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คาํนํา 
 

คณะวิจยัคงไม่สามารถดาํเนินการวิจยัลุล่วงมาไดด้ว้ยดี ถา้ปราศจากการช่วยเหลือ ของคณะ
ผูป้ระสานงานจากศูนยป์ระสานงานกลาง ท่านสหกรณ์จงัหวดั หวัหนา้และเจา้หนา้ท่ีจากสาํนกังาน
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัพทัลุง  หัวหน้าและเจา้หน้าท่ีสํานักงานเกษตรจงัหวดั
พทัลุง ตลอดจนคณะผูช่้วยวิจยัทุกท่าน 
 ทา้ยท่ีสุดถา้ทางสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั มิไดส้นบัสนุนดา้นงบประมาณ  การ
วิจยัคร้ังน้ีคงมิอาจเกิดข้ึนได ้คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานเป็นอยา่งสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
 

คณะผูว้จิยั 



บทคดัย่อ 
 
 แนวคิดของทีมวิจยัจะใชศู้นยป์ระสานงานเครือข่ายเป็นตวัขบัเคล่ือนเครือข่ายในจงัหวดั
พทัลุง การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูน้าํสหกรณ์และผูน้าํองคก์รชุมชนในจงัหวดัพทัลุง มีขอ้ยติุ
ให้มีโครงสร้างศูนยป์ระสานงานในจงัหวดัพทัลุง 3 ระดบั คือ ระดบัจงัหวดั มีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั เป็นศูนยป์ระสานงาน ระดบัอาํเภอ กาํหนดให้สหกรณ์การเกษตร
อาํเภอทุกแห่งเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่าย สาํหรับระดบัตาํบล มอบให้ศูนยป์ระสานงานระดบั
อาํเภอ ร่วมกบัองคก์รต่างๆในตาํบลเป็นผูก้าํหนด แต่การดาํเนินงานของศูนยป์ระสานงานระดบั
จงัหวดัเกิดความล่าชา้ เพราะมีปัญหาภายในองคก์ร ทาํใหมี้การปรับเปล่ียนแผนงาน โดยการนาํเอา
กิจกรรมนาํเครือข่าย ผลการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดก้าํหนดใหกิ้จกรรมนาํเครือข่าย 3 กิจกรรม 
ได้แก่ ยางพารา ขา้วสาร อาหารสัตว์  และยงัเกิดผลต่อเน่ืองอีกหน่ึงเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง  
 ผลท่ีเกิดจากการวิจยั เกิดการรวมตวัขององคก์รท่ีทาํธุรกิจดา้นยางพารา จะจดัตั้งองคก์ร
ข้ึนมาเป็นศูนยป์ระสานงานกลาง ช่ือว่า ชุมนุมสหกรณ์การยางจังหวดัพทัลุง จาํกัด ขณะน้ีทาํ
กิจกรรมรวบรวมนํ้ ายางสด ยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควนัร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็จัดตั้ ง
คณะทาํงานจดัตั้ง ชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั ทาํงานควบคู่กนัไปดว้ย ดา้นขา้วสาร 
และปุ๋ย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายแต่ดาํเนินการ
คืบหนา้ล่าชา้มาก  ดา้นอาหารสัตวน์ั้นบ่งออกเป็น 3 แบรนด ์โดยแบรนดข์อง ซีพี มอบใหสหกรณ์
การเกษตรปากพะยนู จาํกดั ทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายอาหารสัตวท์ั้งจงัหวดั  แบรนดข์อง 
เบทาโก มอบให ้สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน
ฯ      และแบรนด์ของ  แหลมทอง มอบให้สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ จาํกัด ทาํหน้าท่ีศูนย์
ประสานงานฯ 
 สาํหรับวิสาหกิจชุมชนนั้น ไดติ้ดต่อทีมวิจยัเขา้ไปช่วยสร้างเครือข่ายให้   ทีมวิจยัจึงจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูน้าํองคก์รวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง และมีขอ้สรุปร่วมกนัท่ีจะทาํการ
จดัตั้ง ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุงข้ึน เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนทั้งจงัหวดั ขณะน้ีคณะกรรมการยกร่างขอ้บงัคบัเสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ จดัทาํ
ประชาพิจารณ์ร่างขอ้บงัคบั จากนั้นกข็อจดทะเบียนเป็นชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง 
 คุณค่าท่ีเกิดจาการทาํวิจยั สมาชิกสามารถขายยางแผ่นรมควนัดว้ยตน้ทุนท่ีลดลง ร่วมกนั
ซ้ือนํ้ ากรดทาํให้ตน้ทุนตํ่าลง กิโลกรัมละ 10-15บาท ขายนํ้ ายางสดได้ราคาเพิ่มข้ึน กิโลกรัมละ
ประมาณ 1 บาท ซ้ืออาหารสัตวร์าคาลดลงกระสอบละ 5-10 บาท  และผูเ้ล้ียงสุกรยงัสามารถซ้ือลูก
สุกรในราคาถูกลงตวัละ 50 บาทอีกดว้ย 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ข้อมูลเบือ้งต้นจังหวดัพทัลุง 
 
 พทัลุง เป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหน่ึงในภาคใตข้องประเทศไทย  มีประวติัสันนิษฐานว่าพทัลุง
เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศรีวิชยั ตวัเมืองเดิมตั้งอยูท่ี่เขาหวัแดง  ฝ่ังตรงขา้มกบัเมืองสงขลาในปัจจุบนั  
แต่เน่ืองจากมีภยัต่างๆ มารบกวนทาํใหต้อ้งยา้ยเมืองไปตั้งอยูต่ามตาํบลต่างๆ หลายคร้ัง  ในรัชกาลพระ
รามาธิบดีท่ี1 (อู่ทอง) แห่งกรุงศรีอยธุยา “เมืองพทัลุง” เป็นส่วนหน่ึงใน 15 หวัเมืองปักษใ์ตท่ี้อยูใ่นอาํนาจ
บงัคบับญัชาของเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีฐานะเป็นเมืองพระยามหานคร ข้ึนตรงกบักรุงศรีอยุธยา 
ต่อมาใน พ.ศ. 1927 เม่ือสมเด็จพระราเมศวรยกทพัไปตีเชียงใหม่ไดช้ยัชนะ จึงอพยพชาวภาคเหนือส่วน
หน่ึงลงมาไวท่ี้เมืองพทัลุง ต่อมาในสมยัอยธุยาตอนปลาย เมืองพทัลุงไดย้า้ยไปตั้งท่ีท่าเสมด็ ปัจจุบนัอยูใ่น
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช และยา้ยอีกคร้ังมาตั้งท่ีตาํบลควนมะพร้าว ในเขตอาํเภอเมือง
ปัจจุบนั ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้
โปรดฯ ให้ยกเมืองพทัลุงข้ึนตรงต่อกลาโหมโดยมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทและไดย้า้ยเมืองไปอยู่ท่ีปากนํ้ า
ลาํปํา  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑล
เทศาภิบาล เมืองพทัลุงได้ถูกจัดให้ข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2467 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดโ้ปรดฯ ใหย้า้ยเมืองมาตั้งท่ีตาํบลคูหาสวรรคซ่ึ์ง
เป็นท่ีตั้งปัจจุบนัน้ี เม่ือไดย้กเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2476  พทัลุงจึงไดมี้ฐานะ
เป็นจงัหวดัตั้งแต่บดันั้น  และมีภูเขาอกทะลุ  เป็นสัญลกัษณ์และหลกัเมืองของจงัหวดั ยอดเขามีเจดีย์
เก่าแก่ก่อสร้างไวอ้งคห์น่ึง  เมืองแห่งขนุเขาอกทะลุ  ท่ีรู้จกักนัดีของภาคใต ้ ตั้งอยูร่ะหว่างเส้นทางตรัง – 
สงขลา  อยูห่่างจากกรุงเทพฯ 840 กิโลเมตร  จงัหวดัพทัลุงมีคาํขวญัวา่ 
 
 “เมืองหนังโนราห์  อู่นาข้าว  พราวน้ําตก  แหล่งนกน้ํา  ทะเลสาบงาม  เขาอกทะล ุ น้ําพุร้อน” 
 

ช่ือเมืองพทัลุงในสมยัก่อน ไม่ไดเ้ขียนอยา่งท่ีปรากฏใหเ้ห็น จากหลกัฐานพบวา่  บนเหรียญอีแปะ
พทัลุง  พ.ศ.  2426   เขียนว่า  พทัทะลุง  และพตัะลุง  ในเอกสาร ของไทย ใชต่้างกนัมากมาย ไดแ้ก่  พตัะ
ลุง  พดัทลุง  พทัธลุง  พฒัลุง พทัลุง ในเอกสาร เบอร์นีขององักฤษสมยัรัชกาลท่ี 3  เ ขียนว่า Bondelun  
และ  Merdelong ของนายลามาร์   วิศวกรชาวฝร่ังเศส   สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   เขียนว่า 
Bourdelun  ความหมายของช่ือเมืองหมายถึง เมืองชา้งหรือเมืองเก่ียวเน่ืองดว้ยชา้ง  ส่วนคาํพื้นเมืองท่ีเรียกว่า 
“ตะลุง” แปลว่าเสาล่ามชา้ง หรือไมห้ลกัผกูชา้ง ช่ือบา้นนามเมืองของพทัลุงท่ีเก่ียวกบัชา้งมีมาก หรือจะ
เรียกวา่เป็น “เมืองชา้ง” กไ็ด ้
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1.1.1 สภาพทัว่ไปของจังหวดัพทัลุง 
 

1.1.1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
จงัหวดัพทัลุงตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  มีพื้นท่ีประมาณ 3,424.473 

ตารางกิโลเมตร  เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีมากเป็นอนัดบั 10 ของภาคใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  
ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  และอาํเภอระโนด  
จงัหวดัสงขลา  

ทิศใต ้  ติดต่อกบัอาํเภอควนเนียง อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา และอาํเภอควน 
    กาหลง จงัหวดัสตูล  
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นน่านนํ้าติดต่อกบัอาํเภอระโนด   

อาํเภอกระแสสินธ์ุ อาํเภอสทิงพระ  และอาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัเทือกเขาบรรทดั  ซ่ึงเป็นแนวติดต่อกบั  อาํเภอหว้ยยอด   
   อาํเภอเมือง  อาํเภอนาโยง   อาํเภอยา่นตาขาว  และอาํเภอปะเหลียน  

จงัหวดัตรัง 
 

 
 

แผนภาพท่ี 1  แผนท่ีจงัหวดัพทัลุง 

แผนทีจ่ังหวดัพทัลุง 
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1.1.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไป  นอกจากบริเวณทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสาํคญั

แลว้  ยงัมีส่วนท่ีเป็นพื้นดินท่ีค่อยๆ ลาดตํ่าจากดา้นทิศตะวนัตก มายงัดา้นทิศตะวนัออกของจงัหวดั  พื้นท่ี
ตอนในสุดทางดา้นตะวนัตก  มีความลาดชนัมากกว่าร้อยละ 35  ถดัมาทางทิศตะวนัออกเป็นท่ีดอน ซ่ึง
เป็นบริเวณท่ีพื้นผิวเหลือจากการกดักร่อน ถดัลงมาทางดา้นตะวนัออก เป็นท่ีราบจนจดพ้ืนท่ีส่วนท่ีเป็น
ทะเลสาบสงขลา  ภูมิประเทศของจงัหวดัพทัลุงสามารถจาํแนกออกเป็นส่ีลกัษณะคือ พื้นท่ีภูเขา  พื้นท่ีลูก
คล่ืนลอนชนั  พื้นท่ีราบ  และพ้ืนท่ีเกาะ   
 
             1.1.1.3ลกัษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉล่ีย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี 
 
1.1.2 สภาพทางการปกครอง 
 

1.1.2.1 การแบ่งเขตการปกครอง 
จงัหวดัพทัลุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อาํเภอ  1 ก่ิงอาํเภอ  65 ตาํบล  653 หมู่บา้น            

9 เทศบาล  64 อบต.   ประกอบดว้ย 

 
แผนภาพท่ี 2 แผนภาพการแบ่งเขตการปกครองในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 

 
 
 
 



 4

ตารางท่ี 1 การแบ่งเขตการปกครองในจงัหวดัพทัลุง 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 
การแบ่งเขตการปกครอง 

ตาํบล(แห่ง) หมู่บา้น(แห่ง) เทศบาล (แห่ง) อบต. (แห่ง ) 
1. อาํเภอเมืองพทัลุง 13 143 1 13 
2. อาํเภอกงหรา 5 44 - 5 
3. อาํเภอเขาชยัสน 5 56 1 5 
4. อาํเภอตะโหมด 3 33 2 3 
5. อาํเภอควนขนุน 12 123 2 12 
6. อาํเภอปากพะยนู 7 62 1 7 
7. อาํเภอศรีบรรพต 3 30 - 3 
8. อาํเภอป่าบอน 5 46 1 5 
9. อาํเภอบางแกว้ 3 32 1 3 
10. อาํเภอป่าพะยอม 4 39 - 4 
11. ก่ิงอ.ศรีนครินทร์ 4 42 - 4 

รวม 64 650 9 64 
ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั กลุ่มปกครองฯ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546   

 
1.1.2.2 การบริหารราชการ 
จงัหวดัพทัลุง มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 3 รูปแบบ คือ 
1. การบริหารราชการส่วนกลาง  ซ่ึงมาตั้งในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง จาํนวน  77  ส่วนราชการ  

 2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จดัรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น  2  ระดบั คือ 
    2.1 ระดบัจงัหวดั ประกอบดว้ยส่วนราชการประจาํจงัหวดั จาํนวน 27  ส่วนราชการ 

      2.2 ระดบัอาํเภอ ประกอบดว้ย  10  อาํเภอ  1  ก่ิงอาํเภอ  65  ตาํบล  650      หมู่บา้น 
 3. การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  1  เทศบาลเมือง  
8  เทศบาลตาํบล และ 64 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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1.1.3 สภาพทางสังคม 
 

1.1.3.1 โครงสร้างประชากร 
 จงัหวดัพทัลุงมีจาํนวนประชากร 504,388 คน  เป็นชาย 248,663 คน  หญิง 255,725 คน  อาํเภอท่ี
มีประชากรมากท่ีสุด คือ อาํเภอเมือง  จาํนวน 123,167 คน  รองลงมา คือ อาํเภอควนขนุน  จาํนวน 82,957 
คน  และอาํเภอปากพะยนู  จาํนวน 50,241 คน  ส่วนอาํเภอท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุด คือ อาํเภอศรีบรรพต  
จาํนวน 16,493 คน  นอกจากน้ี ประชากรของจงัหวดัพทัลุงยงัสามารถแยกเป็นรายอาํเภอได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 จาํนวนครัวเรือนและจาํนวนประชากรในจงัหวดัพทัลุง 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ จาํนวนครัวเรือน 
จาํนวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. อาํเภอเมืองพทัลุง 33,888 59,394 63,773 123,167 
2. อาํเภอเขาชยัสน 11,591 21,910 22,501 44,411 
3. อาํเภอควนขนุน 22,692 40,458 42,499 82,957 
4. อาํเภอปากพะยนู 12,393 24,749 25,492 50,241 
5. อาํเภอกงหรา 7,584 17,132 17,185 34,317 
6. อาํเภอตะโหมด 7,320 14,103 13,889 27,992 
7. อาํเภอศรีบรรพต 4,610 8,376 8,117 16,493 
8. อาํเภอป่าบอน 11,235 21,627 21,738 43,365 
9. อาํเภอป่าพะยอม 8,257 15,775 15,742 31,517 
10. อาํเภอบางแกว้ 6,319 12,340 12,467 24,807 
11. ก่ิงอ.ศรีนครินทร์ 6,961 12,799 12,322 25,121 

รวม 132,850 248,663 255,725 504,388 
ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั กลุ่มปกครองฯ 
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1.1.4 สภาพทางเศรษฐกจิ 
 

1.1.4.1 เศรษฐกจิ 
จงัหวดัพทัลุง ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั 30,697 บาท ต่อปีเป็นอนัดบั 52 ของประเทศ  โดยทั้ง

จงัหวดัมีผลิตภณัฑม์วลรวม 15,348.442 ลา้นบาท  รายไดส่้วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสาขาการเกษตรมากท่ีสุด ถึง
ร้อยละ 32.77 คิดเป็นมูลค่า 5,029.049 ลา้นบาท  รองลงมาเป็นสาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก ร้อยละ 20.46 
คิดเป็นมูลค่า 3,141.248 ลา้นบาท  และสาขาบริการร้อยละ 12.95 คิดเป็นมูลค่า 1,998.136 ลา้นบาท  อตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 10.83 
 ภาพรวมทางเศรษฐกิจของจงัหวดัพทัลุงปรับตวัดีข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากผลผลิตยางพาราและขา้วนาปี
เพิ่มข้ึน  ประกอบกับราคายางสูงข้ึนจากปีก่อน  ทําให้การใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี 
ขณะเดียวกนัการลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตวัดีข้ึน อาํนาจซ้ือจากภาคเกษตรกรจึงกระเต้ืองข้ึน  เศรษฐกิจ
ของจงัหวดัพทัลุงในสาขาต่างๆ มีดงัน้ี 
 สาขาเกษตร  เศรษฐกิจของจงัหวดัโดยทัว่ไปข้ึนอยู่กับการผลิตภาคการเกษตรเป็นหลกั  พืช
เศรษฐกิจหลกัท่ีสาํคญัของจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ขา้ว ยางพารา และไมผ้ล เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มงัคุด 
เน่ืองจากจงัหวดัพทัลุงมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้เกษตร ส่วนดา้นปศุสัตวมี์สัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญั คือ 
สุกร และโคนม  สาํหรับผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ โดยเฉพาะขา้ว และยางพารา 
 สาขาอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมแปรรูปไมย้างพาราขยายตวัดีข้ึน  ซ่ึงเป็นผลจากตลาดไม้
ยางพาราแปรรูป  และเฟอร์นิเจอร์ไมย้างพารา  เร่ิมฟ้ืนตวั ทาํให้ความตอ้งการของตลาดมีมากข้ึน จึงมี
ผูส้นใจลงทุนและขยายโรงงานแปรรูปไมย้างพาราเพิ่มข้ึน  
 สาขาการคา้  การใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดี  เน่ืองจากผลผลิตยางและผลผลิตขา้ว
เพิ่มข้ึน  ประกอบกบัราคายางปรับตวัสูงข้ึน  ทาํใหย้อดการจาํหน่ายสินคา้ทุกประเภทดีข้ึน  
 

1.1.4.2  การเกษตร  
การถือครองท่ีดินทางการเกษตรและการใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตร จงัหวดัพทัลุงมีพื้นท่ีทั้งหมด 

2,140,296 ไร่ ในปี 2545 มีพื้นท่ีทาํการเกษตร 1,422,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดั  ซ่ึง
เพิ่มจากปี 2544 จาํนวน 55,325 ไร่  (เกษตรจงัหวดัพทัลุง ม.ค. 45)  

จงัหวดัพทัลุงมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั คือ ยางพารา ขา้ว ไมผ้ล เช่น ทุเรียน ลองกอง มงัคุด เงาะ
โรงเรียน เป็นตน้ ภาวะการผลิต การตลาดสินคา้เกษตรท่ีสาํคญัของจงัหวดัพทัลุง  สรุปไดด้งัน้ี 

1) ยางพารา เน้ือท่ีปลูก 675,298 ไร่  ผลผลิตปีละ 150,052.28 ตนั  มูลค่า 5,251.83 ลา้นบาท  
เกษตรกรปลูกในพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดั   

2) ขา้ว  เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัอนัดบัสองรองจากยางพารา  โดยมีแหล่งผลิตท่ีสาํคญัในเขต
อาํเภอเมือง  ควนขนุน  และเขาชยัสน  เน้ือท่ีปลูกขา้ว จาํนวน 549,978 ไร่  ผลผลิตปีละ 274,458 ตนั  
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มูลค่า 1,196.36 ลา้นบาท  เกษตรกรแบ่งการปลูกออกเป็น 2 ประเภท  ขา้วนาปี และขา้วนาปรัง  พนัธ์ุขา้ว
ท่ีนิยมปลูก คือ  พนัธ์ุขา้ว  เลบ็นก  ชยันาท  สังหยด  ดอกมะลิ  เขม็ทอง  เฉ้ียง  เป็นตน้  ใชบ้ริโภคภายใน
จงัหวดั 130,976 ตนั  ท่ีเหลือส่งจาํหน่ายใชท้าํพนัธ์ุ และเล้ียงสัตว ์ ตลาดขา้วพทัลุง ไดแ้ก่ 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ และตลาดชายแดนมาเลเซีย  
 3) ไมผ้ล  เน้ือท่ีปลูก 64,771 ไร่  ไดแ้ก่ ลองกอง  มงัคุด  ทุเรียน  และเงาะ  ผลผลิตปีละ 26,606 ตนั  
มูลค่า 341.72 ลา้นบาท 
 

1.1.4.3  การประมง   
 จงัหวดัพทัลุงมีแหล่งนํ้ าธรรมชาติหลายแห่ง  ท่ีสาํคญัคือทะเลสาบสงขลาตอนใน และทะเลนอ้ย  
ซ่ึงในอดีตชาวประมงในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง  สามารถจบัสัตว์จากแหล่งนํ้ าธรรมชาติเพื่อบริโภคและ
จาํหน่าย  แต่ในปัจจุบนัแหล่งนํ้ าต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมโทรมลง  เน่ืองจากการ
กระทาํของมนุษย ์ และจากธรรมชาติ คือการรุกตวัของนํ้ าเคม็ในบางฤดู  ทาํให้ปริมาณสัตวน์ํ้ าต่างๆ ลด
ปริมาณลง  ปัจจุบนัราษฎรท่ีประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่  จึงประกอบอาชีพในลกัษณะทาํการประมง
แบบยัง่ยืน  และประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น  เล้ียงสัตว ์ ปลูกพืชควบคู่ไปกบัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าท่ีทดแทน
ปริมาณสตัวน์ํ้ าธรรมชาติท่ีจบัไดล้ดลง 
 

1.1.4.4  การปศุสัตว์   
 การเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง  ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงรายย่อย  และเล้ียงควบคู่ไป
กบัการประกอบอาชีพอ่ืน  สตัวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดัไดแ้ก่ 
 1. สุกร  เกษตรกรผูเ้ล้ียงมีจาํนวน 6,750 ครัวเรือน  มีจาํนวนสุกรทั้งส้ิน 103,301 ตวั  นิยมเล้ียงกนั
มากในทอ้งท่ีอาํเภอเมือง  ควนขนุน  และป่าบอน  เกษตรกรสามารถส่งสุกรออกไปจาํหน่ายยงัจงัหวดั
ต่างๆ ในภาคใต ้ ประมาณ 9,000 – 9,500 ตวั/เดือน  ผลผลิตปีละประมาณ 180,000 ตวั/ปี  มูลค่ารวมทั้งส้ิน 
540 ลา้นบาท 
 2. โคเน้ือ  ในอดีตเกษตรกรนิยมเล้ียงโคพื้นเมืองเป็นหลกั  แต่ในปัจจุบนัเร่ิมหนัมาเล้ียงโคพนัธ์ุ  
และโคลูกผสมกนัมากข้ึน  นิยมเล้ียงกนัมากทอ้งท่ีอาํเภอเมือง  เขาชยัสน  ปากพะยนู  ควนขนุน  และป่า
บอน  ณ มกราคม 2546  มีเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือ จาํนวน 17,335 ครัวเรือน  มีจาํนวนโคเน้ือ 77,280 ตวั  
เป็นโคพ้ืนเมือง 61,824 ตวั  โคพนัธ์ุแทแ้ละโคลูกผสม 15,456 ตวั  และส่งไปขายต่างจงัหวดั เช่น  สตูล  
ปัตตานี  ซ่ึงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด  บางปีเกษตรกรเล้ียงในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
แรงจูงใจดา้นราคา  แต่ส่วนใหญ่แลว้มีแนวโนม้ลดลง เน้ืองจากปัญหาดา้นพื้นท่ีและค่าพนัธ์ุท่ีมีราคาสูง  
ผลผลิตปีละประมาณ 12,000 ตนั  มูลค่ารวม 180 ลา้นบาท 
 3. โคนม  จงัหวดัพทัลุงเป็นจงัหวดัท่ีเล้ียงโคนมมากท่ีสุดในภาคใต ้ มีโรงงานผลิตภณัฑ์นม 
จาํนวน 1 แห่ง  มีอตัรากาํลงัการผลิต 48 ตนัต่อวนั  ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เป็นถุงสาํเร็จรูปจาํหน่ายภายใน
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จงัหวดัร้อยละ 60  และจาํหน่ายต่างจงัหวดัร้อยละ 40  เกษตรกรนิยมเล้ียงโคนมมากในทอ้งท่ีอาํเภอเมือง  
ควนขนุน  เขาชยัสน  และป่าพะยอม  ณ มกราคม 2546  มีเกษตรกรเล้ียงโคนมจาํนวน 280 ครัวเรือน   มี
โคนมจาํนวน 3,598 ตวั  มีนํ้ านมเฉล่ีย 9.85 กิโลกรัม/ครัวเรือน  หรือผลผลิตตกประมาณปีละ 5,840 ตนั  
มูลค่ารวมทั้งส้ิน 64 ลา้นบาท 
 4. การเล้ียงสัตวปี์ก  ไดแ้ก่  ไก่พื้นเมือง  ไก่เน้ือ  เป็ดเทศ  เป็ดไข่  เกษตรกรเล้ียงกนัทัว่ไปทุก
อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ  ทอ้งท่ีท่ีเกษตรกรนิยมเล้ียงกนัมาก ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง  ควนขนุน  เขาชยัสน  และป่าบอน   
 

1.1.4.5  อุตสาหกรรม   
 อุตสาหกรรมในจงัหวดัพทัลุง  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น  โรงงานแปรรูปไม้
ยางพารา  โรงสีขา้ว  ร้านคา้ส่งและคา้ปลีก  ร้านคา้วสัดุก่อสร้าง  โรงงานจะตั้งกระจายอยูทุ่กอาํเภอ  โดย
ท้องท่ีท่ีโรงงานตั้ งอยู่มากท่ีสุด   คือ   อําเภอเมือง   ควนขนุน   เขาชัยสน   แต่เ ม่ือพิจารณาเงินท่ี
ผูป้ระกอบการนาํมาลงทุน  พบว่า มีการลงทุนในทอ้งท่ีอาํเภอเมืองพทัลุงมากท่ีสุด  เป็นเงิน 385,181,952 
บาท  รองลงมา คือ อาํเภอป่าบอน  เป็นเงิน 274,228,522 บาท  และอาํเภอควนขนุน  เป็นเงิน 137,890,154 
บาท  ในส่วนของการจา้งงาน พบวา่  โรงงานเขตอาํเภอเมืองพทัลุง  มีการจา้งงานมากท่ีสุด  จาํนวน 1,317 
คน  รองลงมา คือ อาํเภอป่าบอน  จาํนวน 414 คน 
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1.2 กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ในพืน้ทีจั่งหวดัพทัลุงก่อนเข้าโครงการ 
 
    1.2.1 ภาพรวมข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปขององค์กรประชาชนในจังหวดัพทัลุง 
   ตารางท่ี 3 ขอ้มูลองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุงปี 2548 

ประเภท จํานวนองค์กร 
(แห่ง) 

สมาชิก  
(คน) 

จํานวนสินทรัพย์
รวม (ล้านบาท) 

กลุ่มจดทะเบียน 145 99,864 5,052 

สหกรณ์ 98 89,200 4,942.7 
        -  ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  1 54 (สหกรณ์) 8.7 
        -  สหกรณ์การเกษตร  36 66,927 1,083.8 
        - สหกรณ์กองทุนสวนยาง 51 7,810 114.2 
        -  สหกรณ์ออมทรัพย ์ 6 11,744 3,717.3 
        -  สหกรณ์ร้านคา้  2 2,315 12.1 
        -  สหกรณ์บริการ  2 404 6.6 
กลุ่มเกษตรกร   47 10,664 109.3 

กลุ่มไม่จดทะเบียน 1,748 117,459 1,176.1 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  115 - - 
กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  209 7,039 91.6 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต   312 75,396 529.4 
กองทุนหมู่บา้น 540 31,179 555.1 
วิสาหกิจชุมชน 153 3,845 - 
กลุ่ม OTOP 419 - - 

รวม 1,893 217,377 6,229 
    ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพทัลุง  และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง  ขอ้มูล ปี 2548 

ปัจจุบนัมีองคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งส้ิน 1,893 แห่ง  โดยมีจาํนวน
องคก์รท่ีจดทะเบียนร้อยละ 7.7 (145 แห่ง)  ในขณะท่ีองคก์รท่ีไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 92.3 (1,748 แห่ง)  
ซ่ึงจากตารางแสดงให้เห็นว่า  สาํหรับกลุ่มจดทะเบียนจาํนวนสหกรณ์กองทุนสวนยางมีจาํนวนมากท่ีสุด 
คือ 51 แห่ง  รองลงมากลุ่มเกษตรกร 47 แห่ง  อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกบัจาํนวนสินทรัพยแ์ลว้  พบว่า
สหกรณ์ออมทรัพยมี์สินทรัพยม์ากท่ีสุดคือ 3,717.3 ลา้นบาท  สาํหรับกลุ่มไม่จดทะเบียน พบว่า กองทุน
หมู่บา้นมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 540 แห่ง  รองลงมา คือ กลุ่ม OTOP 419 แห่ง  เม่ือเทียบกบัจาํนวน
สินทรัพยแ์ลว้  พบวา่  กองทุนหมู่บา้นมีสินทรัพยม์ากท่ีสุด คือ 555.1 ลา้นบาท   
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1.2.2 สถานภาพองค์กรประชาชนในจังหวดัพทัลุงแยกตามประเภท 
 
       1.2.2.1 กลุ่มจดทะเบียน 
    1.2.2.1.1 ชุมนุมสหกรณ์ 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลพื้นฐานชุมนุมสหกรณ์ในจงัหวดัพทัลุงปี 2548 
ชุมนุมสหกรณ์ จํานวน

สมาชิก
(สหกรณ์) 

 

การดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงิน/ทุนดาํเนินการ 

เงนิให้กู้ 
(ลา้นบาท) 
 

เงนิรับฝาก 
(ลา้นบาท) 

ยอดขาย
สินค้า 

(ลา้นบาท) 
 

ยอดการขาย
ผลผลติของ
สมาชิก 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

(ลา้นบาท) 
 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

หนีสิ้น 
(ลา้นบาท) 
 

ทุน 
(ลา้นบาท) 
 

- ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร จ.พทัลุง จาํกดั 

54 0.1 0.2 2.8 - 3.1 8.7 7.5 1.2 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง ขอ้มูล ปี 2548 

 
 จากตารางแสดงถึงสถานภาพชุมนุมสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัพทัลุงปี 2548  โดยปัจจุบนัมี
จาํนวนสมาชิก 54 สหกรณ์  ปริมาณธุรกิจ 3.1 ลา้นบาท  มีสินทรัพย ์8.7 ลา้นบาท  แยกเป็นหน้ีสิน 7.5 
ลา้นบาท  และทุน 1.2 ลา้นบาท  มีขอ้สังเกต  ในการศึกษาพบว่าการดาํเนินงานของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุงยงัไม่ขบัเคล่ือนเท่าท่ีควร  เน่ืองจากขาดการยอมรับจากสหกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็น
เครือข่ายสมาชิก  ทาํให้การดาํเนินงานยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้ ทาํให้ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุงมีภาวะหน้ีสินเป็นสดัส่วน 86.21% เม่ือเทียบกบัทุน 
 

 1.2.2.1.2 สหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 5 ขอ้มูลพื้นฐานสหกรณ์ในจงัหวดัพทัลุงปี 2548 
ประเภทสหกรณ์ จํานวน 

(สหกรณ์) 
จํานวน
สมาชิก
(คน) 

 

การดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงิน/ทุนดาํเนินการ 

เงนิให้กู้ 
(ลา้นบาท) 

 

เงนิรับฝาก 
(ลา้นบาท) 

ยอดขาย
สินค้า 

(ลา้นบาท) 

 

ยอดการขาย
ผลผลติของ
สมาชิก 

(ลา้นบาท) 

ให้บริการ 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

(ลา้นบาท) 

 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

หนีสิ้น 
(ลา้นบาท) 

 

ทุน 
(ลา้นบาท) 

 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านคา้ 
สหกรณ์บริการ 

36 
51 
6 
2 
2 

66,927 
7,810 

11,744 
2,315 
404 

380.2 
13.1 

3,279.0 
- 
- 

439.8 
128.6 

1,084.0 
- 
- 

298.1 
38.7 

- 
100.1 
22.2 

127.0 
758.0 

- 
- 
- 

9.1 
- 
- 
- 

0.1 

1,254.3 
938.4 

4,362.9 
100.2 
22.3 

1,083.9 
114.2 

3,717.3 
12.2 
6.6 

676.3 
44.7 

2,307.1 
2.2 
6.4 

407.6 
69.5 

1,410.2 
10.0 
0.1 

รวม 97 89,200 3,672.3 1,652.4 459.1 885.0 9.2 6,678.1 4,934.2 3,036.7 1,897.4 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง ขอ้มูล ปี 2548  
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จากภาพรวมสหกรณ์ในจงัหวดัพทัลุงมีจาํนวน 97 แห่ง  จาํนวนสมาชิก 89,200 คน  ปริมาณธุรกิจ
รวม 6,678.1 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการปล่อยสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย  ์และสหกรณ์
การเกษตร ซ่ึงมีปริมาณกวา่สามพนัลา้นบาทซ่ึงเป็นจาํนวนมากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณธุรกิจทั้งหมด  ใน
ส่วนของทุนดาํเนินการนั้น สหกรณ์ในจงัหวดัพทัลุงมีสินทรัพยร์วม 4,934.2 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็นทุน 
1,897.4ลา้นบาท  และหน้ีสิน 3,036.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
1.2.2.1.3 กลุ่มเกษตร 
 

ตารางท่ี 6 ขอ้มูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรในจงัหวดัพทัลุงปี 2548 
จํานวนกลุ่ม จํานวน

สมาชิก
(คน) 

 

การดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงิน/ทุนดาํเนินการ 

เงนิให้กู้ 
(ลา้นบาท) 

 

เงนิรับฝาก 
(ลา้นบาท) 

ยอดขาย
สินค้า 

(ลา้นบาท) 

 

ยอดการขาย
ผลผลติของ
สมาชิก 

(ลา้นบาท) 

ให้บริการ 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

(ลา้นบาท) 

 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

หนีสิ้น 
(ลา้นบาท) 

 

ทุน 
(ลา้นบาท) 

 

47 10,664 39.3 48.2 31.3 19.0 0.05 137.9 109.3 69.5 39.8 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง ขอ้มูล ปี 2548  
ปัจจุบนัมีจาํนวนกลุ่ม 47 กลุ่ม  สมาชิก 10,664 คน ปริมาณธุรกิจรวม 184.3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

มาจากธุรกิจการรับเงินฝากของสมาชิก  มีสินทรัพยร์วม 109.3  ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็นทุน 39.8 ลา้นบาท  
และหน้ีสิน 69.5 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  เม่ือศึกษาถึงการประกอบธุรกรรมของกลุ่มพบว่า     เป็นธุรกรรม
ทางการเกษตร เช่น  ทาํนา  ทาํสวน  และการเล้ียงสตัว ์
 
    1.2.2.2 กลุ่มทีไ่ม่จดทะเบียน 
 
        ตารางท่ี 7  ขอ้มูลพื้นฐาน  องคก์รประชาชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ปี 2548 

ประเภท จํานวน  
(กลุ่ม) 

จํานวนสมาชิก 
(คน) 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  115 - - 
กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  209 7,039 91.6 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 312 75,396 529.4 
กองทุนหมู่บา้น 540 31,179 555.1 
วิสาหกิจชุมชน 153 3,845 - 
กลุ่ม OTOP 419 - - 

รวม 1,748 117,459 1,176.1 
ท่ีมา: สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพทัลุง ขอ้มูล ปี 2548  
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1.2.2.2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
จาํนวนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง  ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 115 กลุ่ม  หรือ     

ร้อยละ 6.2 ของกลุ่มทั้งหมด   
 1.2.2.2.2 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร 

จาํนวนกลุ่มส่งเสริมการเกษตรในจงัหวดัพทัลุง  ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 209 กลุ่ม  หรือร้อยละ 
11.2 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 7,039 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์91.6 ลา้นบาท 
 1.2.2.2.3 กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ 

จาํนวนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในจงัหวดัพทัลุง  ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 312 กลุ่ม  หรือ     
ร้อยละ 16.7 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 75,396 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์529.4 ลา้นบาท 
 1.2.2.2.4 กองทุนหมู่บ้าน 

จาํนวนกองทุนหมู่บา้นในจงัหวดัพทัลุง  ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 540 กลุ่ม  หรือร้อยละ 35.2 ของ
กลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 31,179 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์555.1 ลา้นบาท 
 1.2.2.2.5 วสิาหกจิชุมชน 

จาํนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัพทัลุง  ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 153 กลุ่ม  หรือร้อยละ 8.2 
ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 3,845 คน   
 1.2.2.2.6 กลุ่ม OTOP 

จาํนวนกลุ่ม OTOP ในจงัหวดัพทัลุง  ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 419 กลุ่ม  หรือร้อยละ 22.5 ของ
กลุ่มทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

1.3 เครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดัพทัลุง 
     

1.3.1 การเช่ือมโยงธุรกจิและสินเช่ือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
การกู้ยมืเงิน 
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูกู้ ้ ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูใ้หกู้ ้ มูลค่าปัจจุบนั อตัราดอกเบ้ีย 
1 สหกรณ์เดินรถพทัลุง จาํกดั สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์

จาํกดั 
300,000 6% 

2 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ามะกอกเหนือ 
จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

1,500,000 4% 

3 สหกรณ์การเกษตรควนขนุน 
จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

3,900,000 4% 

4 สหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม 
จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

3,500,000 4% 

5 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ
พทัลุง จาํกดั 

สหกรณ์ออมทรัพย ์มอ.หาดใหญ่ 
จาํกดั 

100,000,000 4% 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 109,200,000  
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การฝากเงิน 
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูรั้บฝาก ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผูฝ้าก มูลค่าปัจจุบนั อตัราดอกเบ้ีย 
1 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกดั 8,205,209 4% 
2 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จาํกดั 1,322,666 3% 
3 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ามะกอกเหนือ จาํกดั 500,000 5% 
4 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์การเกษตรชะมวง จาํกดั 212,427 3% 
5 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเขาชยัสน จาํกดั 3,284,644 3% 
6 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์การเกษตรปศุสตัวพ์ทัลุง 

จาํกดั 
6,768,211 4% 

7 สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จาํกดั 4,394,935 3.5% 
8 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 

นพค. พทัลุง (สอง) จาํกดั 
สหกรณ์ใชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าดว้ย
ไฟฟ้าชยับุรี จาํกดั 

300,000 4% 

9 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง (สอง) จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพทัลุง 
จาํกดั 

2,000,000 4% 

10 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง (สอง) จาํกดั 

สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าฯบา้นคลองตรุด 
จาํกดั 

167,000 4% 

11 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง (สอง) จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จาํกดั 1,039,082 3% 

12 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง (สอง) จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรเขาชยัสน จาํกดั 3,182,000 4% 

13 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรชะมวง จาํกดั 420,000 3% 

14 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพทัลุง 
จาํกดั 

5,000,000 4% 

15 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จาํกดั 3,000,000 4% 

16 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง จาํกดั 322,152 5% 

17 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง 
นพค. พทัลุง จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกดั 17,000,000 4% 

18 สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกดั สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จาํกดั 1,000,000 4% 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 58,118,326  
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การซ้ือขาย 
ท่ี ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ผูข้าย 
ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ผูซ้ื้อ 
ชนิดสินคา้ จาํนวน มูลค่า 

(บาท) 
1 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 

จาํกดั 
สหกรณ์การเกษตรกระแส
สินธ์ จาํกดั 

อาหารสตัว ์ 303 กระสอบ 70,980 

2 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 
จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรระโนด 
จาํกดั 

อาหารสตัว ์ 50 กระสอบ 14,550 

3 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 
จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรบาง
แกว้ จาํกดั 

อาหารสตัว ์ 160 กระสอบ 25,750 

4 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 
จาํกดั 

กลุ่มโคนมป่าพะยอม อาหารสตัว ์ 1,520 กระสอบ 271,958 

5 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 
จาํกดั 

กลุ่มโคนมเขาชยัสน อาหารสตัว ์ 900 กระสอบ 190,540 

6 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 
จาํกดั 

สหกรณ์โคเน้ือศรีบรรพต 
จาํกดั 

อาหารสตัว ์ 900 กระสอบ 190,540 

7 สหกรณ์การปศุสตัวพ์ทัลุง 
จาํกดั 

กลุ่มผูเ้ล้ียงสุกรดอนทราย อาหารสตัว ์ 260 กระสอบ 66,610 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 830,928 
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การเช่ือมโยงเครือข่ายในกจิกรรมอืน่ 
ท่ี ชนิดของกิจกรรม ช่ือสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีร่วมกิจกรรม มูลค่า 
1 การแลกเปล่ียนความ รู้  (จัด

กิจกรรมของชมรมสหกรณ์
กองทุนสวนยางในอําเภอป่า
บอน  ( คู่ เ ดิม)  ประชุมพบปะ
แลกเปล่ียนความรู้ทุกวนัท่ี 25 
ของทุกเดือน 

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นควนเค่ียม จาํกดั 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นควนออก จาํกดั 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นชุมแสง จาํกดั 
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหวัควน จาํกดั 
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเพง็สะอาด จาํกดั 
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นทุ่งคลองควาย จาํกดั 
7. สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปท่ีดินบา้น
ยางขาคีม จาํกดั 
8. สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นโหละ๊หาร จาํกดั 

- 

2 สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขต
อาํเภอตะโหมด ท่ีว่าการอาํเภอ
ต ะ โ ห ม ด แ ล ะ สํ า นั ก ง า น
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  ได้ตั้ ง
ตลาดกลางยางพาราเพื่อใหผู้ซ้ื้อ
และผูข้ายได้พบปะเจรจาการ
ซ้ือขายส่งยางพารา 

สหกรณ์กองทุนสวนยางในพื้นท่ีอาํเภอป่าบอน, 
พื้นท่ีอาํเภอบางแกว้, อาํเภอตะโหมด, อาํเภอเขาชยั
สน, และอาํเภอปากพะยนู จาํนวนรวม 21 สหกรณ์ 

จาํนวน  
1,087 ตนั 
เป็นเงิน 
73,340,000 
บาท 
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1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานองค์กรประชาชน 

 
 เม่ือพิจารณาขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ของทั้งองคก์รท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในจงัหวดัพทัลุง 
มีจาํนวนสินทรัพยร์วมกนัประมาณ  6,229 ลา้นบาท ถา้องคก์รต่าง ๆ ทุกประเภทหันหนา้มาทาํธุรกรรม
ร่วมกันมากข้ึน เงินประมาณหม่ืนลา้นบาทจะได้เขา้ไปหมุนเวียนในระบบซ่ึงจะดีกว่าการนําไปฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์ไดว้่าองค์กรต่าง ๆ ยงัไม่ไดมี้การเช่ือมโยง
เครือข่ายกนัอยา่งจริงจงั หรือมีก็นอ้ยมากและเป็นเพียงธุรกรรมพื้นฐานและติดต่อแบบหลวม ๆ เท่านั้น มี
ขอ้สังเกตว่าอาจเป็นเพราะบทบญัญติักฎหมายของสหกรณ์ท่ีบญัญติัข้ึนมาท่ีเอ้ืออาํนวยใหแ้ยกกนัอยูไ่ม่มี
หน่วยงานใดท่ีจะเป็นหน่วยงานประสานอยา่งแทจ้ริงได ้ 
 ศกัยภาพขององคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุงในปัจจุบนัเม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน  พบว่าในกลุ่มจดทะเบียนนั้นองคก์รประชาชนมีการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ  แต่
ส่วนใหญ่ขาดแผนธุรกิจ มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการในการบริหารจดัการองค์กร โดยทั้งสองฝ่ายมี
หลกัการทาํงานแบบเก้ือกูลกนั รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน เพื่อนาํความคิดเห็นต่างๆท่ี
ได้มานั้นมาวางนโยบายให้สอดรับกับความตอ้งการของสมาชิก เม่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานโดย
ภาพรวมแลว้  แต่ละองคก์รต่างก็มีกาํไรเพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้ว่าจะมีกาํไรเพิ่มข้ึนในอนาคต ซ่ึงธุรกรรม
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้นจะแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่ประเภทขององคก์รนั้นๆ ยกตวัอยา่ง สหกรณ์ออมทรัพยก์็
จะประกอบธุรกิจดา้นการให้สินเช่ือแก่สมาชิก  และการออมทรัพย ์ สหกรณ์การเกษตรในปัจจุบนัเน้น
ธุรกรรมดา้นสินเช่ือและมีรายไดห้ลกัจากการปล่อยสินเช่ือ ในส่วนของการรวบรวมผลผลิตและจดัหา
สินคา้มาจาํหน่ายนั้นมีนอ้ยลงมาก   สหกรณ์กองทุนสวนยางมีรายไดห้ลกัคือการซ้ือนํ้ ายางสดมาแปรรูป
เป็นยางแผน่รมควนัหรือจาํหน่ายเป็นนํ้ายางสด โดยในกลุ่มเกษตรกร มีการทาํธุรกรรมในส่วนของการทาํ
นา ทาํสวน ทาํไร่ เล้ียงสัตว ์และอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรโดยปกติแลว้ มิไดท้าํบญัชีการเงินอยา่งเป็นระบบ
ถูกตอ้ง ซ่ึงจะแตกต่างกับกลุ่มจดทะเบียนประเภทสหกรณ์ท่ีมีการทาํบญัชีอย่างถูกตอ้งและสามารถ
ตรวจสอบได ้

  ในส่วนของกลุ่มองคก์รท่ีไม่จดทะเบียนซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร และกลุ่มอ่ืนๆ  ต่างก็ไม่ไดมี้การทาํบญัชีรายรับรายจ่ายอยา่งถูกตอ้งซ่ึงทาํให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจนส่วนใหญ่ลงหลกัฐานการเงินในสมุดรับจ่าย และบางแห่งขาดผูดู้แลโดยตรง ทาํ
ใหเ้ส่ียงต่อการลงบนัทึกรับจ่ายและเอกสารสูญหาย ยกตวัอยา่งเช่น  ในกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตซ่ึงทาํ
ธุรกิจดา้นสินเช่ือโดยเฉพาะ และผลกาํไรส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินกูข้องสมาชิก เม่ือพิจารณาลึกลงไป
จะพบว่ากลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในปัจจุบนัมีทั้งกลุ่มท่ีประสบความสาํเร็จและกลุ่มท่ีลม้เหลว ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากระบบบริหารจดัการขององคก์รท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานเดียวกนั ซ่ึงก็เช่นเดียวกบักลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรท่ีส่วนใหญ่มีการบริหารแบบผกูขาดของผูน้าํองคก์ร และขาดการตรวจสอบอยา่งมีระบบ  
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   เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของกลุ่มองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง ทั้งองคก์รท่ีจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน   พบว่า องคก์รต่างๆขาดการวางแผนธุรกิจท่ีสะทอ้นรายละเอียดเชิงปฏิบติัการ  ซ่ึง
ส่งผลทาํให้องคก์รขาดกลไกดาํเนินงานไปในทิศทางท่ีชดัเจน  นอกจากน้ียงัพบว่าองคก์รส่วนใหญ่ไม่มี
การเอาผลงานท่ีผา่นมาเทียบกบัแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากไม่มีระบบบญัชีและระบบขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  
ถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาถึงจุดกําเนิดและ
วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งนั้น มีจุดเร่ิมตน้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั และต่างก็มีการดาํเนินงาน เพื่อมุ่งเนน้
ให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยในแต่ละองค์กรจะมีสวสัดิการให้สมาชิกแตกต่างกนั แลว้แต่ผล
ประกอบการ และนโยบายขององคก์รนั้นๆ  เม่ือพิจารณาในเร่ืองการเช่ือมโยงในปัจจุบนั โดยภาพรวม 
พบว่าองค์กรต่างๆมีการเช่ือมโยงกันอยู่บา้งในลกัษณะหลวมๆ ไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจนและขาดความ
ต่อเน่ืองในการเช่ือมโยงเครือข่าย  รูปแบบท่ีมีอยู่นั้นมีทั้งเช่ือมโยงกนัในองคก์รประเภทเดียวกนั และ 
เช่ือมโยงกนัระหว่างองคก์รต่างประเภทกนั โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ือมโยงกนัเพื่อเก้ือหนุนทางดา้น
การใหเ้งิน ในส่วนธุรกรรมในดา้นอ่ืนๆยงัคงมีนอ้ยมาก แต่มีแนวโนม้วา่จะมีเพิ่มข้ึนในอนาคต    

ในการนาํเสนอสภาพการดาํเนินงานโดยรวมขององคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล คณะวิจยัได้
ทาํการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานองคก์รประชาชนท่ีเป็นองคก์รจดทะเบียน ไดแ้ก่ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
โดยไดส้รุปในประเด็นของ ทุนดาํเนินการ  คุณภาพของสินทรัพย ์ โครงสร้างธุรกิจ  การทาํกาํไร และ
ผลกระทบของธุรกิจ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1.4.1  ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวดั พทัลุง  
 

ในปี พ.ศ. 2548 จงัหวดัพทัลุงมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 175 แห่ง  สหกรณ์ 103 แห่ง  
และกลุ่มเกษตรกร 72 แห่ง  ในท่ีน้ีสามารถตรวจสอบบญัชีได ้145 แห่ง  แบ่งเป็นสหกรณ์ 98 แห่ง  และ
กลุ่มเกษตรกร 47 แห่ง  มีจาํนวนสมาชิกรวมกนั 99,864 คน 
 1.4.1.1  ทุนดําเนินการโดยรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง  มีประมาณ    
5,051.77     ลา้นบาท  โดยมีผลตอบแทนต่อส่วนของทุนคิดเป็น 9.49%  
 เม่ือพิจารณาแหล่งเงินทุน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินทุนภายใน และเงินทุนภายนอก                       
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
     เงินทุนภายใน  3,738,79 ลา้นบาท  คิดเป็น  74.02% 
       - เงินรับฝากสมาชิก 1,719.63 ลา้นบาท    คิดเป็น   34.04% 
       - ทุนสหกรณ์  1,973.02 ลา้นบาท    คิดเป็น   38.35% 
       - อ่ืนๆ       82.14 ลา้นบาท    คิดเป็น     1.63% 
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  เงินทุนภายนอก  1,312.38 ลา้นบาท  คิดเป็น  25.98% 
       - เงินกูย้มืและเครดิตการคา้  1,276.26 ลา้นบาท   คิดเป็น   25.27% 
       - เงินรับฝากสหกรณ์  36.12 ลา้นบาท   คิดเป็น    0.72% 
 
 เม่ือพิจารณาหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุนสหกรณ์  พบวา่มีหน้ีสินทั้งส้ิน 3,114.16 ลา้นบาท  และมีทุนของ
สหกรณ์ 1,937.02 ลา้นบาท  โดยสดัส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุนสหกรณ์เป็น 1.6 เท่า  มีอตัราการเติบโตของ
ทุนสหกรณ์เป็น 13.01%  และการเติบโตของหน้ีสินเป็น 14.48% 
 
 1.4.1.2  คุณภาพของสินทรัพย์ โดยรวมของสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงมีทั้งส้ิน 
5,051.77 ลา้นบาท  คิดเป็นผลตอบแทนต่อสินทรัพยไ์ดเ้ป็น 3.65%  โดยมีรายละเอียดการลงทุนใน
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
      - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์   362.38  ลา้นบาท   คิดเป็น   7.17% 
      - ลูกหน้ี    4,492.59 ลา้นบาท   คิดเป็น   88.94% 
      - (ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ)     (25.08) ลา้นบาท   คิดเป็น  (0.50%) 
      - ท่ีดิน/อาคาร/อุปกรณ์       103.70 ลา้นบาท   คิดเป็น   2.05% 
      - หลกัทรัพย/์ตราสาร         10.93 ลา้นบาท   คิดเป็น   0.22% 
      - สินคา้ และอ่ืนๆ       106.65 ลา้นบาท   คิดเป็น   2.11%  
  
 1.4.1.3 โครงสร้างธุรกจิ  การบริหารจดัการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงนั้นข้ึนอยู่
กบัขีดความสามารถ/สมรรถนะของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการขององคก์รนั้นๆ  และเม่ืองพิจารณาตาม
ขนาดขององคก์ร พบวา่ ในจงัหวดัพทัลุงมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ 80 แห่ง  ปานกลาง 31 
แห่ง  ใหญ่มาก 19 แห่ง  และเลก็ 15 แห่ง  มีมูลค่าธุรกิจรวม 6,821.61 ลา้นบาท/ปี (568.47 ลา้นบาท/เดือน)  
มีการเติบโตทางธุรกิจคิดเป็น 22.24%  โดยมีรายละเอียดของธุรกิจดงัน้ี 
 
      - รับฝากเงิน  1,700.96 ลา้นบาท   คิดเป็น   24.93% 
      - ใหกู้เ้งิน  3,711.99 ลา้นบาท   คิดเป็น   54.42% 
      - จดัหาสินคา้     495.28 ลา้นบาท   คิดเป็น    7.26% 
      - รวบรวมผลผลิต    904.06 ลา้นบาท   คิดเป็น   13.25% 
      - ใหบ้ริการ         9.32 ลา้นบาท   คิดเป็น    0.14% 
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 1.4.1.4 การทาํกาํไร  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงมีความสามารถในการทาํกาํไร  
คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิได ้9.49% และเม่ือพิจารณาเป็นอตัราเฉล่ียต่อสมาชิก พบวา่ 
      - กาํไรต่อสมาชิก   1,733.57 บาท/คน 
      - เงินออมต่อสมาชิก 32,667.42 บาท/คน 
      - หน้ีสินต่อสมาชิก 44,466.09 บาท/คน 
 เม่ือพิจารณากาํไร(ขาดทุน) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง พบวา่ มีกาํไร
(ขาดทุน)  173.22 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
  รายได ้ 1,843.24 ลา้นบาท 
       - รายไดธุ้รกิจ  1,824.52 ลา้นบาท   คิดเป็น  98.98% 
       - รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ      11.66 ลา้นบาท   คิดเป็น   0.65% 
       - รายไดอ่ื้น         7.05 ลา้นบาท   คิดเป็น   0.38% 
  ค่าใชจ่้าย  1,670.03 ลา้นบาท 
       - ตน้ทุนธุรกิจ  1,496.71 ลา้นบาท   คิดเป็น  81.20% 
       - ค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ      43.35 ลา้นบาท   คิดเป็น   2.35% 
       - ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน     129.98 ลา้นบาท   คิดเป็น   7.05% 
 โดยมีอตัราการเติบโตของกาํไร/ขาดทุน  อตัราการเติบโตของทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืนๆเป็น  
5.11%,  10.09%  และ 16.81% ตามลาํดบั
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1.4.1.5 ผลกระทบต่อธุรกจิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวดัพทัลุง 

ด้านการเงนิ 

- อตัราดอกเบี้ย 
- ทุน 
- ตน้ทุน 
  ฯลฯ 

ด้านบริหารงาน 

- องคก์ร 
- อตัรากาํลงั 
- การแข่งขนัระหวา่ง 
   สหกรณ์ 
 

ด้านกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ 

- นโยบายและแผนงาน 
- ยกหนี้เกษตรกร 
- กองทุนหมู่บา้น 
- ลดอตัราขา้ราชการ 

ด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคบัฯ 

- ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- พ.ร.บ. 
- กฎหมายอื่นๆ 
 

ด้านธุรกจิ 

- ตลาด 
- ราคา 
- รสนิยม/ค่านิยม 
- เทคโนโลย/ี 
   วทิยาการใหม่ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบของธุรกจิ 

           เศรษฐกจิ                           สังคม                                การเมอืง 
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1.5 ศึกษาสภาพทัว่ไปขององค์กรตัวอย่าง 
 

การศึกษาสภาพทัว่ไปขององคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการคดัเลือก
องค์กรตวัอย่าง 2 องค์กร ซ่ึงเป็นตวัอย่างขององค์กรท่ีมีการทาํกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย ได้แก่              
1) สหกรณ์โคนมพทัลุง จาํกดั  2) สหกรณ์โคเน้ือชยับุรี จาํกดั  โดยไดน้าํเสนอในหัวขอ้ ประวติัความ
เป็นมาขององค์กร  การดาํเนินธุรกิจ รูปแบบการบริหารงาน  จุดอ่อน จุดแข็ง ลกัษณะการเช่ือมโยง
เครือข่าย  และในหัวขอ้อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการกาํหนดรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กร
ประชาชน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
1.5.1 สหกรณ์โคนมพทัลุง จํากดั 
 

 ประวตัิความเป็นมา (หรือววิฒันาการ) ขององค์กรประชาชนและเงื่อนไขทีสํ่าคญัทีมี่ผลกระทบ
ต่อการปรับตัว  หรือการตัดสินใจทาํธุรกรรมขององค์กร 

  สหกรณ์โคนมพทัลุง จาํกดั  เดิมก่อตั้งเป็นกลุ่มเล้ียงโค
นม  จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรตาม
พระราชบญัญติั พ.ศ.2541  เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2531  
สหกรณ์เปิดทาํการมานานกวา่ 20 ปี  ผูจ้ดัการคนปัจจุบนั คือ คุณ
สุรัตน์  ชูอกัษร  สหกรณ์ประกอบดว้ยสมาชิก 6 กลุ่ม  ซ่ึงมี
จาํนวน 328 คน  

 การดําเนินธุรกจิ 
 สหกรณ์จะทาํการรวบรวมนํ้ านมดิบจากสมาชิก  เพื่อนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑแ์ละจดัจาํหน่าย  
ในปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงเพื่อยกระดบัโรงงานผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์  ไดร้ะดบัมาตรฐาน จี เอ็ม พี 
สากล  ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ทาํให้สามารถแปรรูปผลิตภณัฑส่์งออกได ้ รวมถึง
ไดป้รับปรุงแกไ้ขระบบภายในโรงงานเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต  โดยจดัซ้ือเคร่ืองบรรจุนมเพิ่ม 4 ตวั  เพื่อให้
ขบวนการบรรจุสมดุลกบัชุดพาสเจอร์ไรส์ ซ่ึงสามารถผลิตได ้6 ตนั/ชัว่โมง นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัได้
จดัหาอาหารสูตรต่างๆ และสินคา้อ่ืนๆ มาจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิก ยกตวัอยา่งเช่น  อาหารสตัว ์ วสัดุอุปกรณ์
การเกษตร  หลอดนม  ขายนมพาสเจอร์ไรส์  และทางสหกรณ์ยงัไดจ้ดัหายาและเวชภณัฑ ์ พนัธ์ุหญา้    
เป็นตน้  
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 รูปแบบการบริหารงาน 
 รูปแบบการบริหารงานของสหกรณ์จะแตกต่างจากท่ีอ่ืน  สหกรณ์สามารถทาํธุรกิจไดทุ้กรูปแบบ  
เพราะจะใชม้ติของท่ีประชุมเป็นหลกั  ในส่วนของระเบียบขอ้บงัคบัและการทาํธุรกิจจะแยกออกจากกนั  
แต่การบริหารงานต่างๆ คณะกรรมการตอ้งรับรู้และตอ้งเขา้สู่มติท่ีประชุม 
 ปัจจุบนัสหกรณ์แบ่งการดาํเนินการออกเป็น 5 แผนก คือ 
     1. แผนกการเงินและบญัชี  
     2. แผนกธุรกิจสินเช่ือ 
     3. แผนกธุรกิจจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย 
     4. แผนกธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
     5. แผนกธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริม 
                      การเกษตร 

 
สหกรณ์จะมีการบริหารงานแบบกระจายอาํนาจ  มีผูช่้วย 4 คน  บริหารงาน 4 ฝ่ายไดแ้ก่ ฝ่าย

บริหาร  ฝ่ายการเงินและบญัชี  ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายโรงงาน  ส่วนผูจ้ดัการจะมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ
ประสานงาน  และในทุกๆ วนัจนัทร์หวัหนา้ฝ่ายทั้งหมดจะตอ้งรายงานเก่ียวกบัปัญหา  และการดาํเนินงาน
ในอาทิตยถ์ดัไป  ใหผู้จ้ดัการไดรั้บรู้  จะไดช่้วยกนัแกปั้ญหา  แต่การบริหารงานส่วนใหญ่  หวัหนา้แต่ละ
ฝ่ายจะประสานงานกนัเอง  ส่วนคณะกรรมการจะมีทั้งหมด 9 คน  โดยคดัมาจากทุกกลุ่มสมาชิก  ซ่ึง
ปัจจุบนัสหกรณ์มีสมาชิกทั้งหมด 6 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะเลือกกรรมการกลุ่มละ 1 คน  อีก 3 คนจะทาํการ
คดัเลือกโดยการโหวต  กรรมการแต่ละคนจะมีหนา้ท่ีเป็นคณะทาํงานโดยจะมีส่วนร่วมกบัทุกฝ่าย  
สามารถปรึกษาและร่วมกนัแกปั้ญหากบัผูช่้วยฝ่ายต่างๆ ได ้ รับรู้ขอ้มูล  แต่ไม่มีสิทธ์ิสัง่การ  และ
กรรมการแต่ละคนตอ้งนาํปัญหาภายในกลุ่มมาแจง้ยงัสหกรณ์เพื่อช่วยกนัแกปั้ญหา 

 การบริหารงานของสหกรณ์จะเนน้ท่ีความสามคัคี
ทุกระดบั  ตั้งแต่สมาชิก  คณะกรรมการ  พนกังาน  และตอ้ง
มีความซ่ือสัตย ์ เช่น  สมาชิกตอ้งผลิตนํ้ านมดิบท่ีมีคุณภาพ  
คณะกรรมการท่ีเขา้มาบริหารตอ้งมีความรอบคอบ  รวมถึง
ฝ่ายจดัการไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนเอง  การรับซ้ือสินคา้
ของ สหกรณ์จะมีการเปิดประมูลแบบโปร่งใส  แต่สินคา้ท่ี
นาํมาขายตอ้งมีคุณภาพ  การดาํเนินงานทุกอย่างจะเป็นไป
ตามขั้นตอน 

สหกรณ์มีสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกตามระเบียบขอ้บงัคบัของท่ีประชุม  โดยให้สหกรณ์ตั้งกองทุน
สงเคราะห์สมาชิกในส่วนของกองทุนฌาปนกิจสมาชิกและพนักงาน  ซ่ึงเร่ิมแรกเก็บเงินกองทุนจาก
สมาชิกและพนกังานรายละ 300 บาท  เกบ็ทั้งสามีและภรรยาของสมาชิกและพนกังาน  สมาชิกเสียชีวิตจะ
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ไดรั้บเงินค่าฌาปนกิจ 300,000 บาท  ส่วนค่ารักษาพยาบาลสหกรณ์จะจ่ายเงิน สวสัดิการให้ตามอาการ  
และการพิจารณาจากท่ีประชุม  นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัมีบริการ  เคร่ืองอดัฟาง  รถไถ  และมีเจา้หนา้ท่ีสัตว์
แพทย ์ สตัวบ์าล  เจา้หนา้ท่ีผสมเทียมไวส้าํหรับบริการสมาชิกฟรี   
 

 จุดแข็งขององค์กร 
จุดแขง็ของสหกรณ์จะอยูท่ี่ธุรกิจ  ถา้สหกรณ์ฐานะทางการเงินดีและมีความมัน่คง  สมาชิกกจ็ะมี

ความมัน่คงดว้ย  ทีมงานดา้นการตลาดของสหกรณ์มีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบนั สหกรณ์จะตอ้ง
ส่งนมขายวนัละ 25 ตนั  แต่สามารถรวบรวมนมดิบจากสมาชิกได้
วนัละ 18 ตนั  จึงตอ้งสัง่ซ้ือนํ้านมดิบจากแหล่งอ่ืนเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต
ตามตอ้งการ  โดยปกติแลว้ธุรกิจดา้นการเกษตรจะมีปัญหาท่ี
การตลาด  ดงันั้นนโยบายหลกัท่ีสหกรณ์ใชอ้ยูก่คื็อ  การตลาดตอ้ง
นาํหนา้การผลิต 
 

 จุดอ่อนขององค์กร 
 จุดอ่อนของสหกรณ์กจ็ะอยูท่ี่การตลาด  การประชาสมัพนัธ์  promotion  ซ่ึงในส่วนน้ีรูปแบบ
ของสหกรณ์ทาํไดย้าก  การเติบโตของธุรกิจจึงมีขีดจาํกดัไดแ้ค่ระดบัหน่ึง  และไม่สามารถแข่งขนักบั
บริษทัใหญ่ๆ ได ้เพราะความเป็นสหกรณ์   
 

 เหตุการณ์/กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้าง 
 นโยบายของรัฐบาลมีผลกระทบอยา่งมาก  โดยเฉพาะนโยบายการทาํ FTA กบัออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ์ โดยใหมี้การนาํเขา้นมและผลิตภณัฑจ์ากนมอยา่งเสรี  ทาํใหส้หกรณ์ตอ้งแข่งขนักบัต่างชาติ
ซ่ึงมีตน้ทุนถูกกวา่  ดงันั้นทางสหกรณ์จึงตอ้งใชจุ้ดแขง็ นัน่คือความเป็นนมในพื้นท่ี  และเป็นนมดิบ 100 

%  ซ่ึงในภาคใตมี้เพียงโรงงานเดียว  ประเดน็สาํคญั รัฐบาลไม่มีการส่งเสริมอาชีพมากนกัเพราะอาชีพเล้ียง
โคนมไม่ไดอ้ยูใ่นนโยบายหลกัของรัฐบาล  ซ่ึงรัฐบาลไม่
ตอ้งการใหเ้พิม่ปริมาณการเล้ียงโคนม  นอกจากน้ียงัมีปัญหา
เร่ืองราคานํ้ามนัแพง  ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนแต่ไม่
สามารถเพ่ิมราคาขายได ้ สหกรณ์มีโรงงานซ่ึงเคร่ืองจกัร
ตอ้งใชน้ํ้ ามนั  มีรถหอ้งเยน็เกือบ 20 คนั  ค่าไฟฟ้ากเ็พิ่มข้ึน  
ทั้งๆท่ีกาํลงัในการผลิตเท่าเดิม   
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 บทบาทขององค์กรในการพฒันาท้องถ่ิน 
 สหกรณ์จะมีงบประมาณเพือ่พฒันาทอ้งถ่ินปีละ 400,000 บาท  เช่น  ใหทุ้นเป็นของรางวลั  
สนบัสนุนดว้ยการบริจาคนํ้านม ฯลฯ 
 

 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์กร 
รัฐบาลมีเงินงบประมาณสนบัสนุนใหแ้ก่สมาชิกโดยผา่นสหกรณ์  เช่น โครงการส่งเสริม  การ

เล้ียงโคนมปี 2548 ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินกวา่ 20 ลา้นบาท  โดยทางสหกรณ์จงัหวดัสามารถช่วยเหลือเร่ือง
เงินกู ้ ในการประสานงานกบัส่วนราชการอ่ืนๆ  และ
ตรวจสอบภายใน   ส่วนการแนะนาํเก่ียวกบัโรงงาน  และ
ดา้นการตลาด  หน่วยงานของรัฐไม่มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการแนะนาํ สหกรณ์ได ้  
 

 รูปแบบการเช่ือมโยงในปัจจุบัน 
ปัจจุบนัทาํการเช่ือมโยงเครือข่าย โดย ทางสหกรณ์รับซ้ือนํ้านมดิบจากสหกรณ์โคนมโนนดินแดง 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และนํ้านมดิบจากจงัหวดันครศรีธรรมราช  แต่การซ้ือนํ้านมดิบจากสมาชิกจะมี
ตน้ทุนสูงกวา่  เพราะทางสหกรณ์ตอ้งดูแลสมาชิก  ทั้งค่าขนส่ง  ตน้ทุนค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีผสมเทียมและอีก
หลายๆอยา่ง  ถา้ซ้ือจากท่ีอ่ืนกไ็ม่จาํเป็นตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี  
  

 ความต้องการเช่ือมโยงเครือข่าย 
สหกรณ์ มีความต้องการในการ เ ช่ือมโยง

เครือข่ายโดยการให้แต่ละองค์กรแลกเปล่ียนสินคา้กัน  
เช่น  ผลิตภณัฑน์มแลกกบัขา้ว ปุ๋ยชีวภาพ  มนัสาํปะหลงั 
ฯลฯ   การรวมกลุ่มเช่ือมโยงเครือข่ายกันจะทําให้มี
ศกัยภาพสูง  สามารถต่อรองราคาได ้ ซ่ึงอนัท่ีจริงแลว้
แกนนาํของหลายๆ    องคก์รมีความคิด  ความสามารถ  
แต่ยงัไม่ไดแ้สดงออกมา  ซ่ึงถา้สามารถรวมกลุ่มกนัได ้ 

กจ็ะทาํใหห้ลุดพน้จากภาวะนายทุน  ไม่มีพอ่คา้คนกลาง  สามารถทาํการคา้ขายกนัเองได ้  
ลักษณะการเช่ือมโยงโดยให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือตั้ งศูนย์กลางการจําหน่าย  

ผลิตภณัฑข์องแต่ละจงัหวดั  สหกรณ์ทุกประเภทตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายกนั  โดยแต่ละสหกรณ์ตอ้งบอก
ความตอ้งการ  จุดอ่อน  จุดแขง็  เพื่อจะไดรั้บรู้ถึงปัญหาร่วมกนั  และในขณะน้ีทางสหกรณ์ฯกาํลงัสร้าง
โรงงานผลิตอาหารสตัว ์ โดยจะเปิดทาํการในช่วงเดือนมกราคม ปี 2549 และมีความตอ้งการท่ีจะเช่ือมโยง
กับสหกรณ์ทางด้านการเกษตรท่ีมีผลผลิตท่ีสามารถนํามาทาํเป็นอาหารสัตว์ได้  เช่น  มนัสําปะหรัง  
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ขา้วโพด  ถัว่ลิสง ฯลฯ  ในจงัหวดัพทัลุงมีสหกรณ์การเกษตรเยอะแต่ไม่มี สหกรณ์ใดท่ีจะผลิตและ
รวบรวมมาส่ง  ทางสหกรณ์ฯจึงตอ้งสัง่ซ้ือจากโคราช 
 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ปัญหาเก่ียวกบัการเช่ือมโยงก็คือ  ความพร้อม
ของสหกรณ์ต่างๆ    ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน      
ทุกๆ สหกรณ์ท่ีอยู่ในเครือข่ายตอ้งมีเป้าหมาย และการ
ประสานงานร่วมกัน   มีการประชุมร่วมกัน   และ
ศูนยก์ลางในการรวบรวมผลิตภณัฑ ์ ตอ้งมีความพร้อม
และมีประสิทธิภาพ  

 
 ปัจจัยทีท่าํให้การเช่ือมโยงเครือข่ายประสบความสําเร็จ 

   ปัจจุบนัมีสหกรณ์เป็นจาํนวนมาก  และมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั  แต่ละสหกรณ์ตอ้งช่วยกนั
จาํหน่ายสินคา้  หรือแลกเปล่ียนสินคา้กนั  โดยไม่ผา่นพอ่คา้  จะทาํใหผู้บ้ริโภคไดสิ้นคา้ราคาถูก         

ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารเช่ือมโยงประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ 
    1. ธุรกิจ    ตอ้งพยายามแลกเปล่ียนธุรกิจกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

     2. ราคา      ผลิตภณัฑไ์ม่ควรมีราคาแพง 
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1.5.2 สหกรณ์โคเนือ้ ชัยบุรี จํากดั 
 

 ประวตัิความเป็นมา (หรือวิวฒันาการ) ขององค์กรประชาชนและเงื่อนไขทีสํ่าคญัทีมี่ผลกระทบ
ต่อการปรับตัว  หรือการตัดสินใจทาํธุรกรรมขององค์กร 

  สหกรณ์โคเน้ือชยับุรี จาํกดั  จดัตั้งข้ึนเม่ือปี  พ.ศ.2546  จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เม่ือวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2546  ก่อนหนา้น้ีเป็นกลุ่มเล้ียงโคเน้ือ  และมีเงินสัจจะฝากกบักลุ่มออมทรัพยภ์ายในหมู่บา้น  
ปัจจุบนัไดย้กระดบัมาเป็นสหกรณ์  โดยมีสมาชิก 337 คน 
 

 การดําเนินธุรกจิ 
 สหกรณ์ไดกู้เ้งินจากกองทุนพฒันาสหกรณ์  ในการจดัซ้ือแม่พนัธ์ุโคเน้ือ  ปี พ.ศ. 2547 สั่งซ้ือมา  
115 ตวั และทาํการจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิก  ซ่ึงขณะน้ีเป็นช่วงแม่พนัธ์ุกาํลงัคลอดลูก  และในปี พ.ศ. 2548 
ไดซ้ื้อเพิ่มอีก 85 ตวั  ปัจจุบนัลูกโคมีอาย ุ9-10 เดือน  การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัเป็นแบบสมาชิกต่างคน
ต่างขาย  เน่ืองจากสหกรณ์ยงัไม่มีทุนเพียงพอท่ีจะขยายขนาดของธุรกิจ  และรับซ้ือลูกโครุ่นจากสมาชิก 
ในช่วงปี พ.ศ. 2547 สหกรณ์มีผลกาํไรประมาณ 90,000 บาท  สมาชิกจึงยงัไม่ไดเ้งินปันผล  เพราะผล
กาํไรนอ้ย  แต่ในปี       พ.ศ.2548 สหกรณ์มีผลกาํไร
มากข้ึน  ประมาณ 190,000 บาท  จึงตอ้งมีการปันผล
เฉล่ียคืน  โดยจะพิจารณาจากการทาํธุรกิจร่วมกับ 
สหกรณ์ของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงไร  สหกรณ์ก็
จะทาํการปันผลและเฉล่ียคืนตามส่วน  และสหกรณ์
ย ังทําธุรกิจเ ก่ียวกับการอัดฟางเพ่ือจําหน่าย   ซ่ึง
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเคร่ืองอดัฟาง 2 เคร่ือง  เพราะใน
พื้นท่ีมีศกัยภาพในการทาํนาขา้ว  จึงสามารถอดัฟาง
ให้แก่สมาชิกได้  โดยสมาชิกจะได้เงินจากการขาย
ฟางให้แก่สหกรณ์กอ้นละ 1 บาท  และฟางท่ีได้
สหกรณ์จะมีการจัดจาํหน่ายให้แก่สมาชิกในราคา
กอ้นละ 12 บาท  และจาํหน่ายเกษตรกรทัว่ไปกอ้นละ 
15 บาท  นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัมีเคร่ืองไถนาไวบ้ริการ
ใหแ้ก่สมาชิก  และจาํหน่ายอาหารสตัว ์

 ปัจจุบนัสหกรณ์มีปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ  เพราะสมาชิกจะไม่ใหค้วามสาํคญักบัสหกรณ์  
สมาชิกกูเ้งินจากสหกรณ์  และจะขายผลผลิตใหแ้ก่พอ่คา้  ทั้งท่ีจริงสหกรณ์ควรจะเป็นสถานท่ีในการ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิก  และผลประโยชน์กจ็ะตกอยูก่บัสมาชิก 
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 รูปแบบการบริหารงาน 
 สหกรณ์มีคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน  และจะมีการประชุมในวนัท่ี 10 ของทุกๆเดือน   

คณะกรรมการไดรั้บการคดัเลือกมาจากสมาชิก  หมู่บา้นละ 1 คน  ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถกระจายงานไปยงั
แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งทัว่ถึง  มีพนกังานดูแลงานดา้นบญัชี 1 คน  ทาํใหก้ารจดัการดา้นการเงินเป็นระบบมาก
ข้ึน  มีหลกัฐานในการซ้ือขาย  เพราะเดิมหลกัฐานต่างๆจะจดไวใ้นสมุดของสหกรณ์ซ่ึงทาํให้สมาชิกอาจ
หลงลืมได ้ ในส่วนฝ่ายจดัการในขณะน้ีกาํหนดหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการรับผดิชอบการจดัการในฝ่ายต่างๆ  
โดยให้ประธานมีหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการด้วยอีก 1 ตาํแหน่ง นอกจากน้ียงัมีเจ้าหน้าท่ีผสมเทียมจาก
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 5 คน  และทางจงัหวดัจะมีเจา้หนา้ท่ีอีกส่วนหน่ึงบริการสมาชิกฟรี  ในส่วนสวสัดิการ
สหกรณ์จะมีเงินช่วยเหลือฌาปนกิจรายละ 3,000 บาท   
 

 จุดแข็งขององค์กร 
 จุดแขง็ของสหกรณ์จะอยูท่ี่คณะกรรมการ    
มีการประสานงานและการทาํงานท่ีดี  ซ่ึงกรรมการจะ
มาจากประธานกลุ่มยอ่ยของแต่ละหมู่บา้น  ถา้มี
ปัญหากจ็ะสามารถประสานงานมายงัสหกรณ์ได ้ 
และการประชุมมีอยา่งต่อเน่ืองในทุกๆเดือน 

 
 จุดอ่อนขององค์กร 

 สหกรณ์มีจุดอ่อนอยูท่ี่สมาชิก  เพราะสมาชิกยงัไม่มีอุดมการณ์สหกรณ์ท่ีแทจ้ริง  ไม่มีความเช่ือ
ในตวัผูน้าํสหกรณ์  สมาชิกบางส่วนมีความคิดวา่สหกรณ์เป็นของกรรมการ  และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม     
นอกจากน้ียงัมีสมาชิกท่ีคา้งชาํระหน้ี  สมาชิกยงัไม่มีระเบียบวนิยั  และขาดจิตสาํนึก 
 

 เหตุการณ์/กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้าง 
 กระแสของพอ่คา้คนกลางมีผลกระทบกบัสหกรณ์  เพราะสมาชิกจะขายผลผลิตใหแ้ก่พอ่คา้  แม้
ราคารับซ้ือจะเท่ากนักบัสหกรณ์  แต่สมาชิกยงัไม่เขา้ใจการดาํเนินงานของสหกรณ์  ถา้สมาชิกขายผลผลิต
ใหแ้ก่สหกรณ์  ผลกาํไรกจ็ะไดก้บัสมาชิกเอง  และปัจจุบนัน้ีราคานํ้ามนัเพิ่มมากข้ึน  เคร่ืองอดัฟาง
จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ ามนัเป็นปริมาณมาก  ทาํใหร้าคาจาํหน่ายฟางอดักอ้นสูงข้ึน 
 

 บทบาทขององค์กรในการพฒันาท้องถ่ิน 
 ปัจจุบนัทางสหกรณ์ยงัมีเงินทุนนอ้ย  จึงมีเพียงการพฒันาทอ้งถ่ินทางดา้นกีฬา  สนบัสนุน
เก่ียวกบัถว้ยรางวลั 
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 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์กร 
 หน่วยงานของรัฐบาลจะใหก้ารช่วยเหลือในหลายๆเร่ือง เช่น  กองทุนพฒันาสหกรณ์จะช่วยเหลือ
เร่ืองเงินกู ้ และในการประชุมใหญ่วิสามญั  จะมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์มาช่วยในการอบรมแก่สมาชิก  
เพราะสมาชิกจะเช่ือในคาํพดูของเจา้หนา้ท่ีมากกวา่คณะกรรมการ  และยงัมีเจา้หนา้ท่ีดา้นสุขภาพสตัวม์า
ช่วยบริการใหแ้ก่สมาชิก 
 

 รูปแบบการเช่ือมโยงในปัจจุบัน 
 ปัจจุบนัยงัไม่มีการเช่ือม  มีเพียงธุรกิจการขายฟางอดักอ้นใหแ้ก่สมาชิกและเกษตรกรทัว่ไป  
รวมทั้งการจาํหน่ายปุ๋ยใหแ้ก่สมาชิก 
 

 ความต้องการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ตอ้งการให้มีการเช่ือมโยงเก่ียวกบัการอดั
ฟางกบัสหกรณ์โคเน้ือพทัลุง  แต่ในขณะน้ี สหกรณ์
ยงัไม่มีทุนและศกัยภาพเพียงพอในการขยายธุรกิจ  
และทางสหกรณ์ไดเ้สนอการทาํนาแบบครบวงจร  
เพราะเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการทาํนาเป็นอาชีพหลกั  
สหกรณ์มีแนวคิดในการทาํโรงสีแปรรูปขา้วสาร
อบแห้ง   รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
ขา้วสารในพ้ืนท่ี  ถา้มีตลาดรองรับก็จะสามารถทาํการเช่ือมโยงได ้ ในการเช่ือมโยงเครือข่าย  การทาํงาน
ในแต่ละกลุ่มตอ้งครบวงจร  การผลิต  รวบรวม  แปรรูป  การตลาด  สมาชิกตอ้งมีความสามคัคีกนั  ทาง
สหกรณ์มีความตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการประสานงาน  ให้สหกรณ์แลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์
กนั  เช่น เน้ือ  ขา้วสาร  ผกั  ผลไม ้ฯลฯ  ทาํให้ไม่มีปัญหาเร่ืองพ่อคา้คนกลาง  และ สหกรณ์ยงัมีความ
ตอ้งการอาหารขน้ซ่ึงในขณะน้ีสหกรณ์ปศุสัตวมี์การผลิตอยู ่ การเช่ือมโยงเครือข่ายควรมีศูนยร์วมของทั้ง
จงัหวดัอยูท่ี่ชุมนุมฯ  แลว้จึงกระจายไปสู่องคก์รต่างๆ       
  

 ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ชุมนุมในระดบัจงัหวดั  เพิ่งก่อตั้งข้ึนหลงัจากท่ีสหกรณ์ต่างๆมีการดาํเนินธุรกิจท่ีเติบโตแลว้  เม่ือ
ให้ชุมนุมฯเป็นศูนยก์ลาง  จึงเกิดปัญหาเพราะแต่ละองคก์รสามารถดาํเนินธุรกิจไดเ้อง และดีกว่าชุมนุมฯ  
อนัท่ีจริงผลิตภัณฑ์ต่างๆควรรวบรวมท่ีชุมนุมฯ  และการส่ังซ้ือสินคา้ควรสั่งผ่านชุมนุมฯ  เพราะจะ
สามารถสั่งไดใ้นปริมาณท่ีมากและจะช่วยลดราคาสินคา้ให้ต ํ่าลง  อีกปัญหาหน่ึงก็คือ  การเลือกผูน้ํา  
คณะกรรมการ  เม่ือครบวาระ 2 ปีกต็อ้งเลือกใหม่  ทาํใหผู้ท่ี้มีความสามารถในการทาํงานตอ้งออกจากการ
บริหาร  เม่ือมีคณะทาํงานใหม่เขา้มาก็อาจจะเกิดปัญหา  มีการโกงกิน  ทาํให้ชุมนุมฯเกิดความเสียหาย  
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ดงันั้นส่ิงสาํคญักคื็อตวัผูน้าํตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ และเสียสละ   สุดทา้ยคือ ปัญหาสมาชิกเครือข่ายไม่เขา้ใจ
รูปแบบการเช่ือมโยง  ไม่มีความเช่ือถือในตวัผูน้าํ  มองแต่ประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บ 
 

 ปัจจัยทีท่าํให้การเช่ือมโยงเครือข่ายประสบความสําเร็จ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายจะประสบ

ความสาํเร็จไดน้ั้นตอ้งเกิดจากความพร้อมของ
แต่ละสหกรณ์  โดยตอ้งเขา้ใจในภาพรวม  มี
เป้าหมายร่วมกนั  สหกรณ์แต่ละแห่งตอ้งมีการ
ทาํงาน  การผลิตแบบครบวงจร  เช่น  สหกรณ์
การเกษตร  มีผลไมเ้ป็นผลผลิต  กค็วรจะแปรรูป
เป็นผลไมก้ระป๋อง  มีบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน  
นอกจากน้ีผูน้าํตอ้งเขม้แขง็  สมาชิกมีความ
ศรัทธา  มีการบริหารงานท่ีดี  และสหกรณ์ต่างๆ ตอ้งมีระเบียบวนิยัเป็นของตนเองดว้ย
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บทที ่2  
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจั่งหวดัพทัลุง 

 
2.1 แหล่งข้อมูล / วธีิการเกบ็ข้อมูล 

 
ขอ้มูลคนจนในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุงมีแหล่งท่ีมาจาก ศูนยป์ระมวลผลขอ้มูลการแกปั้ญหาสังคม

และความยากจนเชิงบูรณาการ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย    สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้
นาํเสนอ ขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามพื้นท่ี และจาํแนกตามปัญหาความยากจน โดยใน
ส่วนของผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรประชาชนชนทั้งท่ีจดทะเบียน  และไม่จด
ทะเบียน ไม่สามารถนาํขอ้มูลมาเสนอได ้เน่ืองจาก  ฐานขอ้มูลของจงัหวดัไม่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลการ
สังกัดองค์กรประชาชนไว ้และไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัจงัหวดัพทัลุง  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพทัลุง  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดั
จงัหวดัพทัลุง  และศูนยป์ระมวลผลขอ้มูลการแกปั้ญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการจงัหวดัพทัลุง   

อยา่งไรกต็าม หากตอ้งการขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกองคก์รประชาชน ก็
อาจจะทาํได ้โดยนาํรายช่ือคนยากจนจดทะเบียนจากศูนยป์ระมวลผลขอ้มูลฯ จาํนวน 59,646 คน  และ
รายช่ือสมาชิกขององคก์รประชาชนจากองคก์รต่างๆ ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน จาํนวน 1,893 
องคก์ร(มีสมาชิกกว่าหกหม่ืนคน)  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก 2 ส่วนขา้งตน้ มาจบัคู่กนัทีละคน เพื่อดูว่าคนท่ี
จดทะเบียนคนยากจนคนใด  อยูใ่นองคก์รใดบา้ง ทาํเช่นนีเ้ร่ือยไปจน ครบ  59,646 คน หรือ 1,893 องค์กร 
ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่ต้องการ แต่มีความยุ่งยาก  และเสียเวลาในการดําเนินการมาก  
เน่ืองจากฐานข้อมูลสมาชิกขององค์กรต่างๆในปัจจุบันที่มีอยู่ ไม่สมบูรณ์  ขอ้มูลท่ีไดอ้าจมีการผิดพลาด 
ทีมวิจัยจึงลงความเห็นว่าไม่ควรนําเสนอขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกองค์กร
ประชาชนในจงัหวดัพทัลุง  
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2.2 ตารางวเิคราะห์ข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนยากจน 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามพื้นท่ี 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนประชากร 
จํานวนผู้ลงทะเบียน

(ร้อยละ) 
ร้อยละเทยีบกบัจํานวน

ประชากร 
1 อาํเภอเมืองพทัลุง  123,167 12,224 (20.49) 9.92 
2 อาํเภอควนขนุน  82,957 10,313 (17.29) 12.43 
3 อาํเภอป่าพะยอม  31,517 5,174 (8.67) 16.42 
4 อาํเภอตะโหมด  27,992 4,978 (8.35) 17.78 
5 อาํเภอเขาชยัสน  44,411 4,944 (8.29) 11.13 
6 อาํเภอปากพะยนู  50,241 4,690 (7.86) 9.34 
7 อาํเภอกงหรา  34,317 4,515 (7.57) 13.16 
8 อาํเภอป่าบอน  43,365 3,626 (6.08) 8.36 
9 อาํเภอศรีบรรพต  16,493 3,524 (5.91) 21.37 
10 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  25,121 3,052 (5.12) 12.15 
11 อาํเภอบางแกว้  24,807 2,606 (4.37) 10.51 

รวม 504,388 59,646 (100.00) 11.83 
 
 ในปัจจุบนัจงัหวดัพทัลุงมีจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนทั้งส้ิน 59,646 คน โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองพทัลุง  มีผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํนวน 12,224 
คน  คิดเป็นร้อยละ 20.49  อนัดบัสอง คือ อาํเภอควนขนุน  มีผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํนวน 10,313 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.29  อนัดบัสาม คือ อาํเภอป่าพะยอม  มีผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํนวน 5,174 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 8.67  และเม่ือเปรียบเทียบร้อยละกบัจาํนวนประชากร พบวา่ อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมาก
ท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอศรีบรรพต คิดเป็นร้อยละ 21.37  อนัดบัสอง คือ อาํเภอตะโหมด คิดเป็นร้อย
ละ 17.78  อนัดบัสาม คือ อาํเภอป่าพะยอม คิดเป็นร้อยละ 16.42 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาความยากจน 
ที ่ ปัญหาความยากจน จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 ปัญหาท่ีดินทาํกิน 43,086 46.55 
2 ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 34,299 37.06 
3 ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 10,174 10.99 
4 ปัญหาดา้นอ่ืนๆ 3,309 3.58 
5 ปัญหาการถูกหลอกลวง 916 0.99 
6 ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา 

ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 
704 0.76 

7 ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 36 0.04 
8 ปัญหาคนเร่ร่อน 29 0.03 

รวม 92,553 100.00 
 
 ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกิน  โดยมีผูล้งทะเบียน
คนยากจนจาํนวน 43,086 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.55  รองลงมา คือ ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน  จาํนวน 
34,299 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.06  ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน  จาํนวน 10,174 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.99  
ปัญหาดา้นอ่ืนๆ  จาํนวน 3,309 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.58  ปัญหาการถูกหลอกลวง  จาํนวน 916 คน  คิด
เป็นร้อยละ 0.99  ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม  
จาํนวน 704 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.76  ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย  จาํนวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ 
0.04  และปัญหาท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาคนเร่ร่อน จาํนวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 
29  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาท่ีดินทาํกิน 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอควนขนุน  6,751 11.32 
2 อาํเภอเมืองพทัลุง  6,255 10.49 
3 อาํเภอป่าพะยอม  4,415 7.40 
4 อาํเภอตะโหมด  4,279 7.17 
5 อาํเภอกงหรา  3,817 6.40 
6 อาํเภอเขาชยัสน  3,532 5.92 
7 อาํเภอป่าบอน  3,349 5.61 
8 อาํเภอปากพะยนู  3,145 5.27 
9 อาํเภอศรีบรรพต  3,067 5.14 
10 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  2,520 4.22 
11 อาํเภอบางแกว้  1,956 3.28 

รวม 43,086 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินมีจาํนวนทั้งส้ิน 43,086 คน  
โดยอาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอควนขนุน  จาํนวน 6,751 คน  คิด
เป็นร้อยละ 11.32  อนัดบัสอง คือ อาํเภอเมืองพทัลุง  จาํนวน 6,255 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.49  อนัดบัสาม 
คือ อาํเภอป่าพะยอม  จาํนวน 4,415 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.40  และอาํเภอบางแกว้มีผูล้งทะเบียนคนยากจน
ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 1,956 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.28 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาคนเร่ร่อน 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  6 20.69 
2 อาํเภอตะโหมด  6 20.69 
3 อาํเภอเมืองพทัลุง  5 17.24 
4 อาํเภอควนขนุน  3 10.34 
5 อาํเภอป่าบอน  3 10.34 
6 อาํเภอป่าพะยอม  2 6.90 
7 อาํเภอเขาชยัสน  2 6.90 
8 อาํเภอกงหรา  1 3.45 
9 อาํเภอปากพะยนู  1 3.45 
10 อาํเภอบางแกว้  - - 
11 อาํเภอศรีบรรพต  - - 

รวม 29 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจังหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาคนเร่ร่อนทั้ งส้ิน 29 คน โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์และอาํเภอตะโหมด จาํนวน 6 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.69  อนัดบัสอง คือ อาํเภอเมืองพทัลุง  จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.24  อนัดบัสาม 
คือ อาํเภอควนขนุนและอาํเภอป่าบอน  จาํนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34  และไม่มีผูล้งทะเบียนคน
ยากจนท่ีมีปัญหาคนเร่ร่อนในอาํเภอบางแกว้ และอาํเภอศรีบรรพต 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเขาชยัสน  9 25.00 
2 อาํเภอเมืองพทัลุง  8 22.22 
3 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  6 16.67 
4 อาํเภอควนขนุน  5 13.89 
5 อาํเภอศรีบรรพต  3 8.33 
6 อาํเภอบางแกว้  2 5.56 
7 อาํเภอกงหรา  1 2.78 
8 อาํเภอตะโหมด  1 2.78 
9 อาํเภอปากพะยนู  1 2.78 
10 อาํเภอป่าบอน  - - 
11 อาํเภอป่าพะยอม  - - 

รวม 36 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมายทั้งส้ิน 36 คน  โดย
อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเขาชยัสน จาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 
25.00  อนัดบัสอง คือ อาํเภอเมืองพทัลุง  จาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.22  อนัดบัสาม คือ ก่ิงอาํเภอศรี
นครินทร์  จาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67  และไม่มีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาผูป้ระกอบอาชีพ
ผดิกฎหมายในอาํเภอป่าบอน และอาํเภอป่าพะยอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
                 นกัเรียน/นกัศึกษา ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
11 อาํเภอเมืองพทัลุง  656 93.18 
5 อาํเภอบางแกว้  18 2.56 
6 อาํเภอปากพะยนู  13 1.85 
2 อาํเภอกงหรา  5 0.71 
1 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  4 0.57 
4 อาํเภอตะโหมด  4 0.57 
10 อาํเภอเขาชยัสน  3 0.43 
3 อาํเภอควนขนุน  1 0.14 
7 อาํเภอป่าบอน  - - 
8 อาํเภอป่าพะยอม  - - 
9 อาํเภอศรีบรรพต  - - 

รวม 704 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา ให้มี
รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสมทั้งส้ิน 704 คน  โดยอาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก 
คือ อาํเภอเมืองพทัลุง จาํนวน 656 คน คิดเป็นร้อยละ 93.18  อนัดบัสอง คือ อาํเภอบางแกว้  จาํนวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.56  อนัดบัสาม คือ อาํเภอปากพะยนู  จาํนวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.85  และไม่มีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม
ในอาํเภอป่าบอน  อาํเภอป่าพะยอม  และอาํเภอศรีบรรพต 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาการถูกหลอกลวง 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองพทัลุง  190 20.74 
2 อาํเภอควนขนุน  146 15.94 
3 อาํเภอตะโหมด  115 12.55 
4 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  93 10.15 
5 อาํเภอป่าบอน  79 8.62 
6 อาํเภอกงหรา  77 8.41 
7 อาํเภอป่าพะยอม  60 6.55 
8 อาํเภอเขาชยัสน  60 6.55 
9 อาํเภอศรีบรรพต  46 5.02 
10 อาํเภอบางแกว้  26 2.84 
11 อาํเภอปากพะยนู  24 2.62 

รวม 916 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาการถูกหลอกลวงทั้งส้ิน 916 คน  โดยอาํเภอท่ีมี
ผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองพทัลุง  จาํนวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.74 
อนัดบัสอง คือ อาํเภอควนขนุน จาํนวน 146 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.94  อนัดบัสาม คือ อาํเภอตะโหมด  
จาํนวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.55  และอาํเภอปากพะยนูมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาการถูก
หลอกลวงนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.62 
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ตารางท่ี 8 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองพทัลุง  8,086 23.58 
2 อาํเภอควนขนุน  7,034 20.51 
3 อาํเภอเขาชยัสน  3,200 9.33 
4 อาํเภอป่าพะยอม  3,039 8.86 
5 อาํเภอปากพะยนู  2,834 8.26 
6 อาํเภอตะโหมด  2,621 7.64 
7 อาํเภอกงหรา  2,225 6.49 
8 อาํเภอศรีบรรพต  1,709 4.98 
9 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  1,382 4.03 
10 อาํเภอบางแกว้  1,296 3.78 
11 อาํเภอป่าบอน  873 2.55 

รวม 34,299 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนทั้งส้ิน 34,299 คน  โดย
อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองพทัลุง  จาํนวน 8,086 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 23.58  อนัดบัสอง คือ อาํเภอควนขนุน จาํนวน 7,034 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.51  อนัดบัสาม คือ 
อาํเภอเขาชยัสน  จาํนวน 3,200 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.33  และอาํเภอป่าบอนมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมี
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 873 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.55 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองพทัลุง  2,188 21.51 
2 อาํเภอควนขนุน  1,574 15.47 
3 อาํเภอตะโหมด  1,347 13.24 
4 อาํเภอปากพะยนู  1,030 10.12 
5 อาํเภอเขาชยัสน  918 9.02 
6 อาํเภอบางแกว้  843 8.29 
7 อาํเภอป่าพะยอม  740 7.27 
8 อาํเภอกงหรา  479 4.71 
9 อาํเภอศรีบรรพต  386 3.79 
10 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  375 3.69 
11 อาํเภอป่าบอน  294 2.89 

รวม 10,174 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาท่ีอยู่อาศยัของคนจนทั้งส้ิน 10,174 คน  โดย
อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองพทัลุง จาํนวน 2,188 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 21.51  อนัดบัสอง คือ อาํเภอควนขนุน จาํนวน 1,574 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.47  อนัดบัสาม คือ 
อาํเภอตะโหมด  จาํนวน 1,347 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.24  และอาํเภอป่าบอนมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมี
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจนนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.89 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาดา้นอ่ืนๆ 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
11 อาํเภอเมืองพทัลุง  1,574 47.57 
10 อาํเภอเขาชยัสน  455 13.75 
4 อาํเภอตะโหมด  342 10.34 
3 อาํเภอควนขนุน  280 8.46 
5 อาํเภอบางแกว้  230 6.95 
6 อาํเภอปากพะยนู  200 6.04 
8 อาํเภอป่าพะยอม  76 2.30 
7 อาํเภอป่าบอน  57 1.72 
2 อาํเภอกงหรา  42 1.27 
9 อาํเภอศรีบรรพต  36 1.09 
1 ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์  17 0.51 

รวม 3,309 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีปัญหาดา้นอ่ืนๆทั้งส้ิน 3,309 คน  โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองพทัลุง จาํนวน 1,574 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.57  
อนัดบัสอง คือ อาํเภอเขาชยัสน  จาํนวน 455 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.75  อนัดบัสาม คือ อาํเภอตะโหมด 
จาํนวน 342 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.34  และก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์มีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาดา้น
อ่ืนๆนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.51 
 



 42 

บทที ่3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจัิย 

 
 

เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คณะวิจยัไดมี้วิธีการศึกษา
โดยการดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายองคก์รประชาชนใน
จงัหวดัพทัลุง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในรูปแบบเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี และ
เครือข่ายกิจกรรม โดยมีขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายต่างๆกนัไป ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ี
ผา่นมา ไม่วา่จะเป็นการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดัสมัมนา การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย  รวมถึงการ
สาํรวจขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร ตลอดจนการสาํรวจขอ้มูลการจดทะเบียนคนจนของประชาชนใน
พื้นท่ี ซ่ึงจะนาํเสนอในรูปแบบของตารางสรุปเป็นหวัขอ้  ดงัน้ี คือ  กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั   
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า สู่กระบวนการ   สถานท่ี   ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ   และระยะเวลา                    
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.1  
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ตาราง 3.1 ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัยพทัลุง 
ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

1 1-15 ก.ย.48 ศึกษาสภาพทั่วไปขององค์กรประชาชนในจังหวดั
พทัลุง โดยการ เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เกี่ยวกบั
จาํนวนองคก์ร  จาํนวนสมาชิกและปริมาณธุรกิจ ของ
องคก์รนั้นๆ และบริบทของจงัหวดั 

- สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
พทัลุง  สาํนกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดัพทัลุง สาํนกังานเกษตร
จงัหวดัพทัลุง และสํานักงาน
ปกครองจงัหวดัพทัลุง 

ทาํใหท้ราบบริบทขององคก์รประชาชนในจงัหวดั
พทัลุง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม 

15วนั  

2 15 ก.ย. 48 ประชุมทีมวจิยัในหวัขอ้ ต่อไปนี้ 
1. คดัเลือกผูน้าํองคก์รฯ ที่เขม้แขง็เขา้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ 
2. กาํหนดการและกิจกรรมในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่1 
3. กาํหนดบทบาทหนา้ที่สาํหรับทีมวจิยัในพื้นที่ 

6 คน หอ้งประชุมภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ 

1.ไดอ้งคก์รประชาชนเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ครั้งที่1 
2.ไดข้ั้นตอนและวธิีการในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่1 
3.นกัวจิยัในพื้นที่เขา้ใจบทบาทในการดาํเนินกิจกรรม
การสร้างเครือข่าย 

6 ชัว่โมง  

3 24-25 ก.ย. 48 ประชุมเชิงปฏิบตัิการครั้งที่1 เรื่องแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชน ในจงัหวดัพทัลุง
โดยเนน้การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Group Discussion)  
กลุ่มละ 10-15 คน   

50 คน โรงแรม ลาํปํา รีสอร์ท จ.
พทัลุง 

1.ลกัษณะและรูปแบบการเชื่อมโยง 
 2.กิจกรรมที่จะเชื่อมโยง   
3.ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง  
4. โครงสร้าง/ขั้นตอนในการเชื่อมโยงเครือข่าย 

16ชัว่โมง  

4 12-13 ต.ค. 48 จดัประชุมย่อยเครือข่ายในพื้นที่ เป็นการเก็บขอ้มูล
จากองค์กรตัวอย่าง  2 กลุ่ม  โดยวิธีการสัมภาษณ์
ประธาน กรรมการ และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group)เก็บขอ้มูลจากการสังเกตสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
รวมถึงพฤติกรรมวฒันธรรมขององคก์รนั้นๆ 

3 คน 
3 คน 

1.สหกรณ์โคนมพทัลุง จาํกดั   
2.สหกรณ์โคเนื้อชยับุรี จาํกดั   

ทราบพฤติกรรม และสภาพแวดลอ้มขององคก์รที่มีอยู่
ในพื้นที่ 
-สหกรณ์โคนมพทัลุง จาํกดั   

-สหกรณ์โคเนื้อชยับุรี จาํกดั   

12 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

5 ต.ค.-พ.ย. 48 ตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัพทัลุง 

- สาํนกังานปกครองจงัหวดั
พทัลุง 

ทราบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัพทัลุง 

2 เดือน  

6 9 พ.ย. 48 ประชุมทีมวจิยัในหวัขอ้ ต่อไปนี้ 
1. กาํหนดการและกิจกรรมในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่2 
2.วางแผนการดาํเนินการขั้นต่อไป 

6 คน หอ้งประชุมภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ 

1.ไดข้ั้นตอนและวธิีการในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่2 
2.ไดแ้ผนการดาํเนินการขั้นต่อไปในระยะที่2 
 

6 ชัว่โมง  

7 22 พ.ย. 48 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  เพื่อชี้แจงทาํความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่ายใหค้ณะกรรมการ
ชุมนุมฯ ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละคุณประโยชน์ของ
การเชื่อมโยงโดยทัว่กนั 

15 คน หอ้งประชุม  ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั 

คณะกรรมการชุมนุมฯ ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละ
คุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงโดยทัว่กนั 

3 ชัว่โมง  

8 12 ม.ค. 49 ประชุมกลุ่มยอ่ยวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง 20 คน - ศูนยก์ารศึกษาการพฒันา
วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้ใจและเห็นประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนมากขึ้น  

6 ชัว่โมง  

9 21 – 22 ม.ค. 
49 

การจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครั้งที่2 เพือ่สร้าง
ยทุธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนใน
จงัหวดัพทัลุง  โดยเนน้การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Group 
Discussion)  กลุ่มละ 10-15 คน   

50 คน โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 1.ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ ความสามารถในการ
กาํหนดยทุธศาสตร์องคก์ร 
2.ไดโ้ครงสร้าง บทบาทหนา้ที่ และกิจกรรมของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

16ชัว่โมง  

10 6 ก.พ. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

15 คน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัพทัลุง 

ที่ประชุมสรุปให้เครือข่ายดําเนินการซื้อ-ขายปุ๋ย
ร่วมกนัเป็นกิจกรรมแรก โดยมอบหมายให้ผูจ้ดัการ
ชุมนุมสหรณ์การเกษตรจังหวดัพัทลุง จํากัด เป็น
ผูส้าํรวจขอ้มูลความตอ้งการใชปุ้๋ย 
 

3 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

11 6 มี.ค. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

10 คน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัพทัลุง 

เนื่องดว้ยไม่สามารเก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ
ใชปุ้๋ยได ้ตามแผนที่กาํหนดไวค้ณะกรรมการเครือข่าย
ฯ จึงสรุปกนัว่าจาํเป็นตอ้งมีการประชุมร่วมกนัทั้ง
จงัหวดัอีกครั้ง เพื่อที่จะขบัเคลื่อนเครือข่ายต่อไป   
 

3 ชัว่โมง  

12 29 – 30 มี.ค. 
49 

ประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครั้งที่3 การเชื่อมโยงเครือข่าย
องคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง 

50 คน โรงแรม ลาํปํา รีสอร์ท จ.
พทัลุง 

1.ไดก้ิจกรรมและขั้นตอนการดาํเนินการเชื่อมโยงของ
องคก์รประชาชน (ขา้วสาร,ปุ๋ย,อาหารสตัว์
,สวสัดิการ,ยางพารา) 
2.ไดข้ั้นตอนและแผนการดาํเนินการเชื่อมโยงของ
องคก์รประชาชนในระดบัอาํเภอ และจงัหวดั 
 

16 ชัว่โมง  

13 7 เม.ย. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

30 คน ศาลากลางจงัหวดัพทัลุง ไดอ้งคก์รรับผดิชอบกิจกรรมต่างๆ 
1. ยางพารา = สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกดั 
2.ขา้วสาร  =  สหกรณ์การเกษตรเมือง จาํกดั และ         
                      สหกรณ์การเกษตรควนขนุน จาํกดั 
3.ปุ๋ย = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั 
4.สวสัดิการ=ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุงจาํกดั 
5.อาหารสตัว ์= สหกรณ์การเกษตรปากพะยนูจาํกดั 
 
 
 

3 ชัว่โมง  

14 26 เม.ย. 49 ประชุมยอ่ยเครือข่ายอาหารสตัว ์ 12คน สหกรณ์การเกษตรปากพะยนู ที่ประชุมพิจารณา กาํหนดให ้  3 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

จาํกดั สหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั เป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ยีห่อ้ ซีพี 
สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั 
เป็นตวัแทนจาํหน่ายสิคา้ยีห่อ้ เบทาโกร 
สหกรณ์การเกษตรพนมวงัค ์จาํกดั  เป็นตวัแทน
จาํหน่าย ยีห่อ้ แหลมทอง   

15 8 พ.ค. 49 ประชุมยอ่ยเครือข่ายยางพารา ครั้งที่1 40 คน สหกรณ์การเกษตรตะโหมด 
จาํกดั 

ในที่ประชุมเสนอให ้ เครือข่ายยางพารา แบ่งเป็น
เครือข่ายยอ่ย สามเครือข่าย คือ  
1) เครือข่ายยางแผน่รมควนั  
2) เครือข่ายนํ้ายางสด  
3)เครือข่ายยางแผน่ดิบ  
จากนั้นทาํการคดัเลือกองคก์รรับผดิชอบเป็นศูนย์
เครือข่ายยอ่ย ทั้ง สามเครือข่าย ดงัต่อไปนี้   
ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ  
ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 
ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ    
ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ 
ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ  คือ     
สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั 
 
 

3 ชัว่โมง  

16 29 พ.ค. 49 ประชุมยอ่ยเครือข่ายยางพารา ครั้งที่2 15 คน สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์ ไดแ้นวทางการการเชื่อมโยงเครือข่ายยางพารา 3 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

การทาํสวนยาง อ.เมือง จ.
พทัลุง 

โดยกาํหนดจุดรวบรวม เป็น 4 จุดคือ  
อ.เมือง  อ.ควนขนุน อ.ป่าบอน และ อ.บางแกว้ 
แลว้นาํยอดรวมจากทุกจุด ไปเสนอขายเป็นยอด
เดียวกนัของจงัหวดัพทัลุง  ดาํเนินการเช่นนี้ทั้ง ยาง
แผน่รมควนั นํ้ายางสด และยางแผน่ดิบ  โดยมีศูนย์
ประสานงานแต่ละกิจกรรมเป็นผูร้ับผิดชอบ 

17 มิ.ย. 49 จดัตั้งสหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั - ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบา้น
หนองคลา้ 

สหกรณ์รวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั -  

18 28 มิ.ย.49 ประชุมยอ่ยเครือข่ายยางพารา ครั้งที่3 20 คน  สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง อ.เมือง จ.
พทัลุง 

โครงสร้างการรวมตวัที่เป็นไปไดใ้นรูปแบบของ
ชุมนุมสหกรณ์  

3 ชัว่โมง  

19  14 ก.ค. 49 ประชุมทีมวจิยั  
ร่วมกบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูลและพทัลุง 

18 คน  หอ้งประชุมภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ 

การดาํเนินการขั้นต่อไป และบทบาทหนา้ที่ของ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัต่อการเชื่อมโยงเครือข่าย 

6 ชัว่โมง  

20 21 ก.ค. 49 ประชุมยอ่ยเครือข่ายยางพารา ครั้งที่4 50 คน  สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง อ.บางแกว้     
จ.พทัลุง 

ตกลงร่วมกนัเพื่อจดัตั้งเป็น ชุมนุมฯโดยใชช้ื่อวา่ 
ชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  และได้
คดัเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่างขอ้บงัคบั ของชุมนุม
ฯ ซึ่งคณะกรรมการประกอบดว้ยตวัแทนจาก 4 กลุ่ม
กิจกรรม คือ  กลุ่มนํ้ายางสด กลุ่มยางแผน่รมควนั 
กลุ่มยางแผน่ดิบ และกลุ่มยางADS จาํนวน 15 คน 

3 ชัว่โมง  

21 4 ส.ค. 49 ประชุมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง 37 คน หอ้งประชุมศูนยก์ารศึกษา ทาํให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและทราบ   6 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

นอกโรงเรียนจงัหวดัพทัลุง 1)จุดอ่อนขององค์กรวสิาหกจิชุมชน 
2)จุดแขง็ขององค์กรวสิาหกจิชุมชน 
3)ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่าย   
วสิาหกจิชุมชน 
4)ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการเชื่อมโยง 
เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
5)รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
6)วธิี/ขั้นตอนการเชื่อมโยงเครือข่าย  
7)สิ่งที่ตอ้งการไดร้ับการสนบัสนุนจากเครือข่าย 

22 7 ส.ค. 49 ประชุมคณะกรรมการจดัตั้ง ชุมนุมสหกรณ์การยาง
จงัหวดัพทัลุง ครั้งที่ 1 

15 คน สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง อ.เมือง จ.
พทัลุง 

1)  กาํหนดใหส้หกรณ์กองทุนสวนยางที่ยงัไม่ไดจ้ดั
ประชุมใหญ่ 5แห่งนาํวาระเกี่ยวกบัการจดทะเบียน
ชุมนุมฯ เขา้บรรจุเป็นวาระในการประชุมใหญ่เพื่อให้
ทั้ง 5 สหกรณ์เป็นผูร้่วมก่อตั้งชุมนุมฯ ในเบื้องตน้ 
แลว้สหกรณ์กองทุนสวนยางที่เหลือ(ที่ประชุมใหญ่
ผา่นไปแลว้)สมคัรเป็นสมาชิกภายหลงั 
2)มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ ร่วมกบัสาํนกังาน
กองทุนสงเคราะห์สวนยางจงัหวดัพทัลุง และ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง ยกร่างระเบียบการ
ดาํเนินธุรกิจร่วมกนัของชุมนุมฯ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เดือน สิงหาคม 

3 ชัว่โมง  

23 20 ส.ค. 49 ประชุมคณะกรรมการจดัตั้ง ชมรมเครือข่ายวสิาหกิจ
ชุมชนจงัหวดัพทัลุง ครั้งที่ 1 

8  สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง ยกร่างร่างขอ้บงัคบั กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาท
หนา้ที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกของเครือข่าย

3 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

กาํหนดนดัประชุมครั้งต่อไป 9 ก.ย.49 
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 เดิม 

-ต่างคนต่างอยู ่มีกฎกติกาท่ีไม่เอ้ือต่อการเช่ือมโยง 
-ไม่มีโอกาสไดพ้ดูคุยกนั 
-มองไม่เห็นประโยชน์ของการเช่ือมโยง 

โครงการวิจัยฯ 

ั ั ั

กระบวนการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 

Workshop 1 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ แนวทางการเช่ือมโยง
เครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง 

1.ลกัษณะและรูปแบบการเช่ือมโยง 
  (แบ่งเป็น3ระดบั ตาํบล,อาํเภอ,จงัหวดั) 
2.กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนัขั้นตน้ 
3.ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยง 
4.โครงสร้าง/ขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย

Workshop 2 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันายทุธศาสตร์การ
เช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง 

1.โครงสร้างการบริหารเครือข่าย 
2.บทบาทหนา้ท่ีการบริหารเครือข่าย 
3.แนวทางปฏิบติัและจดัการศูนย ์ 
  ประสานงานเครือข่าย 

 

ผลท่ีเกิดข้ึน 

เกดิการเปลีย่นแปลง 

-ผูน้าํเขา้ใจและเห็น
ประโยชน์ของการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
-ผูน้าํจากทุกองคก์รมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่าย 

ไม่เกดิการเปลีย่นแปลง 
-ยงัไม่มีการจดัตั้งศูนย์
ประสานงานเครือข่ายอยา่ง
เป็นทางการ และการ
ดาํเนินงานยงัไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้
-บทบาทของภาครัฐไม่ได้
เข้ามาอย่างเต็มที ่

การประชุมประจําเดอืนของเครือข่าย 

กมุภาพนัธ์ ตกลงเลือกกิจกรรม ซ้ือปุ๋ยร่วมกนั 
โดยชุมนุมฯเป็นผูรั้บผดิชอบ 

มีนาคม 
กิจกรรมเร่ืองปุ๋ยไม่เกิดผล 
ตดัสินใจจดัประชุมworkshop3 

ผลท่ีเกิดข้ึน 

เกิดการเปล่ียนแปลง 
-การไดมี้เวทีนดัพบปะกนัทุกเดือน 

ยงัไม่สามารถทาํธุรกรรมร่วมกนั 
- ชุมนุมฯย ังอยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการดา้นปุ๋ย  
ขา้วสาร 

กระบวนการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
Workshop 3 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การเช่ือมโยง
เครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดั

1.วธีิปฏิบติัการเช่ือมโยง 5 กิจกรรม  
  (ขา้วสาร,ปุ๋ย,อาหารสตัว,์ยางพารา,สวสัดิการ) 
2.วางแผนการปฏิบติังานเครือข่าย แยกตามโซน 

ประชุมเครือข่ายกิจกรรม 
ไดอ้งคก์รรับผดิชอบกิจกรรมต่างๆ 
1.ยางพารา  = สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกดั 
2.ขา้วสาร  =  สหกรณ์การเกษตรเมืองและควนขนุน 
3.อาหารสตัว ์= สหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั 
4.ปุ๋ยและสวสัดิการ = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั 

ผลท่ีเกิดข้ึน 

เกิดการเปล่ียนแปลง 
-ผูน้าํมองเห็นภาพในการเช่ือมโยง
แต่ละกิจกรรมชดัข้ึน 
-ผู ้นํา มีความจริงจังในการสร้าง
เครือข่ายมากข้ึน 
-มีองค์กรรับผิดชอบเป็นศูนย์การ
เครือข่าย แต่ละกิจกรรม 
-สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  เข้า
มาร่วมดาํเนินการเช่ือมโยงเครือข่าย 

มีปริมาณธุรกิจ ในการรวบรวมยาง
แผน่รมควนัเพิ่มข้ึน 

สรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดกระบวนการของโครงการวจัิยฯทีผ่่านมา 
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บทที4่ 
ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรประชาชนในจงัหวดัพทัลุง 

 
4.1 ข้อสรุปจํานวน/รูปแบบเครือข่ายทีเ่ป็นผลงานของทมีวจัิย 
 
การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิม

พฒันามาจากการเช่ือมโยงกนัแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชดัเจน  และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมเช่น ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  ยงัมีการเคล่ือนตวัไม่มาก ภายหลงัจากทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปให้
ความรู้ความเขา้ใจ และจดักระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัองคก์รประชาชนต่างๆท่ีสนใจเขา้
ร่วมเครือข่าย โดยทีมวิจยัพยายามจดัเวทีใหผู้น้าํองคก์รต่างๆไดมี้โอกาสไดพ้บปะพดูคุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  เช่น  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   การประชุมกลุ่มย่อย  และการใช้
กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)  เป็นตน้  ดงัไดก้ล่าว ไวแ้ลว้ในบทท่ี 3  ซ่ึง
ประเดน็สาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการสร้างเครือข่าย คือ การไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก 
สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัพทัลุง และ
สํานักงานเกษตรจงัหวดัพทัลุง โดยทั้ง 3 หน่วยงานไดเ้ขา้ร่วมในการวางรูปแบบแนวทางการ
เช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน  สามารถนาํมาประยุกต์ใชไ้ดใ้นอนาคต  ทาํให้ผูน้าํจาก
องคก์รต่างๆ ตระหนักถึงความสําคญั และประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัมวลสมาชิก อนัเน่ืองมาจากการ
เช่ือมโยงเครือข่ายทั้ งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ  ด้วยเหตุน้ีเองจึงนําไปสู่ การริเร่ิมพฒันาการ
เช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสามารถ
สรุป รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม มีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนชัดเจน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  1) การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี และ  2) การเช่ือมโยงเครือข่ายตาม
กิจกรรม     

4.1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่  

4.1.1.1 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัตาํบล  
ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  โดยจะมีลกัษณะการเช่ือมโยงดงัต่อไปน้ี คือ  เน่ืองจากภายในตาํบล
ต่างๆ ประกอบดว้ย องคก์รหลากหลายประเภท  ใหด้าํเนินการเช่ือมโยงองคก์รประเภทเดียวกนัเขา้
ดว้ยกนั ยกตวัอย่างเช่น  ตาํบล1 มีองค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มออมทรัพย ์ ให้
รวมกลุ่มแม่บา้นต่างๆภายในตาํบลเดียวกนั รวมเป็น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย ์ ต่างๆภายในตาํบล
เดียวกนั รวมเป็นอีก 1 กลุ่ม แลว้คดัเลือกตวัแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็นคณะกรรมการระดบัตาํบล 
และแต่ละตาํบลคัดเลือกตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการระดับอาํเภอ โดยกําหนดให้สหกรณ์
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การเกษตรประจาํอาํเภอ เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ   และให้แต่ละอาํเภอคดัเลือก
ตวัแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั ตามลาํดบั   โดยกาํหนดให้ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั  ดงัปรากฏในภาพท่ี 4.1 
 

ภาพที ่4.1   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดั 
ตวัแทนแต่ละอาํเภอเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

อาํเภอ 
ตวัแทนแต่ละกลุ่มเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 

กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มอ่ืนๆ 

 

กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มอ่ืนๆ 

ตาํบล 
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4.1.1.2 กจิกรรมทีจ่ะทาํร่วมกนั 
 
        1)  ดา้นการบริหารจดัการ 
  -  จดัใหมี้สาํนกังานเครือข่าย  และมีการแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆ 
  -  มีการประชุมประจาํเดือน  และติดตามผล 
  -  จดัแบ่งประเภทกิจกรรมท่ีเหมือนกนัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั 
  -  สร้างตวัแทนการผลิตในกลุ่มเครือข่าย 
        2)  ดา้นการตลาด 

-  จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มเครือข่าย (OTOP) โดยสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนนาํ 
  -  จดัตั้งตลาดกลางสาํหรับเครือข่าย 
  -  จดัซ้ือและจดัหาปัจจยัการผลิตร่วมกนั 
  -  เป็นตวัแทนรวบรวมสินคา้เครือข่าย  เพือ่นาํไปจาํหน่ายใหก้บัสมาชิกภายนอก 
  -  แลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งเครือข่าย 
        3)  แหล่งเงินทุน 

-  สร้างระบบสินเช่ือโดยการจดัหา  และใหก้ารสนบัสนุนเงินทุนใหก้บัสมาชิกใน  
    เครือข่ายเพือ่พฒันาอาชีพ (การใหกู้ย้มืหรือรับฝากเงิน) 

  -  มีการร่วมทุนในการทาํธุรกิจของสมาชิกเครือข่าย 
        4)  การใหค้วามรู้ 
  -  จดันิทรรศการร่วมกนัของสมาชิกเครือข่าย 

-   ส่งเสริมอาชีพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ  เช่น  การอบรมดา้น 
    บญัชีการฝึกวิชาชีพ 
5) จดัใหมี้สวสัดิการแก่สมาชิกเครือข่าย 
 

4.1.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยง 
 

    1)  ความคิดและความเขา้ใจไม่ตรงกนั 
    2)  ขาดการติดต่อในการแกไ้ขปัญหา 
        3)  ฐานะทางการเงินของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
        4)  ปัญหาดา้นผลประโยชน์ 
        5)  ปัญหาดา้นนโยบายรัฐ 
        6)  การเมืองส่วนทอ้งถ่ินแทรกแซง 
        7)  ขาดความเช่ือมัน่ 
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        8) ภยัธรรมชาติ 
   9)  ขาดความรู้และประสบการณ์ (ตอ้งการนกัวิชาการเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ) 
   10) ขาดเงินทุนดาํเนินงาน 
   11) ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
   12) ขาดการประชาสมัพนัธ์  เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการเช่ือมโยง 
   13)ขาดบุคลากรท่ีเสียสละและมีความรู้ความสามารถ 
   14) สินคา้ไม่มีคุณภาพและขาดตลาดรองรับสินคา้ 
 
  4.1.1.4  โครงสร้าง/ขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย 
   
   1)  สาํรวจองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
   2)  มีการประชุมถามปัญหาและความตอ้งการ 
   3)  สาํรวจจาํนวนสินคา้และผลิตภณัฑ ์
   4)  จดัประชุมและอบรมแกนนาํอยา่งสมํ่าเสมอ 
   5)  ใหก้ลุ่มยอ่ยวางกฎระเบียบจดัการกนัเอง  ในส่วนท่ีมีประเพณีต่างกนั 
   6)  สาํรวจความตอ้งการของเครือข่าย 
   7)  เชิญประชุมร่วมกนั  สร้างความสมัพนัธ์เครือข่าย 
   8)  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
   9) ร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
   10)วางแผนการดาํเนินงาน 
   11) แบ่งงานรับผดิชอบ 
   12) ติดตามประเมินผล 

13) ตั้งศูนย ์
 
ภายหลงัจากการกาํหนดรูปแบบการเช่ือมโยง กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนั ศึกษาปัญหา

อุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างและขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย ทางทีมวิจยัไดจ้ดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง 
มีจุดมุ่งหมายสาํคญัท่ีจะสร้างเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้  ระหวา่งทีมวิจยัและผูน้าํ สหกรณ์/องคก์ร
ประชาชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อการนาํเสนอรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย  ตลอดจนร่วมกนั
กาํหนด โครงสร้างการบริหาร บทบาทหนา้ท่ี และกิจกรรมของเครือข่าย ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม โดย
การดาํเนินการประชุมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มยอ่ยเป็นโซนอาํเภอ อภิปรายร่วมกนั 
ในขณะเดียวกนัเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจแก่ทุกส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะ
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เขา้มามีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงเครือข่าย   สามารถสรุปการบริหารงานเครือข่าย ไดเ้ป็น 2 ระดบั 
คือ ระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ  ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1.1.5 การบริหารเครือข่ายระดับจังหวดั 
 
4.1.1.5.1  โครงสร้างการบริหารเครือข่ายระดับจังหวดั 
 

 1)  มีคณะกรรมการดาํเนินการ 11 คน  คดัเลือกจากเครือข่ายระดบัอาํเภอ อาํเภอละ 1 คน   
     -  ประธานกรรมการ  1  ท่าน 
     -  รองประธานกรรมการ  2  ท่าน 
     -  เลขานุการ  1  ท่าน 
     -  ผูช่้วยเลขานุการ  1  ท่าน 
     -  เหรัญญิก  1  ท่าน 
     -  ผูช่้วยเหรัญญิก  1  ท่าน 
     -  ประชาสมัพนัธ์  1  ท่าน 
     -  ฝ่ายทะเบียน  1  ท่าน 
     -  คณะกรรมการ  2  ท่าน 
 2.1)  ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
     -  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัพทัลุง 
 2.2) ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
     -  อาํเภอเมือง  สหกรณ์การเกษตรเมืองพทัลุง จาํกดั 
     -  อาํเภอศรีบรรพต  สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค. พทัลุง 2  
     -  อาํเภอกงหรา  ชมรมการท่องเท่ียวอาํเภอกงหรา 
     -  อาํเภอควนขนุน  สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก ์จาํกดั 
     -  อาํเภอตะโหมด  สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกดั 
     -  อาํเภอป่าบอน  สหกรณ์บา้นทุ่งคลองควาย จาํกดั 
     -  อาํเภอปากพะยนู  สหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั 
     -  อาํเภอเขาชยัสน  สหกรณ์การเกษตรเขาชยัสน จาํกดั 
 3)  ผูจ้ดัการเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
     -  มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน 
 4)  คณะกรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
     -  ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั  (ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด) 
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4.1.1.5.2 บทบาทหน้าทีบ่ริหารเครือข่ายระดับจังหวดั 
 

 1)  พฒันาองคค์วามรู้ 
 2)  ร่วมแกปั้ญหาขององคก์รเครือข่าย 
 3)  ประสานงานในเร่ืองการผลิต  การตลาด  เงินทุน 
 4)  สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือการดาํเนินงานขององคก์รเครือข่าย 
 5)  เจรจาต่อรองและรักษาผลประโยชน์ของเครือข่าย 
 

4.1.1.5.3  แนวทางในการปฏบัิติและการจัดการศูนย์ประสานงานระดับจังหวดั 
 

 1)  กาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั 
 2)  ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  และจดัใหมี้การประชุมใหญ่ประจาํปี 
 3)  สาํรวจความตอ้งการและปัญหา 
 4)  วางแผนการปฏิบติังานขององคก์รเครือข่าย 
 5)  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
 6)  ปรับปรุง  แกไ้ข  การปฏิบติังาน 
 7)  คณะกรรมการจะมอบอาํนาจ  หนา้ท่ี  ในการปฏิบติังานใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลเป็นผู ้
ดาํเนินงานแทน/เป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจแทน 
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4.1.1.6 การบริหารเครือข่ายระดับอาํเภอ 
 
4.1.1.6.1 กลุ่มอาํเภอเมือง และอาํเภอศรีบรรพต 
 

กาํหนดกจิกรรม 
เครือข่ายระดบัอาํเภอ 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยง
เครือข่ายระดบัอาํเภอ 

กาํหนดแผนงานดําเนินการขั้น
ต่อไปในพืน้ทีร่ะดับอาํเภอ 

1.รวบรวมการซ้ือ  การขาย 
 - วตัถุดิบทางการเกษตร  ไดแ้ก่  
ขา้วเปลือก  ปุ๋ย  นํ้ายางสด  ยางแผน่
รมควนั  เคมีภณัฑ ์นํ้านมสด  ฟาง
ขา้ว  ตน้ขา้วโพด  เมลด็พนัธ์พืช 
 - เคร่ืองอุปโภค  บริโภค  ไดแ้ก่  
นํ้ายาลา้งจาน  นํ้ายาซกัผา้  นํ้ายาปรับ
ผา้นุ่ม  ขา้วสาร  
2.ธุรกิจสินเช่ือ  ไดแ้ก่  การกูย้มืเงิน  
เงินฝาก 
3. สวสัดิการ ได้แก่ คา่รักษาพยาบาล  
ทุนการศึกษา  ฌาปนกิจสงเคราะห์  
กองทุน สาธารณะประโยชน์ 
 

1. ผูรั้บผดิชอบประสานงานกิจกรรม  
ไดแ้ก่  คณะกรรมการประสานงาน
เครือข่าย 
2.ผูรั้บผดิชอบดา้นการตลาดของ
กิจกรรม  อนุกรรมการฝ่ายการตลาด 
3. ผลประโยชน์ท่ีเครือข่ายจะได้รับ 
คือ ส่วนเหล่ือมทางการตลาด (กาํไร) 
จากกิจกรรม 
4. ผูรั้บผดิชอบดา้นขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ 
อนุกรรมการฝ่ายการตลาด 
5. ผูรั้บผดิชอบดา้นการติดต่อสั่งซ้ือ
สินคา้  อนุกรรมการฝ่ายการตลาด 
6. ขั้นตอนในการดาํเนินงาน 
     -  จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการ
ของสมาชิก  เช่น  ปุ๋ยสูตรอะไร  
ยีห่อ้อะไร  ปริมาณ เท่าไหร่ 
     -  เม่ือมีการติดต่อซ้ือขาย  ตอ้งมี
การทาํสัญญา  ซ่ึงระยะเวลาการใช้
เงินคืนขึน้อยูก่บักิจกรรมการผลิต  
เพราะบางกิจกรรมตอ้งเป็นไปตาม
ฤดูกาล 
7. การจ่ายเงิน  จ่ายแบบเงินสด  และ
เครดิต 
 

1. กิจกรรม  รับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของเครือข่ายสมาชิก
ในตาํบล 
2. ดาํเนินการในเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ.2549 
3. ขั้นตอนและวิธีการ 
-  แจง้องคก์รเครือข่ายเพ่ือส่งตวัแทน
เขา้ร่วมประชุม 
-  มีการประชุม 
 -  ลงมติในการดาํเนินงานประจาํปี 
หมายเหตุ  รอกาํหนดแผนงานอีก
คร้ังหลงัจากการประชุมใหญ่ของแต่
ละอาํเภอ 
4. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  เครือข่าย
ระดบัอาํเภอจะไดท้ราบถึงปัญหา  
ความตอ้งการของสมาชิกเครือข่าย 
5.  ผูรั้บผดิชอบ  คณะกรรมการ
เครือข่ายระดบัอาํเภอ 
6.  การติดตามประเมินผล   
-  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
-  นาํเสนอต่อท่ีประชุมระดบัอาํเภอ  
เพ่ือท่ีจะนาํไปแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุง 
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4.1.1.6.2 กลุ่มอาํเภอกงหรา  และอาํเภอควนขนุน 
 

กาํหนดกจิกรรมเครือข่ายระดับอาํเภอ ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายระดบัอาํเภอ 

1.  แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ 
2.  จดัหาแหล่งเงินทุน 
3.  ร่วมซ้ือ  ร่วมขาย 
4.  สร้างความเช่ือมัน่ในเครือข่าย 
 

1. แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ 
-  จดัทาํขอ้มูลพ้ืนฐานของแต่ละองคก์รส่งใหแ้ก่ศนูย์
ประสานงานระดบัอาํเภอ 
-  จดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดบัปฏิบติัการ 
-  ใหแ้ต่ละองคก์รส่งข่าวสาร  เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
2. จดัหาแหล่งเงินทุน  (องคก์รภาครัฐ  องคก์รส่วน
ทอ้งถ่ิน  องคก์รภาคประชาชน) 
-  ใหค้าํแนะนาํ  วธีิการขอกูเ้งิน  ความน่าเช่ือถือของผูกู้ ้
-  รับแจง้ความตอ้งการเงินทุน 
-  ระดมทุน/ส่งเสริมใหเ้กิดธนาคารกลางของเครือข่าย
ระดบัจงัหวดั 
3 ร่วมซ้ือ  ร่วมขาย 
-  สาํรวจความตอ้งการ 
-  หาแหล่งสินคา้  และตลาด ราคายติุธรรม 
-  กาํหนดขอ้ตกลง MOU 
4.  สร้างความเช่ือมัน่ในเครือข่าย 
-  ประชุมร่วมกนัในเครือข่าย 
-  สร้างกิจกรรมร่วมกนั 
-  ทาํสัญญา MOU 

กาํหนดแผนงานดําเนินการขั้นต่อไปในพืน้ทีร่ะดับอาํเภอ 
กิจกรรม วนั/เดือน/ปี ขั้นตอน/วธีิการ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผูรั้บผดิชอบ 

1. แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและ
ประสบการณ์ 

15 ก.พ. 49 - กาํหนดหาหวัขอ้ 
- กาํหนดสถานท่ี 

- ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเป็นจริง 

- ศนูยเ์ครือข่ายระดบั
จงัหวดั 

2. จดัหาเงินทุน 1 มี.ค. 49 - ระดมหุน้/เงินฝาก 
- เขา้ถึงแหล่งทุน 

- มีทุนในการ
ดาํเนินงาน 

- ศนูยเ์ครือข่ายระดบั
อาํเภอ  และระดบัจงัหวดั 

3. ร่วมซ้ือ ร่วมขาย 1 เม.ย. 49 - สาํรวจ 
- จดัหา 
- ดาํเนินการซ้ือ/ขาย 

- การซ้ือ/ขาย อยา่ง
ยติุธรรม 

- ศนูยเ์ครือข่ายระดบั
อาํเภอ  และระดบัจงัหวดั 

4. สร้างความเช่ือมัน่
ในเครือข่าย 

26 ก.พ. 49 - ประชุม 
- ทาํกิจกรรมร่วมกนั 

- มีความสามคัคี 
- มีความผกูพนัธ์กนั 

- ศนูยเ์ครือข่ายระดบั
อาํเภอ  และระดบัจงัหวดั 
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4.1.1.6.3 กลุ่มอาํเภอปากพะยูน  และอาํเภอเขาชัยสน 
 

กาํหนดกจิกรรมเครือข่ายระดับอาํเภอ ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายระดบัอาํเภอ 

1.  การซ้ือขายปุ๋ย  อาหารสัตว ์ ขา้วสารปลอดสารพิษ  
พนัธ์ุสัตว ์
2.  การทาํสินเช่ือ 
3.  จดัสวสัดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
4.  การศึกษาอบรมใหค้วามรู้ 
 

1.  สาํรวจ  รวบรวมสินคา้ตามความตอ้งการของสมาชิก
เครือข่าย 
2.  การตลาด  และผลประโยชน์ 
3.  การขนส่ง 
4. การบญัชี 
5.  ระเบียบ  และกติกา  MOU 
6.  สรุป  ประเมินผลการดาํเนินการ  3 เดือน/คร้ัง 
7.  ดา้นสินเช่ือ   
8.  เงินกู ้
    -  ระดมทุนจากนอกเครือข่าย 
    -  หาแหล่งเงินกู ้ และเงินสนบัสนุน 
    - กาํหนดกฎระเบียบ  กติกา  เช่น  วตัถุประสงค ์ 
ดอกเบ้ีย  การปันผล 
    -  ติดตามตรวจสอบการใชเ้งินกู ้

กาํหนดแผนงานดําเนินการขั้นต่อไปในพืน้ทีร่ะดับอาํเภอ 
กิจกรรม วนั/เดือน/ปี ขั้นตอน/วธีิการ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผูรั้บผดิชอบ 

1. นดัประชุมเครือข่าย 23 ม.ค. 49 ส่งหนงัสือไปยงักลุ่มต่างๆ สมาชิกเขา้ร่วมประชุมทุก
องคก์ร 

อ.ปากพะยนู 
อ.เขาชยัสน 

2. ช้ีแจงรายละเอียดการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

5 ก.พ. 49 ประชุมตามวาระการ 
ประชุมท่ีวางไว ้

สมาชิกเขา้ใจและรับ
หลกัการเครือข่าย 

อ.ปากพะยนู 
อ.เขาชยัสน 

3. กาํหนดกิจกรรมและ
แผนงานเช่ือมโยง
เครือข่าย 

5 พ.ค. 49 นาํกิจกรรมท่ีกาํหนดไวม้า
ตกลง กาํหนดรายละเอียด
ร่วมกนั 

ร่วมกาํหนดกิจกรรมเพื่อ
ดาํเนินงาน 

อ.ปากพะยนู 
อ.เขาชยัสน 

4. ดาํเนินงานตาม
กิจกรรมท่ีวางไว ้

5 มิ.ย. 49 ลงมือปฏิบติังานตามแผน
ท่ีวางไวต้ามขั้นตอน 

แผนงานท่ีวางไวบ้รรลุ
ตามเป้าหมาย 

เครือข่าย
ระดบัอาํเภอ 

5. ติดตามและประเมินผล
กิจกรรม 

- สอบถามขอ้มูลผลงาน
และบญัชี 

ทราบวา่กิจกรรมท่ีวางไว้
ประสบความสาํเร็จ
อยา่งไร มีปัญหาหรือไม่ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

6. แกไ้ข/พฒันาศกัยภาพ
ขององคก์รเครือข่าย 

- นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์
แกปั้ญหา 

สามารถแกไ้ขปัญหา  ซ่ึง
จะเป็นแบบอยา่งต่อไป 

คณะกรรมการ
เครือข่าย 
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4.1.1.6.4 กลุ่มอาํเภอตะโหมด  และอาํเภอป่าบอน 
 

กาํหนดกจิกรรมการเช่ือมโยง 
เครือข่ายระดบัอาํเภอ 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงระดับอาํเภอ 

1.  การรวมกนัซ้ือปุ๋ย 
2.  การรวมกนัขายยางพารา 
 

1.  การรวมกนัซ้ือปุ๋ย 
-  ใหเ้ครือข่ายแต่ละกลุ่มสาํรวจสมาชิกท่ีมีความตอ้งการปุ๋ย 
-  นาํยอดความตอ้งการมารวมกนัท่ีศนูยป์ระสานงานเครือข่ายระดบั
อาํเภอ   
-  ประสานงานกบัศนูยเ์ครือข่ายระดบัจงัหวดั  เพ่ือรวบรวมขอ้มลู
เก่ียวกบัจํานวนยอดการซ้ือ  และขาย 
-  ใหเ้ครือข่ายระดบัจงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบในการสั่งซ้ือ 
 -  ในกรณีท่ีเครือข่ายระดบัอาํเภอมีศกัยภาพท่ีสามารถดาํเนินการได ้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหเ้ครือข่ายระดบัอาํเภอดาํเนินการ 
-  ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย  เพ่ือจดัหาแหล่งเงินทุนในการซ้ือ 
-  เครือข่ายระดบัจงัหวดัตอ้งทาํสัญญาซ้ือขาย  กบัเครือข่ายระดบั
อาํเภอ  และเครือข่ายระดบัอาํเภอตอ้งทาํสัญญากบักลุ่มต่างๆ 
-  เม่ือไดสิ้นคา้มา  จะส่งใหก้บักลุ่มต่างๆตามใบสั่งซ้ือ 
-  ใหแ้ต่ละกลุ่มรวบรวมค่าใชจ่้าย  และชาํระเงินท่ีเครือข่ายระดบั
อาํเภอ 
-  เครือข่ายระดบัอาํเภอประสานงานกบัเครือข่ายระดบัจงัหวดั
เก่ียวกบัค่าใชจ่้าย 
2.  การรวมกนัขายยางพารา 
-  ใหแ้ต่ละกลุ่มแจง้ความประสงคก์ารขายยางพารามายงัเครือข่าย
ระดบัอาํเภอ 
-  เครือขา่ยระดบัอาํเภอประสานงานกบัเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
-  เครือข่ายระดบัจงัหวดัและระดบัอาํเภอพิจารณาศกัยภาพของ
ตนเอง  ถา้เครือข่ายระดบัอาํเภอใดมีศกัยภาพ  สามารถดาํเนินการได ้ 
กจ็ะเป็นศูนยก์ลางรับซ้ือยางพารา  เช่น สหกรณ์การเกษตรตะโหมด 
จาํกดั 
-  ใหแ้ต่ละกลุ่มนาํยางพารามารวมกนัท่ีเครือข่ายระดบัอาํเภอ   
-  เครือข่ายระดบัอาํเภอตอ้งประสานงานกบัตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่  เพ่ือรับซ้ือยางของกลุ่ม 
-  เครือข่ายระดบัอาํเภอเกบ็รวบรวมขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม 
-  กรณีท่ีมีผลกาํไรจากการดาํเนินการแลว้  เครือข่ายระดบัอาํเภอจะ
เฉล่ียผลกาํไรคืนใหก้ลุ่มต่างๆ ตามสัดส่วนการทาํธุรกิจร่วมกนั 
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กาํหนดแผนงานดําเนินการขั้นต่อไปในพืน้ทีร่ะดับอาํเภอ 
กิจกรรม วนั/เดือน/ปี ขั้นตอน/วธีิการ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผูรั้บผดิชอบ 

1. สกก.ตะโหมด 
จาํกดั ประชุมหารือ
คณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการ เร่ือง
ศนูยก์ลางเครือข่าย 

30 ม.ค. 49 - ช้ีแจงใหท้ราบและขอมติ 
เพ่ือเป็นศนูยก์ลางเครือข่าย
ระดบัอาํเภอ 

- รับเป็นศนูยก์ลาง - สกก.ตะโหมด 
จาํกดั 

2. ประชุมตวัแทน
เครือข่ายกลุ่ม ทั้ง 13 
กลุ่ม 

2 ก.พง 49 - ออกหนงัสือเชิญและ
ช้ีแจงใหต้วัแทนกลุ่มรับ      
ทราบ 

- ตวัแทนกลุ่มมาประชุม
ร่วมกนัและรับทราบมติ
ของท่ีประชุม พร้อมช้ีแจง
ใหส้มาชิกกลุ่มของตนเอง
ทราบ 
- เลือกคณะกรรมการ 13 
คน 

- สกก.ตะโหมด 
จาํกดั 
- ตวัแทนกลุ่ม
ทั้ง 13 กลุ่ม 

3. ประชุม
คณะกรรมการศูนย์
ประสานงาน
เครือข่ายและผูแ้ทน
เทศบาล ต.แม่ขรี 

6 ก.พ. 49 - ร่างระเบียบขอ้บงัคบั 
- กาํหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ 
- วางแผนการดาํเนินงาน 
การทาํกิจกรรมเครือข่าย 

- ไดรั้บความร่วมมือ จาก
กลุ่มเครือข่าย ในการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั 

- คณะกรรมการ
เครือข่าย 

4. ประธานเครือข่าย
ประชุมร่วมกบั
เครือข่ายระดบั
จงัหวดั 

ก.พ. 49 - เลือกคณะกรรม การ
ระดบัจงัหวดั ตาํแหน่ง
ต่างๆ 
- หารือเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของเครือข่าย 
(เป็นศนูยก์ลางรับซ้ือ
ยางพาราของจงัหวดัพทัลุง) 

- คณะกรรมการระดบั
อาํเภอใหค้วามร่วมมือ 

- ประธาน
เครือข่าย 

5. รวบรวมผลผลิต
ยางพารา  ปุ๋ย 

ก.พ. 49 - กลุ่มเครือข่ายนาํผลผลิต
มารวบรวมเพ่ือจาํหน่าย 
- จดัทาํฐานขอ้มูลกลุ่ม
เครือข่ายแต่ละกลุ่ม 

- แต่ละกลุ่มเครือข่ายให้
ความร่วมมือ 

-  สกก.ตะโหมด 
จาํกดั 

6. ประชุมสรุปผล
การดาํเนินงาน 

ทุกส้ินเดือน - แจง้ผลการดาํเนินงานให้
ทุกเครือข่ายรับทราบ 

- ไดรั้บความร่วมมือ 
จากทุกเครือข่าย 

- คณะกรรมการ
เครือข่าย 
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ภายหลงัจากไดโ้ครงสร้างการบริหารงานเครือข่าย และขั้นตอนการบริหารงานแลว้ ไดมี้
การจดัประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายข้ึน โดยเร่ิมคร้ังแรกในเดือน กุมภาพนัธ์ 2549   ณ  ห้อง
ประชุม  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  มีเน้ือหาในการประชุม คือ กิจกรรมท่ีจะ
เร่ิมทาํร่วมกนัเป็นอนัดบัแรก ในท่ีประชุมมีความเห็นตรงกนัว่าจะเร่ิมซ้ือปุ๋ยร่วมกนั จึงดาํเนินการ
โดยให ้ผูน้าํองคก์รฯ ต่างๆ ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ไปสาํรวจขอ้มูลปริมาณการใช ้สูตร และยีห่อ้ปุ๋ย ท่ี
มีการใชก้นัมากของในแต่ละองคก์ร แลว้นดัประชุมคร้ังต่อไปในเดือน มีนาคม 2549  ปรากฏว่า
กิจกรรมเร่ืองปุ๋ยท่ีไดก้าํหนดไวใ้นการประชุมคร้ังแรก ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะว่า การรับรู้ข่าวสารเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี จึงทาํให้
การเคล่ือนตวัไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผน ในท่ีประชุมจึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีการจดัประชุม
เชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัดอีกคร้ัง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผูน้ําองค์กร
ประชาชนใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงทัว่ทั้งจงัหวดั   

ถึงแมว้่ารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี จะมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีกิจกรรมท่ี
สามารถทาํร่วมกนัได ้ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม แต่ปรากฏ
ว่า การเคล่ือนตวัของ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายทั้งในระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ ไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน และภายนอก
องคก์ร ประการแรก ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดัขาดศกัยภาพท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นศูนย์
ประสานงาน ประการที่สอง ผูน้าํขาดทกัษะนาํความคิดสู่ภาคปฏิบติั ซ่ึงตอ้งใช้ทั้งกระบวนการ
วางแผน ปฏิบติัตามแผน และติดตามแผน   

ทีมวิจยัมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิม ใหมี้ความเขา้ใจง่าย 
และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ โดยวิธีการสร้างเครือข่ายตามกิจกรรมท่ีองคก์ร
ต่างๆ มีต้นทุนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น  เครือข่ายยางพารา  จะดําเนินการเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ 
ยางพารา ทั้งจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็น การซ้ือ ขาย ยางแผน่รมควนั นํ้ายางสด และยางแผน่ดิบ หรือ การ
ซ้ือ ปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น นํ้ ากรด เป็นตน้ จึงนําไปสู่การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ
เช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรประชาชนในจงัหวดัพทัลุง   เพื่อสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม โดยการ
ประชุมคร้ังน้ีไดเ้ชิญเจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีสังกดัสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง เขา้ร่วม
สังเกตการณ์ และร่วมกันศึกษาแนวทางร่วมกับผูน้ําองค์กรฯต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และ
มองเห็นถึงรูปแบบของเครือข่ายเป็นแนวทางเดียวกนั ซ่ึงนบัเป็นนิมิตหมายอนัดีท่ีหน่วยงานภาครัฐ
มองเห็นถึงความสาํคญัและ ให้การสนบัสนุนการทาํกิจกรรมของเครือข่ายเป็นอยา่งดียิง่  และผลท่ี
ไดจ้ากการประชุมคร้ังน้ีก่อให้เกิดรูปแบบการเช่ือมโยงข้ึนใหม่ คือ การเช่ือมโยงเครือข่ายตาม
กิจกรรม  
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4.1.2  การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกจิกรรม     
 

การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกิจกรรม    แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ไดแ้ก่   ยางพารา  ขา้วสาร  
อาหารสัตว ์ ปุ๋ย  สวสัดิการ และวิสาหกิจชุมชน    มีลกัษณะการเช่ือมโยงโดยกาํหนดให้มีองคก์ร
รับผิดชอบเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายในแต่ละกิจกรรม  และมีรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1.2.1 เครือข่ายปุ๋ย 
 
 แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย ์
 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมี 
1) สาํรวจความตอ้งการของสมาชิกแต่ละองคก์ร  เช่น  ยีห่อ้  สูตร  จาํนวน  ระยะเวลาใน

การใช ้
2) จดัเกบ็ขอ้มูลความตอ้งการ 
3) เลือกคณะอนุกรรมการรับผดิชอบโครงการฯ 
4) จดัตั้งคณะกรรมการระดบัจงัหวดั/อาํเภอ 
5) ร่างกฎระเบียบขอ้บงัคบัของเครือข่าย 
 

วธีิการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือข่ายปุ๋ยเคมี 
1) การสาํรวจขอ้มูล 

-  ออกแบบสาํรวจความตอ้งการของสมาชิกแต่ละกลุ่ม/องคก์ร 
-  รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํเสนอคณะกรรมการระดบัอาํเภอและจงัหวดั 
-  คณะกรรมการระดบัจงัหวดัตรวจสอบราคาในการจดัซ้ือ 
-  ประชุมคณะกรรมการระดบัอาํเภอ/จงัหวดั  เพื่อแจง้ผลการสอบราคา  พร้อมยนืยนัความตอ้งการ 
     ของสมาชิก/องคก์ร 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือ 

 2)    การคดัเลือกคณะกรรมการระดบัอาํเภอ 
        -  จากตวัแทนขององคก์รระดบัอาํเภอ  องคก์รละ 1 คน 
 3)    การคดัเลือกคณะกรรมการระดบัจงัหวดั 
        -  คดัเลือกคณะกรรมการระดบัอาํเภอ  อาํเภอละ 1 คน เป็นกรรมการระดบัจงัหวดั 
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4)    ประชุมคณะกรรมการเพ่ือยกร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
       -  ในส่วนของงบประมาณในการจดัซ้ือ  ใหชุ้มนุมสหกรณ์จงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลติปุ๋ยอนิทรีย์ 
1) สาํรวจขอ้มูลผูผ้ลิตในจงัหวดั 
2) เช่ือมโยงเครือข่ายผูผ้ลิต  โดยการประชุมหารือผูผ้ลิตเก่ียวกบัสูตรในการผลิต  คุณภาพ  

วตัถุดิบ  การตลาด  เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
3) อบรมผูผ้ลิตเก่ียวกบัมาตรฐาน  เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามกระทรวงเกษตร  โดยให้

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ศูนยว์จิยัการยาง  เป็นวิทยากรในการอบรมใหค้วามรู้ 
4) องคก์รผูผ้ลิตแต่ละองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบงบประมาณในการผลิต 
5) ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย  
 
4.1.2.2 เครือข่ายยางพารา และนํา้กรด 
 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายนํา้กรด 
1) สาํรวจความตอ้งการใชน้ํ้ ากรดของแต่ละกลุ่มสหกรณ์ 

-  ปริมาณ 
-  ชนิดของนํ้ากรด กรดซลัฟิวริก  ใชส้าํหรับยาง ADS 
   กรดฟรอมิก  ใชส้าํหรับยางแผน่รมควนั 
แต่ละอาํเภอสาํรวจปริมาณการใชน้ํ้ ากรด  โดยชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัเป็นแม่ข่ายผ่าน

ไปยงัชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางช่วยสํารวจประมาณการใช้นํ้ ากรดและปริมาณความ
ตอ้งการใช ้ โดยสั่งซ้ือจากเครือข่ายจงัหวดั เร่ิมสาํรวจ  1 เมษายน 2549  ถึง  30 เมษายน 2549  
โดยใช้แบบสอบถาม   รวบรวมข้อมูลให้ เครือข่ายระดับจังหวัด   และมอบหมายให้
คณะกรรมการระดับจงัหวดัพิจารณาจดัซ้ือ  โดยการเปิดประมูล  ซ่ึงราคาท่ีเครือข่ายระดับ
จงัหวดัสั่งซ้ือตอ้งมีราคาตํ่ากว่าท่ีชมรมฯเคยซ้ือ  วิธีการชาํระเงิน  ซ้ือสินคา้ดว้ยเงินสด  โดย
เครือข่ายระดบัจงัหวดัติดต่อซ้ือกบับริษทัตามจาํนวนท่ีสั่งซ้ือ เม่ือสินคา้จากบริษทัมาถึง
เครือข่ายระดบัจงัหวดั  ใหเ้ครือข่ายระดบัอาํเภอมารับสินคา้พร้อมชาํระเงินภายใน 10 วนั 
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ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายยางพารา  
1) สาํรวจปริมาณนํ้ายางสด  ยางแผน่ดิบ  ยางแผน่รมควนั  จากกลุ่มสหกรณ์  ปริมาณท่ี

ตอ้งการผา่นเครือข่าย  โดยคณะกรรมการเครือข่ายเป็นผูด้าํเนินการขาย 
2) นํ้ายางสด  เครือข่ายจดัสร้างบ่อเกบ็นํ้ายาง  พื้นท่ี 2-3 ไร่  ซ้ือหวัป่ัน 8 หวั  จะป่ันนํ้ายาง

ได ้30,000 กิโลกรัม/วนั  ทาํเป็นรูปนํ้ายางขน้บรรจุถงั 200 ลิตร  เพื่อส่งออกยงั
ต่างประเทศ 

3) ยางแผน่ดิบ  ยางแผน่รมควนั  เครือข่ายส่งขอ้มูลปริมาณยางไปยงับริษทัหรือตลาด
กลาง  เพื่อใหม้าตรวจสอบคุณภาพ และจดัเกรดยาง  และเครือข่ายจาํหน่ายยางโดยการ
เปิดประมูล   

 
4.1.2.3 เครือข่ายสวสัดิการ  (เร่ืองเงินช่วยเหลือในการจดัสวสัดิการฌาปนกิจ) 
 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายสวสัดิการ 
1) สมาชิก หมายถึง องคก์รท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมเครือข่าย 
2) เงินช่วยเหลือ หมายถึง เงินช่วยเหลือในการจดัการศพในกรณีสมาชิกขององคก์ร

เครือข่ายเสียชีวิต 
3) อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการ เงินช่วยเหลือในการจดัการศพ 
4) ท่ีมาของเงินช่วยเหลือ 

4.1)  องคก์รเครือข่ายบริจาค 20 สตางค/์คน/ศพ  โดยคร้ังแรกใหบ้ริจาค 10 บาท/คน 
4.2)  เงินบริจาค 
4.3)   ดอกผลซ่ึงเกิดจากเงินช่วยเหลือ 

5) เง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ แต่ละองคก์รจะจ่ายเงินช่วยเหลือ ศพละ 10,000 บาท 
6) เงินช่วยเหลือในการจดัการศพ  จะตอ้งเปิดบญัชีแยกไวต่้างหาก 
7) วิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือในการจดัการศพ 

7.1) สมาชิกตอ้งแจง้อนุกรรมการเงินช่วยเหลือในการจดัการศพ 
7.2) ยืน่เอกสาร  หลกัฐานการเสียชีวิต 

-  ใบมรณะบตัร 
-  สาํเนาทะเบียนบา้น 
-  สาํเนาบตัรประชาชน 
-  ทะเบียนสมาชิก 

 8)    ใหอ้นุกรรมการจาํนวน 2-5 คน  มีอาํนาจในการเบิกจ่ายเงิน 
9)    เครือข่ายจ่ายเงินช่วยเหลือในการจดัการศพ ณ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
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4.1.2.4 เครือข่ายข้าวสาร 
 

กจิกรรมเครือข่ายข้าวสาร 
1) ผูผ้ลิต คือ การร่วมขาย 
2) ผูบ้ริโภค คือ การร่วมซ้ือ 
 

ขั้นตอนของกจิกรรมร่วมขายเครือข่ายข้าวสาร 
1) ชนิดของขา้วสารท่ีผลิตได ้  

-  ขา้วหอมปทุม 
-  ขา้วเลบ็นก    (ขา้วสารทางยทุธศาสตร์ของจงัหวดัพทัลุง) 
-  ขา้วสงัหยด (ขา้วสารทางยทุธศาสตร์ของจงัหวดัพทัลุง) 
-  ขา้วเฉ้ียง  (ขา้วสารประเภท 25%) 
-  ขา้ว กข.33  (ขา้วสารประเภท 25%) 
-  ขา้วชยันาท (ขา้วสารประเภท 25%) 
 
ขั้นตอนการจัดการเครือข่ายข้าวสาร 

1)  ขา้วเปลือก 
       -  ส่งเสริมใหส้มาชิกปลูกขา้ว  โดยไดพ้นัธ์ุขา้วจากศูนยข์ยายพนัธ์ุพืช 
       -  รับซ้ือจากสมาชิกและจากสหกรณ์อ่ืนๆ ท่ีรวบรวมพนัธ์ุขา้ว 
 2)  การแปรรูป 
      -  แปรรูปในระบบขบวนการโรงสีของสหกรณ์ 
 3)  การจดัจาํหน่าย 
      -  จาํหน่ายใหก้บัสมาชิกเครือข่ายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 
 4)  กาํลงัการผลิต 
       -  สหกรณ์สามารถผลิตได ้30-40 ตนั/วนั/12 ชัว่โมง 
       -  รับซ้ือจากสหกรณ์อ่ืนๆ 
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การเช่ือมโยงเครือข่ายข้าวสาร 
 1)    สาํรวจตลาด 

       -  สาํรวจตลาดในจงัหวดั จากสหกรณ์ต่างๆ และประชาชนทัว่ไป(ขา้วสารทุกชนิด) 
        -  สาํรวจตลาดต่างจงัหวดั  เช่น  ตรัง  สงขลา  สตูล (เนน้ขา้วตามยทุธศาสตร์จงัหวดั) 

2) ขอ้ตกลงทางดา้นการคา้ 
-  ดา้นการเงิน  กาํหนดเป็นเงินสด  เงินเช่ือ 
-  ดา้นการขนส่ง  กาํหนดระยะทางและค่าใชจ่้าย 
-  ปริมาณการสัง่ซ้ือในแต่ละรอบ 

 3)   การรับประกนัสินคา้ 
        -  มีส่ิงเจือปน  สหกรณ์จะตอ้งรับคืน 
        -  ความเสียหายระหวา่งขนส่ง  ผูบ้ริโภคท่ีขนส่งสินคา้เอง รับผดิชอบค่าเสียหายเอง   
                        หากสหกรณ์เป็นผูข้นส่ง  จะรับผดิชอบความเสียหายทั้งหมด 
 4)    บริการรับอบขา้วเปลือก 
       -  ตูอ้บ 1 ตูต่้อขา้วเปลือก 6 ตนั  ราคาตนัละ 300-350 บาท 
       -  อบอยูท่ี่ความช้ืนระหวา่ง 14-15 % 

 
4.1.2.5 เครือข่ายอาหารสัตว์ 

 
ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารสัตว์ 

1) การบริหารจดัการ 
-  ความจริงใจในการสร้างเครือข่าย 
-  กาํหนดโครงสร้างเครือข่าย   ประกอบดว้ย  ประธาน  รองประทาน  เลขาธิการ ฯลฯ 
-  กาํหนดจุดประสานงานและจดัระบบดา้นการเงิน  การบญัชี 

 2)    การตลาด 
        -  สาํรวจความตอ้งการของสมาชิกเครือข่าย  และรวบรวมขอ้มูล 
        -  จดัหาแหล่งสินคา้  คุณภาพสินคา้ 
        -  การจดัการขนส่งสินคา้สู่เครือข่าย 
       -  การบริการหลงัการขาย   
       -  การประกนัสินคา้  สินคา้เส่ือม  สูญหาย  อุบติัเหตุ  ภยัธรรมชาติ 

      -  กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
      -  การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล  ข่าวสารแก่สมาชิกเครือข่าย 
      -  แหล่งเงินทุน  ระดมจากเครือข่าย  ถือหุน้  เงินฝาก  บริจาค 



 68 

3)    การใหค้วามรู้ 
       -  จดัหาวทิยากรมาใหก้ารศึกษาอบรมสมาชิกเครือข่ายในเร่ือง 
 สหกรณ์ (หลกัการ  วิธีการ  อุดมการณ์) , การบริหารการจดัการธุรกิจ , การตลาด, 
 วิชาการเร่ืองอาหารสตัว ์
       -  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
       -  ประเมินผล 

        4)    การจดัสรรผลประโยชน ์
                - จดัสรรใหเ้ป็นไปตามหลกัวิธีการสหกรณ์ 
  

4.1.2.6 เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 
จุดอ่อนขององค์กรวสิาหกจิชุมชน 

     1) ขาดผูน้าํท่ีมีเวลาทุ่มเท (เพราะสวมหมวกหลายใบ) 
     2) ขาดทกัษะการบริหารจดัการกลุ่ม (เทคนิคการประชุม) 
     3) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
     4) ขาดแคลนขอ้มูล  ทั้งภายในและภายนอก 
     5) ขาดความรู้ในการผลิต  แปรรูปบรรจุภณัฑ ์
 

จุดแข็งขององค์กรวสิาหกจิชุมชน 
     1) คุณภาพของสินคา้มีความมัน่คง  สมํ่าเสมอ 
     2) มีเงินออมเขา้องคก์รทุกเดือน 
     3) ใชว้ตัถุดิบในพ้ืนท่ี 
     4) ใชภู้มิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
     5) มีการปันผลคืนกลบัใหก้บัสมาชิกและหมู่บา้น 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
     1) ผูน้าํในพื้นท่ีไม่ใหก้ารสนบัสนุน 
     2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความจริงใจ 
     3) ขาดตวักลางในการประสานงาน 
     4) ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ี
    5) ขาดความเช่ือมัน่ระหวา่งกลุ่มของเครือข่าย (พอ่คา้, คนขาย) 
     6) ภยัคุกคามจากคู่แข่ง (พอ่คา้) 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
     1. มีลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมัน่คง  สมํ่าเสมอ 
     2. หน่วยงานรัฐมีนโยบายช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน 
     3. เกิดการแลกเปล่ียนผลผลิตระหวา่งองคก์ร 
     4. แลกเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ 
     5. ทาํใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็  และมัน่คงยิง่ข้ึน 
     6. โอกาสจะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนง่ายข้ึน 
     7. มีศูนยป์ระสานงานเครือข่าย 
 

วธีิ/ขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย 
     1) คดัเลือกคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดัตั้งเครือข่าย 
           -  มีตวัแทนจากทุกอาํเภอ (ไม่เกิน 15 คน) 
           -  มีวาระ 1 ปี 
     2) ยกร่างระเบียบขอ้บงัคบัของเครือข่ายระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ 
     3) จดัประชุมใหญ่เพื่อรับรองขอ้บงัคบั 
     4) คดัเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามระเบียบขอ้บงัคบัของเครือข่าย 
     5) กาํหนดสถานท่ีเพื่อเป็นศูนยป์ระสานงานระดบัจงัหวดั  ระดบัอาํเภอ  และระดบัตาํบล 
     6) ตั้งช่ือเครือข่าย 
     7) จดทะเบียน 
 

ภายหลงัจากการวางแผน และกาํหนดขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่ายของแต่ละกิจกรรมแลว้ 
ขั้นตอนต่อไปคือ การกาํหนดองคก์รรับผดิชอบในการประสานงานเครือข่ายตามกิจกรรมในระดบั
จงัหวดั   ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.2 
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ภาพที ่4.2   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามกจิกรรมทีเ่กดิจากการประชุมปฏบัิตกิาร 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อให้เครือข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคล่ือนตวั ทางทีมวิจยัไดด้าํเนินการจดัประชุมยอ่ยแต่

ละเครือข่ายกิจกรรม โดยให้องคก์รท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และ
เป็นเจา้ภาพในการประชุมแต่ละคร้ัง โดยเร่ิมจาก เครือข่ายปุ๋ย และสวัสดิการ  มี ชุมนนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน และในท่ีประชุมตกลงกนัว่าเลือก
ดาํเนินการเร่ืองปุ๋ยก่อนในเบ้ืองตน้ ในส่วนของสวสัดิการตอ้งทาํการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม 
ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดก้าํหนดให ้ทางชุมนุมฯ ดาํเนินการออกแบบสาํรวจ ความตอ้งการ ปริมาณ สูตร 
และยี่ห้อของปุ๋ยท่ีองคก์รต่างๆ ตอ้งการใช ้และให้นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดส่้งกลบัมายงัชุมนุมฯ 
ภายใน ระยะเวลา หน่ึงเดือน เพื่อจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล  แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการประสานงาน
ยงัขาดความต่อเน่ือง บุคลากรในสังกดัของชุมนุมฯไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ ขาดความ
มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ ท่ีการทาํงานล่าชา้ มีสภาพชะงกังนั แสดงถึงศกัยภาพ
ของฝ่ายจดัการค่อนขา้งตํ่า  ปัจจุบนัทางชุมนุมฯจึงไม่สามารถรวบรวมความตอ้งการปุ๋ยใหแ้ลว้เสร็จ  
ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการขั้นตอนต่อไปได ้ ในขณะเดียวกนั ทางทีมวิจยัไดจ้ดัประชุมเครือข่าย
กิจกรรมอ่ืนๆไปดว้ย  ไดแ้ก่ เครือข่ายข้าวสาร ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรเมืองพทัลุง จาํกดั และสหกรณ์
การเกษตรควนขนุน จาํกดั รับหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานในเร่ืองน้ี  เน่ืองจากทั้งสองสหกรณ์มี

เครือข่ายยางพารา 

เครือข่ายข้าวสาร 

เครือข่ายปุ๋ย และสวสัดกิาร 

เครือข่ายอาหารสัตว์ 

สกก. 
ตะโหมด  

ชุมนุม 
สกก. พทัลุง 

สกก. เมอืง
,ควนขนุน 

สกก. 
ปากพะยูน  



 71 

ประสบการณ์ และประกอบธุรกิจขา้วสารอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะขยายธุรกิจสู่การ
เป็นเครือข่ายระดบัจงัหวดั โดยเร่ิมจากการสาํรวจความตอ้งการ ซ่ึงในท่ีน้ีเนน้ขา้วสารท่ีผลิตไดใ้น
จงัหวดัพทัลุง  
 เครือข่ายอนัดบัต่อไปท่ีทางทีมวิจยัเขา้ไปจดัประชุมสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาํความ
เขา้ใจและ หาแนวทางในการเช่ือมโยง คือ เครือข่ายอาหารสัตว์  จากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ
คร้ังท่ีสาม ในท่ีประชุมกาํหนดให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกัด ทาํหน้าท่ีประสานงาน
กิจกรรมเร่ืองอาหารสัตว ์ ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารสัตว ์มีแนวทางท่ีต่างจากกิจกรรมท่ีได้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในท่ีน้ีหมายถึง ในท่ีประชุมเครือข่ายอาหารสัตว ์ไดส้าํรวจยี่ห้อท่ีมีการใชก้นั
มากในจงัหวดัพทัลุง พบวา่ มีสามยีห่อ้หลกั ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ซีพี  เบทาโกร  
และแหลมทอง ตามลาํดบั ในท่ีประชุมพิจารณา กาํหนดให้  สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั 
เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ยีห่อ้ ซีพี   สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั เป็นตวัแทน
จาํหน่ายสิคา้ยี่ห้อ เบทาโกร   และ สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่าย ยี่ห้อ 
แหลมทอง  การกาํหนดให้มีตวัแทนจาํหน่ายหลายยี่ห้อนั้น จะทาํให้องค์กรท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมี
ทางเลือกในการใชบ้ริการไดม้ากข้ึน ไม่ถูกจาํกดัเพียงยีห่้อใดยี่หอ้หน่ึง  ดงัรูปแบบการเช่ือมโยงใน
ภาพท่ี4.3 
 

ภาพที ่4.3   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารสัตว์ในภาคปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย 
อาหารสัตว์ 

CP 

เบทาโกร แหลมทอง 

 
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน 

กลุ่ม/องค์กรต่างๆ 
สมาชิกสหกรณ์ฯ 

สหกรณ์อืน่ๆ 

สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ จํากดั สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง  จํากดั 
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เครือข่าย 
ยางแผ่น
รมควัน 

เครือข่าย 
นํา้ยางสด 

เครือข่าย

ยางแผ่นดิบ 

 
ภายหลงัจากไดเ้ช่ือมโยงเครือข่ายกิจกรรมเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต ตลอดจนสินคา้บริโภค

ดังท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ทางทีมวิจัยได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกัด จัดประชุม
เครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุงข้ึน การประชุมในคร้ังแรกไดเ้ชิญตวัแทนจากชมรมสหกรณ์กองทุน
สวนยาง และกลุ่มองค์กรท่ีสนใจเขา้ร่วมเครือข่าย  โดยในท่ีประชุมเสนอให้ เครือข่ายยางพารา 
แบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย สามเครือข่าย คือ 1) เครือข่ายยางแผน่รมควนั 2) เครือข่ายนํ้ ายางสด      และ
3) เครือข่ายยางแผ่นดิบ จากนั้นทาํการคดัเลือกองคก์รรับผิดชอบเป็นศูนยเ์ครือข่ายย่อย ทั้ง สาม
เครือข่าย ดงัต่อไปน้ี   

1) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 
2) ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ  สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั 
3) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ  คือ  สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั 

 
ภาพที ่4.4   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายยางพาราในภาคปฏิบัต ิ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์รวบรวมนํา้ยางสดบ้านหนองคล้า จํากดั 

กลุ่มรวบรวมนํา้ยางสดอืน่ๆ 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอบางแก้ว 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอเมอืง 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอควนขนุน 

สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ จํากดั 

สํานักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่  จ.สงขลา 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ฯ 
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จากการกาํหนดเครือข่ายออกเป็น สามกลุ่มขา้งตน้ ทีมวิจยัไดด้าํเนินการประชุมย่อยเพื่อ
กาํหนดโครงสร้าง และรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานกองทุน
สงเคราะห์สวนยางจงัหวดั พทุัลง และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง เพื่อหาแนวทางการเช่ือมโยง
เครือข่าย ผลปรากฏว่า ในส่วนของเครือข่ายนํ้ ายางสด ซ่ึงองค์กรท่ีรับหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง
ประสานงาน คือ ตลาดรวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ ปัจจุบนั (มิถุนายน 2549) ไดด้าํเนินการ 
จดทะเบียนเป็น สหกรณ์รวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการ
เครือข่ายไดค้ล่องตวั มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ในส่วนของเครือข่ายยางแผน่รมควนั นั้นชมรม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน ไดด้าํเนินการรวบรวมยางแผ่นรวมควนัจาก 43 สหกรณ์   
ในนามตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ สาขา จังหวดัพทัลุง  และเครือข่ายยางแผ่นดิบได้มีการ
ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้วภายใตก้ารบริหารงานของ สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์จาํกัด 
เพียงแต่วา่จะตอ้งดาํเนินการขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

 
รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการเช่ือมโยงตามโซนพ้ืนท่ี  โดยทาํการรวมกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดับตาํบล แลว้คดัเลือกตวัแทนคณะกรรมแต่ละตาํบลข้ึนไปเป็น
คณะกรรมการระดบัอาํเภอ และคดัเลือกตวัแทนคณะกรรมการระดบัอาํเภอแต่ละอาํเภอ ข้ึนไปเป็น
คณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดยมีเง่ือนไขว่าคณะกรรมการระดบัจงัหวดัตอ้งมีตวัแทนมาจากทุก
อาํเภอ และไม่เกิน 15  คน มีวาระ 1 ปี   

                                 ภาพที ่4.5   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีต้่องการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
     1) ความรู้ 
           -  การบริหารองคก์ร/เครือข่าย 
           -  การผลิต  การแปรรูป 
           -  บรรจุภณัฑ ์
     2) เงินทุน 
     3) การตลาด 

ระดบัตาํบล 

ระดบัอาํเภอ 

ระดบัจงัหวดั 
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4.2 ประเด็นสําคญัของแต่ละเครือข่าย 
 

4.2.1 ความเป็นมาของเครือข่าย  
 

 ความเป็นมาของเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่  ในอดีตองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุงทั้ง
ท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัแบบหลวมๆ ไม่ไดมี้ธุรกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  ทีมวิจยัไดจ้ดัเวทีสร้างความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผูน้าํ ทาํให้
ผูน้าํท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมเครือข่ายเห็นความสาํคญัของการเช่ือมโยงเครือข่าย และไดพ้ิจารณาร่วมกนั
ว่าการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเขม้แข็งและยัง่ยืน ควรทาํการสร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดบัรากหญา้ไปสู่
ระดบัจงัหวดั จึงไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี นั่นคือ  แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่  1) 
ระดบัตาํบล 2) ระดบัอาํเภอ    3)ระดบัจงัหวดั   แต่ดว้ยระยะเวลาโครงการวิจยัเพียงหน่ึงปี จึงมิอาจ
สร้างเครือข่ายใหไ้ดค้รบทุกระดบั ไดเ้พียงแค่โครงสร้างบริหารในระดบัจงัหวดั แต่การพฒันาสู่การ
ปฏิบติัในระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบลยงัอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน  ซ่ึงอุปสรรคในการสร้าง
เครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ีมีอยูส่ามประการหลกั คือ ประการแรก ศูนยป์ระสานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
ในท่ีน้ีคือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกัด ขาดความพร้อมในการบริหารเครือข่าย  
ไม่ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสหกรณ์สมาชิกเท่าท่ีควร   ประการที่สอง ศูนยป์ระสานงานระดบัอาํเภอ 
ในท่ีน้ีคือสหกรณ์การเกษตรประจาํอาํเภอ จะติดภารกิจในการปิดบญัชีประจาํปี ตลอดจนเตรียมงาน
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกบัแผนงานการสร้างเครือข่ายระดบัอาํเภอ และตาํบล 
ประกอบกบัสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยัมีเพียงหน่ึงปี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้
เครือข่ายในระดบัอาํเภอและตาํบลยงัไม่เกิดข้ึน  นัน่คือโครงสร้างรูปแบบเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี   
มิอาจสาํเร็จไดภ้ายในระยะเวลาจาํกดั ทีมวิจยัจึงพิจารณาเห็นว่าหากเนน้ไปท่ีกิจกรรมเป็นหลกั อาจ
เป็นไปไดท่ี้จะสร้างเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด จึงเกิดรูปแบบโครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่าย
ตามกิจกรรมข้ึนมาอีกหน่ึงเครือข่าย  
 ความเป็นมาของเครือข่ายตามกจิกรรม เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี 
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดั ทาํให้ระยะเวลาวิจยัท่ีมีอยู่หน่ึงปีมิอาจเห็น
ผลไดด้งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีมวิจยัจึงไดจ้ดัประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางท่ีจะทาํใหก้าร
เช่ือมโยงเครือข่ายเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ผลสรุปจากทั้งการประชุมทีมวิจยั และการประชุม
ร่วมกับผูน้ําองค์กรต่างๆ เห็นตรงกันว่า ควรสร้างเครือข่ายโดยอาศยักิจกรรมเป็นตวัยึดโยงผูก
สัมพนัธ์กนั  โดยไดค้ดัเลือกในเบ้ืองตน้ หกกิจกรรม ไดแ้ก่ ยางพารา  ปุ๋ย  ขา้วสาร  อาหารสัตว ์
สวสัดิการ และวิสาหกิจชุมชน 
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4.2.2 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน  
 

 เน่ืองจากเครือข่ายตามโซนพื้นท่ียงัไม่สามารถเกิดได้ครบทั้ง สามระดับ ตลอดจน
เครือข่ายปุ๋ย  ขา้วสาร และสวสัดิการ  ยงัคงไม่มีการขบัเคล่ือน ในหวัขอ้น้ีจึงนาํเสนอการดาํเนินการ
ของเครือข่าย อาหารสตัว ์ ยางพารา และ วิสาหกิจชุมชน ตามลาํดบั 
 

การดําเนินการของเครือข่ายอาหารสัตว์ 
จากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ีสาม ในท่ีประชุมเครือข่ายอาหารสตัว ์ไดส้าํรวจยีห่อ้

ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง พบว่า มีสามยีห่้อหลกั ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ 
ซีพี  เบทาโกร  และแหลมทอง ตามลาํดบั ในปัจจุบนัมีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั 
เท่านั้นท่ีไดมี้การดาํเนินการเช่ือมโยงธุรกิจอาหารสัตว ์โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร
สัตว์จาก บริษทั ซีพี  โดยการซ้ืออาหารสัตว์ผ่านเครือข่ายอาหารสัตว์ ในส่วนของยี่ห้อ ซีพี ท่ี
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายนั้น สมาชิกเครือข่ายสามารถซ้ืออาหาร
สัตวไ์ดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้กระสอบละ  5-10 บาท (แลว้แต่ประเภทของอาหาร)  
และสืบเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจอาหารสัตวน้ี์เองทาํให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั ได้
โอกาสขยายธุรกิจ เพาะพนัธ์ุลูกสุกรขายใหแ้ก่ สมาชิกเครือข่าย โดยขณะน้ีไดด้าํเนินการซ้ือแม่พนัธ์ุ
มาเพ่ิมจากเดิม 120 ตวั เพิ่มเป็น 200 ตวั ครอบคลุมสมาชิกเครือข่าย อาํเภอปากพะยนู อาํเภอป่าบอน  
และองคก์รจากอาํเภออ่ืนๆ ท่ีมาซ้ืออาหารสัตว ์โดยสมาชิกเครือข่ายอาหารสัตวมี์โอกาสไดซ้ื้อลูก
สุกรจากสหกรณ์ฯไดใ้นราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้ตวัละ 50 บาท 
 

การดําเนินการของเครือข่ายยางพารา 
เครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุงในเบ้ืองตน้แบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย สามเครือข่าย คือ  
       1)  ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 
       2)  ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด คือ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั 
       3)  ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั   
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ผลการดาํเนินการเครือข่ายยางแผน่รมควนั จงัหวดัพทัลุง 
เดือน/ปี จาํนวนองคก์ร ปริมาณนํ้าหนกัยาง

(ตนั) 
รวมจาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 
ตุลาคม/2548 36 478.58 32.08 
พฤศจิกายน/2548 33 219.10 13.45 
ธนัวาคม/2548 หยดุดาํเนินการ (เกิดอุทกภยั) 
มกราคม/2549 19 380.01 27.74 
กมุภาพนัธ์/2549 39 1,100.29 83.77 
มีนาคม/2549 42 1,009.99 78.53 
เมษายน/2549 หยดุดาํเนินการ(ปิดฤดูการกรีดยาง) 
พฤษภาคม/2549 22 283.15 26.24 

รวม 3,421.12 261.81 
 

เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื  ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้จึงไดข้อจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั  ในเดือน มิถุนายน 2549 

 
ผลการดาํเนินการเครือข่ายนํ้ายางสด(สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั)จงัหวดัพทัลุง 

เดือน/ปี จาํนวนองคก์ร ปริมาณนํ้าหนกัยาง
(ตนั) 

รวมจาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

มกราคม/2549 20 503.05 33.51 
กมุภาพนัธ์/2549 19 495.57 31.51 
มีนาคม/2549 หยดุดาํเนินการ(ปิดฤดูการกรีดยาง) 
เมษายน/2549 19 247.50 19.52 
พฤษภาคม/2549 18 308.82 25.78 
มิถุนายน/2549 20 385.32 33.82 

รวม 1,940.26 144.14 
 

ภายหลงัดาํเนินการไปไดร้ะยะหน่ึง ทีมวิจยั ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จงัหวดัพทุัลง สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  และตวัแทนจากเครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุง มี
ความเห็นร่วมกนัว่า สมควรจดทะเบียนเป็น “ชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั” โดยได้
คดัเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎระเบียบ ของชุมนุมฯ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบไปด้วย
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ตวัแทนจาก 4 กลุ่มกิจกรรม คือ  กลุ่มนํ้ ายางสด กลุ่มยางแผน่รมควนั กลุ่มยางแผน่ดิบ และกลุ่มยาง
ADS จาํนวน 15 คน นดัประชุมกนัในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 มีรายช่ือดงัน้ี  

 
1. นายเวียง ชูแกว้  ประธาน ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ควนขนุน 
2. นายสมคิด หนูพริก  คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.เมือง 
3. นายสมมาส บวัวรรณ คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.เมือง 
4. นายไพรัช เจย้ชุม  คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.บางแกว้ 
5. นายประภาส ชนะสิทธ์ิ คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.บางแกว้ 
6. นายจรูญ สงรักษ ์ คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ควนขนุน 
7. นายเสนอ สุขชุม คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ป่าบอน 
8. นายนอม จนัทร์แกว้ คณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยาง อ.ป่าบอน 
9. นายวจิิตร คงศรีเจริญ คณะกรรมการ กลุ่มรวบรวมนํ้ายาง ต.นาโหนด 
10. นายพนั ชูแกว้  คณะกรรมการ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั 
11. นายสาคร พงษท์รัพย ์ คณะกรรมการ กลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสด หมู่ท่ี 9 บา้นวงศ ์
12. นายประสิทธ์ิ   ศิริมณีกลู คณะกรรมการ กลุ่มพฒันานํ้ายางสดบา้นทุ่งเคียน 
13. นายจาํเนียร พงศาปาน คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั 
14. นายสมปอง เพิ่มแกว้ คณะกรรมการ กลุ่มพฒันาบา้นท่ายงู 
15. นายสุชาติ ปานจนัทร์ คณะกรรมการ สหกรณ์กองทุนสวนยางไพโรจน์พฒันา จาํกดั 
 
 คณะทาํงานไดมี้การประชุมร่วมกนัคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2549  ซ่ึงมี
สาระสาํคญั คือ การกาํหนดสถานท่ีทาํงานของชุมนุมฯ และการกาํหนดใหส้หกรณ์กองทุนสวนยาง
ท่ียงัไม่มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 7 สหกรณ์  ไดแ้ก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นในวงั 
จาํกดั  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างทอง จาํกดั  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นแพรกหา จาํกดั  
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะแพน จาํกัด  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนปันแต จาํกัด  
สหกรณ์ผูผ้ลิตยางศรีบรรพต จาํกดั  และสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองใหญ่ จาํกดั  เป็นผูบ้รรจุ
วาระเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์  โดยสหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีประชุม
ใหญ่ประจาํปีไปแลว้ ไม่ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์  คร้ันเม่ือจดทะเบียน
ชุมนุมสหกรณ์ไดแ้ลว้  ทุกสหกรณ์หรือองคก์รอ่ืนกส็มคัรเป็นสมาชิกภายหลงัไดท้นัที 
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การดําเนินการของเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 

ปัจจุบนัมีวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้งหมดในจงัหวดัพทัลุง 153 วิสาหกิจ  ในจาํนวนน้ี
มีวิสาหกิจท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย  ศูนยร์วมขายสินคา้ร่วมกนัจาํนวน 9 วิสาหกิจ  โดยไดรั้บเงิน
งบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานตลาดกลางจาํนวน 8 แสนบาท จากผูว้่าราชการจงัหวดั  แต่
ปริมาณธุรกิจยงัมีนอ้ยมากเพราะวิสาหกิจส่วนใหญ่ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม  ทาํใหที้มวิจยัร่วมกบัสาํนกังาน
เกษตรจงัหวดั  และผูน้าํวิสาหกิจชุมชนอีก 37 แห่ง  ไดจ้ดัการประชุมสัมมนาปฏิบติัการเพื่อกาํหนด
รูปแบบโครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายข้ึนในวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2549    มีขอ้สรุปสาํคญัดงัน้ี    
ท่ีประชุมเห็นควรรวมตวักนั  มีโครงสร้างเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง  โดย
ในท่ีประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไดค้ดัเลือกตวัแทนเป็นคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎระเบียบ 
ของชุมนุมฯ จาํนวน 11 คน นัดหมายประชุมกนัในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุม
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 
ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายเกริกพล         สุภาพรเหมินทร์ ประธาน 
2. นายสุทธิชยั          กาฬสุวรรณ เลขานุการ 
3. นางอรจิตร           แกว้นวน คณะกรรมการ 
4. นางจาํนอง           เก้ือนุ่น คณะกรรมการ 
5. นายสามารถ        ไชยทอง คณะกรรมการ 
6. นายบุญฤทธ์ิ        รัตนพนัธ์ คณะกรรมการ 
7. นางอาเรือน         บุญพฒุ คณะกรรมการ 
8. นายประจวบ       เกตุน่ิม คณะกรรมการ 
9. นายสุนทร           อินจนัทร์ คณะกรรมการ 
10. นางเนาวรัตน์    พรหมสุวรรณ์ คณะกรรมการ 
11. นางหนูไว         จิตรณรงค ์ คณะกรรมการ 

  
 ภายหลงัจากคณะกรรมการยกร่างกฎระเบียบ ไดป้ระชุมร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 
2549 ทาํให้ไดม้าซ่ึง ช่ือของเครือข่าย คือ ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง และร่าง
ขอ้บงัคบั กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และสมาชิกของเครือข่าย โดยจะ
นาํร่างกฎระเบียบท่ีไดจ้ดัพิมพใ์หม่ให้สมบูรณ์ และนดัประชุมเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัคร้ังต่อไปใน
วนัท่ี 9 กนัยายน 2549  และหากเห็นชอบร่าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจงัหวดัทาํ
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ประชาพิจารณ์ขอ้บงัคบั  เม่ือปรับปรุงแก้ไขร่างขอ้บงัคบัแลว้เสร็จ  ทางคณะทาํงานก็จะขอจด
ทะเบียนเป็นชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุงต่อไป 
 4.2.3 วตัถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย 
 เครือข่ายอาหารสัตว์ 
 มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาส และลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มองค์กรสมาชิก  ตลอดจน
สมาชิกของแต่ละองคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย และสามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นอนาคต 
 เครือข่ายยางพารา 
 มีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกับยาง ได้เขา้มาทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนเพ่ิมรายได ้และลดรายจ่ายใหแ้ก่องคก์รสมาชิก และสร้างโอกาสทาํธุรกิจ
ใหม่ๆ ร่วมกนัอนันาํไปสู่การกินดีอยูดี่ของสมาชิกขององคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายในอนาคต 
 เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 1. เพื่อพฒันาศกัยภาพ  ความมัน่คงและความกา้วหนา้ภาคเกษตรกรรม  ให้เกษตรกร
เคารพสจัธรรมพื้นฐานของตนเองและผูอ่ื้น  โดยไม่ยดึเอาเงินและอาํนาจเป็นตวัตั้ง  แต่ยดึเอาความดี
ท่ีเป็นคุณธรรมเป็นตวัตั้ง ท่ีนาํไปสู่ความมีเกียรติ  มีศกัด์ิศรีของเกษตรกรเท่าเทียมกบัอาชีพอ่ืน 
 2. เพื่อพฒันาการบริหาร เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกมีความสามารถจดัการทุน  ทรัพยากร  
ผลผลิต  และการตลาด  บนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง 
 4. เพื่อระดมทุนและใหบ้ริการดา้นการเงินแก่สมาชิก 
 

 4.2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่ายขั้นต่อไป 
 
 เครือข่ายตามโซนพืน้ที่  ทีมวิจยัไดก้าํหนดโครงสร้างไว ้สามระดบั และมีเพียงระดบั
จงัหวดัท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ในการดาํเนินการต่อไปจะตอ้งขยายเครือข่ายลงสู่ระดบัอาํเภอ และ
ตาํบล ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงานระดับอาํเภอ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรในทุก
อาํเภอ ตอ้งดาํเนินการสร้างเครือข่าย ประชามสัมพนัธ์ให้กลุ่มองคก์รต่างๆท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละอาํเภอ รับทราบเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย และเร่ิมดาํเนินการเครือข่ายโดยเสริมกนักบั
เครือข่ายกิจกรรมท่ีไดมี้การดาํเนินการไปแลว้  
 เครือข่ายปุ๋ย ข้าวสาร และสวัสดิการ ในปัจจุบนัชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั 
รับหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหน่ึงคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุรกิจไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  แต่ทีมวิจยัมีแผนดาํเนินงานสร้างเครือข่ายควบคู่ไปกบัเครือข่ายตาม
โซนพ้ืนท่ี 
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      เครือข่ายอาหารสัตว์  มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั ท่ีดาํเนินการไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมในพื้นท่ี 2 อาํเภอ คือ อาํเภอปากพะยนู และอาํเภอป่าบอน   กาํลงัขยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการ
ให้ครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดัให้ไดต้ามแผน โดยการจดัประชุมกลุ่มองคก์รท่ีสนใจร่วมซ้ือ อาหาร
สัตวข์องบริษทั ซีพี  จะมีการประชุมพบปะกนัอย่างต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตามสหกรณ์การเกษตร       
กรป.กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั  ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ยีห่อ้ เบทาโกร  และสหกรณ์การเกษตร
พนมวงัก์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายยี่ห้อ แหลมทอง  ยงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการขอให้ทาง
บริษทัทั้งสองแห่งแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย  โดยขณะน้ีมีการเก็บขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใช้
ทั้งสองยีห่อ้อยา่งละเอียด เพื่อนาํไปต่อรองกบัทั้งสองบริษทัดงักล่าว   

     เครือข่ายยางพารา  หลงัจากในท่ีประชุมเครือข่ายยางพารา มีมติร่วมกนัว่าให้มีการจด
ทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  โดยในท่ีประชุมเพื่อยกร่างกฎระเบียบ ของ
ชุมนุมฯ มีขอ้สรุปร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี  

1)  กาํหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัประชุมใหญ่  5 แห่ง ไดแ้ก่ นาํวาระ
เก่ียวกบัการจดทะเบียนชุมนุมฯ เขา้บรรจุเป็นวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อให้ทั้ง 5 สหกรณ์เป็นผู ้
ร่วมก่อตั้ง ชุมนุมฯ ในเบ้ืองตน้ ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายการจดทะเบียนสหกรณ์ แลว้สหกรณ์กองทุน
สวนยางท่ีเหลือ(ท่ีประชุมใหญ่ผา่นไปแลว้) สมคัรเป็นสมาชิกภายหลงั 
 2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจงัหวดั   
พทัลุง และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง   ยกร่างระเบียบการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัของชุมนุมฯ ให้
แลว้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 
 3) กาํหนดใหชุ้มนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั  เป็นสถานท่ีทาํงานของชุมนุมสหกรณ์
การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั 
 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทีมวิจัยและคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ จะนําร่าง
กฎระเบียบท่ีไดจ้ดัพิมพใ์หม่ให้สมบูรณ์ และนัดประชุมเห็นชอบร่วมขอ้บงัคบัคร้ังต่อไปในวนัท่ี     
9 กนัยายน 2549  และหากเห็นชอบร่าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจงัหวดัทาํประชา
พิจารณ์ขอ้บงัคบั  เม่ือปรับปรุงแกไ้ขร่างขอ้บงัคบัแลว้เสร็จ  ทางคณะทาํงานก็จะขอจดทะเบียนเป็น
ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุงต่อไป 
 บทบาทของนักวจัิย  เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา่  การสร้างเครือข่ายยงัอยูร่ะหวา่งขั้นตอน
เร่ิมปฏิบติั  และหลายส่วนมีเพียงโครงสร้าง  ยงัมิไดป้ฏิบติัเป็นรูปธรรม  คณะนกัวิจยัจึงไม่มัน่ใจว่า
กลไกทั้งหมด  จะทาํให้เครือข่ายฝังตวั  ยัง่ยืนหรือไม่  จึงไดท้าํโครงการวิจยั และของบประมาณ
สนับสนุนจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง  ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง   
 
 



 81 

 4.2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่าย 
 
 ในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจยั ตลอดหน่ึงปี มีปัจจยัหลายประการในการจะสร้าง
เครือข่ายให้ประสบความสาํเร็จในจงัหวดัพทัลุง  หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุปไดว้่า เครือข่าย
ยางพารา มีความสําเร็จในระดับหน่ึง  อาจเป็นเพราะว่า ประการที่หน่ึง  คือ ทุนเดิม  กล่าวคือ 
ยางพารา เป็นธุรกิจท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มรวบรวมนํ้ ายาง ต่างๆ มีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้เป็นทุนเดิม จึงทาํใหง่้ายต่อการเช่ือมโยง  ประการที่
สอง การไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง จงัหวดัพทัลุง เป็นอยา่ง
ดี ในการร่วมพฒันาศกัยภาพของเครือข่าย ทาํให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและสามารถยกระดบั
คุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิทธิภาพทางการตลาด  ประการที่สาม เป็นปัจจยัท่ีสําคญั
ท่ีสุด นัน่กคื็อผูน้าํองคก์ร ซ่ึงจากการประชุมเครือข่ายหลายๆ คร้ัง ทีมวิจยัสังเกตเห็นภาวะผูน้าํ และ
ความกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่ายร่วมกนั ผูน้าํทุกท่านต่างเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ และมีใจเสียสละ 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ีประสบผลสาํเร็จ 
และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
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บทที ่5   
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ 
 

 จากการดาํเนินการวิจยัระยะเวลาประมาณ 1 ปี  พบว่ารูปแบบการเช่ือมโยงท่ีไดจ้ากการจดั
เวทีสัมมนาปฏิบติัการ  โดยปรากฎตามภาพ 4.1 นั้น  จากความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้เครือข่าย
เคล่ือนตวัตามโครงสร้างดงักล่าว  กลบัพบว่า การเช่ือมโยงเคล่ือนตวัไปไม่ได ้ สาเหตุสาํคญัน่าจะ
เกิดจากการขาดความเช่ือมัน่ในองค์กรท่ีจะทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงระดับจงัหวดั  คือ 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  ท่ีกาํลงัประสบปัญหาภาวะขาดทุนจากความผดิพลาด
ของคณะกรรมการชุดก่อน  ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกรรมตามแผนงานไม่ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิก  
คณะผูว้ิจยัจึงพยายามปรับรูปแบบการเช่ือมโยงตามโครงสร้างของกิจกรรมจากการดาํเนินงาน
ร่วมกบักลุ่มกิจกรรม  และจดัโครงสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงตามกิจกรรมได ้3 กลุ่มกิจกรรม ดงัน้ี 
 
 1.  เครือข่ายยางพารา 

 เครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุงในเบ้ืองตน้แบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย สามเครือข่าย คือ  
1) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 
2) ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ   ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ 
3) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ   คือ    สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั   

ภายหลงัดาํเนินการไปไดร้ะยะหน่ึง ทีมวจิยั ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จงัหวดัพทุัลง สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  และตวัแทนจากเครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุง มี
ความเห็นร่วมกนัวา่ สมควรจดทะเบียนเป็น “ชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั”  โดยได้
คดัเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎระเบียบ ของชุมนุมฯ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบไปดว้ย
ตวัแทนจาก 4 กลุ่มกิจกรรม คือ  กลุ่มนํ้ายางสด กลุ่มยางแผน่รมควนั กลุ่มยางแผน่ดิบ และกลุ่มยาง
ADS จาํนวน 15 คน นดัประชุมกนัในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 มีขอ้สรุปดงัน้ี 

1)  กาํหนดใหส้หกรณ์กองทุนสวนยาง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัประชุมใหญ่  7 แห่ง นาํวาระเก่ียวกบั
การจดทะเบียนชุมนุมฯ เขา้บรรจุเป็นวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อใหท้ั้ง 7 สหกรณ์เป็นผูร่้วมก่อตั้ง 
ชุมนุมฯ ในเบ้ืองตน้ ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายการจดทะเบียนสหกรณ์ แลว้สหกรณ์กองทุนสวนยางท่ี
เหลือ(ท่ีประชุมใหญ่ผา่นไปแลว้) สมคัรเป็นสมาชิกภายหลงั 
 2) มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการ ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจงัหวดั   
พทัลุง และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง   ยกร่างระเบียบการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัของชุมนุมฯ ให้
แลว้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 
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 2.  เครือข่ายอาหารสัตว์ 
  ในท่ีประชุมเครือข่ายอาหารสัตว ์ไดส้าํรวจยีห่อ้ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง 
พบว่า มีสามยี่ห้อหลกั ท่ีมีการใช้กนัมากในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ซีพี  เบทาโกร  และแหลมทอง 
ตามลาํดับ ในท่ีประชุมพิจารณา กาํหนดให้  สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกัด เป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ยี่ห้อ ซีพี   สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้ยี่ห้อ เบทาโกร   และ สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์จาํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่าย ยี่ห้อ แหลม
ทอง  ในปัจจุบนัมีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั เท่านั้นท่ีไดมี้การดาํเนินการเช่ือมโยง
ธุรกิจอาหารสัตว ์โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสัตวจ์าก ซีพี  และสืบเน่ืองจากการ
ดาํเนินธุรกิจอาหารสัตว์น้ีเองทาํให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกัด ได้โอกาสขยายธุรกิจ 
เพาะพนัธ์ุลูกสุกรขายให้แก่ สมาชิกเครือข่าย โดยขณะน้ีไดด้าํเนินการซ้ือแม่พนัธ์ุมาเพ่ิมจากเดิม 
120 ตวั เพิ่มเป็น 200 ตวั ครอบคลุมสมาชิกเครือข่ายสองอาํเภอ คือ อาํเภอปากพะยนู และ   อาํเภอ
ป่าบอน และอาํเภออ่ืนๆ ท่ีมาซ้ืออาหารสตัว ์
  
 3. เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
  ปัจจุบนัมีวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้งหมดในจงัหวดัพทัลุง 153 วิสาหกิจ  ใน
จาํนวนน้ีมีวิสาหกิจท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย  ศูนยร์วมขายสินคา้ร่วมกนัจาํนวน 9 วิสาหกิจ  ศูนยร์วม
ขายสินคา้ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง   ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสถานท่ีและ
งบประมาณจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง  แต่ศูนยร์วมขายสินคา้ยงัมีสินคา้ไม่มาก  ขาดความ
หลากหลาย  ทีมวิจยัร่วมกบัสาํนกังานเกษตรจงัหวดั  และผูน้าํวิสาหกิจชุมชนอีก 37 แห่ง  ไดจ้ดัการ
ประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อกาํหนดรูปแบบโครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายข้ึนในวนัท่ี 4 
สิงหาคม พ.ศ.2549  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 37 คน  มีขอ้สรุปสาํคญัดงัน้ี 

1. ท่ีประชุมเห็นควรรวมตวักนั  มีโครงสร้างเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนจงัหวดัพทัลุง  โดยจะมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนดว้ย 

2. ท่ีประชุมเห็นร่วมกนัท่ีจะใหมี้โครงสร้างเครือข่ายแบ่งเป็น 3 ระดบั  คือ ระดบั
ตาํบล  อาํเภอ  และจงัหวดั 

3. ท่ีประชุมมีมติตั้งคณะทาํงานยกร่างขอ้บงัคบัของศูนยเ์ครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จงัหวดัพทัลุง 

4. เม่ือยกร่างเสร็จจะเชิญผูแ้ทนของวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งประชุมพิจารณา
ขอ้บงัคบัของศูนยเ์ครือข่ายร่วมกนั  ก่อนนาํไปจดทะเบียน 
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5.2  บทบาทของเครือข่ายทีเ่กดิขึน้จากการวจัิยกบัการแก้ปัญหาความยากจน 
  

เครือข่ายยางพารา 
  โดยเหตุท่ีเครือข่ายยางพาราประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นสหกรณ์การยาง จาํกดั  และ
สมาชิกท่ีไม่จดทะเบียน  ไดแ้ก่  กลุ่มรวบรวมนํ้ายางดิบ  จากการร่วมขาย  ทาํใหก้ลุ่มรวบรวมนํ้ ายาง
ดิบรวบรวมนํ้ายางไดเ้ฉล่ียวนัละ 30 ตนั  ทาํใหก้ลุ่มมีอาํนาจต่อรองกบัผูซ้ื้อ  ราคาขายของกลุ่มจึงสูง
กว่าเกษตรกรรายยอ่ยขายเอง หรืออาจจะมีราคาเท่ากนัในบางคร้ัง เพียงแต่ว่ากลุ่มจะให้เปอร์เซ็นต์
นํ้ ายางท่ีสูงกวา่พอ่คา้คนกลาง  ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายจะไดรั้บปันผล และเฉล่ียคืนในช่วงปลายปี
อีกดว้ย 
 
 เครือข่ายอาหารสัตว์ 
  การซ้ืออาหารสัตว์ผ่านเครือข่ายอาหารสัตว์ ในส่วนของยี่ห้อ ซีพี ท่ีสหกรณ์
การเกษตรปากพะยนู จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายนั้น สมาชิกเครือข่ายสามารถซ้ืออาหารสัตวไ์ดใ้น
ราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้กระสอบละ  5-10 บาท (แลว้แต่ประเภทของอาหาร)  รวมทั้ง
สมาชิกจะไดรั้บปันผล และเฉล่ียคืนดว้ย  นอกเหนือจากอาหารสัตว ์สมาชิกยงัมีโอกาสไดซ้ื้อ ลูก
สุกรจากสหกรณ์ฯไดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้ตวัละ 50 บาท  นัน่คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย สามารถลดรายจ่ายทั้งในส่วนของลูกสุกร และ อาหารสัตวไ์ดม้ากกว่า ก่อน
การมาเขา้ร่วมเครือข่าย 
 
 เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จะทาํใหแ้ต่ละวิสาหกิจท่ีตลาดกลางเป็นช่องทางจาํหน่าย
สินคา้ทั้งขายปลีก  และคา้ส่ง  ตลาดกลางน้ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจแก่สมาชิกท่ีผลิตสินคา้  โดยไม่
ตอ้งพะวงกบัการทาํตลาด  และคาดว่าเม่ือมีศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาด
กลางกจ็ะทาํใหส้มาชิกมีรายไดเ้สริมอยา่งต่อเน่ือง 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการดําเนินการ 
 

6.1.1 ผลลพัธ์ของการทาํวจัิย 
 

 จากการดาํเนินการวิจยั โครงการ การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง  แม้
รูปแบบโครงสร้างเครือข่ายจะไม่ยดึตามโครงสร้างพื้นท่ี  ดงัแผนท่ีเกิดจากการจดัสมัมนาปฏิบติัการ
คร้ังแรก  แต่คณะวิจยัก็ทาํงานร่วมกบัสหกรณ์และองคก์รชุมชนในพื้นท่ี  และเกิดรูปแบบท่ีองคก์ร
ในพื้นท่ีเห็นพอ้งร่วมกนัในแต่ละประเภทกิจกรรม  โดยไดรู้ปแบบโครงสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม
จาํนวน 3 เครือข่าย  แต่ผูว้ิจยัก็มีแผนท่ีจะทาํวิจยัต่อไปอีก  เพื่อบูรณาการโครงสร้างเครือข่ายตาม
พื้นท่ีกบัโครงสร้างเครือข่ายกิจกรรมเช่ือมโยงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยขณะน้ีไดท้าํโครงการ
ขอการสนบัสนุนไปยงั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุงแลว้ 
 
 6.1.2  ปัญหาอุปสรรคในการทาํงานวจัิย 
 
  6.1.2.1  ปัญหาจากทมีวจัิย 
   -  นักวิจัยท่ีร่วมโครงการมาจากหน่วยงานต่างสังกัดกัน  อาจให้
ความสาํคญัของงานไม่เท่ากนั  หน่วยงานราชการทัว่ไปอาจใหล้าํดบัความสาํคญัของงานวิจยัตํ่ากว่า
งานประจาํดา้นอ่ืน  ส่วนในมหาวิทยาลยั  ถือว่างานวิจยัมีความสําคญัในอนัดบัตน้  ดงันั้นความ
คาดหวงัในผลสําเร็จของงานวิจยัอาจแตกต่างกนั  เม่ือตอ้งมาปฏิบติังานร่วมกนั  จุดเนน้เร่ืองการ
เกาะติดกบัปัญหาและการแกไ้ขปัญหาจึงถูกจดัลาํดบัความสําคญัไม่เท่ากนั  การลงปฏิบติังานใน
พื้นท่ี  โดยเฉพาะการประสานงานกบัผูน้าํในพ้ืนท่ีเพื่อร่วมกิจกรรม  จึงไดจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ตํ่ากว่าแผน  และบางกรณีก็ไดต้วัแทนท่ีไม่สามารถตดัสินใจแทนองคก์รท่ีเขา้ร่วมประชุมได ้ ทาํ
ใหผ้ลการประชุมกบัการนาํไปปฏิบติัไม่ราบร่ืน 
   -  การจดัประชุมเพื่อประเมินผลงาน และปรับแผนงานระหว่างนักวิจยั  
ยงัมีนอ้ยเกินไป 
  6.1.2.2  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
   -  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จาํกัด  อยู่ในระหว่างการ
แกปั้ญหาภายใน  แต่ท่ีประชุมสัมมนาไดก้าํหนดให้เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายเช่ือมโยงระดบัจงัหวดั  
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จึงทาํให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์ครือข่ายตาม
เจตนารมณ์ไดใ้นช่วงระยะเวลาอนัสั้น 
   -  ระยะเวลาในการสร้างเครือข่ายค่อนขา้งสั้น  เพราะการท่ีองคก์รต่างๆ 
จะไวว้างใจกนัย่อมตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้  ทาํความคุน้เคยระหว่างกนั  และผูแ้ทนท่ีมา
ประชุมจะตอ้งเอามติการประชุมไปถ่ายทอดกบัคณะกรรมการของตนลว้นตอ้งใชเ้วลาทั้งส้ิน 
   -  สหกรณ์ส่วนใหญ่จะกาํหนดปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม  ของทุกปี  
ซ่ึงทั้งฝ่ายจดัการและประธานสหกรณ์มกัจะไม่ว่างท่ีจะทาํกิจกรรมอ่ืนนอกจากการเตรียมการปิด
บญัชี  เพื่อการประชุมใหญ่  ทาํให้ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม  สหกรณ์จะไม่มีความ
สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม  และจดัเวทีเครือข่ายระดบัอาํเภอ  การประชุมใหญ่ก็อาจนาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงตวัผูบ้ริหารใหม่  ผูบ้ริหารเก่ากม็กัเล่ียงท่ีจะผกูพนัตนเองในการทาํกิจกรรมเช่ือมโยง 
   
6.2  ประโยชน์ทีต่ัวนักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
  

6.2.1  ความรู้ใหม่ 
  1)  ส่ิงท่ีนกัวิจยัไดจ้ากการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ก็คือ อยา่ยดึติดรูปแบบโครงสร้าง
เครือข่ายท่ีแมจ้ะเกิดข้ึนจากเวทีเรียนรู้ร่วมกนั  หากองคก์รท่ีถูกเลือกให้ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสาน
เครือข่ายขาดความพร้อม  สมาชิกกาํลงัขาดศรัทธากบัองคก์ร  กอปรกบัการทาํงานท่ีมีเง่ือนไขเวลา
ค่อนขา้งสั้น  สหกรณ์มีการเปล่ียนถ่ายกรรมการในช่วงท่ีจะทาํกรอบแนวทางสู่ภาคปฏิบติั  ปัจจยั
เหล่าน้ีทาํใหอ้งคก์รท่ีจะทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานทั้งระดบัจงัหวดั  และอาํเภอมีศกัยภาพเคล่ือนตวัตํ่า 
  การปรับเปล่ียนแนวทางสร้างเครือข่าย  ตามท่ีองค์กรต่างๆ มีความตอ้งการ  มี
องคก์รท่ีมีตน้ทุนดาํเนินงานอยู่แลว้  และพร้อมท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน  หรือแมจ้ะมี
การจดัตั้ งองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานใหม่  เครือข่ายท่ียึดกิจกรรมเป็นฐานในการ
ขบัเคล่ือนจะทาํไดง่้ายกวา่และเคล่ือนตวัไดเ้ร็ว 
  2)  การสร้างมิตรภาพท่ีดีระหวา่งขา้ราชการในส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํองคก์ร
ทอ้งถ่ินจาํนวนมาก  และทีมวิจยัเป็นตน้ทุนสําคญัในการทาํงานวิจัยสร้างเครือข่ายให้ประสบ
ความสาํเร็จ 
 6.2.2  ทกัษะหรือประสบการณ์ใหม่ 
  1)  การทาํงานกบัองคก์รชุมชนจาํเป็นตอ้งประสานงานกบัหน่วยราชการท่ีใหก้าร
สนบัสนุนองคก์รชุมชนต่างๆ เป็นอยา่งดี  เพราะส่วนราชการจะมีฐานขอ้มูลท่ีเป็นทุนสาํคญัในการ
สร้างเครือข่าย 
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  2)  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างทีมวิจยั กบัเจา้หน้าท่ีสหกรณ์จงัหวดั  
เจา้หน้าท่ีกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  เจา้หน้าท่ีสํานักงานเกษตรจงัหวดั  และผูน้าํองคก์ร
ต่างๆ เป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการสร้างเครือข่าย 
  3)  โครงสร้างขบัเคล่ือนเครือข่ายอาจจะเป็นโครงสร้างตามกิจกรรม หรือ
โครงสร้างตามโซนพ้ืนท่ีล้วนใช้การได้  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับบริบทขององค์กรในพื้นท่ี   และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีเป็นทุนเดิมอยูก่่อนแลว้ 
  4)  นกัวิจยัจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  ขา้ราชการในสังกดักองทุนสวนยาง  
และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั  ไดเ้รียนรู้การทาํวิจยัแบบมีส่วนร่วม  อนัจะช่วยเสริมสร้างทกัษะการ
ทาํงานท่ีมีทางเลือกหลากหลายมากข้ึน 
 
6.3  ประโยชน์ทีอ่งค์กรประชาชนทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายได้รับ 
 
 1) ทาํให้ผูน้าํองคก์รฯเกิดการต่ืนตวั และตระหนกัถึงประโยชน์จากการเช่ือมโยงเครือข่าย 
ทั้งน้ีสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจงั
ตลอดระยะเวลาการจดัประชุม 
 2) ผูน้าํองคก์รฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติม อาทิ การแปลงสภาพนํ้ า
ยางสดใหเ้ป็นนํ้ายางขน้/กอ้น เพื่อยดือายนุํ้ ายาง และสามารถส่งขายต่างประเทศได ้ 
 3) โอกาสในการขยายธุรกิจขององคก์รฯ เช่น การท่ีสหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั    
มีโอกาสขยายธุรกิจ การขายลูกสุกร จากเดิมท่ีมีแม่พนัธ์ 120 ตวั และหลงัจากเขา้ร่วมเครือข่ายได้
เพิ่มแม่พนัธ์ เป็น 200 ตวั เพื่อรองรับความตอ้งการของเครือข่าย 
 4) องคก์รฯมีการต่ืนตวัท่ีจะปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อรองรับการเขา้ร่วมเครือข่าย 
และเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
 
6.4  ข้อเสนอแนะ 
  
 6.4.1  การสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญั  เพราะเปิดโอกาสใหผู้น้าํทุกภาคส่วน  
ร่วมตั้งแต่ขั้นตอนความคิด  การวางแผน  หากมีการพาสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการไปดูงาน
ในเครือข่ายท่ีประสบความสาํเร็จเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นการดี  การทาํวิจยัเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย
โดยเฉพาะองคก์รท่ีจะเขา้ร่วมมีการเปล่ียนถ่ายคณะกรรมการระหว่างปี  ควรมีระยะเวลาอยา่งนอ้ย  
2 ปี 
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 6.4.2  ควรทาํวิจยัต่อยอดในส่วนท่ีจะทาํรูปแบบสู่ภาคปฏิบติั  โดยคณะวิจยัไดท้าํงานใน
ฐานะพี่เล้ียงในช่วงเร่ิมปฏิบติัการอย่างใกลชิ้ด  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ปรับแกร่้วมกบัศูนย์
ประสานงานเครือข่าย  จนระบบปฎิบติัการใชก้ารไดร้าบร่ืน  ขณะน้ีงานวิจยัทาํไดเ้พียง PD ส่วน C 
และ A ยงัไม่ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 6.4.3  ควรขยายเครือข่ายใหค้ลุมองคก์รทุกประเภทในพื้นท่ีจงัหวดั 
 6.4.4  ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของสหกรณ์ท่ีมีการพฒันากรรมการอย่าง
เขม้แขง็  กบัสหกรณ์ท่ีบริหารโดยกรรมการท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 
 6.4.5  ควรมีการทาํวิจยัเพื่อฟ้ืนฟูและสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง 
จาํกดั 
 
6.5 สรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํวจัิย 
 
 6.5.1  เพิม่ขีดความสามารถ และขยายปริมาณธุรกจิ 
 

 - สหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั ไดมี้การดาํเนินการเช่ือมโยงธุรกิจอาหาร
สัตว ์โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสัตวจ์าก บริษทั ซีพี  โดยสมาชิกเครือข่ายสามารถ
ซ้ืออาหารสัตวไ์ดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้กระสอบละ  5-10 บาท (แลว้แต่ประเภทของ
อาหาร)  และสืบเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจอาหารสัตวน้ี์เองทาํให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน 
จาํกดั ไดโ้อกาสขยายธุรกิจ เพาะพนัธ์ุลูกสุกรขายให้แก่ สมาชิกเครือข่าย โดยขณะน้ีไดด้าํเนินการ
ซ้ือแม่พนัธ์ุมาเพิ่มจากเดิม 120 ตวั เพิ่มเป็น 200 ตวั ครอบคลุมสมาชิกเครือข่าย อาํเภอปากพะยนู 
อาํเภอป่าบอน  และองคก์รจากอาํเภออ่ืนๆ ท่ีมาซ้ืออาหารสัตว ์โดยสมาชิกเครือข่ายอาหารสัตวมี์
โอกาสไดซ้ื้อลูกสุกรจากสหกรณ์ฯไดใ้นราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้ตวัละ 50 บาท 

  -ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าบอน  ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานรวบรวม
ยางแผน่รมควนั จากชมรมอ่ืนๆในจงัหวดัพทัลุง โดยนาํปริมาณยางแผน่รมควนัทั้งหมด แจง้ไปยงั
ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ เพื่อให้บริษทัประมูลราคา และหากบริษทัใดประมูลได ้จะนาํรถมา
ขนยางเอง ณ สาํนักงานสงเคราะห์การทาํสวนยางอาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง ในช่วงเวลาตั้งแต่
เปิดตลาดมาจนถึงปัจจุบนั มีการรวบรวมยางแผน่รมควนัจาํนวน 3,421.12 ตนั รวมเป็นเงิน 261.8 
ลา้นบาท 

 -สหกรณ์รวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน
รวบรวมนํ้ ายางสด จากกลุ่มรวบรวมนํ้ ายางสด กลุ่มอ่ืนๆในจงัหวดัพทัลุง โดยนาํปริมาณนํ้ ายาง
ทั้งหมด แจง้ไปยงับริษทัรับซ้ือนํ้ ายางสด เพื่อให้บริษทัประมูลราคา และหากบริษทัใดใหร้าคาสูงก็
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จะประมูลไดไ้ป โดยผลการดาํเนินการในรอบปี มีการรวบรวมนํ้ ายางสดจาํนวน  1,940.26 ตนั รวม
เป็นเงิน 144.14 ลา้นบาท  

 
6.5.2 การจัดตั้งองค์กรใหม่ 

- สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั   
- ชุมนุมสหกรณ์กางยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 
- ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
โครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัพทุัลง 

 
ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปขององค์กรประชาชนในจังหวดัพทัลุง ปี 2548 

ประเภท จํานวนองค์กร 
(แห่ง) 

สมาชิก  
(คน) 

จํานวนสินทรัพย์
รวม (ล้านบาท) 

กลุ่มจดทะเบียน 145 99,864 5,052 

สหกรณ์ 98 89,200 4,942.7 
        -  ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  1 54 (สหกรณ์) 8.7 
        -  สหกรณ์การเกษตร  36 66,927 1,083.8 
        - สหกรณ์กองทุนสวนยาง 51 7,810 114.2 
        -  สหกรณ์ออมทรัพย ์ 6 11,744 3,717.3 
        -  สหกรณ์ร้านคา้  2 2,315 12.1 
        -  สหกรณ์บริการ  2 404 6.6 
กลุ่มเกษตรกร   47 10,664 109.3 

กลุ่มไม่จดทะเบียน 1,748 117,459 1,176.1 

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  115 - - 
กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  209 7,039 91.6 
กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต   312 75,396 529.4 
กองทุนหมู่บา้น 540 31,179 555.1 
วสิาหกิจชุมชน 153 3,845 - 
กลุ่ม OTOP 419 - - 

รวม 1,893 217,377 6,229 
ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัพทัลุง  และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง  ขอ้มูล ปี 2548 

 
ปัจจุบนัมีองคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งส้ิน 1,893 แห่ง  โดยมี

จาํนวนองคก์รท่ีจดทะเบียนร้อยละ 7.7 (145 แห่ง)  ในขณะท่ีองคก์รท่ีไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 92.3 
(1,748 แห่ง)  ซ่ึงจากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่  สาํหรับกลุ่มจดทะเบียนจาํนวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 51 แห่ง  รองลงมากลุ่มเกษตรกร 47 แห่ง  อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบัจาํนวน
สินทรัพยแ์ลว้  พบว่าสหกรณ์ออมทรัพยมี์สินทรัพยม์ากท่ีสุดคือ 3,717.3 ลา้นบาท  สาํหรับกลุ่มไม่
จดทะเบียน พบว่า กองทุนหมู่บา้นมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 540 แห่ง  รองลงมา คือ กลุ่ม OTOP 419 
แห่ง  เม่ือเทียบกบัจาํนวนสินทรัพยแ์ลว้  พบว่า  กองทุนหมู่บา้นมีสินทรัพยม์ากท่ีสุด คือ 555.1   
ลา้นบาท   
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1. ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรประชาชนในจังหวดัพทัลุง 
 
การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิม

พฒันามาจากการเช่ือมโยงกนัแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชดัเจน  และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมเช่น ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  ยงัมีการเคล่ือนตวัไม่มาก ภายหลงัทางทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปให้
ความรู้ความเขา้ใจ และจดักระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัองคก์รประชาชนต่างๆท่ีสนใจเขา้
ร่วมเครือข่าย โดยทีมวิจยัพยายามจดัเวทีใหผู้น้าํองคก์รต่างๆไดมี้โอกาสไดพ้บปะพดูคุยแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน  เช่น  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   การประชุมกลุ่มย่อย  และการใช้
กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)  เป็นตน้   ซ่ึงประเด็นสาํคญัท่ีนาํไปสู่
ความสําเร็จในการสร้างเครือข่าย คือ การไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สํานักงานสหกรณ์
จงัหวดัพทัลุง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัพทัลุง และสํานักงานเกษตร
จงัหวดั โดยทั้ง 3 หน่วยงานไดเ้ขา้ร่วมในการวางรูปแบบแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็น
รูปธรรมชดัเจน  สามารถนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต  ทาํให้ผูน้าํจากองคก์รต่างๆ ตระหนักถึง
ความสาํคญั และประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัมวลสมาชิก อนัเน่ืองมาจากการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในเชิง
สังคมและเชิงธุรกิจ  ด้วยเหตุน้ีเองจึงนําไปสู่ การริเร่ิมพฒันาการเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กร
ประชาชนในจังหวดัพทัลุงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงสามรถสรุป รูปแบบการ
เช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม มีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนชดัเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1) การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี และ  2) การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกิจกรรม     

1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่  

รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที่ แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัตาํบล  ระดบั
อาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  โดยจะมีลกัษณะการเช่ือมโยงดงัต่อไปน้ี คือ  เน่ืองจากภายในตาํบลต่างๆ 
ประกอบดว้ย องคก์รหลากหลายประเภท  ใหด้าํเนินการเช่ือมโยงองคก์รประเภทเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั 
ยกตวัอย่างเช่น  ตาํบล1 มีองค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มออมทรัพย ์ ให้รวมกลุ่ม
แม่บา้นต่างๆภายในตาํบลเดียวกนั รวมเป็น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย ์ ต่างๆภายในตาํบลเดียวกนั 
รวมเป็นอีก 1 กลุ่ม แลว้คดัเลือกตวัแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็นคณะกรรมการระดบัตาํบล และแต่ละ
ตาํบลคดัเลือกตวัแทนไปเป็นคณะกรรมการระดบัอาํเภอ โดยกาํหนดให้สหกรณ์การเกษตรประจาํ
อาํเภอ เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ   และให้แต่ละอาํเภอคดัเลือกตวัแทนเพ่ือเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั ตามลาํดบั   โดยกาํหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
พทัลุง จาํกดั เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั  ดงัปรากฏในภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จงัหวดั 
ตวัแทนแต่ละอาํเภอเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

อาํเภอ 
ตวัแทนแต่ละกลุ่มเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 

กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มอ่ืนๆ 

 

กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มอ่ืนๆ 

ตาํบล 
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ภายหลงัจากไดโ้ครงสร้างการบริหารงานเครือข่าย และขั้นตอนการบริหารงานแลว้ ไดมี้
การจดัประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายข้ึน โดยเร่ิมคร้ังแรกในเดือน กุมภาพนัธ์ 2549   ณ  ห้อง
ประชุม  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  มีเน้ือหาในการประชุม คือ กิจกรรมท่ีจะ
เร่ิมทาํร่วมกนัเป็นอนัดบัแรก ในท่ีประชุมมีความเห็นตรงกนัว่าจะเร่ิมซ้ือปุ๋ยร่วมกนั จึงดาํเนินการ
โดยให ้ผูน้าํองคก์รฯ ต่างๆ ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม ไปสาํรวจขอ้มูลปริมาณการใช ้สูตร และยีห่อ้ปุ๋ย ท่ี
มีการใชก้นัมากของในแต่ละองคก์ร แลว้นดัประชุมคร้ังต่อไปในเดือน มีนาคม 2549  ปรากฏว่า
กิจกรรมเร่ืองปุ๋ยท่ีไดก้าํหนดไวใ้นการประชุมคร้ังแรก ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะว่า การรับรู้ข่าวสารเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี จึงทาํให้
การเคล่ือนตวัไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผน ในท่ีประชุมจึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีการจดัประชุม
เชิงปฏิบัติการในระดับจังหวัดอีกคร้ัง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผูน้ําองค์กร
ประชาชนใหค้รอบคลุมและทัว่ถึงทัว่ทั้งจงัหวดั   

ถึงแมว้่ารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี จะมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีกิจกรรมท่ี
สามารถทาํร่วมกนัได ้ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม แต่ปรากฏ
ว่า การเคล่ือนตวัของ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายทั้งในระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ ไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน และภายนอก
องคก์ร ประการแรก ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดัขาดศกัยภาพท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นศูนย์
ประสานงาน ประการที่สอง ผูน้าํขาดทกัษะนาํความคิดสู่ภาคปฏิบติั ซ่ึงตอ้งใช้ทั้งกระบวนการ
วางแผน ปฏิบติัตามแผน และติดตามแผน   

ทีมวิจยัมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิม ใหมี้ความเขา้ใจง่าย 
และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ โดยวิธีการสร้างเครือข่ายตามกิจกรรมท่ีองคก์ร
ต่างๆ มีต้นทุนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น  เครือข่ายยางพารา  จะดําเนินการเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ 
ยางพารา ทั้งจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็น การซ้ือ ขาย ยางแผน่รมควนั นํ้ายางสด และยางแผน่ดิบ หรือ การ
ซ้ือ ปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น นํ้ ากรด เป็นตน้ จึงนําไปสู่การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการ
เช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรประชาชนในจงัหวดัพทัลุง   เพื่อสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม โดยการ
ประชุมคร้ังน้ีไดเ้ชิญเจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีสังกดัสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง เขา้ร่วม
สังเกตการณ์ และร่วมกันศึกษาแนวทางร่วมกับผูน้ําองค์กรฯต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และ
มองเห็นถึงรูปแบบของเครือข่ายเป็นแนวทางเดียวกนั ซ่ึงนบัเป็นนิมิตหมายอนัดีท่ีหน่วยงานภาครัฐ
มองเห็นถึงความสาํคญัและ ให้การสนบัสนุนการทาํกิจกรรมของเครือข่ายเป็นอยา่งดียิง่  และผลท่ี
ไดจ้ากการประชุมคร้ังน้ีก่อให้เกิดรูปแบบการเช่ือมโยงข้ึนใหม่ คือ การเช่ือมโยงเครือข่ายตาม
กิจกรรม  
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ภาพที ่2   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามกจิกรรมทีเ่กดิจากการประชุมปฏบัิติการ 
 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เพื่อให้เครือข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคล่ือนตวั ทางทีมวิจยัไดด้าํเนินการจดัประชุมยอ่ยแต่

ละเครือข่ายกิจกรรม โดยให้องคก์รท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และ
เป็นเจา้ภาพในการประชุมแต่ละคร้ัง โดยเร่ิมจาก เครือข่ายปุ๋ย และสวัสดิการ  มี ชุมนนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั ทาํหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน และในท่ีประชุมตกลงกนัว่าเลือก
ดาํเนินการเร่ืองปุ๋ยก่อนในเบ้ืองตน้ ในส่วนของสวสัดิการตอ้งทาํการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม 
ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดก้าํหนดให ้ทางชุมนุมฯ ดาํเนินการออกแบบสาํรวจ ความตอ้งการ ปริมาณ สูตร 
และยี่ห้อของปุ๋ยท่ีองคก์รต่างๆ ตอ้งการใช ้และให้นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดส่้งกลบัมายงัชุมนุมฯ 
ภายใน ระยะเวลา หน่ึงเดือน เพื่อจดัทาํเป็นฐานขอ้มูล  แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการประสานงาน
ยงัขาดความต่อเน่ือง บุคลากรในสังกดัของชุมนุมฯไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์ ขาดความ
มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ ท่ีการทาํงานล่าชา้ มีสภาพชะงกังนั แสดงถึงศกัยภาพ
ของฝ่ายจดัการค่อนขา้งตํ่า  ปัจจุบนัทางชุมนุมฯจึงไม่สามารถรวบรวมความตอ้งการปุ๋ยใหแ้ลว้เสร็จ  
ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการขั้นตอนต่อไปได ้ ในขณะเดียวกนั ทางทีมวิจยัไดจ้ดัประชุมเครือข่าย

เครือข่ายยางพารา 

เครือข่ายข้าวสาร 

เครือข่ายปุ๋ย และสวสัดกิาร 

เครือข่ายอาหารสัตว์ 

สกก. 
ตะโหมด  

ชุมนุม 

สกก. พทัลุง 

สกก. เมอืง
,ควนขนุน 

สกก. 
ปากพะยูน  
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กิจกรรมอ่ืนๆไปดว้ย  ไดแ้ก่ เครือข่ายข้าวสาร ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรเมืองพทัลุง จาํกดั และสหกรณ์
การเกษตรควนขนุน จาํกดั รับหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานในเร่ืองน้ี  เน่ืองจากทั้งสองสหกรณ์มี
ประสบการณ์ และประกอบธุรกิจขา้วสารอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะขยายธุรกิจสู่การ
เป็นเครือข่ายระดบัจงัหวดั โดยเร่ิมจากการสาํรวจความตอ้งการ ซ่ึงในท่ีน้ีเนน้ขา้วสารท่ีผลิตไดใ้น
จงัหวดัพทัลุง  
 เครือข่ายอนัดบัต่อไปท่ีทางทีมวิจยัเขา้ไปจดัประชุมสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาํความ
เขา้ใจและ หาแนวทางในการเช่ือมโยง คือ เครือข่ายอาหารสัตว์  จากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ
คร้ังท่ีสาม ในท่ีประชุมกาํหนดให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกัด ทาํหน้าท่ีประสานงาน
กิจกรรมเร่ืองอาหารสัตว ์ ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารสัตว ์มีแนวทางท่ีต่างจากกิจกรรมท่ีได้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ในท่ีน้ีหมายถึง ในท่ีประชุมเครือข่ายอาหารสัตว ์ไดส้าํรวจยี่ห้อท่ีมีการใชก้นั
มากในจงัหวดัพทัลุง พบวา่ มีสามยีห่อ้หลกั ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ซีพี  เบทาโกร  
และแหลมทอง ตามลาํดบั ในท่ีประชุมพิจารณา กาํหนดให้  สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั 
เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ยีห่อ้ ซีพี   สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั เป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ยี่ห้อ เบทาโกร   และ สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั  เป็นตวัแทนจาํหน่าย ยี่ห้อ 
แหลมทอง  การกาํหนดให้มีตวัแทนจาํหน่ายหลายยี่ห้อนั้น จะทาํให้องค์กรท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมี
ทางเลือกในการใชบ้ริการไดม้ากข้ึน ไม่ถูกจาํกดัเพียงยีห่้อใดยี่หอ้หน่ึง  ดงัรูปแบบการเช่ือมโยงใน
ภาพท่ี 3 
 

ภาพที ่3   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายอาหารสัตว์ในภาคปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่าย 
อาหารสัตว์ 

CP 

เบทาโกร แหลมทอง 

 
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน 

กลุ่ม/องค์กรต่างๆ 
สมาชิกสหกรณ์ฯ 

สหกรณ์อืน่ๆ 

สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ จํากดั สหกรณ์การเกษตร กรป. กลาง นพค.พทัลุง  จํากดั 
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เครือข่าย 

ยางแผ่น
รมควัน 

เครือข่าย 

นํา้ยางสด 
เครือข่าย

ยางแผ่นดิบ 

 
ภายหลงัจากไดเ้ช่ือมโยงเครือข่ายกิจกรรมเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต ตลอดจนสินคา้บริโภค

ดังท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ทางทีมวิจัยได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรตะโหมด จาํกัด จัดประชุม
เครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุงข้ึน การประชุมในคร้ังแรกไดเ้ชิญตวัแทนจากชมรมสหกรณ์กองทุน
สวนยาง และกลุ่มองค์กรท่ีสนใจเขา้ร่วมเครือข่าย  โดยในท่ีประชุมเสนอให้ เครือข่ายยางพารา 
แบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย สามเครือข่าย คือ 1) เครือข่ายยางแผน่รมควนั 2) เครือข่ายนํ้ ายางสด      และ
3) เครือข่ายยางแผ่นดิบ จากนั้นทาํการคดัเลือกองคก์รรับผิดชอบเป็นศูนยเ์ครือข่ายย่อย ทั้ง สาม
เครือข่าย ดงัต่อไปน้ี   

1) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 
2) ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ  สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั 
3) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ  คือ  สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั 
 

ภาพที ่4   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายยางพาราในภาคปฏิบัต ิ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์รวบรวมนํา้ยางสดบ้านหนองคล้า จํากดั 

กลุ่มรวบรวมนํา้ยางสดอืน่ๆ 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอบางแก้ว 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอเมอืง 

ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอควนขนุน 

สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์ จํากดั 

สํานักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่  จ.สงขลา 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สมาชิกสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ฯ 
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จากการกาํหนดเครือข่ายออกเป็น สามกลุ่มขา้งตน้ ทีมวิจยัไดด้าํเนินการประชุมย่อยเพื่อ
กาํหนดโครงสร้าง และรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานกองทุน
สงเคราะห์สวนยางจงัหวดั พทุัลง และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง เพื่อหาแนวทางการเช่ือมโยง
เครือข่าย ผลปรากฏว่า ในส่วนของเครือข่ายนํ้ ายางสด ซ่ึงองค์กรท่ีรับหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง
ประสานงาน คือ ตลาดรวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ ปัจจุบนั (มิถุนายน 2549) ไดด้าํเนินการ 
จดทะเบียนเป็น สหกรณ์รวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการ
เครือข่ายไดค้ล่องตวั มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  ในส่วนของเครือข่ายยางแผน่รมควนั นั้นชมรม
สหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน ไดด้าํเนินการรวบรวมยางแผ่นรวมควนัจาก 43 สหกรณ์   
ในนามตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ สาขา จังหวดัพทัลุง  และเครือข่ายยางแผ่นดิบได้มีการ
ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้วภายใตก้ารบริหารงานของ สหกรณ์การเกษตรพนมวงัก์จาํกัด 
เพียงแต่วา่จะตอ้งดาํเนินการขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

 
รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบการเช่ือมโยงตามโซนพ้ืนท่ี  โดยทาํการรวมกลุ่ม

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในระดับตาํบล แลว้คดัเลือกตวัแทนคณะกรรมแต่ละตาํบลข้ึนไปเป็น
คณะกรรมการระดบัอาํเภอ และคดัเลือกตวัแทนคณะกรรมการระดบัอาํเภอแต่ละอาํเภอ ข้ึนไปเป็น
คณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดยมีเง่ือนไขว่าคณะกรรมการระดบัจงัหวดัตอ้งมีตวัแทนมาจากทุก
อาํเภอ และไม่เกิน 15  คน มีวาระ 1 ปี   

                                 ภาพที ่5   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีต้่องการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
     1) ความรู้ 
           -  การบริหารองคก์ร/เครือข่าย 
           -  การผลิต  การแปรรูป 
           -  บรรจุภณัฑ ์
     2) เงินทุน 
     3) การตลาด 

ระดบัตาํบล 

ระดบัอาํเภอ 

ระดบัจงัหวดั 
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2 ประเด็นสําคญัของแต่ละเครือข่าย 
 

2.1 ความเป็นมาของเครือข่าย  
 

 ความเป็นมาของเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่  ในอดีตองคก์รประชาชนในจงัหวดัพทัลุงทั้ง
ท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัแบบหลวมๆ ไม่ไดมี้ธุรกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  ทีมวิจยัไดจ้ดัเวทีสร้างความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผูน้าํ ทาํให้
ผูน้าํท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมเครือข่ายเห็นความสาํคญัของการเช่ือมโยงเครือข่าย และไดพ้ิจารณาร่วมกนั
ว่าการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเขม้แข็งและยัง่ยืน ควรทาํการสร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดบัรากหญา้ไปสู่
ระดบัจงัหวดั จึงไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี นั่นคือ  แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่  1) 
ระดบัตาํบล 2) ระดบัอาํเภอ    3)ระดบัจงัหวดั   แต่ดว้ยระยะเวลาโครงการวิจยัเพียงหน่ึงปี จึงมิอาจ
สร้างเครือข่ายใหไ้ดค้รบทุกระดบั ไดเ้พียงแค่โครงสร้างบริหารในระดบัจงัหวดั แต่การพฒันาสู่การ
ปฏิบติัในระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบลยงัอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน  ซ่ึงอุปสรรคในการสร้าง
เครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ีมีอยูส่ามประการหลกั คือ ประการแรก ศูนยป์ระสานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
ในท่ีน้ีคือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกัด ขาดความพร้อมในการบริหารเครือข่าย  
ไม่ไดรั้บความเช่ือมัน่จากสหกรณ์สมาชิกเท่าท่ีควร   ประการที่สอง ศูนยป์ระสานงานระดบัอาํเภอ 
ในท่ีน้ีคือสหกรณ์การเกษตรประจาํอาํเภอ จะติดภารกิจในการปิดบญัชีประจาํปี ตลอดจนเตรียมงาน
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกบัแผนงานการสร้างเครือข่ายระดบัอาํเภอ และตาํบล 
ประกอบกบัสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยัมีเพียงหน่ึงปี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้
เครือข่ายในระดบัอาํเภอและตาํบลยงัไม่เกิดข้ึน  นัน่คือโครงสร้างรูปแบบเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี   
มิอาจสาํเร็จไดภ้ายในระยะเวลาจาํกดั ทีมวิจยัจึงพิจารณาเห็นว่าหากเนน้ไปท่ีกิจกรรมเป็นหลกั อาจ
เป็นไปไดท่ี้จะสร้างเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด จึงเกิดรูปแบบโครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่าย
ตามกิจกรรมข้ึนมาอีกหน่ึงเครือข่าย  
 ความเป็นมาของเครือข่ายตามกจิกรรม  เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี 
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดั ทาํให้ระยะเวลาวิจยัท่ีมีอยู่หน่ึงปีมิอาจเห็น
ผลไดด้งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีมวิจยัจึงไดจ้ดัประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางท่ีจะทาํใหก้าร
เช่ือมโยงเครือข่ายเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ผลสรุปจากทั้งการประชุมทีมวิจยั และการประชุม
ร่วมกับผูน้ําองค์กรต่างๆ เห็นตรงกันว่า ควรสร้างเครือข่ายโดยอาศยักิจกรรมเป็นตวัยึดโยงผูก
สัมพนัธ์กนั  โดยไดค้ดัเลือกในเบ้ืองตน้ หกกิจกรรม ไดแ้ก่ ยางพารา  ปุ๋ย  ขา้วสาร  อาหารสัตว ์
สวสัดิการ และวิสาหกิจชุมชน 
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2.2 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน  
 

 เน่ืองจากเครือข่ายตามโซนพื้นท่ียงัไม่สามารถเกิดได้ครบทั้ง สามระดับ ตลอดจน
เครือข่ายปุ๋ย  ขา้วสาร และสวสัดิการ  ยงัคงไม่มีการขบัเคล่ือน ในหวัขอ้น้ีจึงนาํเสนอการดาํเนินการ
ของเครือข่าย อาหารสตัว ์ ยางพารา และ วิสาหกิจชุมชน ตามลาํดบั 
 

การดําเนินการของเครือข่ายอาหารสัตว์ 
จากผลการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ีสาม ในท่ีประชุมเครือข่ายอาหารสตัว ์ไดส้าํรวจยีห่อ้

ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง พบว่า มีสามยีห่้อหลกั ท่ีมีการใชก้นัมากในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ 
ซีพี  เบทาโกร  และแหลมทอง ตามลาํดบั ในปัจจุบนัมีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั 
เท่านั้นท่ีไดมี้การดาํเนินการเช่ือมโยงธุรกิจอาหารสัตว ์โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหาร
สัตว์จาก บริษทั ซีพี  โดยการซ้ืออาหารสัตว์ผ่านเครือข่ายอาหารสัตว์ ในส่วนของยี่ห้อ ซีพี ท่ี
สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายนั้น สมาชิกเครือข่ายสามารถซ้ืออาหาร
สัตวไ์ดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้กระสอบละ  5-10 บาท (แลว้แต่ประเภทของอาหาร)  
และสืบเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจอาหารสัตวน้ี์เองทาํให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จาํกดั ได้
โอกาสขยายธุรกิจ เพาะพนัธ์ุลูกสุกรขายใหแ้ก่ สมาชิกเครือข่าย โดยขณะน้ีไดด้าํเนินการซ้ือแม่พนัธ์ุ
มาเพ่ิมจากเดิม 120 ตวั เพิ่มเป็น 200 ตวั ครอบคลุมสมาชิกเครือข่าย อาํเภอปากพะยนู อาํเภอป่าบอน  
และองคก์รจากอาํเภออ่ืนๆ ท่ีมาซ้ืออาหารสัตว ์โดยสมาชิกเครือข่ายอาหารสัตวมี์โอกาสไดซ้ื้อลูก
สุกรจากสหกรณ์ฯไดใ้นราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้ตวัละ 50 บาท 
 

การดําเนินการของเครือข่ายยางพารา 
เครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุงในเบ้ืองตน้แบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย สามเครือข่าย คือ  
       1)  ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางอาํเภอป่าบอน 
       2)  ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด คือ สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั 
       3)  ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ คือ สหกรณ์การเกษตรพนมวงักจ์าํกดั   
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ผลการดาํเนินการเครือข่ายยางแผน่รมควนั จงัหวดัพทัลุง 
เดือน/ปี จาํนวนองคก์ร ปริมาณนํ้าหนกัยาง

(ตนั) 
รวมจาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 
ตุลาคม/2548 36 478.58 32.08 
พฤศจิกายน/2548 33 219.10 13.45 
ธนัวาคม/2548 หยดุดาํเนินการ (เกิดอุทกภยั) 
มกราคม/2549 19 380.01 27.74 
กมุภาพนัธ์/2549 39 1,100.29 83.77 
มีนาคม/2549 42 1,009.99 78.53 
เมษายน/2549 หยดุดาํเนินการ(ปิดฤดูการกรีดยาง) 
พฤษภาคม/2549 22 283.15 26.24 

รวม 3,421.12 261.81 
 

เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื  ตลาดรวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้จึงไดข้อจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั  ในเดือน มิถุนายน 2549 

 
ผลการดาํเนินการเครือข่ายนํ้ายางสด(สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั)จงัหวดัพทัลุง 

เดือน/ปี จาํนวนองคก์ร ปริมาณนํ้าหนกัยาง
(ตนั) 

รวมจาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

มกราคม/2549 20 503.05 33.51 
กมุภาพนัธ์/2549 19 495.57 31.51 
มีนาคม/2549 หยดุดาํเนินการ(ปิดฤดูการกรีดยาง) 
เมษายน/2549 19 247.50 19.52 
พฤษภาคม/2549 18 308.82 25.78 
มิถุนายน/2549 20 385.32 33.82 

รวม 1,940.26 144.14 
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ภายหลงัดาํเนินการไปไดร้ะยะหน่ึง ทีมวิจยั ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จงัหวดัพทุัลง สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง  และตวัแทนจากเครือข่ายยางพาราจงัหวดัพทัลุง มี
ความเห็นร่วมกนัว่า สมควรจดทะเบียนเป็น “ชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั” โดยได้
คดัเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎระเบียบ ของชุมนุมฯ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบไปด้วย
ตวัแทนจาก 4 กลุ่มกิจกรรม คือ  กลุ่มนํ้ ายางสด กลุ่มยางแผน่รมควนั กลุ่มยางแผน่ดิบ และกลุ่มยาง
ADS จาํนวน 15 คน นดัประชุมกนัในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 มีรายช่ือดงัน้ี  
 คณะทาํงานไดมี้การประชุมร่วมกนัคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2549  ซ่ึงมี
สาระสาํคญั คือ การกาํหนดสถานท่ีทาํงานของชุมนุมฯ และการกาํหนดใหส้หกรณ์กองทุนสวนยาง
ท่ียงัไม่มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 7 สหกรณ์  ไดแ้ก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นในวงั 
จาํกดั  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นอ่างทอง จาํกดั  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นแพรกหา จาํกดั  
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะแพน จาํกัด  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนปันแต จาํกัด  
สหกรณ์ผูผ้ลิตยางศรีบรรพต จาํกดั  และสหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นคลองใหญ่ จาํกดั  เป็นผูบ้รรจุ
วาระเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์  โดยสหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีประชุม
ใหญ่ประจาํปีไปแลว้ ไม่ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อจดัตั้งชุมนุมสหกรณ์  คร้ันเม่ือจดทะเบียน
ชุมนุมสหกรณ์ไดแ้ลว้  ทุกสหกรณ์หรือองคก์รอ่ืนกส็มคัรเป็นสมาชิกภายหลงัไดท้นัที 
  

การดําเนินการของเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 

 ปัจจุบนัมีวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้งหมดในจงัหวดัพทัลุง 153 วิสาหกิจ  ใน
จาํนวนน้ีมีวิสาหกิจท่ีรวมตวัเป็นเครือข่าย  ศูนยร์วมขายสินคา้ร่วมกนัจาํนวน 9 วิสาหกิจ  โดยไดรั้บ
เงินงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานตลาดกลางจาํนวน..... บาท จากผูว้่าราชการจงัหวดั  แต่
ปริมาณธุรกิจยงัมีนอ้ยมากเพราะวิสาหกิจส่วนใหญ่ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม  ทาํใหที้มวิจยัร่วมกบัสาํนกังาน
เกษตรจงัหวดั  และผูน้าํวิสาหกิจชุมชนอีก 37 แห่ง  ไดจ้ดัการประชุมสัมมนาปฏิบติัการเพื่อกาํหนด
รูปแบบโครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายข้ึนในวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2549    มีขอ้สรุปสาํคญัดงัน้ี    
ท่ีประชุมเห็นควรรวมตวักนั  มีโครงสร้างเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง  โดย
ในท่ีประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไดค้ดัเลือกตวัแทนเป็นคณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎระเบียบ 
ของชุมนุมฯ จาํนวน 11 คน นัดหมายประชุมกนัในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุม
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง   
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 ภายหลงัจากคณะกรรมยกร่างกฎระเบียบ ไดป้ระชุมร่วมกนัเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2549 
ทาํให้ไดม้าซ่ึง ช่ือของเครือข่าย คือ ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง และร่างขอ้บงัคบั 
กฏระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ และสมาชิกของเครือข่าย โดยจะนาํร่าง
กฎระเบียบท่ีไดจ้ดัพิมพใ์หม่ใหส้มบูรณ์ และนดัประชุมเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัคร้ังต่อไปใน    วนัท่ี 
9 กนัยายน 2549  และหากเห็นชอบร่าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจงัหวดัทาํประชา
พิจารณ์ขอ้บงัคบั  เม่ือปรับปรุงแกไ้ขร่างขอ้บงัคบัแลว้เสร็จ  ทางคณะทาํงานก็จะขอจดทะเบียนเป็น
ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุงต่อไป 
 

2.3 วตัถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย 
 

 เครือข่ายอาหารสัตว์ 
 มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาส และลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มองค์กรสมาชิก  ตลอดจน
สมาชิกของแต่ละองคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย และสามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นอนาคต 
 เครือข่ายยางพารา 
 มีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกับยาง ได้เขา้มาทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนเพ่ิมรายได ้และลดรายจ่ายใหแ้ก่องคก์รสมาชิก และสร้างโอกาสทาํธุรกิจ
ใหม่ๆ ร่วมกนัอนันาํไปสู่การกินดีอยูดี่ของสมาชิกขององคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายในอนาคต 
 เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
 1. เพื่อพฒันาศกัยภาพ  ความมัน่คงและความกา้วหนา้ภาคเกษตรกรรม  ให้เกษตรกร
เคารพสจัธรรมพื้นฐานของตนเองและผูอ่ื้น  โดยไม่ยดึเอาเงินและอาํนาจเป็นตวัตั้ง  แต่ยดึเอาความดี
ท่ีเป็นคุณธรรมเป็นตวัตั้ง ท่ีนาํไปสู่ความมีเกียรติ  มีศกัด์ิศรีของเกษตรกรเท่าเทียมกบัอาชีพอ่ืน 
 2. เพื่อพฒันาการบริหาร เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกมีความสามารถจดัการทุน  ทรัพยากร  
ผลผลิต  และการตลาด  บนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง 
 4. เพื่อระดมทุนและใหบ้ริการดา้นการเงินแก่สมาชิก 
 

 2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่ายขั้นต่อไป 
 
 เครือข่ายตามโซนพืน้ที่  ทีมวิจยัไดก้าํหนดโครงสร้างไว ้สามระดบั และมีเพียงระดบั
จงัหวดัท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ในการดาํเนินการต่อไปจะตอ้งขยายเครือข่ายลงสู่ระดบัอาํเภอ และ
ตาํบล ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงานระดับอาํเภอ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรในทุก
อาํเภอ ตอ้งดาํเนินการสร้างเครือข่าย ประชามสัมพนัธ์ให้กลุ่มองคก์รต่างๆท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ
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ของแต่ละอาํเภอ รับทราบเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย และเร่ิมดาํเนินการเครือข่ายโดยเสริมกนักบั
เครือข่ายกิจกรรมท่ีไดมี้การดาํเนินการไปแลว้  
 เครือข่ายปุ๋ย ข้าวสาร และสวัสดิการ ในปัจจุบนัชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั 
รับหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหน่ึงคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุรกิจไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  แต่ทีมวิจยัมีแผนดาํเนินงานสร้างเครือข่ายควบคู่ไปกบัเครือข่ายตาม
โซนพ้ืนท่ี 

      เครือข่ายอาหารสัตว์  มีเพียงสหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั ท่ีดาํเนินการไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมในพื้นท่ี 2 อาํเภอ คือ อาํเภอปากพะยนู และอาํเภอป่าบอน   กาํลงัขยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการ
ให้ครอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดัให้ไดต้ามแผน โดยการจดัประชุมกลุ่มองคก์รท่ีสนใจร่วมซ้ือ อาหาร
สัตว์ของบริษัท ซีพี  จะมีการประชุมพบปะกันอย่างต่อเน่ือง  อย่างก็ตามสหกรณ์การเกษตร       
กรป.กลาง นพค.พทัลุง จาํกดั  ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ยีห่อ้ เบทาโกร  และสหกรณ์การเกษตร
พนมวงัก์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายยี่ห้อ แหลมทอง  ยงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการขอให้ทาง
บริษทัทั้งสองแห่งแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย  โดยขณะน้ีมีการเก็บขอ้มูลปริมาณความตอ้งการใช้
ทั้งสองยีห่อ้อยา่งละเอียด เพื่อนาํไปต่อรองกบัทั้งสองบริษทัดงักล่าว   

     เครือข่ายยางพารา  หลงัจากในท่ีประชุมเครือข่ายยางพารา มีมติร่วมกนัว่าให้มีการจด
ทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  โดยในท่ีประชุมเพื่อยกร่างกฎระเบียบ ของ
ชุมนุมฯ มีขอ้สรุปร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี  

1)  กาํหนดให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง ท่ียงัไม่ไดจ้ดัประชุมใหญ่  7 แห่ง ไดแ้ก่ นาํวาระ
เก่ียวกบัการจดทะเบียนชุมนุมฯ เขา้บรรจุเป็นวาระในการประชุมใหญ่ เพื่อให้ทั้ง 7 สหกรณ์เป็นผู ้
ร่วมก่อตั้ง ชุมนุมฯ ในเบ้ืองตน้ ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายการจดทะเบียนสหกรณ์ แลว้สหกรณ์กองทุน
สวนยางท่ีเหลือ(ท่ีประชุมใหญ่ผา่นไปแลว้) สมคัรเป็นสมาชิกภายหลงั 
 2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจงัหวดั   
พทัลุง และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพทัลุง   ยกร่างระเบียบการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัของชุมนุมฯ ให้
แลว้เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 
 3) กาํหนดใหชุ้มนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั  เป็นสถานท่ีทาํงานของชุมนุมสหกรณ์
การยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั 
 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทีมวิจัยและคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับ จะนําร่าง
กฎระเบียบท่ีไดจ้ดัพิมพใ์หม่ให้สมบูรณ์ และนัดประชุมเห็นชอบร่วมขอ้บงัคบัคร้ังต่อไปในวนัท่ี     
9 กนัยายน 2549  และหากเห็นชอบร่าง ก็จะเชิญประชุมผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนทั้งจงัหวดัทาํประชา
พิจารณ์ขอ้บงัคบั  เม่ือปรับปรุงแกไ้ขร่างขอ้บงัคบัแลว้เสร็จ  ทางคณะทาํงานก็จะขอจดทะเบียนเป็น
ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุงต่อไป 
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 บทบาทของนักวจัิย  เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา่  การสร้างเครือข่ายยงัอยูร่ะหวา่งขั้นตอน
เร่ิมปฏิบติั  และหลายส่วนมีเพียงโครงสร้าง  ยงัมิไดป้ฏิบติัเป็นรูปธรรม  คณะนกัวิจยัจึงไม่มัน่ใจว่า
กลไกทั้งหมด  จะทาํให้เครือข่ายฝังตวั  ยัง่ยืนหรือไม่  จึงไดท้าํโครงการวิจยั และของบประมาณ
สนับสนุนจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง  ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุง   
 
 2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่าย 
 
 ในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจยั ตลอดหน่ึงปี มีปัจจยัหลายประการในการจะสร้าง
เครือข่ายให้ประสบความสาํเร็จในจงัหวดัพทัลุง  หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุปไดว้่า เครือข่าย
ยางพารา มีความสําเร็จในระดับหน่ึง  อาจเป็นเพราะว่า ประการที่หน่ึง  คือ ทุนเดิม  กล่าวคือ 
ยางพารา เป็นธุรกิจท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มรวบรวมนํ้ ายาง ต่างๆ มีบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้เป็นทุนเดิม จึงทาํใหง่้ายต่อการเช่ือมโยง  ประการที่
สอง การไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง จงัหวดัพทัลุง เป็นอยา่ง
ดี ในการร่วมพฒันาศกัยภาพของเครือข่าย ทาํให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและสามารถยกระดบั
คุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิทธิภาพทางการตลาด  ประการที่สาม เป็นปัจจยัท่ีสําคญั
ท่ีสุด นัน่กคื็อผูน้าํองคก์ร ซ่ึงจากการประชุมเครือข่ายหลายๆ คร้ัง ทีมวิจยัสังเกตเห็นภาวะผูน้าํ และ
ความกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่ายร่วมกนั ผูน้าํทุกท่านต่างเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ และมีใจเสียสละ 
ตลอดจนพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ีประสบผลสาํเร็จ 
และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 

 
3. บทบาทของเครือข่ายทีเ่กดิขึน้จากการวจัิยกบัการแก้ปัญหาความยากจน 

  
3.1 เครือข่ายยางพารา 

  โดยเหตุท่ีเครือข่ายยางพาราประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นสหกรณ์การยาง จาํกดั  และ
สมาชิกท่ีไม่จดทะเบียน  ไดแ้ก่  กลุ่มรวบรวมนํ้ายางดิบ  จากการร่วมขาย  ทาํใหก้ลุ่มรวบรวมนํ้ ายาง
ดิบรวบรวมนํ้ายางไดเ้ฉล่ียวนัละ 30 ตนั  ทาํใหก้ลุ่มมีอาํนาจต่อรองกบัผูซ้ื้อ  ราคาขายของกลุ่มจึงสูง
กว่าเกษตรกรรายยอ่ยขายเอง หรืออาจจะมีราคาเท่ากนัในบางคร้ัง เพียงแต่ว่ากลุ่มจะให้เปอร์เซ็นต์
นํ้ ายางท่ีสูงกวา่พอ่คา้คนกลาง  ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายจะไดรั้บปันผล และเฉล่ียคืนในช่วงปลายปี
อีกดว้ย 
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3.2 เครือข่ายอาหารสัตว์ 

  การซ้ืออาหารสัตว์ผ่านเครือข่ายอาหารสัตว์ ในส่วนของยี่ห้อ ซีพี ท่ีสหกรณ์
การเกษตรปากพะยนู จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายนั้น สมาชิกเครือข่ายสามารถซ้ืออาหารสัตวไ์ดใ้น
ราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้กระสอบละ  5-10 บาท (แลว้แต่ประเภทของอาหาร)  รวมทั้ง
สมาชิกจะไดรั้บปันผล และเฉล่ียคืนดว้ย  นอกเหนือจากอาหารสัตว ์สมาชิกยงัมีโอกาสไดซ้ื้อ ลูก
สุกรจากสหกรณ์ฯไดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้ตวัละ 50 บาท  นัน่คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย สามารถลดรายจ่ายทั้งในส่วนของลูกสุกร และ อาหารสัตวไ์ดม้ากกว่า ก่อน
การมาเขา้ร่วมเครือข่าย 
 3.3 เครือข่ายวสิาหกจิชุมชน 
  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  จะทาํใหแ้ต่ละวิสาหกิจท่ีตลาดกลางเป็นช่องทางจาํหน่าย
สินคา้ทั้งขายปลีก  และคา้ส่ง  ตลาดกลางน้ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจแก่สมาชิกท่ีผลิตสินคา้  โดยไม่
ตอ้งพะวงกบัการทาํตลาด  และคาดว่าเม่ือมีศูนยก์ลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  ทาํหนา้ท่ีเป็นตลาด
กลางกจ็ะทาํใหส้มาชิกมีรายไดเ้สริมอยา่งต่อเน่ือง 
 

4. ผลลพัธ์ของการทาํวจัิย 
 

 จากการดาํเนินการวิจยั โครงการ การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัพทัลุง  แม้
รูปแบบโครงสร้างเครือข่ายจะไม่ยดึตามโครงสร้างพื้นท่ี  ดงัแผนท่ีเกิดจากการจดัสมัมนาปฏิบติัการ
คร้ังแรก  แต่คณะวิจยัก็ทาํงานร่วมกบัสหกรณ์และองคก์รชุมชนในพื้นท่ี  และเกิดรูปแบบท่ีองคก์ร
ในพื้นท่ีเห็นพอ้งร่วมกนัในแต่ละประเภทกิจกรรม  โดยไดรู้ปแบบโครงสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม
จาํนวน 3 เครือข่าย  แต่ผูว้ิจยัก็มีแผนท่ีจะทาํวิจยัต่อไปอีก  เพื่อบูรณาการโครงสร้างเครือข่ายตาม
พื้นท่ีกบัโครงสร้างเครือข่ายกิจกรรมเช่ือมโยงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยขณะน้ีไดท้าํโครงการ
ขอการสนบัสนุนไปยงั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพทัลุงแลว้ 
 
 4.1  ปัญหาอุปสรรคในการทาํงานวจัิย 
 
  4.1.1  ปัญหาจากทมีวจัิย 
   -  นักวิจัยท่ีร่วมโครงการมาจากหน่วยงานต่างสังกัดกัน  อาจให้
ความสาํคญัของงานไม่เท่ากนั  หน่วยงานราชการทัว่ไปอาจใหล้าํดบัความสาํคญัของงานวิจยัตํ่ากว่า
งานประจาํดา้นอ่ืน  ส่วนในมหาวิทยาลยั  ถือว่างานวิจยัมีความสําคญัในอนัดบัตน้  ดงันั้นความ
คาดหวงัในผลสําเร็จของงานวิจยัอาจแตกต่างกนั  เม่ือตอ้งมาปฏิบติังานร่วมกนั  จุดเนน้เร่ืองการ



 17

เกาะติดกบัปัญหาและการแกไ้ขปัญหาจึงถูกจดัลาํดบัความสําคญัไม่เท่ากนั  การลงปฏิบติังานใน
พื้นท่ี  โดยเฉพาะการประสานงานกบัผูน้าํในพ้ืนท่ีเพื่อร่วมกิจกรรม  จึงไดจ้าํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ตํ่ากว่าแผน  และบางกรณีก็ไดต้วัแทนท่ีไม่สามารถตดัสินใจแทนองคก์รท่ีเขา้ร่วมประชุมได ้ ทาํ
ใหผ้ลการประชุมกบัการนาํไปปฏิบติัไม่ราบร่ืน 
   -  การจดัประชุมเพื่อประเมินผลงาน และปรับแผนงานระหว่างนักวิจยั  
ยงัมีนอ้ยเกินไป 
 
  4.1.2  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
   -  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง จาํกัด  อยู่ในระหว่างการ
แกปั้ญหาภายใน  แต่ท่ีประชุมสัมมนาไดก้าํหนดให้เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายเช่ือมโยงระดบัจงัหวดั  
จึงทาํให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัพทัลุง จาํกดั  ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์ครือข่ายตาม
เจตนารมณ์ไดใ้นช่วงระยะเวลาอนัสั้น 
   -  ระยะเวลาในการสร้างเครือข่ายค่อนขา้งสั้น  เพราะการท่ีองคก์รต่างๆ 
จะไวว้างใจกนัย่อมตอ้งอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้  ทาํความคุน้เคยระหว่างกนั  และผูแ้ทนท่ีมา
ประชุมจะตอ้งเอามติการประชุมไปถ่ายทอดกบัคณะกรรมการของตนลว้นตอ้งใชเ้วลาทั้งส้ิน 
   -  สหกรณ์ส่วนใหญ่จะกาํหนดปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม  ของทุกปี  
ซ่ึงทั้งฝ่ายจดัการและประธานสหกรณ์มกัจะไม่ว่างท่ีจะทาํกิจกรรมอ่ืนนอกจากการเตรียมการปิด
บญัชี  เพื่อการประชุมใหญ่  ทาํให้ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม  สหกรณ์จะไม่มีความ
สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม  และจดัเวทีเครือข่ายระดบัอาํเภอ  การประชุมใหญ่ก็อาจนาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงตวัผูบ้ริหารใหม่  ผูบ้ริหารเก่ากม็กัเล่ียงท่ีจะผกูพนัตนเองในการทาํกิจกรรมเช่ือมโยง 
   

4.2.  ประโยชน์ทีต่ัวนักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
  

4.2.1  ความรู้ใหม่ 
  1)  ส่ิงท่ีนกัวิจยัไดจ้ากการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ก็คือ อยา่ยดึติดรูปแบบโครงสร้าง
เครือข่ายท่ีแมจ้ะเกิดข้ึนจากเวทีเรียนรู้ร่วมกนั  หากองคก์รท่ีถูกเลือกให้ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสาน
เครือข่ายขาดความพร้อม  สมาชิกกาํลงัขาดศรัทธากบัองคก์ร  กอปรกบัการทาํงานท่ีมีเง่ือนไขเวลา
ค่อนขา้งสั้น  สหกรณ์มีการเปล่ียนถ่ายกรรมการในช่วงท่ีจะทาํกรอบแนวทางสู่ภาคปฏิบติั  ปัจจยั
เหล่าน้ีทาํใหอ้งคก์รท่ีจะทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานทั้งระดบัจงัหวดั  และอาํเภอมีศกัยภาพเคล่ือนตวัตํ่า 
  การปรับเปล่ียนแนวทางสร้างเครือข่าย  ตามท่ีองค์กรต่างๆ มีความตอ้งการ  มี
องคก์รท่ีมีตน้ทุนดาํเนินงานอยู่แลว้  และพร้อมท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน  หรือแมจ้ะมี
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การจดัตั้ งองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานใหม่  เครือข่ายท่ียึดกิจกรรมเป็นฐานในการ
ขบัเคล่ือนจะทาํไดง่้ายกวา่และเคล่ือนตวัไดเ้ร็ว 
  2)  การสร้างมิตรภาพท่ีดีระหวา่งขา้ราชการในส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํองคก์ร
ทอ้งถ่ินจาํนวนมาก  และทีมวิจยัเป็นตน้ทุนสําคญัในการทาํงานวิจัยสร้างเครือข่ายให้ประสบ
ความสาํเร็จ 
 
 4.2.2  ทกัษะหรือประสบการณ์ใหม่ 
  1)  การทาํงานกบัองคก์รชุมชนจาํเป็นตอ้งประสานงานกบัหน่วยราชการท่ีใหก้าร
สนบัสนุนองคก์รชุมชนต่างๆ เป็นอยา่งดี  เพราะส่วนราชการจะมีฐานขอ้มูลท่ีเป็นทุนสาํคญัในการ
สร้างเครือข่าย 
  2)  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างทีมวิจยั กบัเจา้หน้าท่ีสหกรณ์จงัหวดั  
เจา้หน้าท่ีกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง  เจา้หน้าท่ีสํานักงานเกษตรจงัหวดั  และผูน้าํองคก์ร
ต่างๆ เป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการสร้างเครือข่าย 
  3)  โครงสร้างขบัเคล่ือนเครือข่ายอาจจะเป็นโครงสร้างตามกิจกรรม หรือ
โครงสร้างตามโซนพ้ืนท่ีล้วนใช้การได้  ทั้ ง น้ี ข้ึนอยู่กับบริบทขององค์กรในพื้นท่ี   และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีเป็นทุนเดิมอยูก่่อนแลว้ 
  4)  นกัวิจยัจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  ขา้ราชการในสังกดักองทุนสวนยาง  
และสาํนกังานเกษตรจงัหวดั  ไดเ้รียนรู้การทาํวิจยัแบบมีส่วนร่วม  อนัจะช่วยเสริมสร้างทกัษะการ
ทาํงานท่ีมีทางเลือกหลากหลายมากข้ึน 
 

4.3  ประโยชน์ทีอ่งค์กรประชาชนทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายได้รับ 
 
  1) ทาํให้ผูน้าํองคก์รฯเกิดการต่ืนตวั และตระหนกัถึงประโยชน์จากการเช่ือมโยง
เครือข่าย ทั้งน้ีสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
จริงจงัตลอดระยะเวลาการจดัประชุม 
  2) ผูน้าํองคก์รฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติม อาทิ การแปลง
สภาพนํ้ายางสดใหเ้ป็นนํ้ายางขน้/กอ้น เพื่อยดือายนุํ้ ายาง และสามารถส่งขายต่างประเทศได ้ 
  3) โอกาสในการขยายธุรกิจขององคก์รฯ เช่น การท่ีสหกรณ์การเกษตรปากพะยนู 
จาํกดั    มีโอกาสขยายธุรกิจ การขายลูกสุกร จากเดิมท่ีมีแม่พนัธ์ 120 ตวั และหลงัจากเขา้ร่วม
เครือข่ายไดเ้พิ่มแม่พนัธ์ เป็น 200 ตวั เพื่อรองรับความตอ้งการของเครือข่าย 
  4) องคก์รฯมีการต่ืนตวัท่ีจะปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อรองรับการเขา้ร่วม
เครือข่าย และเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
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4.4  ข้อเสนอแนะ 
  
 4.4.1  การสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญั  เพราะเปิดโอกาสใหผู้น้าํทุกภาคส่วน  
ร่วมตั้งแต่ขั้นตอนความคิด  การวางแผน  หากมีการพาสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการไปดูงาน
ในเครือข่ายท่ีประสบความสาํเร็จเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นการดี  การทาํวิจยัเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย
โดยเฉพาะองคก์รท่ีจะเขา้ร่วมมีการเปล่ียนถ่ายคณะกรรมการระหว่างปี  ควรมีระยะเวลาอยา่งนอ้ย  
2 ปี 
 4.4.2  ควรทาํวิจยัต่อยอดในส่วนท่ีจะทาํรูปแบบสู่ภาคปฏิบติั  โดยคณะวิจยัไดท้าํงานใน
ฐานะพี่เล้ียงในช่วงเร่ิมปฏิบติัการอย่างใกลชิ้ด  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  ปรับแกร่้วมกบัศูนย์
ประสานงานเครือข่าย  จนระบบปฎิบติัการใชก้ารไดร้าบร่ืน  ขณะน้ีงานวิจยัทาํไดเ้พียง PD ส่วน C 
และ A ยงัไม่ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 4.4.3  ควรขยายเครือข่ายใหค้ลุมองคก์รทุกประเภทในพื้นท่ีจงัหวดั 
 4.4.4  ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของสหกรณ์ท่ีมีการพฒันากรรมการอย่าง
เขม้แขง็  กบัสหกรณ์ท่ีบริหารโดยกรรมการท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 
 4.4.5  ควรมีการทาํวิจยัเพื่อฟ้ืนฟูและสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง 
จาํกดั 
 

4.5  สรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํวจัิย 
 
 4.5.1  เพิม่ขีดความสามารถ และขยายปริมาณธุรกจิ 
 

 - สหกรณ์การเกษตรปากพะยนู จาํกดั ไดมี้การดาํเนินการเช่ือมโยงธุรกิจอาหาร
สัตว ์โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสัตวจ์าก บริษทั ซีพี  โดยสมาชิกเครือข่ายสามารถ
ซ้ืออาหารสัตวไ์ดใ้นราคาถูกกว่าทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้กระสอบละ  5-10 บาท (แลว้แต่ประเภทของ
อาหาร)  และสืบเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจอาหารสัตวน้ี์เองทาํให้ สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน 
จาํกดั ไดโ้อกาสขยายธุรกิจ เพาะพนัธ์ุลูกสุกรขายให้แก่ สมาชิกเครือข่าย โดยขณะน้ีไดด้าํเนินการ
ซ้ือแม่พนัธ์ุมาเพิ่มจากเดิม 120 ตวั เพิ่มเป็น 200 ตวั ครอบคลุมสมาชิกเครือข่าย อาํเภอปากพะยนู 
อาํเภอป่าบอน  และองคก์รจากอาํเภออ่ืนๆ ท่ีมาซ้ืออาหารสัตว ์โดยสมาชิกเครือข่ายอาหารสัตวมี์
โอกาสไดซ้ื้อลูกสุกรจากสหกรณ์ฯไดใ้นราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดเฉล่ียแลว้ตวัละ 50 บาท 
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  -ชมรมสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าบอน  ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานรวบรวม
ยางแผน่รมควนั จากชมรมอ่ืนๆในจงัหวดัพทัลุง โดยนาํปริมาณยางแผน่รมควนัทั้งหมด แจง้ไปยงั
ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ เพื่อให้บริษทัประมูลราคา และหากบริษทัใดประมูลได ้จะนาํรถมา
ขนยางเอง ณ สาํนักงานสงเคราะห์การทาํสวนยางอาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง ในช่วงเวลาตั้งแต่
เปิดตลาดมาจนถึงปัจจุบนั มีการรวบรวมยางแผน่รมควนัจาํนวน 3,421.12 ตนั รวมเป็นเงิน 261.8 
ลา้นบาท 

 -สหกรณ์รวบรวมนํ้ ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน
รวบรวมนํ้ ายางสด จากกลุ่มรวบรวมนํ้ ายางสด กลุ่มอ่ืนๆในจงัหวดัพทัลุง โดยนาํปริมาณนํ้ ายาง
ทั้งหมด แจง้ไปยงับริษทัรับซ้ือนํ้ ายางสด เพื่อให้บริษทัประมูลราคา และหากบริษทัใดใหร้าคาสูงก็
จะประมูลไดไ้ป โดยผลการดาํเนินการในรอบปี มีการรวบรวมนํ้ ายางสดจาํนวน  1,940.26 ตนั รวม
เป็นเงิน 144.14 ลา้นบาท  

 
4.5.2 การจัดตั้งองค์กรใหม่ 

- สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดบา้นหนองคลา้ จาํกดั   
- ชุมนุมสหกรณ์กางยางจงัหวดัพทัลุง จาํกดั (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 
- ชมรมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัพทัลุง (อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ) 

 



Abstract 
 

The conceptual framework of this research is to use network coordination center as 
motivator the network in  Phattalung province. the result of this study is indicated that 
there can be established the three level of network coordination center as(1) 
Phattalung Provinces Cooperative Association in provinces level, (2) District 
Agricultural cooperative in district level, and(3) local organization together with  
district Agricultural Cooperative at district level, respectively. However, there have 
faced many constraints such as inefficient operation of Province cooperative 
Association, problem in management in organization, less participation in 
organization, thus the researcher team have changed research work plan by means 
focus on networking activity such as organizing workshop for sharing experience 
result  three excel networking activities such as Rubber , Rice ,and animal feed 
networking activity, receptivity. 
  
In addition, the result is shown that there can be divided the three network 
coordination centers as rubber, rice and livestock, respectively. In rubber network 
coordination center namely, Phattalung rubber cooperative association with its 
responsibility the collection rubber productions as rubber latex concentrate, rubber 
smoked sheet (RSS), and rubber un smoked sheet(USS),respectively. And also, we 
have set the networking committee and networking structure for efficient operation. 
 
For rice network coordination center, we use Agricultural cooperative’s community 
Phattalung. For animal feed network coordination center, there can classified the three 
centers with using band names of private company as (1)CP band :using Pakpayun 
agricultural cooperative as center(2)Betagro band: using Military security cooperative 
as center, and (3)Laemthong band: using Panomwung agricultural cooperative as 
center. 
 
For Small and Micro Community Enterprise (SMCE), the researcher assisted their 
activities and supports local learning process by Seminar that there can establish 
Phattalung’s SMCE networking Association as network coordination center and set 
networking regulation for operation in the future. 
 
The profitability of this research are increase income of networking member, more 
experience in both knowledge, attitude and skill in their occupations, more decision 
making process toward self reliance in the future. And also, the networking member 
can decrease their cost of production such as buy input factor, and animal feed in less 
price than buy individual at 10-15% of normal price when they buy through network. 
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