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บทสรุปย่อสําหรับผู้บริหาร 
(Executive  Summary) 

1.ช่ือโครงการ 
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 

( Project  on  the  Development  of  Co-operative  Movement  in  Nonthaburi  Province ) 
2.วตัถุประสงค์  

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
นนทบุรี เพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคน และองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
3.กรอบแนวคดิในการทาํงาน 
 3.1.เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้กลุ่ม  องค์กร สหกรณ์ประเมินตนเอง เพื่อให้รู้จัก
ตนเอง รู้ศกัยภาพเครือข่าย รู้พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ปัญหาต่าง ๆ และความยากจน 
 3.2.สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีเพื่อไปหนุนเสริมกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ 
 3.3.ศึกษากระบวนการผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรี 
4.แนวทางการดําเนินงานของทมีวจัิยจังหวดันนทบุรี  

4.1 การร่วมประชุม  เวทีสรุป และสงัเคราะห์บทเรียนจากชุดโครงการวจิยั 9 จงัหวดั 
4.2 การร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับทีมวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

       4.3 การดาํเนินงานโครงการวิจยัประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน คือ 
         4.3.1 การศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ประชาชน

และเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงประกอบดว้ย 6 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองนนทบุรี  อาํเภอปากเกร็ด  
อาํเภอบางกรวย  อาํเภอบางบวัทอง  อาํเภอบางใหญ่  และอาํเภอไทรนอ้ย 

         4.3.2 การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์  องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรี ตามโครงการแกไ้ขความยากจนของศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจน  (ศตจ.)   
กระทรวงมหาดไทย  

         4.3.3 การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์เร่ืองการจดัทาํกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานขององคก์ร   และการเช่ือมโยงเครือข่าย 

         4.3.4  การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์ 
     4.3.5 การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร  และการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มต่างๆในพื้นท่ี 
4.4 การร่วมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมประสานงานกลางและจงัหวดัอ่ืนๆ 

 



5. ผลการดําเนินงานตามแผนการวจัิย 
การดาํเนินงานของทีมวิจยัไดด้าํเนินการไปตามกระบวนการวจิยั และแผนการวิจยัทั้ง 5 

ขั้นตอน แต่รูปแบบในการดาํเนินงานไดมี้การปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ และความเหมาะสม  ทั้งน้ี
เน่ืองจากเม่ือเร่ิมดาํเนินการจริงในพื้นท่ีพบวา่สถานการณ์ และวฒันธรรมของกลุ่มและองคก์รมีความแตกต่าง
จากกลุ่ม องคก์รท่ีอยูใ่นชนบท ทีมวิจยัจึงไดป้ระชุมหารือกนัอีกคร้ัง และมีความคิดเห็นวา่ ถา้ดาํเนินการตาม
แผนท่ีวางไวท้ั้งหมดอาจจะไม่ทนัเวลาและไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้   จึงไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานใหม่อีกคร้ัง แต่ยงัใชก้รอบการดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีวางไวก่้อนหนา้น้ีทั้ง 5 ขั้นตอน  

ทีมวิจยัไดป้รับกระบวนการและวิธีการใหม่ โดยการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการระดมความคิด
จากทีมวจิยั ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูน้าํกลุ่มสหกรณ์ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีมาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์เห็นการ
ขบัเคล่ือน และการคงอยูข่องกลุ่มต่าง ๆในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีมาพอสมควร จึงไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมาย  
และแนวทางของการดาํเนินงานวา่จะมุ่งเนน้กลุ่ม  องคก์ร ท่ีเช่ือมโยงกบั สหกรณ์ต่าง ๆ เป็นหลกั  จากนั้นจึง
จะกระจายสู่กลุ่มองคก์รภาคประชาชนอ่ืน ๆ  การดาํเนินงานจะเร่ิมไปเป็นเครือข่าย ๆไป พร้อมการหนุน
เสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปตามศกัยภาพและความพร้อมของกลุ่ม  เนน้การเช่ือมโยงเครือข่ายผา่น
กิจกรรมหลกัร่วมกนั จนกระทั้งเม่ือเครือข่ายก่อตวั และสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเองในระดบัหน่ึง จึงจะ
จดัการประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายรวมทั้งหมด ดงันั้นจาํนวนคร้ังการจดักิจกรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่ายจะ
แตกต่างกนัไป ถา้กลุ่มใดมีความสนใจ และความพร้อมทีมวิจยัจะมีกิจกรรมร่วมค่อนขา้งมากบางกลุ่ม    หรือ
เครือข่ายถา้ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแลว้ระยะหน่ึง    แต่กลุ่มไม่สนใจหรือไม่พร้อมในการเช่ือมโยงเครือข่าย
ทีมวิจยักจ็ะหนุนเสริมในประเดน็อ่ืน ๆ แทน  

การช้ีวดัวา่เครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนจะมีความเขม้แขง็และยัง่ยนืมากนอ้ยแค่ไหน ปัจจยัสาํคญั
ท่ีสุดคือ สมาชิก และกลุ่มแกนนาํของเครือข่ายนั้น ๆวา่ สนใจหรือพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนการดาํเนินงานต่อไป
หรือไม่รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้ม  สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในอนาคตดว้ย  อยา่งไรกต็ามการ
ดาํเนินงานวจิยัท่ีผา่นมา 1 ปี พบวา่บางเครือข่ายกเ็ห็นชอบท่ีจะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการทาํกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนั  แต่ยงัไม่มีการจดัทาํกรอบทิศทางทั้งน้ีเน่ืองจากส้ินสุดโครงการวิจยัก่อน  เช่น เครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิต
เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ เป็นตน้ แต่ทีมวิจยัไดว้างแผนไวว้า่จะยงัทาํการหนุนเสริมเครือข่ายดงักล่าวต่อไป 
แมจ้ะส้ินสุดโครงการแลว้กต็าม บางเครือข่ายกมี็สญัญา บนัทึกขอ้ตกลงในการทาํงานร่วมกนั เช่น เครือข่าย
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ    บางเครือข่ายมีโครงสร้างองคก์ร  เจา้หนา้ท่ีทาํหนา้ท่ีการบริหารจดัการ  และมี
แผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน เช่น ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ท่ีดาํเนินงานเครือข่ายธุรกิจการเงิน และ
เครือข่ายกลุ่มการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยวิธีการหกับญัชี (Account Trade)   แต่บางเครือข่ายการขบัเคล่ือน
ตามรูปแบบท่ีทางทีมวิจยักาํหนดยงัไม่เป็นท่ีสนใจ เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ แต่เครือข่ายกย็งัสามารถ
ดาํเนินการผา่นกิจกรรมการจดัตลาดนดัขายสินคา้ไดอ้ยูเ่สมอ แต่จะเป็นการรวมตวัแบบหลวม ๆ ไม่เนน้การ
จดัทาํกรอบทิศทาง หรือรูปแบบท่ีเป็นทางการเท่าไรนกั  



โดยความสาํเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีแทจ้ริงตอ้งมีตวัช้ีวดัประเมินทั้งท่ีเป็นตวัเงิน
หรือไม่เป็นตวัเงินแลว้แต่ละเครือข่าย  ซ่ึงกต็อ้งใหห้น่วยงานของรัฐในพื้นท่ีทาํการตรวจสอบประเมินผล
ต่อไป  แต่ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
นนทบุรีอยา่งนอ้ยกเ็ป็นการสร้างเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ประกอบไปดว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  การ
ร่วมมือกนัจากคนสู่คน จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง จากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึงอนัจะนาํไปสู่ชุมชน
และสงัคมเขม้แขง็   เม่ือคนมีศกัยภาพและความพร้อมกจ็ะสามารถเขา้ไปสู่การมีส่วนรวมในการพฒันา
องคก์ร และพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เศรษฐกิจระดบัฐานรากจะเขม้แขง็และยัง่ยนื การสนบัสนุนให้
กลุ่มองคก์รมีการวางแผนในลกัษณะของกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มจะช่วย
สร้างความมีประสิทธิภาพและเขม้แขง็แก่องคก์ร  อนัจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศท่ีนาํไปสู่
การแกปั้ญหาความยากจน   รวมทั้งการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มองคก์รประชาชนจะช่วยใหเ้กิดการใช้
ทรัพยากรมนุษย ์ เงินทุน วทิยาการ  เทคโนโลยร่ีวมกนั ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ 
และสงัคมโดยรวม  และการไดรั้บโอกาสการหนุนเสริมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือโครงการส้ินสุดไปแลว้ 
6.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

6.1.เป็นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ (Cooperative Value) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั การร่วมมือกนั การประหยดั จริยธรรม  ใหก้บัคนในชุมชนผ่านกระบวนการวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (action research) จากคนสู่คน จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง จากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึง 
อนัจะนาํไปสู่ชุมชนและสงัคมเขม้แขง็ 

6.2.เม่ือคนมีศกัยภาพและความพร้อมจะสามารถเขา้ไปสู่ส่วนรวมในการพฒันาองคก์ร พฒันา
ชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เศรษฐกิจระดบัฐานรากจะเขม้แขง็และยัง่ยนื 

6.3.การสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรมีการวางแผนในลกัษณะของกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ี
คาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มจะช่วยสร้างความมีประสิทธิภาพและเขม้แข็งแก่องค์กร อนัจะช่วยพฒันา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาความยากจน 

6.4.การเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องคก์รประชาชนจะช่วยให้เกิดการประหยดัดา้นเศรษฐกิจโดยมี
การใช้ทรัพยากรมนุษย  ์เงินทุน วิทยาการ/เทคโนโลยีร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียและเกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 

6.5.การไดรั้บโอกาสการหนุนเสริมของหน่วยงาน/ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือโครงการส้ินสุด 
 
 
 
 
 
 



บทคดัย่อ   
 

โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจังหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องคก์รประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัให้เกิดการหนุน
เสริมการพฒันาศกัยภาพคน และองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  ปัจจุบนักลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีมีจาํนวนมากข้ึนตามการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  องคก์รพฒันาเอกชน และเกิดข้ึน
เองตามความสมคัรใจของประชาชนในพื้นท่ี  จากการศึกษาพบวา่กลุ่มองคก์รภาคประชาชนมีจาํนวนมากกว่า 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน โดยสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประกอบดว้ยสหกรณ์ 4 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร   
สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์บริการ ภายใตก้ารบริหารจดัการของประธาน ผูจ้ดัการ คณะ
กรรมการฯ ในการดาํเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีพบว่าจงัหวดันนนทบุรีมีจาํนวนผูข้อข้ึนทะเบียนคนจนทั้งหมด 
58,379 คน หรือร้อยละ 6.02 จากประชากรทั้งหมด 969,872 คน โดยในกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์เป้าหมายในการ
วิจยั มีจาํนวนคนขอข้ึนทะเบียนคนจนจาํนวน 534 คน จากสมาชิกทั้งหมด 8,089 คน หรือร้อยละ 6.6 และ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนผูข้อข้ึนทะเบียนทั้งหมด จาํนวนสมาชิกดงักล่าวขอข้ึนทะเบียนคนจนเพียงร้อยละ 
1 ของจาํนวนคนขอข้ึนทะเบียนคนจนทั้งหมดของจงัหวดันนทบุรี  
 กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าทีมวิจยัไดมี้การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร และการ
เช่ือมโยงเครือข่ายในหลากหลายรูปแบบ  โดยการเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเครือข่าย ตามโอกาส
รวมทั้งการเป็นท่ีปรึกษา  การกระตุน้  สร้างแรงจูงใจ  และกาํลงัใจใหแ้ก่กลุ่มผูน้าํเครือข่าย  พร้อมทั้งหนุน
เสริมตามความตอ้งการของเครือข่ายนั้น ๆ โดยเนน้การสร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความสมัพนัธ์ 
เช่ือมโยงกนัในแต่ละกลุ่มเครือข่าย   ในการดาํเนินงานดงักล่าวทีมวิจยัไดใ้ชก้ระบวนการต่อยอดจากกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ หรือเครือข่ายเดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี โดยเครือข่ายท่ีทีมวิจยัใชเ้ป็นแกนนาํหลกั ไดแ้ก่       ชุมนุม
สหกรณ์นนทบุรี จาํกดั  เพื่อเช่ือมโยงการดาํเนินงานดา้นเครือข่ายธุรกิจการเงิน  เครือข่ายแลกเปล่ียนสินคา้ 
โดยการหกับญัชี (Account  Trade)  และใชเ้ป็นเครือข่ายการเรียนรู้  นอกจากนั้นไดเ้ช่ือมโยงใหเ้กิดเครือข่าย
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ  เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์  และเครือข่ายผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ เป็น
ตน้    โดยเครือข่ายดงักล่าวมีการวางกรอบทิศทาง และรูปแบบการดาํเนินงานแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของ
เครือข่าย และความพร้อมขององคก์รสมาชิก  สุดทา้ยโครงการวิจยัไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อให้
เครือข่ายต่างๆไดมี้โอกาสรู้จกัพดูคุยแลกเปล่ียน  สร้างความเขา้ใจ  สร้างสมัพนัธ์ท่ีดี  ซ่ึงเป็นเวทีท่ีทาํใหเ้กิด
การเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ โดยความสาํเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีแทจ้ริง  ตอ้งมีตวัช้ีวดัประเมินทั้งท่ี
เป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินแลว้แต่ละเครือข่าย  ซ่ึงกต็อ้งใหห้น่วยงานของรัฐในพื้นท่ีทาํการตรวจสอบ
ประเมินผลต่อไป  แต่ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรีอยา่งนอ้ยกเ็ป็นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ ประกอบไปดว้ยการช่วยเหลือ     ซ่ึงกนัและกนั  การ
ร่วมมือกนั จากคนสู่คน จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง จากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึง  อนัจะนาํไปสู่
ชุมชนและสงัคมเขม้แขง็อนัจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาความยากจน 



ABSTRACT 
 

  The research on the Co-operatives development process project in Nonthaburi Province had the 
objective to enhance the networks of groups/public organizations and cooperatives in the province to establish the 
development potential for the poverty solution. At present, the number of groups, organizations and cooperatives 
in Nonthaburi Province has been increased due to the support of the government officers, private development 
organizations and voluntary of local people. According to the study, more public organizations were registered 
when compared with the registered cooperatives. The registered cooperatives comprised 4 types, that is, 
agricultural cooperatives, saving cooperatives, consumer cooperatives and service cooperatives. The cooperatives 
were managed and organized by the chairman, manager, committee etc. According to the research, 58,379 from 
969,872 persons in Nonthaburi Province or 6.02% were registered as the poor citizen. From the target groups, 
organizations and cooperatives, 534 from 8,089 members or 6.6% were registered as the poor citizen. Comparing 
with the total number of poor citizen, therefore, only 1% of the members were recognized as the poor. 
 Concerning the establishment of valuable networks, the alliance groups and various networks 
had to be provided by the public participation, consultation, encouragement, motivation and inspiration for the 
network leaders. In addition, the requirements of the networks should be fulfilled emphasizing on the exchange of 
knowledge and enhancement of relationship. The researcher used and expanded the existing procedures of groups, 
organizations, cooperatives and networks in the province. The main network of this research was Nonthaburi 
Community Cooperative, which was used as the connection of financial performance, exchange of products, 
account trade and learning network. Then, the connection was expanded to the establishment of network of 
farmers, occupational cooperative and organic agriculturists. It could be mentioned that the framework and 
performance of the networks were different based on the characteristics of networks and readiness of the members. 
At the final stage, the workshop was organized to provide the opportunity for the networks to exchange knowledge 
and enhance the understanding and relationship. In addition, the success of network connection should be 
evaluated by the indicators established or by the government agencies. Concerning the expected benefits,    the 
Co-operatives development process project in Nonthaburi Province should provide the value, cooperation and 
coordination among the group and organization leading not only to the strong community and society but also to 
the economic development and naturally the poverty solution.               

 
 
 
 



คาํนํา 
 

  โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ผูน้าํกลุ่ม องคก์รในลกัษณะของการสร้างเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ใหต้ระหนกัถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ตลอดจนการปรับกระบวนทศัน์ และวิธีคิดเชิงบูรณาการใหแ้ก่ผูน้าํใหมี้ศกัยภาพและความพร้อม
ในการบริหารจดัการองค์กร  รวมทั้งการหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทาํกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานของกลุ่ม องค์กร โดยคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงแลว้หนุนเสริมการ
เช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม  องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี   

รูปแบบในการดาํเนินการของทีมวิจยัไดมี้การปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ความเหมาะสม
และหนุนเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปตามศกัยภาพ และความพร้อมของกลุ่มนั้นๆ  โดยเนน้การ
เช่ือมโยงเครือข่ายผา่นกิจกรรมหลกัร่วมกนั จนกระทัง่เม่ือเครือข่ายก่อตวัและสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง
ในระดบัหน่ึงแลว้ จึงดาํเนินกาจดัการประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายรวมทั้งหมด  ถึงอยา่งไรกต็ามการดาํเนินงาน
วิจยัท่ีผา่นมา 1 ปี พบวา่มีบางเครือข่ายท่ีเห็นชอบเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มท่ีชดัเจนมากข้ึนในการทาํ
กิจกรรมต่างๆร่วมกนั มีการจดัทาํกรอบทิศทาง หรือรูปแบบดาํเนินงานท่ีเป็นทางการและชดัเจน  แต่บาง
เครือข่ายกย็งัมองวา่การขบัเคล่ือนตามรูปแบบท่ีทางทีมวจิยัดาํเนินการไม่เป็นท่ีสนใจ  ซ่ึงทาํใหก้าร
ดาํเนินงานกพ็บปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งในทีมวิจยั กลุ่ม องคก์รท่ีทาํการศึกษา  ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี
เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนทีมวิจยักห็วงัวา่จะช่วยหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคน และองคก์รมีการใชท้รัพยากร  
เงินทุน วิทยาการ เทคโนโลยร่ีวมกนั ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม 
ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนไดใ้นระดบัหน่ึง ตามเป้าหมายโครงการฯท่ีวางไว ้
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดันนทบุรี 
1.1.1 ประวตัิความเป็นมา 

นนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัอยธุยา มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 400 ปี 
เป็นเมืองสาํคญัท่ีตั้งอยูป่ากแม่นํ้าเจา้พระยาเช่นเดียวกบัเมืองธนบุรี ท่ีตั้งแห่งแรกเรียกวา่ บา้นตลาด
ขวญั ต่อมาไดย้กฐานะเป็นเมืองนนทบุรี เม่ือ ปี พ.ศ. 2092    ในรัชกาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ 
ตวัเมืองนนทบุรีแต่เดิมตั้งอยูท่ี่ตาํบลบางกระสอ ชุมชนมีความเจริญมากข้ึน จึงไดมี้การขยายตวัไป
ตามริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา   ซ่ึงในอดีตพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์มีแม่นํ้า ลาํคลอง เป็นสวนผลไมท่ี้ข้ึนช่ือ
แห่งหน่ึงของกรุงศรีอยธุยา ต่อมาในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชไดโ้ปรดเกลา้ใหย้า้ยท่ีตั้งเมือง
นนทบุรี จากบริเวณบา้นตลาดขวญัไปตั้งบริเวณปากแม่นํ้าออ้ม ฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้าเจา้พระยา 
เน่ืองจากแม่นํ้าเจา้พระยาไดเ้ปล่ียนทิศทางการไหล บริเวณดงักล่าวจึงเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีขา้ศึกจะ
ยกทพัมาประชิดพระนครไดง่้าย ต่อมาในปี พ.ศ.2265 สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระไดโ้ปรดเกลา้ให้
มีการขดุคลองลดัเกร็ด  เพื่อลดระยะทางของแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีไหลคดเค้ียว 

ชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นท่ีประกอบดว้ยหลายชนชาติ ทั้งคนไทย จีน มอญ และ
แขก โดยชนชาติไทยมีการตั้งถ่ินฐานกระจายอยูท่ ัว่ไปไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่แต่เดิมอยูท่ี่ใด 
ยา้ยมาจากไหน รองลงมาไดแ้ก่ ชาวไทยเช้ือสายจีนไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัเช่นกนัวา่เขา้มาอยูใ่น
จงัหวดันนทบุรีเม่ือไรแต่คาดวา่จะเขา้มาตั้งแต่สมยัอยธุยา    

ในกรณีชาวไทยเช้ือสายมอญ เป็นกลุ่มคนมอญท่ีอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
ในสมยักรุงธนบุรี  พ.ศ.2317  ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่ปากเกร็ด และในปี  พ.ศ.2358    สมยั
รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดมี้มอญอีกกลุ่มหน่ึงไดอ้พยพเขา้มาคร้ัง ซ่ึงไดโ้ปรดเกลา้ใหไ้ป
ตั้งถ่ินฐานอยูใ่นพื้นท่ีเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี และเมืองนครเข่ือนขนัธ์ (อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ) โดยกลุ่มท่ีอาศยัอยูเ่มืองนนทบุรีตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เกาะเกร็ด 

ส่วนชาวไทยอิสลามเช้ือสายปัตตานี อพยพเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณตาํบลบาง
กระสอ และท่ีบา้นตลาดแกว้ ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอเมืองตั้งแต่สมยัอยธุยา แต่ชาวไทยอิสลามท่ี
บา้นท่าอิฐ  บา้นบางบวัทอง เป็นชาวไทยอิสลามเช้ือสายไทรบุรีท่ีอพยพเขา้มาอยูต่ ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 
3 ปัจจุบนัเช้ือสายของชาวไทยอิสลามกลุ่มน้ีจะตั้งถ่ินฐานอยูใ่นตาํบลท่าอิฐ  ตาํบลพิมลราช ตาํบล
ละหาร  ตาํบลลาํโพ  และตาํบลบางบวัทอง  เป็นตน้ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดโ้ปรดเกลา้ใหเ้ปล่ียนช่ือเมือง
นนทบุรี จากเมืองนนบุรีศรีมหสมุทรเป็นเมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน ต่อมาในรัชสมยั
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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั              ไดโ้ปรดเกลา้ฯใหย้า้ยท่ีทาํการอาํเภอเมือง
นนทบุรีจากปาก     
แม่นํ้าออ้ม ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้าเจา้พระยาไปตั้งยงัฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้า บริเวณปากคลอง
บางซ่ือฝ่ังใต ้โดยมีสญัลกัษณ์  คาํขวญั  และวิสยัทศัน์ประจาํจงัหวดัดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 สัญลกัษณ์ประจําจังหวดั คือ ภาพหมอ้นํ้ าลายวิจิตร ซ่ึงมีความหมายว่า ชาวจงัหวดั
นนทบุรีมีอาชีพทาํเคร่ืองป้ันดินเผา โดยยดึถือเป็นอาชีพ และมีช่ือเสียงมาชา้นาน 

 คําขวัญจังหวัด คือ พระตาํหนกัสง่างาม  ลือนามสวนสมเด็จ  เกาะเกร็ดแหล่งดิน
เผา  วดัเก่านามระบือ  เล่ืองลือทุเรียนนนท ์ งามน่ายลศูนยร์าชการ 

 วิสัยทัศน์ คือ นนทบุรีท่ีอยู่อาศยัชั้นดีของคนทุกระดบั  พร้อมสรรพธุรกิจภาค
บริการไดม้าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญลกัษณ์ประจําจังหวดันนทบุรี 

 
 

 
ธงประจําจังหวดันนทบุรี 

 

 
นนทรี ต้นไม้ประจําจังหวดันนทบุรี 
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ภาพท่ี 1     สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ประจาํจงัหวดันนทบุรี 
1.1.2 ขนาดและทีต่ั้ง 

จงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็น
จงัหวดั 1 ใน 5 จงัหวดัปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 388,939 ไร่ ตั้งอยูบ่นเสน้รุ้งท่ี 13 องศา 47 ลิปดา ถึงเสน้รุ้งท่ี 14 องศา 04 ลิบดาเหนือ 
และเสน้แวงท่ี 100 องศา 34 ลิปดา ถึงเสน้แวงท่ี 100 องศา 15 ลิบดาตะวนัออก  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
ทิศใต ้  ติดต่อกรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวนัตก ติดต่อจงัหวดันครปฐม   
ทิศตะวนัออก ติดต่อกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปทุมธานี 
 

1.1.3 ลกัษณะภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ 
ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเจา้พระยา โดยมีแม่นํ้า

เจา้พระยาไหลผา่นกลางจงัหวดัในแนวเหนือ-ใต ้ทาํใหพ้ื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัออก 
และฝ่ังตะวนัตก  พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในฤดูนํ้าหลาก มีความสูงจาก
ระดบันํ้าทะเลเฉล่ีย 1-2 เมตร ลกัษณะดินเป็นดินเหนียว และทราย ซ่ึงมีทั้งทรายบกและทรายแม่นํ้า  
อนัเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการก่อสร้าง สาํหรับดินเหนียวกน็าํไปใชใ้นการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีช่ือ
ของจงัหวดันนทบุรี นอกจากน้ีกมี็การขดุคลองลดัแม่นํ้าเจา้พระยาบริเวณส่วนโคง้ของแม่นํ้าท่ีบา้น
แหลมจึงทาํใหเ้กิดเกาะเกร็ดท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่นํ้าเจา้พระยาเดิมและคลองท่ีขดุใหม่กลายเป็นแม่นํ้า 
ซ่ึงเดิมช่ือวา่ คลองลดัเกร็ด เป็นคลองท่ีขดุมาตั้งแต่ พ.ศ.2264ในรัชกาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ 
นอกจากน้ียงัมีคลองอีกกวา่ 100 สายกระจายอยูเ่ตม็พื้นท่ีทั้งคลองตามธรรมชาติ และคลองท่ีขดุใหม่ 
ทั้งสั้นและยาวเช่ือมโยงติดต่อกนัเหมือนใยแมงมุม ซ่ึงราษฎรไดใ้ชเ้ป็นแหล่งนํ้าในการทาํ
การเกษตร และเป็นเสน้ทางสญัจรไปมาระหวา่งหมู่บา้น ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั คลองทั้งหมดจะ
เช่ือมโยงไปสู่แม่นํ้าเจา้พระยา  คลองท่ีสาํคญัไดแ้ก่ คลองแม่นํ้าออ้ม  คลองบางพดู  คลองพระอุดม  
คลองข่อย  คลองบางตะไนย ์ คลองบางม่วง  คลองพระพิมล  คลองบางคูวดั  และคลองขนุศรี  เป็น
ตน้ โดยยา่นชุมชนหนาแน่นจะพบเห็นตามริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยา และริมคลองสายต่างๆ ซ่ึงพื้นท่ี
ส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไมมี้นํ้าท่วมอยูเ่สมอ  แต่ปัจจุบนัพื้นท่ีเหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของประชาชนท่ีไดอ้พยพมาจากทุกภาคของประเทศ พื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอยงัเป็นท่ีรองรับการ
ขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอเมือง  อาํเภอปากเกร็ด  อาํเภอบาง
ใหญ่    มีการจดัสรรท่ีดินและก่อสร้าง    โรงงานอุตสาหกรรมข้ึนอยา่งหนาแน่น   เป็นตน้ 
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สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไปเป็นแบบร้อนช้ืนเช่นเดียวกบักรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ี

จงัหวดัในภาคกลางของประเทศ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ ถึง เดือนเมษายน  ฤดูฝนเร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกนัยายน      และฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 
จากขอ้มูลของสาํนกังานสถิติจงัหวดันนทบุรี (2548) พบวา่ ในปี พ.ศ.2547 จงัหวดันนทบุรีมี
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย  25.0  องศาเซลเซียส  มีปริมาณนํ้าฝน
วดัไดป้ระมาณ 1,160.4  มิลลิเมตร  และเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ เดือนสิงหาคม ปริมาณนํ้าฝนวดั
ไดป้ระมาณ 230  มิลลิเมตร โดยมีจาํนวนวนัท่ีฝนตกทั้งส้ิน 102 วนั 

 

1.1.4 ประชากรและการปกครอง 
จงัหวดันนทบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 6  อาํเภอ  52  ตาํบล 301 

หมู่บา้น ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองนนทบุรี   อาํเภอปากเกร็ด  อาํเภอบางกรวย   อาํเภอบางใหญ่    อาํเภอ
บางบวัทอง    และอาํเภอไทรนอ้ย    โดยไดจ้ดัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศบาลนคร 2 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง   เทศบาลตาํบล 6 ตาํบล   และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 36 แห่ง รายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2 

จากขอ้มูลของสาํนกังานสถิติจงัหวดันนทบุรี (2548) พบวา่ ในปี พ.ศ. 2547 
จงัหวดันนทบุรีมีประชากรมีทั้งส้ิน 942,292 คน แบ่งเป็นเพศชาย 448,399 คน และเพศหญิง 
493,893 คน จาํนวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 47.60 และประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.40 
ของประชากรทั้งหมด ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย 1514.20 คนต่อตารางกิโลเมตร ซ่ึง
อาํเภอท่ีมีความหนาแน่นประชากรโดยเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก่ อาํเภอเมือง  รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอปาก
เกร็ด และอาํเภอบางบวัทอง ตามลาํดบั   (ตารางท่ี 2)   โดยประชากรร้อยละ 62.20  อาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาล ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 37.80 อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล นอกจากน้ียงัมีประชากรแฝงท่ีพกัอาศยั
ตามคอนโดมิเนียม  หอพกั และบา้นจดัสรรรวมแลว้กวา่ 1 ลา้นคน ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาพทุธร้อยละ  92.14  ศาสนาอิสลามร้อยละ 6.10  ศาสนาคริสต ์ และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.76 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีการแบ่งเขตการปกครองของจงัหวดันนทบุรี 

ท่ีมา: htpp://www.nonthaburi.go.th
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ตารางท่ี 1  เน้ือท่ีและเขตการปกครองของจงัหวดันนทบุรี ปี พ.ศ. 2547 
 

อาํเภอ เน้ือท่ี 
(ตร.กม.) 

เขตการปกครอง บา้น 
เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตาํบล 

อบต. ตาํบล หมู่บา้น 

เมืองนนทบุรี 77.018 1 - 2 3 10 26 128,727 
ปากเกร็ด 89.023 1 - - 7 12 51 97,673 
บางกรวย 57.408 - 1 1 6 9 26 33,604 
บางใหญ่ 96.398 - - 2 6 6 62 33,780 
บางบวัทอง 116.439 - 1 - 7 8 73 91,368 
ไทรนอ้ย 186.017 - - 1 7 7 63 19,279 

รวม 622 2 2 6 36 52 301 404,431 
 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติจงัหวดันนทบุรี (2548) 
 

ตารางท่ี 2  จาํนวนประชากร   และความหนาแน่นของประชากร   จงัหวดันนทบุรี ปี พ.ศ. 2547 
 

อาํเภอ จาํนวนประชากร (คน) ความหนาแน่นของ
ประชากร(ต่อ ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

เมืองนนทบุรี 165,654 178,078 343,732 4,463.01 
ปากเกร็ด 93,993 104,666 198,659 2,231.55 
บางกรวย 41,516 46,651 88,167 1,535.80 
บางใหญ่ 35,107 38,944 74,051 768.18 
บางบวัทอง 88,067 99,656 187,723 1,612.20 
ไทรนอ้ย 24,062 25,898 49,960 268.58 

รวม 448,399 493,893 942,292 1,514.20 
 

ท่ีมา: สาํนกังานสถิติจงัหวดันนทบุรี (2548) 
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ปัจจุบนัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นจงัหวดันนทบุรีนั้นเป็นคนไทยท่ีอพยพมาจากทัว่ทุกภูมิภาค
ของประเทศทั้งน้ีเน่ืองจากนนทบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีปริมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและ
ดว้ยเหตุท่ีเป็นหน่ึงในจงัหวดัปริมณฑลของกรุงเทพ ฯ ซ่ึงนอกจากจะอยูใ่กลก้บักรุงเทพ ฯ แลว้ก็
ยงัคงความเป็นสงัคมเมืองก่ึงชนบทอยูบ่า้ง  คนจากทุกภูมิภาคจึงมาพกัอาศยัอยูท่ี่จงัหวดันนทบุรีเพือ่
ความสะดวกในการเดินทางเขา้ไปทาํงานในกรุงเทพ ฯ  ดงันั้นความพลุกพล่านความหนาแน่นของ
ประชากร และยวดยานพาหนะจึงไม่แตกต่างจากกรุงเทพ ฯ มากนกั 
   

1.1.5 การประกอบอาชีพ 
จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูท่ี่ราบลุ่มดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเจา้พระยามีนํ้าท่วมถึง

ทั้งนํ้ าจืดและนํ้าเคม็ ดินเป็นดินตะกอนท่ีเกิดจากการพดัพามาของแม่นํ้า  จึงมีความอุดมสมบูรณ์มาก 
เหมาะแก่การเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนาขา้ว และทาํสวนผลไม ้ ซ่ึงชาวเมืองนนทบุรีมีอาชีพการ
ทาํสวนผลไมม้าเป็นระยะเวลายาวนาน  โดยสวนผลไมย้า่นเมืองนนทบุรี เรียกวา่ สวนใน คือ สวน
ตามลาํนํ้าเจา้พระยาตั้งแต่เมืองนนทบุรีถึงเมืองธนบุรี หรือบางกอก ลกัษณะของสวนมีการยกคนัดิน
หรือยกร่องเพ่ือปลูกตน้ไมเ้ป็นการป้องกนันํ้าท่วม  ส่วนพื้นท่ีสวนท่ีอยูติ่ดแม่นํ้ามีนํ้ าท่วมในฤดูฝน 
เรียกวา่ สวนเชิงเลน สาํหรับสวนท่ีอยูห่่างออกไปจากแม่นํ้าไม่มีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมมากหรือบ่อยนกั 
เรียกวา่ สวนดอน ผลไมท่ี้มีช่ือเสียงของสวนเมืองนนทบุรีมาเป็นเวลาชา้นาน ไดแ้ก่ ทุเรียน  
กระทอ้น มะปรางหวาน มงัคุด  และล้ินจ่ี ผลไมท่ี้ท่ีทาํช่ือเสียงใหก้บัจงัหวดักคื็อ ทุเรียนเมืองนนท ์

จากขอ้มูลของสาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี (2546) พบวา่ในปี พ.ศ. 2546
จงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ 189,458 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของพื้นท่ี
จงัหวดั มีครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 22,729 ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีทาํสวนไมผ้ล ประมาณ 
15,070 ราย  พื้นท่ีประมาณ 53,009 ไร่  ครัวเรือนท่ีทาํนาประมาณ 5,938 ราย พื้นท่ีประมาณ 
121,079 ไร่   ทาํสวนผกัประมาณ 3,809 ราย พื้นท่ีประมาณ 15,175 ไร่ ทาํไมด้อกไมป้ระดบั 
ประมาณ 1,679 ราย พื้นท่ีประมาณ 6,393 ไร่ นอกจากนั้นยงัมีอาชีพประมง โดยเฉพาะการเล้ียงปลา
นํ้าจืดต่าง ๆ จาํนวนประมาณ 3,187 ราย   เล้ียงปศุสตัว ์ เช่น แพะ ไก่ ฯลฯ จาํนวนประมาณ 1,742 
ราย รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 

นอกจากน้ียงัมีการประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
บริการ อุตสาหกรรมส่ิงทอ/เคร่ืองนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จาํพวกจกัรสาน สานเข่งปลาทู ป้ันหมอ้ดิน และเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้  อยา่งไรกต็ามความเจริญ
ทางดา้นอุตสาหกรรม และพาณิชยก์รรมไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว เขา้มาในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
เน่ืองมาจากจงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัปริมณฑลอยูใ่กลพ้ื้นท่ีกรุงเทพ ฯ และมีศกัยภาพในการ
ขยายตวัทางธุรกิจ ทั้งการเป็นพื้นท่ีตั้งชุมชน อุตสาหกรรม และพาณิชยก์รรมต่าง ๆ  ซ่ึงการขยายตวั
ดงักล่าว ทาํใหพ้ื้นท่ีเกษตรกรรมของจงัหวดันนทบุรีลดจาํนวนลง เพื่อปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีใช้



 8

ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น ศูนยร์าชการ คอนโดมิเนียม บา้นจดัสรร และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ปัจจุบนัจงัหวดันนทบุรีคงเหลือพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 49 ของพื้นท่ีจงัหวดั  

 ในปี พ.ศ. 2547 จงัหวดันนทบุรี ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 26,658 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน หรือ ประมาณ 319,896 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (สาํนกังานสถิติจงัหวดันนทบุรี, 
2548) โดยรายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาอุตสาหกรรมรองลงมาเป็นสาขาการก่อสร้าง สาขาบริการ 
สาขาการคา้ส่งและการคา้ปลีก  สาขาธนาคาร  การประกนัภยัและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ส่วนสาขา
เกษตรกรรมทาํรายไดเ้ป็นอนัดบั 6 ของจงัหวดั  รายจ่ายเฉล่ียประมาณ 20,357 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน หรือประมาณ 244,284  บาท ต่อครัวเรือนต่อปี (สาํนกังานสถิติจงัหวดันนทบุรี, 2548) 
 

1.1.6 การคมนาคมขนส่ง 
จงัหวดันนทบุรีมีทางหลวงจงัหวดั และทางหลวงแผน่ดินเพื่อใชใ้นการสญัจร แต่

ประสบปัญหาดา้นการจราจรติดขดั เช่นเดียวกบักรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะถนนสายหลกัท่ีผา่น
เขา้ออกระหวา่งจงัหวดันนทบุรี และกรุงเทพมหานคร และถนนท่ีมีหมู่บา้นจดัสรรตั้งอยูเ่ป็นจาํนวน
มาก อยา่งไรกต็ามนอกจากถนนสายต่าง ๆ จงัหวดันนทบุรียงัมีเสน้ทางคมนาคมท่ีสาํคญัอีกเสน้ทาง 
คือ ทางนํ้าเคยเป็นเสน้ทางคมนาคมขนส่งท่ีสาํคญัในอดีต แต่ปัจจุบนัไดล้ดความสาํคญัลงไปบา้ง 
เน่ืองจากความสะดวกและความคล่องตวัในการคมนาคมทางบกมีมากข้ึน  แต่อยา่งไรกต็ามใน
ปัจจุบนัยงัมีการขนส่งทางนํ้าติดต่อภายในจงัหวดั และระหวา่งจงัหวดั โดยใชแ้ม่นํ้ าเจา้พระยาและ
คลองต่างๆประมาณ 90 สาย   ไดแ้ก่ คลองบางขนุศรี  คลองพระพิมลราช คลองบางใหญ่ คลองออ้ม 
และคลองมหาสวสัด์ิ เป็นตน้  ทางบกมีถนนสายสาํคญั 19 สาย ไดแ้ก่ ถนนพิบูลยส์งคราม      ถนน
ติวานนท ์   ถนนงามวงคว์าน  ถนนแจง้วฒันะ  ถนนสนามบินนํ้า  ถนนรัตนาธิเบศร์  ถนนบางบวั
ทอง  และถนนราชพฤกษ ์เป็นตน้ 
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ตารางที่ 3  ขอ้มูลทัว่ไปดา้นการเกษตร  จงัหวดันนทบุรี  
 
 

ขอ้มูล อาํเภอ รวม 
เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด บางกรวย บางใหญ่ บางบวัทอง ไทรนอ้ย 

ระยะทางจากจงัหวดั 0 10 7 9 20 28 - 
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) 48,136 55,640 35,880 60,249 72,774 116,264 388,939 
พื้นที่เกษตร (ไร่) 13,191 21,109 21,500 29,071 39,222 65,365 189,458 
ครัวเรือนเกษตร 3,864 3,451 4,561 3,598 3,142 4,113 22,729 
ขา้ว (ราย/ไร่) 12/315 504/12,723 21/490 895/17,875 1,542/31,208 2,964/75,468 5,938/121,079 
พืชไร่ (ราย/ไร่) 2/4 - 6/12 - - 75/318 83/334 
ไมผ้ล  (ราย/ไร่) 3,682/11,470 3,018/10,491 2,799/81,502 237/85,411 1,642/6,046 1,692/8,311 15,070/53,009 
ผกั (ราย/ไร่) 3/5.5 183/243 1,346/4,682 751/2,985 563/3,767 963/3,493 3,809/15,175 
ไมด้อก (ราย/ไร่) 3/3 45/54 696/2,413 689/3,210 105/162 141/551 1,679/6,393 
ประมง (ราย) 167 871 71 110 574 1,394 3,187 
ปศุสตัว ์ (ราย) 2 384 6 71 551 728 1,742 
ศูนยบ์ริการและถ่ายทอด 4 7 9 6 7 7 40 
ศูนยผ์ลิตขา้วชุมชนฯ - 4 1 3 6 12 26 
โครงการชลประทาน - 1 - - 1 - 2 
เกษตรกรผูน้าํ 6 6 28 35 6 10 91 
ที่มา: สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี (2546) 
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1.2 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบักลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดันนทบุรี  
       ก่อนการดาํเนินงานวจัิย 

1.2.1 บทบาท ภารกจิ ของกลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดันนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตของ

คนในจงัหวดัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  
1) วถีิชีวิตคนเมือง  ซ่ึงจะพบเห็นมากในพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีความเจริญ ประชากรอยูก่นั

อย่างหนาแน่น หรือพื้นท่ีท่ีเป็นคนต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยู่  เช่น บา้นจดัสรร  คอนโดมิเนียม  ฯลฯ 
วิถีชีวิตของคนกลุ่มน้ีมกัจะมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว ต่างคนต่างอยู่  กิจกรรมร่วมในลกัษณะ
การรวมกลุ่ม หรือกิจกรรมทางสงัคมมกัจะไม่ค่อยมีส่วนร่วม 

2)วิถีชีวิตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชุมชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี จะมีวิถีชีวิต
รูปแบบน้ีกล่าวคือ มกัจะเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีเคยอยูใ่นพื้นท่ีมาเป็นเวลานาน   แต่เมืองและความเจริญ
ต่าง ๆ ไดข้ยายตวัเขา้มามากข้ึน การดาํรงชีวิตมกัจะมีใกลเ้คียงกบัวิถีชีวิตคนเมือง เช่น ความเร่งรีบ
ในการประกอบกิจกรรรมต่าง ๆ การให้ความสําคญักบัความเจริญดา้นวตัถุ เคร่ืองอาํนวยความ
สะดวกสบายต่าง ๆ  แต่ยงัมีความสัมพนัธ์ในชุมชน มีระบบเครือญาติ หรือการพึ่งพากนัในชุมชน
อยูบ่า้ง โดยบางพื้นท่ีกย็งัมีการรวมกลุ่ม  จดักิจกรรมต่าง ๆ  แต่มีแนวโนม้จะลดลง 

3) วิถีชีวิตชนบท ปัจจุบนัพบเห็นไดน้อ้ยลง เน่ืองจากความเจริญต่าง ๆ ไดเ้ขา้ไป
ถึงเกือบทุกพื้นท่ี แต่ยงัมีบางชุมชนท่ีดาํรงชีวิตอยู ่มีความใกลชิ้ด ช่วยเหลือกนัและกนั  

ซ่ึงวิถีชีวิตดังกล่าวมีผลต่อการรวมตัว จัดตั้ งกลุ่มต่าง ๆ และพฒันาองค์กรให้
เขม้แข็ง  ก่อนเร่ิมดาํเนินงานวิจยัในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ทีมวิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ได้แก่  สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั  สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั  
สํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั  สํานักงานเกษตรจงัหวดั   และสํานักงานจงัหวดั เป็นตน้  พบว่า
จงัหวดันนทบุรี มีกลุ่มองคก์รและสหกรณ์เป็นจาํนวนมากทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีตั้งของหน่วยงาน
ราชการ บริษทั ห้างร้าน และองคก์รต่าง ๆ ทาํให้มีรูปแบบการรวมตวัท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถ
จาํแนกรูปแบบกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีตามประเภทสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชน  ไดด้งัต่อไปน้ี   

 

1) สหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน    
 ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี พบวา่มีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
พ.ศ.2542  จาํนวน 64 สหกรณ์ และในจาํนวนน้ีมีสหกรณ์ท่ีชาํระบญัชีไปแลว้ จาํนวน 8 สหกรณ์ 
คงเหลือสหกรณ์ท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัจาํนวน 56 สหกรณ์ จาํแนกได ้ 4 ประเภท คือ สหกรณ์
การเกษตร   สหกรณ์ออมทรัพย ์  สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์บริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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1.1)  สหกรณ์การเกษตร  ปัจจุบนัจงัหวดันนทบุรีมีสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 8 
แห่งไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดั สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกัด สหกรณ์
การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกดั 
สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. นนทบุรี จาํกดั 
และสหกรณ์ผูผ้ลิตและจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบันนทบุรี จาํกดั และมีชุมชมสหกรณ์ 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั (ตารางภาคผนวกท่ี 1)  

โดยบริบทของสหกรณ์ประเภทน้ีจะมุ่งดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์เพื่อ
ใหบ้ริการแก่สมาชิกอยา่งครบวงจร แต่สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ก็ยงัคงดาํเนินธุรกิจการใหกู้เ้งิน
เป็นหลกั  ส่วนการรับเงินฝากก็เร่ิมมีปริมาณธุรกิจมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากสหกรณ์ให้อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากสูงกวา่สถาบนัการเงินอ่ืนโดยเฉพาะในช่วงท่ีมีเศรษฐกิจตกตํ่าและพบว่าปัญหาของสหกรณ์
การเกษตรท่ีมีทุนดาํเนินงานมาก  ดาํเนินงานมานานมกัจะดาํเนินธุรกิจหลายดา้น  ทั้งธุรกิจสินเช่ือ  
ธุรกิจซ้ือ  ธุรกิจขาย ธุรกิจการแปรรูป  ตลอดจนธุรกิจป๊ัมนํ้ ามนั  ซ่ึงพบว่าสหกรณ์การเกษตรบาง
แห่งมีบทบาทการดาํเนินงานไดค้รบวงจรในการให้บริการแก่สมาชิกและยงัมีการเช่ือมโยงธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ในจงัหวดัและภูมิภาคอ่ืน ๆ ดว้ย  อยา่งไรก็ตามพบว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่
ยงัไม่มีการวางแผนธุรกิจ  จึงทําให้บางธุรกิจประสบปัญหาการขาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการสหกรณ์ท่ีไม่มีทกัษะหรือประสบการณ์ดา้นธุรกิจ ทาํให้ไม่
สามารถแข่งขนัทางธุรกิจกบัภาคเอกชนได ้อาทิเช่น ธุรกิจโรงสี หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมใหส้หกรณ์การเกษตรดาํเนินการแต่สมาชิกสหกรณ์ยงัไม่เห็นความสาํคญั ทาํใหก้ารเขา้ร่วม
หรือใช้บริการในธุรกิจนั้น ๆ น้อย ส่งผลกระทบต่อทุนดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ของสหกรณ์  
อย่างไรก็ตามพบว่าบริการของสหกรณ์การเกษตรท่ีจาํเป็น  ไดแ้ก่  การส่งเสริมการเกษตร  เพื่อ
พฒันาเทคโนโลยกีารผลิต  การลดตน้ทุน  และเพิ่มรายไดแ้ก่สมาชิก  ซ่ึงเป็นภารกิจสาํคญัท่ีสหกรณ์
การเกษตรควรดาํเนินการก็มิไดด้าํเนินการ  จึงทาํให้สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ยงัมิไดมี้บทบาท
ในการแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกซ่ึงเป็นเกษตรกรอยา่งท่ีควรจะเป็น 

นอกจากนั้นยงัมีสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้  ธ.ก.ส. :  สกต.ซ่ึงเป็น 
สหกรณ์การเกษตรท่ีมีจุดมุ่งหมายสําคญัในการให้บริการด้านการตลาดแก่สมาชิกซ่ึงเป็นทั้ ง
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรและมีพื้นท่ีดาํเนินงานอยูใ่นระดบัจงัหวดั 

รายละเอียดงบดุลของสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เท่าท่ีสามารถรวบรวมได้จาก
ขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึงจะพบว่าสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะสหกรณ์
การเกษตรหลกัในทั้ง 6 อาํเภอของจงัหวดันนทบุรี มีงบดุลท่ีมีกาํไรสุทธิ ยกเวน้สหกรณ์การเกษตร
บางกรวย จาํกดั นอกจากนั้นยงัพบว่าบางสหกรณ์มีปริมาณเงินฝากของสมาชิกค่อนขา้งสูง เช่น 
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั ท่ีมีปริมาณเงินฝากในปี 2548 สูงถึงประมาณ 330 ลา้นบาททาํให้
บาง สหกรณ์มีปริมาณเงินลน้ในระบบ แต่บางสหกรณ์ก็ยงัมีความตอ้งการเงิน เพื่อนาํมาให้บริการ
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ดา้นสินเช่ือแก่สมาชิก และการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ทาํให้เกิดแนวคิดการรวมตวักนัของสหกรณ์
การเกษตรทั้ง 8 แห่ง และสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนนทบุรี ไดร้วมตวักนัเป็นชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรีจาํกดั  ข้ึนเพื่อบริหารจดัการทางการเงิน และการส่งเสริมวิชาการ  ซ่ึงสหกรณ์การเกษตร 
และชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั เป็นสหกรณ์เป้าหมายท่ีทีมวิจยัไดว้ิเคราะห์แลว้ เห็นว่ามีศกัยภาพ
ในการท่ีส่งเสริม   และพฒันาเป็นเครือข่ายคุณค่าดา้นสหกรณ์ได ้  ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดอีกคร้ังใน
บทท่ี 4 
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ตารางที่ 4  สรุปงบดุลสหกรณ์การเกษตร  จงัหวดันนทบุรี 
 

รายละเอียด งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท) 
ปากเกร็ด 
ปี 2547 

บางใหญ่ 
ปี 2546 

บางบวัทอง 
ปี 2548 

บางกรวย 
ปี 2547 

เมืองนนทบุรี 
ปี 2548 

ไทรนอ้ย 
ปี 2547 

ไมด้อกไม้
ประดบั 
ปี2548 

สินทรัพย์        
สินทรัพยห์มุนเวียน        

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 25,000,047.01 10,716,887.97 6,073,590.49 5,367,993.24 5,154,368.23 5,359,334.07 63,396.78 

 เงินฝากสหกรณ์อื่น 96,346,466.29 17,800,323.24 2,646,355.98 13,543,419.20 7,021,390.41 0.00 - 

 ลกูหนี้เงินใหกู้ร้ะยะสั้น-สุทธิ 70,977,031.29 2,438,4802.62 25,257,097.07 12,239,632.17 13,427,821.37 80,107,680.95 163,331.85 

 ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้า้งรับ-สุทธิ 9,489,526.95 3,299,913.41 6,950,465.21 2,168,601.95 2,283,984.86 18,574,777.57 11,970.28 

 สินคา้คงเหลือ 1,586,010.57  424,626.93 666,110.45 428,257.80 87,652.04 3,213,281.65 0.00 

 วสัดุคงเหลือ 412,819.11 185,831.66 16,238.00 33,687.00 14,777.06 240,492.00 - 

 ที่ดินแทนการชาํระหนี้รอจาํหน่าย - - 6,083,580.00 - - - - 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น ๆ  2,265,844.78 751,351.52 1,550,982.28 265,872.94 595,287.98 1,524,543.30 - 

 ค่าปรับคา้งรับ - - - - - - 2,464.21 
              รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 233,077,746.00 57,563,737.35 49,244,419.48 34,047,464.30 28,585,281.95 109,020,109.54 241,163.12 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

รายละเอียด งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท) 
ปากเกร็ด 
ปี 2547 

บางใหญ่ 
ปี 2546 

บางบวัทอง 
ปี 2548 

บางกรวย 
ปี 2547 

เมืองนนทบุรี 
ปี 2548 

ไทรนอ้ย 
ปี 2547 

ไมด้อกไม้
ประดบั 
ปี2548 

 เงินลงทุนระยะยาว 110,809,600.00 9,281,800.00 327,100.00 29,800.00 318,900.00 477,000.00 1,000.00 

 ลกูหนี้ระยะยาว 58,253,045.47 24,845,675.71 8,912,815.23 5,860,400.00 4,866,056.00 21,024,345.38 - 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 28,312,507.32 3,862,007.47 19,924,616.45 6,613,505.45 1,410,941.26 2,386,343.93 - 

 สิทธิในการใชซ้อฟแวร์ 29,250.00 - - - - - - 

 สินทรัพยอ์ื่น 9,800,522.25 158,043.01 210,805.42 311,082.80 37,340.00 87,320.50 - 
รวมสินทรัพย์ 440,282,701.04 95,711,263.54 78,619,756.58 46,862,252.55 35,218,519.21 132,995,119.35 242,163.12 

หนีส้ินและทุนของสหกรณ์        
หนี้สินหมุนเวยีน        

 เงินกูย้มื 426.27 1,360,000.00 - - - 12,300,000.00 - 

 เจา้หนี้การคา้ 268,403.50 172,011.00 844,551.50 93,850.00 51,665.00 474,460.00 - 

 เจา้หนี้ที่ดิน - - 6,000,000.00 - - 183,280.00 - 

 เงินรับฝาก 330,541,849.79 59,901,138.12 25,200,980.70 40,561,472.01 18,508,809.72 55,507,313.37 3,130.78 

 ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ - 30,000.00 - 3,333.99 20,000.00 20,000.00 3,754.27 

 เงินรับฝากกองทุนอนุเคราะห์
พนกังาน 

- 56,994.11 - - - - - 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

รายละเอียด งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท) 
ปากเกร็ด 
ปี 2547 

บางใหญ่ 
ปี 2546 

บางบวัทอง 
ปี 2548 

บางกรวย 
ปี 2547 

เมืองนนทบุรี 
ปี 2548 

ไทรนอ้ย 
ปี 2547 

ไมด้อกไม้
ประดบั 
ปี2548 

 เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีบางไผ ่ - - - - - - 0.00 

 เงินปันผลคา้งจ่าย - - - - - - 2,345.00 

 เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่าย - - - - - - 86.40 

 หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 282,260.85 529,998.35 274,278.55 695,397.26 287,078.57 1,372,994.85 0.00 
        รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 331,092,940.41 62,050,141.58 32,319,810.75 41,354,053.26 18,867,558.29 69,858,048.22 9,316.45 

 หนี้สินอื่น 4,502,118.70 2,869,557.39 1,133,930.72 1,050,769.54 664,760.00 2,602,926.14 - 

 เงินกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์ - - - - - - 108,311.16 
รวมหนีส้ิน 335,595,059.11 64,919,698.97 33,453,741.47 42,404,822.80 19,532,313.29 72,460,974.36 117,627.61 

ทุนของสหกรณ์   
ทุนเรือนหุน้( มูลค่าละ 10.00 บาท)    

 ทุนที่ชาํระเตม็มูลค่า 42,120,570.00 15,965,120.00 22,635,170.00 2,613,270.00 8,303,430.00 20,633,930.00 35,400.00 

 ทุนสาํรอง 
 

32,826,259.19 7,191,162.62 14,561,733.34 1,781,865.57
( หกัโอนชด เชย

ขาดทุน 821,621.30) 

960,224.27

3,118,931.05 28,938,238.31 22,451.45 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

รายละเอยีด งบดุลสหกรณ์การเกษตร (บาท) 
ปากเกร็ด 
ปี 2547 

บางใหญ่ 
ปี 2546 

บางบวัทอง 
ปี 2548 

บางกรวย 
ปี 2547 

เมืองนนทบุรี 
ปี 2548 

ไทรนอ้ย 
ปี 2547 

ไมด้อกไม้
ประดบั 
ปี2548 

 ขาดทุนสุทธิประจาํปี - - - 821,621.30
( หกัโอนชด เชย

ขาดทุน 821,621.30) 

- - - 

 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และ
อื่น ๆ  

19,242,087.42 4,526,812.94 6,504,090.21 147,915.48 3,443,600.73 9,753,532.00 45,300.00 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 2,554,000.00 - - 736,000.00 - - 0.00 

 กาํไรสุทธิประจาํปี 7,944,725.32 3,108,469.01 1,465,021.56 0.00 820,244.14 1,208,444.68 21,384.06 
รวมทุนของสหกรณ์ 104,687,641.93 30,791,564.57 45,166,015.11 4,457,429.75 15,686,205.92 60,534,144.99 124,535.51 

รวมหนีส้ินและทุนของสหกรณ์ 440,282,701.04 95,711,263.54 2,263,5170.00 46,862,252.55 35,218,519.21 132,995,119.35 242,163.12 
จํานวนสมาชิก* 1,890 คน 1,335 คน 627 คน 799 คน 873 คน 2,265 คน 112 คน 

 

ที่มา: รายงานกิจการของสหกรณ์การเกษตร  
หมายเหตุ: จาํนวนสมาชิก เป็นขอ้มูล ปี 2549 ซึ่งไดข้อ้มูลจากแต่ละสหกรณ์ 
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1.2 ) สหกรณ์ออมทรัพย์  จงัหวดันนทบุรีมีสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขอจดทะเบียน
จาํนวน 26 แห่ง มีสหกรณ์ชาํระบญัชี จาํนวน 1 แห่ง คงเหลือสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ยงัดาํเนินการอยู่
ในปัจจุบนั 25 แห่ง (ตารางภาคผนวกท่ี 1) สหกรณ์ออมทรัพยเ์หล่าน้ี เป็นสหกรณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมาย
สําคญัในการทาํหน้าท่ีเป็นสถาบนัการเงิน  มุ่งส่งเสริมการออม  การให้กู้ และจดัสวสัดิการแก่
สมาชิก  โดยเป็นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยข์องคนมีเงินเดือน  กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึน
ในกลุ่มของผูท่ี้ประกอบอาชีพเดียวกนั  ทาํงานในหน่วยงานเดียวกนั ทั้งหน่วยงานราชการ เช่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จํากัด เป็นต้น 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั รวมทั้ง
สหกรณ์ออมทรัพยข์องบริษทัเอกชนต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน เอส วี ไอ จาํกดั และ
สหกรณ์ออมทรัพยร์วมใจฟาสโก ้จาํกดั เป็นตน้  

สหกรณ์ออมทรัพยต่์าง ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันนทบุรี จะสังเกตพบว่าเป็นสหกรณ์ท่ี
มีสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ไดต้ั้งถ่ินฐานอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี แต่มีสถานท่ีทาํงาน หรือ
มีสํานักงานของสหกรณ์ออมทรัพยต์ั้งอยู่ในพื้นท่ีเท่านั้น การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
เหล่าน้ีจะค่อนขา้งเป็นอิสระ การดาํเนินการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิของสหกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีค่อนขา้ง
ดาํเนินการยาก เน่ืองจากมีขนาดใหญ่ และทีมวิจยัไดว้ิเคราะห์ร่วมกนัแลว้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
เหล่าน้ี จะไม่ใช่สหกรณ์เป้าหมายในการดาํเนินงานคร้ังน้ี 

 อยา่งไรกต็ามปัญหาสหกรณ์ออมทรัพยอ์าจจาํแนกออกเป็นสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มี
ทุนดาํเนินงานส่วนเกินและสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีทุนดาํเนินงานไม่เพียงพอซ่ึงสภาพปัญหาจะ
แตกต่างกันออกไป  ในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีทุนดาํเนินงานเหลือ  ฝ่ายบริหารจัดการซ่ึง
ประกอบไปด้วย   คณะกรรมการดําเนินการ   และผู ้จัดการหากขาดวิสัยทัศน์   และทักษะ
ประสบการณ์ในเร่ืองบริหารการเงินจะประสบปัญหาหน้ีสูญ  การทุจริต  การตดัสินใจผิดพลาดใน
การลงทุน  การปฏิบติัผิดระเบียบ และขอ้บงัคบัสหกรณ์      ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจน
ของฝ่ายบริหารจดัการ สหกรณ์เก่ียวกบับทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นบริบทของ
ความเป็นสหกรณ์ท่ีมุ่งส่งเสริมการออม  เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของสมาชิก  และการใหเ้งินกู้
ตามความจาํเป็นเพื่อการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาดงักล่าวส่งผลใหส้หกรณ์ออมทรัพยบ์างแห่ง
กาํลงัขบัเคล่ือนบทบาทไปในทิศทางท่ีไม่แตกต่างจากสถาบนัการเงินของเอกชนท่ีมุ่งแสวงหากาํไร
จากการดาํเนินงาน  โดยไม่คาํนึงถึงประโยชน์ท่ียงัมีต่อสมาชิก  ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีตอ้งปรับปรุง
แกไ้ข  

 

1.3) สหกรณ์ร้านค้า  เป็นสหกรณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายสาํคญัในการจดัหาสินคา้อุปโภค
บริโภคและจดับริการต่าง ๆ  ตามหลกัการรวมซ้ือแก่สมาชิก  โดยสหกรณ์ร้านคา้อาจมีทั้งสหกรณ์
ร้านค้าแบบปิด  ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนภายในหน่วยงานมุ่งให้บริการแก่สมาชิกในหน่วยงานนั้ น  เช่น  
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สหกรณ์ร้านคา้ของหน่วยราชการต่าง ๆ  และสหกรณ์ร้านคา้แบบเปิด  ซ่ึงเปิดบริการแก่สมาชิกท่ี
เป็นผูบ้ริโภคทัว่ไป    ปัญหาของสหกรณ์ร้านคา้ในปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากธุรกิจคา้ปลีกของ
เอกชน  ซ่ึงมีกลยุทธ์การดาํเนินงานท่ีมีตน้ทุนสินคา้ขายตํ่า  และให้บริการท่ีเขา้ถึงสมาชิกทุกหัว
ระแหง  ส่งผลให้สหกรณ์ร้านคา้ในหลายแห่งตอ้งปิดตวัลง  ดงัเช่นในจงัหวดันนทบุรี มีสหกรณ์
ร้านคา้ท่ีขอข้ึนทะเบียน จาํนวน 7 แห่ง แต่มีถึง 3 แห่ง ท่ีไดข้อชาํระบญัชี (ปิดกิจการ ) สาเหตุท่ี
สําคญัเน่ืองมาจาก  ระบบการบริหารจดัการของสหกรณ์ร้านคา้ท่ีมีตน้ทุนสินคา้สูง  บริการไม่ดี
เทียบเคียงกบัธุรกิจเอกชนทั้งเร่ืองเวลาในการให้บริการ  ความหลากหลายของสินคา้ท่ีให้บริการ  
สถานท่ี    และทาํเลท่ีตั้ งไม่อยู่ในลกัษณะท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึงบริการของสมาชิกและลูกคา้
รายละเอียดดงัแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 1 

 

1.4)  สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายสาํคญัในการใหบ้ริการแก่สมาชิก
ซ่ึงรวมตวักนัจดัตั้งเพื่อใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกร่วมกนั  ซ่ึงอาจมีหลาย
รูปแบบ  ได้แก่  สหกรณ์บริการเดินรถ  สหกรณ์เคหสถาน  สหกรณ์หัตถกรรม  และอ่ืน ๆ 
รายละเอียดดงัแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 1 ปัญหาของสหกรณ์บริการส่วนใหญ่จะประสบปัญหา
เร่ือง  การมีสมาชิกจาํนวนน้อยและไม่มีทุนดาํเนินงานมากเพียงพอท่ีจะนาํมาซ่ึงบริการท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่สมาชิก  ไม่สามารถจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีได ้ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการ
กย็งัไม่เพียงพอ  ซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัของสหกรณ์บริการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

สาํหรับสหกรณ์ท่ีไม่มีการดาํเนินงานในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ สหกรณ์นิคม  
เป็นสหกรณ์ท่ีดาํเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค ์ และจดัหาท่ีดินทาํกินใหแ้ก่สมาชิกทั้งในรูปของการ
ให้เช่าท่ีดิน  การให้เช่าซ้ือท่ีดิน  และในรูปนิคมตามนโยบายของรัฐ  และสหกรณ์ประมงเป็น 
สหกรณ์ท่ีดาํเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์  โดยมีสมาชิกเป็นชาวประมงทั้งประมงนํ้ าจืด  และ
ประมงนํ้าเคม็ 
   

2) สหกรณ์ภาคประชาชน ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม องค์กร
ประชาชนท่ีรวมตวัจดัตั้งข้ึน เพื่อดาํเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง บางกลุ่ม องคก์รไดน้าํแนวคิด 
หลกัและวิธีการสหกรณ์มาใชใ้นการดาํเนินงาน  แต่มิไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  
ซ่ึงในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีกลุ่ม องคก์ร ภาคประชาชนเหล่าน้ี มีค่อนขา้งหลากหลาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
มีหน่วยงานต่าง ๆ ของราชการ เขา้ไปส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดการจดัตั้งกลุ่ม องคก์ร บางคร้ังเกิด
ปัญหาความซํ้ าซ้อน หรือการท่ีราษฎรเป็นสมาชิกของกลุ่ม องค์กร หลาย ๆ กลุ่ม ทาํให้การ
ดาํเนินงาน พฒันากลุ่มยงัมีขอ้จาํกดั อยา่งไรกต็าม จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่าง 
ๆ พบวา่กลุ่ม องคก์ร ภาคประชาชนท่ีมีการร่วมตวักนั ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  โดยอาจจาํแนกตาม
จุดมุ่งหมายหลกัในการดาํเนินงาน เป็นประเภท ดงัน้ี  
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2.1) กลุ่มอาชีพสหกรณ์ เป็นกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตวัของสมาชิกเพื่อประกอบ

อาชีพต่าง ๆ ทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริม เม่ือรวมตวัจดัตั้งกลุ่มอย่างถูกตอ้ง  จะนาํกลุ่มเขา้สังกดั 
สหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ี โดยสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด หรือบางส่วนตอ้งเป็น
สมาชิกสามญั หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์การเกษตรนั้น ๆ ทั้งน้ีรัฐจะจัดสรรงบประมาณ
จาํนวน 60,000 บาทต่อกลุ่ม โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานของกลุ่ม
อาชีพสหกรณ์เหล่าน้ี 

จากขอ้มูลของสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี (2549) พบว่ามีกลุ่มอาชีพ 
สหกรณ์ท่ีไดด้าํเนินการจดัตั้งกลุ่ม และสังกดัสหกรณ์การเกษตรในอาํเภอต่าง ๆ จาํนวน 63 กลุ่ม 
โดยสงักดัสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดัจาํนวน 19 กลุ่ม สงักดัสหกรณ์การเกษตรบางกรวย 
จาํกดั จาํนวน 13 กลุ่ม สังกดัสหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั จาํนวน 7 กลุ่ม สังกดัสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั จาํนวน 13 กลุ่ม สังกดัสหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั จาํนวน 5 
กลุ่ม และสังกดัสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั จาํนวน 5 กลุ่ม รายละเอียดดงัแสดงในตาราง
ภาคผนวกท่ี 2 

กลุ่มต่าง ๆ จะมีกิจกรรมในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ เพื่อจาํหน่ายเป็นรายได ้แต่มกัจะ
ประสบปัญหาดา้นการตลาด และดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม นอกจากนั้นยงัพบวา่บางกลุ่มเป็นกลุ่ม
จดัตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง บางกลุ่มรวมตวักนัจดัตั้งข้ึนเพื่อตอ้งการเงินทุนสนับสนุน
เท่านั้น ทาํให้การบริหารจดัการกลุ่มประสบผลสาํเร็จไดค่้อนขา้งยาก อยา่งไรก็ตามมีหลาย ๆ กลุ่ม
อาชีพท่ีประสบผลสาํเร็จในการรวมกลุ่มการบริหารจดัการ  และการจดัหาตลาดเพ่ือจาํหน่ายสินคา้ 
มีการติดต่อกบับริษทัเอกชน หรือแหล่งจาํหน่ายต่าง ๆเพื่อนาํสินคา้ไปเสนอ หรือวางขาย แต่ก็ยงัมี
อีกหลายกลุ่มท่ีพึ่งรวมตวักันดาํเนินการ ยงัตอ้งการการสนับสนุนส่งเสริมอีกหลายประการ ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีของสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี ไดป้ระสานงานให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
แต่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ดงัท่ีกล่าวมา ยงัไม่มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ยงัอยูใ่นลกัษณะต่างคน ต่าง
ทาํ ต่างกลุ่ม  ต่างคิด  ขาดการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแกไ้ขร่วมกนั 

 

2.1) กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม OTOP เป็นกลุ่มท่ีสํานักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั
นนทบุรี ให้การสนบัสนุนในการจดัตั้ง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มอาชีพ เช่นเดียวกบักลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
แต่แตกต่างกนัคือไม่ไดส้ังกดัอยู่ในสหกรณ์การเกษตร   ทั้งน้ีมีบางกลุ่มท่ีสามารถผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพจนไดรั้บการเขา้เป็นสินคา้ OTOP ของจงัหวดั อยา่งไรก็ตามกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน บาง
กลุ่มไดย้า้ยไปสงักดักลุ่มอาชีพสหกรณ์ หรือบางกลุ่มยงัสงักดัอยูท่ ั้ง 2 กลุ่ม  

จากขอ้มูลของสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี (2547) พบว่ามีกลุ่มอาชีพ 
ในปี 2547 ทั้งหมดจาํนวน 48 กลุ่ม ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มอาชีพท่ีผลิตอาหาร เช่น กลุ่มอาชีพทาํ
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ไส้อัว่ กลุ่มทองพบัสมุนไพร เป็นตน้ กลุ่มอาชีพผลิตสินคา้ประดิษฐ์ หรืองานหัตกรรมต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มหัตถศิลปไทย กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ เป็นตน้ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เช่น กลุ่มปลูกกลว้ยไม ้กลุ่ม
ปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั และกลุ่มเล้ียงแพะบา้นเกาะดอน เป็นตน้ รายละเอียดดงัแสดงไวใ้นตาราง
ภาคผนวกท่ี 3  

 

2.3) กลุ่มวิสาหกจิชุมชน  คือกลุ่มหรือชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัเพื่อประกอบธุรกิจ
ในระดบัรากหญา้      ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ียงัมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) หรือ 
สหกรณ์  แต่เป็นธุรกิจท่ีสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง โดยธุรกิจใน
ระดบัน้ียงัมีปัญหาท่ีประสบคือ ไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากไม่
มีกฎหมายรองรับ  การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากขอ้มูล
กลุ่มเป้าหมาย และความตอ้งการยงัไม่ชดัเจน   รัฐบาลจึงไดต้ราพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดมี้การประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 มกราคม 
2548 ออกมารองรับการประกอบการภายใตก้ารส่งเสริมและกาํกบัดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัน้ีก็เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการ และ
การพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได ้  และพฒันาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเขม้แข็ง พร้อมสําหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคตไม่ว่าในระดบัใด รวมถึง
การพฒันาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป  โดยความเป็นจริง
ก่อนท่ีจะมีการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มีหลายหน่วยงานใน
จงัหวดันนทบุรี ท่ีสนับสนุนการจัดตั้ งวิสาหกิจชุมชน เช่น สํานักงานสหกรณ์จังหวดันนทบุรี 
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี แต่ปัจจุบนัหน่วยงานท่ีเขา้มารับผิดชอบโดยตรง ในการขอ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน คือสํานักงานเกษตรจงัหวดันนทบุรี  แต่อย่างไรก็ตามมีจาํนวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพียงไม่ก่ีกลุ่มท่ีได้ขอจดทะเบียน  ดังนั้นหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งจึงได้จดั
ประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบักลุ่มเก่ียวกบัประโยชน์ของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
เกิดการรวมตวักนัของคนในชุมชนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนไดรั้บการรับรองตามกฎหมาย  มีสิทธ์ิในการขอรับการส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันากิจการ
ตามมาตรการท่ีคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกาํหนดให้มีตามพระราชบญัญติัน้ี โดยกลุ่ม
หรือชุมชนท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถยื่นจดทะเบียนไดท่ี้สํานักงานเกษตรอาํเภอ สํานักงานเกษตร
จงัหวดั  และศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล 

จงัหวดันนทบุรีมีกลุ่มหรือชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัประกอบธุรกิจขนาดเลก็ๆ และ
ยืน่ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแลว้ จาํนวน 40 กลุ่ม โดยไดรั้บการอนุมติัใหจ้ดทะเบียนแลว้ 23 
กลุ่ม   และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 17 กลุ่ม  รายละเอียดของกลุ่มดงัแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 4    
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  ลกัษณะกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจงัหวดันนทบุรีประกอบดว้ย 

 การแปรรูปหรือการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผลผลิตของชุมชน เป็นกิจกรรม
ท่ีต่อเน่ืองจากเกษตรกรรมเพ่ือการพึ่งพาตนเอง  และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรขององคก์ร
ชุมชนหรือเครือข่ายชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนผาบาติกและดอกไมใ้ยบวั อ.ปากเกร็ด  วิสาหกิจ
ชุมชนศูนยผ์ลิตขา้วชุมชนตาํบลบางคูรัด  อ.บางบวัทอง        และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นปลาร้า
ไทย อ.ไทรนอ้ย  เป็นตน้ 

 การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน เช่น 
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ  การแปรรูปพืชผกั  ยาสมุนไพร  เป็นตน้ ไดแ้ก่    วิสาหกิจชุมชนผกัปลอด
สารพิษ อ.ปากเกร็ด  และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพ่ือสุขภาพววีฒันา  อ.ไทรนอ้ย เป็นตน้ 

 การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองขององคก์รชุมชน 
และเครือข่ายองคก์รชุมชน เช่น นํ้าปลา ปุ๋ย อาหาร และยาสมุนไพร เป็นตน้  

 การพฒันาระบบการตลาด  การบริการ และสวสัดิการชุมชน เช่น ร้านคา้
ชุมชน  และศูนยสุ์ขภาพพื้นบา้น เป็นตน้ 

 

2.4) กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ  คือกลุ่มประชาชนท่ีร่วมกนัออมเงิน แลว้นาํมา
สะสมรวมกนัเป็นกองทุน ในรูปกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้น
เงินทุนประกอบอาชีพ หรือใชจ่้ายในยามจาํเป็น จงัหวดันนทบุรีมีการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิต เป็นการออมของภาคประชาชน มีการจดัตั้งและบริหารงานในรูปคณะกรรมการ โดยมี
สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเป็นหน่วยงานสนบัสนุน ในปี 2547 มีทั้งหมด 100 กลุ่ม (สาํนกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี, 2547) ซ่ึงอาํเภอท่ีมีการตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
อาํเภอไทรนอ้ยจาํนวน 37 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 5,661 คน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 13 ลา้น
บาท รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอบางบวัทองจาํนวน 22 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 1,855 คน มีเงินทุน
หมุนเวียนประมาณ 5 ลา้นบาท   รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5   ขอ้มูลกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  จงัหวดันนทบุรี 
 

อาํเภอ จาํนวนกลุ่ม จาํนวนสมาชิก 
(คน) 

จาํนวนเงินสจัจะ
(บาท) 

เมืองนนทบุรี 3 729 6,096,395 
ปากเกร็ด 11 880 4,074,472 
บางกรวย 7 1,370 6,314,998 
บางใหญ่ 7 523 2,035,050 
บางบวัทอง 22 1,855 5,447,900 
ไทรนอ้ย 37 5,661 13,429,813 
รวม 87 11,018 37,399,228 

 

ท่ีมา: สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี (2547) 
 

2.5) กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง  จดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลนายก
ทกัษิณ ชินวตัร เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น และ
ชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้น และชุมชนเมือง
ใหมี้ขีดความสามารถในการจดัระบบ และบริหารจดัการเงินทุนของตนเอง สร้างเสริมกระบวนการ
พึ่งพาตนเองของหมู่บา้น และชุมชนเมือง  

จงัหวดันนทบุรีไดเ้ร่ิมจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองมาตั้งแต่ปี 2544  มี
จาํนวนกองทุนหมู่บา้นทั้งหมด 309 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 155 กองทุน รวมเป็น 464 กองทุน 
ซ่ึงรัฐไดจ้ดัสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนหมู่บา้นกองทุนละ 1 ลา้นบาท มีจาํนวนสมาชิก
ทั้งส้ิน 56,595 ราย  เงินกองทุนส่วนใหญ่สมาชิกกูย้มืไปใชล้งทุนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ  และ
มีถึง 125 กองทุน ท่ีไดรั้บการจดัชั้นอยูใ่นกลุ่ม AAA ซ่ึงมีสิทธิในการขอรับเงินเพิ่มทุนอีก 100,000 
บาท รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6   ขอ้มูลกองทุนหมูบา้นและชุมชนเมือง  จงัหวดันนทบุรี 
 

อาํเภอ จาํนวนกองทุน การจดัชั้นกองทุน 
หมู่บา้น ชุมชนเมือง AAA AA A 

เมืองนนทบุรี 26 74 16 39 10 
ปากเกร็ด 51 39 17 65 0 
บางกรวย 41 17 19 37 2 
บางใหญ่ 65 0 19 38 3 
บางบวัทอง 66 25 24 40 1 
ไทรนอ้ย 60 0 30 30 0 

รวม 309 155 125 249 16 
 

ท่ีมา: สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี(2547) 
 
1.3 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัเครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดันนทบุรี 

สถานการณ์ของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดิมในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  ก่อนการเขา้
ดาํเนินงานของทีมวิจยั พบว่าจงัหวดันนทบุรีมีเครือข่ายท่ีเกิดจากการจดัตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ อยู่
หลายเครือข่าย ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ บางเครือข่ายไดรั้บการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
บางเครือข่ายเป็นการรวมตัวกันจัดตั้ งเป็นคณะกรรมการแต่ไม่มีกิจกรรมท่ีเด่นชัดมากนัก 
นอกจากนั้นยงัพบว่ากลุ่มแกนนําท่ีเป็นคณะกรรมการเครือข่าย มีความซํ้ าซ้อนกัน ซ่ึงจะกล่าว
รายละเอียดในโอกาสต่อไป   

จากขอ้มูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่าง ๆ เครือข่ายพนัธมิตรเดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรีท่ีสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 

1) ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากดั  
เป็นเครือข่ายของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ในจงัหวดันนทบุรี และสหกรณ์

ออมทรัพยต์าํรวจนนทบุรี จาํกดั ท่ีไดร้วมตวักนัจดัตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ข้ึนมาเพื่อร่วมมือช่วยเหลือ
กนัในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นธุรกิจการเงิน  และการส่งเสริมวิชาการเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 
เป็นตน้ 

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดัมีทั้งหมด 9 สหกรณ์ ดงัน้ี คือ 
 1.สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั 
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดั 
 3. สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั 
 4. สหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั 
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 5. สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั 
 6. สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกดั 
 7. สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนนทบุรี จาํกดั 
 8. สหกรณ์ผูผ้ลิตและจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบันนทบุรี จาํกดั 
 9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. นนทบุรี จาํกดั  

 

2) เครือข่ายกลุ่ม OTOP จังหวดันนทบุรี 
 

3) ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวดันนทบุรี 
ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชน (ศอช) คือองคก์รท่ีเป็นศูนยก์ลางในการประสาน

การทาํงานระหวา่งองคก์รท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยสมาชิกประกอบดว้ยองคก์รต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน มี
การทาํงานในลกัษณะเครือข่าย เพื่อพฒันาศกัยภาพองคก์รชุมชน และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พฒันาชุมชน หน่วยงานราชการจะทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนทางดา้นวิชาการและประสานงานกบั
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบกรมการพฒันาชุมชน ว่าดว้ยการดาํเนินงานศูนยป์ระสานงาน
องคก์รชุมชน 

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชน  
1.เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการประสานการทาํงานขององคก์รชุมชนและเครือข่ายให้

สามารถช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
    2.เพื่อรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการแก้ไขปัญหา การจัดการพฒันาชุมชน

นาํไปสู่การเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
    3.เพื่อให้เป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนท่ีจะทาํงานเคียงคู่ไปกับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   จงัหวดันนทบุรี ไดด้าํเนินการจดัตั้งศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนใน 3 ระดบัคือ 

1.ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชน ระดบัตาํบล  
2.ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชน ระดบัอาํเภอ 
3.ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชน ระดบัจงัหวดั โดยมีนายธนวฒัน์  บุญพีระพฒัน์ 

เป็นประธาน และมี พ.อ.อนุมติั  อินสวา่ง และนายสมศกัด์ิ ปานศรี เป็นรองประธาน 
 

4) เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติจังหวดันนทบุรี 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบัจงัหวดั จดัตั้งโดยการสนับสนุนของ

สาํนักงานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นศูนยก์ลางของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ท่ีมี
จาํนวนกลุ่มถึง 87 กลุ่ม เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูลทุติยภูมิจึงไม่ทราบแน่ชดัวา่มีกิจกรรมอะไรบา้ง
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ท่ีเครือข่ายไดด้าํเนินการอยู ่อยา่งไรก็ตามพบว่ามีการจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายจาํนวน 15 คน 
โดยมีนายพายพั   ปานป้ัน เป็นประธาน  และมีนายสมพงษ ์อุ่นเปีย  เป็นรองประธาน  

 

5) เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนจังหวดันนทบุรี 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตัวของคณะบุคคลท่ีรวมกันโดยมี

วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน
เครือข่าย ซ่ึงมีคณะกรรมการเครือข่ายแต่จากการตรวจเอกสารไม่พบวา่ขอ้มูลในการดาํเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเครือข่าย  แต่พบวา่มีการจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายถึง 25 คน   โดยมีนายกิตติพงษ ์ปง
ผาบ เป็นประธาน   นายโอฬาร   รัศมีส่องจา้  และนายสุรัตน์ บวัหิรัญเป็นรองประธาน 

 

6) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวดันนทบุรี 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเครือข่ายท่ีจัดตั้ งข้ึน เพื่อเสริม

กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนเมืองในดา้นการเรียนรู้  การสร้าง   พฒันาความคิด
ริเร่ิมดว้ยภูมิปัญญาของตน  เพื่อขบัเคล่ือนการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง โดยนาํ
หลกัความผูกพนัของวฒันธรรมในลกัษณะเพื่อนสอนเพื่อน หรือพี่สอนน้อง ซ่ึงจงัหวดันนทบุรี 
ดาํเนินการจดัตั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองระดบัตาํบล   อาํเภอ  และจงัหวดั ดงัน้ี 

 เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ระดบัตาํบล  จาํนวน  52  เครือข่าย 
 เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ระดบัตาํบล  จาํนวน  6  เครือข่าย 
 เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ระดบัจงัหวดั  จาํนวน  1 เครือข่าย 

 

1.4 การวเิคราะห์ จุดเด่น  จุดด้อย ปัญหา /อุปสรรค ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครือข่าย
พนัธมิตรเดิมทีมี่อยู่ในพืน้ทีจั่งหวดันนทบุรี 

สถานการณ์ของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยูเ่ดิมในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  ก่อนการเขา้
ดาํเนินงานของทีมวิจยั พบว่าจงัหวดันนทบุรีมีความพยายามของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
การจดัตั้งกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อรองรับการรวมกลุ่ม การช่วยเหลือกนัและ
กนัเพิ่มโอกาสในทางเศรษฐกิจ           แต่เน่ืองจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่เป็นวิถีชีวิตก่ึงเมืองก่ึงชนบท
วฒันธรรมเมืองไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในการดาํเนินชีวิตมากข้ึน  กอปรกบัค่าครองชีพ ตน้ทุนการผลิต
ต่างๆ ท่ีสูงมากข้ึน ทาํให้ทุกคนต่าง ๆ เร่งรีบในการประกอบอาชีพของตนเอง การรวมตวักนัเพื่อ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ จึงค่อนขา้งมีขอ้จาํกดั  การรวมตวักนัเป็นเครือข่ายพนัธมิตรมกัจะอิงอยูก่บั
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนให้มีการจดัตั้ง บางคร้ังการรวมตวักนัไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการของ
กลุ่ม แต่เกิดจากการผลกัดนัของหน่วยงานต่าง ๆ ทาํให้การพฒันาความเขม้แข็งของกลุ่ม และ
เครือข่ายประสบปัญหา   ขาดความต่อเน่ือง  และไม่มีความยัง่ยนื เป็นตน้ 
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จากขอ้มูลทุติยภูมิ และการแลกเปล่ียนวเิคราะห์  สงัเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัของทีม
วิจยั ซ่ึงมีทั้งนกัวจิยัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ซ่ึงดาํเนินงานอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
นนทบุรีมาเป็นเวลานาน นกัวิจยัท่ีเป็นผูน้าํสหกรณ์ท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงเป็นคนดั้งเดิมในพื้นท่ีมี
ประสบการณ์และเห็นการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆของจงัหวดันนทบุรีมาพอสมควร และนกัวจิยั
ท่ีเป็นนกัวิชาการในมหาวิทยาลยัไดส้รุป จุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและอุปสรรค ของกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ และเครือข่ายพนัธมิตรเดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1) จุดเด่น 

 โครงสร้างการบริหารการจัดการถ้าเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนกับ
หน่วยงานของรัฐจะมีสายงานการบริหารของเจา้หนา้ท่ีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบในการทาํงานท่ีชดัเจน 
เป็นท่ีรู้จกัของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รต่างๆ ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์กมี็ความ
เช่ือถือและมัน่ใจในองคก์รท่ีมีสถานท่ีในการติดต่อประสานงาน และรูปแบบแนวทางดาํเนินงาน
ของกลุ่ม ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ภาคประชาชนท่ีไม่ไดท้าํการจดทะเบียน 

 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจน รวมทั้งมีแผนงานหรือกรอบทิศทางในการดาํเนินงานดว้ย   จึงทาํใหบุ้คคลากรท่ีอยูภ่ายใน
องคก์รมีความไวว้างใจในกลุ่ม  ท่ีสําคญัความตั้งใจของประธาน  ผูจ้ดัการ  คณะกรรมการ  และ
สมาชิกมีความรู้  ความมุ่งมั่น และเสียสละในการบริหารจัดการผลักดันกลุ่ม องค์กรให้ไปสู่
เป้าหมายและประสบความสาํเร็จมีสูง   

 กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์บางประเภทมีท่ีปรึกษา  นกัวิชาการจากหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาให้การช่วยเหลือดูแลอย่างใกลชิ้ด  ในการเขา้มาช่วยเหลือในดา้น
เงินลงทุนกู้ยืมอัตราดอกเบ้ียตํ่ าหรือให้เปล่า   การทาํแผนกลยุทธ์หรือกรอบทิศทางในการ
ดาํเนินงาน รวมทั้งการจดัเวทีสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและ
กนั   เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั   สาํนกังานเกษตรจงัหวดั  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั  และ
สาํนกังานประมงจงัหวดั  เป็นตน้ 

 การตั้งอยู่ใกลก้รุงเทพมหานคร  ทาํให้การขยายตวัของเมืองและความ
เจริญต่าง ๆ มีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง มูลค่าของท่ีดินท่ีสมาชิกของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ต่าง ๆ ท่ีถือครอง
อยูมี่มูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้นยงัมีโอกาสทางการตลาด เช่น การเขา้ถึงผูบ้ริโภค หรือแหล่งจาํหน่าย
ต่าง ๆ 

 การสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์จงัหวดั ท่ีเน้นให้
เกิดการรวมตวั ช่วยเหลือกนั เพื่อใหน้นทบุรี เป็นเมืองน่าอยู ่และมีการเกษตรท่ีปลอดภยัจากสารพิษ 
เป็นตน้ 
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2) จุดด้อย 
 กลุ่ม องค์กร สหกรณ์บางประเภทยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีพบว่าสมาชิกในองคก์รส่วนใหญ่ยงัรอการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ถึงแมน้จะเร่ิมมีการรวมตวัเพื่อช่วยเหลือกนัในกิจกรรม
ต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นความสาํคญั มุ่งดาํเนินกิจกรรมเพื่อให้ไดรั้บผลประโยชน์ของตนเอง
เป็นสําคญั  การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญัยิ่งต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม องคก์ร  เพราะหากสมาชิกไม่คิดช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแลว้
กลุ่มองคก์รก็ไม่สามารถจะดาํรงอยูไ่ด ้ และไม่สามารถจะช่วยเหลือสมาชิกได ้ดงันั้นจึงไม่เกิดการ
พฒันาหรือมีความเขม้แขง็เท่าท่ีควรจะเป็น  ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัความจริงขอ้น้ี โดยเขา้ใจว่าเม่ือเป็นสมาชิกแลว้จะไดกู้เ้งินหรือไดรั้บประโยชน์
โดยไม่ทาํอะไรหรือไม่ตอ้งช่วยเหลือหรือทาํประโยชน์ใหแ้ก่กลุ่ม องคก์รแต่อยา่งใด   

 กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัเนน้การอาํนวยประโยชน์และใหบ้ริการ
แก่สมาชิกในบางกิจกรรมเท่านั้น โดยไม่ไดด้าํเนินธุรกรรมเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได ้หรือมีผลกาํไรมาก
นกั จะเห็นไดจ้ากการพยายามหาแหล่งทุนต่างๆ เพื่อนาํมาใหส้มาชิกกูย้มืไปประกอบอาชีพในอตัรา
ดอกเบ้ียตํ่า  จดัหาสินคา้และเคร่ืองอุปโภคท่ีจาํเป็นมาจาํหน่ายใหส้มาชิกในราคาถูก จดัหาปุ๋ย เมลด็
พนัธ์ุพืช และปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ มาจาํหน่ายใหส้มาชิก เป็นตน้  ซ่ึงกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ยงัขาดการ
เช่ือมโยงท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเงินทุนภายในขบวนการท่ีจะเอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกและการพฒันา
กลุ่มในระยะยาว 

 ผูน้าํกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์ยงัมีบางส่วนท่ียงัไม่ค่อยมีอุดมการณ์หรือจิต
วิญญาณท่ีจะร่วมมือกนัในการพฒันางานของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ท่ีมีต่อสมาชิก
เท่าท่ีควร   

 ขนาดของกลุ่ม องคก์รท่ีมีความแตกต่างกนั มีจุดมุ่งหมายท่ีต่างกนัก็ทาํให้
การมีส่วนร่วมมากนอ้ยแตกต่างกนัไปดว้ยในการสร้างเครือข่าย รวมทั้งพื้นฐานความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่
เดิมในกลุ่ม องคก์ร หากยงัไม่ดีพอกจ็ะทาํใหค้วามเขม้แขง็ของกลุ่ม  องคก์รไม่ค่อยมีตามไปดว้ย 

  บางกลุ่ม องคก์ร คณะกรรมการฯตอ้งบริหารงานสหกรณ์แบบรวบยอด 
กล่าวคือเป็นทั้ งคณะกรรมการและผูจ้ ัดการในบุคคลคนเดียวท่ีทาํหน้าท่ี  บทบาทหลายๆด้าน 
จาํนวนคณะกรรมการยงัไม่สอดคลอ้งในการบริหารงานฯรวมทั้งสมาชิกก็มีนอ้ย  หรือสมาชิกบาง
รายเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กรอ่ืนๆ ดว้ย ทาํให้เป็นการลดโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม 
นั้นๆ 

 การเป็นสมาชิก กลุ่ม  องคก์ร และสหกรณ์ โดยเฉพาะคณะกรรมการ 
กลุ่ม องค์กร ทบัซ้อนกนัหลายๆแห่ง ซ่ึงย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตวัสมาชิกกลุ่ม องค์กรเอง 



 28 

ตลอดจนองคก์รก็ไม่เขม้แขง็ เน่ืองจากมีการดาํเนินงานท่ีมีกิจกรรมทบัซอ้นกนัอยู ่อีกทั้งกรรมการ
ดาํเนินการกไ็ม่มีเวลาท่ีจะทุ่มเทไดต้ามท่ีควรจะเป็น 

 ระบบการบริหารจดัการ พบว่ากลุ่ม องคก์รส่วนใหญ่ยงัไม่มีการนาํเอา
ระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัมาใช ้    โดยมากมกัจะบริหารจดัการภายใตก้รอบของกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบของกลุ่ม  องคก์รหรือโดยคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีรัฐมกัไม่มีการวางแผนจดั
โครงสร้างองค์กรไม่มีระบบงานท่ีสอดคล้องกับธุรกิจ และบริการของสหกรณ์ ขาดระบบ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาประกอบการตดัสินใจขอ้บงัคบับางขอ้ยงัไม่เอ้ืออาํนวยในการบริหารงาน 
สหกรณ์ฯ 

3) ปัญหา และอุปสรรค 
 กลุ่ม องคก์ร หรือเครือข่าย ส่วนใหญ่เกิดจากการจดัตั้งของหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งตามภารกิจของหน่วยงาน  บางคร้ังไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่ม องคก์ร
นั้นทาํใหก้ารรวมตวักนัเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแบบเฉพาะกิจเท่านั้น 

 หน่วยงานสนบัสนุนขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานขาดหน่วยงาน
ส่วนกลางท่ีคอยเป็นผูป้ระสาน  กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือมีกิจกรรมการเช่ือมโยงแบบสมํ่าเสมอ  
รวมทั้งการจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 ค่านิยมและวฒันธรรมเมือง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม  และการ
ร่วมกนัทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ทั้งน้ีเน่ืองจากความเร่งรีบในการประกอบอาชีพ การพึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตจากภายนอก และการดาํรงชีวิตท่ีต่างๆ คนต่างอยูมี่มากข้ึน 

 

1.5 สรุป 
ปัจจุบนักลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีมีจาํนวนมากข้ึนตามการ

สนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีรัฐ  องคก์รพฒันาเอกชน และท่ีเกิดข้ึนเองตามความสมคัรใจของประชาชน
ในพื้นท่ี  เม่ือเทียบกบัสัดส่วนสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีแลว้ พบว่ากลุ่ม องคก์ร
ภาคประชาชนมีจาํนวนมากกว่าสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงทาํ
ใหป้ระชาชนจงัหวดันนทบุรีเป็นสมาชิกในกลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ทบัซอ้นกนัหลายแห่ง  

โดยสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนประกอบดว้ยสหกรณ์ 4 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร   
สหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์บริการ   มีการบริหารจดัการของประธาน ผูจ้ดัการ 
คณะกรรมการฯเป็นหลกั   ส่วนใหญ่แลว้ยงัไม่มีความเขม้แขง็สาเหตุมาจากการขาดการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก  ฝ่ายบริหารจดัการยงัขาดวิสยัทศัน์   ทกัษะและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ   ทุน
การดาํเนินงานไม่เพียงพอ และท่ีสาํคญัยงัขาดแผนงาน หรือกรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
จึงทาํให้ยงัไม่สามารถใหบ้ริการ  ช่วยเหลือสมาชิกไดมี้ประสิทธิภาพตามความคาดหวงั  อยา่งไรก็
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ตาม สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนก็มีจุดเด่น ตรงท่ีมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลสามารถดาํเนินการตาม
กฎหมายไดจึ้งมีศกัยภาพในการดาํเนินงานไดก้วา้งขวางกวา่สหกรณ์ภาคประชาชน 
  ในส่วนของกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน ซ่ึงรวมตวักันมีมากมายหลายลกัษณะ
ขนาดของกลุ่มก็มีขนาดแตกต่างกนัไป ตามกิจกรรมท่ีทาํหรือศกัยภาพของพื้นท่ีปัญหาท่ีพบส่วน
ใหญ่ก็คลา้ยคลึงกบัสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กล่าวคือผูน้าํกลุ่ม องค์กรยงัขาดวิสัยทศัน์ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ   ขาดกรอบทิศทางหรือแผนงานในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  แต่จุดเด่นของกลุ่ม องค์กรภาค
ประชาชนอยูท่ี่ ความเหนียวแน่นยดึมัน่ในการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิก ผูน้าํกลุ่ม 
องคก์รมีความเสียสละมุ่งมัน่ทุ่มเท จึงทาํใหก้ลุ่ม องคก์รหลายแห่งประสบความสาํเร็จดาํเนินการอยู่
ไดใ้นพื้นท่ีถึงแมก้ลุ่ม องคก์รจะไม่ไดรั้บการส่งเสริม  สนบัสนุนจากภาครัฐเท่าท่ีควร 

ดงันั้นทีมวิจยัจึงไดมุ่้งเนน้ศึกษาดาํเนินงานการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรี โดยหนุนเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม องคก์รประชาชน และสหกรณ์
ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี เพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพคน และองคก์รในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
สนบัสนุนใหก้ลุ่ม องคก์รมีการวางแผนในลกัษณะของกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงปัจจยั
สภาพแวดลอ้มจะช่วยสร้างความมีประสิทธิภาพและเขม้แขง็แก่องคก์ร อนัจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาความยากจนต่อไป 
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บทที ่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุรี 

  
  ปัญหาความยากจนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศท่ีรัฐบาลทุกยคุ ทุกสมยัได้
ให้ความสาํคญั และกาํหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแกไ้ข ดงัเช่นรัฐบาลของท่านนายกทกัษิณ 
ชินวตัร 1 และ 2 การแกไ้ขปัญหาความยากจนไดจ้ดัทาํอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงคือ ศูนยอ์าํนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึง
ไดจ้ดัตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2546      เพื่อเป็นองคก์รในการกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์  แนวทาง 
มาตรการ และการกาํกบัดูแล  ตรวจสอบการดาํเนินการตามนโยบายของรัฐในการต่อสู้กบัปัญหา
ความยากจน 
  แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ “ การสร้างรายได้  ลดรายจ่าย และขยาย
โอกาส ” ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งไรก็ตามการแกปั้ญหาความยากจนท่ีย ัง่ยนืส่ิงสาํคญัประการ
หน่ึงคือการพฒันาคน ผูน้าํให้มีศกัยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการรวมตวั เพื่อการช่วยเหลือตนเอง 
และช่วยเหลือกนัและกนั ซ่ึงเป็นแนวคิดสําคญัของสหกรณ์  ท่ีจะนาํไปสู่การติดอาวุธทางปัญญา 
โดยการพึ่งตนเอง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อนัจะเป็นพลงัความเขม้แขง็ในการเอาชนะ
ความยากจน 

ในบทน้ีเป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี  แนวทางในการ
แกไ้ขปัญหา ท่ีสาํคญัเพื่อสาํรวจถึงจาํนวนผูข้ึ้นทะเบียนคนจนท่ีอยูใ่นกลุ่ม  องคก์ร เครือข่ายต่าง ๆ 
ท่ีทีมวิจยัวางแผนร่วมกนัดาํเนินงานดว้ย  
 
2.1 แหล่งข้อมูล / วธีิการเกบ็ข้อมูล 
  2.1.1 แหล่งข้อมูล และวธีิการเกบ็ข้อมูล 

1) ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  เพือ่สาํรวจวา่
มีหน่วยงานใดบา้งท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลคนจนจดทะเบียน และจดัเกบ็ในรูปแบบใดบา้ง เน่ืองจากมีหลาย
หน่วยงานท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความ
ยากจนจงัหวดันนทบุรีเป็นหน่วยงานท่ีมีการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  2) ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ เพื่อขอ้ขอ้มูลการจดทะเบียนคนจนใน
พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี  และการสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
  3) ประสานงานกบั กลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ท่ีเป็นเป้าหมายในการดาํเนินงานเพื่อ
ขอขอ้มูลรายช่ือสมาชิก ท่ีสงักดักลุ่ม องคก์ร สหกรณ์นั้น ๆ  
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  4) นาํรายช่ือของสมาชิก กลุ่มองคก์ร สหกรณ์ ท่ีไดจ้ากขอ้ 3 มาตรวจเช็คกบัรายช่ือ
ของคนท่ีข้ึนทะเบียนคนจนจงัหวดันนทบุรี พร้อมทาํการจาํแนกประเภทของการข้ึนทะเบียนคนจน 
โดยการพิมพร์ายช่ือของสมาชิกแลว้คน้หาโดยใชค้อมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม  Excel 
 
  2.1.2 ข้อสังเกตในการรวบรวมข้อมูลการขึน้ทะเบียนคนจนของจังหวดันนทบุรี 
  1) การข้ึนทะเบียนคนจนของประชากรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี มีจาํนวนคน
ขอข้ึนทะเบียนมากถึง 58,379 คน แต่เม่ือศูนยอ์าํนวยการต่อสูค้วามยากจนจงัหวดันนทบุรีได้
กลัน่กรอง พบวา่มีเพยีง 33,765 คน หรือประมาณร้อยละ 58.00 เท่านั้นท่ีเป็นผูต้อ้งการความ
ช่วยเหลือ จริง ๆ จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ การขอข้ึนทะเบียนของบุคคลเหล่าน้ี ไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะคน
ยากจนจริง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพดูคุยกบัเจา้หนา้ท่ี และผูน้าํกลุ่มต่างๆท่ีพบวา่บุคคลบางรายท่ีไป
ขอข้ึนทะเบียนคนจน ไม่ใช่บุคคลท่ีเดือดร้อนจริง ๆ เพียงแต่ตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น 
  2) การรวบรวมขอ้มูลรายช่ือ สมาชิก กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างๆ เป็นไปดว้ยความ
ยากลาํบาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัเกบ็ขอ้มูลของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงพบวา่บางองคก์รมี
ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิกท่ีเป็นระบบทนัสมยัดว้ยคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบไดง่้าย เช่น 
สหกรณ์การเกษตรอาํเภอต่าง ๆ  แต่บางกลุ่ม  องคก์ร ยงัมีการจดัเกบ็ในแฟ้มหรือบางกลุ่มใหข้อ้มูล
ท่ีเป็นเอกสารเท่านั้น  ซ่ึงทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบรายช่ือ สมาชิก กบัการขอจดทะเบียน
คนจน อยา่งไรกต็ามมีบางกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ท่ีไม่สามารถขอขอ้มูลสมาชิกได ้หรือขอ้มูลท่ีไดม้า
เป็นขอ้มูลเก่า หรือบางกลุ่มมีการเขา้ออกของสมาชิกอยูเ่สมอ  
 
2.2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการขอขึน้ทะเบียนคนจนของจังหวดันนทบุรี 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของศูนยอ์าํนวยการต่อสูค้วามยากจนจงัหวดันนทบุรี 
พบวา่ศูนย ์ฯ  ไดด้าํเนินการจดทะเบียนคนจนตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2547 ถึงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 
แบ่งปัญหาออกเป็น  8  ประเภท     ไดจ้ากจาํนวนประชากรจงัหวดันนทบุรีจาํนวน 969,872 คน  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 พ.ย 2548)  คิดเป็นร้อยละ 6.02  ของจาํนวนประชากรทั้งจงัหวดันนทบุรี  

เม่ือจาํแนกตามพ้ืนท่ีอาํเภอพบวา่อาํเภอเมืองนนทบุรีมีจาํนวนคนมาขอข้ึนทะเบียน
คนจนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 33.17  ของจาํนวนผูม้าขอข้ึนทะเบียนทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่   อาํเภอ
ปากเกร็ดร้อยละ 19.47  และอาํเภอบางบวัทองร้อยละ 17.54  ตามลาํดบั แต่เม่ือพิจารณาจากปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีไดข้อจดทะเบียนคนจนพบวา่ จงัหวดันนทบุรีมีคนขอข้ึนทะเบียนในปัญหาท่ีอยูอ่าศยั และ
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนมากท่ีสุดร้อยละ 38.87   และร้อยละ 31.51    ตามลาํดบัของจาํนวนผู ้
ขอข้ึนทะเบียนทั้งหมดดงัแสดงในตารางท่ี 7 

เม่ือพิจารณาถึงผลการกลัน่กรองของศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจน 
จงัหวดันนทบุรี (2548) พบวา่มีเพยีงร้อยละ 57.84 ของจาํนวนคนท่ีขอข้ึนทะเบียนคนจนทั้งหมดท่ี
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ตอ้งการความช่วยเหลือจริง ๆ และมีถึงร้อยละ 30.40 ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือเสร็จสมบูรณ์แลว้ และ
มีอีกร้อยละ 58.81 ท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 8 

ในกรณีสมาชิก กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ท่ีเป็นเป้าหมายในการดาํเนินงานวิจยัในคร้ัง
น้ีพบวา่ มีคนขอข้ึนทะเบียนจาํนวน 534 คน จากจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 8,089 คน หรือ ร้อยละ 6.60 
โดยในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีจาํทะเบียนมีจาํนวนคนขอข้ึนทะเบียน 510 คนจากจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมด 7,789 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 และในสหกรณ์ภาคประชาชน เครือข่ายเกษตรปลอดภยัจาก
สารพิษ จากจาํนวนสมาชิกประมาณ 300 คน มีเพียง 24 คนท่ีมาขอข้ึนทะเบียนคนจน (ตารางท่ี 9) 
ซ่ึงทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยั และท่ีดินทาํกินรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 10  
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ตารางท่ี 7  ขอ้มูลการขอคนจนจดทะเบียน    จงัหวดันนทบุรี 
 

รายการ จาํนวนคนจน 
(คน) 

ร้อยละ 

ประชากรในจังหวดันนทบุรี 969,872  100.00 

1. ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวดันนทบุรี 58,379 06.02 

2.ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวดันนทบุรี   
      2.1 แบ่งตามพ้ืนท่ี 6 อาํเภอ 58,379 100.00 

อาํเภอเมืองนนทบุรี 19,366 33.17 
อาํเภอปากเกร็ด 11,367 19.47 
อาํเภอบางบวัทอง 10,244 17.54 
อาํเภอบางกรวย 6,265 10.73 
อาํเภอบางใหญ่ 5,855 10.03 
อาํเภอไทรนอ้ย 5,282 09.06 

      2.2 แบ่งตามปัญหาความยากจน  8 ปัญหา   
ปัญหาท่ีดินทาํกิน 3,311 5.67 
ปัญหาคนเร่ร่อน 22 0.04 
ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 32 0.05 
ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา

ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 
1,541 2.64 

ปัญหาการถูกหลอกลวง 478 0.82 
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 18,394 31.51 
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 22,692 38.87 
ปัญหาอ่ืนๆ 11,909 20.40 

3.สมาชิกสหกรณ์เป้าหมายขอจดทะเบียนคนจน   
       3.1 สหกรณ์จดทะเบียน  510 6.60 
       3.2  สหกรณ์ภาคประชาชน   

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์ *  
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 24  

 

หมายเหตุ:  * ไม่มีรายช่ือทาํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบรายช่ือการขอข้ึนทะเบียนคนจนได ้
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ตารางที่  8  ลกัษณะการใหค้วามช่วยเหลือของผูจ้ดทะเบียนปัญหาสงัคมและความยากจน   จงัหวดันนทบุรี 
 

ลาํดบั ลกัษณะปัญหา จาํนวน 
 (ราย) 

ผลการกลัน่กรอง ผลการใหค้วามช่วยเหลือ 
ผูไ้ม่ประสงคข์อรับ

การช่วยเหลือ 
ผูต้อ้งการความ
ช่วยเหลือ 

ผูไ้ดร้ับการช่วยเหลือ
เสร็จสมบูรณ์ 

อยูร่ะหวา่งการให้
ความช่วยเหลือ 

ยงัไม่ไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

1 ที่ดินทาํกิน 3,311 2,575 736 0 342 394 
2 คนเร่ร่อน 22 14 8 8 0 0 
3 ประกอบอาชีพผดิ

กฎหมาย 
32 24 8 8 0 0 

4 นร./นศ.มีรายไดใ้น
อาชีพ 

1,541 524 1,017 774 243 0 

5 การถูกหลอกลวง 478 385 93 9 56 28 
6 หนี้สินภาคประชาชน 18,394 10,079 8,315 5,662 1,793 860 
7 ที่อยูอ่าศยั 22,692 6,108 16,584 344 9,335 6,905 
8 อื่นๆ 11,909 4,905 7,004 3,459 2,923 622 
 รวม 58,379 24,614 33,765 10,264 14,692 8,809 
 ร้อยละ  42.16 57.84 30.40 58.81 10.79 

 

ที่มา : ศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจน  (ศตจ.)  จงัหวดันนทบุรี  (2548) 
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ตารางท่ี 9   ขอ้มูลผูจ้ดทะเบียนคนจนของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์เป้าหมาย  จงัหวดันนทบุรี 
 

รายการ จาํนวนสมาชิกทั้งหมด 
(ราย) 

คนจนจด
ทะเบียน 

ร้อยละ 

1. สหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน    

1.1 สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดั 873 16 1.83 
1.2 สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั 1,890 90 4.76 
1.3 สหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั 627 44 7.02 
1.4 สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกดั 799 75 9.39 
1.5 สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั 1,335 34 2.55 
1.6 สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั 2,265 251 11.08 

รวม 7,789 510 6.55 
2. สหกรณ์ภาคประชาชน    
   2.1 กลุ่มเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 300 24 8.0 

รวมทั้งหมด 8,089 534 6.60 
 

ท่ีมา : การศึกษาและสาํรวจขอ้มูล  (2548) 
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ตารางที่ 10   ขอ้มูลผูจ้ดทะเบียนคนจนของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ เป้าหมายแยกลกัษณะของปัญหา  จงัหวดันนทบุรี 
 

 
รายการ 

ลกัษณะปัญหา  
รวม 
(ราย) 

ที่ดินทาํกิน 
(ราย) 

คนเร่ร่อน 
(ราย) 

อาชีพผดิ
กฎหมาย 

(ราย) 

นร./นศ. 
ไม่มีอาชีพ 

(ราย) 

ถูก
หลอกลวง 

(ราย) 

หนี้สิน 
(ราย) 

ที่อยูอ่าศยั 
(ราย) 

อื่นๆ 
(ราย) 

1. สหกรณ์จดทะเบียน          

1.1 สกก.เมืองนนทบุรี จาํกดั - - - - - - 7 9 16 
1.2 สกก.ปากเกร็ด จาํกดั 5 - - - - 23 40 22 90 
1.3 สกก.บางบวัทอง จาํกดั - - - - - - 30 14 44 
1.4 สกก.บางกรวย จาํกดั 3 - - - - 40 31 1 75 
1.5 สกก.บางใหญ่ จาํกดั 2 - - - - - - 32 34 
1.6 สกก.ไทรนอ้ย จาํกดั 92 - - - - 31 81 47 251 

รวม 102 - - - - 94 189 125 510 
2. สหกรณ์ภาคประชาชน          
    2.1เครือข่ายเกษตรปลอดภยั 
จากสารพิษ 

9 - - - - - 7 8 24 

รวมทั้งหมด 111 - - - - 94 290 133 534 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวดันนทบุรีทีไ่ด้ดําเนินการ 
  ศูนยอ์าํนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดันนทบุรี(2548) ไดแ้กไ้ข
ปัญหาความยากจนของจังหวดันนทบุรี โดยการยึดเป้าหมายจากผูจ้ดทะเบียนท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นหลกัในปัญหาแต่ละดา้นดงัน้ี  
  1. ปัญหาดา้นท่ีดินทาํกิน   

เน่ืองจากจงัหวดันนทบุรีไม่มีท่ีดินของรัฐในลกัษณะป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีดินปฎิรูป 
หรือท่ีดินนิคม เป็นตน้ การแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัดาํเนินการในลกัษณะให้ผูไ้ม่มีท่ีดินเป็นของ
ตนเองเช่าผูอ่ื้นทาํ  ฝึกอบรมเรียนรู้อาชีพแบบผสมผสาน   การลดตน้ทุนการผลิต  ส่งเสริมให้
ประกอบอาชีพเสริม จดัหาตลาดจาํหน่ายสินคา้ให ้และจดัทาํแปลงนารวม เป็นตน้  ในอนาคตก็จะ
ฝึกอาชีพให้กบัเกษตรกรให้มีความเขม้แขง็มากข้ึน  และส่งเสริมอาชีพปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ทาํ
เกษตรปลอดสารพิษ เป็นตน้ 
  2. ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั 
  จังหวัดได้จัดทาํโครงการบ้านเอ้ืออาทรภายใต้การดําเนินงานของการเคหะ
แห่งชาติจาํนวน 8 แห่ง ลกัษณะอาคารท่ีสร้างเป็นแฟลต 5 ชั้น จาํนวน 10,978 หน่วย  โครงการ
ชุมชนบา้นมัน่คงจาํนวน 12 แห่ง ปัจจุบนัไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้ากรัฐบาลให้ซ้ือท่ีดินแลว้ 2 แห่ง  
จดัสร้างบา้นคนจนโดยกาชาดและผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรีอาํเภอละหน่ึงหลงัรวม 6 หลงั  จดัให้
ผูบุ้กรุกท่ีราชพสัดุเช่าท่ีราชพสัดุ  จดัหาวสัดุช่วยเหลือซ่อมแซมบา้นคนจน  เป็นตน้ 
  การแกไ้ขปัญหาท่ีจะดาํเนินการต่อไปไดแ้ก่ การส่งเสริมให้ชุมชนบา้นมัน่คงทุก
ชุมชนขยายผลการระดมเงินทุนของประชาคมให้มีความเขม้แข็งจนสามารถกูเ้งินจากรัฐบาลมา
แก้ปัญหาท่ีอยู่อาศยัของชุมชน  สนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาท่ีอยู่อาศยัให้คนจน  และขอความร่วมมือภาคเอกชนจดัสร้างบา้นท่ีอยู่อาศยัให้คนจน
เพิ่มข้ึน รวมทั้งขอความร่วมมือการเคหะแห่งชาติ  จดัสร้างบา้นใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ย  และขา้ราชการ
ชั้นผูน้อ้ย 

3. ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
  ดาํเนินการแกไ้ขเน้นปัญหาหน้ีสินนอกระบบโดยจงัหวดัมอบให้อาํเภอร่วมกบั
ธนาคารจดัส่งลูกหน้ีท่ีตอ้งการเขา้รับการช่วยเหลือกูเ้งินธนาคารเพื่อชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ี  ดาํเนินการ
กบัเจา้หน้ีท่ีมีอิทธิพลโดยส่งขอ้มูลให้ศูนยอ์าํนวยการปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
(กรมบญัชีกลาง) เพื่อให้สรรพากร ปปง. และกรมสอบสวนคดีพิเศษดาํเนินการ  สนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือดา้นการประกอบอาชีพจดัหาวสัดุอุปกรณ์  จดัหาตลาดจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก  
จดัรวมกลุ่มพฒันาวิสาหกิจชุมชน  การส่งเสริมผลิตสินคา้  และจาํหน่ายสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์   อบรมการดาํรงชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดั  เช่น บริเวณเกาะเกร็ด  และตลาดนํ้าไทรนอ้ย  เป็นตน้ 
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  กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการต่อไปได้แก่ ทาํการสํารวจความตอ้งการเขา้รับการฝึก    
อบรมวิชาชีพของส่วนราชการหรือภาคเอกชน สนับสนุนจดัหางบประมาณเป็นทุนทาํกิน และ
จดัทาํประชาคมเพ่ือแกไ้ขปัญหาชุมชนรวมทั้งจดัทาํแผนชุมชนต่อไป 
  4. ปัญหาดา้นแรงงานและสวสัดิการสงัคม  
  กิจกรรมท่ีดาํเนินการแลว้ไดแ้ก่ ช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพผิดกฎหมายให้มีอาชีพ
สุจริตและทุนประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือนกัเรียน นกัศึกษาให้มีงานทาํตามความประสงคโ์ดยใชง้บ 
CEO  งานท่ีจะทาํต่อไปจดังบประมาณ CEO เพื่อฝึกอาชีพแก่ผูจ้ดทะเบียน และพฒันาฝีมือแรงงาน
ให้ โดยสํานักงานพฒันาฝีมือแรงงานและสํานักจดัหางาน  จงัหวดัประสานขอความร่วมมือกบั
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินช่วยสนบัสนุนงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  1. จงัหวดันนทบุรีไม่มีท่ีดินทาํกินจดัสรรให้แก่ผูล้งทะเบียนแจง้ความตอ้งการ
ท่ีดินทาํกิน เน่ืองจากนนทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ใกลก้รุงเทพ ฯ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
ราคาท่ีดินจึงมีแนวโนม้สูงข้ึนเช่นกนั รัฐจึงไม่สามารถจดัสรรท่ีดินทาํกินให้แก่ผูมี้ปัญหาในเร่ืองน้ี
ได ้  2. ดา้นท่ีอยูอ่าศยัผูจ้ดทะเบียนคนจนประเภทน้ีทางราชการจดัทาํโครงการบา้นเอ้ือ
อาทรใหแ้ต่ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอจะผอ่นส่งทาํใหเ้สียสิทธิไดบ้า้น ส่วนใหญ่จะเป็น
บุคคลจากท่ีอ่ืนท่ีมีรายไดแ้ละกาํลงัในการส่งมาร่วมโครงการฯผอ่นชาํระแทน แต่มีบางรายก็ไม่ไดมี้
ปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัจริง ๆ กมี็ 
  3. บุคคลท่ีมาจดทะเบียนคนจนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการฝึกอาชีพ แต่อยากไดเ้งินทุน
หรือ อาชีพท่ีตอ้งฝึกอบรมนอ้ยแทน 
  4. ความเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯทาํใหส้ภาพสังคมอยูใ่นลกัษณะต่างคน
ต่างอยู่รวมตวัช่วยเหลือซ่ึงกันและกันยาก  ทาํให้การดาํเนินงานสร้างความเขม้แข็งหรือพฒันา
ชุมชนต่าง ๆ จึงทาํไดย้าก 
  5. การตรวจสอบบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนคนจนไวแ้ลว้ทาํไดย้ากเพราะส่วนใหญ่ไป
ทาํงานท่ีอ่ืนไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบา้นท่ีแจง้ไว ้ทาํให้เจา้หน้าท่ีดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหาท่ีแจง้ความตอ้งการไวไ้ดย้าก 
 
2.3 สรุป 
  จงัหวดันนนทบุรีมีจาํนวนผูข้อข้ึนทะเบียนคนจนทั้งหมด 58,379 คน จาก
ประชากรทั้งหมด 969,872 คน โดยในกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์เป้าหมายในการวจิยั มีจาํนวนคนขอข้ึน
ทะเบียนคนจนจาํนวน 534 คน จากสมาชิกทั้งหมด 8,089 คน หรือร้อยละ 6.6 และ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนผูข้อข้ึนทะเบียนทั้งหมด จาํนวนสมาชิกดงักล่าวขอข้ึนทะเบียนคนจนเพียงร้อยละ 1 ของ
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จาํนวนคนขอข้ึนทะเบียนคนจนทั้งหมดของจงัหวดันนทบุรี อยา่งไรกต็ามการไดข้อ้มูลรายช่ือ
สมาชิกท่ีไม่สมบูรณ์ ทาํใหก้ารตรวจสอบจาํนวนสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินงานวจิยั
และขอข้ึนทะเบียนคนจนไม่สามารถดาํเนินการได ้
 จากตวัเลขต่าง ๆ ท่ีไดน้าํเสนอไปขา้งตน้ จะสงัเกตไดว้า่ จาํนวนคนในกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ต่าง ๆ มีจาํนวนนอ้ยกวา่บุคคลในกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มเหล่าน้ี ไดร้วมตวั
กนัทาํกิจกรรมต่าง ๆเพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ อยูบ่า้งแลว้ ถึงแมน้การรวมตวั
เหล่านั้นยงัขาดทิศทาง และมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆอยูก่ต็าม แต่พวกเขามีโอกาสในการเขาถึงแหล่ง
ทุน และการตลาดมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ อยา่งไรกต็ามถา้กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์เหล่าน้ีไดรั้บการ
สนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ พฒันาผูน้าํกลุ่ม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ วางกรอบทิศทางใน
การดาํเนินการ และท่ีสาํคญัการใชแ้นวคิดของสหกรณ์มาเป็นแนวในการพฒันาตนเอง และกลุ่ม 
องค ์เครือข่าย ใหเ้ขม้แขง็จะเป็นการแกไ้ขความยากจนท่ีย ัง่ยนืท่ีสุด 
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บทที ่3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิยั 

 
การสร้างเครือข่ายคุณค่าเป็นแนวทางในการพฒันาความเขม้แข็งองค์กร สร้าง

ความร่วมมือ ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกนัและกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากจงัหวดันนทบุรีเป็นพื้นท่ี
เมือง หรือใกลเ้มือง แมจ้ะมีกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายเดิมอยูจ่าํนวนมาก แต่การดาํเนินงานยงัขาด
กรอบทิศทางท่ีชดัเจนความสัมพนัธ์ในเชิงเครือข่ายคุณค่า สมาชิก และกลุ่มแกนนาํส่วนใหญ่ยงัไม่
เห็นความสาํคญัการรวมกลุ่มมุ่งหวงัเพียงการทาํกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจให้ตนเอง และกลุ่มมีรายได ้
เท่านั้น ทาํให้การรวมกลุ่มบางคร้ังเป็นการจดัตั้งเพื่อผลประโยชน์บางประการไม่มีกิจกรรม หรือ
การรวมตวักนัอยา่งแทจ้ริง  อยา่งไรกต็ามมีบางกลุ่ม องคก์รท่ีไดมี้การดาํเนินงาน และความพยายาม
ในการสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือกนัและกนั ผูน้าํบางกลุ่มเร่ิมเห็นความสาํคญั มีความตอ้งการใน
การสร้างเครือข่ายดงักล่าว ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการของทีมวิจยั
จงัหวดันนทบุรี  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานวิจยัเพื่อหนุนเสริม กลุ่ม องคก์ร ดงักล่าวท่ี
สาํคญั 3 ประการ คือ  

1.การพฒันาผูน้าํกลุ่ม องคก์รในลกัษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนกั
ถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนการปรับกระบวนทศัน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ
ใหแ้ก่ผูน้าํกลุ่ม องคก์ร เพื่อใหมี้ศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการกลุ่ม  องคก์รนั้น ๆ 

2.การหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผูน้ํา คณะกรรมการ และ
สมาชิกในการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์ร โดยคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงของกลุ่ม  องคก์รเป็นสาํคญั 

3.หนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรในระหว่างกลุ่ม องคก์รประชาชนใน
พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 

ภายใตก้รอบการดาํเนินการของทีมวิจยัในการพฒันาความเขม้แข็งและยัง่ยืนแก่
กลุ่มองคก์ร และขบวนการสหกรณ์ดว้ยวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ จะช่วยลดจุดอ่อนและอุปสรรคท่ี
เป็นอยู่ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดาํเนินงานของสหกรณ์ และเม่ือกลุ่ม องค์กร 
สหกรณ์เขม้แขง็กจ็ะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอนัจะเป็นท่ีพึ่งใหแ้ก่สมาชิก ช่วยใน
การแกไ้ขปัญหาความยากจนและการยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกไดใ้นท่ีสุด 
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3.1 ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจัิย ประกอบด้วยขั้นตอน ดงันี ้
3.1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 

1.เร่ิมตน้ดว้ยการรวบรวมทีมงานวิจยั ซ่ึงมีการพดูคุยกนัในเบ้ืองตน้ดา้นแนวคิด 
วิธีการทาํงาน ความสนใจ ความมุ่งหวงัผลสมัฤทธ์ิในการสร้างพฒันา กลุ่ม องคก์รและเครือข่าย
คุณค่า รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆของแต่ละคน เพื่อสร้างความเป็นกนัเองเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั อนั
นาํไปสู่การพฒันาทีมงานท่ีมีจุดมุ่งหมาย และความเขา้ใจในแนวทางการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนั 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั              ซ่ึงทีมวิจยัของจงัหวดันนทบุรีประกอบไปดว้ย  ผูน้าํกลุ่มสหกรณ์         
เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี กรมป่าไม ้ และนกัวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2.จากนั้นทีมวจิยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสมัมนา กบัทีมประสานงานกลาง สถาบนั
วิชาการดา้นสหกรณ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบวตัถุประสงค ์  กระบวนการ และ
ความคาดหวงัในการดาํเนินงานวิจยัในคร้ังน้ี รวมทั้งการสะทอ้นประสบการณ์ของการทาํวิจยัใน
ลกัษณะน้ีท่ีผา่นมา และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งทีมวิจยัจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีจะดาํเนินการวิจยั
ในคร้ังน้ี  

3.ทีมวิจยัไดป้ระชุมปรึกษาหารือ  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน หรือขอ้มูลทุติยภูมิ
เก่ียวกบัสถานการณ์กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์   ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีท่ีรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานต่าง 
ๆ  ไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  สาํนกังานเกษตรจงัหวดั และสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
เป็นตน้  เพื่อดูวา่หน่วยงานของทางราชการเหล่าน้ีมีหน่วยงานใดบา้ง ท่ีมีการดาํเนินงานจดัตั้ง
พฒันาส่งเสริมใหก้ลุ่ม องคก์ร สหกรณ์มีการสร้างเครือข่ายหรือร่วมมือกนัในการดาํเนินธุรกิจ หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ บา้งแลว้ และมีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ใดบา้งท่ีมีศกัยภาพ หรือความสนใจในการจะ
รวมตวัสร้างเป็นเครือข่ายคุณค่า หรือเครือข่ายใดบา้งท่ีมีการรวมตวัทาํกิจกรรมต่าง ๆ อยูแ่ลว้ แต่ยงั
ขาดแนวทาง หรือกรอบการดาํเนินงานท่ีชดัเจน และมีความเป็นไปไดท่ี้ทีมวจิยัจะเขา้ไปหนุน
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

4. ทีมวิจยัไดว้างแผนการทาํงาน   กาํหนดกรอบทิศทาง  กระบวนการวิจยั และ
เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการดาํเนินงาน  และวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดิมในกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์นั้น ๆ วา่ปัจจุบนัเป็นไปในลกัษณะใด  ยงัมีการทาํธุรกิจ หรือกิจกรรมร่วมกนัหรือไม่  
ประเดน็ปัญหาร่วมของกลุ่ม องคก์ร   ภาวะผูน้าํกลุ่มองคก์ร  และศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ หลงัจาก
นั้นกท็าํการพจิารณาคดัเลือกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ทีมีศกัยภาพ ความสนใจ จะพฒันาเป็นเครือข่าย
ตามกรอบการดาํเนินงานท่ีกาํหนดไว ้ 
 
 
 



 42

3.1.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 
1. จดัเวทีช้ีแจงรายละเอียดโครงการวิจยั  วตัถุประสงค ์และรูปแบบการทาํงานของ

ทีมวิจยักบักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อทาํความเขา้ใจเร่ืองลกัษณะเครือข่าย  แนวทางการสร้าง  ความ
เขม้แขง็  ความยัง่ยนื หรือการคงอยูเ่ครือข่ายท่ีสร้างข้ึนมา ใหแ้ก่ผูน้าํกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจะจดัแยกไปตามกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ท่ีเป็นเป้าหมายของงานวจิยัในคร้ังน้ี  

กระบวนการท่ีใชส่้วนใหญ่ จะเป็นการแนะนาํทีมวจิยั วตัถุประสงคข์องการ
ดาํเนินการวิจยั จากนั้นจะแลกเปล่ียนประสบการณ์กบักลุ่มในประเดน็ต่างๆ เช่น ความสนใจ 
ปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินการต่าง ๆ เป้าหมาย ความคาดหวงัของกลุ่ม บางกลุ่มใชก้ระบวนการ
พดูคุย แลกเปล่ียนธรรมดา บางกลุ่มใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ SWOT  บางกลุ่มใชก้ารระดมความคิด
ส่ิงท่ีกลุ่มกาํลงัประสบปัญหาอยู ่ และตอ้งการหาแนวทางแกไ้ข โดยมีทีมวิจยัเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก (Facilitators) คอยสรุปประเดน็เช่ือมโยงส่ิงท่ีพดูคุยแลกเปล่ียน ซ่ึงการจดัเวทีดงักล่าวจะ
แตกต่างกนัไปบางกลุ่มจดัเพยีงคร้ังเดียว กส็ามารถเคล่ือนไปยงัขั้นตอนอ่ืนๆได ้ แต่บางกลุ่มกต็อ้ง
ดาํเนินการหลายคร้ังทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
  2. การจดัทาํกรอบทิศทางในการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์   
เครือข่าย ซ่ึงกระบวนการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานจะแตกต่างๆไปตามความพร้อมและ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเครือข่าย การเช่ือมเครือข่ายของกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์ จะเนน้ไปท่ี
กลุ่ม องคก์รท่ีมีกิจกรรมประเภทเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  โดยมุ่งจดัทาํกรอบทิศทางไปตามความ
ตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเครือข่าย เนน้กิจกรรมท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นแต่ปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงมี
กระบวนการจดัทาํกรอบทิศทางโดยสงัเขปดงัต่อไปน้ี 

 การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานตามหลกัวิชาการกลุ่มเครือข่าย โดยเฉพาะ
เครือข่ายท่ีเป็นองคก์รจดทะเบียน เช่น ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั จะเนน้การพดูคุย การสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนั การกระตุน้ใหเ้ห็นความสาํคญัจนเกิดความตอ้งการความสนใจจริง ๆ จึงจะ
ดาํเนินการจดัทาํกรอบทิศทางท่ีชดัเจน ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มเครือข่ายเหล่าน้ีมีการดาํเนินงานจดัทาํ
แผนกลยทุธ์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการดาํเนินการ จึงตอ้งสร้างความเขา้ใจ และเนน้การทาํ
กรอบทิศทางท่ีเกิดจากความตอ้งการและความสนใจ ท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัมี
กระบวนการวเิคราะห์ปัญหา   สร้างวิสยัทศัน์  และกาํหนดกลยทุธ์ ต่าง ๆ  
  บางกลุ่มจะพดูคุยในกรอบทิศทางหลกัการกวา้ง ๆ วิธีการปฏิบติัเบ้ืองตน้  แลว้ลง
มือดาํเนินงานตามกรอบท่ีวางไว ้ จากนั้นจึงมีการสรุปผล ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ แลว้จึงมาร่วมระดม
ความคิดเจรจาต่อรอง  สร้างเป็นกรอบทิศทางการดาํเนินงานกลุ่มเครือข่ายท่ีดาํเนินการในลกัษณะน้ี 
ไดแ้ก่   กลุ่มเครือข่ายเมลด็ขา้วพนัธ์ุ เป็นตน้ 
  บางกลุ่มจะเนน้การดาํเนินการตามท่ีทางกลุ่มเครือข่ายไดส้รุปกนัไว ้ไม่เนน้การ
ประชุม หรือการจดัทาํกรอบทิศทางท่ีเป็นทางการ จะทาํงานดว้ยการทาํกิจกรรมต่างๆ แลว้สรุปผล 
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และวางแผนการดาํเนินการไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์  ซ่ึงกลุ่ม
เครือข่ายลกัษณะน้ี จะลงมือดาํเนินงานแลว้มาสรุปผลแกไ้ขปัญหา และวางแผนการทาํงานใหม่ 
  3. การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร และการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ทีมวิจยัไดมี้การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร และการเช่ือมโยงเครือข่าย ใน
หลากหลายรูปแบบเช่น  การจดัเวทีแลกเปล่ียนพดูคุย   การจดัใหก้ลุ่มเครือข่ายสมาชิกไดไ้ปทศัน
ศึกษาดูงานเช่น การไปเยีย่มชมโรงงานผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด ของสมาชิก
กลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุจากสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ 
หรือการผลกัดนัใหด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนงาน   โดยทีมวจิยัจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเครือข่ายตามโอกาสรวมทั้งการเป็นท่ีปรึกษา  การกระตุน้  สร้างแรงจูงใจ  
และกาํลงัใจใหแ้ก่กลุ่มผูน้าํเครือข่าย  นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนใหก้ลุ่มเครือข่ายเขา้ร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   และหนุนเสริมตามความตอ้งการของเครือข่ายนั้น ๆ  
  ก่อนปิดโครงการวิจยัไดจ้ดัการประชุมเพือ่ใหเ้ครือข่ายต่างๆไดมี้โอกาสรู้จกัพดูคุย
แลกเปล่ียนประสบการณ์  สร้างความเขา้ใจต่อกนัเพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดี  ซ่ึงเป็นเวทีท่ีทาํให้
เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีทีมวิจยัไดด้าํเนินการมาในระดบัจงัหวดันนทบุรี และเป็น
ช่องทางในการสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ โดยกระบวนการท่ีดาํเนินการจะใชกิ้จกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ผา่น
เกมส์ การพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเนน้ความสนุกสนานเป็นกนัเอง  ซ่ึงเป็น
กระบวนการกลุ่มท่ีเครือข่ายต่าง ๆ เห็นวา่มีประโยชน์  และไดเ้รียนรู้โดยไม่รู้ตวันั้นเอง  

3.1.3 ขั้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ผลการวจัิย 
  ทีมนกัวจิยัไดร่้วมกิจกรรมกบัทีมประสานงานกลางเพื่อสะทอ้นประสบการณ์
ต่างๆ และแลกเปล่ียนกบัทีมวิจยัจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงกระบวนการดาํเนินการเป็นระยะ 
ๆ นอกจากนั้นทีมวิจยัไดมี้การประชุมทีมเพือ่พดูคุยแลกเปล่ียน สรุปผลการทาํงาน และวางแผนงาน
ร่วมกนัอยูเ่สมอ  ซ่ึงทีมวจิยัไดร่้วมการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ผลการศึกษาของการดาํเนินงาน
ทั้งหมดท่ีไดด้าํเนินการมา   เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการดาํเนินงานหรือหนุนเสริมกลุ่ม
เครือข่ายในโอกาสต่อไปโดยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11  สรุปกิจกรรมการวิจยัโครงการพฒันาสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดันนทบุรี 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

1 5  กนัยายน   
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย  
ชี้แจงวตัถุประสงค ์
ระดมความคิด วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแขง็ ปัญหา
อุปสรรค  และแนวทาง
การแกไ้ข 

ผูน้าํ และสมาชิกของ 
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
ประมาณ   50    คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่ 

- รับทราบวตัถุประสงคโ์ครงการ 
- กลุ่มไดว้เิคราะห์ตนเอง เห็นจุดอ่อน จุดแขง็ 
ปัญหา อุปสรรค เกิดความสนใจอยากจะ
รวมกนัเป็นเครือข่าย  เพื่อจดังานดา้น
การตลาดใหก้บักลุ่มอาชีพ  
- คดัเลือกคณะกรรมการฯ เครือข่าย 

3 ชม.  

2 11  ตุลาคม   
2548 
 

  การประชุมกลุ่มยอ่ย  
ระดมความคิดเห็นวาง
แผนการจดัตลาดจาํหน่าย 
สินคา้ของกลุ่มเครือข่าย 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
ประมาณ   15   คน 

สาํนกังานสหกรณ์ 
จงัหวดันนทบุรี 

- มีการวางแผนการจดัตลาดจาํหน่ายสินคา้
ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ต่างๆ 
- คณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆไดท้ราบแนวทาง
ในการวางแผน และการดาํเนินงาน 
- การจดัแบ่งภารกิจต่าง ๆ ที่ตอ้งดาํเนินการ 

3 ชม.  

3 14  ตุลาคม   
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย  
ชี้แจงวตัถุประสงค์
โครงการ  และแนวทาง
ของการทาํเครือข่ายกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ 

ผูน้าํ และสมาชิกของ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ 
ประมาณ  40  คน 

โรงงานตลาดกลาง  
ต.คลองข่อย 
อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 
 
 

- หาแนวร่วมจากสมาชิกที่มีศกัยภาพ และ
สนใจที่จะเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายพนัธมิตร 
- สมาชิกบางส่วนใหค้วามสนใจและอยากจะ
เขา้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้ว
พนัธุ์ 
 

3 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

4 21  ตุลาคม   
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย  ผูน้าํและสมาชิก 
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ 
ประมาณ   30  คน 

สหกรณ์การเกษตร
ไทรนอ้ย 

- ชี้แจงวตัถุประสงคโ์ครงการ  และหาแนว
ร่วมสมาชิกที่มีศกัยภาพ และสนใจที่จะเขา้
ร่วมเป็นเครือข่ายพนัธมิตร 
-  จดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเมลด็ขา้วพนัธุ์
ร่วมกนัระหวา่งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด 
จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ยจาํกดั 
- สมาชิกใหค้วามสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม
เครือข่ายกลุ่มฯ 

3 ชม.  

5 25  ตุลาคม   
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อ 
หาแนวทางในการร่วมมือ
กนัสร้างเครือข่ายฯ 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ 
ประมาณ   30   คน 

สหกรณ์การเกษตร
ไทรนอ้ย 

- กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ไดท้าํขอ้ตกลง
ร่วมกนัในการดาํเนินงานของเครือข่ายฯ 

3 ชม.  

6 26  ตุลาคม  
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
ชี้แจงวตัถุประสงค์
โครงการ  และหาแนว
ร่วมในการดาํเนินงาน
เครือข่าย     

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุม 
สหกรณ์นนทบุรี จาํกดั
ประมาณ   20 คน 

สหกรณ์การเกษตร
ไทรนอ้ย 
 
 
 

- กลุ่มไดท้ราบปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินงาน และหาแนวทางร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาทางธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี    จาํกดั      

3 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

7 2  พฤศจิกายน  
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
ชี้แจงวตัถุประสงคข์อง
โครงการ   

ผูน้าํ และสมาชิกของ 
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
ประมาณ  35  คน 

สาํนกังานเกษตร 
จงัหวดันนทบุรี 

-กลุ่มไดท้ราบแนวทางในการดาํเนินงานและ
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 

3 ชม.  

8 26 พฤศจิกายน  
2548 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
เพื่อสร้างเวทีในการ
พบปะแลกเปลี่ยน  และ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ร่วมกนั 

ประธาน  คณะกรรมการ 
ผูจ้ดัการสกก. และ
เจา้หนา้ที่ของรัฐ  กลุ่ม
การเงินชุมนุมสหกรณ์
ประมาณ   35  คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่ 

- เกิดความเขา้ใจร่วมกนั ในการสร้างให้
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรีจาํกดั เป็นแม่ข่ายใน
การทาํกิจกรรมต่าง ๆโดยเฉพาะดา้นธุรกิจ
การเงิน  
- เตรียมความพร้อมในการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ  

3 ชม.  

9 12 ธนัวาคม   
2548 
 

การประชุมเชิงปฏิบตัิ 
ระดมความคิดเห็น ใช้
เทคนิควเิคราะห์  
SWOT   Analysis 

ประธาน  คณะกรรมการ 
ผูจ้ดัการสกก. และ
เจา้หนา้ที่ของรัฐกลุ่ม
ธุรกิจการเงินชุมนุม
สหกรณ์นนทบุรี จาํกดั 
ประมาณ   50  คน 

แวร์ซาย พาเลซ 
จ.นนทบุรี 

- สร้างความเขา้ใจร่วม และการเตรียมความ
พร้อมของกลุ่มเพื่อนาํไปสู่การจดัทาํกรอบ
ทิศทางในการดาํเนินงานของกลุ่มเครือข่าย 
- ไดก้รอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั 
 

6 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

10 15 ธนัวาคม 
2548 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํ   คณะกรรมการและ
ผูจ้ดัการกลุ่มธุรกิจการเงิน
ชุมนุมสหกรณ์ ประมาณ   
20  คน 

สหกรณ์การเกษตร
ไทรนอ้ย 

-วางแผนในการทาํกรอบทิศทาง 
การดาํเนินงาน 

3 ชม.  

11 16  มกราคม 
2549 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
ประมาณ   15   คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่ 

-สรุปผลการดาํเนินงานจดัตลาดจาํหน่าย 
สินคา้ของกลุ่มบริเวณท่านํ้านนทค์รั้งที่ 1 

3 ชม.  

12 28-30  มกราคม  
2549 

การประชุมเชิงปฏิบตัิเพื่อ
จดัทาํกรอบทิศทางในการ
ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
การเงินชุมนุมสหกรณ์ 

ผูน้าํ ผูจ้ดัการ และ
คณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ
การเงินชุมนุมสหกรณ์ 
ประมาณ   20  คน 

ภโูอบ นํ้าใส รีสอร์ท 
จ.นครนายก 

- ขยายผลกรอบทิศทางการดาํเนินงานให้
ชดัเจนมากขึ้น 
- สร้างความสัมพนัธ์ เกิดการพดูคุย
แลกเปลี่ยนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น 

15 ชม.  

13 3  กมุภาพนัธ์  
2549 

ทศันศึกษาดูงาน ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ 
สกก.ไทรนอ้ย 
ประมาณ   30   คน 
 
 

โรงงานตลาดกลาง  
ต.คลองข่อย 
อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 

-ทศันศึกษาดูงานของเครือข่ายผูผ้ลิตเมลด็
ขา้วพนัธุ์  สมาชิกมีความเขา้ใจแนวทาง
ปฏิบตัิ ขั้นตอนการผลิต  และทิศทางการ
ตลาดมากขึ้น 
 

3 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

14 6 กมุภาพนัธ์  
2549 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
ประมาณ   15   คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่ 

- มีการวางแผนการจดัตลาดจาํหน่ายสินคา้
ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ต่างๆ ครั้งที่ 2 
 

3 ชม.  

15 8 กมุภาพนัธ์  
2549 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 
ชุมนุมสหกรณ์ 
ประมาณ   20  คน 

สหกรณ์การเกษตร
ปากเกร็ด 

-นาํเสนอแผนกลยทุธ์ ที่มอบหมายใหไ้ป
จดัทาํของสหกรณ์การเกษตรต่างๆ 

3 ชม.  

16 11 กมุภาพนัธ์  
2549 

ทศันศึกษาดูงาน ผูน้าํ  คณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์
และนิสิต ประมาณ    
40   คน 

โรงงานตลาดกลาง  
ต.คลองข่อย 
อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 

- กลุ่มแกนนาํไดฝ้ึกทกัษะการนาํเสนอและ
การถ่ายทอความรู้ ใหแ้ก่บุคคลอื่น ๆ  
- กลุ่มนิสิตไดป้ระสบการณ์ตรงในการสร้าง
เครือข่าย  

3 ชม.  

17 1  มีนาคม 
2549 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุม 
สหกรณ์ประมาณ    
20  คน 
 

สหกรณ์การเกษตร
ปากเกร็ด 

-ปรับปรุงแผนกลยทุธ์ที่มอบหมายเพิ่มเติม 3 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

18 23-24 มีนาคม  
2549 

การประชุมเชิงปฏิบตัิ 
มีการทศันศึกษาดูงาน 
จากสหกรณ์ที่ดาํเนิน
โรงงานเมลด็พนัธุ์  การ
เจรจาต่อรอง และจดัทาํ
กรอบการดาํเนินงาน 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธุ์ 
ประมาณ   30   คน 
 
 

โรงแรมแกรนด์
อยธุยา  จ.อยธุยา 
สหกรณ์การเกษตร 
อ.ท่าเรือ  จ.อยธุยา 

- ไดป้ระสบการณ์ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
แนวทางในการจดัการโรงงานเมลด็พนัธุ์ของ
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จาํกดั 
-  ไดก้รอบทิศทางในการดาํเนินงาน และ
ขอ้ตกลงร่วมกนัของกลุ่ม 
- เกิดความใกลช้ิด และสนิทสนมกนัมากขึ้น 

12 ชม.  

19 2 เมษายน 
2549 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุม 
สหกรณ์ ประมาณ  30 คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางบวัทอง 

- การเชื่อมโยงธุรกิจ Account  Trade กบักลุ่ม
ธุรกิจการเงิน 
- การวางแผนการดาํเนินงานของการ
แลกเปลี่ยนสินคา้ โดยการหกับญัชี  
(Account  Trade) 

3 ชม.  

20 15  พฤษภาคม  
2549 

ร่วมการประชุมกลุ่มยอ่ย 
ชี้แจงวตัถุประสงค์
โครงการ  และหาแนว
ร่วมในการดาํเนินงาน 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มโครงการเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ 
ประมาณ   50  คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางใหญ่ 
 
 
 

- กลุ่มเกษตรปลอดภยัเกิดความเขา้ใจและ
ร่วมมือจดัตั้งกลุ่ม 
 

3 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

21 26-28  พฤษภาคม  
2549 

ร่วมเวทีการสัมมนา ที่จดั
โดยสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดันนทบุรี 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ 
ประมาณ   300 คน 
 

คาํแสดรีสอร์ท 
จ.กาญจนบุรี 

-จดัตั้งกลุ่ม และสัมมนาแนวทางพฒันา
เครือข่ายของกลุ่มฯ 

15 ชม.  

22 1-2 มิถุนายน 
2549 
 
 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิ ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ 
ประมาณ   100  คน 
 

แวร์ซาย พาเลซ 
จ.นนทบุรี 

-สรุปผลการสัมมนา   แนวทางการจดัทาํ
ตลาด   และดูงานตลาดไท  จ.ปทุมธานี 

9 ชม.  

23 8 มิถุนายน 
2549 
 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
แลกเปลี่ยน ปัญหาต่าง ๆ 
ที่กลุ่มกาํลงัเผชิญอยู ่แนว
ทางการดาํเนินงานที่
อยากจะทาํ 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ 
ประมาณ   20  คน 
 

สนง.เกษตรและ 
สหกรณ์ 
จ.นนทบุรี 

- ไดร้ับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆใน
การดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม และปัญหาดา้น
การตลาด 
- เห็นความจาํเป็น และความสาํคญัที่จะจดัตั้ง
เป็นเครือข่ายเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 
- คดัเลือกคณะกรรมการ ฯ ดาํเนินงาน 

3 ชม.  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
 

ลาํดบั วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วธิีการ 
ของทีมวจิยั (ระบุการจดั
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน) 

กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ 
สู่กระบวนการ 
 (ระบุจาํนวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ  
(เช่นสร้างความเขา้ใจ/เกิดเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

24 19 กรกฎาคม 
2549 
 
 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ 
ประมาณ   20  คน 

สหกรณ์การเกษตร
บางบวัทอง 
 
 
 
 

- เกิดความเขา้ใจ และเห็นความสาํคญัมากขึ้น  
- การแลกเปลี่ยนเรื่องการตลาด การจดัหา
แหล่งตลาด  
- รวมกนัเจรจากบัเจา้ของตลาดเพื่อใหส้มาชิก
ในกลุ่มไปตั้งร้านขายสินคา้ 

3 ชม.  

25 4-6  สิงหาคม 
2549 
 

สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย 
โดยใชก้ิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกนั 
 

ผูน้าํและคณะกรรมการ 
เครือข่ายต่างๆ ประมาณ   
60  คน 

ศนูยฝ์ึกอบรมการ 
สหกรณ์ที่ 15 
(หุบกะพง) 
อ.ชะอาํ   
จ.เพชรบุรี 

- ประชาสัมพนัธ์รูปแบบเครือขา่ย  และทิศ
ทางการดาํเนินงานของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ  
-  แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย ต่าง ๆ และ
การสร้างเครือข่าย และกิจกรรมอื่น ๆ  
- สมาชิกกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ มีโอกาส  
ไดรู้้จกักนั  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสนิทสนม
กนัมากขึ้น  

15 ชม.  
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3.2 ปัจจัยทีท่าํให้การสร้างเครือข่ายประสบความสําเร็จ 
1. ตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นสาํคญัตาม

วิถีทางของสหกรณ์ โดยผูน้าํ  คณะกรรมการ และผูจ้ดัการไม่ควรมุ่งเนน้ผลประโยชน์  กาํไรท่ีจะได้
รับเขา้สู่องคก์รมากนกั   ควรคาํนึงถึงคุณภาพชีวติ   และสวสัดิการของสมาชิกเป็นสาํคญั 

2. กลุ่ม องคก์ร ท่ีจะมาสร้างเครือข่ายร่วมกนัควรมีรูปแบบทางโครงสร้าง และ
หนา้ท่ีคลา้ย ๆ กนั เพื่อจะสะดวกและง่ายในการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งแนวทาง
แกไ้ข หรือจุดมุ่งหมาย  ทิศทาง  เป้าหมายของกลุ่ม องคก์รนั้นๆจะไดง่้ายข้ึน 

3. ผูน้าํเครือข่ายแต่ละกลุ่ม องคก์รควรมีความต่ืนตวัท่ีจะพฒันาเครือข่ายใหเ้กิดการ
สร้างความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนัมากข้ึน  ขยายเครือข่ายท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัใหเ้ป็นเครือข่ายท่ี
ใหญ่มากข้ึน เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม องคก์รท่ียงัช่วยเหลือตนเองยงัไม่ได ้ หรือเครือข่ายท่ีเขม้แขง็แลว้
ควรมาผลกัดนัเครือข่ายท่ีอ่อนแอกวา่  รวมทั้งรับฟังขอ้มูลหรือความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อ
ประโยชน์ในการขยายผล  และพฒันาเครือข่ายในอนาคต 

4. ควรมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์หรือกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน  เพื่อจะไดมี้
แผนงาน  กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนัในเครือข่ายชดัเจน  แต่ละกลุ่ม องคก์รกจ็ะไดท้ราบภารกิจ  หนา้ท่ี
ท่ีจะทาํในแต่ละช่วงเวลาอนัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  

5. ควรเร่ิมการสร้างเครือข่ายจากกลุ่ม องคก์รท่ีผูน้าํ  คณะกรรมการ และสมาชิกท่ี
มีความตั้งใจจริงในการสร้างเครือข่าย  และมีแกนนาํเครือข่ายท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชน      

6. การหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายควรคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มของ กลุ่ม 
องคก์รท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น รวมถึงศกัยภาพหรือทิศทางเครือข่ายท่ีจะเกิดข้ึนและเหมาะสมกบักลุ่ม
ทีมวิจยัไม่ควรไปผลกัดนั หรือกระตุน้ในสภาพท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง 

7. เครือข่ายท่ีจะสร้างทีมวิจยัควรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองเครือข่ายการเรียนรู้ และ
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะหากมองการสร้างเครือข่ายในเร่ืองธุรกิจ
เป็นหลกัหากทาํแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จ โอกาสท่ีจะเกิดเครือข่ายนั้นเป็นไปไดย้าก รวมทั้ง
อาจจะไม่ย ัง่ยนืกไ็ด ้

8. หลงัจากทีมวิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีแลว้หากส้ินสุดโครงการฯก็
ไม่ควรถอนตวัออกจากพ้ืนท่ีหรือขาดการประสานงานการเช่ือมโยงเครือข่ายทนัทีควรค่อยๆถอนตวั 
และสร้างเวทีใหเ้กิดการพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ มีกลไกหนุนเสริมและการ
ติดตามอยา่งใกลชิ้ด หากเป็นไปไดจ้งัหวดัควรมีเจา้หนา้ท่ีท่ีร่วมงานกนัสร้างเครือข่ายเพื่อท่ีจะเขา้ไป
ต่อยอดหลงัจากสร้างเครือข่ายไวแ้ลว้ 
  9. มีการประชาสมัพนัธ์เครือข่ายท่ีสร้างข้ึนมาใหก้ลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ไดท้ราบทั้ง
ภายในกลุ่ม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจงัหวดัเพื่อการขยายผลในอนาคต 
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3.3 สรุป 
  กระบวนการในการสร้างเครือข่ายของทีมวจิยัจงัหวดันนทบุรี ไดด้าํเนินการตาม
กรอบแนวความคิดหลกั โดยการประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานการณ์ และความตอ้งการของกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ต่างๆ โดยเนน้การดาํเนินการกบักลุ่มแกนนาํขององคก์รเครือข่าย   เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูน้าํใหต้ระหนกั เห็นถึงความสาํคญัและความจาํเป็นในการรวมตวัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมทั้ง
การกระตุน้ใหเ้กิดการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม โดยไม่ไดเ้นน้
กระบวนการท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการเพยีงอยา่งเดียว แต่ใชก้ระบวนการท่ีประยกุตใ์หเ้หมาะสม
กบัแต่ละกลุ่มองคก์ร  โดยมีเป้าหมายหลกัในการดาํเนินงานของทีมวิจยัคือ  การกระตุน้  สร้างเสริม  
ใหก้ลุ่ม  เครือข่ายดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง   เนน้เครือข่ายเชิงกิจกรรม และเครือข่ายการ
เรียนรู้ เพื่อการพฒันาความเขม้แขง็  และยัง่ยนืแก่กลุ่มเครือข่าย เพิ่มขีดความสามารถในการ
ดาํเนินงาน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นท่ีพึ่งใหแ้ก่สมาชิกช่วยในการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนและการยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกไดใ้นท่ีสุด 
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บทที ่4  
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 
 การดาํเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยัไดเ้นน้การสร้างเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
สร้างความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัในแต่ละกลุ่มเครือข่าย  ในการดาํเนินงานดงักล่าวทีมวิจยัไดใ้ช้
กระบวนการต่อยอดจากกลุ่มองคก์ร สหกรณ์ หรือเครือข่ายเดิมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี โดยเครือข่ายท่ีทีมวจิยั
ใชเ้ป็นแกนนาํหลกั ไดแ้ก่ ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั  เพื่อเช่ือมโยงการดาํเนินงานดา้นเครือข่าย
ธุรกิจการเงิน เครือข่ายเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยระบบหกับญัชี (Account  Trade)      และใช้
เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  นอกจากนั้นไดเ้ช่ือมโยงใหเ้กิดเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ  เครือข่าย
กลุ่มอาชีพสหกรณ์  และเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ เป็นตน้  โดยเครือข่ายดงักล่าว    
มีการวางกรอบทิศทาง และรูปแบบการดาํเนินงานแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเครือข่าย และความ
พร้อมขององคก์รสมาชิก   ซ่ึงรายละเอียดแต่ละเครือข่ายมีดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 เครือข่ายธุรกจิการเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จํากดั 
 4.1.1 ความเป็นมาของเครือข่าย 
 ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2544  เพื่อเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจ
การเงิน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีสหกรณ์สมาชิกจาํนวน  9  สหกรณ์ ไดแ้ก่  
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดั 

2. สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั 
  3. สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั 
  4. สหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั 
  5. สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั 
  6. สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกดั 
  7. สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจนนทบุรี จาํกดั 
  8. สหกรณ์ผูผ้ลิตและจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบันนทบุรี จาํกดั 
  9. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.นนทบุรี จาํกดั 
 ในระยะแรกของการจดัตั้งยงัไม่มีกิจกรรมท่ีชดัเจนมีเพียงธุรกิจการเงินท่ีสมาชิกฝาก 
หรือกูย้มื ไม่มีธุรกิจท่ีดาํเนินการร่วมกบัสหกรณ์อ่ืน ๆ นอกชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั  จนในปี 
2546 เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี (ทีมงานวิจยั) ไดเ้ขา้ไปกระตุน้สร้างความเขา้ใจ 
กบัสหกรณ์สมาชิกผลกัดนัใหชุ้มนุมสหกรณ์ฯมีกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน  เนน้การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให ้   ชุมนุมสหกรณ์ฯเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจการเงินและวชิาการ เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือ
สหกรณ์สมาชิกได ้ ชุมนุมสหกรณ์ฯไดมี้การพฒันาวิธีการทาํงาน การรวมกลุ่ม โดยการจดัใหมี้การ
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ประชุมกนัทุกเดือน เพื่อใหเ้กิดเวทีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ปรึกษาหารือกนัในประเดน็ต่าง ๆ แต่
การดาํเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ ฯ เพือ่เป็นเครือข่ายธุรกิจการเงินยงัมีอุปสรรค และปัญหาอยูห่ลาย
ประการ เช่น การตระหนกัถึงความสาํคญัของการรวมกลุ่มเป็นชุมนุมสหกรณ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือดา้น
การเงินยงัไม่เกิดข้ึนเท่าท่ีควร นอกจากนั้นยงัพบวา่การวางแผนการจดัการธุรกิจการเงินยงัไม่มีการ
ดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งๆท่ีกลุ่มเครือข่ายมีปริมาณเงินในธุรกิจค่อนขา้งมาก   แต่การจดัการให้
เกิดผลประโยชน์ยงัเป็นแค่การรับผลประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ  ของดอกเบ้ียเท่านั้น    นอกจากนั้นการ
บริหารจดัการในองคก์รยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร  
  ในกรณีของกลุ่มสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ      มีเพียงสหกรณ์การเกษตร(สกก.)จากทั้ง 
6 อาํเภอเท่านั้นท่ีมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม และมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง   แต่สหกรณ์สมาชิกอีก 
3 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์ผูผ้ลิตและจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบันนทบุรี จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ
นนทบุรี จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.นนทบุรี จาํกดั ท่ีไม่ค่อยมีการส่ง
ตวัแทนในการร่วมประชุมและทาํกิจกรรม ดงันั้นการเช่ือมโยงของสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี จาํกดั จึงมีรูปแบบดงัแสดงในภาพท่ี 3 
  

ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สกก.ไทรน้อย สกก.ปากเกร็ด

สกก.เมอืงนนทบุรี

สกก.บางใหญ่
สกก.บางกรวย

สกก.บางบวัทอง

สอ.ตาํรวจ
นนทบุรีจํากดั

สกก.เพือ่การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.ผู้ผลติจาํหน่าย
ไม้ดอกไม้ประดบันนทบุรี

สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั

            
 
 

ภาพท่ี 3  สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั



 56

 4.1.2  การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
   การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของเครือข่าย 
 จากการจดัเวทีแลกเปล่ียน และระดมความคิดเห็นพบวา่การดาํเนินงานของกลุ่ม
เครือข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ยงัไม่ประสบความสาํเร็จดงัเป้าหมายท่ีตั้งไว้
เน่ืองดว้ยสาเหตุต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 1.รูปแบบการบริหารจดัการดา้นการเงินในเร่ืองบริการและอตัราดอกเบ้ีย โดยสมาชิก
ผูฝ้ากเงินอยากไดอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีสูงตรงกนัขา้มผูกู้ต้อ้งการชาํระเงินคืนในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ทาํ
ใหเ้ป้าหมายเพือ่การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัยงัไม่มี สมาชิกบางรายไม่มีกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนใน
การส่งเงินตน้คืน จึงทาํใหส้มาชิกบางส่วนขาดความเช่ือมัน่ทั้งท่ีอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่ากวา่สถาบนั
การเงิน หรือแหล่งทุนต่าง ๆ  ท่ีสาํคญัยงัไม่ตอ้งเสียภาษีรายไดอี้กดว้ย 

 2.กลุ่มหรือองคก์รมีทางเลือกในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งทุนต่าง ๆ  
มากข้ึน เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  และเงินกองทุนกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นตน้ 
จึงทาํใหค้วามตอ้งการกูย้มืเงินจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ มีนอ้ยลง 

 3. ระเบียบการบริหารการเงิน ยงัไม่ชดัเจน 
 4.ขาดขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในการดาํเนินงานธุรกิจการเงิน ในเร่ืองความ

เส่ียงในการดาํเนินงาน และจุดคุม้ทุน 
 5. ความมัน่คงของกลุ่มหรือองคก์รท่ีจะกูเ้งินยงัไม่เพียงพอ 
 6.สหกรณ์สมาชิกแต่ละแห่งเร่ิมพึ่งพาตนเองไดแ้ลว้จึงมีการส่งเงินตน้คืนชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรบางส่วน หรือทั้งหมดเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรับภาระหน้ีสิน 
 

 แนวทางการแก้ไขทีไ่ด้จากการระดมความคดิเห็น 
 1.หากลุ่ม องคก์รท่ีมีความมัน่คงเพื่อมาทาํธุรกรรมการเงินเพิ่มมากข้ึน หรือเปิดรับ

สมาชิกสมทบเพิ่ม 

 2.วิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์การเงิน  ดูกลุ่มลูกคา้  กลุ่มท่ีตอ้งการช่วยเหลือปรับปรุง
และอตัราดอกเบ้ียใหส้อดคลอ้งกบัภาวะทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลง 

 3.ชุมนุมสหกรณ์ฯ ตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นการเงินท่ีดีกวา่น้ี 

 4.จดัใหมี้ผูป้ระสานงานการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารการเงิน 

 5.ทาํการศึกษาขอ้มูลสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อบริหารธุรกรรมการเงินท่ีเป็นอยูใ่ห้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6. สหกรณ์การเกษตรต่างๆตอ้งร่วมนาํเงินมาลงทุนทาํธุรกรรมร่วมกนัมากข้ึน 
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 กจิกรรมทีมี่การดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 1.การรับฝากเงินจากสหกรณ์สมาชิก ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั  

สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรบาง
บวัทอง จาํกดั  

 2.ดาํเนินการศูนยก์ลางทางการเงินชุมนุมสหกรณ์ฯนาํฝากเงินสหกรณ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง 
จาํกดั   สหกรณ์การเกษตรสามโก ้จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรบา้นหม่ี  จาํกดั และสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นนทบุรี จาํกดั 

 3. การส่งเสริมการตลาดของสหกรณ์  ไดแ้ก่ ใหบ้ริการเช่าเตน้ท ์
 4. การศึกษาอบรม 
 5. การจดักิจกรรมสหกรณ์โครงการสหกรณ์กา้วไกลสานสายใยสู่โรงเรียน 
 6. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 7. เอ้ืออาทรผูย้ากไร้ 
 8. ลงทุนก่อสร้างตลาดจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบั และผลิตภณัฑข์องสมาชิกสหกรณ์

ในจงัหวดันนทบุรี บริเวณสะพานพระราม 5 
 

 จะเห็นวา่กิจกรรมท่ีดาํเนินการอยูส่่วนใหญ่มกัจะเป็นกิจกรรมในการรับฝากเงิน แลว้
นาํมาใหส้หกรณ์สมาชิกกู ้หรือการนาํเงินฝากเหล่านั้นไปฝากยงัสหกรณ์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ี
ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ ซ่ึงปริมาณธุรกิจท่ีชุมนุมสหกรณ์ฯไดด้าํเนินการมาจะข้ึนอยูก่บัภาวะทาง
เศรษฐกิจ และความตอ้งการทางการเงินของสหกรณ์สมาชิกเป็นสาํคญั โดยพบวา่ในปี 2546 มีปริมาณ
ธุรกิจการเงินดงักล่าวประมาณ 44 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิประจาํปี 145,902 บาท และเพิ่มสูงข้ึน ในปี 
2547  เป็นมูลค่าประมาณ 69 ลา้น  กาํไรสุทธิประจาํปี 1,752,787 บาท  ปี 2548 มีมูลค่าประมาณ 77 
ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 2,753,182 บาท แต่ในปี 2549 ธุรกิจการเงินไดล้ดปริมาณลงคงเหลือ 
ประมาณ 64 ลา้นบาท กาํไรสุทธิประจาํปี 888,287 บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากมีสมาชิกสหกรณ์บางรายได้
ถอนเงินฝาก และมีบางสหกรณ์ไดส่้งคืนเงินกู ้ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
อนัเป็นผลมาจากราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึน  รายละเอียดงบดุลต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางภาคผนวกท่ี 5 
 ในกรณีการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการเงินจะมีการเช่ือมโยงช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในสหกรณ์สมาชิกท่ีตอ้งการเงินทุนไปใชใ้นการบริการจดัการ ซ่ึงแต่เดิมสหกรณ์สมาชิกท่ีขาดสภาพ
คล่องจะตอ้งกูเ้งินจากสถาบนัการเงินหรือแหล่งทุนต่าง ๆ    แต่ปัจจุบนัธุรกิจการเงินดงักล่าวไดช่้วยให้
สหกรณ์สมาชิกต่าง ๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง     นอกนั้นยงัมีการเช่ือมโยงไปยงัสหกรณ์อ่ืน ๆ นอกชุมนุม 
สหกรณ์ ฯ ทั้งการนาํไปฝาก และการใหกู้ย้มืเงิน   รายละเอียดการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการเงินของ
สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์อ่ืน ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 4 - 6  และกิจกรรมเครือข่ายในภาพท่ี 7 
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ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สกก.ไทรน้อย สกก.ปากเกร็ด

สกก.เมอืงนนทบุรี

สกก.บางใหญ่สกก.บางกรวย

สกก.บางบวัทอง

สอ.ตาํรวจ
นนทบุรีจํากดั

สกก.เพือ่การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.ผู้ผลติจาํหน่าย
ไม้ดอกไม้ประดบันนทบุรี

โครงสร้างธุรกจิการเงนิชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ประจาํปี 2547

สกก.
โพธ์ิทอง

สกก.
สามโก้

สกก.
บ้านหมี่

สกก.
ครูนนทบุรี

20.1 ลา้น

13.7 ลา้น

2 ลา้น 2 ลา้น
8.5 ลา้น

3 ลา้น

3 ลา้น

19.8 ลา้น

41.6 ลา้น

17.3 ลา้น

 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 4  ปริมาณธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั ปี 2547 
 

ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สกก.ไทรน้อย สกก.ปากเกร็ด

สกก.เมอืงนนทบุรี

สกก.บางใหญ่สกก.บางกรวย

สกก.บางบวัทอง

สอ.ตาํรวจ
นนทบุรีจํากดั

สกก.เพือ่การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.ผู้ผลติจําหน่าย
ไม้ดอกไม้ประดบันนทบุรี

โครงสร้างธุรกจิการเงนิชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ประจาํปี 2548

สกก.
โพธ์ิทอง

สกก.
บ้านหม่ี

สกก.
ครูนนทบุรี

20 ล้าน
45 ล้าน

22 ล้าน

6 ล้าน

2 หมื่นกว่า20 ล้าน
2 ล้าน

14 ล้าน

16 ล้าน

 
 

   
ภาพท่ี 5 ปริมาณธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั ปี 2548 
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ชุมนุมสหกรณ์
นนทบุรี

สกก.ไทรน้อย สกก.ปากเกร็ด

สกก.เมอืงนนทบุรี

สกก.บางใหญ่สกก.บางกรวย

สกก.บางบวัทอง

สอ.ตาํรวจ
นนทบุรีจํากดั

สกก.เพือ่การตลาด
ลูกค้าธกส.นนทบุรี

สกก.ผู้ผลติจาํหน่าย
ไม้ดอกไม้ประดบันนทบุรี

โครงสร้างธุรกจิการเงนิชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ประจาํปี 2549

สกก.
โพธ์ิทอง

สกก.
ลาํลูกกา

สกก.
บ้านหมี่

สอ.
ครูนนทบุรี

10 ล้าน
38 ล้าน

16.4 ล้าน

6.2 ล้าน

2.4 หมื่น2 แสน2 ล้าน

16.9 ล้าน

22.3 ล้าน

5 ล้าน
1 ล้าน

 
 

ภาพท่ี 6  ปริมาณธุรกิจและการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั ปี 2549 
 

4.1.3 วตัถุประสงค์ /เป้าหมาย 
1. เพื่อพฒันาเครือข่ายธุรกิจการเงินของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ใหเ้ขม้แขง็ 
2.เพื่อพฒันาใหชุ้มนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั เป็นศูนยก์ลางหรือแม่ข่ายในการดาํเนิน    

กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ 
 

4.1.4 แนวทางการดําเนินการ 
 1) วเิคราะห์ตนเองของสหกรณ์สมาชิกเครือข่ายธุรกจิการเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี 

จํากดั 
 กลุ่มแกนนาํของสหกรณ์สมาชิกไดร่้วมกนัวิเคราะห์ตนเองดว้ยการใชเ้ทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อใหท้ราบถึงศกัยภาพของตนเอง ก่อนการดาํเนินการกาํหนดกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงาน ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

จุดแข็ง 

  ด้านทุนดําเนินการ 
1. เงินทุนดาํเนินการมีจาํนวนมาก 
2. มีเงินออมในชุมนุมสหกรณ์ฯ 
3. อตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่ากวา่สถาบนัการเงินอ่ืน เช่น ธนาคารพาณิชย ์, ธกส.  จึงเป็น

แรงจูงใจใหส้หกรณ์อ่ืนๆ สามารถมากูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ มากข้ึน 
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 4. เกบ็ดอกเบ้ียจากสมาชิกสหกรณ์สมาชิกไดห้มด 

  ด้านการบริหารจัดการ 
 1.โครงสร้างของชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์สมาชิกเขม้แขง็ มีหลกัประกนัมัน่คง

น่าเช่ือถือ 
 2.งบประมาณในการบริหารงานชุมนุมสหกรณ์ฯ นอ้ยไม่มีค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานมากนกั 
  3. สมาชิกของสหกรณ์มีผลประโยชน์ร่วมกนั มีความเสียสละ และความสามคัคี 
  4. มีโครงการและจดักิจกรรมร่วมกนัของสมาชิก 
  5. คณะกรรมการมีความโปร่งใส 
  6. การประชุมประจาํเดือนจะมีผูจ้ดัการ และสมาชิกร่วมประชุมทุกคร้ัง 

 

 จุดอ่อน 

ด้านเจ้าหน้าที ่ และการบริหารจัดการ 
1.ไม่มีเจา้หนา้ท่ีทาํงานประจาํชุมนุมสหกรณ์ฯ และขาดความชาํนาญดา้นการเงิน 
2. เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ และความเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเอง 
3. เจา้หนา้ท่ีขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
4. ฝ่ายจดัการยงัขาดความเขม้แขง็ในการทาํงาน หรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
ด้านผู้บริหาร  และคณะกรรมการ 
1. ผูบ้ริหารมีศกัยภาพในการบริหารงานท่ียงัไม่เพียงพอ 
2. ผูบ้ริหารมีการสบัเปล่ียนหนา้ท่ีในการรับผดิชอบทาํใหก้ารทาํงานไม่ต่อเน่ือง 
3. ผูบ้ริหารไม่กลา้ตดัสินใจทาํใหเ้สียโอกาสดา้นการเงิน เน่ืองมาจากมีความเส่ียงสูง 
4. ขาดวิสยัทศัน์ในการบริหารงานและจดัการกลุ่มธุรกิจการเงิน 
5. ขาดการทาํงานอยา่งทุมเท และตั้งใจใหก้บัชุมนุมสหกรณ์ ฯ 
6. คณะกรรมการมีการสวมบทบาท 2 อยา่งทาํใหมี้บางคนแยกไม่ออกระหวา่ง

บทบาทในในฐานะกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ฯ และบทบาทของสหกรณ์ตน้สงักดัทาํใหก้าร
ดาํเนินงานในชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นเพยีงการมารักษาผลประโยชน์ หรือการคาํนึงถึงประโยชน์ท่ี
สหกรณ์ตน้สงักดัของตวัเองจะไดรั้บประโยชน์เป็นสาํคญั 

  ด้านการบริหารจัดการ 
1.ขาดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการช้ีแจง และประชาสมัพนัธ์จากชุมนุม

สหกรณ์ ฯ ไปยงัสหกรณ์สมาชิก 
2. ขาดการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกในกิจกรรม รวมทั้งการระดมทุนในสดัส่วน

ท่ีเหมาะสมจึงทาํใหข้าดความร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิก 
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3.ธุรกิจชุมนุมสหกรณ์ฯไม่มีความหลากหลายเนน้การบริหารธุรกิจการเงินเป็นสาํคญั 
4. กฎระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่ยดืหยุน่ทาํใหข้าดความคล่องตวัในการบริหาร

จดัการดา้นการเงิน 
5. สมาชิกในชุมนุมสหกรณ์ ฯขาดความเช่ือมัน่และจริงใจต่อระบบการบริหารจดัการ 
6.ขาดการเตรียมความพร้อมดา้นขอ้มูลธุรกิจการเงิน  หรือความพร้อมของขอ้มูลท่ีจะ

ใชใ้นการตดัสินใจบริหารจดัการต่าง ๆ  ทาํใหไ้ม่สามารถตดัสินใจไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป เช่น ปัญหาเร่ืองอตัราดอกเบ้ียท่ีสมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ มีส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่เท่าเทียม
กนั  

7. ยงัไม่มีการควบคุมภายในและ ผูต้รวจสอบไม่เขา้มาทาํหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
8. ขาดเป้าหมายร่วมกนั และไม่ไดมี้การวางแผนงานร่วมกนั 
9. ไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง  จึงไม่มีจุดศูนยก์ลางดาํเนินงานทาํใหติ้ดต่องานยาก 
10. การใหค้วามรู้ดา้นวิชาการต่างๆยงัมีนอ้ย  

 

 โอกาส 

1. มีโครงการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์ ฯ เขา้มาช่วยในการจดักระบวนการ 
2.เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัใหค้วามร่วมมือท่ีดีรวมถึงการช่วยเหลือจาก

ทางภาครัฐในดา้นต่าง ๆ เช่น การสนบัสนุนงบประมาณการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยระบบหกับญัชี 
(Account Trade)   ผูว้า่ CEO 

4. มีโครงการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยระบบหกับญัชี (Account Trade)  ทาํใหเ้กิดการ
จดัตลาดเพื่อใหเ้กิดการซ้ือขาย และแลกเปล่ียนสินคา้กนั 

5. อตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่ากวา่สถาบนัการเงินหรือแหล่งทุนต่าง ๆ   จึงเป็นแรงจูงใจให้
สหกรณ์อ่ืนๆ สามารถมากูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ มากข้ึน 
 

 ข้อจํากดั 
1.มีแหล่งเงินกูห้ลายแห่งทาํใหส้มาชิกสหกรณ์มีทางเลือกมากข้ึนส่งผลใหมี้การกูจ้าก

ชุมนุมสหกรณ์ฯ ลดลง 
2.สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
3.การปฏิรูประบบราชการมีการเปล่ียนแปลง ทาํใหก้ารสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ต่างๆ ลดลง 
4.ไม่มีหลกัประกนัระหวา่งชุมนุมสหกรณ์ ฯ กบัสหกรณ์สมาชิก 
5.พื้นท่ีทางการเกษตรลดลง  
6.มีหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ เช่น Big C , Lotus ,และคาร์ฟ ูฯลฯ อยูใ่นพื้นท่ีมีผลทาํให้

การร่วมทาํธุรกิจยาก และมีการแข่งขนักนัสูง 
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  2) กรอบทศิทางในการดําเนินงาน 

  วสัิยทศัน์ของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จํากดั 
“ ศูนยก์ลางทางการเงินท่ีเขม้แขง็ ใหค้วามร่วมมือทางธุรกรรม มีกิจกรรมทางวิชาการ 

เป็นศูนยร์วมของสหกรณ์สมาชิก เอ้ืออาทรต่อสงัคม ” 
  กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดัไดร่้วมกนัจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน ระยะเวลา 
3 ปี  (2549 – 2551) ซ่ึงไดแ้บ่งภารกิจของงานออกเป็น 4  ภารกิจหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

1. การบริหารจดัการทางการเงิน 
2. การบริหารจดัการองคก์ร 
3. การพฒันาบุคลากร 
4. การส่งเสริมและพฒันาสงัคม 
 

ซ่ึงจากภารกิจดงักล่าวไดร่้วมกนักาํหนด วตัถุประสงค ์กลยุทธ์ และแนวทางในการ
ดาํเนินการ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาํเนินงานพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่าย และเพิ่ม
ศกัยภาพในการบริหารจดัการธุรกิจดา้นการเงิน รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี  12 
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 ตารางที่ 12  กรอบทิศทางในการดาํเนินงานของเครือข่ายธุรกิจการเงิน ชุมนมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั  ปี 2549 – 2551  
 

ภารกิจ วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ แนวทางดาํเนินงาน 
1. การบริหารจดัการทางการเงิน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการ
บริหารจดัการทางการเงิน 
 

1. การรวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลธุรกิจ
การเงิน  เช่น การศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลทาง
การเงินและ ธุรกิจ 

การจดัทาํฐานขอ้มูล 
1. การศึกษา รวบรวมขอ้มูลของสถาบนัทางการเงินต่างๆ 
เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ 
2. มีการศึกษา รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายธุรกิจเพื่อ
นาํไปวเิคราะห์ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 
3. จดัทาํฐานขอ้มูล 

  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจการเงิน การสร้างความเขม้แขง็ 
1. มีการจดัประชุมระดมความคิดเห็นในการดาํเนินงานต่าง ๆ 
มากขึ้น 
2. การความเชื่อมัน่ใหก้บัสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์
พนัธมิตรอื่น ๆ เพื่อใหน้าํเงินมาฝากและกูด้ว้ยความมัน่ใจ   
การพฒันาระบบสินเชื่อ 
1. กาํหนดแผนการจ่ายเงินกูแ้ละการรับฝากเงิน 
2.การจดัหาเงินทุน และเพิ่มทุนหมุนเวยีน เพื่อการถอนและ
ฝาก   
3. กาํหนดหลกัประกนัเงินกูข้องสหกรณ์ผูกู้ย้มื   
4. จดัสัดส่วนการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์อื่น 
.เช่น สหกรณ์สมาชิกให1้00% แต่สหกรณ์อื่นใหว้งเงินไม่
เกิน 80% 
5.จดัสัดส่วนการฝากเงินของกบัสหกรณ์สมาชิกไม่เกินวงเงิน
ใหส้หกรณ์สมาชิกกูย้มื 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 
 

ภารกิจ วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ แนวทางดาํเนินงาน 
  3. การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรดา้นธุรกิจการเงิน  การสร้างเครือข่ายทางการเงินที่เขม้แขง็ 

1. มอบหมายผูแ้ทนของชุมนุมไปติดต่อเจรจาธุรกิจ  กบักลุ่ม
พนัธมิตรเป้าหมาย  
2. การหาสมาชิกสมทบเพิ่ม 

  4. การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล 
1. มีการประชุมติดตามผลการดาํเนินงาน เพื่อ ทบทวน 
ปรับปรุงการทาํงานใหด้ีมากขึ้น 
2. ติดตามประเมินผลกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจที่ชุมนุม ฯ ดาํเนิน
ธุรกรรมดว้ยอยา่งต่อเนื่อง 

2. การบริหารจดัการองคก์ร 
 

เพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการของ
องคก์รใหเ้ขม้แขง็ 
 

5.การบริหารจดัการองคก์รที่เอื้อต่อการ
ปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
1. มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งฝ่ายบริหาร  ฝ่ายจดัการและ
สมาชิกอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อวเิคราะห์ปัญหา และหาแนวทางใน
การบริหารจดัการร่วมกนั 
2. การส่งเสริมใหค้ณะกรรมการทาํงานร่วมกนัดว้ยความ
สามคัคี ไวว้างใจ และมีส่วนร่วม 
3. มีการกาํหนดบทบาทและภาระงานของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน 
4. จดัใหม้ีการดูแล ใหค้าํแนะนาํ และนิเทศงานแก่ฝ่ายจดัการ
อยา่งสมํ่าเสมอ 
5. การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารแก่สมาชิก 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 
 

ภารกิจ วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ แนวทางดาํเนินงาน 
  2. การกาํหนด หรือปรับปรุง กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ 
ปรับปรุงขอ้กาํหนดการบริหารจดัการทางการเงิน 
1. มีการทบทวน หรือ ปรับปรุง กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
2. จดัใหม้ีการตรวจสอบการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั  อยา่งสมํ่าเสมอ   

  3. การวางแผนและจดัทาํแผนปฏิบตัิการที่ชดัเจน การจดัทาํแผนปฏิบตัิการทางการเงิน 
1. การจดัทาํแผนการดาํเนินงานอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อเป็นกรอบ
ทิศทางในการดาํเนินการ 
2. มีการจดัทาํแผนธุรกิจแต่ละประเภท 
3. มีการประเมินผลการดาํเนินงานหลงัการปฏิบตัิงานตามแผน 

3. การพฒันาบุคลากร 
 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

1. การส่งเสริม ใหก้ารศึกษา อบรม แก่บุคลากร การส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
1. จดัใหม้ีการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานแก่บุคลากรในดา้น
ต่าง ๆ ที่จาํเป็นในการบริหารจดัการ อยา่งสมํ่าเสมอ  
2. มีการส่งเสริมศกัยภาพคณะกรรมการบริหารในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การเป็นผูน้าํ ความรู้ดา้นการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส 
3. มีการจดัเวที/ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายจดัการ 

  2. การจดัระบบสวสัดิการแก่บุคลากรของ 
ชุมนุมสหกรณ์ ฯ  

การจดัระบบสวสัดิการของชุมนุมสหกรณ์ ฯ 
1. มีการจดัระบบสวสัดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
บุคลากร 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 
 

ภารกิจ วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ แนวทางดาํเนินงาน 
  3. การติดตามผลการดาํเนินงานของบุคลากร  การติดตามผลการดาํเนินงานของบุคลากร 

1. มีการจดัระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของ 
ทั้งฝ่ายการจดัการและ ฝ่ายบริหาร 

4. การส่งเสริมและพฒันาสังคม 
 

เพื่อส่งเสริมและพฒันาชุมชนให ้
เขม้แขง็ 
 

1. การส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ความรู้
ดา้นสหกรณ์ 

การประชาสัมพนัธ์ 
1. มีการส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ความรู้ดา้นสหกรณ์
แก่ชุมชน 
2. มีการส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ความรู้ดา้นสหกรณ์
แก่โรงเรียน 

  2. สนบัสนุนสวสัดิการและกิจกรรมสาธารณะ
ต่าง ๆ  

การสนบัสนุนสวสัดิการและกิจกรรมสาธารณะ 
1. การสนบัสนุน ส่งเสริมใหส้หกรณ์สมาชิกจดัสวสัดิการต่าง ๆ 
ใหแ้ก่สังคม เช่น การใหทุ้นการศึกษา ทุนอาหารกลางวนั 
สวสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุและผูย้ากไร้ ฯลฯ 
2. การสนบัสนุนการจดักิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ของชุมชน เช่น การรณรงคช์ุมชนสีขาวต่อตา้นยา
เสพติด การปลูกตน้ไมแ้ละการรักษาสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ 
 

  3. การสร้างความร่วมมือกบัองคก์รในทอ้งถิ่น การสร้างความร่วมมือกบัองคก์รในทอ้งถิ่น 
1. มีประสานความร่วมมือกบัองคก์รต่าง ๆ  ในทอ้งถิ่น เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
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4.1.5  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ศกัยภาพของกลุ่มแกนนาํเครือข่าย ถา้แกนนาํเครือข่ายมีภาวะผูน้าํ สามารถวางแผน

งานบริหารจดัการ หรือเช่ือมโยงธุรกิจการเงินไดจ้ะทาํใหก้ารดาํเนินงานคล่องตวัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงแกนนาํ
ท่ีกล่าวถึง คือ ตวัแทนสหกรณ์สมาชิกต่าง ๆ ท่ีเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการ การพฒันาศกัยภาพใน
ดา้นต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการบริการจดัการองคก์รเครือข่ายใหเ้ขม้แขง็ และยงัสามารถต่อเช่ือม
กบัสหกรณ์สมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความน่าเช่ือถือ ความโปร่งใส การติดตามตรวจสอบได ้ เน่ืองจากเครือข่ายธุรกิจ
การเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั  เป็นเครือข่ายท่ีมีการบริหารจดัการเงินมูลค่าหลายสิบลา้นบาทท่ี
สหกรณ์สมาชิกต่างๆนาํเงินมาฝากและกูย้มืไปทาํธุรกิจ   ดงันั้นการสร้างความน่าเช่ือถือขององคก์ร มี
การบริหารจดัการท่ีโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได ้ จะเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการท่ีจะระดมทุน 
หรือการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ กบัสหกรณ์และสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ  

3. การมีเวทีประชุม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะทาํใหค้ณะกรรมการเครือข่าย 
ไดมี้โอกาสพบปะปรึกษาหารือ หรือสอดแทรกกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได ้ ส่ิงสาํคญัอีกประการ
หน่ึงคือ การไดติ้ดตามขอ้มูลข่าวสาร เพื่อปรับการบริหารจดัการธุรกิจการเงินใหท้นัต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไปอยูเ่สมอ   ซ่ึงเครือข่ายการเงินไดก้าํหนดใหมี้การประชุมเป็นประจาํทุกเดือน โดยให้
คณะกรรมการชุมนุมฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนของแต่ละสหกรณ์สมาชิก และผูจ้ดัการของสหกรณ์สมาชิกเขา้
ประชุม เพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ ฯ สู่สหกรณ์สมาชิกได ้และเป็น
การเช่ือมโยงฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการอีกทางหน่ึงดว้ย 

4. การสร้างจุดร่วมในการทาํงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากการนาํกรอบทิศทางไปสู่การปฏิบติัยงั
มีขอ้จาํกดัหลายประการ โดยเฉพาะการเห็นความสาํคญั และความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการดาํเนินงานของ
ชุมนุมสหกรณ์ ฯ ยงัไม่เกิดข้ึนเท่าท่ีควร คณะกรรมการส่วนใหญ่ยงัติดภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
องคก์รเดิม การทาํกิจกรรมหรืออยูใ่นชุมนุมสหกรณ์ ฯ บางคร้ังจะพบปรากฏการณ์ในลกัษณะการ
ปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์ตนเองมากกวา่ท่ีจะคิดถึงการดาํเนินงานของเครือข่าย ดงันั้นควร
สร้างจุดร่วมมือร่วมใจ เพื่อใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทาํใหผ้ลประโยชน์ของ
สหกรณ์สมาชิกเพิม่มากข้ึนตามลาํดบั 
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ภาพท่ี  7    กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั 
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4.2 เครือข่ายการแลกเปลีย่นสินค้า  โดยระบบหักบัญชี  (Account  Trade) 
 4.2.1 ความเป็นมาของเครือข่าย 

ในอดีตท่ีผา่นมาสหกรณ์มุ่งเนน้การทาํธุรกิจสินเช่ือเป็นหลกั  ทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ดา้นการตลาดของสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนองความตอ้งการของสมาชิกใหค้รบวงจรยงัอยูใ่น
ขอบเขตจาํกดั  และขาดการประสานงานเช่ือมโยงกนัระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบทาํให้
การดาํเนินงานของสหกรณ์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมรายได ้ และไม่สามารถสร้างการอยูดี่
กินดีของสมาชิกไดเ้ท่าท่ีควร 

  ปัจจุบนัสหกรณ์หลายๆ แห่งทาํการแลกเปล่ียนสินคา้โดยระบบหกับญัชี (Account 
Trade) มาใชใ้นการเจรจาตกลงซ้ือ-ขายสินคา้     ซ่ึงมีจงัหวดัศรีสะเกษเป็นผูเ้ร่ิมนาํระบบหกับญัชี 
มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นจงัหวดัแรก การแลกเปล่ียนสินคา้โดยระบบหกับญัชี 
(Account Trade)  หมายถึง การตกลงทาํการคา้โดยวิธีแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งคู่คา้ โดยทาํเป็น
สญัญาคู่สญัญาตอ้งการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีกบัเจา้หน้ี แลกเปล่ียนสินคา้มีระยะเวลาในการสรุปชาํระ
หน้ีท่ีเป็นส่วนต่างของมูลค่าสินคา้ท่ีแลกเปล่ียนเป็นคราว ๆ ตามสญัญาจะชาํระเป็นเงิน เป็นสินคา้ 
หรือแลกเปล่ียนสินคา้ต่อไปตามสญัญาจนกวา่ฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสญัญา ในวงการธุรกิจเป็นเพยีง
กลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งหน่ึง และส่วนใหญ่จะไม่ชาํระหน้ีเป็นเงินแต่จะชาํระเป็นสินคา้ หรือ
แลกเปล่ียนเป็นสินคา้กนัต่อไป เป็นการสร้างพนัธมิตรทางการคา้โดยพยายามรักษาการตลาดไว ้

ในกรณีจงัหวดันนทบุรี สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณจากจงัหวดัตามแผนยทุธศาสตร์จงัหวดันนทบุรี และกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน
ประกอบดว้ยจงัหวดัอ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทุมธานี และจงัหวดันนทบุรี ใหด้าํเนินการ
โครงการพฒันาการตลาดสินคา้ โดยวิธีการหกับญัชี โดยอาศยักระบวนการสหกรณ์เป็นตวัเช่ือมโยง
เครือข่ายธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้กบัจงัหวดัเป้าหมายคู่คา้ 

ในปีงบประมาณ  2548 ดาํเนินงานในพื้นท่ี 15 จงัหวดั คือ จงัหวดัปราจีนบุรี 
จนัทบุรี  ตราด  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สิงห์บุรี  สระบุรี  ร้อยเอด็  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ    
สุราษฎร์ธานี  ตรัง  สงขลา  ยะลา และปัตตานี ส่วนปีงบประมาณ 2549 ดาํเนินงานในพื้นท่ี  12 
จงัหวดั คือ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด ลาํปาง ตาก ลาํพนู แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์ สุโขทยั และพิจิตร  โดยจงัหวดันนทบุรีไดน้าํสินคา้การเกษตร สินคา้สหกรณ์ และ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP ไปทาํการเจรจาซ้ือ-ขายสินคา้     โดยระบบหกับญัชีกบัจงัหวดัเป้าหมายคู่
คา้   ดงักล่าวจึงเกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ ในลกัษณะการแลกเปล่ียนสินคา้ 
โดยระบบหกับญัชี (Account Trade)  
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4.2.2  การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  กระบวนการดําเนินงาน 

 การเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยระบบหกับญัชี  เพื่อตอ้งการท่ีจะ
ลดภาระเงินทุนการซ้ือ-ขายสินคา้ และกระจายสินคา้ท่ีเกินความตอ้งการสู่ผูบ้ริโภคดว้ยราคาท่ี
ยติุธรรม และสร้างสมัพนัธมิตรการเช่ือมโยงเครือข่ายของกระบวนการสหกรณ์ และลดขั้นตอนของ
พอ่คา้คนกลางซ้ือ-ขายสินคา้เกษตร สินคา้ของสหกรณ์ และผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP ตลอดจนเป็น
การพฒันารูปแบบการตลาด โดยระบบหกับญัชี  ซ่ึงมีการดาํเนินงานเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนที ่ 1  การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยวิธีการ
หกับญัชี ซ่ึงจดัใหมี้การใหค้วามรู้ความเขา้ใจโครงการฯ และขั้นตอนการดาํเนินงานการแลกเปล่ียน
สินคา้ โดยวธีิการหกับญัชีใหแ้ก่บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และ
สมาชิกของสหกรณ์  เป็นตน้ 

ขั้นตอนที ่ 2  สาํรวจผลิตผลการเกษตร  สินคา้สหกรณ์ และผลิตภณัฑสิ์นคา้  
OTOP เพื่อสาํรวจสินคา้ท่ีคาดวา่จะเป็นท่ีตอ้งการของคู่คา้เป้าหมาย ทั้งในดา้นชนิดสินคา้ ปริมาณ
เพียงพอท่ีจะทาํธุรกิจ คุณภาพตลอดจนมาตรฐานท่ีกาํหนด ราคาสินคา้ท่ีจะซ้ือ-ขายเป็นราคา
ยติุธรรมมีโอกาสและความเป็นไปไดท้างการตลาดท่ีจะนาํสินคา้ไปเจรจาแลกเปล่ียน โดยระบบหกั
บญัชีหรือไม่  

 ขั้นตอนที ่ 3  สาํรวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ถึงความตอ้งการสินคา้ชนิด 
ปริมาณ และคุณภาพสินคา้ ช่วงระยะเวลาความตอ้งการสินคา้ เพื่อท่ีจะไดเ้ดินทางไปเจรจา
แลกเปล่ียนสินคา้ไดต้รงความตอ้งการ การสาํรวจดงักล่าวจะสามารถทราบลกัษณะการบริโภค
สินคา้ของบุคคลเป้าหมายท่ีจะนาํสินคา้ไปจาํหน่าย และทาํใหก้ระจายเป็นไปตามเป้าหมายสู่
ผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว 

 ขั้นตอนที4่    สาํรวจแหล่งผลิตสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือ  ไดแ้ก่ สินคา้
เกษตร สินคา้ของสหกรณ์ และผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP ท่ีคาดหวงัวา่จะทาํการซ้ือสินคา้มาจาํหน่าย
ใหก้บัสมาชิก  และผูบ้ริโภคทัว่ไป ตลอดจนโอกาสท่ีจะกระจายสินคา้ไปยงัจงัหวดัคู่คา้ และจงัหวดั
ท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่คา้ ซ่ึงสินคา้มีแหล่งผลิตอยูท่ี่ไหน ปริมาณการผลิตเท่าไร คุณภาพเป็นอยา่งไร ช่วง
ระยะเวลาการผลิตเม่ือไหร่ ราคาสินคา้เท่าไหร่ ตลอดจนการบริหารจดัการสินคา้ในการซ้ือ-ขาย
ระหวา่งกนั ซ่ึงจะนาํมาใชว้างแผนในซ้ือ-ขายสินคา้ใหส้ามารถสู่การปฏิบติัของสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ และขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นตวักาํหนดบทบาทและทิศทางซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกั
บญัชี  
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 ขั้นตอนที ่5การบริหารจดัการการเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้      โดย
วิธีการหกับญัชี พร้อมร่วมกนัจดัทาํแผนการแลกเปล่ียนสินคา้ และกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค โดยมี
ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั เป็นศูนยก์ลางการประสานความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดันนทบุรี 
  ขั้นตอนที ่ 6  การเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ คณะเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ จะ
ประกอบดว้ยประธาน หรือรองประธาน หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ และผูจ้ดัการ หรือพนกังาน
การตลาด สหกรณ์ละ 3 คน พร้อมผูแ้ทนจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 3 คน พร้อม
จดัเตรียมอุปกรณ์การเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ เช่น  สินคา้ตวัอยา่งท่ีจะนาํไปแลกเปล่ียน พร้อมขอ้มูล
การเจรจาแลกเปล่ียน   เอกสาร  และส่ิงตีพิมพ ์  เช่น ภาพถ่ายสินคา้  และเอกสารแนะนาํสินคา้ เป็น
ตน้ 

 โดยจงัหวดัเป้าหมายคู่คา้ ท่ีคณะเจรจาเดินทางไปเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ ไดมี้การ
ประสานงานนดัหมายวนั เวลา สถานท่ีไวก่้อนล่วงหนา้ โดยจงัหวดัต่าง ๆ จะจดัเตรียมเวทีการ
ประชุมเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้โดยระบบหกับญัชี (Account Trade) พร้อมกบัคณะเจรจาของจงัหวดั 
ไดแ้ก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จะนาํสินคา้ตวัอยา่งท่ีจะนาํมาแลกเปล่ียน 
พร้อมขอ้มูลเอกสาร และส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ  การเปิดเวทีการเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะ
แนะนาํสินคา้ท่ีนาํมาแลกเปล่ียน และมีการดูสินคา้ตวัอยา่งท่ีจดัแสดง   การเจรจาทั้ง 2 ฝ่าย 
จะพิจารณารายละเอียดสินคา้ และเง่ือนไขการแลกเปล่ียนสินคา้จนเกิดความพึงพอใจและพร้อมท่ีจะ
แลกเปล่ียนสินคา้ดว้ยกนั 

 ขั้นตอนที ่ 7 การจดัทาํสญัญาแลกเปล่ียนสินคา้โดยระบบหกับญัชี  เม่ือการเจรจา
แลกเปล่ียนสินคา้มีการตกลงแลกเปล่ียนสินคา้กนั จะจดัทาํสญัญาแลกเปล่ียนสินคา้ โดยระบบหกั
บญัชีต่อไป  

 ขั้นตอนที ่8   การส่งมอบสินคา้  เม่ือคู่คา้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความพร้อมทุกกรณี เช่น 
ราคาสินคา้ท่ีแลกเปล่ียนต่างฝ่ายต่างมีความพอใจ สามารถรวบรวมหรือจดัหาสินคา้ปริมาณท่ี
พอเพียงท่ีจะส่งมอบ และสินคา้ท่ีแลกเปล่ียนสามารถกระจายสู่บริโภค    ตลอดจนการบริหาร
จดัการสินคา้ เช่น การรวบรวมสินคา้ และการขนส่ง ซ่ึงขอ้ตกลงต่าง ๆ  ทั้ง 2 ฝ่าย แลว้จะมีการนดั
หมายทาํการส่งมอบสินคา้ซ่ึงกนัและกนั 

 ขั้นตอนที ่ 9 การจดัทาํบญัชี  สหกรณ์ท่ีเป็นคู่คา้จะจดัทาํบญัชี โดยมีเอกสารทาง
บญัชีตามรูปแบบการบญัชีของสหกรณ์ ประกอบดว้ยลูกหน้ี- เจา้หน้ี  

 ขั้นตอนที ่ 10 การกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค  เม่ือสหกรณ์ไดรั้บมอบสินคา้ท่ีทาํการ
แลกเปล่ียน จะตอ้งกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคภายในจงัหวดั ไดแ้ก่ เครือข่ายสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ 
ประชาชนทัว่ไป  หรือนาํไปแลกเปล่ียนกบัจงัหวดัคู่คา้อ่ืน หรือจาํหน่ายใหจ้งัหวดัท่ีไม่ไดเ้ป็นคู่คา้
ตามแผนกระจายสินคา้ท่ีกาํหนดกไ็ด ้
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 ขั้นตอนที ่11 การหกับญัชีและชาํระหน้ีสินคา้  เม่ือถึงกาํหนดระยะการชาํระ
เงินค่าสินคา้ สหกรณ์จะทาํการหกับญัชีระหวา่งคู่คา้ โดยจะชาํระเงินในส่วนต่างมูลค่าสินคา้ท่ี
แลกเปล่ียนกนั 
 ผลการเช่ือมโยงเครือข่าย 

การดาํเนินงานดงักล่าวไดใ้ชเ้วทีการประชุมของชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั เป็น 
แม่ข่าย หรือเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การทาํธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยการหกับญัชี ซ่ึงทาํ
ให้ชุมนุมสหกรณ์ ฯ มีกิจกรรมระหว่างสหกรณ์สมาชิกมากข้ึน โดยสหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 
สหกรณ์ ฯ ท่ีร่วมในเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยวิธีการหกับญัชี ไดแ้ก่สหกรณ์ภาคเกษตรใน
จงัหวดันนทบุรี 6 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดั  สหกรณ์การเกษตรปาก
เกร็ด จาํกัด สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกัด สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกัด สหกรณ์
การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั  

ทั้งน้ีเน่ืองจากก่อนการเดินทางไปเจรจาแลกเปล่ียนสินคา้สหกรณ์สมาชิกตอ้งมี
การประชุมวางแผน การแลกเปล่ียนสินคา้ หรือจดัเตรียมยทุธวิธี ในการเจรจาต่อรองดา้นธุรกิจ การ
บริหารจดัการต่าง ๆ กบัคู่คา้ และในการเดินทางไปเจรจาการคา้กบัคู่คา้ในจงัหวดัต่าง ๆ สหกรณ์
สมาชิกไดใ้ชเ้ป็นเวทีในการเรียนรู้การทาํธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดย
แต่ละสหกรณ์จะตอ้งไปแลกเปล่ียนสินคา้ เจรจาต่อรองกบัคู่คา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นประสบการณ์
สาํคญัท่ีพฒันาการดาํเนินงานของสหกรณ์สมาชิก นอกจากนั้นยงัพบวา่เม่ือมีการส่งมอบสินคา้
มาแลว้สหกรณ์สมาชิกยงัไดใ้ชเ้วทีของชุมนุมสหกรณ์ ฯ เป็นเวทีในการกระจายสินคา้ท่ีแลกเปล่ียน
มาใหก้บัสหกรณ์สมาชิกอีกดว้ย  ชุมนุมสหกรณ์ ฯ จึงเป็นเสมือนเครือข่ายเรียนรู้ หรือเครือข่าย
คุณค่า ท่ีพฒันากระบวนการทาํงานและศกัยภาพของสมาชิก 

จุดเด่น 
1.ไดรู้ปแบบการส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบ

การหกับญัชี สินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาสามารถกระจายสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง เป็นไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งทาํ
ใหสิ้นคา้ท่ีผลิตไม่ตกคา้งเสียหายมากนกั 

2.สหกรณ์คูค้า้ทั้งสองฝ่าย จะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ราคายติุธรรม และสินคา้เป็น
ท่ีพอใจ   ตลอดจนสามารถระบายสินคา้ท่ีเกินความตอ้งการสู่ผูบ้ริโภคอยา่งมีระบบ 

3.สหกรณ์คู่คา้ทั้งสองฝ่ายลดภาระการใชเ้งินสดทาํการซ้ือ-ขายสินคา้ขยายปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์ไดม้ากยิง่ข้ึน เกิดการช่วยเหลือเก้ือกลูการทาํธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ   อาทิเช่น สหกรณ์
การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั นาํเงินไปฝากของสหกรณ์การเกษตรสามโก ้ จาํกดั จงัหวดัอ่างทอง 
  4. เพิ่มช่องทางการจาํหน่าย และโอกาสทางตลาดของสินคา้เกษตร สินคา้สหกรณ์ 
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP โดยการกระจายสินคา้สู่ผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน เพิม่ปริมาณธุรกิจ
ใหก้บัสหกรณ์ 
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5. การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี  สหกรณ์
การเกษตรจงัหวดันนทบุรี เป็นผลงานทางวิชาการท่ีสามารถเป็นตน้แบบในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
“การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้โดยระบบหกับญัชี (Account Trade)” ใหก้บัสหกรณ์ 
หรือองคก์รอ่ืนๆ ต่อไป 

จุดด้อย 
1. มีความยุง่ยากพอสมควรในการทาํธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ ท่ีตอ้งมีกฎระเบียบ

ขอ้ตกลง หรือสญัญา ระยะเวลาท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นตวักาํหนดจึงทาํใหไ้ม่เกิดความสะดวก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการใชเ้งินในการซ้ือขายสินคา้กนัโดยทัว่ไป 

2.คู่คา้ท่ีจะดาํเนินธุรกิจลกัษณะน้ีตอ้งมีขอ้มูลมากพอสมควรในการตดัสินใจซ้ือ
ขายกนั โดยเฉพาะราคาท่ีทาํการซ้ือขายกนัในช่วงเวลานั้นๆ  

3.การซ้ือขายหากตวัแทนท่ีไปทาํการเจรจาไม่มีเทคนิคในการแลกเปล่ียนสินคา้
แลว้ อาจจะทาํใหเ้กิดการเสียเปรียบ หรือเสียดุลการคา้ได ้

 ในการดาํเนินงานท่ีผา่นมาผลทางธุรกิจพบวา่การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจซ้ือ-ขาย
สินคา้ สหกรณ์ภาคเกษตรในจงัหวดันนทบุรี ประจาํปีงบประมาณ 2548 มีการแลกเปล่ียนสินคา้ 
จาํนวน 23 คู่สญัญา มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 15,485,672.00 บาท ดงัแสดงในภาพท่ี 8 และภาพกิจกรรม
เครือข่ายฯในภาพท่ี 9 โดยในปีงบประมาณ 2549 มีการแลกเปล่ียนสินคา้ จาํนวน 28  คู่คา้ มีมูลค่า
รวมทั้งส้ิน 12,626,00.00 บาท  ซ่ึงการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยระบบหกับญัชี จะไม่ก่ียวขอ้งหรือเป็น
การปฎิบติัผดิขอ้บงัคบัของสหกรณ์แต่อยา่งใด 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 ถึงแมน้การดาํเนินงานจะประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึงแต่ยงัมีปัญหา อุปสรรค 

ซ่ึงควรคาํนึงถึง เพื่อการปรับปรุง   ป้องกนั  และแกไ้ขในโอกาสต่อไป ดงัน้ี 
 ปัญหา 

  1. ดา้นการจดัการสินคา้ 
 1.1 การกาํหนดราคาสินคา้เท่า หรือสูงกวา่ราคาตลาด กล่าวคือ  คู่คา้ฝ่ายหน่ึง หรือ

ทั้งสองฝ่าย ต่างกาํหนดราคาสินคา้ โดยนาํราคาตน้ทุนสินคา้บวกกาํไรเป็นมูลค่าการแลกเปล่ียน
สินคา้ กจ็ะทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนสินคา้ได ้ หรือถา้แลกเปล่ียนสินคา้กนัได ้ กจ็ะทาํใหร้าคา
สินคา้ท่ีจาํหน่ายใหผู้บ้ริโภคมีราคาสูง 
 1.2 ช่วงเวลาความตอ้งการสินคา้ของสองฝ่ายไม่ตรงกนักล่าวคือ  ถา้ความตอ้งการ
สินคา้ของสองฝ่ายไม่ตรงกนั จะทาํใหค่้าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้สูง  แต่ถา้กรณีเช่น (คู่คา้ฝ่าย ก) 
นาํสินคา้แลกเปล่ียนมาส่งมอบให ้ (คู่คา้ฝ่าย ข)  และรับสินคา้ของ (คูค้า้ฝ่าย ข) กลบัไปกระจายสู่
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ผูบ้ริโภค  ลกัษณะเช่นน้ี กจ็ะทาํใหร้าคาค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ตํ่า ทาํใหร้าคาสินคา้สามารถ
แข่งขนัในตลาดได ้
 1.3 การบรรจุภณัฑ ์ กล่าวคือ การบรรจุภณัฑข์องสินคา้ท่ีแลกเปล่ียนไม่เรียบร้อย 
และไม่เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค จะส่งผลใหก้ารกระจายสินคา้ลาํบาก หรืออาจเกิดการเสียหาย
ระหวา่งการขนส่งได ้
 

2. ดา้นบริการสินคา้ 
 2.1ขอ้มูลข่าวสารสินคา้ กล่าวคือ สหกรณ์ยงัขาดขอ้มูลข่าวสารสินคา้ท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการตดัสินคา้ทาํธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้  จึงทาํใหส้หกรณ์เสียโอกาสทางดา้นการตลาด 
 2.2 แผนการกระจายสินคา้กล่าวคือ  สหกรณ์ขาดการวางแผนการกระจายสินคา้สู่
ผูบ้ริโภค จึงทาํใหสิ้นคา้ท่ีรับส่งมอบตอ้งเกบ็รักษาไวท่ี้สหกรณ์เป็นเวลานาน  
 

 3. ดา้นบริการผูบ้ริโภคสินคา้ 
 3.1 การประชาสมัพนัธ์กล่าวคือ การประชาสมัพนัธ์การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์
ยงัมีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สู่สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทัว่ไปไม่ทัว่ถึง ทาํใหธุ้รกิจของสหกรณ์
อยูใ่นขอบเขตจาํกดั 
 3.2 การบริการหลงัการขายสินคา้กล่าวคือการติดตามบริหารหลงัการขายสินคา้ให ้
กบัผูบ้ริโภคยงัไม่ประทบัใจผูบ้ริโภค 
 3.3 การจดักิจกรรมการตลาดกล่าวคือ  เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์ ประชาชนทัว่ไป 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคต่์างๆ เขา้มามีส่วนร่วมการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการซ้ือ-
ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี ยงัทาํอยูใ่นวงจาํกดั 

อุปสรรค 
 1.ดา้นนโยบาย กล่าวคือ นโยบายของสหกรณ์ในการดาํเนินธุรกิจ ไม่ให้

ความสาํคญัของธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี ยงัมองวา่ธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้เป็น
ธุรกิจท่ียุง่ยาก ไม่สามารถแข่งขนักบัพอ่คา้ไดมี้อตัราความเส่ียงสูงทาํแลว้เหน่ือยไม่คุม้ค่าในการ
ลงทุน 

 2.ดา้นการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการสหกรณ์ ยงัขาดความรู้
ความสามารถความมุ่งมัน่ในการทาํงานอยา่งจริงจงักบัการทาํธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกั
บญัชี  

 3.ดา้นการบริหารจดัการ สหกรณ์ยงัขาดการบูรณาการทาํงานร่วมกนัภายใน 
สหกรณ์  และระหวา่งสหกรณ์กบัสหกรณ์  จึงทาํใหก้ารเช่ือมโยงเครือข่ายมีขอบเขตจาํกดั  
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ตลอดจนยงัขาดผูบ้ริหารธุรกิจมืออาชีพ  จึงทาํใหก้ารขบัเคล่ือนการทาํงานของสหกรณ์วนเวยีนอยู่
กบักิจกรรมธุรกิจสินเช่ือเช่นเดิม 
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ภาพท่ี  8  เครือข่ายกลุ่มแลกเปล่ียนสินคา้  โดยระบบหกับญัชี   ปี 2548  

ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี

สกก.บางบัวทอง

สกต.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สกก.ปากเกร็ด

สกก.ไทรน้อย

สกก.เมอืงนนทบุรี

สกก.บางกรวย

สกก.บางใหญ่

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

สกก.บา้นสร้าง
จ.ปราจีนบุรี

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

สกกยา่นตาขาว
จ.ตรีง

สกก.ห้วยยอด
จ.ตรัง

สกกเมืองสระบุรีง
จ.สระบุรี

สกก.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

สกก.บางระจนั
จ.สิงห์บุรี

สกก.มายอ
จ.ปัตตานี

ชุมนุมฯ สกต..ยะลา
จ.ยะลา

สกกเมืองสุราษฎร์
จ.สุราษฎร์ธานี

สกก.สรีสาํโรง
จ.สุโขทัย

สกก.เส้าไห้
จ.สระบุรี

สกก.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี

สกก.สามโก้
จ.อา่งทอง

ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี

สกก.บางบัวทอง

สกต.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สกก.ปากเกร็ด

สกก.ไทรน้อย

สกก.เมอืงนนทบุรี

สกก.บางกรวย

สกก.บางใหญ่

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

สกก.บา้นสร้าง
จ.ปราจีนบุรี

สกก.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี

สกกยา่นตาขาว
จ.ตรีง

สกก.ห้วยยอด
จ.ตรัง

สกกเมืองสระบุรีง
จ.สระบุรี

สกก.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ

สกก.บางระจนั
จ.สิงห์บุรี

สกก.มายอ
จ.ปัตตานี

ชุมนุมฯ สกต..ยะลา
จ.ยะลา

สกกเมืองสุราษฎร์
จ.สุราษฎร์ธานี

สกก.สรีสาํโรง
จ.สุโขทัย

สกก.เส้าไห้
จ.สระบุรี

สกก.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี

สกก.สามโก้
จ.อา่งทอง
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 4.2.3 วตัถุประสงค์ /เป้าหมาย 
 ในการหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยวิธีการหกับญัชี 

ของทีมงานวิจยัร่วมกบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญั คือ 
  1.เพื่อพฒันารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยวิธีการหกั
บญัชี (Account Trade) 
  2.เพื่อใหเ้กิดธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้การเกษตร   สินคา้สหกรณ์ แลกเปล่ียนสินคา้
อุปโภคบริโภค  และวตัถุดิบการผลิต  และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP ท่ีมี
คุณภาพ และราคาท่ียติุธรรม โดยวิธีการหกับญัชี (Account Trade) 
   3.เพื่อพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร 

4.2.4 แนวทางการดําเนินการ 
 บทเรียนจากการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 1. การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี สหกรณ์ท่ี
เช่ือมโยงเครือข่ายจะตอ้งมีความเขา้ใจนโยบาย และเป้าหมายการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายวา่จะ
ก่อใหเ้กิดความสาํเร็จในภาพรวมของการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ  

 2. เครือข่ายจะตอ้งสร้างการยอมรับความแตกต่างระหวา่งสหกรณ์ ยอมรับรูปแบบ
และวฒันธรรมบริหารจดัการของสหกรณ์ ควรสนบัสนุนทุกสหกรณ์ในทุกดา้นท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ เนน้การช่วยเหลือสหกรณ์ท่ียงัอ่อนแอใหส้ามารถช่วยตนเองได ้

 3. จดัใหมี้กิจกรรมสมํ่าเสมอ โดยใหส้หกรณ์ทาํร่วมกนั ยอมรับรูปแบบและตอ้ง
แน่ใจวา่ไดท้าํทัว่ถึง สหกรณ์ควรเลือกกิจกรรมท่ีง่ายและมีแนวโนม้ประสบผลสาํเร็จ อยา่ทาํ
กิจกรรมท่ียากโดยเฉพาะคร้ังแรก ๆ หากทาํไม่สาํเร็จอาจทาํใหเ้ครือข่ายท่ีพึ่งก่อตวัแตกสลายได ้
นอกจากนั้นควรจดัใหมี้ช่องทางการทาํงานร่วมกนั การส่ือสารท่ีง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเวบ็ไซตเ์ช่ือมโยงเครือข่าย เป็น
ตน้ 

4. การสร้างวงความความสมัพนัธ์ของบุคลากรในเครือข่าย เช่น จดักิจกรรมให้
บุคลากรใหม่ของสหกรณ์เครือข่าย เพื่อเช่ือมต่อคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็น
เครือข่าย จดัใหมี้เวทีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน เพื่อพฒันาหรือแกปั้ญหาการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจซ้ือ-
ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั อนัจะเป็นแนวทางใน
การพฒันาความเขม้แขง็ และความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคต 
 กรอบทศิทางในการดําเนินการ 
 การดาํเนินงานสนบัสนุนการเช่ือมโยงเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้ โดยวิธีการ
หกับญัชีของทีมวิจยัจะดาํเนินงานหนุนเสริมภารกิจ ของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลกั ท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ โดยการใชเ้วทีของชุมนุมสหกรณ์ 
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ฯ เป็นเวทีหลกัในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ เตรียมการ หรือการสะทอ้นประสบการณ์ สรุปบทเรียน
ต่าง ๆ ท่ีได ้ เพื่อใหส้หกรณ์ท่ีร่วมในการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยการหกับญัชีดงักล่าวไดพ้ฒันา
ศกัยภาพองตนเองในการดาํเนินธุรกิจ  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างวงสมัพนัธ์ทั้งใน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครือข่าย และสมาชิกคู่คา้ต่าง ๆ โดยมีกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการเตรียมการ  
ศึกษาความตอ้งการของสินคา้เกษตรของสหกรณ์ หรือท่ีจดัหาสินคา้ หรือผลิต

สินคา้ หรือเช่ือมโยงกบัสินคา้จากแหล่งอ่ืน ๆ สหกรณ์จะตอ้งมีขอ้มูลรายละเอียดประกอบสินคา้ 
และสหกรณ์จะตอ้งกาํหนดแนวคิดการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบ
หกับญัชี ซ่ึงอาศยัความร่วมมือของสหกรณ์ในจงัหวดันนทบุรี และตอ้งมีความรอบรู้ในการบริหาร
จดัการและการกาํหนดแผนการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี ตลอดจนจะตอ้งประสานงานกบั
จงัหวดัคู่คา้ หรือสหกรณ์คู่คา้ เพื่อกาํหนดขอ้ตกลงต่าง ๆ  
  2. ดา้นการปฏิบติังาน 

ทุกขั้นตอนในการจดัทาํแผนการซ้ือ-ขายสินคา้โดยระบบหกับญัชี จะตอ้ง
ประสานงานกบัคู่คา้ท่ีเป็นเป้าหมายคู่คา้ โดยจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด 
จะตอ้งมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเจรจาซ้ือ-ขายสินคา้ และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะกระจายสินคา้สู่
ผูบ้ริโภค  ซ่ึงสหกรณ์หรือผูรั้บผดิชอบตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถประยกุต ์
เทคนิคการตลาดมาใชใ้นการดาํเนินการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี ตลอดจนจะตอ้งมีการ
ยดืหยุน่การทาํงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งคู่คา้โดยคู่คา้ต่างมีความพึงพอใจดว้ยกนั
ทั้ง 2 ฝ่าย 

 3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันา 
    การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี  เป็นกลไก

ทางการตลาด เพื่อลดตน้ทุนกระบวนการผลิต การบริหารจดัการตลาด ในการท่ีจะนาํสินคา้ จาก
ผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และราคายติุธรรม สหกรณ์จะตอ้งพฒันาเทคนิคการ
ซ้ือ-ขายสินคา้ เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการจดัการตลาด มีการพฒันาผูน้าํผูบ้ริหารและถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ สมาชิกสหกรณ์ใหเ้ห็นความสาํคญั
ของธุรกิจการซ้ือ-ขายสินคา้ โดยระบบหกับญัชี  และเขา้มามีส่วนร่วมการเช่ือมโยงเครือธุรกิจการ
ซ้ือ-ขายสินคา้ โดยวิธีการหกับญัชี และสงัเคราะห์เป็น “องคค์วามรู้” ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน
การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ 

4.2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
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 1. การจดักิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ เครือข่ายสหกรณ์ท่ีเกิดข้ึน หาก
ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ท่ีสมาชิกของเครือข่ายสามารถกระทาํร่วมกนั หรือไม่มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิก
เครือข่ายเขา้หากนัสมาชิกของเครือข่ายกล็ดลง และส่งผลใหเ้ครือข่ายเร่ิมอ่อนแอ  

 2 การรักษาสมัพนัธภาพ และแรงจูงใจท่ีดีระหวา่งสมาชิกเครือข่าย กล่าวคือ 
สมัพนัธภาพท่ีดีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัยิง่ในการรักษาเครือข่ายใหย้ ัง่ยนื หากสมาชิกเครือข่ายเกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งกนั โดยหาขอ้ตกลงไม่ไดค้วามสมัพนัธ์ภาพระหวา่งสมาชิกกจ็ะเร่ิมลดลงกจ็ะ
นาํไปสู่ความเส่ือมถอย  และการส้ินสุดลงของเครือข่าย  

 3.การใหค้วามช่วยเหลือและช่วยแกไ้ขปัญหากล่าวคือ แต่ละเครือข่ายอาจเกิด
ปัญหาระหวา่งการดาํเนินงานได ้ ดงันั้นการมีศูนยก์ลางหรือองคก์รท่ีดีคอยใหค้าํแนะนาํ และให้
ความช่วยเหลือกจ็ะทาํใหเ้ครือข่ายเกิดความเขม้แขง็ข้ึน 

 4. การสร้างผูน้าํรุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ืองกล่าวคือ การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจซ้ือ-ขาย
สินคา้ โดยระบบหกับญัชี จาํเป็นตอ้งพฒันาความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัธุรกิจการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา
ผูน้าํ หรือ สร้างผูน้าํข้ึนมารับการเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์และเศรษฐกิจยคุใหม่ดว้ย 
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ภาพท่ี  9    กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มแลกเปล่ียนสินคา้  โดยระบบการหกับญัชี  
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4.3 เครือข่ายกลุ่มผู้ผลติเมลด็ข้าวพนัธ์ุ  
 4.3.1 ความเป็นมาของเครือข่าย 

เกษตรกรรมของจงัหวดันนทบุรีท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การทาํสวนผลไม ้ และการทาํนา
ปลูกขา้ว โดยมีเกษตรกรซ่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั  ไดด้าํเนินการผลิต
เมลด็ขา้วพนัธ์ุ  ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบนัการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว มีหลายหน่วยงานทาํการผลิตเมลด็
พนัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่ กรมวิชาการเกษตรผลิตพนัธ์ุหลกั  กรมส่งเสริมการเกษตรผลิตพนัธ์ุขยายและพนัธ์ุ
จาํหน่าย  หน่วยงานสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชนผลิตพนัธ์ุจาํหน่าย  โดยพนัธ์ุขา้วท่ีทาง
ราชการผลิตเพื่อกระจายพนัธ์ุมีอยู ่4 ประเภท คือ  
  1.เมลด็พนัธ์ุคดั คือ เมลด็พนัธ์ุท่ีนกัปรับปรุงพืชปลูกเอง หรืออาจใหน้กัขยายพนัธ์ุ
พืชปลูก  ส่วนใหญ่จะปลูกในนาของสถานีทดลองขา้ว ศูนยว์จิยัขา้ว สถาบนัวิจยัขา้ว  กรมวิชาการ
เกษตร  เมลด็พนัธ์ุคดัท่ีไดจ้ะตอ้งตรงตามลกัษณะพนัธ์ุพืชผูป้รับปรุงพนัธ์ุไดก้าํหนดทุกลกัษณะ 
  2. เมลด็พนัธ์ุหลกั (Foundation Seed) คือ เมลด็พนัธ์ุท่ีไดจ้ากการปลูกเมลด็ขา้ว
พนัธ์ุคดัส่วนใหญ่จะปลูกในสถานีทดลองขา้ว ศูนยว์ิจยัขา้ว สถาบนัวิจยัขา้ว กรมวิชาการเกษตร 
ปลูกโดยนกัขยายพนัธ์ุโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายพนัธ์ุใหม้ากข้ึน และใหไ้ดเ้มลด็พนัธ์ุท่ีถูกตอ้ง
ตรงตามมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุหลกั 

3. เมลด็พนัธ์ุขยาย (Registered Seed) คือ เมลด็พนัธ์ุท่ีไดจ้ากการปลูกเมลด็พนัธ์ุคดั
หรือเมลด็หลกั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายเมลด็พนัธ์ุใหม้ากข้ึนไปอีก  และใหไ้ดเ้มลด็พนัธ์ุ
ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุขยาย 

  4. เมลด็พนัธ์ุจาํหน่าย (Extension Seed)  คือ  เมลด็พนัธ์ุท่ีไดจ้ากการปลูกเมลด็ขา้ว
พนัธ์ุคดัหรือเมลด็พนัธ์ุหลกั  หรือเมลด็พนัธ์ุขยาย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุใหไ้ดม้าก
เพียงพอท่ีจะจาํหน่ายใหเ้กษตรกรทัว่ไป  และใหเ้มลด็พนัธ์ุถูกตอ้งตรงตามพนัธ์ุและไดม้าตรฐาน
เมลด็พนัธ์ุจาํหน่าย 

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั เป็นสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบนัเกษตรกร         ในการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว
และถัว่เหลือง   โดยในการผลิตขา้วปี พ.ศ. 2539  รัฐบาลไดใ้หอุ้ดหนุนโรงงานปรับปรุงสภาพเมลด็
พนัธ์ุมูลค่า 13 ลา้นบาทเศษ กาํลงัการผลิต 2.00 ตนัต่อชัว่โมง เพื่อก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพ
เมลด็พนัธ์ุ ข้ึน ณ ตลาดกลาง  ตาํบลคลองข่อย อาํเภอปากเกร็ด   จงัหวดันนทบุรี เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี
ปรับปรุงเมลด็ขา้วพนัธ์ุของสหกรณ์การเกษตรอาํเภอต่าง ๆ ก่อนจาํหน่ายต่อไป และรัฐบาลได้
ลงทุนใหค้วามรู้ดา้นการผลิต อุดหนุนชดเชยส่วนต่างราคา และค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการขาย
เป็นเงินจาํนวนมาก   ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วในปี 2540 
จาํนวน 235 ตนั  ปี 2541จาํนวน 256 ตนั  ปี 2542 จาํนวน 295 ตนั  ปี 2543 จาํนวน 355 ตนั  ปี  2544 
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จาํนวน 305 ตนั  ปี2545 จาํนวน 295 ตนั  ปี 2546 จาํนวน 780 ตนั ปี  2547 จาํนวน 905 ตนั และปี 
2548  จาํนวน 1,054 ตนั โดยสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ   ในฐานะ
ผูผ้ลิตอีกสหกรณ์หน่ึง  แต่ไดเ้ลิกทาํการผลิตไปเม่ือปี พ.ศ. 2543   

ปัจจุบนัการดาํเนินงานธุรกิจสหกรณ์ ดา้นการปรับปรุงเมลด็ขา้วพนัธ์ุของสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั  สามารถผลิตและจาํหน่ายเมลด็ขา้วพนัธ์ุ     เป็นท่ีตอ้งการของตลาด แต่
สหกรณ์ไม่สามารถท่ีจะผลิตไดท้นักบัความตอ้งการของตลาดได ้ เน่ืองจากจาํนวนสมาชิกและพื้นท่ี
ทาํนาปลูกขา้วพนัธ์ุมีนอ้ย และท่ีสาํคญัสหกรณ์มีความเอาใจใส่ และเขม้งวดในการผลิตเป็นอยา่ง
มาก หากสมาชิกไม่ผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการแลว้ การรับซ้ือขา้วพนัธ์ุมาปรับปรุงสภาพ
เมลด็พนัธ์ุจาํหน่ายกจ็ะไม่ไดคุ้ณภาพหรือมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ มิฉะนั้นขา้วพนัธ์ุท่ีผูซ้ื้อจะมีอตัรา
การงอกตํ่า    นอกจากน้ีโรงงานยงัประสบปัญหาการเกบ็เก่ียวขา้วของสมาชิกค่อนขา้งท่ีจะพร้อม
กนั จึงทาํใหพ้ื้นท่ีลานตากขา้วไม่เพยีงพอส่งผลใหก้ารปรับปรุงขา้วพนัธ์ุไม่ต่อเน่ืองแต่ สหกรณ์
สามารถแกไ้ขปัญหาได ้    โดยวางแผนขยายกาํลงัการผลิตขา้วพนัธ์ุในปี 2548-2549 คือ การหา
สมาชิกเพิ่มพื้นท่ีทาํนาขา้วพนัธ์ุเป็น 1,000-1,200 ไร่ คาดคะเนปริมาณการซ้ือขายในธุรกิจประมาณ 
6 ลา้น 

ในปี 2548 จึงริเร่ิมการพฒันาเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุข้ึน โดยสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จาํกดัไดป้ระสานความร่วมมือกบัสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั โดยการ
สนบัสนุนกระบวนการของทีมวิจยั และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี เพื่อหาพนัธมิตรในการ
ขยายพื้นท่ีทาํการเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุ โดยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั ในตาํบลราษฎร์
นิยม  และตาํบลไทรใหญ่ กใ็หค้วามสนใจและร่วมมือเร่ิมตน้ทาํการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2548 
เป็นตน้มา 

4.3.2  การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 การดําเนินงานสนับสนุนของทมีวจัิย 

 1.ทีมวิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลและสถานภาพของกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุของ 
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั พบวา่โรงงานปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีสร้างข้ึนมายงัสามารถ
รองรับกาํลงัการผลิตไดอี้กมาก   ธุรกิจสหกรณ์และความตอ้งการของตลาดในเมลด็ขา้วพนัธ์ุมีสูง
ทั้งในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีและต่างจงัหวดั  

2.ประชุมช้ีแจงโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ และแนวทางหนุนเสริม
กิจกรรมของกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ   ซ่ึงกลุ่มกมี็แนวความคิดท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึนตาม
ความตอ้งการของตลาด โดยการเช่ือมเครือข่ายเมลด็ขา้วพนัธ์ุกบัสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั 
อีกคร้ังหลงัจากท่ีเคยร่วมกิจกรรมกนัผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุมาแลว้ในปี 2543 แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ 
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เน่ืองจากสมาชิกผูป้ลูกไม่สามารถทาํคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน และขาดความเขา้ใจในกระบวนการ
ผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ 

3.หลงัการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย 
จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั พบวา่ปัจจุบนัสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย 
จาํกดั ท่ีทาํนาขา้วจะผลิตขา้วปลอดภยัจาํหน่ายเพ่ือการบริโภคยงัไม่มีกลุ่มเมลด็ขา้วพนัธ์ุ ผลจากการ
ประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั  กใ็หค้วามสนใจท่ีจะเปล่ียนจากการปลูกขา้ว
ปลอดภยัมาเป็นการปลูกขา้วพนัธ์ุตามขอ้เสนอและเง่ือนไขต่างๆของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด 
จาํกดั ประมาณ 13  คน พื้นท่ีทาํนาปลูกขา้วพนัธ์ุประมาณ 600 ไร่ ขา้วพนัธ์ุท่ีปลูกไดแ้ก่ พนัธ์ุ
สุพรรณบุรี 1  จาํนวน 120 ไร่  พนัธ์ุสุพรรณบุรี 60  จาํนวน 75 ไร่ พนัธ์ุพิษณุโลก จาํนวน 204 ไร่
และพนัธ์ุเบอร์  17  จาํนวน 202 ไร่ รวมพื้นท่ีประมาณ 601 ไร่ คาดวา่จะใหผ้ลผลิต 450 ตนัต่อรอบ 
หากทาํการปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุแลว้จะเหลือประมาณ 340 ตนัต่อรอบ โดยพ้ืนท่ีทาํนาจะอยูใ่นตาํบล
ราษฎร์นิยม  และตาํบลไทรใหญ่  เป็นหลกัทั้งน้ีจาํนวนสมาชิกท่ีสนใจจะร่วมโครงการปลูกขา้ว
พนัธ์ุอาจจะเพ่ิมข้ึนไดห้ากมีการประชาสมัพนัธ์ ช้ีแจงการดาํเนินงาน และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บ 

4.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ ร่วมกนัเพือ่พิจารณา
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการผลิตขา้วพนัธ์ุระหวา่งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั และสหกรณ์
การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั  

5.การทศันศึกษา ดูงานเยีย่มชมแปลงปลูกขา้ว การตรวจแปลงและโรงงานผลิต
เมลด็พนัธ์ุท่ีตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจาํตาํบลคลองข่อย อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ระหวา่ง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั และ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั 

6.จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัทาํกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน และสรุปผล
การปลูกขา้วพนัธ์ุระหวา่งสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดในระยะท่ี
ผา่นมา 

7.จดัสมัมนาร่วมกบัเครือข่ายต่างๆเพ่ือหาแนวทางเช่ือมโยงและขยายเครือข่าย
เพิ่มข้ึน  จากกิจกรรมของเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุท่ีทาํอยูแ่ลว้ 

 

กจิกรรมทีท่าํของเครือข่าย 
1.การดาํเนินการผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุของสมาชิกสหกรณ์เครือข่าย  

  กระบวนการผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุจะเร่ิมตั้งแต่การหาเมลด็พนัธ์ุ การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ
ก่อนปลูก การเตรียมพื้นท่ีปลูก การปลูกและบาํรุงดูแลรักษา การกาํจดัขา้วปน การป้องกนัโรคและ
แมลง การเกบ็เก่ียวขา้ว การตากขา้ว นาํเขา้โรงงานผลิตเมลด็พนัธ์ุ การกระจายเมลด็พนัธ์ุสู่เกษตรกร
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เพี่อนาํไปปลูกต่อไป ทุกกระบวนการจะวนเวียนเป็นวฎัจกัรไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

   1.1 การจดัหาเมลด็พนัธ์ุ 
 เพื่อนาํมาปลูกสมาชิกสหกรณ์จะตอ้งซ้ือจากสหกรณ์ เน่ืองจากมีการคดัเลือกพนัธ์ุ
อยา่งดีแลว้ สหกรณ์จะนาํเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพใหก้บัสมาชิก หรือนาํเมลด็มาจากกรมวิชาการ
เกษตร หรือกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีมีการตรวจการคดัเลือกพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ มีเปอร์เซ็นตข์า้วปน
ตํ่าท่ีสุด เม่ือไดเ้มลด็พนัธ์ุท่ีจะนาํมาปลูกแลว้กต็อ้งมีการเตรียมเมลด็ก่อนปลูก โดยการนาํไปแช่นํ้า
ในถงัก่อน 1 คืน นํ้าท่ีนาํมาแช่ขา้วตอ้งเป็นนํ้าจืด ถา้เป็นนํ้าเคม็หรือนํ้ากร่อยขา้วกจ็ะไม่งอก เม่ือได ้
1 คืนแลว้นาํขา้วมาหุม้ เพือ่ควบคุมอุณหภูมิใหสู้งกวา่ปกติ จะทาํใหเ้มลด็เร่ิมงอกพร้อมท่ีจะนาํไป
หวา่นในนาหวา่นตม 

1.2 การเตรียมพื้นท่ีปลูก 
 เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารปลูกขา้วประสบความสาํเร็จ  การเตรียมดินท่ีดี

จะตอ้งมีการไถดะ ไถแปรพื้นท่ีเพื่อกาํจดัวชัพืชตอ้งมีการปรับพื้นท่ีใหเ้รียบสมํ่าเสมอ ไม่มีแอ่งนํ้า 
หรือส่วนท่ีเป็นโคก  ท่ีดอนสามารถควบคุมการใหน้ํ้ าได ้  โดยการใชร้ถไถเดินตามก่อนท่ีจะหวา่น
ขา้วจะตอ้งปล่อยนํ้าออกก่อน เพื่อใหเ้มลด็ขา้วหวา่นลงไปเจริญเติบโตได ้ถา้มีนํ้ าขงัจะทาํใหข้า้วเน่า
ภายใน 3 วนัเท่านั้น ถา้เป็นการทาํนาหลายๆคร้ังต่อปีจะตอ้งมีการเผาตอขา้วก่อนเตรียมดิน ถา้ไม่เผา
จะทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการทาํนาเน่ืองจากตอฟางตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะยอ่ยสลาย 

  1.3 การปลูกและบาํรุงดูแลรักษา 
การปลูกขา้วเพื่อผลิตเมลด็พนัธ์ุในพื้นท่ีจะตอ้งปลูกขา้วพนัธ์ุเดิมตลอด เพื่อ

ไม่ใหมี้ขา้วปนท่ีเกิดจากเมลด็ขา้วท่ีล่วงหล่นลงบนพ้ืนดินในการปลูกขา้วคร้ังก่อน ซ่ึงวชัพืชเป็น
ปัญหาสาํคญัในพ้ืนท่ีปลูกขา้ว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในภาคกลางพบวา่ ปัญหาสาํคญัอนัดบัหน่ึงท่ีทาํให้
เกษตรกรไม่ไดผ้ลผลิตขา้วสูง และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบาํรุงดูแลรักษาแปลงปลูกขา้วมาก คือ
การระบาดของวชัพืชหลากหลายชนิดรวมทั้งขา้วปนท่ีเมลด็ติดมากบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกบ็เก่ียว 

  1.4 การกาํจดัขา้วปน 
การตรวจตดัขา้วปนเป็นวิธีการกาํจดัตน้ขา้วท่ีเกิดจากเมลด็พนัธ์ุขา้วอ่ืนๆ ท่ีปน

มากบัเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก การเกิดพนัธ์ุขา้วปนอาจเกิดจากเมลด็ท่ีติดมากบัเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้กบ็เก่ียว
มาจากแปลงท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุอ่ืนๆ หรือจากการเปล่ียนพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก และคงมีเมลด็พนัธ์ุขา้วเดิมท่ี
ตกเป็นขา้วเช้ือในนา  วธีิการตรวจตดัขา้วปนแปลงปลูกขา้วควรทาํร่องทางเดินไวส้าํหรับการลง
ตรวจแปลงไวด้ว้ย การตรวจแปลงปลูกขา้วควรลงตรวจแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ เม่ือพบวา่มีขา้วพนัธ์ุ
อ่ืนปนจะตอ้งตดัขา้วท่ีปนนั้นออกทั้งตน้ หรือทั้งกอแลว้การตดัขา้วปนใหต้ดัถึงโคนตน้หรือใชว้ิธี
ถอนทั้งกอ เม่ือขา้วมีอายปุระมาณ 20 วนัทางสหกรณ์จะออกตรวจแปลงขา้วเพื่อกาํจดัขา้วปน การ
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ตรวจแปลงจะตรวจทั้งหมด 5 คร้ัง เวน้ช่วงระยะห่างกนัพอสมควร คร้ังสุดทา้ยจะเป็นการเกบ็รวง
ขา้วท่ีแก่แลว้ และเป็นการช้ีขาดวา่ขา้วแปลงนั้นจะสามารถเป็นเมลด็พนัธ์ุไดห้รือไม่ 

   1.5 การป้องกนัโรคและแมลง 
การปลูกขา้วในพื้นท่ีเขตร้อน ปัญหาโรคและแมลงรบกวนเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ ในแต่ละปีปัญหาศตัรูขา้วท่ีเกิดข้ึนทาํใหผ้ลผลิตขา้วลดลงถึงร้อยละ 20 ศตัรูขา้วท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่ โรคขา้วต่างๆ แมลงศตัรูขา้ว  สตัวศ์ตัรูขา้ว เช่น หอยเชอร่ี นก และหนู ศตัรูขา้วทั้งหมดน้ี
สามารถเขา้ทาํลายตน้ขา้วไดใ้นระยะต่างๆ กนัการใชปั้จจยัการผลิตท่ีมากเกินไป ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี ก็
สามารถเป็นสาเหตุใหเ้กิดโรค และแมลงเขา้ทาํลายได ้ทั้งความช้ืนและอุณหภูมิในอากาศท่ีสูงมากก็
จะเกิดโรคได ้ 

  1.6 การเกบ็เก่ียวขา้ว 
วิธีการเกบ็เก่ียวผลผลิตขา้วเป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีมีต่อผลผลิตและคุณภาพของ

ผลผลิตขา้วในแต่ละฤดู ผลของการจดัการตลอดช่วงฤดูการปลูกขา้วจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิต
ขา้วในท่ีสุด ราคาของขา้วเปลือกจากการซ้ือขายผลผลิตขา้ว นอกจากจะมีการพจิารณาตั้งแต่
ความช้ืนของขา้วเปลือก ลกัษณะของเมลด็ไดแ้ก่ สีเปลือก ขนาดเมลด็เตม็ และส่ิงเจือปนต่างๆ แลว้ 
คุณภาพการสีของขา้วเปลือกโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องตน้ขา้ว กเ็ป็นลกัษณะท่ีใชก้าํหนดในการซ้ือ
ขายขา้วเช่นกนั  

1.7 การตากขา้ว 
เป็นการลดความช้ืนผลผลิตขา้ว เพื่อใหเ้มลด็พนัธ์ุขา้วมีอายนุาน โดยทาํการลด

ความช้ืน 2 วิธี คือ 
1. การตากขา้วบนลานตากตอ้งตากในขณะท่ีลานตากขา้วมีอุณหภูมิตํ่า มิฉะนั้น

จะทาํใหข้า้วไม่งอก เพราะขา้วมีชีวิต  
2. การลดความช้ืนโดยใชเ้คร่ืองอบใชเ้วลาในการอบอยา่งนอ้ย 18 ชัว่โมง ขา้วจะ

เกบ็ไวท้าํเมลด็พนัธ์ุได ้1 ปี ส่วนการอบท่ีจะนาํขา้วไปแปรรูป ใชเ้วลาในการอบเพียง 4-5 ชัว่โมง 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วเป็นไปตามเป้าหมาย  สหกรณ์ควรกาํหนดเป้าหมายการผลิตวา่
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั  จะผลิตจาํนวนก่ีไร่ผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาํนวนเท่าไหร่ 
สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั จะผลิตจาํนวนก่ีไร่ผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาํนวนเท่าไหร่ 

ผลการดําเนินงาน 
โดยกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุกเ็ป็นกลุ่มหน่ึงท่ีรวมตวักนัดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว

ภายใตก้ารบริหารจดัการของ สกก. ปากเกร็ด ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุของสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ดมีสมาชิกทั้งหมดจาํนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพ้ืนท่ีตาํบลคลองข่อย  
อาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  มีพื้นท่ีทาํนาปลูกขา้วผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุประมาณ 600 ไร่ ผลิต
ขา้วพนัธ์ุไดป้ระมาณ 700-800 ตนัต่อรอบการปลูก  ซ่ึงปีหน่ึง ๆ สามารถทาํนาได ้3 รอบ  ขา้วพนัธ์ุ
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ท่ีปลูกไดแ้ก่ พนัธ์ุสุพรรณบุรี 1   พนัธ์ุสุพรรณบุรี 60   พนัธ์ุราชินี    พนัธ์ุเบอร์  17  พนัธ์ุพิษณุโลก 2 
และพนัธ์ุขา้วปทุมธานี  เป็นตน้  

 กรณีสมาชิกกลุ่มเมลด็ขา้วพนัธ์ุจากสหกรณ์ไทรนอ้ย พบวา่ในรอบการผลิตแรก 
ของปี 2548 มีจาํนวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯจาํนวน 27 ราย โดยมีเกษตรกรเพียง  12 ราย ท่ี
ผา่นการตรวจแปลงท่ีไดต้ามมาตรฐานท่ีกลุ่มไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรกต็ามในรอบการผลิตท่ี 2 มี
เกษตรกรแสดงความจาํนงเขา้ร่วมเครือข่ายผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุเพิ่มเป็น 33 ราย ทั้งน้ีเน่ืองจากราคา
การรับซ้ือท่ีสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาด ถึงแมน้จะมีกระบวนการผลิตท่ียุง่ยากกวา่ แต่สหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั ไดจ้ดัตั้งกองทุนผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุโดยการรับผดิชอบดูแลของสหกรณ์
การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าแก่สมาชิกเครือข่าย   โดยรูปแบบการ
เช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ ดงัแสดงในภาพท่ี  10 และภาพกิจกรรมเครือข่ายฯใน
ภาพท่ี 11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี  10  ลกัษณะเครือข่ายของกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ  จงัหวดันนทบุรี 

เครือข่ายกลุ่มเมลด็ข้าวพนัธ์ุ 
(โรงงาน)

สกก.ปากเกร็ด

สกก.ไทรน้อย 

กลุ่มผู้ผลติ 

กลุ่มผู้ผลติ 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

พจิิตร 
สิงห์บุรี 

ลพบุรี 

สระบุรี 

ฉะเชิงเทรา 
อ่างทอง 
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 4.3.3 วตัถุประสงค์ /เป้าหมาย 
1.เพื่อใหเ้กิดเวทีพดูคุย แลกเปล่ียนความรู้ และข่าวสารดา้นการผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ

การรับทราบปัญหาของแต่ละกลุ่ม และส่ิงท่ีแต่ละกลุ่มทาํแลว้สาํเร็จ  หรือทาํแลว้ลม้เหลวในพื้นท่ี 
ของสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดและไทรนอ้ย  จงัหวดันนทบุรี 

2.เพื่อพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหา และขอ้ตกลงเครือข่ายร่วมกนั รวมทั้งความ
ตอ้งการท่ีกลุ่มตอ้งการในการสร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ 

3.เพื่อใชโ้รงงานปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ  ณ ตลาดกลาง  ตาํบลคลองข่อย  อาํเภอ
ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ท่ีไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดเตม็ศกัยภาพสาํหรับใชเ้ป็นสถานท่ีปรับปรุงเมลด็ขา้วพนัธ์ุของสหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ี 

4.3.4 แนวทางการดําเนินการ 
การจัดทาํข้อตกลงร่วมกนั 

ในการผลิตขา้วพนัธ์ุระหวา่งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั และสหกรณ์
การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั  ไดมี้การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนัโดยมีเง่ือนไขจาํนวน 11 ขอ้ คือ 

 1.ตั้งคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั เป็นอนุกรรมการทาํงานการ
ผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ  

 2.ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบแปลงสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั เป็นผูอ้อก
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมทั้งเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการตรวจสอบ ฯดว้ย 

3.ค่าตอบแทนการผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุก่อนเขา้โรงงานปรับปรุง 80 บาท และค่า
ขนส่ง 180 บาท 

4.ขา้วท่ีไม่ผา่นการตรวจสอบแปลงของคณะกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรไทร
นอ้ย จาํกดั จะรับซ้ือจากสมาชิกและจาํหน่ายเพื่อการแปรรูปต่อไป 

5.กระสอบท่ีใชใ้นการบรรจุขนส่งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั จะเป็นผู ้
จดัเตรียมมาให ้  เพื่อป้องกนัการปะปนของเมลด็ขา้วพนัธ์ุแต่ละสายพนัธ์ุ 

6.รถท่ีใชใ้นการเกบ็เก่ียวขา้วและรถบรรทุกเมลด็พนัธ์ุขา้วจากแปลงนาของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั ตอ้งจดัหาเอง 

7.ควรมีการวางแผนและระยะเวลาการปลูกขา้วใหส้อดคลอ้งกนัในแต่ละชนิด
พนัธ์ุ  เพื่อจะไดส้ะดวกในการปรับปรุงเมลด็พนัธ์ุ  และการบรรจุภณัฑส่์งตลาด 
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8.การจ่ายเงินในการซ้ือขายเมลด็ขา้วพนัธ์ุสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั จะ
เป็นผูซ้ื้อจากสมาชิก  และสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดัจึงนาํมาขายต่อใหก้บัสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จาํกดัอีกคร้ังหน่ึง และจ่ายเงินภายใน 15 วนั 

9.ราคาซ้ือขายพิจารณาตามราคาทอ้งตลาดในขณะนั้น  แต่ถา้ราคาจะสูงกวา่
คณะกรรมการ ฯ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกนัพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

10.กาํไรท่ีเกิดข้ึนสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั จะเฉล่ียคืนใหส้หกรณ์
การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 

11.หากมีปัญหาใหค้ณะกรรมการฯประชุมแกไ้ขและสรุปผลการดาํเนินงานอีกคร้ัง 
แผนการดําเนินงาน 
1. การพฒันาการผลิตเมลด็พนัธ์ุ มีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

 การลดชนิดพนัธ์ุ ใหเ้หลือเฉพาะพนัธ์ุท่ีหน่วยงานของรัฐรับรอง  
1.  สุพรรณ 60 (อาย ุ3 เดือน)  
2.  สุพรรณ 1 (อาย ุ4 เดือน) 
3.  พิษณุโลก (อาย ุ4 เดือน)   
4.  ขาวปทุม ( อาย ุ3 เดือน) 
5.  หอมปทุม (นาปี 4 เดือน) 
6.  ชยันาท 1 (อาย ุ4 เดือน) 

 กาํหนดช่วงเวลาปลูก ผลิตเมลด็พนัธ์ุตามฤดูกาลปลูก (แผนการผลิต) วางแผน
ร่วมกนั (ระหวา่งสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั) 

1.  ควรมีรอบการปลูก การเกบ็เก่ียว ท่ีชดัเจน 
2.  ปริมาณ 
3.  ชนิดพนัธ์ุ 

 แผนการผลิต (จะผลิตพนัธ์ุอะไร ผลิตอยา่งไร จาํนวนเท่าไร เวลาไหน โดยใคร 
และจะขายท่ีไหน อยา่งไร) 

1. ตอ้งรู้วา่มีพื้นท่ีเท่าไร 
2. ปริมาณการผลิตเท่าไร 
3. ความตอ้งการของตลาดเป็นอยา่งไร (ชนิด และปริมาณ) 
4. ควบคุมการผลิตได ้ (เพื่อใหคุ้ม้ตน้ทุนการผลิตของโรงงานฯ และขยาย

การตลาดใหเ้พิ่มข้ึน)  
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 การผลิตสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั จะกาํหนดจาํนวนผลผลิตท่ีตอ้งการ
รับเขา้โรงงานปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ โดยใหก้าํหนดชนิดพนัธ์ุ จาํนวนพื้นท่ีท่ีปลูก ระยะเวลา 
จาํนวนรายท่ีปลูก แจง้ใหส้หกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย จาํกดั เพื่อผลิตตามแผนการผลิตท่ีกาํหนดไว ้

 เพิ่มช่องทางการตลาด  สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั ทาํการผลิตเมลด็พนัธ์ุ
ขา้วหลายเกรด แยกชนิดพนัธ์ุ เป็นหลายระดบัคุณภาพ เช่น ตราสหกรณ์จะไดม้าตรฐาน แต่อาจจะมี
เกรดรอง เพื่อสร้างทางเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้ว 
 แผนการผลติของเครือข่ายผู้ผลติเมลด็ข้าวพนัธ์ุ 
 คณะกรรมการเครือข่ายไดร่้วมกนักาํหนดแผนผลิต ในปีการผลิต 2549-2550 โดย
การร่วมกาํหนดชนิดพนัธ์ุขา้วท่ีจะมีการผลิต และจาํนวนพื้นท่ีท่ีจะใหมี้การดาํเนินการผลิต รวมทั้ง 
รอบการผลิตท่ีจะตอ้งกระจายกนัไป เพือ่ไม่ใหผ้ลผลิตเขา้มาในเดียวกนั และเป็นการวางแผนการ
ผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้มลด็พนัธ์ุ รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 13 
ตารางท่ี 13    แผนการผลิตของเครือข่ายผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ   ปีการเพาะปลูก 2549-2550 
 

ชนิดพนัธ์ุ จาํนวนพื้นท่ี 
(ไร่) 

จาํนวนผลผลิต 
(ตนั) 

จาํนวนเมลด็
พนัธ์ุ (ตนั) 

จาํนวนพื้นท่ีการผลิต 
ปากเกร็ด ไทรนอ้ย 

1. สุพรรณ 1 500 500 350 150 350 
2. สุพรรณ 60 500 500 350 200 300 
3. พิษณุโลก 500 500 350 100 400 
4. ราชินี 500 500 350 250 250 
5. ขาวปทุม 500 500 350 500 0 
6. พนัธ์ุอ่ืน ๆ  500 500 350 500 0 

รวม 3,000 3,000 2,100 1,700 1,300 
 
 ปัญหา และอุปสรรคการผลติเมลด็ข้าวพนัธ์ุ 

 ปัจจุบนัการขยายการดาํเนินการผลิตขา้ว และการยอมรับการถ่ายทอดความรู้การ
ใชเ้มลด็พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพในการผลิตขา้ว ทาํใหเ้กษตรกรมีความตอ้งการใชเ้มลด็พนัธ์ุมากยิง่ข้ึน 
สหกรณ์ท่ีมีโรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพ   และคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสถาบนัเกษตรกร 
จึงขยายการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วเพิ่มข้ึน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใชเ้มลด็พนัธ์ุขา้วของเกษตร เม่ือ
การปลูกขา้วพร้อม ๆ กนัจะทาํใหมี้ผลผลิตจาํนวนมากเขา้สู่โรงงาน ทาํใหโ้รงงานทาํการปรับปรุง
สภาพเมลด็พนัธ์ุไม่ทนั แต่บางช่วงมีผลผลิตมีผลผลิตนอ้ยไม่คุม้กบัการปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ 
นอกจากน้ีสถานการณ์ในปัจจุบนัมีการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีไม่ไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพมา
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จาํหน่ายมากทาํใหข้ายเมลด็พนัธ์ุขา้วไม่ได ้ ท่ีสาํคญัสมาชิกเป็นผูผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว แต่สมาชิกส่วน
ใหญ่ไม่นิยมซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีทาํการปรับปรุงแลว้จากสหกรณ์ไปทาํการเพราะปลูกนอ้ย 

4.3.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. กระบวนการผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วตอ้งอาศยัเกษตรกรท่ีมีความรู้ ความสามารถการ

ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว พื้นท่ีทาํการเพาะปลูกเมลด็ขา้วตอ้งเหมาะสม  ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วตอ้งราคายติุธรรม เป็นตน้ องคป์ระกอบดงักล่าวจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และทาํใหส้หกรณ์สามารถผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว (พนัธ์ุจาํหน่าย) ท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน
คุณภาพเมลด็พนัธ์ุ   

2. การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้วสหกรณ์จะตอ้งเนน้คุณภาพ มีการตรวจสอบ และปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดมาตรฐานเมลด็พนัธ์ุขา้วสหกรณ์ควรจดัทาํบนัทึกแหล่งผลิต เพื่อใหเ้กิด
ความน่าเช่ือถือ และใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนัทางการตลาดเมลด็พนัธ์ุขา้ว 

3. ควรจดัใหมี้การประกนัราคาผลผลิตขา้วพนัธ์ุขา้วล่วงหนา้ และสหกรณ์ควรทาํ
การผลิตเมลด็พนัธ์ุขา้ว ณ จุดคุม้ทุน  

4. สหกรณ์ควรจดัการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ กบัเครือข่ายอ่ืน 
เพื่อขยายตลาดใหก้วา้งขวางมากข้ึน และควรจดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัการใชเ้มลด็ขา้วพนัธ์ุ  และคุณภาพของเมลด็ขา้วพนัธ์ุของสหกรณ์  

5. ควรมีแผนการตลาดท่ีดีเพื่อใหมี้การจดัจาํหน่าย หรือหาลูกคา้ท่ีจะรับซ้ือเมลด็
ขา้วพนัธ์ุในปริมาณท่ีมากข้ึน จึงจะสามารถทาํใหเ้ครือข่ายผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุสามารถดาํเนินการ
ผลิตและรวมเป็นเครือข่ายได ้
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ภาพท่ี  11    กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ  จงัหวดันนทบุรี 
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4.4  เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
 4.4.1 ความเป็นมาของเครือข่าย 

เกิดจากการรวมตวัของสมาชิกเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งอาชีพหลกัและอาชีพ
เสริม เม่ือรวมตวัจดัตั้งกลุ่มอย่างถูกตอ้งก็จะนาํกลุ่มเขา้สังกดัสหกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นท่ี โดยสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด หรือบางส่วนตอ้งเป็นสมาชิกสามญั หรือสมาชิกสมทบของ 
สหกรณ์การเกษตรนั้น ๆ ทั้งน้ีรัฐจะจดัสรรงบประมาณ 60,000 บาทต่อกลุ่ม    ในการอบรมพฒันา
ทกัษะอาชีพ และเป็นทุนหมุนเวียนจาํนวนหน่ึง โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อสนับสนุนการ
ดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ 

จากขอ้มูลของสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี (2549) พบว่ามีกลุ่มอาชีพ 
สหกรณ์ท่ีไดด้าํเนินการจดัตั้งกลุ่ม และสังกดัสหกรณ์การเกษตรในอาํเภอต่าง ๆ จาํนวน 63 กลุ่ม 
โดยสงักดัสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จาํกดัจาํนวน 19 กลุ่ม สงักดัสหกรณ์การเกษตรบางกรวย 
จาํกดั จาํนวน 13 กลุ่ม สังกดัสหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จาํกดั จาํนวน 7 กลุ่ม สังกดัสหกรณ์
การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั จาํนวน 13 กลุ่ม สังกดัสหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง จาํกดั จาํนวน 5 
กลุ่ม และสังกดัสหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย  จาํกดั จาํนวน 5 กลุ่ม รายละเอียดดงัแสดงในตาราง
ภาคผนวกท่ี 2 

กลุ่มต่าง ๆ จะมีกิจกรรมในการผลิตสินคา้ต่าง ๆ เพื่อจาํหน่ายเป็นรายได ้ ใน
ลกัษณะการแปรรูปอาหารหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภณัฑจ์ากผา้  การตดัเยบ็เส้ือผา้  
และศิลปะประดิษฐ ์ เป็นตน้ แต่มกัจะประสบปัญหาดา้นการตลาด และดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑไ์ม่ดีพอ  ขาดการบริหารจดัการ  และทุนดาํเนินงาน  เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัพบวา่บางกลุ่มเป็นกลุ่มจดัตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง บางกลุ่มรวมตวักนัจดัตั้ง
ข้ึนเพื่อตอ้งการเงินทุนสนบัสนุนเท่านั้น ทาํใหก้ารบริหารจดัการกลุ่มประสบผลสาํเร็จไดค่้อนขา้ง
ยาก อยา่งไรกต็ามมีหลาย ๆ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีประสบผลสาํเร็จในการรวมกลุ่มการบริหาร
จดัการ  และการจดัหาตลาดเพื่อจาํหน่ายสินคา้ มีการติดต่อกบับริษทัเอกชน หรือแหล่งจาํหน่ายต่าง 
ๆเพื่อนาํสินคา้ไปเสนอหรือวางขาย แต่กย็งัมีอีกหลายกลุ่มท่ีพึ่งรวมตวักนัดาํเนินการยงัตอ้งการ
สนบัสนุนส่งเสริมอีกหลายประการ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี ได้
ประสานงานใหค้วามช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา แต่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ดงัท่ีกล่าวมา ยงัไม่มีการรวมตวั
กนัเป็นเครือข่าย ยงัอยูใ่นลกัษณะต่างคน ต่างทาํ ต่างกลุ่ม ต่างคิด ขาดการวิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางการแกไ้ขร่วมกนั 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี การส่งเสริมและ
พฒันาธุรกิจสหกรณ์รวมทั้งการบริหารจดัการสหกรณ์กลุ่มต่างๆ จดัข้ึนภายในจงัหวดัเพื่อให้กลุ่ม
สามารถดาํเนินธุรกิจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยมีสหกรณ์การเกษตร (สกก.) เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานดาํเนินธุรกิจสหกรณ์ภายในพื้นท่ีอาํเภอต่าง ๆ ซ่ึงกลุ่มอาชีพสหกรณ์ก็เป็นกลุ่มภาค
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ประชาชนกลุ่มหน่ึงท่ีมีการรวมกลุ่มกนัในพื้นท่ีเพื่อดาํเนินการผลิตสินคา้จาํหน่ายโดยกิจกรรมกลุ่ม
ก็มีความหลากหลายกนัไปตามความสามารถประสบการณ์ของกลุ่มนั้น ๆ  สามารถเเบ่งได ้2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ 
  1.กลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีดาํเนินกิจกรรมกลุ่มเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ในการบริโภค
เช่น กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตถัว่สมุนไพร  อาํเภอเมืองนนทบุรี  กลุ่มสตรีและเยาวชน ฯ บางกร่าง 
อาํเภอเมืองนนทบุรี เป็นตน้ 
  2. กลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีดาํเนินกิจกรรมกลุ่มเก่ียวกบัประดิษฐก์รรม  เช่น กลุ่ม
อาชีพสหกรณ์สืบสานวฒันธรรมไทย  อาํเภอเมืองนนทบุรี  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธูปหอม อาํเภอบาง
กรวย  และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่ิงประดิษฐจ์ากผา้ใยบวั  อาํเภอปากเกร็ด  เป็นตน้   
 4.4.2  การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
  การดําเนินงานหนุนเสริมของทมีวจัิย 

 1. ทีมวิจยัจดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัลกัษณะโครงการฯ และแนวทางการดาํเนินงาน  
 2.ศึกษาสถานภาพการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส  และปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน  
 3. กลุ่มอาชีพสหกรณ์เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นไปได ้คือ อยากให้
มีกิจกรรมท่ีดาํเนินการร่วมกนัและก่อใหเ้กิดผลประโยชน์กบัทุก ๆ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีมีอยูน่ั้นคือ
การจดัตลาดจาํหน่ายสินคา้ร่วมกนั 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ เพื่อเป็นคณะทาํงานในการ
ดาํเนินงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีมาจากอาํเภอต่าง ๆ รวม 10 คน   

 5. การดาํเนินงานสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ระยะแรกกลุ่มไดเ้สนอ
แนวความคิดในการจดัตลาดจาํหน่ายสินคา้ร่วมกนัโดยใชพ้ื้นท่ีตลาดท่านํ้ านนท์เป็นจุดจาํหน่าย
สินคา้ ซ่ึงจดัข้ึนประมาณเดือนตุลาคม 2548 รวม 5 วนั   

 6. จดัประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ร่วมกบัทีมวิจยัเป็นระยะ 
เพื่อวางแผนในการดาํเนินการจดัตลาดจาํหน่ายสินคา้  โดยทีมวิจยัและเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังาน 
สหกรณ์จังหวดันนทบุรีคอยเป็นท่ีปรึกษา เพื่อผลกัดันให้เครือข่ายดาํเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
มากกว่าการรอการสนบัสนุนจากภาครัฐเหมือนในอดีตท่ีผา่น  กล่าวคือ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
นนทบุรีจะเป็นผูจ้ดัหาสถานท่ี  และเตรียมการจดังานจาํหน่ายสินคา้ให้ โดยกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท่ี
สนใจก็แสดงความจาํนงขอออกร้านดว้ยเท่านั้น ไม่ตอ้งมีการบริหารจดัการหรือเสียค่าใชจ่้ายเพียง
บางส่วนเท่านั้น   
 7. ประชุมร่วมกบัเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์เพื่อสรุปผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
ฯ และวางกรอบทิศทางในการดาํเนินงานคร้ังต่อไปเพื่อให้เครือข่ายของกลุ่มมีความเขม้แขง็และ
ความร่วมมือกนัมากยิ่งข้ึน  โดยไดจ้ดัตลาดจาํหน่ายสินคา้ร่วมกนัอีกคร้ังซ่ึงใชพ้ื้นท่ีตลาดท่านํ้ า
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นนท์เป็นจุดจาํหน่ายสินคา้เช่นเดิม ซ่ึงจดัข้ึนประมาณเดือนมีนาคม 2549 รวมทั้งสรุปผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีจดัในแต่ละคร้ังลกัษณะเครือข่ายดงัแสดงในภาพท่ี 12         และ
ภาพกิจกรรมเครือข่ายฯในภาพท่ี 13 
 การดําเนินงานของเครือข่าย 

ลกัษณะการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในอดีตท่ีผ่านมาแต่ละกลุ่มไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี โดยแต่ละกลุ่มอาชีพสหกรณ์จะ
ได้รับการจัดสรรช่วยเหลืองบประมาณเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานเป็นต้นทุนซ้ือปัจจัยการผลิต 
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ  ในระยะท่ีผ่านมากลุ่มอาชีพสหกรณ์ท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่างก็มุ่งเน้นการ
ผลิตสินคา้จาํหน่ายในพื้นท่ีของตนเองและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเป็นหลกั  บางคร้ังก็ได้รับการติดต่อ
ประสานงานให้ออกไปจาํหน่ายสินคา้ในพ้ืนท่ีต่างอาํเภอ  ต่างจงัหวดับา้งข้ึนอยูก่บัความพอใจของ
กลุ่มนั้น ๆ และโอกาสท่ีจะจาํหน่ายสินคา้ไดห้รือลกัษณะการจดัตลาดนั้นสอดคลอ้งกบัสินคา้ของ
กลุ่มตนหรือไม่ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานพบว่าปัญหาหลกัท่ีสาํคญัในกลุ่มอาชีพสหกรณ์ก็คือ  
การขาดความเขม้แขง็ ความร่วมมือกนั และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ภายในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย  
ตลอดจนขาดการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานของรัฐและกลุ่มสมาชิก   ซ่ึงจากปัญหาเหล่าน้ีเอง
ทาํให้เกิดการรวมตวักนัข้ึนของสมาชิก  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและสร้างความเขม้แข็งภายในกลุ่ม
เครือข่าย โดยไดมี้การรวมกลุ่มกนัเพื่อแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกนัภายในกลุ่มดา้นวิชาการ   
ดา้นการเงิน   และการแลกเปล่ียนวตัถุดิบต่าง ๆ เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้การรวมกลุ่มยงัช่วยสร้าง
ความเขม้แขง็  และการร่วมกนัหาตลาดจาํหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึนอีกดว้ย  

ภาพท่ี 12  ลกัษณะเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์  จงัหวดันนทบุรี 

เครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ

อ.ไทรนอ้ย

จ.สุรินทร์

อ.ปากเกร็ดอ.เมือง

อ.บางใหญ่

อ.บางบวัทอง

อ.บางกรวย

จ.สมุทรสาคร

จ.กาญจนบุรี
จ.สระบุรี

จ.สุพรรณบุรี

จ.นครปฐม

จ.ขอนแก่น

จ.เชียงใหม่

จ.อตุรดิตถ์

จ.ปทุมธานี
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4.4.3 วตัถุประสงค์ /เป้าหมาย 
1.เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งท่ีจดและท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนไดเ้กิดเวทีพดูคุย

แลกเปล่ียนความรู้ และขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิต  การจาํหน่ายสินคา้  รับทราบปัญหาของแต่ละ
กลุ่ม และส่ิงท่ีแต่ละกลุ่มทาํแลว้สาํเร็จ  หรือทาํแลว้ลม้เหลวในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 

2.เพื่อพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหา และขอ้ตกลงเครือข่ายร่วมกนั รวมทั้งความ
ตอ้งการท่ีกลุ่มตอ้งการในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ 

4.4.4 แนวทางการดําเนินการ 
ทีมวิจัยจึงได้ทําการจัดประชุมข้ึนเพื่อพูดคุยและแลกเปล่ียนกันภายในกลุ่ม

เครือข่าย   ซ่ึงกลุ่มเครือข่ายไดร่้วมกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานของเครือข่ายไวโ้ดยสังเขป
ดงัน้ี 

1.จัดหาแหล่งตลาดจาํหน่ายสินคา้เพื่อให้มีกิจกรรมของกลุ่มมากข้ึนเครือข่าย
สมาชิกจะไดมี้ความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม สามารถร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ เพื่อให้กลุ่มเกิดความ
สามคัคี และมีความยัง่ยนื โดยมีการจดัทาํกิจกรรมร่วมกนั 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานในการจดัหาตลาดจาํหน่ายสินคา้ ตลอดจน
ประสานงานกบัผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถนาํสินคา้มาจาํหน่ายได ้และควรมีหน่วยงาน
ของรัฐเขา้มาช่วยประสานงานระหวา่งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ 

3. เชิญกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ ภายนอกจงัหวดัเขา้มาร่วมจาํหน่ายสินคา้  เพือ่ใหเ้กิด
ความหลากหลายในการจาํหน่ายสินคา้ และเพื่อสร้างเครือข่าย ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
การจาํหน่ายสินคา้ใหม้ากข้ึนสามารถนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการขยายตลาด
ใหเ้พิ่มอีกข้ึนดว้ย 
 4.4.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 1.เครือข่ายจะสาํเร็จไดต้อ้งข้ึนกบัศกัยภาพของผูน้าํกลุ่มท่ีจะเป็นบุคคลสาํคญัใน
การท่ีจะสร้างความเขา้ใจกบัสมาชิก และคิดหาแนวทางท่ีจะพฒันาเครือข่าย หรือขยายเครือข่ายให้
กวา้งมากข้ึน  
 2.กิจกรรมท่ีจะนาํมาเช่ือมโยงเครือข่ายตอ้งเป็นส่ิงท่ีกลุ่มอาชีพสหกรณ์กาํลงัให้
ความสนใจท่ีจะทาํ และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม องคก์รดว้ย  รวมทั้งควรจะมีการทาํขอ้ตกลงหรือ
สญัญาความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเครือข่าย  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และองคค์วามรู้ร่วมกนั 

 3. ควรจดัทาํแผนกลยทุธ์หรือกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน เพื่อจะไดมี้แผนงาน 
กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนัในเครือข่ายชดัเจน แต่ละกลุ่มจะไดท้ราบภารกิจ หนา้ท่ีอนัเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในเครือข่าย แต่การจดัทาํกรอบทิศทางจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความพร้อม และไม่ควรมี
รูปแบบท่ีเป็นวิชาการ แต่ควรเนน้ส่ิงท่ีร่วมกนัคิดและดาํเนินการไดเ้ลย เพื่อแกปั้ญหา หรือสนอง
ความตอ้งการท่ีกลุ่มมีความประสงค ์
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ภาพท่ี  13    กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์  จงัหวดันนทบุรี 
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4.5 เครือข่ายผู้ผลติเกษตรปลอดภัยจากสารพษิ 
 4.5.1 ความเป็นมาของเครือข่าย 

เกิดจากยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดันนทบุรี   โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
กิจกรรมการผลิตการเกษตรปลอดภยั ตอ้งการรณรงคส่์งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรในจงัหวดัไดมี้
การผลิตพืช  สตัวใ์หป้ลอดภยัจากสารพิษ มีความรู้ ความเขา้ใจการใชปุ๋้ยเคมี และสารเคมีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ตลอดจนปรับเปล่ียนมาใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  พร้อมทั้งพฒันาปรับปรุงฟาร์มใหไ้ด้
มาตรฐานโดยเนน้ใหผู้ผ้ลิตและผูบ้ริโภคมีสุขภาพท่ีดี    การดาํเนินงานโครงการฯ ดงักล่าว
ประกอบดว้ยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดแ้ก่ สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
นนทบุรี  สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดันนทบุรี  สาํนกังานประมง
จงัหวดันนทบุรี  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  
และสาํนกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดันนทบุรี  

โดยหน่วยงานจะรับผดิชอบโครงการฯตามภารกิจหลกัของหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน ในส่วนของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี รับผดิชอบพฒันากลุ่มผูผ้ลิตเกษตร
ปลอดภยัจากสารพิษ  ใหมี้การรวมกลุ่ม และมีการบริหารการจดัการกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็  โดยใช้
หลกัการและวธีิการสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการกลุ่มฯ  หลงัจากนั้นทีมวิจยัไดป้ระชุม
ปรึกษาหารือ  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน และสถานการณ์ของกลุ่มแลว้ลงไปพบปะพดูคุยเพือ่ศึกษา
ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูเ่ดิมในกลุ่มนั้นๆ ปรากฏวา่ประธาน   คณะกรรมการ  และสมาชิกมีการร่วมมือ  
เสียสละ  มีจิตวิญญาณ และพร้อมท่ีจะสร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษจงัหวดั
นนทบุรี 

4.5.2  การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการจดัตั้งกลุ่มและ

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และไดร่้วมกบัทีมวิจยัในการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพของกลุ่ม และ
กาํหนดกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน โดยมีเป้าหมายและแนวทางในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1.เพิ่มช่องทางการตลาดใหก้บักลุ่มในการหาสถานท่ีจาํหน่ายผลผลิต 
2.สร้างอาํนาจการต่อรองในตลาดกบักลุ่มพอ่คา้ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้

คาํแนะนาํ ปรึกษาในดา้นต่างๆ 
3.แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  ประสบการณ์    ความรู้ทั้งภายในและนอกกลุ่ม 
4.สร้างโอกาส  ความมัน่ใจ  ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยเฉพาะการมีสถานท่ีจาํหน่ายท่ี

ชดัเจน และมีใบรับรองสินคา้ท่ีผลิตของกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 
5.ศึกษาวางแผนการผลิต  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการตลาดในการเพิ่ม

หรือลดการผลิต 
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6.การประชาสมัพนัธ์รณรงคส์ร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองเกษตร
ปลอดภยัผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 

4.5.3 วตัถุประสงค์ /เป้าหมาย 
1.เพื่อตอ้งการใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ  รวมตวักนัจดัตั้งกลุ่ม

และมีการบริหารการจดัการกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็ 
  2.เพื่อตอ้งการใหก้ลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ  ไดมี้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์  การบริหารจดัการกลุ่ม  การผลิต และการตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัจาก
สารพิษร่วมกนั 
 4.5.4 แนวทางการดําเนินการ 

 แนวทางการหนุนเสริมของทมีวจัิย 
 1.ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ รวบรวมขอ้มูลภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร

ผูผ้ลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ ซ่ึงเป็นราษฎรท่ีทาํการปลูกขา้ว  ปลูกผกั และเล้ียงปลาใน
จงัหวดันนทบุรี  พร้อมทั้งจดัเวทีช้ีแจงรายละเอียดโครงการวิจยั  วตัถุประสงค ์และรูปแบบของการ
ทาํงานของทีมวิจยั กบักลุ่มเป้าหมายต่างๆเพ่ือทาํความเขา้ใจเร่ืองลกัษณะเครือข่าย  แนวทางการ
บริหารจดัการ  สร้างความยัง่ยนื หรือการคงอยูข่องเครือข่ายท่ีสร้างข้ึนมา รวมทั้งใหก้ลุ่มไดท้าํการ
ประเมินตนเอง   ปัจจุบนัเกษตรกรท่ีทาํการเกษตรปลอดภยัจากสารพิษมีประมาณ 300 คน ไดจ้ดัตั้ง
กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ  รวมกลุ่มกนัหลวมๆอยูบ่า้งแลว้จาํนวน 15 กลุ่ม  เฉล่ียกลุ่ม
ละ 20 คน 

 2.หลงัจากนั้นทีมวิจยัไดร่้วมกบัจงัหวดันนทบุรีจดัสมัมนา  และทศันศึกษาดูงาน
ใหแ้ก่กลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพษิ เพื่อใหก้ลุ่มมีความรู้  ความเขา้ใจ ดงัน้ี 

2.1 คน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  รู้ศกัยภาพของกลุ่มเพื่อเป็น
แนวทางพฒันากลุ่มใหเ้ขม้แขง็ 

2.2 เกิดการเรียนรู้กระบวนการบริหารจดัการ  เกิดความร่วมมือในการพฒันากลุ่ม 
2.3เกิดความรู้ดา้นการตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยัจากสารพิษตลอดจนแนว

ทางการเช่ือมโยงจดัจาํหน่าย  และพฒันาคุณภาพสินคา้ 
2.4 ทราบแนวโนม้ความตอ้งการของตลาด พอ่คา้ หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ใน

การขบัเคล่ือนตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยั      
2.5 ทราบรูปแบบการตลาดสินคา้เกษตรปลอดภยั  การผลิต การบรรจุภณัฑ ์ และ

การขนส่งสินคา้เกษตรปลอดภยั 
2.6 การสร้างเครือข่าย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั การอยูร่่วมกนัของเครือข่ายกลุ่ม

ผูผ้ลิตสินคา้เกษตรปลอดภยั 
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 3.คดัเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษเพื่อเป็น

คณะทาํงานในการดาํเนินงาน กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย  ซ่ึงคณะ
กรรมการฯ ประกอบดว้ยตวัแทนจากกลุ่มปลูกขา้ว  ปลูกผกั และเล้ียงปลาจากอาํเภอต่าง ๆ การ
ดาํเนินงานสร้างเครือข่ายของกลุ่มฯ ระยะแรกๆไดเ้สนอแนวความคิดในการจดัตลาดจาํหน่าย
ผลผลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษร่วมกนั  และจดัเตรียมขอ้มูลความพร้อมของกลุ่มในการ
ประสานงานหน่วยงานของรัฐในการกาํหนดนโยบาย แนวทางในการส่งเสริม และแกไ้ขปัญหา 
 4.จดัประชุมคณะกรรมการ สมาชิกเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ
ร่วมกับทีมวิจัย เพื่อวางแผนในการดําเนินงานพฒันาเครือข่าย  และวางกรอบทิศทางในการ
ดาํเนินงานเพื่อใหเ้ครือข่ายของกลุ่มมีความเขม้แขง็และความร่วมมือกนัมากยิง่ข้ึนโดยมีทีมวิจยัและ
เจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรีเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํลกัษณะเครือข่ายดงัแสดง
ในภาพท่ี 14 และภาพกิจกรรมเครือข่ายฯในภาพท่ี 15 

เครือข่ายกลุ่มผลิตเกษตรฯ

กลุ่มปลา

กลุ่มข้าว กลุ่มผัก

สนง. เกษตร

สนง. สหกรณ์

สนง. ประมง

กลุ่ม 7
กลุ่ม 4 กลุ่ม 10

กลุ่ม 12

กลุ่ม 13

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 6

กลุ่ม 14

กลุ่ม 3
กลุ่ม 5

กลุ่ม 8

กลุ่ม 9

กลุ่ม 11
กลุ่ม 15
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ภาพท่ี 14  ลกัษณะเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ  จงัหวดันนทบุรี 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี  15    กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ  จงัหวดันนทบุรี 
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4.5.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1.ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรีไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ของการรณรงคส่์งเสริม
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรในจงัหวดัไดมี้การผลิตพืช  สตัวใ์หป้ลอดภยัจากสารพิษ แบบบูรณาการซ่ึง
ในพื้นท่ีจงัหวดัมีโครงการ  แผนงานอยูแ่ลว้ทาํใหก้ารเช่ือมโยงเครือข่ายเกิดข้ึนไดง่้าย โดยเฉพาะมี
หน่วยงานมากมายในพ้ืนท่ีสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนดว้ย  
อยา่งไรกต็ามกข้ึ็นอยูก่บัความสามารถในการเขา้ถึงหรือสร้างความเขา้ใจกบัทางจงัหวดัดว้ยหากทาํ
ไดก้จ็ะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยหนุนเสริมการทาํงานของทีมวิจยั  รวมทั้งการของบประมาณ
สนบัสนุนพฒันากลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษเพิ่มเติมกบัทางจงัหวดัไดอี้กดว้ย 

 2.เครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษท่ีรวมกลุ่มข้ึนมาประกอบดว้ย
กลุ่มบุคคลท่ีทาํการเกษตรปลูกขา้ว  ปลูกผกั และเล้ียงปลาท่ีมีอยูแ่ลว้ในพื้นท่ีและรวมกลุ่มอยูอ่ยา่ง
หลวมๆ อยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั มีการทาํธุรกิจคลา้ย ๆ กนั และมีความเช่ือถือไวว้างใจกนั ทาํให้
แนวทางหรือเป้าหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั โอกาสท่ีจะพฒันาเป็นเครือข่ายจึง
สามารถทาํไดใ้นอนาคต 
 จากการดาํเนินงานวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี
ตลอดระยะเวลา 1 ปี ทีมวิจยัจงัหวดันนทบุรีประกอบไปดว้ยผูน้าํกลุ่มสหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีจาก
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  กรมป่าไม ้ และนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้
เนน้การสร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงกนัในแต่ละกลุ่มเครือข่าย  ใน
การดาํเนินงานดงักล่าวทีมวจิยัไดใ้ชก้ระบวนการต่อยอดจากกลุ่มองคก์ร สหกรณ์ หรือเครือข่ายเดิม
ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี โดยเครือข่ายท่ีทีมวิจยัใชเ้ป็นแกนนาํหลกั ไดแ้ก่ ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั  เพือ่
เช่ือมโยงการดาํเนินงานดา้นเครือข่ายธุรกิจการเงิน  เครือข่ายแลกเปล่ียนสินคา้ โดยระบบการหกั
บญัชี (Account  Trade)  และใชเ้ป็นเครือข่ายการเรียนรู้  นอกจากนั้นไดเ้ช่ือมโยงใหเ้กิดเครือข่าย
กลุ่มผูผ้ลิตเมลด็ขา้วพนัธ์ุ  เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์  และเครือข่ายผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจาก
สารพิษ เป็นตน้    โดยเครือข่ายดงักล่าวมีการวางกรอบทิศทาง และรูปแบบการดาํเนินงานแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของเครือข่าย และความพร้อมขององคก์รหรือสมาชิก  สุดทา้ยโครงการวิจยัได้
จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อใหเ้ครือข่ายต่างๆไดมี้โอกาสรู้จกัพดูคุยแลกเปล่ียน  สร้างความ
เขา้ใจ  สร้างสมัพนัธ์ท่ีดี  ดงัแสดงในภาพกิจกรรมเครือข่ายฯในภาพท่ี 16 อนัเป็นเวทีท่ีทาํใหเ้กิดการ
เช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 17 
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ภาพท่ี   16  กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และสร้างพนัธมิตรธุรกิจสหกรณ์   



  

 
ภาพที่  17  ลกัษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และสร้างพนัธมิตรธุรกิจสหกรณ์  จงัหวดันนทบุรี 

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
(เครือข่ายธุรกิจการเงิน)

สกก.บางใหญ่

สกก.บางกรวย

สก.ผูผ้ลิตฯ

สกต.การตลาดฯ

สกก.ปากเกร็ด

สอ.ตาํรวจ

สกก.ไทรน้อย สกก.บางบัวทอง

สกก.เมือง

เครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ
เครือข่ายกลุ่มเมล็ดฯ

เครือข่ายเกษตรฯ

เครือข่ายแลกเปลี่ยนฯ

กลุ่มปลา

กลุ่มข้าว

กลุ่มผกั

กลุ่ม 2
กลุ่ม 4

กลุ่ม 7
กลุ่ม 10

กลุ่ม 12

กลุ่ม 1 กลุ่ม 13
กลุ่ม 6

กลุ่ม 14

กลุ่ม 5

กลุ่ม 8

กลุ่ม 9

กลุ่ม 11

กลุ่ม 3

กลุ่ม 15

กลุ่มผูผ้ลิตปากเกร็ด

กลุ่มผูผ้ลิตไทรน้อย

จังหวดั

จังหวดั

จังหวดั

จังหวดั

จังหวดั

จังหวดั จังหวดั

จังหวดั

จังหวดั
จังหวดั

จังหวดั
จังหวดั

การเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ 
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บทที ่5  
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 

5.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ 
 

พฤติกรรมบุคคล     รายได ้/ ระดบัความเป็นอยู ่  โครงสร้างของครอบครัว/บุคคล 
  
                              การสร้างเครือข่ายคุณค่า 
       

 

            รูปแบบ/วิธีการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
                   
  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความยากจน        

 
5.2 สรุปผลการวเิคราะห์ทีช้ี่ให้เห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการจดทะเบียนคนจนท่ีพบ คือ แบบฟอร์มการจดทะเบียน
อาจไม่ครอบคลุมความตอ้งการทุกอยา่งท่ีชาวบา้นตอ้งการ   ชาวบา้นมาจดทะเบียนตามๆกนัในหมู่
ญาติพี่นอ้งคนรู้จกั  และคิดวา่เป็นส่ิงท่ีควรได ้    ขอ้มูลท่ีไดบ้างคร้ังเป็นขอ้มูลท่ีไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริง 
ทาํใหต้อ้งมีการคดักรองอีกชั้นหน่ึง ก่อนท่ีจะนาํไปเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  
ดงันั้นการแกไ้ขปัญหาความยากจนมีหลายลกัษณะตามปัญหาและความตอ้งการของผูท่ี้ประสบปัญหา 
หรือการทาํงานของภาครัฐมีดงัน้ี 
 1. ด้านอาชีพ   ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่  
  สร้างงานและหาแหล่งงานให ้
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  พฒันาฝีมือแรงงาน  ฝึกอบรม เพิ่มทกัษะความรู้ 
  แนะแนวอาชีพ 
  พฒันาการตลาด 
  พฒันาธุรกิจชุมชน 
  พฒันาและใชอ้งคค์วามรู้เทคโนโลย ี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามความเหมาะสม 
 2. การบริหารจัดการ   ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ 
  ใหทุ้กพื้นท่ีมีระบบฐานขอ้มูลท่ีบูรณาการถูกตอ้งและทนัเหตุการณ์ 
  ใหชุ้มชนมีวิถีชีวิตตามระบบเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจดัการระบบขอ้มูลเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีดี 
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  ใหส่้วนราชการบูรณาการฐานขอ้มูลจงัหวดัเป็นระบบเดียว 
  ใหมี้การติดตามประเมินผลการแกไ้ขปัญหา/ความสาํเร็จในทุกระดบั 
 3. หนีสิ้น  ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ 
  แกไ้ขปัญหาหน้ีสินในระบบ 
  แกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนลูกคา้ ธกส. 
  แกไ้ขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
  เจรจาประนอมหน้ี 
 4. แหล่งทุน  ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ 
  จดัหาแหล่งเงินทุนในชุมชน (กทบ. กลุ่มออมทรัพย ์SML) 
  จดัหาแหล่งเงินทุนธนาคารเฉพาะกิจ (ธกส. SME Bank ธนาคารออมสิน) 
 5. แผนเพิม่รายได้และพฒันาชุมชน  ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ 

พฒันาครัวเรือนใหมี้ผลผลิตเพียงพอต่อความเป็นอยู ่
  พฒันาชุมชนใหผ้ลผลิตเหลือเพื่อการคา้ 
  พฒันากลุ่มเพือ่ความยัง่ยนืของระบบเศรษฐกิจ 
 6.สังคม  ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ 
  ใหส้วสัดิการและประชาสงเคราะห์ 
  ใหก้ารศึกษาความรู้ท่ีประกอบอาชีพได ้
  ปลูกฝังคุณธรรม  สร้างสงัคมสงบสุข ปลอดภยั สมานฉนัท ์
 7.โครงสร้างพืน้ฐาน  ลกัษณะการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก่ 
  พฒันาท่ีอยูอ่าศยั (สร้างบา้นเอ้ืออาทร บา้นมัน่คง ปรับปรุงขยายขนากท่ีอยูอ่าศยั ) 
  พฒันาท่ีดินทาํกิน (วางแผน  แปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน) 
  พฒันาแหล่งนํ้า ระบบส่งนํ้า คุณภาพดิน 
 บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
  กลุ่มคนท่ีเป็นตวัจกัรสาํคญัท่ีจะมีบทบาทในการขบัเคล่ือนสหกรณ์ ไดแ้ก่ผูน้าํ 
สหกรณ์ ภายใตก้ารสนบัสนุนของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจา้ของ ดงันั้นในทิศทางการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในปัจจุบนั จึงมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีสาํคญัของการพฒันาคนคือ ใหค้นสหกรณ์มี
จิตสาํนึกอยากร่วมมือกนั ช่วยเหลือตนเอง  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  รู้จกัประหยดัและมีจริยธรรม 

 ทีมวิจยัไดด้าํเนินการใน 3 ประเดน็หลกั คือ 
  1.การสร้างจิตวิญญาณสหกรณ์แก่ผูน้าํสหกรณ์ 
  2.การสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ร
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 
  3.การสร้างพนัธมิตรระหวา่งองคก์ร  สหกรณ์ ใหเ้กิดเป็นเครือข่ายคุณค่า 
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  การดาํเนินการภายใตก้รอบแนวคิดดงักล่าว จะตอ้งเร่ิมดว้ยความสมคัรใจของผูน้าํ 
สหกรณ์องคก์รท่ีตระหนกัเห็นความสาํคญัก่อนอ่ืน หลงัจากนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของทีมวิจยัท่ีจะสร้าง
กระบวนการใหก้บัผูน้าํท่ีจะตอ้งไปในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินนั้นๆดว้ย  ผลท่ี
เกิดข้ึนคือ ผูน้าํกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ไดต้ระหนกัเห็นความสาํคญัของการร่วมมือกนัมีเครือข่าย
วิทยาการท่ีเปิดโอกาสใหค้นสหกรณ์ในจงัหวดัมาแลกเปล่ียนรู้และสนบัสนุนร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่ม
องคก์ร และสหกรณ์ภายใตผู้น้าํท่ีสมคัรใจและสนใจเขา้ร่วมโครงการ มีแผนการดาํเนินงาน ซ่ึงจะ
นาํไปใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มของกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ ท่ีจะทาํใหอ้งคก์รมีแผนการทาํงานในเชิงรุกมากกวา่การตั้งรับหรือมากกวา่ท่ีเคยเป็น แมว้า่
ทีมวิจยัจะไม่มัน่ใจในความยัง่ยนืของเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเกิดข้ึน แต่ท่ีสาํคญักม็ัน่ใจไดว้า่ไดด้าํเนินการ
สร้างคน  สร้างผูน้าํบนวิถีสหกรณ์ เม่ือคนมีความพร้อมในเร่ืองจิตวิญญาณความเป็นสหกรณ์  มีทกัษะ
และประสบการณ์ในเร่ืองการบริหารจดัการสหกรณ์บนวถีิสหกรณ์ กจ็ะสามารถขบัเคล่ือนใหก้ลุ่ม  
องคก์ร สหกรณ์เป็นเครือข่ายคุณค่าเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกและชุมชนในการแกไ้ขปัญหาความยากจนได ้
  โดยท่ีจริงแลว้การแกไ้ขปัญหาความยากจนมีมานานแลว้แต่อยูใ่นลกัษณะท่ีภาครัฐคิด
และจดัการให ้โดยท่ีภาคประชาชนเป็นผูรั้บการพฒันาท่ีคนอ่ืนคิดแทน  แต่การท่ีใหภ้าคประชาชนเขา้
มามีบทบาทเป็นแกนหลกัในการจดัทาํแผนชุมชนนั้น ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะทาํ
ใหเ้กิดทิศทางการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีภาคประชาชนไดร่้วมกนัคน้หาตวัตนท่ีใชก้ารสาํรวจขอ้มูล
เป็นเคร่ืองมือทาํใหค้น้พบปัญหา ความตอ้งการ และศกัยภาพตนเอง  แลว้ภาครัฐจึงเขา้ไปเสริมในส่ิงท่ี
เขามีศกัยภาพอยูแ่ลว้  และทาํใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐแลภาคประชาชนในลกัษณะ
หุน้ส่วนของการพฒันานั้นเอง 
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บทที ่6  
สรุป  และข้อเสนอแนะ 

  

6.1 สรุปผลการดําเนินการ 
 6.1.1 แผนการวจัิยของทมีนนทบุรี 

ทีมวิจยัจงัหวดันนทบุรีไดว้างแผนการวจิยัท่ีประกอบดว้ย  5 ขั้นตอน คือ 
 1) การศึกษาสถานการณ์  และบทบาทการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ 

ประชาชนและเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงประกอบดว้ย 6 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง
นนทบุรี  อาํเภอปากเกร็ด  อาํเภอบางกรวย  อาํเภอบางบวัทอง  อาํเภอบางใหญ่  และอาํเภอไทรนอ้ย 

 2) การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์  องคก์รประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ตามโครงการแกไ้ขความยากจนของศูนยอ์าํนวยการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความ
ยากจน  (ศตจ.)   กระทรวงมหาดไทย  

 3) การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม องคก์ร เร่ืองการจดัทาํกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานขององคก์ร   และการเช่ือมโยงเครือข่าย 

 4) การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม องคก์รประชาชน 
 5) การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร  และการเช่ือมโยงเครือข่าย 

 6.1.2 ผลการดาํเนินงานตามแผนการวจัิย 
การดาํเนินงานของทีมวิจยัไดด้าํเนินการไปตามกระบวนการวจิยั และแผนการวิจยั

ทั้ง 5 ขั้นตอน แต่รูปแบบในการดาํเนินงานไดมี้การปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ และความ
เหมาะสม  ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือเร่ิมดาํเนินการจริงในพ้ืนท่ีพบวา่สถานการณ์ และวฒันธรรมของกลุ่ม
และองคก์รมีความแตกต่างจากกลุ่ม องคก์ร ท่ีอยูใ่นชนบท ทีมวิจยัจึงไดป้ระชุมหารือกนัอีกคร้ัง 
และมีความคิดเห็นวา่ ถา้ดาํเนินการตามแผนท่ีวางไวท้ั้งหมดอาจจะไม่ทนัเวลาและไดผ้ลตามท่ี
คาดหมายไว ้   จึงไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการดาํเนินงานใหม่อีกคร้ัง แต่ยงัใชก้รอบการ
ดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีวางไวก่้อนหนา้น้ีทั้ง 5 ขั้นตอน  

ทีมวิจยัไดป้รับกระบวนการและวิธีการใหม่ โดยการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการระดม
ความคิดจากทีมวิจยั ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูน้าํกลุ่มสหกรณ์ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีมาเป็นเวลานาน มี
ประสบการณ์เห็นการขบัเคล่ือน และการคงอยูข่องกลุ่มต่าง ๆในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีมาพอสมควร 
จึงไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมาย  และแนวทางของการดาํเนินงานวา่จะมุ่งเนน้กลุ่ม  องคก์ร ท่ี
เช่ือมโยงกบั สหกรณ์ต่าง ๆ เป็นหลกั  จากนั้นจึงจะกระจายสู่กลุ่มองคก์รภาคประชาชนอ่ืน ๆ  การ
ดาํเนินงานจะเร่ิมไปเป็นเครือข่าย ๆไป พร้อมการหนุนเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปตาม
ศกัยภาพและความพร้อมของกลุ่ม  เนน้การเช่ือมโยงเครือข่ายผา่นกิจกรรมหลกัร่วมกนั จนกระทั้ง
เม่ือเครือข่ายก่อตวั และสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเองในระดบัหน่ึง จึงจะจดัการประชุมเช่ือมโยง
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เครือข่ายรวมทั้งหมด ดงันั้นจาํนวนคร้ังการจดักิจกรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่ายจะแตกต่างกนัไป ถา้
กลุ่มใดมีความสนใจ และความพร้อมทีมวจิยัจะมีกิจกรรมร่วมค่อนขา้งมาก หรือบางกลุ่ม   หรือ
เครือข่ายถา้ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแลว้ระยะหน่ึง    แต่กลุ่มไม่สนใจหรือไม่พร้อมในการเช่ือมโยง
เครือข่ายทีมวจิยักจ็ะหนุนเสริมในประเดน็อ่ืน ๆ แทน  

การช้ีวดัวา่กลุ่มหรือเครือข่ายท่ีตั้งข้ึนจะมีความเขม้แขง็และยัง่ยนืมากนอ้ยแค่ไหน 
ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดคือ สมาชิก และกลุ่มแกนนาํของเครือข่ายนั้น ๆวา่ สนใจหรือพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือน
การดาํเนินงานต่อไปหรือไม่ รวมทั้งปัจจยัแวดลอ้ม สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสงัคมใน
อนาคตดว้ย  อยา่งไรกต็ามการดาํเนินงานวิจยัท่ีผา่นมา 1 ปี พบวา่บางกลุ่มเครือข่ายกเ็ห็นชอบท่ีจะ
เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกนั  แต่ยงัไม่มีการจดัทาํกรอบทิศทางทั้งน้ี
เน่ืองจากส้ินสุดโครงการวิจยัก่อน  เช่น เครือข่ายกลุ่มผูผ้ลิตเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ เป็นตน้ แต่
ทีมวิจยัไดว้างแผนไวว้า่จะยงัทาํการหนุนเสริมเครือข่ายดงักล่าวต่อไป แมน้จะส้ินสุดโครงการแลว้ก็
ตาม บางเครือข่ายกมี็สญัญา บนัทึกขอ้ตกลงในการทาํงานร่วมกนั เช่น กลุ่มเครือข่ายผูผ้ลิตเมลด็ขา้ว
พนัธ์ุ    บางเครือข่ายมีโครงสร้างองคก์ร  เจา้หนา้ท่ีทาํหนา้ท่ีการบริหารจดัการ  และมีแผนการ
ดาํเนินงานท่ีชดัเจน เช่น ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั ท่ีดาํเนินงานเครือข่ายธุรกิจการเงิน และ
เครือข่ายการแลกเปล่ียนสินคา้  โดยวิธีการหกับญัชี (Account Trade)   แต่บางเครือข่ายการ
ขบัเคล่ือนตามรูปแบบท่ีทางทีมวิจยักาํหนดยงัไม่เป็นท่ีสนใจ เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ แต่
กลุ่มเครือข่ายกย็งัสามารถดาํเนินการผา่นกิจกรรมการจดัตลาดนดัขายสินคา้ไดอ้ยูเ่สมอ แต่จะเป็น
การรวมตวัแบบหลวม ๆ ไม่เนน้การจดัทาํกรอบทิศทาง หรือรูปแบบท่ีเป็นทางการเท่าไรนกั  

โดยความสาํเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีแทจ้ริงตอ้งมีตวัช้ีวดัประเมินทั้งท่ีเป็น
ตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินแลว้แต่ละเครือข่าย  ซ่ึงกต็อ้งใหห้น่วยงานของรัฐในพื้นท่ีทาํการตรวจสอบ
ประเมินผลต่อไป  แต่ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ใน
พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีอยา่งนอ้ยกเ็ป็นการสร้างคุณค่าสหกรณ์ประกอบไปดว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั  การร่วมมือกนัจากคนสู่คน จากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึง จากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชน
หน่ึงอนัจะนาํไปสู่ชุมชนและสงัคมเขม้แขง็   เม่ือคนมีศกัยภาพและความพร้อมจะสามารถเขา้ไปสู่
การมีส่วนรวมในการพฒันาองคก์ร และพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เศรษฐกิจระดบัฐานรากจะ
เขม้แขง็และยัง่ยนื การสนบัสนุนใหก้ลุ่มองคก์รมีการวางแผนในลกัษณะของกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มจะช่วยสร้างความมีประสิทธิภาพและเขม้แขง็แก่องคก์ร 
อนัจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาความยากจน   การเช่ือมโยง
เครือข่ายกลุ่ม องคก์รประชาชนจะช่วยใหเ้กิดการประหยดัดา้นเศรษฐกิจโดยมีการใชท้รัพยากร
มนุษย ์ เงินทุน วิทยาการ  เทคโนโลยร่ีวมกนั ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ 
และสงัคมโดยรวม  และการไดรั้บโอกาสการหนุนเสริมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือโครงการ
ส้ินสุดไปแลว้ 
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6.1.3 ปัญหา อุปสรรค 
1 ) ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากทมีวจัิย 

 ความชดัเจนของทีมวิจยัเก่ียวกบักรอบแนวคิดการเช่ือมโยงเครือข่าย
พนัธมิตร ในช่วงแรกของการวางแผนการวิจยั ทีมวิจยัพยายามดาํเนินการตามกรอบและวิธีการท่ีทีม
ประสานงานกลางกาํหนดให ้ แต่การขบัเคล่ือนไม่ค่อยเป็นไปตามแผนงาน เพราะสถานการณ์และ
วฒันธรรมกลุ่มท่ีแตกต่างกนั  จึงทาํใหช่้วงแรก ๆ การดาํเนินงานของทีมค่อนขา้งชา้ แต่ทีมวิจยัได้
ประชุมหารือ และสร้างแนวคิดร่วมกนั พร้อมทั้งปรับกลยทุธ์ในการดาํเนินงานอยูเ่สมอหลงัจากการ
ทาํกิจกรรมแต่ละคร้ัง  

 ภารกิจจากงานประจาํหลกัของทีมวิจยัแต่ละคนมีค่อนขา้งมาก ทาํใหก้าร
ดาํเนินงานบางคร้ังชา้ ขาดความต่อเน่ือง ทีมวิจยัไดป้รับการดาํเนินงาน โดยใชภ้ารกิจหลกัของงาน
ตนเองมาผนวกเป็นกิจกรรมในการวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหส้ามารถดาํเนินงานประจาํ และการทาํวจิยัไป
พร้อม ๆ กนัได ้

 ความคุน้เคยในพื้นท่ีและการฝังตวัของนกัวิจยั เน่ืองจากมีนกัวจิยั 2 คนท่ี
ไม่ใช่คนในพื้นท่ีทาํใหก้ารดาํเนินงานในช่วงแรกๆ ตอ้งศึกษาขอ้มูล และสถานการณ์ต่างๆ 
ค่อนขา้งมาก แต่ทีมนกัวิจยัอีก 3 คนมีความคุน้เคยในพื้นท่ีการทาํงานพอสมควรทาํใหก้ารทาํงาน
เป็นไปไดง่้ายมากข้ึน  ทั้งน้ีพบวา่การจดัประชุม  หรือสมัมนาต่าง ๆ มกัจะใชก้ารส่ือสารทาง
โทรศพัทม์ากกวา่การทาํหนงัสือเป็นทางการ หรือในกลุ่มต่าง ๆ กจ็ะใชก้ารปรึกษาหารือทาง
โทรศทัพ ์เม่ือมีเร่ืองตอ้งปรึกษาหารือกนั  

 รูปแบบการดาํเนินงานของทีมวิจยั ในช่วงแรก ๆ เป็นการเนน้ช้ีแจง
โครงการ และการประชุมพดูคุยตามหลกัวิชาการใชเ้วลาค่อนขา้งมาก   แต่สมาชิกของเครือข่ายต่าง
มีภารกิจรัดตวัไม่นิยมประชุมนาน หรือพดูเยิน่เยอ   และชอบเวทีท่ีเป็นกนัเองสบาย ๆ  ทีมวจิยัจึง
ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการประชุม การพดูคุย  เนน้ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง และใชว้ิธีท่ีไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น เนน้กิจกรรมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม และกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์เป็นหลกั  

2 ) ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กดิจากปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 2.1 ปัจจัยภายในกลุ่มเครือข่าย 

 สมาชิก และกลุ่มแกนนาํของกลุ่มต่างๆ ยงัไม่เห็นความสาํคญัของการ
รวมกนัเป็นเครือข่าย ทาํใหก้ารดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งจริงจงัมีนอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามบาง
เครือข่ายกลุ่มแกนนาํตระหนกัถึงความจาํเป็น  แต่ยงัไม่สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเท่านั้นเอง 

 ผูน้าํกลุ่มส่วนใหญ่ยงัขาดวิสยัทศัน์ในการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรบาง
คนยงัรู้สึกวา่ถา้ตนเองเป็นตวัแทนของสหกรณ์สมาชิก หรือกลุ่มท่ีเขา้มาเป็นเครือข่าย ดงันั้นตอ้ง
ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองมากกวา่การจะรวมตวัแลว้ช่วยเหลือกนัและกนั   
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 กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ หรือเครือข่าย มีระบบการบริหารการจดัการท่ียงั
ตอ้งมีการปรับปรุง  เน่ืองจากส่วนใหญ่มีรูปแบบการดาํเนินงานเชิงรับมากกวา่ การดาํเนินงานเชิง
รุกไม่มีแผนการดาํเนินการท่ีชดัเจน หรือมีแผนแต่ไม่ไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ 

 ขาดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และการมีความเท่าเทียมกนัในการ
ร่วมงานเครือข่าย  โดยเฉพาะขาดการประชาสมัพนัธ์ติดต่อส่ือสารทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง
ระหวา่งสมาชิกกลุ่ม องคก์รท่ีจะสร้างและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนั หรือการแลกเปล่ียนความ
ชาํนาญในการเป็นเครือข่ายในอนาคต 

 ความซํ้าซอ้นของการเป็นคณะกรรมการกลุ่ม เครือข่าย ของผูน้าํองคก์ร 
ทาํใหข้าดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อีกทั้งวฒันธรรมเมือง ท่ีทาํใหก้ารรวมกลุ่ม หรือการ
ช่วยเหลือกนัหรือการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัทาํไดย้าก 

 2.2 ปัจจัยภายนอก 

 นโยบายรัฐและหน่วยงานรัฐท่ีอยูใ่นพื้นท่ีมีภารกิจส่งเสริม และสนบัสนุน
กลุ่ม องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นกลุ่มจดัตั้ง แต่ไม่มีความต่อเน่ืองใน
การหนุนเสริมเพื่อพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รหลงัจากจดัตั้งแลว้  

 กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  เง่ือนไข กลุ่มองคก์รบางประเภทไม่สามารถเขา้ร่วม
เครือข่ายไดเ้น่ืองจากระเบียบ ขอ้บงัคบัเง่ือนไขไม่เอ้ืออาํนวย โดยเฉพาะพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 บางมาตราจาํกดัเง่ือนไขในการสร้างเครือข่าย บางมาตราเปิดกวา้งจนเช่ือมเป็นเครือข่าย
หลวมๆ 

 การขยายตวัของเมืองทาํใหร้าคาท่ีดินในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีสูงข้ึน มีการ
ขายท่ีดินแลว้ปรับเปล่ียนอาชีพ หรือการมีเมืองท่ีขยายตวัเขา้มาในชุมชนดั้งเดิมมากข้ึน ทาํใหเ้กิด
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น นํ้าเสีย มลพิษทางเสียง และอากาศ เอ้ืออาทรกนันอ้ยลง มีการแข่งขนัเพือ่
ความอยูร่อดมากข้ึนแนวทางความร่วมมือท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อความเขม้แขง็ของกลุ่มองคก์ร
จึงมีนอ้ย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจท่ีปัจจุบนัราคานํ้ามนัสูงข้ึน ทาํใหก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายท่ี
เนน้ดา้นเศรษฐกิจ มีผลประกอบการลดลงและมีแนวโนม้ยากมากข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมทางดา้น
ธุรกิจ 
6.2 ประโยชน์ทีต่ัวนักวจัิย และทมีวจัิยได้รับ 

6.2.1 ชุดความรู้ใหม่  
1. รูปแบบการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายในพื้นท่ีเขตเมือง 

ท่ีตอ้งเนน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และกลุ่ม องคก์รเห็นประโยชน์ ตอ้งทาํงานรวดเร็วไม่เยิน่เยอ่  
2.การวางกรอบทิศทางในการดาํเนินงาน ถา้ดาํเนินการในกลุ่มท่ีมีการศึกษา 

สามารถท่ีจะเร่ิมจากการกาํหนดวิสยัทศัน ์ ภารกิจ กลยทุธ์ หรือแผนปฏิบติัการ  แต่เม่ือทีมวจิยั
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พยายามดาํเนินการตามกระบวนการดงักล่าวแลว้พบวา่ สมาชิกเครือข่ายท่ีมาร่วมในกิจกรรม ไม่
สามารถเขา้ ใจและเห็นภาพท่ีชดัเจนในส่ิงท่ีตนเองจะทาํได ้ ผลสะทอ้นท่ีพบคือ รู้สึกวา่ส่ิงท่ีไดม้า
สมัผสัถึงยาก ไม่ใช่ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ทีมวิจยัจึงไดท้ดลองปรับเปล่ียนกระบวนการ คือ เนน้ให้
เครือข่ายวิเคราะห์ตนเองใหไ้ดว้า่กาํลงัเป็นอยา่งไร มีปัญหา อุปสรรค  อะไรบา้ง  ซ่ึงการดาํเนินการ
อาจจะใชท้ั้งเทคนิควิเคราะห์ SWOT หรือบางคร้ังใชก้ารพดูคุยในประเดน็ไปเร่ือย ๆ แลว้ทีมวิจยั
ช่วยสรุปประเดน็เช่ือมโยงใหเ้ห็นปัญหาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายในการดาํเนินงานและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงกรอบทิศทางในการดาํเนินงานจะระดมความคิดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะ
ดาํเนินการแลว้แกไ้ขปัญหา หรือทาํใหเ้ครือข่ายดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ จากนั้นจึงนาํ
กิจกรรมต่าง ๆ มาจดักลุ่ม จดัเรียงลาํดบัความสาํคญั เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดระยะเวลา และทาํ
แผนปฏิบติัการต่อไป  

6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่  
แนวทางพฒันากลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ในการเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตร เพื่อให้

เกิดการหนุนเสริมการพฒันาศกัยภาพคน และองคก์รในการแกไ้ขปัญหาความยากจน ควรมี
แนวทางดาํเนินงานในลกัษณะการนาํกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์มาช่วยในการเช่ือมโยงเครือข่าย การ
ปรับกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยการสะทอ้นประสบการณ์ การสรุป
บทเรียน แลว้นาํมาวางแผนปรับปรุงการดาํเนินงานในคร้ังต่อไป ซ่ึงเป็นกระบวนการของการวิจยั
เชิงปฏิบติัการท่ีทาํใหก้ารทาํงานมีความน่าสนใจ   และทา้ทายในการดาํเนินงาน 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

6.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวจัิย 
 ในการทาํการวิจยัโครงการวจิยัขบวนการพฒันาสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี
ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาก่อนท่ีทีมวจิยัจะเร่ิมงานไดใ้ชก้รอบและวิธีการท่ีทีมประสานงานกลาง
กาํหนดไว ้ ซ่ึงผา่นขบวนการสงัเคราะห์ หรือพฒันากระบวนการวิจยัมาแลว้ถือวา่เป็น
กระบวนการวจิยัท่ีดี แต่การท่ีทีมวิจยัจะนาํมาใชส้ร้างเครือข่ายในกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ใดในพ้ืนท่ี
นั้นตอ้งนาํไปประยกุตใ์ชอี้กคร้ังหน่ึงการขบัเคล่ือนไม่เป็นไปตามแผนงานวิจยั เพราะปัจจยั
แวดลอ้มของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี  แต่ทีมวิจยักไ็ดป้ระชุมหารือ และสร้างแนวคิด
ร่วมกนั พร้อมทั้งปรับกลยทุธ์ในการดาํเนินงานอยูเ่สมอหลงัจากการทาํกิจกรรมแต่ละคร้ัง  
   6.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวจัิยในอนาคต 
  การวิจยักลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์ในพื้นท่ีเพือ่การสร้างเครือข่ายคุณค่านั้นระยะ 1 ปี
ถือวา่ยงันอ้ยไปเพราะทีมวจิยัยงัไม่ไดเ้ห็นการขบัเคล่ือนของกลุ่มเครือข่าย หรือติดตามประเมินผล
จากตวัช้ีวดั เน่ืองจากงานวิจยัในลกัษณะน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัตวับุคคล  กลุ่ม หรือชุมชนจึงจาํเป็นตอ้ง
ใชเ้วลาพอสมควรจึงจะเห็นการพฒันา การสร้าง หรือการคงอยูข่องเครือข่ายนั้นๆ 
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จงัหวดันนทบุรี. 133 หนา้. 

สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี. 2546. ขอ้มูลดา้นการเกษตรจงัหวดันนทบุรี ปี 2546. กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (เอกสารแผน่พบั)  

ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรีจาํกดั. 2548. รายงานกิจการประจาํปี ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จาํกดั. (เอกสาร
อดัสาํเนา) 

สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จาํกดั. 2548. รายงานกิจการ งบดุล งบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2547. 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2547. 

สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จาํกดั. 2547. รายงานกิจการประจาํปี 2547. รายงานการประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี 2547. 
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ภาคผนวก  ก 
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในจังหวดันนทบุรี 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1  ประเภทสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  จงัหวดันนทบุรี 
 

ลาํดบั ประเภทสหกรณ์ หมายเหตุ 
 สหกรณ์การเกษตร  จาํนวน 10 แห่ง  

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี  จาํกดั  
2 สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด  จาํกดั  
3 สหกรณ์การเกษตรบางบวัทอง  จาํกดั  
4 สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่  จาํกดั  
5 สหกรณ์การเกษตรบางกรวย  จาํกดั  
6 สหกรณ์การเกษตรไทรนอ้ย  จาํกดั  
7 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส นนทบุรี  จาํกดั  
8 สหกรณ์ผูผ้ลิตและจาํหน่ายไมด้อกไมป้ระดบันนทบุรี   จาํกดั  
9 ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั  
10 สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรนนทบุรี จาํกดั ชาํระบญัชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย ์ จาํนวน 26 แห่ง  
1 สอ.ครูนนทบุรี  จาํกดั  
2 สอ.ตาํรวจนนทบุรี จาํกดั  
3 สอ.กรมพลาธิการทหารบก  จาํกดั  
4 สอ.มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  จาํกดั  
5 สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั  
6 สอ.สนง.คณะกรรมการอาหารและยา จาํกดั  
7 สอ.สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  จาํกดั  
8 สอ.กรมการแพทย ์จาํกดั  
9 สอ.กรมควบคุมโรค จาํกดั  
10 สอ.กรมอนามยั จาํกดั  
11 สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ จาํกดั  
12 สอ.กรมสุขภาพจิต  จาํกดั  
13 สอ.สาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี  จาํกดั  
14 สอ.โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  จาํกดั  
15 สอ.กรมราชทณัฑ ์ จาํกดั  
16 สอ.เอฟซิลอน  จาํกดั  
17 สอ.เวิลดอี์ควิปเมน้ท ์ จาํกดั  
18 สอ.เครดิตยเูน่ียนทิมแลนด ์ จาํกดั  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ต่อ) 
 

ลาํดบั ประเภทสหกรณ์ หมายเหตุ 
19 สอ.หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  จาํกดั  
20 สอ.ดร.กร  ท่านผูห้ญิงนิรมล  สุริยสตัยเ์พื่อพนกังานไทยโตชิบา้  จาํกดั  
21 สอ.พนกังานเอส วี ไอ  จาํกดั  
22 สอ.กระทรวงพาณิชย ์ จาํกดั  
23 สอ.กรมการคา้ภายใน  จาํกดั  
24 สอ.รวมใจฟาสโก ้ จาํกดั  
25 สอ.กระทรวงยติุธรรม จาํกดั  
26 สอ.บุรี  จาํกดั ชาํระบญัชี 
 สหกรณ์ร้านคา้  จาํนวน 7 แห่ง  
1 สหกรณ์ร้านคา้ มสธ. จาํกดั  
2 ร้านสหกรณ์ปากเกร็ด  จาํกดั  
3 ร้านสหกรณ์ผูป้ฏิบติังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จาํกดั  
4 ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  จาํกดั  
5 ร้านสหกรณ์บางใหญ่  จาํกดั ชาํระบญัชี 
6 ร้านสหกรณ์กรมพลาธิการทหารบก จาํกดั ชาํระบญัชี 
7 ร้านสหกรณ์ราชทณัฑ ์ จาํกดั ชาํระบญัชี 
 สหกรณ์บริการ  จาํนวน 11 แห่ง  
1 สหกรณ์เดินรถนนทบุรี  จาํกดั  
2 สหกรณ์เคหสถานท่ีดินจดัสรรกองทพับกแจง้วฒันะ จาํกดั  
3 สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บา้นกฤษดานครแจง้วฒันะ  จาํกดั  
4 สหกรณ์บริการชุมชนลุมพินี-บางบวัทอง  จาํกดั  
5 สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย  จาํกดั  
6 สหกรณ์บริการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์ จาํกดั  
7 สหกรณ์บริการเครือข่ายชุมชนนนทบุรี  จาํกดั  
8 สหกรณ์บริการเคหสถานชุมชนใกลท้างด่วน  จาํกดั  
9 สหกรณ์รถยนตส์ามลอ้เคร่ืองนนทบุรี  จาํกดั ชาํระบญัชี 
10 สหกรณ์บริการชุมชนพฒันาท่ีดินบางพดู  จาํกดั ชาํระบญัชี 
11 สหกรณ์สมุนไพรรักษสุ์ขภาพ  จาํกดั ชาํระบญัชี 

 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี (2548) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2  รายช่ือกลุ่มอาชีพสหกรณ์  จงัหวดันนทบุรี 
 

ลาํดบั กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ปีก่อตั้ง กิจกรรม 
 สหกรณ์การเกษตรเมอืงนนทบุรี จํากดั   

1 กลุ่มสตรีสหกรณ์เมืองนนทบุรี 2542 ปล่อยเงินกูไ้ม่มีดอกเบ้ีย 
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกร่าง 2542 ปล่อยเงินกูไ้ม่มีดอกเบ้ีย 
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์ไทรมา้ยวุพฒัน์ 2544  
4 กลุ่มสตรีและเยาวชนฯบางกร่าง 2545 ทาํนํ้าปลาหวาน 
5 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ดอกไมป้ระดิษฐพิ์กลุทอง 2546 ทาํดอกไมใ้บบาง 
6 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวฒันธรรมไทย 2546 ทาํเคร่ืองถมเงิน-ถมทอง 
7 กลุ่มอาชีพสหกรณ์วดัปราสาท 2546 ทาํขนมเบเกอร์ร่ี 
8 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผูผ้ลิตดินหมกัหญา้ไซ-ใบทองหลาง 2546 ทาํดินปุ๋ยหมกั 
9 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตาํบลบางศรีเมือง 2546  

10 กลุ่มอาชีพสหกรณ์เกษตรอินทรียไ์ทรมา้ 2546  
11 กลุ่มอาชีพสหกรณ์กลว้ยอบแผน่บางรักนอ้ย 2547 ผลิตภณัฑก์ลว้ย 
12 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตดัเยบ็เส้ือผา้บางกร่าง 2547 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 
13 กลุ่มอาชีพสหกรณ์เคร่ืองประดบัหินรัตนชาติ 2547 ทาํเคร่ืองประดบั 
14 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ร่วมใจพฒันาอาชีพ 2548 ทาํเทียนหอมรูปแบบต่างๆ 
15 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตถัว่สมุนไพร 2548 ผลิตถัว่สมุนไพร 
16 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทาํดอกไมจ้นัทร์ 2548 ผลิตดอกไมจ้นัทร์ 
17 กลุ่มอาชีพสหกรณ์จกัสานพลาสติกเส้น 2548 ผลิตภณัฑจ์กัสานพลาสติกเส้น 
18 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรไทย 2548 ผลิตสบู่กอ้นสมุนไพร 
19 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ขนมหวาน-อาหารคาว 2548 ผลิตกลว้ยทองมว้น 

 สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จํากดั   
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางขนุกอง ม.5 2542 ทาํนํ้าพริกไข่เคม็ 
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์เขียวขจี 2542 ทาํขนมทองพบั 
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางศรีเมือง 2542 ทาํดอกไมจ้นัทแ์ละขนมไทย 
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางขนุกอง ม.1 2544 ทาํไข่เคม็ 
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางขนุกอง ม.3 2544  
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางขนุกอง ม.6 2544  
7 กลุ่มสตรีสหกรณ์มหาสวสัด์ิ 2545 อนุรักษ/์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์ศาลากลาง 2545 อนุรักษ/์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตดัเยบ็เส้ือผา้พฒันาบางกรวย 2546 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 

10 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ สภต.ปลายบาง 2547 ผลิตถัว่สมุนไพร 
11 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ธูปหอมสกก. 2548 ผลิตธูปหอมต่างๆ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
 

ลาํดบั กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ปีก่อตั้ง กิจกรรม 
12 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บางสีทอง 2548 ผลิตดอกไมจ้นัทร์และธูปหอม 
13 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษพ์ฒันา 2548 ผลิตนํ้าปุ๋ยชีวภาพ 

 สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จํากดั   
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางแม่นาง 2542 เพาะเห็ดฟาง 
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางเลน 2542 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางใหญ่ 2542 ตดัเยบ็เส้ือผา้ 
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์ศรีม่วง 2545 อนุรักษ/์ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลบางเลน 2545 ทาํไส้อัว่/นํ้าพริกหนุ่ม 
6 กลุ่มอาชีพสหกรณ์แม่บา้นในเขตเทศบาลบางใหญ่ 2547 ผลิตภณัฑรั์งนก 
7 กลุ่มอาชีพสหกรณ์งานฝีมือและอาหารแปรรูป 2548 ปักลวดลายบนผา้/อาหารแปรรูป 
 สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จํากดั   
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิริร่วมพฒันา 1 2542 ผลิตแชมพสูมุนไพร/นํ้าลกูยอ 
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิริร่วมพฒันา 2 2542 ทาํขนมไทย/นํ้าผลไม ้
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิริร่วมพฒันา 3 2542 แยกขยะ 
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลบางตะไนย ์ 2545 แปรรูปอาหาร 
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลบางพลบั 2545 จกัสาน/แปรรูปอาหาร 
6 กลุ่มสกก.ปากเกร็ด 2545 ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
7 กลุ่มอาชีพสหกรณ์สุเหร่าแดงท่าอิฐ 2547 ทาํกลว้ยแปรรูป/ผลิตภณัฑเ์น้ือ 
8 กลุ่มอาชีพสหกรณ์จกัสานพลาสติกเกาะเกร็ด 2547 จกัสานพลาสติก 
9 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ขนมมงคลเกาะเกร็ด 2547 ขนมมงคล 

10 กลุ่มอาชีพหตักรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ด ม.1 2547 เคร่ืองป้ันดินเผา 
11 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพ มสธ. 2548 ทาํนํ้าสมุนไพร /นํ้าผลไม ้
12 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ส่ิงประดิษฐ์อิสระจากผา้ใยบวั 2548 ดอกไมใ้ยบวั  
13 กลุ่มอาชีพศิลปประดิษฐเ์กาะเกร็ด 2548 ดอกไมใ้ยบวั/ผา้บาติก 

 สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จาํกดั   
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางบวัทอง 2542 ทาํขนมไทย 
2 กลุ่มอาชีพสหกรณ์แปรรูปผลิตภณัฑน์มแพะ 2546 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ 
3 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผา้บาติกและศิลปประดิษฐ์ 2547 เส้ือผา้บาติก 
4 กลุ่มอาชีพสหกรณ์เพาะเห็ดฟาง 2548 เพาะเห็ดฟาง 
5 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ตดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายมุสลิม 2548 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองแต่งกาย

มุสลิม 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ต่อ) 
 

ลาํดับ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ปีก่อตั้ง กจิกรรม 
 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากดั   
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองเพรางาย 2542 แปรรูปขา้วเปลือก 
2 กลุ่มผูป้ลกูไมด้อกไมป้ระดบันนทบุรี 2544 ทาํก่ิงพนัธ์ุ 
3 กลุ่มขยายพนัธ์ุพืชไมด้อกไมป้ระดบัและสมุนไพร 2546  
4 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ปลกูผกัอนามยั 2547 ปลกูผกัอนามยั 
5 กลุ่มอาชีพสหกรณ์ปลกูขา้วพนัธ์ุดี 2548 ปลกูขา้วพนัธ์ุดี 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3  ทะเบียนรายช่ือกลุ่มอาชีพ จงัหวดันนทบุรี ภายใตก้ารส่งเสริมของ
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี  

 

ลาํดบั ช่ือกลุ่ม ตาํบล อาํเภอ 
1 กลุ่มอาชีพสตรี บางรักนอ้ย เมืองนนทบุรี 
2 กลุ่มอาชีพดอกไมป้ระดิษฐ ์ บางรักนอ้ย เมืองนนทบุรี 
3 กลุ่มร้อยมาลยัปลอดสารพิษ บางพลบั ปากเกร็ด 
4 กลุ่มผลิตเคร่ืองหอมไทย บางตะไนย ์ ปากเกร็ด 
5 กลุ่มกลว้ยแปรรูป ท่าอิฐ ปากเกร็ด 
6 กลุ่มกลว้ยแปรรูป คลองพระอุดม ปากเกร็ด 
7 กลุ่มแปรรูปผลไม ้ คลองพระอุดม ปากเกร็ด 
8 กลุ่มประดิษฐด์อกไมจ้ากดิน คลองข่อย ปากเกร็ด 
9 กลุ่มหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา เกาะเกร็ด ปากเกร็ด 
10 กลุ่มอาชีพขนมมงคล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด 
11 กลุ่มอาชีพจกัสาน เกาะเกร็ด ปากเกร็ด 
12 กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ บา้นใหม่ บางใหญ่ 
13 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ ์ บางเลน บางใหญ่ 
14 กลุ่มแม่บา้นขนมอบบา้นลากคอ้น ลาํโพ บางบวัทอง 
15 กลุ่มหตัถศิลปไทย ลาํโพ บางบวัทอง 
16 กลุ่มผลิภณัฑน์มแพะบา้นเกาะดอน ละหาร บางบวัทอง 
17 กลุ่มอาชีพนํ้าพริกซลัมา ละหาร บางบวัทอง 
18 กลุ่มเล้ียงแพะบา้นเกาะดอน ละหาร บางบวัทอง 
19 กลุ่มเคร่ืองหอมไทย ละหาร บางบวัทอง 

20 กลุ่มอาชีพแม่บา้นทาํขา้วแต๋น ละหาร บางบวัทอง 

21 กลุ่มอาชีพสตรีพิมลราช พิมลราช บางบวัทอง 

22 กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑก์ารเกษตร บางรักใหญ่ บางบวัทอง 
23 กลุ่มแม่บา้นคลองบางพลู บางรักใหญ่ บางบวัทอง 
24 กลุ่มอาชีพทาํขนมหวาน บางรักใหญ่ บางบวัทอง 
25 กลุ่มทองพบัสมุนไพร บางรักใหญ่ บางบวัทอง 

26 กลุ่มอาชีพทาํไสอ้ัว่ บางรักใหญ่ บางบวัทอง 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3   (ต่อ) 
 

ลาํดบั ช่ือกลุ่ม ตาํบล อาํเภอ 
27 กลุ่มผา้บาติกและศิลปะประดิษฐ ์ บางรักพฒันา บางบวัทอง 
28 กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากกา้นตาล/กะลาตาล บางรักพฒันา บางบวัทอง 
29 กลุ่มหตัถกรรมแกะสลกัมะพร้าวทุย บางรักพฒันา บางบวัทอง 

30 กลุ่มสร้างสรรคส์มุนไพรไทย บางบวัทอง บางบวัทอง 

31 กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัธญัสุดา บางคูรัด บางบวัทอง 
32 กลุ่มอาชีพสตรีพฒันา (หมู่ 1) บางขนุกอง บางกรวย 
33 กลุ่มอาชีพสตรีพฒันา (หมู่ 3 บางขนุกอง บางกรวย 

34 กลุ่มอาชีพสตรีเขียวขจี บางขนุกอง บางกรวย 

35 กลุ่มแปรรูปอาหาร ราษฎร์นิยม ไทรนอ้ย 

36 กลุ่มแปรรูปผลไม ้ ไทรใหญ่ ไทรนอ้ย 

37 กลุ่มปลูกกระเจ๊ียบเขียว ไทรใหญ่ ไทรนอ้ย 

38 กลุ่มปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 
39 กลุ่มผลิตนํ้ามะพร้าวอ่อนพร้อมด่ืม ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 
40 กลุ่มศิลปะประดิษฐ ์ ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 
41 กลุ่มโรงสีขา้วชุมชน ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 
42 กลุ่มผลิตนํ้าพริก ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 
43 กลุ่มประดิษฐก์รรม ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย 

44 กลุ่มแปรรูปผลไม ้ ทวีวฒันา ไทรนอ้ย 
45 กลุ่มปลูกผกักุ๊ยฉ่าย ทวีวฒันา ไทรนอ้ย 
46 กลุ่มแปรรูปอาหาร ทวีวฒันา ไทรนอ้ย 

47 กลุ่มปลูกกลว้ยไม ้ คลองขวาง ไทรนอ้ย 
48 กลุ่มผลิตก่ิงพนัธ์ุมะม่วง ขนุศรี ไทรนอ้ย 

 

ท่ีมา: สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดันนทบุรี (2547) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4  รายช่ือวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันนทบุรีท่ีไดรั้บการอนุมติัการจดทะเบียน  
 

ลาํดบั ช่ือวิสาหกิจชุมชน ท่ีตั้ง 
 วสิาหกจิชุมชนทีไ่ด้รับอนุมตัิการจดทะเบียน  

1 วสิาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและฟาร์มคา้ปลีกกรุ๊ป หมู่  9     ต.ละหาร      อ.บางบวัทอง    จ.นนทบุรี 
2 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแม่บา้นร่วมใจบางเลน หมู่  1     ต.บางเลน     อ.บางใหญ่    จ.นนทบุรี 
3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาํบลบางขนุน หมู่  5     ต.บางขนุน   อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี 
4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาํบลบางขนุกองหมู่ 1 หมู่  1     ต.บางขนุกอง   อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี 
5 วสิาหกิจชุมชนตาํบลบางบวัทอง หมู่  12   ต.บางบวัทอง   อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 
6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองบวั หมู่  5    ต.บางรักนอ้ย   อ.เมือง    จ.นนทบุรี 
7 วสิาหกิจชุมชนนอ้งพี่ดินไทย หมู่  2    ต.บางรักนอ้ย   อ.เมือง    จ.นนทบุรี 
8 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและสภต.ปลายบาง หมู่  1    ต.ปลายบาง      อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี 
9 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคลองม่อมแช่ม หมู่ 4     ต.ขนุศรี    อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
10 วสิาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมปลายคลองบางคูรัด หมู่  1    ต. บางคูรัด   อ.บางบวัทอง    จ.นนทบุรี 
11 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มยวุเกษตรกรตาํบลบางรักนอ้ย หมู่  3    ต.บางรักนอ้ย   อ.เมือง    จ.นนทบุรี 
12 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นอรุณรัตน์หตัถศิลป์ หมู่  8    ต.คลองขวาง   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
13 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกบอนสีและไมป้ระดบักระถาง หมู่  6    ต.ไทรนอ้ย   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
14 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นปลาร้าไทย หมู่ 4     ต.ทววีฒันา  อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
15 วสิาหกิจชุมชนศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนบา้นคลองฝร่ัง หมู่  7     ต.ไทรนอ้ย   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
16 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นคลองฝร่ัง หมู่  7     ต.ไทรนอ้ย   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
17 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มนาหมอน หมู่  3     ต.ราษฎร์นิยม   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
18 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่  3    ต.คลองพระอุดม  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
19 วสิาหกิจชุมชนผาบาติกและดอกไมใ้ยบวั หมู่  3    ต.เกาะเกร็ด      อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี 
20 วสิาหกิจชุมชนขนมไทย หมู่  7    ต.ท่าอิฐ   อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี 
21 วสิาหกิจชุมชนขา้วหมาก หมู่  3   ต.บางตะไนย ์ อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี 
22 วสิาหกิจชุมชนผกัปลอดสารพิษ หมู่  2   ต.บางพลบั   อ.ปากเกร็ด    จ.นนทบุรี 
23 วสิาหกิจชุมชนศูนยผ์ลิตขา้วชุมชนตาํบลบางคูรัด หมู่  6   ต.บางคูรัด   อ.บางบวัทอง    จ.นนทบุรี 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4  (ต่อ)  
 

ลาํดบั ช่ือวิสาหกิจชุมชน ท่ีตั้ง 
 วสิาหกจิชุมชนทีไ่ด้รออนุมัตกิารจดทะเบียน  

1 วสิาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและฟาร์มคา้ปลีกกรุ๊ป หมู่  9     ต.ละหาร      อ.บางบวัทอง    จ.นนทบุรี 
2 วสิาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแม่บา้นร่วมใจบางเลน หมู่  1     ต.บางเลน     อ.บางใหญ่    จ.นนทบุรี 
3 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาํบลบางขนุน หมู่  5     ต.บางขนุน   อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี 
4 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาํบลบางขนุกองหมู่ 1 หมู่  1     ต.บางขนุกอง   อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี 
5 วสิาหกิจชุมชนตาํบลบางบวัทอง หมู่  12   ต.บางบวัทอง   อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 
6 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองบวั หมู่  5    ต.บางรักนอ้ย   อ.เมือง    จ.นนทบุรี 
7 วสิาหกิจชุมชนนอ้งพี่ดินไทย หมู่  2    ต.บางรักนอ้ย   อ.เมือง    จ.นนทบุรี 
8 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและสภต.ปลายบาง หมู่  1    ต.ปลายบาง      อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี 
9 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคลองม่อมแช่ม หมู่ 4     ต.ขนุศรี    อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
10 วสิาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมปลายคลองบางคูรัด หมู่  1    ต. บางคูรัด   อ.บางบวัทอง    จ.นนทบุรี 
11 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มยวุเกษตรกรตาํบลบางรักนอ้ย หมู่  3    ต.บางรักนอ้ย   อ.เมือง    จ.นนทบุรี 
12 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นอรุณรัตน์หตัถศิลป์ หมู่  8    ต.คลองขวาง   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
13 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกบอนสีและไมป้ระดบักระถาง หมู่  6    ต.ไทรนอ้ย   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
14 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นปลาร้าไทย หมู่ 4     ต.ทววีฒันา  อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
15 วสิาหกิจชุมชนศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนบา้นคลองฝร่ัง หมู่  7     ต.ไทรนอ้ย   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
16 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นคลองฝร่ัง หมู่  7     ต.ไทรนอ้ย   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 
17 วสิาหกิจชุมชนกลุ่มนาหมอน หมู่  3     ต.ราษฎร์นิยม   อ.ไทรนอ้ย    จ.นนทบุรี 

 

ท่ีมา: สาํนกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี(2549) 
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ภาคผนวก  ข 
สรุปงบดุลชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จํากดั   

ประจําปี 2546 – 2549 
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ตารางภาคผนวกท่ี   5      สรุปงบดุลชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี  จาํกดั  ประจาํปี 2546 – 2549 
 

รายละเอียด 2546 2547 2548 2549 
สินทรัพย์     

1.สินทรัพย์หมุนเวยีน     

  1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 145,175.85 1,511,219.00 1,552,369.02 1,039,800.10 

  1.2 เงินฝากสหกรณ์อ่ืนๆ 43,066,175.75 63,741,653.93 74,498,921.14 57,351,982.76 

  1.3 เงินลงทุนศูนยไ์มด้อกไมป้ระดบั 0.00 1,114,960.00 49,060.00 0.00 

  1.4 ลูกหน้ีเงินใหกู้ร้ะยะสั้น 0.00 2,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

  1.5 ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 0.00 4,610.50 0.00 0.00 

  1.6 วสัดุคงเหลือ 635.28 534.24 0.00 0.00 

  1.7 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 205,203.23 69,833.30 460,718.12 499,703.43 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 43,417,190.11 68,942,810.97 76,561,068.28 60,391,486.29 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

  2.1 เงินลงทุนระยะยาว 415,400.00 259,000.00 259,000.00 259,000.00 

  2.2  เงินใหกู้ร้ะยะยาว 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 

  2.3 เคร่ืองใชส้าํนกังาน-สุทธิ 79,615.72 67,031.99 52,054.19 21,251,.93 

  2.4  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ๆ 0.00 7,500.00 7,500 7,500 

รวมสินทรัพย์ไม่หนุนเวยีน 495,015.72 333,531.99 318,554.19 3,787,751.93 

รวมสินทรัพย์ 43,912,205.83 69,276,342.96 76,879,622.47 64,179,238.22 

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์     

3. หนีสิ้นหมุนเวยีน     

   3.1 เงินรับฝาก 41,859,696.23 67,516,117.54 74,097,460.36 60,591,736.95 

   3.2 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 524,885.07 1,438.13 13,979.17 5,839.71 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 42,384,581.30 67,517,555.67 74,111,439.53 60,597,576.66 

4. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

  4.1 เงินโครงการสหกรณ์กา้วไกลสานสายใย
สู่โรงเรียน 

10,500.00 6,000.00 15,000.00 10,500.00 

  4.2 เงินประชุมเชิงปฏิบติัการการ
บริหารธุรกิจการตลาด 

4,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รวมหนีสิ้น 42,399,081.30 67,523,555.67 74,126,439.53 60,608,076.66 
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ตารางภาคผนวกท่ี   5    (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 2546 2547 2548 2549 

5.ทุนของสหกรณ์     

   5.1 ทุนเรือนหุน้  (มูลคา้หุน้ละ 100 บาท)     

   หุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 339,200.00 363,300.00 430,900.00 451,900.00 

   5.2 ทุนสาํรอง 874,840.14 933,105.89 1,053,965.84 1,616,596.69 

   5.3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ และ
อ่ืนๆ 

153,181.45 177,224.45 298,124.45 614,377.00 

   5.4 กาํไรสุทธิประจาํปี 145,902.89 279,156.95 972,192.65 888,287.87 

รวมทุนของสหกรณ์ 1,513,124.48 1,752,787.29 2,753,182.94 3,571,161.56 

รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 43,912,205.78 69,276,342.96 76,879,622.47 64,179,238.22 
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