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บทสรุปผู้บริหาร  
 

โครงการวจิยัเร่ือง “การพฒันาระบบการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะการแข่งขนัผา่นกลไก
สถาบนัเกษตรกร ปีท่ี 2 ” ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงของชุดโครงการ การขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี  8 มีจุดมุ่งหมายส าคญัในการสร้างแนวคิด การออกแบบหลกัสูตรเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เน่ืองจากมีขอ้คน้พบจากโครงการวจิยั “การพฒันาระบบ
ส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผา่นกลไกสถาบนัเกษตรกร” ภายใตชุ้ดโครงการวจิยัการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี 7 วา่การยกสมรรถนะการแข่งขนัผา่นกลไก
กลไกสถาบนัเกษตรกร นั้น ตอ้งการออกแบบหลกัสูตรเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน เพื่อยกระดบัสมรรถนะของผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ใหส้ามารถส่งเสริม พฒันาสหกรณ์และ
สมาชิกไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ซ่ึงสมาชิกของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม พร้อมกบัไดรั้บงบประมาณจากส านกังานกองทุนการวิจยั (สกว.) ในการบริหารจดัการ
โครงการวจิยัชุดน้ี 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นกลไกสถาบนัพฒันาเครดิตยู
เน่ียนเพื่อยกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และเพื่อสร้างตวัแบบและแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับชุมชน
เขม้แขง็ท่ีมีกลไกของระบบเครดิตยเูน่ียนสนบัสนุน 

การออกแบบหลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความเขา้ใจใน Logical Framework และ
ก าหนดสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ เพื่อการสร้างระบบการเรียนรู้ มุ่งไปท่ียกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ 
ยกระดบัความรู้ ปรับเปล่ียนทกัษะ ทศันคติของผูน้ าสหกรณ์ รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเป็นเร่ืองพื้นฐานในการ
พฒันาเพื่อการพฒันาผูน้ า เพื่อจดัท าหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตาม
จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ เป็นระบบแก่กลุ่มเป้าหมายแก่เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์เป็นการออกแบบ
และวางระบบการวจิยั ประกอบดว้ย Review Literature งานวิจยัน้ี จดัท าร่างหลกัสูตรผูน้ าท่ีพึงประสงค ์เพื่อ
น าเขา้พิจารณาในเวทีการยกร่างสมรรถนะสมาชิก/สมรรถนะผูน้ าเครดิตยูเน่ียน จดัประชุมร่วมกบัทีมท่ี
ปรึกษา เพื่อยกร่างสมรรถนะผูน้ า  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัสูตรตน้แบบของผูน้ า โดยมีตวัแทนจากฝ่ายวิชาการ
และพฒันา ซ่ึงเป็นทีมผูว้ิจยั ร่วมกบัตวัแทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สาขา 1 คน และตวัแทนสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน 2 คน ซ่ึงเป็นต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสถาบนัเครดิตยูเน่ียน จากนั้นด าเนินการแกไ้ข 
ปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้แนะน าของทีมผูท้รงคุณวุฒิพร้อมกบัพฒันาส่ือในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
น าไปทดลองใช ้ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการท าหลกัสูตรรวมถึงการทดลองใช้ 10 เดือน ประกอบดว้ย 5 หน่วย
การเรียนรู้ โดยการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้ งส้ิน 19 คน ซ่ึงประกอบด้วย ผู ้แทน
คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาทั้ง 6 ภูมิภาค และเจา้หนา้ท่ี ช.ส.ค. 



ในระดบับริหารจากทุกสาขา ท่ีมีความพร้อมและท าหน้าท่ีในการส่งเสริมให้ความรู้กบัผูน้ าสหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยเูน่ียน  เพื่อให้มีความเขา้ใจและมัน่ใจการท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าเครดิตยเูน่ียน เพื่อท่ีจะน าไปสู่การขยาย
ผลแก่ผูส้นใจในอนาคต ซ่ึงโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ได้ก าหนดไว ้5 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้ วิธีการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ วิธีและเกณฑ์การประเมินผล และบนัทึกสรุปการจดัการ
เรียนรู้ โดยมีเอกสารสาระการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ เพื่อใชใ้นการสอนรูปแบบต่างๆ ในแต่ละหน่วยเรียนรู้ 
จ  านวน 23 รายการ  

ผลการด าเนินงาน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการติดตามประเมินผลพบวา่ผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 19 คน   ได้
สนใจและน าหัวขอ้ในการอบรบทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ไดน้ าหน่วยการเรียนรู้ ไปด าเนินการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดให้กบัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหรือไดน้ าองคค์วามรู้เหล่าน้ีไปพฒันา มีจ านวน 10 คน น าไปใช้
ในการพฒันาตนเองและงาน จ านวน 6 คน และน าไปถ่ายทอดให้แก่ผูน้ าสหกรณ์สมาชิก จ านวน 4 คน  และ
ท าให้เกิดการพฒันาต่อยอดไปยงัผูน้ าสหกรณ์สมาชิกในพื้นท่ี อีกจ านวน 120 คน ผูเ้ขา้อบรมได้มีการน า
หน่วยเรียนรู้ไปใช้ในการอบรมเพื่อถ่ายทอดไปยงัผูน้ าสหกรณ์ เพียง 3 หน่วยเรียนรู้ คือ เร่ือง จิตวิญญาณ
สหกรณ์ เร่ือง ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และเร่ืองการจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใตห้ลกัการสหกรณ์  เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผูน้ าสหกรณ์ท่ีเป็นฝ่ายจดัการระดบับริหารและระยะเวลาในการติดตามผลการ
น าไปใชเ้ป็นระยะเวลาเพียง 1 เดือนไม่สามารถอบรมหรือด าเนินการไดค้รบทุกหน่วยเรียนรู้ จะเห็นวา่ การ
ส่งเสริมสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโดยการให้ความรู้ตามหน่วยเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ ของหลกัสูตร
ตามโครงการวจิยัน้ีไดมี้การด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรกบัผูน้ าท่ีเป็นฝ่ายจดัการระดบับริหาร แต่ยงัไม่ได้
ทดลองกบัผูน้ าท่ีเป็นกรรมการหรืออาสาสมคัรของสหกรณ์ ซ่ึงจากการทดลองใชแ้ลว้พบวา่ผูน้ าท่ีเป็นฝ่าย
จดัการจะใหค้วามส าคญักบัสาระเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการมากกวา่ดา้นจิตวิญญาณสหกรณ์ ซ่ึงตอ้ง
น าหลกัสูตรดงักล่าวไปใช้จริงกบัผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน โดยผ่านกลไก สถาบนัพฒันาเครดิตยูเน่ียน 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ทีมวจิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการเชิงนโยบายต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบนั พฒันาเครดิตยเูน่ียนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ในฐานะท่ีมีบทบาทในการก าหนดหลกัสูตร ในส่งเสริมและดูแลสหกรณ์เครดิต        
ยเูน่ียนทัว่ประเทศ ดงัน้ี 

1. การส่งเสริมและ ผลกัดนั การใชห้ลกัสูตร ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
1) การก าหนดให้เป็นหลกัสูตรการอบรมของสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน เพื่อใหใ้นการอบรม

ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ 
2) เผยแพร่องคค์วามรู้ไปยงัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ เพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการ

พฒันาเพื่อยกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ตามหลกัสูตรดงักล่าว 



3) ส่งเสริมและรณรงคใ์หส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ เห็นความส าคญัในการส่งผูน้ าเขา้
อบรม เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในการด าเนินการตามหลกัสูตรน้ี โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ 
จดัอบรมใหค้วามรู้กบัผูน้ าสหกรณ์ 

4) ส่งเสริมใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนก าหนดคุณสมบติัใหค้ณะกรรมการของสหกรณ์ตอ้งผา่นการ
อบรมหลกัสูตรผูน้ าสหกรณ์ดงักล่าว 

 
2. การสนบัสนุน การใชห้ลกัสูตร ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

1) จดัท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ ส่ือการสอนใหก้บับุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพื่อใช้
ในการเผยอบรมใหค้วามรู้ไปยงัผูน้ าสหกรณ์สมาชิก 

2) จดัอบรมบุคลากรของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อใหเ้ป็นนกัฝึกอบรมและวทิยากร
ถ่ายทอดความรู้หลกัสูตรดงักล่าวในแต่ละหน่วยสาระเรียนรู้ 

3) ใหชุ้มนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั จดัสรรงบประมาณแต่ละปีสมทบ
ในการอบรม เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

4) ใหส้ถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน บรรจุเป็นหลกัสูตรการอบรมของสถาบนัฯ ในการ
ใหบ้ริการกบัสหกรณ์สมาชิก เพื่อพฒันาผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศ ไดส้ร้างความตระหนกัแก่
ประชาคมโลกใหห้นัมาใส่ใจในการพฒันาตามแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) มากข้ึน 
โดยมุ่งใหค้วามส าคญักบัการก่อตวัท่ีก่อให้เกิดสมดุลทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัการ
ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยภายใตช่้วงเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.  2555-2559) ก าหนดวสิัยทศัน์ใหป้ระเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั คนไทยกินดีอยูดี่ มีความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม โดยมียทุธศาสตร์ส าคญั  4 ประการ ไดแ้ก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั (Growth 
and Competitiveness)  เพื่อหลุดพน้จากการเป็นประเทศรายไดป้านกลาง การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกนัของคนในสังคม (Inclusive Growth) การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(Green Growth) และการปรับสมดุลการพฒันาการบริหารจดัการภาครัฐ (สภาพฒัน์, 2556) นอกจากนั้นยงัมีความ
ทา้ทายใหม่ของการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเช่ียน ในปี พ.ศ. 2558 ภายใตแ้ผนงานการจดัตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเช่ียน(AEC Blueprint) ท่ีไดก้  าหนดลกัษณะส าคญัของประชาคมอาเช่ียนไว ้  4 ประการ ไดแ้ก่ การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง การเป็นภูมิภาคท่ีมี
พฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนัและการเป็นภูมิภาคท่ีบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
(ส านกัอาเช่ียน,2550) จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีประเทศไทยตอ้งเตรียมความพร้อมและเร่งปรับตวัรองรับความ
ทา้ทายอยา่งเตม็รูปแบบ 
 เม่ือพิจารณาบริบทของประเทศไทยในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาคการเกษตร และนอกภาค
การเกษตร ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดต่้อผลิตภณัฑป์ระชาชาติ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 12 และ 88 ตามล าดบั (สภาพฒัน์
,2553) และแมว้า่สัดส่วนรายไดภ้าคเกษตรต่อผลิตภณัฑป์ระชาชาติจะเป็นเพียงร้อยละ 12 ของ GDP แต่ไทยกลบั
มีรายไดจ้ากภาคธุรกิจการเกษตรสูงถึงร้อยละ  42 ของ GDP (World Bank 2012)  
 ในช่วง 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมา ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างการตลาดสินคา้เกษตรโดยมีสาเหตุ
ส าคญัท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงดา้นอุปสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะดีข้ึน การประยกุตใ์ชน้วตักรรมในการบริหาร
จดัการธุรกิจ และการพฒันารูปแบบสถาบนัแบบใหม่ ท าใหธุ้รกิจเกษตรขนาดใหญ่ เกิดความไดเ้ปรียบจากการ
ประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale)  ส่วนหน่ึงมาจากการควบรวมธุรกิจในแนวนอนและแนวตั้ง (Horizontal 
and Vertical integration) ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจาก “ตลาดโภคภณัฑ”์ สู่ “ตลาดผลิตภณัฑ”์ ซ่ึงท าใหห้า้งคา้
ปลีก(Supermarket) เร่ิมมีบทบาทส าคญัในกลุ่มผูบ้ริโภคทุกระดบั ผลการศึกษาของTDRI (นิพนธ์ พวงพงศกร 
และคณะ,2555) พบวา่การตลาดสมยัใหม่ท่ีมีหา้งคา้ปลีก (Supermarket) ขนาดใหญ่เป็นกลไกส าคญัในระบบ
ธุรกิจการเกษตรก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบองคก์รการท าธุรกิจ (Organizational Change) อาทิเช่น การ
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ก าหนดมาตรฐานสินคา้ของเอกชนท่ีเนน้คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร และการท าพนัธะสญัญา
การเกษตร (Contract Farming) ระหวา่งเกษตรกรกบัผูป้ระกอบการ 
 สถานการณ์การคา้สมยัใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นผลของการจดัการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างความสัมพนัธ์ในตลาดจากเดิมซ่ึงเกษตรกรรายยอ่ย จ าหน่ายสินคา้แก่
พอ่คา้คนกลางหลายขั้นตอนผา่นตลาดรวบรวม ตลาดคา้ส่ง ตลาดคา้ปลีก จนถึงมือผูบ้ริโภค มาเป็นผูค้า้ปลีกหรือ
ผูส่้งออก ซ่ึงขายโดยตรงกบัเกษตรกรโดยมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและใชก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัอยา่ง
ใกลชิ้ดและมีขอ้ตกลงการผลิตสินคา้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึน ประเด็นทา้ทายส าหรับประเทศไทยในฐานะท่ี
เป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรรายส าคญัของโลก (อนัดบั 8) คือการก าหนดต าแหน่งดา้นการผลิตและการตลาดสินคา้
เกษตร ซ่ึงจะเลือกเขา้ไปจ าหน่ายในตลาดใดระหวา่งตลาดโลกท่ีมีมาตรฐานดา้นสุขอนามยัอยา่งเขม้ขน้ ซ่ึง
ตอ้งการความรู้และทกัษะทั้งดา้นการผลิตและการบริการจดัการตลาดระดบัสูงหรือตลาดใหม่ในระดบัภูมิภาค 
ระดบัประเทศทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการคิดสร้างสรรคท่ี์เช่ือมต่อกบัผูบ้ริโภคดว้ยคุณค่าหรือความรู้สึกร่วมได ้
นอกจากนั้นจะตอ้งค านึงวา่ท าอยา่งไรจึงจะสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไดเ้ช่ือมโยงกบัระบบธุรกิจไดอ้ยา่งเป็นธรรมและ
ย ัง่ยนื 

จากชุดโครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผ่าน
กลไกสถาบนัเกษตรกร” ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงของชุดโครงการ การขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี  7 ส่ิงท่ีคน้พบจากงานวิจยัคือการสร้างและพฒันาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับสมรรถนะสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีมีอาชีพเกษตรกรให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม
ขบัเคล่ือนยุทธ์ศาสตร์ประเทศ ตามเน้ือหาหน่วยเรียนรู้ ของหลกัสูตรตามโครงการวิจยั ซ่ึงองค์ความรู้ตาม
หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย โครงการวิจยัท าให้เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนทศันคติในเร่ืองต่างๆสามารถน า
ขอ้มูลไปปรับใชก้บัการด ารงชีวติประจ าวนั ซ่ึงจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
แต่ถ้าจะท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบมากกว่าน้ีจ  าเป็นต้องมีการจดัท าหลกัสูตรเพิ่มเติมท่ี
นอกเหนือจากคู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรน้ีด้วยเช่นกันอาทิเช่น การเพิ่มเน้ือหาในเร่ืองโซ่อุปทาน 
กระบวนการสร้างเครือข่าย และการจดัท าแผนการผลิตกบัเกษตรกร จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาวิจยัเพิ่มเติมต่อไป
ถึงกระบวนการตลาด กระบวนการผลิตทางการเกษตรองค์ความรู้การจดัท าแผนการประกอบอาชีพในแต่ละ
พื้นท่ี เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ประเทศ นอกจากน้ีงานวิจยัดังกล่าวได้เสนอแนะในเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ด้วยสาระส าคญัท่ีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฯ เป็น
องคก์ารระดบัชาติมีบทบาทในการส่งเสริมและดูแลสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ ดงัน้ี 

1. การส่งเสริม ผลกัดนั และเผยแพร่หลกัสูตรความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวติ 
1.1 ส่งเสริมใหค้วามรู้กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีความเขา้ใจในการด าเนินการตามหลกัสูตรน้ี 

โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั จดัอบรมใหค้วามรู้กบัผูน้ าสหกรณ์ 
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1.2 จดัท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ ส่ือการสอนใหก้บับุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพื่อใชใ้นการ 
เผยแพร่ความรู้ไปยงัสหกรณ์สมาชิก 

1.3 ผลกัดนัใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนน าองคค์วามรู้จากหลกัสูตรหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วยบรรจุไว้
เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรท่ีสหกรณ์จดัอบรมให้ความรู้กบัสมาชิกก่อนเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน อาทิเช่น หลกัสูตรเครดิตยเูน่ียนพื้นฐาน หลกัสูตรบทบาทหน้าท่ีสมาชิก หลกัสูตร
บทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ  

1.4 เผยแพร่องคค์วามรู้ไปยงัเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในพื้นท่ี เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  กลุ่มกองทุนหมู่บา้น ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่ในชุมชนอยู่แลว้ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ตามเน้ือหาหลกัสูตรหน่วยการ
เรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย เพื่อน าไปใชใ้นทิศทางเดียวกนักบักลุ่มเกษตรกร 

2. การเพิ่มเติมองคค์วามรู้ ซ่ึงจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดย
การศึกษาวจิยัเพิ่มเติมพฒันาหลกัสูตรต่อยอดจากเดิม อาทิเช่น กระบวนการตลาด กระบวนการ
ผลิตทางเกษตรในแต่ละพื้นท่ีใหค้รบถว้น เพื่อท่ีจะท าใหเ้กษตรกรสามารถยกสมรรถนะของ
ตนเองไดอ้ยา่งครบสมบูรณ์โดยการมีองคค์วามรู้มาจดัท าแผนการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ
ไดด้งัน้ี 

2.1 การจดัการโซ่อุปทานให้กบัเกษตรกร 

2.2 กระบวนการสร้างเครือข่าย  
2.3 การจดัท าแผนการผลิต  
2.4การพฒันาอาชีพ 

 3. ก าหนดหนดกรอบกลยทุธ์ในการพฒันาเกษตรกรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อสร้าง
สมรรถนะการแข่งขนัและความเขา้ใจแก่เกษตรกรใหมี้ประสบการณ์อาชีพอยา่งชาญฉลาด มีอ านาจต่อรอง 
สามารถเช่ือมต่อตลาดไดอ้ยา่งมัน่คงและกา้วไกล 

ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินงานโครงการวจิยั เร่ือง “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบั
สมรรถนะการแข่งขนัผา่นกลไกสถาบนัเกษตรกร ปีท่ี 2” ภายใตชุ้ดโครงการการวจิยั การขบัเคล่ือนการ
พฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็นธรรมระยะท่ี 8 ซ่ึงจะเป็นการวจิยั เพื่อต่อยอดการพฒันาระบบส่งเสริมการ
เรียนรู้ผา่นกลไกสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนเพื่อยกระดบัสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายเครดิตยเูน่ียน พร้อมทั้งเพื่อ
สร้างตวัแบบและแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับชุมชนเขม้แขง็ท่ีมีกลไกของระบบเครดิตยเูน่ียนสนบัสนุน 
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1.2 ค ำถำมวจัิย 
  1.2.1 รูปแบบและแนวปฏิบติัการยกระดบัของเกษตรกรควรมีองคป์ระกอบอยา่งไรเพื่อช่วยเสริมสร้าง

สมรรถนะเกษตรกรและก่อใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และเป็นผลดีต่อเกษตรกรตลอดจนมีส่วนในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ  

1.2.2 กระบวนการเช่ือมโยงของเกษตรกรท่ีมีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน หรือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
แห่งประเทศไทย จ ากดั เป็นแม่ข่ายควรมีบทบาทอยา่งไรในการช่วยเช่ือมโยงเครือข่าย 
 
1.3 วตัถุประสงค์โครงกำร 

1.3.1 เพื่อต่อยอดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นกลไกสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนเพื่อยกระดบั
สมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

1.3.2  เพื่อสร้างตวัแบบและแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับชุมชนเขม้แขง็ท่ีมีกลไกของระบบเครดิตยเูน่ียนสนบั 
สนุน 
 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 

1.4.1 ภาคีเครือข่ายนกัวจิยัและท่ีปรึกษาในระดบัชุดโครงการ “การขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็นธรรม” ในฐานะทีมวจิยัเชิงกลยทุธ์ 

1.4.2 ภาคีเครือข่ายนกัวจิยั และแกนน าเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร สมาชิกเครดิตยเูน่ียน 
 
1.5 กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ในระดบัปฏิบติัการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั  
ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูจ้ดัการสาขา  ผูจ้ดัการฝ่าย  ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย  หวัหนา้พฒันาสหกรณ์ 
และเจา้หนา้ท่ีพฒันาสหกรณ์ จาก 6 ภูมิภาคและส านกังานใหญ่ ช.ส.ค.  จ  านวน 20 คน  ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะน าหลกัสูตร
ไปถ่ายทอดและพฒันาสู่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในพื้นท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบดูแล 
 
1.6 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระยะเวลาตามสัญญา 12 เดือน ระหวา่งเดือน มีนาคม 2558 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 
 
1.7 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 กรอบแนวคิดการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 8 จะเป็นไปในรูปแบบของการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนรว่มโดยการตอ่ยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยของชุดโครงการฯเพื่อน าทุนความรู้/นวัตกรรมคลัง

ความรู้/แหลง่เรียนรู้ (ศูนย์สารสนเทศและศูนย์เรียนรู้มีชีวติ) และทุนทางสังคมได้แก่ภาคีพันธมิตรที่เป็น

เครือขา่ยที่สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ชุมชนการยกระดับสมรรถนะการแขง่ขันแก่ภาคีที่เข้ามามีสว่นร่วมการ
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วิจัยสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรป์ระเทศซึ่งการวิจัยในระยะที่ 8 จะประกอบด้วยกลุ่มการวิจัย 2 

กลุ่มภายใต้การบริหารจัดการงานวิจัยของทีมกลยุทธ์ของชุดโครงการได้แก่กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแขง่ขันภายใต้กลไกสถาบันเกษตรกร 

 
1.8  กรอบแนวทำงกำรวจัิย 
 1.8.1 การออกแบบและวางระบบการวจิยัของชุดโครงการและโครงการวจิยั ประกอบดว้ย ทีมกลยทุธ์ 
ผูท้รงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษา แผนงานวจิยั คลงัขอ้มูล/ส่ือเรียนรู้  ชุดความรู้ ดงัน้ี  
 1.8.2  การขบัเคล่ือนกระบวนการวจิยั  การจดัความรู้แก่ภาคีวจิยั การจดัเวทีถอดบทเรียน การให้
ค  าปรึกษาและแนะน าแก่ทีมวิจยั ภาคี และการติดตามประเมินผลการวจิยั 

             
รูปท่ี 1.1 กรอบแนวทางการวิจยั 
 
1.9  วธีิกำรด ำเนินกำร 

1.9.1  ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างความเขา้ใจใน Logical Framework และก าหนดสมรรถนะสมาชิก
สหกรณ์และผูน้ าสหกรณ์  

1. ศึกษาโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการท างานร่วมกบัทีมงานวิจยั เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 17 
เมษายน 2558 ณ ห้องประชมุชัน้ 2 สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์  ประกอบดว้ย  

1. รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัรวาท   ผูอ้  านวยการสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
 2. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร  นกัวจิยั 
 3. นางสาวอรวภิา  มากม่ิง  เจา้หนา้ท่ีวจิยั 
 4. นางเครือวลัย ์ ชลนยั   หวัหนา้โครงการทีมวจิยั 
 5. นางสาวกรรณิกา  เขียวโมรา  นกัวจิยัโครงการทีมวิจยั 

6. นางสาวจนัทร์จิฬา นวลศรี  นกัวจิยัโครงการทีมวิจยั 
เพื่อใหต้อบโจทยข์อง ค าวา่ สมรรถนะ คือ คุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องผูน้ า  ดงันั้นงานวจิยัในปีท่ี 2 น้ี  ควรจะ
น าคณะกรรมการมาเขา้ร่วมดว้ย โดยตอ้งประกาศคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีพึ่งประสงค ์    โดยการ Review 
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Literature งานวจิยัท่ีผา่นมาไดข้อ้สรุปมิติหลกัสูตรผูน้ าในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558  โดยสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ จะช่วยใน
การด าเนินงานเพื่อยกร่างสมรรถนะสมาชิก / สมรรถนะผูน้ าเครดิตยเูน่ียน  โดยผา่นท่ีประชุมในลกัษณะของ 
Focus group   เพื่อยกร่างหลกัสูตรเชิงระบบ มีการทดลองใชห้ลกัสูตร ตลอดจนมีเคร่ืองมือในการประเมินผล
หลกัสูตรท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  โดยจะไดข้อ้สรุปเชิงนโยบาย เพื่อใหส้ถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน
ใชเ้ป็นหลกัสูตรท่ีบรรจุไวใ้ห้กบัสถาบนัเครดิตยเูน่ียน  เป็นหลกัสูตรท่ีคิดคน้จากการท าวจิยัในคร้ังน้ี  ส าหรับ
การวางแผนการท างานโครงการวจิยัในเดือนพฤษภาคม 2558  ใหด้ าเนินการหาความหมายของ ผูน้ า  และ
สมรรถนะของผูน้ าท่ีพึงประสงค ์  โดยการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไวคื้อ  คณะกรรมการ
สาขา   คณะกรรมการสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน และผูจ้ดัการสาขา ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั เพื่อระดมความคิดเห็นในการจดัท ายกร่างหลกัสูตรท่ีจะใชใ้นการอบรมใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป  โดยช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2558 จะไดด้ าเนินการอบรมใหก้บักลุ่มเป้าหมายรุ่นท่ี 1 ประมาณ 
30 คน 

2. ศึกษาโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการท างานร่วมกบัทีมงานวิจยั 
3. จดัท ารายละเอียดโครงการวจิยั 
4. จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน 
5. ทีมวจิยัประชุมร่วมกบัทีมกลยทุธ์ สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์   
6. ประชุมทีมวจิยัเพื่อสร้างความเขา้ใจในกรอบและวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

 

1.9.2 จดัท าแผนงานวจิยัการจดัการเรียนรู้ผา่นกลไกสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนช.ส.ค. 
1. ก าหนดกรอบและระยะเวลาในรายละเอียดการวิจยัโดยให้เป็นไปตามผลสรุปการประชุมเชิง

ปฏิบติัการสร้างความเขา้ใจใน Logical Framework และก าหนดสมรรถนะสมาชิกสหกรณ์และผูน้ าสหกรณ์ 
2. จดัท า Inception Report พร้อมรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากทีมกลยทุธ ์
3. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติังาน 

4. การพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้อยา่งเป็นระบบแก่กลุ่มเป้าหมายแก่เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์ 
5. Review Literature งานวจิยัท่ีผา่นมาไดข้อ้สรุปมิติหลกัสูตรผูน้ าในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ ช.ส.ค. เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 
 
1.9.3 ทีมงานวจิยัจดัร่างหลกัสูตรผูน้ าท่ีพึงประสงค ์เพื่อน าเขา้พิจารณาในเวทีการยกร่างสมรรถนะ

สมาชิก/สมรรถนะผูน้ าเครดิตยเูน่ียน 
1.9.4 จดัประชุมร่วมกบัทีมท่ีปรึกษา เพื่อยกร่างสมรรถนะผูน้ า จ  านวน 4 คร้ัง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัสูตร

ตน้แบบของผูน้ า โดยมีตวัแทนจากฝ่ายวชิาการและพฒันา ซ่ึงเป็นทีมผูว้จิยั ร่วมกบัตวัแทน ช.ส.ค. สาขา 1 คน 
และตวัแทนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 2 คน  
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1.9.5 ด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้แนะน าของทีมท่ีปรึกษาพร้อมกบัพฒันาส่ือในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

1.9.6 ทดลองใชห้ลกัสูตร 

1.10  ผลผลติ 
 1.10.1 แบบสอบถามก่อนการอบรม  

1.10.2 แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม   
 1.10.3 หลกัสูตร ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ชุดความรู้ 5 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

ชุดหน่วยเรียนรู้ท่ี 1  จิตวญิญาณสหกรณ์ 
ชุดหน่วยเรียนรู้ท่ี 2  ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
ชุดหน่วยเรียนรู้ท่ี 3  กระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ชุดหน่วยเรียนรู้ท่ี 4  การจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใตห้ลกัการสหกรณ์ 
ชุดหน่วยเรียนรู้ท่ี 5  การจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์  

 1.10.4 เอกสารความรู้ รายละเอียดการสอน และส่ือการสอน  
1.10.5 แบบประเมินและติดตามการน าหลกัสูตรไปใช้ 
1.10.6 เอกสารขอ้แนะน า เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์โดยผา่นกลไก

สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 

1.11 ผลลพัธ์ 
 1.11.1 เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดดา้นการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ส าหรับผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  
 1.11.2 ยกระดบัสมรรถนะแก่ผูน้ าสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ เพื่อพฒันาสมาชิก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเป็นเกษตรกร 
 1.11.3 สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน ไดพ้ฒันาหลกัสูตรเพื่อบรรจุเป็นใชใ้นการพฒันาผูน้ าสหกรณ์ และ
ส่งเสริมเกษตรกร 
  
1.12 แผนปฏิบัติงำน 
 แผนปฏิบติังานไดแ้บ่งออกเป็นกิจกรรมงาน ตั้งแต่การประชุมเพื่อเตรียมการ ก าหนดหลกัสูตร ทดลอง
ใชห้ลกัสูตร ตลอดจนติดตามประเมินผล และผลกัดนัการน าหลกัสูตรบรรจุในแผนการพฒันาของสถาบนั
พฒันาเครดิตยเูน่ียนใน อนาคต ประกอบดว้ย กิจกรรม และระยะเวลาปฏิบติังาน (ตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1  แผนการปฏิบติังานของโครงการ 

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

1.ประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างความเขา้ใจใน Logical 
Framework และก าหนดสมรรถนะสมาชิกสหกรณ์
และผูน้ าสหกรณ์ 
1.1 ศึกษาโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการท างานร่วมกบัทีมงานวจิยั 
1.2 จดัท ารายละเอียดโครงการวจิยั 
1.3 จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางในการ
ท างาน 
1.4 ทีมวจิยัประชุมร่วมกบัทีมกลยทุธ์ สถาบนั
วชิาการดา้นสหกรณ์   
1.5 ประชุมทีมวจิยัเพื่อสร้างความเขา้ใจในกรอบ
และวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

        

2.จดัท าแผนงานวจิยัการจดัการเรียนรู้ผา่นกลไก
สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนช.ส.ค. 
  - ก าหนดกรอบและระยะเวลาในรายละเอียดการ
วจิยัโดยใหเ้ป็นไปตามผลสรุปการประชุมเชิง
ปฏิบติัการสร้างความเขา้ใจใน Logical Framework 
และก าหนดสมรรถนะสมาชิกสหกรณ์และผูน้ า
สหกรณ์ 
 - จดัท า Inception Report พร้อมรับขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมจากทีมกลุยทุธ์ 
- ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 1.1  แผนการปฏิบติังานของโครงการ 

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

3.การพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้อยา่งเป็นระบบแก่
กลุ่มเป้าหมายแก่เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์ 
3.1 Review Literature 
งานวจิยัท่ีผา่นมาไดข้อ้สรุปมิติหลกัสูตรผูน้ าในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2558 
3.2 ทีมงานวจิยัจดัร่างหลกัสูตรผูน้ าท่ีพึงประสงค ์
เพื่อน าเขา้พิจารณาในเวทีการยกร่างสมรรถนะ
สมาชิก/สมรรถนะผูน้ าเครดิตยเูน่ียน 
3.3 จดัประชุมร่วมกบัทีมท่ีปรึกษา เพื่อยกร่าง
สมรรถนะผูน้ า จ  านวน 4 คร้ัง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
หลกัสูตรตน้แบบของผูน้ า โดยมีตวัแทนจากฝ่าย
วชิาการและพฒันา ซ่ึงเป็นทีมผูว้จิยั ร่วมกบัตวัแทน 
ช.ส.ค. สาขา 1 คน และตวัแทนสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 2 คน  
3.4  ด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงหลกัสูตรตาม
ขอ้แนะน าของทีมท่ีปรึกษาพร้อมกบัพฒันาส่ือใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
3.5 ทดลองใชห้ลกัสูตร 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้และ
ด าเนินการผา่นกลไกสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน 
- น าหลกัสูตรเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบนั
เพื่อผลกัดนัใหมี้นโยบายการน าไปใชใ้นการเรียนรู้
ในสหกรณ์ 
-จดัอบรมผูน้ าโดยน าหลกัสูตรตน้แบบการยก
สมรรถนะผูน้ า โดยผา่นกลไกการเรียนรู้ของ
สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน 1 คร้ัง 
- ก าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของ
สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน 
-สร้างเครือข่ายภาคีการเรียนรู้โดยผา่นกลไกสถาบนั
พฒันา 
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ตารางท่ี 1.1  แผนการปฏิบติังานของโครงการ 

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

5. การสร้างเคร่ืองมือติดตามประเมินผล การสร้าง
การเปล่ียนแปลง และผลกระทบจากการเรียนรู้
จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายภายใตภ้ารกิจสถาบนั
พฒันาเครดิตยเูน่ียน 
- ทีมวจิยัจดัท าเคร่ืองมือเพื่อติดตามและประเมิน  

        
 
 
 
 
 

 

    

6. การประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการส่งเสริม
การเรียนรู้ จ  าแนกตามกลุ่มเป้าหมายภายใตภ้ารกิจ
สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน 

          
 
 

 
 

 

 

7.การจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายส าหรับการยกระดบั
สมรรถนะการแข่งขนัแก่สมาชิกสหกรณ์และผูน้ า
สหกรณ์ 

          
 
 

  

8. การรายงานความกา้วหนา้ รายงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ และร่วมจดัเสวนาวิชาการประจ าปี 

      
 
 

   
 
 

   
 

 

  



11 
 

บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ผลงานวจิยั โครงการวจิยัเร่ือง “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผา่น

กลไกสถาบนัเกษตรกร” ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงของชุดโครงการ การขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และ
การคา้ท่ีเป็นธรรม ระยะท่ี  7 (ณฐัฐภกัด์ิ  ผูป้รารถนาสิทธ์ิ,2558) ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะน าผลงานวจิยัท่ีจะพฒันา
ระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อไปยกระดบัสมรรถนะเกษตรกร สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
พิจารณาเห็นวา่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ เป็นองคก์รระดบัชาติ 
ท าหนา้ท่ีเผยแพร่จดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหมี้ความเขม้แขง็ มุ่งส่งเสริมพฒันาคนเป็นหลกั เป็นศูนยก์ลาง
ทางการเงินช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ทั้งทางการเงิน และการด าเนินงานอ่ืน ๆ สามารถท่ีจะจดัท าระบบการ
จดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะและสร้างความเขา้ใจแก่เกษตรกรใหมี้การปรับเปล่ียนทศันคติ วธีิคิดและ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ จึงก่อให้เกิดการประสานงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย 
จ ากดั เพื่อเขา้มาเป็นกลไกในการสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ารประกอบอาชีพและการยกระดบัการช้ี
วดัความเป็นอยูท่ี่ดีแก่เกษตรกร ซ่ึงสมาชิกของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงโครงการวจิยัน้ีนบัวา่เป็นประโยชนอยา่งมากต่อสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนฯ จึงเขา้ร่วมจดัท าโครงการวจิยัเร่ือง “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะการ
แข่งขนัผา่นกลไกสถาบนัเกษตรกร” ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะน าผลงานวิจยัท่ีจะพฒันาระบบส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเรียนรู้ เพื่อไปยกระดบัสมรรถนะเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
พร้อมกบัไดรั้บงบประมาณจากส านกังานกองทุนการวิจยั (สกว.) ในการบริหารจดัการโครงการวจิยัชุดน้ี 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพื่อสร้างและพฒันาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดบัสมรรถนะ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมีอาชีพเกษตรกรใหมี้ความพร้อมในการมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนยทุธ์ศาสตร์ประเทศ 

การออกแบบหลกัสูตรเป็นไปในแนวทางของ Backward  Design  ท่ีหยบิยกสภาพปัญหาของเกษตรกร
เป็นประเด็นในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กรอบการประเมินผลการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
กระบวนการออกแบบหลกัสูตรเป็นไปภายใตก้ารมีส่วนร่วม การจดัเวทีถอดบทเรียน และการติดตามประเมิน
ผลการวจิยั  ประกอบดว้ยทีมกลยทุธ์  ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูน้ าเกษตรกร จ านวน  3 คร้ัง ทีมวจิยัลงพื้นท่ีใน
การเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรในเบ้ืองตน้ท าหลกัสูตร 2 คร้ัง ลงพื้นท่ีจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 7 คร้ัง และติดตาม
ผลงานหลงัจากจดัสัมมนา 1 คร้ัง น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามผลมาสรุปผลเพื่อเป็นขอ้มูลในการการพฒันา
หลกัสูตรกระบวนการจดัการเรียนรู้ และการจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผา่นกลไก
สถาบนัเกษตรกร   ใชร้ะยะเวลา 8  เดือน ในการพฒันาตวัแบบหลกัสูตร ประกอบดว้ยหน่วยเรียนรู้  5 หน่วย
เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบดว้ย  มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้ 
วธีิการสอน ส่ือท่ีใชใ้นการสอน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ วธีิและเกณฑ์
และการประเมินผล โดยมีเอกสารสาระการเรียนรู้ คู่มือการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้เพื่อใชป้ระกอบการสอน
รูปแบบต่าง ๆ  31 รายการ เพื่อน าไปทดลองใชห้ลกัสูตรในพื้นท่ีเป้าหมาย 
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 การด าเนินการทดลองใชต้วัแบบหลกัสูตร ความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวิต มีเกษตรกรท่ี
ผา่นการเรียนรู้ภายใตโ้ครงการทดลองใชห้ลกัสูตรใน 3 อ าเภอพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 9 สหกรณ์  จ านวน 
38 คน โดยมีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจ มีการปรับเปล่ียนทั้งในมิติ ทศันคติ วธีิคิดและพฤติกรรม
การท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงานวจิยั  เพื่อจดัท าส่ือความรู้ไปช่วยยกสมรรถนะเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเป็น

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหส้ามารถจดัการหรือด าเนินชีวติและวถีิอาชีพดว้ยตนเอง ก่อใหเ้กิดความ

ตระหนกัและปรับเปล่ียนทกัษะ และทศันคติต่อการด ารงชีวติใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ประเมินจากค่าร้อยละ

ความรู้ ความเขา้ใจ หลงัจากไดรั้บความรู้ท่ีมากกวา่ก่อนสัมมนา และทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

จากการติดตามขอ้มูลจากเกษตรกรเป้าหมาย 

1. เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดดา้นการจดัการเรียนรู้ ส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและน าไปสู่การ
ขยายผลในขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 2. ไดอ้งค์ความรู้ ตวัแบบและแนวปฏิบติัท่ีดีตลอดจนขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันากลไกและระบบ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้สู่ขบวนการเครดิตยูเน่ียน เพื่อการยกระดบัสมรรถนะแก่สมาชิกสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนใหมี้ความพร้อมในการมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ 

-ความมัน่คงทางอาหาร การเขา้ถึงอาหารท่ีมีอยา่งเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ  
อาหารมีความปลอดภยั และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความตอ้งการ ตามวยัเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
รวมทั้งการมีระบบการผลิตท่ีเก้ือหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวทิยา และความคงอยูข่องฐาน
ทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภยัพิบติั 

-ความมัน่คงทางสุขภาพ การท่ีมนุษยมี์สุขภาวะทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ การเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุข เพื่อมีสุขภาพดีปลอดจากโรคภยัต่างๆ และความเจบ็ไขไ้ดป่้วยอ่ืนๆ รวมถึงการเขา้ถึงบริการดา้น
การรักษาพยาบาลทุกๆ คน ไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย ถึงขั้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 
หรือการด าเนินชีวิตตามปกติ 

-ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึงการท่ีประชาชนมีอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดเ้พียงพอในการ
ด ารงชีวิต โดยมีปัจจยัพื้นฐานท่ีเพียงพอในการพึ่งตนเอง การน าขอ้มูลบญัชีครัวเรือนมาวเิคราะห์เพื่อใชใ้นการ
วางแผนตนเองและครอบครัว ตลอดจนวางแผนพฒันาชุมชน 

-ความมัน่คงทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงการท่ีมีการอนุรักษ ์ พฒันา คุม้ครองบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยา่งเป็นธรรมและย ัง่ยนื 

- ความมัน่คงทางสังคม หมายถึงการท่ีประชาชนด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข มีชีวติท่ียนืยาวอยา่งมี 
คุณภาพ มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม็แขง็ สังคมสงบสุข มีความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น มีความเอ้ืออาทร
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั โดยไม่มีการกีดกนัและแบ่งแยกของคนในสังคม 
 3.ไดผู้น้  าการเปล่ียนแปลงท่ีผา่นการสัมมนาเชิงปฏิบติัการภายใตห้ลกัสูตรเรียนรู้ ท่ีมีสมรรถนะและมี
ความพร้อมในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ 
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 4. เกิดเป็นเครือข่ายภาควชิาการมีการบูรณาการความร่วมมือกนัระหวา่งวิทยากร สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากัด เพื่อการเสริมพลังกันในการพัฒนาเกษตรกรตาม
ยทุธศาสตร์ประเทศ 

ส่ิงท่ีคน้พบจากวิจยั การสร้างและพฒันาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีมีอาชีพเกษตรกรใหมี้ความพร้อมในการมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนยุทธ์ศาสตร์ประเทศ  ตาม
เน้ือหาหน่วยเรียนรู้ท่ี 1-5 ของหลักสูตรตามโครงการวิจยัฉบบัน้ี ได้มีการรวบรวมเน้ือหาเข้าด้วยกันเป็น
หลกัสูตรเดียวกนัมีความต่อเน่ืองและสอดคล้อง ซ่ึงแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนจะเป็นในรูปแบบของการให้
ความรู้แต่ละเร่ือง  ๆ ไป เช่น ทางดา้นสุขภาพก็เป็นหนา้ท่ีของสาธารณสุข  ดา้นการเงิน บญัชี ก็เป็นหนา้ท่ีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์  ซ่ึงขาดความต่อเน่ือง ประสบการณ์ตรง และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคิด
วเิคราะห์ร่วมกบัเกษตรกรดว้ยกนั  

องค์ความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย โครงการวิจยัฉบบัน้ีท าให้เกษตรกรมีการปรับเปล่ียน
ทศันคติในเร่ืองต่างๆสามารถน าขอ้มูลไปปรับใชก้บัการด ารงชีวิตประจ าวนั ซ่ึงจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะ
ของเกษตรกรไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ถา้จะท าใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบมากกวา่น้ี จ ำเป็นต้องมี
กำรจัดท ำหลกัสูตรเพิม่เติมทีน่อกเหนือจำกคู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้หลกัสูตรนี้ด้วยเช่นกัน โดยการเพิ่มเน้ือหาใน
เร่ืองโซ่อุปทาน กระบวนการสร้างเครือข่าย และการจดัท าแผนการผลิตกบัเกษตรกร ซ่ึงจากการสอบถามขอ้มูล
จากผูน้ าเกษตรกรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวน้ี และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร  อนัจะท าใหเ้กษตรกรไม่มีความสุข ไม่มีความมัน่คงในชีวิตได ้ จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาวิจยั
เพิ่มเติมต่อไปถึงกระบวนการตลาด กระบวนการผลิตทางเกษตร องคค์วามรู้การจดัท าแผนการประกอบอาชีพ
ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม
ขบัเคล่ือนยทุธ์ศาสตร์ประเทศ   

ขอ้เสนอแนะจากโครงการวจิยัทีมวจิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการเชิงนโยบายต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิต    
ยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ในฐานะท่ีเป็นองคก์ารระดบัชาติมีบทบาทในส่งเสริมและดูแลสหกรณ์ 
เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ ดงัน้ี 

1. การส่งเสริม ผลกัดนั และเผยแพร่หลกัสูตรความสุข ความสมดุล ความมัน่คงของชีวติ 
1.1 ส่งเสริมใหค้วามรู้กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีความเขา้ใจในการด าเนินการตามหลกัสูตรน้ี 

โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ จดัอบรมใหค้วามรู้กบัผูน้ าสหกรณ์ 
1.2 จดัท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ ส่ือการสอนใหก้บับุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพื่อใชใ้นการ 

เผยแพร่ความรู้ไปยงัสหกรณ์สมาชิก 
1.3 ผลกัดนัใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนน าองคค์วามรู้จากหลกัสูตรน้ีบรรจุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ 

หลกัสูตรท่ีได้ด าเนินการอยู่แล้วโดยจดัอบรมให้ความรู้กบัสมาชิกก่อนเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน อาทิเช่น หลกัสูตรเครดิตยเูน่ียนพื้นฐาน หลกัสูตรบทบาทหน้าท่ีสมาชิก หลกัสูตร
บทบาทหนา้ท่ีคณะกรมการ 
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1.4 เผยแพร่องค์ความรู้ไปยงัเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แลว้ในพื้นท่ี เช่น กลุ่มอสม. กลุ่มอบต. กลุ่ม
กองทุนหมู่บา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตาม
เน้ือหาหลกัสูตรหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย เพื่อน าไปใชใ้นทิศทางเดียวกนักบักลุ่มเกษตรกร 

2.  การเพิ่มเติมองคค์วามรู้ ซ่ึงจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของเกษตรกรไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ 

ถา้จะท าใหส้มบูรณ์นั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งศึกษาวจิยัเพิ่มเติมต่อไปถึง กระบวนการตลาด กระบวนการ
ผลิต ทางเกษตรในแต่ละพื้นท่ีใหค้รบถว้น เพื่อท่ีจะท าให้เกษตรกรสามารถยกสมรรถนะของตนเองได้
อยา่งสมบูรณ์ โดยการมีองคค์วามรู้มาจดัท าแผนการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพไดด้งัน้ี 

2.1 การจดัการโซ่อุปทานให้กบัเกษตรกร  
2.2 กระบวนการสร้างเครือข่าย  
2.3  การจดัท าแผนการผลิต  
2.4  การพฒันาอาชีพ  

 เน้ือหาถดัจากน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ทฤษฏีการพฒันาหลกัสูตร
เพื่อการเรียนรู้ 
 
2.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
 ค าว่า  “เครดิตยูเน่ียน”   เป็นค าท่ีฟริดริช วิลเล่ียม ไรฟ์ไฟเซน      ผูริ้เร่ิมก่อตั้งสมาคม ลกัษณะน้ี
ก าหนดให้เม่ือเขาไดคิ้ดคน้ และริเร่ิมจดัตั้งสมาคมแรกในประเทศเยอรมนันี ประกอบดว้ย ค าท่ีแสดงปรัชญา
ของสมาคมน้ีไวช้ดัแจง้ 2 ค า คือ ค าวา่ “เครดิต (Credit)” หมายความวา่ “ความเช่ือถือไดค้วามไวว้างใจได้” 
และ ค าว่า “ยเูน่ียน (Union)” หมายความวา่ “การรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั” เม่ือรวมความทั้งสองค าเขา้ดว้ยกนั 
แปลความตามรูปศพัท ์ท่ีปรากฎจะหมายความวา่ การรวมเอาความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เขา้เป็นหน่ึงเดียวกนั 
แต่เน่ืองจากสมาคมน้ีมีลกัษณะของสหกรณ์เต็มตวัจึงเรียกกนัวา่ “สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” ซ่ึงก็แปลความตาม
รูปศพัท์ท่ีปรากฎไดว้่าการรวมเอาคนท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจกนัไวว้างใจกนัได้เขา้เป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อด าเนินงาน
ร่วมกนัใหบ้รรลุจุดหมาย (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั : 2524 : 38) 
 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นสมาคมท่ีรวมคนเขา้ดว้ยกนัตามลกัษณะสหกรณ์ ด าเนินกิจการ ตามหลกั
และวิธีการสหกรณ์สากลเช่นเดียวกบัสหกรณ์อ่ืน ๆ กิจการของสหกรณ์ประเภทน้ีจะระดมเงินออมท่ีสมาชิก
รายบุคคลสามารถกระท าไดน้ ามาเป็นทุน    เพื่อจดับริการสินเช่ือให้สมาชิกน าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีเหมาะสม บริหารกิจการของสมาชิกโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ย
บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั  ประกอบอาชีพการงานในถ่ินเดียวกนัหรือในองคก์รเดียวกนั เป็นสมาชิก
ในสมาคมเดียวกนั ดว้ยเหตุท่ี สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จดัตั้งข้ึนตามขอ้ก าหนดในกฎหมายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จึงมีสิทธิเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาตามกฎหมาย คือ สามารถจดัท านิติกรรมใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและให้สิทธิไวทุ้กกรณี สมาชิกมีความรับผิดชอบเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนครอบครองไวใ้นสหกรณ์ 
(CUNA Supply Corporation : 1968:1) 
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 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นองคก์ารท่ีเป็นกลางทั้งทางดา้นการเมืองศาสนาเช้ือชาติและผิวพรรณ เป็น
การรวมคนท่ีรู้จกักนัเขา้ดว้ยกนั เพื่อหาทางช่วยเหลือกนัและกนัในเร่ืองของความสุข ความเจริญ ความครบ
ครันของชีวิต สหกรณ์ประเภทน้ีมุ่งเนน้ความมีคุณสมบติัท่ีดี ของสมาชิกเป็นพิเศษ คือ มุ่งสร้างความเป็นผูมี้
ศีลธรรมอนัดีงามของสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไม่จ  าเป็นตอ้งมีรายไดป้ระจ า แต่สมาชิกจะตอ้ง
มีความสามารถประหยดัและอดออม น าเงินท่ีออมไดม้าสะสมเป็นค่าหุ้น ตามความสามารถของแต่ละคน 
(ประพนัธ์ เศวตนนัทน์ : 2529 : 33)  

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นกิจการท่ีไม่แสวงหาก าไรสูงสุด ส าหรับองคก์าร คณะกรรมการสหกรณ์
ด าเนินงานด้วยความอาสาสมคัร ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน บริหารองค์การด้วยหลักการ
ประชาธิปไตย ไม่ใช่องคก์ารท่ีระดมเงินทุนเพื่อให้การสงเคราะห์หรือองคก์ารการกุศล ไม่ใช่องคก์ารท่ี ระดม
เงินทุนมาผลดักนัน าไปใช ้เช่น วงแชร์ท่ีรู้จกักนัทัว่ไป แต่สหกรณ์ประเภทน้ีมุ่งระดมเงินทุนเพื่อให้บริการตาม
ความเดือดร้อนจ าเป็นของสมาชิก (CUNA Supply Corporation : 1968 : 1)  

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นธนาคารของประชาชนท่ีให้บริการสะสมทรัพย์ และบริการสินเช่ือท่ีมี
กระบวนการท่ีง่ายและสะดวกสบายแก่สมาชิก ภายใตก้ารควบคุมและบริหารงานของสมาชิกเอง สมาชิก ของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะไดรั้บการศึกษาให้มีคุณธรรมความดีในมโนส านึก  และแสดงออกเป็นกิจนิสัย ภายใน
กระบวนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทุกคนจะไดรั้บการส่งเสริมให้ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อให้สามารถ
ประหยดัเงินและมีก าลงัสะสมเงินค่าหุ้นให้สูงข้ึนอย่างสม ่าเสมอ เม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือมีความ
จ าเป็นก็สามารถขอใชบ้ริการสินเช่ือท่ีคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีเป็นธรรม สหกรณ์ประเภทน้ีมกัถูกเรียกขานวา่เป็น
ธุรกิจภายใตจิ้ตตารมณ์  นอกจากบริการทางการเงินแก่สมาชิกแล้ว สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนยงัเน้นการให้
การศึกษาดา้นต่างๆ อนัเป็นคุณประโยชน์ต่อการด ารงชีพของสมาชิกดว้ยการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน จึง
เป็นเสมือนโรงเรียนเพื่อชีวิตของมวลสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนยึดมัน่ในความเสมอภาคและภราดรภาพ
แห่งความเป็นมนุษยข์องสมาชิก มีกิจกรรมการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต่างๆ อยูเ่สมอ 
จึงเป็นกระบวนการปลูกฝังประชาธิปไตยขั้นมูลฐานแก่ประชาชน ซ่ึงเท่ากบัช่วยส่งเสริมการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั : 2524 : 40) 

ประเทศไทยได้มีความสัมพนัธ์กบัประเทศทางตะวนัตกมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตยุโรปในช่วงท่ี
ประเทศแถบน้ีท าการล่าอาณานิคมในเอเซีย จึงมีผลให้คนไทยเปล่ียนแปลงแบบแผนการผลิตขา้วจากการผลิต
เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกหรือคา้กบัต่างประเทศพ่อคา้คนกลางและนายทุนเร่ิมเขา้
มามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่น้ีมากข้ึน สถานการณ์ดงักล่าวผลกัดนัใหช้าวนาตกเป็นหน้ีนายทุนและ
พ่อคา้คนกลาง ตอ้งสูญเสียท่ีดินท ากินและอพยพไปหาท่ีใหม่แต่ก็เขา้สู่วฏัจกัรเดิม ภาวะความยากจนเขา้
ครอบง าชาวนาไทยทัว่ไป รัฐบาลในสมยัปี พ.ศ. 2457 ไดพ้ยายามหาทางหยุดย ั้งปัญหาดงักล่าว ในท่ีสุดก็ได้
ริเร่ิมน าเอาระบบสหกรณ์หาทุนแบบของไรฟไฟเซน เขา้มาริเร่ิมจดัตั้งข้ึนตามค าแนะน าของ เซอร์ เบอร์นาร์ด 
ฮนัเตอร์ ( Sir Bernard Hunter) นายธนาคารกลาง ชาวองักฤษแห่งเมืองมทัราช ประเทศอินเดีย ท่ีต  าบลวดั
จนัทน ์อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2459 ช่ือ “สหกรณ์วดัจนัทน์ไม่จ  ากดัสินใช”้ 
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ซ่ึงก็คือสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนัน่เอง สหกรณ์นั้นใชห้ลกัและวิธีการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน แต่
ไม่มีใครรู้จกัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน คงรู้จกัในนามสหกรณ์หาทุนมากกว่ามีเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาสหกรณ์
จากต่างประเทศกบันกัวิชาการสหกรณ์ในสมยันั้นท่ีเขา้ใจวา่สหกรณ์วดัจนัทน์เป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ช่ือ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพิ่งจะเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในหมู่คนไทย เม่ือมีนกัพฒันาในกลุ่มศาสนาคริสต ์นิกายคาทอลิกได้
จดัการสัมมนาเร่ือง “การพฒันาเครดิตยเูน่ียน” ข้ึนในกรุงเทพมหานคร ท่ีบา้นเซเวียร์ใกลอ้นุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
เม่ือปี พ.ศ. 2505 และเสริมย  ้าดว้ยการจดัสัมมนาเร่ือง “เครดิตยเูน่ียน”ของสมาคมเครดิตยเูน่ียนแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริการ่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดว้ยความสนับสนุนของรัฐบาลไทยในปีพ.ศ. 2506 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน จากนั้นมาอีก 2 ปี กลุ่มนกัพฒันาเอกชนซ่ึงประกอบดว้ย นายแพทย ์
อาจารยม์หาวิทยาลยัและนกัศึกษาตลอดจนเจา้หนา้ท่ีพฒันาเอกชน ซ่ึงร่วมกนัด าเนินงานในศูนยพ์ฒันาสลมั
ห้วยขวาง ช่ือศูนยก์ลางเทวาไดริ้เร่ิมจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูน่ียนข้ึนในหมู่ชาวสลมัแห่งนั้น เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2508 ให้ช่ือวา่“กลุ่มเครดิตยูเน่ียนศูนยก์ลางเทวา” มีสมาชิกเร่ิมแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรกจาก
บรรดาสมาชิก ซ่ึงส่วนมากเก็บขยะและคา้ขายเล็กๆ นอ้ยๆ ได ้  360 บาท กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแห่งแรกของ
ประเทศไทยน้ีไม่เป็นท่ียอมรับของทางราชการในระยะเร่ิมตน้จึงได้รับความอุปถมัภ์จากนักบวชในศาสนา
คริสตนิ์กาย คาทอลิก คือ บาทหลวง อลัเฟรด บอนแนงคก์บันายแพทยน์กัพฒันาชาวสลมัช่ือ นายแพทยช์วลิต 
จิตรานุเคราะห์   

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีเป้าหมายสูงสุดท่ีการพฒันาคนให้มีคุณภาพและศกัยภาพ ท่ีจะท างานให้หมู่
คณะ ช่วยพฒันาความเจริญกา้วหน้า ความมัน่คงแก่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ด้วยหลกัการพฒันาจิตใจ พฒันา
เศรษฐกิจและพฒันาสังคมใหมี้ดุลยภาพ โดยมุ่งใหค้นมีในส่ิงต่อไปน้ี 

1. มีการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งทางโลกและทางธรรมมากข้ึน  ทุกคนสามารถเรียนรู้ปัญหาของคน ของ
สังคมรอบขา้งดว้ยตนเอง เรียนรู้วธีิการแกปั้ญหาเรียนรู้ท่ีจะสร้างความเป็นอยูดี่ท่ีร่วมกนั ตลอดจน
เรียนรู้เร่ืองตางๆ ท่ีจะสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีร่วมกนั 

2. มีความจ าเริญในทรัพย ์และจ าเริญในธรรมร่วมกนัมากข้ึน คนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน
และสังคมสันติสุข ปราศจากภยัและอบายมุข ผูค้นเป็นดีอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติสุข 

3. มีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ด้วยกนั ทุกคนในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจะเป็นผูมี้เกียรติ
เสมอภาคกนั ไม่ถูกเหยยีดหยาม แบ่งชนชั้น มีเกียรติ มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั 
สรุปไดว้า่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมุ่งพฒันาคนใหส้ามารถอยูใ่นสังคมท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง 

ร่วมกนัไดโ้ดยสันติสุข สามารถสร้างสรรคแ์ละสังคมและเศรษฐกิจใหเ้อ้ือต่อความเป็นอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วตัถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ก็คือ การส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเองเพื่อร่วมกนัท าธุรกิจ
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและบนพื้นฐานคุณธรรม  5 ประการ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกนั
และวางใจกนั รวมทั้งจริยธรรมอนัดีงาม การปะหยดัและการออม เป็นตน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและ
ส่วนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถช่วยใหทุ้กคนอยูดี่กินดี 
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 จิตตารมณ์ (สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช)้ คุณธรรม 5 ประการ (ซ่ือสัตย ์เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกนั
วางใจกนั) เป็นหลกัจริยธรรมท่ีสอนใหส้มาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนรักใคร่กนัฉนัทพ์ี่นอ้ง สอนให้มีความ
เมตตา กรุณาต่อกนัและกนั ใหมี้ความเช่ือและยึดมัน่วา่หากทุกคนในสหกรณ์มุ่งแต่จะให้ซ่ึงกนัและกนั โดยไม่
แสวงหา ส่ิงตอบแทนแลว้เราจะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเหนียวแน่นช่วยใหทุ้กคนอยูดี่ กินดี 
 หลกัการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ก าหนดข้ึนภายใตป้รัชญาแห่งการร่วมมือกนัของคนใน
สังคมเดียวกนั ยึดถือคุณค่าแห่งความเสมอภาค ภราดรภาพของคน การพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ในทางปฏิบติัแมจ้ะมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปบา้งดว้ยความมีความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพภูมิศาสตร์ แต่เป้าหมายส าคญัก็คือ การพฒันาคุณภาพชีวิต การอยู่ร่วมกนัฉนัทพ์ี่น้องอย่างสันติสุขของ
คนในสังคม และการให้การศึกษาอบรอย่างต่อเน่ือง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมุ่งจดัการศึกษาอย่างจริงจงัแก่
สมาชิก คณะกรรมการ และเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ตลอดจนบริการการศึกษาแก่คนทัว่ไปในเร่ืองเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตยและความรับผดิชอบ 
 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเป็นองค์การท่ีออกแบบและจดัตั้งให้เป็นของมวลสมาชิก เพื่อสมาชิก โดย
สมาชิก มิใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มคนจึงตอ้งด าเนินงานภายใตค้วามเห็นพร้อมของมวลสมาชิก
อยา่งเคร่งครัด ส าหรับการบริหารและการจดัการ เป็นกระบวนการสากล ซ่ึงองคก์ารต่าง ๆ จะใชก้ระบวนการ
เดียวกนั แตกต่างกนัในเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ท่ีตอ้งการบรรจุเท่านั้น องคก์ารสหกรณ์มีเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์มุ่งจดับริการท่ีดีแก่สมาชิกไม่มุ่งเน้นการแสวงหาก าไรสูงสุด โดยใช้กระบวนการบริหารและ
จดัการ 5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการบุคคล การอ านวยการ การควบคุม และสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนมุ่งใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือพฒันาคน ใหมี้คุณภาพทั้งทางจิตใจ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ซ่ึงคนท่ีมี
คุณภาพเหล่าน้ีจะช่วยพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติไดใ้นท่ีสุด 
 
ขอ้มูลจ านวนสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย (รายงานสถิติข้อมูลชุมนมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั  : 2558)  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นองค์กรการเงินท่ีจดัตั้งในแหล่งชุมชนท่ีอาศยัในวง
สัมพนัธ์เดียวกนัมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยน าเงินของตนเองท่ีสะสมไวเ้ป็นทุน จดัการทุน
ของตนเองสร้างระบบการเงินของชุมชนโดยชุมชน ขบวนการเครดิตยูเน่ียนมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนทั้งในเขต
เมืองและชนบท ตั้งอยู่ในชุมชนซ่ึงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
66.20 ขอ้มูลเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  ณ  31 ธนัวาคม 2558  ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1 จ  านวนจงัหวดัท่ีมีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ    
ล ำดบัที ่ สำขำ พืน้ทีภ่ำค/จงัหวดั จงัหวดัทีม่ ีCU/แห่ง 

1 สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 20 
2 สาขาภาคกลาง 26 24 
3 สาขาภาคเหนือ 11 11 
4 สาขาภาคใต ้ 15 14 
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5 สาขาภาคตะวนัออก 4 4 
6 สาขาจงัหวดัเพชรบุรี 1 1 

 รวม  6  สำขำ 77  74 

 
ตารางท่ี 2.2 จ  านวนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ณ  31 ธนัวาคม 
2558 
   

                                                                                                       
ประเภทของเครดติยูเนี่ยน  

สำขำ สำมญั สมทบ สะสม รวม(แห่ง) 

  เครดติยูเนี่ยน องค์กรอืน่   
สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 159 127 12 23 321 
สาขาภาคกลาง 126 121 22 28 297 
สาขาภาคเหนือ 117 156 1 18 292 
สาขาภาคใต ้ 83 52 7 15 157 
สาขาภาคตะวนัออก 37 25 8 1 71 
สาขาจงัหวดัเพชรบุรี 45 14 8 1 68 

รวม 567 495 58 86 1,206 

                     หน่วย=แห่ง 
ตารางท่ี 2.3 แยกตามลกัษณะท่ีตั้งแยกตามสาขาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
   
   

                                              

ลกัษณะสถำนทีต่ั้ง (แห่ง) 

สำขำ ชุมชน
ชนบท 

ชุมชน
เมอืง 

ชุมชน
แออดั 

สถำนประกอบกำร/
โรงงำน 

สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน/
องค์กรอืน่ 

รวม 

สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 241 60 - 4 3 1 309 

สาขาภาคกลาง 94 117 6 34 18 6 275 

สาขาภาคเหนือ 218 51 - 2 18 2 291 

สาขาภาคใต ้ 126 24 - - - - 150 

สาขาภาคตะวนัออก 36 17 - 7 3 - 63 

สาขาจงัหวดัเพชรบุรี 45 13 - 2 - - 60 

รวม 760 282 6 49 42 9 1,148 

           หนว่ย =แหง่ 
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2.2 มโนทัศน์ส ำคัญเกีย่วกบัหลกัสูตร และทฤษฏีหลกัสูตร 

        ค  าว่า “หลกัสูตร” แปลมาจากค าในภาษาองักฤษว่า “curriculum” ซ่ึงมีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า 
“currere” หมายถึง “running course” หรือ เส้นทางท่ีใชว้ิ่งแข่ง ต่อมาไดน้ าศพัท์น้ีมาใชใ้นทางการศึกษาว่า 
“running sequence of course or learning experience” (Armstrong, 1989 : 2) เป็นการเปรียบเทียบหลกัสูตร
เสมือนสนามหรือลู่วิ่งให้ผูเ้รียนจะตอ้งฟันฝ่าความยากของวิชา หรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรเพื่อความส าเร็จ มีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของค าวา่หลกัสูตรหลายท่าน ยกตวัอยา่งเช่น 
ไทเลอร์ (Tyler. 1949: 79) ไดส้รุปวา่หลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีเด็กจะตอ้งเรียนรู้ทั้งหมด โดยมีโรงเรียนเป็นผูว้างแผน
และก ากบัเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา กู๊ด (Good. 1973: 157) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไว ้3 
ประการ ดงัน้ี คือ  

หลกัสูตร หมายถึง เน้ือหาวิชาท่ีจดัไวเ้ป็นระบบให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา เพื่อส าเร็จหรือรับประกาศนียบตัร
ในสาขาวิชาหน่ึง 2. หลักสูตร หมายถึง เค้าโครงสร้างทัว่ไปของเน้ือหาหรือส่ิงเฉพาะท่ีจะต้องสอน ซ่ึง
โรงเรียนจดัใหแ้ก่เด็กเพื่อใหส้ าเร็จการศึกษาและสามารถเขา้ศึกษาต่อในทางอาชีพต่อไป 3. หลกัสูตร หมายถึง 
กลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์ท่ีก าหนดไว้ให้ผู ้เรียนได้เรียนภายใต้การแนะน าของโรงเรียนและ
สถานศึกษา วิชยั วงษใ์หญ่ (2537: 12) ไดใ้ห้แนวคิดวา่ หลกัสูตร คือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ีจดัให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็นชาติไทยและมาตรฐานท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน
ตอ้งการ สงดั อุทรานนัท ์(2538: 6) กล่าว หลกัสูตร หมายถึง ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี  

1. หลกัสูตร คือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนในลกัษณะของรายวิชา ซ่ึงประกอบไปด้วยเน้ือสาระท่ีจดัเรียงล าดบั
ความยากง่าย หรือเป็นขั้นตอนอยา่งดีแลว้  

2. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางเรียนซ่ึงได้วางแผนล่วงหน้าเพื่อมุ่งหวงัจะให้เด็กได้
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีตอ้งการ  

3.หลกัสูตร เป็นส่ิงท่ีสังคมสร้างข้ึนส าหรับใหป้ระสบการณ์ทางการศึกษาแก่เด็กในโรงเรียน  
4. หลกัสูตร ประกอบดว้ยมวลประสบการณ์ทั้งหมดของผูเ้รียน ซ่ึงเขาไดท้  าไดรั้บรู้ และไดต้อบสนอง

ต่อการแนะแนวของโรงเรียน 

 จากแนวคิดขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ หลกัสูตร คือ แนวทางในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให ้
บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล มาตรฐานหลกัสูตรแกนกลาง และความตอ้งการชุมชน
ทอ้งถ่ิน  
   ส่วนค าวา่     “การพฒันาหลกัสูตร”      มีนกัศึกษาหลายไดใ้ห้ความหมายไว ้ยกตวัอย่าง เช่น กู๊ด           
( Carter  V. Good,  1973 :  157 -158 ) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่  การพฒันาหลกัสูตรเกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ คือ การ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลกัสูตร การปรับปรุงหลกัสูตรเป็นวิธีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งหน่ึง เพื่อให้เหมาะ
กบัโรงเรียนและระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอนวสัดุอุปกรณ์ วธีิสอนรวมทั้งการประเมินผล ส่วนค าวา่ 
การเปล่ียนแปลงหลกัสูตร  หมายถึงการแกไ้ขหลกัสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการ
เรียนใหม่ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525 : 10) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตร คือ การพยายามวางโครงการท่ีจะช่วยให้
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นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตรงตามจุดหมายท่ีก าหนดไว ้หรือการพฒันาหลกัสูตรและการสอนคือ ระบบโครงสร้างของ
การจดัโปรแกรมการสอน ก าหนดจุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ การปรับปรุงต ารา แบบเรียน คู่มือครู และส่ือการ
เรียนต่าง ๆ การวดัและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรการปรับปรุงแกไ้ข และการให้ การอบรมครูผูใ้ช้หลกัสูตร
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาหลกัสูตรและ การสอน รวมทั้งการบริหารและบริการหลกัสูตร สงดั 
อุทรานนัท ์ (2532 : 33) กล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรข้ึนมาใหม่ หรือ
จดัท าหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน 

            จากแนวคิดขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การพฒันาหลกัสูตร มี 2 ความหมายคือ  
1. การน าหลกัสูตรท่ีมีแลว้มาปรับปรุงให้ดีข้ึน หรือเรียกวา่ “การปรับปรุงหลกัสูตร”  
2. การสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมอยูก่่อน โดยใชก้ระบวนการการพฒันาหลกัสูตร 

 2.3  ทฤษฏีหลกัสูตร 

โบแชมป์กล่าววา่ ทุกทฤษฏีหลกัสูตรตอ้งค านึงถึงความรู้ 3 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ มนุษยวทิยา 
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมวทิยา โดยทฤษฏีหลกัสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

    -ทฤษฏีออกแบบหลกัสูตร วา่ดว้ยการวางแผนและจดัการหลกัสูตร ซ่ึงการร่างหลกัสูตรตามทฤษฏี
ปรัชญา สังคม และจิตวทิยา 

    -ทฤษฏีวศิวกรรมหลกัสูตร วา่ดว้ยกิจกรรมในการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัแผนการเฉพาะทาง 
หลกัการ และวธีิการหรือขั้นตอนต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้ทฤษฏีวศิวกรรมหลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัการวดัผล และ
สถิติ 

2.4   แบบจ ำลองกำรพฒันำหลกัสูตร และกำรออกแบบหลักสูตร ( SU Model) 

       การพฒันาหลกัสูตรไดมี้ผูใ้หแ้บบจ าลองการพฒันาหลกัสูตรมากมาย เช่น ไทเลอร์ (Tyler) ทาบา  
(Taba) โอลิวา (Oliva) เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander) โบแชมป์ (Beauchamp) เป็นตน้ จาก
แบบจ าลองของนกัพฒันาหลกัสูตรดงักล่าว จึงสรุปเป็นแบบจ ำลองกำรพัฒนำหลักสูตร และออกแบบหลักสูตร 
(SU Model) ดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.1 แบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตรและการออกแบบหลกัสูตร (SU Model) 

http://2.bp.blogspot.com/-4tSuBDBzOXM/UTOFPEpmh7I/AAAAAAAAAIc/fmfJsfXAEAs/s1600/SUMODEL%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87.png
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จากแบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตร และการออกแบบหลกัสูตร (SU Model) เม่ือน ามาเทียบกบั 

ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (บิดาแห่งการพฒันาหลกัสูตร) จึงไดข้ั้นตอนการพฒันาหลกัสูตร 4 
ขั้นตอนจากการตอบค าถามเบ้ืองตน้ของไทเลอร์ ดงัน้ี 

1. จุดประสงคข์องการศึกษาของโรงเรียนคืออะไร (การก าหนดจุดประสงค ์วางแผน) 
            ก่อนก าหนดจุดประสงค ์จ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลสังคม และ 
ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวแลว้ น าขอ้มูลมาตั้งจุดประสงคช์ัว่คราว จากนั้นพิจารณาขอ้มูล 2  
ส่วน ไดแ้ก่ ปรัชญา และทฤษฏีการเรียนรู้ เพื่อก าหนดเป็นจุดประสงคท่ี์แทจ้ริง ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด 
จุดประสงคข์องการศึกษาของโรงเรียน คือ ความมุ่งหมาย (Aims) จุดหมาย (Goals) และจุดมุ่งหมาย 
(Objectives) จึงอธิบายไดเ้ป็นแผนภาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 2.2 แผนภาพจุดมุ่งหมายการศึกษา   

2. ประสบการณ์ทางการศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไวคื้ออะไร (การออกแบบหลกัสูตร) 
       เม่ือไดจุ้ดประสงคท่ี์แทจ้ริงในการพฒันาหลกัสูตรแลว้ จากนั้นเป็นขั้นตอนของการออกแบบ

หลกัสูตร โดยเนน้การออกแบบเน้ือหา (Content) ประสบการณ์การเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning 

http://2.bp.blogspot.com/--heY5QrICec/UTOE6Q4IzfI/AAAAAAAAAIU/d0LhQeFeySo/s1600/Aim.png
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Activities) ซ่ึงออนสไตน์และฮนัคินส์ (Ornstein และ Hunkins. 1993 : 236 – 241) และ เฮนเสน (Hensen. 2001 
: 199 - 201) กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัวา่ การออกแบบหลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีหลกัในการพิจารณา 6 ประการดงัน้ี 

            2.1 การก าหนดขอบข่ายหลกัสูตร (Scope) คือการก าหนดเน้ือหา สาระการเรียนรู้ หวัขอ้ประเด็น
ส าคญัต่างๆ แนวคิด ค่านิยม หรือคุณธรรมท่ีส าคญัส าหรับผูเ้รียนในรายวชิาต่างๆของแต่ละระดบัชั้น 

            2.2 การจดัล าดบัการเรียนรู้ (Sequence) คือการจดัล าดบัก่อนหลงัของเน้ือหา ควรจดัล าดบัจากง่าย
ไปยาก 

2.3 ความต่อเน่ือง (Continuity) คือการจดัเน้ือหา ประสบการณ์การเรียนรู้ ทกัษะต่างๆใหมี้ความ
ต่อเน่ืองตลอดหลกัสูตร 

2.4 ความสอดคลอ้งเช่ือมโยง (Articulation) คือเน้ือหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทกัษะท่ีอยู่
ในระดบัชั้นเดียวกนัสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัได ้แมต่้างวชิากนัก็ตาม 

            2.5 การบูรณาการ (Integration) คือการจดัขอบข่ายเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ในหลกัสูตร
ใหมี้ความ สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัจากหวัขอ้หน่ึงไปยงัอีกหวัขอ้หน่ึงของรายวชิานั้น หรือจากรายวชิาหน่ึงไปอีก
รายวชิาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

            2.6 ความสมดุล (Balance) คือความสมดุลของเน้ือหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทกัษะ
ของรายวชิาต่างๆ ท่ีส าคญัคือความสมดุลระหวา่งเน้ือหาสาระกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน 

เม่ือไดห้ลกัพิจารณาทั้ง 6 ประการขา้งตน้แลว้ จากนั้นพิจารณารูปแบบของการออกแบบหลกัสูตร  
1. การออกแบบหลกัสูตรท่ีเนน้เน้ือหาวชิา (Subject-centered Designs) 

• หลกัสูตรแบบรายวชิา (subject design)  
               • หลกัสูตรแบบสาขาวชิา (discipline design)  

                                              • หลกัสูตรหมวดวชิา (broad fields design)  
      • หลกัสูตรสัมพนัธ์วชิา (correlation design)  
      •หลกัสูตรเนน้กระบวนการ (process design)  

          2. การออกแบบหลกัสูตรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Learner-centered Designs) 
     • หลกัสูตรเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (child – centered designs) 

         •หลกัสูตรเนน้ประสบการณ์ (experience – centered designs)  
         • หลกัสูตรแบบจิตนิยม (romantic /radical designs)  
         • หลกัสูตรมนุษยนิยม (humanistic designs)  
    3. การออกหลกัสูตรท่ีเนน้ปัญหาสังคมเป็นส าคญั (Problem-centered Designs) 
                • หลกัสูตรเนน้สถานการณ์ของชีวติ (life – situations designs) 
        •  หลกัสูตรแกน (core designs) 
        •  หลกัสูตรเนน้ปัญหาและปฏิรูปสังคม (social problems and reconstructionist designs) 

                 นอกจากนั้นแลว้ตอ้งยดึหลกั 2(3R) 7C ดงัน้ี 
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            3R  ไดแ้ก่ Reading (อ่านออก), wRiting (เขียนได)้, aRithmetics (คิดเลขเป็น) 
            3R โดย อ. ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ ไดแ้ก่ Relevancy (ความสอดคลอ้ง)  Relationship(สัมพนัธภาพ)   
 และ Rigor (ความเคร่งครัด) 
 
             7C (ทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21) ไดแ้ก่ 
                        1.  Critical thinking & problem solving  
(ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและ ทกัษะในการแกปั้ญหา)           
                         2. Creativity & innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
                        3.  Cross-cultural understanding  
(ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวน-ทศัน์) 
                        4.  Collaboration, teamwork & leadership  

(ทกัษะดา้นความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
                        5.  Communications, information & media literacy  

(ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) 
                        6.  Computing & ICT literacy  

(ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) 
                        7.  Career & learning skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 

3. สามารถออกแบบประสบการณ์เหล่านั้นไดอ้ยา่งไร (การจดัการเรียนการสอน) 
     การออกแบบประสบการณ์การเรียนการสอนเป็นขั้นตอนกระบวนการหลักสูตรท่ีต้องอาศัย การคิด 
พิจารณา และตดัสินใจ เพื่อการวางแผนสร้าง หรือจดัประสบการณ์ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยจ าเป็น
พิจารณาจากหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูล ดงัน้ี 

          ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนช่วงชั้น 
          วเิคราะห์หลกัสูตร 
          ศึกษาธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          ศึกษาการวดัผลและการประเมินผล 
          ศึกษาแหล่งเรียนรู้และส่ือ 
          ศึกษาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
          ศึกษาเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย 
          ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
          จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
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  หลกัในการจดัท าแผนการสอน ดงัน้ี 
          ควรรู้วา่สอนเพื่ออะไร 
          ใชว้ธีิการสอนอยา่งไร 
          สอนแลว้ผลเป็นอยา่งไร 

องคป์ระกอบของแผนการสอน 
          สาระส าคญั (Concept) เป็นความคิดรวบยอดหรือหลกัการของเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งการให้เกิดกบั

นกัเรียน เม่ือเรียนตามแผนกาสอนแลว้ 
          จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objective) เป็นการก าหนดจุดประสงคท่ี์ตอ้งการให้เกิดกบั

ผูเ้รียน เม่ือเรียนจบตามแผนการสอนแลว้ 
          เน้ือหา (Content) เป็นเน้ือหาท่ีจดักิจกรรมและตอ้งการใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
          กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) เป็นการสอนขั้นตอนหรือกระบวนการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงน าไปสู่จุดประสงคท่ี์ก าหนด 
                  ส่ือและอุปกรณ์ (Instructional Media) เป็นส่ือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกิจกรรม การเรียนการสอน ท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนการสอน 

                   การวดัผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็นการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
วดัและประเมินผล ว่านกัเรียนบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีระบุไวใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน แยกเป็น
ก่อนสอน ระหวา่งสอน และหลงัสอน 

 

4. มีการวดัและประเมินผลอยา่งไร (การวดัและประเมินผล) 

 

รูปท่ี 2.3 แผนภาพการประเมินหลกัสูตร 

 

http://4.bp.blogspot.com/-jEl8dv_mG80/UTOGsphFdyI/AAAAAAAAAIo/FsR-hlg8ktE/s1600/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.png
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จากแผนภาพการประเมินหลกัสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

1.      การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้จะเป็นการประเมินเอกสารหลกัสูตร ตรวจสอบคุณภาพ
ขององคป์ระกอบต่างๆวา่จุดหมาย  จุดประสงค ์ โครงสร้างเน้ือหาสาระ  และวธีิการวดัและ
ประเมินผลนกัเรียนมีความสอดคลอ้ง  เหมาะสม ครอบคลุม  และถูกตอ้งตามหลกัการพฒันาหลกัสูตร 
เหมาะกบัการน าไปปฏิบติัหรือไม่ โดยจะท าการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

2.      การ ประเมินหลกัสูตรระหวา่งการด าเนินการใชห้ลกัสูตร จะเป็นการประเมินการน าไปใชว้า่น าไปใช้
ไดดี้กบัสถานการณ์จริงเพียงใด  การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท าอยา่งไร  มีปัญหาอุปสรรค
อะไรในการใชห้ลกัสูตรเพื่อจะไดแ้กไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนและ สามารถใชห้ลกัสูตรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ยสัมฤทธิผลทางวชิาการและสัมฤทธ์ิผลท่ีไม่ใช่ทางวชิาการ ซ่ึง
เม่ือพบขอ้ผดิพลาดสามารถแกไ้ขไดใ้นทนัที 

3.      การประเมินหลกัสูตรหลงัการใชห้ลกัสูตรจะเป็นการประเมินระบบหลกัสูตร คือ การประเมินท่ีลึกล ้าและ
จะประเมินอยา่งละเอียดกบัทุกๆองคป์ระกอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร เพื่อเป็นการประเมินวา่
หลกัสูตรน้ีดีจริง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีขอ้ผดิพลาดตรงน้ี ตอ้งแกไ้ขอยา่งน้ี ถือเป็นการประเมินท่ี
สมบูรณ์และครอบคลุมมากท่ีสุด 

 

 จากขา้งตน้มีค าท่ีส าคญัในการประเมินหลกัสูตร คือ การน าหลกัสูตรไปใช ้จึงขออธิบายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

        มีผูใ้หค้วามหมายของ “การน าหลกัสูตรไปใช”้ มากมาย เช่น โบแชมป์ 
(Beauchamp,1975:164)   ไดใ้หค้วามหมายของการน าหลกัสูตรไปใชว้า่  การน าหลกัสูตรไป
ใช ้ หมายถึง  การน าหลกัสูตรไปปฏิบติั  โดยกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุด คือการแปลงหลกัสูตรไปสู่การ
สอน   การจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้ครูไดมี้พฒันาการเรียนการสอน สันติ ธรรมบ ารุง 
(2527.120)  กล่าววา่  การน าหลกัหลกัสูตรไปใชห้มายถึงการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนและครูน าโครงการของ
หลกัสูตรท่ีเป็นรูปเล่มนั้นไปปฏิบติัใหบ้งัเกิดผล  รวมถึงการบริหารงานดา้นวชิาการของโรงเรียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกใหค้รูและนกัเรียนสามารถสอนและเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสงดั อุทรานนัท ์
(2535:260)  ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใชว้า่ เป็นขั้นตอนของการพฒันาหลกัสูตรไปสู่การ
เรียนการสอนในห้องเรียน  ไดแ้ก่การจดัเอกสารประกอบหลกัสูตร  การเตรียมบุคลากร  การบริหารและ
บริการหลกัสูตร  และการนิเทศการใชห้ลกัสูตร 

           ดงันั้น การน าหลกัสูตรไปใช ้คือ การด าเนินการ หรือกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นการน าหลกัสูตรไปใช้
สู่การสอนจริง โดยมีผูบ้ริหาร และครูเป็นผูน้ าหลกัสูตรไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผล 
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หลกัการส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใชไ้ดด้งัน้ี 

1.มีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลกัสูตรไปใช ้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรจะไดศึ้กษาวิเคราะห์ ท าความ
เข้าใจหลักสูตรท่ีจะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในท านองเดียวกันและ
สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 

2.มีคณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีประสานงานกนัเป็นอยา่งดี ในแต่ละขั้นตอน
ในการน าหลกัสูตรไปใช ้ 
3. ด าเนินการอยา่งเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไวก้ารน าหลกัสูตรไปใช้จะตอ้ง
ค านึงถึงปัจจัยส าคัญ ท่ีจะช่วยให้การน าหลักสูตรไปใช้ประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
งบประมาณ ว ัสดุอุปกรณ์  เอกสารหลักสูตรต่าง  ตลอดจนสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะเป็นแหล่งให้ความรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมไวเ้ป็นอย่างดี และพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุนได้
เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

4.ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใช ้ดงันั้นครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มท่ีและจริงจงั 
ตั้งแต่การอบรมความรู้ ความเขา้ใจทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรอยา่งเขม้ขน้  

5.การน าหลกัสูตรไปใชค้วรจดัตั้งให้มีหน่วยงานท่ีมีผูช้  านาญการพิเศษ เพื่อให้การสนบัสนุนและพฒันาครู
โดยการท าหนา้ท่ีนิเทศ ติดตามผลการน าหลกัสูตรไปใช ้และควรปฏิบติังานร่วมกบัครูอยา่งใกลชิ้ด 

6.หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้ไม่วา่จะเป็นส่วนกลางหรือส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติังานในบทบาทหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ีและเตม็ความ สามารถ 

7.การน าหลกัสูตรไปใชส้ าหรับผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จะตอ้งมีติดตามและประเมินผล
เป็นระยะๆ เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลต่างๆ มาประเมินวเิคราะห์ เพื่อพฒันาทั้งในแง่การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และ
การวางแนวทางในการน าหลกัสูตรไปใช ้ใหมี้ประสิทธิภาพ ดียิง่ข้ึน 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้

1.การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ การตีความหมายและก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรโดยจะ

ด าเนินการในรูปของเอกสารประกอบหลกัสูตร และวสัดุอุปกรณ์การสอน เช่นโครงการสอน ประมวลการ

สอน คู่มือครูเป็นตน้ 

2.การจดัปัจจยัและสภาพต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อใหห้ลกัสูตรบรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส ารวจ
ปัจจยัและสภาพต่างๆของโรงเรียนวา่ เหมาะสมกบัสภาพการน าหลกัสูตรมาปฏิบติัหรือไม่ 
3.การสอนซ่ึงเป็นหน้าท่ีของครูประจ าการถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการน าหลกัสูตรไปใช ้ครูตอ้งสอนให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม โดยผูบ้ริหารคอยให้ความสะดวกให้
ค าแนะน าและใหก้ าลงัใจ 
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2.5    ทฤษฏีกำรเรียนรู้ (Learning Theory) กำรเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student Center Learning) เป็นส่วนหน่ึงของ 
ทฤษฏีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) โดยทฤษฏีน้ีเช่ือวา่ มนุษยมี์ความดี และมีเสรีภาพในการเลือก 
มนุษยมี์อิสระท่ีสามารถน าตนเอง พึ่งตนเอง และท าประโยชน์ในสังคม ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน ครูจึง
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด ครูควรท าหนา้ท่ีใหใ้กลเ้คียงกบัเพื่อน คือใหผู้เ้รียนกลา้ท่ีจะปรึกษา และ
รู้สึกอบอุ่น อีกทั้งควรปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยและเคารพเช่ือฟังกฎระเบียบ เม่ือครูเขา้ใจความตอ้งการ
ของผูเ้รียนแลว้ จากนั้นครูควรวางแผนจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เนน้
การท างานเป็นกลุ่ม การคิดอยา่งสร้างสรรค ์และคุณภาพของผลงาน 

 

2.6 บทควำมเกีย่วกบัผู้น ำ 
 ผู้น ำสหกรณ์(Cooperative Leadership) บทความแปลน้ีน ามาจากเอกสารเผยแพร่ Bulletin ของ The 

University of Wisconsin Center for Cooperatives สหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 9 เดือน กรกฎาคม ปี 2005 ผูเ้ขียนคือ 
นายโรเบิร์ต คร๊อบ (Robert Cropp) ผูบ้ริหารระดบักลางของThe University of Wisconsin Center for 
Cooperatives มหาวทิยาลยัวสิคอนซิล-เมดิสัน สหรัฐอเมริกา (ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ กองแผนงาน กรมส่งเสริม
สหกรณ์) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผูน้าของสหกรณ์ เห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูน้ าสหกรณ์ เน่ืองจากผูจ้ดัการ คณะกรรมการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของสหกรณ์ เป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญักบัการบริหารงาน ก ากบั ดูแล แกปั้ญหา วางนโยบาย และตดัสินใจทางธุรกิจของสหกรณ์ 
รวมทั้ง งานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีท าใหส้หกรณ์ประสบความส าเร็จหลายเล่ม พบวา่ ผูน้ าของสหกรณ์มีส่วนส าคญัต่อ
ความส าเร็จและการด ารงอยูข่องสหกรณ์ จึงเห็นวา่เร่ืองน้ีน่าจะมีประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ของไทย  

ศูนยก์ลางของความส าเร็จและลม้เหลวของสหกรณ์คือ โครงสร้างของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงเป็น
ตวัแทนของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ดงันั้น จะเกิดจุดหกัเหไดถ้า้สมาชิกสหกรณ์ท่ีดีถูกเลือกใหเ้ป็น
คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์บางแห่งต่อสู้กบักระบวนการคดัเลือกและการหาสมาชิกท่ีมีคุณภาพเพื่อท่ีจะ
มาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ หรือแมแ้ต่การหาตวับุคคลท่ีเตม็ใจท่ีจะรับความทา้ทายน้ี บทความฉบบัน้ี
สะทอ้นคุณภาพของสมาชิกคณะกรรมการสหกรณ์ กระบวนการเสนอช่ือผูส้มคัร จ านวนของคณะกรรมการ 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง และการใชค้ณะกรรมการภายนอก  
 
บทบำทของกรรมกำรด ำเนินกำรในฐำนะผู้น ำ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่ออนาคตในระยะยาวของสหกรณ์ จึงจ าเป็นท่ีกรรมการจะตอ้งดูแลผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียของสหกรณ์และเป็นอิสระจากความขดัแยง้ต่างๆ เช่น ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นเงิน ฯลฯ 
คณะกรรมการยงัตอ้งท างานอยา่งเขา้ใจ เป็นตวัแทนความตอ้งการอนัหลากหลายของสมาชิก ท าใหค้วาม
ตอ้งการเหล่านั้นสมดุลกบัเป้าหมายระยะยาวของสหกรณ์ และตดัสินใจขั้นสุดทา้ยท่ีเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์
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และสมาชิกสหกรณ์ กรรมการด าเนินการควรใชส้ถานะผูน้ าสร้างความเช่ือมัน่วา่สหกรณ์ยงัคงมุ่งสู่วสิัยทศัน์ 
วตัถุประสงค ์ ค่านิยม และการด าเนินงานในแบบสหกรณ์ คณะกรรมการจะตอ้งเขา้ใจเร่ืองธุรกิจของสหกรณ์ 
ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกของสหกรณ์ และร่วมกนัวางนโยบาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานและการตดัสินใจทาง
สหกรณ์ถูกตอ้ง ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งใหค้วามสนใจในเร่ืองสวสัดิการของสหกรณ์และสมาชิก รวมทั้ง น า
ค่านิยมของสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์และสมาชิก  

ตัวอย่ำงเพือ่ใช้พจิำรณำบุคลกิภำพของกรรมกำรด ำเนินกำรทีด่ี  
-มีความซ่ือสัตยแ์ละเป็นคนดี  
-สามารถต่อสู้แรงกดดนัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัได ้ 
-สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น น าเสนอความคิดอยา่งชดัเจน และถามค าถามท่ีดีได ้ 
-มีพื้นฐานการศึกษาท่ีดี (ทั้งทางการและไม่ทางการ)  
-เป็นคนหวักา้วหนา้และภกัดีต่อองคก์ร  
-มีความคิดสร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้น เป็นตน้  

ตัวอย่ำงคุณลกัษณะด้ำนธุรกิจมีดังนี ้ 
-ประสบความส าเร็จในการบริหารกิจการส่วนตวั  
-มีความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและสหกรณ์  
-สนใจการด าเนินงานของสหกรณ์ในฐานะสมาชิกคนหน่ึง  
-มีความสามารถในการจดัองคก์รและการตดัสินใจ  
-มีความสามารถประเมินประสิทธิภาพการจดัการและผลการด าเนินงานได้  
-มีความรู้และเขา้ใจเร่ืองการเงินและสามารถอ่านรายงานทางการเงินได ้ 
เป็นตน้  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการด าเนินงานควรสะทอ้นองคป์ระกอบของสมาชิกเช่นกนั โดยพิจารณา

ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย ไดแ้ก่ อายุ ขนาดของการด าเนินธุรกิจ เช่น ขนาดของฟาร์ม เป็นตน้ ลกัษณะท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ในกรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกอาศยัอยูก่ระจดักระจายในพื้นท่ีบริเวณกวา้ง อาจจะแบ่งแยกสมาชิก
ในระดบัอ าเภอ ซ่ึงในแต่ละอ าเภอใหมี้กรรมการด าเนินการ 1 คนหรือมากกวา่นั้นก็ได ้ 

เม่ือบุคคลท่ีถูกเลือกเตม็ใจท่ีจะเขา้สู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแลว้ เจา้หนา้ท่ีควรจะจดัท า
ประวติัส่วนตวัของแต่ละบุคคลโดยยอ่ใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอ้งโหวตไดท้ราบ เพราะมีสมาชิกจ านวนมากท่ียงัไม่รู้จกัผู ้
ไดรั้บการเสนอช่ือ โดยเนน้เร่ืองประวติัส่วนตวัและเหตุผลท่ีตอ้งการมาเป็นกรรมการด าเนินการ  
 
กำรออกเสียง  

หนา้ท่ีท่ีส าคญัของสมาชิกคือการออกเสียง สหกรณ์จ านวนมากด าเนินการออกเสียงตามนโยบายหน่ึงคน
หน่ึงเสียง ส่วนสหกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น สหกรณ์ระดบัภูมิภาคจะมีสมาชิกรายอ าเภอ ในกรณีน้ี สมาชิกในอ าเภอ
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หน่ึงๆ จะเลือกตวัแทนภายในอ าเภอนั้นๆ โดยสลบัหมุนเวยีนกนัไป เพื่อลงคะแนนเลือกคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมใหญ่ ขณะท่ีมีบางกรณีพิเศษ เช่น บางรัฐก าหนดใหล้งคะแนนเสียงตามสัดส่วนการท า
ธุรกิจกบัสหกรณ์ เป็นตน้  
 
จ ำนวนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

กฎหมายรัฐส่วนใหญ่ก าหนดจ านวนคณะกรรมการขั้นต ่าไว ้ ตวัอยา่งเช่น ขอ้บงัคบัของวสิคอนซิล 
(Wisconsin Statutes) ก าหนด จ านวนขั้นต ่า ของคณะกรรมการด าเนินงานไว ้ 5 คน ยกเวน้ถา้สหกรณ์มีสมาชิก
นอ้ยกวา่ 50 คน จ านวนของคณะกรรมการด าเนินงานอาจจะเท่ากบั 3 คนได ้ ขณะท่ีจ านวนคณะกรรมการ
ด าเนินงานโดยทัว่ไปคือ 7 คน และจะเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของสหกรณ์ สหกรณ์ขนาดใหญ่บางแห่งมีสมาชิก
คณะกรรมการด าเนินการถึง 35 คนหรือมากกวา่นั้น ค าถามท่ีส าคญัคือวา่ กรรมการด าเนินงานเป็นตวัแทนของ
สมาชิกไดห้รือไม่ ถา้ไม่ไดจ้  านวนคณะกรรมการก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมาก  
 
ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง  

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการควรยาวนานแค่ไหน ไม่มีค  าตอบท่ีถูกและผดิ 
ปัจจุบนัระยะเวลาเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1 – 3 ปี กรรมการด าเนินการคนใหม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 ปี เพื่อท า
ความคุน้เคยกบัการด าเนินธุรกิจสหกรณ์ ดงันั้นระยะเวลา 1 ปี อาจจะนอ้ยเกินไปท่ีจะท าใหบุ้คคลกลายเป็น
กรรมการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ีได ้ ในขณะเดียวกนั สหกรณ์ส่วนใหญ่ก าหนดใหก้รรมการ
ด าเนินงานด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกนั 1 สมยัหรือมากกวา่นั้น นอกจากนั้น ยงัมีการจ ากดัและไม่จ  ากดัช่วง
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองสูงสุด บางสหกรณ์ก าหนดขอ้จ ากดัดา้นอาย ุ เช่น กรรมการด าเนินการควรมีอายุ
ไม่เกิน 65 ปี การก าหนดระยะเวลาด ารงต าแหน่งจะช่วยใหก้รรมการด าเนินงานคนอ่ืนๆท่ีมีคุณภาพไดมี้โอกาส
เขา้มาท างานได ้ 

 
กรรมกำรด ำเนินงำนจำกภำยนอก  

กฎหมายนิติบุคคลของรัฐ (State Incorporation Laws) ส่วนมากจ ากดัต าแหน่งของคณะกรรมการ
ด าเนินการเฉพาะแก่สมาชิกสหกรณ์ แต่มีเพียง 2 – 3 รัฐท่ีกฎหมายอนุญาตใหก้รรมการด าเนินการมาจากภายนอก
ได ้ (ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์) ในฐานะผูมี้สิทธิรับเลือกตั้ง ในขณะท่ี การบริหารธุรกิจของสหกรณ์ซบัซอ้น
มากข้ึน จึงยากมากท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะมีความเช่ียวชาญในการบริหารและควบคุมสหกรณ์ไดต้ามท่ี
สหกรณ์ตอ้งการ กรรมการด าเนินการภายนอก ไม่วา่จะใหค้  าแนะน าหรือไดสิ้ทธิรับเลือกตั้ง อาจจะสามารถช่วย
เติมเตม็ช่องวา่งดงักล่าวได ้ ประกอบกบัจ านวนสหกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนจึงท าใหมี้กรรมการด าเนินการภายนอกซ่ึงไม่ใช่
สมาชิกท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรึกษามากข้ึนดว้ย  
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สรุป  
เม่ือกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกบงัคบัใช ้ประเด็นส าคญัคือตอ้งการใหส้หกรณ์

ไดก้รรมการด าเนินการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเขา้มาท างาน และเป็นตวัแทนของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดได ้
นอกจากน้ี สหกรณ์จ าเป็นตอ้งมีการวางกระบวนการเสนอช่ือกรรมการด าเนินงานอยา่งเพียงพอเพื่อใหม้ัน่ใจวา่
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการมีคุณสมบติัเหมาะสมและจะเป็นตวัแทน
ของสมาชิกท่ีดีได ้สุดทา้ย ส่ิงท่ีส าคญัคือ ความรับผดิชอบของสมาชิกในการหาเวลาศึกษาขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการด าเนินการ และเขา้ร่วมลงคะแนนเสียงทุกคร้ัง (แปลและเรียบเรียงโดย นางสาวสุกญัญา 
จนัโอทาน) 

 

สรุปสำระส ำคัญของบทควำมได้ดังนี ้
 ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าหรือูท่ี้มีภาวะผูน้ า เป็นผูท่ี้ชกัน า จูงใจ ช้ีน า ใชอิ้ทธิพลหรืออ านาจท่ีมี
อยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ท าให้หรือกระตุน้ใหห้รือช้ีน าใหเ้พื่อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหย้นิดี เตม็ใจ พร้อม
ใจ ยนิดีในการกระท าการ ใหมี้ความกระตือรือร้นหรือร่วมด าเนินการอยา่ใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูน้ าตอ้งการหรือ
ตามท่ีผูน้ าตอ้งการใหมี้พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีเขาชกัน าในการท างานหรือด าเนินกิจกรรมท่ีผูน้ านั้น
รับผดิชอบหรือตามท่ีผูน้ านั้นตอ้งการ ซ่ึงส่ิงท่ีผูน้  าในโรงเรียนในอนาคต ควรมีเพื่อเป็นฐานในการพฒันาภาวะ
ผูน้ า อยา่งนอ้ยน่าจะประกอบดว้ยส่ิงส าคญัเหล่าน้ี  
 1) ความสามารถเชิงวสิัยทศัน์ การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายขององคก์าร 
 2) ความสามารถในการท างานแบบมีส่วนร่วม   
 3) ความสามารถในการส่ือสารแบบมีประสิทธิผล  
 4) ความสามารถในกาสร้างทีมงาน  
  5) ความสามารถในการด าเนินกระบวนการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม  
 6) ความสามารถในการจดัการกบัปัญหา  
  7)ความสามารถในเร่ืองการสร้างสรรคน์วตักรรมความคิดสร้างสรรคแ์ละการริเร่ิมในการเปล่ียนแปลง
องคก์าร(รศ. ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ) 
 
บทควำมบทควำมภำวะผู้น ำ (Leadership) 
                การเป็นผูน้ านั้นเป็นไดไ้ม่ยาก แต่การท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีดีใหไ้ดน้ั้นตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ของการ
บงัคบับญัชา     ภาวะผูน้ ามีอยูห่ลากหลายแบบ อาทิ ภาวะผูน้ าในยามวกิฤต ภาวะผูน้ าในภาวะปกติ ภาวะผูน้ า
ทางการเมือง ภาวะผูน้ าในเศรษฐกิจ ภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ฯลฯ หากจะถามวา่ผูน้ าคือ
อะไร ถา้จะใหง่้ายต่อการจดจ า นายอานนัท ์ปันยาชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ไดใ้หค้วามหมายของผูน้ าไวว้า่ "ผูน้ า
คือ คนท่ีคิด คนท่ีพดู คนท่ีท าอะไรแลว้คนอ่ืนเช่ือถือ อยากท าตาม อยากช่วยเหลือ อยากสนบัสนุน" 
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                หลายคนยงัมีความสับสนระหวา่งค าวา่ "ผูบ้ริหาร" กบั "ผูน้ า" ผูบ้ริหารคือความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นแบบทางการท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้ ส่วนผูน้ าเป็นผูแ้สดงบทบาทส าคญั
ในการเช่ือมโยงกบับรรดาสมาชิกในองคก์รเขา้ดว้ยกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูบ้ริหารดงันั้น ภาวะผูน้ าท่ีส าคญั
ตอ้งมีคุณลกัษณะของผูน้ ามี 2 ประการคือ 
                1.To Lead is to Serve การจะเป็นผูน้ าท่ียิง่ใหญ่ข้ึนอยูก่บัการบริการ การให ้การช่วยคนอ่ืน เพราะถา้
ใครคิดช่วยเหลือคนอ่ืนก่อน โดยเฉพาะเกิดมาต ่าตอ้ยดอ้ยโอกาส ยิง่ตอ้งช่วยเหลือเขา และใครท่ีเกิดมามีนอ้ยใน
ชีวติ ควรจะไดม้ากๆ โดยกฎหมาย ซ่ึงศิลปะของการเป็นผูน้ าตอ้งเป็นผูใ้ห ้ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเงินหรือส่ิงของ
เสมอไป 
                2.To Lead is to Follow การท่ีจะน าตอ้งรู้จกัตาม ค าวา่ Follow ก็คือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวติ จิตใจ 
ความรู้สึก อารมณ์ และเหตุผลของเขา สุภาษิตจีนไดส้อนคนจีนมาหลายร้อยปีแลว้ ไดบ้อกวา่ "ผูน้ าท่ีดีเยีย่มนั้น 
คือคนท่ีท างานส าเร็จแลว้จะหายตวัไป หากเกิดปัญหาข้ึนอีกเม่ือใด เขาจะปรากฏตวัข้ึนอีกคร้ังหน่ึง" 
                Leadership ไม่ใช่อยูท่ี่ป้ายต าแหน่งหนา้ห้อง แต่ผูน้ าคือคนท่ีพดูอะไร คิดอะไร ท าอะไรแลว้มีคน
อยากร่วมท างานและสนบัสนุน ซ่ึงภาวะผูน้ าน้ี จะมีการผสมผสานกนัอยูห่ลายอยา่ง บางอยา่งเกิดจากการมี
ฐานะดี ดูแลคนอ่ืนได ้ เกิดจากการมีความรู้ดีสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได ้ หรืออาจเกิดจากการปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งสม ่าเสมอ แลว้เกิดการยอมรับ อยา่งไรก็ตาม ในโลกสมยัใหม่ ผูน้  าตอ้งเป็นผูส้ร้างแรงจูงใจใหส้มาชิก
ในองคก์รมีขวญัและก าลงัใจในการท างานแบบทุ่มเท หมดสมยัแลว้ท่ีจะควบคุมสั่งการบงัคบับญัชาใหท้  าตาม
แบบพิมพเ์ขียว ซ่ึงจะท าใหคุ้ณภาพงานออกมาไม่ดีรวมทั้งจะไม่มีใครท าตามในส่ิงท่ีไม่เช่ือ ไม่ศรัทธา และ
ไม่ไดมี้ส่วนร่วมอีกต่อไป (อ.สิทธิชยั ฝร่ังทอง วทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก : มติชนรายวนั)  
 
บทควำม  ภำวะผู้น ำกบักำรเป็นผู้บริหำรทีด่ี   
                 การบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนและงาน เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารงานดงันั้นจึงตอ้งใช้
การปกครองอยา่งมี ศิลปะ เพื่อใหส้ามารถครองใจคนและไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดคุณภำพ ถือวา่เป็น
ศาสตร์และศิลป์ในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้า หมายท่ีวางไว ้การดูแล การจูงใจจะตอ้ง
น าก่อนท าเป็นตวัอยา่งตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมยนิดี 
 
ประเภทของผู้น ำ 

 ผูน้ าแบบเผด็จการ เป็นผูน้ าท่ีมีความเด็ดขาดในตวัเองถือเร่ืองระเบียบวินยั กฎเกณฑข์อ้บงัคบัเป็นหลกั 
ในการด าเนินงานการตดัสินใจต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัผูน้  าแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น ในแง่การบริหารงานทางดา้นวชิาการ
ดา้นธุรกิจจะเปรียบเสมือนกิจการท่ีเป็นเจา้ ของบุคคลเดียว ท่ีมีการด าเนินการและตดัสินใจเฉพาะผูท่ี้เป็น
เจา้ของกิจการเท่านั้น 
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 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย ถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในโลกปัจจุบนั ใหสิ้ทธ์ิในการออกความ
คิดเห็น สิทธิในการเรียกร้อง รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผูอ่ื้นดว้ยการเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นลกัษณะหน่ึง 
ท่ีสังคมค่อนขา้งจะยอมรับกนัมากกวา่ผูน้ าประเภทอ่ืน ๆ 

           ผูน้  าแบบตามสบาย เป็นผูน้ าท่ีไปเร่ือย ๆ มีความอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นผูน้ าท่ีเป็นท่ี
รักของผูร่้วมงานอยา่งมาก ผูน้ าประเภทน้ีจึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ บางคร้ังอาจมองวา่เป็นบุคคลท่ี
ไม่มีจุดยนืเป็นของตวัเอง หรือมองโลกในแง่ดีซ่ึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีขยนัอาจจะไม่ชอบลกัษณะผูน้ า ประเภทน้ี 
          ในทางปฏิบติับางแห่งในตวัผูน้ าอาจจะมีรูป แบบของการเป็นผูน้ าทั้ง 2 ประเภทในคนเดียว อาจจะมี
ลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นออกมาแต่ละประเภท ซ่ึงสามารถควบคุมการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ลกัษณะการใชอ้ านาจของผูน้ าแตกต่างกนัออกไป เพราะในตวัผูน้ าแต่ละคนมีอ านาจมีอิทธิพล สามารถ
ด าเนินการหรือสั่งการไดต้ามความเหมาะสม 

กำรใช้อ ำนำจ ของผู้บริหำรแบ่งได้ดังนี ้

 1.การใชอ้  านาจเด็ด ขาด อาจจะเป็นในวงการทหารหรือต ารวจ จะเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัซ่ึงจ าเป็นจะตอ้ง
มีความเด็ดขาดในการสั่งการ เพราะทหาร ต ารวจ จะตอ้งมีวนิยัในการปกครองซ่ึงกนัและกนั บรรดาต ารวจท่ีมี
อาวธุอยูใ่นมือดว้ยแลว้ หากขาดวนิยัก็จะเสมือนกบักองโจรท่ีสามารถกระท าผดิไดต้ลอดเวลา 

 2. การใชอ้  านาจอยา่งมีศิลปะ ผูน้ าโดยทัว่ไปเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความอดทนรวมไป
ถึงประสบการณ์ในการบงัคบับญัชาคน หากการท างานโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราแลว้ผลงานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จะตอ้งเป็นท่ียอมรับของคนโดยทัว่ไป 

 3. การใชอ้  านาจดว้ยวธีิการปรึกษาหารือ เป็นลกัษณะของการใชอ้  านาจวธีิการหน่ึงซ่ึงใชก้นัอยา่ง
มากมาย เพราะผูบ้ริหารท่ีเปิดใจกวา้งยอ่มไดรั้บการยอมรับของผูร่้วมงานดว้ยกนั โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
สอนงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะการใชอ้ านาจดว้ย วธีิการปรึกษาหารือ 

 4. การใชอ้ านาจแบบมี ส่วนร่วม บางคนอาจจะบอกวา่การใชอ้  านาจแบบมีส่วนร่วมถือเป็น
ประชาธิปไตยมากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริหารเปิดใจกวา้ง ผลผลิตท่ีไดจ้ะมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่จะตอ้งข้ึนอยูก่บั
ความรับผดิชอบของแต่ ละคน ในทางทฤษฎีแลว้ การใชอ้  านาจใหเ้ป็นประโยชน์อาจเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มรวม ถึงลกัษณะของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ 
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 หน้ำที ่ของผู้น ำแบ่งออกได้ดังนี้ 

 1.ลกัษณะของการควบ คุม คนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการใหใ้ครมาควบคุม แต่ในทางปฏิบติังานแลว้ การ
ควบคุมอยูห่่าง ๆ จะไดผ้ลดีตามมาในลกัษณะของการติดตามผลงานอาจจะใชก้ารควบคุมดว้ยระบบเอกสาร 
ระบบของงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัหรือเป็นการควบคุมในระบบดว้ยตวัของมนั เองอยา่งอตัโนมติั 

 2. ลกัษณะของการตรวจ ตรา เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งติดตามความ
เคล่ือนไหวหรือ ผลการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขในเหตุการณ์นั้น ๆ ไดท้นัการ 

 3. ลกัษณะของการประสานงาน การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการประสานงานใน
เร่ืองต าแหน่งหนา้ท่ีการงานถือวา่เป็นความจ าเป็นและ ส าคญัอยา่งมากในการปฏิบติังาน 

 4. ลกัษณะ ของการวนิิจฉยัสั่งการ การสั่งการของผูน้ าถือเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งหน่ึง เพราะผูน้ าท่ีดีจะ
รู้จกัการใชค้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การวนิิจฉยัสั่งการท่ีดีนั้นจะตอ้งมีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติั
ไดท้นัที 

 5. ลกัษณะของการโนม้นา้วใหท้  างาน ผูน้ ามีหนา้ท่ีหลกัอยา่งหน่ึงคือการชกัชวนใหส้มาชิกมีความ
สนใจในการปฏิบติั งานหนา้ท่ีการงานดว้ยความตั้งใจ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และเตม็ใจท่ีจะท างานนั้น ๆ ให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 6. ลกัษณะของการประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบตลอดระยะเวลาการท างานของ
พนกังานถือเป็นหนา้ท่ีท่ี ส าคญัอยา่งหน่ึง เป็นการเพิ่มขวญัและก าลงัใจในการท างาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีดีควรกระท าเป็นระยะ ๆ และสามารถแจง้ผลใหผู้ท่ี้ถูกประเมินไดท้ราบเพื่อจะไดแ้กไ้ขในโอกาส
ต่อไป หากสามารถประเมินผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมแลว้ ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคลยอ่มลด
นอ้ยลงไปดว้ยเช่นกนั 

 
คุณสมบัติทีด่ีของผู้น ำ 
 1.มีความรู้ ความสามารถ การใชส้ติปัญญานั้น ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปได ้ เม่ือมี
สติปัญญาดีก็เกิด 
 2. เป็น ผูมี้สังคมดี ค าวา่สังคมดีคือจะตอ้งมีลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีมีอารมณ์มัน่คงมีวฒิุภาวะ มี
ความเช่ือมัน่ในตนเองมีความสนใจและใชกิ้จกรรมต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
 3. เป็นผูท่ี้มี แรงกระตุน้ภายใน คือมีจิตส านึกเกิดข้ึนในตวัของผูน้ า เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจท่ีจะโนม้นา้วใหผู้ ้ปฏิบติังานมีความปรารถนาท่ีจะท างานตรงนั้นใหเ้กิดความส าเร็จ 
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 4. เป็น ผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีผูน้  าจะตอ้งตระหนกัในคุณค่า และศกัด์ิศรีของตวัเอง 
ของลูกนอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกคน มองโลกในแง่ดีในการท่ีจะท าใหกิ้จการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
ลกัษณะของผู้น ำทีจ่ะท ำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 1.ตอ้งเป็นนกัเผด็จการ หมายถึงผูบ้ริหารสามารถจะสั่ง การไดอ้ยา่งเด็ดขาด ผลผลิตท่ีไดม้าส่วนใหญ่
จะมาดว้ยปริมาณ ส่วนเร่ืองคุณภาพท่ีจะดีในช่วงแรก ๆ หากผูน้ าสามารถสอดส่องดูแลอยูต่ลอดเวลา ผลผลิตก็
อาจจะมีทั้งปริมาณและคุณภาพท่ีดีตามไปดว้ย 
 2.ตอ้งเป็นนกัพฒันา ผูน้ าประเภทน้ีจะตอ้งมีผูร่้วมงานท่ีรู้ใจ สามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
 3.ตอ้งเป็นนกับริหาร ผูน้ าประเภทน้ีจะใชก้ารท างานดว้ยวิธีใหม่ ๆ เปิดโอกาสใหส้มาชิกไดร่้วมแสดง
ความคิดเห็นแมก้ระทัง่ในการวางนโยบายต่าง ๆ การท างานโดยทัว่ไปจึงเป็นไปในลกัษณะประชาธิปไตย 
ผูร่้วมงานจะตอ้งเป็นผูมี้คุณภาพเพียงพอ สามารถตอบสนองการท างานในระบบใหม่ ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4.ตอ้งเป็นนกัเผด็จ การอยา่งมีศิลปะ ผูน้ าประเภทน้ีเป็นนกัพดูท่ีเฉลียวฉลาด จะใชก้ารพดูเป็นการ
ชกัชวนใหเ้กิดการท างานดว้ยความเตม็ใจ มีการเสนอแนะแลหวา่นลอ้ม ใหเ้ห็นคลอ้ยตามไปโดยปริยาย 
 
สรุป 

 การ บริหารงานในปัจจุบนัน้ีผูบ้ริหารทุกคนจ าเป็นตอ้งใชภ้าวะ การเป็นผูน้ าเขา้มา เก่ียวขอ้งเพราะจะ
สามารถไดใ้ชห้รือพยายามช้ีความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือพนกังานออกมาในการปฏิบติังานให้มาก
ท่ีสุด พึงระลึกไวเ้สมอว่าพนกังานทุกคนมีความส าคญัอย่างมากในการปฏิบติังาน เป็นผูท่ี้ผลกัดนัให้งานทุก
อย่างของกิจการนั้ นสามารถด าเนินการไปได้อย่างราบร่ืน การบริหารงานท่ีดีจะต้องมีผูบ้ริหาร(อ.ภำส
กร  เรืองรอง) 

 

2.7 ทศิทำงในกำรพฒันำขบวนกำรสหกรณ์ 
 การพฒันาขบวนการสหกรณ์ จ าเป็นตอ้งครอบคลุมทั้งบริบทของการพฒันาคน กฎหมายสหกรณ์ 
โครงสร้างขบวนการและโครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบสนบัสนุน ซ่ึงไดก้ าหนดกรอบทิศทางการพฒันา
ในรูปของยทุธศาสตร์การพฒันาไวใ้นแผนพฒันาสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ซ่ึงท่ีผา่นมา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายฝ่ายทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และสหกรณ์ขั้นปฐมทัว่ประเทศ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัท าแผนกลยทุธ์สหกรณ์ในลกัษณะของการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน โดยกรรมการฝ่ายจดัการ ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงนบัเป็นมิติใหม่ของการพฒันาขบวนการสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีพยายามติด
อาวธุทางปัญญาใหก้บัคนสหกรณ์ไปพร้อมๆ กบัการพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีค านึงถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงถึงแมว้า่ยงัม่ีขอ้จ ากดั ในการน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็
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ไดส้ร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหส้มาชิกและกรรมการสหกรณ์มีบูรณาการทางความคิดเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการสหกรณ์เชิงรุกไปในขณะเดียวกนั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองของการพฒันาคนนัน่เอง 
 นอกจากนั้น ยงัมีการขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์การพฒันาขบวนการสหกรณ์ โดยการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร
ระหวา่งสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีช่วยใหพ้ลงัแห่งความร่วมมือกนัของคนสหกรณ์
เป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ท่ีสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าลงัด าเนินการร่วมกบัเครือข่าย
นกัวจิยัอยูใ่นพื้นท่ี  36 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
 
2.8 จิตวญิญำณสหกรณ์ :  ปัจจัยส ำคัญในกำรพฒันำขบวนกำรสหกรณ์ 
 สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามยทุธศาสตร์
แผนพฒันาการสหกรณ์ พ.ศ. 2546-2549 ก็เป็นหน่วยงานหน่ึงในบรรดาหลายหน่วยงานท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็น
ภารกิจหลกัในช่วงทศวรรษท่ีสิบเพื่อรอการเฉลิมฉลองสหกรณ์ไทยครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559 
 จิตวิญญาณสหกรณ์ หมายถึง ความส านึก ตระหนกัในคุณค่าสหกรณ์ สิทธิหนา้ท่ี ความรับผดิชอบและ
การประพฤติปฏิบติัตามความส านึกและตระหนกันั้นอยา่เตม็ความสามารถ 
 

รูปท่ี 2.4 การปลูกฝังจิตวญิญาณสหกรณ์  :  กรอบคิดและแนวทางการด าเนินงาน 
 
 ชาวสหกรณ์ท่ีไดมี้โอกาสติดตามสถานการณ์อยา่งสม ่าเสมอ จะเห็นไดว้า่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ไดท้รงมีพระราชกรณียกิจในการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ให้แก่พสกนิกรทัว่ประเทศเสมอมาทั้งในพระราช
กระแสรับสั่ง พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาท ท่ีพระองค์ได้ทรงพระราชทานในโอกาสส าคัญๆ 
นอกจากนั้นพระองคน์ั้นยงัไดท้รงสนบัสนุนใหร้าษฏรน าเอาวธีิการสหกรณ์มาใชใ้นการแกปั้ญหาการประกอบ
อาชีพและการช่วยเหลือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนบนหลกัการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกัน ดงัจะเห็นได้จากโครงการสหกรณ์ตามพระราชประสงค์และโครงการสหกรณ์อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในกรอบคิดและแนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์จะขอน าเอาพระราช
ด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระองคม์าเป็นกรอบคิดส าหรับแนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ดว้ย 
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 แนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์นั้น ควรเร่ิมจากการสร้างความเขา้ใจและควรตระหนกัเห็น
ความส าคญัของคุณค่าสหกรณ์ผา่นกระบวนการทางสังคมไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ควบคู่ไปกบัการสร้างตวั
แบบท่ีสะทอ้นให้เห็นรูปธรรมของคุณค่าในการสร้างจิตวิญญาณสหกรณ์ให้สะทอ้นอยู่ในตวับุคคล โดยอาจ
มองตวัช้ีวดัท่ีมีผลกระทบกบัตวับุคคล สหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และทา้ยท่ีสุด คือ สังคมเป็นสุข และโยท่ีท่ี
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานแก่พสกนิกรเพื่อการ
ด ารงอยู่และการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ครอบครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้ด าเนินไป
ในทางสายกลางเพื่อให้การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมกา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ภายใตก้รอบคิดของความ
พอเพียง ซ่ึงหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผล ตลอดจนการมีภูมิคุม้ท่ีจะตั้งรับต่อผลกระทบใดๆ อนั
เกิดจากการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงนับเป็นปรัชญาแนวคิดท่ีสอดคล้องกลมกลืนกับเป้าหมายในการปลูกฝังจิต
วญิญาณสหกรณ์ ในท่ีน้ีจึงเสนอกรอบคิดและแนวทางการด าเนินงานในการปลูกฝังจิตวญิญาณสหกรณ์  

รูปท่ี 2.5 แนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ (สถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
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รูปท่ี 2.6 แนวทางการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ 
 

2.9  กรอบคิดกำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Concept of Supply Chain Management) โดย รศ.จุฑาทิพย ์ภทัราวาท 
ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีเป็นยคุเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีความซบัซอ้นและ

เช่ือมโยงกนัมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนโยบายการคา้เสรีตามพนัธกรณีขององคก์ารการคา้โลก(WTO) ตลอดจน
การรวมกลุ่มการคา้ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกไดท้วสูีงข้ึนเป็นล าดบั  
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กอปรกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีมยัใหม ่ ท่ีน ามาใชใ้นการผลิต การตลาด การบริการ และการ
ส่ือสารโทรคมนาคม ท าใหก้ารแข่งขนัทางการคา้ทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเป็นล าดบัแรงกดดนั จากภาวการณ์
แข่งขนัดงักล่าวผลกัดนัใหธุ้รกิจต่างๆ หนัมาใหค้วามส าคญัในเร่ืองการจดัการโซ่อุปทาน มาใชเ้ป็นกลยทุธ์เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพ ในการแข่งขนัและการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

กรอบคิดการจดัการโซ่อุปทานท่ีน ามาใชใ้นท่ีน้ีจะเป็นไปตามกรอบคิดของ Donald J.Bowersox David 
J. Class และ M. Bixby Cooper, 2007 ซ่ึงไดก้ล่าวถึง ความหมายของการจดัการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ 
(Integrated supply chain) ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเช่ือมโยงพนัธมิตรทางธุรกิจเขา้สู่รูปแบบของความร่วมมือ
ของธุรกิจต่างๆ ภายใตโ้ซ่อุปทาน บริบทดงักล่าวจะก่อเกิดเป็นโครงสร้างของโมเดลการจดัการธุรกิจของโซ่
อุปทานซ่ึงเป็นผลลพัธ์เชิงกลยุทธ์ความร่วมมือ (Cooperative Strategy) ท่ีจะส่งผลต่อศกัยภาพการแข่งขนัของ
ธุรกิจ เพื่อการน าผลิตภณัฑ์และบริการจากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภค คุณค่าท่ีเกิดจากการผนึกก าลงัระหวา่งพนัธมิตร
ธุรกิจ (Strategic Partners) ภายใตโ้ซ่อุปทานดงักล่าว จะประกอบไปดว้ย ความร่วมมือกนัในเร่ือง ขอ้มูล
ข่าวสาร ผลิตภณัฑ์ บริการ การเงินและนวตักรรม/ความรู้ โดยพนัธมิตรธุรกิจจะร่วมมือกนัในการด าเนิน
กิจกรรม จากกระบวนการในระดบัตน้น ้ า กลางน ้ า สู่ปลายน ้ า เพื่อล าเลียงผลิตภณัฑ์และบริการพร้อมๆกบัการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์และบริการไปดว้ยในตวั ดว้ยวิธีน้ี คลา้ยวา่เป็นกระบวนการร่วมมือ
กนัภายใตโ้ซ่อุปทาน (Supply chain collaboration) รูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 2.7 โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทาน 
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กระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างพนัธมิตรธุรกิจเพื่อการสร้างความสามารถในการท าธุรกิจ
และการแข่งขนัจะประกอบไปดว้ย การสร้างเครือข่ายอุปทานในระดบัการผลิต การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ
ส าหรับกิจกรรมการจดัหาปัจจยัการผลิต การผลิตและกระบวนการโลจิสตติ์ก ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีในการลด
ตน้ทุนการผลิต การมีระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการผลิต การบริหารจดัการร่วมกนัระหวา่งพนัธมิตร
ธุรกิจท่ีน าความสามารถของแต่ละกิจการมาวางแผนร่วมกันโดยพิจารณาเร่ืองประโยชน์เปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) ในระดบัของกิจกรรมปลายน ้ า จะเป็นเร่ืองของการสร้างเครือข่ายกระจายสินคา้ใน
ระหวา่งพนัธมิตรธุรกิจเพื่อการกระจายผลผลิตผา่นช่องทางการตลาดต่างๆ ไปสู่ตลาดเป้าหมายตามแผนธุรกิจ
ท่ีก าหนดร่วมกนั 

โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทานในลกัษณะเช่นน้ีเป็นเร่ืองของการจดัการธุรกิจท่ีมองเป้าหมายใน
ระยะยาว โดยผูน้ าระดบัสูงของพนัธมิตรธุรกิจท่ีจะร่วมมือกนัจ าเป็นตอ้งปรับทิศทางของธุรกิจจากท่ีมุ่งเน้น
เร่ืองของหนา้ท่ี (Function) ในโครงสร้างการบริหารจดัการขององคก์รให้ความส าคญักบักระบวนการท างาน
ร่วมกนัในลกัษณะของการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดตน้ทุนซ่ึงจะตอ้งให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์ตน้ทุน
รวม (Total Cost Analysis) การออกแบบกระบวนการท างานร่วมกนั (Process Engineering) และการค านวณ
ตน้ทุนจากฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เป็นส าคญั 
 

2.10  บทควำม กำรเช่ือมโยงธุรกจิของสหกรณ์ภำยใต้กรอบ ICA Blueprint 
        แนวคิดและกำรขับเคลือ่นภำยใต้บริบทโลก  

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศ  

1. ความสามารถในการแข่งขนั -กลุ่มคนยากจนจะมีโอกาสทางการแข่งขนันอ้ยกวา่กลุ่มคนรวย  

2. การลดความเหล่ือมลา้ -สาเหตุของความเหล่ือมลา้มาจาก  
    2.1) ขาดการศึกษา  
   2.2) ความยากจน  
   2.3) ขาดขอ้มูลข่าวสาร หรือ ขอ้มูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง  
   2.4) ขาดโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุน 
   2.5) ขาดองคค์วามรู้ท่ีจะยกระดบัความคิดของคนใหมี้สมรรถนะในการมีชีวติ อยา่งเหมาะสม  
3. การผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ การจดัการโรงงานหรือ
อุตสาหกรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การหมุนเวยีนของเสียกลบัมาใชใ้หม่ ใน
กระบวนการผลิต การป้องกนัปัญหามลพิษโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด(Clean Technology) รวมทั้งการผลิตสินคา้
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(Eco Product) มีการแลกเปล่ียนของเสียท่ีจะเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงานอ่ืนๆ 
(Industrial Symbiosis) โดยเนน้ของเหลือใชแ้ละของเสียกลบัมาใชใ้หม่ตามหลกัการ 3R’s “Reuse Reduce 
Recycle” ไดแ้ก่ การลดของเสีย การใชซ้ ้ า และการนาวสัดุเหลือใช/้ของเสีย กลบัมาใชป้ระโยชน์  
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กำรยกระดับมูลค่ำเพิม่ (Moving Up Value Chain)  

 

Note.  
วตัถุประสงคห์ลกัการรวมเป็นสหกรณ์ใหบ้รรลุ 3 เป้าหมาย คือ  

1. สังคม  

2. เศรษฐกิจ  

3. วฒันธรรม  
 

สหกรณ์ ตอ้งเป็นองคก์รธุรกิจ มีสมาชิกเป็นเจา้ของและผูใ้ชบ้ริการ  
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การรวมพลงัของกลุ่มธุรกิจ CO-OPs group UK  

- เกิดในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ (วกิฤตแฮมเบอเกอร์)  

- เกิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม (เกิดความเหล่ือมลา้) สาเหตุมาจาก ขอมูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง  

- เกิดจากการรวมพลงัของสหกรณ์ต่อไปน้ี  
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2.11 กจิกรรมแหละหน่วยงำนต่ำงๆทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์ทัว่โลก  
1. งาน Expo COOPs เป็นงานแสดงสินคา้นานาชาติจากสหกรณ์ โดยมี ICA เป็นเจา้ภาพ (ICA Expo 

World Cooperatives Exhibition)  
2. LA COOPs สหกรณ์ในประเทศแคนาดา ถือวา่เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีน่าสนใจ  
3. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) เป็นองคก์รภายใตอ้งคก์าร

สหประชาชาติ ทาหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงานขององคก์ารสหประชาชาติ เพื่อสร้างความเจริญในดา้นการคา้
และการพฒันา สนบัสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาการลงทุน การเงิน เทคโนโลย ีการพฒันา
องคก์รธุรกิจ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเป็นองคก์รท่ีเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศ  

4. องคก์ารการคา้โลก หรือ WTO (World Trade Organization) เป็นองคก์รระหวา่งประเทศองคก์ร
เดียวในโลกท่ีทาหนา้ท่ีกากบัดูแลการคา้ระหวา่งประเทศในระดบัพหุภาคี โดยเป็นเวทีในการเจรจาลด
อุปสรรคและขอ้กีดกนัทางการคา้และจดัทากฎระเบียบการคา้ระหวา่งประเทศเพื่อสนบัสนุนใหก้ารคา้โลกมี
ความเสรียิง่ข้ึน บนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีเป็นเวทีในการระงบัขอ้พิพาท ทาง
การคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก และเป็นเวทีในการตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคา้ของประเทศ
สมาชิก สนบัสนุนประเทศผูผ้ลิตต่างๆ ภายใตน้โยบายขงWTO คือ Global Supply Chain  

5. WEB สหกรณ์ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน เป็นสหกรณ์ท่ีมีส่วนช่วยเหลือปัญหาการวา่งงาน ทาใหค้นมี
งานทา WEB จะซ้ือของเก่าหรือของโบราณท่ีคนไม่ใชแ้ลว้ นามาซ่อมแซมดดัแปลงแลว้ขายใหก้บัประชาชน
ในราคาถูก  

6. Fair Trade Town มีประมาณ 200-300 เมืองทัว่โลก Fair Trade Town เป็นกลยทุธ์การตลาดโดย
ใหผู้บ้ริโภคหนัมาใส่ใจในการซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิต โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง  

7. ICOOP เกาหลี เป็นModel ธุรกิจท่ีมีการจดัห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีดี  
8. WOOL WORTHS เป็นร้านคา้ในประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจากออสเตรเลียเป็นดินแดนเกษตรกร 

WOOL WORTHS จึงเนน้อาหารและสินคา้เกษตร  
9. การประชุมนานาชาติ IAU ปี2014 ในประเทศเปรู คณบดีจากมหาวทิยาลยัทัว่โลกเขา้ร่วมการ

ประชุม ซ่ึงการประชุมเนน้ใหอ้าจารยใ์นมหาวทิยาลยัสอดแทรกเน้ือหาเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และการ
พฒันาทอ้งถ่ิน เขา้ไปในบทเรียนแต่ละรายวชิา ซ่ึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้นเป็นแนวคิดแบบสหกรณ์  

10. กลุ่ม BRICS ประกอบดว้ย ประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต ้เป็นการรวมตวั
ของทั้ง 5 ประเทศเพื่อช่วยกระตุน้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  
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กำรเช่ือมโยงธุรกจิสหกรณ์  
แนวคิดและกำรขับเคลือ่นภำยใต้บริบทโลก  

เป้าหมายยทุธศาสตร์ประเทศ  

1. ความสามารถในการแข่งขนั -กลุ่มคนยากจนจะมีโอกาสทางการแข่งขนันอ้ยกวา่กลุ่มคนรวย  

2. การลดความเหล่ือมลา้ -สาเหตุของความเหล่ือมลา้มาจาก  
2.1) ขาดการศึกษา  
2.2) ความยากจน  
2.3) ขาดขอ้มูลข่าวสาร หรือ ขอ้มูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง  
2.4) ขาดโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุน  
2.5) ขาดองคค์วามรู้ท่ีจะยกระดบัความคิดของคนใหมี้สมรรถนะในการมีชีวติ อยา่งเหมาะสม  

3. การผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ การจดัการโรงงานหรือ
อุตสาหกรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การหมุนเวยีนของเสียกลบัมาใชใ้หม ่ใน
กระบวนการผลิต การป้องกนัปัญหามลพิษโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด(Clean Technology) รวมทั้งการผลิต
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม(Eco Product) มีการแลกเปล่ียนของเสียท่ีจะเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงานอ่ืนๆ 
(Industrial Symbiosis) โดยเนน้ของเหลือใชแ้ละของเสียกลบัมาใชใ้หม่ตามหลกัการ 3R’s “Reuse Reduce 
Recycle” ไดแ้ก่ การลดของเสีย การใชซ้ ้ า และการนาวสัดุเหลือใช้/ของเสีย กลบัมาใชป้ระโยชน 


การยกระดบัมูลค่าเพิ่ม (Moving Up Value Chain)  
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กำรรวมพลงัของกลุ่มธุรกจิ CO-OPs group UK  
เกิดในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจ (วกิฤตแฮมเบอเกอร์)  
เกิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม (เกิดความเหล่ือมลา้) สาเหตุมาจาก ขอมูลข่าวสารไม่

ทัว่ถึง เกิดจากการรวมพลงัของสหกรณ์ต่อไปน้ี 
ความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจสหกรณ์ เกิดข้ึนจากขอ้เสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์  

บทบาทของสหกรณ์  7 ประเภท 

 
สำเหตุทีสิ่นค้ำของสหกรณ์ขำดกำรเช่ืองโยงจำก ต้นน้ำไปสู่ปลำยน้ำ มีสำเหตุดังนี ้ 

1. ไม่มีสินคา้  
2. สหกรณ์ไม่มีความเขา้ใจในการวางแผนเชิงลึกในการเพิ่มคุณค่าของสินคา้  
3. สหกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบไม่มีการเช่ือมโยงธุรกิจ  
4. ผูบ้ริโภคไม่มีความสนใจในสินคา้ของสหกรณ์ และถูกแรงจูงใจจากภาคเอกชน  
5. ผูผ้ลิตไม่มีการแปรรูปสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของตลาดหรือสมาชิก  

กำรแก้ไข  
ตอ้งมีการวางแผนโดยแผนธุรกิจตอ้งทาใหสิ้นคา้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและเลือกรูปแบบวธีิการ

กระจายสินคา้ท่ีมีความเหมาะสม  
แผนธุรกจิกำรยกระดบัคุณค่ำ – มูลค่ำผลติภณัฑ์ 
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ควำมคิดเห็นของนิสิต “ท ำไมกำรผลติของสหกรณ์ต้นน้ำไม่สำมำรถส่งไปยงัสหกรณ์ปลำยน้ำได้”  








ควำมหมำยและตัวแปรที่เกีย่วข้องกบักำรจัดกำรโซ่อุปทำน  
1. โซ่อุปทำน หมายถึง การรวบรวม การวางแผน และการจดัการของกิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหา การจดัซ้ือ การแปรสภาพและกิจกรรมการจดัการทั้งหมด และยงัรวมถึงการประสานงาน 
(Coordination) และการทางานร่วมกนั (Collaboration) กบัพนัธมิตรธุรกิจในโซ่อุปทาน ซ่ึงเป็นผูจ้ดัส่ง
วตัถุดิบ คนกลาง ผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ และลูกคา้ ซ่ึงครอบคลุมทั้งการจดัการอุปสงคแ์ละ
อุปทานทั้งภายในภายนอกองคก์ร 
 

 
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
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2. Supply Chain Management: SCM  
การบริหารจดัการร่วมกนัระหวา่งกิจการ (มีการวางแผน) ท่ีอยูใ่นสายการผลิตตลอดสายจนจบ

กระบวนการผูบ้ริโภค โดยมีการแบ่งปันข่าวสารขอ้มูล การใชท้รัพยากรท่ีมีจากดัร่วมกนัเพื่อลดตน้ทุน (ดา้น
การผลิต,การกระจายสินคา้) การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ไดรั้บผลตอบแทนจาก
การดาเนินงานท่ีดีข้ึน และสามารถแข่งขนัในตลาดไดม้ากข้ึน  
3. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (The Suternational Center for Competitive Excellener, 2001) หมายถึง การ
ประสานกระบวนการทางธุรกิจท่ีครอบคลุมจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบผา่นระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ผูบ้ริโภค
ขั้นสุดทา้ย ซ่ึงมีการส่งผา่นผลิตภณัฑก์ารบริหารและขอ้มูลสารสนเทศควบคู่กนัไป อนัเป็นการสร้างคุณค่า
เพิ่มในตวัผลิตภณัฑแ์ละนาเสนอไปสู่ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย  
4.กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Institute for Supply Management) หมายถึง การออกแบบและการจดั
กระบวนการเพิ่มมูลค่าระหวา่งองคก์รเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้คนสุดทา้ย  
5. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Council) หมายถึง การจดัการอุปทานและอุปสงค ์ตั้งแต่การหา
แหล่งวตัถุดิบและอุปกรณ์ การแปรรูปและเคร่ืองจกัรคลงัสินคา้และการติดตามสินคา้คงคลงั การป้อนใบสั่ง
และการจดัการการสั่งซ้ือ การกระจายสินคา้ในช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ตลอดจนการส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

 
รูปแบบของผูบ้ริโภค เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ประชาชน  
6. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Martha C. Cooper, Douglas M.Lambert,Janus D,Pagh) หมายถึง การขยายผล
ของโลจิสติกส์และการบูรณาการของธุรกิจ ซ่ึงตอ้งการการประสานงานและทากิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง
องคก์รในโซ่อุปทานซ่ึงมีขอบเขตมากกวา่โลจิสติกส์”  
7. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน (Christopher) หมายถึง เครือข่ายองคก์ารท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมทั้งระหวา่งตน้น ้าและ
ปลายน ้า ซ่ึงมีกระบวนการท่ีแตกต่างและกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าในรูปของผลิตภณัฑแ์ละบริการแก่ผูบ้ริโภค  
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บทที ่ 3 
ผลกำรด ำเนินกำรงำนวจิยั 

 
การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรไปตามแผนการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย  3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การ

ออกแบบหลกัสูตรและวพิากษห์ลกัสูตรเพื่อพฒันา การน าไปทดลองใชก้บัผูน้ าสหกรณ์ การติดตามการ
น าไปใชโ้ดยการจดัท าแบบสอบถาม และการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย ในบทน้ีจะกล่าวถึง ผลการ
ออกแบบหลกัสูตร การวพิากษห์ลกัสูตร และผลการทดลองใชห้ลกัสูตร กบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูน้ าสหกรณ์ 
ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ท่ีมีส่วนในการ
ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
3.1 ผลกำรออกแบบและพฒันำหลกัสูตร 
 3.1.1 การพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้ “การพฒันาระบบการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน” การพฒันาเกษตรกรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขนัและ
ความเขา้ใจแก่เกษตรกรให้มีประสบการณ์อาชีพอยา่งชาญฉลาด มีอ านาจต่อรอง สามารถเช่ือมต่อตลาดได้
อยา่งมัน่คงและกา้วไกล  
 ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตร “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อ
ยกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน”  เพื่อต่อยอดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกลไก
สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนเพื่อยกระดบัสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายเครดิตยเูน่ียน พร้อมทั้งเพื่อสร้างตวัแบบ
และแนวปฏิบติัท่ีดีสาหรับชุมชนเขม้แขง็ท่ีมีกลไกของระบบเครดิตยเูน่ียนสนบัสนุน 
 
           3.1.2 จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 เพื่อพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นกลไกสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนเพื่อยกระดบั
สมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  

 เพื่อสร้างตวัแบบและแนวปฏิบติัท่ีดีสาหรับชุมชนเขม้แขง็ท่ีมีกลไกของระบบเครดิตยเูน่ียน 
สนบัสนุนและเพื่อยกระดบัความรู้ ความสามารถของผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  

 ปรับเปล่ียน ทศันคติของผูน้ าสหกรณ์ใหมี้จิตวญิญาณสหกรณ์มากข้ึน 
 สามารถพฒันาผูน้ าสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ในสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร เพื่อ 

พฒันาสหกรณ์และถ่ายอดสู่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและเกษตรกร 
 เพื่อจดัท าเป็นหลกัสูตรเรียนรู้ใหก้บัผูน้ าเครดิตยเูน่ียนท่ีเป็นอาสาสมคัร  
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3.1.3 สมรรถนะของผู้น ำสหกรณ์ทีพ่งึประสงค์ 
 

“เป็นผูน้ าท่ีมีจิตวิญญาณสหกรณ์ (มีความเข้าใจในหลักการสหกรณ์สากล) สามารถ
น ามาใชใ้นการบริหารจดัการสหกรณ์ เพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน โดยใชภ้าวะผูน้ าแบบมี
ส่วนร่วมควบคู่กบัการสร้างสรรค์ธุรกิจท่ีมีการจดัการโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัและความย ัง่ยนืในธุรกิจ” 

 
3.1.4 กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มหมาย คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน  ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาทั้ง 6 ภูมิภาค 

และเจา้หนา้ท่ี ช.ส.ค. ในระดบับริหารจากทุกสาขา ท่ีมีความพร้อมและท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมใหค้วามรู้กบัผูน้ า
สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจและมัน่ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าเครดิตยเูน่ียน เพื่อท่ีจะน าไปสู่การ
ขยายผลแก่ผูส้นใจในอนาคตต่อไป  

 
 
รูปท่ี 3.1 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือผูน้ าท่ีเขา้อบรมทดลองการใชห้ลกัสูตร 
ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
1. นายคนัศร  คมภกัดี ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง 
2. นางสาวภคั  ศรีสวสัด์ิ ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ 
3. นายสุเมธ จาเรือง หวัหนา้ส านกังานส่งเสริมภาคเหนือเขต 2 และรักษาการ

ผูช่้วยผูจ้ดัการ ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 
4. นายโจ  วรรณกุล หวัหนา้งานพฒันาสหกรณ์ 
5. นางสาวกรณิศ พงศตุ์ย้ หวัหนา้ส านกังานส่งเสริมภาคเหนือเขต 1 
6. นายสมเดช เจริญชยั ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
7. นายอนุชิต ค าพิลงั ผูช่้วยผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
8. นายปิยะพงษ ์ไซยสุทธ์ิ หวัหนา้ส านกังานส่งเสริมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขต 4 
9. นายสายชล เสิกภูเขียว หวัหนา้ส านกังานส่งเสริมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเขต 1 
10. นายพิเชษฐ ์ศิลปสมบูรณ์ หวัหนา้งานพฒันาสหกรณ์ 
11 นายสิทธิศกัด์ิ สุชาติพงษ ์ หวัหนา้งานพฒันาสหกรณ์ 
12. นางสาววรรณวไิล วงศศิ์รประภา หวัหนา้ส านกังานส่งเสริมภาคใตต้อนบน 
13. นายวรีะ ยอดมณี หวัหนา้ส านกังานส่งเสริมภาคใตต้อนล่าง 
14. นางสาวกาญจนา  แซ่ล่ิว หวัหนา้งานจดัการธนกิจ 
15. นางสาวอภิรดา  เคลือบอาบ เจา้หนา้ท่ีพฒันาสหกรณ์ 
16. นางสาววสุธิดา  ภูดิศบุญญิณท ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
17. นายสุนทร  วนัดี ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทัว่ไป  สถาบนัพฒันาเครดิต 

ยเูน่ียน 

18. นางเกศริน  โรงสะอาด ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมสวสัดิการ 
19. นายสมิง  จงกะสิกิจ กรรมการสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน 
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3.1.5 กรอบคิดกำรจัดกำรเรียนรู้ 

กรอบคิดการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตร  

 
รูปท่ี 3.2 กรอบคิดการจดัการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

 
 รูปท่ี 3.3 กรอบการด าเนินการวจิยั 
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3.1.6 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 แนวทางการจดัการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนด และหารือร่วมกบัทีมวิทยากร 
  ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถเขา้ถึงและสร้างความเขา้ใจแก่ผูเ้ขา้รับการอบรม 

 กลุ่มเป้าหมายจากเดิมก าหนดไวว้า่เป็นกรรมการ ช.ส.ค. สาขาๆ ละ 3 คน กรรมการบริหาร
สถาบนั ผูจ้ดัการสาขา  แต่ไดเ้ปล่ียนมาเป็น เจา้หนา้ท่ี ช.ส.ค. ระดบับริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาขา 
ผูจ้ดัการฝ่าย ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้งานพฒันาสหกรณ์ ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการ
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 การเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้แบบใดจึงจะครอบคลุมสาระการเรียนรู้และมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

 ท  าอยา่งไรจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้รียนและวทิยากร 
 
3.1.7 โครงสร้ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โครงสร้างการจดัการเรียนรู้ไดก้ าหนดไว ้ 5 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาหน่วยการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบติั จ านวน 4 วนั จ านวน   23 ชัว่โมง  และการติดตามขอ้มูลหลงัจากอบรมของแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 

 
รูปท่ี 3.4 โครงสร้างหลกัสูตรผูน้ า 
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รูปท่ี 3.5 กรอบการจดัท าหลกัสูตร 

3.1.8 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
          วทิยากรและทีมงานวจิยัร่วมด าเนินการตามกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 

 

 

กระบวนกำรจัดกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

จดัการเรียนรู้ หลกัสตูร การ
พฒันาระบบการสง่เสริมเรียนรู้
เพื่อยกสมรรถนะผู้น าสหกรณ์
เครดิตยเูนี่ยน จ านวน 5 หนว่ย 

การเรียนรู้ 

ร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการร่วม 

กบัผู้บริหาร ช.ส.ค.  
คณะกรรมการสถาบนั , ผู้จดัการ 
ช.ส.ค. สาขาจงัหวดัเพชรบรีุ 

ประสานงานกลุม่เป้าหมาย ผู้น า
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนโดยผา่น 
ผู้จดัการใหญ่ ช.ส.ค.  จ านวน  
20 คน 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตาม
หนว่ยการเรียนรู้ในหลกัสตูรทัง้ 5 
หนว่ย ภายในระยะเวลา 4 วนั 

สรุปเนือ้หา  ประเมิน และติดตามผลจากผู้น า 

 เก              เครดิตยเูนี่ยนเป้าหมายภายใน
ระยะเวลา   1 เดือน 

สรุปเนือ้หา  การจดัท าสรุปร่าง
หลกัสตูรผู้น าสหกรณ์เครดติยู
เนี่ยน 

 
 
 

เกษตรกร 
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3.1.9  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การจดัท าแผนจดัการเรียนรู้ของวทิยากรส าหรับหน่วยเรียนรู้ในหลกัสูตร เพื่อใชใ้นการจดัอบรม
ผูน้ าสหกรณ์ เพือ่ใหผู้น้  าสหกรณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลกัสูตรน้ี ไปยงัสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
เน่ียนได ้ โดยก าหนดเป็น หลกัสูตร “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะผู้น าสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน”   

ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ในแผนการจดัการเรียนรู้  5  หน่วยสาระเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยสาระการ
เรียนรู้จะประกอบดว้ย  มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้ วิธีการสอน ส่ือท่ีใชใ้น
การสอน กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมการเรียนรู้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ วธีิและเกณฑก์าร
ประเมินผล และบนัทึกสรุปการจดัการเรียนรู้ ตามแต่ละหน่วยดงัต่อไปน้ี 
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หน่วยเรียนรู้ที ่1 
จติวญิญำณสหกรณ์ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  เพื่อใหผู้น้  าสหกรณ์เป็นผูน้ าท่ีเขา้ใจจิตวญิาณสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 

 
สำระกำรเรียนรู้ 

- ใหค้วาม  ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัสหกรณ์สากล และประวติัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
- ใหค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัจิตตารมณ์และคุณธรรม ในการน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรม 
- ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าและค่านิยมของสหกรณ์ 

 
กจิกรรมกำรเรียนรู้ 

เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15 นาที -วทิยากรน าเขา้สู่บทเรียน 

-สร้างแรงจูงใจ 
-ท าอยา่งไรใหส้มาชิกสนใจในส่ิงท่ีเราจะ
ถ่ายทอด 
-ใหผ้.ร.อ.เขียนความคิดของตนเองในบตัรค า
วา่เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เพราะอะไร 

-อภิปราย 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
 

-บตัรค า 
-ส่ือการสอนแผน่
ท่ี 1 -4 

 

75 นาที 
 
 
 
 

-วทิยากรบรรยาย 
 1.ความเป็นมาสหกรณ์ 100 ปีสหกรณ์ไทย  
2.จิตวิญญาณสหกรณ์  
-วทิยากรใหท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวญิญาณ
สหกรณ์ ใหทุ้กคนมีความเป็นเจา้ของ 
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั ท าทุกอยา่งให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนรวมตามหลกัการ 
อุดมการณ์สหกรณ์ และค่านิยม  

-บรรยาย 
-น าเสนอประสบการณ์
การท างานดา้นสหกรณ์ 
-น าเสนอประสบการณ์
การปฏิบติัตนในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัเป็น
ผูมี้จิตวิญญาณสหกรณ์ 

-ส่ือการสอน แผน่
ท่ี 3 - 4 
 

 

รำยละเอยีดกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ในหลกัสูตร 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
 -วทิยากรขอให ้ผ.ร.อ.เขา้ใจความเป็นผูมี้จิต

วญิญาณสหกรณ์และสามารถถ่ายทอดไปยงั
สมาชิกโดยการใหเ้นน้ย  ้าอยา่งสม ่าเสมอและ
ท าอยูเ่ร่ือยๆ หรือปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง 

  

 3.วทิยากรบรรยายประวติัความเป็นมาของ
สหกรณ์ 
-มูลเหตุของการก่อเกิดสหกรณ์ 
-ประวติัสหกรณ์สากล  
-ประวติัความเป็นมาสหกรณ์ไทย 
-ประวติัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
-บุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและ
ต่างประเทศ 

-บรรยายในลกัษณะ
เรียงล าดบัเน้ือหา
ประวติัความเป็นมา
สหกรณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ร่วมทั้ง
ประวติัสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน และ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ดา้นสหกรณ์ 

-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 
5 -26 

 

15 นาที 4.วทิยากรบรรยายสภาพปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคม  
-ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 
-ระบบเศรษฐกิจทางเลือก (สหกรณ์) 

-บรรยาย 
-ยกตวัอยา่งประกอบ 

ส่ือการสอนแผน่ท่ี
27-33 

15 นาที 5.วทิยากรบรรยายความหมายของสหกรณ์ 
 

-บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ส่ือการสอนแผน่ท่ี 
34-36 

15 นาที 6.วทิยากรบรรยายคุณค่าและค่านิยมของ
สหกรณ์ 
-ความหมายค่านิยมสหกรณ์ 
-ความแตกต่างระหวา่งคุณค่า (Value) กบั 
ค่านิยมสหกรณ์(Values) 

-บรรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ส่ือการสอนแผน่ท่ี
37-47 

15 นาที 7.วทิยากรบรรยายการด าเนินกิจกรรมของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน โดยยดึหลกัจิตตารมณ์ 
และคุณธรรม 
-จิตตารมณ์   อนัได ้แก่สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน 
รับใช ้ 
-คุณธรรม 5 ประการ อนัไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์
เสียสละ รับผดิชอบเห็นใจ วางใจกนั 

-บรรยาย 
-ยกตวัอยา่งประกอบ 

ส่ือการสอนแผน่ท่ี
48-49 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15 นาที 8.วทิยากรบรรยายประโยชน์ของสหกรณ์ต่อ

การพฒันาสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
-ดา้นเศรษฐกิจ 
-ดา้นสังคม วฒันธรรม ประเพณีและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
-ดา้นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
-ดา้นสวสัดิการ 

-บรรยาย 
-ยกตวัอยา่งประกอบ 

ส่ือการสอนแผน่ท่ี
50-55 
 

10 นาที วทิยากรสรุปบทเรียน 
-การท าวสิาหกิจสหกรณ์  
-การน าสหกรณ์มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ประเทศ 

-สรุปบทเรียน 
ยกตวัอยา่งประกอบ 

ส่ือการสอนแผน่ท่ี
58 

5 นาที วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรม ซกั-ถาม ซกั-ถาม  
 

เนือ้หำหลกัสูตร 
1. สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ประวติัความเป็นมาของสหกรณ์ 

 การก าเนิดการสหกรณ์ 
 ประวติัสหกรณ์สากล 
 ประวติัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

3. ความหมายของสหกรณ์ 
 ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 

4. ประโยชน์ของสหกรณ์ 
 เกิดพลงัในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
 พึ่งพาตนเองและพึ่งพากนัในหมู่มวลสมาชิก 
 สามคัคีปองดอง อยูร่่วมกนัโดยสันติสุข 
 อยูดี่กินดี มีสันติสุข ส่งเสริมอาชีพและพฒันาการผลิต 
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5. การด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดยยดึหลกัจิตตารมณ์ 4 ขอ้คือ 
 สนใจ 
 ห่วงใย 
 แบ่งปัน 
 รับใช ้

6. การด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน โดยใชคุ้ณธรรม 5 ประการคือ 
 ซ่ือสัตย ์
 เสียสละ 
 รับผดิชอบ 
 เห็นใจกนั 
 วางใจกนั 

7. ความส าคญัของคุณค่าและค่านิยมของสหกรณ์  ตามหลกัความเช่ือลทัธิสหกรณ์ 
วธีิกำร  

- อภิปราย  ซกัถาม ยกตวัอยา่ง 
- ติดตามผลหลงัจากจดัอบรม 30 วนั 

ส่ือกำรสอน 
  1. ส่ือ Power Point 

2. ยกตวัอยา่ง กรณีศึกษา 
ระยะเวลำ    3 ชัว่โมง 
วทิยำกร  นายวลัลภ  สุขมี  (ปราชญส์หกรณ์) 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำรเรียนรู้ 
1. การท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีมีจิตวญิญาณนั้น  ผูน้  าจะตอ้งรู้จกัแบ่งแยกเวลาในการท างานทั้งเร่ืองงาน

ประจ าและงานส่วนตวั  เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในการท าหนา้ท่ีผูน้  า  ซ่ึงจะตอ้งมีความเสียสละ และอุทิศตน
ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า   

2. การปรับทศันคติกบัผูน้ าในพื้นท่ีตอ้งใชเ้วลา และตอ้งเนน้ย  ้าท าอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเกิดการซึมซบั
ในจิตวิญาณสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง    
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
  วทิยากรประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม โดยวธีิการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 
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บันทกึผลสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................   
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หน่วยเรียนรู้ที ่2 
ภำวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วม 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ใหเ้ห็นความส าคญัของผูน้ าแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและตวัแบบ
ท่ีดี 

 
 สำระกำรเรียนรู้ 
  1.สามารถแยกประเภทของผูน้ าไดว้า่มีก่ีประเภท และผูน้ าแบบไหนท่ีพึงประสงคข์อง 

  กระบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
  2.เขา้ใจองคป์ระกอบของผูน้ าแบบมีส่วนร่วมและสามารถน าไปปฏิบติัใชก้บัการท างานใน 

  ชีวติประจ าวนัได ้
  3.มีความรู้ในกระบวนการสร้างสมรรถนะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมเพื่อน าไปใชใ้นสหกรณ์ได ้
 
 กจิกรรมกำรเรียนรู้  

เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
5 นาที กล่าวตอ้นรับ   ทกัทาย  
5 นาที แนะน าทีมวทิยากรและวทิยากร ผูช่้วย   
25 นาที กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเขา้สู่บทเรียน 

-ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแนะน าตวัเอง 
-แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บจากการเขา้รับการ
อบรมจากหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี 
-สรุปใจความในท่ีส่ิงท่ีไดร่้วมแลกเปล่ียน 
-วทิยากรน าเสนอเทคนิคการเรียนรู้  
1. การเรียนรู้ตอ้งมีความสมดุล 
    Heart Head Hand  
    Hand = ปฏิบติั 
     

เตรียมความพร้อมดา้นใจ 
(Heart) ก่อนเขา้สู่
กระบวนการเรียนรู้ท่ีใช ้ 
Head และ Hand 

กระดาษปรู๊ฟ 
ปากกา 
กระดานไวท์
บอร์ด 

 

รำยละเอยีดกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ในหลกัสูตร 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
     Heart = ความรู้สึก (สนุก เหน่ือย หนกัใจ 

วุน่วาย ตลก) 
    Head= ขอ้สังเกตเก่ียวกบั “ผูน้ า”(การ
ท างานเป็นทีม/ ภาวะผูน้ า ผูต้ามวางใจ 
สามคัคี/การางแผน/การปฏิบติัตามขอ้ตกลง/
สติ/การห่วงใย/แบ่งปันการมีส่วนร่วม)  
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

  

30 นาที -วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแบ่งกลุ่มยอ่ย 
ระดมความคิดเห็น “จากประสบการณ์ในการ
ท างานกบัสหกรณ์เครดิตยเูนียนท่ีผา่นมา  
ท่านเห็นวา่ผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยเูนียนเป็น
อยา่งไร 
1.มีจุดอ่อนในเร่ืองอะไรบา้ง   จุดอ่อน
เหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 
2.จุดอ่อนดงักล่าวส่งผลกระทบอะไรบา้งกบั
ขบวนการของสหกรณ์ฯ 
-วธีิการใหแ้ต่ละกลุ่มคดัเลือก  ผูน้  าการพดูคุย  
และผูจ้บัประเด็นบนัทึกใหเ้วลาพดูคุย
ประมาณ     20     นาที 
เสร็จแลว้ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอในวงใหญ่  
เพื่อประมวลองคค์วามรู้ 
-ผูเ้ขา้รับการอบรมน าเสนอทีละกลุ่ม 
-วทิยากรสรุปประเด็นการน าเสนอ และ
สะทอ้นบทบาทตนเองอยา่งไร และใหเ้ห็น
คุณค่าของตนเอง 

-การฝึกคิดวิเคราะห์ 
-การแลกเปล่ียน  การ
น าเสนอ 
-การสร้างปัญญารวมหมู่ 

กระดาษปรู๊ฟ 
ปากกา 
กระดานไวท์
บอร์ด 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15 นาที เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติความ

แตกต่างของมนุษยแ์ละผูน้ า 4 ทิศ 
1.วทิยากรใหนิ้ยามของคุณลกัษณะของความ
แตกต่างของคนโดย เปรียบเทียบกบัทิศ 4  ทิศ  
สัตว ์ 4  ประเภท  และ ธาตุ 4 (รายละเอียดดงั
เอกสารประกอบ) 
-ทิศเหนือ กระทิง ธาตุไฟ 
-ทิศใต ้ หนู ธาตุน ้า  
-ทิศตะวนัออก นกอินทรีย ์ธาตุลม  
-ทิศตะวนัตก หมี  ธาตุดิน 
2.ใหแ้ต่ละคนเลือกวา่ตวัเองอยูทิ่ศไหน 
แบ่งกลุ่มตามทิศ  พดูคุยกนั ท าไมตวัเองเลือก
ทิศน้ี  ใหย้กตวัอยา่งประกอบและใหต้วัแทน
กลุ่มน าเสนอ 
    -น าเสนอคุณลกัษณะของสมาชิกกลุ่มตาม
ทฤษฏีหลงัจากแลกเปล่ียน 
    -น าเสนอจุดแขง็ จุดอ่อน  ของคนสมาชิก
ในกลุ่มคืออะไร 
3.วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสรุปกิจกรรม 
   3.1 ท าใหรู้้วา่เราไม่สามารถขาดส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดไปได ้ ตอ้งร่วมกนัน าพาไปสู่จุดมุ่งหมาย
เดียวกนัได ้

3.2 การเป็นผูน้ าไม่ไดเ้ป็นดา้นใด ดา้นหน่ึง   
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ตอ้งผสมผสานกนั 

3.3 ดว้ยหนา้ท่ีการงานเราสามารถเป็นได้ 
หลาย อยา่ง  ส่ิงหน่ึงความเป็นตวัตนของ
ตนเอง  ตอ้งปรับท่ีตนเอง  การจะเปล่ียนแปลง
จะตอ้งเร่ิมเปล่ียนแปลงท่ีตนเองก่อน ท่ีจะไป
เปล่ียนแปลงคนอ่ืน 

-เรียนรู้และท าความ
เขา้ใจกบัธรรมชาติความ
แตกต่างของมนุษย ์
-รู้จกัตนเองมากข้ึน 
-ฝึกการคิดและวเิคราะห์ 
-องคค์วามรู้เก่ียวกบั
คุณลกัษณะธรรมชาติ
ขอบมนุษย ์ดงัเอกสาร
แนบ 

กระดาษปรู๊ฟ 
ปากกา 
กระดานไวท์
บอร์ด 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 

  3.4 เราสามารถน าไปใชใ้นการประสานงาน  
การส่ือสาร  ลดความขดัแยง้ในองกร 

   3.5การจดังานใหต้รงกบัอุปนิสัย  จะท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จในการบริหาร
จดัการ 
   3.6ในอุปนิสัยแต่ละคน  ในรูปแบบของ
องคก์ร ให้อยูภ่ายใตก้ฎ และการเปล่ียนแปลง 
และการเคารพ การเช่ือมโยง มิตรภาพ
ความสัมพนัธ์ต่อกนั 
   3.7พฤติกรรมแต่ละคนจะมีอารมแตกต่าง 
จะไม่เหมือนกนั  เพียงแต่รู้พฤติกรรมของคน
อ่ืน  เพื่อท่ีจะท าใหเ้ราสามารถเขา้กบัคนอ่ืน
ได ้องคก์รก็จะประสบความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ 
   3.8สามรถปรับประยกุต ์วา่ควรจะเป็นไป
ในแนวทางทิศไหน มิติสัมพนัธ์ควรจะดึง
ขอ้ดีของอุปนิสัยใดมาใชใ้นช่วงไหน ควรน า
ขอ้ดีของแต่ละอปนิสัยมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
แต่ละคนจะมีบุคลิกของตนเอง ในแต่ละ
พื้นฐานครอบครัว ความเป็นอยู ่ จะมีความ
ชดัเจนในตวัตน เพียงแต่การยอมรับการปรับ
ตน การให้โอกาส  ในมุมองของผูน้ า คือ การ
ใชค้นใหถู้กกบังาน  ผูบ้ริหารเพียงแต่จะดึงใน
ส่วนไหนของแต่ละคนมาใช ้ พร้อมทั้งการ
ปรับตนในการเขา้กบัคนอ่ืน ท่ีรู้ของจุดอ่อน
ของตนเอง เราควรจะตอ้งปรับปรุงตนเอง
อยา่งไร 
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   3.9 ทุกอุปนิสัย เป็นส่วนเติมเตม็  องคก์รไม่

สามารถขาดส่วนใดไปได ้ในฐานะผูน้ าจะยก
ฐานะผูน้ าใหส้มบูรณ์ ได ้ควรหยบิยกส่วนดี
ของแต่ละอุปนิสัยมาใช ้จะท าใหง้านสมบูรณ์ 
เป็นผูน้ าท่ีสมบูรณ์ 
3.10 ผูน้ าทั้ง 4  เป็นผูน้ าท่ีดี เราจะน าบทบาท
ไหนไปใชใ้นการปฏิบติังาน  
3.11 ท าใหเ้รียนรู้ ศึกษาธรรมชาติของตนเอง  
ใชง้านใหถู้กกบัคน  และผสมผสานกบัทุก
อุปนิสัย และอยูร่่วมกนัใหไ้ด ้
3.12 ทั้ง  4 ดา้น ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ และ
ประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีจะดึงมาใช ้
3.13 ทั้ง 4 ดา้น อยูท่ี่คน มีดา้นไหนมากกวา่
กนั  ผูน้  าควรจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเลือกใชค้น
ใหถู้กกบังานเพื่อใหค้วามคล่องตวักบัการ
บริหารจดัการ  
-วทิยากรสรุป ธรรมชาติของมนุษยมี์ความ
แตกต่างกนั  และใหว้เิคราะห์ตนเอง มี
จุดอ่อนจดแขง็อะไร และกระทบกบัชีวติ กบั
งานในเร่ืองอะไร เพื่อการปรับตวัและการมี
ส่วนร่วม ผูน้ า ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูน้ าทุก
สถานการณ์  ทุกคนสามารถเป็นผูน้ าได ้ถา้
เราจะน าเร่ืองน้ีไปสร้างการเรียนรู้ใหก้บั
สมาชิก  เพื่อใหเ้ห็นวา่ผูน้ าจะมีส่วนร่วมอยา่ง 
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60 นาที เรียนรู้ “ภาวะผูน้ า ผา่นกิจกรรมเป็ดเจา้ปัญหา

ท ากิจกรรม 
อุปกรณ์ มีบตัรค าสมมุติเป็นบา้น และมีคน  1  
คน ท าหนา้ท่ีเป็นเป็ด 
วธีิการ  เอาบตัรค าวางท่ีพื้นใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรม ไปเลือกยนืตามบตัรค าท่ีวางไวแ้ละ
เหลือบตัรวา่ง 1 ใบ มีการจบัเวลาการเดิน ให ้
ผูเ้ขา้อบรมเดินเปล่ียนบา้น ห้ามปล่อยใหบ้า้น
วา่ง เพราะเป็ดจะเดินไปยนืแทนท่ีบา้นวา่ง
ทนัที 
กติกา 

1. หา้มดึงเป็ด    
2. หา้มกลบัมาหลงัเดิม 
3. หา้มแทงกกั  
4. หา้มเตะบา้นทิ้ง 

-หลงัจากเล่นเกมวทิยากรถอดบทเรียน  
-ใหผู้เ้ขา้อบรมแสดงความรู้สึกต่อการเล่นเกม  
   เหน่ือย สนุก  ไหวพริบ ปฏิภาณ การเห็น
การมีส่วนร่วม  ไดอ้อกแรง หนกัใจ  วุน่วายดี 
ตลก  
-วทิยากรสรุปการเป็นผูน้ าจากการท ากิจกรรม  

1. Team work  การท างานเป็นทีม   
2. การวางแผนการท างาน 
3. การท างานตามกรอบ  
4. ความมีน ้าใจ ร่วมกนั 
5. มีผูน้ ามากไป 
6. ขาดระบบ ขาดผูน้ า  ขาดการสั่งการ 
7. สติและการตดัสินใจ 
8. การสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน  
9. ขาดการประสานงาน  
10. ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 

-การเรียนรู้ผา่นการ
ปฏิบติัใหป้ฏิบติั(Hand) 
แลว้พาคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ (Head)  โยง
เขา้สู่แนวคิด หลกัและ
ทฤษฎีของการเป็นผูน้ า 

อุปกรณ์เล่นเกม 
กระดาษชาร์ท
เท่ากบั A4 
สมมุติเป็นบา้น 
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 11. ตอ้งมีผูน้ า และเป็นผูต้ามดว้ย 

12. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกนั 

13. การส่งขอ้มูลไม่ชดัเจน 
14. ตอ้งมีผูน้ า ต่างคนต่างสั่งไม่ได ้ 
15. ดว้ยปัจจยัในเร่ืองเวลา  ไม่ได้

วางแผน ภาวะผูน้ า 
-วทิยากรสรุปวา่ เราเห็นผูน้ าแบบ 

1. ผูน้ าตามมติ 
2. ผูน้ าตามสั่งการ 
3. ผูน้ าตามสถานการณ์ 
4. ผูน้ าจิตอาสา 
5. ผูน้ ากลา้คิด 
6. ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
7. ผูน้ าท่ีลงมือปฏิบติั 
8. ผูน้ า  ผูต้าม ผูป้ฏิบติั 
9. ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
10. ผูน้ าท่ียอมรับฟังคนอ่ืน  
11. ผูน้ าท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น 
12. ผูน้ าท่ีดีตอ้งเป็นผูต้ามท่ีดีดว้ย 
13. ผูน้ าท่ีคอยเตือนสติ 

-วทิยากรสรุปทา้ยบท  ตามทฤษฎี Head Hard 
Hand 

ส่ิงท่ีเราตอ้งการ ผูน้ า ตามสถานการณ์
ของกิจกรรมการเล่นเกม ผูน้ าท่ีเกิดจาก
การอาสาสมคัร  ผูน้ าท่ีประนีประนอม 
ผูน้ าท่ีมีสติ เด็ดขาด รอบคอบ 
1. จิตอาสามาเป็นผูน้ า  สร้างการมีส่วน

ร่วม แจง้กติกา  เปิดใจ  
2. เปิดใจกวา้ง เห็นคุณค่า 
3. ร่วมวางแผนตดัสินใจร่วมกนั 
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60 นาที ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ   ผูน้  า 3   ประเภท 
1. ผูน้  าแบบเผด็จการ 
2. ผูน้  าแบบประชาธิปไตย 
3. ผูน้  าแบบผสมผสาน 

การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติั
ใหป้ฏิบติั(Hand) แลว้พา
คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
(Head)  โยงเขา้สู่แนวคิด 
หลกัและทฤษฎีของการ
เป็นผูน้ า 

กระดาษปรู๊ฟ 
ปากกา 
กระดานไวท์
บอร์ด 

30 นาที วทิยากรบรรยายสรุปเพิ่มเติม 
1. ความหมายของภาวะผูน้ า 
2. ทฤษฎีภาวะผูน้ า 
3. รูปแบบและประเภทของผูน้ า 
4. ผูน้  ารวมหมู่ 
5. ผูน้  าแห่งความส าเร็จ 
6. 20 เทคนิคบนัไดสู่การเป็นผูน้ า 

บรรยาย ศึกษาจาก
เอกสารประกอบการ
บรรยายและใหผู้เ้ขา้รับ
การอบรมอ่านเพิ่มเติม 
 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

30 นาที ท่านคิดวา่ท่านเป็นผูน้ าประเภทไหน 
จุดแขง็ของท่านคืออะไร 
จุดอ่อนของท่านคืออะไร  เพราะอะไร  จะ
พฒันาไดอ้ยา่งไร 

การวเิคราะห์ตนเองเพื่อ
น าไปสู่แนวทางและแผน
ในการพฒันาตนเอง 

เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 

30 นาที ผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยเูนียนเราตอ้งการ
ผูน้ าแบบไหน  จะร่วมพฒันาไดอ้ยา่งไร 

การก าหนดแนวทางใน
การพฒันาผูน้ าสหกรณ์ฯ 

 

30 นาที วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดป้ระเมิน
พฤติกรรมและระดมความคิดเห็นพฤติกรรม
แห่งการเป็นผูน้ าท่ีดี 10 ประการ 

1. นกัวางแผน 
2. นดัจดัระเบียบ 
3. นกัประสานงาน 
4. นกัส่ือสาร 
5. นกัมอบหมายงาน 
6. นดัตดัสินใจ 
7. นกัมนุษยส์ัมพนัธ์ 
8. นกัฝึกอบรม 

วทิยากรใหป้ระเมิน
พฤติกรรมแห่งการเป็น
ผูน้ าท่ีดี ดงัเอกสาร
ประกอบการบรรยาย
(แจกใหที้หลงั) 
คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

-แบบประเมิน 
-เอกสารความรู้
เร่ืองผูน้ า 
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 9. นกัจดักระบวนการกลุ่ม 

10. นกัประเมินผลงาน   
-ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าเสนอพฤติกรรมแต่
ละประเภท 
-วทิยาสรุปพฤติกรรมของผูน้ าแต่ละประเภท 
-วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมท าแบบ
ประเมินพฤติกรรมแห่งการเป็นผูน้ า 
ใหแ้ต่ละท่านประเมินตนเองวา่มีพฤติกรรม
แห่งการเป็นผูน้ าท่ีดีมากนอ้ยแค่ไหน ตาม
แบบฟอร์มท่ีแจกใหใ้หใ้ส่เคร่ืองหมาย * ขอ้ท่ี
ใหค้ะแนนความเป็นผูน้ าสูงสุด และนอ้ยสุด 
-ผูเ้ขา้รับการอบรมน าเสนอพฤติกรรมของ
ตนเองขอ้สูงสุดและขอ้นอ้ยสุด 
-วทิยากรสรุป การท ากิจกรรมน้ีท าใหต้นเอง
เห็นวธีิการและมองเห็นจุดอ่อนของตนเอง
เพื่อท่ีจะไปปรับใชใ้นการปฏิบติังาน สามารถ
ติดตามผลถึงความเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองไดห้ลงัจากผา่นการอบรมไปแลว้ 

  

 
เนือ้หำหลกัสูตร 
 1.อธิบายคุณลกัษณะของผูน้ าแต่ละประเภท 
  -  ผูน้  าแบบสั่งการ Telling Leadershi 
  -  ผูน้ าแบบปรึกษา Selling Leadership 
  -  ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม Participating Leadership 
  -  ผูน้ าแบบตวัแทน Delegating Leadership 
 2.องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
  -  ผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้ริหารระดบัสูง) 
  -  ผูน้บริหารระดบักลาง (กลุ่มงานต่างๆ) 
 3.ผูป้ฏิบติั (คนงาน ผูท้  างานระดบัล่าง) แนวทางการสร้างและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานขององคก์รใดๆ นั้น มีรูปแบบอยูห่ลายสถานะ  ส่ิงท่ีจะส่งผลต่อการเกิดบรรยากาศเพื่อทุกคนและ
ยงัไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีตอ้งการนั้น  มีความจ าเป็นในทิศทางของการสร้างและสนบัสนุน คือ 
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  -  กำรพฒันำควำมรู้สึก รับผดิชอบ  ซ่ึงเป็นการท่ีบุคคลในฐานะต่างๆ ตอ้งก่อความรู้สึก
และสร้างแรงกระตุน้ต่อบุคคลอ่ืนๆ ใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  บทพื้นฐานแห่งความท่ีบุคคลมีความ
มัน่ใจวา่เหตุและผลทางความคิดจะไดรั้บการสนบัสนุน 
  -  กำรริเร่ิมลกัษณะแห่งพฤติกรรมบุคคล  เป็นขอ้คิดแห่งการสร้างรูปลกัษณ์ของการ
แสดงออกของบุคคล ลดและขจดัปมความคิดขดัแยง้หรือความขลาดกลวัจากพฤติกรรมบุคคลใหล้ดนอ้ย 
สร้างความกลา้ต่อการแสดงออก 
  - กำรเปิดโอกำสเพือ่กำรแลกเปลีย่น  ยอ่มเป็นผลดีต่อกลุ่มและบุคคลไดใ้นระดบักระท า 
เพราะโอกาสเพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใดๆ หรือประสบการณ์มกัถูกปิดกั้นดว้ยค าสั่งหรือความคิด
เบ้ืองบน การเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้ลกเปล่ียนยอ่มส่งผลต่อเหตุและผลในการพฒันาความคิดต่างๆ ได ้
  -กำรสนับสนุนแนวควำมคิดทีส่ำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ ซ่ึงการสนบัสนุนแนวคิดเหล่านั้น
สามารถด าเนินการในทิศทางของบประมาณหรืออ่ืนใดเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลแห่งการสร้างสถานะบุคคลได้
ไวว้างใจองคก์รให้ความร่วมมือต่อองคก์รไดม้าก 
  - สถำนกำรณ์เพือ่กำรบริหำรหรือจัดกำร  ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงสถานการณ์ในการจดัการ
งานดว้ยเสมอ  เพื่อผลสูงสุด การเลือกแบบการบริหารใดๆ ยอ่มส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได ้ ปัจจุบนัการ
บริหารส่วนใหญ่  มุ่งแบบการมีส่วนร่วมเพราะเป็นการเปิดโอกาสแห่งบรรยากาศการริเร่ิมสร้างสรรค ์
  - กำรมองหำควำมคิดเฉพำะในส่วนทีด่ี  เป็นมุมมองของการบริหารท่ีตอ้งการผลสัมฤทธ์ิวา่
เม่ือบุคคลใดเสนอแนวคิดเพื่องานแลว้ควรไดเ้ห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุคคลอ่ืนๆ ดว้ยดี 
มิใช่มุ่งแนวทางเพื่อความขดัแยง้หรือสร้างฐานการไม่ยอมรับใหเ้กิดข้ึน 
  - จูงใจให้เกดิกำรสร้ำงกระบวนกำรควำมคิดให้เกดิในทุกกลุ่มงำน  การสร้างแรงจูงใจยอ่ม
เป็นผลต่อบุคคลท่ีกา้วมาสู่การตอ้งการมีส่วนร่วมเสมอ หากผลตอบแทนเหล่าน้ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ตน ทั้งน้ียอ่มข้ึนกบัปฏิกิริยาของบุคคลโดยรวมขององคก์รดว้ยวา่จะท าใหไ้ดเ้พียงใด 
 
วธีิกำร  
  1.บรรยายใหค้วามรู้  อภิปราย ซกัถาม ยกตวัอยา่ง 
  2. จดักลุ่มระดมความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางปฏิบติั/สรุปสาระส าคญั 
  3. จดัท าแบบทดสอบระหวา่งการอบรม 
  4. ติดตามผลหลงัจากการจดัอบรม  30 วนั 

 
ส่ือกำรสอน  1. ส่ือ Power Point    

2. แบบประเมินตนเองก่อนการอบรม 
3. การแสดงบทบาทสมมุติ ผูน้  าในแบบต่าง /สรุปความคิดเห็นผูน้ าท่ีพึงประสงค ์

  4. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 
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  6. กิจกรรมเล่นเกมส์ผูน้ า 4 ทิศ และเกมส์เป็ดเจา้ปัญหา 
 
ระยะเวลำ น าเสนอใหค้วามรู้  6 ชัว่โมง 
 
วทิยำกร  อาจารยท์รงพล  เจตนาวณิชย ์
 

ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำรเรียนรู้ 

การเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเราท า    ความรู้กบัใจตอ้งมาก่อน  ท าอยา่งไรให ้  สมาชิก เห็นคุณค่า   ตอ้ง
ไดใ้จ  ใหเ้ขาเห็นตวัอยา่ง  เห็นประโยชน์ของการท างานเป็นนกัสหกรณ์ การช่วยเหลือตนเอง  หนา้ท่ีของเรา
จะท าให ้ เราไดใ้จ ของเคา้   เราใส่ใจกบังานแค่ไหน  ภาวะผูน้ า  ถา้ใจยงัไม่มีความเป็นผูน้ า  และเห็นคุณค่า
ในส่ิงท่ีตวัเองท า  การท่ีเราจะใหผู้น้  ามีใจ  ตอ้งพยายามท าใหทุ้กคนเห็นคุณค่าตนเอง  จะน าไปสู่ความเป็น
เป็นผูน้ าท่ีดี 
 
วธีิและเกณฑ์กำรประเมิน 
  วทิยากรประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม โดยวธีิการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูล 
 
บันทกึผลสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................   
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หน่วยเรียนรู้ที ่3 
กระบวนทัศน์ในกำรพฒันำที่ยัง่ยนื 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

เพื่อใหผู้น้  าสหกรณ์อธิบายไดว้า่ท าไมผูน้ าตอ้งมีกระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
สำระกำรเรียนรู้ 

1. การปรับกระบวนทศัน์ดา้นการพฒันาสหกรณ์ 

2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 

 ICA  Blueprint 

 นโยบายของรัฐ (การปฏิรูปประเทศไทย) 

 นโยบายของ ช.ส.ค. 

 

กจิกรรมกำรเรียนรู้  

เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
10 นาที วทิยากรเกร่ินน าสาระส าคญัก่อนเขา้สู่เน้ือหา 

1.การปรับกระบวนทศัน์ดา้นการพฒันาสหกรณ์ 
2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
  -ICA Bluepring 
  -นโยบายของรัฐ 
  -นโยบายของ ช.ส.ค. 

-น าเสนอ  
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 2 

Power point 
 

 

 

 

 

 

รำยละเอยีดกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ในหลกัสูตร 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
20 นาที -วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมระดมความคิด 

ประเด็น “ท่านอยากเห็นขบวนการเครดิตยเูน่ียน
ในอีก 10 ปีขา้งหนา้เป็นอยา่งไร”  ใชเ้วลา 5 นาที  
-ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมน าเสนอใหเ้พื่อนท่ีนัง่ใกล้
กนัฟัง 
-ใหส้รุปรวมเป็นกลุ่มเล็ก 4 คน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และส่งตวัแทนน าเสนอ 
-วทิยากรสรุปภาพรวม 

-ระดมความคิดเห็น 
-น าเสนอ 

-Power point 
-กระดาษชาร์ท 

2 ชม. วทิยากรน าเขา้สู่เน้ือหา การปรับกระบวนทศัน์
โดยมีรายละเอียดหวัขอ้ ดงัน้ี 
1.ความหมายของกระบวนทศัน์ 
2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
-Credit Union – a Global Network 
-ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
-ขอ้มูลของสหกรณ์ 
-ICA Blueprint 2020 (จ านวน ll สไลดห์นา้ 10-
16) 
-ภารกิจเครดิตยเูน่ียน 
-บทบาทของเครดิตยเูน่ียน 
-ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสหกรณ์ในระยะ 10 
ปี  (หนา้16-17) 
3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 11 
4. นโยบาย ช.ส.ค. 

-บรรยาย 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 4-36 

-Power point 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
 
 

 

15 นาที วทิยากร ขอให ้ผูเ้ขา้รับการอบรม ทบทวน
วสิัยทศัน์ของช.ส.ค.  
โดยการเอาขอ้มูลท่ีระดมเก่ียวกบัขบวนการ
เครดิตยเูน่ียนเป็นขอ้มูลในการทบทวน 
วสิัยทศัน์ ช.ส.ค. 
-ระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนและน าเสนอ 

-ระดมความคิดเห็น  
-แลกเปล่ียนและน าเสนอ 

กระดาษปรู๊ฟ 
ปากกา 
 

15 นาที วทิยากรสรุปเน้ือหา สรุปเน้ือหาการบรรยาย  
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เนือ้หำหลกัสูตร 
  1.กระบวนทศัน์เร่ืองการพฒันาสหกรณ์ 
  2.แนวทางในการปรับกระบวนทศัน์เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และสอดรับกบัปัจจยั 

   สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
วธีิกำร  

1. บรรยายใหค้วามรู้  อภิปราย ซกัถาม ยกตวัอยา่ง 
2. จดักลุ่มระดมความคิดในการก าหนดแนวทางการปฏิบติั/สรุปสาระส าคญั 
3. ท าแบบทดสอบระหวา่งการอบรม 
4. ติดตามผลหลงัการจดัอบรม 30 วนั 
 

ส่ือกำรสอน  1. ส่ือ Power Point    
  2. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 
 
ระยะเวลำ น าเสนอใหค้วามรู้  3 ชัว่โมง 

 

วทิยำกร คุณเครือวลัย ์ ชลนยั  ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน 
 
ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำรเรียนรู้  ผูเ้ขา้อบรมใหค้วามส าคญั ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ 

1. ความย ัง่ยนืของเครดิตยเูน่ียน  อนัประกอบดว้ยความมัน่คง หน้ีสินลดลง วนิยัชีวติ 
หลกัประกนัความมัน่คง 

2. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นสถาบนัแห่งทุน การถ่ายทอดการเรียนรู้  เศรษฐกิจ สังคม  AEC 
3. สถาบนัการเงินท่ีเขม้แขง็  เป็นศูนยร์วมของขบวนการเครดิตยเูน่ียน มีความมัน่คงทางการ

เงิน  
4. การพฒันาคน  การพฒันาความรู้  และคน้หาวธีิการในการท่ีจะพฒันาคน 
5. การท าใหฐ้านรากของขบวนการสหกรณ์ใหย้ ัง่ยนื โดยการปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ อนั

ประกอบดว้ย หลกัการสหกรณ์ จิตตารมณ์ คุณธรรมสหกรณ์   
 
วธีิและเกณฑ์กำรประเมิน 
  วทิยากรประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม โดยวธีิการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูล 
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บันทกึผลสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................   
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หน่วยเรียนรู้ที ่4 
กำรจดักำรสหกรณ์ที่ดภีำยใต้หลกักำรสหกรณ์ 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

เขา้ใจสาระส าคญัของหลักการสหกรณ์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จดัการสหกรณ์ตามแบบแผนท่ีสืบทอด 

  
สำระกำรเรียนรู้        

1. หลกัการสหกรณ์สากล 7 ขอ้ 
1.การเปิดรับสมคัรสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ 
2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 
3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
4.การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
5.การศึกษาฝึกอบรมและขอ้มูลข่าวสาร 
6.การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 
7.การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 

 
กจิกรรมกำรเรียนรู้  

เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15-20 นาที กำรเกร่ินน ำ 

-ก่อนน าเขา้สู่เน้ือหา วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบ
ถึงท่ีมาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั คุณค่า และค่านิยม
สหกรณ์ 
-วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
เก่ียวกบั ค าขวญัของสภาเครดิตยเูน่ียน โลก เพื่อเลือกวา่
ค าขวญัใดสภาเครดิตยเูน่ียนให้ ความส าคญักบัเร่ืองใด
มากท่ีสุด 
-วทิยากรสรุปการท ากิจกรรม  

-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 4-
13 
-ระดมความคิด 

กระดาษปรู๊ฟ 
ปากกา 
Power Point 

  

 

รำยละเอยีดกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ในหลกัสูตร 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15-20 นาที น าเขา้สู่เน้ือหา 

     หลกัการพื้นฐานของเครดิตยเูน่ียนคือ การรวมคน ให้
มาร่วมกนัด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคคื์อการมี
คุณภาพชีวติทีดี จึงจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ ์กติกา มา
ก าหนดใหก้ลุ่มคนเหล่านั้นสามารถด าเนินการต่างๆ ได้
อยา่งเป็นระเบียบภายใตเ้ง่ือนไขของการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสหกรณ์ (รวม
เครดิตยเูน่ียน) ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัตามท่ี ICA ได้
ก าหนดไวเ้ม่ือปี  2536 ท่ีเรียกวา่หลกัการสหกรณ์ 
ประเด็นส าคญั 
     1.ความหมายของหลกัการสหกรณ์ 
     2.ววิฒันาการหลกัการสหกรณ์ 
     3.หลกัการสหกรณ์ท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
เน้ือหา 
     1.ความหมาย 
     หลกัการสหกรณ์ คือ “แนวทางท่ีสหกรณ์ยดึถือ
ปฏิบติัเพื่อใหคุ้ณค่า ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม” 
      2. วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
      3. เป้าหมาย ของสหกรณ์ 
      4.ววิฒันาการหลกัการสหกรณ์ 
          พ.ศ.2387 หลกัการสหกรณ์รอชเดล 
          พ.ศ.2538 หลกัการสหกรณ์ปัจจุบนั 

-บรรยายใหค้วามรู้ 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 14-
17 
-ใหผ้.ร.อ.ร่วมกนั
วเิคราะห์หลกัการ
พื้นฐานของเครดิตยู
เน่ียน คืออะไร  
-น าเสนอขอ้มูล 
 -ใหร่้วมวิเคราะห์
หลกัการสหกรณ์รอช
เดช 

Power Point 
เอกสารความรู้ 

15-20 นาที หลกักำรสหกรณ์สำกลทีใ่ช้ในปัจจุบัน 
หลกักำรข้อที ่1 กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง 
- จุดอ่อนประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี   

1.คุณสมบติัของสมาชิกท่ีท าใหเ้ครดิตยเูน่ียนไม่
เขม้แขง็ (เช่นในเร่ืองของการก าหนดวงสัมพนัธ์) 
2.วธีิการใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งตาม
ขอ้บงัคบั ตอ้งท าอยา่งไร(ตอ้งมีการสอบสวนก่อน
ใหอ้อก ซ่ึงตอ้งใชคุ้ณธรรม) 

-บรรยายความรู้
ประกอบขอ้บงัคบั 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 20-
25 
-มีการแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นในจุดอ่อน
ของหลกัการในขอ้น้ี 
 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-ขอ้บงัคบั 
-Power point 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15-20 นาที หลกักำรข้อที ่2 กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลกั

ประชำธิปไตย 
- ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 
- ประชาธิปไตย ตามขอ้สังเกตของ ICA 

ประเด็นส าคญั สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง 
1. สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง ใชเ้สียงขา้งมาก เวน้

แต่บางกรณีใชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
สมาชิกท่ีมาประชุม 

2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเลือก
และรับเลือกเป็นกรรมการและผูต้รวจสอบ
กิจการ 

-บรรยายความรู้
ประกอบ/พรบ.สหกรณ์ 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี26-
34 
ใหผู้เ้ขา้อบรม
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น
ในจุดอ่อนของหลกัการ
ขอ้น้ีท่ีปฏิบติัอยูใ่น
เครดิตยเูน่ียน 

 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-พ.ร.บ. 
-Power point 

15-20 นาที หลกักำรข้อที ่3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกจิของสมำชิก 
- ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 
- ความส าคญัของทุนส ารอง 
- PEARLS และ CFSAW 
- ทุนส ารองของเครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย 

-บรรยายความรู้
ประกอบ/เคร่ืองมือทาง
การเงิน 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 35-
44 
ใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายถึง
ความส าคญัของทุน 
ส ารองอยา่งเขา้ใจง่ายๆ 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-เคร่ืองมือทาง
การเงิน 
-Power point 

15-20 นาที หลกักำรข้อที ่4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอสิระ 
- ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 
- การปกครองตนเองหมายถึง การพึ่งพาตนเอง 

เป็นหลกั น าหลกัการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- คุณภาพการควบคุมภายในของเครดิตยเูน่ียน 
เป็นอยา่งไรบา้ง จากรายงานของ กตส. 

             อธิบายเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งง่ายๆ 

-บรรยายความรู้
ประกอบการควบคุม
ภายใน  
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 45-
54 
ใหผู้เ้ขา้อบรมกล่าวถึง
การควบคุมภายใน
เครดิตยเูน่ียน เป็น
อยา่งไรเคยมีความเส่ียง
อะไรเกิดข้ึนบา้ง 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-การควบคุม
ภายใน 
-การบริหารความ
เส่ียง 
-Power point 
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เวลา หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
15-20 นาที หลกักำรข้อที ่5  กำรศึกษำฝึกอบรมและสำรสนเทศ 

- ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 
เป็นจุดแขง็ของเครดิตยเูน่ียนเม่ือเปรียบเทียบกบัสหกรณ์
ประเภทอ่ืนๆ อีก 6 ประเภท 

-บรรยายความรู้ 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี55-
59 
ใหผู้เ้ขา้อบรม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
วา่มีจุดอ่อนในทาง
ปฏิบติัอะไรบา้ง 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-Power point 

15-20 นาที หลกักำรข้อที ่6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ 
- ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 

การท าธุรกิจระหวา่งกนัควรค านึงถึงประเด็นอะไรบา้ง 

-บรรยายความรู้ 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 60-
64 
-ใหผู้เ้ขา้อบรม
ยกตวัอยา่งการร่วมมือ
กนัในพื้นท่ี 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-Power point 

5-10 นาที หลกักำรข้อที ่7 กำรเอือ้อำทรต่อชุมชน 
- ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 

สหกรณ์ไดรั้บการยกเวน้ภาษีจึงตอ้งคืนให้สังคมและ
ชุมชนบา้ง 

-บรรยายความรู้ 
-ส่ือการสอนแผน่ท่ี 65-
71 
-ใหผู้เ้ขา้อบรม
ยกตวัอยา่งในหลกัการ
ขอ้น้ี 

-เอกสาร
ประกอบความรู้ 
-Power point 

5-10 นาที วทิยากรสรุปเน้ือหาจากการบรรยาย 
และใหผู้เ้ขา้รับการอบรมซกั-ถาม 

ซกั-ถาม  

 
เนือ้หำหลกัสูตร  
  1.ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสหกรณ์ทั้ง 7 ขอ้ 
  2.ทบทวนการบริหารงานตามหลกัการสหกรณ์สากล 
 
วธีิกำร  
  1. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรมดว้ยแบบทดสอบความรู้เร่ืองทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
  2. บรรยายใหค้วามรู้ ปรับทกัษะและทศันคติพร้อมส่ือการสอน 
  3. อภิปราย ซกัถาม ยกตวัอยา่ง 

4.ปฏิบติัจริงการอนุรักษ ์ดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
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5. ติดตามผลหลงัจากการจดัอบรมให ้ 30 วนั 
ส่ือกำรสอน  1. ส่ือ Power Point  
  2. แบบประเมินติดตามผลหลงัการอบรม 
  3. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 
   
ระยะเวลำ น าเสนอใหค้วามรู้  3 ชัว่โมง 
 
วทิยำกร  นายสุรจิตต ์  แกว้ชิงดวง  
 
ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำรเรียนรู้ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถึงหลกัการสหกรณ์ท่ีดี รวมถึงเคร่ืองมือท่ีจะสามารถน ามา
วเิคราะห์เก่ียวกบัการบริหารงานสหกรณ์ใหป้ระสบผลส าเร็จ  ซ่ึงมีเคร่ืองท่ีใชส้ามารถวิเคราะห์ทาง
การเงิน   การบริหาความเส่ียง  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ พ.ร.บ. สหกรณ์  ซ่ึงผูน้ าท่ีดีจ  าเป็นจะตอ้งทราบ 
และเขา้ใจวา่การท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของสหกรณ์ จะตอ้งใชข้อ้มูลต่างๆ มาวเิคราะห์เพื่อก าหนด
ทิศทางในการบริหารงาน ตลอดจนการมีธรรมภิบาลในสหกรณ์ 

 
วธีิและเกณฑ์กำรประเมิน 
  วทิยากรประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม โดยวธีิการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบฟอร์มในการเก็บขอ้มูล 
 
บันทกึผลสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................   
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หน่วยเรียนรู้ที ่5 
กำรจดักำรโซ่อุปทำนในธุรกจิสหกรณ์ 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  เห็นความส าคญัของการจดัการโซ่อุปทานธุรกิจสหกรณ์ และมีทกัษะจากแนวปฏิบติัท่ีดี
ของการจดัการธุรกิจเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้
 
 สำระกำรเรียนรู้ 

1. การสร้างสมรรถนะผูป้ระกอบการในตวัผูน้ า 

2. การสร้างแบรนด์ 

3. มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

4. ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5. การสร้างเครือข่าย 

 

กจิกรรมกำรเรียนรู้   

เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
30 นาที -เกร่ินน าก่อนเขา้สู่เน้ือหา 

-วทิยากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูเ้ขา้รับการอบรม 
-แลกเปล่ียน 
-ซกั-ถาม 

 
 

60 นาที วทิยากรน าเขา้สู่เน้ือหา 
-แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบับริบทการด าเนินงานของ
สหกรณ์ องคป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน  เอกชน รัฐ สหกรณ์ 
-วทิยากรน าเสนอประสบการณ์จากองคค์วามรู้ดา้นการบริหาร
จดัการในต่างประเทศ 
-บรรยายความรู้เร่ืองการจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
-วทิยากรยกตวัอยา่งการบริหารจดัการของ เซ่เวน่ และ Farmer 

 -แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
 -ซกั-ถาม 
 -บรรยาย 
 

-Power point 
ส่ือการสอน
แผน่ท่ี 3-9 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยายเร่ือง
การจดัการโซ่ 

 

รำยละเอยีดกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยเรียนรู้ในหลกัสูตร 
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เวลำ หัวข้อ/เนือ้หำกำรสอน/ข้ันตอนกำรสอน เทคนิค ส่ือและอุปกรณ์ 
 Shop มาเป็นกรณีศึกษาในการน าเขา้สู่เน้ือหาการบรรยาย 

-วทิยากรบรรยายความรู้โดย น าเน้ือหาชุดความรู้จากขอ้มูล
ข่าวสาร ผลิตภณัฑ ์บริการ การเงิน ความรู้/นวตักรรม  โมเดล
ของการบูรณาการโซ่อุปทาน วา่ดว้ยการจดัความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิตไปถึงผูบ้ริโภค 
-วทิยากรผลกัดนัใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไปด าเนินการจดัการโซ่
อุปทานในระบบการบริหารจดัการกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

 อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ 

60 นาที วทิยากรบรรยายเน้ือหา 
-การจดัการโซ่อุปทานเพื่อพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั 
-กระบวนการด าเนินงานของโครงการส าหรับสินคา้เป้าหมาย 
-เครือข่ายพนัธมิตรในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันา 
-การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรภายใตโ้ซ่อุปทาน 
-โซ่อุปทานตวัแบบธุรกิจ Farmer Shop 
-สมรรถนะ  5 ประการของผูป้ระกอบการ 
-การประเมินสมรรถนะของผูป้ระกอบการ 
-การวเิคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของระบบธุรกิจ 
Farmer Shop  ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค 
-เครือข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรมท่ีเป็นผลลพัธ์จากการเช่ือมโยง 
โซ่อุปทาน 
-ผา่โครงสร้างชาวนาไทย   ท าไม ท านาแลว้ไม่ไดน้า 

-บรรยาย 
-ยกตวัอยา่ง 
-ซกั-ถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

-Power point 
ส่ือการสอน
แผน่ท่ี 10-26 
-องคค์วามรู้จาก
ประสบการณ์
ในการส่งเสริม
ความรู้ 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
ส่ือการสอน 
แผน่ท่ี 2 

30 นาที สรุปเน้ือหาการบรรยาย 
1. วทิยากรน าเสนอองคค์วามรู้ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนมากท่ีสุด ในการน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
2.วทิยากรสรุปเน้ือหาและแสดงความคิดเห็นกรอบแนวคิดใน
การท่ีจะช่วยพฒันาชุมนจะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจ 
วเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและหากรอบแนวคิดในการ
ช่วยชุมชนใหรู้้เท่าทนัสถานการณ์ดงัรายละเอียดแนวคิดความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมในวถีิอาชีพและวถีิชีวติ
ของชาวนา 

-บรรยาย 
-ยกตวัอยา่ง 
-ซกั-ถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

-กระดาษปรู๊ฟ 
-องคค์วามรู้จาก
ประสบการณ์
ในการส่งเสริม
ความรู้ 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
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สรุปท้ำยบท 
1. เครดิตแต่ละจงัหวดั ถา้จะท าธุรกิจควรจะเป็นของแต่ละจงัหวดันั้น และเป็นจุดเล็ก ๆ 
2. ระบบการจดัการ ในเร่ืองโซ่อุปทาน สามารถน าไปใชก้บัเร่ืองของเงินได ้วา่จะมีระบบการจดัการดา้น

การเงินไดอ้ยา่งไร 
3. ถา้จะขยายผลในเร่ืองโครงการยกระดบัมูลค่าเพิ่มใหก้บัเครดิตยเูน่ียนในเร่ืองของ ตน้น ้ ากบักลางน ้า ได้

ดงัน้ี 
ต้นน ำ้       จากการท างานของชมรม  ซ่ึงมีบทบาทในการการจดัการสหกรณ์/กลุ่มฯในเบ้ืองตน้  
กลำงน ำ้    สถาบนัเครดิตยเูนียน ชุมนุมสหกรณ์ 
ปลำยน ำ้    สมาชิก ชุมชน   ชมรม ท่ีมีศกัยภาพ ในการท า Farmer Shop 

4. การจะพฒันาคุณภาพชีวติให้กบัสมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริง  การรวมตวัของสมาชิกในการรวบรวม
ผลิตภณัฑ ์เห็นคุณค่าของการอุดหนุนผลิตภณัฑก์นัเอง   
เขียนแผนธุรกิจ  และรวบรวมผลิตภณัฑ ์  และเลือกสถานท่ีในการจ าหน่ายเป็นตลาดนดั แต่จะแตกต่าง
จากท่ีอ่ืนในการเร่ืองของการสร้างมูลค่า โดยการ 
ขายสินคา้พร้อมกบัการใหค้วามรู้ผสมผสานไปดว้ย 

5. โครงการตลาดเกษตรกร  ร้านคา้สหกรณ์ประจ าอ าเภอ   ชุมนุมสหกรณ์ใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือ ให้
ความรู้ กบัเกษตร ชมรมเป็นเครือข่ายในการน าพาไปสู่สหกรณ์/กลุ่มท่ีมีผลิตภณัฑใ์นพื้นท่ี  โดยเร่ิมจาก 
จ.เพชรบุรี เป็นโมเดล  

6. แนวคิดส าคญัท่ีจะน าไปสู่การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งวถีิอาชีพและวถีิชีวติ เป็นการสะทอ้นให้

เห็นถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติของชาวนา 

ซ่ึงหากมีกิจกรรมบางอยา่งในการด าเนินชีวิตยอมส่งผลดีต่อกิจกรรมในการประกอบอาชีพ ในทาง

กลบักนั หากชาวนามีกิจกรรมในการอาชีพก็จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกนั ดงัรูปความ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมในวถีิอาชีพและวถีิชีวติของชาวนา 

วธีิกำร  
  1. บรรยายใหค้วามรู้  อภิปราย  ซกัถาม ยกตวัอยา่ง  
  2. จดักลุ่มระดมความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางปฏิบติั/สรุปสระส าคญั 
  3. ดูงานดา้นการประกอบการ 

4. จดัท าแบบทดสอบระหวา่งการอบรม 
5.ติดตามผลหลงัการจดัอบรม 30 วนั 
 

ส่ือกำรสอน  1. ส่ือ Power Point   
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2. ประเด็นการอภิปราย 1 ชุด 
  3. แบบประเมินติดตามผลหลงัการอบรม 
  6. กระดาษ flip chart  ปากกาเคมี กระดาษA4 
   
ระยะเวลำ น าเสนอใหค้วามรู้  3 ชัง่โมง 
 
วทิยำกร  รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 
ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำรเรียนรู้ 
  ผูเ้ขา้อบรม เขา้ใจในรูปแบบการท าธุรกิจของระบบสหกรณ์  ซ่ึงผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะ
มุ่งไปท่ีสมาชิก  การช่วยเหลือสมาชิกโดยการรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อจะไดมี้อ านาจในการต่อรอง 
รวมถึงมีกลุ่มเงินทุนท่ีเป็นของชุมชนจากการระดมเงินออมของสมาชิก   ตลอดถึงการคิดคน้รูปแบบของ
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของสมาชิกในชุมชนโดยตรง 

 
วธีิและเกณฑ์กำรประเมิน 
  วทิยากรประเมินการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม โดยวธีิการสังเกตการณ์และผลการ
ประเมินจากแบบประเมินในการเก็บขอ้มูล 
 
บันทกึผลสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................   
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3.1.10 รำยกำรส่ือเรียนรู้ 

 รายการส่ือเรียนรู้ท่ีแนะน ามา จ านวนทั้งส้ิน  23 รายการจดัเตรียมเพื่อใหว้ทิยากรใชป้ระกอบการ

จดัการเรียนรู้   มีรายะเอียด ดงัน้ี 

หน่วย ล ำดับที ่ รำยกำรส่ือเรียนรู้ 
หน่วยเรียนรู้ท่ี  1 

จิตวิญญาณสหกรณ์ 
1 
2 

บตัรค า 
ส่ือ Power Point    

หน่วยเรียนรู้ท่ี  2 
ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

กระดาษปรู๊ฟ  ปากกาเคมี 
กระดานไวบอร์ด 
กระดาษชาร์ทเท่ากบั A 4 (สมมุติใหเ้ป็นบา้น) 
เอกสารความรู้  3 ชุด 
ส่ือ Power Point   พร้อมภาพประกอบตวัอยา่งจริง      1  ชุด 
แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง 
แบบประเมินพฤติกรรมแห่งการเป็นผูน้ าท่ีดี 

หน่วยเรียนรู้ท่ี  3 
กระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

10 
11 
12 

ส่ือ Power Point   พร้อมภาพประกอบตวัอยา่งจริง      1  ชุด 
กระดาษปรู๊ฟ  ปากกาเคมี 
เอกสารความรู้ 1 ชุด 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 4 
การจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใต้

หลกัการสหกรณ์ 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
ส่ือ Power Point   พร้อมภาพประกอบตวัอยา่งจริง   1  ชุด 
เอกสารความรู้ขอ้บงัคบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
เอกสารความรู้เร่ือง พ.ร.บ. สหกรณ์ 
เอกสารความรู้เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
เอกสารความรู้เร่ือง การควบคุมภายใน 
เอกสารความรู้เร่ือง การบริหาความเส่ียง 

หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 
การจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจ

สหกรณ์ 

20 
21 
22 
23 

ส่ือ Power Point    
เอกสารความรู้ เร่ือง การจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 
เอกสารองคค์วามรู้จากประสบการณ์ในการส่งเสริมความรู้ 
กระดาษปรู๊ฟ /ปากกาเคมี 
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3.1.11  กำรจัดอบรม 

 การจดัอบรมเป็นกิจกรรมหน่ึงของโครงการวิจยัโดยมีความมุ่งหวงัจากการจดัอบรมเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูน้ าเครดิตยเูน่ียนในระดบัผูบ้ริหารของ ช.ส.ค. ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลให้ค  าแนะน าส่งเสริมกบั
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนมาเขา้รับการอบรมเพื่อเป็นกลุ่มทดลองเรียนและฝึกปฏิบติัตามเน้ือหา
หลกัสูตรตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีทีมวจิยัและวทิยากรไดก้ าหนดเน้ือหลกัสูตรการเรียนรู้ จ  านวน  1 คร้ัง 
ระยะเวลา 4 วนั  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับเน้ือหาและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย
ผูน้ าสหกรณ์ จ านวน 19 คน และเป็นการสร้างภาคีความร่วมมือในการเผยแพร่องคค์วามรู้ใหส้มาชิกเครดิตยู
เน่ียน ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีการด าเนินงานของ ช.ส.ค.   จึงก าหนดการจดัฝึกอบรมระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558  
ดงัน้ี 
 
ที่ หัวข้อกำรสัมมนำ วนัที/่เดือน สถำนทีจั่ดสัมมนำ 
1. ปฐมนิเทศ 

จิตวทิยาเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นการ
พฒันา 

23 พฤศจิกายน 2558 
เวลา  09.00-12.00 น. 

ช.ส.ค. 

2. หน่วยเรียนรู้ท่ี 1 จิตวิญญาณสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน 2558 
เวลา  13.00-16.00 น. 

ช.ส.ค. 

3. หน่วยเรียนรู้ท่ี 2 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 24 พฤศจิกายน 2558
เวลา  09.00-12.00 น. 

ช.ส.ค. 

4 หน่วยเรียนรู้ท่ี 3 กระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

24 พฤศจิกายน 2558 
เวลา  13.00-16.00 น. 

ช.ส.ค. 

5. หน่วยเรียนรู้ท่ี 4 การจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใต้
หลกัการสหกรณ์ 

25  พฤศจิกายน 2558 
เวลา  09.00-12.00 น. 

ช.ส.ค. 

6. หน่วยเรียนรู้ท่ี 5 การจดัการโซ่อุปทานธุรกิจ
สหกรณ์ 

25 ตุลาคม 2557 
เวลา  13.00-16.00 น. 

ช.ส.ค. 

7. จดัท าโครงการน าเสนอ  26 ตุลาคม 2557 
เวลา  09.00-12.00 น. 

ช.ส.ค. 

 

 

 

 

 



85 
 

 

3.2 ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดอบรม 

 ผลการด าเนินงานการจดัอบรมหลกัสูตร “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะ

ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน”   ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.2.1 การจดัอบรมจ านวน 1 คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 23-26 พฤศจิกายน 2559  ณ หอ้งประชุม  ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั   มีผูน้ าเครดิตยเูน่ียนเขา้รับการอบรม  จ านวน  19 คน จาก 6 

สาขาทัว่ประเทศ ความมุ่งหวงัในการจดัอบรมคร้ังน้ีเพื่อใหผู้น้  าเครดิตยเูน่ียนไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บ ไป

ส่งเสริมใหค้วามรู้ ผลกัดนั และเผยแพร่หลกัสูตรผูน้ าเครดิตยเูน่ียนสู่ผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในระดบั

ภูมิภาคต่อไป  รวมถึงมีคู่มือการเรียนรู้ ส่ือการสอนให้กบับุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพื่อใชใ้น

การเผยแพร่ความรู้ไปยงัสหกรณ์สมาชิก  และยงัเป็นการผลกัดนัใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนน าองคค์วามรู้จาก

หลกัสูตรการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วยบรรจุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรท่ีสหกรณ์จดัอบรมใหค้วามรู้กบัสมาชิก

ก่อนเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  เช่น หลกัสูตรเครดิตยเูน่ียนพื้นฐาน  หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ี

สมาชิก  หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการ  รวมถึงยงัเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปยงัเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีอยู่

แลว้ในพื้นท่ี เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่ม อบต. กลุ่มกองทุนหมู่บา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอยูใ่นชุมชนอยูแ่ลว้ให้

มีความรู้ ความเขา้ใจ ตามเน้ือหาหลกัสูตรห่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย เพื่อน าไปใชใ้นทิศทางเดียวกนักบักลุ่ม

เครดิตยเูน่ียน 

 การเพิ่มเติมองคค์วามรู้  ซ่ึงจะแสดงถึงการเพิ่มสมรรถนะของผูน้ าเครดิตยเูน่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

โดยการศึกษาวจิยัเพิ่มเติมพฒันาหลกัสูตรต่อยอดจากเดิม เช่น กระบวนการบริการจดัการองคก์าร  

กระบวนการจดัการโซ่อุปทาน  กระบวนการสร้างเครือข่าย  การจดัท าแผนการผลิต   

 การก าหนดกรอบกลยทุธ์ในการพฒันาผูน้ าเครดิตยเูน่ียนของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  เพื่อ

สร้างสมรรถนะการแข่งขนัและความเขา้ใจแก่เกษตรกรใหมี้ประสบการณ์อาชีพอยา่งชาญฉลาด  มีอ านาจ

ต่อรองสามารถเช่ือมต่อตลาดไดอ้ยา่งมัน่คงและกา้วไกล 

 ดงันั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินงานจดัฝึกอบรมหลกัสูตร “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อ

ยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” เพื่อต่อยอดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ผา่นกลไกสถาบนั

พฒันาเครดิตยเูน่ียน เพื่อยกระดบัสมรรถนะแก่กลุ่มเป้าหมายเครดิตยเูน่ียน  พร้อมทั้งเพื่อสร้างตวัแบบและ

แนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับชุมชนเขม้แขง็ท่ีมีกลไกของระบบเครดิตยเูน่ียนสนบัสนุน 

 เพื่อใหเ้กิดการปรับทศันคติของผูเ้ขา้รับการอบรม  ทีมวจิยัไดป้ระชุมและปรึกษาร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิ

จึงได้เพิ่มประเด็นหัวขอ้ “จิตวิทยาเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นพฒันา”  เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจถึง

ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัอบรมหลกัสูตร “การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ า
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สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน" รวมถึงไดเ้กิดความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในงานประจ าท่ีด าเนินการอยู ่

รวมถึงการท างานด้านพฒันา  ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะรูปแบบของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็น

เคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันาดา้นคน พฒันาเศรษฐกิจ และพฒันาสังคม   โดยวนัแรกของการอบรมไดเ้ชิญ

วิทยากรอาจารยส์มชาย สุนทรยาตร  มาบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้น

พฒันา โดยวิทยากรท าหน้าท่ีเป็นผูน้ ากระบวนการ ในการจดัอบรม -เกร่ินเน้ือหาในการเรียนรู้วนัน้ี จะเน้น

ทางดา้นพฤติกรรม/ความรู้สึก/ ความตอ้งการ  โดยการช้ีแจงเทคนิคการเรียนการสอนจะเป็นในรูปแบบของ

การให้ทุกคนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆร่วมกนัระหวา่งวิทยากรกบัผูเ้ขา้รับการอบรม  การน าเขา้สู่เน้ือหา

จิตวิทยา โดยมีเน้ือหาประกอบการน าเสนอพร้อมยกตวัอยา่งและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมี

ส่วนร่วมท ากิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ความคิดและความรู้สึก  -วิทยากรขอให้ผูเ้ขา้รับการอบรมยืนใช้

ความคิดนึกถึงบา้นว่าท่ีอยูเ่ป็นลกัษณะแบบไหน  โดยการนึกถึงเร่ืองตนเอง น าความรู้สึก ใส่ไป   จากนั้น

วทิยากรสรุปการท ากิจกรรม ในความคิดทุกคนเท่าเทียมกนั ไม่ตดัสินถูก-ผิด ใส่ใจกบัความแตกต่างร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการ ในระหว่างท่ีด าเนินกิจกรรม วิทยากรก็จะใชว้ิธีสังเกตผูเ้ขา้อบรม  มีการให้ผูเ้ขา้

อบรมจบัคู่กนัหนัหนา้เขา้หากนัคุยกนัในเร่ืองท่ีบา้น ครอบครัว ใชเ้วลา 5 นาที และน าเสนอเป็นคู่ๆ   จากนั้น

วิทยากรก็ให้ผู้ เข้าอบรมจบัคู่ใหม่ ในระหวา่งพูดคุยให้ตรวจสอบพฤติกรรม ความรู้สึก ความตอ้งการของเพื่อน

และถามเพื่อนวา่ “เชา้วนัน้ีมาอบรมท่ีน่ีรู้สึกอยา่งไร” ใชเ้วลา 5 นาที  รวมถึงให้ถามถึงปัญหาและอุปสรรคท่ี

ก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั วทิยากรจะสรุปประเด็น เร่ืองการรับฟังคนอ่ืน ความเขา้ใจ ฟังทุกเสียง และเสียงท่ีมา

จากทุกสถานท่ีไม่วา่จะเป็นเสียงท่ีเกิดจากการพูดคุยนอกเวที ซ่ึงถือวา่เป็นเสียงท่ีส าคญัมาก ควรน าเขา้มารับ

ฟังดว้ย  พร้อมกบัสังเกตพฤติกรรม ความรู้สึก ความตอ้งการ ใหส้ัมพนัธ์กนั  ซ่ึงทฤษฏีการฟังแบ่งเป็น 4 แบบ 

   1.ฟังแบบรู้แลว้ 
   2.โตแ้ยง้/เถียง 
   3. รับรู้ความรู้สึก 
   4. รับรู้ ความตอ้งการ คุณค่า 
 

การจะอยูร่่วมกนัและไปดว้ยกนัไดด้ว้ยการสังเกตพฤติกรรม ใส่ใจความรู้สึก ความตอ้งการร่วมกนั 

ถา้พดูถึงเป้าหมายอยา่งเดียว มีแต่ปัญหาแน่นอน  แต่ถา้สร้างพื้นท่ีความปลอดภยั  โดย การฟังใหค้วาม

ไวว้างใจ ความสัมพนัธ์ ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ และเป้าหมายก็จะไดแ้น่นอน จะไม่ก่อใหเ้กิดส่ิงท่ีเกิด

ตรงกนัขา้ม กลวั ระแวง ห่างเหิน ทอ้ถอย 
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เนือ้หำองค์ควำมรู้ประกอบกำรน ำเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ต ำแหน่งของผู้เข้ำอบรม 

1. กรรมการสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน จ านวน 1 คน 
2. ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขา  จ านวน  3 คน 
3. ผูช่้วยผูจ้ดัการ ช.ส.ค.สาขา  จ านวน  3  คน 
4. ผูจ้ดัการฝ่าย    จ านวน 1 คน 
5. ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย   จ านวน  2 คน 
6. หวัหนา้พฒันาสหกรณ์  จ านวน  7 คน 
7. เจา้หนา้ท่ีพฒันาสหกรณ์  จ านวน  1 คน 
8. หวัหนา้งานจดัการธนกิจ  จ านวน  1 คน 
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ภาพบรรยากาศการอบรม วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

 
 

 
 

 

 

 

 



89 
 

 

3.2.2  กำรอบรมในหน่วยกำรเรียนรู้ที ่1 เร่ือง“จิตวญิญำณสหกรณ์”   

วิทยากรน าเข้าสู่บทเรียนโดยสร้างแรงจูงใจ  เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมทุกคนได้สนใจในส่ิงท่ีเราจะ

ถ่ายทอดโดยให้ผูเ้ขา้อบรมเขียนความคิดของตนเองในบตัรค าว่าเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เพราะอะไร?   

จากนั้นก็บรรยายในหวัขอ้ 1.ความเป็นมาสหกรณ์ 100 ปีสหกรณ์ไทย  2.จิตวิญญาณสหกรณ์  ซ่ึงวิทยากรได้

ใหผู้เ้ขา้อบรมท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวญิญาณสหกรณ์  ซ่ึงทุกคนมีความเป็นเจา้ของ ช่วยเหลือตนเอง และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั ท าทุกอย่างให้สมาชิกทุกคนมีส่วนรวมตามหลกัการ 

อุดมการณ์สหกรณ์ และค่านิยม  การท่ีจะเป็นผูมี้จิตวิญญาณสหกรณ์และสามารถถ่ายทอดไปยงัสมาชิกโดย

การให้เนน้ย  ้าอย่างสม ่าเสมอและท าอยู่เร่ือยๆ หรือปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง  ส าหรับประวติัความเป็นมาของ

สหกรณ์ไดอ้า้งถึงมูลเหตุของการก่อเกิดสหกรณ์  ประวติัความเป็นมาของสหกรณ์สากล , ประวติัความ

เป็นมาสหกรณ์ในประเทศไทย และประวติัของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน รวมถึงบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงรูปแบบของสหกรณ์ลว้นแต่เกิดจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  

อธิบายระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย กบัเร่ืองระบบเศรษฐกิจทางเลือก (สหกรณ์) เพื่อใชเ้ขา้ใจความหมาย

ของสหกรณ์ท่ีแทจ้ริง จากนั้นก็ไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัความหมายค่านิยมและคุณค่าสหกรณ์  ความแตกต่าง

ระหวา่งคุณค่า (Value) กบั ค่านิยมสหกรณ์(Values)  ส่วนการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน โดย

ยดึหลกัจิตตารมณ์ และคุณธรรม -จิตตารมณ์   อนัได ้แก่สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช ้ -คุณธรรม 5 ประการ 

อนัไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์เสียสละ รับผดิชอบเห็นใจ วางใจกนั  เม่ือรวมกนัเป็นสหกรณ์แลว้ประโยชน์ของสหกรณ์

ต่อการพฒันาสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

-ดา้นเศรษฐกิจ 
-ดา้นสังคม วฒันธรรม ประเพณีและส่ิงแวดลอ้ม 
-ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
-ดา้นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
-ดา้นสวสัดิการ 
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ดงันั้นรูปแบบการด าเนินงานของสหกรณ์ จึงเป็นเคร่ืองท่ีถูกใชเ้พื่อการพฒันานั้นเอง 

  
 

สรุปประเมินผลหลงัอบรม 30 วนั  

 สรุปเน้ือหาหลกัสูตรจากการท าแบบประเมินติดตามหลงัจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ขา้รับการอบรมมี

การน าสาระการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองจิตวญิญาณสหกรณ์ โดยผูเ้ขา้รับการอบรมมีการน าหลกัการ จิตวิญญาณ

สหกรณ์ไปใชง้านคิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ าแนกวธีิการน าไปใชง้าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายการ คิดเป็นร้อยละ  

ของผูท่ี้น าไปใช ้

1. น าไปใช ้  
- ใชใ้นพฒันาตนเอง 
- ใชใ้นการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
- ใชใ้นการเป็นวทิยากรอบรมใหก้บัสหกรณ์/กลุ่ม 
- อ่ืนๆ เช่น   

1.พดูคุยในเวทีท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 
2.คุยกบัพี่ๆ นอ้งๆ ในสหกรณ์ 

 
100 
60 
60 
20 

 

2. วธีิการน าไปใช ้
- แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- บรรยาย 
- ระดมสมอง 
- อภิปราย 
- อ่ืนๆ เช่น 

1.การพดูคุย 
2.พดูคุยเล่าภาพใหฟั้ง 

 
70 
60 
60 
50 
30 
20 



91 
 

 

 ผลทีไ่ด้รับจำกกำรน ำไปใช้ 

- มีการท างานเป็นทีม และการใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอความคิดเห็นของทีมงาน การท างานใน
ระบบสหกรณ์ ใหมี้จิตวิญญาณสหกรณ์ 

- ผูท่ี้ไดรั้บฟังและเรียนรู้ไดน้ าไปใชแ้ละพฒันาตนเองอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
- คณะกรรมการมีความเขา้ใจ ในเร่ืองของจิตวิญญาณสหกรณ์ และจิตตารมณ์ อุดมการณ์สหกรณ์มาก

ข้ึน มีการเสียสละมากข้ึน ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี ท่ีมีการอบรมหลกัสูตรน้ี 
- สามารถสร้างผูน้ าใหมี้จิตวญิญาณ ความเช่ือมัน่ในคุณค่านกัสหกรณ์ มีการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 

ระเบียบอยา่งเคร่งครัดมากยิง่ข้ึน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ฯลฯ 

- สามารถมองภาพการมีส่วนร่วมและการเสียสละ  และมีจิตรักในงานและองคก์ร 
- ไดรู้้ถึงจิตวิญญาณกระบวนทศัน์ของการท าสหกรณ์ 
- ท าใหเ้รามีความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
- ท าใหผู้ท่ี้เราถ่ายทอดใหค้วามรู้เกิดความเขา้ใจ ตระหนกั และมีส่วนร่วม 
- ท าใหเ้ราไดพ้ฒันาการถ่ายทอดในดา้นต่างๆ มากยิง่ข้ึน 

 
ปัญหำและอุปสรรค 

- การอบรมไม่ทัว่ถึง ความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมและผูท่ี้ร่วมงานกนั จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการถ่าย
ถอดองคค์วามรู้ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

- เคร่ืองมืออุปกรณ์ งบประมาณ ไม่ทนัสมยัและเพียงพอต่อการถ่ายทอด รวมทั้งระยะเวลานั้นมีจ ากดั 
- จากการท่ีไดน้ าไปใชปั้ญหาและอุปสรรค ไม่มี เน่ืองจากผูเ้ขา้รับอบรมใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 

และมีการยอมรับการอบรมแบบมีส่วนร่วม มีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็นร่วมกนัเป็นอยา่งดี 
- ผูน้ าท่ีเขา้อบรมส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆ 
- การพดูคุย ในส่วนตวัไม่มีความสามารถท่ีจะส่ือใหบุ้คคลทัว่ไป หรือเด็กรุ่นใหม่ๆ ใหรั้กและรู้สึก

เหมือนท่ีเรารัก และรู้สึกไม่ได ้
- สมาชิกรุ่นใหม่ ไม่มีจิตวิญญาณเขา้มาดว้ยระบบอุปถมัภห์รือการเมือง 
- การเปิดใจยอมรับของแต่ละบุคคลมีระดบัต่างกนั 

 

3.2.3  กำรอบรมหน่วยกำรเรียนรู้ที ่2  หัวข้อ “ภำวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วม”  
เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมเห็นความส าคญัของผูน้ าแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนและ

ตวัแบบท่ีดี  โดยก่อนเขา้สู่บทเรียนวิทยากรจะให้ผูเ้ขา้อบรมไดแ้นะน าตวัเอง แลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บจาก
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การเขา้รับการอบรมจากหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี และสรุปใจความในท่ีส่ิงท่ีไดร่้วมแลกเปล่ียน  ซ่ึงวิทยากรไดใ้ช้

เทคนิคการเรียนรู้คือ  การเรียนรู้ตอ้งมีความสมดุล  Heart Head Hand  

   Hand = ปฏิบติั 

    Heart = ความรู้สึก (สนุก เหน่ือย หนกัใจ วุน่วาย ตลก) 

    Head= ขอ้สังเกตเก่ียวกบั “ผูน้ า”(การท างานเป็นทีม/ 

ส าหรับภาวะผูน้ า ผูต้าม จ าเป็นจะตอ้งมีความวางใจ สามคัคี/การางแผน/ การปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลง/สติ/การห่วงใย/แบ่งปันรวมถึงการมีส่วนร่วม เพื่อท าใหบ้รรลุเป้าหมายนั้นเอง 

ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแบ่งกลุ่มยอ่ย ระดมความคิดเห็น 
“จากประสบการณ์ในการท างานกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีผ่านมา  ท่านเห็นว่าผูน้ าของสหกรณ์เครดิต        
ยเูน่ียน เป็นอยา่งไร 1.มีจุดอ่อนในเร่ืองอะไรบา้ง   จุดอ่อนเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 2.จุดอ่อนดงักล่าว
ส่งผลกระทบอะไรบา้งกบัขบวนการของสหกรณ์ฯ  โดยให้แต่ละกลุ่มคดัเลือก  ผูน้  าการพูดคุย  และผูจ้บั
ประเด็นบนัทึกให้เวลาพูดคุยประมาณ     20     นาที  เสร็จแลว้ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอในวงใหญ่  เพื่อ
ประมวลองคค์วามรู้ โดยผูเ้ขา้รับการอบรมน าเสนอทีละกลุ่ม  จากนั้นวทิยากรสรุปประเด็นการน าเสนอ และ
สะทอ้นบทบาทตนเองอยา่งไร และให้เห็นคุณค่าของตนเอง  โดยกระบวนเรียนรู้แบบธรรมชาติเขา้ใจถึง
ความแตกต่างของมนุษยแ์ละผูน้ า 4 ทิศ  วิทยากรให้นิยามของคุณลกัษณะของความแตกต่างของคนโดย 
เปรียบเทียบกบัทิศ 4  ทิศ  สัตว ์ 4  ประเภท  และ ธาตุ 4 คือ 

   -ทิศเหนือ กระทิง ธาตุไฟ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 

   -ทิศใต ้ หนู ธาตุน ้า (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 

   -ทิศตะวนัออก นกอินทรีย ์ธาตุลม (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 

  -ทิศตะวนัตก หมี  ธาตุดิน (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก) 

โดยใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคนเลือกวา่ตวัเองอยูทิ่ศไหน แบ่งกลุ่มตามทิศ  พดูคุยกนั ท าไมตวัเองเลือกทิศน้ี  ให้

ยกตวัอยา่งประกอบ และใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอคุณลกัษณะของสมาชิกกลุ่มตามทฤษฏีหลงัจากแลกเปล่ียน  

น าเสนอจุดแขง็ จุดอ่อน  ของคนสมาชิกในกลุ่มคืออะไร  จากนั้นวทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสรุปกิจกรรม

ท าใหผู้เ้ขา้อบรมรู้วา่เราไม่สามารถขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปได ้  ตอ้งร่วมกนัน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนัได ้ 

การเป็นผูน้ าไม่ไดเ้ป็นดา้นใด ดา้นหน่ึง  ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ตอ้งผสมผสานกนัดว้ยหนา้ท่ีการงานเรา

สามารถเป็นไดห้ลาย อยา่ง  ส่ิงหน่ึงความเป็นตวัตนของตนเอง  ตอ้งปรับท่ีตนเอง  การจะเปล่ียนแปลง
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จะตอ้งเร่ิมเปล่ียนแปลงท่ีตนเองก่อน ท่ีจะไปเปล่ียนแปลงคนอ่ืน  เราสามารถน าไปใชใ้นการประสานงาน 

การส่ือสาร  ลดความขดัแยง้ในองกร การจดังานใหต้รงกบัอุปนิสัย  จะท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จใน

การบริหารจดัการ ในอุปนิสัยแต่ละคน  ในรูปแบบขององคก์ร ใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎ และการเปล่ียนแปลง และ

การเคารพ การเช่ือมโยง มิตรภาพความสัมพนัธ์ต่อกนั พฤติกรรมแต่ละคนจะมีอารมแตกต่าง จะไม่

เหมือนกนั  เพียงแต่รู้พฤติกรรมของคนอ่ืน  เพื่อท่ีจะท าใหเ้ราสามารถเขา้กบัคนอ่ืนได ้ องคก์รก็จะประสบ

ความส าเร็จในการบริหารจดัการ สามรถปรับประยกุต ์ วา่ควรจะเป็นไปในแนวทางทิศไหน มิติสัมพนัธ์ควร

จะดึงขอ้ดีของอุปนิสัยใดมาใชใ้นช่วงไหน ควรน าขอ้ดีของแต่ละอปนิสัยมาใชใ้นการปฏิบติังานแต่ละคนจะ

มีบุคลิกของตนเอง ในแต่ละพื้นฐานครอบครัว ความเป็นอยู ่  จะมีความชดัเจนในตวัตน เพียงแต่การยอมรับ

การปรับตน การใหโ้อกาส  ในมุมองของผูน้ า คือ การใชค้นใหถู้กกบังาน  ผูบ้ริหารเพียงแต่จะดึงในส่วน

ไหนของแต่ละคนมาใช ้ พร้อมทั้งการปรับตนในการเขา้กบัคนอ่ืน ท่ีรู้ของจุดอ่อนของตนเอง เราควรจะตอ้ง

ปรับปรุงตนเองอยา่งไร ทุกอุปนิสัย เป็นส่วนเติมเตม็  องคก์รไม่สามารถขาดส่วนใดไปได ้ ในฐานะผูน้ าจะ

ยกฐานะผูน้ าใหส้มบูรณ์ ได ้ ควรหยบิยกส่วนดีของแต่ละอุปนิสัยมาใช ้ จะท าใหง้านสมบูรณ์ เป็นผูน้ าท่ี

สมบูรณ์  ผูน้  าทั้ง 4  เป็นผูน้ าท่ีดี เราจะน าบทบาทไหนไปใชใ้นการปฏิบติังาน ท าใหเ้รียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ

ของตนเอง  ใชง้านใหถู้กกบัคน  และผสมผสานกบัทุกอุปนิสัย และอยูร่่วมกนัใหไ้ด ้ทั้ง  4 ดา้น ข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์ และประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีจะดึงมาใชท้ั้ง 4 ดา้น อยูท่ี่คน มีดา้นไหนมากกวา่กนั  ผูน้  าควร

จ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้และเลือกใชค้นใหถู้กกบังานเพื่อใหค้วามคล่องตวักบัการบริหารจดัการ  ธรรมชาติของ

มนุษยมี์ความแตกต่างกนั  และใหว้เิคราะห์ตนเอง มีจุดอ่อนจดแขง็อะไร และกระทบกบัชีวติ กบังานในเร่ือง

อะไร เพื่อการปรับตวัและการมีส่วนร่วม   

ผูน้ า ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูน้ าทุกสถานการณ์  ทุกคนสามารถเป็นผูน้ าได ้ ถา้เราจะน าเร่ืองน้ีไปสร้าง
การเรียนรู้ใหก้บัสมาชิก  เพื่อใหเ้ห็นวา่ผูน้ าจะมีส่วนร่วมอยา่งไร   

เรียนรู้ “ภาวะผูน้ า ผา่นกิจกรรมเป็ดเจา้ปัญหาท ากิจกรรม 
             อุปกรณ์ มีบตัรค าสมมุติเป็นบา้น และมีคน  1  คน ท าหนา้ท่ีเป็นเป็ด 

วธีิการ  เอาบตัรค าวางท่ีพื้นใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ไปเลือกยนืตามบตัรค าท่ีวางไวแ้ละเหลือบตัรวา่ง 1 ใบ มี

การจบัเวลาการเดิน ให ้ผูเ้ขา้อบรมเดินเปล่ียนบา้น หา้มปล่อยใหบ้า้นวา่ง เพราะเป็ดจะเดินไปยนืแทนท่ีบา้น

วา่งทนัที 
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กติกา 

1. หา้มดึงเป็ด    
2. หา้มกลบัมาหลงัเดิม 
3. หา้มแทงกกั  
4. หา้มเตะบา้นทิ้ง 

ซ่ึงเกมส์เป็ดเจา้ปัญหาน้ี ท าใหผู้เ้ขา้อบรมไดบ้ทเรียนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม  ไดอ้อกแรง หนกัใจ  

วุน่วายดี ตลก   โดยวทิยากรสรุปการเป็นผูน้ าจากการท ากิจกรรม ดงัน้ี 

1. Team work  การท างานเป็นทีม   
2 การวางแผนการท างาน 
3 การท างานตามกรอบ  
4 ความมีน ้าใจ ร่วมกนั 
5 มีผูน้ ามากไป 
6 ขาดระบบ ขาดผูน้ า  ขาดการสั่งการ 
7 สติและการตดัสินใจ 
8 การสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน  
9 ขาดการประสานงาน  
10 ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
11 ตอ้งมีผูน้ า และเป็นผูต้ามดว้ย 
12 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
13 การส่งขอ้มูลไม่ชดัเจน 
14 ตอ้งมีผูน้ า ต่างคนต่างสั่งไม่ได ้ 
15 ดว้ยปัจจยัในเร่ืองเวลา  ไม่ไดว้างแผน ภาวะผูน้ า 

และไดส้รุปถึงการเป็นผูน้ าในแบบต่างๆ ดงัน้ี   
1. ผูน้ าตามมติ 
2 ผูน้ าตามสั่งการ 
3 ผูน้ าตามสถานการณ์ 
4 ผูน้ าจิตอาสา 
5 ผูน้ ากลา้คิด 
6 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
7 ผูน้ าท่ีลงมือปฏิบติั 
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8 ผูน้ า  ผูต้าม ผูป้ฏิบติั 
9 ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
10 ผูน้ าท่ียอมรับฟังคนอ่ืน  
11 ผูน้ าท่ีร่วมแสดงความคิดเห็น 
12 ผูน้ าท่ีดีตอ้งเป็นผูต้ามท่ีดีดว้ย 
13 ผูน้ าท่ีคอยเตือนสติ 

วทิยากรไดส้รุปตามทฤษฎี Head Hard Hand  ส่ิงท่ีเราตอ้งการ ผูน้ า ตามสถานการณ์ของกิจกรรม

การเล่นเกม ผูน้ าท่ีเกิดจากการอาสาสมคัร  ผูน้  าท่ีประนีประนอม ผูน้ าท่ีมีสติ เด็ดขาด รอบคอบ  จิตอาสามา

เป็นผูน้ า  สร้างการมีส่วนร่วม แจง้กติกา  เปิดใจ  เปิดใจกวา้ง เห็นคุณค่า ร่วมวางแผน ตดัสินใจร่วมกนั 

จากนั้นใหผู้เ้ขา้อบรมไดแ้สดงบทบาทสมมุติ   เป็นผูน้ า  3   ประเภท คือ 1.ผูน้  าแบบเผด็จการ 2.ผูน้  า

แบบประชาธิปไตย 3.ผูน้  าแบบผสมผสาน  จากนั้นวทิยากรไดบ้รรยายใหค้วามหมายของภาวะผูน้ า  ทฤษฎี

ภาวะผูน้ า  รูปแบบและประเภทของผูน้ า  ผูน้ ารวมหมู่  ผูน้ าแห่งความส าเร็จ  และ 20 เทคนิคบนัไดสู่การเป็น

ผูน้ า  โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดว้เิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ ของการเป็นผูน้ าในแต่ละประเภท  รวมถึงจะพฒันาได้

อยา่งไร 

 ส่วนผูน้ าของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแบบไหนท่ีเราตอ้งการ และจะร่วมพฒันาไดอ้ยา่งไรวทิยากร

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดป้ระเมินพฤติกรรมและระดมความคิดเห็นพฤติกรรมแห่งการเป็นผูน้ าท่ีดี10 ประการ 

เน้ือหาความรู้เก่ียวกบัพฤตติกรรมของผูน้ าท่ีดี 10 ประการ  
1.นกัวางแผน 

1. มีวสิัยทศัน์ 
2. ใหค้วามส าคญัเร่ืองขอ้มูลและความรู้ 

3. มีเป้าหมายชดัเจน 

4. มีวธีิการท่ีจะไปสู่เป้าหมายชดัเจน 

5. แบ่งบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

6. ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

7. จดังบประมาณท่ีเหมาะสม 

8. มีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
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2.นกัจดัระเบียบ 

1. สามารถจดัระเบียบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. สามารถจดัระเบียบคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. สามารถจดัระเบียบเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.นกัประสานงาน 
1. สามารถสร้างความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. วเิคราะห์คนเป็น 
3. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
4. มีความสามารถในการส่ือสาร 

 
4.นกัส่ือสาร 

1. สามารถพดูจาส่ือสารท าความเขา้ใจกบับุคคลเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
2. วเิคราะห์คนและสถานการณ์เป็น 

3. การเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสม 

5.นกัมอบหมายงาน 
1. ใชค้นใหถู้กบังาน 
2. สามารถวเิคราะห์งาน 

3. สามารถวเิคราะห์คน 

6.นกัตดัสินใจ 
1. เร็วและถูกตอ้ง 
2. มีประสบการณ์ ความรู้ ขอ้มูล 
3. มีศกัยภาพการคิดวเิคราะห์ คิดแบบมีเหตุผล 

7.นกัมนุษยสัมพนัธ์ 
1. เขา้กบัคนไดง่้าย 
2. มองคนในแง่ดี 

8.นกัฝึกอบรม 

1. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคน 
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2. มีความสามารถในการวเิคราะห์จดัอ่อนบุคคลเป้าหมายท่ีควรไดรั้บพฒันา 

3. มีวามสามารถในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ในการท างานใหก้บั

บุคคลเป้าหมาย 

4. มีความสามารถในการประเมินผลการเปล่ียนแปลงของบุคคลเป้าหมาย 

9.นกัจดักระบวนการกลุ่ม 
1. มีความสามารถในการเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการท างานอยา่งมีส่วนร่วม 
2. มีความสามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของทีมงานก่อนการลงมือ 
     ปฏิบติั ระหวา่งการปฏิบติังานและหลงัการปฏิบติังาน 
3. มีความสามารถในการเอ้ืออ านวยใหน้ าความรู้แบบเรียนจากการปฏิบติังานไป  
      ยกระดบัหรือพฒันาการท างานต่อ 

10.นกัประเมินผล 
1. ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานท่ีก าหนด

ไว ้
2. สามารถระบุส่ิงท่ีกา้วหนา้ตามแผนงานและส่ิงดี ๆท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและ

ปัจจยั 
      เง่ือนไขท่ีเป็นตวัเก้ือหนุน 
3. สามารถระบุส่ิงท่ียงัไม่ไดเ้ป็นไปตามแผนงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังาน 
      และปัจจยัเง่ือนไขท่ีเป็นตวัอุปสรรค 
4. สามารถระบุแนวทางและวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาการปฏิบติั PDCA 

 วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมท าแบบประเมินพฤติกรรมแห่งการเป็นผูน้ า  ใหแ้ต่ละท่านประเมิน
ตนเองวา่มีพฤติกรรมแห่งการเป็นผูน้ าท่ีดีมากนอ้ยแค่ไหน ตามแบบฟอร์มท่ีแจกใหใ้หใ้ส่เคร่ืองหมาย * ขอ้
ท่ีใหค้ะแนนความเป็นผูน้ าสูงสุด และนอ้ยสุด   
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สรุปตำรำงประเมินพฤติกรรมแห่งกำรเป็นผู้น ำทดีี 
 

          ล ำดับ
ที่ หัวข้อ ประเมิน 

    ตนเอง ผู้น ำสหกรณ์ 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 นักวำงแผน (Planner)             2 12 2         1 4 4 3 4     
    (1) มีวสิัยทศัน์                                         

  
  (2) ใหค้วามส าคญัเร่ือง
ขอ้มูลและความรู้                                         

    (3)  มีเป้าหมายท่ีชดัเจน                                         

  
  (4) มีวธีิการท่ีจะไปสู่
เป้าหมายชดัเจน                                         

  
  (5)  แบ่งบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งเหมาะสม                                         

  
  (6)  ก าหนดเวลาท่ี
เหมาะสม                                         

  
  (7)  จดังบประมาณท่ี
เหมาะสม                                         

  
  (8)  มีการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง                                         

2 นกัจดัระเบียบ (Organizer)         1 4 4 6 1           5 5 3 3     

  
  (1)  สามารถจดัระเบียบงานได้
อยา่งเหมาะสม                                         

  
  (2) สามารถจดัระเบียบคนได้
อยา่งเหมาะสม                                         

  
  (3)  สามารถจดัระเบียบเงินได้
อยา่งเหมาะสม                                         
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ล ำดบั
ที ่ หัวข้อ ประเมนิ 

    ตนเอง ผู้น ำสหกรณ์ 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3  (Coordinator)           1 1 9 3 2           9 4 3   

 
 

  
  (1)  สามารถสร้างความ
ร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                                         

    (2) วเิคราะห์คนเป็น                                         
    (3)  มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี                                         

  
  (4) มีความสามารถในการ
ส่ือสาร                                         

4 นกัส่ือสาร (Communicator)           1 7 6 1 1     1 1   7 6 1     

  
  (1)  สามารถพดูจาส่ือสาร
ท าความเขา้ใจกบั                                         

  
บุคคลเป้าหมายไดต้าม
วตัถุประสงค ์                                         

  
  (2)  วเิคราะห์คนและ
สถานการณ์เป็น                                         

  
  (3)  สามารถเลือกใชถ้อ้ยค า
ท่ีเหมาะสม                                         

5 
 

นกัมอบหมายงาน
(Delegator)           1 6 7 2         1 1 6 4 4     

    (1)  ใชค้นใหถู้กกบังาน                                         
    (2)  สามารถวเิคราะห์งาน                                         
    (3)  สามารถวเิคราะห์คน                                         

6 
 

นกัตดัสินใจ(Decision-
maker)             6 6 4         1 3 4 4 3 1   

    (1)  เร็วและถูกตอ้ง                                         

  
  (2)  มีประสบการณ์  ความรู้ 
ขอ้มูล                                         

  
  (3)  มีศกัยภาพการคิด
วเิคราะห์ คิดแบบมีเหตุผล                                         
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ล ำดบั
ที ่ หัวข้อ ประเมนิ 

    ตนเอง ผู้น ำสหกรณ์ 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 นกัมนุษยสมัพนัธ์(Human 
Relation)             1 6 6 3           2 4 6 3 1 

    (1)  เขา้กบัคนไดง่้าย                                         
    (2)  มองคนในแง่ดี                                         
8 
 

นกัฝึกอบรม(Trainer & 
Coacher)           1 6 7 2       2   4 2 5 2 1   

  
  (1)  ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง
การพฒันาคน                                         

  
  (2)  มีความสามารถในการ
วเิคราะห์จุดอ่อนของบุคคล                                         

  
 เป้าหมายท่ีควรไดรั้บการ
พฒันา                                         

  
  (3)  มีความสามารถในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้                                         

  
ควบคู่ไปกบัการท างาน
ใหก้บับุคคลเป้าหมาย                                         

  
  (4)  มีความสามารถในการ
ประเมินผลการ เปล่ียนแปลง                                         

  ของบุคคลเป้าหมาย                                         
9 
 

นกัจดักระบวนการกลุ่ม
(Facilitator)         1   6 7 2       1   5 5 2 3     

  
  (1)  มีความสามารถในการ
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดทีมงาน                                         

  
และการท างานอยา่งมีส่วน
ร่วม                                         

  

  (2) มีความสามารถในการ
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
ทีมงานก่อนการลงมือ
ปฏิบติังาน                                         
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ล ำดับ
ที่ หัวข้อ ประเมิน 

    ตนเอง ผู้น ำสหกรณ์ 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         ระหวา่งการปฏิบติังาน                                         
         และหลงัการปฏิบติังาน                                         

  
  (3) มีความสามารถในการ
เอ้ืออ านวยใหน้ าความรู้และ                                         

   บทเรียนจากการปฏิบติังานไป                                         

  
ยกระดบัหรือพฒันาการท างาน
ต่อ                                         

10 นกัประเมินผลงาน(Evaluator)             2 11 3         1 2 6 3 3 1   

  
  (1)  มีความสามารถในการ
ติดตามและประเมินผล                                         

  
การปฏิบติังานตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้                                         

  

  (2)  สามารถระบุส่ิงท่ีกา้วหนา้
ตามแผนงานและส่ิงดีๆ ท่ี
เกิดข้ึน จากการปฏิบติังาน                                         

  
 และปัจจยัเง่ือนไขท่ีเป็นตวั
เก้ือหนุน                                         

  
  (3) สามารถระบุส่ิงท่ียงัไม่ได้
เป็นไปตามแผนและปัญหา                                         

  ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และ                                         
  ปัจจยัเง่ือนไข ท่ีเป็นตวัอุปสรรค                                         

  
  (4) สามารถระบุแนวทางและ
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน                                         

  จากการปฏิบติังาน                                         
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สรุปประเมินพฤติกรรมแห่งกำรเป็นผู้น ำในตนเอง 

 

 สรุปประเมินพฤติกรรมแห่งกำรเป็นผู้น ำของผู้น ำสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
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5.นกัมอบหมายงาน 

6.นกัตดัสินใจ 

7.นกัมนษุยสมัพนัธ์ 

8.นกัฝึกอบรม 

9.นกัจดักระบวนการกลุม่ 

10.นกัประเมินผล 
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วทิยากรไดส้รุปการท ากิจกรรมน้ีท าใหต้นเองเห็นวธีิการและมองเห็นจุดอ่อนของตนเองเพื่อท่ีจะไป
ปรับใชใ้นการปฏิบติังานสามารถติดตามผลถึงความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองไดห้ลงัจากผา่นการ
อบรมไปแลว้ 
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สรุปผลกำรประเมินหลงัอบรม 30 วนั 
 สรุปเน้ือหาหลกัสูตรจากการท าแบบประเมินติดตามหลงัจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
การน าสาระการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม โดยผูเ้ขา้รับการอบรมมีการน าหลกัการ ภาวะผูน้ า
แบบมีส่วนร่วม ไปใชง้านคิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ าแนกวิธีการน าไปใชง้าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายการ คิดเป็นร้อยละ  

จากผูท่ี้น าไปใช ้

1. น าไปใช ้  
- ใชใ้นพฒันาตนเอง 
- ใชใ้นการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
- ใชใ้นการเป็นวทิยากรอบรมใหก้บัสหกรณ์/กลุ่ม 

 

 
100 
70 
60 

2. วธีิการน าไปใช ้
- แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- บรรยาย 
- ระดมสมอง 
- อภิปราย 

 
80 
60 
60 
50 
20 

 
ผลทีไ่ด้รับจำกกำรน ำไปใช้ 

- ฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้าม การคิดการตดัสินใจ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของทีมงาน 
- ผูน้ ามีการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการพฒันาสหกรณ์ แบบมีส่วนร่วมกบัสมาชิกมากข้ึน 
- จากการประเมินผลคณะกรรมการมีความเขา้ใจมากข้ึน ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดี ทุกคนมีส่วนร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมากข้ึน นบัเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีมีการอบรมหลกัสูตรน้ี ถา้คณะกรรมการน าไปใชต่้อ
จะท าใหเ้กิดผล ต่อๆอยา่งมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

- จะสังเกตเห็นในส่วนของเจา้หนา้ท่ี ช.ส.ค. สาขาภาคใต ้ ไดเ้ห็นถึงความเป็นผูน้ าในเร่ืองของการ
ตดัสินใจ แบบมีส่วนร่วมยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ร่วมกนัตดัสินใจ ท าใหง้านของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความหมายมากข้ึน ฯลฯ 

- ร่วมคิดร่วมท า ส่งผลใหง้านประสบความส าเร็จและเป็นตวัอยา่งท่ีดีกบัลูกนอ้ง 
- กระตุน้ความตระหนกัถึงการเสียสละส่วนตวัในการมีส่วนร่วมพฒันาสหกรณ์ของตนเองเพื่อ

สมาชิก และเปิดใจใหค้ณะกรรมการยอมรับในขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้น เพื่อน ามาวเิคราะห์และเติมเตม็ 
การท างานร่วมกนัในองคก์ร 
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- สหกรณ์มีความตอ้งการให้จดักบัสหกรณ์ 
- บางคนมองเป้าหมายต่างกนัจึงท าใหรู้้สึกวา่บางงานไม่ใช่งานของตนเอง จึงไม่มีความร่วมมือและ

การเป็นเจา้ของ 
- อคติส่วนตวัมีผลต่อการท างานเป็นทีม 
- ดึงความรู้ความสามารถของผูใ้นองคก์รมาใช ้เปิดใจรับฟังแนวคิดใชร้ะบบประชาธิปไตย 
- ท าใหเ้กิดการบูรณาการในการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
- ท าใหทุ้กคนมีความเป็นเจา้ของร่วมกนัมากยิง่ข้ึน 
-  

ปัญหำและอุปสรรค  
- บางกรณีจะเจอสถานการณ์ท่ีมีทีงาน มกัจะท างานคนเดียว การตดัสินใจ อาจท าให้เกิดผลการ

กระทบ ซ่ึงปรับแกเ้ฉพาะคนและข้ึนอยูก่บัการเปิดรับความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ 
- ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัของผูน้ า และตอ้งย  ้าในการถ่ายทอดเรียนรู้บ่อยคร้ัง 
- ในส่วนของผูน้ าคณะกรรมการรุ่นใหม่ ยงัไม่กลา้แสดงออก และขาดการเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 

จะตอ้งจดักิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อใหผู้น้  าเหล่าน้ีไดก้ลา้แสดงออกต่อไป 
- ตั้งแต่จบการอบรมยงัไม่ไดมี้เวลาในการพดูคุยกบัทีมงาน 

 
3.2.4  กำรอบรมหน่วยกำรเรียนรู้ที ่3  หัวข้อ “กระบวนทัศน์ในกำรพฒันำที่ยัง่ยนื”  
วิทยากรเกร่ินน าสาระส าคญัก่อนเขา้สู่เน้ือหา เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมได้ปรับกระบวนทศัน์ด้านการ

พฒันาสหกรณ์  รับทราบเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เช่น ICA Bluepring , นโยบาย

ของรัฐ และนโยบายของ ช.ส.ค. จากนั้นให้ผูเ้ขา้รับการอบรมระดมความคิด ประเด็น “ท่านอยากเห็น

ขบวนการเครดิตยูเน่ียนในอีก 10 ปีขา้งหนา้เป็นอยา่งไร”  ใชเ้วลา 5 นาที   ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นมี

ดงัน้ี 

สรุปประเด็น อกี 10 ปีข้ำงหน้ำอยำกเห็นขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเป็นไปอย่ำงไร 

1.เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาคน 
2.มีผูน้ าท่ีมีจิตวิญญาณท่ีแทจ้ริง 
3.ใหส้มาชิกมีเคร่ืองมือในรูปของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเขา้ถึงทุกรูปแบบ 
4.ความสามคัคี 
5.ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ /ความย ัง่ยนื/ความเช่ือ/เป็นท่ีพึ่ง 
6.หน่ึงต าบล หน่ึงเครดิตยเูน่ียน Micro Saving  มีคุณธรรม   โรงเรียนสหกรณ์ 
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7.จะไดเ้ห็นขบวนการเครดิตยเูน่ียน มีการรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวทั้งดา้นเทคโนโลย ีกายภาพ
ต่างๆ ไม่มีการแบ่งแยกพื้นท่ี การแบ่งปันใหเ้สมือนหน่ึง ธนาคารเดียว ท่ีมีครอบคลุมทัว่ประเทศ 

8.มีชุมนุมสหกรณืเครดิตยเูน่ียนสาขาสาขา กระจายในทุกพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 
9.อยากใหก้ระบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

-  ดา้นธุรกรรมการเงิน     มีการเช่ือมโยงเหมือนธนาคารได ้
-   ดา้นธุรกรรม  หลกัการ  ยงัคงไวซ่ึ้งหลกัการ 

10.อยากใหเ้ครดิตยเูน่ียนมีศูนยก์ลางอยูใ่นประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน 
11.เป็นธนาคารประชาชน  มีATM  
12.มีกฎหมายเป็นของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเอง 
13.มีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทุกอ าเภอ เหมือนสหกรณ์การเกษตร 
14.รัฐอุดหนุนสวสัดิการเพื่ออีกส่วน 
15.มีโรงเรียนสหกรณ์ออมตั้งแต่เด็ก 
16.เป็นสถาบนัการเงินของชาวบา้นท่ีมีการจดัการท่ีเป็นระบบครบวงจรและชาวบา้นเป็น

เจา้ของสถาบนั เขา้ถึงความการเงินท่ีมัน่คง ช่วยพฒันาสังคมและประเทศชาติใหป้ระชากรของชาติ
มีความรู้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกวา่ปัจจุบนั  ส่งผลถึงความมัน่คงของประเทศ 

17.เป็นขบวนการท่ีมีความมัน่คง ปรับเปล่ียนกบัยคุสมยั ตอบสนองความตอ้งการสมาชิก
อยา่งแทจ้ริง เป็นขบวนการหลกัในการพฒันาประเทศใหม้ัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

18.คนไทยคร่ึงหน่ึงของประเทศเป็นสมาชิกเครดิตยเูน่ียน 
19.เป็นองคก์รท่ีเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง 
20.สมาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงค าพดู มีการเติบโตท่ีมัน่คงจริงๆ ไม่ใช่แค่

ทรัพยสิ์นไม่ใช่ก าไร  แต่สมาชิกตอ้งพน้จากความยากจน มีความเป็นอยูท่ี่ดีจริงๆ  
21.สามารถรวมกนัของขบวนการไดอ้ยา่งมัน่คง เขม้แขง็ พร้อมท่ีจะเป็นท่ียอมรับในอนัดบั

ตน้ๆ จากคนทัว่ไปวา่ น่ีคือขวนการท่ีสามารถพฒันาประเทศ  พฒันาโลกไดใ้นทุกๆ ดา้น คนทัว่ไป
สามารถนึกถึง เครดิตยเูน่ียนไดเ้ป็นอนัดบัแรกเพื่อแกปั้ญหา 

22.เป็นสหกรณ์ท่ีแทจ้ริง  พฒันาคน  พฒันางาน พฒันาเศรษฐกิจ  สังคม 
23.เป็นสถาบนัการเงินของสมาชิกอยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื 
24.ปราศจากการแทรกแซง  ครอบง าจากนกัการเมือง  นกัธุรกิจ 

 
จากนั้นวทิยากรน าเขา้สู่เน้ือหา การปรับกระบวนทศัน์โดยมีรายละเอียดหวัขอ้ ดงัน้ี 

ความหมายของกระบวนทศัน์  โดยยกตวัอยา่งของ “กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน” โดย ดร.อภิชาติ  ด าดี  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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          ปัจจุบนัสังคมไทยไดมี้การกระจายอ านาจลงสู่ทอ้งถ่ินอย่างทัว่ถึงครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาค โดยมี
รูปแบบขององคก์รทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ องคก์รทอ้งถ่ินท่ีมีความเก่าแก่ยาวนานมากท่ีสุดอยา่ง
เทศบาล ถดัมาคือองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และองค์กรทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนหลงัสุดอย่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) รวมทั้งการปกครองพิเศษอีก 2 รูปแบบคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  

          ความส าเร็จในการบริหารการพฒันาทอ้งถ่ินจึงฝากไวก้บัผูน้ าองคก์รทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ กระบวนทศัน์ (paradigm) หรือแนวความคิดอยา่งเป็นระบบ
ในการพฒันาจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับผูน้ า องคก์รทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ินโดยมีประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นเป้าหมาย ส าคญั  

          จากการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการผสมผสานกบัประสบการณ์ของผูเ้ขียนท่ีไดมี้โอกาส คลุกคลีกบั
องคก์รทอ้งถ่ินในฐานะวิทยากรและส่ือสารมวลชนท่ีท างานดา้นทอ้งถ่ิน มาอยา่งยาวนาน พอจะสังเคราะห์
ออกมาเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี  

          1. กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development) การพฒันาท่ีประสบความส าเร็จนั้นตอ้งเป็น
การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน หมายถึงเป็นการพฒันาท่ีท าให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีดีงาม เขม้แข็งพอท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นและเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะ  

          2. ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Wisdom) การพฒันาท่ีดีนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งติดยึดอยูก่บัต าราหรือทฤษฎี
การพฒันาแบบตะวนั ตกท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันา ทอ้งถ่ินจึงเป็นแนวทางท่ีนกับริหารการพฒันาพึงให้ความส าคญั เป็น
ความจ าเป็นท่ีผูน้ าองค์กรทอ้งถ่ินตอ้งรู้เท่าทนั มองเห็นโลกทั้งใบ แต่ตอ้งเขา้ใจทอ้งถ่ินของตนเองอย่าง
แทจ้ริง เพื่อออกแบบการพฒันาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพ “ภูมิสังคม” ของทอ้งถ่ินนั้นๆ “Think 
Globally, but Act Locally” (Peter Drucker)  

          3. ควำมเสมอภำค (Equity) เป็นหวัใจส าคญัของสังคมประชาธิปไตยท่ีให้ความเคารพในศกัด์ิศรีของ
ความเป็น มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั กระบวนทศัน์ในการพฒันาก็เช่นเดียวกนั ประชาชนทุกคนตอ้งมีความเท่า
เทียมกนัในการไดรั้บโอกาสจากการพฒันา นโยบายสาธารณะและโครงการพฒันาดา้นต่างๆ ขององคก์ร
ทอ้งถ่ินจึงตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ไม่ใช่ก าหนดมาจากพรรคพวก, หัวคะแนนหรือฐาน
คะแนนเสียง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาเศรษฐกิจนั้นก็ตอ้งค านึงถึงโครงสร้างของการกระจาย รายได้
ควบคู่ไปกบัความเจริญเติบโตดว้ย  
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          4. กำรกระจำยอ ำนำจ (Empowerment) สังคมโลกปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการกระจายอ านาจทั้งใน
ระดบัโลก ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน ดว้ยความเป็นโลกแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน การกระจายอ านาจ
จึงเป็นแนวคิดส าคญัส าหรับการพฒันาทุกระดบั ภายใตห้ลกัการท่ีวา่ไม่มีผูป้กครองใดท่ีเขา้ใจ ใกลชิ้ด และ
เขา้ถึงประชาชนและการแก้ปัญหาได้ดีเท่ากบัผูป้กครองท่ีมาจากประชาชนดว้ย กนัเอง การบริหารการ
พฒันายุคใหม่จึงตอ้งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพื่อให้การพฒันาและการ
แกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน อยา่งแทจ้ริง และวิธีการพฒันานั้นตอ้งเป็น
แบบจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) ไม่ใช่แบบบนลงล่าง (Top Down Management) เหมือนอยา่งในอดีต  

          5. ควำมคุ้มค่ำ (Productivity) หมายถึงการพฒันาต่างๆนั้นมีความคุม้ค่าหรือไม่เม่ือเปรียบเทียบ
ทรัพยากรท่ี ใช้ไปกับผลท่ีได้รับกลับมา ในภาคเอกชนนั้นมกัจะเน้นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) คือท าถูกวิธี (Do Thing Right) เพื่อให้ตน้ทุนต ่าสุด ไดก้ าไรสูงสุด แต่ในภาครัฐหรือองคก์ร
ทอ้งถ่ินท่ีมีประโยชน์สาธารณะ (Public Benefit) เป็นเป้าหมายนั้นควรเน้นการบริหารท่ีมีประสิทธิผล 
(Effective) คือท าถูกเร่ือง (Do right Thing) โดยมุ่งท่ีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั โครงการพฒันา
บางอยา่งอาจไม่คุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ถา้มีความคุม้ค่าในเชิงสังคม, วฒันธรรม, การศึกษา หรือคุณภาพ
ชีวติของประชาชนก็อาจด าเนินการได ้ 

          กระบวนทศัน์ในกำรพฒันำเหล่ำนี ้ตอ้งอยูภ่ายใตร่้มธงใหญ่คือ หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
หรือหลกัในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี อนั ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วม (Participation) / ความโปร่งใส 
(Transparency) / การตรวจสอบได ้(Accountability) / นิติธรรม (Rules of Law)  

          นอกจากน้ีแลว้ในหลกัพระพุทธศาสนาก็ยงัมีหลกัธรรมหลายเร่ืองท่ีเหมาะสม อย่างยิ่งท่ีสังคมไทย
ควรจะนอ้มน ามาใชเ้ป็นภูมิปัญญาในการประพฤติปฏิบติั เพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน ทั้งในส่วนท่ีเป็นผูน้ าชุมชน
และสมาชิกของชุมชน อาทิ  

          คุณธรรมส ำหรับผู้น ำชุมชน ประกอบดว้ยราชสังคหะ คือ ท านุบ ารุงทวยราษฎร์ให้ประชาชาติด ารงอยู่
ในเอกภาพและสามคัคีด้วยหลกัธรรมท่ีเรียกว่า “รำชสังคหวัตถุ” (หลกัการสงเคราะห์ประชาชนของ
พระราชา) 4 ประการ คือ  

          1. สัสสเมธะ ฉลาดบ ารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบ ารุงพืช พนัธ์ุธัญญาหาร 
ส่งเสริมการเกษตรใหอุ้ดมสมบูรณ์  

          2. ปุริสเมธะ ฉลาดบ ารุงขา้ราชการ คือ ปรีชาสามารถในนโยบายท่ีจะบ ารุง ขา้ราชการ ดว้ยการ
ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ และจดัสวสัดิการใหดี้ เป็นตน้  
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          3. สัมมำปำสะ ผกูประสานปวงประชา คือ ผดุงผสานประชาชนไวด้ว้ยนโยบาย ส่งเสริมอาชีพ เช่น จดั
ทุนใหค้นยากจนยมืไปสร้างตนในพาณิชยกรรม หรือ ด าเนินกิจการต่าง ๆ ไม่ให้ฐานะเหล่ือมล ้าห่างเหินจน
แตกแยกกนั  

          4. วำชไปยะ มีวาทะดูดด่ืมใจ คือ รู้จกัพดู รู้จกัช้ีแจงแนะน า รู้จกัทกัทาย ไถ่ถาม ทุกขสุ์ข ราษฎรทุกชั้น 
แมป้ราศรัยก็ไพเราะน่าฟัง ทั้งประกอบดว้ยเหตุผลเป็น หลกัฐาน มีประโยชน์ เป็นทางแห่งการสร้างสรรค ์
แกไ้ขปัญหาเสริมความ สามคัคี ท าใหเ้กิดความเขา้ใจดี ความเช่ือถือ และความนิยมนบัถือ  

          คุณธรรมส ำหรับสมำชิกของชุมชน คือมีส่วนในการปกครอง โดยปฏิบติัตามหลกัการร่วมรับผิดชอบ 
ท่ีจะช่วยป้องกนัความเส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวท่ีเรียกวา่ อปริหำนิยธรรม 7 ประการ คือ  

          1. หมั่นประชุมกนัเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ท่ีพึงรับผิดชอบ ตามระดบัของตน) โดย
สม ่าเสมอ  

          2. พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม พร้อมเพรียงกนัท ากิจ ทั้งหลายท่ีพึงท าร่วมกนั  

          3. ไม่ถืออ ำเภอใจใคร่ต่อควำมสะดวก บญัญติัวางขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อนั มิไดต้กลงบญัญติัวาง
ไว ้และไม่เหยียบย  ่าลม้ลา้งส่ิงท่ีตกลงวางบญัญติักนัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติัมัน่อยูใ่นบทบญัญติัใหญ่ท่ีวางไวเ้ป็น
ธรรมนูญ  

          4. ท่ำนผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบกำรณ์ยำวนำน ให้เกียรติเคำรพนับถือท่ำน เหล่านั้นมองเห็น
ความส าคญัแห่งถอ้ยค าของท่านวา่เป็นส่ิงอนัพึงรับฟัง  

          5. ไม่ลุอ ำนำจแก่ควำมอยำกทีเ่กดิขึน้ ใหเ้กียรติและคุม้ครองกุลสตรี มิใหมี้การ ข่มเหงรังแก    

          6. เคำรพบูชำสักกำระเจดีย์ ปูชนียสถำน อนุสำวรีย์ประจ ำชำต ิอนัเป็นเคร่ือง เตือนความทรงจ า ยนิดี
ในการท่ีจะอยูอ่ยา่งสงบ เร้าใหท้  าดี และเป็นท่ีรวมใจ ของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชา อนัพึงท าต่อ
อนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณี  

          7. จัดกำรให้ควำมอำรักขำ บ ำรุง คุ้มครองอนัชอบธรรมแก่บรรพชิต ผู้ทรงศีล ทรงธรรมบริสุทธ์ิ ซ่ึง
เป็นหลกัใจและเป็นตวัอยา่งทางศีลธรรมของประชาชน เตม็ใจตอ้นรับและหวงัใหท้่านอยูโ่ดยผาสุก ความ
ตั้งใจท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ และการตอ้นรับผูม้าเยือนดว้ยความยนิดีใหมี้ 
ความสุข  
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          อปริหำนิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส ำหรับกำรมีส่วนในกำรปกครอง ซ่ึงเหมำะสมอย่ำงยิ่งในสังคม
ปัจจุบันทีมุ่่งเน้นกำรพฒันำแบบมีส่วนร่วม  

2. ปัจจัยสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก 
-Credit Union – a Global Network 
-ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
-ขอ้มูลของสหกรณ์ 
-ICA Blueprint 2020(สไลดห์นา้ 10-16) 
-ภารกิจเครดิตยเูน่ียน 
-บทบาทของเครดิตยเูน่ียน 
-ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสหกรณ์ในระยะ 10 ปี  (หนา้16-17) 

3. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  

 วทิยำกรได้สรุปสำระส ำคัญของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555 - 2559) 

1. ควำมน ำ 
ประเทศไทยเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียน 

เร็วและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็น 
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู ่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้ 
เขม้แขง็ข้ึนมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ แผนพฒันา
เศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพคนและสังคม 

2. วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์และเป้ำหมำย 
2.1 วสัิยทศัน์ “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและมี

ภูมิคุม้กนัต่อการการเปล่ียนแปลง” 
2.2  พนัธกจิ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คง 
2) พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะ 
3) พฒันาฐานการผลิตและบูรณาการให้เขม้แขง็และมีคุณภาพบน

ฐานความรู้ 
4) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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2.3 วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทั้งทางกาย ใจ 
3) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย ัง่ยนื 
4) เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอ 

2.4 เป้ำหมำยหลกั 
1) ความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความ
เหล่ือม     
    ล ้าในสังคมลดลง 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม   
    และสถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็มากข้ึน 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ 
4) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำในแผนพฒันำฯ ฉบับที ่11 ก ำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์ คือ 
3.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ใหค้วามส าคญักบั 

1) การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมใหท้กคนในสังคมไทย 
2) การจดับริการทางสังคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 
3) การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วติ 
   ในสังคม 
4) การสานสร้างความสมพนัธะของคนในสังคม 

3.2 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวติอย่ำงยัง่ยนื ใหค้วามส าคญักบั 
1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตวัประชากรให้เหมาะสม 
2) การพฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
3) การส่งเสริมการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม 
4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ มุ่งสร้างกระแสสังคมใหก้ารเรียนรู้

เป็น หนา้ท่ีของคนไทยทุกคน 
5) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคม 

3.3 ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลงังำน ให ้
      ความส าคญักบั 

1) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เขม้แขง็และย ัง่ยนื 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐ 
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3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
4) การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
5) การสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบั 
   ครัวเรือนและชุมชน 
6) การสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานชีวภาพ เพื่อสนบัสนุนการพฒันา 
   ประเทศและความเขม้แขง็ภาคเกษตร 
7) การปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้น

อาหาร    และพลงังาน 
3.4 ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกจิสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยัง่ยืน ให ้
      ความส าคญักบั 

1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยนื โดย
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการ 

 
2) การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ใหเ้ป็นพลงั 

ขบัเคล่ือนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพและ
ย ัง่ยนื 

3) การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเทียม
และเป็นธรรม 

4) การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีเสถียรภาพ 
3.5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภำคเพือ่ควำมมั่นคง ทำง

เศรษฐกจิและสังคม ใหค้วามส าคญักบั 
1) การพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้

กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ 
2) การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบั

อนุภูมิภาค 
3) การสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
4) การเขา้รวมเป็นภาคความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใต ้  
    บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
4) การสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพฒันา 

ทรัพยากรมนุษย ์ การเคล่ือนยา้ยแรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทย
ในตางประเทศ 
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6) การมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ชีวติ ป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยั
พิบติั และการแพร่ระบาดของโรคภยั 

7) การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งประเทศในการสนบัสนุนการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8) การเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงการคา้เสรี ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 
9) การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจ

ใน เอเชีย 
10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคการพฒันา 
      ภายในประเทศ 
 

3.6 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน ใหค้วามส าคญักบั 
1) การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

และ ส่ิงแวดลอ้ม 
2) การปรับกระบวนทศัน์การพฒันา และขบัเคล่ือนประเทศเพื่อ

เตรียมพร้อม 
    ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
3) การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและปรับตวัต่อการ 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4) การเตรียมความพร้อมรองรับกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ ดว้ยการจดัท า 
 แผนท่ีและจดัล าดบัพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาคและจงัหวดั 
5) การสร้างภูมคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวกิฤต   
    จาก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกบักรอบ  
    ความตกลง และพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
7) การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 
8) การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     
    ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ 

5. นโยบาย ช.ส.ค.  โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้บทวนวสิัยทศัน์ของช.ส.ค. โดยการเอา

ขอ้มูลท่ีระดมเก่ียวกบัขบวนการเครดิตยเูน่ียนเป็นขอ้มูลในการทบทวน วสิัยทศัน์ ช.ส.ค 
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สรุปจำกแบบประเมินหลังกำรอบรมระยะเวลำ 30 วนั   

 สรุปเน้ือหาหลกัสูตรจากการท าแบบประเมินติดตามหลงัจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
การน าสาระการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ืองกระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยผูเ้ขา้รับการอบรมมีการน าความรู้
เร่ืองกระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไปใชง้านคิดเป็นร้อยละ 70 โดยจ าแนกวธีิการน าไปใชง้าน ดงัน้ี 

ล าดบั รายการ คิดเป็นร้อยละ  

จากผูท่ี้น าไปใช ้

1. น าไปใช ้  
- ใชใ้นพฒันาตนเอง 
- ใชใ้นการเป็นวทิยากรอบรมใหก้บัสหกรณ์/กลุ่ม 
- ใชใ้นการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
- อ่ืนๆ 

 1.ใชใ้นการแลกเปล่ียนในการประชุมกรรมการ 

 
60 
40 
30 

 
10 

2. วธีิการน าไปใช ้
- บรรยาย 
- ระดมสมอง 
- แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- อภิปราย 

 
50 
40 
40 
30 
10 

 
ผลทีไ่ด้รับจำกกำรน ำไปใช้  

- ในส่วนของการน าองคก์รความรู้ใหม่ๆ มาพฒันางานท่ีรับผดิชอบ สร้างนวตักรรมใหก้บัทีมงาน
โดยผา่นการระดมสมองและการใชง้าน KM (knowledge Management) แต่เน่ืองจากเป็นงานเฉพาะ 
HR จึงเป็นการพฒันางานดา้น HR เป็นส่วนใหญ่ 

- ผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดและเรียนรู้ สามารถพฒันาศกัยภาพแลรู้จกัคิด พฒันาต่อยอดกระบวนการ
สหกรณ์ได ้

- จากท่ีไดใ้หมี้การแลกเปล่ียนและระดมสมองเก่ียวกบัมุมมองและการพฒันา กลุ่ม/สหกรณ์/ ช.ส.ค. 
อีก 10 ปีขา้งหนา้ คณะกรรมการชมรมฯเชียงราย พะเยา น่าน ก็มีส่วนร่วมในการระดมสมองทุกคน
อยากเห็น ช.ส.ค. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทกดา้น เป็นศูนยก์ลางทางการเงิน และเป็นท่ีพึ่งของสหกรณ์
และกลุ่มอยา่งแมจ้ริง มัน่คง ย ัง่ยนื  

- พฒันางานของตนเองไดดี้ข้ึน 
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- คณะกรรมการมีแนวทางในการท่ีจะบริหารจดัการสหกรณ์ใหเ้กิด ความคุม้ค่าในการพฒันาเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิก ในเร่ืองของความอยูดี่กินดีตามวตัถุประสงคห์ลกัในการรวมตวักนัของ
สหกรณ์ 

- ท าใหเ้กิดวธีิคิดท่ีเป็นกระบวนการก่อให้เกิดการบูรณาการ 
- ท าใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบหรือปัจจยัต่างๆมากยิง่ข้ึน 
- ร่วมประชุมกรรมการ/ประชุมใหญ่ บรรยายถึง กระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยนื การด ารงอยูข่อง

องคก์ร การเขา้ถึงช่วยเหลือ สมาชิก/สังคม 
 

ปัญหำและอุปสรรค  
- ยงัตอ้งเพิ่มการศึกษาดา้นกฎหมายและ พระราชบญัญติัสหกรณ์ ในการพฒันางานท่ีรับผดิชอบ

ต่อไป 
- ผูถ่้ายทอด มีระยะเวลาและเคร่ืองมือจ ากดั และผูรั้บการถ่ายทอด เรียนรู้ ไม่สามารถแสดงความคิด

ไดเ้ตม็ท่ี 
- แต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกนั 

- เป้าหมายท่ีไม่ชดัเจนหรือองคค์วามรู้ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
 

3.2.5  กำรอบรมหน่วยกำรเรียนรู้ที ่4  หัวข้อ “กำรจัดกำรสหกรณ์ทีด่ีภำยใต้หลกักำรสหกรณ์” 

          ก่อนน าเขา้สู่เน้ือหา วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบถึงท่ีมาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบั คุณค่า และ

ค่านิยมสหกรณ์ เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เก่ียวกบั ค าขวญัของสภาเครดิตยเูน่ียน 

โลก เพื่อเลือกวา่ค าขวญัใดสภาเครดิตยเูน่ียนให้ความส าคญักบัเร่ืองใดมากท่ีสุด    ซ่ึงหลกัการพื้นฐานของ

เครดิตยเูน่ียนคือ การรวมคน ให้มาร่วมกนัด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคคื์อการมีคุณภาพชีวิตทีดี จึง

จ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์ กติกา มาก าหนดให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ

ภายใตเ้ง่ือนไขของการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสหกรณ์ (รวมเครดิตยูเน่ียน) ได้

ก าหนดแนวทางปฏิบติัตามท่ี ICA ไดก้  าหนดไวเ้ม่ือปี  2536 ท่ีเรียกวา่หลกัการสหกรณ์  มีประเด็นส าคญั  1.

ความหมายของหลกัการสหกรณ์   2.วิวฒันาการหลกัการสหกรณ์   3.หลกัการสหกรณ์ท่ีใชใ้นปัจจุบนั  โดย

บรรยายความหมาย  ความหมายของหลกัการสหกรณ์ คือ “แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบติัเพื่อให้คุณค่า 

ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”  ประกอบไปด้วย วตัถุประสงค์ของสหกรณ์  เป้าหมาย ของ

สหกรณ์ วิวฒันาการหลกัการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2387 หลกัการสหกรณ์รอชเดล และในปี พ.ศ.2538 

หลกัการสหกรณ์ปัจจุบนั 
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หลกักำรสหกรณ์สำกลทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

หลกักำรข้อที ่1   กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง 

 จุดอ่อนประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี   

1.คุณสมบติัของสมาชิกท่ีท าใหเ้ครดิตยเูน่ียนไม่เขม้แขง็ (เช่นในเร่ืองของการ 

   ก าหนดวงสัมพนัธ์) 

2.วธีิการใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ตอ้งท าอยา่งไร       

  (ตอ้งมีการสอบสวนก่อนใหอ้อก ซ่ึงตอ้งใชคุ้ณธรรม) 

หลกักำรข้อที ่2 กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลกัประชำธิปไตย 

 ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 

 ประชาธิปไตย ตามขอ้สังเกตของ ICA 

ประเด็นส าคญั สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง 

     3.สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง ใชเ้สียงขา้งมาก เวน้แต่บางกรณีใชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่  

        2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีมาประชุมสมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการเลือก

และรับเลือกเป็นกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการ 

หลกักำรข้อที ่3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกจิของสมำชิก 

 ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 

 ความส าคญัของทุนส ารอง 

 PEARLS และ CFSAW 

 ท าส ารองของเครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย 

หลกักำรข้อที ่4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอสิระ 

 ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ี 



118 
 

 

 การปกครองตนเองหมายถึง การพึ่งพาตนเอง เป็นหลกั น าหลกัการบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายในมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 คุณภาพการควบคุมภายในของเครดิตยเูน่ียนเป็นอยา่งไรบา้ง จากรายงานของ 
กตส. 

      อธิบายเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งง่ายๆ 

หลกักำรข้อที ่5  กำรศึกษำฝึกอบรมและสำรสนเทศ 

 ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ีเป็นจุดแขง็ของเครดิตยเูน่ียนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ อีก 6 ประเภท 

หลกักำรข้อที ่6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ 

 ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ีการท าธุรกิจระหวา่งกนัควรค านึงถึง

ประเด็นอะไรบา้ง 

หลกักำรข้อที ่7 กำรเอือ้อำทรต่อชุมชน 

 ประเด็นส าคญัและตวับ่งช้ีของหลกัการขอ้น้ีสหกรณ์ไดรั้บการยกเวน้ภาษีจึงตอ้ง

คืนใหส้ังคมและชุมชนบา้ง 

ซ่ึงการอบรมในหวัขอ้น้ี ท าใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้ห็นภาพชดัเจนมากข้ึนกบัเร่ืองหลกัการ

สหกรณ์สากล  และทราบถึงการบริหารงานของสหกรณ์ท่ีจะตอ้งยดึหลกัการสหกรณ์สากลทั้ง 7 ขอ้

น้ีในการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนข้ึนมา  จะ

เห็นไดว้า่ผูเ้ขา้รับการอบรมไดน้ าเสนอประเด็นเร่ืองหลกัการสหกรณ์ตามท่ีไดเ้ขา้ใจร่วมกนั ในการ

แลกเปล่ียนและสรุปหลกัการทั้ง 7 ขอ้เป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั   

 นอกจากน้ีแลว้การอบรมในการท าความเขา้ใจถึงแก่นแทข้องการเป็นสหกรณ์  วิทยากรได้

ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเลือกค าขวญัวนัเครดิตยเูน่ียนสากลของแต่ละปี จะไดเ้น้ือหาความส าคญัของ

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่ีมีค าขวญัคล้ายๆ กันและเน้นหนักไปในเร่ืองของการช่วยเหลือตนเอง  

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิความเสมอภาคของสมาชิก

สหกรณ์ 
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สรุปผลกำรประเมินหลงัอบรม 30 วนั 

 สรุปเน้ือหาหลกัสูตรจากการท าแบบประเมินติดตามหลงัจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
การน าสาระการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใตห้ลกัการสหกรณ์ โดยผูเ้ขา้รับการอบรมมีการน า
ความรู้เร่ืองกระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไปใชง้านคิดเป็นร้อยละ 80 โดยจ าแนกวิธีการน าไปใชง้าน 
ดงัน้ี 
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ล าดบั รายการ คิดเป็นร้อยละ  

จากผูท่ี้น าไปใช ้

1. น าไปใช ้  
- ใชใ้นพฒันาตนเอง 
- ใชใ้นการเป็นวทิยากรอบรมใหก้บัสหกรณ์/กลุ่ม 
- ใชใ้นการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 

 
70 
60 
30 

2. วธีิการน าไปใช ้
- บรรยาย 
- แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- ระดมสมอง 
- อภิปราย 
- อ่ืนๆ  

1.พดูคุยในเวทีท่ีประชุมกรรมการ 

 
60 
60 
40 
30 
20 
10 

 

ผลทีไ่ด้รับจำกกำรน ำไปใช้  
- น าไปใชใ้นการท างาน โดยยดึหลกัความเป็นประชาธิปไตยและเอ้ืออาทร โดยยดึหลกัความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้
- สหกรณ์มีการพฒันาดียิง่ข้ึน โดยกรรมการสหกรณ์ปฏิบติัตามหลกัการภายใตก้ฎหมาย ขอ้งบงัคบั 

ระเบียบ ท่ีถูกตอ้ง 
- ผลจาการอบรมสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาตวัเองในการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และได

ถ่ายทอดใหแ้ก่นอ้งๆ เพื่อน าไปใชใ้นการส่งเสริมและพฒันา/กลุ่ม ต่อไป ส่วนคณะกรรมการก็
ตระหนกัถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัเพิ่มข้ึน 

- สหกรณ์ไดน้ าการการจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใตห้ลกัการสหกรณ์ โดยใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผูน้ ามีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการสหกรณ์มากข้ึน 
- ท าใหเ้ขา้ใจหลกัการ อุดมการณ์ วธีิการสหกรณ์มากยิง่ข้ึน 
- ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของสหกรณ์มุ่งผลประโยชน์ของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง 
- ท าใหล้ดปัญหาการเมืองในสหกรณ์ 
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ปัญหำและอุปสรรค  
- ในบางคร้ังประสบปัญหาเร่ืองความถูกตอ้ง บางคร้ังมีปัจจยัภายนอกมากระทบใหไ้ม่เป็น

ประชาธิปไตยมาก 
- ผูรั้บการถ่ายทอดและเรียนรู้ ยงัไม่สามารถเขา้ใจกบับทบาทตนเอง ขอ้บงัคบั ระเบียบ ใหเ้ขา้ใจ

ชดัเจน รวมทั้งบางคนยงัใหม่ ไม่มีประสบการณ์เลย 
- ไดน้ าไปเสนอแนะ การบริหารจดัการในสหกรณ์ บริหารงาน / เงิน /คน รายไดก้ารบริหารท่ีดี 

ภายใต ้หลกัการ/อุดมการณ์ สหกรณ์ 
- ผูน้ ารุ่นใหม่มุ่งด าเนินธุรกิจเป็นหลกัมากเกินไป 
- ไม่มีการพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ๆ 
- สหกรณ์บางแห่งมีการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 

3.2.6  กำรอบรมหน่วยกำรเรียนรู้ที ่5  หัวข้อ “กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกจิสหกรณ์” 

วิทยากรน าเข้าสู่เน้ือหาโดยการให้ผูเ้ข้าอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับบริบทการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ องคป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน  เอกชน รัฐ สหกรณ์   และไดถ่้ายทอดประสบการณ์จาก

องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการในต่างประเทศ   ความส าคญัเร่ืองการจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์  

ไดย้กตวัอยา่งใกลต้วัให้เห็นเช่น การบริหารจดัการของ เซเวน่ และ Farmer Shop มาเป็นกรณีศึกษาในการ

น าเขา้สู่เน้ือหาการบรรยาย  และน าเน้ือหาชุดความรู้จากขอ้มูลข่าวสาร ผลิตภณัฑ์ บริการ การเงิน ความรู้/

นวตักรรม  โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทาน วา่ดว้ยการจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตไปถึงผูบ้ริโภค 

เพื่อผลกัดนัให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไปด าเนินการจดัการโซ่อุปทานในระบบการบริหารจดัการกบัสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 

ส าหรับการจัดการโซ่อุปทานเพื่อพฒันาความสามารถทางการแข่งขนั จะต้องมีกระบวนการ

ด าเนินงานของโครงการส าหรับสินคา้เป้าหมาย  มีเครือข่ายพนัธมิตรในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันา  มีการสร้าง

เครือข่ายพนัธมิตรภายใตโ้ซ่อุปทาน  ส าหรับโซ่อุปทานตวัแบบธุรกิจ Farmer Shop  ตลอดจนสมรรถนะ  5 

ประการของผูป้ระกอบการ จะต้องมีการประเมินสมรรถนะของผูป้ระกอบการ  รู้จักการวิเคราะห์

เปรียบเทียบการด าเนินงานของระบบธุรกิจ Farmer Shop  ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค  การสร้าง

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมท่ีเป็นผลลัพธ์จากการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน   ปัญหาจากโครงการท่ีภาครัฐ

ด าเนินการจดัท าแลว้ไม่ประสบผลส าเร็จมีสาเหตุเกิดจากอะไร เช่น  ผา่โครงสร้างชาวนาไทย   ท าไม ท านา

แลว้ไม่ไดน้า  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้มูลให้ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจในการด าเนิน

ธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์  ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงรายละเอียดในดา้นต่างๆ ดว้ยเช่นกนั  ส่ิงท่ีสหกรณ์สามารถ
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ด าเนินการได ้ใหค้  านึงถึงเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยู

เน่ียนมากท่ีสุด ในการน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก  จากนั้นวิทยากรไดส้รุปเน้ือหาและแสดงความ

คิดเห็นกรอบแนวคิดในการท่ีจะช่วยพฒันาชุมนจะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจ วิเคราะห์สถานการณ์ของ

ชุมชนและหากรอบแนวคิดในการช่วยชุมชนให้รู้เท่าทนัสถานการณ์ดงัรายละเอียดแนวคิดความเก่ียวขอ้ง

สัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมในวถีิอาชีพและวถีิชีวติของชาวนา 

             ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนซ่ึงเป็นสหกรณ์ท่ีมีความเป็นเอนกประสงค ์สามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจ

ในรูปแบบของการรวมซ้ือ รวมขาย  การลงทุนท าธุรกิจควรจะเป็นของแต่ละจงัหวดันั้น และเป็นจุดเล็ก ๆ 

เพื่อสนบัสนุนระบบการจดัการ ในเร่ืองโซ่อุปทาน สามารถน าไปใช้กบัเร่ืองของเงินได ้ว่าจะมีระบบการ

จดัการดา้นการเงินไดอ้ยา่งไร ถา้จะขยายผลในเร่ืองโครงการยกระดบัมูลค่าเพิ่มให้กบัเครดิตยเูน่ียนในเร่ือง

ของ ตน้น ้ากบักลางน ้า ไดด้งัน้ี 

ต้นน ำ้       จากการท างานของชมรม  ซ่ึงมีบทบาทในการการจดัการสหกรณ์/กลุ่มฯในเบ้ืองตน้  
กลำงน ำ้    สถาบนัเครดิตยเูนียน ชุมนุมสหกรณ์ 
ปลำยน ำ้    สมาชิก ชุมชน   ชมรม ท่ีมีศกัยภาพ ในการท า Farmar Shop 

การจะพฒันาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง  การรวมตัวของสมาชิกในการรวบรวม
ผลิตภณัฑ์ เห็นคุณค่าของการอุดหนุนผลิตภณัฑ์กนัเอง   ท าการเขียนแผนธุรกิจ  และรวบรวมผลิตภณัฑ ์  
และเลือกสถานท่ีในการจ าหน่ายเป็นตลาดนดั แต่จะแตกต่างจากท่ีอ่ืนในการเร่ืองของการสร้างมูลค่า โดย
การขายสินคา้พร้อมกบัการใหค้วามรู้ผสมผสานไปดว้ย  โครงการตลาดเกษตรกรกร  ร้านคา้สหกรณ์ประจ า
อ าเภอ   ชุมนุมสหกรณ์ให้การสนบัสนุนสินเช่ือ ให้ความรู้ กบัเกษตร ชมรมเป็นเครือข่ายในการน าพาไปสู่
สหกรณ์/กลุ่มท่ีมีผลิตภณัฑ์ในพื้นท่ี  โดยเร่ิมจาก จ.เพชรบุรี เป็นโมเดล   แนวคิดส าคญัท่ีจะน าไปสู่การ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างวิถีอาชีพและวิถีชีวิต เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั
ระหว่างกิจกรรมในการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของชาวนา ซ่ึงหากมีกิจกรรมบางอย่างในการ
ด าเนินชีวติยอมส่งผลดีต่อกิจกรรมในการประกอบอาชีพ ในทางกลบักนั หากชาวนามีกิจกรรมในการอาชีพ
ก็จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกนั ดงัรูปความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัระหวา่งกิจกรรมในวิถีอาชีพและ
วถีิชีวติของชาวนา   
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จะเห็นไดว้า่ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าในการท าธุรกิจสหกรณ์แบบเช่ือมโยง
เครือข่ายและการจดัการโซ่อุปทาน เพราะรูปแบบของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนนั้นสามารถด าเนินการได ้ โดย
ผา่นกลไลของระบบการบริหารจดัการท่ีไดด้ าเนินการอยู ่คือ จากสมาชิกสหกรณ์ในพื้นท่ีของแต่ละภูมิภาค  
สู่ระดบัจงัหวดั ซ่ึงมีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สาขากระจายอยู่ทุกภูมิภาค  มี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นองคก์รระดบัชาติ และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
ไปยงัระดบันานาชาติโดยเฉพาะการเปิดรองรับ AEC ในปี 2559 เพียงแต่ตอ้งการมีจดัเก็บระบบฐานขอ้มูล
ของสมาชิกและผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีมีคุณภาพ  มีช่องทางในการจ าหน่ายผ่านส่ือในหลายๆ รูปแบบ มีการ
คิดคน้พฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการกบัผูบ้ริโภค ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ ก็จะท าหนา้ท่ีเป็น
แม่ข่ายในการประสานงานในการด าเนินธุรกิจให้กบัสมาชิกในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งสนบัสนุน
เงินทุนใหก้บัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน  มีกระบวนการติดตามการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

   
 

   
 
 

สรุปผลกำรประเมินหลงัอบรม 30 วนั 

 สรุปเน้ือหาหลกัสูตรจากการท าแบบประเมินติดตามหลงัจากการอบรม 1 เดือน ผูเ้ขา้รับการอบรมมี
การน าสาระการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองการจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์โดยผูเ้ขา้รับการอบรมมีการน าความรู้
เร่ืองกระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไปใชง้านคิดเป็นร้อยละ 50 โดยจ าแนกวธีิการน าไปใชง้าน ดงัน้ี 
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ล าดบั รายการ คิดเป็นร้อยละ  
จากผูท่ี้น าไปใช ้

1. น าไปใช ้  
- ใชใ้นพฒันาตนเอง 
- ใชใ้นการเป็นวทิยากรอบรมใหก้บัสหกรณ์/กลุ่ม 
- ใชใ้นการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
- อ่ืนๆ 

ใชใ้นการแลกเปล่ียนในการประชุมกรรมการ 

 
40 
20 
20 
10 

2. วธีิการน าไปใช ้
- แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
- บรรยาย 
- ระดมสมอง 
- อภิปราย 

 

 
40 
30 
20 
20 
20 

 
 

ผลทีไ่ด้รับจำกกำรน ำไปใช้  
- ท าใหเ้พิ่มเติมความรู้ในดา้นกลยทุธ์การตลาดความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในส่วนงานท่ีรับผดิชอบ

เป็นงานดา้น HR ส่ิงท่ีท าไดคื้อการเปิดรับข่าวสารดา้นการจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์และ
ธุรกิจอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

- ผูรั้บการถ่ายทอด เรียนรู้ เพิ่มศกัยภาพ แนวคิด การท าธุรกิจในสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายไดใ้นการบริหาร
สหกรณ์ 

- ท าใหส้หกรณ์มีการร่วมมือทางดา้นของธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากข้ึน การรวบรวมผลผลิตของฤดูกาลเพื่อ
ส่งตลาดกลาง 

- คณะกรรมการไดแ้ลกเปล่ียนในการวเิคราะห์แนวทางในการจดัท า หรือเพิ่มในเร่ืองของธุรกิจ
สหกรณ์ โดยเป็นอีกหน่ึงธุรกรรมท่ีสหกรณ์รองรับความตอ้งการของสมาชิกได ้ รายได ้ เง่ือนไข 
ของกลไกทางตลาด และความเป็นไปไดข้องการท าธุรกิจ 

- ท าใหเ้ขา้ใจระบบการจดัการธุรกิจสหกรณ์ 
- ท าใหท้ราบวา่บางคร้ังอุปสงค ์/ อุปทาน ไม่สัมพนัธ์กนั 
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ปัญหำและอุปสรรค  
- ในดา้นงานท่ีรับผดิชอบยงัไม่ค่อยมีส่วนของการน าสาระการเรียนรู้เร่ืองน้ีไปใชม้ากนกั 
- สหกรณ์ส่วนมากยงัไม่มีประสบการณ์ท าธุรกิจอ่ืน นอกเหนือจากปล่อยเงินกู ้ จึงยงัมีความกลวัไป

ไม่กลา้ท าอยา่งอ่ืน 
- ยงัขาดความรู้ในการเช่ือมโยงธุรกิจ ขาดความเขา้ใจในการท าธุรกิจอ่ืน นอกเหนือจากการท า

ธุรกรรมในเร่ืองจองการปล่อยเงินกู ้
- ฝ่ายจดัการ/กรรมการด าเนินการสหกรณ์ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ 
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ผลจากการอบรมตลอดระยะเวลา 4 วนั  ไดจ้ดัท าแบบประเมินผลของผูเ้ขา้รับการอบรมซ่ึงมีทั้งขอ้ท า

เคร่ืองหมายถูกผดิ และประเมินผลโดยการการเขียน ซ่ึงมีผลดงัน้ี 

แบบทดสอบควำมรู้หลงัอบรม 

โครงกำรอบรม กำรพฒันำระบบกำรส่งเสริมเรียนรู้เพือ่ยกสมรรถนะผู้น ำเครดิตยูเน่ียน 

ให้ท่ำนท ำเคร่ืองหมำย (∕)หน้ำข้อทีถู่ก และท ำเคร่ืองหมำย (X) หน้ำข้อที่ผดิ 
………….1.ค่านิยมสหกรณ์ (Cooperative Values) หมายถึง ความเช่ือท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของชาวสหกรณ์
ท่ีนิยมถือและปฏิบติัสืบทอดกนัมา และใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการตดัสินความดี ความชอบ ผดิถูก ของ
สหกรณ์  
………….2.การท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดว้ยความสามคัคี ไม่สร้างปัญหา
แต่ร่วมมือกนัช่วยแกไ้ขปัญหา ตามวธีิการสหกรณ์ เรียกวา่ จิตวิญญาณสหกรณ์  
………….3.ผูน้ าท่ีสามารถสร้างความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์คนเป็น มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มี
ความสามารถในการส่ือสาร เป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีดี ท่ีเรียกวา่ นกัประสานงาน  
………….4.ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ถือเอาความคิดของกลุ่มเป็นหลกั ใหทุ้กคนมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหา ปัจจุบนัถือวา่เป็นผูน้ าท่ีดีท่ีสุดส าหรับสหกรณ์  
………….5.องคก์ารสัมพนัธภาพระหวา่งสหกรณ์(ICA) ไดก้ าหนดกลยทุธ์ ดา้นการพฒันาสหกรณ์ใน
ระยะเวลา 10 ปี (2011-2020) ซ่ึงมี 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1)Participation(ความมีส่วนร่วม) 2)Sustainability 
(ความย ัง่ยนื)  3)Identity (ความเป็นเอกลกัษณ์)  4)Capital (เงินทุน)  5)Legal Framework(ขอบข่ายดา้น
กฎหมาย) 
………….6.การระดมเงินทุนจากภายในสหกรณ์เพื่อการสร้างนิสัยการออมแก่สมาชิก และการสร้างความ
มัน่คงของสหกรณ์โดยเพิ่มทุนส ารองของสหกรณ์ใหมี้อยา่งนอ้ยร้อยละ 5ของสินทรัพยร์วมของสหกรณ์ 
เป็นกลยทุธ์ดา้น Capital หรือ เงินทุน  
………….7.หลกัการสหกรณ์สากลท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เป็นฉบบั พ.ศ. 2538 ประกอบดว้ยหลกัการสหกรณ์ 7 
ขอ้ ซ่ึงก าหนดโดยสภาเครดิยเูน่ียนโลก 
………….8.การจดัสรรก าไรสุทธิใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองก่อนส่วนท่ีเหลือจะเป็นเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน 
หรือทุนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสมาชิกเห็นชอบ เป็นส่วนหน่ึงตามหลกัการสหกรณ์สากลขอ้ท่ี 5  
………….9.ยทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือข่ายภายใตโ้ซ่อุปทาน จะบรรลุเป้าหมายร่วมได ้ ตอ้งมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภาคพนัธมิตรตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในเป้าหมายร่วม 2) มี
แผนธุรกิจท่ีจะใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 3) ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการออมแบบธุรกิจทอ้งถ่ิน 
เพื่อประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 
………….10.โซ่อุปทานตวัแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็นระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม   
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สรุปคะแนนแบบทดสอบควำมรู้หลงัอบรม 

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนทีไ่ด้ (เต็ม 10) 
1 นายปิยะพงษ ์ ไชยสุทธ์ิ 7 
2 นายสาชล  เสิกภูเขียว 7 
3 นายวรีะ ยอดมณี 9 
4 นางสาววสุธิดา  ภูดิศบุญญิณท ์ 8 
5 นายสิทธิศกัด์ิ  สุชาติพงษ ์ 8 
6 นางสาวอภิรดา เคลือบอาบ 5 
7 นางสาววรรณวไิล วงศศิ์ระประภา 7 
8 นายโจ วรรณกุล 8 
9 นางสาวภคั  ศรีสวสัด์ิ 6 

10 นายสุเมธ จาเรือง 8 
11 นางสาวกรณิศ พงศตุ์ย้ 8 
12 นางเกศริน โรงสะอาด 5 
13 นางสาวกาญจนา แซ่ล่ิว 7 
14 นายพิเชษฐ์ ศิลประสมบูรณ์ 8 
15 นายสุนทร วนัดี 7 

   
 

คะแนนสูงสุด คือ 9 คะแนน จ านวน 1 คน 

 

คะแนนต ่าสุด คือ  5 คะแนน จ านวน 2 คน 

 

คะแนนเฉล่ียคือ 8 คะแนน จ านวน 6 คน 
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ผลสรุปจำกแบบประเมิน 

โครงกำรอบรม กำรพฒันำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพือ่ยกสมรรถนะผู้น ำเครดิตยูเน่ียน 

ประเด็นค าถามคือ ในฐานะท่ีท่านเป็นผูน้ าสหกรณ์ ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติั

ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการพฒันาและส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งไร 
 

1. หัวข้อ จิตวญิญำณสหกรณ์ 

- การน าความรู้ท่ีได้กลับไปใช้ในเร่ืองของการสร้างความเช่ือกับสมาชิกหรือผูน้ าสหกรณ์ ว่า

สหกรณ์สามารถน าพาสมาชิกและสังคมใหมี้ความเขม้แขง็ได ้

- สร้างความเขา้ใจในตน เขา้ใจในหลกัการด ารงตน โดยการเห็นค่าแห่งตน เห็นค่าของคนอ่ืน แลว้

สร้างค่านั้น จะเกิดการครองตนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานการเคารพในการอยูร่่วมกนั 

- การท าหลกัการสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์, อุดมการณ์ของสหกรณ์ มุ่งสู่ภาคปฏิบติั อนัก่อให้เกิด

มูลค่ากบับุคคล, สังคมให้เขา้ใจรากเหงา้ของการก่อตั้งสหกรณ์ฯ เพื่อให้การด าเนินงานไม่หลง

ไปดา้นทุนหรือ ดา้นสังคมมากจนเกินไป เพื่อทราบบทบาทหนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีเป็นการร่วมมือ 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เสียสละ สามคัคี  

- ท าใหมี้จิตวญิญาณสหกรณ์ไปปลูกฝัง บ่มเพาะใหก้บัสมาชิก ผูน้ ารวมถึงฝ่ายจดัการ 

- จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- จิตวิญญาณสหกรณ์ การคิดแบบสหกรณ์คือการสอนให้คนช่วยเหลือตัวเอง ท าอย่างไรให้

สมาชิกสนใจสหกรณ์ การสร้างแรงจูงใจเป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนให้สมาชิกเขา้มามีส่วน

ร่วม แต่ไม่ควรสร้างตวัล่อโดยใช้ผลประโยชน์เป็นตวัน าเพราะผูท่ี้เขา้มาในสหกรณ์ล้วนแต่

มุ่งหวงัท่ีจะไดม้ากกวา่ท่ีจะให ้การสร้างความเขา้ใจเป็นส่ิงส าคญัต่อสหกรณ์ 

- น าความรู้ไปถ่ายทอดกบัคณะกรรมการชมรมฯ ชมรมเจา้หนา้ท่ี โดยการเรียนรู้ร่วมกนั ร่วมคิด

ร่วมท า  ฝังรากของจิตวญิญาณสหกรณ์ 

- จดัอบรมเพื่อปลูกฝังจิตวญิญาณของนกัสหกรณ์ 

- ให้สหกรณ์ไดป้ลูกฝังไปยงัสมาชิก เพื่อให้รู้ถึงความเป็นเจา้ของ ส านึกในจิตวิญญาณของคน

สหกรณ์ 

- ติดตามผลหลงัจากด าเนินกระบวนการ 
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- สามารถถ่ายทอดให้ผูน้  าเขา้ใจถึงจิตวิญญาณสหกรณ์ได ้คิดแบบสหกรณ์ประโยชน์ส่วนร่วม มี

วิสัยทศัน์     ยึดมัน่อุดมการณ์  ท าแบบสหกรณ์ ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน 

สามคัคี ไม่สร้างปัญหา ร่วมกนัแกต้ามวิธีสหกรณ์  มีน ้ าใจสหกรณ์ เรียนรู้ท่ีจะฝึกตนให้มีความ

ซ่ือสัตยเ์สียสละ สามคัคี  มีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม จนเกิดเป็นนิสัย 

- ตนเองจะน าไปปฏิบติั และน าไปสู่การปฏิบติัในสหกรณ์ 

- หลกัการ อุดมการณ์ และวธีิการสหกรณ์เป็นนามธรรม ซ่ึงจะตอ้งน าสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม 

โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่สมาชิกซ่ึงเป็นเจา้ของสหกรณ์ มุ่งเนน้การช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนัในชุมชน            ในหมู่สมาชิกหากทุกคนทุกฝ่ายมีความรู้ ความเขา้ใจ ก็จะเกิดเป็นพลงั

ขบัเคล่ือนอนัยิ่งใหญ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี และมีสันติสุข ดังนั้น

จะตอ้งไปเผยแพร่สร้างความเขา้ใจให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์เกิดความตระหนกัและมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานสหกรณ์ โดยอาศยัหลกัการสหกรณ์ 

- จะน าความรู้ท่ีได้รับในคร้ังน้ีไปถ่ายทอดให้แก่คณะกรรมการชมรมเครดิตยูเน่ียนเชียงราย-

พะเยา-น่าน   ก่อน โดยการให้การอบรม  เปิดใจ  และจูงใจให้คณะกรรมการชมรม 10 คน 

รวมทั้งท่ีปรึกษาไดเ้กิดแนวคิดในการรักขบวนการสหกรณ์ฯ อยา่งลึกซ้ึง และเห็นผลพร้อมท่ีจะ

เสียสละตวัเองช่วยเหลือผูอ่ื้นอย่างจริงใจโดยไม่หวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ พร้อมท่ีจะร่วมกนั

พฒันาอยา่งเตม็ท่ีและคาดหวงัวา่กรรมการชมรม   จะสามารถน าไปถ่ายทอดให้กรรมการของแต่

ละสหกรณ์ต่อไปได ้

- ตามบทบาทหน้าท่ี สามารถผลกัดนั / ปลูกฝังจิตวิญญาณสหกรณ์ของตนเองได้โดยจากการ

คิดคน้ผลิตภณัฑ์หรือปรับปรุงสวสัดิการของขบวนการเครดิตยเูน่ียน โดยเน้นการช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัโดยไม่หวงัก าไรสูงสุด แต่จะเนน้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสวสัดิการท่ี

ก าหนดใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมใหม้ากท่ีสุด 

- ปลูกจิตวิญญาณให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ซ่ึงจะต้องปฏิบติัเป็นแบบอย่างให้แก่

สมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกเขา้ใจและเขา้ถึงสหกรณ์ ปลูกจิตวิญญาณให้กบัสมาชิก โดยให้

สมาชิกมีส่วนร่วมกบัสหกรณ์ในทุกๆ ดา้น 

- อบรมใหค้วามรู้ เปล่ียนแปลงแนวคิดใหมี้จิตวญิญาณสหกรณ์ใหส้มาชิกทุกคน 

- รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นให้มาก และเรียนรู้จากความคิดเห็นของผูอ่ื้น เขา้ใจในความเป็น

ตวัตนของผูอ่ื้น  ไม่ตดัสินคนอ่ืนเพียงแค่การฟังน ้าเสียง ท าปัจจุบนัใหดี้ท่ีสุดเพื่อสร้างอนาคต 
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2. หัวข้อ ภำวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วม 

- การน าทกัษะและมุมมองท่ีได ้ไปมองผูน้ าหรือสหกรณ์และใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของ

ผูน้ าสหกรณ์  เพื่อน ามาประกอบการขบัเคล่ือนขบวนการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- น าไปสร้างแนวร่วมในการพฒันา เปล่ียนแปลง บนพื้นฐานการเคารพความคิด เคารพในการ

ปฏิบติั ยอมรับในเง่ือนไข คิดร่วม ไดร่้วม รับผดิร่วม 

- ลกัษณะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม เป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มและน ามาวิเคราะห์ วางแผนการ

ปฏิบติัก าหนดระเบียบแบบแผน และมีการติดตามประเมินผล 

- สามารถใช้ในการสร้างทีมงานให้เขา้ใจในความแตกต่างโดย “ผูน้ า” ท่ีดีจะสามารถน าจุดเด่น

ของบุคลิกภาพแต่ละคนมาประยุกตใ์ชง้านตามหลกั Put the right man on the right job เพื่อให้

เกิดทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผล 

- จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- สร้างผูน้ าท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกเวทีท่ีจดักิจกรรมหรือตามโอกาส 

- ความส าเร็จในการบริหารงานสหกรณ์ไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากส่วนใดเพียงส่วนหน่ึง สมาชิก 

คณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ ตอ้งมีส่วนในการผลกัดนัให้สหกรณ์มีความเขม้แข็ง องค์กรมีการ

จดัการใหทุ้กส่วนร่วม  ทิ้งความคิด ทั้งการปฏิบติัโดยผูท่ี้มีส่วนร่วมไม่รู้สึกวา่เป็นภาระในการมี

บทบาทคร้ังน้ี และผูน้ ามีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองในฐานะคนของสหกรณ์ 

- แบ่งขนาดสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบเพื่อจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีภาวการณ์เป็นผูน้ า (ก าหนด

เป้าหมาย ตามขนาดสหกรณ์เพื่อเป็นตน้แบบ) 

- จดัอบรมเฉพาะสหกรณ์ให้คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ ฝ่ายจดัการเขา้รับการอบรม การ

อบรมมุ่งเนน้การร่วมคิดร่วมท าโดยจะใชผู้น้  า 4 ทิศ เพื่อก าหนดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

- ติดตามผลประเมินวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

- แนะน ากระบวนการตดัสินใจโดยเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นร่วมตดัสินใจมีประโยชน์กบัสหกรณ์ จะ

ช่วยใหมี้คุณภาพส าหรับการตดัสินใจ ใหเ้ป็นท่ียอมรับลดความขดัแยง้ 

- จดัอบรมใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- ปัจจุบนัเป็นเจา้หน้าท่ีระดบับริหารซ่ึงจะได้น าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับและบูรณาการใช้ในการ

ท างานโดยมีภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม รับทั้งขอ้คิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากทุกๆฝ่าย เพื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนัถึงแนวทางในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

และเป็นการจูงใจในการปฏิบติังานร่วมกนั 
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- จากความรู้ท่ีไดรั้บจะน าไปปฏิบติัในงานพฒันา คือ จะให้กรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

ตลอดจนลูกนอ้งในปกครองไดมี้โอกาสเสนอแนวคิด ปัญหาท่ีพบในการท างานต่างๆ ให้เขากลา้

คิด กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นและกล้าท่ีจะตดัสินใจ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันจะไม่

ส่ือสารดา้นเดียวจะตอ้งเป็นการส่ือสารสองทาง เพื่อให้เขา้รู้สึกวา่เขา้ก็มีความรู้ความสามารถมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนั เพื่อจะไดมี้การเป็นผูน้ ามากข้ึน 

- กลา้แสดงความคิดเห็นหรือกระท าท่ีไม่ขดัต่อหลกัการสหกรณ์ สนบัสนุนในการบริหารจดัการ 

เพื่อใหเ้กิดหลกัธรรมาภิบาล 

- ในการท ากิจการงานใดของสหกรณ์ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเน่ืองจากสมาชิก 

คือ เจา้ของอย่างแทจ้ริง อาจมีการมอบหมายงาน ความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มเพื่อทุกคนใน

สหกรณ์ไดมี้ส่วนร่วมและมีจิตวญิญาณของสหกรณ์ 

- อบรมใหค้วามรู้ เปล่ียนแปลงแนวคิดใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ เกิดภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม

มากท่ีสุด 

- พฒันาตวัเราเอง พฒันาผูน้ าใหเ้ขา้ใจตนเอง พฒันาสมาชิกใหเ้กิดผูน้ ารุ่นใหม่ ทดแทนผูน้ ารุ่นเก่า 

 

3. หัวข้อ กระบวนทศัน์ในกำรพฒันำสหกรณ์ทีย่ัง่ยนื 

- ใชใ้นการวางแผนและยกระดบัความมัน่คงสหกรณ์ เพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ต่อส่ิง

รอบขา้งและปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกบัสหกรณ์ 

- สร้างฐานคิดดว้ยหลกัคุณค่า บนฐานขอ้มูล สู่การขบัเคล่ือนด้วยปัญญาหรือความรู้ + คุณภาพ 

ดว้ยการใช้ฐานขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูล รับรู้ แสดงท่าทีรับรู้ แสดงสิทธ์ิความเป็นเจา้ของ และ

แสดงออกพลงัเรียก ธาตุ 5 จากนั้นตอ้งเขา้ใจ ภูมิสังคม สู่การออกแบบ และแผนกลยุทธ์สู่การ

ขบัเคล่ือน 

- การปรับกระบวนทศัน์ การพฒันา (วสิัยทศัน์) แนวคิด ICA Blueprint อยากเห็นความมีส่วนร่วม.                 

ความย ัง่ยนื, เงินทุน, ขอบข่ายดา้นกฎหมาย, ความเป็นเอกลกัษณ์ 

- เป็นตน้แบบในการก าหนดแผนยทุธศาสตร์การด าเนินงานขององคก์รทั้งตวัชุมนุมสหกรณ์ฯและ

ตวัสหกรณ์ฯ ในการก าหนดแผนท่ีชดัเจนการด าเนินงานก็จะเกิดความชดัเจนตามมา 

- จดัโครงการอบรม ติดตามประเมินผล 

- สร้างกระบวนทศัน์ทั้งผูน้  าและคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และสมาชิกในการพฒันาสหกรณ์

เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
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- การน ากระบวนทศัน์ในการพฒันาสหกรณ์ท่ีย ัง่ยืน ไปสู่การถ่ายทอดให้กบัสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม 

ได้เห็นภาพกระบวนการในการเร่ิมวางแผนท่ีจะพฒันา องค์กรของตนเองสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้

ปลายทางเพื่อสมาชิก  ตอ้งใชอ้งคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีมาผสมกนัให้เกิดการบรรลุผล ไม่วา่จะ

เป็นขอ้มูลท่ีเป็นองคป์ระกอบ ไม่วา่จะเป็นบุคลากรท่ีมีส่วนผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือน ไม่ว่า

จะเป็นแหล่งเงินทุนท่ีเราสามารถช่วยกนัได ้และสุดทา้ยขององคป์ระกอบ คือ กฎหมายในการ

สร้างความสมดุล และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

- จดัโครงการความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่มในพื้นท่ีเพื่อสร้างกระบวนทศัน์ โดยใช้ ICA 

Blueprint เพื่อหลอมรวมกระบวนการคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และก าหนดยุทธศาสตร์

ในการพฒันาสหกรณ์ร่วมกนัใน 10 ปี ขา้งหน้า โดยการมีส่วนร่วม ร่วมกบัก าหนดหัวขอ้การ

พฒันาและให้การบา้นผูเ้ขา้รับ  การอบรมไปท าการคิดร่วมกนัของคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ

กิจการ และฝ่ายจดัการ ติดตามประมวนผลวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ 

- ให้ผูน้  าปรับกระบวนทศัน์ วิเคราะห์ / คิด / ปฏิบติั มาทบทวนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัและอนาคต 

- จดัอบรมใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- จากการท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมในหัวขอ้ “กระบวนทศัน์ในการพฒันาสหกรณ์ท่ีย ัง่ยืน” 

ท าให้ไดเ้ปิดวิสัยทศัน์ถึงการท างานว่าจะตอ้งมีแนวทาง มีแผน และมีเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยมี

สภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบต่างๆ มากมายท่ีจะมีความสัมพนัธ์ ท าให้เกิดมุมมองเชิงระบบ

มากยิง่ข้ึนรวมทั้งเครือข่ายภาคีต่างๆ 

- ตอ้งเร่ิมจากคนก่อน เม่ือมีความเขา้ใจในหลกัอุดมการณ์ร่วมกนัก่อให้เกิดร่วมใจ และร่วมมือบน

ความเช่ือถือและไวว้างใจ จึงส่งผลถึงกระบวนทศัน์ในการพฒันาร่วมกนัอีกทั้งตอ้งมีเป้าหมาย

เดียวกนั มีผูน้  าท่ีมีคุณธรรมพร้อมท่ีจะเสียสละ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกมีการออม 

และมีทุนใหก้ารพฒันาอาชีพ ความตอ้งการพฒันาคุณภาพช้ีวดัท่ีดีและสังคมชุมชนอยูก่นัอยา่งมี

ความสุข 

- มีส่วนช่วยผลักดันกระบวนการ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศน์เพื่อพฒันา

ขบวนการสหกรณ์ท่ีย ัง่ยืน เช่น การพฒันาสวสัดิการเพื่อให้เกิดประโยชน์กบัสมาชิก เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อขบวนการสหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีให้เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกขณะ 
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- เม่ือมีการสร้างรากฐานของสมาชิกให้มีจิตวิญญาณของสหกรณ์แลว้ การส่งเสริมให้สหกรณ์มี

การจดัท าแผนกลยุทธ์เพื่อมองหาอนาคตของสหกรณ์จึงเป็นส่ิงส าคญั โดยอาจน าหลกัการของ

สภาเครดิตยูเน่ียนโลกไปจบัเพื่อเน้นทิศทางในการพฒันาเครดิตยูเน่ียนให้ย ัง่ยืน เพื่อเป็นท่ีพึ่ง

ของสมาชิกอยา่งแทจ้ริง 

- เปล่ียนแปลงบทบาทการส่งเสริมแนะน า ให้ความรู้เพิ่มเติม หาขอ้มูลแบบให้ผูรั้บความรู้มีส่วน

ร่วม 

- จดัท าแผนกลยุทธ์ สร้างค่านิยมขององค์กร มองวิสัยทศัน์ให้ก าหนดนโยบายลงสู่การปฏิบติัท่ี

แทจ้ริง 

4. หัวข้อ กำรจัดกำรสหกรณ์ทีด่ีภำยใต้หลกักำรสหกรณ์สำกล 

- น ากระบวนการภายใตห้ลกัการสหกรณ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพผูน้ าและสหกรณ์ ไปในทิศทางท่ี

ถูกตอ้ง ตามระเบียบขอ้บงัคบัและการบริหารจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- ประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วม, ร่วมมือระหวา่งสหกรณ์, ปกครองตนเอง, อาทรต่อชุมชน, ความ

ร่วมมือทางธุรกิจ 

- การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจ, การควบคุมสมาชิกโดยหลกัประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วมทาง

เศรษฐกิจ, การปกครองตนเองและความเป็นธรรม, การศึกษาอบรม, การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 

- การจดัการสหกรณ์ท่ีดี โดยถอดหลกัการสหกรณ์สหกรณ์สากล เพื่อน ามาใช้ในการก าหนด กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในสหกรณ์ ให้เกิดความชดัเจนและเป็นธรรมโดยเน้นหลกั คุณธรรม แต่ไป

ละเลยวนิยั 

- จดัโครงการอบรม ใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- สร้างมาตรฐานสหกรณ์ให้เขา้ใจถึงการเป็นสหกรณ์ท่ีเขา้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล มีการใช ้

KPI, CUQA ในการวดัมาตรฐาน 

- โดยพื้นฐานของการร่วมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของสหกรณ์ ลว้นแลว้อาศยัหลกัการสหกรณ์                      

เป็นตวัก าหนดในการบริหารงานอยู่แลว้ เพียงแต่ปัจจยัภายใน ภายนอก บางการกระท าให้เกิด

การบิดเบือนหลกัการเพื่อมุ่งหวงัส่ิงท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งการ หากเราในฐานะผูส่้งเสริม สามารถท่ีจะ

สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติ โครงสร้างทั้ ง 3 ส่วนของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก 

กรรมการ และฝ่ายจดัการ ให้มีความเท่าเทียมกนัในการรับรู้และการปฏิบติัภายใตห้ลักการ

สหกรณ์อยา่งแทจ้ริง ขบวนการสหกรณ์ยอ่มมีความเขม้แขง็มัน่คง 
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- ถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาสหกรณ์ ส่งเสริมการให้ความรู้ไปยงัสมาชิก ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ เพราะการพฒันาสหกรณ์เช่ือวา่ หลกัสากล 7 ขอ้น้ี สามารถพฒันาไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

- บรรจุหลกัสหกรณ์สากล 7 ขอ้กบัสหกรณ์ในการอบรมสมาชิกใหม่ เจา้หน้าท่ีเป็นผูใ้ห้ความรู้

เร่ืองน้ีกบัสหกรณ์ 

- สามารถถ่ายทอดให้คณะกรรมการสหกรณ์เขา้ใจหลกัการสหกรณ์เพิ่มไดม้ากข้ึนจากตวับ่งช้ีใน

แต่ละขอ้ของหลกัสหกรณ์ทั้ง 7 ขอ้ 

- จดัอบรมใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- ท าให้ทราบว่าหลกัการสหกรณ์แต่ละขอ้นั้นมีแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดย

มุ่งเน้นให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การท าธุรกิจของสหกรณ์เกิด

ความเป็นธรรม มุ่งเน้นพฒันาคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิกให้เกิดความมัน่คงและย ัง่ยืน และ

นอกจากนั้นยงัให้ความส าคญัต่อชุมชนและสังคม การให้การศึกษาอบรม และความร่วมมือใน

รูปของเครือข่าย 

- ท าความเขา้ใจให้ความรู้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ให้มีความรู้และเข้าใจถึงเร่ืองการเปิดรับ

สมาชิกดว้ย   ความสมคัรใจ ควบคุมโดยใชห้ลกัประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของ

สมาชิกเพราะสมาชิกทุกคนคือเจา้ของ ดงันั้นตอ้งท าธุรกิจกบัสหกรณ์ของตวัเอง มีความเป็น

อิสระต่อการปกครองตนเองให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการ. สมาชิก. ฝ่ายจดัการให้ความ

ร่วมมือเช่ือมโยงกนัระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั สร้างพนัธมิตรเครือข่ายเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกนั

และการเอ้ืออาทรต่อชุมชน โดยใหส้หกรณ์มีส่วนร่วม   กบัชุมชน เช่น การช่วยกิจกรรมสาธารณ

ต่างๆ ของชุมชน 

- โดยเป็นการเอ้ืออาทรต่อชุมชนหรือต่อสหกรณ์สมาชิกในฐานะองคก์รแม่ (ช.ส.ค.) ตอ้งเนน้การ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แต่จะตอ้งปลูกฝังและผลกัดนัเพื่อให้มวลสมาชิกและสหกรณ์พึ่งพา

ตนเองได ้และเป็นท่ีพึ่งพาต่อชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

- ส่งเสริมและให้การเรียนรู้กบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการสหกรณ์ ในการเรียนรู้นั้นจะดึงแก่น

แท ้ ของหลกัการสหกรณ์ โดยใชจิ้ตวญิญาณสหกรณ์ในการปฏิบติั 

- อบรม แนะแนวทางภายใตห้ลกัสหกรณ์สากลน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติของสมาชิก 

- ให้ตนเองมีความรู้หลักการสหกรณ์สากล ให้กรรมการมีความรู้เข้าใจหลักการสหกรณ์ ให้

สมาชิกมีความรู้ ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามหลกัการสหกรณ์ การลงมือท าจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี

กบัสมาชิก 
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5. หัวข้อ กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกจิสหกรณ์ 

- น ากระบวนการและรูปแบบน าไปประยุกตใ์ชก้บัสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ไดมี้ระบบท่ีช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกนั เพราะถา้สหกรณ์มุง้เนน้แต่การสร้างความยิ่งใหญ่ดว้ยการสร้างวตัถุส่ิงของ เช่น 

การสร้างส านกังาน การซ้ือสินทรัพยต่์างๆ แต่ถา้ไม่สร้างความย ัง่ยืนให้กบัสมาชิกดว้ยการอาชีพ 

สหกรณ์นั้นก็จะไม่มีความย ัง่ยนื 

- สร้างความเขา้ใจต่อผูน้ า แบบการด าเนินธุรกิจท่ีครบวงจร ตอ้งอาศยัการบูรณาการแบบการ

เช่ือมโยงโครงข่ายบนเง่ือนไข ประโยชน์ร่วมกนั สู่เป้าหมายสูงสุด คือ อยูร่อด อยูไ่ด ้และอยูดี่ 

- กระบวนการบริหารจดัการสหกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดมูลค่าอนัก่อให้เกิดความเป็น

ธรรม 

- เน่ืองจากการด าเนินการนอกตากธุรกรรมการเงินแลว้ สหกรณ์ทอ้งถ่ินสามารถส่งเสริมการท า

ธุรกิจ  ของสมาชิกตามแต่ละทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยใชร้ะบบการจดัการ VN & F Platform  

- จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้ ติดตามประเมินผล 

- สร้างธุรกิจให้เหมาะสมกบับริษทั สภาพแวดลอ้มของแต่ละสหกรณ์ โดยค านึงถึงความตอ้งการ

ของสมาชิก โดยการท าวจิยัถึงความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ 

- อนัดบัแรกของการน าหลกัการจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ไปส่งเสริมให้กบัสหกรณ์/

กลุ่มสมาชิกนั้น ตอ้งเร่ิมจากการปรับทศันคติของผูน้ าในการยึดติดอยู่กบัธุรกรรมเดิมๆของ

สหกรณ์ การน าจิตวิญญาณสหกรณ์+ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนเร่ิมมาปรับกระบวนการคิดของท่าน

ผูน้ าใหม่ก็จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการท่ีจะเร่ิมเรียนรู้ในเร่ืองธุรกิจสหกรณ์ อนัดบัต่อมา คือ การเติม

เตม็ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจใหก้บัสมาชิกไดศึ้กษาเรียนรู้ทั้งแบบท่ีส าเร็จ และแบบท่ีลม้เหลว ทั้งสอง

แบบมีคุณค่าต่อการเก็บเก่ียวจุดแข็ง จุดอ่อน และน ามาปรับใช้ในสหกรณ์ตนเอง ทั้งน้ีการริเร่ิม

ตอ้งเกิดจากการส ารวจแวดลอ้มเป็นล าดบั ไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบ ความตอ้งการตลาดกระจายและ

ภาระเศรษฐกิจประกอบกนั 

- ถือเป็นเร่ืองยากในการขบัเคล่ือน เพราะมนัตอ้งใชปั้จจยัหลายอยา่ง 

- จดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง “เราจะน าพาพี่นอ้งเครดิตยเูน่ียนสู่ธุรกิจ-อาชีพท่ีมัน่คง”  ใน
เร่ืองของการร่วมไมร่้วมมือใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของสมาชิกและธุรกิจในสังคมปัจจุบนั 

- ใชก้ารจดัการโซ่อุปทานเช่ือมโยงพนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ 
- สร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ 
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- จดัอบรมใหค้วามรู้  ใหมี้สหกรณ์ตวัอยา่งน าร่อง ติดตามประเมินผล 
- เป้าหมายของสหกรณ์คือรายไดท่ี้เพียงพอ-พอเพียงของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีเงินออมและ

แหล่งเงินทุน ปัจจุบันสมาชิกมีหลากหลายอาชีพแต่ยงัขาดการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ
สหกรณ์ คือ มุมมองของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงกระบวนการผลิต  แปรรูป 
    การจ าหน่าย  เพื่อใหเ้กิดความสมดุลของตน้น ้า                   กลางน ้า  ป ล า ย น ้ า  
ดงันั้นควรเร่ิมจากการส ารวจขอ้มูลของสมาชิกแต่ละสหกรณ์ แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ เพื่อหา
แนวทางในการจดัการ โดยท่ี ช.ส.ค. อาจเป็นแหล่งเงินทุน และเช่ือมกบัเครือข่ายต่างๆ ถึง
แนวทางการจดัจ าหน่ายและดา้นวชิาการ 

- สหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาสมาชิกมาสะสมหุ้นกบัสหกรณ์มีความจ าเป็นเดือดร้อน กู้
เงิน      จากสหกรณ์ไปลงทุนประกอบอาชีพ เม่ือสมาชิกประกอบอาชีพตอ้งมีรายไดส้หกรณ์เป็น
ตวักลาง               ในการพฒันาอาชีพของสมาชิก เช่น อาจจะมีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืช
อินทรีย ์จดัการตลาดนดั              เกษตรอินทรียห์รือแปรรูปขา้วอินทรียส่์งขายเน่ืองจากปัจจุบนั
มนุษยเ์ราหันมารักสุขภาพกนัมากข้ึน               เม่ือสมาชิกมีรายได้ก็มีเงินมาช าระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ เม่ือสมาชิกช าระหน้ีหมดสมาชิกมีเงินออมเพิ่มข้ึนและมีหน้ีกับสหกรณ์ สมาชิกมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนสหกรณ์เขม้แขง็และมัน่คงต่อไป 

- ควรเน้นการด าเนินธุรกิจ โดยการเน้น Supply Chain ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ซ่ึง
ผลประโยชน์จะตอ้งตกอยูใ่นขบวนการเท่านั้น 

- ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นศูนยก์ลางของสมาชิก โดยวิเคราะห์ถึงสภาพตามพื้นท่ี เป็นหน่วยกลาง
ในการให้ความรู้ การรวบรวมผลผลิต การหาแหล่งตลาดให้กบัสมาชิก เพื่อลดตน้ทุนและสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่สมาชิก 

- สหกรณ์หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร แต่ตอ้งมีรายไดเ้พื่อการขบัเคล่ือนบริหารจดัการตอ้งลด
ช่องวา่งระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในองคก์ร โดยน าเคร่ืองมือต่างๆมาใช ้จะท าให้เกิดความไม่
เหล่ือมล ้า ยติุธรรม ความพอใจจะเกิดข้ึนเป็นแนวทางพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

- ก าหนดสินคา้/ผลิตภณัฑ์ การบริหารจดัการควรกระจายสินคา้ จ  าหน่ายสินคา้สู่ผูบ้ริโภค ตอ้งมี
การส่งเสริมแบบจริงจงัและต่อเน่ือง 
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ผลสรุปผลกำรประเมินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมในส่วนอื่นๆ จะได้ผลสรุปดังนี้ 
 
         จากผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งหมด 16 คน  ไดรั้บแบบประเมินผลคืนจ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.25 

 ของผูเ้ขา้รับการอบรม   
     ส่วนที ่1) รำยละเอยีดผู้เข้ำอบรม 

    1. เพศ 
   

ควำมถี่   ร้อยละ  
 

  
หญิง 

 
6 46.15 

 

  
ชาย 

 
6 46.15 

 

  
ไม่ระบุ 

 
1 7.69 

 

  
รวม 

 
13    100.00  

 

       2. อำยุ 
   

ควำมถี่  ร้อยละ  
 

  
20-29 

 
0 0.00 

 

  
30-39 

 
7 53.85 

 

  
40-49 

 
5 38.46 

 

  
50-59 

 
0 0.00 

 

  
60 ข้ึนไป 

 
0 0.00 

 

  
ไม่ระบุ 

 
1 7.69 

 

  
รวม 

 
13    100.00  

 3. ระดับกำรศึกษำ 
  

ควำมถี่  ร้อยละ  
 

  
ประถมศึกษา 

 
0 0.00 

 

  
มธัยมศึกษา 

 
0 0.00 

 

  
ปวช./เทียบเท่า 

 
0 0.00 

 

  
ปวส./เทียบเท่า 

 
0 0.00 

 

  
ปริญญาตรี 

 
11 84.62 

 

  
ปริญญาโท 

 
2 15.38 

 

  
อ่ืนๆ 

 
0 0.00 

 

  
รวม 

 
13    100.00  
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ส่วนที ่2) ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรฝึกอบรม 
    

หัวข้อวชิำ 
 ระดับควำมคิดเห็น  

ดี  ปำนกลำง   ปรับปรุง   ไม่ระบุ  
1. จิตวทิยาเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นการ
พฒันา 8 4 0 1 

    61.54 30.77 0.00 7.69 

2. จิตวิญญาณสหกรณ์ 11 1 0 1 

  84.62 7.69 0.00 7.69 

3. ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 11 2 0 0 

  84.62 15.38 0.00 0.00 

4. กระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 12 1 0 0 

  92.31 7.69 0.00 0.00 

5. การจดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใตห้ลกัการสหกรณ์ 12 1 0 0 

  92.31 7.69 0.00 0.00 

6. การจดัการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 12 1 0 0 

  92.31 7.69 0.00 0.00 

       ส่วนที ่3) ควำมคิดเห็นเกีย่วกับผู้บรรยำย 
    

เกณฑ์กำรพจิำรณำ 
 ระดับควำมคิดเห็น  

ดี  ปำนกลำง   ปรับปรุง   ไม่ระบุ  

1. จิตวทิยำเบือ้งต้นส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพฒันำ 

    1.1 การจดัล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 9 3 0 1 

      69.23 23.08 0.00 7.69 

    1.2 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 9 3 0 1 

      69.23 23.08 0.00 7.69 

    1.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 5 6 0 2 

      38.46 46.15 0.00 15.38 
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2. จิตวทิยำสหกรณ์ 

    2.1 การจดัล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 10 2 0 1 

      76.92 15.38 0.00 7.69 

    2.2 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 9 3 0 1 

      69.23 23.08 0.00 7.69 

    2.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 9 3 0 1 

      69.23 23.08 0.00 7.69 

3. ภำวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วม 

    3.1 การจดัล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 11 2 0 0 

      84.62 15.38 0.00 0.00 

    3.2 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 10 3 0 0 

      76.92 23.08 0.00 0.00 

    3.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 10 3 0 0 

      76.92 23.08 0.00 0.00 

4. กระบวนทัศน์ในกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 

    4.1 การจดัล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 11 2 0 0 

      84.62 15.38 0.00 0.00 

    4.2 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 11 2 0 0 

      84.62 15.38 0.00 0.00 

    4.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 12 1 0 0 

      92.31 7.69 0.00 0.00 

5. กำรจัดกำรสหกรณ์ทีด่ีภำยใต้หลกักำรสหกรณ์ 

    5.1 การจดัล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 11 2 0 0 

      84.62 15.38 0.00 0.00 

    5.2 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 12 1 0 0 

      92.31 7.69 0.00 0.00 

    5.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 12 1 0 0 

      92.31 7.69 0.00 0.00 
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6. กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกจิสหกรณ์ 

    6.1 การจดัล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอ 12 1 0 0 

      92.31 7.69 0.00 0.00 

    6.2 การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 12 1 0 0 

      92.31 7.69 0.00 0.00 

    6.3 เอกสารประกอบการบรรยาย 12 1 0 0 

      92.31 7.69 0.00 0.00 

 
ส่วนที ่4) ควำมคิดเห็นเกีย่วกับกำรจัดโครงกำร 
โดนรวม 

    
หัวข้อวชิำ 

ระดับควำมคิดเห็น 

ดี ปำนกลำง ปรับปรุง ไม่ระบุ 

1. เอกสารประกอบของโครงการ 11 2 0 0 

  84.62 15.38 0.00 0.00 

2. อาหารแลเคร่ืองด่ืม 10 3 0 0 

  76.92 23.08 0.00 0.00 

3. การลงทะเบียน 12 1 0 0 

  92.31 7.69 0.00 0.00 

4. ระยะเวลาของโครงการ 8 5 0 0 

  61.54 38.46 0.00 0.00 
5.การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีบริหาร
โครงการ 12 1 0 0 

  92.31 7.69 0.00 0.00 

 
จะเห็นวา่ผูน้ าท่ีเป็นฝ่ายจดัการ  จะใหค้วามส าคญักบั หวัขอ้วชิาท่ีเก่ียวกบั การจดัการธุรกิจ และการ

บริหารจดัการมากกวา่  วชิาท่ีเป็นพื้นฐานและโครงสร้างส่วนบนของสหกรณ์  ซ่ึงต่างกบัหลกัสูตรของผูน้ าท่ี
เป็นกรรมการ จะให้ความส าคญักบัวิชาพื้นฐานและโครงสร้างส่วนบนของสหกรณ์  เช่นเดียวกบัหลกัสูตร
ของ สกต.  ธกส. การประเมินก็ออกมาใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงก็น่าจะเป็นนยัยะไดว้า่ท าไมการด าเนินงานสหกรณ์



141 
 

 

ส่วนใหญ่  จึงเนน้แต่เร่ืองธุรกิจและก าไรมากกวา่เน้นพื้นฐานทางอุดมการณ์  ค่านิยม คุณธรรม จิตตารมณ์ 
และหลกัการสหกรณ์สากล 

การจะปลูกฝังจิตวิญาณสหกรณ์ ให้กับบุคลากรของสหกรณ์  ควรจะเน้นย  ้ าให้สมาชิก  
คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ ตลอดจนผูท่ี้สนใจจะเขา้ร่วมขบวนการสหกรณ์  ไดส้ร้างจิตส านึกและศรัทธาต่อ
ระบบสหกรณ์ ถึงการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ซ่ึงหากยอ้นกลบัไปดูในการเร่ิมตน้ก าเนิด
ของสหกรณ์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย  เร่ิมจากปัญหาของสภาพเศรษฐกิจเป็นส าคญั  การมี
ระบบสหกรณ์จะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือสมาชิกไดโ้ดยอยู่บนพื้นฐานแห่งการพึงพาตนเอง  พึงพา
แหล่งเงินทุนของชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่ออุดช่องว่างในการบริหารเงินทุนของ
สมาชิก  หากสหกรณ์หรือผูน้ ายงัไม่ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าต่อส่ิงเหล่าน้ี  ถือว่าจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ คือจะมุ่งเน้นหาผลก าไรเป็นท่ีตั้ ง   โดยไม่
ค  านึงถึงหลกัการบริหารสหกรณ์ตามหลกัสากล  การมองเห็นคุณค่า และค่านิยมของสหกรณ์  การเป็นนกั
สหกรณ์ท่ีมีจิตวญิญาณ จึงไม่สามารถท่ีจะวดัดว้ยเกณฑม์าตรฐาน 
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สรุปผลกำรจัดท ำโครงกำรหลกักำรอบรมไปแล้ว 30 วนั 

 เม่ือไดผ้า่นการอบรมไปแลว้ 30 วนั  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการติดตามประเมินผลวา่ผูเ้ขา้รับการอบรม

จ านวน 19 คน   ไดส้นใจและน าหวัขอ้ในการอบรบทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ไดน้ าหน่วยการเรียนรู้ไหนไป

ด าเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดใหก้บัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนหรือไดน้ าองคค์วามรู้เหล่าน้ีไปพฒันา

จ านวน 10 คน โดยใชใ้นการพฒันาตนเองและงาน จ านวน 6 คน และน าไปถ่ายทอดใหแ้ก่ผูน้ าสหกรณ์

สมาชิก จ านวน 4 คน  และท าใหเ้กิดการพฒันาต่อยอดไปยงัผูน้ าสหกรณ์สมาชิกในพื้นท่ี อีกจ านวน 120 คน 

ดงัรายละเอียดการด าเนินงานตามตารางดงัน้ี 

หวัขอ้ ผูเ้ขา้อบรมท่ีส่งโครงการ รายละเอียดของการด าเนินโครงการ 
  วนัที่จัดโครงกำร สถำนที่ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

1.จิตวิญญาณสหกรณ์ 1  คน 27 พ.ย.58 ช.ส.ค. 9  คน 

2.ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 2  คน 26-27 ธ.ค.58 
26-27 ธ.ค.58 

ส.สะเมิงเหนือ 
ชมรมฯ เชียงราย-

พะเยา-น่าน 

18 คน 
13 คน 

3.กระบวนทศัน์ในการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

    

4.การจดัการสหกรณ์ท่ีดี
ภายใตห้ลกัการสหกรณ์ 

1 คน 28-29 พ.ย.58 ช.ส.ค. 
สาขาอีสาน 

80 คน 

5.การจดัการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์ 

    

รวม 4 ราย 4 คร้ัง  120 คน 

 

 จากตารางจะพบวา่ ผูเ้ขา้อบรมไดมี้การน าหน่วยเรียนรู้ไปใชใ้นการอบรมเพื่อถ่ายทอดไปยงัผูน้ า

สหกรณ์ เพียง 3 หน่วยเรียนรู้ คือ เร่ือง จิตวิญญาณสหกรณ์ เร่ือง ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และเร่ืองการ

จดัการสหกรณ์ท่ีดีภายใตห้ลกัการสหกรณ์  เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผูน้ าสหกรณ์ท่ีเป็นฝ่าย

จดัการระดบับริหารและระยะเวลาในการติดตามผลการน าไปใชเ้ป็นระยะเวลาเพียง 1 เดือนไม่สามารถ

อบรมหรือด าเนินการไดค้รบทุกหน่วยเรียนรู้    
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บทที ่4 
ข้อค้นพบจำกกำรวจิยั 

 

การด าเนินการโครงการวจิยั การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะการแข่งขนัผา่น
กลไกสถาบนัเกษตรกรเร่ือง “การพฒันาระบบการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิต         
ยเูน่ียน”ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อยกระดบัความรู้ ทกัษะ ทศันคติของผูน้ าสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและ
ช่วยเหลือสมาชิกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรโดยการสร้างแนวคิดการเรียนรู้ของหลกัสูตรผูน้ าสหกรณ์ ทั้ง
ดา้นการส่งเสริมให้ผูน้  ามีจิตวญิญานสหกรณ์ ใชภ้าวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์ และ
เพิ่มความรู้เก่ียวกบักระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและน าหลกัการสหกรณ์สากลมาใชใ้นการวางแผน
และพฒันาสหกรณ์ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายโซ่อุปทานดา้นการส่งเสริมอาชีพและพฒันาช่องทาง
การตลาดใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกร โดยการจดัท าหลกัสูตรผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน ซ่ึงก าหนดหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนจากคณะกรรมการด าเนินการ ผูแ้ทนจากคณะ
กรรมการบริหารสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนผูจ้ดัการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั 
สาขาเพชรบุรีฝ่ายวชิาการและพฒันา สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน ซ่ึงเป็นทีมวจิยั  ร่วมกบัสถาบนัวชิาการ
ดา้นสหกรณ์ เพื่อร่วมกนัร่างหลกัสูตร จากนั้นประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
ใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีผูน้ าสหกรณ์ตอ้งมีเพื่อแบบตวัแบบท่ีดีและสามารถน าไปพฒันาสหกรณ์และ
สมาชิก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรได ้ 

งานวจิยัน้ีไดน้ ามาซ่ึงขอ้คน้พบจากการวจิยัวา่ หลกัสูตรดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูน้ า ในสถานการณ์ปัจจุบนัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีเกิดข้ึนมา 50 ปีแลว้ ซ่ึงมีการเปล่ียนถ่ายผูน้ าจากรุ่น
เก่าสู่ผูน้  ารุ่นใหม่ และสอดคลอ้งกบัทิศทางการบริหารงานและยทุธศาสตร์ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
แห่งประเทศไทย จ ากดั ดา้นการพฒันาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนและการใชใ้นการ
ส่งเสริมผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อพฒันาคนของสหกรณ์ทั้งดา้นการมีจิตวิญญาณสหกรณ์ ดา้นการ
บริหารจดัการท่ีดี ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่ายของสมาชิก เพื่อจะน าไปสู่การจดัท าขอ้เสนอแนะในเชิง
นโยบายเพื่อผลกัดนัหลกัสูตรในบรรจุอยูใ่นหลกัสูตรของสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
4.1 สำระส ำคัญของหลกัสูตร “กำรพฒันำระบบส่งเสริมเรียนรู้เพือ่ยกระดับสมรรถนะผู้น ำสหกรณ์เครดิต   
ยูเน่ียน”   

การออกแบบหลกัสูตรทั้ง 5 สาระเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้ เกิดจากการประชุมแบบ 
Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ วทิยากร ผูน้ าสหกรณ์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูน้ าสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนท่ีมีจิตวิญญานสหกรณ์ใชก้ระบวนการผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มีกระบวนทศัน์ในการพฒันา
สหกรณ์ท่ีย ัง่ยนื และใชห้ลกัการสหกรณ์สากลในการบริหารจดัการสหกรณ์ ตลอดจนมีความรู้ในการ
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เช่ือมโยงเครือข่ายโซ่อุปทาน ซ่ึงพบวา่ จะเห็นวา่ผูน้ าท่ีเป็นฝ่ายจดัการ  จะใหค้วามส าคญักบั หวัขอ้วชิาท่ี
เก่ียวกบั การจดัการธุรกิจ และการบริหารจดัการมากกวา่  วชิาท่ีเป็นพื้นฐานและโครงสร้างส่วนบนของ
สหกรณ์  ซ่ึงต่างกบัหลกัสูตรของผูน้ าท่ีเป็นกรรมการ จะใหค้วามส าคญักบัวชิาพื้นฐานและโครงสร้าง
ส่วนบนของสหกรณ์  เช่นเดียวกบัหลกัสูตรของ สกต.  ธกส. การประเมินก็ออกมาใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงก็น่าจะ
เป็นนยัยะไดว้า่ท าไมการด าเนินงานสหกรณ์ส่วนใหญ่  จึงเนน้แต่เร่ืองธุรกิจและก าไรมากกวา่เนน้พื้นฐาน
ทางอุดมการณ์  ค่านิยม คุณธรรม จิตตารมณ์ และหลกัการสหกรณ์สากล 

การจะปลูกฝังจิตวิญาณสหกรณ์ ใหก้บับุคลากรของสหกรณ์  ควรจะเนน้ย  ้าใหส้มาชิก  
คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ ตลอดจนผูท่ี้สนใจจะเขา้ร่วมขบวนการสหกรณ์  ไดส้ร้างจิตส านึกและศรัทธาต่อ
ระบบสหกรณ์ ถึงการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ซ่ึงหากยอ้นกลบัไปดูในการเร่ิมตน้ก าเนิด
ของสหกรณ์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย  เร่ิมจากปัญหาของสภาพเศรษฐกิจเป็นส าคญั  การมี
ระบบสหกรณ์จะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือสมาชิกไดโ้ดยอยูบ่นพื้นฐานแห่งการพึ่งพาตนเอง  พึ่งพา
แหล่งเงินทุนของชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่ออุดช่องวา่งในการบริหารเงินทุนของ
สมาชิก  หากสหกรณ์หรือผูน้ ายงัไม่ไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าต่อส่ิงเหล่าน้ี  ถือวา่จะท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ คือจะมุ่งเนน้หาผลก าไรเป็นท่ีตั้ง   โดยไม่
ค  านึงถึงหลกัการบริหารสหกรณ์ตามหลกัสากล  การมองเห็นคุณค่า และค่านิยมของสหกรณ์  การเป็นนกั
สหกรณ์ท่ีมีจิตวญิญาณ จึงไม่สามารถท่ีจะวดัดว้ยเกณฑม์าตรฐาน 

 
4.2 แนวคิดและกำรออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหลกัสูตรนี ้สรุปได้ดังนี้ 

4.1.1 แนวคิดการออกแบบหลกัสูตรเป็นการก าหนดจากการประชุม  Focus Group จากผูแ้ทนท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีผูว้จิยัก าหนด โดยไม่ไดเ้กิดจากการหาความตอ้งการจากผูเ้รียนแมว้า่จะครอบคลุมในสาระการ
เรียนรู้ท่ีผูน้ าสหกรณ์ควรมีแลว้ แต่เม่ือน าไปทดลองจดัอบรมพบวา่  ผูน้  าท่ีเขา้อบรมใหค้วามสนใจและ
น าไปใชใ้นแต่ละสาระเรียนรู้ไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และพื้นฐานของผูเ้รียนแต่ละคน 

4.1.2 ท  าใหเ้กิดความเป็นกนัเองระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนตามกระบวนการเรียนการสอนตลอด
หลกัสูตร เน่ืองจากมีการเรียนการสอนแบบใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 

4.1.3 เนน้กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ตลอดเวลา และน าประสบการณ์จริงมาแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั พร้อมทั้งการวางแผนเพื่อไปปฏิบติัจริง 
และถ่ายทอดต่อสมาชิกสหกรณ์ 

4.1.4 หลกัสูตรไดอ้อกแบบใหมี้ความยดืหยุน่แก่ผูเ้รียนและผูส้อน เพื่อสามารถปรับปรุงเน้ือหาและ
การจดัการเรียนรู้ไดต้ามประสบการณ์ของผูเ้รียน 

4.1.5 การจดัการเรียนรู้ภายใตโ้ครงการ“การพฒันาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดบัสมรรถนะผูน้ า
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” จะเนน้ในเร่ืองของน าไปใชใ้นการปฏิบติัจริง และถ่ายทอดสู่ผูน้ าและสมาชิกสหกรณ์ 
โดยการประเมิน ติดตามผลการน าไปใช ้และผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ 



145 
 

 

4.1.6 จุดเด่นของเน้ือหาหลกัสูตรเป็นการสร้างระบบการเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะของผูน้ า ใหเ้ป็น
ผูน้ าท่ีมีทั้งจิตวิญญาณสหกรณ์ มีลกัษณะการเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัการ
สหกรณ์สากล มีกระบวนทศัน์ในพฒันาท่ีย ัง่ยนื และมีแนวคิดในการเช่ือมโยงเครือข่ายโซ่อุปทานในการ
ส่งเสริมอาชีพของสมาชิกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ซ่ึงเห็นไดว้า่หลกัสูตร ดงักล่าวมีการพฒันา ผูน้ า ทั้ง
ดา้น จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม  

 
4.3ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ (Key Success Factors) ของกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 การท าวจิยัชุดน้ี มีความมุ่งหวงัท่ีจะยกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ใหมี้ความรู้เพื่อ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทกัษะและทศันคติ สามารถบริหารสหกรณ์ใหมี้ความมัน่คงและย ัง่ยนื และเป็น
ผูน้ าในการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ดงัน้ี 

4.2.1 การส่งเสริมและให้ความรู้ เน้ือหาหลกัสูตร“การพฒันาระบบการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยก
สมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน”แก่ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพือ่ 

1. สร้างความตระหนกัให้เกิดการน าไปใชใ้นการถ่ายทอดสู่ผูน้ าและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
เพื่อสร้างผูน้ าท่ีมีจิตวญิญาณสหกรณ์ทั้งผูน้  ารุ่นเก่า และผูน้ ารุ่นใหม่ ใหมี้จิตวิญญาณสหกรณ์ใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. เพื่อให้เกิดการบริหารงานสหกรณ์แบบมีจิตตารมณ์และคุณธรรม อนัประกอบดว้ย สนใจ ห่วงใย 
แบ่งปัน รับใช ้ตลอดจนมีความซ่ือสัตย ์เสียสละ รับผดิชอบ เห็นใจกนั และวางใจกนั  

4.2.2 ทราบถึงประโยชน์และคุณลกัษณะท่ีดีของการเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีต่อการบริหารคน
ในสหกรณ์ ทั้งสมาชิก กรรมการ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 

4.2.3 เกิดแนวทางพฒันาตนเองและสหกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ การเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม
และการบริหารจดัการสหกรณ์ 

    4.2.4 ผลการเก็บขอ้มูลการติดตามผลหลงัจาก การอบรม พบวา่ เน้ือหาท่ีน าไปใชส่้วนใหญ่ คือ 
เร่ืองจิตวญิญาณสหกรณ์ และผูน้ าแบบมีส่วนร่วม เน่ืองจากสามารถใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์ในเวลาท่ีจ ากดั  
ส่วนบางหน่วยเรียนรู้ยงัไม่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นระยะเวลาอนัสั้น เช่นเร่ืองกระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
การบริหารจดัการตามหลกัการสหกรณ์สากล และการเช่ือมโยงเครือข่ายโซ่อุปทาน 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลกำรวจัิย 
 ผลการด าเนินการโครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะผูน้ า
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” ซ่ึงไดมี้การจดัอบรมเพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรใหแ้ก่ กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นฝ่ายจดัการ
ระดบับริหาร ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ย ผูจ้ดัการสาขา 
ผูจ้ดัการฝ่าย ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้งานพฒันาสหกรณ์ หวัหนา้งานจดัการธนกิจ 
และตวัแทนกรรมการบริหารสถาบนัเครดิตยเูน่ียน เสมือนเป็นตวัแทนผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตลอด
ระยะเวลา 12  เดือน  ระหวา่งเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 เป็นไปตามแผนการปฏิบติั
งานวจิยั โดยมีขอ้สรุป ดงัน้ี 
 5.1.1 กำรสร้ำงแนวคิดกำรเรียนรู้ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความเขา้ใจใน Logical Framework 
และก าหนดสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ เพื่อการสร้างระบบการเรียนรู้ มุ่งไปท่ียกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์ 
ยกระดบัความรู้ ปรับเปล่ียนทกัษะ ทศันคติของผูน้ าสหกรณ์ รวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเป็นเร่ืองพื้นฐานในการ
พฒันาเพื่อการพฒันาผูน้ า เพื่อจดัท าหลกัสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตาม
จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้ 
 5.1.2 กำรพฒันำหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตรเรียนรู้อยา่งเป็นระบบแก่กลุ่มเป้าหมายแก่
เกษตรกรและผูน้ าสหกรณ์เป็นการออกแบบและวางระบบการวจิยั ประกอบดว้ย Review Literatureงานวจิยั
ท่ีผา่นมาไดข้อ้สรุปมิติหลกัสูตรผูน้ าในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2559 ทีม
งานวจิยัจดัร่างหลกัสูตรผูน้ าท่ีพึงประสงค ์ เพื่อน าเขา้พิจารณาในเวทีการยกร่างสมรรถนะสมาชิก/สมรรถนะ
ผูน้ าเครดิตยเูน่ียนจดัประชุมร่วมกบัทีมท่ีปรึกษา เพื่อยกร่างสมรรถนะผูน้ า  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัสูตร
ตน้แบบของผูน้ า โดยมีตวัแทนจากฝ่ายวชิาการและพฒันา ซ่ึงเป็นทีมผูว้จิยั ร่วมกบัตวัแทนชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน สาขา 1 คน และตวัแทนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 2 คน ซ่ึงเป็นต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร
สถาบนัเครดิตยเูน่ียน จากนั้นด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงหลกัสูตรตามขอ้แนะน าของทีมผูท้รงคุณวุฒิพร้อม
กบัพฒันาส่ือในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อน าไปทดลองใช ้ประกอบดว้ย 5 หน่วยการเรียนรู้ 

5.1.3 กำรทดลองใช้หลกัสูตรกบักลุ่มเป้ำหมำยรวมทั้งส้ิน 19 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทน
คณะกรรมการบริหารสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน ผูจ้ดัการ ช.ส.ค. สาขาทั้ง 6 ภูมิภาค และเจา้หนา้ท่ี ช.ส.ค. 
ในระดบับริหารจากทุกสาขา ท่ีมีความพร้อมและท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมใหค้วามรู้กบัผูน้ าสหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยเูน่ียน  เพื่อใหมี้ความเขา้ใจและมัน่ใจการท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าเครดิตยเูน่ียน เพื่อท่ีจะน าไปสู่การขยาย
ผลแก่ผูส้นใจในอนาคตซ่ึงโครงสร้างการจดัการเรียนรู้ไดก้ าหนดไว ้5 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาหน่วยการ
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เรียนรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบติั จ  านวน 4 วนั จ  านวน   23 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ 
หอ้งประชุม ชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั สรุปเน้ือหาหลกัสูตรไดด้งัน้ี 

 5.1.3.1 หน่วยเรียนรู้ที ่1 เร่ือง จิตวญิญำณสหกรณ์ บรรยายใหค้วามรู้โดย นายวลัลภ  สุขมี
(ปราชญส์หกรณ์)มีผูน้ าสหกรณ์เขา้อบรม 19 คน ด าเนินการจดัอบรมระยะเวลา 3.00 ชัว่โมง ในวนัท่ี 23 
พฤศจิกายน 2558 วทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้ตามรายละเอียดการจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้และ
เห็นความเปล่ียนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ รวมถึงกระบวนการคิดมากข้ึน  

ผลลพัธ์ทีเ่กดิจำกกำรเรียนรู้คือ 
1. การท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีมีจิตวิญญาณนั้น ผูน้ าจะตอ้งรู้จกัแบ่งแยกเวลาในการท างานทั้งเร่ืองงานประจ า

และงานส่วนตวั เพื่อใหเ้กิดความสมดุลในการท าหนา้ท่ีผูน้ า ซ่ึงจะตอ้งมีความเสียสละและอุทิศตนในการท า
หนา้ท่ีเป็นผูน้ า   

2.การปรับทศันคติกบัผูน้ าในพื้นท่ีตอ้งใชเ้วลา และตอ้งเนน้ย  ้าท าอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเกิดการซึมซบั
ในจิตวิญาณสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง    

 
5.1.3.2 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่2 เร่ือง ภำวะผู้น ำแบบมีส่วนร่วม 

บรรยายใหค้วามรู้โดย อาจารยท์รงพล  เจตนาวณิชยมี์ผูน้ าสหกรณ์เขา้อบรม 19 คน ด าเนินการจดั
อบรมระยะเวลา 6.00 ชัว่โมง ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 วทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหต้ามรายละเอียด
การจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้และเห็นความเปล่ียนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ 
รวมถึงกระบวนการคิดมากข้ึน  

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ คือ หลงัจากไดรั้บความรู้การเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเราท าความรู้กบัใจตอ้ง
มาก่อน  ท าอยา่งไรให ้  สมาชิก เห็นคุณค่า   ตอ้งไดใ้จ  ใหเ้ขาเห็นตวัอยา่ง  เห็นประโยชน์ของการท างาน
เป็นนกัสหกรณ์ การช่วยเหลือตนเอง  หนา้ท่ีของเราจะท าให ้  เราไดใ้จ ของเคา้   เราใส่ใจกบังานแค่ไหน  
ภาวะผูน้ า  ถา้ใจยงัไม่มีความเป็นผูน้ า  และเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตวัเองท า  การท่ีเราจะใหผู้น้  ามีใจ  ตอ้งพยายาม
ท าใหทุ้กคนเห็นคุณค่าตนเอง  จะน าไปสู่ความเป็นผูน้ าท่ีดี 

 
5.1.3.3 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 กระบวนทัศน์ในกำรพฒันำทีย่ั่งยนื 

บรรยายใหค้วามรู้โดยคุณเครือวลัย ์  ชลนยัผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียนมีผูน้ าสหกรณ์
เขา้อบรม 19 คน ด าเนินการจดัอบรมระยะเวลา 3.00 ชัว่โมง ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 วทิยากรถ่ายทอด
องคค์วามรู้ใหต้ามรายละเอียดการจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้และเห็นความเปล่ียนแปลงจากผูน้ า
สหกรณ์ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ รวมถึงกระบวนการคิดมากข้ึน 
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ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้  ผูเ้ขา้อบรมใหค้วามส าคญั ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ 

1. ความย ัง่ยนืของเครดิตยเูน่ียนอนัประกอบดว้ยความมัน่คง หน้ีสินลดลง วนิยัชีวติ  
หลกัประกนัความมัน่คง 

    2. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นสถาบนัแห่งทุน การถ่ายทอดการเรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคม  AEC 
    3. สถาบนัการเงินท่ีเขม้แข็ง  เป็นศูนยร์วมของขบวนการเครดิตยเูน่ียนมีความมัน่คงทาง 

การเงิน  
    4. การพฒันาคน  การพฒันาความรู้  และคน้หาวธีิการในการท่ีจะพฒันาคน 
    5. การท าใหฐ้านรากของขบวนการสหกรณ์ใหย้ ัง่ยนื โดยการปลูกฝังจิตวญิญาณสหกรณ์  

อนัประกอบดว้ย หลกัการสหกรณ์ จิตตารมณ์ คุณธรรมสหกรณ์  
 

5.1.3.4 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่4 กำรจัดกำรสหกรณ์ทีด่ีภำยใต้หลกักำรสหกรณ์ 
บรรยายใหค้วามรู้โดยอาจารย ์ สุรจิตต ์ แกว้ชิงดวง มีผูน้ าสหกรณ์เขา้อบรม 19 คน ด าเนินการจดั

อบรมระยะเวลา 3.00 ชัว่โมง ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 วทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหต้ามรายละเอียด
การจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ และเห็นความเปล่ียนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ 
รวมถึงกระบวนการคิดมากข้ึน 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้  ผูเ้ขา้อบรมใหค้วามส าคญั ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ ผูเ้ขา้รับการอบรม
ไดท้ราบถึงหลกัการสหกรณ์ท่ีดี รวมถึงเคร่ืองมือท่ีจะสามารถน ามาวเิคราะห์เก่ียวกบัการบริหารงานสหกรณ์
ใหป้ระสบผลส าเร็จ  ซ่ึงมีเคร่ืองท่ีใชส้ามารถวิเคราะห์ทางการเงิน   การบริหาความเส่ียง  กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง พระราชบญัญติัสหกรณ์  ซ่ึงผูน้ าท่ีดีจ  าเป็นจะตอ้งทราบ และเขา้ใจวา่การท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร
ของสหกรณ์ จะตอ้งใชข้อ้มูลต่างๆ มาวเิคราะห์เพื่อก าหนดทิศทางในการบริหารงาน ตลอดจนการมีธรรม   
ภิบาลในสหกรณ์ 

 
5.1.3.5 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่กำรจัดกำรโซ่อุปทำนในธุรกจิสหกรณ์ 

บรรยายใหค้วามรู้โดย รศ. จุฑาทิพย ์ภทัราวาท  มีผูน้ าสหกรณ์เขา้อบรม 19 คน ด าเนินการจดัอบรม
ระยะเวลา 3.00 ชัว่โมง ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 วทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหต้ามรายละเอียดการ
จดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ และเห็นความเปล่ียนแปลงจากผูน้ าสหกรณ์ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ 
รวมถึงกระบวนการคิดมากข้ึน 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ คือ ผูเ้ขา้อบรม เขา้ใจในรูปแบบการท าธุรกิจของระบบสหกรณ์  ซ่ึง
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีสมาชิก  การช่วยเหลือสมาชิกโดยการรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อจะ
ไดมี้อ านาจในการต่อรอง รวมถึงมีกลุ่มเงินทุนท่ีเป็นของชุมชนจากการระดมเงินออมของสมาชิก   ตลอดถึง
การคิดคน้รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของสมาชิกในชุมชนโดยตรง 



150 
 

 

5.1.4 ผลผลติและผลลพัธ์จำกำรทดลองใช้หลกัสูตร 
การด าเนินการทดลองใชต้วัแบบหลกัสูตร “การพฒันาระบบการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกสมรรถนะ

ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” กบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 19 คน มีทศันะคติท่ีดีข้ึน มีความรู้ความเขา้ใจในสาระ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรน้ีเพิ่มข้ึน โดยวดัจากการทดสอบหลงัการอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บคะแนนเฉล่ีย 8 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนนและไดมี้การน าความรู้ท่ีไดรั้บ ไปพฒันาเพื่อยกสมรรถนะความเป็นผูน้ า
ของตนเอง และถ่ายทอดต่อสู่เพื่อร่วมงาน และผูน้ าสหกรณ์สมาชิก จ านวน 120 คน  
 
5.2  ข้อเสนอแนะจำกโครงกำรวจัิย 
 จะเห็นว่าการส่งเสริมสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโดยการให้ความรู้ตามหน่วยเรียนรู้ทั้ง 5 
สาระ ของหลกัสูตรตามโครงการวิจยัน้ีไดมี้การด าเนินการทดลองใช้หลกัสูตรกบัผูน้ าท่ีเป็นฝ่ายจดัการระดบั
บริหาร แต่ยงัไม่ไดท้ดลองกบัผูน้ าท่ีเป็นกรรมการหรืออาสาสมคัรของสหกรณ์ ซ่ึงจากการทดลองใชแ้ลว้พบวา่
ผูน้ าท่ีเป็นฝ่ายจดัการจะให้ความส าคญักบัสาระเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการมากกว่าด้านจิตวิญญาณ
สหกรณ์ ซ่ึงต้องน าหลกัสูตรดงักล่าวไปใช้จริงกบัผูน้ าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน โดยผ่านกลไก สถาบนัพฒันา
เครดิตยเูน่ียนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั ทีมวจิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการเชิงนโยบายต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ในฐานะท่ีมีบทบาทในการก าหนดหลกัสูตร ในส่งเสริมและดูแลสหกรณ์เครดิต         
ยเูน่ียนทัว่ประเทศ ดงัน้ี 
 

5.2.1 กำรส่งเสริมและ ผลกัดัน กำรใช้หลกัสูตร ผู้น ำสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
1) การก าหนดให้เป็นหลกัสูตรการอบรมของสถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน เพื่อใหใ้นการอบรม

ผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ 
2) เผยแพร่องคค์วามรู้ไปยงัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ เพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคญัในการ

พฒันาเพื่อยกระดบัสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ตามหลกัสูตรดงักล่าว 
3) ส่งเสริมและรณรงคใ์หส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ เห็นความส าคญัในการส่งผูน้ าเขา้

อบรม เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในการด าเนินการตามหลกัสูตรน้ีโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ 
จดัอบรมใหค้วามรู้กบัผูน้ าสหกรณ์ 

4) ส่งเสริมใหส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนก าหนดคุณสมบติั ใหค้ณะกรรมการของสหกรณ์ผา่นการ
อบรมหลกัสูตรผูน้ าสหกรณ์ดงักล่าว 

 
5.2.2 กำรสนับสนุน กำรใช้หลกัสูตร ผู้น ำสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

1) จดัท าเป็นคู่มือการเรียนรู้ ส่ือการสอนใหก้บับุคลากร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพื่อใช้
ในการเผยอบรมใหค้วามรู้ไปยงัผูน้ าสหกรณ์สมาชิก 
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2) จดัอบรมบุคลากรของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อใหเ้ป็นนกัฝึกอบรมและวทิยากร
ถ่ายทอดความรู้หลกัสูตรดงักล่าวในแต่ละหน่วยสาระเรียนรู้ 

3) ใหชุ้มนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากดั จดัสรรงบประมาณแต่ละปีสมทบ
ในการอบรม เพื่อยกสมรรถนะผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

4) ใหส้ถาบนัพฒันาเครดิตยเูน่ียน บรรจุเป็นหลกัสูตรการอบรมของสถาบนัฯ ในการ
ใหบ้ริการกบัสหกรณ์สมาชิก เพื่อพฒันาผูน้ าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทัว่ประเทศ 
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