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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 

เสริมสรางเครือขายพันธมิตรระหวางกลุม/องคกรประชาชน และสหกรณในพื้นที่จังหวัดใหเกิดการหนุน 
เสริมการพัฒนาศักยภาพคน และองคกรในการแกไขปญหาความยากจน  ปจจุบันกลุม  องคกร สหกรณ 
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีจํานวนมากขึ้นตามการสนับสนุนของเจาหนาที่รัฐ  องคกรพัฒนาเอกชน และ 
เกิดขึ้นเองตามความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่  จากการศึกษาพบวากลุมองคกรภาคประชาชนมี 
จํานวนมากกวา สหกรณที่จดทะเบียน โดยสหกรณที่จดทะเบียนประกอบดวยสหกรณ 4 ประเภท คือ 
สหกรณการเกษตร   สหกรณออมทรัพย  สหกรณรานคา และสหกรณบริการ ภายใตการบริหารจัดการ 
ของประธาน ผูจัดการ คณะกรรมการฯ ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้พบวาจังหวัดนนนทบุรีมีจํานวนผู 
ขอขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมด 58,379 คน หรือรอยละ 6.02 จากประชากรทั้งหมด 969,872 คน โดยใน 
กลุม องคกร สหกรณเปาหมายในการวิจัย มีจํานวนคนขอขึ้นทะเบียนคนจนจํานวน 534 คน จากสมาชิก 
ทั้งหมด 8,089  คน หรือรอยละ 6.6  และ เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูขอขึ้นทะเบียนทั้งหมด จํานวน 
สมาชิกดังกลาวขอขึ้นทะเบียนคนจนเพียงรอยละ 1  ของจํานวนคนขอขึ้นทะเบียนคนจนทั้งหมดของ 
จังหวัดนนทบุรี 

กระบวนการสรางเครือขายคุณคาทีมวิจัยไดมีการสนับสนุนการสรางพันธมิตร และการ 
เชื่อมโยงเครือขายในหลากหลายรูปแบบ  โดยการเขารวมในกิจกรรมตาง  ๆ  ของกลุมเครือขาย  ตาม 
โอกาสรวมทั้งการเปนที่ปรึกษา  การกระตุน  สรางแรงจูงใจ  และกําลังใจใหแกกลุมผูนําเครือขาย  พรอม 
ทั้งหนุนเสริมตามความตองการของเครือขายนั้น ๆ โดยเนนการสรางเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู  สราง 
ความสัมพันธ เช่ือมโยงกันในแตละกลุมเครือขาย  ในการดําเนินงานดังกลาวทีมวิจัยไดใชกระบวนการ 
ตอยอดจากกลุม องคกร สหกรณ หรือเครือขายเดิมที่มีอยูในพื้นที่ โดยเครือขายที่ทีมวิจัยใชเปนแกนนํา 
หลัก  ไดแก  ชุมนุมสหกรณนนทบุรี  จํากัด  เพื่อเชื่อมโยงการดําเนินงานดานเครือขายธุรกิจการเงิน 
เครือขายแลกเปล่ียนสินคา  โดยการหักบัญชี  (Account    Trade)  และใชเปนเครือขายการเรียนรู 
นอกจากนั้นไดเชื่อมโยงใหเกิดเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ  เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ  และ 
เครือขายผูผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  เปนตน  โดยเครือขายดังกลาวมีการวางกรอบทิศทาง  และ 
รูปแบบการดําเนินงานแตกตางกันไปตามลักษณะของเครือขาย  และความพรอมขององคกรสมาชิก 
สุดทายโครงการวิจัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเครือขายตางๆไดมีโอกาสรูจักพูดคุย 
แลกเปล่ียน  สรางความเขาใจ  สรางสัมพันธที่ดี  ซ่ึงเปนเวทีที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ โดย 
ความสําเร็จของการเช่ือมโยงเครือขายที่แทจริง ตองมีตัวชี้วัดประเมินทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน 
แลวแตละเครือขาย  ซ่ึงก็ตองใหหนวยงานของรัฐในพื้นที่ทําการตรวจสอบประเมินผลตอไป  แต
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอยาง 
นอยก็เปนการสรางคุณคาสหกรณ ประกอบไปดวยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การรวมมือกัน จากคนสู 
คน  จากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง  จากชุมชนหนึ่งไปสูอีกชุมชนหนึ่ง  อันจะนําไปสูชุมชนและสังคม 
เขมแข็งอันจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ที่นําไปสูการแกปญหาความยากจน
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ABSTRACT 
The  research  on  the  Co-operatives  development  process  project  in 

Nonthaburi  Province  had  the  objective  to  enhance  the  networks  of  groups/public 
organizations and cooperatives in the province to establish the development potential for the 
poverty  solution.  At  present,  the  number  of  groups,  organizations  and  cooperatives  in 
Nonthaburi  Province  has  been  increased  due  to  the  support  of  the  government  officers, 
private  development  organizations  and  voluntary  of  local  people.  According  to  the  study, 
more public organizations were registered when compared with the registered cooperatives. 
The  registered  cooperatives  comprised  4  types,  that  is,  agricultural  cooperatives,  saving 
cooperatives,  consumer  cooperatives  and  service  cooperatives.  The  cooperatives  were 
managed  and  organized  by  the  chairman,  manager,  committee  etc.  According  to  the 
research, 58,379 from 969,872 persons in Nonthaburi Province or 6.02% were registered as 
the  poor  citizen.  From  the  target  groups,  organizations  and  cooperatives,  534  from  8,089 
members or 6.6% were  registered as  the poor citizen. Comparing with  the  total  number of 
poor citizen, therefore, only 1% of the members were recognized as the poor. 

Concerning  the  establishment of  valuable networks,  the alliance groups and 
various  networks  had  to  be  provided  by  the  public  participation,  consultation, 
encouragement,  motivation  and  inspiration  for  the  network  leaders.  In  addition,  the 
requirements of the networks should be fulfilled emphasizing on the exchange of knowledge 
and  enhancement  of  relationship.  The  researcher  used  and  expanded  the  existing 
procedures  of groups, organizations, cooperatives and networks  in  the province. The main 
network  of  this  research  was  Nonthaburi  Community  Cooperative,  which  was  used  as  the 
connection  of  financial  performance,  exchange  of  products,  account  trade  and  learning 
network.  Then,  the  connection  was  expanded  to  the  establishment  of  network  of  farmers, 
occupational  cooperative  and  organic  agriculturists.  It  could  be  mentioned  that  the 
framework  and  performance  of  the  networks were different based on  the characteristics of 
networks and  readiness of  the members. At  the  final stage, the workshop was organized to 
provide  the  opportunity  for  the  networks  to  exchange  knowledge  and  enhance  the 
understanding  and  relationship.  In  addition,  the  success  of  network  connection  should  be
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evaluated  by  the  indicators  established  or  by  the  government  agencies.  Concerning  the 
expected  benefits,  the  Co-operatives  development  process  project  in Nonthaburi  Province 
should provide  the value, cooperation and coordination among  the group and organization 
leading not only to the strong community and society but also to the economic development 
and naturally the poverty solution.
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