
 

โครงการวจิยัการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 

โครงการพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคณุค่า 
: กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั 

 
ภายใต ้ชุดโครงการวจิยั 

การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ทีเ่ป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

โดยนายสมัพนัธ ์ บรูณยาพร และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงิหาคม 2553 
 
 



 

โครงการวจิยัการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรม 

สญัญาเลขท่ี RDG5240042 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 

โครงการพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคณุค่า 
: กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั 

 
 
 
 
 
               คณะผู้วจิยั                                  สังกดั 
1. นายสมัพนัธ์  บูรณยาพร        สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั 
2. นายทวศีกัด์ิ  งาเจือ         สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั 
  
 
 

ภายใต ้ชุดโครงการวจิยั 
การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ทีเ่ป็นธรรม 

 
 
 
 

สนบัสนุนโดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 
(ความเห็นในรายน้ีเป็นของผูว้ิจยั สกว. ไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ยเสมอไป) 

 



 

โครงการวจิยัการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรม 

 
คาํนํา 

 
 รายงานวจิยั  “โครงการพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชงิคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั” 
ภายใตชุ้ดโครงการวจิยัการขบัเคลื่อนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ทีเ่ป็นธรรม ซึง่ดาํเนินการในลกัษณะ
ของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมของกลุ่มนักวจิยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาตวัแบบการสรา้ง
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัการขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ์การเกษตรใหเ้ป็นสหกรณ์เชงิคุณค่าที่
แทจ้รงิ พรอ้มทัง้หาแนวทางในการพฒันาการศกึษาระบบการดําเนินธุรกจิของสหกรณ์ใหส้ามารถแกป้ญัหา
ให้กับสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มที่ทําสวนยางและกลุ่มผลไม้และยงัเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
คณะกรรมการผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ในการพฒันาช่องทางการตลาดสําหรบัผลไม ้
ยางพารา และบรกิารของสหกรณ์ในทศิทางทีเ่อือ้ต่อสมาชกิและชุมชนอกีดว้ย 
 การเรยีนรูร้ว่มกนัของนกัวจิยัภายใตก้ารสนบัสนุนของผูท้รงคุณวุฒแิละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทาํให้
การดําเนินโครงการเป็นไปดว้ยด ีแมว้่าบางครัง้จะมอุีปสรรค แต่นักวจิยั ทมีที่ปรกึษา เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกคนกไ็ดช้่วยเหลอืกนัจนผา่นไปไดด้ว้ยด ีจงึหวงัเป็นอยา่งยิง่
ว่าการดําเนินการวจิยัของโครงการน้ี จะนําไปสู่การขบัเคลื่อนการพฒันาสหกรณ์การเกษตรใหเ้ป็นสหกรณ์
เชงิคุณคา่อยา่งแทจ้รงิ 
 ใคร่ขอขอบพระคุณ ผูอ้ํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ผูอ้ํานวยการสถาบนั
วชิาการดา้นสหกรณ์ ผูท้รงคุณวุฒทิีใ่หข้อ้แนะนํา และนกัวจิยัทุกทา่น เจา้หน้าทีส่ถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ทีใ่หข้อ้เสนอแนะและสนบัสนุนการดาํเนินโครงการวจิยัมาโดยตลอด หากมขีอ้แนะนํา
ประการใด ผูว้จิยัยนิดน้ีอมรบัดว้ยความขอบคุณ 
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ก 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
      การดาํเนินการวิจยัการพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั 
จงัหวดัระยอง  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัภายใตชุ้ดโครงการ “การขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็นธรรม” โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั(สกว.) และความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้คาํแนะนํากับ
สหกรณ์ เพื่อร่วมปฏิบติัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตวัแบบการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าท่ีแทจ้ริง หา
แนวทางในการพฒันาการศึกษาระบบการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ใหส้ามารถแกปั้ญหา ใหก้บัสมาชิก สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของผูบ้ริหารและสมาชิกสหกรณ์ในการพฒันาช่องทางการตลาดสาํหรับผลไม ้ยางพารา 
และบริการของสหกรณ์ในทิศทางท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกและชุมชน 

สาํหรับการดาํเนินการภายใตร้ะยะเวลา 1 ปี ไดมี้การดาํเนินงานวิจยั เร่ิมดว้ย การประชุมระหวา่ง
ทีมวิจยักบัผูป้ระสานงานเพื่อพฒันาโจทยว์ิจยั  เพื่อพิจารณาขอ้เสนอโครงการทาํความเขา้ใจ และดาํเนินการ
ร่วมจัดทาํแผนกลยุทธ์ โดยการจัดกิจกรรมระดมความคิดจากกรรมการผูบ้ริหาร ร่วมกับฝ่ายเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์และผูป้ระสานงาน ไดน้าํขอ้สรุปจากการระดมความคิดเพื่อใหผู้ป้ระสานงานร่วมวิเคราะห์ปรับปรุง 
เพื่อทาํกิจกรรมสนองตอบปัญหาการวิจยัและพฒันาข้ึนเป็นโครงการ การจดัทาํแบบบรรยายลกัษณะงานของ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ไดจ้ดัทาํโครงการจดัทาํฐานขอ้มูลของสมาชิกสหกรณ์ และทาํการออกแบบและทดสอบ
แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแก้ไข จดัทาํโครงการพฒันาผูน้ํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่  จดัประชุมกลุ่ม
สมาชิกเพื่อเปิดเวทีใหส้มาชิกระดมความคิดเห็น เพื่อใหส้หกรณ์ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดม้าก
ข้ึน การจดัอบรมการทาํนํ้ าสกดัมูลสุกรใหก้บัสมาชิกท่ีสนใจ และพฒันาเป็นสวนตน้แบบ การจดัการเรียนรู้
ระบบบริหารจดัการสหกรณ์ “การสร้างเอกภาพในการทาํงานร่วมกนัอย่างบูรณาการสู่การบรรลุวิสัยทศัน์”  
การพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคุณค่าดงักล่าว จะประกอบดว้ยการดาํเนินการภายใตที้มพี่เล้ียงจากสถาบนั
วิชาการดา้นสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการดาํเนินการ 2 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนแรก : การปรับเปล่ียนความคิดในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปภายใต้
กรอบคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของคน 3 ฝ่าย  โดยจะดาํเนินการภายใตที้มพี่เล้ียงจากสถาบนั
วิชาการดา้นสหกรณ์ผา่นกระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์ 
 ขั้นตอนที่สอง : การพฒันาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ ให้เกิดความเขม้แข็งและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน โดยจะประกอบไดด้ว้ยการจดัทาํแผนธุรกิจสหกรณ์ภายใตที้มพี่เล้ียง การ
ดาํเนินการตามแผนธุรกิจและการติดตามประเมินผล 
 ซ่ึงกระบวนการดาํเนินการวจิยัจะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนที ่1: การประชุมหารือระหวา่งสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์และทีมวจิยัสหกรณ์เพื่อวาง 
                                   กรอบแนวทางการวจิยั 
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 ขั้นตอนที ่2: การวางแผนเร่ืองการเรียนรู้จาํแนกตามเป้าหมายการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที ่3: การดาํเนินการจะประกอบดว้ย 
         3.1 การวางแผนธุรกิจสหกรณ์ภายใตที้มพี่เล้ียงจากสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
         3.2 การดาํเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการเรียนรู้  
 ขั้นตอนที ่4: การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพือ่ใหท้ราบผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดจาก 
                                   การวิจยั 
ผลการวจัิยเป้าหมายโครงการ  

       - เพื่อพฒันาตวัแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์
การเกษตรใหเ้ป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าท่ีแทจ้ริง  
ผลงานทีค่าดหวงั ไดต้วัแบบการบริหารจดัการ มีผูน้าํสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เป็นองคก์รพึ่งพาตนเอง ไดแ้นวทาง
ปฏิบติัท่ีดีของการสร้างคุณค่าในรูปแบบของสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 
      - เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการศึกษาระบบการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก ้ปัญหา
ใหก้บัสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มท่ีทาํสวนยางและกลุ่มผลไม ้
ผลงานที่คาดหวัง ไดต้วัแบบกลุ่มธุรกิจจากสมาชิกสหกรณ์เพิ่มข้ึน เกิดกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ ในการ
แกปั้ญหาการบริหารผลผลิตอย่างครบวงจร ปรับเปล่ียนแนวคิดของเกษตรกรสมาชิกในการผลิตโดยมุ่งลด
ตน้ทุนการผลิต   ไม่มุ่งใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียว 
      - เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผูบ้ริหารและสมาชิกสหกรณ์ในการพฒันาช่องทางการตลาด
สาํหรับผลไม ้ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางท่ีเอ้ือต่อสมาชิก และชุมชน 
ผลงานที่คาดหวัง เกิดการเรียนรู้ของผูบ้ริหารและจากสมาชิกสายเลือดใหม่ เกิดเวทีเรียนรู้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ   โดยใชเ้ครือข่ายกลุ่มทั้ง 28 กลุ่ม ไดมี้การแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูล 
และความรู้ท่ีจะนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ มีการบริการสมาชิกไดอ้ยา่งหลากหลายและสนองความตอ้งการ
ของสมาชิกและชุมชน 

ข้อค้นพบการวจัิย 
       แมว้า่สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั จะไดจ้ดัตั้งมาตั้งแต่ปี 2517 มานบัถึงปีน้ี เป็นเวลา 36 ปี

แลว้  ภาพรวมท่ีปรากฏดูเหมือนวา่กิจการของสหกรณ์ท่ีไดด้าํเนินการมาตลอดนั้นไดพ้ฒันากา้วหนา้ไปอยา่ง
มาก แต่ความจริงแลว้ตอ้งยอมรับว่า ผูบ้ริหารของสหกรณ์ยงัขาดแนวคิดเชิงกระบวนทศัน์ในการกาํหนด
ทิศทางในการพฒันาสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื การขาดความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิก การ
ขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการทาํธุรกิจกบัสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดจิตสาํนึกใน
ความเป็นเจา้ของ มีปัญหาทางเศรษฐกิจอยูม่ากรวมทั้งคุณภาพชีวิตยงัไม่อยูใ่นระดบัมาตรฐานเท่าท่ีควร จาก
การศึกษาพอจะสรุปไดว้า่  
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  1. แนวทางการให้ความรู้แก่สมาชิก การเรียนรู้ร่วมกนัทาํให้ทราบว่ามีความจาํเป็นตอ้งให้ความรู้
และเทคโนโลยีดา้นการผลิตเพื่อลดตน้ทุนและพฒันาการประกอบอาชีพสวนผลไมแ้ละยางพาราท่ีมีคุณภาพ
ควบคู่ไปกบัการสร้างความเขา้ใจเร่ืองความร่วมมือพึ่งพาและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การพฒันาแหล่งขอ้มูลทางการ
ผลิต จดัทาํแบบสอบถามขอ้มูลจากสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการกบัสหกรณ์ การพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพื่อให้
สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  จดัวิทยากรอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้และเพิ่มทกัษะในการประกอบอาชีพของสมาชิก 
ดว้ยการส่งเสริมอาชีพท่ีสามารถทาํในทอ้งถ่ินของตนเอง  จดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก เพื่อช่วยเหลือในการ
เป็นอยูข่องสมาชิก  สหกรณ์ควรเพิ่มธุรกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ดา้นการเกษตร
หรือการผลิตอ่ืน ๆ  ไปให้คาํแนะนาํสมาชิกให้มีความรู้สามารถผลิตสินคา้ไดคุ้ณภาพท่ีตลาดมีความตอ้งการ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  

2. คณะกรรมการดาํเนินการยงัตอ้งปรับกระบวนทศัน์และกรอบคิดเร่ืองการขบัเคล่ือนสหกรณ์ 
ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนัสูง ตลอดจนการมองทิศทางการพฒันาสหกรณ์แบบองคร์วมให้
มากข้ึน  ใหส้ามารถกาํหนดทิศทางการพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์อยา่งย ัง่ยนื  

 3. ฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ จากสภาพความเป็นจริงพบว่าฝ่ายจดัการนั้นมี
ศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารงานแต่ยงัขาดระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดแนวคิดและ
ความรู้ท่ีเป็นทกัษะในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและมีเจา้หน้าท่ีสหกรณ์บางคนยงัขาดความสนใจ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สหกรณ์จะตอ้งพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัฝ่ายจดัการโดยการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ทาํงานเป็นทีม ควรส่งเสริมบุคลากรของสหกรณ์ใหไ้ดรั้บการอบรม  เพื่อใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึน
ในงานดา้นต่าง  ๆ โดยผา่นการสนบัสนุนจากสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ เพื่อพฒันาสมรรถนะการเป็นมือ
อาชีพ  

4. ดา้นเงินทุน พบวา่สหกรณ์มีเงินทุนจาํนวนหน่ึงท่ีเป็นส่วนเหลือ แต่สหกรณ์ยงัขาดความเช่ือมโยง
ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการ เพื่อการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก โดยการหาแนวทางการ
สาํรวจขอ้มูลฐานอาชีพของสมาชิกอย่างแทจ้ริงเพื่อพฒันาสู่ระบบขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในการให้บริการ
ดา้นเงินทุนแก่สมาชิกหรือเครือข่าย 

5. ระบบการบริหารจัดการ สหกรณ์ยงัไม่มีการนําเอาระบบการบริหารจัดการท่ีทนัสมัยมาใช ้
โดยมากมกัจะบริหารจดัการเพียงใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ หรือ
ตามคาํแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ มกัไม่มีการวางแผน ไม่มีการจดัโครงสร้างองคก์รและ
ระบบงานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจและบริการของสหกรณ์ เพื่อการเขา้ถึงสมาชิกและชุมชน ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงาน การตรวจทาน ติดตาม ตรวจสอบและประกอบการ
ตดัสินใจ บนฐานขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง การปรับปรุงเวป็ไซดข์องสหกรณ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
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สรุปผลงานทีไ่ด้จากการวจัิยและข้อเสนอในการวจัิยต่อไป  

ผลงานวิจยัได้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการบริหารจดัการ
สหกรณ์ และการสร้างเครือข่ายกลุ่มและธุรกิจ   แต่ส่ิงท่ีสหกรณ์ควรจะมีคือการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานโดยมีทีมท่ีปรึกษาโครงการต่าง ๆ และทีมกลยุทธ์  เพื่อวิเคราะห์ถึงความจาํเป็นในการ
บริหารงานเพ่ือใหเ้กิดคุณค่ากบัสหกรณ์และสมาชิก การขบัเคล่ือนการกระจายขอ้มูลข่าวสารผา่นเครือข่าย
กลุ่มสายเลือดใหม่ โดยการปลูกจิตสํานึกความร่วมมือจากสมาชิกและพฒันาระบบการส่ือสารสองทาง 
เพื่อให้เกิดความใกลชิ้ดและเขา้ใจกนัมากข้ึนทั้ง 3 ฝ่าย คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและสมาชิก การพฒันา
ฐานขอ้มูลอาชีพของสมาชิกภายใตก้ารมีส่วนร่วม เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงนโยบาย โดย
การทาํการสาํรวจขอ้มูลเฉพาะเร่ือง ๆ ไป เพื่อให้การดาํเนินงานไดส้นองความตอ้งการของสมาชิกอย่าง
แทจ้ริง การดาํเนินการสวนตน้แบบยางพารา ผลไม ้มนัสาํปะหลงั เพื่อพฒันาเป็นศูนยเ์รียนรู้ของเกษตรกร
สมาชิกและชุมชน ภายใตผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อการลดตน้ทุนและเพ่ิมผลิตภาพในอนาคต การปรับกระบวนการ
บริหารจดัการสหกรณ์อยา่งมีแบบแผนดว้ยกระบวนการจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ์และแผนธุรกิจ การปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสหกรณ์ การบริหารจดัการโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจ
สหกรณ์ การเช่ือมโยงสินเช่ือกบัการตลาดเพ่ือเพิ่มมูลค่าธุรกิจ การปลูกจิตสาํนึกสมาชิก ให้สนใจมาร่วม
อุดหนุนสินคา้หรือบริการของสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน ภายใตโ้ครงการเช่ือมโยงสินเช่ือและการตลาด การ
ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าหมกัมูลสุกร เพื่อพฒันาธุรกิจใหม่ เพิ่มรายไดใ้ห้แก่สหกรณ์และลดตน้ทุนดา้นการ
ผลิตให้สมาชิก และตอบสนองการบริการท่ีสมาชิกตอ้งการ การตรวจสุขภาพประจาํปีให้กบัสมาชิกท่ี
ไดรั้บการจดัชั้น ในวนัประชุมกลุ่มหรือวนัสาํคญัต่าง ๆ ให้กบัสมาชิกเพื่อเป็นสวสัดิการและสร้างขวญั
กาํลงัใจใหแ้ก่สมาชิกและครอบครัว  
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บทที ่1 
บทนํา 

1.  ความสําคญัของปัญหา 

 สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2517 โดยผูริ้เร่ิม จาํนวน 15 กลุ่ม  มีสมาชิก  779 
คน มีทรัพยสิ์น 4,000,674 บาท มีทุนเรือนหุน้ 451,350 บาท มีเงินสาํรอง 337,010 บาท มีทุนอ่ืน ๆ 67,260 บาท 
มีกาํไรสุทธิรอการจดัสรร 82,967 บาท  รวมมีทุนดาํเนินงานแรกเร่ิม 938,587  บาท 
 ปัจจุบนั ปีบญัชี 2551 สหกรณ์มีทุนดาํเนินงาน 253 ลา้นบาท มีสมาชิกจาํนวน 2,347 คน สังกดั 28 
กลุ่ม มีพื้นท่ีดาํเนินงาน 7 ตาํบล มีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน  125,371,161.13 บาท มีกาํไรสุทธิ  5,740,498.34 
บาท  สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์รับจา้ง ผลผลิตของสมาชิกท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
ยางพารา ผลไม ้ขา้ว และอ่ืน ๆ  
 ธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบนัไดแ้ก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจซ้ือ ธุรกิจขาย มีรายละเอียดในตาราง  

ธุรกิจ ปี 2550 ปี 2551 
1. สมาชิก (คน) 2,269 2,347 
2. ทุนดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 233.391 253.776 
3. รายไดร้วม 64.002 125.371 
4. รายไดธุ้รกิจสินเช่ือ 8.313 9.235 
5. รายไดธุ้รกิจซ้ือ (ปุ๋ย ยาปราบ วสัดุการเกษตร) 55.689 115.725 
6. รายไดธุ้รกิจขาย (ขา้วเปลือก) 0.00 .300 
7. อ่ืน ๆ  0.00 0.00 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงธุรกิจของสหกรณ์ 

 

     ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั ไดด้าํเนินกิจการตั้งแต่แรกตั้ง จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลา 
35 ปี ไดเ้กิดภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางสังคม จากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ทาํให้วิถีชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ทาํใหส้มาชิกของสหกรณ์บางส่วนไม่สนใจคุณค่าสหกรณ์ โดยคิดว่าสหกรณ์เป็นเพียง
สถาบนัดา้นเงินทุนเพียงอยา่งเดียว ไม่ต่างจากธนาคารพานิชอ่ืน ๆ หรือโรงรับจาํนาํโฉนดท่ีดินเท่านั้น อีกทั้งยงัเกิด
สภาวะหรือความไม่เขา้ใจในเร่ืองของ หลกัการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ซ่ึงถือเป็นแก่นแทข้องสหกรณ์ จึง
เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดปัญหาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกิจการของสหกรณ์ มีทศันคติท่ีเห็นสหกรณ์เป็นท่ีพึ่งทาง
การเงิน ดอกเบ้ียถูกเท่านั้น ไม่เห็นในคุณค่าของสหกรณ์มากข้ึนเป็นลาํดบัเร่ือยมา จนมีแนวโนม้วา่ หากปล่อยท้ิงไว้
จะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต และจากการร่วมระดมความคิดของผูน้าํกลุ่ม สรุปถึงมุมมองว่า กรรมการ ผูน้าํ
กลุ่ม ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน ขาดอุดมการณ์ ไม่เสียสละ ไม่เขา้ใจในสถานภาพใน
บทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของตนในฐานะกรรมการ  มีทศันคติหรือ  ความคิดท่ียงัไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาล
สมยั   เจา้หนา้ท่ีขาดการพฒันาแนวทางในการปรับปรุงการทาํงานใหดี้กว่าท่ีเป็นอยูซ่ึ่งลว้นแลว้มีทศันคติแตกต่าง
กนัไปโดยยงัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   
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      สมาชิกของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลกั ประกอบดว้ยพืช
เศรษฐกิจของชุมชนหลายชนิด เช่น ยางพารา คิดเป็นร้อยละ 60 ผลไมคิ้ดเป็นร้อย 15 ขา้วคิดเป็นร้อยละ 15  
และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตสมาชิกทั้งหมด 
      แต่ในสภาพปัจจุบนั สมาชิกของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางดา้นการผลิต โดยเฉพาะมี
ตน้ทุนราคาปุ๋ย ยาเคมีสูงมากข้ึน ทาํให้สมาชิกของสหกรณ์ ประสบปัญหาการมีรายไดท่ี้ลดลง ทาํให้สมาชิก
ของสหกรณ์ไดรั้บผลกระทบและประสบความเดือดร้อนในวงกวา้ง นอกจากปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าแลว้ 
สมาชิกยงัประสบปัญหา ในการถูกเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงเป็นปัญหาซํ้ าซากท่ีสหกรณ์ทราบดี แต่
เน่ืองจากสหกรณ์ ยงัขาดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ ในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากสหกรณ์
ยงัไม่ไดมี้การแกปั้ญหาหรือไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นต่าง ๆ ก็
ยากท่ีจะประสพผลสาํเร็จในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชิกได ้ส่วนเร่ืองของผลไม ้มกัประสบปัญหากคื็อ 
ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตวัในช่วงสั้นๆ ปริมาณไม่สมัพนัธ์กบัความตอ้งการ ส่งผลทาํใหร้าคาตกตํ่า สาเหตุ
ส่วนใหญ่สมาชิกขาดการพฒันาการแปรรูปผลผลิตขั้นตน้ ขาดการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์จากยางพารา 
ผลไม ้ใหไ้ดม้าตรฐาน หรือตาม ความตอ้งการของตลาด ขาดการพฒันาเทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตยาง
ดิบ ผลไม ้ หรือกระบวนการผลิตผลิตภณัฑย์าง ผลไม ้ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง ขาดการจดัการดา้น
การตลาด 
   จากการท่ีผูน้าํสหกรณ์ไดมี้โอกาสติดตามการดาํเนินงานของสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ ในเวที
เรียนรู้ ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และในเวทีประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี และเห็นว่าสถาบนัฯ มีแนวทางท่ีจะสนบัสนุนสหกรณ์ให้มีความเขม้แขง็บนหลกัการพึ่งพาตนเอง 
ดังนั้นเม่ือมีโอกาสจึงได้จัดให้มีเวทีเรียนรู้ระหว่างประธานกลุ่ม กรรมการ และฝ่ายจดัการเม่ือวนัท่ี 25
พฤษภาคม 2552  ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีขอ้สรุปเก่ียวกบัภาพฝันในอนาคตของสหกรณ์ (รูปท่ี 1) โดยท่ีประชุมมี
ความเห็นตรงกนัว่าสหกรณ์ควรจะไดมี้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์ กับ 
สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกัด ท่ีร่วมปฏิบติัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่
บุคลากรทั้งในระดบัแกนนาํสมาชิก กรรมการ ฝ่ายจดัการ เพื่อใหมี้ความพร้อมท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการบริหาร
จดัการอยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน ท่ีจะทาํใหส้หกรณ์มีกระบวนการทาํงานท่ีมีบริการในทิศทางท่ีเอ้ือต่อ
การประกอบอาชีพของสมาชิกและชุมชน  

   

รูปท่ี 1 ภาพความฝันในอนาคตของสหกรณ์(เวทีเรียนรู้ระหว่างประธานกลุ่ม กรรมการ และฝ่ายจดัการเม่ือ 
25 พ.ค. 52) 
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2.  คาํถามการวจัิย  
      2.1 ทาํอยา่งไรบุคลากรสหกรณ์จึงจะเขา้ใจในคุณค่า หลกัการ วิธีการสหกรณ์ และเขา้มามีส่วนร่วม
อยา่งเหมาะสม เก้ือหนุนการพฒันาสหกรณ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกและชุมชน 
      2.2 ทาํอย่างไรสหกรณ์จึงจะสามารถดาํเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกชาวสวนยางพารา และสวน
ผลไม ้ในทิศทางท่ีเก้ือหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ารคา้เสรีท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
3.  วตัถุประสงค์ 
       3.1 เพื่อพฒันาตวัแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์
การเกษตรใหเ้ป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าท่ีแทจ้ริง 
      3.2 เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการศึกษาระบบการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ใหส้ามารถแก ้ปัญหา
ใหก้บัสมาชิกโดยเฉพาะกลุ่มท่ีทาํสวนยางและกลุ่มผลไม ้
      3.3 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผูบ้ริหารและสมาชิกสหกรณ์ในการพฒันาช่องทางการตลาด
สาํหรับผลไม ้ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางท่ีเอ้ือต่อสมาชิก และชุมชน 
 

4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      4.1 ไดต้วัแบบการเรียนรู้แก่ผูน้าํกลุ่มและฝ่ายจดัการสหกรณ์ท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนสหกรณ์ใน
ฐานะองคก์ารพึ่งพาตนเอง 
     4.2  ไดต้วัแบบสาํหรับระบบธุรกิจสหกรณ์ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบในการแกปั้ญหาอาชีพของสมาชิก
และชุมชน 
      4.3  ไดแ้นวทางปฏิบติัสาํหรับการพฒันาช่องทางการตลาดสาํหรับผลไม ้ยางพารา และบริการของ
สหกรณ์ในทิศทางท่ีเอ้ือต่อสมาชิกและชุมชน 
      4.4  สหกรณ์มีเครือข่ายธุรกิจท่ีจะหนุนเสริมการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
 

5.  ผลกระทบทีค่าดว่าจะได้รับ 
      5.1  ช่วยปรับกระบวนทศัน์ผูน้าํและฝ่ายจดัการสหกรณ์การเกษตรในการบริหารจดัการสหกรณ์บน
หลกัการพึ่งพาและร่วมมือกนั 
      5.2  สร้างการเปล่ียนแปลงในบริบทสหกรณ์การเกษตรจากท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม มาเป็นบริบทในการเป็นกลไกของสมาชิกและชุมชนท่ีจะมาใชส้หกรณ์การเกษตรใน
การ  แกปั้ญหาเศรษฐกิจและสงัคมร่วมกนั 
      5.3  มีแนวทางสาํหรับช่องทางการตลาดใหม่ท่ีใชเ้ครือข่ายธุรกิจในแนวราบ ซ่ึงจะสามารถลดตน้ทุน
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตร อนัจะนาํมาซ่ึงการช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
ชาวสวนผลไมไ้ดดี้กวา่เดิม 
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6.  กรอบแนวคดิการวจัิย 

              การดาํเนินการวิจยัการพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั ใน
ท่ีน้ีจะเป็นไปในรูปแบบของการพฒันากระบวนการดาํเนินการของสหกรณ์ในบริบทของการเป็นองคก์าร
ธุรกิจพึ่งพาตนเอง (Self help Organization) ซ่ึงการดาํเนินงานของสหกรณ์ตอ้งเป็นไปภายใตก้ระบวนการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน 

 การพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคุณค่าดงักล่าว จะประกอบดว้ยการดาํเนินการภายใตที้มพี่เล้ียงจาก
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ ในการดาํเนินการ 2 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนแรก : การปรับเปล่ียนความคิดในการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปภายใต้
กรอบคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของคน 3 ฝ่าย ดงัรูปท่ี 2 โดยจะดาํเนินการภายใตที้มพี่เล้ียงจาก
สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ผา่นกระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้สหกรณ์ 

 ขั้นตอนที่สอง : การพฒันาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ ให้เกิดความเขม้แข็งและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน โดยจะประกอบไปดว้ยการจดัทาํแผนธุรกิจสหกรณ์ภายใตที้มพี่เล้ียง การ
ดาํเนินการตามแผนธุรกิจและการติดตามประเมินผล 

 

                            รูปท่ี1.2  กรอบคิดการพฒันาตวัแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า 

7.  กระบวนการดําเนินการวจัิย 

 กระบวนการดาํเนินการวิจยัจะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

 ขั้นตอนที ่1: การประชุมหารือระหวา่งสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์และทีมวจิยัสหกรณ์เพื่อวาง 

                                   กรอบแนวทางการวจิยั 

 ขั้นตอนที ่2: การวางแผนเร่ืองการเรียนรู้จาํแนกตามเป้าหมายการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที ่3: การดาํเนินการจะประกอบดว้ย 

  

 

กระบวนการวจิยั 

 

การปรับเปล่ียนความคิดในการ 
ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานภายใต ้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
สหกรณ์ใหเ้กิดความเขม้แขง็

และ 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิก 

 

การจดัทาํ
แผนธุรกิจ 

การ 
ดาํเนินการ 
ตามแผน

 

การติดตาม 
ประเมินผล 

ขั้นท่ี 1: 

ขั้นท่ี 2: 
เร่ิมตน้ ศูนยก์ารเรียนรู้

สหกรณ์ 

      การมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการ 
   ของคน 3 ฝ่าย 

 การมีส่วนร่วม 
 ประสิทธิผล 
 บริการเพื่อประโยชน์

แก่ 
    สมาชิกและชุมชน 

 ช่องทางการตลาดใหม่ 
   สาํหรับผลไม/้ยางพารา 
 

ตวัแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า 

ส้ินสุด
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         3.1 การวางแผนธุรกิจสหกรณ์ภายใตที้มพี่เล้ียงจากสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
         3.2 การดาํเนินการตามแผนธุรกิจ แผนการเรียนรู้  
 ขั้นตอนที ่4: การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนเพือ่ใหท้ราบผลลพัธ์และผลกระทบท่ีเกิดจาก 
                                   การวิจยั 

 
           รูปท่ี 1.3 ขั้นตอนกระบวนการดาํเนินงานวจิยั 
 

8.  แผนการดาํเนินงาน 
 

กจิกรรม เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การประชุมหารือ/วางแผน             

2. การดาํเนินการศูนยเ์รียนรู้             

3. การจดัทาํแผนธุรกิจภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม 

            

4. การดาํเนินงานตามแผนธุรกิจ             

5. การร่วมเวทีรายงานความกา้วหนา้             

6. การประเมินผล             

7. การนาํเสนอรายงานฉบบัสมบูรณ์             

ตารางท่ี 1.2  แผนการดาํเนินงาน 
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บทที ่2 

ผลการดาํเนินงานวจิยั 
 

การดําเนินงานในรอบปี  
 

   การดําเนินการโครงการพฒันาสหกรณ์ตน้แบบเชงิคุณค่า : กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย 
จํากดั เริม่ต้นจากการประชุมพฒันาโจทยว์จิยั ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย ไดช้ี้แจงปญัหาและ
เป้าหมายของสหกรณ์ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปญัหาที่สหกรณ์ประสบ ได้แก่ การขาด
นักวชิาการ ขอ้มลูทางวชิาการ มาช่วยหนุนเสรมิในการดําเนินงานประกอบกบัความตอ้งการใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชกิ ใหม้คีวามเขา้ใจ หลกัการ อุดมการณ์ วธิกีารสหกรณ์ 
และเขา้มามสีว่นรว่มกบัสหกรณ์ตามความเหมาะสม เพือ่ก่อใหเ้กดิการเกือ้หนุนในการพฒันาสหกรณ์เพือ่
ประโยชน์ต่อสมาชกิและชุมชนต่อไปนัน้ ซึ่งเมื่อทําการวเิคราะหส์หกรณ์แลว้พบว่า สหกรณ์มจุีดแขง็ใน
เรือ่งการบรหิารงานทีป่ราศจากการทุจรติ ไมม่ผีลประโยชน์รว่มกนัของคณะกรรมการ และความไวว้างใจ
ซึง่กนัและกนั  
   ผลผลิตที่สําคญัของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย ได้แก่ ยางพารา รองลงมา ได้แก่ 
ผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ มงัคุด ทุเรยีน ซึ่งจากการระดมความคดิ พบว่า สหกรณ์ยงัขาดฐานขอ้มูลของ
สมาชกิ ทีจ่ะช่วยใหส้หกรณ์หนุนเสรมิการประกอบอาชพีของสมาชกิและการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ใน
ทศิทางทีเ่อือ้ต่อการประกอบอาชพีของสมาชกิ อนัจะส่งผลต่อการยกระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยู่ของ
สมาชกิและชุมชนได ้อกีทัง้สหกรณ์มคีวามต้องการพฒันาบุคลากรทัง้ 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ประธานกลุ่มและ
สมาชกิ ฝ่ายจดัการและกรรมการ ในการมสี่วนร่วมกบัสหกรณ์อย่างเหมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการดาํเนินงานของสหกรณ์ ซึง่หากบุคลากรทัง้ 3 ฝา่ย มกีารปรบักระบวนทศัน์ในการขบัเคลื่อน
งานสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของสมาชกิและชุมชนบนหลกัการพึ่งพาและร่วมมอืกนัแล้ว สหกรณ์ก็จะมี
ความเขม้แขง็และเป็นทีพ่ึง่ใหแ้ก่สมาชกิและชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ต่อมา สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากดั ได้จดั
ประชุมร่วมกันระหว่างประธานสหกรณ์ รอง
ประธาน กรรมการ ผูจ้ดัการสหกรณ์ และบุคลากร
ของสหกรณ์ ร่วมกับประธานกลุ่ม นักวิชาการ
สหกรณ์ และสถาบนัวิชาการสหกรณ์ เพื่อชี้แจง
และทําความเขา้ใจในการดําเนินโครงการวจิยั ซึ่ง
ถือเป็นขัน้ตอนแรกในการดําเนินงานวจิยั พร้อม
ทัง้จัดทําแผนการดําเนินงานที่ตอบสนองความ
ตอ้งการของสมาชกิอยา่งแทจ้รงิ                        

รปูที ่2.1 การพฒันาโจทยว์จิยั         
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โดยทีป่ระชุมมกีารระดมความคดิเหน็และแลกเปลีย่นกนัอย่างกวา้งขวาง สรุปปญัหาทีเ่กดิกบั
สมาชกิในกลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่  

1) ปญัหาเรือ่งการทาํนา คอื วชัพชืในนาขา้ว นกพริาบกนิขา้วในนาและ ปญัหาหอยเชอรี ่และ  
2) ปญัหาเรื่องราคาผลไมต้กตํ่า โดยเกษตรกรกไ็ดท้ําการแกป้ญัหาโดยการใส่รถเพื่อไปขายที่

กรุงเทพฯ และบางรายแก้ไขโดยการทํามงัคุดผวิมนัที่มรีาคาสูงกว่ามงัคุดปกต ิซึ่งจากการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็กลบัพบว่า เกษตรกรบางรายการทาํมงัคุดผวิมนักลบัทาํใหต้น้ทุนสงูไมคุ่ม้ค่า ดงันัน้ ในการ
ทํามงัคุดผวิมนัต้องรูว้่ากลุ่มผูบ้รโิภคคอืใคร และมคีวามต้องการมากน้อยแค่ไหน เพื่อป้องกนัการผลติ
และสง่ขายไมไ่ด ้อนัเน่ืองมาจากไมท่ราบตลาดเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ สรปุไดด้งัน้ี  

1. สหกรณ์มเีป้าหมาย คอื  
1) สมาชิกมคีวามพงึพอใจในทุกด้าน (การบรหิารจดัการของสหกรณ์ที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในดา้นการใหบ้รกิารสมาชกิในการส่งเสรมิการประกอบอาชพี เช่น การผลติ การลดตน้ทุนการ
ผลติ การแกป้ญัหาโรคพชื และการแกป้ญัหาต่าง ๆ) 

2) สมาชกิทุกคนรูแ้ละเขา้ใจแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง คุณค่าสหกรณ์ หลกัและวธิกีาร 
และมจีติสาํนึกความรว่มมอืในหมูส่มาชกิและการมสีว่นรว่มในสหกรณ์ 

3) การใหบ้รกิารอื่น เชน่ จดัสปัดาหต์รวจสขุภาพ  
4) มรีะบบการเงนิที่สรา้งระบบการหมุนเวยีนดา้นการออม การใหกู้้ และสวสัดกิารแก่

สมาชกิและชุมชนอยา่งเหมาะสม 
ตวัชีว้ดั  

1) สมาชกิมคีวามพงึพอใจสหกรณ์ในระดบัด ี 
2) สหกรณ์มเีงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้น้ี ได้มอบใหผู้ช้่วยผูจ้ดัการสหกรณ์เป็นผูว้างระบบ

การเงนิ โดยพจิารณาปจัจยัความเสีย่งรว่มดว้ย  
2. พนัธกจิหลกั /หน้าทีห่ลกั  

1) การวางแผนอยา่งเป็นระบบและเกดิจากการมสีว่นรว่มของสมาชกิอยา่งเป็นระบบ 
2) การปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานทีเ่อือ้ต่อการเป็นตวัแบบสหกรณ์เชงิคุณคา่ 
3) การจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  
4) การดําเนินงานศูนย์เรยีนรูท้ี่จะนําขอ้มูลข่าวสาร/ชุดความรูเ้ขา้ถึงประธานกลุ่มและ

สมาชกิ 
  ผู้ประสานงานเสนอแนะให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายชุมชน และมอบให้คณะกรรมการ และ
เจา้หน้าทีทุ่กคนเขยีนคําอธบิายลกัษณะงาน (Job Description) อกีทัง้ประธานกลุ่มมหีน้าทีใ่นการให้
ขอ้มลูต่อแก่สมาชกิกลุ่ม ดงันัน้ จงึควรทาํ Mind Map กลุ่มและสมาชกิภายในกลุ่ม สาํหรบัเป็นฐานขอ้มลู
ของสหกรณ์ต่อไป  
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3. กลุ่มเป้าหมาย  
1) สมาชกิและคนในครวัเรอืน 
2) ชุมชนในเขตอําเภอบา้นค่าย (วดั โรงเรยีน อบต. กลุ่มเกษตรกร สถานีอนามยั และ

เครอืขา่ยชุมชนหมูบ่า้น) 
3) กรรมการ / พนกังานสหกรณ์ 
4) พนัธมติรธุรกจิ 
5) สาํนกังานสหกรณ์อาํเภอ / สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั / ผูส้อบบญัช ีฯลฯ 
การจัดทําแผนที่กลยุทธ์ โดยได้นําความคิดเห็นซึ่งมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนมา

ประกอบการจดัทาํแผนทีก่ลยทุธ ์และสรปุไดด้งัภาพที ่4 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 รปูที ่2.2 แผนทีก่ลยทุธส์หกรณ์การเกษตรบา้นคา่ย จาํกดั  
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   จากการระดมความคดิและอภปิรายแลกเปลีย่นกนั มมีตใิหป้รบัวสิยัทศัน์ จากเดมิ “เป็นองคก์รที่
เขม้แขง็ มธุีรกจิครบวงจร ใชห้ลกัธรรมาภบิาลร่วมสานกจิกรรม โดยทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อคุณภาพ
ชวีติของสมาชกิและชุมชนอยา่งยัง่ยนื“ เปลีย่นเป็น วสิยัทศัน์ใหม ่“เป็นสหกรณ์ตน้แบบ สนองความตอ้งการ
พืน้ฐานแก่สมาชกิเพือ่ยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชกิและชุมชน”  
   ภายหลงัจากการประชุมชีแ้จงทาํความเขา้ใจและการระดมความคดิรว่มกบัสถาบนัวชิาการดา้น
สหกรณ์แล้ว สหกรณ์กไ็ดด้ําเนินการระดมความคดิเหน็เพื่อสรุปแผนปฏบิตังิานและกจิกรรมทีส่หกรณ์
ตอ้งดําเนินการ พรอ้มทัง้จดัทําปฏทินิการดําเนินงานในรอบ 1 ปี  ซึง่ขณะน้ีไดด้ําเนินงานตามแผนงาน
เพือ่ตอบโจทยว์จิยั จาํนวน 3 โครงการ กบัอกี 1 กจิกรรม ดงัน้ี  

1. โครงการจดัทาํฐานข้อมลูสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั มกีระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 

การดาํเนินการทีผ่่านมาของสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จํากดั ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ยงัไม่
เคยมกีารรวบรวมขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ของสมาชกิอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จงึสง่ผลใหเ้กดิปญัหาในการ
บรหิารงานและการวางแผนการดําเนินธุรกจิของสหกรณ์ เน่ืองจากขาดฐานขอ้มูล  และเพื่อแก้ปญัหา
ดงักล่าวสหกรณ์จงึจดัทําโครงการเพื่อรวบรวมขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ของสมาชกิขึน้เพื่อใหเ้ป็นหมวดหมู่และ
มรีะบบ สะดวกในการเรยีกใชข้อ้มลู และทาํใหท้ราบถงึปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิของสมาชกิ ตลอดจนการ
นําขอ้มูลที่ได้มาสนับสนุน วางแผนการทํางานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดงันัน้ สหกรณ์จงึได้
จดัทําโครงการจดัทําฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากดั ขึ้น ซึ่งมขี ัน้ตอนการ
ดาํเนินงานดงั น้ี 

รปูที ่2.3 ขัน้ตอนการดาํเนินงานโครงการจดัทาํฐานขอ้มลูสมาชกิสหกรณ์การเกษตรบา้นคา่ย จาํกดั  
   โดยเริม่จากการประชุมเจา้หน้าทีส่หกรณ์เพื่อชีแ้จงทาํความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องโครงการ 
และขอ้มลูทีต่อ้งการสอบถาม หลงัจากนัน้กด็ําเนินการออกแบบ สอบถามและทําการทดสอบ (Pre-test) 
เพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง นําแบบสอบถามทีไ่ดเ้ขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เพื่อพจิารณา
ตรวจสอบแบบสอบถามและขอความเหน็ชอบ หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามมาดําเนินการปรบัแกไ้ขอกี
ครัง้  
   ขัน้ตอนต่อมา เจา้หน้าทีส่หกรณ์ไดด้าํเนินการจดัประชุมชีแ้จงทาํความเขา้ใจแบบสอบถามและ
กระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แก่ประธานกลุ่มและคณะ จํานวน 28 กลุ่ม จํานวนแบบสอบถาม 
2,391 ชุด เพือ่นําไปใชส้าํรวจสมาชกิในกลุ่ม โดยใชร้ะยะเวลา 3 เดอืน ต่อมานําขอ้มลูทีไ่ดม้าบนัทกึ และ
วเิคราะหผ์ล ซึ่งกําหนดเป้าหมายในการสํารวจ คอื การเกบ็รวบรวมขอ้มูลฐานขอ้มูลสมาชกิไดไ้ม่น้อย
กวา่รอ้ยละ 80 ของสมาชกิทัง้หมด คอื 2,400 คน และไดด้าํเนินการแลว้เสรจ็ภายในวนัที ่30 พฤษภาคม 
2553 
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   ผลทีเ่กดิขึน้จากการสาํรวจขอ้มลู ซึง่สามารถรวบรวมขอ้มลูได ้จํานวน 1,641 ชุด และมี
ปญัหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีไ่ปแลว้ไม่พบตวัสมาชกิที่สามารถใหข้อ้มูลได ้อกีทัง้
สมาชกิบางรายไมอ่ยากใหข้อ้มลู เพราะกงัวลเรือ่งการเสยีภาษ ีประกอบกบัสมาชกิบางรายอายุมาก อ่าน
หนงัสอืไมอ่อก บางรายไมไ่ดท้าํการบนัทกึขอ้มลูไว ้ทาํใหต้อ้งทาํการประมาณขอ้มลูทีไ่ด ้จงึสง่ผลใหค้่าที่
ไดค้ลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิสูง สมาชกิบางรายไม่เขา้ใจแบบสอบถาม และทีอ่ยู่อาศยัอยู่ห่างไกล 
ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการเดนิทางค่อนขา้งนาน  สมาชกิบางรายไมม่ทีีด่นิทาํกนิเป็นของตนเอง อาท ิเช่าที ่
หรอืทํากนิอยู่ในที่ดนิของบดิา มารดา บางรายไม่ตอบแบบสอบถาม อกีทัง้ ประธานกลุ่มบางรายขาด
ความรบัผดิชอบในการติดตามแบบสอบถาม ทําใหผ้ลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้
เวลาเกนิกวา่ทีว่างแผนไว ้ 
 

2. โครงการพฒันาผูนํ้ากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ มกีระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 
 

โครงการพฒันาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ เป็นการพฒันาผู้นําและการสร้างเครือข่าย
สหกรณ์เพื่อใหม้กีารเรยีนรู ้การพฒันาตนเองและกลุ่มใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภวิตัน์ 

และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและปลูก
จติสํานึกใหค้นรุ่นใหม่รกัในงานสหกรณ์และพรอ้ม
ที่จะเป็นผู้นําสายเลือดใหม่ของสหกรณ์อย่าง
แท้จรงิ ทัง้น้ีสบืเน่ืองมากจากปญัหาของสหกรณ์
การเกษตรบา้นค่าย ซึ่งปจัจุบนัดําเนินการมาแล้ว 
35 ปี มีสมาชิกทัง้หมด  จํานวน  2,400  คน  
กระจายอยู ่ใน 7 ตําบล  สงักดั 28  กลุ่ม ในทอ้งที่
อําเภอบ้านค่าย โดยมปีระธานกลุ่มเป็นผู้นํากลุ่ม 
ในแต่ละปีจะมกีารเลอืกตัง้ประธานกลุ่ม  แต่ส่วน

 รปูที ่2.4 อบรมสายเลอืดใหม ่       ใ ห ญ่ มัก จ ะ ไ ด้ ป ร ะ ธ า นก ลุ่ ม คน เ ดิ ม ขึ้ น ม า           
บรหิารงาน ทําให้ประธานกลุ่มบางคนขาดความ
สนใจในหน้าที่และบทบาทในการเป็นผูนํ้ากลุ่มใน
การประสานงานระหว่างสมาชกิกบัสหกรณ์ใหเ้กดิ
ความสมัพนัธ์ที่ดีในกระบวนการสหกรณ์  อีกทัง้
กลุ่มยงัไม่มคีณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ในการทีจ่ะ
ได้เรียนรู้การบริหารกลุ่มและถ่ายทอดงานกัน
ขึน้มาเป็นผูนํ้ากลุ่มและกรรมการบรหิารงานของ
สหกรณ์ ประกอบกบัสภาวะปจัจุบนัน้ียงัมกีาร
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิากาศทําใหเ้กดิภาวะ
โลกร้อนส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ส่งผล

 รปูที ่2.5  ระดมความคดิสายเลอืดใหม่        กระทบในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะการก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อผลผลติทางการเกษตรอนัใกลน้ี้ และมกีารแขง่ขนัทางการคา้โดยการเปิดเขตการคา้เสรี
ในภูมภิาคอาเชี่ยน ทําให้การส่งออกสนิค้าทางการเกษตรได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อสมาชกิสหกรณ์
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เน่ืองจากมตีน้ทุนการผลติทีส่งูกว่าและมกีารใชปุ้๋ ยเคมแีละสารเคมมีากเกนิไป ทาํใหถู้กกดีกนัทางการคา้ 
ดงันัน้ สหกรณ์ จําเป็นที่จะต้องมกีารพฒันาผูนํ้ากลุ่มและสรา้งเครอืข่ายของสหกรณ์ภายใต้การพฒันา
ผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ให้มีการปรบัเปลี่ยนเรียนรู้พฒันาตนเองและกลุ่มให้เท่าทันต่อการ
เปลีย่นแปลงในทุก ๆ ดา้น เพื่อจะไดร้บัมอืกบัปญัหาและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี และมี
ทศันคตทิีเ่อือ้ต่อกนั มกีารคดิเป็นระบบ เพิม่พนูทกัษะ ความรู ้คุณธรรม  มคีวามเสยีสละดา้นกาย ใจ ที่
เป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัสหกรณ์ ครอบครวัและสงัคม  สรา้งจติสาํนึกภายในจติใจของสมาชกิซึง่เคยชนิ
กบัชวีติความเป็นอยู่ทีสุ่ข สบายฟุ้งเฟ้อ ใหม้ายดึทางสายกลาง รูจ้กัประหยดั รูจ้กัประมาณตน ในการที่
จะนําพาสหกรณ์ใหเ้จรญิเตบิโต และเขม้แขง็ยัง่ยนื  

ซึ่งวตัถุประสงค์ของโครงการ ไดแ้ก่  เพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมและสรา้งแรงกระตุ้นใหผู้นํ้ากลุ่ม
และคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ทาํงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทาํใหก้ลุ่มเขม้แขง็ สรา้งองคค์วามรู ้และ
แนวคดิในการทาํงานรว่มกนั เขา้ใจระบบการบรหิารจดัการกลุ่ม เกดิการสื่อสารทีด่กีบัสหกรณ์ พฒันาไป
ในทางทีส่รา้งสรรค ์ เพื่อสง่เสรมิใหผู้นํ้ากลุ่มและคณะกรรมการบรหิารกลุ่มมบีทบาทสาํคญัในการบรหิาร
และพฒันาสหกรณ์  ภายใตก้ารน้อมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้เพื่อใหป้รบัตวัไดก่้อนทีจ่ะเขา้ไป
อยูใ่นเขตการคา้เสรอีาเซยีนและตระหนกัถงึผลการเปิดการคา้เสร ีไดรู้ถ้งึผลกระทบและมสีว่นรว่มหาแนว
ทางการแกไ้ข ปญัหาในขบวนการทางสหกรณ์  และเพื่อสรรหาผูส้บืทอดเจตนารมณ์สหกรณ์จากรุ่นสูรุ่่น 
สรา้งความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร  ระหว่างผูนํ้ากลุ่ม คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม และเจา้หน้าที ่ เพื่อสรา้ง
ความสามคัค ี และเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั  เพือ่พฒันาสหกรณ์ใหก้า้วหน้า 

ขัน้ตอนการดําเนินงาน เริม่จากการประชุมชีแ้จงเจา้หน้าทีส่หกรณ์เพื่อทาํความเขา้ใจโครงการ 
หลงัจากนัน้ นําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อพจิารณาขออนุมตั ิเมื่อผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุม
แลว้ ขัน้ตอนต่อมาสหกรณ์ต้องตดิต่อ ประสานงานหน่วยงาน ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อจดัทําหลกัสตูร พรอ้มทัง้
ตดิต่อวทิยากร และผูเ้ขา้รบัการอบรม จดัเตรยีม สถานที ่และอุปกรณ์ ในการอบรม การจดัฝึกอบรม และ
การประเมนิผลในการอบรม ดงัขัน้ตอนในรปูที ่2.6 

 

 
 

รปูที ่2.6 ขัน้ตอนการดาํเนินงานโครงการพฒันาผูนํ้ากลุ่มสมาชกิสายเลอืดใหม ่
 

จากการดําเนินงาน พบว่ามปีญัหาและอุปสรรค อาท ิผูนํ้าส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจถงึความเป็นมา
ของการเป็นผูนํ้าสายเลอืดใหม่ ประกอบกบัการคดัเลอืกผูนํ้าโดยใหป้ระธานกลุ่มหรอืผูนํ้ากลุ่มไประดม
สรรหา คดัเลอืกมาแลว้ส่วนใหญ่จะไดค้นทีม่อีายุและไม่พรอ้มทีจ่ะเสยีสละ บุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมา
สว่นใหญ่ไมไ่ดม้าดว้ยความเตม็ใจ  
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3. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลติในพชืเศรษฐกจิโดยใช้มูลสุกร มกีระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 
 

   เน่ืองจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย  จาํกดั  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็น
อาชีพหลัก  และเป็นการทาํการเกษตรโดยมุ่งใช้
ปุ๋ยเคมี  ในการบาํรุงรักษาและเพ่ิมผลผลิตให้แก่
พืชผลของตนเอง  แต่ในสภาพปัจจุบนัน้ี  ปุ๋ยเคมี มี
ราคาสูงมาก  ทาํให้เกษตรกรประสบปัญหาด้าน
ตน้ทุนการผลิตสูง ซ่ึงหากปีใดประสบปัญหาราคา
ผลผลิตตกตํ่าก็จะทาํใหส้มาชิกยิง่ประสบสภาวะการ
ขาดทุนและมีหน้ีสินพอกพูนไปดว้ย   นอกจากนั้น
หากเม่ือมีการใช้เป็นระยะเวลานานก็ส่งผลไปถึง
สภาพของดินทาํใหดิ้นมีสภาพเลวลง ส่งผลใหไ้ดผ้ล

 รูปท่ี 2.7  อบรมนํ้าหมกัจากมูลสุกร                         ผลิตลดลงไปดว้ย จากปัญหาดงักล่าวสหกรณ์ ได้
เล็งเห็นว่าหากไม่หาทางแกไ้ขจะส่งผลเสียหายต่อ
สมาชิกสหกรณ์เป็นอยา่งยิ่ง จึงไดน้าํข้ึนปรึกษากบัผู ้
ประสานงานโครงการ และไดรั้บการประสานงาน
ให ้โดยแนะนาํใหเ้ชิญ อาจารยสุ์กญัญา จตัตุพรพงษ ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญในการทาํนํ้ าสกัดมูลสุกร มาอบรมให้
ความรู้แก่สมาชิก ในรูปแบบของการบรรยายและฝึก
ปฏิบติัจริง จึงได้จัดทาํโครงการน้ีข้ึนเพื่อเผยแพร่
ความรู้ ในการลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้
ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการปรับปรุง
บาํรุงดินให้สมบูรณ์อนัเป็นการเพ่ิมผลผลิตและลด

 รูปท่ี 2.8  สาธิตการทาํนํ้าหมกัจากมูลสุกร            ตน้ทุนไปในตวัอีกดว้ยทั้งยงัเป็นการคาํนึงถึงความ
             ปลอดภยัของตวั สมาชิกและ ผูบ้ริโภคในสงัคม 
จากผลการฝึกอบรม พบวา่สมาชิกท่ีมาอบรมมีความพึงพอใจในการขบวนการฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบติัการ
และ ผูบ้ริโภคในสงัคมมากกวา่การอบรมดา้นวิชาการเพียงอยา่งเดียว 
4. กิจกรรมเรียนรู้ระบบบริหารจดัการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการทาํงานร่วมกนัอย่างบรูณการ    
   มกีระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 
 จากปัญหาท่ีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั  เป็นองคก์ร ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในองคก์รทั้งส้ิน 
25 คน ในแผนกต่าง ๆ  ปฏิบติังานกระจายอยู่ในสหกรณ์ทั้ง 2 สาขา  ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ตอ้ง
อาศยัความรู้และความสามารถในการบริหารงานงานเป็นอยา่งมากทั้งเพื่อให้ประสบความสาํเร็จซ่ึงเป็นการ
อยูร่อดขององคก์ร และเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิกอนัเป็นทั้งเจา้ของและผูใ้ชบ้ริการ  ดงันั้นการท่ี
จะดาํเนินการให้ไดด้งัเป้าหมายดงักล่าว เจา้หนา้สหกรณ์ทุกคนถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งของสหกรณ์ ท่ี
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จะนาํพาสหกรณ์ไปสู่จุดหมายได ้  แต่ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัน้ีมีการพฒันาและกา้วอยา่งกา้วกระโดด 
และมีการเปล่ียนแปลงท่ีผนัผวนมาก  สหกรณ์ ก็ถือเป็นองคก์รหน่ึง ในนั้นท่ีตอ้งกา้วผ่านมรสุมน้ีไปให้ได ้
เพื่อเป้าหมายสูงสุด  หากสหกรณ์ยงัไม่มีการปรับกระบวนทศัน์เร่ืองความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ให้กา้วทนัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปก็จะทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งลา้หลงัและขาดประสิทธิภาพ  
ส่งผลไปสู่ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ดว้ย  ซ่ึงเพื่อรับมือและแกปั้ญหาดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา
ดา้นความรู้ความคิดบทบาทของเจา้หนา้ท่ีอยา่งบูรณาการเพื่อต่อสู้กบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีกาํลงัรุมเร้า
เกิดข้ึน  และเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้ดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดท่ีวางไวโ้ดยคาํนึงสมาชิกเป็นเป้าหมายสูงสุด 
ดงัวิสยัทศัน์ของสหกรณ์ท่ีตั้งไว ้ 
 จึงได้มีการประสานงานกับผูป้ระสานงานโครงการเพ่ือทาํเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจา้หน้าท่ี
สหกรณ์และผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ จดัทาํเวทีเรียนรู้ โดยไดน้าํฝ่ายจดัการจาํนวน 5 คน 
ซ่ึงปฏิบติัอยูใ่นแต่ละแผนกของสหกรณ์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการวางแผนธุรกิจในแต่ละแผนกให้สอดคลอ้ง
กบัทิศทางวิสยัทศัน์ของสหกรณ์  
 จากผลการจัดเวทีเรียนรู้ ไดพ้บว่า ในกระบวนการทาํงานของแต่ละฝ่ายท่ีปฏิบติักนัมา ขาดความ
ร่วมมือท่ีสอดประสานกนัทางดา้นการเช่ือมโยงธุรกิจ  จึงไดร่้วมกนัวางแผนคิดโครงการประสานความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายสินเช่ือและการตลาด ทาํโครงการเช่ือมโยงสินเช่ือและการตลาด เพื่อขยายธุรกิจการซ้ือ
ของสหกรณ์ และโครงการผลิตนํ้ าสกดัมูลสุกรจาํหน่าย เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัสหกรณ์และเป็นการลดตน้ทุน
การผลิตให้กบัสมาชิกซ่ึงอยู่ระหว่างการดาํเนินโครงการ และจากการฝึกอบรมการทาํนํ้ าสกดัจากมูลสุกรท่ี
ผา่นมาไดผ้ลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ทางสหกรณ์เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกบัสมาชิก จึงไดป้ระสานงาน
กบัทางวิทยาเพื่อมาจดัอบรมและทาํสวนตน้แบบเป็นศูนยเ์รียนรู้แก่เกษตรกรและสมาชิก   
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บทที ่3 

ผลทีไ่ด้จากการวจัิย 

3.  การปรับโครงสร้างการบริหาร  

 จากกิจกรรมเรียนรู้ระบบบริหารจดัการสหกรณ์ การสร้างเอกภาพในการทาํงานร่วมกนัอยา่งบูรณา
การสู่การบรรลุวิสยัทศัน์นาํไปสู่การปรับโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ข้ึนมาใหม่โดย ส่ิงท่ีได ้มีทีมกล
ยทุธ์ ทีมท่ีปรึกษา  ตวัช้ีวดั ประกอบกบัการใชฐ้านขอ้มูลท่ีทาํข้ึนเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเชิงนโยบายและ ลด
ขอ้จาํกดัจุดอ่อนและกลัน่กรองงานเพ่ือ ภาระงานท่ีหนกั และไม่เกิดคุณค่ากบัสหกรณ์และสมาชิก 

แผนผงัการบริหารองค์กรใหม่ 

 

                     
รูปท่ี 3.1 แผนผงัการบริหารองคก์รใหม่ 

ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

แผนกการตลาด แผนกการเงนิ แผนกบัญชี 

สมาชิก   ฐานข้อมูล       Dss     การบริการ 
(Dss  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ Decision  Support  Systems) 

ทมีที่ปรึกษา สว.สก. 

ประธานกรรมการ 
 

Active 

ฐานขอ้มูล DSS กลยทุธ์ท่ีใหข้อ้มูล,ใหแ้นวทาง 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

คณะกรรมการ 

แผนกทัว่ไป 

คณะกรรมการ 

แผนกสินเช่ือ 
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3.1 การขับเคลือ่นเครือข่ายและการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายกลุ่มและสายเลอืดใหม่  

 จากการดาํเนินการวิจยัสหกรณ์ไดท้าํการจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มประชุมทั้ง 28 กลุ่มของสหกรณ์โดย
ดาํเนินการจดัตั้งในการประชุมปี 2552 กลุ่ม ทั้ง 28 กลุ่ม ของสหกรณ์ โดยหวงัจะผลจะปลุกจิตสาํนึกความ
ร่วมมือจากสมาชิกและ พฒันาระบบส่ือสารสองทางใหแ้ก่สมาชิกและสหกรณ์ 

 
 

 
การจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มในท่ีประชุมกลุ่ม 1 
ต.หนองละลอก 

 

      รูปท่ี. 3.2  การจดัตั้งเครือข่ายกลุ่ม      

 
 
 

การจดัการจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มในท่ีประชุม 
กลุ่ม 2 
ต.หนองตะพาน 

 

 รูปท่ี 3.3 การจดัตั้งเครือข่ายกลุ่ม      

 

 
 

                                                                           การจดัการจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มในท่ีประชุม 
          กลุ่ม 11  
                                                                                                    ต.หนองบวั 

 
 

 รูปท่ี 3.4 การจดัตั้งเครือข่ายกลุ่ม      
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                                                                                        การจัดการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มในท่ีประชุม
            กลุ่ม  4 
                                                                                                                      ต.ชากบก                    
 
 

 รูปท่ี 3.5 การจดัตั้งเครือข่ายกลุ่ม      

 

เม่ือทาํการประชุมละจดัตั้งเครือข่ายเสร็จทั้ง 28 กลุ่มแลว้จึงไดผ้งัเครือข่าย 28 กลุ่มดงัน้ี 
  

แผนผงัเครือข่ายกลุ่ม 28 กลุ่ม 

รูปที ่3.6 

นายเสน่ห ์พทุธสงัฆ์
นายสว่างเรอืงศรี

น.ส.วไิลวรรณ ภูมวิารินทร์

นายอาทร   จงเจรญิพาณิช

นายพรัง่   ดวงจนัทร ์

นาง วรรณา  อมัฤทธิ์

นายเทยีน  เรอืงภกัดี

นายประพาย  เช้ือสนุก

นายสมคิด  พลพทิกัษ์

นางเดือน  บญุประกอบ

นายเที่ยง  ม่ิงมงคล
นายสมควรประกอบสขุ 

นายจนัทร ์ประกอบสขุ
นายวงษส์วรรค์สาครเสถยีร

นายพชิิตนาคเกษม
นายแจง้   พทิกัวงศ์

นายประสทิธิ์  ประกอบสขุ

นายอรุณ  คาํมะฤทธิ์

นายสนิชยั   วงษศ์ร ี

นายประนอม  อมั รนิทร ์

นายสรุนิทร ์  สอาด รตัน์

นายสนดั  อบุลประเสรฐิ

นายประทมุ   วิรยิะพงษ์

นายวิฑูรย ์  รตันเพชร

นายสมยั   ประถมพจน์ 

นางบงัอร  วิทยาคณุ
นายสายกงักเวคนิ

นายจาํเนียรสว่างแจง้
นางเตี่ยง เดชบญุ

นายฉุ่น  แก่กลา้
นายประสทิธ์ิ บญุเจรญิ 

นายสมร เอกฉตัร
น.ส . สุชาดา ทองพมิาย

นายประสทิธ์ิ พทิกัษว์งค์
นายวนิยั สว่างดี

นางอรญั สาํเรงิ
นายฉกาจสุขเกิด
นายวชิยับนิบน

นายสมบญุ วงคส์าขา
นางรวยชื่นฤดี

น.ส.สุภาภรณ ์ใจธรรม
นางวฒันาสกุลนอก

นายอภวิฒัน ์ปานลํา้
นายสาํเรงิ ฟกัแกว้

นายสุรสทิธ์ิ ระมาตร์

นายสาํเรงิ จนัทรท์องนางบาํรุง แจง้สว่าง

นางปราณีแดงโชติ

นายวนิิต เพชรนคร
นายชมุพร สดีา

นายประยูร เฉิดฉาย
นายไพฑูรย์ มิง่มงคล
น.ส . สวนีย ์ มรรคผล

นายววิฒัน ์แสงอ่อน 
นายสมคิด ประกอบสุข

นายดาํรง พงศแ์กว้
นางสาํเภา วงศส์นิท

นายทวชิ วงศล์ขิติ
นายบญุธรรม  บญุถงึ

นายสายนั เวยีงจนัทร์
นายสาํราญ วงศล์ขิติ

นาย พเิชษฐ  แสนเจรญิ
นายทองอยู่  สุวรรณพทิกัษ ์

นายประจวบ  มติรสนิท 
นางรจนา  การศึกษา

นายยม ไตรภพ 
นายสนอง  ส่งกลิน่ 

นางปราณี  อมัรนิทร ์

นาย สมทุร ์ส่งกลิน่ 

นายภากร เบญจาพจนาพร

นายศึกษา พน้ช ัว่ นายโฉม มหาวเิชยีร 

นายธงชยั  ยมหา นายคาํนึง  กลอ่มเกลี้ยง

นายถนอม  ศิลารตัน ์นายโสภณ ประกอบสุข

นางสมควร  ประคองวงศ์

นายประสทิธ์ิ จติประสงค ์
นายวจิติ ศิลาวารนิทร ์

นายสรุยิา  สตัยวาท 

94 134 137
71

118

78

101

69 

132 

46

107

107
38

8810295
70

58

117

99

36 

59 

67

56 

32
93

103
110

 



17 

โครงการวจิยัการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรม 

3.2 โครงการศูนย์เรียนรู้แปลงทดลองเพือ่ลดต้นทุนทางการเกษตร  

 สืบเน่ืองมาจาก สหกรณ์ไดจ้ดัอบรม โครงการส่งเริมลดตน้ทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใชมู้ล
สุกร  ปรากฏวา่ไดรั้บการตอบรับจากสมาชิกและเกษตรกรเป็นอยา่งดี  เพื่อเป็นการสานต่อโครงการและเป็น
ศูนยส์าธิตการใชมู้ลสุกรเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต  ใหเ้ป็นแบบอยา่งของสมาชิกและเกษตรกรทัว่ไป  จึงไดส้าน
โครงการน้ีต่อโดยจดัทาํโครงการแปลงทดลองเพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ ต่อไป 
3.3 โครงการพฒันาฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุดบริการสินเช่ือ 
 จากการจดัทาํโครงการฐานขอ้มูลสมาชิก เพื่อใชป้ระโยชน์ ในการตดัสินใจเชิงนโยบายของผูบ้ริหาร
สหกรณ์  เป็นการจัดทาํ ณ ช่วงเวลาหน่ึงในการสํารวจขอ้มูล  ทางสหกรณ์เห็นว่าควรจะมีการพฒันา
ฐานขอ้มูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ  จึงไดด้าํริให้จดัทาํโครงการพฒันาฐานขอ้มูลอาชีพ ณ จุด
บริการสินเช่ือ    
3.4 โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือและการตลาด 

 จากการจดักิจกรรมเรียนรู้ระบบบริหารจดัการสหกรณ์ “การสร้างเอกภาพในการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
บูรณาการสู่การบรรลุวิสัยทศัน์”    ทาํให้พบว่า การทาํธุรกิจของสมาชิกต่อสหกรณ์ มีนอ้ยรายเม่ือเทียบกบั
สมาชิกทั้งหมด เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว  สหกรณ์จึงทาํโครงการเช่ือมโยงสินเช่ือและการตลาด  ข้ึน
แกไ้ขปัญหาและส่งเสริมให้สมาชิกท่ีขาดการมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์ ให้เขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน  
อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ เพิ่มการอุดหนุนธุรกิจจากสมาชิกและ ปลูกจิตสาํนึกความเป็นเจา้ของใหก้บั
สมาชิกดว้ย 
3.5 โครงการผลติและจําหน่ายนํา้สกดัมูลสุกร 

 จากการท่ีสหกรณ์ไดด้าํเนินการ โครงการส่งเริมลดตน้ทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใชมู้ลสุกร  
ไปแลว้นั้นปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิกและเกษตรกรเป็นอย่างดี  แต่มีสมาชิกและเกษตรกร
บางส่วน ไม่มีความพร้อมท่ีจะ ทาํการผลิตนํ้ าหมกัมูลสุกร  สหกรณ์จึงไดคิ้ดโครงการผลิตและจาํหน่ายนํ้ า
สกดัมูลสุกร ข้ึนเพื่อจาํหน่ายแก่ผูท่ี้สนใจ  เพื่อเป็นต่อยอด และสานต่อโครงการอีกทั้ง เพื่อพฒันาธุรกิจใหม่ 
เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สหกรณ์และตอบสนองบริการแก่เกษตรกรสมาชิกสนใจ 
3.6  โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 

 จากการดาํเนินการของสหกรณ์ท่ีผา่นมา นั้น ไดมี้การใหส้วสัดิการแก่สมาชิก โดยแบ่งระดบัการให้
สวสัดิการของสมาชิก  จากการทาํธุรกิจ ต่อสหกรณ์  โดยแบ่ง เป็นเป็นระดบั ชั้นท่ีหน่ึง ชั้นท่ีสอง และชั้นท่ี
สาม  นั้น โดยมีสวสัดิการต่างกนั แต่ระดบั ของคะแนน  แต่จะมีสมาชิกเพียง ชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสอง เท่านั้น 
ท่ีไดส้วสัดิการจากสหกรณ์ ส่วนสมาชิกชั้นท่ีสามนั้น จะไม่ไดส้วสัดิการจากสหกรณ์เลย ดงันั้นเพื่อเป็นการ 
เพิ่มสวสัดิการให้แก่สมาชิกของสหกรณ์เท่าเทียมกนัทุกท่าน  จึงไดจ้ดัโครงการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ให้แก่
สมาชิกในวนัประชุมกลุ่มหรือวนัสาํคญัต่าง ๆ เพื่อเป็นสวสัดิการแก่สมาชิกทุกท่านเท่าเทียมกนั 
3.7 โครงการเรียนรู้ สนับสนุนโดยสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ 

 จากการท่ีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย จาํกดั  เป็นองคก์รท่ีตอ้งอาศยัความรู้และความสามารถในการ
บริหารงาน เพื่อให้ประสบความสําเร็จซ่ึงเป็นการอยู่รอดขององค์กร และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ
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สมาชิก  แต่จากการดาํเนินการท่ีผา่นมานั้นสหกรณ์ยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์ได ้อนั
เน่ืองมาจาก การขาดความรู้และขาดการพฒันาทกัษะ การเป็นมืออาชีพ ดังนั้น สหกรณ์จึงได้ดาํริให้มี
โครงการเรียนรู้ สนบัสนุนโดยสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์   เพื่อพฒันาทกัษะการบริหารงานของทุกฝ่ายใน
สหกรณ์  ใหก้ารกา้วไปสู่มืออาชีพได ้
3.8 โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ 

จากการดาํเนินการท่ีผ่านมาของสหกรณ์ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
ต่าง ๆ  มาตลอด และไดเ้ล็งเห็นใชช่้องทางประชาสัมพนัธ์ผ่าน อินเตอร์เน็ต ว่ามีประโยชน์ และสามารถ
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ได้อย่างกว้างขางและทันสมัย  จึงได้จัดทํา เว็บไซต์ของสหกรณ์  ข้ึน  คือ 
www.coopthai.com/bankai/presonal.html    แต่เวปไซด ์ดงักล่าวของสหกรณ์นั้น ยงัไม่ทนัสมยัเท่าท่ีควรจึง
ไดด้าํริใหป้รับปรุง เวปไซด ์ดงักล่าว ข้ึนเพื่อประชาสมัพนัธ์และพฒันาภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ต่อไป 
3.9 การจัดทาํแผนทีก่ลยุทธ์  
 จากการดาํเนินการวิจยัของสหกรณ์ท่ีดาํเนินการมา นั้น ไดมี้การระดมความคิด ของบุคลาการทุกฝ่าย 
นาํมาซ่ึง การจดัทาํแผนท่ีกลยทุธ์   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจของสหกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

 

แผนทีก่ลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 
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บทที ่4 
ข้อค้นพบจากการวจัิย 

4. 1 แนวทางการให้ความรู้แก่สมาชิก  
จากการเรียนรู้ร่วมกนัทาํใหท้ราบว่ามีความจาํเป็นตอ้งใหค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการผลิตเพื่อลด

ตน้ทุนและพฒันาการประกอบอาชีพสวนผลไมแ้ละยาพาราท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปกบัการสร้างความเขา้ใจเร่ือง
ความร่วมมือพึ่งพาและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4.2  แนวทางการพฒันากระบวนทศัน์คณะกรรมการ 

 พบว่าคณะกรรมการดาํเนินการยงัตอ้งปรับกระบวนทศัน์และกรอบคิดเร่ืองการขบัเคล่ือนสหกรณ์ 
ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจใหม่ ซ่ึงมีการแข่งขนัสูง ตลอดจนการมองทิศทางการพฒันาสหกรณ์แบบองคร์วมให้
มากข้ึน มีแผนพฒันาการบุคคลากรท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของสหกรณ์ และเกิดจากกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

4.3  แนวทางการพฒันาฝ่ายจัดการ 

 พบวา่ฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ จากสภาพความเป็นจริงพบวา่ฝ่ายจดัการนั้นมี
ศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารงานแต่ยงัขาดแนวคิดและความรู้ท่ีเป็นทกัษะในการบริหารงานให้
บรรลุเป้าหมายและมีเจา้หน้าท่ีสหกรณ์บางคนยงัขาดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง สหกรณ์จะตอ้งพฒันาการเรียนรู้ให้กบัฝ่ายจดัการโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการทาํงานเป็นทีม 
มีวฒันธรรมการทาํงานท่ีเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่แบ่งแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีความเคารพซ่ึงกนัและ
กนั โดยผา่นการสนบัสนุนจากสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ เพื่อพฒันาสมรรถนะการเป็นมืออาชีพ 

4.4  การบริหารด้านเงินทุน  

 พบว่าสหกรณ์มีเงินทุนจาํนวนหน่ึงท่ีเป็นส่วนเหลือ แต่สหกรณ์ยงัขาดความเช่ือมโยงท่ีจะใช้
ประโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการ เพื่อการเอ้ือประโยชน์ให้แก่สมาชิก โดยการหาแนวทางการสาํรวจ
ขอ้มูลฐานอาชีพของสมาชิกอยา่งแทจ้ริงเพื่อพฒันาสู่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล และวางแผนบริหารในการใหบ้ริการดา้นเงินทุนแก่สมาชิกหรือเครือข่าย 

4.5  การพฒันาระบบการบริหารจัดการ  

พบวา่สหกรณ์ยงัไม่มีการนาํเอาระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัมาใช ้โดยมากมกัจะบริหารจดัการ
เพียงให้อยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ หรือตามคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ มกัไม่มีการวางแผน ไม่มีการจดัโครงสร้างองคก์รและระบบงานเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ
และบริการของสหกรณ์ เพื่อการเขา้ถึงสมาชิกและชุมชน ขาดระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยสนบัสนุน
การดาํเนินงาน การตรวจทาน ติดตาม ตรวจสอบและประกอบการตดัสินใจ บนฐานขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง การ
ปรับปรุงเวป็ไซดข์องสหกรณ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ 
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4.6 แนวทางการสํารวจข้อมูล ขอ้คน้พบจากฐานขอ้มูล 

 จากการดาํเนินการท่ีผ่านมาของสหกรณ์ จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่เคยมีการรวบรวมขอ้มูลดา้นต่างของ
สมาชิกอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารงานและการวางแผนการดาํเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์เน่ืองจากขาดฐานขอ้มูล  เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวสหกรณ์จึงจดัทาํโครงการเพ่ือรวบรวม
ขอ้มูลด้านต่าง ๆ  ของสมาชิกข้ึนเพื่อให้เป็นหมวดหมู่และมีระบบ สะดวกในการเรียกใช้ขอ้มูล จึงได้
ดาํเนินการสาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูล จากการส่งแบบสอบถามฐานขอ้มูลสมาชิกทั้ง 28 กลุ่ม จาํนวน 2,391 
ชุด และสมาชิกตอบแบบสอบถามกลบัมา จาํนวน 1,641 ชุด สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกยางพารา จาํนวน 792 ราย จาํหน่ายเป็นนํ้ ายางสด 381 ราย ขายเป็นข้ียาง 131 
ราย จาํหน่ายให้กบัร้านคา้ใกลบ้า้น 544 ราย ถา้สหกรณ์เปิดรับซ้ือ จะขายให้สหกรณ์ 835 ราย ตอ้งการให้
สหกรณ์ดาํเนินการตั้งจุดรับซ้ือกระจายตามกลุ่ม 512 ราย ปัญหาท่ีตอ้งการใหส้หกรณ์ดาํเนินการ 
  1. ราคาตกตํ่า    237 ราย 
  2. ลดตน้ทุนการผลิต   211 ราย 
  3. จดัหาตลาด    200 ราย 
  4. ขอ้มูลข่าวสาร    152 ราย 
  5. รวบรวมยางทุกประเภท  219 ราย 
  6. รวบรวมและแปรรูปขา้วเปลือก  221 ราย 
  7. รวบรวมผลไม ้   226 ราย 
เม่ือสหกรณ์มีโครงการบริการสินคา้อุปโภค-บริโภค จดัส่งถึงบา้น สมาชิกสั่งซ้ือจากสหกรณ์ 1,085 ราย 
ปัญหาดา้นการผลิตท่ีประสบอยูใ่นปัจจุบนั – ตน้ทุนปุ๋ย-ยา สูงข้ึน 675 ราย ปัญหาดา้นการผลิตและดา้นการ
จาํหน่ายผลผลทางการเกษตร – ขาดการสนับสนุนขอ้มูลข่าวสารการตลาด 1,183 ราย ไม่มีตลาดรับซ้ือ
ผลผลิต 1,081 ราย ตอ้งการใหส้หกรณ์ช่วยเหลือ – ดา้นการตลาด 697 ราย  สหกรณ์เปิดร้านขายยาทางเลือก 
สมาชิกสนใจ 895 ราย บริการอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการใหส้หกรณ์บริการ ตรวจสุขภาพประจาํปี 821 ราย  
 ซ่ึงผลจากการสรุปผลขอ้มูลดงักล่าว สหกรณ์สามารถนาํผลไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิง
นโยบายได ้และยงัพบว่าขอ้มูลท่ีไดม้ามีความคลาดเคล่ือนพอสมควรเน่ืองจากสมาชิกไม่ไดต้อบตรงตาม
ความเป็นจริง หากจะสํารวจขอ้มูลให้ไดถู้กตอ้ง จะตอ้งทาํการปรับปรุงเคร่ืองมือในการสํารวจให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพของสมาชิก  
 
4.7 ความรู้ใหม่ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 จากการท่ีทีมงานไดท้าํงานวิจยั  ซ่ึงตอ้งการผลการวิจยัเพื่อพฒันาตวัแบบการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าท่ีแทจ้ริง โดย
เกิดการเรียนรู้จากทีมผูป้ระสานงานวิจยั การจดัการนาํความรู้ลงสู่การปฏิบติัเพื่อใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เป็น
กรอบการทาํงาน เกิดรูปแบบของการกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ดา้นงานวิจยัเชิงบูรณาการท่ีสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นสหกรณ์และชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการและสมาชิก
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สหกรณ์ ในการพฒันาช่องทางการตลาด ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัสามารถงอกเงยไปสู่การจดัการแกไ้ขปัญหาอ่ืน 
ๆ เม่ือตอ้งการพฒันาโจทย ์เพื่อแกปั้ญหาต่อยอดจากส่ิงเดิม หรือเห็นปัญหาใหม่ ๆ ท่ีอยากใชง้านวิจยัเป็น
เคร่ืองมือ  มีพี่เล้ียงคอยหนุนเสริมระหว่างทาํวิจยั ใหก้าํลงัใจ มีผูท้รงคุณวุฒิใหค้าํแนะนาํ เกิดทกัษะ การเก็บ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหา และทา้ยสุดจนกระทัง่ต่อยอด โดย
คาดหวงัว่า แนวคิด แนวทางในการใชง้านวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินของชาวบา้นจะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการสร้าง
ปัญญา พลงัในการแกไ้ขปัญหาของสหกรณ์และชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
4.8. แนวทางการดําเนินงานของสหกรณ์ในระยะต่อไป 
 4.1 โครงการศูนยเ์รียนรู้จากสวนตน้แบบ 
 4.2 โครงการอพัเดทฐานขอ้มูลอาชีพ ณ จุดบริการสินเช่ือ 
 4.3 โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือและการตลาด 
 4.4 ตั้งหน่วยกลัน่กรองโครงการใหม่ เพื่อลดปัญหา อุปสรรในการทาํงาน ในทิศทางเชิงคุณค่า 
 4.5 โครงการผลิตและจาํหน่ายมูลสุกร 
 4.6 โครงการตรวจสุขภาพประจาํปีประชุมใหญ่ 
 4.7 โครงการเรียนรู้ สนบัสนุนโดยสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
 4.8 โครงการปรับปรุง เวบ็ไซตข์องสหกรณ์ 
4.9 แผนทีก่ลยุทธ์ในการขับเคลือ่น เพือ่การบรรลุเป้าหมาย 
 จากการทาํงานวิจยั ทีมผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การท่ีสหกรณ์จะบรรลุวิทศัน์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้จะตอ้งมี
แผนท่ีกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงาน  

วสัิยทศัน์ของสหกรณ์ 
เป็นสหกรณ์ต้นแบบ สนองความต้องการพืน้ฐานแก่สมาชิก 

เพือ่ยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก ชุมชน 
 
กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกมีความพึงพอใจ  สมาชิกมีสวสัดิภาพ การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 

 
การเงิน   มูลค่าเพิ่มธุรกิจ  การทาํงานแบบมีทิศทางประหยดัทรัพยากร 
 
มิติการบริหารจดัการ    การปรับโครงสร้าง  การขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์สู่การดาํเนินงาน 

 
มิติการเรียนรู้/พฒันา  การขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้  เวทีเรียนรู้ฝ่ายจดัการ 

 
การแข่งขนัท่ีกระทบความเป็นอยูข่องสมาชิก 
      

รูปท่ี 4.1 ผงัวิสยัทศัน์ของสหกรณ์                                             

ขอ้คน้พบ    จุดแขง็ 
อุปสรรค    จุดอ่อน 
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ภาคผนวก 
 

โครงการจัดทาํฐานข้อมูลของสมาชิก 
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จํากดั 

 
1. โครงการเลขที ่  1/2552 
2. ช่ือโครงการ  โครงการจัดทาํฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จํากดั 
3. หลกัการและเหตุผล 
                    จากการดาํเนินการท่ีผ่านมาของสหกรณ์ จนถึงปัจจุบนั ยงัไม่เคยมีการรวบรวมขอ้มูลดา้น
ต่าง ๆ ของสมาชิกอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการบริหารงานและการวางแผนการ
ดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์เน่ืองจากขาดฐานขอ้มูล  เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวสหกรณ์จึงจดัทาํโครงการเพ่ือ
รวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  ของสมาชิกข้ึนเพื่อใหเ้ป็นหมวดหมู่และมีระบบ สะดวกในการเรียกใชข้อ้มูล เม่ือ
จาํเป็น และเพ่ือสนองตอบ ต่อแนวนโยบายการทาํงานวิจยั โครงการการพฒันาสหกรณ์ตวัแบบเชิงคุณค่า: 
กรณีสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย  จาํกดั    ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการพฒันาระบบสหกรณ์  
และนาํมาใชเ้พื่อการวิจยัโครงการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
4. วตัถุประสงค์ 
  4.1 เพื่อรวบรวมขอ้มูลสมาชิกและครัวเรือนผา่นกลไกประธานกลุ่ม 
  4.2 เพื่อพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลสมาชิก ในการตดัสินใจเชิงนโยบายและบริหารจดัการ
ของสหกรณ์อยา่งเป็นระบบ 
  4.3 เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของสมาชิกเพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการ 
วางแผนดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์  

 4.4 เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าสนบัสนุนและวางแผนการทาํงานวิจยัของสหกรณ์และสนบัสนุน 
ช่วยเหลือในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์          
5. การดําเนินการ 
  5.1 ประชุมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เพื่อช้ีแจงและทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องโครงการ 

  5.2 ออกแบบแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม 
  5.3 นาํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบแบบและเห็นชอบ 
  5.4 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจ เร่ืองแบบสอบถาม  และกระบวนการในการ 
        รวบรวมขอ้มูลใหก้บัประธานกลุ่มผูท้าํการสาํรวจ                                   
  5.5 รวบรวมขอ้มูลและจดัหมวดหมู่ เม่ือทาํการสาํรวจเสร็จส้ิน 
  5.6 ประมวลผลขอ้มูล 
  5.7 จดัทาํรายงานสรุปผลการสาํรวจ 
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6. ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวลาในการสํารวจ ทั้ งส้ิน  31  วนั   เร่ิมต้นโครงการ  วนัท่ี  1  มกราคม  2553  -  31  
มกราคม  2553 

การดําเนินการ 
1 

ม.ค. 
2-3 
ม.ค. 

4 
ม.ค. 

5-20 
ม.ค. 

21-31 
ม.ค. 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ี      หวัหนา้ทีมวจิยั 
2. ออกแบบและจดัทาํแบบสอบถาม      เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
3. นาํเขา้ท่ีประชุมเพ่ือ Pre-test / ปรับปรุง      หวัหนา้ทีมวจิยั 
4. ออกสาํรวจในพ้ืนท่ี      ประธานกลุ่ม 
5. รวบรวมขอ้มูล และประมวลผล      เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
6. จดัทาํรายงานสรุปผล      เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
7. งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
  1. ค่าแบบสอบถาม  จาํนวน 2,400 ชุด  ชุดละ 3 บาท  เป็นเงิน   7,200    บาท 
  2. ค่าตอบแทนประธานกลุ่มในการสาํรวจ  ชุดละ 10 บาท เป็นเงิน  24,000  บาท 
         รวมทั้งส้ิน 31,200   บาท 
 
8. เป้าหมาย 
 ประธานกลุ่มสามารถทาํการสํารวจฐานขอ้มูลสมาชิกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของ
สมาชิกทั้งหมด  2,400 คน และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จดัทาํรายงานสรุปผลการสาํรวจสมาชิกเสร็จส้ิน ภายใน 31  
ธนัวาคม  2552  
 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  สามารถนาํผลจากการสาํรวจฐานขอ้มูล สมาชิก มาใชใ้นการพฒันาระบบงานและการ
วางแผนดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ใหป้ระสิทธิผลดีข้ึนกวา่ปัจจุบนัน้ีได ้
10. ผู้เสนอโครงการ 

 
( นายสมัพนัธ์  บูรณยาพร ) 

หวัหนา้ทีมวิจยั 
 

11. ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
 

( รศ. จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท ) 
ผูป้ระสานงานโครงการวิจยั 
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โครงการพฒันาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลอืดใหม่ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จาํกดั 

1. เลขทีโ่ครงการ 2/2552 

2. ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาผู้นํากลุ่มสมาชิกสายเลอืดใหม่ 
3. หลกัการและเหตุผล 

สหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย  จาํกดั  จดทะเบียนปี 2517 ปัจจุบนัดาํเนินการมาแลว้ 35 ปี มี
สมาชิกทั้งหมด  จาํนวน  2,400  คน  กระจายอยู ่ใน 7 ตาํบล  สงักดั 28  กลุ่ม ในทอ้งท่ีอาํเภอบา้นค่าย    โดยมี
ประธานกลุ่มเป็นผูน้าํกลุ่ม ในแต่ละปีจะมีการเลือกตั้งประธานกลุ่ม  แต่ส่วนใหญ่มกัจะไดป้ระธานกลุ่มคน
เดิมข้ึนมาบริหารงาน ทาํใหป้ระธานกลุ่มบางคนขาดความสนใจในหนา้ท่ีและบทบาทในการเป็นผูน้าํกลุ่มใน
การประสานงานระหว่างสมาชิกกบัสหกรณ์ให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในกระบวนการสหกรณ์  อีกทั้งกลุ่มยงั
ไม่มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ในการท่ีจะไดเ้รียนรู้การบริหารกลุ่มและถ่ายทอดงานกนัข้ึนมาเป็นผูน้าํกลุ่ม
และกรรมการบริหารงานของสหกรณ์ ประกอบกบัสภาวะปัจจุบนัน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน  ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะ
การก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรอนัใกลน้ี้ และมีการแข่งขนัทางการคา้โดยการเปิดเขต
การคา้เสรีในภูมิภาคอาเช่ียน ทาํให้การส่งออกสินคา้ทางการเกษตรได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อสมาชิก
สหกรณ์เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกว่าและมีการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีมากเกินไป ทาํให้ถูกกีดกนัทาง
การคา้  

ดงันั้น สหกรณ์ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาผูน้าํกลุ่มและสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ภายใต้
การพฒันาผูน้าํกลุ่มสมาชิกสายเลือดใหม่ให้มีการปรับเปล่ียนเรียนรู้พฒันาตนเองและกลุ่มให้เท่าทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น เพื่อจะไดรั้บมือกบัปัญหาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที และมี
ทศันคติท่ีเอ้ือต่อกนั มีการคิดเป็นระบบ เพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ คุณธรรม  มีความเสียสละดา้นกาย ใจ ท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีให้กบัสหกรณ์ ครอบครัวและสังคม  สร้างจิตจิตสาํนึกภายในจิตใจของสมาชิกซ่ึงเคยชินกบั
ชีวิตความเป็นอยูท่ี่สุข สบายฟุ้ งเฟ้อ ให้มายึดทางสายกลาง รู้จกัประหยดั รู้จกัประมาณตน ในการท่ีจะนาํพา
สหกรณ์ใหเ้จริญเติบโต และเขม้แขง็ย ัง่ยนื  
 

4. วตัถุประสงค์ 

   4.1  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงกระตุน้ใหผู้น้าํกลุ่มและคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม ทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทาํใหก้ลุ่มเขม้แขง็ สร้างองคค์วามรู้ และแนวคิดในการทาํงานร่วมกนั 
เขา้ใจระบบการบริหารจดัการกลุ่ม เกิดการส่ือสารท่ีดีกบัสหกรณ์ พฒันาไปในทางท่ีสร้างสรรค ์ 

4.2  เพื่อส่งเสริมให้ผูน้าํกลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีบทบาทสาํคญัในการบริหาร
และพฒันาสหกรณ์  ภายใตก้ารนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้เพื่อใหป้รับตวัไดก่้อนท่ีจะเขา้ไปอยู่
ในเขตการคา้เสรีอาเซียนและตระหนักถึงผลการเปิดการคา้เสรี ไดรู้้ถึงผลกระทบและมีส่วนร่วมหาแนว
ทางการแกไ้ข ปัญหาในขบวนการทางสหกรณ์    
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4.3  เพื่อสรรหาผูสื้บทอดเจตนารมณ์สหกรณ์จากรุ่นสู่รุ่น สร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  
ระหว่างผูน้าํกลุ่ม คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และเจา้หน้าท่ี  เพื่อสร้างความสามคัคี  และเป็นนํ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั  เพื่อพฒันาสหกรณ์ใหก้า้วหนา้ 
 

5. การดําเนินงาน 
  5.1 ประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เพื่อทาํความเขา้ใจโครงการ 
  5.2  นาํโครงการเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาขออนุมติั 
  5.3  ติดต่อ ประสานงานหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.4  จดัทาํหลกัสูตรเพ่ืออบรม 
5.5  จดัเตรียม สถานท่ี  และอุปกรณ์  ในการอบรม 
5.6 จดัฝึกอบรม 
5.7  ประเมินผลในการอบรม 

6. สถานทีฝึ่กอบรม 
  หอ้งประชุมของสหกรณ์การเกษตรบา้นค่าย  จาํกดั 
7. ระยะเวลา 
  การฝึกอบรม ประธานกลุ่ม ผูน้าํกลุ่ม และผูใ้หค้วามสนใจ  จาํนวน  168  ราย  แบ่งเป็น 2 
รุ่น ใชเ้วลาในการอบรมรุ่น ละ 1 วนั 

การดาํเนินการ 
1 

ธ.ค. 
5 

ม.ค. 
6-19 
ม.ค. 

20-21 
ม.ค. 

22-31 
ม.ค. 

ผูรั้บผดิชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์      หวัหนา้ทีมวิจยั 
2. นาํโครงการเสนอท่ีประชุมเพื่อขออนุมติั      หวัหนา้ทีมวิจยั 
3. ติดต่อประสานงานวิทยากร      หวัหนา้ทีมวิจยั 
4. จดัทาํหลกัสูตรอบรม      หวัหนา้ทีมวิจยั 
5. จดัเตรียมสถานท่ีอุปกรณ์อบรม        เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
6. จดัฝึกอบรม      ฝ่ายจดัการ 
7. ประเมินผลการอบรม        ทีมวิจยั 
 
8. งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
  1. ค่าจดัทาํเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม  168  ชุด ๆ ละ 10 บาท  1,680  บาท 
 2. ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                            5,000  บาท 
 3. ค่าอาหารม้ือเท่ียง 1 มือ และอาหารวา่ง 2 เวลา  คนละ  100 บาท    16,800  บาท 
                                                                                                          รวมทั้งส้ิน               23,480  บาท 
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9. เป้าหมาย 
 สามารถอบรมและให้ความรู้เร่ืองหลกัการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์แก่ประธานกลุ่ม  
28  กลุ่ม  และผูน้าํกลุ่มท่ีคดัเลือกกลุ่มละ 5 คน จาํนวน  140  คน รวมทั้งหมด  168  คน  เสร็จส้ินภายใน  
วนัท่ี  31  มกราคม  2553  
10.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1.  ผูน้าํกลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่มรู้จกับทบาทหนา้ท่ีมากยิง่ข้ึนและมีจิตสาํนึกและ
หัวใจของนกัสหกรณ์ มีความเขา้ใจระบบการบริหารจดัการกลุ่ม เกิดแนวคิดในการทาํงานร่วมกนั เกิดการ
ส่ือสารท่ีดีกบัสหกรณ์ ไดรั้บรู้ถึงกระบวนการสหกรณ์ในการปฏิบติัซ่ึงเป็นแบบอย่างให้กบัเพื่อนสมาชิก 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้อบรม 
 2.  ผูน้าํกลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีส่วนร่วมทุกระดบั  จากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบั
ผูบ้ริหาร อีกทั้งยงัเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักและอุทิศตนในงานของสหกรณ์และ
พร้อมท่ีจะเป็นสายเลือดใหม่ของสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้อบรม 

3. ผูน้าํกลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีความเขา้ใจในเร่ืองภาวะโลกร้อน การแข่งขนั
เร่ืองการคา้เสรี และการนาํหลกัการทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไ้ดอ้ยา่งเกิดผลอยา่งแทจ้ริง โดยใหม้ายึด
ทางสายกลาง รู้จกัประหยดั รู้จกัประมาณตน อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของผูเ้ขา้อบรม 
 

11. ผู้เสนอโครงการ 
( นายสมัพนัธ์  บูรณยาพร ) 

หวัหนา้ทีมวิจยั 
 

12. ผู้เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
 ( รศ. จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท ) 
ผูป้ระสานงานโครงการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
ฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จํากดั  ปี 2553 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 
ให้สมาชิกตอบแบบสอบถามโดยใส่เคร่ืองหมาย      ลงในช่องส่ีเหลีย่มและใส่ข้อความในช่องว่างตาม
ความเป็นจริง 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิก 
      ช่ือ...........................................นามสกลุ.................................กลุ่ม...........เลขท่ีสมาชิก............................... 
      หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน           
      บา้นเลขท่ี................หมู่ท่ี.............ตาํบล.........................................อาํเภอ..............................อาย.ุ............... 
      หมู่บา้น......................................เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ................การศึกษาสูงสุด................ 
      หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.................................................................... 
      จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนรวม.............คน    ชาย.........คน     หญิง...........คน ช่วยทาํงานเกษตร.........คน 
2.  ท่านมีทีด่ินทาํกนิเป็นของตนเองทั้งหมด.............แปลง  และเช่าทีด่ินทาํกนิ...............แปลง รวม.....แปลง 
      แปลงท่ี 1 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตท่ีคาดวา่ไดรั้บต่อปี.............ตนั/กก. 
     แปลงท่ี 2 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตท่ีคาดวา่ไดรั้บต่อปี.............ตนั/กก. 
     แปลงท่ี 3 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตท่ีคาดวา่ไดรั้บต่อปี.............ตนั/กก. 
     แปลงท่ี 4 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตท่ีคาดวา่ไดรั้บต่อปี.............ตนั/กก. 
     แปลงท่ี 5 ..........ไร่ ตนเอง เช่า (ปลูกพืช......................) ผลผลิตท่ีคาดวา่ไดรั้บต่อปี.............ตนั/กก. 
3.  ปัจจุบันท่านใช้ยางพาราพนัธ์ุใดปลูกในแปลงปลูกของท่าน 
     แปลงท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดปลูกมาแลว้..............ปี  สายพนัธ์ุ     RRIM 600     RRIM 251 
                   BPM 24        PB  235 
     แปลงท่ีอายมุากท่ีสุดปลูกมาแลว้..............ปี  สายพนัธ์ุ     RRIM 600      RRIM 251 
                     BPM 24        PB  235 
4.  ในปีทีผ่่านมาท่านได้ปริมาณผลผลติเป็นนํา้ยางพารา และ ยางแผ่นเท่าไร 
        ปริมาณนํ้ายางพาราต่อไร่   จาํนวน............... กก.   นํ้ายางพารา  1 ไร่  ไดเ้ป็นยางแผน่.............กก. 
        จาํนวนยางท่ีตดัไดท้ั้งหมด...........ไร่ ไดน้ํ้ ายาง ..........กก.   ไดเ้ป็นยางแผน่   จาํนวน...............กก.   
5.  ปัจจุบันท่านมีการขายนํา้ยางพาราในรูปใด  
        ขายเป็นนํ้ายางสด       ราคา............................บาท/กก.          
         ขายเป็นยางแผน่ดิบ  ราคา............................บาท/กก. 
         ขายเป็นข้ียาง            ราคา............................บาท/กก. 
        ขายเป็นอยา่งอ่ืน ระบุ......................................ราคา.........................................บาท/กก. 
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6.   ผลผลติยางพาราของท่านทีไ่ด้  ขายนํา้ยาง  ขายยางแผ่น ท่านขายให้กบั( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
        ร้านคา้ใกลบ้า้น  จาํนวน.....................กก.    ราคา ณ ท่ีขาย..............................บาท/กก. 
        พอ่คา้คนกลาง  จาํนวน......................กก.    ราคา ณ ท่ีขาย..............................บาท/กก. 
        อ่ืนๆ ระบุ..............................................  จาํนวน..................กก.    ราคา ณ ท่ีขาย..............บาท/กก. 
7.  ท่านคดิอย่างไรเมื่อสหกรณ์ฯ  เปิดรับช้ือนํา้ยาง  และยางแผ่น จากท่าน 
      ขายใหก้บัสหกรณ์ฯ      ขายใหก้บัแหล่งรับช้ือเดิม ( ตามขอ้ 6.) 
       ยงัไม่แน่ใจ   สาเหตุ ระบุ................................................................................................................... 
8.  ถ้าขายให้กบัสหกรณ์ฯ ท่านต้องการให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการอย่างไร 
      ตั้งจุดรับช้ือกระจายตามกลุ่ม         ตวัแทนสหกรณ์รวบรวมแลว้นาํส่งสหกรณ์ฯ 
      สมาชิกขายใหก้บัสหกรณ์ฯ โดยตรง       อ่ืนๆระบุ........................................................................... 
9.  นอกจากธุรกจิทีส่หกรณ์มีบริการอยู่แล้วท่านต้องการให้สหกรณ์บริการอะไรเพิม่อกี นอกจาก เงินฝาก 
       เงินกู้  ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพชื  นํา้มันฯ 
       1.......................................................2.......................................................3................................................ 
10.  ท่านซ้ือวสัดุการเกษตรจากแหล่งใด 
         ปุ๋ย .............ลูก /ตนั มูลค่า/ปี....................บาท   แหล่งท่ีซ้ือ        สหกรณ์ฯ    ร้านคา้...............  
         ยาปราบศตัรูพืช .........ลิตร มูลค่า/ปี...............บาท   แหล่งท่ีซ้ือ  สหกรณ์ฯ    ร้านคา้.............. 
         อ่ืนๆ ระบุช่ือส้ินคา้ท่ีซ้ือ.......................................แหล่งท่ีซ้ือ............................................................ 
11.  สูตรปุ๋ยเคมีทีท่่านใช้อยู่เป็นประจํา คอื 
         46 – 0 – 0    13 – 13 – 21    15 – 15 – 15   16 – 16 - 16 
         15 – 7 – 18    21 –  0  –  0    18  –  4  –  5   16  –  20  – 0 
         20  – 8 – 20    20 – 20 – 0                 16 – 11 – 14  อ่ืนๆระบุสูตรปุ๋ย............... 
12.  ช่ือทางการค้าของปุ๋ยเคมีทีท่่านใช้ ในสวนยางพาราของท่าน คอื ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
         หวัววั    เรือใบ   รุ่งอรุณ   กระต่าย 
         รถเกษตร   ขา้วทอง          ปุ๋ยอินทรียเ์คมี   
        ปุ๋ยนํ้ าหมกั........................    และปุ๋ยอ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 
13.  เงินทุนทีใ่ช้ในการลงทุนภาคการเกษตรในปีทีผ่่านมาได้มาจากแหล่งใด 
        เงินทุนของตนเอง              กู ้ธ.ก.ส.                            กูธ้นาคารออมสิน 
        กูจ้ากสหกรณ์ฯ                  กูธ้นาคารทหารไทย          กูเ้งินนอกระบบ 
14.  ท่านต้องการให้สหกรณ์ฯ ดําเนินงานด้านใดก่อนอืน่ (ใหร้ะบุ 1, 2 , 3 , 4 ) 
        ลดตน้ทุนการผลิต........    ขอ้มูลข่าวสาร…..  จดัหาตลาด .......   ราคาตกตํ่า.........                                      
        รวบรวมยางทุกประเภท............    รวบรวมขา้วเปลือกและแปรรูป............................ 
        รวบรวมผลไม ้....... ระบุช่ือ........................................  อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
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15.  ในปีทีผ่่านมาท่านมีสวนผลไม้ทีใ่ห้ผลผลติแล้วจํานวนเท่าใด 
         ทุเรียน.......ไร่ ไดผ้ลผลิต.............ตนั                 มงัคุด.........ไร่ ไดผ้ลผลิต................ตนั                           
        เงาะ...........ไร่  ไดผ้ลผลิต.............ตนั                กระทอ้น........ไร่ ไดผ้ลผลิต.............ตนั                           
         ลองกอง...............ไร่  ไดผ้ลผลิต.............ตนั     มะม่วง.......ไร่  ผลผลิต...........ตนั 
         สบัปะรด.........ไร่  ไดผ้ลผลิต.............ตนั         อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 
16.  ท่านซ้ือสินค้าอุปโภค – บริโภคจากแหล่งใด 
         ร้านคา้ใกลบ้า้น    ซุปเปอร์มาร์เกต็    หา้งสรรพสินคา้    อ่ืนๆ ระบุ.................................. 

     มูลค่าทีซ้ื่อ/เดือน....................................บาท 
17.  ท่านคดิอย่างไรเมื่อสหกรณ์มีโครงการบริการสินค้าอุปโภค - บริโภคจัดส่งถึงบ้าน 
         สัง่ซ้ือจากสหกรณ์   ซ้ือจากร้านคา้ใกลบ้า้น        ไม่แน่ใจในการจดัส่ง 
         อ่ืนๆระบุ............................................................................................................................................ 
18.  หากสหกรณ์จะดําเนินการโครงการจําหน่ายสินค้าถึงบ้านแก่สมาชิกในราคาทีไ่ม่แพงกว่าทีท่่านซ้ือหาเอง   
       ท่านจะส่ังซ้ือสินค้าอะไรบ้าง   
       1. ขา้วสาร มูลค่า.....................................บาท/เดือน 
       2. สินคา้อุปโภค-บริโภค (ระบุ)...............................................................มูลค่า.........................บาท/เดือน 
       3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................มูลค่า.........................บาท/เดือน 
19. ปัญหาทีป่ระสบอยู่ในปัจจุบัน (- ด้านการผลติ) 
       โรค-แมลง    ตน้ทุนปุ๋ย – ยา สูงข้ึน    ขาดพนัธ์ุพืช – ขาดพนัธ์ุสตัว ์   อ่ืนๆระบุ.............. 
20. ปัญหาผลผลติด้านการเกษตรของท่านในการจําหน่ายมีปัญหาอะไรบ้าง 
       ขาดการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารการตลาด     ราคาไม่แน่นอน    ไม่มีตลาดรับซ้ือผลผลิต 
       คุณภาพของผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน      ดา้นการขนส่ง       อ่ืนๆระบุ...................................... 
21.  ท่านต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลอืเร่ืองใดเกีย่วกบัการผลติ 
        ดา้นวชิาการ     ดา้นการตลาด    ดา้นปัจจยัการผลิตทางการเกษตร    ดา้นการแปรรูป 
22.  ถ้าสหกรณ์เปิดร้านขายยาประเภทที ่3  แพทย์ทางเลอืก ท่านมีความคดิเห็นอย่างไร 
       สนใจ เพราะ...................................................................................................................................... 

( ระบุ  ช่ือยา ).................................................................................................................................... 
       ไม่สนใจ เพราะ.................................................................................................................................. 
23.  ความต้องการอืน่ๆ ซ่ึงสหกรณ์จะนําไปพจิารณาเพือ่ให้บริการสมาชิกต่อไป 
         บริการตรวจสุขภาพประจาํปี   ใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการศึกษาในอตัราดอกเบ้ียตํ่า 
          อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................................... 
24.  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ...................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................. 
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25.  ท่านรู้หรือไม่ว่าสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จํากดั  สาขาที ่2  ตั้งอยู่ ณ ทีใ่ด 
       ต.หนองละลอก     ต.บา้นค่าย     ต.หนองบวั    ต.หนองกรับ    ไม่รู้เลยวา่มีสาขาท่ี 2 
 

++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 

โครงการวจิยัการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรม 

ผลการสํารวจฐานข้อมูล 
 

แบบสรปุข้อมูลจากแบบสอบถาม 

อายยุางพาราแปลงอายนุ้อย Frequency Percent 

Valid น้อยกวา่ – 1 ปี  95 5.8 
  2 ปี  138 8.4 
  3 ปี  171 10.4 
  4 ปี  116 7.0 
  5 ปี 81 4.9 
  6 ปี 41 2.5 
  7 ปี 29 1.8 
  8 ปี 22 1.3 
  9 ปี 14 .9 
  10 ปี 36 2.2 
  10 ปีขึน้ไป 51 3.2 
  Total 792 48.3 
ไมม่ขีอ้มลู 849 51.7 
Total 1641 100.0 
 

สายพนัธย์างพาราแปลงอายนุ้อย Frequency Percent 

Valid RRIM 600 723 44.1 
  RRIM 251 17 1.0 
  BPM 24 3 .2 
  PB 235 0 .1 
 Total 743 45.3 
ไมม่ขีอ้มลู  898 54.7 
Total 1641 100.0 
 

อายยุางพาราแปลงอายมุาก Frequency Percent 

Valid 1 - 5  ปี 105 6.5 
  6 – 10 ปี  215 13.2 
  11 – 15 ปี  140 8.5 
  16- 20 ปี  105 6.3 
 21 ปีขึน้ไป  61 3.9 
  Total 626 38.1 
ไมม่ขีอ้มลู  1015 61.9 
Total 1641 100.0 
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สายพนัธุแ์ปลงอายมุาก Frequency Percent 
Valid RRIM 600 543 33.1 
  RRIM 251 9 .5 
  BPM 24 5 .3 
 PB 235 2 .1 
  Total 559 34.1 
ไมม่ขีอ้มลู  1082 65.9 
Total 1641 100 
 

ปริมาณน้ํายางต่อไร่ (กก.) Frequency Percent 
Valid 1 - 5 59 3.60 
  6 - 10 78 4.75 
  11 - 15 22 1.34 
  16 - 20 14 0.85 
  21 – 25  7 0.43 
  26 กโิลกรมัขึน้ไป 10 0.61 
  Total 190 11.6 
ไมม่ขีอ้มลู  1451 88.4 
Total 1641 100.0 
 

ลกัษณะการขาย Frequency Percent 

ขายน้ํายางสด  381 23.2 
ขายยางแผน่ดบิ  23 1.4 
ขายขีย้าง  131 8.0 
อื่นๆ  1 .1 
ขายน้ํายางสด และ ขายยางแผ่นดบิ  7 .4 
ขายน้ํายางสด และ ขายขีย้าง  53 3.2 
ขายยางแผน่ดบิ และ ขายขีย้าง  7 .4 
ขายน้ํายางสด ขายยางแผน่ดบิ และ ขายขีย้าง  3 .2 
  Total 606 36.9 
ไมม่ขีอ้มลู  1035 63.1 
Total 1641 100.0 
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การขายผลผลิต Frequency Percent 

Valid รา้นคา้ใกลบ้า้น 544 33.2 
  พอ่คา้คนกลาง 21 1.3 
  อื่นๆ 13 .8 
  รา้นคา้ใกลบ้า้นและพอ่คา้คนกลาง 2 .1 
  Total 580 35.3 
ไมม่ขีอ้มลู  1061 64.7 
Total 1641 100.0 
 

เม่ือสหกรณ์เปิดรบัซ้ือ Frequency Percent 

Valid ขายใหส้หกรณ์ 837 51.0 
  ขายใหแ้หลง่รบัซือ้เดมิ 111 6.8 
  ยงัไมแ่น่ใจ 1 .1 
  Total 949 57.8 
ไมม่ขีอ้มลู  692 42.2 
Total 1641 100.0 
  

ต้องการให้สหกรณ์ดาํเนินการ Frequency Percent 

Valid 1.  ตัง้จุดรบัซือ้กระจายตามกลุม่ 512 31.2 
  2.  ตวัแทนสหกรณ์รวบรวมแลว้นําสง่สหกรณ์ 62 3.8 
  3.  สมาชกิขายใหส้หกรณ์โดยตรง 164 10.0 
  4.  ตัง้จุดรบัซือ้กระจายตามกลุม่ และตวัแทนสหกรณ์รวบรวมแลว้นําสง่

สหกรณ์ 
40 2.4 

  5.  ตัง้จุดรบัซือ้กระจายตามกลุม่ และสมาชกิขายใหส้หกรณ์โดยตรง 61 3.8 
  6.  ตวัแทนสหกรณ์รวบรวมแลว้นําสง่สหกรณ์ และสมาชกิขายให้

สหกรณ์โดยตรง 
11 .7 

  7.  ตัง้จุดรบัซือ้กระจายตามกลุม่ และตวัแทนสหกรณ์รวบรวมแลว้นําสง่
สหกรณ์ และสมาชกิขายใหส้หกรณ์โดยตรง 

26 1.6 

  Total 876 53.4 
ไมม่ขีอ้มลู  765 46.6 
Total 1641 100.0 
  

แหล่งซ้ือวสัดกุารเกษตร Frequency Percent 

Valid สหกรณ์ 352 21.5 
  รา้นคา้ทัว่ไป 237 14.4 
  Total 589 35.9 
ไมม่ขีอ้มลู  1052 64.1 
Total 1641 100.0 
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 สตูรปุ๋ ย Frequency Percent 

Valid 46-0-0 111 6.76 
  13-13-21 295 18 
  15-15-15 579 35.3 
  16-16-16 63 3.84 
  15-7-18 59 3.6 
  21-0-0 41 2.5 
  18-4-5 17 1.04 
  16-20-0 23 1.4 
  20-8-20 18 1.1 
  20-20-0 1 0.06 
  16-11-14 4 0.24 
  อื่นๆ 3 0.18 
 Total* 1214 74 
ไมม่ขีอ้มลู  818 49.85 
    

หมายเหตุ * หน่ึงคนตอบไดห้ลายขอ้ 
  

ช่ือทางการค้า Frequency Percent 
Valid 1 = หวัววั 125 7.62 
  2 = เรอืใบ 582 35.47 
  3 = รุง่อรุณ 311 18.95 
  4 = กระต่าย 154 9.38 
  5 = รถเกษตร 84 5.12 
  6 = ขา้วทอง 56 3.41 
  7 = ปุ๋ ยอนิทรยีเ์คม ี 177 10.79 
  8 = ปุ๋ ยน้ําหมกั 28 1.71 
  9 = อื่นๆ  2 0.12 
  Total* 1519 92.57 
ไมม่ขีอ้มลู  657 40.0 
   

หมายเหตุ * หน่ึงคนตอบไดห้ลายขอ้ 
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เงินทนุ Frequency Percent 

Valid เงนิทุนตวัเอง 707 43.1 
  กู ้ธ.ก.ส. 11 .7 
  กูธ้นาคารออมสนิ 4 .2 
  กูจ้ากสหกรณ์  474 28.9 
 กูธ้นาคารทหารไทย 0 0 
  กูเ้งนินอกระบบ 11 .7 
  เงนิทุนตวัเอง และกูธ้นาคารออมสนิ 1 .1 
  เงนิทุนตวัเอง และกูจ้ากสหกรณ์ 44 2.7 
  เงนิทุนตวัเอง และกูเ้งนินอกระบบ 1 .1 
  เงนิทุนตวัเอง กู ้ธ.ก.ส. และกูจ้ากสหกรณ์ 4 .2 
  กูธ้นาคารออมสนิ กูจ้ากสหกรณ์ และกูเ้งนินอกระบบ 1 .1 
  Total 1258 76.7 
ไมม่ขีอ้มลู  383 23.3 
Total 1641 100.0 
  

ปัญหาท่ีต้องการให้สหกรณ์ฯ ดาํเนินงาน (เรียงตามลาํดบั) Frequency Percent 

Valid 1. ราคาตกตํ่า 237 14.44 
  2. ลดตน้ทุนการผลติ 211 12.86 
  3. จดัหาตลาด 200 12.19 
  4. ขอ้มลูขา่วสาร 152 9.26 
  5. รวบรวมยางทุกประเภท 219 13.35 
  6. รวบรวมขา้วเปลอืกและแปรรปู 221 13.47 
  7. รวบรวมผลไม ้ 226 13.77 
  Total 1466 89.34 
ไมม่ขีอ้มลู  940 57.3 
Total 1641 100.0 
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แหล่งท่ีซ้ือสินค้าอปุโภค-บริโภค Frequency Percent 

Valid รา้นคา้ใกลบ้า้น 866 52.8 
  ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 109 6.6 
  หา้งสรรพสนิคา้ 72 4.4 
  อื่นๆ 10 .6 
  รา้นคา้ใกลบ้า้น และซุปเปอรม์ารเ์กต็ 127 7.7 
  รา้นคา้ใกลบ้า้น และหา้งสรรพสนิคา้ 56 3.4 
  รา้นคา้ใกลบ้า้น และอื่นๆ  3 .2 
  ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และหา้งสรรพสนิคา้ 12 .7 
  รา้นคา้ใกลบ้า้น  ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และหา้งสรรพสนิคา้ 131 8.0 
  รา้นคา้ใกลบ้า้น  ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หา้งสรรพสนิคา้ และอื่นๆ 3 .2 
  Total 1389 84.6 
ไมม่ขีอ้มลู  252 15.4 
Total 1641 100.0 
  

เม่ือสหกรณ์มีโครงการบริการสินค้าอปุโภค - บริโภคจดัส่งถึงบ้าน Frequency Percent 

Valid สัง่ซือ้จากสหกรณ์ 1085 66.1 
  ซือ้จากรา้นคา้ใกลบ้า้น 216 13.2 
  อื่นๆ 1 .1 
  Total 1302 79.3 
ไมม่ขีอ้มลู  339 20.7 
Total 1641 100.0 
 

ปัญหาด้านการผลิตท่ีประสบอยู่ในปัจจบุนั Frequency Percent 
Valid โรค-แมลง 76 4.6 
  ตน้ทุนปุ๋ ย – ยา สงูขึน้ 675 41.1 
  ขาดพนัธุพ์ชื -ขาดพนัธุส์ตัว ์ 22 1.3 
  อื่นๆ 3 .2 
  โรค-แมลง และตน้ทุนปุ๋ ย – ยา สงูขึน้ 276 16.8 
  โรค-แมลง และขาดพนัธุพ์ชื -ขาดพนัธุส์ตัว ์ 6 .4 
  ตน้ทุนปุ๋ ย – ยา สงูขึน้ และขาดพนัธุพ์ชื -ขาดพนัธุส์ตัว ์ 22 1.3 
  โรค-แมลง  ตน้ทุนปุ๋ ย – ยา สงูขึน้ และขาดพนัธุพ์ชื -ขาดพนัธุส์ตัว ์ 57 3.5 
  ตน้ทุนปุ๋ ย – ยา สงูขึน้  ขาดพนัธุพ์ชื –ขาดพนัธุส์ตัว ์และอื่นๆ  1 .1 
  โรค-แมลง ตน้ทุนปุ๋ ย – ยา สงูขึน้  ขาดพนัธุพ์ชื –ขาดพนัธุส์ตัว ์และอื่นๆ 6 .4 
  Total 1144 69.7 
ไมม่ขีอ้มลู  497 30.3 
Total 1641 100.0 
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ปัญหาผลผลิตด้านการจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตร Frequency Percent 
Valid ขาดการสนบัสนุนขอ้มลูขา่วสารการตลาด 1183 72.09 
  ราคาไมแ่น่นอน 213 12.98 
  ไมม่ตีลาดรบัซือ้ผลผลติ 1081 65.87 
  คุณภาพผลผลติไมไ่ดม้าตรฐาน 123 7.50 
  ดา้นการขนสง่ 87 5.30 
  อื่นๆ 30 1.83 
  Total* 2 0.12 
ไมม่ขีอ้มลู  458 27.91 
Total 1641 100.0 

หมายเหตุ * หน่ึงคนตอบไดห้ลายขอ้ 

ความต้องการให้สหกรณ์ช่วยเหลือ Frequency Percent 

Valid ดา้นวชิาการ 161 9.8 
  ดา้นการตลาด 697 42.5 
  ดา้นปจัจยัการผลติทางการเกษตร 156 9.5 
  ดา้นการแปรรปู 15 .9 
  ดา้นวชิาการ และดา้นการตลาด 4 .2 
  ดา้นการตลาด และดา้นปจัจยัการผลติทางการเกษตร 2 .1 
  ดา้นการตลาด และดา้นการแปรรปู 2 .1 
  ดา้นวชิาการ ดา้นการตลาด และดา้นปจัจยัการผลติทางการเกษตร 1 .1 
  ดา้นวชิาการ ดา้นการตลาด ดา้นปจัจยัการผลติทางการเกษตร และ

ดา้นการแปรรปู 
1 .1 

  Total 1039 63.3 
ไมม่ขีอ้มลู  602 36.7 
Total 1641 100.0 
 

สหกรณ์เปิดร้านขายยาทางเลือก Frequency Percent 

Valid สนใจ 895 54.5 
  ไมส่นใจ 153 9.3 
  Total 1048 63.9 
ไมม่ขีอ้มลู  593 36.1 
Total 1641 100.0 
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บริการอ่ืนๆ ท่ีต้องการให้สหกรณ์บริการสมาชิก Frequency Percent 

Valid ตรวจสขุภาพประจาํปี 821 50.0 
  เงนิกูเ้พือ่การศกึษา ดอกเบีย้ตํ่า 419 25.5 
  อื่นๆ 9 .5 
  ตรวจสขุภาพประจาํปี และเงนิกูเ้พือ่การศกึษา ดอกเบีย้ตํ่า 18 1.1 
  ตรวจสขุภาพประจาํปี และอื่นๆ  1 .1 
  เงนิกูเ้พือ่การศกึษา ดอกเบีย้ตํ่า  และอื่นๆ  1 .1 
  ตรวจสขุภาพประจาํปี  เงนิกูเ้พื่อการศกึษา ดอกเบีย้ตํ่า และอื่น ๆ 1 .1 
  Total 1270 77.4 
ไมม่ขีอ้มลู  371 22.6 
Total 1641 100.0 
 

สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จาํกดั  สาขาท่ี 2  ตัง้อยู่ท่ี Frequency Percent 

Valid ต.หนองละลอก 32 2.0 
  ต.บา้นคา่ย 6 .4 
  ต.หนองบวั 1063 64.8 
  ไมรู่ว้า่มสีาขา 2 270 16.5 
  Total 1371 83.5 
ไมม่ขีอ้มลู  270 16.5 
Total 1641 100.0 
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สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จํากดั 
 

1.  เลขท่ีโครงการ    3/2552 
2. ช่ือโครงการ   โครงการส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใชมู้ลสุกร 
3. หลกัการและเหตุผล  
  เน่ืองจากสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย  จํากัด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลกั  และเป็นการทาํการเกษตรโดยมุ่งใชปุ๋้ยเคมี  ในการบาํรุงรักษาและเพ่ิมผลผลิต
ให้แก่พืชผลของตนเอง  แต่ในสภาพปัจจุบนัน้ี  ปุ๋ยเคมี มีราคาสูงมาก  ทาํให้เกษตรกรประสบปัญหาดา้น
ตน้ทุนการผลิตสูง ซ่ึงหากปีใดประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าก็จะทาํให้สมาชิกยิ่งประสบสภาวะการ
ขาดทุนและมีหน้ีสินพอกพูนไปดว้ย   นอกจากนั้นหากเม่ือมีการใชเ้ป็นระยะเวลานานก็ส่งผลไปถึงสภาพ
ของดินทาํใหดิ้นมีสภาพเลวลง ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตลดลงไปดว้ย  
  จากปัญหาดงักล่าวสหกรณ์ไดเ้ล็งเห็นว่าหากไม่หาทางแกไ้ขจะส่งผลเสียหายต่อสมาชิก
สหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ในการลดตน้ทุนการผลิต โดยลดการใช้
ปุ๋ยเคมีหนัมาใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อเป็นการปรับปรุงบาํรุงดินใหส้มบูรณ์อนัเป็นการเพ่ิมผลผลิตและลดตน้ทุนไป
ในตวัดว้ย อีกทั้งยงัเป็นการคาํนึงถึงความปลอดภยัของตวัสมาชิกและ ผูบ้ริโภคในสงัคมดว้ย 
4. วตัถุประสงค ์
  4.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้การใชมู้ลสุกรเป็นปุ๋ยอินทรีย ์แก่สมาชิก 
  4.2  เพื่อหวงัใหส้มาชิกนาํสมาชิกนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัและเผยแพร่แก่ชุมชน 
  4.3  เพื่อหวังให้สมาชิกเกิดการแลกเปล่ียนความรู้และเกิดเวทีเรียนรู้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 

4.4  เพื่อใหส้มาชิกปรับเปล่ียนแนวคิดในการผลิต โดย   ไม่มุ่งใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียว 
5. การดาํเนินการ 
  5.1 ประชุมช้ีแจงเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เพื่อช้ีแจงทาํความเขา้ใจโครงการ 
  5.2 นาํเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
  5.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานและวิทยากรบรรยาย 
  5.4 จดัเตรียมสถานท่ีและเอกสารการอบรม 
  5.5 ประเมิน ผลโครงการ 
 
6. ระยะเวลาการดาํเนินโครงการ 
  ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินโครงการทั้งสิน 30 วนั  โดยเร่ิมตน้โครงการในวนัท่ี    1  – 30  
มิถุนายน  2553  ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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การดาํเนินการ 
1-6 
มิ.ย. 

7-9 
มิ.ย. 

10-15 
มิ.ย. 

16-17 
มิ.ย. 

18 
มิ.ย. 

19-30 
มิ.ย. 

ผูรั้บผดิชอบ 

1.ประชุมช้ีแจง       หวัหนา้ทีมวิจยั 
2.เสนอเขา้ท่ีประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณา 
   อนุมติั 

      หวัหนา้ทีมวิจยั 

3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวของและ 
   ประชาสัมพนัธ์โครงการแก่สมาชิกและ       
   ผูส้นใจ 

      
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

4.จดัเตรียมสถานท่ี       เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
5.จดัฝึกอบรมแก่สมาชิกและผูส้นใจ       วิทยากร 
6.ประเมินผลโครงการ       หวัหนา้ทีมวิจยั 

7. งบประมาณและค่าใชจ่้าย 
  1.ค่าอาหารกลางวนัผูเ้ขา้อบรม จาํนวน 50 คน คนละ 100  บาท                   6,000  บาท
  2.ค่าตอบแทนวิทยากร                        4,000 บาท
                3.ค่าเอกสารประกอบการอบรม  10  บาท  จาํนวน 50 ชุด                                   500  บาท 
       รวมทั้งส้ิน                                      10,500  บาท
8. เป้าหมาย 
  เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และผูส้นใจ  จาํนวน 50 ราย 
9. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  สมาชิกสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม ไปใชใ้นการลดตน้ทุนการผลิตของตนเอง
โดยลดการใชปุ๋้ยเคมี  อีกทั้งยงัทาํใหดิ้นมีสภาพดีข้ึนช่วยเพิ่มผลผลิต  และยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ป
เผยแพร่แก่เกษตรกรท่ีสนใจในชุมชน   ยงัความกินดีอยูดี่มาสู่ชุมชน และยงัส่งผลดีกลบัมาสู่สหกรณ์ดว้ย 
10. ผูเ้สนอโครงการ 

 
( นายสมัพนัธ์  บูรณยาพร ) 

หวัหนา้ทีมวิจยั 
 
11. ผูเ้ห็นชอบโครงและอนุมติัโครงการ 
 

( รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท ) 
ผูป้ระสานงานโครงการวิจยั 
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กระบวนการดําเนินการวจัิยในรอบ 1 ปี (15 ส.ค.52 – 14 ส.ค.53) 
 

ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรมการวิจยั วนัเดือนปี 
กลุ่มเป้าหมาย/
จาํนวน ผูเ้ข้าร่วม 

เป้าหมาย
การ

ดาํเนินงาน 
ผลลพัธท่ี์ได้ 

1 พฒันาโจทยว์จิยั ปี 
2552 เพือ่พจิารณา
ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
 

16/6/52 ผูป้ระสานงาน 1 
เจา้หน้าทีส่ถาบนั4 
เจา้หน้าที ่สกก.บา้น
คา่ย 2 
 

7 คน ขอ้เสนอโครงการวจิยั ,คาํถาม
วจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
ผลลพัธท์ีค่าดหวงั ผลกระทบที่
คาดวา่จะไดร้บั และขัน้ตอน
กระบวนการดาํเนินงานวจิยั และ
ใหเ้ตรยีมเอกสารขอ้เสนอ
โครงการ จาํนวน 15 ชุด นําเสนอ
วนัที ่25 ม.ิย. 52 

2 ประชุมตดิตาม
ความกา้วหน้า 
การดาํเนินงาน และ
รว่มกนัจดัทาํ
แผนปฏบิตังิาน 
 

29/10/52 ผูป้ระสานงาน 1 คน  
เจา้หน้าทีส่ถาบนั 4 
คน 
นกัวจิยั 2 คน 
กรรมการ  15 คน 
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 5 
คน   
 

27 คน - ทมีวจิยั สกก.บา้นคา่ย รายงาน
ความกา้วหน้าการดาํเนินงานวจิยั 
- แผนทีก่ลยทุธ ์เพือ่ไปจดัทาํเป็น
แผนปฏบิตังิาน 
- ปฏทินิการปฏบิตังิานในรอบ 1 
ปี 
- สรปุรายงานเกีย่วกบัดา้น
การตลาดยางพาราในจงัหวดั
ระยอง 
- ปญัหาทีส่มาชกิสหกรณ์ประสบ
มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก 

3 ระดมความคดิเพือ่
สรปุแผนปฏบิตังิาน
และกจิกรรมทีจ่ะทาํ 

14/11/52 กรรมการ 14 คน 
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 7 
คน 
เจา้หน้าทีส่ง่เสรมิ
สหกรณ์ฯ 2 คน 
ผูต้รวจสอบกจิการ
สหกรณ์ 1 คน 

24 คน แผนปฏบิตังิานของสหกรณ์และ
กจิกรรมทีจ่ะทาํ 

4 ระดมความคดิเพือ่นํา
ขอ้สรปุแผนปฏบิตัิ
งานหารอืผู้
ประสานงานปรบัปรงุ
เพือ่จะไดด้าํเนินการ
ทาํเป็นโครงการ/
กจิกรรมต่อไป 

20/12/52 ผูป้ระสานงาน 1 คน 
เจา้หน้าทีส่ถาบนัฯ 
4 คน 
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 2 
คน 
ผูต้รวจสอบกจิการ
สหกรณ์ 1 คน 

8 คน ขอ้สรปุแผนปฏบิตังิาน โครงการ/
กจิกรรม ทีส่หกรณ์ตอ้ง
ดาํเนินงาน 
- โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลสมาชิก  
- โครงการพฒันาผูน้าํสายเลือด
ใหม่ 
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ลาํดบั
ท่ี 

กิจกรรมการวิจยั วนัเดือนปี 
กลุ่มเป้าหมาย/
จาํนวน ผูเ้ข้าร่วม 

เป้าหมาย
การ

ดาํเนินงาน 
ผลลพัธท่ี์ได้ 

5 การระดมความคดิ
เพือ่จดัทาํโครงการ
จดัทาํฐานขอ้มลู
สมาชกิ  

2/01/53 ผูว้จิยัและเจา้หน้าที่
สหกรณ์ 

2 คน - รา่งแบบสอบถาม เพือ่จดัทาํ 
  ฐานขอ้มลูสมาชกิ 
- การทดสอบแบบสอบถาม 

6 การระดมความคดิ
เพือ่จดัทาํโครงการ
พฒันาผูนํ้ากลุม่
สมาชกิสายเลอืดใหม ่

3/01/53 ผูว้จิยัและเจา้หน้าที่
สหกรณ์ 

2 คน โครงการพฒันาผูนํ้ากลุม่สมาชกิ
สายเลอืดใหม ่

7 การชีแ้จงและอบรม
โครงการพฒันาผูนํ้า
กลุม่สมาชกิสายเลอืด
ใหม ่หวัขอ้ บทบาท 
หน้าที ่และความ
เสยีสละต่อสหกรณ์ 
จาํนวน 2 รุน่ 

1/02/53 
19/02/53 

ผูว้จิยัและเจา้หน้าที่
สหกรณ์ 

150 คน ผูเ้ขา้รว่มการอบรมมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจ บทบาท หน้าที ่และความ
เสยีสละต่อสหกรณ์ และเขา้ใจ
วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันา
ผูนํ้ากลุม่สมาชกิสายเลอืดใหม ่

8 การประชุมกลุม่
สมาชกิเพือ่ระดม
ความคดิเหน็ทัง้ 28 
กลุม่ การทาํงานวจิยั 

16/02 ถงึ 
30/03/53 

ผูว้จิยัและเจา้หน้าที่
สหกรณ์  

5 คน ไดค้วามคิดเห็นทั้ง 28 กลุ่ม  
 

9 โครงการส่งเสริมการ
ลดตน้ทุนการผลิตใน
พืชเศรษฐกิจโดยใช้
มูลสุกร รุน่ที ่1 

18/06/53 สมาชกิสหกรณ์ 
ทีมวทิยากร  
 

67 คน 
4 คน 

สมาชิกไดน้าํความรู้มาใชใ้นการ
ลดตน้ทุนและนาํไปเผยแพร่แก่
ชุมชนของตน 

10 กิจกรรมเรียนรู้ระบบ
บริหารจดัการสหกรณ์ 
“การสร้างเอกภาพใน
การทาํงานร่วมกนั
อยา่งบูรณาการสู่การ
บรรลุวสิัยทศัน์” 

19/07/53 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
นกัวจิยั  

4 คน 
1 คน 

เกิดการเรียนรู้และการทาํงานเป็น
ทีม การวางแผน การมีส่วนร่วม
รับผดิชอบร่วมกนั 

11 โครงการส่งเสริมการ
ลดตน้ทุนการผลิตใน
พืชเศรษฐกิจโดยใช้
มูลสุกร รุ่นท่ี 2 

9/09/53 สมาชกิสหกรณ์ 
ทีมวทิยากร  
 

87 คน 
4 คน 

สมาชิกไดน้าํความรู้มาใชใ้นการ
ลดตน้ทุนและนาํไปเผยแพร่แก่
ชุมชนของตน 

 

 


