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โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา  เปนการดําเนินการภายใตชุด
โครงการวิจัย การขับเคล่ือนการพัฒนาขบวนการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยมี รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูประสานงานกลาง ในการ
ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลโครงการ งานวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคาเปนการวิจัย                
ท่ีเกิดจากแนวคิดรวมกันระหวาง ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ และสํานักจัดต้ังและสงเสริม
สหกรณ ซ่ึงมองเห็นโอกาสท่ีจะพัฒนาสหกรณนิคมในรูปของสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในทิศทางของ
การพัฒนาเชิงบูรณาการท่ีจะรณรงคใหสมาชิกสหกรณนิคมต่ืนตัวท่ีจะมาวางแผนการผลิตรวมกัน        
ในการพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและวิถีชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิก ชุมชนและสังคม                
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาสหกรณฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 - 2554)  

 การดําเนินการวิจัย ท่ีสําเร็จไดในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยตองขอขอบคุณ สหกรณนิคม
ตนแบบ 4 แหง ท่ีใหความรวมมือในการระดมความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาสหกรณนิคม  ขอขอบคุณทีมงานจากสถาบันวิชาการดานสหกรณในฐานะผูประสานงาน
กลาง ท่ีใหคําแนะนํา และชวยเหลือทีมวิจัยมาโดยตลอด และขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยท่ีสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ และไดสรางโอกาสใหทีมวิจัยไดเขามา
เรียนรูกระบวนการวิจัย และกระบวนการมีสวนรวมท่ีทรงคุณคา จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว                   
ณ โอกาสนี้  

 
คณะผูวจิัย 

กันยายน 2552 
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ชื่อเร่ือง  เครือขายสหกรณนิคมเชิงคณุคา 

โดย  ทีมวิจัยสวนจัดนิคมสหกรณ  สํานักจัดตัง้และสงเสริมสหกรณ 

ป  2552 

     บทคัดยอ 
   
      เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา  เปนการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
(Participatory Action Research) ภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาท่ีเปนธรรม มีวัตถุประสงค 4  ประการ คือ 1) สํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
สหกรณนิคม 2) สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม                    
3) ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง 4) พัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูล ศักยภาพและ     
การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีสหกรณทดลอง 1 แหง โดยมีกระบวนการวิจัยแบงออกเปน 6 ข้ันตอน              
คือ 1) การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลรายสหกรณ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนแมบทโดยทีมงาน
นิคมสหกรณ 2) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา แกผูนํา
สหกรณ ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ และผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ 3) การจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะของการสรางกระบวนการ              
มีสวนรวม จากผูเกี่ยวของท้ังฝายสหกรณและเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 4) การพัฒนาตัวแบบสหกรณ
นิคมเชิงคุณคา ในสหกรณท่ีคัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4 สหกรณโดยการพัฒนาจะเร่ิมจากการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนดําเนินการท่ีคํานึงถึงแผนชุมชนและท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนไปภายใตกรอบแนวคิด
สหกรณนิคมเชิงคุณคา 5) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ
นิคม ทีมวิจัยตัวแบบสหกรณนิคม 4  สหกรณ เพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณ
นิคมเชิงคุณคา” และการเช่ือมโยงกับภาคีพันธมิตร 6) การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและ            
การใชประโยชนท่ีดินในสหกรณตัวแบบ 1 แหง ภายใตทีมท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญดานการจัดทําแผนท่ี 
GIS  (Geographic Information System : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ) 

จากการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลรายสหกรณ พบวามีสหกรณนิคมท่ีจดทะเบียน
ในระบบของกรมสงเสริมสหกรณท้ังส้ิน  93  สหกรณ มีจํานวนสมาชิกสหกรณประมาณ 180,000 ราย 
และสมาชิกประกอบอาชีพอยูในพื้นท่ีประมาณ 150,000  ราย อาชีพหลักของสมาชิก ไดแก การทํานา 
ทําสวน ทําไร ฯลฯ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมแกผูนําสหกรณและ
หัวหนานิคมสหกรณ เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนเวทีท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของใน
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การพัฒนาสหกรณไดเขามามีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น ซ่ึงขอมูลบางสวนท่ีไดจากการจัดทํา
เวทีทําใหไดทราบถึงประเด็นสําคัญท่ีหนวยงานภาครัฐตองนําไปปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแผนงาน 
โครงการ ท่ีจะนํามาพัฒนาสหกรณนิคม จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาการกําหนดแผนงานโครงการ
พัฒนาสหกรณนิคมจะเปนการกําหนดจากบนลงสูระดับลาง แตผลจากการทําเวทีรวมกันระหวาง         
ผูมีสวนเกี่ยวของทําใหทราบวาแผนงาน โครงการในการพัฒนาสหกรณนิคม ท่ีจะประสบผลสําเร็จได 
จําเปนตองมาจากการกําหนดแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติรวมกันระหวาง ผูนําสหกรณและหัวหนา
นิคมสหกรณ เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค การแปลงแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดนั้น      
ผูกําหนดแผนจะตองมีบทบาทในการขับเคล่ือนในระดับพื้นท่ี  ดังนั้น (ราง) แผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม จึงเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณนิคมไดรวมกันกําหนด
แนวทาง ซ่ึงจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและ
การใชประโยชนท่ีดินในสหกรณตัวแบบ 1 แหง เปนการทดลองศึกษาวาปจจุบันสมาชิกสหกรณนิคม
สวนใหญท่ีได รับการจัดสรรท่ีดินทํากินจากกรมสงเสริมสหกรณมีการใชประโยชนในท่ีดิน             
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการ
สงเสริมสหกรณสําหรับกรมสงเสริมสหกรณ  และเปนเคร่ืองมือชวยในการบริหารการดําเนินงานของ
สหกรณ ซ่ึงประเด็นสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินของสมาชิก ไดแก  1) กรมฯ กําหนด
นโยบายในการสงเสริมสหกรณนิคม โดยขับเคล่ือนแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ซ่ึงมี            
แนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมดานการเพิ่มองคความรูดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร           
(แผนท่ี  GIS)ใหกับบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ  ท้ังระดับสวนกลางและระดับพื้นท่ี รวมถึง         
เตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของสหกรณนิคมใหมีองคความรู เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาของ       
กรมสงเสริมสหกรณ 2) สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ สามารถนําขอมูลการใชประโยชนในท่ีดิน
ของสมาชิก มาใชประโยชนในการวางแผนงาน และจัดโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ 3) สามารถขยายผลการจัดทําแผนท่ี GIS สูสหกรณนิคมท่ัวประเทศ โดยเพิ่มองคความรูดาน
การจัดแผนท่ี GISใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ัวประเทศและบุคลากรสหกรณนิคม เพื่อใช
ประโยชนในแผนท่ี GIS   
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

กรอบแนวทางการดําเนินงานของสหกรณนิคม ภายใตการสงเสริมของกรม
สงเสริมสหกรณในหลายทศวรรษท่ีผานมานั้น เปนไปในทิศทางของการดําเนินงานธุรกิจแบบ
อเนกประสงค (multi-purpose co-operatives) เหมือนกับสหกรณการเกษตรทั่วไป แตไดเพิ่มภารกิจ
ดานการจัดหาที่ดินทํากินใหแกสมาชิกอีกดานหนึ่ง 

การดําเนินงานของสหกรณนิคมท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีปญหาและขอจํากัด
อยูหลายประการ แมจะมีหนวยนิคมสหกรณ ซ่ึงเปนหนวยราชการสวนภูมิภาคของกรมสงเสริม
สหกรณ ท่ีทําหนาท่ีสงเสริมอยูในพื้นท่ี โดยเนนไปที่การจัดรูปท่ีดินตลอดจนการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสหกรณใหมีศักยภาพ และความพรอมท่ีจะสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
สหกรณก็ตาม โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญหลายประการท้ังขอจํากัดเร่ืองภูมิทัศน คุณภาพท่ีดินทํากิน            
การละท้ิงท่ีดินทํากินท่ีไดรับการจัดสรร และการจิตสํานึกความรวมมือกันของสมาชิกสหกรณนิคม        
จึงทําใหการดําเนินงานของสหกรณนิคมยังไมกาวหนาเทาท่ีควร 

ขอมูลท่ีไดจากการจัดประชุมระดมความคิด ระหวางหัวหนาฝายสหกรณนิคม 2-3 
คร้ังท่ีผานมาในรอบป 2550 ช้ีใหเห็นประเด็นท่ีเปนโอกาสท่ีจะพัฒนาสหกรณนิคมในรูปของ
สหกรณนิคมเชิงคุณคา ในทิศทางของการพัฒนาเชิงบูรณาการท่ีจะรณรงคใหสมาชิกสหกรณนิคม
ต่ืนตัวท่ีจะมาวางแผนการผลิตรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของสหกรณนิคมท่ีจะเปนแมขาย 
เพื่อพัฒนาไปสูการเช่ือมโยงเครือขายตามหวงโซอุปทานท่ีจะบูรณาการความรวมมือระหวาง
สหกรณและองคกรพันธมิตร ท่ีจะพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและวิถีชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชน
แกสมาชิก ชุมชนและสังคม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาสหกรณฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงไดผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลวเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2550           
ท่ีผานมา 

กระบวนการเตรียมคน และการระดมความคิดระหวางสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ หัวหนาสวนจัดนิคมสหกรณและหัวหนาหนวยนิคมสหกรณ เห็นชอบท่ีจะจัดแผนแมบท
พัฒนาสหกรณนิคม ท่ีสอดรับกับแผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) แผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ร.บ. ปาชุมชน เนื่องจากเล็งเห็นวา จะชวยใหสมาชิก
สหกรณนิคม จํานวน 200, 000 ครัวเรือน ท่ีครอบครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจํานวน 5 ลานไร กระจาย
อยูในพื้นท่ี 33 จังหวัด ไดเขามามีสวนรวมกับเจาหนาท่ีของหนวยนิคมสหกรณในการวางแผน           
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ทิศทางการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดิน และแผนปฏิบัติการของสหกรณนิคม เพื่อสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาประเทศในเร่ือง การแกไขปญหาความยากจน การอนุรักษส่ิงแวดลอม การ
จัดการปาชุมชน และอ่ืน ๆ เพื่อคนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี สําหรับการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณนิคมบนหลักการสหกรณ ใหเกิด
เปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 ตอไป 

การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สําหรับโครงการวิจัยการพัฒนา
เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในคร้ังนี้เปนเร่ืองของการเตรียมการสําหรับการจัดทําฐานขอมูล 
กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาในเชิงระบบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ โดยท่ีทีมประสานงานกลางจะใชกระบวนการวิจัยเขาถึง ผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ระดับในการพัฒนาสหกรณนิคม ท้ังภาครัฐ ภาคสหกรณ ภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมท่ีทุกสวนฝายชวยกันทํา
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาสหกรณนิคมท่ีจะสามารถ
เช่ือมโยงความรวมมือต้ังแต กิจกรรมการผลิตของสมาชิกสหกรณข้ึนปฐม ผานระบบเครือขายจาก
กิจกรรมกลางน้ําซ่ึงจะเกี่ยวของกับปลายน้ํา ผูประกอบการในตลาด สําหรับผลิตภัณฑและบริการ 
อันจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการเปล่ียน วัฒนธรรมการทํางานของสหกรณ
นิคม และการใชประโยชนในท่ีดินทํากินของสมาชิกสหกรณนิคมอยางบูรณาการ อันจะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับชีวิตความเปนอยูของ
สมาชิกในท่ีสุด  

คําถามวิจัย 

1. แนวทางการพัฒนาสหกรณ นิคมอยางเปนระบบ เพื่อกอใหเกิดการใชประโยชน
ในท่ีดินและนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ควรมีทิศทางอยางไร 

2. แนวทางปฏิบัติสําหรับการพัฒนาสหกรณนิคมสูการเปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
ท่ีจะกอใหเกิดการใชประโยชนในท่ีดินอยางงเหมาะสม โดยมีสหกรณเปนแกนประสานการมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดในแนวทางของการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา เปน
อยางไร 

3. ตัวแบบสําหรับฐานขอมูลท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา เปน
อยางไร 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน สํากรับการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณนิคม 
2. สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อจัดทําแผนแมบท การพัฒนาสหกรณนิคม 
3. ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง 
4. พัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูล ศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีสหกรณ

ทดลอง 1 แหง 
 
ตารางท่ี  1  แผนงานของโครงการ 

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

1. การประชุมเตรียมงานระหวางทีม
ประสานงานกลาง -หั วหน า ทีม
นักวิจัย 

            

2. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู             
3. การรวบรวมและจัดทําขอมูลราย
สหกรณ 

            

4. การจัดทําแผนแมบท             
5. การจัดทํารายงานความกาวหนา             
6. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู             
7. การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคม
เชิงคุณคา 

            

8. การพัฒนาตัวแบบ “ฐานขอมูล” 
ศักยภาพการใชประโยชนท่ีดิน 

            

9. การจัดประชาพิจารณแผนแมบท             
10. การสังเคราะห-จัดทํารายงาน             
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กระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1  กระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

การสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
สหกรณนิคม 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
เก่ียวกับการพัฒนาสหกรณนิคม

การจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณนิคม 

การพัฒนาตัวแบบ
ฐานขอมูลศักยภาพและ
การใชประโยชนที่ดินใน

การจัดเวทีแลก 
เปล่ียนเรียนรู 

การพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ 

แผนกลยุทธและแผนดําเนินการ
สหกรณนิคมตัวแบบ 4 แหง 

ฐานขอมูล 
สหกรณ
นิคม 

ตัวแบบฐานขอมูล
ศักยภาพและการใช
ประโยชนที่ดินใน

รายงานผลการดําเนินงาน/
ขอเสนอสําหรับแนวทางการ

สนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม 

แผนการใช
ประโยชนที่ดินของ

สมาชิก 

แผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณ

นิคม 
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การดําเนินการวิจัย จะประกอบดวยข้ันตอน ดังตอไปนี้ (รูปท่ี 2) 
1) การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนแมบท

โดยทีมงานหนวยนิคมสหกรณ 
2) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา แกผูนํา

สหกรณและหัวหนาหนวยนิคม ผูอํานวยการสวนจัดนคิมสหกรณ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
3) การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะ

ของการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเกี่ยวของท้ังฝายสหกรณและฝายสงเสริม 
4) การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณท่ีคัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4 

สหกรณ โดยการพัฒนาจะเร่ิมจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการ ท่ีคํานึงถึงแผนชุมชน
และท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนไปภายใตกรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา 

5) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณนิคม ทีม
วิจัยตัวแบบสหกรณนิคม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณนิคม
เชิงคุณคา” และการเช่ือมโยงกับภาคีพันธมิตร 

6) การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในสหกรณตัวแบบ 1 
แหง ภายใตทีมท่ีปรึกษา/ผูเชียวชาญการจัดทําแผนท่ี GIS 
 
ผลลัพธของงานวิจัย 

1. ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และ
เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ในทิศทางท่ีสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม 
  2. แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงจะใชเปนกรอบทิศทางการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร การพัฒนาสหกรณนิคม ไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงเปนรูปแบบ
ของสหกรณนิคมท่ีมุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิก และสหกรณท่ีจะนําท่ีดินใน
ครอบครองมาวางแผนการผลิตรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซ่ึงจะตอยอดไปสูการ
พัฒนาระบบการตลาดท่ีจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการจําหนายผลผลิตของสมาชิก ผานภาคีพันธมิตร 
ท่ีมีเปาหมายรวมกัน 

3. ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ 
4. ฐานขอมูลสหกรณนิคม 100 แหง 
5. ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในสหกรณ

ตัวอยาง 1 แหง 
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ผลกระทบท่ีคาดหวัง 

1. เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการทัศนของผูมีสวนเกี่ยวของในเร่ืองทิศ
ทางการพัฒนาสหกรณนิคม การจัดการส่ิงแวดลอม การใชประโยชนท่ีดิน การเช่ือมโยงหวงโซ
อุปทาน เพื่อเปนแกนนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมในการแกไขปญหา
ความยากจนของสมาชิกสหกรณนิคม 200, 000 ครัวเรือน ท่ีมีกรรมสิทธในท่ีดินสหกรณนิคม 5 
ลานไร 

2. ลดปญหา/ขอจํากัด การละท้ิงท่ีดินของสมาชิกนิคมท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
3. เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณ 

ท่ีจะมารวมมือกันในการพัฒนาใหเกิดเปน “ระบบคุณคา” ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของ ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีจะใหคนอยูได ปาอยู
ได และมีส่ิงแวดลอมท่ีดี 

4. ไดขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากภาครัฐ 
นิยามศัพท 

“นิคมสหกรณ”  คือ  บริเวณท่ีรัฐไดออกกฎหมายกําหนดขอบเขตพื้นท่ีจัดการ
พัฒนาปรับปรุงท่ีดินใหเหมาะสมแกการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพการเกษตร แลวจัดสรร
ท่ีดินใหกับเกษตรกรที่เดือดรอน ไมมีท่ีดินทํากินไดเขาทํากินประกอบอาชีพและต้ังบานเรือนอยู
อาศัยเปนหลักแหลงพรอมกับสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณ 

“สหกรณนิคม”  คือ สหกรณท่ีจดัต้ังจากเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรท่ีดินจากทาง
ราชการ รวมตัวกันจัดต้ังข้ึน โดยจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณนิคม มีจุดมุงหมายเพื่อใหราษฎรผู
ยากไร      ซ่ึงไดรับการจัดสรรท่ีดินใหอยูดี กินดี มีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยดําเนินกิจกรรม
รวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยวิธีการสหกรณ 

“แนวทางการพัฒนาสหกรณนิคม”  คือ กรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณนิคม 
ระหวางป 2553 – 2554  

“วิสัยทัศน (VISION)”  ภาพในอนาคตของสหกรณนิคมท่ีควรจะเปน 
  “พันธกิจ (MISSION)”  คําประกาศ จุดมุงหมาย และขอบเขตการปฏิบัติ                   

ท่ีพึงกระทําเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน 
“เปาประสงค (GOAL)”  ส่ิงท่ีตองการบรรลุผลลัพธท่ีสามารถวัดไดภายในกรอบ

เวลาท่ีกําหนด 
“ตัวชี้วัด (KPI)”  ส่ิงท่ีกําหนดข้ึนเพื่อใชวัดความสําเร็จของการดําเนินการของ

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
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“ยุทธศาสตร (STRATEGY) ” ทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม
วิสัยทัศนของแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 

“คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)”  องคการสัมพันธภาพสหกรณ
ระหวางประเทศไดใหความหมายไววา “Co-operatives are based on the values of self-help,self-
responsibility,democracy,equality,equity and solidarity, In the tradition of their founders,               
co-operative members believe in the ethical values of honesty,openness social responsibility and 
caring for others. ”  สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง
ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเปนเอกกภาพ สมาชิกสหกรณ
เช่ือม่ันในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความ 
เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเร่ิมการสหกรณ 

คุณคาของสหกรณแบงเปน  2  สวน  คือ สวนท่ีเปนพื้นฐานของสหกรณ และ 
สวนท่ีเปนความเช่ือม่ันของสมาชิกสหกรณคุณลักษณะแหงการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม รวมท้ังคุณคาทางจริยธรรมแหงความซ่ือสัตย ความเปดเผย 
ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
  “สหกรณนิคมเชิงคุณคา”  คือ สหกรณท่ีมีแบบแผนการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Autonomous) ดําเนินงานอยางเขมแข็งเพื่อนําประโยชน 
สูสมาชิกและชุมชน 
  “เครือขายคุณคา”   วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว
กาวทันการเปล่ียนแปลง เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิก 
  “หวงโซอุปทาน” หมายถึง การศึกษาการเคล่ือนไหวของวัตถุดิบ สารสนเทศ และ
บริการจาก   ผูจัดจําหนาย (Suppliers) ผานโรงงานไปจนถึงผูบริโภคคนสุดทาย โดยมีกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของคือการส่ังซ้ือการขนสงวัตถุดิบการวางแผนและการควบคุมการผลิตการพาณิชยและการ
ควบคุมสินคาคงคลังการกระจายและขนสงสินคาองคกรธุรกิจประกอบกิจกรรมธุรกิจในการสง
มอบสินคาหรือบริการใหแกลูกคา กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรม “สรางมูลคา” ของทรัพยากรธุรกิจ
ใหเกิดเปนสินคาหรือบริการและสงมอบ “มูลคา” นั้นใหแกลูกคา  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System, GIS ) คือ ระบบ
หนึ่งท่ีสามารถนําไปใชในการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ใชในการ
รวบรวมแผนที่ใหอยูในรูปแบบแผนท่ีเชิงตัวเลข(Digital Map) เพื่อการวิเคราะหรวมกับขอมูล      
เชิงบรรยายท่ีอธิบายถึงรายละเอียดตางๆ ของสัญลักษณในแผนท่ี เพื่อใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด       
ตามตองการ 
 



บทท่ี 2  
สถานการณในพ้ืนท่ีกอนเขาดําเนินการวิจัย 

ประวัติความเปนมาของสหกรณนิคม 

สหกรณนิคม คือ สหกรณท่ีจัดต้ังจากเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรท่ีดินจากทาง
ราชการรวมตัวกันจัดต้ังข้ึน โดยจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณนิคม มีจุดมุงหมายเพื่อใหราษฎร       
ผูยากไร ซ่ึงไดรับการจัดสรรท่ีดินใหอยูดีกินดี มีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยดําเนินกิจกรรม
รวมกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยวิธีการสหกรณ  

การจัดสหกรณนิคมเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว โดยรัฐบาลไดชวยเหลือเกษตรกรท่ีสูญเสียท่ีดินจากการไปจํานองกับนายทุน โดยได
จัดซ้ือท่ีนา ราชพัสดุจากกระทรวงการคลังเนื้อท่ี 4,109 ไร ในทองท่ีอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
มาจัดสรรใหสมาชิกและจัดต้ังเปนสหกรณการเชาท่ีดินลําลูกกา จํากัด เม่ือป พ.ศ. 2478 นับเปนการ
จัดท่ีดิน โดยวิธีการสหกรณ แหงแรกในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ. 2480 ทางราชการจัดต้ัง 
นิคมสหกรณ  ในทองท่ีอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื้อท่ี 8,913 ไร จัดสรรท่ีดินใหเกษตรกร
และจัดต้ังสหกรณในรูปสหกรณนิคม คือ สหกรณนิคมสันทราย จํากัด และไดจัดต้ังสหกรณนิคม
รูปสหกรณการเชาท่ีดินข้ึนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติท่ีเส่ือมโทรม ในทองท่ีอําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เนื้อท่ี 46,974 ไร คือสหกรณการเชาท่ีดินบางสะพาน จํากัด เม่ือป พ.ศ. 
2518  

วัตถุประสงคของสหกรณนิคม  เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการแกสมาชิก ในดานการ
ประกอบอาชีพเพื่อใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เหตุท่ีรัฐบาลสนับสนุนใหมีการจัดดั้ง
สหกรณข้ึนในพื้นท่ีจัดนิคมสหกรณ เนื่องจากมีความประสงคท่ีจะสงเสริมราษฎรท่ีเขามาอยูใน
นิคมสหกรณ ใหมีอาชีพทางการเกษตรท่ีม่ันคงและมีรายไดสูงข้ึน และมีสถาบันของตนเองในการ
เปนส่ือกลางท่ีจะใหบริการดานตาง ๆ แกสมาชิก ดําเนินธุรกิจในรูปอเนกประสงค โดยมีรัฐชวย
สนับสนุนสงเสริมในการดําเนินงานเพื่อจะไดบังเกิดผลดีแกสมาชิก  

รูปแบบของสหกรณนิคม สหกรณนิคมแบงได 3 รูป รูปนิคมสหกรณ จัดตั้งใน
นิคมสหกรณท่ีกรมสงเสริมสหกรณ รับมอบท่ีดินมาดําเนินกรจัดสรรใหเกษตรกรในรูปนิคม
สหกรณ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 เกษตรกรท่ีไดรับ
การจัดสรรท่ีดินจะรวมตัวกันจัดต้ังเปนสหกรณ จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทนิคม สมาชิก
สหกรณรูปนี้ เม่ือสมาชิกปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีทางราชการกําหนดแลว จะไดกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
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ท่ีไดรับจัดสรรนั้นในที่สุด  รูปสหกรณการเชาท่ีดิน จัดต้ังในนิคมสหกรณท่ีจัดท่ีดินในปาสงวน
แหงชาติเส่ือมโทรมซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณรับมาดําเนินการจัดสรรใหราษฎรและจัดต้ังเปน
สหกรณ สมาชิกจะ มีสิทธิเขาครอบครองทํากินในที่ดินท่ีไดรับการจัดสรรนั้นโดยเสียคาเชา 
เกษตรกรมีสิทธิเชาท่ีดิน  ระยะยาวไมมีโอกาสไดกรรมสิทธ์ิ แตตกทอดทางมรดกได รูปสหกรณ
การเชาซ้ือท่ีดิน จัดต้ังในนิคมสหกรณท่ีกรมสงเสริมสหกรณจัดซ้ือจากองคกรของรัฐหรือเอกชน 
มาปรับปรุงจัดสรรใหเกษตรกรและไดรวมจัดต้ังเปนสหกรณ เม่ือสมาชิกสงคาเชาซ้ือท่ีดินและ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ แลวจะไดรับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้น การจัดสรรท่ีดินนี้จะปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในลักษณะการเชา
ทรัพยสินหรือเชาซ้ือ   

นิคมสหกรณ คือ บริเวณท่ีรัฐไดออกกฎหมายกําหนดขอบเขตพื้นท่ีจัดการพัฒนา
ปรับปรุงท่ีดินใหเหมาะสมแกการอยูอาศัย และประกอบอาชีพการเกษตรแลวจัดสรรท่ีดินใหกับ
เกษตรกรที่เดือดรอน ไมมีท่ีดินทํากินไดเขาทํากินประกอบอาชีพและต้ังบานเรือนอยูอาศัยเปนหลัก
แหลงพรอมกับสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันต้ังสหกรณ  

การจัดตั้งและการดําเนินงาน  การจัดต้ังสหกรณนิคม ใชวิธีการและหลักเกณฑ
เดียวกับการจัดต้ังสหกรณการเกษตร การดําเนินงานของสหกรณนิคมมีลักษณะอเนกประสงค
เชนเดียวกับสหกรณการเกษตร คือมีธุรกิจตางๆ ท้ังทางดานสินเช่ือ การซ้ือ การขาย การแปรรูป  
การสงเสริมอาชีพและการบริการสังคม ในสวนของการจัดท่ีดินเปนการดําเนินงานโดยรัฐ            
ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับการจัดท่ีดิน การปรับปรุงท่ีดิน การจัดสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อประโยชนใน
การประกอบอาชีพและท่ีอยูอาศัย สําหรับงานของสหกรณนิคมนั้นจะเกี่ยวของกับการจัดท่ีดินซ่ึง
เปนผูรับการจัดสรรท่ีดินทางราชการ และผูกพันตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 
2511 และในกรณีของสหกรณการเชาซ้ือท่ีดิน กรมสงเสริมสหกรณไดใชเงินงบประมาณ  และทุน
หมุนเวียนฯ   จัดซ้ือท่ีดินจากหนวยราชการและเอกชนเพื่อจัดใหเกษตรกรที่ไมมีท่ีดินทํากินของ
ตนเอง  หรือมีนอยไมเพียงพอ  แกการทํากิน  ไดมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองโดยวิธีการสหกรณ 
การจัดสรรใหสมาชิกฯ เขาทํากินในที่ดิน  แบงออกเปน  2  รูปแบบ คือ 1) ใหสมาชิกฯเชาซ้ือท่ีดิน 
2)  ใหสมาชิกฯ เชาท่ีดิน  โดย กรมฯ ทําสัญญาเชาท่ีดินกับสหกรณฯ และสหกรณฯ นําไปให
สมาชิกฯ เชาและเก็บคาเชาท่ีดินสงเปนเงินรายไดแผนดิน 
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สถานการณการจัดท่ีดินและการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 
  กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการจัดท่ีดินโดยวิธีการสหกรณ  แบงตามประเภทการ
ไดมาของดิน เปน 3 รูป คือ รูปนิคมสหกรณ จํานวน 37 นิคมสหกรณ (ประกาศส้ินสภาพนิคม
สหกรณแลว จํานวน  1  นิคมสหกรณ)  รูปเชาท่ีดิน  จํานวน  13 นิคมสหกรณ  และรูปเชาซ้ือท่ีดิน 
จํานวน 11 นิคมสหกรณ  มีพื้นท่ีจัดสรร (รูปนิคมสหกรณ) จํานวนท้ังส้ิน 3,071,664 ไร และจัดสรร
ใหกับสมาชิกแลว จํานวน 2,068,623  ไร และไมไดนํามาจัดสรร จํานวน 1,003,041 ไร สมาชิก
ไดรับการจัดสรรท่ีดินโดยเฉล่ีย คนละไมเกิน 50  ไร  และสมาชิกรวมตัวกันจัดต้ังเปนสหกรณ
ประเภทสหกรณ จํานวน  93  สหกรณ (จากฐานขอมูลในทะเบียนสหกรณป พ.ศ.2550) 
  จากการสํารวจขอมูลพบวา สมาชิกใชประโยชนในท่ีดินเพื่อทําการเกษตร จํานวน 
154,473  ครัวเรือน และประกอบอาชีพดานการเกษตร เชน  ทํานา ทําไร ยางพารา  ปาลมน้ํามัน                    
  ในอดีตท่ีผานมาภาครัฐ มีนโยบายท่ีจะเรงรัดการออกเอกสารสิทธ์ิใหกับสมาชิกให
เสร็จส้ินโดยเร็ว เพื่อท่ีประกาศส้ินสภาพนิคมสหกรณ โดยไมไดเล็งถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมา
ภายหลังจากการสิ้นสภาพนิคม คือการขาดความยั่งยืนในการใชประโยชนในท่ีดิน เพราะสมาชิก
ไดรับเอกสารสิทธ์ิแลวจะไมรักและหวงแหนในท่ีดินของตนเอง ประกอบกับขาดแนวทางการ
พัฒนาสหกรณนิคมท่ีชัดเจน ในเร่ืองการพัฒนาอาชีพ  การใชประโยชนในท่ีดินและการมีสวนรวม
ของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีสหกรณต้ังอยู 
  สหกรณนิคมมีจุดเดนคือ สมาชิกมีพื้นท่ีดินประกอบอาชีพติดตอกันเปนผืนใหญ 
จํานวน 5 ลานไร  เปนสังคมชุมชนขนาดใหญ มีสมาชิก ประมาณ  200,000 ครอบครัว และ            
มีหนวยงานภาครัฐดูแล มีศักยภาพพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในดานการเกษตรแบบยั่งยืนได       
จุดดอย สมาชิกยังขาดความรักความหวงแหนและการใชประโยชนในท่ีดิน ไมคํานึงถึงคุณภาพ
ท่ีดินทํากิน และการละท้ิงท่ีทํากิน 

จุดเร่ิมตนของงานวิจัย 
  ปญหาของนิคมสหกรณไดนําเขาสูเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นระหวาง
หัวหนานิคมสหกรณ ในป 2550 ท่ีผานมา ไดมองเห็นประเด็นท่ีจะเปนโอกาสท่ีจะพัฒนาสหกรณ
นิคมรูปของสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในทิศทางของการบูรณาการท่ีจะรณรงคใหสมาชิกสหกรณ
นิคมต่ืนตัวท่ีจะมาวางแผนการผลิตรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของสหกรณนิคมท่ีจะเปนแม
ขาย เพื่อพัฒนาไปสูการเช่ือมโยงเครือขายตามหวงโซอุปทานท่ีจะบูรณาการความรวมมือระหวาง
สหกรณและองคกรพันธมิตร ท่ีจะพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และวิถีชีวิตเพื่อเกิดประโยชน 
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แกสมาชิก ชุมชน สังคม ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2     
(พ.ศ. 2550 – 2554)  และไดขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ผานสถาบันวิชาการดานสหกรณ เพื่อดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อคนหาแนว
ทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปนระบบ มุงเนนการพัฒนาใชประโยชนในท่ีดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด   
 



บทท่ี 3 
กระบวนการวิจัย 

 
การดําเนินงานตามโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคม ในคร้ังนี้ มีทีมวิจัยท้ังหมด 

จํานวน  12  คน  แยกตามผลลัพธของงานวิจัย โดยมี นายประพฤทธ์ิ   โภคา  หัวหนาทีมวิจัย ดูแล
และขับเคล่ือนการดําเนินงานท้ัง 2  ทีม  ดังนี้  

1. ทีมวิจัยจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณ
นิคม จํานวน   8   คน ประกอบดวย  นางสาวชัญญา  จงทัน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนจัด
นิคมสหกรณ นายสุวิช  นอยอ่ิม  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ 
นางสาวอัจฉรา  สุขเสวก นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ฝายบริหารท่ัวไป  นางสาวไพรวรรณ  
ตระกูลชัยชนะ นักวิชาการเกษตร สวนจัดนิคมสหกรณ พรอมดวย ผูอํานวยการนิคมสหกรณ
ตนแบบ  4  นิคมสหกรณ 

 2.  ทีมวิจัยรับผิดชอบจัดทําแผนการพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใช
ประโยชนท่ีดิน การจัดทําแผนท่ี GIS จํานวน  3  คน ประกอบดวย   นายสุริยะ   คําปวง  หัวหนาฝาย
ควบคุมการถือครองที่ดิน  นายชูศักดิ์   เกิดโภคา  นายชางโยธาชํานาญงาน ฝายสํารวจแผนท่ี และ
นางสาวยุพาภรณ  เทพนวล  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนจัดนิคมสหกรณ  

ในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหสามารถตอบคําถามวิจัย  เพื่อให เปนไปตาม
วัตถุประสงคในการวิจัย ตามขอเสนอทีมวิจัยไดดําเนินการวิจยัท้ัง  6  ข้ันตอน  ไดแก 

ข้ันตอนท่ี  1  การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพื่อใชประกอบการ
จัดทําแผนแมบทโดยทีมงานหนวยนิคมสหกรณ 

ข้ันตอนท่ี  2  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิง
คุณคา แกผูนําสหกรณและหัวหนาหนวยนิคม ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

ข้ันตอนท่ี  3  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะ
เปนไปในลักษณะของการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเกี่ยวของท้ังฝายสหกรณและฝาย
สงเสริม 

ข้ันตอนท่ี  4  การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณท่ีคัดเลือกให
เปน “ตัวแบบ” 4 สหกรณ โดยการพัฒนาจะเร่ิมจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการ             
ท่ีคํานึงถึงแผนชุมชนและท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนไปภายใตกรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา 



 13 

ข้ันตอนท่ี  5 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนา
สหกรณนิคม ทีมวิจัยตัวแบบสหกรณนิคม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาตามกรอบ
แนวคิด “สหกรณนิคมเชิงคุณคา” และการเช่ือมโยงกับภาคีพันธมิตร 

ข้ันตอนท่ี  6  การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินใน
สหกรณตัวแบบ 1 แหง ภายใตทีมท่ีปรึกษา/ผูเช่ียวชาญการจัดทําแผนท่ี GIS 

ในการดําเนินการวิจัยในแตละข้ันตอน ทางทีมวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินงาน
และกลุมเปาหมายในแตละผลลัพธไวอยางชัดเจน แตเนื่องดวยขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน ทําใหไม
สามารถดําเนินการตามลําดับข้ันตอนท่ีไดกําหนดไวตามแผน ทางทีมวิจัยจึงไดกําหนดแผนการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมควบคูไปกับแผนการดําเนินงานปกติตามภารกิจของสวนจัดนิคม
สหกรณ ทําใหทีมวิจัยขับเคล่ือนงานโครงการวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในงานปกติ อีกท้ังยังสามารถบริหารดานงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุด  รายละเอียดแผนงานและกระบวนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนท่ี  1  การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนแมบท
โดยทีมงานหนวยนิคมสหกรณ 

ในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลรายสหกรณเพื่อใชประกอบการจัดทําแผน
แมบททีมวิจัยไดกําหนดข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1.  กําหนดแบบประเมินจัดเก็บขอมูลพื้นฐานสหกรณนิคม และสงแบบประเมิน
ขอมูลพื้นฐานสหกรณนิคม ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากทีมประสานงานกลางเปนท่ีปรึกษาดาน
การออกแบบประเมินขอมูลพื้นฐานของสหกรณนิคม ประกอบดวยขอมูล  2  สวน  ไดแก 

สวนท่ี  1  ประกอบดวย ช่ือสหกรณ ท่ีต้ังสํานักงาน วัน เดือน ป ท่ีจัดต้ังสหกรณ 
ขอมูลแสดงสภาวะสหกรณระหวางป 2548 – 2550  ปญหา/ขอจํากัดของสหกรณเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ  3  อันดับ  ขอเสนอสําหรับแนวทางการแกไขปญหา เรียงตามลําดับความสําคัญ  3  
ลําดับ   

สวนท่ี 2  ขอมูลทางกายภาพในสวนท่ีอยูในความดูแลของสหกรณ 
ประกอบดวย ขอมูลเนื้อท่ีในการครอบครองของสมาชิกสหกรณนิคมตอราย  เนื้อท่ีในการ
ครอบครองของสมาชิกสหกรณนิคม ภาพรวมท้ังสหกรณ สภาพทางกายภาพของพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมกับอาชีพของสมาชิกมากนอยเพียงใด อาชีพทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย ขอเสนอแนะของ ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ เกี่ยวกับการ
พัฒนาท่ีดินในการเพาะปลูก,เล้ียงสัตว  สมาชิกสหกรณท่ีมิไดใชประโยชนจากท่ีดินในการทํา
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การเกษตร สาเหตุท่ีสมาชิกสหกรณไมไดใชประโยชนในท่ีดิน และขอเสนอสําหรับแนวทางการ
แกไขปญหาดังกลาว  

2.  ตรวจสอบขอมูลพื้นฐาน รายช่ือ จํานวนสหกรณนิคมตามทะเบียนสหกรณใน
ระบบของกรมสงเสริมสหกรณ 

3.  รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินขอมูลพื้นฐาน จัดเก็บในคอมพิวเตอร และนํา
ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 
 
ขั้นตอนท่ี  2  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เก่ียวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา แกผูนํา
สหกรณและหัวหนาหนวยนิคม ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ในสวนกลางและ สวนภูมิภาค 

 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคาแกผูนํา
สหกรณ ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ และเจาหนาท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดดําเนินการ
รวมกับทีมประสานงาน โดย 
 คร้ังท่ี  1   เม่ือวันท่ี  2  พฤษภาคม 2551  ประชุมเพื่อนําเสนอแผนปฏิบัติงาน
โครงการวิจัย ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบริหาร ทีมวิจัย  ผูอํานวยการนิคมสหกรณตนแบบ  4  
แหง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบถึงกระบวนการดําเนินโครงการวิจัย 
และผูบริหารมีความเขาใจ 
 คร้ังท่ี  2    เม่ือวันท่ี  16  มิถุนายน  2552  เพื่อนําเสนอรูปแบบการดําเนินงาน
โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย หัวหนาหนวยนคิม 
ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีสวนกลางและ สวนภูมิภาค  
 คร้ังท่ี  3   เม่ือวันท่ี  4  สิงหาคม  2551  ซักซอมความเขาใจในการจัดทําฐานขอมูล
โครงการวิจัย และการใชประโยชนจากฐานขอมูล เพื่อใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีไดรับทราบถึงทิศ
ทางการพัฒนาสหกรณนิคมโดยการนําขอมูลพื้นฐานของสหกรณนิคมมากําหนดกรอบการสงเสริม 
 คร้ังท่ี  4   เม่ือวันท่ี  24  กรกฎาคม  2552  จัดทําเวทีแลกเปล่ียนแนวคิดในการ
พัฒนาของผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ สหกรณนิคม และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการกําหนด
แผนงานการสงเสริมสหกรณ ไดรับทราบถึงภารกิจในปจจุบันท่ีดําเนินการอยูและทิศทางการพัฒนา
สหกรณนิคมในอนาคต เพื่อนําผลการแลกเปล่ียนเรียนรูมาประกอบเปนขอมูลจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณนิคม  
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ขั้นตอนท่ี  3  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะ
ของการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเก่ียวของท้ังฝายสหกรณและฝายสงเสริม 

ทีมวิจัยไดกําหนดข้ันตอนกระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ไวท้ังส้ิน   10    ข้ันตอน 

  1. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสหกรณนิคม จํานวน 93 สหกรณ 
  2. จัดทําเวทีระดมความคิดคณะทํางานฯ และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อวิเคราะห

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน  เพื่อพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554 
  3. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา  จาํนวน  

4  สหกรณ 
  4. จัดทําเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพื่อพัฒนา

สหกรณนิคม ป 2552- 2554 
  5. ยกรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม  ฉบับท่ี 1 โดยทีมประสานงานกลาง         

คณะทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ 
  6. การประชุมการพิจารณาและใหขอเสนอแนะของผูนําสหกรณ ผูอํานวยการ 

หัวหนานิคมสหกรณ ทีมประสานงานกลาง คณะทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ 
  7. ปรับปรุงรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม 
  8. การพิจารณาปรับปรุงแกไขโดยทีมงานวิจัยฯ 
  9. แผนการพัฒนาสหกรณนิคมฉบับสมบูรณ 
10. การประชุมสัมมนาเพื่อวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวางผูท่ีเกี่ยวของ 
 

โดยในแตละข้ันตอน มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลสหกรณนิคม จํานวน 93 สหกรณ 
      ท่ีมาของขอมูล 
       1.  ฐานขอมูลในระบบทะเบียนสหกรณ ของกรมสงเสริมสหกรณ                       

ณ ป พ.ศ.2550 
2.  ฐานขอมูลจากแบบประเมินขอมูลพื้นฐานของสหกรณนิคม                  

ตามกระบวนการในข้ันตอนท่ี  1 
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  2. จัดทําเวทีระดมความคิดเห็นคณะทํางานฯ และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อวิเคราะห
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน   เพื่อพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554 

      1)ในกระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณ ทีมวิจัยไดรวมหารือ
แนวทางการดําเนินงานกับทีมประสานงานกลาง และกลุมงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดทําแผน 
กลยุทธกรมสงเสริมสหกรณ  กองแผนงาน  ซ่ึงไดรับคําแนะนําใหกําหนดรูปแบบตามรูปแบบการ
จัดทําแผนกลยุทธกรมฯ โดยกําหนดเปนกระบวนการในแตละข้ันตอน และใหกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการเขียนแผนแมบท รวมถึงรูปแบบการจัดเวทีแลกเปล่ียน การคัดเลือกกลุมเปาหมาย ซ่ึงทางทีม
วิจัยไดกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ตามคําส่ังกรมฯ 
ท่ี  296/2551 ส่ัง  ณ  วันท่ี   23  มิถุนายน  2551  และแกไขตามคําส่ังกรมฯ ท่ี 572/2551  ส่ัง  ณ  
วันท่ี  25  ธันวาคม  2551 

2) ทีมวิจัยไดรวมหารือกับทีมประสานงาน  
     2.1) วันท่ี  11  กันยายน  2551 ในเร่ืองแนวทางการจัดทําเวทีแผนแมบท

การพัฒนาสหกรณนิคม ขอสรุปท่ีได คือ 1. การจัดเตรียมขอมูล  4  สวน ไดแก ความเปนมาของ
โครงการวิจัยฯ ขอมูลพื้นฐานสหกรณนิคมท่ีไดจากแบบสอบถาม กรอบการจัดทําเวทีแผนแมบท
การพัฒนาสหกรณนิคม และผลวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  

     2.2) วันท่ี 7  พฤศจิกายน  2551  ทีมวิจัยไดจัดทํากรอบการจัดทํารางแผน
แมบทการพัฒนาสหกรณนิคม หารือรวมกับทีมประสานงาน โดยสรุปใหทีมวิจัยดําเนินการ  
Mapping ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสหกรณนิคมเพ่ือกําหนดกลยุทธ กรอบการจดัทํา
รางแผนแมบทฯ ประกอบดวย  4  บท  ไดแก  บทท่ี 1  ความเปนมาและกระบวนการจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554  บทท่ี 2  บริบทสหกรณนิคม กรอบคิดและทิศ
ทางการพัฒนา บทท่ี 3  กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคมในชวงเวลาของแผน และบทท่ี 4  การ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

3) การประชุมคณะทํางานรวมกับทีมประสานงาน  คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี  15  
กันยายน  2551  ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ทีมวิจัย และคณะทํางาน จํานวน  30  คน 

    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
   3.1) ช้ีแจงความเปนมาของโครงการ เพื่อเปนการปรับกระบวนทัศนและ
เพิ่มองคความรูในการจัดทําแผนแมบท  โดย ผอ.ประพฤทธ์ิ  เลขานุการคณะทํางานฯ 

3.2) ช้ีแจงประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม /แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม2550 – 2554   พรบ.ปาชุมชน/แผนชุมชน 
(กระทรวงมหาดไทย)    
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3.3) สถานะและแนวโนมการดําเนินงานสหกรณนิคมในภาพรวม 93 สหกรณ    
3.4) นําเสนอปจจัยสภาพแวดลอม ของสหกรณนิคม 4 สหกรณ  ตนแบบ 
3.5) SWOT /เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดมความคิดเห็นจากคณะทํางาน  
3.6) ผลลัพธท่ีต้ังไว : ยุทธศาสตร  กลยุทธ หลักในการพัฒนาสหกรณนิคม  
ผลลัพธท่ีได 
 1.  คณะทํางานไดรับทราบถึงความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 

วิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
  2.  คณะทํางานรวมกันเสนอแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา 

สหกรณนิคม  
  3. รวมกนัวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีอยูในปจจุบันของสหกรณนิคม 

สรุปได  
  4. (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 
  
กระบวนการท่ีตองดําเนินการตอไป 
1.  จัดเวทีประชาพิจารณ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ซ่ึงมีผูรวม

จัดทําเวที ประกอบดวย  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณนิคม สวนกลาง 
สํานักงานสหกรณจังหวัด ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ  และผูแทนสหกรณนิคม เขามามีสวน
รวมในการประชาพิจารณ (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม จํานวน  1 คร้ัง 

2.  นํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมท่ีผานกระบวนการประชาพิจารณ 
เสนอตอคณะทํางานฯ จํานวน  1  คร้ัง 

3.  สรุปผลท่ีไดจาก 2 เวที นําเสนอขออนุมัติใชแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ตออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

 
3. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา  จํานวน               

4  สหกรณ 
ในกระบวนการดําเนินงานวิจัยของโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา ได

กําหนดใหมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคาแกผูนําสหกรณ
และผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงทางทีมวิจัยไดหารือรวมกับ
ทีมประสานงานกลางเกี่ยวกับรูปแบบ และเปาหมายในการจัดทําเวทีกอนกําหนดใหมีการจัดทําเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู โดยมีข้ันตอนท่ีไดดําเนินการ 
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3.1  ประสานงานหนวยงานในพื้นท่ี แจงกําหนดการลงพื้นท่ีของทีมวิจัย เพื่อให
นิคมสหกรณประสานกับสหกรณนิคม เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการ และฝายจัดการของ
สหกรณ  และประสานสํานักงานสหกรณจังหวัดเพื่อขอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผน         
กลยุทธเขารวมจัดทําเวทีดวย 

3.2  ทีมวิจัยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ไดแก   
      3.2.1  จัดเตรียมขอมูล  ผูรับผิดชอบหลัก คือ หัวหนาทีมวิจัย และผูชวยนักวิจัย 

จัดเตรียมขอมูลจากรายงานกิจการยอนหลัง  3 ป ท่ีสหกรณนิคมไดจัดสงมาให ขอมูล
สภาพแวดลอมท่ัวไปของนิคมสหกรณ และสหกรณนิคม  

     3.2.2  การจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ  
กระดาษ ปากกา คลิปชารจ  กลองถายรูป กลองวีดีโอ ฯลฯ 

     3.2.3  การนําประเด็นในเวทีแลกเปล่ียน ไดแก  วิทยากร  หัวหนาทีมวิจัย  
เจาหนาท่ีจากสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือเจาหนาท่ีจากนิคมสหกรณ  

  3.2.4  การจดบันทึก การแจกการดเทคนิค  มอบทีมวิจัยชวยกันจดประเด็นและ
สรุปผล (กรณีท่ีตองการขอมูลเพื่อนําเขาเวที)  

  3.2.5  การสรุปประเด็น  สรุปรวมกันท้ังทีมวิจัย 
 3.4 การลงพื้นท่ี ประชุมรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัด และนิคมสหกรณเพื่อ
ช้ีแจงความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตองการจากการจัดทําเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู 

      3.4.1  จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง ทีมวิจัย ทีมประสานงาน เจาหนาท่ี
นิคมสหกรณ เจาหนาท่ีจากสํานักงานสหกรณจังหวัด ประธาน กรรมการ และฝายจัดการของ
สหกรณนิคม โดยทีมวิจัยไดขอความอนุเคราะหใหทีมประสานงานชวยเปนวิทยากรในการจัดทํา
เวที หรือเจาหนาท่ีจากสํานักงานสหกรณจังหวัดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ
เปนวิทยากร หรือทีมวิจัยรวมกันดําเนินการ กรณีท่ีทีมประสานงาน หรือเจาหนาท่ีจากสํานักงาน
สหกรณจังหวัดไมไดเขารวมเวทีในวันนั้น  และทีมวิจัยรวมกันจับประเด็นความสําคัญของความ
คิดเห็นของผูเขารวมจัดทําเวที  

 3.5  ทีมวิจัยรวมกันสรุปผลท่ีไดจากการจัดทําเวที พรอมนําเสนอรายงาน 
 3.6  ประมวลผลท่ีไดจากการจัดทําเวทีทุกเวที เพื่อนําผลที่ไดมาประกอบการ

จัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 

ในการดําเนินงานวิจัยท่ีผานมาของโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา มีการจัดทําเวที
ท้ังหมด  6  คร้ัง   
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คร้ังท่ี  1  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด  
นิคมสหกรณโปงน้ํารอน  สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี ระหวางวันท่ี  24 – 26  มิถุนายน  2551  
ณ หองประชุมสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด   

คร้ังท่ี  2  การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมวิภาวดี  จํากัด  ระหวางวันท่ี               
6 – 11   สิงหาคม  2551  ณ หองประชุมนิคมสหกรณทาฉาง  จังหวัดสุราษฎรธานี   

คร้ังท่ี  3  การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมดอนตาลสอง  จํากัด  นิคมสหกรณ
ดอนตาล  สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร  ระหวางวันท่ี   23 – 24  สิงหาคม  2551  ณ                
หองประชุมสหกรณนิคมดอนตาลสอง จาํกัด   

คร้ังท่ี  4  การทบทวนแผนกลยุทธสหกรณนิคมสอยดาว  จํากัด  นิคมสหกรณ  
โปงน้ํารอน  สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี ในวันท่ี  30  ตุลาคม  2551  ณ หองประชุมสหกรณ
นิคมสอยดาว จํากัด  

คร้ังท่ี  5  การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณแมระมาด  จํากัด  นิคมสหกรณแมสอด  
สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก  ระหวางวันท่ี   7– 8  มีนาคม 2552  ณ หองประชุมสหกรณนิคม     
แมระมาด จํากัด   จังหวัดตาก   

คร้ังท่ี  6  การทบทวนแผนกลยุทธสหกรณแมระมาด  จํากัด  นิคมสหกรณแมสอด  
สํานักงานสหกรณจังหวัดตาก  ระหวางวันท่ี   10 – 11  กันยายน 2552  ณ หองประชุมสหกรณนิคม     
แมระมาด จํากัด   จังหวัดตาก   

 
4. จัดทําเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพื่อพัฒนา

สหกรณนิคม ป 2552- 2554 
4.1 จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  คร้ังท่ี 1   ในวันท่ี  18  มิถุนายน  2551  ณ หองประชุม 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูเขารวมจัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ประกอบดวย  นางบริสุทธ์ิ   
เปรมประพันธ  ผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมงานสหกรณ นายประพฤทธ์ิ   โภคา หัวหนาทีมวิจัย 
นายปรีฎา  เจียไพบูลย  ผูอํานวยการนิคมสหกรณแมสอด นายกอเกียรติ  สวนศิริ  ผูอํานวยการนิคม
สหกรณดอนตาล นายณรงคพล  พัฒนศรี  ผูอํานวยการนิคมสหกรณบานไร  คุณชัญญา  จงทัน   
คุณสุวิช  นอยอ่ิม และคุณอัจฉรา  สุขเสวก  พรอมดวยทีมประสานงานกลาง  

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปรับกระบวนทัศนและเพิ่มองคความรูในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา

สหกรณนิคม 
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 2. เพื่อศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคม รวมท้ังวิเคราะห แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 แผนพัฒนาสหกรณ ฉบับท่ี 2  /แผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ.2550 -2554/  พ.ร.บ.ปาชุมชน  

       3. เพื่อช้ีแจงแนวทางในการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาสหกรณนิคม  
       4. วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT ) 4  สหกรณพรอมขอมูลพื้นฐาน 

ผลสรุปท่ีไดจากการจัดทําเวทีแลกเปล่ียน  
1.  กรอบการจัดทําแผนแมบทจากขอมูลแผนกลยุทธของสหกรณนิคม ไดแก 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ปจจัยสภาพแวดลอม กลยุทธ 
2.  ความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 

5. ยกรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม  ฉบับท่ี 1 โดยทีมประสานงานกลาง คณะ
ทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ 

       5.1 ทีมวิจัยยกรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม เสนอตอท่ีปรึกษา              
(นางบริสุทธ์ิ   เปรมประพันธ) ในวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2551   
ขอเสนอแนะท่ีได 

       -ใหทีมงานเพิ่มขอความที่แสดงถึงความแตกตางระหวางสหกรณการเกษตร
กับสหกรณนิคม โดยแสดงใหเห็นวาสหกรณนิคมนั้นมีจุดเดนอะไร   

       -สงรางแผนแมบทฯ ใหกับคณะทํางานฯ (สวนกลาง) รวมกันพิจารณา 
โดยใหสงกลับทีมเลขาภายในวันท่ี 28   พฤศจิกายน 2551 
                            5.2  ทีมวิจัยนําเสนอรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมตอผูอํานวยการสํานัก
จัดต้ังและสงเสริมสหกรณ   (นายสาโรจน   เจียมศรีพงษ) ในวันท่ี  1  ธันวาคม  2551  
ขอเสนอแนะท่ีได 

   -ใหทีมวิจัยใหความหมาย คําวา "คุณคาสหกรณ" ใหชัดเจนเพื่อสรางความ
เขาใจกับผูท่ีจะนําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมไปใช และควรนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประสานกับ อุดมการณ และหลักการสหกรณ เพื่อใหเกิดคุณคาสหกรณ เพราะเปน
แนวคิดท่ีมาจากพ้ืนฐานเดียวกัน 

       5.3  นําเสนอรางแผนแมบทฯ ตอท่ีประชุมคณะทํางานฯ คร้ังท่ี  2 เพื่อพิจารณาราง
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ในวันท่ี  1  ธันวาคม  2551   
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       -ท่ีประชุมมีมติใหทีมวิจัยไปแกไข (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 
ต้ังแตบทท่ี  1 – 4  โดยใหนํากรอบการจัดแผนกลยุทธของกรมสงเสริมสหกรณมาประยุกตใชกับ
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 

6. ปรับปรุงรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม/การพิจารณาปรับปรุงแกไขโดยทีม
งานวิจัยฯ   

     ทีมวิจัยดําเนินการปรับปรุงรางแผนการพัฒนาสหกรณนิคม โดยนํา
ขอเสนอแนะท่ีไดมาเปนกรอบในการแกไขปรับปรุง ดังนี้ 

1.  แสดงความแตกตางระหวางสหกรณนิคมและสหกรณการเกษตร โดย
ทีมวิจัยไดนําขอมูลรายละเอียดความเปนมาของสหกรณนิคม ในแตละประเภทมากําหนดไวในหัว
ขอสรุปสาระสําคัญของแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม และความเปนมาในบทท่ี 1 

2. ทีมวิจัยไดจัดสงรางแผนแมบท ใหคณะทํางานฯ พิจารณากอนการ
ประชุมในวันท่ี 1  ธันวาคม  2551 

3. ใหใหความหมาย คําวา "คุณคาสหกรณ" ใหชัดเจนเพื่อสรางความ
เขาใจกับผูท่ีจะนําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมไปใช และควรนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประสานกับ อุดมการณ และหลักการสหกรณ เพื่อใหเกิดคุณคาสหกรณ เพราะเปน
แนวคิดท่ีมาจากพ้ืนฐานเดียวกัน โดยทีมวิจัยใหความหมาย คําวา "คุณคาสหกรณ" ไวในบทท่ี 1  
หัวขอท่ี 1.6  คําท่ีควรสรางความเขาใจใหตรงกัน และไดนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
กําหนดเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาสหกรณนิคม 

4. ใหนํากรอบการจัดแผนกลยุทธของกรมสงเสริมสหกรณมาประยุกตใช
กับแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  โดยทีมวิจัยไดนํายุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณมา
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคม 

 7. แผนการพัฒนาสหกรณนิคมฉบับสมบูรณ 
  แผนการพัฒนาสหกรณนิคมฉบับสมบูรณ ท่ีทางทีมวิจัยรวมกับ ผูมีสวนรวม

ในการพัฒนาสหกรณนิคม ประกอบดวย ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงเปนผูขับเคล่ือนในเชิง
นโยบายหนวยงาน สํานัก กอง ตางๆ ท่ีมีสวนชวยขับเคล่ือนแผน  สํานักงานสหกรณจังหวัด  
นิคมสหกรณ และสหกรณนิคม ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการนําแผนการพัฒนาสหกรณนิคมสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค ไดกําหนดเปนแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ระหวางป       
2552 – 2554 ประกอบดวย   
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สรุปสาระสําคัญของแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 

บทท่ี  1  ความเปนมาและกระบวนการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  
ป 2552 – 2554 

บทท่ี 2 บริบทสหกรณนิคม กรอบคิดและทิศทางการพัฒนา 
บทท่ี 3 กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคมในชวงเวลาของแผน 
บทท่ี  4 การขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

8 – 9  การประชุมสัมมนาเพื่อวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวางผูท่ีเก่ียวของ / 
การประชุมการพิจารณาและใหขอ เสนอแนะของผูนํ าสหกรณ  ผอ .หน .นิคมสหกรณ                      
ทีมประสานงานกลาง คณะทํางานฯ ทีมวิจัย และผูมีสวนเกี่ยวของ 

           ดวยขอจํากัดเร่ืองของระยะเวลา และปริมาณงานเรงดวนท่ีทีมวิจัยรับผิดชอบมี
จํานวนมาก ทีมวิจัยจึงไดกําหนดใหมีการประชุมสัมมนาเพ่ือวิจารณและใหขอเสนอแนะระหวาง
ผูเกี่ยวของ และการประชุมการพิจารณาใหขอเสนอแนะของผูนําสหกรณ ผูอํานวยการ หัวหนานิคม
สหกรณ ทีมประสานงานกลาง ทีมวิจัย  และผูเกี่ยวของ พรอมกับแผนปฏิบัติงานของหัวหนาทีม
วิจัย  ดังนี้ 

1. จัดเวทีรับฟงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมจากผูอํานวยการ/ 
หัวหนานิคมสหกรณและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในวันท่ี  24  กรกฎาคม 2552   ณ  โรงแรมซีบรีซ  
จอมเทียน พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

     1.1 โดยทีมวิจัยไดกําหนดใหมีเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก สหกรณจังหวัด
ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จัดใหมีการ
แบงกลุมเพื่อระดมความคิดเห็นท่ีมีตอคําถาม  5  ขอ  คือ 

        1. ปจจุบันภารกจิของนคิมสหกรณ นอกเหนือจากงานปกติ มีอะไรบาง 
(โครงการจังหวัด/ ทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ) 

     2. ภารกิจของนิคมสหกรณ ตามขอ 1 สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ 
กรมสงเสริมสหกรณดานใดบาง 

     3. ในความเห็นของทานเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสหกรณนิคม คือ
อะไร 

    4. แนวคิดในการพัฒนาสหกรณนิคมของทาน   เปนอยางไร  มีกระบวนการ
และข้ันตอนอยางไร 
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5. ในการพัฒนาสหกรณนิคมตามแนวคิดของทาน สงผลประโยชนตอใครบาง  
อยางไร 

    5.1 สมาชิกสหกรณ/สหกรณนิคมไดรับ 
5.2 นิคมสหกรณไดรับประโยชน 
5.3 กรมสงเสริมสหกรณไดรับประโยชน 
5.4 ชุมชน/อ่ืนๆ 

1.2  นําเสนอผลการระดมความคิดเห็นตอผูเขารวมจัดทําเวที 
1.3  สรุปผลที่ไดจากการจัดทําเวทีรับฟงความคิดเห็น  

        1. ปจจุบันภารกิจของนิคมสหกรณ นอกเหนือจากงานปกติ มีอะไรบาง 
(โครงการจังหวัด/ ทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆ) 

       นอกจากงานตามภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณแลวนิคมสหกรณยังมี
การบูรณาการรวมกับหนวยงานในพื้นท่ีจัดทําโครงการท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกสหกรณ และ
ยังมีการถายทอดองคความรูดานการสหกรณผานทางสถานีวิทยุ และมีการสอนวิชาสหกรณใน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีจัดนิคมสหกรณ 

     2. ภารกิจของนิคมสหกรณ ตามขอ 1 สอดคลองและสนับสนุนภารกิจ 
กรมสงเสริมสหกรณดานใดบาง 

    กิจกรรมท่ีนิคมสหกรณไดจัดทําในพ้ืนท่ีนอกจากภารกิจของกรมสงเสริม
สหกรณ สนับสนุนภารกิจกรมฯ ดังนี้ 

2.1 สงเสริมพัฒนาอาชีพดานการเกษตรกรรม ใหมีการใชปุยอินทรีย  
ปุยน้ําหมักชีวภาพ ลดการใชสารเคมี และยาฆาแมลง   

2.2 สงเสริมการนําท่ีดินท่ีไดรับจัดสรรเพื่อใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพดานการเกษตร  

2.3 พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.4 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกและสหกรณในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

       2.5 สรางคานิยมและผลักดันระบบสหกรณใหมีสวนรวมในการสราง
สังคมอยูเย็นเปนสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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      - 2.6 สนับสนุนสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีสวนรวมกับชุมชนในการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม  โดยพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งรวมท้ังเปนองคกรแหงการ
เรียนรูมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวในเขตนิคมสหกรณ  
       2.7 การเผยแพรอุดมการณ  หลักการวิธีการสหกรณ  และการเผยแพร
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาชน  ทําใหสมาชิกมีสวนรวมกับชุมชนและหนวยงาน
ราชการตางๆ  มากข้ึน  ซ่ึงจะเปนการสรางศรัทธาและความเช่ือม่ันในคานิยม (คุณคา) ของ
สหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสมาชิกและกลุมเกษตรกร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
       2.8 การปรับโครงสรางภาคการเกษตร 
       2.9  การสงเสริมใหสมาชิกเกิดวิสัยทัศนในสวนท่ีขับเคล่ือนงานของ
สหกรณ 

3. ในความเห็นของทานเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสหกรณนิคม คืออะไร 
         สรุปเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาสหกรณนิคมท่ีไดจากการจัดทําเวที 

 3.1 สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข  ชวยเหลือเกื้อกูล มีอาชีพท่ียั่งยืน ม่ันคง
ถาวรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      3.2 การรักษาและใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุดในการอยูอาศัยและการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงคของการจัดนิคมสหกรณ 

       3.3 พัฒนาใหสหกรณเปนองคกรท่ีสามารถเปนท่ีพึ่งของสมาชิก  สามารถ
แกไขปญหาการประกอบอาชีพของสมาชิก  ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก และเปน
องคกรในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนและเปนท่ีพึ่งของสมาชิกไดอยางแทจริง  ทําให
สมาชิกสหกรณมีความเขมแข็ง  มีความเขาใจถึงกระบวนการสหกรณมากข้ึน 

3.4 สหกรณนิคมมีการพัฒนาโดยใหสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยใชทุน
ภายนอกนอยท่ีสุด  และสมาชิกสามารถอยูไดโดยมีการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกครัวเรือน 

      3.5 สรางเครือขายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน หรือตําบล โดยมี
ผูนําหรือปราชญชาวบานในหมูบาน หรือตําบลของสมาชิกเอง โดยอาศัยสมาชิกท่ีมีความพรอม
เปนแกนนํา    

        3.6 สงเสริมอาชีพหลักของสมาชิกสหกรณและอาชีพเสริม เพื่อ
เสริมสรางความม่ันคงในครอบครัว และมีภูมิคุมกัน 
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         3.7 เสริมสรางสวัสดิการใหสมาชิกต้ังแตเกิด ศึกษา ทํากิน สุขภาพ 
เสียชีวิต ครบวงจรโดยสหกรณ 

         3.8 การพัฒนาประชาชนและเยาวชนในเขตนิคมสหกรณใหเปนชุมชน
อุดมปญญา เขมแข็งท้ังทางดานอาชีพ คุณภาพชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินอยางม่ันคงถาวร ทําใหเปน
องคกรท่ีเขมแข็ง เปนท่ีพึ่งพาของชุมชนในทุกดาน  เปนหนวยงานหลักในการมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชน 

         3.9 เปนการปลูกฝงแนวความคิดโดยยึดหลักยุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ  เขาถึง พัฒนา” ใหแกเด็กนักเรียน ซ่ึงเปนองคความรูพัฒนาทักษะและเสริมสรางพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงค 

       3.10 พัฒนาสหกรณนิคมใหเปนสหกรณคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

       3.11 การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการถือครองท่ีดิน และการเปนสมาชิก
สหกรณนิคม 

4. แนวคิดในการพัฒนาสหกรณนิคมของทาน   เปนอยางไร  มีกระบวนการ
และขั้นตอนอยางไร 

    สรุปแนวคิดในการพัฒนาสหกรณนิคม     

4.1 สงเสริมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในเขตนิคมฯ ใหรูเร่ืองสหกรณ 
4.2 สง เสริมและพัฒนาสหกรณนิคมฯ  ให เปนศูนยกลางชวยเหลือ 

และพัฒนาในดานการประกอบอาชีพดานการตลาด ดานแหลงเงินทุนใหทัดเทียมกับสถาบันการเงิน 
4.3  เปนศูนยเครือขายเพื่อพัฒนาคนในขบวนการสหกรณ 

                                4.4 สงเสริมและพัฒนาคนภายในสหกรณ 3 ฝาย เจาหนาท่ี คณะกรรมการ  
และสมาชิกสหกรณใหมีความรูและมีคุณภาพ เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

   4.5 พัฒนาศักยภาพการดาํเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
                                           4.6 พัฒนาธุรกิจ/บริการ  โดยการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการจัดบริการทุกข้ันตอน 
                                           4.7 การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสหกรณ องคธุรกิจ 
                                           4.8 การเช่ือมโยงเครือขายความรู และธุรกิจท้ังภาครัฐ- เอกชน 
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        4.9 ผลักดันใหมีการทําเปนวาระแหงกรมสงเสริมสหกรณ(Agenda) ใหมี
แผนดําเนิน การมีทิศทางท่ีแนนอน 

       4.10 ผลักดันใหมีการต้ังกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ หรือกลุมอ่ืนใด ในเขต
นิคมสหกรณโดยใหนิคมฯ ดูแล สงเสริม (กรมฯ ทําเปน Pilot Projects โดยเอาพื้นท่ีนิคมฯ เปน
พื้นท่ีนํารอง) เปนโครงการเสริมในการพัฒนาพื้นท่ีชุมชนในเขตนิคมโดยเฉพาะ 

    สรุปกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาสหกรณนิคม     

    1) ประสานงานบูรณาการทุกสวนราชการในการบริหารงบประมาณ
ตลอดจนการของบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดและองคการบริหารสวนทองถ่ิน ทุกระดับ 
หมายเหตุ การเขียนโครงการควรนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ 

  2) ใหสหกรณมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มีการบริหารจดัการท่ีดี       

  3) สงเสริมและสนับสนุน พัฒนาธุรกิจ/การบริหารการจัดการสหกรณ 
ธุรกิจสินเช่ือธุรกิจเงินฝาก  ธุรกิจรวมซ้ือ/รวมขาย  ธุรกิจการจัดการสินคามาจําหนาย  ธุรกิจแปรรูป 
ธุรกิจบริการ 

 4) พัฒนาบุคลากร  คือ  สมาชิกสหกรณ โดยปลูกฝงอุดมการณสหกรณ 
และมีความรูในการประกอบอาชีพ  /ผูนําสมาชิก โดยจัดใหความรูแกสมาชิกสหกรณท่ีไดรับการ
คัดเลือกเพิ่มเติมในการบริหาร จัดการ การประสานงาน และการเปนผูนํา  /คณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยใหความรูและพัฒนาทักษะในดานในดานการจัดการองคกร ดานธุรกิจ และ
เจาหนาท่ีสหกรณ ใหเปนผูมีความรูและเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

       5) พัฒนาสถาบัน ใหเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนสมาชิกและครอบครัวในดานการประกอบ
อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสหกรณดําเนินธุรกิจหลักในการใหสินเช่ือและสรางกําไรจากการ
ใหสินเช่ือ แตสหกรณมิไดกําหนดการบริการหลังการขาย คือการสงเสริมอาชีพจากการที่นําสินเช่ือ
ไปดําเนินการ สหกรณควรมีเจาหนาท่ีสงเสริมอาชีพ ในการตรวจเยี่ยมแปลง แกไขปญหาทางการ
ผลิตอยางแทจริง ต้ังแตเร่ิม ลดตนทุนการผลิตแตละดาน  ดานปจจัยการผลิต การดูแลแปลง 
การตลาด ซ่ึงจะเปนการรักษาลูกคาเกาใหจงรักภักดีตอสถาบัน เปนความผูกพันดวยใจท่ีสรางจาก
ความหวงใยลูกคาเหมือนครอบครัวเดียวกัน สงผลถึงดานสินเช่ือท่ีจะยอนกลับมาโดยความเต็มใจ
และความเช่ือม่ัน สรางจากความหวงใยมิใชการติดตามหนี้ สามารถเช่ือตอถึงการออม การสราง
ความเขมแข็งใหตัวสถาบัน และสถาบันสรางสวัสดิการตอบแทนกลับใหสมาชิกตามความ
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เหมาะสมทีละดาน จนครบวงจรได นําไปสูความเขมแข็งท้ังในระดับครอบครัว ชุมชนและสหกรณ
เองเดียวกัน สงผลถึงดานสินเช่ือท่ีจะยอนกลับมาโดยความเต็มใจและเช่ือม่ัน สรางจากความหวงใย
มิใชการติดตามหน้ี สามารถเช่ือมตอถึงการออม การสรางความเขมแข็งใหตัวสถาบัน และสถาบัน
สรางสวัสดิการตอบแทนกลับใหสมาชิกตามความเหมาะสมทีละดานทีละดาน จนครบวงจรได 
นําไปสูความเขมแข็งท้ังในระดับ 

6) กําหนดเปาหมายในการพัฒนาเยาวชน ประชาชน ในเขตนิคมดาน
อาชีพ ความรูดานสหกรณ โดยกําหนดเปาหมายใหชัดวาแตละนิคมฯ มีเปาหมายปละกี่หมูบาน  กี่
กลุม กี่โรงเรียน  และมีเปาหมายในภาพรวมกวา 10 ป ตองครบ และอีก 10 ป ตองมีการพัฒนา
เพิ่มข้ึนอยางไร 
       7) จัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุม
อาชีพ กลุมอ่ืนใด ท้ังดานการ บริหารจัดการท่ีดิน การสงเสริมอาชีพ การใหความรูและการสราง
เยาวชนในเขตนิคมสหกรณเปน การเฉพาะ (เพื่อเปนตัวอยาง หรือโมเดลในการพัฒนาเฉพาะจุด
พื้นท่ี)  
       8) จัดทําโครงการเสริมสรางชุมชนนิคมสหกรณใหอยูเย็นเปนสุข
แข็งแกรงรอบดานอยางม่ันคงยั่งยืนโดย ใชรายไดของนิคมสหกรณ(โครงการมีระยะเวลา 3-5 ป) 
       9)  เรงรัดพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับประชาชนในเขต 
นิคมสหกรณ ทุกดานใหสามารถสนับสนุนการวางแผนพัฒนานิคมฯ ได  

 10) ใหกรมสงเสริมสหกรณมีโครงการในภาพรวมในการพัฒนานิคมฯ  
เชน โครงการนิคมการเกษตรโครงการสนับสนุนยุวชน เยาวชน ประชาชนในเขตนิคมสหกรณให
เปนคนท่ีมีคุณภาพสูงหรือเทา เทียมกับผูคนพื้นท่ีใกลเคียง โดยกรมสงเสริมสหกรณจะตองทําให
เปนโครงการเฉพาะ หรือนํารองในเขตนิคมสหกรณแลวคอยขยายพื้นท่ีอ่ืน 

 11) สรางโมเดลในการพัฒนาประชาชนในรูปแบบสหกรณโดยใช
ประชาชนในเขตนิคมสหกรณเปนโมเดล (Model) พัฒนานิคมสหกรณดานบุคลากรของนิคมฯ 

12) ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการและพนักงานของสหกรณใหทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดย 
        - กําหนดเปาหมาย แนะนําสงเสริม และติดตามผลในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
         - กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 
        - เสริมสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของสหกรณและกลุม
เกษตรกร 
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        13) กรมฯ ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจยอนหลังได 

         14) การตรวจสอบพื้นท่ีตกหลน พื้นท่ีท่ีกันไวในกิจการของนิคมแตมี
การบุกรุกครอบครองทําประโยชนในท่ีดิน ควรดําเนินการตรวจสอบใหราษฏรเพ่ือใชประโยชน
หรือใหเอกสารท่ีดินตอไป 

5. ในการพัฒนาสหกรณนิคมตามแนวคิดของทาน สงผลประโยชนตอใครบาง  
อยางไร 

    5.1 สมาชิกสหกรณ/สหกรณนิคมไดรับ 
      - สมาชิกสหกรณไดรับความรูและการพัฒนาทุกดานทําใหเกิดความ

ศรัทธาตอองคกร 
            - สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  พึ่งพาตนเองได 
               - สมาชิก  ไดรับการบริการจากสหกรณอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
           - สมาชิกสามารถจําหนายผลผลิตซ่ึงเปนผลผลิตของสมาชิกเอง 
            - สามารถกําหนดราคาลําไย ถ่ัวเหลือง และ ขาวเองได เพราะผลผลิต 
สวนใหญเปนของสมาชิก        
          - สมาชิก ไดรับการบริการจากสหกรณ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
เร็ว การผลิตสินคาเกษตรมีตลาดรองรับท่ีแนนอน มีการประกันราคาผลผลิต 
       - สหกรณ  ได รับความเ ช่ือถือ  ศรัทธาจากสมาชิกสหกรณและ
ประชาชนท่ัวไป สมาชิกมาใชบริการสหกรณมากข้ึน ลดปญหาหนี้คาง ดอกเบ้ียคาง สรางกําไร
จากการดําเนินธุรกิจกับเอกชน(Contract Farming) มีเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณมากข้ึน      ทํา
ใหสหกรณมีความเขมแข็งทางดานเงินทุน การทําธุรกิจ การใหบริการสมาชิก 
           - สมาชิกสหกรณไดอาศัยสหกรณนิคมเปนท่ีพึ่งในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคม  เชน เปนแหลงเงินทุน  แหลงรวบรวมผลผลิต เปนตน 
             - สมาชิกสหกรณเห็นความสหกรณนิคมในการชวยพัฒนาชุมชนให
อยูเย็นเปนสุข 
            - สหกรณนิคมมีการบริหารจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ ยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจของสหกรณ โดยมีเปาหมายสูงสุด คือ สมาชิกสหกรณ ชุมชน
ในเขตนิคมสหกรณอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ม่ังค่ัง ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมดําเนิน
ธุรกิจกับเอกชน (Contract Farming) มีเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณมากข้ึนทําใหสหกรณมีความ
เขมแข็งทางดานเงินทุน การทําธุรกิจ การใหบริการสมาชิกไดใชเมล็ดพันธุพืชท่ีดี มีคุณภาพได
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ใชปจจัยการผลิตท่ีดี มีคุณภาพ ราคาตํ่า ตนทุนการผลิตตํ่า สามารถประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง 
ยั่งยืน ครอบครัวมีรายไดท่ีดี ม่ันคงและยั่งยืน 
       - สมาชิกสหกรณมีอาชีพท่ีม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยไดรับการ
พัฒนาความรู  ทักษะในทุกดาน อยางตอเนื่อง 
       - สหกรณดําเนินกิจการไดอยางเขมแข็ง  โดยการมีสวนรวมจากบุคลากร
ทุกฝายท่ีมีคุณภาพ  และจากการแลกเปล่ียนเรียนรูกับองคกรตาง ๆ 
            - สมาชิกไดรับผลประโยชนในดานการทําธุรกิจของสหกรณ  ธุรกิจเงินกู  
ไดรับเงินกูในอัตราดอกเบ้ียตํ่า ธุรกิจการขาย  สมาชิกไดซ้ือสินคาจากสหกรณในราคาถูกและ
สินคามีคุณภาพ  ธุรกิจการรับฝากเงิน  สมาชิกไดรับดอกเบ้ียเงินฝากจากสหกรณในอัตราท่ี
สมาชิกพึงพอใจ  สมาชิกไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในอัตราท่ีพึงพอใจ และไดรับการ
ชวยเหลือในดานสวัสดิการตางๆ จากสหกรณ  

- สมาชิกสหกรณ/สหกรณนิคมไดรับประโยชน   ทําใหสหกรณมี
คุณธรรม  การดําเนินธุรกิจสหกรณโปรงใส  เกิดประโยชนตอสมาชิกชุมชุน  มีการสราง
เครือขายท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  สมาชิกสหกรณ  กลุมเกษตรกรและบุคลากรมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ  ชวยเหลือเกื้อกูลกันมากข้ึน  การดําเนินธุรกิจสามารถพึ่งพาตนเองได  
สมาชิกมีความพึงพอใจสูงสุด 

5.2 นิคมสหกรณไดรับประโยชน 
   - สมาชิกและสหกรณมีการพัฒนาสําเร็จสูเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
การจัดต้ังนิคมสหกรณ 
       - เกิดความเช่ือม่ัน  เช่ือถือ  ในการสงเสริมพัฒนาระบบราชการ  และ
ไดรับการสนับสนุนบูรณาการงบประมาณจากหลายสวนราชการ  ทําใหการขับเคล่ือนภารกิจ
ของกรมสงเสริมสหกรณบรรลุเปาหมาย 
  - เม่ือสมาชิกสามารถพึ่งตนเองได และจําหนายผลผลิตไดก็มาใชหนี้
สหกรณท่ีไดกูไปพวกท่ีมีหนี้คางสหกรณ แตได กสน. 5 แลว ก็ไมมีหนี้คางสามารถไปขอออก
โฉนดตอไป เพื่อบรรลุเปาหมายในการออกเอกสารสิทธ์ิ ในพื้นท่ีนิคมสหกรณตอไป 
       - องคกรสหกรณ/สมาชิกใหความเช่ือถือ  ศรัทธาในการทํางานของ
ราชการ  การปกครองสะดวก  การสงเสริมแนะนําทําไดงาย  ลดปญหาและขอขัดแยงกรณีพิพาท  
การออกเอกสารสิทธ์ิ/การใชท่ีดิน/การบูรณาการระหวางหนวยงาน (กรมท่ีดิน,ทองถ่ิน) 
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             - สามารถสงเสริมกิจกรรมของนิคมฯ โดยสถาบันสหกรณตามอุดมคติ
ในการสรางนิคมฯ ใหครบวงจร  ต้ังแตการสรางอาชีพ  การดูแลสมาชิก  สุขภาพ  การสงเคราะห
ยามเสียชีวิต  การเกิด  การศึกษา อยางครบวงจร 
       - เปนองคกรหลักในการสนับสนุนการพัฒนาประชาชนท่ีต้ังอยูในพื้นท่ี
ใกลชิดประชาชนและเปนโมเดลในการพัฒนาประเทศได 
             - นิคมฯ ไดใชขอมูลภูมิสารสนเทศกับการจัดท่ีดินและสามารถลด
ข้ันตอนในการทํางานและมีความแมนยําในการ ตัดสินใจ 

- นิคมฯ ลดแรงเสียดทานในพ้ืนท่ีกรณีมีการบุกรุกท่ีดินท่ีนิคมฯ ไม
สามารถไปใชประโยชนในพื้นท่ีนั้นๆ 

5.3 กรมสงเสริมสหกรณไดรับประโยชน 
- เปนหนวยงานราชการตนสังกัด  ท่ีมีหนวยงานราชการสวนภูมิภาคท่ี

ไดรับความสําคัญ ในการบรูณาการงบประมาณเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีอยางเปนระบบ     
       - สหกรณมีการพัฒนาสูเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
เปนไปตามภารกิจของกรมฯ 
       - มีการปฏิบัติเปนรูปธรรม  บรรลุวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณ 
       - สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาขบวนการสหกรณในเขตนิคม
สหกรณในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมใหอยู เย็นเปนสุข สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
       - รัฐบาลเห็นความสําคัญของกรมสงเสริมสหกรณในการนําระบบ
สหกรณไปแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม 
       - ความชัดเจนในภารกิจในการเสริมสรางความม่ันคงในชีวิตของสมาชิก
และสถาบันสหกรณ อยางครบวงจรและยั่งยืน 

  5.4 ชุมชน/อ่ืนๆ 

      - เปนตัวอยางในการพัฒนาในระบบการสงเสริมสหกรณและการจัดท่ีดิน  
รวมท้ังการพัฒนาปจจัยพื้นฐานตอการพัฒนาอาชีพสรางระบบการพัฒนาท่ียั่งยืน ทําใหชุมชน
อ่ืน ๆ  เห็นความสําคัญ  และนําไปเปนตัวอยางท่ีดี  ขยายผลตอไป 
       - คนในชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีมีความศรัทธาในระบบสหกรณท่ีมีสวนรวม
ในการสรางสังคมใหอยูเย็นเปนสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       - เกิดการเกื้อกูลกันของคนในชุมชน 
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       - เม่ือสมาชิกหรือกลุมเกษตรกรมีความอยูดีกินดี ตามหลักการสหกรณ
แลวทําใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรเขมแข็ง ก็ทําใหชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืนตามไปดวย 
       - ชุมชนในเขตนิคมสหกรณมีบทบาท และมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และเห็นคุณคาของสหกรณนิคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       - ชุมชนใน เขตนิคมสหกรณ มีส วนร วมในการอนุ รั กษ  รั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคมสหกรณ เชน แหลงทองเที่ยว ปาชุมชน ใหยั่งยืนและเปน
ประโยชนตอชุมชนท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
2. จัดทําเวทีรับฟงความคิดเห็นจาก ประธาน กรรมการ และฝายจัดการสหกรณ

นิคมแมระมาด จํากัด ในวันท่ี  11  กันยายน  2552 ณ  หองประชุมสหกรณนิคมแมระมาด  จํากัด  
สรุประดมความคิดเห็นขอกรรมการ และฝายจัดการสหกรณนิคมแมระมาด จํากัด ท่ีมีตอวิสัยทัศน 
(ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ตอความหมายของคําวา“สหกรณนิคมเชิงคุณคา ท่ีนํา
ประโยชนสูสมาชิกและชุมชน” ในมุมมองของสหกรณนิคมแมระมาด คือ 

1. สมาชิกท่ีเขามาสวนมากยึดเร่ืองท่ีดิน สมาชิกจะมีความผูกพัน รักสหกรณ
เหมือนบาน การประชุมจะประชุมท่ีเดียว แตปจจุบันการประชุมจะแยกกลุมกัน 

2. เปาหมายไมไดมุงเนนท่ีสหกรณ แตมุงเนนท่ีสมาชิก สหกรณเปนตัวเกื้อหนุน 
เปนท่ีพึ่งพา เสริมในส่ิงท่ีสมาชิกขาด 

3. สมาชิกสามารถชวยเหลือตัวเองระดับหนึ่ง และสหกรณก็ตอบสนองสมาชิก
ดวยระดับหนึ่ง ท้ังสหกรณและสมาชิกมีการพึ่งพาอาศัยกัน 

4. หากสหกรณชวย เหลือสมาชิกได ทุก  ๆ  ดานไมว าจะเปนด านธุรกิจ 
ชีวิตประจําวัน และปจจัยตาง ๆ ก็จะเปนชวยเหลือสมาชิกไดอยางมาก 

5. อาจจะมีโครงการเบ้ียยังชีพ เม่ืออายุ 60 ปข้ึนไป 
6. จัดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
7. การออมทรัพยของนักเรียน ผูสูงอายุ 
8. สหกรณเปนของสมาชิก ในสหกรณนิคมแมระมาดก็มีสวนใหสมาชิกได

พึ่งพา เชน การจัดการหาสินคามาจําหนายใหกับสมาชิกในราคาถูก การออมทรัพย การรับซ้ือ
ผลผลิตสมาชิก การแบงเงินปนผลใหกับสมาชิก เปนตน  

9. ธุรกิจการตลาดตอบสนองใหกับมาชิกอยูแลว เพียงแตสมาชิกตองแจงความ
จํานง 
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10. สหกรณนิคม เปนสหกรณลักษณะท่ีวาทุกคนท่ีเขามามีสวนรวมในการบริหาร
รวมกัน เม่ือดําเนินการสําเร็จก็จะเปนท่ีพึ่งของสมาชิกไดตอไป 

11. สหกรณตองเปนท่ีพึ่งของสมาชิกในการแกไขปญหา ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
12. สหกรณเปนองคกรท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสมาชิก สงผลตอครอบครัว

ของสมาชิก ชุมชน และสหกรณ 
 

10. จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  (ประชาพิจารณ)    
      ทีมวิจัยไดกําหนดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูอํานวยการ หัวหนา

นิคมสหกรณ ผูแทนจากสหกรณนิคม ในวันท่ี  16  กันยายน  2552  ณ  หองประชุมสํานักพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 1) รับฟงความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ (ผูอํานวยการ/หัวหนานิคม
สหกรณ  ผูแทนจากสหกรณนิคม) ท่ีมีตอรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 

 2)  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียในการนําแผนพัฒนาสหกรณนิคมไปขับเคล่ือนท้ังเจาหนาท่ี
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสหกรณนิคมไดรับทราบ และใหขอเสนอแนะในแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม 

กระบวนการ 
1.ทีมวิจัยนําเสนอรางแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมตอผูเขารวมประชุม 

ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ เจาหนาท่ีจากนิคมสหกรณจํานวน 30 คน 
ผูแทนสหกรณนิคม จํานวน 15 คน และเจาหนาท่ีสวนจัดนิคมสหกรณ สํานักจัดต้ังและสงเสริม
สหกรณ จํานวน 15  คน 

2.นําเสนอปจจัยสภาพแวดลอมท่ีไดประมวลผลจากการจัดทําเวทีจัดทําแผน
กลยุทธ  4  แหง และผลจากการสรุปขอมูลจากแบบประเมินขอมูลพื้นฐานจาก 81  สหกรณท่ีตอบ
แบบประเมิน ขอมูลประกอบดวย จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของสหกรณนิคม ภาพรวม 
81  สหกรณ และปจจัยสภาพแวดลอมจากสหกรณนิคมตนแบบ 4  แหง 

3. เช่ือมโยง วิสัยทัศน  พันธกิจ ท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล  โดยหัวหนาทีม
วิจัย (นายประพฤทธ์ิ  โภคา) นําเสนอตอท่ีประชุม 

4. เปดเวทีใหผูเขารวมจัดทําเวทีไดแสดงความคิดเห็นตอวิสัยทัศน  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ โดยผูเขารวมเวทีไดรวมกันอภิปรายความสอดคลองของวิสัยทัศน 
พันธกิจ โครงการ แผนงานของ (ราง) แผนแมบท 

5.สรุปประเด็นท่ีไดจากการจัดทําเวที  คือ 
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5.1 วิสัยทัศนใหใชตัวเดิม  
5.2 ปรับปรุงพันธกิจใหครอบคลุมถึงยุทธศาสตร 5 ขอ 
5.3 กลยุทธในแตละยุทธศาสตรปรับใหสอดคลองกัน 
5.4 เปดโอกาสใหสงขอมูลเพิ่มเติมหากนิคมสหกรณ หรือสหกรณนิคม

ใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหสงขอมูลใหกบัทีมวิจยัได 
 
ขั้นตอนท่ี  4  การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณท่ีคัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4 
สหกรณ โดยการพัฒนาจะเร่ิมจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการท่ีคํานึงถึงแผนชุมชน
และท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนไปภายใตกรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา และ  ขั้นตอนท่ี  5 การจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาสหกรณนิคม ทีมวิจัยตัวแบบสหกรณ
นิคม 4 สหกรณ เพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณนิคมเชิงคุณคา” และ        
การเชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตร 

กระบวนการ 
1.  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู คร้ังท่ี  4  ท้ัง  4  สหกรณนิคม  ไดแก  สหกรณ

นิคมสอยดาว  จํากัด  สหกรณนิคมวิภาวดี  จํากัด  สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด และสหกรณ
นิคมแมระมาด จํากัด 

2.  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
กรอบแนวทางในการพัฒนาสหกรณนิคม  ประกอบดวย  ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ ท่ีกํากับ
ดูแลสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ  สํานัก กอง ตางๆ (คณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม ป 2552 – 2554) สํานักงานสหกรณจังหวัด หนวยงานที่กํากับดูแลนิคมสหกรณ  
ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ  ประธาน กรรมการ และฝายจัดการสหกรณนิคม 

3.  ติดตามผลการขับเคล่ือนแผนแผนกลยุทธที่สหกรณนิคมไดรวมกันจัดทํา โดย
สหกรณนิคมไดนําแผนกลยุทธเขาท่ีประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบแผนกลยุทธท่ีไดจัดทํา และติดตาม
ผลการขับเคล่ือนโครงการ โดยตรวจเยี่ยมท่ีสหกรณนิคม หรือโทรศัพทประสานงานสอบถาม
ความกาวหนาของสหกรณ 

3.  สรุปผลการพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
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ขั้นตอนท่ี  6  การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในสหกรณตัวแบบ 1 
แหง ภายใตทีมท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญการจัดทําแผนท่ี GIS 

กระบวนการ 
1. เตรียมแผนท่ี GIS 
2. รวบรวมขอมูลหมูบานและสมาชิก 
3. ทําฐานขอมูล GIS 

           ประกอบดวย 
3.1  ฐานขอมูลของกรมสงเสริมสหกรณ 

-ขอบเขตโครงการ 
-แปลงท่ีดิน  

3.2  ขอมูลสมาชิก 
3.3  ฐานขอมูล ขอมูลท่ีไดจากกรมพัฒนาท่ีดิน ไดแก คาดิน ชุดดิน สภาพพื้นท่ี  
3.4  ฐานขอมูลขอบเขตการปกครอง ไดแก  ขอบเขตระดับอําเภอ  จังหวัด 
3.5  ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ   ไดแก  ลําหวย  คลอง  แมน้ํา  ปาไม 
3.6  ฐานขอมูลโครงสรางพื้นฐาน   ไดแก  ถนน   
3.7  ขอมูลสถานท่ีสําคัญ  ไดแก  วัด  โรงเรียน   
3.8  การใชประโยชนท่ีดิน ไดแก  การใชประโยชนท่ีดิน 

4. ทํารายการที่จะวิเคราะห Profile 
5. นํา Profile  มาประยุกต วางแผน  
 



 

 

สรุปผลลัพธที่ไดจากโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
 

ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

1. แผนแมบท 
 
 
 
 
 
 

กําหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคมตามแผน
แมบทเปนนโยบายการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม   
 
 

ระดับกรม  
-หนวยงานสวนกลาง นําเสนอผูบริหารให
ความเห็นชอบกับแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม  
-กําหนดแผนงาน โครงการ และแผน
ปฏิบัติงานการพัฒนาสหกรณนิคม เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
ระดับจังหวัด 
-สํานักงานสหกรณจังหวัดนําแผนการ
พัฒนาสหกรณนิคมไปเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาสหกรณ 
-นิคมสหกรณนําแผนการพัฒนาสหกรณ
นิคมแปลงสูแผนการปฏิบัติ 
 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)สหกรณนิคม 
และหนวยงานใน
พื้นที่ 
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ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

2. สหกรณนิคมตนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

1. การปรับเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติของ
กรรมการ และฝายจัดการของสหกรณใหเกิด
การมีสวนรวมในการทํางาน 
2. การรณรงคใหสมาชิกสหกรณมีความเขาใจ
ในอุดมการณ หลักการและวธิีการสหกรณ 

1. กําหนดแผนงาน โครงการและวิธีปฏิบัติ
ที่มาจากความคิดเห็นของกรรมการ และ
ฝายจัดการสหกรณ 
2. นําอุดมการณ หลักการและวิธีการ
สหกรณมากําหนดหลักสูตรการฝกอบรม 
สัมมนาในแผนงาน โครงการของกรม
สงเสริมสหกรณ 

กรมสงเสรมิสหกรณ 
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)และสหกรณ
นิคม 

3. ความรูใหมที่ไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 

  1. การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  2. รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  3. การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสหกรณ
กับเจาหนาที่ของรัฐ 
  4. รูปแบบการเชื่อมโยงเครอืขายความรู 
ระหวางสหกรณกับสหกรณ และระหวาง
นักวิจัยกับนักวจิัยทีมตาง ๆ 
  5. การจัดทําแผน การวางแผน 
  6. การจัดทํารายงาน รูปแบบงาน 

1. กําหนดกิจกรรมการพัฒนาสหกรณนิคม
ที่ไดจากเวทีการมีสวนรวมมากําหนดใน
แผนงาน โครงการพัฒนาสหกรณนิคม 
2. ใหสหกรณนิคมเขามามีบทบาทในการ
คัดเลือกโครงการที่จะทํารวมกับสมาชิก
สหกรณ 
3. การดําเนินกิจกรรมโครงการ แผนงาน 
วิธีปฏิบัติ ควรกําหนดใหหนวยงานใน
ระดับพื้นที่ดําเนินการรวมกับสหกรณนิคม 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)และสหกรณ
นิคม 
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ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

   7. รูปแบบการบันทึกขอมูล ในรูปแบบตาง ๆ 
ในการจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  8. เกิดการเรยีนรูในการเปนผูนําเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
  9. การคนหาขอมูล ศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล 

4. แนะนํา สงเสริมใหสหกรณมีฐานขอมูล
สมาชิก ตลอดจนรูปแบบการจัดเก็บขอมูล
ที่งายตอการนํามาใชประโยชน 
5. การติดตาม ประเมินผล การดําเนิน
โครงการของกรมสงเสริมสหกรณ ควร
กําหนดใหสหกรณเขามามีบทบาทในการ
ติดตามรวมกับเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสหกรณ กับ 
สมาชิกสหกรณ 

 

4. กรอบคิดการพัฒนาสหกรณนิคม 
 
 
 
 

1.กําหนดทิศทางที่ชัดเจนตอการพัฒนาและ
สงเสริมสหกรณนิคม 
2.เชื่อมโยงเครอืขายสหกรณนิคมในขบวนการ
สหกรณและผูมีสวนรวม 
3. สรางศรัทธา การมีสวนรวมใหกับสมาชิก
สหกรณนิคม  
4. สงเสริมการใชประโยชนในที่ดิน 
5. สงเสริมการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

1. กําหนดแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติงาน
มุงเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ทําใหเกิดการพัฒนาสหกรณ
สอดคลองกับความตองการของสมาชิก
และผูมีสวนรวม 
2. จัดทําโครงการรณรงคการสรางศรัทธา
และความเชื่อมั่นในสหกรณใหแกสมาชิก
สหกรณ 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)สหกรณนิคม 
และชุมชน 
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ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

 6. การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. การนําสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการ 
วางแผนและพัฒนาสหกรณนิคม 

3. จัดทําโครงการสรางระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรเพื่อสงเสริมใหเกิดการใช
ประโยชนในที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
4. โครงการนําระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรมาใชในการประมาณการเพื่อ
วางแผนการทําธุรกิจ ซื้อ ขาย ปจจัยการ
ผลิต และการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
สหกรณ 
5. จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพหลักของสมาชิกสหกรณให
มีประสิทธภิาพทางการผลิต ลดตนทุน 
และลดคาใชจายในการผลิต 
6. จัดทําโครงการพัฒนาอาชีพเสริมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม
รายไดใหกับสมาชิกสหกรณ 
7. จัดทําโครงการเชื่อมโยงเครอืขาย
สหกรณนิคม ดานองคความรู                
ดานการผลิต การตลาด 
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ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

5. ฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะหการใชประโยชนในที่ดินของ
สมาชิกสหกรณ 
2. วิเคราะห วางแผน การสงเสริมดานการผลติ 
การตลาด 
3. วิเคราะหความตองการของสมาชิกสหกรณ 
4. วางแผนการสงเสริม และการพัฒนาอาชีพ
สมาชิกสหกรณ 
5. วิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณ 

1. รณรงคใหสหกรณนิคมมีฐานขอมูล
สมาชิกเพื่อประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนินงานของสหกรณ 
2. การจัดการขอมูลโดย แยกประเภทกลุม
ขอมูลที่มีความคลายคลึงกันอยูกลุม
เดียวกัน  
3. จัดระดับกลุมสหกรณนิคม เพื่อวาง
แผนการสงเสรมิไดตรงกับความตองการ
ของสหกรณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
(สวนกลาง สวน
ภูมิภาค)และสหกรณ
นิคม 
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ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

6. แผนที่ GIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผนการสงเสริมสหกรณ  
2. วางแผนการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิก
สหกรณนิคม 
3. วางแผนการผลิต การตลาด โดยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
4. ขยายผลการการจัดทําแผนที่ GIS ใหสหกรณ
นิคมนําไปใชประโยชน 
5. การนําผลวิเคราะหที่ไดจากแผนที่ GIS ลงสู
การปฏิบัติ 

1. จัดทําโครงการใหความรูดานระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ใหแกเจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณและเจาหนาที่สหกรณ
นิคม 
2. สงเสริมการใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อวางแผนการ
ผลิตของสมาชิก และการวางแผนการ
รวบรวมผลผลติของสหกรณ 
3. จัดทําโครงการรณรงคการรกัษา
สภาพแวดลอมในเขตนิคมสหกรณ เชน 
โครงการปลูกปารวมกับชุมชนเพื่อลดภาวะ
โลกรอน 
 
 
 
 
 
 

กรมสงเสริมสหกรณ 
(สวนกลาง            
สวนภูมภิาค) และ
สหกรณนิคม 
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ผลลัพธ 
การนําไปใชประโยชน 

เชิงนโยบาย 
การนําไปปฏิบัติ ผูเกีย่วของ 

7. ประสบการณงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 1. การเขียนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี          
สวนรวม 
 2. แนวความคิดในการทํางานอยางเปนขั้นเปน
ตอน  อยางมีระบบ 
3. นํารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมไปขยายผลตอในพื้นที่อื่น 
4. ความเปนผูนํา 
5. การทํางานเปนทีม 
 
 

1.ประยุกตใชในการทํางานโดยการกําหนด
กรอบการเขียนรายงานอยางเปนขั้นตอน 
2. กําหนดกิจกรรมในแผนงานมุงเนนการมี
สวนรวมระหวางเจาหนาที่ภาครัฐกับ
สหกรณและสมาชิกสหกรณ 
3. สรางทีมงานในหนวยงานเพือ่มุงเนน
การมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 
โครงการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปน
ระบบ 
4. เพิ่มทักษะ องคความรู การเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง โดยการการสืบคนขอมูล  
การฝกอบรมสมัมนา ตลอดจนการติดตาม
ขาวสารที่เกี่ยวของกับนโยบายภาครัฐ 
ตลอดจนแนวโนมทางเศรษฐกิจภาค
การเกษตรอยางตอเนื่อง 
 

สํานักจัดตั้งและ
สงเสริมสหกรณ  
สวนจัดนิคมสหกรณ 
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บทท่ี 4 
ผลลัพธ 

 
ผลลัพธท่ี 1. ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และเขามา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ในทิศทางท่ีสอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม 

ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และ
เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม 
ทางทีมวิจัยไดนําโครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคาเขาหารือรวมกับผูอํานวยการสํานัก
จัดต้ังและสงเสริมสหกรณ (นายบุญสง  พานิชการ และนายเลอพงษ  มุสิกะมาน) ตําแหนง                     
ณ  ขณะนั้น และผูบริหารท้ัง 2  ทาน มีนโยบายเดียวกัน คือ เห็นชอบใหสวนจัดนิคมสหกรณ
รวมกันจัดทําแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปนรูปธรรม และทางสํานักฯ ไดสนับสนุนท้ัง
บุคลากรในสํานักฯ ใหเขารวมเปนทีมงานวิจัย และยังสนับสนุนดานงบประมาณในการลงพ้ืนท่ีเพื่อ
จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง จนถึงผูอํานวยการสํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณคน
ปจจุบัน (นายสาโรจน  เจียมศรีพงษ) และผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมงานสหกรณ  (นางบริสุทธ์ิ                   
เปรมประพันธ) ไดรวมใหขอคิด และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอแนวทางการพัฒนาสหกรณ
นิคมอยางตอเนื่อง 

ในกระบวนการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ทีมวิจัยได
กําหนดใหคณะทํางานประกอบดวยผูแทนจากสํานัก กอง ตางๆ ของกรมสงเสริมสหกรณเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคม  อีกท้ัง กระบวนการ
จัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อรวมกันจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณนิคม ทีมวิจัยไดประสานงาน
ผานสํานักงานสหกรณจังหวัด ซ่ึงมีสหกรณจังหวัดท่ีเปนฝายบริหารในระดับพื้นท่ี ไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็นตอแผนการกําหนด  (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  จะเห็นไดวา 
กระบวนการตาง ๆ จะผานผูมีสวนรวมท้ังระดับนโยบาย ผูบริหารกรม เจาหนาท่ีสงเสริมท้ัง
สวนกลาง และสวนภูมิภาคท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมสหกรณ  และท่ีสําคัญคือ กรรมการ และฝาย
จัดการสหกรณนิคมท่ีไดรวมแสดงความคิดเห็น และรวมกันกําหนดแผนการพัฒนาตนเอง 
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการคิด และยังเปนแรงกระตุนใหผูมีสวนรวมไดมองเห็น
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เพราะแผนท่ีกําหนดจะมาจากการรวมคิด รวมกันแลกเปล่ียนปญหา 
และกําหนดแนวทางแกไขรวมกัน 
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ผลลัพธท่ี 2   แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงจะใชเปนกรอบทิศทางการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร การพัฒนาสหกรณนิคม ไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงเปนรูปแบบของสหกรณ
นิคมท่ีมุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิก และสหกรณท่ีจะนําท่ีดินในครอบครองมา
วางแผนการผลิตรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซ่ึงจะตอยอดไปสูการพัฒนาระบบ
การตลาดท่ีจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มในการจําหนายผลผลิตของสมาชิก ผานภาคีพันธมิตร ท่ีมี
เปาหมายรวมกัน  
  ในกระบวนการจัดทํา (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม จะไดจากการ
ประมวลขอมูลตาง ๆ จากแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของสหกรณนิคม  ผลการจัดทําเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูสหกรณนิคมตนแบบ 4  แหง  ผลจากการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นสหกรณ
จังหวัด  ผูอํานวยการ/หัวหนานิคมสหกรณ และผลจากการเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นท่ีมีตอ
แผนการพัฒนาสหกรณนิคมจากผูแทนสหกรณนิคม ทีมวิจัยไดรวมกันวิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลตาง ๆ และกําหนดเปน (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  ดังนี้  
 
(ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554 
ประกอบดวย 

 วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาสหกรณนิคม 

• วิสัยทัศน 
“มุงสรางสหกรณนิคมเชิงคุณคา เพื่อพัฒนาการใชประโยชนในท่ีดิน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด” 

• พันธกิจ 
1. พัฒนาผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณนิคมใหมีความพรอม

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณนิคม 
 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิก รวมท้ังการใชประโยชนในท่ีดิน 

 3. พัฒนาสหกรณนิคมใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
เพื่อเปนท่ีพึ่งพาของมวลสมาชิกและชุมชน 

 4. สรางศรัทธา ความเช่ือม่ันเร่ืองคุณคาสหกรณ ใหแก  สมาชิก  เยาวชนและชุมชน 
5. เรงรัดดานสิทธิในท่ีดินทํากินและสงเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ 

เปาประสงคและตัวชี้วัด 

• เปาประสงค 
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 1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณนิคม  
 2. เพื่อสรางระบบฐานขอมูลสมาชิกสหกรณนิคม สําหรับใชในการวางแผนดานการ
ผลิต การตลาด และเช่ือมโยงเครือขาย รวมทั้งการบริหารจัดการการใชประโยชนในท่ีดินเพื่อใชใน
การแกปญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
 3. เพื่อใหสหกรณนิคมมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ใน
การที่จะพึ่งตนเอง  ซ่ือสัตย  เท่ียงธรรม รับผิดชอบตอสังคม และเอ้ืออาทรตอชุมชน 
 4. เพื่อใหสมาชิกสหกรณนิคม และผูมีสวนเกี่ยวของ มีศรัทธาและความเชื่อม่ันใน
สหกรณนิคมและเขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิกสหกรณเพิ่มข้ึนรอยละ 20 ของจํานวนสมาชิก
สหกรณนิคมท่ีดําเนินการอยู 
 5. สมาชิกสหกรณนิคมในเขตนิคมสหกรณมีการใชประโยชนในท่ีดินสอดคลองกับ
สภาพท่ีดินเพิ่มข้ึน รอยละ 20  

• ตัวชี้วัด 
1. สรางผูนําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 

อยางนอยรอยละ 20  ของจํานวนสหกรณนิคมท่ีดําเนินการอยู 
2. สหกรณนิคมมีฐานขอมูลสมาชิก สําหรับใชในการวางแผนการบริหารจัดการ  

เพื่อเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศการใชประโยชนในท่ีดินของสหกรณนิคม อยางนอย  3  แหง 
3. สหกรณนิคมผานเกณฑมาตรฐานสหกรณมีธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ

เพิ่มข้ึนจากเดิม(ฐานขอมูลป 2552) รอยละ 20 
4. สมาชิกสหกรณนิคมและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรู ศรัทธา เช่ือม่ันในสหกรณนิคม 

และเขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิกสหกรณเพิ่มข้ึนรอยละ 20 ของจํานวนสหกรณนิคมท่ี
ดําเนินการอยู 
 5. สมาชิกสหกรณนิคมในเขตนิคมสหกรณตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพื่อการ         
ครองชีพ พ.ศ. 2511  ไดรับ กสน.3  กสน.5  ตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนงานโครงการของ      
กรมสงเสริมสหกรณไมนอยกวารอยละ 80 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ 
ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ประการดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมใหสมาชิกศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญา              
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานท่ี  
1.1 พัฒนาระบบกลไกสรางคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            1.2  ประชาสัมพันธและเผยแพรคุณคาสหกรณ 
            1.3  สรางคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาผูนําผูมีสวนรวมกับสหกรณใหมีความพรอมท่ีจะเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงในทิศทางการเปนองคกรพึ่งพาตนเอง 

แผนงานท่ี  
2.1 จัดองคความรูกับสมาชิกท่ีเขารวมโครงการนํารองและขยายผลใหท่ัวถึง 
2.2 พัฒนาระบบกลไกสรางคุณคาสหกรณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 อบรมใหสมาชิกมีความรูความเขาใจในหลักการสหกรณสรางแรงบันดาลใจใหมีสวน

รวมใจชุมชน            
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ โดยใชแผนกลยุทธเปนกลไกในการ 

พัฒนาสหกรณนิคมใหเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  
แผนงานท่ี  
3.1 สงเสริมและพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพ              
3.2 รณรงคใหสหกรณนิคมมีกลไกการสะสมทุนจากแหลงทุนภายในเพิ่มข้ึน               
3.3 สงเสริมใหสมาชิก เยาวชน บุตรหลานสมาชิก ออมเงิน                

ยุทธศาสตรท่ี 4  ใชเครือขายเวทีเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงเครือขายสหกรณนิคม 
 แผนงานท่ี  
4.1 สงเสริมการเช่ือมโยงเครือขายคุณคาแกสหกรณ 
4.2 สงเสริมการรวมกลุมเพื่อพัฒนาตลาดผลิตภัณฑของสมาชิก 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ใชฐานขอมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนกลไกในการ

พัฒนาการใชประโยชนในท่ีดิน 
แผนงานท่ี  
5.1 สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนในท่ีดินใหมีประสิทธิภาพ 
5.2 อนุรักษฟนฟูและบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ราง)แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552 – 2554) 
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ผลลัพธท่ี 3   ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ 
        โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา ไดคัดเลือกสหกรณนิคม  4  สหกรณ 
เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา  4  สหกรณ ประกอบดวย 

1. สหกรณนิคมสอยดาว  จํากัด  นิคมสหกรณโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี 
2. สหกรณนิคมวิภาวดี  จาํกัด  นิคมสหกรณทาฉาง  จังหวัดสุราษฎรธานี 
3. สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด นิคมสหกรณดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
4. สหกรณนิคมแมระมาด  จํากัด  นิคมสหกรณแมสอด  จังหวัดตาก 

กระบวนการดําเนินงาน 
  1.  จัดทําแผนกลยุทธ/ทบทวนแผนกลยุทธสหกรณนิคม 
  2.   ติดตาม ประเมินผลการขับเคล่ือนแผนกลยุทธลงสูการปฏิบัติ 

จากผลการจัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใน  4  สหกรณ ทําใหทราบถึงความคลายคลึงและความ
แตกตางของในแตละพื้นท่ี ซ่ึงประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีไดจากการจัดทําเวทีท้ัง  4  แหง ทําใหเกิดตัวแบบ
สหกรณนิคมเชิงคุณคา สามารถนําไปขยายผลสูสหกรณนิคมอ่ืน ๆ เพื่อเปนกรอบคิดในการพัฒนา
สหกรณนิคมไดอยางมีแบบแผน   
 
ตารางท่ี  2  สรุปตัวแบบที่ไดจากสหกรณนิคม  4  แหง 

กอนจัดทําโครงการ หลังการจัดทําโครงการ ตัวแบบ 

1. ดานแนวคิด/ทัศนคติ   
   1.1 สมาชิก มีทัศนคติไมดตีอ
สหกรณ เกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
และการดําเนนิงานท่ีไมโปรงใส 

1.1 สมาชิกมีความเช่ือม่ันใน
สหกรณนิคมมากข้ึน 

สรางศรัทธาและการมีสวนรวม 

   1.2 ประธาน มีแนวคิดไมตรงกับ
กรรมการ และฝายจัดการ 

1.2 ประธานมีการเปดใจรับฟง
ความคิดเหน็ของกรรมการและ
ฝายจัดการมากข้ึน 

ประชาธิปไตย 

   1.3 กรรมการ ไมกลาแสดงความ
คิดเห็นในเวทีประชุม 

1.3 กรรมการกลาแสดงความ
คิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 

ความเปนผูนํา 

  1.4  ฝายจัดการ เปนฝายช้ีนาํการ
ดําเนินงานในสหกรณ  

1.4 ฝายจัดการ รับฟงความคิด
ของคณะกรรมในการกําหนด
แนวทางการบริหาร 

การมีสวนรวม 
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กอนจัดทําโครงการ หลังการจัดทําโครงการ ตัวแบบ 

  1.5 ผอ./หน.นิคมสหกรณ บางคน
ไมเขาใจในวัตถุประสงค และ
แนวทางในการพัฒนาสหกรณนิคม 
 

1.5 มีความเขาใจในทิศทางการ
พัฒนาสหกรณนิคมมากข้ึน 

มีเปาหมายในทิศทางเดียวกนั 

2. ฐานขอมูล 
   

2.1 มีฐานขอมูลสมาชิก 
2.2 มีแผนท่ี GIS  1  แหง 

ฐานขอมูล 

3.  สหกรณนคิมยังขาดความเขาใจ
ในวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ และ
การขับเคล่ือนแผนลงสูการปฏิบัติ 

3.1 มีความเขาใจใน
กระบวนการจดัทําแผนกลยทุธ
และวิธีการนําแผนสูการปฏิบัติ 

แผนกลยุทธ 

4. การมีสวนรวม  
    -สหกรณ 
    -ผอ./หน.นคิมสหกรณ 
    -ทีมวิจยั 
ยังขาดการมีสวนรวม/การทาํงาน
เปนทีม ในการทํางานและการ
แสดงความคิดเห็น 

4.1 สหกรณ ผอ./หน.นิคม
สหกรณ ทีมวจิัย มีสวนรวมทาง
ความคิดเหน็ และการกําหนด
แนวทางการดาํเนินงานมากข้ึน 

การมีสวนรวม/การทํางาน       
เปนทีม 

5. ทิศทางการพัฒนาสหกรณนิคม
ไมชัดเจน ไมมีแบบแผน 

5.1 มีกรอบแนวทางการพัฒนา
สหกรณนิคมท่ีเปนแบบแผน 

แผนแมบทการพัฒนาสหกรณ
นิคม 

6. การพัฒนาตอยอด ขยายผลสู
แผนงานโครงการ 

6.1 มีแผนการพัฒนาสหกรณ
นิคมท่ีสามารถนําไปพัฒนาตอ
ยอด หรือเช่ือมโยงกับแผนงาน
โครงการของแตละพื้นท่ี และ
ชุมชน 

แผนงาน/โครงการ 

 
ผลลัพธท่ี 4  ฐานขอมูลสหกรณนิคม 100 แหง 
        ฐานขอมูลสหกรณนิคมในระบบทะเบียนสหกรณ ณ  ป 2550  มีสหกรณนิคมท้ังหมด  
93  สหกรณ อยูระหวางชําระบัญชี  13  สหกรณ 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป/ทิศทางอนาคต/ขอเสนอแนะ 

 
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  

แผนพัฒนาสหกรณนิคม ฉบับท่ี 1  เปนแผนท่ีเกิดจากแนวคิดในกระบวนการ
เตรียมคน และการระดมความคิดระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูอํานวยสวนจัดนิคม
สหกรณและผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ เห็นชอบท่ีจะจัดแผนแมบทพัฒนาสหกรณนิคม          
ท่ีสอดรับกับแผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ร.บ. ปาชุมชน  และเขามามีสวนรวมในการวางแผนทิศทางการพัฒนาการ
ใชประโยชนท่ีดิน และแผนปฏิบัติการของสหกรณนิคม เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศ
ในเร่ือง การแกไขปญหาความยากจน การอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดการปาชุมชน และอ่ืน ๆ เพื่อ
คนหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี สําหรับการพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใต
การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณนิคมบนหลักการสหกรณ ใหเกิดเปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา  
ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2  

การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มุงเนนดานการจัดทําฐานขอมูล 
กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาในเชิงระบบ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอม และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมท่ีทุกสวนฝาย ชวยกันทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม  ผลจากการดําเนินงานท่ีไดจึงเปนประเด็นสําคัญจากการเสนอความคิดเห็นของผูอํานวยการ 
หัวหนานิคมสหกรณ ตัวแทนจากสหกรณนิคม ท่ีรวมกันนําเสนอแนวทางในการพัฒนาสหกรณ
นิคม ซ่ึงเปนแนวทางท่ีไดรับความเห็นชอบจากทุกหนวย และแนวทางนั้นทําใหผูอํานวยการ 
หัวหนา นิคมสหกรณ และสหกรณนิคม  ตองการใหเปนและสามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง เพราะ
จุดเร่ิมตนของโครงการวิจัยฯ คือ แนวคิดวาทําอยางไรให ผูอํานวยการ หัวหนานิคมสหกรณ 53 
แหง มีแนวคิด และความเขาใจในการดําเนินงานในนิคมฯ ใหเปนทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลให 
ผูอํานวยการ หัวหนา นิคมสหกรณ เปนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และยังเปนแนวทางท่ีสนับสนุนงาน
ของกรมฯ ได 
  แนวทางการพัฒนา ผลักดันใหแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม เปนกรอบทิศ
ทางการพัฒนาในเชิงนโยบายของกรมฯ และสงเสริมใหสหกรณนิคมปรับปรุงพัฒนาระดับให
สูงข้ึนจากท่ีดํารงอยูคือจากระดับไมผานเกณฑมาตรฐาน เปนเกณฑมาตรฐานและระดับดีเดน          
(หรือระดับพอใช ดี ดีมาก)โดยใชเกณฑการวัดท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดใชแลวคือ เกณฑ
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การจัดมาตรฐานสหกรณและเกณฑการคัดเลือกสหกรณดีเดน รวมท้ังกําหนดเปาหมายยกระดับ
สหกรณใหสูงข้ึน 

ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ  
จากผลการจัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและการติดตามผลการขับเคล่ือนการนํา

แผนกลยุทธสูการปฏิบัติของสหกรณนิคมทําใหไดรับทราบถึงขอเท็จจริง และส่ิงท่ีสะทอนใหเห็น
ถึงภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณในแตละดาน 

ดานการสรางศรัทธาและการมีสวนรวมของสมาชิก ประธาน กรรมการและฝาย
จัดการ 

ดานขอมูลพื้นฐาน การจัดการขอมูลอยางเปนระบบ  ซ่ึงในภาพรวมของสหกรณ
นิคมท่ัวประเทศ ยังขาดการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ และไมมีการนําฐานขอมูลมาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน 

ดานการพัฒนาบุคลากร  ท่ีสวนใหญแลวยังขาดภาวะผูนํา การประชุมหรือการเขา
รวมเวทีแสดงความคิดเห็น ยังเปนเฉพาะบางกลุมท่ีกลาแสดงความคิดเห็น 

ดานการจัดทําและการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ  ประธาน กรรมการ และฝายจัดการ
ยังขาดความเขาใจวาทําไมตองทําแผนกลยุทธ และมีแผนกลยุทธแลวจะนําไปใชในการพัฒนา
สหกรณอยางไร 

ดานการใชประโยชนในท่ีดินของสมาชิก  จากผลการสุมตัวอยางการใชประโยชน
ในพื้นท่ีของสมาชิกสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด พบวา สมาชิกบางสวนไมไดใชประโยชนในท่ีดิน
ใหเกิดประสิทธิภาพ หรือบางสวนไมไดทําประโยชนดวยตนเอง ปลอยพื้นท่ีใหเกษตรกรรายอ่ืนเชา 
นอกจากนี้สมาชิกท่ีทําประโยชนในท่ีดินบางสวนยังขาดการแนะนําสงเสริมใหมีการใชประโยชน
ในท่ีดินท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนของกรมสงเสริมสหกรณ   

1.  เนื่องจากในการดําเนินงานวิจัยในคร้ังนี้ ทีมวิจัยยังไมไดดําเนินการถึง
กระบวนการปฏิบัติจริงรวมกับสหกรณนิคมตนแบบ 4 แหง เปนเพียงการเขารวมจัดทําเวทีเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณนิคมเทานั้น ซ่ึงจากประเด็นสําคัญๆ 
ท่ีไดจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูท้ัง 4 แหง พบวา สมาชิกสหกรณนิคม กรรมการ และฝายจัดการ มี
ความตองการที่จะพัฒนาสหกรณนิคมของตนเอง และพรอมท่ีจะบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับ
สมาชิกและชุมชน ดังนั้น ส่ิงท่ีจะตองขับเคล่ือนตอไปขางหนาหลังจากงานวิจัยเสร็จส้ิน คือ 



 82 

หนวยงานของกรมสงเสริมสหกรณท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรเขาไปรวมกับสหกรณนิคม
เพื่อคนหาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณนิคม และรวมกันแกไขอยางเปน
รูปธรรม หรือในกรณีท่ีสหกรณนิคมท่ีมีความเขมแข็งอยูแลว ก็ควรท่ีจะจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางสหกรณเพื่อแลกเปล่ียนองคความรูในการบริหารจัดการสหกรณใหประสบผลสําเร็จ 
ซ่ึงสามารถกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฯ หรือแยกเปนกิจกรรมในโครงการตาม
แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม    

2.  กําหนดนโยบายในการสงเสริมสหกรณนิคม โดยใหความสําคัญกับแผนการ
พัฒนาสหกรณนิคมซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมครอบคลุมทุกดาน 

3.  แนะนําใหสหกรณมีแผนกลยุทธเพื่อใชในการบริหารงานของสหกรณ และ
ควรใหผูรับผิดชอบในการสงเสริมใหสหกรณจัดทําแผนกลยุทธช้ีแจงทําความเขาใจในกระบวนการ
และประโยชนท่ีสหกรณจะไดรับ  

4. ขยายผลการจัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสูสหกรณนิคมท่ัวประเทศ โดยเพิ่มองค
ความรูกระบวนการจัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสูเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ัวประเทศ เพื่อนํา
ประเด็นสําคัญไมวาจะเปนปญหา อุปสรรค ท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดออนของสหกรณนิคม หรือความ
พรอมในดานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งของสหกรณ ท่ีไดรับจากเวทีนํามากําหนดเปนแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณนิคมในเชิงลึกยิ่งข้ึน นอกจากไดแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางตรงจุดแลว ยัง
ไดความสัมพันธท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณกับสหกรณนิคมเพ่ิมมากข้ึนดวย 

ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในสหกรณ  
  จากผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานสหกรณในเขตนิคมสหกรณโดยวิธีออก
แบบสอบถาม มีสหกรณในเขตนิคมสหกรณตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 81 ชุด คิดเปน 87.10%  
จําแนกเปนสหกรณรูปเชาซ้ือท่ีดิน 8  สหกรณ  ประเภทสหกรณรูปเชาท่ีดิน 13 สหกรณ ประเภท
สหกรณนิคม 59 สหกรณ และประเภทสหกรณการเกษตร  1  สหกรณ  จากการประมวลผลจาก
แบบสอบถาม พบวา มีขอมูลดานท่ีดิน สามารถแยกเปนประเภทได  ดังนี้ 

1.  การครอบครองทําประโยชนในท่ีดินของสมาชิก ผลการสํารวจจาก 81 สหกรณ 
พบวา สมาชิกสหกรณมีเนื้อท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดิน เฉล่ียคนละ 20  ไร 

2. ปญหาดานท่ีดิน 
    การประมวลปญหาและอุปสรรคท่ีพบมีสหกรณจํานวน 16 สหกรณท่ีมีปญหา

ดานท่ีดิน โดยลําดับความสําคัญของปญหา คือ  
    2.1 ปญหาเกี่ยวกับท่ีดินท่ีไดรับจัดสรร  มีสหกรณจํานวน  11 สหกรณ ท่ีมี

ปญหาท่ีดินของสมาชิกไมมีเอกสารสิทธ์ิ (รูปเชาท่ีดิน รูปเชาซ้ือท่ีดิน) และบางสวนมีการใช
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ประโยชนในท่ีดินยังไมเต็มท่ีสงผลใหสมาชิกท่ีครอบครองทําประโยชนในท่ีดินขาดความม่ันคง
เพราะไมไดรับเอกสารสิทธ์ิ และท่ีดินไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน  

     2.2 ปญหาดานท่ีดินสภาพพื้นดินไมเหมาะสม  มี 3 สหกรณ ท่ีมีปญหาพื้นท่ี           
ท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสมในการประกอบอาชีพ   

     2.3  จํานวนพื้นท่ีทํากินไมเพียงพอ มี 2  สหกรณ 
3.  ความเหมาะสมในท่ีดินทํากินของสมาชิก ผลการสํารวจจาก 81 สหกรณ พบวา 

สภาพพื้นท่ีทํากินมีความเหมาะสม จํานวน 73  สหกรณ และ 8 สหกรณมีสภาพพื้นท่ีไมเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ  บางแหงพื้นท่ีเปนหินและขาดแคลนแหลงน้ํา บางแหง
เปนพื้นท่ีสูงแบบเนินเขา พึ่งพาฝน  เนื่องจากขาดแคลนระบบชลประทาน บางแหงเปนท่ีดินท่ีขาด
ธาตุอาหาร  ตองการปรับปรุงดิน  

4. อาชีพทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ จากผลการประมวลขอมูลการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณในเขตนิคมสหกรณ เรียงลําดับจากมากไปหานอย จํานวน 5 
ลําดับ พบวา สมาชิกสหกรณสวนใหญ ประกอบอาชีพ  ทํานา เปนอันดับหนึ่ง  ทําไร (มัน/ออย/
ขาวโพด   เปนอันดับสอง ทําสวนยางพารา เปนอันดับสาม ทําสวนปาลมน้ํามัน เปนอันดับส่ี และ
อาชีพเล้ียงสัตว เปนอันดับหา นอกจากนี้สมาชิกสหกรณในเขตนิคมยังมีการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ         
อีก ไดแก  ทําสวนผัก  ทํานาบัว อ่ืนๆ  (โรงงาน/รับจาง/คาขาย)  นาเกลือ ไรกาแฟ  ปลูกถ่ัว                 
ไมประดับ  ประมง  และยูคา 

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ประกอบกับขอมูลในการจัดทําเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูพบวา การใชประโยชนในท่ีดินของสมาชิกสหกรณในเขตนิคมสหกรณยังขาด
การวางแผนท้ังดานการผลิตท่ีสอดคลองกับสภาพดิน การบํารุงรักษาดิน การใชสารเคมีท่ีเปนการ
ทําลายสภาพดิน การเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีถูกตอง ตลอดจนการวางแผนทางการตลาดเพ่ือปองกันไมให
ผลผลิตมีปริมาณมากกวาความตองการของตลาด ถึงแมจะมีองคกรเปนของตนเอง เชนสหกรณ
นิคม  ดังนั้นจึงนับวาเปนโอกาสท่ีดีท่ีมีงานวิจัยท่ีมุงเนนดานการพัฒนาฐานขอมูลการใชประโยชน
ในท่ีดินดวยระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ เพราะการพัฒนาขอมูลพื้นฐาน  จะเร่ิมตนจากการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานทุกดานของสมาชิกท่ีอยูในนิคมสหกรณ  เพื่อจัดทําแผนท่ีรายแปลงแสดงสถานท่ีต้ัง
ตางๆ ท่ีอยูในเขตนิคมฯเพื่อจัดทําขอมูลโดยการลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน พรอมท้ังจัดทําชุด
องคความรูใหการศึกษา อบรมกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ  เพื่อนําไปแนะนํากับสหกรณใหใช
ประโยชนในการจัดทําขอมูลพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการการใชประโยชนในท่ีดิน โดยการใช GIS ทําใหทราบวาท่ีดินใน
แตละแปลง ในแตละบล็อก วาเปนท่ีดินอยูในชุดอะไรเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใด  และจําแนก
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การใชประโยชนในท่ีดิน โดยจัดประเภทออกเปนกลุมๆ วาเขตใดเปนเขตอนุรักษถาวร เขตไม            
ยืนตนคอนขางถาวร เขตพืชลมลุกท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสงเสริม
อาชีพใหกับสมาชิก โดยการรวมกลุมใกลเคียงกัน เพื่อใหงายตอการศึกษาอบรม การวางแผนการ
ผลิต การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม การติดตามปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว และแกไขปญหาตรง
กับความตองการของสมาชิกและการติดตามผลเพื่อนําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารกรมสงเสริม
สหกรณ เพื่อวางแผนงบประมาณไดอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการของสมาชิก 
รายละเอียดการสุมเก็บตัวอยางเพ่ือหาผลลัพธการใชประโยชนในท่ีดินของสมาชิกสหกรณนิคม 
เพื่อมาเปนขอมูลประกอบการวางแผนในการสงเสริมสหกรณ ทีมวิจัยไดดําเนินการศึกษาในพื้นท่ี
สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด โดยคัดเลือกพื้นท่ีของสมาชิกจํานวน 154 แปลง เปนกรณีศึกษาเพื่อหา
ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในสหกรณ รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานฉบับสมบูรณ  เร่ืองการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนท่ีดินในสหกรณ ดวย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

แนวทางการพฒันาและสนับสนุนของกรมสงเสริมสหกรณ 
1.  กําหนดนโยบายในการสงเสริมสหกรณนิคม โดยขับเคล่ือนแผนแมบทการ

พัฒนาสหกรณนิคมซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมดานการเพิ่มองคความรูดานระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (แผนท่ี GIS) ใหกับบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ ท้ังระดับสวนกลาง
และระดับพื้นท่ี รวมถึงเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของสหกรณนิคมใหมีองคความรู เพื่อ
รองรับแนวทางการพัฒนาของกรมสงเสริมสหกรณ 

2.  นําแผนท่ี GIS มาวางแผนการสงเสริมสหกรณ โดยสํานักจัดต้ังและสงเสริม
สหกรณจัดทําโครงการ แผนงาน และวิธีปฏิบัติในการนําขอมูลการใชประโยชนในท่ีดินของ
สมาชิกสหกรณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ  โดยกําหนดวัตถุประสงค ผลลัพธ หรือกิจกรรม
ในโครงการ มุงเนนการนําเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในการวางแผนการ
สงเสริมสหกรณ ดังนี้ 

      2.1 การใชเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลจากการ
สํารวจการครอบครองทําประโยชนในพื้นท่ีของสมาชิกตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของการใช
ประโยชนท่ีดิน  

      2.2  จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) แสดงสถานะทางกายภาพท่ีดิน
ของสมาชิก เชน ความเหมาะสมในการเพาะปลูกของสมาชิก  การใชปุย การใชยาฆาแมลง  ฯลฯ 

      2.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกสหกรณนิคมในเขตนิคมสหกรณ เชน  รายไดเฉล่ีย คาใชจายเฉล่ีย ของสมาชิก 
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      2.4 จัดทําแผนท่ีแสดงสภาพการใชประโยชนท่ีดินในเขตนิคมสหกรณ โดย
การสํารวจการใชประโยชนในท่ีดินของสมาชิกสหกรณใหเปนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวาง
แผนการสงเสริมใหสมาชิกมีการใชประโยชนในท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

      2.5 การรวบรวมขอมูลใหเปนระบบงายตอการคนหา จัดเก็บ และใชประโยชน
ในการบริหารงาน 

3. ขยายผลการจัดทําแผนที่ GIS  สูสหกรณนิคมท่ัวประเทศ โดยเพิ่มองคความรู
ดานแผนท่ี GIS  ใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณท่ัวประเทศและบุคลากรสหกรณนิคม  เพื่อใช
ประโยชนในแผนท่ี GIS  โดยสหกรณสามารถใชประโยชนจากแผนท่ี GIS ในการดําเนินการ 

     3.1  จัดเก็บขอมูลสมาชิกสหกรณนิคม เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวางแผนการรวมทํา
ธุรกิจรวมซ้ือ รวมขาย ของสมาชิก  การใหสินเช่ือแกสมาชิก และการสรรหาปจจัยการผลิตมา
รองรับใหตรงตามความตองการของสมาชิก 

     3.2  การวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน นโยบายรัฐสงเสริมใหสมาชิก
ใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี เพื่อชวยใหสมาชิกลดตนทุน ลดคาใชจาย เพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรใหกับ
สมาชิก  สหกรณสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวางแผนการจัดหาปจจัยการผลิตใหตรงตามความ
ตองการของสมาชิก และยังสามารถประมาณการปริมาณผลผลิตของสมาชิกเพื่อวางแผนทาง
การตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิก ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะชวยลดปญหาผลผลิตทางการเกษตร
ลนตลาด หรือเกินความตองการของผูบริโภค ซ่ึงเปนปญหาท่ียังไมสามารถแกไขไดในปจจุบัน 

ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวจัิยในอนาคต 
  1.  กระบวนการวิจัยนี้เปนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมซ่ึงจากการที่ทีมวิจัยได
เขารวมจัดทําเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีผานมา พบวา กรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณนิคม 
สวนใหญมีความพึงพอใจเปนอยางมากท่ีหนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมและใหคําแนะนําในการ
กําหนดแผนกลยุทธท่ีทําใหสหกรณไดนําไปแปลงสูการปฏิบัติไดจริง ซ่ึงแผนที่ไดมาจากความ
ตองการของสหกรณจริง ๆ ดังนั้น ควรนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมนี้ปรับเขากับภารกิจของ
กรมสงเสริมสหกรณหรือกําหนดไวในกิจกรรมแผนงานโครงการของกรมฯ 

2.  โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา อาจจะไมประสบผลสําเร็จใน
การสรางสหกรณเชิงคุณคาตนแบบ  4  แหง อยางเปนรูปธรรม แตสามารถสรางแรงบันดาลใจ หรือ
เปนจุดหนึ่งท่ีไดเขาไปจุดประกายใหกับสหกรณนิคมไดคนพบตนเอง และยังไดสรางการ
เปล่ียนแปลงใหกับนักวิจัยใหเกิดการเรียนรูในกระบวนการวิจัยในพื้นท่ีจริง ซ่ึงองคความรูท่ีได 
นักวิจัยสามารถนําไปตอยอดกับภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมสหกรณไดอยาง                
มีกระบวนการมากยิ่งข้ึน  
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