว้างและเป็ นตัวแปรที่จะนําไปสู่ การจนทรัพย์สินในที่สุด
จนอํานาจ คือ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสี ยง ไร้อาํ นาจต่อรอง ไม่มีส่วนร่ วมทางการเมืองและ
ได้รับผลจากการกระทําของผูท้ ี่มีอาํ นาจเหนือกว่า ไม่วา่ อํานาจรัฐ หรื อ
อํานาจนายทุน จนอํานาจเป็ นเรื่ องมิติทางการเมือง เป็ นเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ของคนกับคน คนกับกลุ่ม ที่ไม่มีความเสมอภาคกันใน
สังคม
จนศักดิ์ศรี คือ การที่ถูกดูถูกเหยียดหยาม ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ไร้ศกั ดิ์ศรี ใน
สายตาของคนในสังคม ได้รับการปฏิบตั ิในสังคมอย่างไม่เสมอภาค เช่น
การ เหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติ เหยียดหยามอาชีพ ฯลฯ เป็ นต้น
แนวคิดในการมองคนจนที่หลากหลายมิติของณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ นั้นเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับของ อภิชยั พันธเสธ (2540 : บรรณาธิการ )ให้ความหมายความยากจน ว่าความ
ยากจนมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาสังคม 5 ประการ กล่าวคือ
1. ความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจ ( Economic insufficiency)
2. ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic inequality)
3. ความขาดแคลน (Deprivation )
4. ความต้องพึ่งพา (Dependency)
5. ความเป็ นต้นเหตุของปัญหา( Diseconomics)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ได้กาํ หนดทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้ยอมรับแนวคิดในการนิ ยามคนจน ในมิติอื่น ๆ โดยได้แบ่งคําว่าความ
ยากให้มีความหมายครอบคลุ มในหลายมิ ติ ให้หลุดพ้นนิ ยามของความยากจนเดิ ม ที่มุ่งเน้น
เพียงแต่การวัดถึงรายได้ของครัวเรื อน และหันมาพิจารณาถึงความเพียงพอ ต่อความต้องการขั้น
พื้นฐานออกเป็ น 7 ประการได้แก่
 จนเงิน
 จนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
 จนทางสังคม เช่ น ขาดความรัก ความเอาใจใส่ ความล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว/ชุมชน
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 จนทางการเมือง เช่น ขาดการมีส่วนร่ วมทางการเมือง/การปกครอบ
 จนทางการศึกษา
 จนวัฒนธรรม
 จนทางจิตวิญญาณ เช่น ขาดคุณธรรม จริ ยธรรม
ในขณะที่ในปี 2546 รัฐบาลให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างจริ งจัง
อีกครั้ง ( สมชัย จิตสุ ชน, 2546 : 2 ) นักวิชาการจาก (TDRI) ได้ออกมายํ้าถึงการแบ่งกลุ่มคนจนให้
รัฐบาลและสังคมอีกครั้ง โดยเสนอผ่านบทความเรื่ อง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยการขจัด
ความยากจน : บทบาทภาครัฐ ซึ่งแบ่งคนจนออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1. กลุ่มคนจนพืน้ ฐาน จนเรื้อรังหรือจนกายภาพ ได้แก่ คนจนที่ขาดแคลน
ปัจจัยการดํารงชีพพื้นฐาน ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็ น
 กลุ่มคนจนทัว่ ไป ซึ่งเป็ นคนจนที่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ดว้ ย
ตนเอง ซึ่งกลุ่มคนที่มีที่ดินน้อย หรื อที่ดินไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร เป็ นแรงงานพื้นฐาน มี
การศึกษาไม่เกินระดับมัธยมต้น ไม่มีเงินออมไม่มีทรัพย์สินถาวรหากมีก็มูลค่าตํ่า และมีภาระใน
การเลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
 จนเรื้อรัง หมายถึง คนที่ประสบปัญหาระดับโครงสร้าง จนมีโอกาส
น้อยมาก ในการหลุดพ้นความยาจนได้ดว้ ยตนเองและเป็ นกลุ่มคนที่มีสภาพความเป็ นอยู่เร้นแค้น
ขาดปั จจัยพื้นฐาน ไม่มีทรัพย์สินใด (ไม่ว่าถาวรหรื อไม่ถาวร) ไม่มีที่ดินทํากิน มีการศึกษาไม่เกน
ระดับประถมศึกษา มีภาระครอบครัวสูง ซึ่งอาจจะเป็ นคนชรา ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง หรื อคนพิการ พร้อม
กันนี้ยงั เป็ นกลุ่มคนที่แรงงานรับจ้างหมุนเวียนในภาคเกษตรและรับจ้างหรื ออาจจะว่างงาน
2. กลุ่มเสี่ ยงที่จะจน หมายถึง คนที่ไม่เป็ นคนจนในปั จจุบนั แต่มีความเสี่ ยงสู ง
ที่สามารถกลายเป็ นคนใจได้เป็ นครั้งคราว โดยเฉพาะหากเกิดความผันผวนในภาวะเศรษฐกิจหรื อ
เคราะห์ ร้ า ย ประสบปั ญ หาชี วิ ต หรื อ ครอบครั ว เป็ นกลุ่ ม คนที่ มี ที่ ดิ น ทํา กิ น เพี ย งพอแต่ อ าจจะ
ประกอบอาชีพลูกจ้างชัว่ คราวที่มีรายได้พอเพียงในการดํารงชีวิต แต่ไม่มีความมัน่ คงหรื อทํางานที่
มีความเสี่ ยงกับอุบตั ิเหตุสูงพร้อมทั้งขาดความรู ้ในการวางแผนชีวิตที่ดี
3. กลุ่มคนทางสั งคมหรือคนจนโครงสร้ าง หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่ใช่คนจน
พื้นฐานแต่โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่าคนรวยหรื อคนชั้นกลาง
สาเหตุของความยากจน
สาเหตุของความยากจน จากการศึกษาค้นคว้าของ
นักวิชาการ ให้ความสนใจปั ญหาหลากหลาย พบว่า การค้นหาสาเหตุของความยากจนบางส่ วน
ขึ้นอยู่กบั มุมมองของบุคคลหรื อหน่ วยงาน (วิทยากร เชี ยงกูล, 2545) ไม่ให้ความสําคัญกับการ
นิ ยามความหมายคนจน เขาเชื่อว่าที่แท้แล้วสาเหตุที่คนจนเพรา “ ถูกทําให้ จน” จากลัทธิ ทุนนิ ยม
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แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ที่มุ่งการผลิตเพื่อตอบสนองเศรษฐกิ จการตลาด ซึ่ งเป็ นตัวทําลาย
ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นต้นทุนพื้นฐานในการดํารงชีวิตข้อสรุ ปของ
พิทยา ว่องกุล (2545 : 32-43) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน เชื่อว่านโยบายรัฐ คือตัวการ
สําคัญทําให้เกิดความยากจนในประเทศไทย หรื อที่เรี ยกว่า “ นโยบายทําให้ จนของรั ฐ” เพราะ
การพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้นโยบายเศรษฐกิจทุนนิ ยมตามแบบตะวันตก ทุ่มเทกับการ
พัฒนา การค้าเสรี แต่ผลที่ได้ประชาชนกลับมีหนี้ สินเพิ่มมากขึ้นมาพร้อมกับปริ มาณของคนจน
และผลของการพัฒนาแบบรวมศูนย์ ได้สร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่เมืองหลวงหรื อภาคเมือง พร้อมกับ
คนรวยไม่กี่ร้อยตระกูลในประเทศ ..... การพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1-9
นั้นจึงมีความล้มเหลวที่มีบทพิสูจน์คือ
1. การสัง่ สมหนี้สินและความยากจนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการส่ งเสริ ม
การผลิตเพื่อขาย และเพื่อการส่ งออกทําให้ผทู ้ ี่มีทุนน้อยกว่าและเทคโนโลยีดอ้ ยกว่าต้องแพ้การค้า
2. ความยากจนที่มาจากนโยบาย โครงสร้างพื้นฐานเป็ นผลมาจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรั บการพัฒนาประเทศไปสู่ อุตสาหกรรม เช่ น การสร้ างเขื่อน ทําให้
ชาวบ้านสูญเสี ยที่ดิน สู ญเสี ยป่ าที่เป็ นแหล่งอาหารและสูญเสี ยอาชีพในที่สุด
3. ความยากจนที่มาจากนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับป่ าไม้และที่ดิน การ
เปลี่ยน วิธีการผลิตเพื่อยังชีพไปสู่ การผลิตเพื่อขายและส่ งออก ส่ งเสริ มให้ประชาชนหันมาปลูก
พืชเชิ งเดียว จนปริ มาณล้น และราคาผลผลิตตกตํ่า ทําให้ขาดทุนและสู ญเสี ยที่ดินทํากินในที่สุด
ดังนั้นประชาชนยากจนเหล่านั้นก็ได้บุกรุ กป่ าจับจองเป็ นที่ทาํ กินต่อ
4. คนยากจนที่มาจากความล้มเหลวของนโยบายภาคเกษตร นโยบายส่ งเสริ ม
ภาคอุตสาหกรรม และการไม่เคารพในสิ ทธิ มนุ ษยธรรมและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ที่เป็ นคนจน
เมื อง กรรมกรและชาวสลัม การพัฒนาช่ วงระยะ41 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จฯ แผน 8 เกิ ด
หนี้ สิน และความล่มสลายของชนบท ทําให้เกิ ดการอพยพของแรงงานภาคเกษตรเข้ามาในเมือง
เพื่อใช้แรงงานก่อให้เกิดชุมชนแออัด แรงงานขาดทักษะ การเอาเปรี ยบในเรื่ องสิ ทธิ
ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ (2546 : 15-21) ยอมรับว่าสาเหตุของความยากจนประการ
หนึ่งในจํานวนทั้งหมด 4 ประการ มาจากปัญหาท่าทีของชีวิตส่ วนบุคคลที่อ่อนแอ กล่าวคือ
1. ท่าทีต่อชีวิต ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ให้น้ าํ หนักของความยากจนไว้ที่ตวั บุคคล 2
ประเภท กล่าวคือกลุ่มที่กล้าต่อสู ้ฝ่าฝันอุปสรรคด้วยความเพียร ซึ่ งสามารถบรรเทาความเพียรได้
มากกว่ากลุ่มที่มีท่าทีปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามบ่วงอกุศลกรรม
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2. ปั จจัยการผลิตและการเข้าถึงทรัพยากรของสังคม การไม่มีที่ทาํ กิน การไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนเทคโนโลยี ทําให้
ศักยภาพการผลิตตํ่า หรื อรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ
3. ความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม โดยใน
ความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคนี้ คนที่ได้เปรี ยบคือคนกลุ่มน้อยในสังคมที่มีอาํ นาจทางเศรษฐกิจและ
การเมื อง กุมทั้งทุ น และอํานาจทางการเมื อง เพื่อดึ งผลประโยชน์ส่ว นตนทําให้คนส่ ว นใหญ่
เสี ยเปรี ยบ ซึ่งเป็ นที่มาของการด้อยอํานาจ ด้อยโอกาส และจนแล้วจนอีกอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุ ด
4. ระบบสวัสดิการ แนวคิดนี้เชื่อว่า ถึงแม้วา่ จะมีปัจจัยปัญหาของสาเหตุ
กลุ่มแรกกดทับ แต่หากรัฐบาลมีการจัดสวัสดิ การที่เข้มแข็งก็จะช่ วยพยุงให้คนจนพออยู่ได้ ใน
ขณะเดียวกันในสังคมที่สวัสดิการอ่อนแอ ก็เป็ นการซํ้าเติมคนจน ตัดโอกาสคนจนด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุ ข ที่อยูอ่ าศัยและโอกาสที่จะดํารงชีวิตให้อยูร่ อด
การแก้ ปัญหาความยากจน จากการค้นหานิ ยามของคนจนกลายเป็ นต้นเหตุ
ของการหาทางแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมกับไม่ได้มองว่าความยากจนเป็ นปั ญหาส่ วนบุคคล
แต่เพียงประการเดี ยว ก็เท่ากับว่าเริ่ มเดินถูกทางมากขึ้นในการแก้ไขปั ญหาความยากจน คําว่า
“โอกาส” (แบบเอื้ อ อาทร) จึ ง ถู ก หยิ บ เอามาใช้ใ นการอธิ บ ายวิ ธ การแก้ไ ขปั ญ หาคนจน
นักวิชาการหลายคน ได้เสนอแนะแนวคิ ดแก้ไขปั ญหาความยากจนเชิ งนโยบายแบบรื้ อสร้ าง
(Deconstructive) ทั้งระบบแบบครบวงจร ซึ่ งมีมิติที่ซับซ้อนสัมพันธ์กนั หลายประการ ทั้งมิติ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง รวมไปถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะมองว่าปั ญหาคนจนเป็ น
ปั ญหาเชิงโครงสร้างที่เป็ นผลมาจากสาเหตุยอ่ ย ๆ หลายประการที่โยงใยสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นองค์
รวม วิทยากร เชียงกูล ได้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐ 2 แนวทางที่ควบคู่กนั กล่าวคือ
แนวทางที่ 1 เป็ นแนวทางที่รัฐต้องเพิ่มสวัสดิการให้แก่ประชาชนมากขึ้น ซึ่ ง
แนวคิดนี้มีพ้นื ฐานมาจากแนวคิด รัฐสวัสดิการ(Welfare state) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีโอกาเข้าถึง
สวัสดิ การพื้นฐานของรัฐอย่าเท่าเทียวกันมากขึ้น เพราะหากจะปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกเสรี
ตามระบบ ประชาธิ ปไตยนั้น โอกาสที่เท่าเทียมก็ยากที่จะเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียมในทาง
ปฏิบตั ิ หากจะเข้าถึงก็แต่เพียงปรากกอยูใ่ นรู ปอุดมคติหรื อทางทฤษฎีเท่านั้น
แนวทางที่ 2 เป็ นแนวทางที่รัฐควรลดการผูกขาดหรื อการเข้าไปควบคุมวิธีการ
จัดการขององค์กรชุมชน แต่ควรปล่อยให้ชุมชนมีอิสระที่จะบริ หารจัดการภายในกันเอง แนวทาง
นี้มองว่าที่ผา่ นมารัฐ (ทางราชการ) เข้าแทรกแซงทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิมากเกินไป ทั้ง ๆ
ที่รัฐก็ไม่ได้มีความรู ้ในแต่ละปั ญหาดีไปกว่าชุ มชนหรื อองค์กรภาคประชาชนเลย ไม่นับร่ วมถึง
ความล่าช้าของระบบราชการที่มีสายการบังคับบัญชายาว และระบบคอร์ รัปชัน่ แบบคิดตามนํ้า สิ่ ง
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เหล่ านี้ ล้ว นส่ งผลต่ อต้นทางรายทาง และปลายทางของการแก้ปัญหาความยากจนแทบทั้งสิ้ น
แนวคิดนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการร่ วมแก้ปัญหาของภาคประชาชน (Civil society) มากว่าจะ
แก้ปัญหาโดยรัฐแต่ฝ่ายเดียว
รัฐควรดําเนินนโยบายคํานึงถึงสภาพสั งคมไทยทีเ่ ป็ นจริง
โดยให้ สถาบันครอบครัวและชุ มชนเข้ ามามีบทบาทด้ าน
การคุ้มครองทางสั งคมโดยตรงมากเพิม่ ขึน้ แทนทีจ่ ะใช้ วธิ ีการจัด
โดยหน่ วยงานของรัฐในทุกเรื่อง ....
ผลการวิจยั สังเคราะห์ชุดโครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับ
คนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย โดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ และคณะ ( 2546 : V ) พบว่า
ในการแก้ไขปั ญหาคนจนและความยากจนเชิงบูรณาการ ควรกําหนดนโยบายสังคมที่ครอบคลุม 6
ด้าน คือ
 ความยุติธรรมทางสังคม ( Social Justice)
 ความมัง่ คงทางสังคม ( Social security )
 ศักดิ์ศรี ทางสังคม ( Social dignity )
 สิ ทธิพ้นื ฐานทางสังคม (Social basic right)
 การสร้างทุนทางสังคม ( Social capital building )
ในขณะเดี ย วกัน ได้ข ยายความ เรื่ อ งการจัด สวัส ดิ ก าร ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้น
จําเป็ นต้องจัดลําดับความสําคัญในเรื่ องที่ตอ้ งทําก่อน โดยการจัดสวัสดิการไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นรู ป
วัตถุปัจจัยเสมอไป เพราะสําหรับคนบางกลุ่มสวัสดิการด้านสิ ทธิ และการคุม้ ครองก็มีมากแล้ว
และเห็นด้วยกับการจดทะเบียนคนจนของรัฐบาล เพราะจะได้ทาํ ให้ได้ขอ้ มูลคนจน ประเภทต่างๆ
เพื่อจัดมาตรฐานให้ตรงกลุ่ม ตรงประเด็น ทั้งนี้ การแก้ไขปั ญหาคนจนจึงจําเป็ นต้องบูรณาการ
โดยทําพร้อม ๆ กันทั้ง 6 ด้าน
แนวคิดของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
พระธรรมปิ ฎก (2541) การพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีลกั ษณะที่เป็ นการบูรณาการ(Integrated)
คือทําให้เกิ ดเป็ นองค์รวม (Holistic) องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกัน
ครบองค์และมีลกั ษณะอีกอย่างหนึ่ งก็คือมีดุลยภาพ (Balance) คือการทําให้กิจกรรมของมนุ ษย์
สอดคล้อง กับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ซึ่งสรุ ปก็คือ เป็ นการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุก
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ด้านและทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จิ ตใจ วัฒนธรรม
ฯลฯ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีลกั ษณะที่เป็ นการบูรณาการ หรื อผสมผสานเป็ นองค์รวม (Holistic) และ
มีดุลยภาพ (balance) หรื อการพัฒนาที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ขยาย
ความได้ ว่ า การพัฒ นาที่ มี ล ัก ษณะผสมผสาน คื อ มี กิ จ กรรมพัฒ นารวมทั้ ง มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในลักษณะที่เป็ นส่ วนรวมหรื อมหภาค และเมื่อใดที่กิจกรรม
พัฒนานั้นส่ งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรื อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมใน อันจะทําให้
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมอยูค่ วบคู่กนั ไปโดยสันติสุขสงบและยัง่ ยืน การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อสร้างความ
สมดุ ล ของการพัฒ นาใน 3 มิ ติ ทั้งมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ สัง คม และทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม โดยมีเป้ าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการ ดังนี้
มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศให้เจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง
มีคุณภาพ มีเสถียรภาพ เป็ นการเติบโตที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมและยัง่ ยืนได้ในระยะ
ยาว และมีการกระจายความมัน่ คงอย่างทัว่ ถึงอํานวยประโยชน์ต่อคนส่ วนใหญ่
มิติสังคม หมายถึ ง การพัฒนาที่ มุ่งให้คนและสังคมไทยมี คุณภาพ สามารถ
ปรั บ ตัว รู ้
เท่ า ทัน การเปลี่ ย นแปลง มี จิ ต สํ า นึ ก พฤติ ก รรม และวิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ท ํา ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม มีความมัน่ คงในการดํารงชีวิต มีการนําทุนทางสังคมและ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ โดยอยู่ภายใต้ระบบการบริ หารจัดการที่ดี ที่มุ่งให้คนและสังคมไทยเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข
และพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน
มิติสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ตลอดจนการคงไว้ซ่ ึ งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ดี
เพื่อสนองความต้องการของคนรุ่ นปั จจุบนั และสงวนรักษาไว้ให้คนรุ่ นอนาคต รวมทั้งการ
กระจายโอกาสและการมีส่วนร่ วมในเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ งแวดล้อม
อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
สํานักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พฒั นาดัชนี ชีวดั
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศขึ้น โดยนํามาปรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่
8 และ 9 ประกอบด้วยตัวชี้วดั ในมิติเศรษฐกิจ 9 ตัวชี้วดั มิติทางสังคม 7 ตัวชี้วดั มีรายละเอียด
ในตาราง 11
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศไทยในระยะ 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มี
ทิศทางที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง (ระดับการพัฒนาตํ่ากว่า 3) โดย
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มิติเศรษฐกิ จเป็ นมิติที่ได้รับผลสําเร็ จในการพัฒนามากกว่ามิติอื่น เฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนของการ
เสริ มสร้างเสถียรภาพความมัน่ คงทางเศรษฐกิจส่ วนรวมและการดําเนิ นนโยบายเร่ งด่วนเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจรากหญ้าและขจัดปั ญหาความยากจน
ที่ผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมาย
แต่มีประเด็นด้านคุณภาพของการพัฒนาและประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่ถดถอยลงจากช่วงก่อนหน้า
เนื่ องจากสัด ส่ วนการใช้พ ลังงานต่ อผลผลิ ต ได้ของประเทศเพิ่มขึ้ น มี การพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศมากขึ้น และใช้พลังงานหมุนเวียนเป็ นสัดส่ วนน้อยสําหรั บมิติดา้ นสังคมที่มีผลการ
พัฒนาคุณภาพชี วิต อยู่เกณฑ์ที่ดีข้ ึน แต่ยงั มีจุดอ่อนในด้านการพัฒนาศักยภาพและปรั บตัวไปสู่
สั ง คมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งฉุ ด รั้ งให้ ค วามสามารถการแข่ ง ขัน ของประเทศลดลง ส่ ว นมิ ติ ท าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะฟื้ นฟูดีข้ ึน จากความพยายามร่ วมมือกันสงวน
รักษาทรัพยากรที่มีอยูม่ ิให้เสื่ อมโทรม อย่างไรก็ตามยังเฝ้ าระวังแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งด้าน
คุณภาพอากาศและแหล่งนํ้า ตลอดจนการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้ถึง
การเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิ จที่ สนองต่อสังคม จนเกิ นขีดความสามารถรองรับของธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมและสะท้อนความไม่สมดุลของมิติการพัฒนาที่จะนําไปสู่ ความไม่ยงั่ ยืนได้ในอนาคต
(วีณา เตชะพนาดร, 2548)
การพัฒนาชุ มชนอย่ างยัง่ ยืน
ธรรมชาติและคุณภาพของชุมชนถูกกําหนด โดยทางเลือกของคนผ่านยุคสมัย
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน 3 ประการ ที่ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและความเจริ ญแก่ชุมชน
ในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ นิเวศวิทยา และความเสมอภาค (Economy ,Ecology and Equity)
หรื อที่เรี ยกว่า 3 E,s เศรษฐกิจ คือการบริ หารการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการของ
ครัวเรื อนและชุมชน
นิเวศวิทยาคือแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
และ ความเสมอภาค คือความเท่าเทียมกันของความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มคน และยุคสมัยของ
คน เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี การเปลี่ยนแปลงของ 3 E,s เป็ นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาชุมชนสู่ความยัง่ ยืน คือกระบวนการและความสามารถในการ
ตัดสิ นใจที่คาํ นึงเศรษฐกิจในระยะยาว
นิเวศวิทยาและความเสมอภาคของทุกชุมชน โดยมี
เป้ าหมายเพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้ชุมชน กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เครื อข่ายมีความเข้มแข็งและมีความ
มัน่ คัง่ ในระยะยาว (J. Hibberd and D. Harker อ้างถึงใน วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 2547
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ตาราง 9 แสดงตัวชี้วดั การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ใน 3 มิติ
มิติเศรษฐกิจ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
1. ประสิ ทธิภาพการผลิตโดยรวม
2. การใช้พลังงานต่อ GDP
3. การใช้พลังงานหมุนเวียน
4. อัตรา Recycle ขยะชุมชนทัว่
ประเทศ

การพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ

มิติสังคม
การพัฒนาศักยภาพและการ
ปรับตัวบนสั งคมฐานความรู้

มิติสิ่งแวดล้ อม
การสงวนรักษา

1. จํานวนปี เฉลี่ยที่ได้รับ
การศึกษาของประชาชน
2. ผลคะแนนการทดสอบ 4
วิชาหลัก
3. การลงทุนด้านการวิจยั และ
พัฒนาต่อ GDP

1. สัดส่ วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่
ประเทศ
2. สัดส่ วนพื้นที่ป่าชายเลน
3. ปริ มาณสัตว์น้ าํ เศรษฐกิจที่
จับได้ต่อชัว่ โมง
4. ปริ มาณนํ้าใต้ดินที่ใช้ต่อ
ปริ มาณที่สามารถใช้งานได้

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
ความมั่นคงในการดํารงชีวติ

การมีคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทีด่ ี

5. อัตราการว่างงานพอใช้ต่อ
4. อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
แหล่งนํ้าทั้งหมด
5. สุ ขภาพของประชาชน
6. สัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
6. สัดส่ วนคดีอาชญากรรมและ
7. ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP
คดียาเสพติดต่อประชากร

5. สัดส่ วนแหล่งนํ้าที่มี
คุณภาพอย่างตํ่าอยูใ่ นเกณฑ์
6. คุณภาพอากาศในเมือง
หลักที่เกินค่ามาตรฐาน
7. ปริ มาณของเสี ยที่ได้รับการ
บําบัดอย่างถูกต้อง
8. ปริ มาณการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

การกระจายความมั่นคง
การสร้ างความเสมอภาคและ
8. สัมประสิ ทธิ์การกระจายรายได้ การมีส่วนร่ วม
9. สัดส่ วนคนยากจนด้านรายได้ 7. ดัชนีการรับรู ้เรื่ องคอร์รัปชัน่
ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , โครงการพัฒนาดัชนีวดั
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศไทยระยะที่สอง ศึกษาโดยสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย, 2548
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ขั้นตอนของการพัฒนาชุ มชนสู่ ความยัง่ ยืน
แนวทางการดําเนินงานเพือ่ ให้ชุมชนพัฒนาไปสู่ความยัง่ ยืน ประกอบด้วย
1. จัดตั้งกลุ่มปฏิบตั ิการเพื่อเปิ ดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่ วมโดยยึดหลักการ
ทํางานด้วยความสมัครใจ เข้าใจระบบ และตัดสิ นใจตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการในอนาคต
2. ประสานให้คนร่ วมแสดงวิสยั ทัศน์ร่วม และพัฒนาทรัพยากรให้เป็ นไปตาม
วิสยั ทัศน์น้ นั ๆ
3. สร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างเครื อข่ายชุมชน การตัดสิ นใจของชุมชนอาจส่ งผลกระทบโดยรวม เช่น
คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า พื้นที่ป่า และปั ญหาสาธารณะสุ ข ดังนั้นความร่ วมมือระหว่างชุมชน
การสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการหาแนวทางปฏิบตั ิที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสังคมที่ยงั่ ยืน
5. พัฒนาแผนปฏิบตั ิการ เพื่อแสดงขั้นตอนที่จะนําไปสู่ สิ่งที่ประชาชนต้องการ
โดยเริ่ มจากการวางแผนการดําเนิ นงาน การพิจารณากิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณค่าร่ วม หลักการ และ
วิสัยทัศน์ร่วมของชุมชน โดยพัฒนาหรื อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนมีความ
ยัง่ ยืน ขั้นตอนเริ่ มแรกจะต้องสร้างตระหนัก การทํางานร่ วมกัน การยอมรับและการแก้ไขความ
ขัดแย้ง เพื่อให้เกิดความเป็ นเอกฉันท์ การเรี ยนรู ้ที่จะนําไปสู่แผนปฏิบตั ิการของชุมชน
6. ประเมินความก้าวหน้าหรื อความสําเร็ จของการพัฒนา โดยพิจารณาจากคุณค่า
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและอัตราการจ้างงาน รวมถึงการพิจารณาคุณภาพชีวิต
ของคนในระยะยาว ที่จะนําไปสู่ การจัดทําแผนจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
7. จัดสรรการใช้ทรัพยากร การพัฒนาชุมชนให้มีความยัง่ ยืนจะต้องมีการ
ตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐและภาคเอกชนให้เหมาะสม เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ิเพื่อ
ความยัง่ ยืน
8. การมีส่วนร่ วมของประชาชน สนับสนุนการตัดสิ นใจที่มาจากคนส่ วนใหญ่ ที่
ผ่านการยอมรั บความคิดเห็ นและเปิ ดโอกาสให้คนใหม่ได้มีส่วนร่ วม เพื่อให้ได้แนวคิด ทักษะ
และผูน้ าํ สู่ ความยัง่ ยืนของท้องถิ่น
9. กระตุน้ ให้คนมีความคิดสร้างสรรค์และแปลงความคิดสู่การปฏิบตั ิ
10. ฉลองความสําเร็ จ เนื่องจากการพัฒนาชุมชนให้ยงั่ ยืนจะต้องอาศัยความทุ่มเท
และการทํางานที่หนัก ที่เห็นผลสําเร็ จในระยะยาว ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญกับผูท้ ี่ทาํ งาน โดย
การประกาศความสําเร็ จและความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน
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สําหรั บ ประเทศไทยได้นํา เอาแนวคิ ด การพึ่ ง ตนเองมาใช้แ ละตี ค วามกัน มาก
หลากหลาย
โดยเฉพาะในช่วยที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ชุมชนมีกาํ ลังอ่อนแอ
ด้วยผลกระทบจากระบบทุนนิ ยมและประสบปั ญหา ซึ่ งแนวคิดนี้ ได้สอดรับกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทําให้เกิดการ
ยอมรับการอย่างแพร่ หลายในการนํามาแก้ปัญหาเศรษฐกิ จและสังคมในประเทศไทยในปั จจุบนั
การพึ่งตนเองจึงมีหลายระดับและหลายนัยยะ แนวคิดดังที่กล่าวสรุ ปเป็ นทฤษฎีการพึ่งตนเองแบบ
พัฒนาของชุมชนชนบทซึ่ง (สัญญา สัญญาวิวฒั น์ 2540 : 99-107) ได้กล่าวไว้ว่า ชุมชนชนบทจะ
พึ่งตนเองได้ นั้นต้องมีความสมดุลในสิ่ งจําเป็ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาระสําคัญดังนี้
1. การพึง่ ตนเองได้ ทางเทคโนโลยี (Technology Self-reliance : T ) มีหลักการ
สําคัญคือ การใช้การจัดการและการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยพยายามใช้แนวคิด
ทรัพยากรและการกระทําจากภายในชุมชนให้มากที่สุด มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ก่อ
ประโยชน์สูงสุ ดและลดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุด เทคโนโลยีในความหมายนี้ รวมทั้งของ
สมัย ใหม่ และของดั้ง เดิ ม ในท้อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นด้ว ย ตัว แปรหลัก ของการวัด
ความสามารถ ในการพึ่ ง ตนเองทางเทคโนโลยีจ ะประกอบด้ว ย ความสามารถในการเลื อ ก
เทคโนโลยี ความสามารถในการจัดหารื อจัดทํา ความสามารถในการใช้ ความสามารถในการ
บํารุ งรักษา และความสามารถในการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
2. การพึ่งตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ ( Economic Self-Reliance : E ) คือ การมุ่ง
สร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ชนบทให้เ กิ ด ภาวะสมดุ ล ระหว่ า งความต้อ งการทางเศรษฐกิ จ กับ ขี ด
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการนั้น โดยการพัฒนาองค์กรชาวบ้านเพื่อเป็ นหลักใน
การดําเนิ นการตามกระบวนการดังกล่าว ระบบเศรษฐกิจเพื่อพึ่งตนเองของชุมชนประกอบด้วย
การพึ่งตนเองในระบบการผลิตและระบบจําแนกแจกจ่ายหรื อระบบตลาด ตัวแปรหลักของการวัด
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเพียงพอของสิ นค้าและบริ การ อํานาจการ
ต่อรองและแข่งชัน ความเป็ นอิสระในการประกอบอาชีพ การออมและสภาพหนี้ สิน การกระจาย
รายได้ และระดับการพัฒนาขององค์กรชาวบ้าน
3. การพึง่ ตนเองได้ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ( Natural Resources Self-Reliance :
R ) โดยคํานึ งถึงขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับ (Carrying Capacity )
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคมในระยะยาว ตัวแปรหลักที่วดั ความสามารถในการพึ่งตนเอง
ประกอบด้วย การมีอยู่หรื อความอุดมสมบูรณ์ ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ การอนุ รักษ์และความมี
ดุลยภาพทางระบบนิเวศน์ การฟื้ นฟูทรัพยากรและการนํากลับมาใช้ใหม่
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4. การพึง่ ตนเองได้ ทางด้ านจิตใจ (Mental Self-Reliance : M) ชุมชนหรื อองค์กร
ที่สามารถพัฒนาตนเองได้สูงจะต้องเริ่ มจากคนที่มีจิตสํานึกเป็ นตัวปลุกเร้า และกระตุน้ ให้บุคคลคิด
แสวงหาหลักการและแนวทางเพื่อนํามาเป็ นแกนสําคัญในการสร้างตนเองและสังคม การพัฒนา
สังคมจึงต้องเริ่ มต้นด้วยการพัฒนาจิตใจเป็ นลําดับแรก ก่อนที่จะนําไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
การกินดีอยู่ดีของประชาชน ตัวแปรหลักที่วดั ความสามารถในการพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ ได้แก่
จิตสํานึกในการพึ่งตนเองและชุมชน มีธรรมะ และการมีสมาธิในการปฏิบตั ิงาน
5. การพึง่ ตนเองได้ ทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Self-Reliance
: S) ชุมชนจะต้องมีจิตสํานึ กในการพึ่งตนเอง มีทศั นคติที่มนั่ ใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชน
ของตนเอง มี การดําเนิ นการพัฒนาบนพื้นฐานความตระหนักรู ้ และความสามารถในการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในกระบวนการพัฒนาเช่นนี้ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนจึงได้รับการพิจารณาในฐานะที่
เป็ นพื้นฐานและรากฐานของการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง โดยนัยยะเช่นนี้ ภูมิปัญญาและการมีส่วนร่ วม
ของชาวบ้านในการพัฒนาจึงเป็ นเงื่อนไขที่จาํ เป็ น ตัวแปรหลักที่วดั ความสามารถในการพึ่งตนเอง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ สัดส่ วนการพึ่งพาผูอ้ ื่นของประชากรและสัดส่ วนประชากรต่อ
ทรั พยากรคุณภาพและปริ มาณของการศึกษา ความพยายามในการแก้ปัญหาร่ วมกันขององค์กร
ชุมชนคุณภาพและคุณธรรมของผูน้ าํ ชุมชน การกระจายตัวของสื่ อในชุมชนและการใช้สติปัญญา
ในการพิจารณาข่าวสาร การช่วยเหลือจากภายนอกตามความต้องการของชุมชน และความสามัคคี
ในชุมชน
ตัว ชี้ วัด ความสามารถในการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน คื อ การที่ ชุ ม ชนมี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่ ร องรั บกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อย่า งเพี ย งพอในระยะยาว การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพมีดุลยภาพทางระบบนิเวศและการนํากลับมาใช้ การมีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมทั้งการจัดหาหรื อจัดทํา สามารถปรั บปรุ งหรื อเปลี่ ยนแปลงและผสมผสานภูมิปัญญา
ชาวบ้านกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กนั ได้อย่างลงตัว ในขณะเดียวกันทางด้านการผลิตมีจาํ นวนสิ นค้า
และบริ การที่ เ พี ย งพอ มี ร ะบบการตลาด การจํา แนกแจกจ่ า ยและมี อ ํา นาจการต่ อ รอง
สามารถพัฒนาองค์กรและคนในองค์กรให้มีจิตสํานึ กในการพึ่งตนเองในสัดส่ วนที่มาก พร้อมมี
การศึ ก ษา มี ผูน้ ําที่ มีคุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ พี ย งพอในชุ ม ชน การ
ช่วยเหลือจากภายนอกตามความต้องการของชุมชนและความสามัคคีของคนในชุมชน
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็ นแนวคิดและปรั ชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสแนะแนวทางการดําเนิ นชีวิตแก่พสกนิ กรชาว
ไทย มาตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้สังคมไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและ
สังคม และเพื่อช่วยให้สงั คมไทยสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม ซึ่ งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวคิดใน
พระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ ท รงพระราชทานแก่ นิ สิ ต
นักศึกษาในพิธีพระราชทางปริ ญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2517 มีดงั นี้
้ ฐาน คือความพอดี
“...... การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้ องทําตามลําดับชั้ นต้ องสร้ างพืน
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่ วนใหญ่ เป็ นเบือ้ งต้ นก่ อนโดยใช้ วิธีการและใช้ อุปกรณ์ ที่ประหยัด แต่
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เมื่อได้ พืน้ ฐานมั่นคงพร้ อมพอสมควร และปฏิบัติได้ แล้ วจึงค่ อยเสริ ม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจทีส่ ู งขึน้ โดยลําดับต่ อไป .....”
ความพอเพีย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผลรวมถึ งความจําเป็ นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน
ความพอเพียง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ กับ 2 เงื่อนไข คือ
3 องค์ ประกอบ : ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันทีด่ ีในตัว
“ ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น (ทั้งทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ด้านเทคโนโลยี)
“ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับความพอเพียง
นั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพัฒนาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
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“ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อม รับผล
ระทบและความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล
2 เงื่อนไขกํากับ : คือความรู้และคุณธรรม
เงื่อนไข “ความรู้ ” ประกอบด้วย ความรู้ เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบ ที่จะนําความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยง
กันเพื่อประกอบการวางแผนและความ ระมัดระวัง ในขั้นปฏิบตั ิ
เงื่อนไข “คุณธรรม” ที่จะต้องเสริ มสร้างประกอบด้วยมีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และมีความอดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต
ตัวอย่าง พระราชดํารัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เช่น

" .. เศรษฐกิจพอเพียงนีข้ อยํา้ ว่ า...เป็ นทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทํา
อะไรเพือ่ ให้ เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลนั้นมาจากเหตุถ้าทําเหตุที่ดีถ้า
คิดให้ ดีให้ ผลที่ออกมา คือสิ่ งที่ติดตามเหตุ การกระทําก็จะเป็ นการกระทําที่ดี
และผลของการกระทํานั้น ก็จะเป็ นการกระทําที่ดี ดีแปลว่ ามีประสิ ทธิผล ดี
แปลว่ า มีประโยชน์ ดีแปลว่ า ทําให้ มีความสุ ข ... "
"...คนเราถ้ าพอในความต้ องการ มันก็มคี วามโลภน้ อย เมื่อมีความโลภน้ อยก็
เบียดเบียนคนอืน่ น้ อยถ้ าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่ าทําอะไรต้ อง
พอเพียง หมายความว่ า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่ โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่
อย่ างเป็ นสุ ข..."
" ความสุ ขความเจริญอันแท้ จริงนั้น หมายถึง ความสุ ข ความเจริญที่บุคคล
แสวงหาด้ วยความเป็ นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทําไม่ ใช่ ได้ มาด้ วยความ
บังเอิญหรือด้ วยการแก่ งแย่ งเบียดบังผู้อนื่ "
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" การทีต่ ้ องการให้ ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้ างตนเองให้ มั่นคงนี้
เพื่อให้ ตนเองมีความเป็ นอยู่ที่ก้าวหน้ า ที่มีความสุ ข พอมีพอกินเป็ นขั้นหนึ่ง
และขั้นต่ อไปก็คอื มีเกียรติว่ายืนด้ วยตัวเอง "
" พยายามไม่ ก่อความชั่ วให้ เป็ นเครื่องหมาย ทําลายตัว ทําลายผู้อนื่ พยายาม
ลด พยายามละความชั่ วที่ตัวเองมีอยู่พยายามก่ อความดีให้ แก่ ตัวเองอยู่เสมอ
พยายามรักษาและเพิม่ พูนความดีทมี่ ีอยู่น้ันให้ งอกงามสมบูรณ์ ขนึ้ "
(วารสารชัยพัฒนา, 2542)

แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ผลิตอาหารเอง เหลือไว้ขาย ทําให้มีกินอิ่ม ไม่ติดหนี้ มีเงินออม
ขั้นที่ 2 รวมตัวกันเป็ นองค์กรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
เกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม แปรรู ปอาหาร ทําธุ รกิจชุมชน ปั้ มนํ้ามัน ปุ๋ ย ขายอาหาร ขาย
สมุนไพร เป็ นศูนย์แพทย์แผนไทย จัดการท่องเทียวชุมชน มีกองทุนชุมชนหรื อธนาคารหมู่บา้ น
ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงกับบริ ษทั ทําธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการส่ งออก หรื อการรวม
เป็ นเครื อข่ายธุรกิจชุมชน
สรุ ป เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็ นแนวทางในการดํารงวิถีชีวิตของประชาชนคน
ไทยทั้งประเทศ เพื่อนําไปสู่ ความสุ ขความสงบ ไม่เดือดร้อน ไม่เบียดเบียนกันและกัน มีความ
พอเหมาะพอควร ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน การแบ่งปัน มีการให้ ความขยันหมัน่ เพียร ความอดทน
อดออม ความกตัญญู ความเป็ นคนดี มีเมตตา ดังนั้น การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และสหกรณ์ ภาคประชาชน จึงเป็ นสิ่ งสํ าคัญยิ่งต่ อการหยั่ง
รากของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิดขึน้ ในสั งคมไทย ให้ คนไทยรู้ จักความพอเพียง พอประมาณ และ
มีภูมิคุ้มกันตนเอง พร้ อมทั้งมีความรู้ คู่คุณธรรม แม้ จะเกิดปั ญหาใด ๆ ก็สามารถคิดแก้ ไขได้ มี
ชีวิตอยู่บนความไม่ ประมาทกับเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ที่ซึ่งนั บวันจะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้น ฉะนั้นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ นอกจาก
พัฒนาด้านธุรกิจต่าง ๆ ควรจะเน้นการพัฒนาสมาชิก คณะกรรมการ หรื อ คน (ทรัพยากรมนุ ษย์)
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ให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีการศึกษาถูกต้อง ให้เป็ นเครือข่ ายคุณค่ า เพราะคนเป็ นตัวปั จจัยในการ
พัฒนาทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะด้านทรั พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม คือครอบครัว ชุ มชน
ชาติ และด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ควรพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทุกด้านให้เกิดความสมดุล
ไม่หนักไปทางหนึ่งทางใดมากไป ในที่สุดจะทําให้กลุ่ม องค์กร เครื อข่ายมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ได้ เมื่อทุก ๆ หมู่บา้ นดี ข้ ึนประเทศก็จะดีข้ ึน ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นแนวคิดการพัฒนาที่
ต้องการให้พ่ ึงตนเองเพื่อถ้อยห่ างการพึ่งพาผูอ้ ื่นมากเกินไป รวมทั้งการสร้างความเท่าเทียมและ
การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด
ความหมาย หลักการ อุดมการณ์ สหกรณ์
สหกรณ์ (Cooperative ) คือ “ องค์กรของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันดําเนิ น
วิสาหกิ จที่พวกเขาเป็ นเจ้าของร่ วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิ ปไตยดําเนิ นการ(อันจําเป็ น)
และความหวังร่ วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ”
หลักการสหกรณ์ ( Cooperative Principles) คือแนวทางที่สหกรณ์ปฏิบตั ิคุณค่า
ของสหกรณ์เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาํ คัญรวม 7 ประการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึ กอบรมและสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
อุดมการณ์ สหกรณ์ (Cooperative Ideology ) จากแนวคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะ
ช่วยแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกและมีสนั ติสุขโดยการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 การช่ วยเหลือตนเอง การแก้ไขปั ญหาหรื อสร้างความกินดีอยูข่ อง
ตนเองและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์จาํ เป็ นต้องให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองโดยการ
1) ขยัน ในการประกอบอาชีพของตนเอง เพือ่ ให้มีรายได้บาํ รุ งครอบครัว
อย่างเพียงพอ หากไม่มีรายได้เพิม่ ขึ้นโดยการเพิม่ เวลาการทํางานหรื อประกอบอาชีพเสริ มที่ไม่เป็ น
ผลเสี ยหายต่องานประจํา ความขยันขันแข่งอาจไม่เพียงพอต้องให้ทุกคนในครอบครัวได้คิดและ
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน จะทําให้ครอบครัวมีรายได้พอเพียง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สมาชิกพึงปฏิบตั ิ
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2) ประหยัด ในการประกอบอาชีพแม้จะมีรายได้มากเพียงใดก็ตาม แต่การ
ใช้จ่าย ของสมาชิก และครอบครัวถ้ารายจ่ายมากจนเกินกว่ารายได้ของ ครอบครัว จะทําให้ไม่มีเงิน
เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อคราวจําเป็ น การประหยัดใช้จ่ายในสิ่ งที่จาํ เป็ นเหมาะสมและสมควรที่
สมาชิกในครอบครัวพึ่งปฏิบตั ิ
3) การพัฒนาตนเอง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
มีอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนอย่างรวดเร็ ว ผูใ้ ดที่พฒั นาตนเองให้ทนั ความเปลี่ยนแปลงจะทําให้ไม่เกิดผล
กระทบที่เสี ยหาย และผูใ้ ดที่พฒั นาตนเองลํ้าหน้าไปตักรอความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดผลต่อตนเอง
“การพัฒ นาตนเอง” เป็ นอุ ด มการณ์ สํา คัญ มาก และเป็ นพื้ น ฐานของ
สมาชิ กที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงชี วิตแบบเดิม ๆ สู่ สิ่งที่ดีกว่า จึงต้องการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องอาศัยความ
ขยัน มานะ อดทนและปฏิบตั ิจนงานหรื อสังคม การเรี ยนรู ้จนสามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิต
จนเกิ ดผลผลิ ตที่ มีคุณ ภาพสู ง และสร้ า งสิ่ งช่ ว ยให้สมาชิ ก มี รายได้ที่สูง ขึ้ น และต้น ทุ น การผลิ ต
การตลาดลดลง ผลตอบแทนของสมาชิกจะมากขึ้น
4) การหลีกเลีย่ งอบายมุข
เพื่อให้พน้ จากความหายนะของตนเอง
และครอบครัวเพราะผูท้ ี่หลงกับอบายมุข จะเป็ นผูท้ ี่ขาดสติและความรับผิดชอบ มักสร้างความ
เสี ยหายเดือดร้อนให้กบั ผูใ้ กล้ชิด
 การช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการช่วยเหลือ
ตนเองของสมาชิก เพราะตามลําพังสมาชิกคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมได้ จึงจําเป็ นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยการร่ วมแรงและร่ วมใจของกันและ
กัน ( http:// www.scloei.com 8/1/2550 )
แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายและเครือข่ ายคุณค่ า
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ เครื อ ข่ า ยพัน ธมิ ต รประกอบด้ว ยความหมาย ลัก ษณะและ
ความสําคัญของเครื อข่ายพันธมิตร เครื อข่ายวิสาหกิจ ดังที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
ความหมายของเครือข่ าย มีผใู ้ ห้ความหมายไว้พอสรุ ปได้ดงั นี้ เครื อข่ายมา จาก
คําในภาษาอังกฤษว่า Network โดย Net แปลว่าตาข่ายที่โยงใยถึงกัน ส่ วน Work แปลว่าทํางาน
เครื อข่ายจึงหมายถึงรู ปแบบหนึ่ งของการประสานงานของบุคคล กลุ่มหรื อองค์กรหลายองค์กรที่
ต่างก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเป้ าหมายมีวิธีการทํางานและมีกลุ่มเป้ าหมายของตัวเอง บุคคล
กลุ่มหรื อองค์กรเหล่านี้ ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลานานพอสมควรแม้อาจจะไม่ได้มี
กิจกรรมร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอก็ตาม แต่ก็มีรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีความต้องการที่
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จะขอความช่วยเหลือหรื อขอความร่ วมมือจากกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ ( งาม
เนตร จริ งสู งเนิ น .2538 : 14) เครื อข่ายยังหมายถึง การเชื่อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและ
ดําเนิ นงานของฝ่ ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบและอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อปฏิบตั ิภารกิจอย่าง
ใดอย่ า งหนึ่ งร่ ว มกัน โดยแต่ ล ะฝ่ ายยัง คงปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ หลัก ของตนต่ อ ไปอย่า งไม่ สู ญ เสี ย
เอกลักษณ์และปรัชญาของตน การเชื่อมโยงนี้ อาจเป็ นรู ปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ เฉพาะ
กิจตามความจําเป็ นหรื ออาจอยูใ่ นรู ปของการจัดองค์กรที่เป็ นโครงสร้างของความสัมพันธ์กนั อย่าง
ชัดเจน เครื อข่ายความร่ วมมื อเป็ นไปได้ท้ งั ในระดับปั จเจกบุคคล องค์กรและสถาบัน อาจมี
ขอบข่ายและขนาดตั้งแต่เล็ก ๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและระหว่าง
ประเทศ (ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคนอื่น , 2543 : 305 )
ในความหมายของครื อข่าย ว่าเป็ น
แนวคิดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่ม
องค์กร ตลอดจนชุมชนให้เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยที่แต่ละฝ่ ายต้องมีความเท่าเทียมกัน มีอิสระต่อ
กัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้ดว้ ยตนเองและพร้ อมที่ จะปฏิบตั ิงานร่ วมกันของสมาชิ กเครื อข่ายบน
พื้นฐานของความเท่าเที ยมกัน การมี ความสัมพันธ์จะเป็ นแบบเพื่อนร่ วมงานประสานความ
ช่ ว ยเหลื อกัน และเป็ นความสัมพัน ธ์ เ ชิ ง แนวราบมากว่าที่ จ ะเป็ นแนวดิ่ งดังนั้นเครื อข่า ยจึ ง เป็ น
สัมพันธภาพของมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ที่ครอบคลุมทั้งการให้และการรั บ การยอมรับศักดิ์ ศรี และเอื้อ
อาทรต่อกันมากกว่าการออกคําสั่งบังคับบัญชา ( มงคล ชาวเรื อ, 2546 : 28 ) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ลักษณะความหมายของการสร้างเครื อข่ายคุณค่า ( จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและคณะ, 2549 : 21)
หมายถึ ง เป็ นระบบเครื อข่าย ขององค์กรช่ วยเหลื อตนเองทางเศรษฐกิ จ และสังคมหลากหลาย
รู ป แบบที่ ต ระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของหลัก และวิ ธี ก ารสหกรณ์
มี ก ารร่ ว มมื อ กัน ที่ จ ะพัฒ นา
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร และเกื้อกูลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้ยงั่ ยืนของสมาชิ กชุมชน สังคม
ประเทศ ซึ่ งการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่า เกิดขึ้นเพื่อการสร้างความร่ วมมือหรื อการสร้างพันธมิตร
ระหว่างกลุ่ม องค์กร ภาคประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่ม องค์กรขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันอย่างจริ งใจ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดขึ้นมีการ
ใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เสี่ ยงภัยร่ วมกัน และได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้กลุ่ม องค์กร ประชาชนที่จะ
มาเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนั้น ต้อ งเป็ นนโยบายอย่ า งเป็ นทางการของกลุ่ ม องค์ก รประชาชนเอง
กระบวนการเชื่อมโยงนําไปสู่ การกําหนดแผนหรื อทิศทางการพัฒนาของกลุ่ม องค์กรในอนาคต
หรื อเรี ยกว่า การจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ซึ่งประกอบด้วยการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
และกลยุทธ์ หรื ออาจจะเรี ยกเป็ นอย่างอื่น เพื่อให้เข้าใจง่าย เช่ นแผนตําบล แผนแม่บท ซึ่ งการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย ของกลุ่ม องค์กรประชาชนจะช่วยชี้ให้กลุ่ม องค์กร ตัดสิ นใจได้ว่า จะเชื่อมโยง
เครื อข่ายกับใคร หรื อไม่ อย่างไร และเมื่อใด
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จากความหมายที่ ก ล่ า วมาแล้ว สรุ ปได้ว่า เครื อข่ า ยในฐานะที่ เ ป็ นเครื อข่ า ย
ประสานงาน หมายถึงการเชื่ อมโยงหรื อการประสานงานระหว่างกลุ่มสมาชิกในลักษณะของการ
ร่ วมมือกันเพื่อระดมทรั พยากรต่าง ๆ ของกลุ่ม องค์กร
สมาชิ กเครื อข่าย มาใช้ร่วมกันและ
ดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกัน โดยอาจจะเป็ นการประสานงานโดยตรงระหว่างสมาชิ ก กับสมาชิ ก
กลุ่ มกับ องค์ก ร สหกรณ์ หรื อ ร่ ว มกัน จัด ตั้ง ศู น ย์ก ลางเป็ นแม่ ข่า ยในการประสานงานกัน ก็ไ ด้
เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้ าหมายของสมาชิกกลุ่มที่ร่วมกัน
ลักษณะของเครือข่ าย (สนธยา พลศรี , 2548 : 190-192 ) ได้นาํ เสนอลักษณะ
ของเครื อข่ายในฐานะที่เป็ นของมนุษย์และสังคมมนุษย์ ซึ่งพิจารณาจากความเป็ นมา แนวคิดและ
ความหมายของเครื อข่ายพบว่าเครื อข่ายมีลกั ษณะสําคัญใน 2 ลักษณะ คือลักษณะโดยทัว่ ไปและ
ลักษณะร่ วมของเครื อข่ายดังต่อไปนี้
1. ลักษณะโดยทัว่ ไปของเครือข่ าย โดยทัว่ ไปเครื อข่ายทุกประเภทจะมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เครื อข่ายเป็ นการถักทอ
สายใยสัมพันธ์ของสมาชิกเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบโดยมีลกั ษณะเหมือนกับตาข่ายหรื อใยแมงมุม
2. สมาชิกของเครื อข่ายอาจจะมีลกั ษณะบางประการร่ วมกัน เช่น อาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกันหรื ออาณาบริ เวณใกล้เคียงกัน ประกอบอาชีพเดียวกันหรื อเกี่ยวข้องกัน ใช้
ทรัพยากร เช่น สายนํ้า ป่ าไม้ ทุ่งหญ้าร่ วมกัน ประสบปั ญหาหรื อวิกฤตการณ์ร่วมกัน เป็ นปัจจัย
สําคัญที่ผลักดันให้เกิดการรวมกันเป็ นเครื อข่ายเร็ วขึ้น
3. สมาชิกของเครื อข่ายอาจจะมีลกั ษณะบางประการแตกต่างกัน เช่น เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา เผ่าพันธุ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะเหล่านี้ทาํ ให้เครื อข่ายมีความ
หลากหลายและมีพลัง
4. มีลกั ษณะหลายมิติ เครื อข่ายเป็ นระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีหลาย
ลักษณะ เช่น เป็ นธรรมชาติความสัมพันธ์ของธรรมชาติโดยทัว่ ๆ ไป ความสัมพันธ์เชิงกระบวนการ
ของการทํางาน ความสัมพันธ์ในการร่ วมมือกันของมนุษย์ในทางสังคมวิทยา ในลักษณะของการ
ประสานงาน ความเป็ นพลังในการทํางาน การเป็ นเครื อข่ายประชาสังคม การเป็ นเครื อข่ายของ
การเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
5. มีลกั ษณะเป็ นการรวมพลังหรื อศักยภาพของสมาชิกเข้าด้วยกัน ไม่ใช่
พึ่งพิงอิงสมาชิกอื่น ๆ เพียงฝ่ ายเดียว สมาชิกจึงต้องนําศักยภาพของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่ พลัง
ของเครื อข่ายเป็ นแบบทวีคูณหรื อแบบก้าวกระโดด
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6. สมาชิ กมารวมกันด้วยความสมัครใจไม่ใช่ เพราะถูกบี บบังคับ เช่ น
เนื่ องจากไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่ วมเป็ น
เครื อข่าย
7. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก เป็ นแบบกัลยาณมิตรคือมีความสมานฉันท์
สามัคคีมีความเอื้ออาทร สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ขดั แข้ง ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน
8. สมาชิกมีความสัมพันธ์กนั ในช่วยระยะเวลาหนึ่ง จนมีความรู ้สึกว่าต่าง
เป็ นส่ วนประกอบของกันและกัน แม้วา่ บางเครื อข่ายจะร่ วมกิจกรรมกันนาน ๆ ครั้งก็ตาม แต่ยงั คง
มีสายใยสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรมอยูเ่ สมอ
9. สมาชิ กมีการดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกัน กิ จกรรมของเครื อข่ายอาจจะมี
กิจกรรมเดียวหรื อหลายกิจกรรมก็ได้ เช่น การเยี่ยมเยียนกัน การประชุมสัมมนาร่ วมกัน การ
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์กนั การจัดเวทีสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน การปฏิบตั ิการเพื่อแก้ไข
ปั ญหาบางอย่างร่ วมกัน การสนับสนุ นช่ วยเหลื อกันในด้านต่าง ๆ เป็ นต้น กิ จกรรมเหล่านี้ เป็ น
กิจกรรมที่สมาชิกร่ วมกันดําเนินการอย่างบสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
10. มี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ท่ า เที ย มกั น สมาชิ ก ของเครื อข่ า ยมี โ ครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่เสมอภาคกันแบบแนวราบ กล่าวคื อไม่มีใครบังคับบัญชาใคร มี อิสระในการ
ดําเนินกิจกรรมของตนเองไม่รู้สึกว่าต้องสูญเสี ยอิสระของตนเองไป
11. การมี พนั ธะสัญญาร่ วมกัน เครื อข่าย มีลกั ษณะเป็ นข้อตกลงระหว่าง
สมาชิ กที่จะดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ซึ่ งข้อตกลงร่ วมกันนี้ เป็ นแนวทางในดําเนิ นงานของ
เครื อข่าย
12. การติ ด ต่ อ สื่ อสารระหว่ า งสมาชิ ก เครื อข่ า ยมี ล ั ก ษณะเป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารในลักษณะต่าง ๆ ระหว่างสมาชิ ก เพราะการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันเป็ นการ
เชื่อมโยงความ สัมพันธ์แบบเครื อข่ายของสมาชิกนัน่ เอง
13. การบูรณการ เป็ นการร่ วมกันของสมาชิกในด้านต่าง ๆ คือ การกําหนด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แผนงานและโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร การบริ หารจัดกาผลประโยชน์
เป็ นต้น เป็ นการรวมระบบย่อยต่าง ๆ เข้าเป็ นระบบใหม่ที่มีคุณภาพ มีพลังหรื อศักยภาพที่มาก
กว่าเดิม
14. เครื อ ข่า ยมี ห ลายระดับ ตามจํา นวนของสมาชิ ก เช่ น ระดับ บุ ค คล
ระดับ กลุ่ ม ระดั บ องค์ ก ร ระดั บ สถาบัน ระดับ ชุ ม ชน ระดับ จัง หวัด ระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับประเทศ ระดับทวีป เป็ นต้น
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15. ถ้าเครื อข่ายเป็ นเครื อข่ายระดับกลุ่มกับกลุ่ม หรื อองค์กรกับองค์กรขึ้น
สมาชิกอาจจะเป็ นอิสระต่อกันมารวมกันเป็ นบางเรื่ องบางส่ วนเท่านั้น เมื่อดําเนิ นกิจกรรมประสบ
ความสําเร็ จ แล้วก็อาจจะสบายตัวก็ได้ แล้วมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อจะทํากิจกรรมครั้งใหม่ ส่ วน
การบริ หารเครื อข่าย อาจใช้การประชุมร่ วมกันเป็ นครั้งคราวหรื อจัดตั้งเป็ นองค์กรร่ วมก็ได้ โดยอยู่
กับลักษณะของเครื อข่าย ความจําเป็ นในการดําเนินกิจกรรมและความเห็นพ้องระหว่างสมาชิกของ
เครื อข่ายเป็ นสําคัญ
16. เครื อข่ายบางเครื อข่ายอาจจะดํารงอยูไ่ ด้นานแต่บางเครื อข่ายอาจจะล่มสลาย
ได้ง่าย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของแต่ละเครื อข่ายการบริ หารจัดการและการพัฒนาเครื อขาย
เป็ นสําคัญ
17. มีลกั ษณะเป็ นพลวัต เครื อข่ายมีระบบการทํางานที่เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา
ไม่หยุดนิ่งเหมือน กับระบบหายใจของมนุษย์ที่หยุดเคลื่อนไหวก็ตอ้ งล้มตายไปจากโลก ลักษณะ
ประการหนึ่งของเครื อข่าย จึงได้แก่ระบบการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสมาชิกและการหา
สมาชิกใหม่โดยไม่หยุดยั้ง
18. เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เครื อข่ายมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ระหว่าง สมาชิกด้วยกันหรื อระหว่างสมาชิกกับคนอื่น ๆ เช่น ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่อยูน่ อก
เครื อข่าย นักวิชาการสาขาต่าง ๆ การเรี ยนรู ้ร่วมกันนี้เป็ นทั้งการสรุ ปบทเรี ยน การปรับปรุ ง
ข้อผิดพลาดที่ผา่ นมา การจัดทําแผนและโครงการ เป็ นต้น
2. ลักษณะโดยร่ วมของเครือข่ าย นอกจากเครื อข่ายจะมีลกั ษณะโดยทัว่ ไปจึงมี
ลักษณะร่ วมที่สาํ คัญของเครื อข่าย (เสรี พงศ์พิศ, 2548 : 201) สรุ ปไว้วา่ เครื อข่ายทุกประเภท
ทุกแบบ ทุกเครื อข่าย มีลกั ษณะร่ วมกัน 5 ประการดังนี้
1. เป็ นกลุ่ม องค์กรหรื อบุคคลที่มาร่ วมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ ความ
สนใจที่ต้ งั ขึ้นมาร่ วมกัน
2. เป็ นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. ดํารงอยูไ่ ด้ยาวนาน ด้วยการสื่ อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง ไม่เป็ นแบบ
เฉพาะกิจ
4. สมาชิกมีความรู ้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พฒั นาขึ้นมาร่ วมกันและร่ วมกัน
รับผิดชอบ
5. มีฐานอยูท่ ี่ความเป็ นเจ้าของร่ วมกันและความมุ่งมัน่ ที่จะทําตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่ องมือหรื อวิธีการในการดําเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน
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3. ลักษณะและแนวทางการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ า
เครื อข่ า ยคุ ณ ค่ า หรื อเครื อข่ า ยพัน ธมิ ต ร มี ล ัก ษณะและแนวการสร้ า ง
เครื อข่าย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. เป็ นการเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุณค่าในนามของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และ
เครื อข่าย
2. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุ ณค่าเป็ นการดําเนิ นการระหว่างกลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ ที่มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน
3. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุ ณค่าเป็ นไปในลักษณะที่เกิ ดจากความต้องการ
ของ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ด้วยความสมัครใจ การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นหลักสู ตรท้องถิ่นที่มา
จากความต้อ งการของกลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์ ในลัก ษณะความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม องค์ก ร และ
หน่วยงานสนับสนุนในระยะยาว
4. ภารกิจของทีมวิจยั หรื อนักพัฒนาในการสร้างเครื อข่ายคุณค่า คือ การจัด
เวที และการหนุ นเสริ มให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ที่ปรึ กษา ให้เกิด การสร้างกลยุทธ์ วิสัยทัศน์
และเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับการสร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตร แก่ ผูน้ ํากลุ่ม องค์ก ร
สหกรณ์ และเครื อข่าย
5. กระบวนการสร้ างเครื อข่ายคุ ณค่า ของแต่ละเครื อข่าย ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของทีมวิจยั นักวิชาการจากสถานศึกษา หรื อนักพัฒนา ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริ บท สภาพปั ญหาความต้องการของ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครื อข่ายพันธมิตรเดิม ที่มีอยู่
ในพื้นที่น้ นั ๆ
6. การหนุนเสริ มให้มีรูปแบบเครื อข่ายและตัวชี้วดั ความสําเร็ จ ตามแผนงาน
/โครงการอย่างชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผลและการปรับปรุ งการดําเนิ นงานที่มีประโยชน์ต่อ
เครื อข่ายต่อไป
4. ความหมายของเครือข่ ายวิสาหกิจชุ มชน
กรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ป : 6 ) ได้สรุ ปความหมายของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนไว้วา่ เครื อข่าย
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวตั ถุประสงค์ในการทํากิจกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของวิสาหกิจในเครื อข่าย ซึ่ง ประโยชน์วิสาหกิจชุมชน
มีประโยชน์ต่อเกษตรกรได้หลายประการดังต่อไปนี้
1. ทําให้เกษตรในระดับชุมชนมีความมัน่ คงในการประกอบธุรกิจ ได้รับการ
รับรองตามกฎหมาย
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2. เป็ นการส่ งเสริ มความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการตรงตามความต้องการที่แท้จริ งของเกษตรกร
3. ทําให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่
จะพัฒนาสําหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต
ความสํ าเร็จของเครือข่ ายวิสาหกิจ
การดําเนินงานของเครื อข่ายวิสาหกิจที่พงึ ประสงค์ ซึ่งมีผเู ้ สนอปัจจัยที่สนับสนุน
ความสําเร็ จของเครื อข่ายไว้หลากหลาย จะขอนํามาสรุ ปเพื่อเป็ นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของเครื อข่าย
วิสาหกิจได้ดงั ต่อไปนี้ สมกูล ถาวรกิจ (ม.ป.ป. : 15-16 ) ได้เสนอว่า การดําเนินงานของ
เครื อข่ายจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปัจจัย 14 ประการดังนี้
1. ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ทั้งจิตใจและความสามัคคีของสมาชิกเครื อข่าย
2. สมาชิกมีขวัญกําลังใจและเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
ความสําเร็ จ
3. ความเสี ยสละของสมาชิก ทั้งทางกายและสติปัญญา และทุนทรัพย์หรื อ
ทรัพยากร
4. มียุทธศาสตร์ ระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ์
ให้สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
5. มีการติดตามและประเมินผล การดําเนิ นงานของเครื อข่ายมีการประเมินผล
เป็ นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ
6. ใช้กระบวนการดําเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ ( PDCA )
7. ผูน้ าํ เครื อข่ายเป็ นผูน้ าํ ที่มีวิสยั ทัศน์
มีความสามารถในการตัดสิ นใจและ
ประสานงานได้ดี
8. สมาชิกเครื อข่ายมีคุณภาพ สมาชิกทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน
9. กิจกรรมของเครื อข่าย มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน
10. สมาชิกและผูเ้ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเครื อข่าย
11. มีการดํารงรักษาเครื อข่ายเดิมไว้และขยายเครื อข่ายใหม่ เพิม่ เติมขึ้นตลอดเวลา
ไม่หยุดนิ่ง
12. สมาชิกมีความจริ งใจ จริ งจัง มีความศรัทธาต่อกัน และกัน และต่อเครื อข่าย
ให้เกียรติซ่ ึงกันและกันมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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13. ระเบียบกฎเกณฑ์ของเครื อข่าย มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการ
ดําเนินงานของเครื อข่าย
14. มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดําเนินงานของเครื อข่าย และมีความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
ในขณะที่ อีเบอร์ ฮาร์ด อี. ชูอิง (Eberhrerd E. Scheuing.) อ้างใน (นฤมล นิราทร,
2543 : 59-65 ) ได้เสนอว่าปัจจัยแห่งความสําเร็ จของเครื อข่าย มี 6 ประการดังนี้
1. การมีพนั ธะสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน (Commitment ) เป็ นการที่สมาชิก
ของเครื อข่ายมีอุดมการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เกิดจากกระบวนการทํางานร่ วมกัประสบ
ความสําเร็ จหรื อประสบความล้มเหลวร่ วมกันและร่ วมปรึ กษาหารื อกันอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
2. การปรับปรุ งพัฒนาตลอดเวลา (Continuous Improvement) เครื อข่ายจะ
ประสบความสําเร็ จเมื่อสมาชิกของเครื อข่ายมีการปรับปรุ งและพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
โดยมีการ
ประเมินความต้องการและความคาดหวังของสมาชิก จุดแข็ง จุดอ่อนของสมาชิกตลอดระยะเวลา
การทํางาน มีการสื่ อสารระหว่างกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการและความหวังของแต่ละฝ่ าย
การประเมินสถานการณ์ของปั ญหาทั้งภายในและภายนอกเครื อข่าย และการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
หรื อมาตรฐานที่ดีที่สุด (Benchmarking) เพื่อเปรี ยบเทียบผลงานของเครื อข่ายกับเครื อข่ายอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะเป็ นข้อมูลสําคัญที่จะมาใช้ในการปรับปรุ ง
พัฒนาเครื อข่าย
3. การรักษาพันธกรณี ระยะยาว (Long – term Commitment) การรักษาพันธกรณี
ระยะยาวระหว่างสมาชิกของเครื อข่ายมีผลสําคัญต่อการปรับปรุ งพัฒนาเครื อข่ายตลอดเวลา เพราะ
เครื อข่ายที่มีความผูกพันในระยะยาวและได้รับประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นที่ทาํ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ร่ วมกันทํางานและสร้างผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อเครื อข่าย
การสร้างและรักษา
พันธกรณี ระยะยาวต้องอาศัยการระดมทรัพยากรและการลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างศรัทธาร่ วมกัน
ของสมาชิก
ต้องใช้การติดต่อสื่ อสารในการรักษาความสัมพันธ์ และต้องอาศัยประวัติศาสตร์
ร่ วมกัน เช่น การมีประสบการณ์ในการทํางานร่ วมกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะผลงานเท่านั้นแต่หมายถึง
มิตรภาพและการร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขระหว่างกันอีกด้วย
4. การเสริ มพลัง (Empowerment ) การเสริ มพลัง หมายถึง การสนับสนุนให้
สมาชิกเครื อข่ายได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ตลอดจนใช้วิจารณญาณของตนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ร่ วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ การจัดหาทุน
ดําเนินงาน การหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการทํางานของเครื อข่ายเป็ นต้น
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5. การมีค่านิยมร่ วมกัน (Shared Value) ค่านิยมร่ วมกันของสมาชิกเป็ นปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทํางานของเครื อข่าย เช่น การให้ความสําคัญต่อคุณภาพของงาน
ความยืดหยุน่ การเปิ ดเผยจริ งใจ การให้ความสําคัญต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ การมีค่านิยมใน
การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมเป็ นต้น
6. ภาวะผูน้ าํ (Leadership) ภาวะผูน้ าํ ของเครื อข่าย หมายความถึง การสร้าง
วิสยั ทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์ ความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเห็นความสําคัญที่จะต้อง
กระทําร่ วมกันและจัดหาทรัพยากรที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกเครื อข่ายและผลสําเร็ จของเครื อข่าย ผูน้ าํ ยังต้องมีลกั ษณะสําคัญอีกหลายประการ เช่น
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ขยัน เสี ยสละเพื่อประโยชน์ของส่ วนร่ วม
เสรี พงศ์พิศ (2546 :134 )ได้เสนอว่า เครื อข่ายของชุมชนจะเจริ ญเติบโตและประสบ
ความสําเร็ จได้ดว้ ยปั จจัยสําคัญ 6 ประการคือ
1. มีวฒั นธรรมเครื อข่าย คือมีความสัมพันธ์แนวราบมากกว่าแนวดิ่ง สมาชิกทุก
คนเคารพให้เกียรติกนั ไม่ใช่เป็ นความสัมพันธ์แบบเจ้านาย ไม่มีหวั หน้าลูกน้อง แต่เป็ นพีน่ อ้ งกัน
สัมพันธ์กนั ด้วยใจ ด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่ดว้ ยผลประโยชน์
2. สมาชิกมีการพบปะกัน ไปมาหาสู่ กนั เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
3. เครื อข่ายมีเป้ าหมายชัดเจน ที่สมาชิกทุกคนเข้าใจตรงกัน
4. มีแผนงานและกิจกรรมหรื อลงทุนร่ วมกัน เช่น วิสาหกิจชุมชน หรื อกลุ่ม
ออมทรัพย์ อันเป็ นเงื่อนไขให้สมาชิกพบปะและทํางานร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
5. มีกลุ่มแกนนําทําหน้าที่นาํ และประสานงานของเครื อข่ายด้วยความมุ่งมัน่
6. สมาชิกเครื อข่ายร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่แข่งขันกันเอง
เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจชุ มชน มีน้อยส่ วนใหญ่จะเป็ น
งานวิจยั เกี่ยวกับการแปรรู ปอาหาร การพัฒนาธุรกิจชุมชน การวิจยั ผลิตหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
และการพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ได้
ดังนี้
สุ นนั ทา แก้วสุ ข (2546 : บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ศึกษาความต้องการของ
ท้องถิ่นในการพัฒนาธุ รกิจชุมชนแบบมีส่วนร่ วม : การแปรรู ปกล้วยอบเนยของชุมชนบางตาทอง
ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2545 ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนบางตาทอง
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ช่วงแรกเป็ นช่วงของการบุกเบิกกับการพึ่งตนเองใช้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง การผลิตใช้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็ นหลัก ชุมชนมีความสัมพันธ์กนั แบบเครื อญาติ มีการ
พึ่งพาจากภายนอกน้อย ช่วงต่อมาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการ
ผลิตเพื่อขาย ต้องผลิตให้ได้มาก ต้องขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก พึ่งเงินทุนจากภายนอกและใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น ชุมชนสู ญเสี ยการพึ่งตนเองกลายเป็ นเศรษฐกิจแบบพึ่งพา ช่วงหลังเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิ จจนถึงปั จจุ บนั ชุ มชนได้สร้างรู ปแบบใหม่โดยการรวมกลุ่มองค์กร มีการแสวงหา
อาชีพใหม่และพัฒนาให้ครบวงจร มีการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ระดมแหล่งเงินทุนของ
ชุมชน มีการบริ หารจัดการโดยชุมชนเองและกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนเพื่อให้พ่ ึงตนเองได้
ความต้องการชองชุมชนต้องการแปรรู ปกล้วย อบเนยเป็ นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพราะมีสมาชิกทํา
ั ฑ์ที่สามารถ
อยูบ่ า้ งแล้ว ต้องการพัฒนาเป็ นรู ปแบบอื่น และเพิ่มรสชาติให้หลากหลาย มีบรรจุภณ
เก็บรั กษาความกรอบได้นานและรู ปแบบที่ น่าสนใจ ต้องการขยายการตลาดและระบบบริ หาร
จัดการภายในกลุ่ม ขยายกลุ่มสมาชิ ก ดําเนิ นการให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) และสร้าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น
บริ ษทั ชูโอ เซ็นโก (2546 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั ประเมินโครงการ “หนึ่งตําบท
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตภาคใต้” พบว่า โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาด้าน
ศักยภาพให้แก่ทอ้ งถิ่นช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผผู ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่าย ช่วยทําให้แรงงานอบพบลดลง
และรายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น ส่ วนปัญหาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลที่มีดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีหน่วยงานของราชการรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
ั ฑ์
2. ผลิตภัณฑ์ไม่มีความเป็ นสากล ทั้งรู ปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
3. ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและขาดเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิต
ผูผ้ ลิตไม่มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
4. ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ติดสัญลักษณ์ของโครงการ ทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่ทราบว่าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของโครงการ
5. ช่องทางการจัดจําหน่ายมีนอ้ ย
6. การจัดออกร้านที่ทางรัฐหรื อเอกชนจัดขึ้น เป็ นการจัดผสมผสานระหว่างผูผ้ ลิต
ในโครงการและผูผ้ ลิตในท้องถิ่นรายอื่น ๆ ทําให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ของโครงการ
ทั้งหมด
7. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อที่ทางรัฐบาลได้จดั ทําอยูย่ งั ไม่มีประสิ ทธิภาพ
ดีพอ
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8. ผูผ้ ลิตต้องการเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือในการประกอบการ
ชํานาญ วัฒนศิริ (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง “ศักยภาพและเครื อข่ายองค์กร
ชุ มชน” โดยเลื อกพื้นที่ ศึกษาที่ มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้
ศัก ยภาพและเครื อ ข่า ยองค์ก รชุ ม ชนเข้ม แข็ง ได้แ ก่ การมี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการดํารงชีวิตและแก้ปัญหาพื้นฐานได้ สมาชิกจะต้องได้รับ
ประโยชน์และการตอบสนองอย่างครอบคลุมมากกว่ากลุ่มทัว่ ไป การมีผนู ้ าํ ที่เข้มแข็งและซื่ อสัตย์
สุ จริ ต การมีระบบการสื่ อสารที่ชดั เจนและรวดเร็ ว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ นค้าผ่าน
กระบวนการของเครื อข่ายด้วยการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขององค์การพัฒนาเอกชน รวมทั้งลักษณะ
ของวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมของสมาชิ ก และสามารถใช้ค วบคุ ม
พฤติกรรมสมาชิกได้
อรสุ ดา เจริ ญรัถ (2545 : บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” โดยใช้วิธีการศึกษาเชิ งคุณภาพพบว่า เมื่อบริ บทของชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณี สู่ สังคมทันสมัย ชุ มชนได้มีการปรับตัวจากระบบเครื อญาติและ
ความเชื่ อเรื่ องผีหรื อเทพเจ้ามาเป็ นการพึ่งพาและช่ วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาร่ วมกัน ตระหนักใน
ผลกระทบทางธรรมชาติที่มีต่อตนเอง มีการจัดระเบียบบรรทัดฐานใหม่ มีการจัดระบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จเข้าสู่ สมดุ ลใหม่ที่นอกจากตอบสนองการบริ โภคขั้นพื้นฐานแล้วยังสามารถสร้ าง
รายได้ได้ดว้ ย มีการพัฒนาเทคนิ คให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรวมกลุ่มเพื่อ
บริ หารจัดการและสร้างอํานาจต่อรองกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อกลับไปสู่ ความสมดุลของ
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้วยขบวนการประชาสังคม
กาญจนา และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ขยายแนวคิดเรื่ อง “การ
พัฒนาแบบพึ่งตนเอง” โดยได้ขอ้ มูลจากการศึกษากิจกรรมระดับท้องถิ่นขององค์กรชาวบ้านที่เน้น
การพึ่งตนเองจํานวนสองหมู่บา้ นทางภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อพบว่า ชาวบ้านจะ
พึ่งตนเองได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่สามขึ้นมา คือ ระบบเศรษฐกิจแบบสมาชิกภาพ
เพื่อทัดทางอีกสองระบบ คือระบบนายทุนและระบบข้าราชการ หรื ออีกนัยยะหนึ่ งก็คือประชาชน
จะต้องรวมตัวกันเป็ นองค์กรอิสระและแยกออกจากสถาบันการเงินนอกหมู่บา้ น เช่น การตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อทดแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็ นต้น ซึ่ งวิธีการนี้ จะทําให้ชาวบ้าน
สามารถอยูร่ อดได้ท่ามกลางพัฒนาการของระบบนายทุนและการแทรกแซงจากรัฐหรื อภายนอก
วราพร ศรี สุพรรณ และอรทัย อาจอํ่า (2536 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เพื่อ
ประเมินผลโครงการสนับสนุนระบบเกษตรกรรมแบบยัง่ ยืนของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคมซึ่ งพบว่า
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การขยายตัวของโครงการเป็ นไปค่อนข้างช้าเมื่อขาดการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการ
องค์การท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาดการทํางานอย่าง
ใกล้ชิดกับองค์กรท้องถิ่นหรื อองค์กรหมู่บา้ น
พัฒนะพงษ์ สุ ขมะดัน และคณะ (2541 : บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ อง “การศึกษา
รู ปแบบและวิธีการของครอบครัวและชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง” พบว่า
ทุกชุมชนที่เป็ นกรณี ศึกษาล้วนมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพึ่งตนเอง และมีการจัดตั้ง
กลุ่มองค์กรชาวบ้านมาแบกรั บภาระเฉพาะทางซึ่ งล้วนมีรูปแบบวิธีที่แตกต่างกันไป ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนี้ มีความจําเพาะยากที่จะนําไปประยุกต์ใช้กบั ชุ มชนในภูมิภาคอื่น เพราะมีขอ้ จํากัดด้าน
ความแตกต่างของภูมิประเทศละสถานการณ์ หากแต่การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดการ
สามารถศึกษาเพื่อนํามาเป็ นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชนได้ เพียงแต่ตอ้ งมีการ
ปรับแต่งรายละเอียดให้เหมาะสม ทั้งนี้ รัฐ องค์กรเอกชน หรื อหน่ วยงานใด ๆ สามารถเข้ามาเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว คอยประสานงานให้ขอ้ มูลข่าวสารและไม่เข้าไปบ่งการ
http://dev.uru.ac.th/ otop/intro-1.htm หน้า 2-8 เป็ นการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
เครื อข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชนเพื่อการพัฒนา จากการวิจยั ค้นพบสาระสําคัญ
โดยสรุ ปดังนี้
กลไกการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีหลักการและองค์ประกอบที่สอดคล้อง
กับส่ วนกลาง มีบางจังหวัดที่มีการแต่งตั้งคณะทํางานที่มีลกั ษณะเฉพาะสนองต่อยุทธศาสตร์ และ
สภาพปั ญหาความต้องการของท้องถิ่ นโดยตรง มี การแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาข้อมูลเพื่อการ
ท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์ คณะทํางานการลงทุนธุ รกิจท่องเที่ยว คณะทํางานจัดตั้งศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยวและจําหน่ ายสิ นค้า OTOP มีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการด้านการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีสถาบันอุดมศึกษาร่ วมเป็ นอนุกรรมการ
การคัดสรรผลิตภัณฑ์ พบวา กระบวนการคัดสรรผลิตภัณฑ์ใช้เกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดยส่ วนกลางเป็ นหลัก โดยที่การคัดสรรในระดับจังหวัด / ภาค เป็ นเกณฑ์การคัด
สรรด้านความสามารถในการผลิต ( Supply Side) แต่การคัดสรรในระดับประเทศจะใช้เกณฑ์การ
คัดสรรที่เป็ นความต้องการตลาด ( Demand Side ) เป็ นหลัก ผลการคัดสรร โดยภาพรวมพบว่าผล
การคัดสรรระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศมีบางส่ วนไม่สอดคล้องกันโดยที่ผลการคัด
สรรระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัดจะอยูใ่ นช่วง 2-5 ดาว
โดยภาพรวมพบว่าศักยภาพกลุ่ม
ผลการประเมินศั กยภาพของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์เขตภาคเหนือตอนกลาง 3 จังหวัดในการคัดสรรระดับจังหวัดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารมี
ศักยภาพสูงทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน
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การส่ งเสริมการผลิต การตลาดและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้ านการผลิต ส่ วนใหญ่กลุ่มผูผ้ ลิตใช้วตั ถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น มีบางพื้นที่
ที่มีการขยายกําลังผลิต ทําให้วตั ถุดิบลดลงไม่เพียงพอต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างเครื อข่ายวัตถุดิบ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหลักใน
การส่ งเสริ มสนับสนุ นร่ วมกับสถาบันการศึกษา มีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรู ปอย่าง
หลากหลาย มีการพัฒนาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการดําเนินงานของกลุ่มเองและการสร้างเครื อข่าย
การตลาด มีการสร้างช่องทางการตลาดโดยการหาจุดจําหน่ ายสิ นค้าทั้งระดับ
ตําบล อําเภอ จังหวัด และการสร้างเครื อข่ายระดับกลุ่มจังหวัด แต่ยงั ต้องอาศัยการสนับสนุ นจาก
ภาครัฐ โดยให้กลุ่มผูผ้ ลิตได้มีโอกาสไปจําหน่ ายในจุดจําหน่ ายที่ทางการจัดขึ้นในระดับประเทศ
ภูมิภาค จังหวัด
การสร้ างเครื อข่ ายการดําเนินงาน ลักษณะเครื อข่ายการดําเนิ นงาน OTOP
ส่ วนใหญ่เกิดโดยธรรมชาติประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐตั้งแต่ระดับกลุ่มผูผ้ ลิตในชุมชน
ตําบท อําเภอ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เครื อข่ายที่ค่อนข้างเป็ นรู ปธรรมต่อเนื่ องได้แก่เครื อข่าย
การตลาดของกลุ่มผูผ้ ลิต
กระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันและบทเรียนจากการดําเนินงาน OTOP
จาก
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นได้แก่ การได้พบปะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
การร่ วมจําหน่ายสิ นค้า การศึกษาดูงาน การร่ วมประชุมสัมมนา ได้ช่วยให้เกิดบทเรี ยนทั้งต่อกลุ่ม
ผูผ้ ลิ ตและผูเ้ กี่ ยวข้องที่ สําคัญ ได้แก่ กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วม ซึ่ งช่ วยทําให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนํากระบวนการไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง บทเรี ยนของ
กลุ่มผู้ผลิต ในการพัฒนาตนเองเพื่อพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืนทั้งด้าน การผลิต การตลาดและการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้ างนักวิจยั ชุมชน กระบวนการตัดสิ นใจ การพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการกลุ่ม การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ บทเรี ยนของนักวิจัยจากสถาบันการศึ กษา เป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการที่จะนําข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ให้เอื้อต่อการ
ดําเนิ นงาน OTOP โดยเฉพาะประเด็นการปรับปรุ งหลักสู ตรท้องถิ่น กระบวนการเรี ยนการสอน
ให้เอื้อต่อสภาพปั ญหาและความต้องการของชุมชน วิสาหกิจชุมชนและส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั
ที่เอื้อต่อการพัฒนางาน OTOP
สรุ ป จากเอกสารงานวิ จ ัย ทั้ง ในด้า นการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ชุม ชน การพัฒ นา
วิสาหกิ จชุ มชน การพัฒนาแบบพึ่งตนเองของชุ มชน และการพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชน
สามารถสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ในการพัฒนากลุ่ม และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน (เครื อข่ายผลิตภัณฑ์)
ในงานวิจยั กระบวนการพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้ดงั นี้
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1. ชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์ในชุมชนส่ วนใหญ่ในระยะแรก เพื่อใช้ในการบริ โภค
เอง พร้ อ มทั้ง ใช้เ ทคโนโลยีใ นท้องถิ่ น แบบระบบเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย ง เช่ น ใช้ตูอ้ บพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ทรัพยากรในชุมชน
2. ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชนมี ความสัมพันธ์แบบระบบเครื อญาติเป็ นส่ วน
ใหญ่ ใช้ทุนในชุมชนเป็ นส่ วนใหญ่ เมื่อมีภาครัฐเข้ามาส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาอาชี พเสริ มแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่ งขายมากทําให้ชุมชนต้องปรับตัวจากระบบเครื อญาติเป็ นระบบพึ่งพาและช่วยเหลือ
กันเป็ นกลุ่มเป็ นประชาคม
3. ชุมชนต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและ
ใช้ทุนจากภายนอกชุมชน มี
การพัฒนาการบริ หารจัดการกลุ่ม ประชาคม เพื่อเป็ นการสร้างอํานาจการต่อรอง กับบริ บทใหม่
ของชุมชน และต้องพัฒนาให้ครบวงจร จึงจะสามารถอยูร่ อดได้ท่ามกลางการพัฒนาของระบบทุน
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความจําเพาะที่จะนําไปประยุกต์ใช้กบั ชุมชนอื่น เพราะความ
แตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. การจัดตั้งกลุ่มและเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนส่ วนใหญ่ ไม่ว่าระดับ ชุมชน ระดับ
ตําบล ระดับจังหวัดหรื อกลุ่มจังหวัดเกิดจากการจัดตั้งของภาครัฐมีนอ้ ยมากที่เป็ นชุมชนดําเนิ นการ
จัดตั้งเอง
6. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่มีการพบปะ กลุ่มที่เกี่ ยวข้องกับการจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ เมื่อไปประชุ มสัมมนา การศึกษาดูงานที่ภาครัฐให้การสนับสนุ น เกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมน้อย
7. ปั ญหาของวิสาหกิจชุมชนเมื่อมีการผลิตเพื่อขายนอกชุ มชน ได้แก่ปัญหา การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ ไม่สามารถผลิตตามการสั่งซื้ อจํานวนมากได้ คุณภาพการผลิตไม่ได้มาตรฐาน
การมีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เหมาะสม และปั ญหาด้านการเงิน การตลาดที่ไม่
สามารถบริ หารจัดการ ได้ตอ้ งอาศัยภาครัฐการทําแผนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ การตลาด
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การวิเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
การวิเคราะห์ เครื อข่ายคุณค่าจากการดําเนิ นงานที่พบการวิจยั จากตัวแบบ แนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารการวิจยั ของเครื อข่ายคุณค่ากับในการแก้ปัญหาความยากจน คือ
 เครื อข่ายการเงิน คือ เครื อข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบ จรชีวิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
 เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ คือ เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร
 เครื อข่ายพื้นที่ คือ เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
อําเภอทุ่งสง
1. เครือข่ ายการเงิน คือ เครือข่ ายกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบ
จรชีวติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เหตุผลในจัดตั้งเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯและความเป็ นมาของเครือข่ าย
กลุ่มสั จจะฯ มาจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ ายาง ที่เริ่ มต้น
มาจาก “ท่านสุ วรรณ์ คเวสโก” ผูท้ ี่คิดและรวบรวมเพื่อนในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะฯ ต้องการจะ
แก้ปัญหาของสมาชิกในชุมชนวัดป่ ายางและใกล้เคียง เพื่อใช้เงินสะสมเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
อนาคตของคนในชุมชนแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุการมีสามัคคีธรรม ซึ่งยึดเอา
แนวทางศาสนา โดยใช้หลักธรรม ยึดถือฆราวาสธรรม คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็ นกฏเกณฑ์ใน
การปฏิบตั ิและใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นตัวประสานความสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนถ้อยที่ถอ้ ย
อาศัยกัน ช่วยเหลือตนเองและผูอ้ ื่น จึงเอาเงินเป็ นเครื่ องมือในกิจกรรมของสมาชิก แล้วเอาธรรมะ
เข้าไปแก้ให้กระทําโดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกให้รู้ เมื่อกลุ่มสัจจะฯ วัดป่ ายาง พัฒนาตนเองได้มากขึ้น
ก็มีการพัฒนากลุ่มสัจจะฯ ในต่าง อําเภอจนเป็ นเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ที่มีการพัฒนาการจากภายใน
ของตนเอง และค่อยเป็ นค่อยไปมาจากคนในชุมชนเองเป็ นผูจ้ ดั ตั้งจากความจําเป็ นและต้องการ
แก้ปัญหาไม่ใช่มาจากองค์กรภายนอกหรื อหน่วยงานราชการจัดตั้ง เรี ยกว่า มีหลักวิธีคดิ ที่ชดั เจนที่
จะพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่น โดยเอาหลักคุณธรรม ศีล เป็ นข้อปฏิบตั ิในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
และเครื อข่ายในกิจกรรมด้านต่าง ๆ และพัฒนากิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กนั ของ
สมาชิก กลุ่ม และองค์กรอื่นภายนอกได้มากขึ้น
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 จุดประสงค์ ของเครือข่ ายฯ และความสั มพันธ์ ของกลุ่มครือข่ ายสั จจะฯ
จุดประสงค์ และอุดมการณ์ ของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ

ออมทรั พย์ พฒ
ั นาชาติ พุทธศาสตร์ พฒ
ั นาชีวติ
วัตถุประสงค์ของเครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ
1. เพื่อให้การดําเนินงานของเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นการดําเนินงานโดยใช้
หลักการทางพุทธศาสนา ตามแนวของพระอาจารย์ สุ บิน ปณี โต และหลักปรัชญาวิสยั ทัศน์ของ
เครื อข่าย
2. เพื่อส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม โดยใช้เงินหมุนเวียนในชุมชน เป็ น
เครื่ องมือในการสร้างอนาคตของชุมชน ให้บรรลุการมีสามัคคีธรรม
3. เพื่อพัฒนาจิตใจ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองสิ่ งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมตามแนวทางศาสนาและสร้างระบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายฯ
4. เพื่อร่ วมระดมทุน ทําธุรกิจชุมชนร่ วมกัน และมีการจัดสรรกําไรส่ วน
หนึ่งในการทําธุรกิจ เพื่อก่อตั้งเป็ นทุนสนับสนุนมูลนิธิของเครื อข่าย เพื่อรองรับงานของการ
พัฒนาเครื อข่ายให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
5. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกเครื อข่ายมีการบริ หารจัดการด้าน การเงิน บัญชี ให้มี
ระบบและยึดถือปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน
จากอุดมการณ์ ความเป็ นมาของการจัดตั้งและวัตถุประสงค์ของเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะฯ สะท้อนให้เห็ นว่า เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีแนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการ
ความสั มพัน ธ์ ข องหลัก เหตุ ผ ลการในการจัด ตั้ง เครื อ ข่า ย หลัก วิ ธี ก ารดํา เนิ น การ และการจัด
กิ จ กรรม ที่ สอดรั บกับ หลักเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นเครื อข่า ยที่ เ น้นการจัดระบบความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มสัจจะฯสมาชิก กับเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ นําสู่ สังคมในชุมชนให้
เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยที่แต่ละฝ่ ายต้องมีความเท่าเทียมกัน มีอิสระต่อกัน สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้
ด้วยตนเอง และพร้อมที่ จะปฏิบตั ิงานร่ วมกันของสมาชิกเครื อข่ายบนพื้นฐานของความเท่าเทียม
กัน การมี ค วามสั ม พัน ธ์ จ ะเป็ นแบบเพื่ อ นร่ ว มงานประสานความช่ ว ยเหลื อ กัน และเป็ น
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง แนวราบมากว่ า ที่ จ ะเป็ นแนวดิ่ ง
ดัง นั้น เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม สั จ จะฯจึ ง เป็ น
สัมพันธภาพของมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ที่ เน้นการพัฒนาคน จิตใจ ใช้หลักพุทธศาสตร์ ผสมหลักวิธีการ
สากล ที่เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม หรื อเครื อข่ายมีการครอบคลุมทั้งการให้และการรับ การยอมรับศักดิ์ศรี
และเอื้ อ อาทรต่ อกัน มากกว่า การออกคําสั่งบังคับบัญ ชา สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ ( มงคล
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ชาวเรื อ, 2546 : 28 ) และสอดคล้องกับลักษณะความหมายของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าของ ( จุฑา
ทิพย์ ภัทรวาทและคณะ, 2549 : 21) เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นระบบเครื อข่ายขององค์กร
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองทางเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม และสิ่ ง แวดล้อ ม ในหลากหลายรู ป แบบ ที่
ตระหนักในคุณค่าของหลัก และวิธีการสหกรณ์ มีการร่ วมมือกันที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร และเกื้อกูลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้ยงั่ ยืนของสมาชิกชุมชน สังคม ประเทศ ซึ่ งการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายคุณค่า เพื่อการสร้างความร่ วมมือหรื อการสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มสัจจะฯ
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกันอย่างจริ งใจ เพื่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดขึ้นมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เสี่ ยงภัยร่ วมกัน และได้รับประโยชน์
ร่ วมกัน ทั้งนี้ กลุ่ม สัจจะฯ ที่จะมาเชื่ อมโยงเครื อข่ายนั้นก็มี นโยบายอย่างเป็ นทางการของกลุ่ม
ตนเอง กระบวนการเชื่อมโยงนําไปสู่การกําหนดแผนหรื อทิศทางการพัฒนาของกลุ่ม องค์กร และ
เครื อข่ายในอนาคต หรื อเรี ยกว่า การจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ซึ่ งประกอบด้วยการ
กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ โครงสร้างการดําเนิ นงานและวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายที่
ชัดเจน ซึ่ งการเชื่ อมโยงเครื อข่าย ของกลุ่มสัจจะฯ จะช่ วยชี้ ให้กลุ่มสัจจะฯ สมาชิ กเครื อข่ายฯ
ตัดสิ นใจได้ว่า จะเชื่ อมโยงเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เพื่อเหตุผลใด มีวตั ถุประสงค์และกิจกรรมร่ วม
สัมพันธ์กนั อย่างไร เรี ยกว่ามี หลักวิชาการ และหลักวิธีการ ที่ชดั เจน
 กิจกรรมของเครือข่ ายกลุ่มสัจจะฯ กับการแก้ปัญหาความยากจน
ปัจจุบนั มีกิจกรรมที่เครื อข่ายได้ดาํ เนินกิจกรรมกับสมาชิกส่ วนใหญ่
เป็ นกิจกรรมที่เป็ นความ
ต้องการของสมาชิก และสมาชิกมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของคือถือหุน้ และการนําไปใช้ ไปขายต่อ คือ
การซื้อขายกากนํ้าตาล ปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด สวัสดิการฌาปนกิจ และการผลิตนํ้าดื่มบริ สุทธิ์ โดย
การให้สมาชิกกลุ่มถือหุน้ และแบ่งปันผลกําไรคืนอย่างเป็ นระบบ
จากผลการวิจยั สรุ ปความ
คิดเห็นสมาชิกเครื อข่ายให้ความเห็นว่า กิจกรรมที่สมาชิกภูมิใจมากที่สุดคือ การมีสวัสดิการ
ฌาปนกิจเพราะเป็ นประชาชนธรรมดาเมื่อตายได้ มีเงินมาทํางานศพหรื อไว้ ให้ ลกู หลานจะได้ ไม่ มี
ปัญหา เพราะส่ วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มสัจจะฯ เป็ นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา เมื่อเจ็บไข้ ไม่
สบาย ตาย ไม่มีเงินสวัสดิการส่ วนใดที่จะเป็ นค่าใช้จ่ายชดเชยได้ การมีกองทุนสวัสดิการขึ้นของ
กลุ่มสัจจะฯและเครื อข่ายฯ เมื่อสมาชิกของกลุ่มมีปัญหาสามารถมีเงินสวัสดิการเงินทุนสํารองได้
สมาชิกกลุ่มตัวอย่างในเวทีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นว่าเป็ นกิจกรรมที่ดีที่สุด รองลงมาคือ
การทํากิจกรรมปุ๋ ยชีวภาพ กากนํ้าตาล การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แก้ปัญหากลุ่มสมาชิกได้ทนั ที่
ในขณะเดียวกันเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ได้มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอไม่หยุดนิ่งในกิจกรรมหรื อการ
เรี ยนรู ้จากภายนอก และการรู ้ปัญหาภายในของกลุ่มสัจจะฯ จึงทําให้เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ น
เครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จมากกว่าเครื อข่ายอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดของ อีเบอร์ ฮาร์ด อี. ชูอิง (Eberhrerd E. Scheuing.) อ้างใน (นฤมล นิราทร, 2543 : 5965 )
และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคม กําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้ยอมรับแนวคิดในการนิยามคนจน ในมิติอื่น ๆ
โดยได้แบ่งคําว่าความยากจน ให้มีความหมายครอบคลุมในหลายมิติ จากเดิม ที่มุ่งเน้นเพียงแต่การ
วัดถึงรายได้ของครัวเรื อน และหันมาพิจารณาถึงความเพียงพอ ต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ออกเป็ น 7 ประการได้แก่
 จนเงิน
 จนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
 จนทางสังคม เช่ น ขาดความรั ก ความเอาใจใส่ ความล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว/ชุมชน
 จนทางการเมือง เช่น ขาดการมีส่วนร่ วมทางการเมือง/การปกครอง
 จนทางการศึกษา
 จนวัฒนธรรม
 จนทางจิตวิญญาณ เช่น ขาดคุณธรรม จริ ยธรรม
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถแก้ปัญหาความยากจน ขั้นพื้นฐานในประการต่าง ๆ และ
สามารถดําเนินงานให้เครื อข่ายประสบความสําเร็ จดังนี้
1. สามารถแก้ปัญหาการจนเงิน การมีกิจกรรมการสะสะทรัพย์ และมีการให้กยู้ มื
เมื่อมีความจําเป็ นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่าํ และมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกกลุ่ม และสมาชิกเครื อข่าย
ของกลุ่มสัจจะฯ ทําให้สามารถแก้ปัญหาความยากจนในด้านการจนเงิน จากการสรุ ปในเวทีและ
สมาชิกจากกลุ่มสัจจะฯ วัดปากเจาเขียนเป็ นบันทึกชี้แจ้งเหตุผลว่ากลุ่มสัจจะฯ สามารถแก้ปัญหา
ความยากจนได้อย่างไร (คัดลอกมาจากการเขียนของสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ โดยมิได้เปลี่ยนแปลง
ภาษาไปจากเดิม ) “ กลุ่มสัจจะวัดปากเจา มีสมาชิกทัง้ หมดรวม 328 คน สมาชิกในกลุ่มทีเ่ ข้ า
ร่ วมขึ้นทะเบียนคนจน ตอนแรกเข้ าร่ วมเกือบทุกครั วเรื อนของสมาชิกทัง้ หมด สาเหตุเพราะทาง
รั ฐบาลได้ ให้ ความหวังเอาไว้ กลางๆ และไม่ ค่อยชัดเจนในด้ านข้ อมูลและระเบียบต่ างๆ เช่ น บอกไว้
ว่ าจะปลดหนี้ให้ หรื อจัดทีด่ ินทํากินให้ เป็ นต้ น แต่ สุดท้ ายพอมาถึงขัน้ ตอนการ คัดเลือกจริ งๆ ก็
เหลือไม่ กคี่ รั วเรื อน และถึงแม้ จะเหลือน้ อยครั วเรื อนก็ยงั ไม่ เห็นวี่แววของการช่ วยเหลือจริ งๆ มาให้
เลยในคําถามทีว่ ่ ากลุ่มสัจจะและเครื อข่ ายจะช่ วยสมาชิกในการแก้ไขความยากจนได้ หรื อไม่ ขอตอบ
ด้ วยความมัน่ ใจเลยว่ าช่ วยได้ แน่ เหตุผล คือ
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1. ขอยกตัวอย่ างกลุ่มสั จจะวัดปากเจาเราเริ่มก่ อตั้งมาเพียงแค่ 6 ปี จากวันแรกที่
เริ่มก่ อตั้งสมาชิกเราไม่ เคยมีเงินฝากหรือเงินสะสมใด ๆ เลย แต่ เมื่อเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกลุ่มเพียง 6
ปี สมาชิกก็มีเงินเก็บหรือเงินสะสมบางคนตั้ง 7,600 บาท โดยเกิดขึน้ มาจากการเก็บออมเพียงเงิน
ส่ วนน้ อยนิดจากรายได้ จริงๆ
2. ในเมื่อเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่มแล้ว เกิดมีความคิดจะสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้
ตนเองและครอบครัว ยังสามารถมาขอกู้เงินไปลงทุนทํางานทําเงินได้ โดยไม่ ย่ ุงยากเรื่องระเบียบ
และขั้นตอนในการกู้ สมาชิกทุกคนมีสิทธิเหมือนกับทุกๆ คน
3. เมื่อครบรอบของทุกๆ ปี ยังมีเงินปันผลให้ กบั สมาชิกอย่ างเป็ นกอบเป็ นกําด้ วย
4. ด้ านสวัสดิการ เรายังมีสวัสดิการมากมายตั้งแต่ เกิด – ตาย เช่ น
1) เกิดใหม่ ให้ เป็ นทุนสะสมเบือ้ งต้ น 700 บาท
2) เจ็บไข้ เล็กๆ น้ อยๆ ไปหาหมอ 30 บาทจ่ ายให้
3) เจ็บหนักนอนโรงพยาบาลจ่ ายให้ คนื ละ 350 บาท
4) ตายวาระสุ ดท้ าย กลุ่มยังให้ ร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาอีก 2,000 บาท
ด้ วยเหตุผลเหล่ านี้จึงเป็ นสิ่งยืนยันได้ ว่าด้ วยแนวทางของกลุ่มสัจจะจะแก้ ไข
ปัญหาความยากจนได้ จริ ง ๆ (สํ าหรับสมาชิกทีม่ ุ่งเน้ นและตั้งใจจริงจะพัฒนาตนเองไปสู่ เป้าหมาย
ของความไม่ จน)
จากสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ วัดปากเจา
2. แก้ปัญหาจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ส่ วนใหญ่สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ
จะมีอาชีพเป็ นเกษตรกร ทําสวนยางพารา สวนผลไม้ ทํานา จากการที่เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ทําการ
ขายกากนํ้าตาล เพื่อนําไปทําปุ๋ ยหมัก และผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด มากจากความต้องการของสมาชิก
กลุ่มสัจจะฯ นําไปใช้กบั พืช ผัก ผลไม้ในไร่ นา ทําให้นอกจากประหยัดค่าปุ๋ ยแล้วยังช่วยให้ดินดี
ไม่มีปัญหาสภาพสิ่ งแวดล้อมในด้านดิน กลายเป็ นการบํารุ งดินและผัก พืช ผลไม้ให้มีคุณภาพ และ
ปลอดสารพิษ สารตกค้าง เพราะส่ วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีทาํ ให้พืชไร่ มีปัญหาและสภาพ
สิ่ งแวดล้อมเสี ยหาย และจากการทําโรงงานผลิตนํ้าดื่มคุณภาพ ทําให้สุขภาพของสมาชิกดีข้ ึน
เพราะสภาพของนํ้าในบริ เวณที่มีการฉี ดยาฆ่าหญ้า จะทําให้มีสารตกค้างในหนองนํ้า วัวควาย เป็ น
โรคตับแข็งตาย และประชาชนในชุมชนก็มีโรคภัย ปั จจุบนั มีสุขภาพที่ดีข้ ึนเพราะสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติดีข้ ึน
3. สามารถแก้ ปัญหาความจนทางสั งคม คือ การขาดความรัก ความเอาใจใส่ ซึ่ ง
กันและกันในชุมชน ปั จจุบนั ความล่มสลายของสถาบันครอบครัว/ชุมชน กลุ่มสัจจะฯ และ
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถแก้ปัญหาที่ประชาชนส่ วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ ซ่ ึงกัน และกัน ด้วย
ปัญหาในครัวเรื อนที่ยากจนและการประกอบอาชีพของหัวหน้าครอบครัวต่าง พื้นที่ (ออกไปทํางาน
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นอกบ้าน) ทําให้สถาบันครอบครัวแยกกันอยู่ และล่มสลาย เมื่อมีหนี้ สินมาก การแยกทางกันของ
คู่ครอง การมีกลุ่มสัจจะฯ ให้ได้มีการพบปะพูดคุยในวันส่ งเงินสัจจะฯ ได้ไต่ถามทุกข์ สุ ข ซึ่ งกัน
และกัน กับการมีกิจกรรมสวัสดิการต่าง ๆ ในกลุ่มสัจจะฯ และเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ นการเอื้อ
อาทรต่อสมาชิ ก เมื่อเจ็บไข้ หรื อการคลอด ตาย ก็ตาม เป็ นกิจกรรมที่ประชาชนส่ วนใหญ่ที่ไม่
สามารถเข้าถึงสวัสดิ การของรั ฐ มีความต้องการอยากจะได้ แม้จะเป็ นจํานวนเงินไม่มากนัก ก็
รู ้สึกอบอุ่นใจในยามที่มีปัญหาในครอบครัวได้อย่างมากเป็ นกิจกรรมที่สมาชิกส่ วนใหญ่ต่างตอบรับ
ว่าเป็ นอันดับหนึ่งที่ชอบมากที่สุด
4. สามารถแก้ ปัญหาการจนทางการเมือง หมายถึง ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่ วมทางการเมือง/การปกครอง หรื อ จนอํานาจ ขาดความเสมอภาคนัน่ เอง การรวมกลุ่มและรวม
เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายกลุ่ มสัจจะฯ สามารถดําเนิ น กิ จกรรมทางการเมื องและการปกครอบแบบ
การเมืองภาคประชาชนได้เต็มรู ปแบบ คือการฝึ กการเป็ นผูน้ าํ การคัดเลือกคนดี ขึ้นเป็ นผูน้ าํ ทํา
หน้าที่แทนตน เป็ นคณะกรรมการและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมีส่วนร่ วมได้อย่างเต็มที่ ถ้าใครไม่
มี ค วามเหมาะสม มี ค วามประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ไ ม่ ดี สมาชิ ก จะไม่ เ ลื อ กเข้า มาเป็ นคณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน การทํากิ จกรรมเครื อข่ายร่ วมกันสามารถสร้างพลังการต่อรอง และมีอาํ นาจในการ
ต่ อ รองกับ องค์ก รต่ า ง ๆ ได้ชัด เจน โดยเฉพาะเมื่ อเครื อ ข่ า ยกลุ่ มสัจ จะฯ ประสบความสํา เร็ จ
สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผลดี มีประโยชน์ตอบสนองสมาชิกในชุมชนได้ดี ทําให้องค์กร
ต่ า ง ๆ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ค วามเชื่ อถื อเชื่ อ มัน่ ในศัก ยภาพ ด้ว ยการส่ ง เกษตรกรเข้า มา
ฝึ กอบรมเข้า ค่ า ยเพื่ อฝึ กจริ ย ธรรมและการผลิ ต ปุ๋ ยอัด เม็ด ชี ว ภาพ การปลู ก พื ช ปลอดสารพิ ษ
สมาชิ กเครื อข่ายได้สรุ ปให้เห็ นว่า .. รู้ สึกภูมิใจมากที่สามารถรวมเป็ นเครื อข่ ายกันได้ สําเร็ จและ
ดําเนินงานกันเองโดยไม่ มีใครเข้ ามาวุ่นวาย มีความเสมอภาค ยุติธรรมกันทั่วหน้ าและจะพยายาม
ไม่ ให้ เครือข่ ายกลุ่มสั จจะฯ ล้ม ...
5. สามารถแก้ ปั ญ หาความจนทางการศึ ก ษาหรื อ การจนโอกาส หมายถึ ง
เกษตรกรส่ วนใหญ่จะได้รับการศึกษาน้อย ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึง ความรู ้ในการแก้ปัญหา เมื่อรวม
เป็ นกลุ่ม หรื อเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถทําให้ได้รับความรู ้นาํ ไปแก้ปัญหาของสมาชิกกลุ่ม ได้มี
จากการมีเวที แลกเปลี่ยน การประชุ มประจําเดื อน มีการนําปั ญหามาปรึ กษาหารื อ และการไป
ติดตามการดําเนินงานของที่ปรึ กษา และกรรมการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ (ท่านสุ วรรณ คเวสโก) ใน
การทําบัญชี ให้ถูกต้อง อยู่เสมอ และเมื่อมีหน่ วยงานอื่น ๆ มาเป็ นที่ปรึ กษาสนับสนุ นด้วย เช่น
มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ นครศรี ธ รรมราช องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน ให้ความรู ้กบั สมาชิก และคณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ
อยูเ่ สมอ
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6. สามารถแก้ ปัญหาความจนวัฒนธรรม จนทางจิตวิญญาณ หมายถึงคนที่ ขาด
คุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นคนที่จนหรื อกําลังจะจนเพราะมีอบายมุข มีวฒั นธรรมในการบริ โภค การ
ผลิตที่ผิดปกติ หลงมัวเมาในอบายมุข หรื อหลงงมงายในด้านใดด้านหนึ่ งมากเกินไป ตกเป็ นธาตุ
ของวัตถุนิยมมากเกินไป จนมีหนี้สินล้นตัว การไม่เอาใจใสต่อตนเองและครอบครัว ที่จะทําให้มี
คุณธรรมจริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต กลุ่มและเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ได้นาํ หลักศีลธรรมของ
ศาสนาพุทธมาเป็ นหลักในการตัดสิ น ชี้ถูกชี้ผิด ให้กบั สมาชิกเมื่อมีปัญหาระหว่างคน กับคน คน
กับกลุ่ม ทําให้สมาชิกและคณะกรรมการดําเนินงานของเครื อข่าย กลุ่มสัจจะฯ เป็ นคนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะหัวใจของการทํางานกลุ่ม คนเป็ นผูน้ าํ ควรมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ตเป็ น
ที่ต้ งั โดยเฉพาะเมื่อรั บหน้าที่จะมีการกล่าวคําอธิ ฐานต่อหน้าพระพุทธรู ป ในวัดป่ ายาง เพื่อทํา
หน้าที่ดว้ ยความสุ จริ ต ยุติธรรม และส่ งผลให้สมาชิกส่ วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาการติดค้างหนี้ สิน
กับกลุ่ม ใครมีปัญหาก็จะมาบอกกล่าวกันเพื่อแก้ปัญหา
สรุ ปเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ดีทุกมิติที่นกั วิชาการ
ได้นิยามความจนในปัจจุบนั ถ้ามิใช่หมายถึงจนรายได้อย่างเดียว และเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ เป็ น
แบบอย่างให้กบั เครื อข่ายอื่นๆ
ได้เพราะการจัดตั้งกลุ่มมาจากความเดือดร้อนและความต้องการ
ของชุมชนในปัญหาพื้นฐาน ทั้งกลุ่ม และเครื อข่าย สามารถตอบสนองปั ญหาพื้นฐานของสมาชิก
ได้จริ ง โดยมีหลักคิดหลักวิชา และหลักปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิกิจกรรมของกลุ่ม และเครื อข่ายที่
ชัดเจน โดยใช้หลักธรรม หลักศาสนาพุทธ และมีหลักวิชาการแบบสมัยใหม่คือการสร้างปรัชญา
วิสยั ทัศน์ กฎระเบียบ มีวตั ถุประสงค์ ในการบริ หารจัดการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ พัฒนาเครื อข่าย
สัจจะฯอยูเ่ สมอ ขึ้นเพื่อรองรับการบริ หารจัดการเครื อข่ายที่ตอ้ งมีการดําเนินในระยะยาว ต้อง
ประสบกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่ งแวดล้อมในอนาคต กับการมีผนู ้ าํ
ที่มีภาวะผูน้ าํ ดีท้ งั คณะกรรมการเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ที่ปรึ กษาเครื อข่าย (ท่านสุ วรรณ คเวสโก) ผู ้
บุกเบิกในการจัดตั้งกลุ่ม และเครื อข่ายฯ ต่างมีความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม ขยัน
อดทน มีวิสยั ทัศน์ และ เสี ยสละเพื่อประโยชน์ของส่ วนร่ วม ประกอบกับเครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯมี
กิจกรรมสนองให้กบั สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ
ได้ตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มสัจจะฯที่แท้จริ ง
โดยเฉพาะการมีกิจกรรม ด้านสวัสดิการฌาปนกิจ หรื อการให้สวัสดิการอื่น ๆ ของกลุ่มสัจจะฯ
ตั้งแต่เกิดจนตายให้กบั สมาชิกในกลุ่มสัจจะฯ
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ประชาชนทัว่ ไปถ้าไม่ใช่เป็ น
ข้าราชการ หรื อลูกจ้างในหน่วยงานของภาครัฐ ของเอกชนจะไม่เคยได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่าง
จริ งจัง จากภาครัฐเมื่อเจ็บไข้ หรื อเกิดการตาย ฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถตั้งกลุ่มทํากิจกรรม
ร่ วมกันแล้วมีเงินกําไรส่ วนเกินนอกจากมาแบ่งปั นเฉลี่ยคืนแล้ว ยังนํามาจัดทําเป็ นสวัสดิการให้
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สมาชิกสามารถพึงพาได้ เป็ นเหตุปัจจัยหลักให้เครื อข่ายกลุ่มสัจจะฯ ประสบความสําเร็ จและทํา
ให้สมาชิกกลุ่ม มีความภักดี เห็นคุณค่าของกลุ่ม หรื อเครื อข่ายในที่สุด
2. เครือข่ ายผลิตภัณฑ์ คือ เครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร
 การจัดตั้งและความเป็ นมา ครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมือง
นคร มาจากความต้องการรวมตัวของกลุ่ มสมาชิ กจากเครื อข่ายที่ ทาํ การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมี เครื อข่ายผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนระดับจังหวัด 2 เครื อข่ายที่ มีปัญหาด้าน
การตลาดเป็ นหลักและปั ญหาอื่น ๆ ประกอบด้วยเครื อข่าย คือ (1) เครื อข่ ายภัณฑ์ ชุมชน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ เกิดขึ้นเพราะหน่ วยงานภาครัฐริ เริ่ มเป็ นนโยบายของทาง
ราชการ กับรั ฐบาล โดยรวมกลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระดับอําเภอ 23 อําเภอ ตั้งขึ้นเมื่อ 3
ธันวาคม 2548 มีกลุ่มอยู่จาํ นวน 52 กลุ่ม ทุนดําเนิ นงาน 2 ล้าน 5 แสน ก่อตั้งได้ประมาณ 1 ปี มี
ปั ญหาจากการบริ หารจัดการเครื อข่ายที่ ไม่มีโครงสร้ างชัดเจน คณะกรรมการไม่ทาํ ตามระเบี ยบ
ข้อบังคับ สมาชิกไม่มีส่วนในการบริ หารจัดการ และหน่วยงานสนับสนุนขาดความต่อเนื่องชัดเจน
สถานที่จดั จําหน่ายไม่ชดั เจนในการบริ หาร และขาดแคลนทุนในการดําเนิ นงาน ทําให้สมาชิกจึงไม่
มีความศรัทธาต่อเครื อข่าย การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มที่จะได้รางวัลพัฒนาขึ้นไปเพื่อให้เกรดระดับดาว
ต่างๆ สมาชิกส่ วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความยุติธรรม ทําให้ปัจจุบนั เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ฯ ( ปี พ.ศ. 2549)
การบริ หารจัดการของเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ (OTOP) ล้มเหลว จึงเป็ นปั ญหาด้านการตลาดให้กบั กลุ่ม
สมาชิกที่ทาํ การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน สมาชิกบางส่ วนจึงคิดจัดตั้งเครื อข่ายกันใหม่มารวมกลุ่มกับ (2)
เครื อข่ ายกลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ นครศรี ธรรมราช ซึ่ งเครื อข่ายกลุ่มสตรี ฯ มีการรวมตัวเป็ น
เครื อข่ายกันแบบมี โครงสร้ างที่ชัดเจน มีกลุ่ ม องค์กรที่ เกิ ดขึ้นมาจากการสนับสนุ นส่ งเสริ มของ
สหกรณ์การเกษตร และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อการแก้ปัญหาความยากจน
และเพื่อให้มีรายได้เสริ มกับกลุ่มแม่บา้ นและการฝึ กอบรมเยาวชนสหกรณ์ ปั จจุบนั มีจาํ นวนกลุ่ม 62
กลุ่ม สามารถรวมเป็ นเครื อข่ายได้จากการส่ งเสริ มของสํานักงานสหกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แต่มีกลุ่มที่สามารถทําการตลาดนอกชุ มชน สามารถส่ งสิ นค้าไปจําหน่ ายได้มีไม่ถึง 10 กลุ่ม กลุ่ม
ส่ วนใหญ่ถนัดที่ จะผลิ ตอย่างเดี ยว แต่ไม่สามารถทําการจัดจําหน่ ายหรื อทําการตลาดภายนอกได้
ปั จจุบนั มีปัญหาการบริ หารจัดการของคณะกรรมการที่เป็ นสมาชิกจากลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิสระในการ
บริ หาร งบประมาณมีน้อย และการส่ งเสริ มของเจ้าหน้าจะไม่มีการต่อเนื่ อง และไม่ตรงกับความ
ต้องการของสมาชิก สมาชิกเครื อข่ายต้องการให้มีการบริ หารจัดการเครื อข่ายให้มีแผนกลยุทธ์ชดั เจน
และสมาชิกมีส่วนร่ วมในทุกด้านพร้อมทั้งต้องการให้เกิดความยัง่ ยืนของอาชีพคือการต้องการเผยแพร่
ความรู ้ในการประกอบอาชี พไป สู่ คนรุ่ นใหม่ต่อไปจึงร่ วมเข้ามาเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายการตลาด
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร (3) เครื อข่ ายการตลาดวิสาหกิจชุ มชนผลิตภัณฑ์ กล้ วยเล็บมือนาง สวน
จันทร์ ศรี อําเภอพรหมคีรี เป็ นเครื อข่ายระดับอําเภอ ที่มีสมาชิกกลุ่ม จากหลากหลายผลิตภัณฑ์ท้ งั ใน
ระดับอําเภอและต่าง อําเภอประมาณ 18 กลุ่ม เห็นความสําคัญของการรวมเครื อข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อทํา
การผลิต และการตลาด จากปั ญหาด้านการผลิ ตขาดแคลนวัตถุ ดิบกล้วยเล็บมือนาง ปั ญหาใน
ปั จจุบนั สมาชิ กกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรจะมาร่ วมทําการผลิตแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไม่ต่อเนื่ อง เมื่อราคา
ผลผลิตหลักราคาดีเช่นยางพารา ผลไม้ ก็จะละทิ้งอาชีพรอง(การแปรรู ปในกลุ่ม) ทําให้เครื อข่ายฯจึง
ต้องการเข้าร่ วมกับเครื อข่ายอื่น ๆ เพื่อความมัน่ คงทางการผลิตและการตลาดของกลุ่มสมาชิ กและ
เครื อข่ายเอง
 จุดประสงค์ ของเครือข่ ายและความสั มพันธ์ ของสมาชิกเครือข่ าย
เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนครเป็ นการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกที่
ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของเครื อข่ายใหญ่ 3 เครื อมีจุดประสงค์หลักคือ การทําการตลาดให้กบั สมาชิก
และมีเป้ าหมายอื่น ๆ ที่สาํ คัญที่วางไว้คือ
1 การใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับกลุ่มองค์กร ทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน
2. การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้.....หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนว
ทางการพัฒนากลุ่มเครื อข่าย
3. ประโยชน์ที่ได้ร่วมกัน แบ่งปันด้วยความยุติธรรม
4. การเพิ่มข้อได้เปรี ยบแข่งขันด้วยธุรกิจ รวมตัวการตลาดในรู ปแบบ
เครื อข่าย
5. เอื้ออาทรต่อชุมชน/สังคม
6. การพัฒนา/ส่ งเสริ มสมาชิกในทุก ๆ ด้าน
การรวมของสมาชิกเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนครจากเป้ าหมาย หลัก
แนวคิดและกระบวนการการจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มสมาชิกกับเครื อข่ายการตลาดฯ
เป็ นการก่อให้เกิดการเกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยใช้ในรู ปคณะกรรมการดําเนินงาน ที่มีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง แต่โดยทัว่ ไปกลุ่มสมาชิกยังมีความเท่าเทียมกัน มีอิสระต่อกัน สามารถ
ยืนหยัดอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองในกลุ่มและเครื อข่ายเดิมที่เคยดํารงอยู่ และพร้อมที่ จะปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ของสมาชิกเครื อข่ายการตลาดฯ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
การมีความสัมพันธ์จะเป็ น
แบบเพื่อนร่ วมงานประสานความช่วยเหลือกัน และเป็ นความสัมพันธ์เชิงแนวราบมากว่าที่จะเป็ น
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แนวดิ่ง
ดังนั้นเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร จึงเป็ นสัมพันธภาพของมนุษย์กบั
มนุษย์ที่ครอบคลุมทั้งการให้และการรับ การยอมรับศักดิ์ศรี และเอื้ออาทรต่อกันมากกว่าการออก
คําสัง่ บังคับบัญชา สอดคล้องกับแนวคิดของ( มงคล ชาวเรื อ, 2546 : 28 ) และสอดคล้องกับ
ลักษณะความหมายของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าของ (จุฑาทิพย์ ภัทรวาทและคณะ, 2549 : 21)
เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร เป็ นระบบเครื อข่ายขององค์กรช่วยเหลือตนเองทาง
เศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรู ปแบบ ที่ตระหนักในคุณค่าของหลัก และวิธีการสหกรณ์ มีการ
ร่ วมมือกันที่จะพัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์กร
และเกื้อกูลต่อการสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ของสมาชิกเครื อข่าย ซึ่งการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้น เพื่อการสร้างความร่ วมมือหรื อการ
สร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่ม เครื อข่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันอย่างจริ งใจ เพือ่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นจากประชาชนที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายเอง
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่ วมกันกับกลุ่ม องค์กรทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นแนวทางการพัฒนาสมาชิกกลุ่มเครื อข่าย
ประโยชน์ที่ได้ร่วมกันแบ่งปันด้วยความ
ยุติธรรม การเพิ่มข้อได้เปรี ยบแข่งขันด้วยธุรกิจ โดยการรวมตัวทําการตลาดในรู ปแบบ เครื อข่าย
เอื้ออาทรต่อชุมชน/สังคม การพัฒนา/ส่ งเสริ มสมาชิกในทุก ๆ ด้าน เสี่ ยงภัยร่ วมกัน และได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายนําไปสู่การกําหนดแผนหรื อทิศทางการพัฒนา
ของเครื อข่าย จนกระทั้งได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ โครงสร้างการดําเนินงานและวัตถุประสงค์ของเครื อข่ายที่ชดั เจน
ซึ่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของสมาชิกเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ จะช่วยชี้ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ตัดสิ นใจได้วา่ จะเชื่อมโยงเครื อข่ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อเหตุผลใด มีวตั ถุประสงค์และกิจกรรมร่ วมสัมพันธ์กนั อย่างไร เรี ยกว่ามีความ
ชัดเจนใน หลักวิชา และหลักวิธีการ ที่ในการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายนั้นเอง
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 กิจกรรมของเครือข่ ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนเมืองนคร กับการ
แก้ ปัญหาความยากจน เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ ได้กาํ หนดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ ที่
วางไว้เป็ นกิจกรรมหลักให้กบั สมาชิกเครื อข่ายที่ปฏิบตั ิได้ในปัจจุบนั และวางแผนไว้ในยุทธศาสตร์
เป้ าหมายของเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ สามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กบั กลุ่มสมาชิก ได้
เพราะเหตุผลในแต่ละด้านดังนี้
1. แก้ ปัญหาความจนด้ านการเงิน เครื อข่ายการตลาดฯ เป็ นตัวแทนของ
สมาชิกเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ ในระดับจังหวัด และภูมิภาคที่คาดหวังในอนาคต เพื่อดําเนิ นกิจกรรม
ด้า นการผลิ ต ด้า นการตลาด เพราะสมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถทํา หน้า ด้า นการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองนอกชุมชนได้ การรวมกันเป็ นเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ จึงสามารถแก้ปัญหาด้าน
การตลาด และเพิ่มรายได้ให้สมาชิกได้เพิ่มขึ้น รู ปแบบการตลาดของเครื อข่ายฯ ในปั จจุบนั ที่
ปฏิบตั ิได้ และวางแผนที่จะปฏิบตั ิในอนาคต
1.1 รั บ ฝากขายและจัด จํา หน่ า ย ณ สถานที่ ต้ ัง กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยของ
สมาชิกเดิม
1.2 การตลาดแบบกองคาราวานตามเทศกาลต่าง ๆ
1.3 ฝากขายกับเครื อข่ายระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และ
ภูมิภาค
1.4 การออกร้านจากหน่วยราชการติดต่อประสาน
1.5 มีผจู ้ ดั การการตลาดเครื อข่าย นําผลิตภัณฑ์ประสานกับองค์กร ร้านค้า
เอกชนระดับภูมิภาค (อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิ)
1.6 จัดหาสถานที่จาํ หน่ายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะลันตา เกาะสมุย
(กําลังศึกษาลู่ทางการติดต่อสถานที่)
2. การแก้ปัญหาความยากจนด้ านการศึกษา หรือความคิด ส่ งเสริ มให้สมาชิก
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันในด้านต่าง ๆ ปั จจุบนั มีการพบปะกันของ
สมาชิกเครื อข่ายการตลาด 2-3 เดือน/ครั้ง หรื อเป็ นประจําเมื่อมีการออกร้านในเทศกาลร่ วมกันจะมี
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ตลอดเวลา และการมี เครื อข่ายคุณค่า ที่ มิได้คาํ นึ งถึ งด้านเศรษฐกิ จหรื อ
การเงินอย่างเดียวแต่มีเป้ าประสงค์ในการพัฒนากลุ่ม องค์กร เครื อข่ายไปสู่ การพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ ที่ควรมุ่งเน้ นไปที่การ พัฒนาคน ให้ ปรากฏคุณค่ าสหกรณ์ ในตัวคนอย่ างแท้ จริง และ
สามารถทําให้คนพร้ อมที่ จะร่ วมกันพัฒนา กับองค์ก รอื่ น ๆ ทั้งเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องการ
ปกครอง สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
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3.
การแก้ ปัญหาความยากจนด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
ส่ งเสริ มการผลิตของสมาชิก ให้สามารถมีการผลิต มีวตั ถุดิบ ปั จจัยการผลิต สามารถทําการผลิตได้
ในระยะยาว จนสามารถได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็ นที่นิยมจากตลาดปั จจุบนั ได้ทาํ
โครงการวิจยั ต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาการผลิตของสมาชิกเป็ นกลุ่มเครื อข่าย( Supply Chain) ของการ
ผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่ องจักรสาน ศิลปะประดิษฐ์
หัตถกรรม ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ จึงต้องมีการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่เป็ น
วัตถุดิบให้มีอยูต่ ลอดเวลา มีการอนุรักษ์ส่งเสริ มพัฒนาให้มีมากขึ้นเชื่อมโยงกันผูเ้ ป็ นเจ้าของปั จจัย
การผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ต่ า ง ๆ อย่า งเป็ นระบบ จะได้ไ ม่ เ ป็ นการทํา ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
4. การแก้ ปัญหาความยากจนทีข่ าดโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งทุน และปัจจัยอืน่ ๆ
เช่น ปัจจัยพื้นฐาน ปั จจัยการผลิต เครื อข่ายผลิตการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร มีการ
ประสานงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งเงินทุน
องค์กรสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
วิชาการ เพือ่ พัฒนาสมาชิกเครื อข่ายให้สามารถพึ่งตนเองได้
ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช ด้านวิชาการในด้านการตลาด การทําบัญชีกลุ่ม การพัฒนาสมาชิก การเงินของ
กลุ่มสมาชิก
5. การแก้ ปัญหาความยากจนอํานาจ จนศักดิ์ศรี และเพื่อให้มีผลด้านรายได้
การเงิน การตลาด เครื อข่ายการตลาดวางแผนการวิจยั พัฒนาให้มีการจัดทําข้อมูลของสมาชิก
เครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มการตลาด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การดําเนินงานของเครื อข่าย ให้เป็ นที่รู้จกั
ของประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในรายละเอียดสมาชิกเครื อข่ายการตลาดฯ และการดําเนินงานของ
เครื อข่ายในทุก ๆ ด้าน ทําให้สามารถมีอาํ นาจการต่อรอง มีเกียรติศกั ดิ์ศรี ที่เป็ นยอมรับ จากสังคมที่
กว้างขึ้น และเป็ นการเพิ่มยอดขาย รายได้ให้กบั สมาชิกไปด้วย
6. สามารถแก้ ปัญหาการจนทางการเมือง หมายถึง เกษตรกรส่ วนใหญ่จะขาด
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง/การปกครอง หรื อ เรี ยกว่า จนอํานาจ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสี ยง ไร้อาํ นาจ
การต่อรอง ขาดความเสมอภาคนั่นเอง การรวมกลุ่มและรวมเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร สามารถดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองและการปกครอบแบบการเมือง
ภาคประชาชนได้เต็มรู ปแบบ คือการฝึ กการเป็ นผูน้ าํ การคัดเลือกคนดี ขึ้นเป็ นผูน้ าํ ทําหน้าที่แทน
ตน เป็ นคณะกรรมการและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมีส่วนร่ วมได้อย่างเต็มที่ ถ้าใครไม่มีความ
เหมาะสม มีความประพฤติปฏิบตั ิไม่ดี สมาชิ กจะไม่เลือกเข้ามาเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นงาน
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การทํากิ จกรรมเครื อข่ ายร่ วมกันสามารถสร้ างพลังการต่อรอง และมี อาํ นาจในการต่ อรองกับ
องค์กรต่าง ๆ ได้ชดั เจน และเมื่อกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายได้เรี ยนรู ้ในด้านการมีอาํ นาจต่อรอง เมื่อมี
การเข้าร่ วมกับการเมืองระดับสูงขึ้น ก็จะได้มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง และการมี
อํานาจต่อรองจากการร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ ยังมีอาํ นาจด้านการผลิต และการตลาดซึ่ งได้
กล่าวมาแล้ว
7. สามารถแก้ปัญหาความจนวัฒนธรรม จนทางจิตวิญญาณ หมายถึงคนที่ ขาด
คุณธรรม จริ ยธรรม ในบุคคลที่เป็ นคนจนหรื อกําลังจะจนเพราะมีอบายมุข มีวฒั นธรรมในการ
บริ โภค การผลิตที่ผดิ ปกติ หลงมัวเมาในอบายมุข หรื อหลงงมงายในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป
ตกเป็ นธาตุของวัตถุนิยมมากเกินไป จนมีหนี้สินล้นตัว การไม่เอาใจใสต่อตนเองและครอบครัว
ที่จะทําให้มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต เครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร
ได้มี หลักการที่จะพัฒนาสมาชิกให้มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ตในการผลิต การตลาดการรวมกลุ่มกันเป็ น
เครื อข่ายของสมาชิก ที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับกลุ่ม กลุ่มกับ
เครื อข่าย เพราะหัวใจของการทํางานร่ วมกันคือการที่คนมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ตและมีคุณธรรมเป็ น
ที่ต้ งั โดยเฉพาะผูน้ าํ ควรจะมีการปฏิบตั ิให้สมาชิกเห็นเป็ นตัวอย่าง
สรุ ป จากความเป็ นมา ลักษณะการจัดตั้ง ความสัมพันธ์และกิจกรรมของเครื อข่าย
การตลาดผลิตภัณฑ์ฯ สอดคล้องกับลักษณะโดยร่ วมของเครื อข่ายที่ งามเนตร จริ งสูงเนิน (2538:14)
ปาริ ชาติ วลัยเสถียรและคนอื่น( 2543:305) เสรี พงศ์พิศ (2548: 201 ) และ จุฑาทิพย์ ภัทราวาทและ
คณะ ( 2549:12) กล่าวไว้ คือเป็ นเครื อข่ายที่เชื่ อมโยงร้อยรัดเอาความพยายามของแต่ละเครื อข่าย3
เครื อข่ายเข้าด้วยกัน อย่างเป็ นระบบและเป็ นรู ปธรรม โดยแต่ละเครื อข่ายยังคงปฏิบตั ิภารกิจหลักของ
ตนต่อไปไม่สูญเสี ยเอกลักษณ์ และปรัชญาของตน เป็ นการรวมของกลุ่ม องค์กร เครื อข่ายผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและเชื่ อมโยงระดับภาค และพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานร่ วมกันของ
สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยบนพื้ น ฐานความเท่ า เที ย มกัน การมี ค วามสั ม พัน ธ์ จ ะเป็ นแบบเพื่อ นร่ วมงาน
ประสานความช่ วยเหลือกันและเป็ นความสัมพันธ์ เชิงแนวราบมากกว่ าเป็ นความสัมพันธ์ แนวดิ่ง การ
ยอมรั บศั กดิ์ศรี และเอื้ออาทรต่ อกันมากกว่ าการออกคําสั่ งบังคับบัญชาพร้ อมที่จะให้ การช่ วยเหลือ
ทางการผลิต การตลาดต่ อกลุ่มเล็ก ๆ ที่เพิ่งจัดตั้งและยังไม่ มีความมั่นคงในการบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี
พอ ในขณะเดี ยวกันเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เมืองนคร เป็ นเครื อข่ายขององค์กรที่ช่วยเหลื อ
ตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรู ปแบบ ที่ตระหนักในคุณค่าหลักและวิธีการสหกรณ์ คือ
การมุ่งเน้ นไปทีก่ ารพัฒนาคน ให้ ปรากฏคุณค่ าสหกรณ์ ในตัวคนอย่ างแท้ จริง เน้นการพัฒนาผูน้ าํ และ
สมาชิ กกลุ่ม เพื่อให้คนเหล่านั้นจะได้มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนากลุ่ม องค์กรของตนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ชุมชน สังคม ในอนาคต หรื อจนกระทั้งนําไปสู่
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การทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และภารกิ จของกลุ่มสมาชิ ก จึ งต้องมีเวที เพื่อกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันอยู่เสมอ ให้สามารถดํารงอยู่ได้ยาวนาน ด้วย
การสื่ อสารแบบใดแบบหนึ่ งที่ต่อเนื่ อง ในขณะเดี ยวกันสมาชิ กเครื อข่ายต่างมีความรู ้ สึกผูกผันกับ
โครงสร้างที่พฒั นาขึ้นมาร่ วมกันและรับผิดชอบร่ วมกัน ในฐานะที่เป็ นเจ้าของร่ วมกันและมุ่งมัน่ ที่จะ
ทําตามวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันวางไว้ ในระบบวิธีการดําเนิ นงานที่วางไว้ ปฏิบตั ิกิจกรรมการตลาด
เป็ นหลักและการส่ งเสริ มการผลิตพัฒนาสมาชิ กเครื อข่ายให้มีความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่างยัง่ ยืน และสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กบั สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายได้ในหลาย
มิติไม่ใช่แต่ดา้ นเศรษฐกิจ รายได้อย่างเดียว และเครื อข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเมืองยังต้องพัฒนา
รู ปแบบเครื อข่ายให้ดีมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จของเครื อข่ายผลิตภัณฑ์ ให้มากขึ้นในระยะยาว
3. เครือข่ ายพืน้ ที่ : ตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
 การจัดตั้งและความเป็ นมาของเครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ
ตําบลเขาขาว มาจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราชเห็ นว่าในปี พุทธศักราช 2549
เป็ นปี ที่มีความสําคัญกับวงการสหกรณ์หลายประการ
ประการแรก เป็ นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครบรอบ 60 ปี พระองค์ได้ประกอบ พระราชกรณี ยกิจ ทรงให้ความสําคัญ กับการพัฒนางาน
สหกรณ์ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง มีพระราชดําริ เกี่ยวกับการนําสหกรณ์ เข้าไปส่ งเสริ มใน
พื้นที่ต่าง ๆ มากมาย
ประการที่สอง ในปี 2549 ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีแนวคิดให้
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ดําเนิ นงานโครงการตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ครบ 60 ปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการทางสังคม ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการรวมกลุ่ม การบริ หารจัดการกลุ่ม เพื่อความ
เข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สังคมในการประกอบอาชี พ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชี พ
ตามยุทธศาสตร์การขจัดปั ญหาความยากจนของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งได้ดาํ เนินโครงการมา
ตั้งแต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2548 –มิถุนายน 2549 โดยมีตวั ชี้วดั ความสําเร็ จโครงการคือประชาชนใน
พื้นที่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งตําบล มีตาํ บลที่ผ่านเกณฑ์ตวั ชี้ วดั 15
ตําบล ที่ประสบความสําเร็ จในระดับที่น่าพอใจ 1 ใน 15 ตําบลนั้น รวมตําบลเขาขาว อําเภอทุ่ง
สงอยูด่ ว้ ย ซึ่ งตําบลในพื้นที่เหล่านั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน
ที่มีอุดมการณ์
มีการบริ หารจัดการในลักษณะเดียวกับสหกรณ์ แต่ละองค์กรมีอิสระต่อกัน ในบางครั้งจะมีการ
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แข่งขันกันโดยไม่ได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ความสามัคคีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนใน
ระดับตําบล
ประการที่สาม กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาํ เนิ นโครงการตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระ
เกี ยรติทวั่ ไปประเทศ มีเป้ าหมาย 876 ตําบล ระยะเวลาดําเนิ นการตั้งแต่ ปี 2549-2551 ซึ่ งรวม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 23 ตําบลด้วย ทําให้ทีมวิจยั พัฒนากระบวนการสหกรณ์ พื้นที่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งมีกรรมการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่ นักวิชาการสหกรณ์ จาก
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช 4 ท่าน มีความเห็นว่าควรจะทําการ วิจยั พัฒนาตําบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว ให้เป็ นตําบลสหกรณ์เครื อข่ายคุณค่า เป็ นต้นแบบให้กบั
ตําบลสหกรณ์ อื่น ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดอื่น ๆ เนื่ องจากในตําบลเขา
ขาว มีกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ หมู่บา้ นสหกรณ์ และตําบลเขาขาวเป็ นพื้นที่ในแดนดําเนิ นงานของ
นิ คมสหกรณ์ทุ่งสง มานาน ทีมงานวิจยั จึงได้เข้าไปศึกษาวิจยั แบบมีส่วนร่ วมกับ กลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ ในชุ มชน เพื่ อศึ ก ษาหารู ปแบบและแนวทางวิธีการเพื่อ ให้ไ ด้รูปแบบเครื อข่า ยตําบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกี ยรติ จนกระทัง่ ได้รูปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายพื้นที่ใน
รู ปแบบตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ จากความต้องการของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในตําบลเขาขาว
ได้ชดั เจนขึ้น (แสดงภาพ 24 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบล
เขาขาว) เพื่อนําอุดมการณ์สหกรณ์วิธีการสหกรณ์และเครื อข่ายคุณค่า มาเป็ นเครื่ องมือในการ
แก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในระดับ
ตําบลร่ ว มกับ องค์กรต่ าง ๆ โดยใช้ก ระบวนการจัด การความรู ้ ร ะหว่า งกลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์มีการบริ หารจัดการที่ดี สมาชิกมีการดํารงชีวิตที่ดี
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาอื่น ๆ ได้
 วัตถุประสงค์ และความสั มพันธ์ และกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ ายตําบล
สหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว โครงการ
ตําบลเฉลิมพระเกียรติของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ และต่างกันบ้าง แต่เพื่อการนําไปสู่การเป็ นเครื อข่ายคุณค่า
จนได้เป็ นลักษณะของเครื อข่ายพื้นที่ระดับตําบล สามารถพัฒนาให้ตน้ แบบในการนําไปพัฒนา
กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ระดับตําบลให้กบั ตําบลอื่น ๆ ได้ต่อไป ผลจากการดําเนินโครงการและ
การวิจยั สรุ ป วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายสหกรณ์ตาํ บลฯ จากเวทีการวิจยั ของผูน้ าํ และ ตัวแทน กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ สรุ ปไว้ได้ดงั นี้
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1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติครบ 60 ปี
2. เพื่อนําหลัก แนวคิดของระบบสหกรณ์ มาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหา
ความยากจนและปั ญหาอื่น ๆ ของสมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ พร้อมกับ การบริ หารจัดการของ
กลุ่มองค์กร ในระดับตําบลเขาขาวให้มีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
3. เพื่อเป็ นการเชื่ อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร (เครื อข่ายคุณค่า) ในนามของกลุ่ม
องค์กร สหกรณ์และเครื อข่าย ที่มีความมุ่งหมายสําหรับการร่ วมมือกันในระยะยาว
4. การเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นการดําเนินการระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ที่
มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจน และพัฒนากลุ่มองค์กร ที่ยงั ไม่ชดั เจน ให้มีการบริ หาร
จัดการกลุ่มที่ชดั เจนขึ้น
5. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุณค่าเป็ นไปในลักษณะที่เกิ ดจากความต้องการของ
กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ด้วยความสมัครใจ ในขณะที่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างก็ยงั มีอิสระในการ
ดําเนินงานของตนเองตามปกติ
การดําเนินงานและกิจกรรมของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตําบล
เขาขาว ใช้สถานที่และคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลเขา
ขาวเนื่องจากคณะกรรมการดําเนินงานส่วนใหญ่มาจากตัวแทนกลุ่มองค์กร และตัวแทนหมู่บา้ น
เมื่อมีการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์เข้าไปเสริ ม จึงได้กาํ หนดให้มีตวั แทนกลุ่ม และตัวแทน
องค์กรจากสหกรณ์จดทะเบียน
เข้าร่ วมเป็ นกรรมการและที่ปรึ กษา
เข้าร่ วมประชุมกับ
คณะกรรมการของศูนย์ถ่ายทอดฯ เหตุผลที่เลือกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพราะไม่
ต้องการให้มีกลุ่ม องค์กรเป็ นคณะกรรมการซํ้าซ้อนกับ องค์กรที่มีอยูแ่ ล้วขึ้นในพื้นที่ เพราะคิดว่า
จะได้ไม่เป็ นปัญหาให้กบั ผูน้ าํ กลุ่ม องค์กรในชุมชน คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เดิม และ
ตัวแทนผูน้ าํ ในการวิจยั ที่เข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ มาจากกลุ่มเดียวกับของ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนฯ ตําบลเขาขาว จึงเลือกศูนย์ถ่ายทอดเทคโน ฯ
เพื่อให้มี
บทบาทในฐานะเป็ นองค์กรประสานงานสมาชิกเครื อข่าย เช่น กลุ่ม องค์กร หมู่บา้ น สหกรณ์
รวมทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน การบริ หารจัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เป็ นองค์กร
ประสานเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ประสานความร่ วมทุกภาคส่ วนเพื่อดําเนินตามวัตถุประสงค์
ในการการแก้ปัญหาความยากจน การบริ หารจัดการที่ดีแก่กลุ่ม องค์ เป็ นเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบเครื อข่ายคุณค่า (Value chain) เพื่อให้เกิดการร่ วมมือกันในระยะยาว และมีกรอบทิศ
ทางการดําเนินงานที่ชดั เจน ที่มาจากความต้องการของสมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ของเครื อข่าย
ตําบลสหกรณ์ฯ ไม่ใช่มาจากเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐหรื อองค์กร ฉะนั้นรู ปแบบโครงสร้าง
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การดําเนินงานเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ จึงใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็ นศูนย์ประสาน (Hubs)
คณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคฯ
มีการดําเนินงานในรู ปคณะกรรมการ ตาม
จํานวนที่สมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เห็นสมควรว่าจะมีจาํ นวนที่มีตวั แทนของกลุ่ม องค์กรทุก
ภาคส่ วน ส่ วนกฎระเบียบการดําเนินของเครื อข่ายฯ ใช้ระเบียบของศูนย์ถ่ายทอด หรื อ อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ประสานของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิม
พระเกียรติ และเมื่อค้นหาปัญหา เป้ าหมายของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในตําบลและร่ วมกันกําหนดแผน
กลยุทธ์ร่วมกัน มีปรัชญาวิสยั ทัศน์ เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมจากทุกกลุ่ม องค์กร
กําหนดให้มีภาระงานหลัก และมีแผนงานปฏิบตั ิ ที่มาจากกลุ่มสมาชิกเครื อข่ายตําบลสหกรณ์
นําเสนอ ต่อหน่วยสนับสนุนงบประมาณ เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาขาวเป็ นองค์กรหลักที่
ใกล้ชิดกับกลุ่มองค์กร ระดับตําบล องค์กรหน่วยงานราชการ เอกชนที่เป็ นแหล่งสนับสนุน
ส่ งเสริ ม ด้านทุนงบประมาณ ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อยูเ่ ดิม และร่ วมกันปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนกันในเวทีของเครื อข่ายคุณค่า อาจจะมีกิจกรรมธุรกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ในเชิงที่มีความสัมพันธ์ในแนวราบเป็ นส่วนใหญ่
 เครือข่ ายตําบลสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาวกับการแก้ ปัญหาความยากจน
จากวัต ถุ ป ระสงค์ข องเครื อ ข่ า ยตํา บลสหกรณ์ ห ลัก ใหญ่ และการเกิ ด ขึ้ น ของเครื อ ข่ า ยใน
วัตถุประสงค์โครงการตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกี ยรติ ได้แถลงไว้ชดั เจนเพื่อการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน
ทั้งในดําริ ของผูว้ ่าราชการจังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
นครศรี ธ รรมราชและกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก็ ต าม
ฉะนั้น เมื อ งรวมกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กระบวนการวิจยั พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ของทีมวิจยั จึ งสอดคล้องกันในหลักเหตุผล หลัก
วิชาการ และหลักปฏิบตั ิ โดยเมื่อสํารวจจํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนในกลุ่มสหกรณ์จดทะเบียนใน
ตําบลเขาขาว มีสมาชิกเข้าร่ วมกับโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐในตอนต้นและได้ถอนตัว
ออก แต่มีสมาชิ กของธนาคารหมู่บา้ นในตําบลเขาขาว ที่ ได้เข้าร่ วมโครงการแก้ปัญหาความ
ยากจน และไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหา เพราะคิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ถูกต้อง
และกลับมารับจ้างกรี ดยางพาราในหมู่บา้ นเข้ารวมกลุ่มธนาคารหมู่บา้ นไสส้าน โดยให้เหตุผลว่า
โครงการแก้ ปัญหาของรั ฐไม่ ชัดเจน และไม่ สามารถแก้ ปัญหาความยากจนได้ ยั่งยืน ไม่ สามารถ
นํามาปรั บใช้ กับลักษณะอาชี พของครอบครั วต่ อไปได้ และในวิธีการแก้ปัญหาความยากจนแล้ว
ในอุดมการณ์สหกรณ์ ความหมาย หลักการและวิธีการสหกรณ์
ได้มีการให้ความชัดเจนใน
ทุกมิติ ในการแก้ปัญหาความยากจนในทุกมิติ ของสาเหตุของความยากจน จากการที่นกั วิชาการ
ในปัจจุบนั ได้วิจยั ค้นพบ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้
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กํา หนดทิ ศ ทางการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ เพื่ อ กํา หนดลัก ษณะความยากจนแบบต่ า ง ๆ ฉะนั้น
กระบวนการสหกรณ์ หรื อตําบลสหกรณ์ เฉลิ มพระเกี ยรติ สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ใน
ประเด็นต่อไปนี้
1. แก้ ปัญหาความยากจนให้ ชุมชนให้ สามารถพัฒนาทุกๆ ด้ านในชุ มชนให้
เข้ มแข็งและยั่งยืนได้ เพราะ ความหมายของสหกรณ์(Cooperative ) คือ “ องค์ กรของบรรดา
บุ ค คล ซึ่ ง รวมกลุ่ ม กั น ดํ า เนิ น วิ ส าหกิ จ ที่ พ วกเขาเป็ นเจ้ า ของร่ วมกั น และควบคุ ม ตามหลั ก
ประชาธิปไตยดําเนินการ (อันจําเป็ น) และความหวังร่ วมกันทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ”
การรวมเป็ นกลุ่ม องค์กรและ เครื อข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อดําเนิ นวิสาหกิจใด ๆ ได้
หรื อเพื่อแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ เท่ากับทําให้เกิดการแก้ปัญหาชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพราะมี
การแก้ปัญหาทุกส่ วนแบบสมดุ ลทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม หรื อเรี ยกว่าการ
แก้ปัญหาความยากจนด้วยภาคประชาชน (Civil society) มากว่าจะแก้ปัญหาโดยรัฐแต่ฝ่ายเดียว
รั ฐควรดําเนินนโยบายคํานึงถึงสภาพสังคมไทยทีเ่ ป็ นจริ ง
โดยให้ สถาบันครอบครั วและชุมชนเข้ ามามีบทบาทด้ าน
การคุ้มครองทางสังคมโดยตรงมากเพิม่ ขึ้น แทนทีจ่ ะใช้ วิธีการจัดการ
โดยหน่ วยงานของรั ฐในทุกเรื่ อง ....
2. แก้ ปัญหาความยากจนจากปัญหาสั งคม จากแนวคิดของอภิชยั พันธเสธ
(2540 : บรรณาธิการ ) ให้ความหมายความยากจน ว่าความยากจนมีความสัมพันธ์กบั ปัญหาสังคม 5
ประการ กล่าวคือ
1. ความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจ ( Economic insufficiency)
2. ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic inequality)
3. ความขาดแคลน (Deprivation )
4. ความต้องพึ่งพา (Dependency)
5. ความเป็ นต้นเหตุของปั ญหา( Diseconomics)
เครื อข่ายตําบลสหกรณ์ สามารถทําให้สมาชิกกลุ่ม องค์กร ของเครื อข่าย เป็ นคน
ที่มี อุดมการณ์ สหกรณ์ (Cooperative Ideology) จากแนวคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกและมีสนั ติสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน คือ
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 การช่ วยเหลือตนเอง การแก้ไขปัญหาหรื อสร้างความกินดีอยูข่ อง
ตนเองและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์จาํ เป็ นต้องให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองโดยการ
1) ขยัน ในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีรายได้บาํ รุ งครอบครัว
อย่างเพียงพอ หากไม่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มเวลาการทํางานหรื อประกอบอาชีพเสริ มที่ไม่เป็ น
ผลเสี ยหายต่องานประจํา เช่นการมีอาชีพเสริ มของกลุ่ม เกษตรกร และกลุ่มแม่บา้ นสหกรณ์ใน
ตําบลเขาขาว เมื่อว่างจากงานหลัก ส่ วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกยางพารา เมื่อส่ งนํ้ายางให้กบั สหกรณ์
สงเคราะห์กองทุนสวนยาง (สกย.) ที่ตนสังกัดเป็ นสมาชิก จะมีเวลาว่างตั้งแต่ 8.00-18.00น. ถ้าเพิ่ม
ความขยันขันแข่งมากขึ้น อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอต้องให้ทุกคน ในครอบครัวได้คิด และปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันในกลุ่ม ในชุมชน จะทําให้ครอบครัวมีรายได้พอเพียง ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สมาชิกพึงปฏิบตั ิ
2) ประหยัด ในการประกอบอาชีพแม้จะมีรายได้มากเพียงใดก็ตาม แต่การ
ใช้จ่าย ของสมาชิก และครอบครัวถ้ารายจ่ายมากจนเกินกว่ารายได้ของ ครอบครัว จะทําให้ไม่มี
เงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อคราวจําเป็ น การประหยัดใช้จ่ายในสิ่ งที่จาํ เป็ นเหมาะสมและสมควรที่
สมาชิกในครอบครัวพึ่งปฏิบตั ิ
3) การพัฒนาตนเอง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
มีอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนอย่างรวดเร็ ว ผูใ้ ดที่พฒั นาตนเองให้ทนั ความเปลี่ยนแปลงจะทําให้ไม่เกิดผล
กระทบที่เสี ยหาย และผูใ้ ดที่พฒั นาตนเองลํ้าหน้าไปดัก รอความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดผลต่อตนเอง เช่นปั ญหาทางเศรษฐกิจที่ราคายางพาราตกตํ่าในปั จจุบนั จากราคากิโลกรัม
ละ 100 บาท เหลือกิโลกรัมละ 50-60 กว่าบาท ในอนาคตอาจจะตกตํ่ามากกว่านี้ ถ้าสมาชิ กของ
กลุ่ม องค์กร ในเครื อข่ายไม่พฒั นาตนให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลง หรื อไม่มีแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
องค์กร ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การศึกษา จะทําให้ไม่สามารถปรับตัวเองได้ทนั จะเกิดปั ญหา
ความยากจนที่เรี ยกว่า กลุ่มเสี่ ยงจะจนก็ได้ แม้ปัจจุบนั ไม่มีคนจน อยูใ่ นตําบลก็ตาม
“การพัฒนาตนเอง” เป็ นอุดมการณ์สาํ คัญมาก และเป็ นพื้นฐานของ
สมาชิก กลุ่ม องค์กร ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเดิม ๆ สู่ สิ่งที่ดีกว่า จึงต้องการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ต้อ งอาศัย ความขยัน มานะ อดทนและปฏิ บ ัติ จ นงานหรื อ สั ง คม การเรี ย นรู ้ จ นสามารถใช้
จนเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสู งและสร้างสิ่ งที่ช่วยให้สมาชิ กมีรายได้ที่
เทคโนโลยีในการผลิต
สูงขึ้น และต้นทุนการผลิตการตลาดลดลง ผลตอบแทนของสมาชิกจะมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) การหลีกเลีย่ งอบายมุข เพื่อให้พน้ จากความหายนะของตนเองและ
ครอบครั วเพราะผูท้ ี่ หลงกับอบายมุ ข จะเป็ นผูท้ ี่ ขาดสติ แ ละความรั บผิดชอบ มักสร้ างความ
เสี ยหายเดือดร้อนให้กบั ผูใ้ กล้ชิด ครอบครัว กลุ่ม องค์กรที่ตนสังกัดอยู่ แม้นจะมีรายได้สูงในอาชีพ
หลักอยูก่ ็ตาม การที่สมาชิกกลุ่ม สหกรณ์ มีอบายมุข เล่นการพนัน หลงมัวเมาเสพติด บริ โภคใน
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สิ่ งที่ ไ ม่ ควรบริ โ ภคก็ต าม สามารถทําให้มีปั ญหาเกิ ด ความยากจนได้ใ นที่ สุด เครื อ ข่ ายตํา บล
สหกรณ์ ต้องสามารถอธิ บายให้สมาชิกกลุ่ม เครื อข่าย เข้าใจ แนวคิดการพัฒนาตน หรื อจะใช้หลัก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการอธิบายเพิ่มเติม ให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้
 การช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการช่วยเหลือ
ตนเองของสมาชิ ก เพราะตามลําพังสมาชิ กคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมได้ จึงจําเป็ นต้องช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ประกอบด้วยการร่ วมแรงและร่ วมใจของกันและ
กัน เป็ นกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนในทุก ๆ ด้าน
3. แก้ ปัญหาความยากจนในทุกด้ านอย่ างเป็ นรู ปธรรม ด้วยการนําหลัก
แนวคิดของระบบสหกรณ์ มาเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาความยากจน และปั ญหาอื่น ๆ ของ
สมาชิกกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ พร้อมกับการบริ หารจัดการของกลุ่มองค์กร ในระดับตําบลเขาขาว
ให้มีการพัฒนาการบริ หารจัดการของกลุ่ม ที่ดีข้ ึน หลักการสหกรณ์ ( Cooperative Principles) คือ
แนวทางที่สหกรณ์ปฏิบตั ิ คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งประกอบด้วยหลักการที่สาํ คัญ
รวม 7 ประการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึ กอบรมและสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
4. การแก้ ปัญหาความยากจนแบบถาวรในระยะยาว จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตร (เครื อข่ายคุณค่า) ในความร่ วมมือของ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์และเครื อข่าย ที่มีความมุ่ง
หมายสําหรับการร่ วมมือกันในระยะยาว ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่มีโครงการของรัฐบาลในยุคที่มีการ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตามแผนพัฒนาฯ ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น แต่ควรจะมีการปฏิบตั ิ
ด้ว ยจิ ต สํา นึ ก ของสมาชิ ก กลุ่ ม องค์ก ร ในเครื อ ข่ า ยตํา บลสหกรณ์ ร่ ว มกับ ทุ ก ส่ ว นองค์ก ร ที่
สนับสนุ น เพื่อให้เกิดการกินดีอยู่ดี ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่ม องค์กร ในระดับตําบล หรื อ
เป็ นการวางแผนกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า
เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ประชาชนในระดับตําบล
ผ่านกลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายคุณค่า(เครื อข่ายตําบลสหกรณ์ฯ)นัน่ เอง
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5. การแก้ ปั ญ หาความยากจนโดยการเชื่ อ มโยงกลุ่ ม องค์ กรเป็ นเครื อข่ า ยตํา บล
สหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ หรือเครือข่ ายคุณค่ า เป็ นการดําเนินการระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์
ที่มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานที่ชดั เจนและพัฒนากลุ่มองค์กร ที่มีการบริ หารจัดการได้ไม่ดี ให้
มีการบริ หารจัดการกลุ่มที่ชดั เจน เพื่อพัฒนาให้เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมสมาชิกกลุ่มให้ดีข้ ึน
สอดคล้อ งกับ การแก้ปั ญ หาความยากจนในข้อ 1 ที่ รัฐ ควรให้ก ลุ่ ม องค์ก รในพื้น ที่ เ ข้า มาร่ ว ม
แก้ปัญหาความยากจน เพราะกลุ่ม องค์กรจะสามารถรู ้สภาพปั ญหาสมาชิ กกลุ่มของตนเอง ได้
อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว เรี ยกว่า “สามารถเกาได้ ถูกที่คัน” และถ้าการบริ หารจัดการกลุ่มดีข้ ึนจาก
แรงผลักดันของเครื อข่ายตําบลสหกรณ์ กลุ่มก็สามารถช่ วยพัฒนาสมาชิ กได้ต่อไป แต่ถา้ กลุ่ ม
องค์กร สหกรณ์ ยังมีการบริ หารจัดการในกลุ่มได้ไม่ดีจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ก็ไม่สามารถจะ
ไปพัฒนาสมาชิกให้พน้ จากปัญหาความยากจนในมิติต่าง ๆ เหล่านั้นได้เช่นกัน
6. การเชื่ อมโยงเครือข่ ายเพือ่ แก้ ปัญหาในระดับตําบลด้ วยความสมัครใจและความ
มีอสิ รเสรี ในตนเองของกลุ่มต่ าง ๆ
หมายถึงเครื อข่าย คุณค่า หรื อเครื อข่ายตําบลสหกรณ์
เฉลิ ม พระเกี ย ติ เป็ นการเชื่ อ มโยงกลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์ ในตําบลในลัก ษณะที่ เ กิ ด จากความ
ต้องการของ กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ด้วยความสมัครใจ ในขณะที่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างก็ยงั มี
อิสระในการดําเนินงานของตนเองตามปกติ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเชื่อมประสานกันในแนวราบของ
กลุ่ม องค์กรอยูแ่ ล้ว และการเป็ นเครื อข่ายคุณค่า (Value Chain) การเชื่อมโยงเครื อข่ายเพื่อนําไปสู่
การพัฒนา การเรี ยนรู ้ ในลักษณะการจัดการความรู ้ การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เป็ นหลักสู ตรท้องถิ่น
ที่มาจากความต้องการของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในลักษณะความร่ วมมือของกลุ่ม องค์กร และ
หน่วยงานสนับสนุนในระยะยาว
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์เครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 รู ปแบบที่เป็ นผลของการวิจยั ทุกเครื อข่าย
สามารถแก้ปัญหาความยากจน ทั้งในมิติเก่าที่คาํ นึ งด้านรายได้ ด้านเศรษฐกิจ กับมิติดา้ นสังคม และ
วัฒนธรรม
ให้กับกลุ่มสมาชิ กเครื อข่ายได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และมี เป้ าหมายชัดเจน เพราะ
เครื อข่ายคุณค่าทั้ง 3 มีแผนกลยุทธ์ มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินงานของเครื อข่าย ที่มาจากการมีส่วน
ร่ วมของกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริ ง จึงทําให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรง
ความต้องการของกลุ่มสมาชิก และประกอบกับจุดประสงค์ของเครื อข่ายคุณค่า ก็มิได้มีลกั ษณะใน
การส่ งเสริ มให้ก ลุ่ ม องค์ก ร สหกรณ์ สมาชิ กสามารถพัฒนาในด้านเศรษฐกิ จ มี กิจกรรมในด้าน
ธุ รกรรมด้านเศรษฐกิ จ อย่างเดี ยว แต่รวมทั้งการสามารถพัฒนาสมาชิ กของเครื อข่ายในด้านสังคม
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการหนุ นเสริ ม ให้มีพ ฒ
ั นาที่ เ น้น ด้านการพัฒนาคนของกลุ่ ม องค์ก ร
สมาชิกเครื อข่ายให้เป็ น คนทีม่ ีคุณค่ าสหกรณ์ ทแี่ ท้ จริง

