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สิงหาคม  2548 



 

ค ำน ำ 
 

  รายงานวิจัยของชุดโครงการประสานงาน “แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กร

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด”ในคร้ังนี้เป็นบทสังเคราะห์ท่ีจัดท าโดยทีมประสานงานกลาง และใช้ข้อมูลจาก

หลายส่วนท้ังท่ีมาจากรายงานวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดใน 9 พ้ืนท่ีจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน เลย 

ขอนแก่น สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สงขลา และตรัง ข้อมูลจากการติดตามทีมวิจัยจังหวัด ข้อมูลจาก

การประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีทีมประสานงานรวบรวมจากทีม

วิจัย เม่ือได้น ามาสังเคราะห์ ภายใต้กรอบแนวคิด “การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร” ของชุดโครงการแล้ว

จึงได้ออกมาเป็นเนื้อหาสาระของรายงานวิจัยฉบับนี้  ซึ่งประกอบไปด้วย บทสรุปสถานการณ์การ

ด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดก่อนเร่ิมโครงการ รูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยง

เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด และข้อ เสนอส าหรับแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายและการ

พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรในแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดความย่ังยืน     ท้ังในส่วนของเครือข่ายพันธมิตรและ

องค์กรท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 
 

  จุดมุ่งหมายส าคัญของรายงานวิจัยฉบับนี้ นอกจากต้องการให้ข้อสรุปของบทเรียนท่ีได้

จากการวิจัยแล้ว ยังคาดหวังท่ีจะน าไปใช้เป็นข้อ มูลและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการ

ด าเนินการชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด” ท่ีเป็นการวิจัยใน

ลักษณะของการขยายผล จากชุดโครงการวิจัยในคร้ังนี้ 
 

  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เนื้อหาสาระของรายงานวิจัยฉบับนี้คงจะเกิดประโยชนต์อ่นักวิจัยท่ี

มีภารกิจในการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนตลอดจนผู้สนใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ัง

ภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ และใคร่ขอขอบคุณ ผู้ ท่ีมีส่วนสนับสนุนอย่างส าคัญ ได้แก่ ดร.สีลาภรณ์ 

บัวสาย ผู้อ านวยการฝ่าย 4 คุณอังคณา ใจเลี้ยง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์  (คุณบุญมี จันทวงศ)์ ผู้ทรงคุณวุฒิของทีมวิจัยได้แก่ อ.เชิญ บ ารุงวงศ ์คุณไพโรจน ์ สุ

จินดา ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษวรรณะ เสนทอง  ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ น.พ.

สมเกียรต ิธาตรีธร ฯลฯ นักวิจัยของทีมวิจัยจังหวัดท้ัง  9 ทีม ผู้ช่วยผู้ประสานงาน (รศ.ดร.จินดา ขลิบ

ทอง) และหัวแรงส าคัญได้แก่ คุณสายสุดา    ศรีอุไร และคุณวรชัย สิงหฤกษ์ ท่ีช่วยสนับสนุนและได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลา    2 ปี ของการด าเนนิงานโครงการวิจัย 
 

  หากมีข้อพกพร่องประการใด ผู้ประสานงานขอน้อมรับและยินดีรับข้อเสนอแนะด้วย

ความขอบคุณเป็นอย่างย่ิง 
 

       รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

                    ผู้ประสานงานโครงการ   



 (i) 

      สารบัญ 

 

                    หน้า 
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 ความเป็นมาของการวิจัย         1 
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 ผลงานท่ีคาดหมาย          4 

 กรอบแนวคิดการวิจัย          5 
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บทท่ี2   สถานการณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด      7 

 รูปแบบของกลุ่ม/องค์กรประชาชน        7 
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บทท่ี 3  รูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์กรประชาชน 22 

             ในพ้ืนท่ีจังหวัด          

 รูปแบบและกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร     22 

 วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร    49 

 วิธีการปฏิบัตท่ีิดีท่ีสุดส าหรับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร    50 
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บทท่ี 4  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร   56 

 กรอบแนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือม 
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 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จ     56 

 ในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร 

 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร    58 

 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร :     59 
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 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร :     64 

              บริบทของทีมวิจัย 

 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร :     66 

              ความคิดเห็นของนักวิจัย 

 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความย่ังยืน     68 

 

บทท่ี 5  สรุปและข้อเสนอแนะ         73 

 สรุปผลการวิจัย          73 
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ตารางท่ี 2.1 รูปแบบและบริบทการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด           10 
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รูปท่ี 3.3 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่าย            30 
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รูปท่ี 3.4 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่าย            31 
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รูปท่ี 3.5 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่าย            34 
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 (a) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา : 

 การด าเนนิการชุดโครงการวิจัย “แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัด” ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยง

เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน (กลุ่ม/

องค์กรประชาชนท่ีด าเนนิงานตามหลักและวิธีการสหกรณ์แต่มิได้จดทะเบียน) เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง

ในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครือข่าย และเกิดความร่วมมือท่ีจะอ านวยประโยชนต์่อกัน

และกันอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 

กระบวนการวจัิย : 

 การด าเนินการโครงการวิจัยได้แบ่งกลุ่มการด าเนนิงานการวิจัยเป็น 2 ท ีม ได้แก่ ทีม

ประสานงานกลาง  และทีมวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัด  9 ทีมท่ีด าเนนิงานโครงการวิจัยใน 9 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ ล าพูน เลย ขอนแก่น สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สงขลา และตรัง โดยการด าเนนิการ

โครงการวิจัยเป็นไปภายใต้กรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครือข่าย  ซ  ง่หมายถ ง การสร้างความ

ร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนตัง้แต่ 2 กลุ่มข น้ไป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท ากิจกรรมอย่างใด

อย่างหน ่งหรือหลายอย่างร่วมกันอย่างจริงใจ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดข ้น  มีการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน  เสี่ยงภัยร่วมกัน  และการได้รับประโยชนร่์วมกัน ท้ังนี้ทีมวิจัยจะให้ความส าคัญท่ี

จะหนุนเสริมให้การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นไปตามความสมัครใจขอ งกลุ่ม/องค์กรประชาชนอย่าง

แท้จริง 

 กระบวนการวิ จัยได้เร่ิมต้น โดยการจัด เวทีแลกเปลี่ยนการเรียน รู้ระหว่างทีม

ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิจัยระดับจังหวัด  เพ่ือชี้แนะแนวทางการด าเนินการท่ีควรจะเป็น

ตามกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัยฯ ซ ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ข้ันท่ีหนึ่ง การศ กษา

สถานการณ์การด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน  ข้ันท่ีสอง  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

กลุ่ม/องค์กร  ซ ่งจะประกอบไปด้วยการชี้แจงท าความเข้าใจเร่ือง แนว ทางการเชื่อมโยงเครือข่าย  

และการหนุนเสริมการก าหนดกรอบทิศทางการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร  ข้ันท่ีสาม  การสร้าง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ข้ันท่ีส่ี 

การติดตามการด าเนนิงานการเชื่อมโยงเครือข่าย  เพ่ือน าองค์ความรู้ไปขยายผลในโอกาสตอ่ไป 
 

ผลการวจัิย : 

  ผลการศ กษาสถานการณ์การด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  

ซ ่งอาจจ าแนกได้เป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ  และกลุ่ ม/องค์กร

ประชาชนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า  สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนซ ่งประกอบด้วย  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์นคิม  



 (b) 

สหกรณ์ประมง  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์ร้านค้า  และสหกรณ์บริการ  มีท้ังท่ีเข้มแข็งและ

อ่อนแอ  กล่าวคือพบว่ามีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  บางส่วนประสบปัญหาการขาดทุน  และส่ วนใหญ่

ยังไม่สามารถด าเนนิภารกิจตามเจตนารมณ์ได้  อาทิ เช่น ในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรยังไม่ได้ด าเนิน

ภารกิจด้านการส่งเสริมการเกษตร  หรือการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นท่ี

ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจซื้อ  ธุรกิจขาย  และธุรกิจแปรรูป  โดยพบว่าสหกรณ์การเกษตรบางแห่งยัง

ประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องจากฝ่ายจัดการไม่มีทักษะด้านธุรกิจเพียงพอ  ดังนัน้  สมาชิกสหกรณ์

การเกษตรจ งยังคงตอ้งเผชิญปัญหาในการประกอบอาชีพโดยสหกรณ์มิได้มีส่วนช่วยเหลือแตอ่ย่าง

ใด  สหกรณ์ออมทรัพย์ซ ่งเป็นสหกรณ์ท่ีอยู่ในข่ายท่ีมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือพิจารณาจาก

ตัวเลขทางการเงิน  แตยั่งคงมุ่งเนน้ไปท่ีการแสวงหารายได้โดยยังไม่ได้ค าน งถ งภารกิจส าคัญในการ

ยกระดับฐานะความเป็นอยู่แก่สมาชิกอย่างจริงจัง  กลุ่มองค์กรการเงิน  ซ ่งมีจุดเด่นในเร่ืองผู้น าท่ีมี

อุดมการณ์  จิตวิญญาณสหกรณ์  แตมั่กพบว่ากลุ่ม/องค์กรหลายแห่งในหลายจังหวัดก าลังเผชิญกับ

ปัญหาการขาดทักษะและประสบการณ์ของผู้น าเร่ืองการบริหารจัดการในกรณีท่ีกลุ่ม/องค์กรมีทุน

ด าเนนิงานมากข ้นเร่ือยๆ และก าลังจะขยายขอบเขตการด าเนนิงานไปในเชิงธุรกิจ  ในขณะเดียวกัน 

กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่นๆ ท่ียังเผชิญกับปัญหาการขาดทักษะและประสบการณ์ของผู้น าในการบริหาร

จัดการของกลุ่ม/องค์กร ในช่วงเวลาท่ีรัฐให้การสนับสนุนเงินทุนมากข น้ 

  สถานการณ์ความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวัดในรูปเครือข่ายพันธมิตรนั้น  

พบว่าเป็นไปในลักษณะของเครือข่ายพันธมิตรข้ันต้น โดยพบว่า การเกิดข น้ของเครือข่ายพันธมิตร

มีอยู่ 2 ลักษณะ  ลักษณะแรก เป็นการสร้างเครือข่ายท่ีเกิดจากล่างข น้สู่บน หรือเป็นเครือข่ายใน

แนวดิ่ง(Bottom-up Network/Vertical Integration) โดยจะพัฒนาเค รือข่ายในลั กษณะขององค์กร

เครือข่ายจากระดับอ าเภอ  เป็นระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  เพ่ือให้การบริการด้านการเงินหรือ

วิชาการแก่องค์กรสมาชิกระดับล่าง  และการหนุนเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง  ลักษณะท่ีสอง เป็น

การสร้างเครือข่ายในแนวราบ (Horizontal Integration) ภายใตก้ารสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ

องค์กรพัฒนาเอกชนหรือขบวนการสหกรณ์ เช่น ชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัด  ชมรมผู้จัดการ

สหกรณ์  ชมรมสหกรณ์จังหวัด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองการจัดประชุมสัมมนาระหว่าง

สมาชิกเครือข่าย โดยส่วนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจมีเกิดข น้ในกลุ่มของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนแต่มี

เป็นส่วนน้อย เช่นกรณีของ เครือข่ายข้าวสารและน้ าดื่มของสหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว จ ากัด 

จังหวัดตรัง เป็นตน้  

ผลการด าเนนิงานของทีมวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยใช้กรอบเวลา 2 ปี ภายใตก้ารหนุน

เสริมของทีมประสานงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่ากระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจัยมี

ความแตกตา่งกันในขั้นตอนละวิธีการตามบริบทของทีมวิจัยและเงื่อนไขพ้ืนท่ีจังหวัด โดยเทคนคิและ

วิธีการท่ีทีมวิจัยเลือกใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีส าคัญ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์



 (c) 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม  การสนทนากลุ่มเป้าหมาย  การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการระดม

สร้างสรรค์ การประชุมระดมความคิด  และการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ Problem Tree 

  กระบวนการสร้างเครือข่ายของทีมวิจัยมี 3 แนวทางซ ่งแตกต่างกันไปตามบริบทของ

ทีมวิจัยและบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยพบว่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายท่ีเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีดี

ท่ีสุด (Best Practice) จะเร่ิมต้นจาก ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การชี้แจงการท าความเข้าใจ เร่ืองการสร้าง

ความเข้มแข็ง (การจัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กร) และการเชื่อมโยงเครือข่าย

พันธมิตรแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวัด ควบคู่กับการชี้ชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ  จากนั้นจ งไปสู่ 

ข้ันตอนท่ีสอง คือการหนุนเสริม การจัดท ากรอบทิศทางการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร หรืออาจ

เรียกว่าการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรแล้วจ งด าเนนิการตอ่ไปใน ข้ันตอนท่ีสาม คือ การ

หนุนเสริมการสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยหัวหน้าทีมวิจัยควรมีการวางแผน ท้ังเร่ือง 

ขั้นตอน/กระบวนการ การก าหนดตัวนักวิจัยท่ีเชื่อมโยงภารกิจในแตล่ะด้านท่ีพร้อมจะฝังตัวเพ่ือการ

ท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงานอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง ท้ังนี้ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด

ประการหน ่ง คือ การท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของนักวิจัยทุกคน เกี่ยวกับกรอบแนวคิด การ

เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการ และได้มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

นักวิจัยในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือการปรับแผนให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัตท่ีิดีท่ีสุด  และเม่ือสิน้สุดโครงการฯ 

ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ัง    9 ทีม สามารถหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายฯ ได้ท้ังสิน้ 31 เครือข่าย ซ ่ง

แตกแตง่กันอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ีหน ่ง เครือข่ายพันธมิตรท่ีรวมตัวกันในเชิงพ้ืนท่ี เช่น กรณี

ของเครือข่ายสัมพันธภาพสหกรณ์เชียงใหม่ เครือข่ายพันธมิตรเพชรบุรี เครือข่ายสหกรณ์ระดับจังหวัด

ของสงขลา เครือข่ายลุ่มน้ าลี ้จังหวัดล าพูน รูปแบบท่ีสอง เครือข่ายพันธมิตรท่ีรวมตัวกันในเชิง

ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง เครือข่ายอาหารสัตว์ จังหวัดเลย เครือข่ายปุ๋ย จังหวัด

สุพรรณบุรี เครือข่ายโรงสีข้าว จังหวัดสระบุรี รูปแบบท่ีสาม เครือข่ายพันธมิตรเชิงวชิาการ  ได้แก่ 

เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านวัดชัยศรีบ้านเสียว จังหวัดขอนแก่น 
 

แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร : บทเรียนจากประสบการณ์ของชุดโครงการวจัิยใน

พ้ืนท่ี 9 จังหวัด 

  จากประสบการณ์ของทีมวิจัยท้ัง 9 ทีมภายใตเ้วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัย  

ผู้ประสานงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิท าให้ได้ข้อสรุปส าหรับกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่าย

พันธมิตรเพ่ือเกิดความเข้มแข็งและย่ังยืนว่า มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดวิสัยทัศน์ของเครือข่าย

พันธมิตรภายใต้กรอบแนวคิดของชุดโครงการ เพ่ือน าไปสร้างความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจ

ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือท่ีจะสามารถน ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งและย่ังยืนของ

เครือข่ายพันธมิตรได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ดังนี้ 
 



 (d) 

  “เป็นองค์กรท่ีเกิดจากความร่วมมือ ในวงสัมพันธ์ระยะยาว ให้ก้าวทันกับการ

เปล่ียนแปลง เน้นแผนการเรียนรู้ เพ่ือประสิทธิภาพสู่องค์กรพันธมิตรและคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกองค์กร” 
 

  ข้อเสนอส าหรับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งและความย่ังยืนของเครือข่าย

พันธมิตรตามวิสัยทัศน์ข้างตน้ท่ีส าคัญมี 14 ประการ ได้แก่ 

 1. การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ “เครือข่ายพันธมิตร” ให้แก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรประชาชน 

 2.  การหนุนเสริมให้มีก าหนดแผนความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้แผนกลยุทธ์

ของกลุ่ม/องค์กร  

 3.  การหนุนเสริมแก่กลุ่ม/องค์กรในเร่ืองการจัดท าแผนกลยุทธ์และการแปลงแผนกลยุทธ์

ไปสู่แผนปฏิบัตกิาร 

 4.  การให้ความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์แก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรท่ีจะมีศักยภาพและความพร้อม

และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรพันธมิตรในเครือข่ายฯ  

 5.  การเผยแพร่วิสัยทัศน์/แนวคิด“เครือข่ายพันธมิตร”และแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย

พันธมิตรและผ่านกลไกสื่อประชาสัมพันธ์และเวทีวิชาการรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ัง

ภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ 

 6.  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้หลักสูตรเป็นระบบท่ีจะหนุนเสริมแก่ผู้น าและบริหารจัดการใน

เร่ืองการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตรผ่านกลไก การจัดเวที

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้ังในรูปของหนว่ยเคลื่อนท่ีและอื่นๆ เพ่ือการ

เข้าถ งในการหนุนเสริมการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรอย่างท่ัวถ ง 

 7.  การหนุนเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรผ่าน

กลไกท าเนยีบนามเครือข่ายพันธมิตร 

 8.  การหนุนเสริมให้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจนเพ่ือ

การตดิตามประเมินผลและการปรับปรุงการด าเนนิงานท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่เครือข่ายฯ  

 9. การผลักดันให้มีกลไกการควบคุมภายในโครงสร้างการบริหารจัดการในลักษณะท่ี

สามารถปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 

 10.  การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้น าองค์กรพันธมิตรและแกนน าเครือข่ายให้ตระหนักเห็น

ความส าคัญของกลไกการตดิตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาเครือข่าย 

 11.  การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ น า/ฝ่ายบริหารจัดการเค รือข่ายในการฝึก

ทักษะ/ประสบการณ์ในเร่ืองการสร้างกลไกการติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ

พัฒนาเครือข่าย 

 12.  การผลิตสื่อเรียนรู้รูปแบบตา่งๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เข้าถ งผู้น าเครือข่ายอย่างท่ัวถ ง 



 (e) 

 13.  การจัดตั้ง “หน่วยท่ีปร กษา” เพ่ือให้บริการในการพัฒนากลไก/การติดตามและข้อมูล

ย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย  

 14. การก าหนดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง

ภายใตก้ารสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะด้าน 
 

  บริบทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา ท่ีส าคัญ ได้แก่ 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน และหนว่ยงานพันธมิตรของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ท่ีเป็นสถาบันการศ กษาท่ีกระจายตัว

อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีมีโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร โดยการ

ด าเนนิการในรูปแบบของการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภายใต้กระบวนการมี

ส่วนร่วม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือการขยายผล

การพัฒนาความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืน  อันจะสามารถ

เป็นท่ีพ ่งแก่สมาชิก ชุมชนและสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนตอ่ไป 



บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรวจัิย 

ผลการสังเคราะห์สถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ตามโครงการประสานงานเพ่ือพัฒนา

กรอบแนวคิดส าหรับชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์  (จุฑาทิพย์และคณะ , 2537) ชี้ให้เห็นว่า กลุ่ม/

องค์กรประชาชน ท่ีมีพฤตนิัยเป็นสหกรณ์นั้นมีท้ังท่ีนติินัยเป็น “สหกรณ์” และ “มิได้เป็นสหกรณ์” 

ซึ่ง ต่ างฝ่ ายก็ มี จุด เด่ น จุดด้อยแตกต่ างกั น ไป ส าหรับองค์กรประชาชน ท่ีจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตสิหกรณ์เป็น “สหกรณ์” นั้นมีจุดเด่นตรงท่ีมีสถานภาพเป็น “นติิบุคคล” และมีระบบ

เครือข่ายท่ีเรียกกันว่าขบวนการสหกรณ์ โดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรกลาง

ระดับสูงท่ีจัดตัง้ขึน้มาโดยมีจุดมุ่ง หมายในการพัฒนาความร่วมมือกันตามวิธีการสหกรณ์ ปัญหาท่ี

ส าคัญของการสหกรณ์ก็คือยังมีสหกรณ์อีกจ านวนมาก ท่ียังไม่สามารถด าเนินงานได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาแล้วพบว่ามีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การขาดการมี ส่วนร่วมของ

สมาชิก ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ยังไม่มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการ จึง

มักเห็นปรากฏการณ์ท่ีสหกรณ์ยังต้องพ่ึงพาความช่วยเหลอืจากรัฐจนเป็นท่ีมาของค าว่า “สหกรณ์

ถูกครอบง าจากรัฐ” ในขณะเดียวกันกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีมีพฤตินัยเป็นสหกรณ์แต่มิ ได้ จด

ทะเบียนเป็นสหกรณ์น้ัน มีจุดเด่นคือ ส่วนใหญ่กลุ่ม/องค์กรประชาชนเหล่านัน้มักเกิดจากการรวมตัว

ของประชาชนเอง มีผู้น าท่ีเข้มแข็งและมีอุดมการณ์ สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จึงท าให้

กลุ่ม/องค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่ม/องค์กรเหล่ านี้มุ่งเนน้ไปท่ี

กิจกรรมส่งเสริมการออมและการให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นส าคัญ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ

เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเร่ือยๆ แต่มีประเด็นท่ีเป็นข้อสังเกตคือ 

เม่ือใดท่ีกลุ่ม/องค์กรขาดผู้น าไปมักจะประสบปัญหาการด าเนินงาน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่

สมาชิกอยู่เนื่องๆ นอกจากนัน้ยังพบว่า การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในอดีตท่ีผ่านมายังคงปิดตัวอยู่

ในแวดวงของสหกรณ์เท่านัน้ ไม่มีการขยายเครือข่ายไปเชื่อมโยงกับขบวนการสหกรณ์ภาคประชาชน

ท่ีเข้มแข็ง ยังคงเป็นไปในลักษณะท่ีตา่งฝ่ายตา่งอยู่ ไม่มีการเสริมสร้างความร่วมมือท่ีจะเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน และพัฒนาไปด้วยกัน 

ประเด็นท่ีเป็นแง่คิดส าหรับการพัฒนา คือ ท าอย่างไรจึงจะให้สมาชิกกลุ่ม/องค์กรประชาชน

ท้ังท่ีจดทะเบียนเป็นสหกรณ์และสหกรณ์ภาคประชาชนมีการช่วยเหลอืเกือ้กูลกันเพ่ือประโยชน์ซึ่งกัน

และกัน และท าอย่างไรองค์กร/หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรประชาชนเหล่านี้มีการ

ประสานความร่วมมือท่ีจะก่อให้เกิดผลดีตอ่ภาพรวมในการพัฒนา โดยไม่อยู่ในลักษณะท่ีหลายฝ่าย

มองว่าเป็นการแย่งชิงประชาชนอย่างท่ีเป็นอยู่ 
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โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
2 

ข้อสรุปท่ีทุกฝ่ายเห็นตรงกันส าหรับแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2546-2549 ชี้แนะว่าการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ควรมุ่งเน้นไปท่ีกำร

พัฒนำคนให้ปรำกฏคุณค่ำสหกรณ์ในตัวคนอย่ำงแท้จริง เพ่ือคนเหล่านั้นจะได้มีศักยภาพและ

ความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของตนเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก ชุมชน 

สังคม ตามวิถีสหกรณ์ต่อไป กระบวนการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ควรเร่ิมต้นจากการก าหนด 

วิสัยทัศน์ขบวนการสหกรณ์ เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้มีกรอบแนวคิด หรือมีมุมมองในการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ตามท่ี

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันหลายฝ่ายก็ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ

ภายใต้คณะท างานผลักดันแผนพัฒนาฯ โดยคาดหวังให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยท่ีก าหนดภายในปี 

2549 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์  ให้สามารถบรรลุ

วิสัยทัศน์ได้ตามความคาดหวัง  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. จึงให้ทุนอุดหนุนวิจัยแก่โครงการประสานงาน

ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ของสหกรณ์ในรูปของชุดโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

การด าเนนิการชุดโครงการวิจัย เร่ือง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัด” ในคร้ังนี้จะเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Action Research) ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ ล าพูน เลย ขอนแก่น สระบุรี เพชรบุรี 

สุพรรณบุรี สงขลา และตรังโดยมุ่งเน้นท่ีจะให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังนักวิชาการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ขบวนการทุกระดับ เจ้าหนา้ท่ีรัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหารูปแบบและวิธีการ

เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน 

เพ่ือ ให้ เกิ ดความเข้มแข็งท้ังในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเค รือข่าย ตามวิสัยทัศน์

ขบวนการ สหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ อันจะน าไปสู่แนวนโยบายในการปฏิบัติ

ของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและการขยายผลเพ่ือการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 วัตถุประสงค์ห ลัก : เพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยง

เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เพ่ือให้เกิด

ความเข้มแข็งท้ังในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครือข่าย และเกิดความร่วมมือท่ีจะอ านวย

ประโยชน์ตอ่กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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1.2.2 วัตถุประสงค์เฉพำะ : 

(1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานและปัญหา อุปสรรคของกลุ่ม/องค์กรประชาชน

พ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ ท่ีจดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน และศึกษาความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน 

(2) เพ่ือศกึษาหารูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้เหนียวแนน่เข้มแข็ง

ตามอุดมการณ์สหกรณ์  และกระบวนการในการเสริมสร้างความสามารถของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ี

เป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน 

(3) เพ่ือศึกษาหารูปแบบและกระบวนการในการเชื่อมโยงเครือข่ าย /องค์กร

ประชาชน ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกันให้

สามารถร่วมมือในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันและมีความย่ังยืน 

 

1.3 ประเด็นกำรวจัิย 

1.3.1 ระดับชุดโครงกำร 

(1) แนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนท้ังท่ีเป็น

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และความร่วมมือท่ีอ านวย

ประโยชน์ตอ่กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ท้ังในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับ

เครือข่าย มีรูปแบบและกระบวนการการด าเนนิงานอย่างไรได้บ้าง 

(2) รูปแบบและกระบวนการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนดังกล่าวมีกี่รูปแบบ และแตล่ะรูปแบบท าให้

เกิดผลอย่างไรตอ่สมาชิก องค์กรและเครือข่าย ภายใตปั้จจัยเงื่อนไขอย่างไร 

(3) การจ าแนกความหลากหลายของเครือข่ายกลุ่ม /องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็น 

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานของหนว่ยสนับสนุน

ฝ่ายตา่ง ๆ ควรจ าแนกบนเกณฑ์อะไร และจ าแนกได้เป็นกี่ระดับ 

(4) การท างานสนับสนุนของเจ้าหนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐ สถาบันวิชาการองค์กร

พัฒนาเอกชน ในการท างานกับเครือข่ายกลุ่ม /องค์กรประชาชนท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและ

สหกรณ์ภาคประชาชน แตล่ะระดับควรมีวิธีการท างานอย่างไร 

1.3.2 ระดับโครงกำรวจัิยรำยพ้ืนท่ี 

(1) กลุ่ม /องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด ท้ังท่ี เป็นสหกรณ์ ท่ีจดทะเบียนและ

สหกรณ์ภาคประชาชนมีสภาพการด าเนนิงานและปัญหาอุปสรรคอย่างไร ภายใต้กลุ่ม /องค์กร และมี

ความร่วมมือกันหรือไม่ในดา้นใดอย่างไร และมีความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกันหรือไม่ 
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(2) รูปแบบและกระบวนการสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัด เพ่ือให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือท่ีตา่งฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ และมีความย่ังยืนควร

เป็นอย่างไร 

(3) รูปแบบและกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขอะไร ท้ัง

ในระดับผลต่อสมาชิก ต่อองค์กร และตอ่เครือข่าย และในมิติของความสัมพันธ์ท้ังทางเศรษฐกิจและ

ทางสังคม 

(4) บทบาทท่ีควรเป็นของหนว่ยงานสนับสนุนฝ่ายตา่ง ๆ ท้ังหน่วยงานรัฐ สถาบัน

วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชนควรเป็นอย่างไร 

 

1.4 ผลงำนท่ีคำดหมำย 

 

1.4.1  ในด้ำนกำรวจัิย  

1.4.1.1 ระดับชุดโครงการ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาและเชื่อมโยง เครือข่าย

กลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ความหลากหลายของ

รูปแบบและกระบวนการผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสมาชิก องค์กรและเครือข่าย ตลอดจนปัจจัยเงื่อนไข

ท่ีท าให้แตล่ะรูปแบบส่งผลกระทบท่ีแตกตา่งกัน 

(2) ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็น

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนเกณฑ์ในการจ าแนกระดับและแนวทาง วิธีท างานท่ี

เหมาะสมกับเครือข่ายกลุ่ม /องค์กรแต่ละระดับของฝ่ายสนับสนุน ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ สถาบัน

วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน 

1.4.1.2 ระดับโครงการวิจัยรายพ้ืนท่ี 

(1) สภาพการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ เครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

(2) การประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกลุ่ม/

องค์กรในพ้ืนท่ี 

(3) รูปแบบและกระบวนการในการด าเนินงานเพ่ือสร้างพันธมิตร  ระหว่างกลุ่ม / 

องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  เพ่ือให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกันท่ีต่างฝ่ายต่างได้รับ

ประโยชน์ และมีความย่ังยืน 

(4) การวิ เคราะห์ผลและปัจจัยเงื่อนไขท่ีก่อ ให้เกิดผลต่างๆ ท้ังในระดับสมาชิ ก 

องค์กร และเครือข่าย 



บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
5 

(5) บทบาทของหน่วยสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ (ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบัน

วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน) และข้อเสนอแนะ 

1.4.2 ในด้ำนกำรพัฒนำ (เนน้เฉพาะส าหรับโครงการวิจัยรายพ้ืนท่ี) 

(1) กลไกในการพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดความเข้มแข็ง ท้ังในระดับสมาชิก ระดับ

องค์กร และระดับเครือข่ายในพ้ืนท่ีวิจัย 

(2) แผนความร่วมมือ และ/หรือแผนกลยุทธ์ของเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน

พ้ืนท่ีวิจัย 

(3) การพัฒนาคนและปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใหม่โดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ 

 

1.5 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในท่ีนี ้มีหลักการว่า การพัฒนาเครือข่าย

ของกลุ่ม/องค์ประชาชนจะตอ้งเป็นในลักษณะของการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระของกลุ่ม / 

องค์กรประชาชนอย่างแท้จริง เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายมุ่งเน้นไปท่ีประโยชนท่ี์สมาชิกกลุ่ม /

องค์กรประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ และเป็นไปในทิศทางท่ีเอื้อตอ่ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

และความย่ังยืนของกลุ่ม/องค์กร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น กระบวนการด าเนินการนา่จะเร่ิมตน้จาก ข้ันท่ี

หนึ่ง การศกึษาสถานการณ์การด าเนนิงานของกลุ่ม /องค์กรประชาชนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะช่วย

เป็นฐานข้อมูลส าหรับการด าเนินงานตอ่ไปในข้ันท่ีสอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม / 

องค์กรประชาชน ซึ่งจะประกอบไปด้วย การชี้แจงท าความเข้าใจเร่ืองของประโยชนแ์ละความส าคัญ

ของการพัฒนาเครือข่ายแก่ผู้น า /ฝ่ายบริการจัดการ การด าเนนิการในขั้นตอนนี้ควรมีกระบวนการ

แนะน าให้ฝ่ายบริหารจัดการได้ร่วมกันพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่ม /

องค์กรประชาชนของตน เพ่ือการก าหนดทิศทาง /และมาตรการการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือจะ

สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะเชื่อมโยงเครือข่ายหรือไม่อย่างไร กับใคร และเพ่ือประโยชนอ์ันใด  (ซึ่ง

วิธีการนี้ในทางบริหารธุรกิ จ เรียกว่า การท าแผนเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Plan)) ข้ัน ท่ีสำม  เป็น

กระบวนการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสร้างโอกาสให้กลุ่ ม /องค์กรประชาชน  หน่วยงาน

ราชการ และเอกชน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกัน ซึ่งอาจเรียกว่า การร่วมมือกัน การท าโครงการ

ร่วมกัน หรือการสร้างพันธมิตร ข้ันท่ีส่ี การติดตามผลการด าเนินงานของการเชื่อมโยงเครือข่าย

หรือการส ร้าง พันธมิตรประเด็ นท่ีน่ าสนใจ คือ รูปแบบ กระบวนการ ปัญ หา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีคณะผู้วิจัย จะเสนอเป็นองค์

ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชนใ์นการขยายผลในพ้ืนท่ีอื่น ๆตอ่ไป 
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1.6 ควำมหมำยของค ำท่ีเป็นจุดเน้น 

(1) วิสัยทัศน์สหกรณ์  “เป็นระบบเค รือข่ายขององค์กรช่ วยเหลือตนเองทาง

เศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรูปแบบท่ีตระหนัก ในคุณค่าของหลักและวิธีการสหกรณ์ มีการ

ร่วมมือกันท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และเกื้อกูลตอ่การสร้างความเข้มแข็งย่ังยืนของ

สมาชิก ชุมชน สังคม ประเทศ” 

(2) กลุ่ม/องค์กรประชำชน  หมายถึง  สหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนท่ียึดม่ัน

ในอุดมการณ์หลักและวิธีการสหกรณ์ แตยั่งมิได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ 

(3) กำรเช่ือมโยงเครือข่ำย   หมายถึง  การสร้างความร่วมมือหรือการสร้าง

พันธมิตรระหว่างกลุ่ม /องค์กรประชาชนตั้งแต่  2 กลุ่ม/องค์กรขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท า

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันอย่างจริงใจ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ขึน้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เสี่ยงภัยร่วมกัน และได้รับประโยชน์ร่วมกัน ท้ังนี้การท่ีกลุ่ม /องค์กร

ประชาชนจะมาเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นตอ้งเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

(4) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่ม /องค์กรประชำชน  หมายถึ ง 

กระบวนการท่ีน าไปสู่การก าหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาของกลุ่ม/องค์กรในอนาคต โดยเน้นไปท่ี

การแนะน าให้ฝ่ายผู้น าและฝ่ายบริหารจัดการของกลุ่ม/องค์กรประชาชนได้พิจารณาสิ่งท่ีเป็นโอกาส 

อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่ม/องค์กรของตน จากปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา (ซึ่งภาษาทางบริหารธุรกิจเรียกว่า กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ซึ่งจะ

ประกอบไปด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ หรืออาจจะเรียกอย่างอื่นเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจท่ีง่ายขึ้น) ผลของกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรประชาชนจะช่วยชี้ให้

กลุ่ม/องค์กรตัดสนิใจได้ว่า จะเชื่อมโยงเครือข่ายกับใคร หรือไม่ อย่างไร และเม่ือใด 
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บทที่ 2 

สถานการณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด 

 

 การศึกษาสถานการณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดในท่ีนี้เป็นภารกิจในขั้นตอนแรก

ของทีมวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้ทราบบริบทการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน

พ้ืน ท่ีจังหวัดท่ีเป็นอยู่เดิม ว่ามีกลุ่ม/องค์กรประชาชนรูปแบบใดบ้างด าเนนิงานให้บริการแก่สมาชิก

และกลุ่ ม เป้าหมายของตน ตลอดจนเพ่ือให้ทราบถึงเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม/อ งค์กร

ประชาชนท่ีเป็นอยู่เพ่ือ ให้ทีมวิจัยมีวิสัยทัศน์ท่ีเหมาะสมในการวางแผนการด าเนินงานวิจัย ส าหรับ

การหนุนเสริมการสร้างกรอบทิศทางในการด าเนนิงานและสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์กร

ประชาชน ในขั้นตอนตอ่ไป ซึ่งผลของการศกึษาสถานการณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 รูปแบบของกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

 

การพิจารณารูปแบบของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในบริบทของสถานภาพทางกฎหมายของ

การเป็น”สหกรณ์”นั้น อาจจะจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาค

ประชาชน ซึ่งอาจสรุปให้เห็นสถานการณ์ในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ได้ดังนี้ (ตารางท่ี2.1) 

2.1.1 กลุ่มสหกรณ์ ท่ีจดทะเบียน  หมายถึง สหกรณ์ ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  ซึ่ งมีอยู่ท้ังสิ้น  6 ประเภท ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ ร้าน ค้า สหกรณ์บริการ พบว่า มีสหกรณ์  ขั้นปฐมภูมิ (หมายถึ ง

สหกรณ์ท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดา) กระจายตัวอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ัง 6 ประเภท ส่วนสหกรณ์ชั้น

มัธยม(หมายถึงสหกรณ์ท่ีมีสหกรณ์ขั้นปฐมเป็นสมาชิก)ในระดับจังหวัดนั้น ท่ีพบส่วนใหญ่ ได้แก่ 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรขั้นปฐมภูมิในระดับ

อ าเภอเป็นสมาชิก และมีชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ในฐานะองค์กรกลางของสหกรณ์ทุกประเภทใน

ระดับจังหวัดจัดตัง้และด าเนนิการอยู่ 

2.1.2 สหกรณ์ภาคประชาชน หมายถึงกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีจัดตั้งและด าเนินงาน บน

หลักความร่วมมือกันช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก แต่มิได้จดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ซึ่งอาจจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 

(1) กลุ่ม/องค์กรการเงิน หมายถึง กลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีด าเนินภารกิจส าคัญใน

เร่ืองการส่งเสริมการออม และการให้เงินกู้แก่สมาชิก มีท้ังท่ีเกิดขึน้ตามนโยบายรัฐ และเกิดขึน้ตาม
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ความตอ้งการของสมาชิก ท่ีส าคัญได้แก่ ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ

การผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ 

(2) กลุ่มอาชีพ หมายถึงกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีด าเนนิภารกิจบนการร่วมมือกัน

เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก ท่ีส าคัญ  ๆ ได้แก่ กลุ่ ม

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรท านา กลุ่มเกษตรกรท าสวน กลุ่มเกษตรกรท าไร่ กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มผู้ เลีย้ง

สัตว์ปีก กลุ่มผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหมอ

พ้ืนฐาน กลุ่มOTOP ฯลฯ 

(3) กลุ่ม/องค์กรประชาชนอื่น ๆ หมายถึง ท่ีจัดตัง้ขึ้นบนหลักความร่วมมือเพ่ือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาทิเช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มท่องเท่ียว กลุ่ม

ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

 

2.2 บริบทการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

การด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนมักจะเป็นไปตามกรอบของพระราชบัญญัต ิ

ข้อบังคับหรือระเบียบของกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามพบว่า การด าเนินงาน

ตามบริบท ภายใตข้้อบังคับหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ นั้นจะได้มากนอ้ยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กับ ปัจจัย

ของกลุ่ม/องค์กรนั้น ๆ ท่ีส าคัญได้แก่/ตัวผู้น า การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความพร้อมด้านเงินทุน

และระบบบริหารจัดการ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงบริบทการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนตาม

บริบทท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 2.1) 

2.2.1 สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 

บริบทการด าเนนิงานของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพ้ืนท่ีจังหวัดมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สหกรณ์ ก ารเกษตร มี จุด มุ่ งหมายท่ี ส าคัญ  ในการด า เนิ น ธุรกิ จแบบ

อเนกประสงค์ (multi-purpose cooperatives) เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกท่ีเป็นเกษตรกรในหลาย ๆ 

ด้านได้แก่ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร โดย

พบว่าสหกรณ์การเกษตรท่ีมีขนาดใหญ่หรือสหกรณ์การเกษตรท่ีด าเนนิงานมานานจะมีการด าเนิน

ธุรกิจการแปรรูป และธุรกิจป๊ัม น้ ามัน ส่วนสหกรณ์การเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็กจะเน้นไปท่ี

ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ และธุรกิจขาย เป็นส าคัญ โดยพบว่ามีสหกรณ์การเกษตรจ านวนไม่มากนัก

ท่ีมีการให้บริการด้านส่งเสริมการเกษตรแก่สมาชิกซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจส าคัญท่ีพึงมีต่อสมาชิก 

แตส่หกรณ์สว่นใหญ่ยังมิได้ด าเนนิการแตอ่ย่างใด 

 สหกรณ์การเกษตรอาจจ าแนกออกเป็นหลายรูปแบบ ได้แก่สหกรณ์การเกษตรท่ัวไป 

หมายถึงสหกรณ์การเกษตรท่ีมีสมาชิกเป็นชาวนา ชาวไร่ หรือชาวสวน สหกรณ์การเกษตรรูปแบบ

พิเศษ หมายถึงสหกรณ์การเกษตรท่ีมีสมาชิกประกอบอาชีพด้านการเกษตรอื่น เช่น ผู้เลีย้งโคนม ผู้
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ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ผู้เลีย้งปศุสัตว์ ฯลฯ สหกรณ์การเกษตร รพช. สหกรณ์การเกษตร นพค. 

กองบัญชาการทหารสูงสุด หมายถึง สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของส านักงานเร่งรัดพัฒนา

ชนบท กระทรวงมหาดไทย และกองบัญชาการทหารสูงสุด 

(2) สหกรณ์นิคม มีจุดมุ่งหมายส าคัญ ในการด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์และ

จัดหาท่ีท ากินแก่เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่สหกรณ์นิคม สหกรณ์

เช่าท่ีดนิและสหกรณ์เช่าซื้อท่ีดนิ 

(3) สหกรณ์ประมง มีจุดมุ่งหมายส าคัญ ในการด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ 

เพ่ือให้บริการแก่สมาชิกท่ีเป็นชาวประมง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่สหกรณ์ประมงน้ าจืดและ

สหกรณ์ประมงน้ าเค็ม และบางพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีไม่มีแหล่งน้ า และไม่ได้ติดชายทะเลก็ไม่มีสหกรณ์

ประมงด าเนนิงานในพ้ืนท่ี 

(4) สหกรณ์ร้านค้า มีจุดมุ่งหมายส าคัญ ในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและ

บริการตามความตอ้งการของสมาชิก เพ่ือจ าหนา่ยแก่สมาชิกและประชาชนท่ัวไป ในราคายุตธิรรม 

ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  สหกรณ์ร้านค้าแบบเปิด หมายถึงสหกรณ์ ร้านค้าท่ีเปิดรับ

สมาชิกท่ัวไป และสหกรณ์ร้านค้าแบบปิด หมายถึงสหกรณ์ร้านค้าท่ีเปิดรับสมาชิกเฉพาะท่ีสังกัดใน

หนว่ยงานเกี่ยวกับ เช่น สหกรณ์ร้านค้าในหมู่ข้าราชการ สหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษา เป็นตน้ 

(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการส่งเสริมการออม การให้เงินกู้ 

และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ของคนมี

เงินเดือน หรืออยู่ในหนว่ยงานเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด  สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่ีต้ังขึน้ในกลุ่มสมาชิกท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกัน 

(6) สหกรณ์บริการ มีจุดมุ่งหมายส าคัญ ในการให้บริการตามความต้องการของ

สมาชิก ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นสหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์รถยนต์โดยสาร สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์

ไม้ สหกรณ์สตรี สหกรณ์เคหะสถาน ฯลฯ จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์บริการส่วนใหญ่จะมี

จ านวนสมาชิกไม่มากนัก อันเนื่องมาจากข้อก าหนดท่ีเป็นไปตามนโยบายรัฐท่ีอนุญาตให้ประชาชนท่ี

สนใจมาร่วมกันจัดตัง้สหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่น้อยกว่า 10 คน สามารถจัดตัง้สหกรณ์ได้ 

2.2.2 สหกรณ์ภาคประชาชน 

 กลุ่ม/องค์กรประชาชนดังกล่าว เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคนในชุมชน ท่ีมีแนวคิดและ

วัตถุประสงค์ร่วมกันท่ีจะร่วมมือกันเพ่ือพ่ึงพาช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพ่ือสร้างอ านาจการ

ตอ่รอง โดยส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมีผู้น าท่ีเป็นผู้ ท่ีมีอุดมการณ์ 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีความมุ่งม่ัน ท่ีจะผลักดันการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรให้เป็น

ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน ส่วนกิจกรรมจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของกลุ่ม/องค์กร ซึ่งอาจจ าแนก

ได้ดังนี้ 
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(1) กลุ่มองค์กรการเงิน มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการรณรงค์ให้สมาชิกออมทรัพย์ท้ัง

ในรูปการถือหุ้นและการฝากเงิน เพ่ือน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการให้เงินกู้ ยืมเพ่ือบรรเทา

ความเดอืดร้อนและการประกอบอาชีพ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาและช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน โดยกลุ่ม/

องค์กรการเงินมีระเบียบในการจัดสรรก าไรท่ีได้จากการด าเนินงาน เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก 

ซึ่งบางกลุ่ม/องค์กรสามารถจัดสรรสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ได้อย่างครบวงจร ตัง้แต ่

เกิดจนถึงเสียชีวิต และยังมีส่วนช่วยเหลอืคนในชุมชนให้ลักษณะเงินกองทุนเพ่ือการให้กู้ ยืมชุมชน

ภายใตเ้ครือข่ายความร่วมมือด้วย 

(2) กลุ่มอาชีพ มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพ การ

รวมตัวส่วนใหญ่ จะเป็นในระดับต าบล หรือในกลุ่มคนท่ีมีอาชีพอย่างเดียวกัน กิจกรรมหลัก ๆ ท่ีกลุ่ม/

องค์กรด าเนนิงาน เช่น การให้สินเชื่อ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์การประกอบ

อาชีพ การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพ การผลิตและการจ าหนา่ยภายใตห้ลักการรวมซื้อ รวมขาย เพ่ือ

สร้างอ านาจการต่อรองและการลดตน้ทุนการผลิตและการตลาด นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มอาชีพ

ส่วนใหญ่จะมีระเบียบการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการซึ่งได้มาจากก าไรในการด าเนนิงานของกลุ่ม และเงิน

สมทบจากสมาชิกตามสัดส่วนธุรกิจของสมาชิก อีกด้วย 

(3) กลุ่ม/องค์กรประชาชนอื่นๆ มักเกิดขึ้นตามธรรมชาต ิตามความสนใจร่วมกัน 

หรือการมีปัญหาพ้ืนฐานร่ว มกัน  โดยสมาชิกจะมีความร่วมมือกัน ในการแลกเปลี่ ยนเรียน รู้

ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประโยชน์ท้ังในเชิงธุรกิจ วิทยาการ สังคม และวัฒนธรรม 

กิจกรรมของกลุ่มจะเป็นไปตามความตอ้งการของสมาชิก ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์

ของสมาชิกกลุ่มแล้ว ยังมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การบริจาคโลหิต การปลูกป่า การ

ก าจัดขยะมูลฝอย และกิจกรรมเพ่ือประโยชนแ์ก่สังคมอื่น ๆ  

ตารางท่ี 2.1 รูปแบบและบริบทการด าเนนิงานของกลุ่มองค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

รูปแบบ กลุ่ม/องค์กร

ประชาชน 
บริบทการด าเนนิงาน หน่วยงานสนับสนุนท่ีส าคัญ 

1.สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน   

1.1 สหกรณ์การเกษตร • การด าเนนิธุรกิจแบบ

อเนกประสงค์ ได้แก่ ธุรกิจ

สินเชื่อ ซื้อ ขาย แปรรูป 

บริการและส่งเสริม

การเกษตร 

     กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมป่าไม้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รูปแบบ กลุ่ม/องค์กร

ประชาชน 
บริบทการด าเนนิงาน หน่วยงานสนับสนุนท่ีส าคัญ 

1.2 สหกรณ์ประมง • การด าเนนิธุรกิจแบบ

อเนกประสงค์ 

 

  

1.3 สหกรณ์นิคม 

 
• การด าเนนิธุรกิจแบบ

อเนกประสงค์และการ

จัดหาท่ีดนิท ากินแก่สมาชิก 

 

1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
• การส่งเสริมการออม ให้

เงินกู้ การจัดสวัสดิการ 

และการให้การศกึษาอบรม

แก่สมาชิก 

 

1.5 สหกรณ์ร้านค้า 

 
• การจัดหาสินค้าอุปโภค

บริโภคเพ่ือจ าหนา่ยแก่

สมาชิกบนหลักการรวมซื้อ

และการให้บริการตาม

ความตอ้งการของสมาชิก 

 

1.6 สหกรณ์บริการ 

 
• การให้บริการเพ่ือการแก้ไข

ปัญหาในการประกอบ

อาชีพ และสนองความ

ตอ้งการของสมาชิกภายใต้

กรอบของพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ 

 

1.7 ชุมนุมสหกรณ์ 

• ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรระดับ

จังหวัด 

• ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด 

• ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ส ห ก ร ณ์

สมาชิกในพ้ืนท่ี 

       จังหวัด 
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รูปแบบ กลุ่ม/องค์กร

ประชาชน 
บริบทการด าเนนิงาน หน่วยงานสนับสนุนท่ีส าคัญ 

2.สหกรณ์ภาคประชาชน    

2.1 กลุ่มองค์กรการเงิน 

• ธนาคารหมู่บ้านตาม

แนวพระราชด าริ 

• กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ

การผลิต 

• กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

• กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

• กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 

 ฯลฯ 

• การส่งเสริมการออม การ

ให้กู้ การจัดสวัสดิการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดบีน

หลักการร่วมมือ และ

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

พอช./กรมการพัฒนาชุมชน 

2.2 กลุ่มอาชีพ 

• กลุ่มเกษตรกร 

• กลุ่มท านา 

• กลุ่มท าไร่ 

• กลุ่มท าสวน 

• กลุ่มปศุสัตว์ 

• กลุ่มผู้เลีย้งสัตว์ 

• กลุ่มผู้เพาะเลีย้งสัตว์ 

• กลุ่มอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน 

• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

• กลุ่มหมอพ้ืนบ้าน 

• กลุ่ม OTOP 

ฯลฯ 

• การร่วมมือกันในการแก้ไข

ปัญหาการประกอบอาชีพ 

ก า ร ส ร้ า งอ า น า จ ก า ร

ตอ่รอง การให้บริการด้าน

เงินกู้ การส่งเสริมการออม 

การรวมซื้ อ การรวมขาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

พ่ึงพา และช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมปศุสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ 

กรมส่งเสริมธุรกิจการค้า 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 

กลุ่ม/องค์กรประชาชนอื่น ๆ  

• ร้านค้าชุมชน 

• กลุ่มเยาวชน 

• กลุ่มอาสาสมัคร 

• การร่วมมือ เพ่ือความ

สนใจร่วมกันหรือการ

แก้ปัญหาพ้ืนฐานร่วมกัน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 
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• ธนาคารข้าว ธนาคาร 

โคกระบือ 

• กลุ่มอนุรักษ์ 

• กลุ่มท่องเท่ียว 

• กลุ่มผู้สูงอายุ 

• กลุ่ม อสม. 

• ชมรมแพทย์แผนไทย 

           ฯลฯ 

ประสบการณ์ การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข้าวสาร 

เพ่ือประโยชน์ท้ังในเชิง

ธุรกิจวิทยากร สังคมและ

วัฒนธรรมร่วมกัน 

ตลอดจนการน ากิจกรรม

เพ่ือสังคมร่วมกัน 

2.3 เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวัดก่อนเริ่มโครงการ  

 

เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด ท่ีเป็นอยู่เดิมนั้น มีเกิด

ขึน้อยู่ตลอดเวลา โดยอาจจะเกิดขึน้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ เกิดจากการสนับสนุน

ตามนโยบายรัฐและองค์กรสนับสนุนหรือเกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่ม/องค์กรเองตาม

ธรรมชาต ิ โดยอาจจะสรุปให้เห็นสภาพการณ์ความร่วมมือของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

2.3.1 เครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ ท่ีจดทะเบียน  เครือข่ายความร่วมมือของ

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีจังหวัด เกิดขึ้นท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นทางการมักเกิดขึ้นจากกรอบของกฎหมาย และข้อบังคับเป็นตัวก าหนด 

เช่นกรณีของ ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ส่วนเครือข่ายความร่วมมือท่ีไม่เป็นทางการ มักเกิดขึ้น

ตามการชี้ชวนจากรัฐ/หนว่ยงานสนับสนุน หรือเกิดจากเป้าหมายร่วมกันในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งมี

เครือข่ายความร่วมมือท่ีส าคัญ ๆ ดังนี้ 

(1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เป็นเครือข่ายความร่วมมือ ในลักษณะของการ

รวมตัวในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ของสหกรณ์การเกษตรขั้นปฐมระดับอ าเภอ ภายใต้จังหวัด 

จัดตั้งองค์กรกลาง ภายใต้ชื่อ “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด” เช่น ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรขอนแก่น จ ากัด เพ่ือให้ชุมนุมสหกรณ์  ท าหน้าท่ีเป็นแกนน าในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์สมาชิกพบหลักการร่วมมือกัน เพ่ือหนุนเสริมให้ธุรกิจของสหกรณ์ขั้นปฐมในระดับอ าเภอ

เป็นไปในแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างพลังอ านาจต่อรอง เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิก

ได้มากขึน้ โดยส่วนใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด จะมุ่งเนน้ไปท่ี การแปรรูป การ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และการจ าหน่ายผลผลิตในตลาดระดับประเทศ และส่งออก ภายใต ้

ตราสัญลักษณ์ของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด 

(2) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ทุกประเภทใน

จังหวัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด 
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เป็นองค์กรกลางท่ีจะช่วยหนุนเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ ทุกประเภท ภายใต้จังหวัดท่ีเป็น

สมาชิก ซึ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันท้ังในเร่ืองการเงิน ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย ธุรกิจแปรรูป การบริการ

วิชาการและอื่น ๆ 

(3) เครือข่ายสหกรณ์ระดับจังหวัด เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ท้ังหมด

ซึ่งมีปรากฏในบางพ้ืนท่ีจังหวัด ภายใตก้ารริเร่ิมของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ท่ีมีจุดมุ่งหมายให้สหกรณ์

มีการเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อร่วมกัน โดยมีการแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ และร่วมกัน

จัดท าข้อบังคับของชมรมฯ ปรากฏการณ์ความร่วมมือในเชิงธุรกิจของชมรม ท่ีส าคัญอาทิเช่น การ

ซื้อขายปุ๋ย ระหว่างสหกรณ์ในจังหวัด 

(4) ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้จัดการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ในระดับจังหวัดของบางจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ

แก้ไขปัญหาร่วมกันในฐานะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ท่ีผ่านมาได้เคยเข้าชื่อกันเรียกร้องความเป็น

ธรรม เช่นกรณีของการขอลดดอกเบ้ียจาก ธกส. 

2.3.2 เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มการเงิน  ท่ีมีปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีส าคัญ ๆ 

ดังนี้ 

(1) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดตัง้ขึ้นตามนโยบายรัฐ โดยอยู่ในรูป
ของการจัดตัง้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และจะมีการ

ประชุมกันทุกเดือน เดอืนละ 1 คร้ัง เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

กองทุน การจัดท าบัญชีกองทุน แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุนการศกึษาดูงาน 

(2) เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือการร่วมมือกัน

ระหว่างสมาชิกท่ีเป็นองค์กรการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมาย ท่ีจะให้เครือข่ายระดับจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางการเงินแก่องค์กรสมาชิก กิจกรรมท่ีด าเนินท่ีส าคัญได้แก่ การถือหุ้น การออมของ

องค์กรสมาชิก การให้เงินกู้แก่องค์กรสมาชิก ตลอดจนช่วยเหลือการจัดตั้งระบบการออมทรัพย์

และการจัดสรรสวัสดิการ 

(3) ศูนย์เครือข่ายการเงินชุมนุมจังหวัด เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธนาคาร
หมู่บ้านกับกลุ่ม/องค์กรการเงินอื่น ๆ  ภายในจังหวัด มีส านักงานศูนย์เครือข่ายฯ มีการท ากิจกรรม การ

ถือหุ้น การออมเงินประจ าเดอืน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศกึษาดูงาน ตลอดจนการให้

ค าปรึกษาและฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาการด าเนนิงานของกลุ่มองค์กรสมาชิก 

2.3.3 เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มอาชีพและอื่น ๆ ท่ีมีปรากฏในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีส าคัญ 

ๆ ดังนี้ 

(1) เค รือข่ ายธุรกิ จชุมชน  มี จุด มุ่งหมายส าคัญ  ในการเป็นศูนย์กลาง ในการ

ประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพในจังหวัด เพ่ือการรวมตัวออกจ าหนา่ยสินค้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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การให้การศกึษา อบรมด้านตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา ด้านการผลิตและการตลาดแก่กลุ่ม

อาหาร ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงานของรัฐ และเอกชนเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 

(2) กลุ่มเครือข่ายชมรมองค์กรพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด เป็นเครือข่ายความ

ร่วมมือของกลุ่มอาชีพตา่งๆ ภายในจังหวัด ภายใตก้ารสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน : 

พอช. โดยเครือข่ายจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก พอช. ตามโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของ

สมาชิกเครือข่ายด้วย 

(3) เครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้ผลิตและผู้จ าหนา่ยสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) 

มีการด าเนนิงานในลักษณะของคณะกรรมการเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายในการติดตอ่ประสานงานกับ

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการน าสินค้าของกลุ่มไปจ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในจังหวัดและ

ตา่งจังหวัด ตลอดจนการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม 

(4) เครือข่ายกลุ่มอาชีพธุรกิจเกษตร ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานเกษตร

จังหวัด ในบางพ้ืนท่ีจังหวัด โดยท่ัวไปยังไม่เห็นการเชื่อมโยงท่ีเป็นชมรมและสมาชิกยังไม่เข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย เพียงแต่มีกิจกรรมสั นทนาการ และการฝึกอบรม ระหว่าง

ตัวแทนของแตล่ะกลุ่มเพ่ือรับทราบแผนนโยบายของทางราชการเท่านัน้ 

 

2.4 สถานการณ์การด าเนนิงานกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดก่อนเริ่มโครงการ  

รายงานสถานการณ์การด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดก่อนเร่ิม

โครงการในท่ีนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินสถานการณ์ของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ในประเด็นของ

สถานภาพและบทบาทการด าเนนิงานในฐานะการเป็นองค์กรท่ีพ่ึงของสมาชิกในการท าหนา้ท่ีบริหาร

จัดการ เพ่ือการให้บริการแก่สมาชิกตามบริบทของกลุ่ม/องค์กรประชาชนแตล่ะประเภท โดยประเด็นท่ี

หยิบยกมาพิจารณาในท่ีนี้จะช่วยให้ทีมวิจัยได้เห็นประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่ม/องค์กรท่ีมีอยู่ 

ซึ่งจะน าไปสู่การเลือกกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพและการก าหนดกรอบการด าเนนิงานของกลุ่ม/

องค์กรและการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรท่ีถูกต้องเหมาะสมในขั้นตอนตอ่ไป 

ประเด็นท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาสังเคราะห์มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ สถานภาพทาง

กฎหมาย บริบทการด าเนนิงาน และเครือข่ายพันธมิตร (ตารางท่ี 2.2) 

2.4.1 สถานภาพของกลุ่ม/องค์กร  ในท่ีนี้หมายถึง สถานภาพความเป็นนิตบุิคคลท่ีฝ่าย

บริหารจัดการจะปฏิบัตหินา้ท่ี ในนามของกลุ่ม/องค์กรโดยมีกฎหมายรองรับ ซึ่งถือเป็นกลไกท่ีจะ

ท าให้การด าเนิ นงานของกลุ่ ม/องค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับในทางนิตินัย และสามารถด าเนินงานได้

กว้างขวางมากขึน้ 

จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์ภาคประชาชน โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารหมู่บ้าน

ฯ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ฯลฯ ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล เหมือนกับสหกรณ์ท่ีจด
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ทะเบียน จึงเป็นข้อจ ากัดของกลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ ในกรณีท่ีมีปริมาณธุรกิจและทุนด าเนนิงานมาก

ขึน้ อาจเกิดข้อจ ากัดเกี่ยวกับศักยภาพและขอบเขตในการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร 

2.4.2 บริบทการด าเนนิงาน  การพิจารณาผลการด าเนินงาน ในท่ีนี้จะพิจารณาออกเป็น 4 

ประเด็น คือ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ ผลการด าเนนิงานในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน

การด าเนนิงาน ซึ่งจะพิจารณาในประเด็นของ ผลประกอบการ (ขาดทุนหรือมีก าไร) การมีการวางแผน

ท่ีค านงึถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของกลุ่ม/องค์กร (กรอบทิศทางการด าเนนิงาน) การมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในการบริหารจัดการ และการบริการเป็นไปตามเจตนารมณ์ ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้ 

2.4.2.1 ผลการด าเนนิงานในเชิงธุรกิจ : อาจสรุปสถานการณ์ได้ดังนี้ 

(1) กลุ่ มสหกรณ์ ท่ีจดทะเบียน  เม่ือพิจารณาผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในเชิงธุรกิจจะพบว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีผลประกอบการท่ีมีก าไร 

อย่างไรก็ตามก็พบว่าโดยพบว่ามีบางแห่งท่ีประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องมาจากปัญหาการทุจริต

ของฝ่ายบริหารจัดการซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ 

ปัญหาการขาดทุนท่ีมีปรากฏให้เห็นในกรณีของสหกรณ์ร้านค้าท่ีพบมักมาจากภาว ะการณ์แข่งขัน

จากคู่แข่งท่ีเป็นร้านค้าเอกชนท่ีมีต้นทุนต่ ากว่า กอปรกับ การท่ีสมาชิกของสหกรณ์ร้านค้าไม่

อุดหนุนสินค้าอย่างท่ีควรจะเป็น และพบว่าปัญหาการขาดทุนในสหกรณ์บริการท่ีมีปรากฏนัน้มักจะ

มีสาเหตุส าคัญมาจากปริมาณธุรกิจไม่เพียงพอท าให้สหกรณ์มีรายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิด ขึ้น 

จนเป็นสาเหตุให้สหกรณ์บริการเหล่านั้นไม่สามารถด าเนิน การตามเจตนารมณ์ได้อย่างท่ีควรจะ

เป็น ส่วนในสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ  เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน มักไม่มีปัญหา และยังมี

บทบาทส าคัญในการเป็นท่ีพ่ึงด้านเงินทุนให้แก่สหกรณ์ประเภทอื่นในพ้ืนท่ีจังหวัดด้วย 

(2) กลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มการเงินส่วนใหญ่ มีผล

ประกอบการดีไม่มีปัญหาการขาดทุนท้ังนี้เนื่องจากผู้น า มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์สหกรณ์ จึงให้

ความไว้วางใจในกระบวนการบริหารจัดการ กอปรกับสมาชิกได้เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 

ตลอดจนมีวินัยในการช าระเงินคืน จึงท าให้ไม่มีปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดีพบว่า กลุ่มการเงินท่ีเร่ิมมี

ทุนด าเนนิงานมากขึน้ และตอ้งการน าเงินส่วนเหลอื เหล่านัน้ไปลงทุนให้ กลุ่ม/องค์กรอื่นกู้ หรือลงทุน

ในธุรกิจตา่ง ๆ อาจประสบปัญหาเร่ือง ความเสี่ยงตอ่การไม่ได้ช าระคืน ซึ่งย่อมกระทบตอ่ความม่ันคง

และเสถียรภาพของกลุ่ม/องค์กรในอนาคต ท้ังนี้เนื่องมาจากผู้น ากลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ ยังขาดวิสัยทัศน ์

ทักษะและประสบการณ์ ในเร่ืองการบริหารจัดการ เช่น บริหารความเสี่ยง และการตัดสนิใจเร่ืองธุรกิจ 

(3) กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่นๆ  เช่นกลุ่มเกษตร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังมี

จ านวนไม่น้อยท่ีประสบปัญหาการขาดทุนจากการด าเนนิงาน โดยมีสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองการทุจริต การขาดระบบการควบคุมภายใน การขาดทักษะและประสบการณ์ในด้าน

บริหารจัดการโดยตัง้ข้อสังเกตว่า กลุ่มอาชีพท่ีจัดตัง้ขึ้นโดยการสนับสนุนของหนว่ยงานรัฐ สมาชิก 
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มักจะไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มอย่างท่ีควรจะเป็นและอาจเอนเอียงไปในการ

สนับสนุนทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของสมาชิก ในขณะเดียวกันก็พบว่าทางตรงกันข้ามกลุ่ม

อาชีพท่ีเกิดจากการรวมตัวโดยสมัครใจมักจะประสบความส าเร็จเนื่องจากสมาชิกมีความสนใจและ

มีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่มดีกว่า 

2.4.2.2 กรอบทิศทางการด าเนนิงาน 

(1) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 

บนวิถีของ “สหกรณ์” ในฐานะการเป็นองค์กรของสมาชิกเพ่ือสมาชิกโดย

สมาชิกนั้น การท่ีสหกรณ์จะสามารถเป็นท่ีพ่ึงในการยกระดับฐานความเป็นอยู่ของสมาชิก บน

หลักการร่วมมือกันได้นั้น จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีสหกรณ์ จะต้ อ งมีการก าหนดกรอบทิศทางในการ

ด าเนนิงาน ท่ีค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ท้ังปัจจัยภายใน ได้แก่ ตัวสมาชิก เงินทุน 

และทรัพยากรท่ีมีอยู่ตลอดจนมีการพิจารณา ถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงานของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง นโยบายรัฐ คู่แข่งขันทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและ

สังคม ฯลฯ มิเช่นนั้นย่อมเป็นการยากท่ีสหกรณ์จะด ารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและย่ังยืน อย่างท่ีเรา

มักจะเห็นจากประสบการณ์ท่ีสหกรณ์หลายแห่ง ตอ้งประสบปัญหาขาดทุน ธุรกิจโรงสีของสหกรณ์

หลายแห่งตอ้งปิดกิจการลง 

จากการส ารวจสถานการณ์ของทีมวิจัยค้นพบว่า สหกรณ์ ท่ีจดทะเบียน

ส่วนใหญ่ยังขาดการวางแผน หรือก าหนดกรอบทิศทางในลักษณะดังกล่าว จึงท าให้สหกรณ์บาง

แห่ง ท่ีมีเงินส่วนเหลือ มุ่งม่ันแต่จะน าเงินไปลงทุนซื้อพันธบัตร โดยไม่ได้ค านึงถึงแนวทาง การ

ร่วมมือช่วยเหลอืกันระหว่างสหกรณ์ ในพ้ืนท่ีจังหวัด อันเป็น วิถีของสหกรณ์ท่ีควรจะเป็น สหกรณ์

การเกษตรส่วนใหญ่ก็มักจะด าเนนิธุรกิจตามกระแส อาทิ กรณีตัวอย่างของสหกรณ์การเกษตรบาง

แห่งท่ีขานรับนโยบายของรัฐ ในการด าเนินการโครงการปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุเพ่ือขายเมล็ดพันธ์ุให้

เกษตรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น ๆ  ในขณะท่ียังคงท้ิงให้สมาชิกสหกรณ์ของตนตอ้งไปพ่ึงพาบริการ

จากโรงสีท่ีรับซื้อข้าวเปลอืกในราคาต่ ากว่าท่ีควรจะเป็นหรือผู้จัดการสหกรณ์เกษตรหลายแห่งท่ี

พยายามขยายธุรกิจไปพร้อม ๆ กันท้ัง โรงสีข้าว โรงปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุและป๊ัมน้ ามัน โดยไม่ได้

ตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีมีคู่แข่งในธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นจ านวนมากอันเป็นสาเหตุของการน าไปสู่

ปัญหาการขาดทุนในท่ีสุด 

(2) สหกรณ์ภาคประชาชน  

พบว่ากลุ่มองค์กรการเงิน ซึ่งมักมีผู้น าความคิดและกรอบทิศทางในการ

ด าเนนิงานท่ีเนน้ไปท่ีการส่งเสริมการออม การให้เงินกู้ ตลอดจนการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกนั้นหากใน

ระยะเร่ิมแรกท่ีกลุ่ม/องค์กร ยังมีทุนด าเนนิงานไม่มากนัก ก็ไม่มีอุปสรรค แตใ่นบางกลุ่มท่ีเร่ิม มีทุน

ด าเนนิงานสูงขึน้ มีเงินทุนส่วนเหลื่อมมากขึน้ก็มักประสบปัญหาเกี่ยวกับ การตัดสนิใจ เร่ืองของกรอบ
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ทิศทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และพบว่าบางกลุ่มน าเงินไปลงทุนในธุรกิจ แล้วประสบปัญหา

ขาดทุนซึ่งย่อมส่งผลกระทบมาถึงสมาชิกในท่ีสุด จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีแนวทางการหนุน

เสริมให้กลุ่ม/องค์กรประชาชนเหล่านัน้ มีกระบวนการในการก าหนดกรอบทิศทางในการด าเนินงาน

อย่างถูกตอ้งเหมาะสมโดยเร็ว 

ในสถานการณ์ของกลุ่มอาชีพก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกลุ่มองค์กร

การเงิน กล่าวคือ ยังขาดกรอบทิศทางการด าเนนิงานท่ีเหมาะสม ท าให้ กลุ่มอาชีพหลายแห่งใน

บางพ้ืนท่ีจังหวัดไม่สามารถด าเนนิการท่ีคาดหวังได้ และตอ้งเผชิญกับ ปัญหาการขาดทุน ปัญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตในกลุ่มสตรี ปัญหาสินค้าจ าหนา่ยไม่ได้ในกลุ่ม OTOP เป็นตน้ 

2.4.2.3 การมีสว่นร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัย

ส าคัญต่อความส าเร็จของสหกรณ์ บนหลักการพ้ืนฐานท่ีว่า สหกรณ์เป็นองค์กรของสมาชิกเพ่ือ

สมาชิกโดยสมาชิก ในการส ารวจของทีมวิจัยส าหรับสถานการณ์ การด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดอาจสรุปประเด็นส าคัญๆได้ดังนี้ 

(1) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนส่วนใหญ่จะประสบ

ปัญหาเร่ืองการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการ กล่าวคือ ข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่ง

ก าหนดให้สมาชิกในฐานะเจ้าของเข้าไปก าหนดนโยบาย เลื อกตัง้กรรมการด าเนินงาน และอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งในทางปฏิบัติก าหนดให้มีปีละ 1 คร้ัง นั้น  

สหกรณ์ส่วนใหญ่มีสมาชิกเข้าไปร่วมประชุมใหญ่น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีจะท า

ให้สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนไม่สามารถรับทราบความคิดเห็นและก าหนดนโยบายตามความต้องการ

ของสมาชิกได้  และเม่ือเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดวัฒนธรรมองค์กรในทิศทางท่ีนโยบายถูกก าหนดโดย 

คณะกรรมการด าเนินการ หรือฝ่ายจัดการ ซึ่งท าให้  ผลประโยชน์ตกไปอยู่กับกลุ่มพรรคพวกของ

ตนในสหกรณ์หลายแห่งท่ีมีปรากฏการณ์ขึ้นเนื่องๆ 

(2) กลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน พบว่าในกลุ่มการเงินซึ่งผู้น ามีความมุ่งม่ัน

ทุ่มเทนั้นได้ใช้ความพยายาม และก าหนดกรอบทิศทางในการด าเนินงานท่ีท าให้สมาชิกเข้ามามี

ส่วนในการบริหารจัดการและเป็นไปในทิศทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่า ในกลุ่มอาชีพ  

ซึ่งบางกลุ่มท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐนั้น  สมาชิกอาจไม่ตระหนักเห็นความส าคัญของการรวม

เป็นกลุ่มอาชีพ  จึงท าให้กลุ่มไม่สามารถด าเนินงานหรือให้บริการท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก แต่

อย่างใด จึงคงเป็นเพียงการจัดตัง้กลุ่มขึน้มาแค่ในนาม และปรากฏให้เห็นเป็นจ านวนมากในพ้ืนท่ี

จังหวัด 

2.4.2.4 การบริการท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์กร 

(1) กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
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บทบาทการด าเนนิงานของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ในประเด็นของบริบทท่ี

ควรจะเป็นตามหลักการและเจตนารมณ์ขององค์กร พบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปท่ีธุรกิจ 

เช่น การให้เงินกู้ การจ าหน่ายปัจจัยการผลิต การจ าหน่ายผลผลิต การแปรรูป โดยมิได้ค านงึ ถึง

ประเด็นของบริการท่ีพึงมีตอ่สมาชิกตามบริบทของสหกรณ์ในการบรรลุเป้าหมายของการยกระดับ

ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ดังนัน้ แม้สหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งท่ีมีก าไรหลายร้อยล้านก็ยังเนน้ไป

ท่ีการสร้างส านักงานสหกรณ์ท่ีหรูหราใหญ่โต แตไ่ม่ได้สนใจเร่ืองการจัดสวัสดิการเพ่ือสมาชิกอย่าง

ท่ีควรเป็นอย่างเช่น การจัดสวัสดิการของกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีมีต่อสมาชิกของตน สหกรณ์

การเกษตรส่วนใหญ่ก็มักจะเนน้ การด าเนนิธุรกิจโรงสี ธุรกิจป๊ัมน้ ามัน โดยมิได้ ตระหนักว่าจะท า

อย่างไรจึงจะ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกสหกรณ์ท่ีท านาแล้วมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จาก

การขายข้าว หรือท าอย่างไรสมาชิกสหกรณ์จึงจะมีพันธ์ุข้าวทนทานโรคแมลง และมีผลผลิตต่อไร่สูง

กว่าท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน โดยพบว่าวิสัยทัศน์การด าเนนิธุรกิจด้านการส่งเสริมการเกษตรยังมีปรากฏอยู่

ในความนกึคิดของฝ่ายบริหารจัดการในสหกรณ์การเกษตรเป็นสว่นน้อย 

(2) กลุ่มการเงิน 

ประเด็นของบริบทการด าเนินงานของกลุ่มการเงินในด้านการบริหารตาม

ความคาดหวังของสมาชิกนั้นอาจสรุปได้ว่า เป็นไปอย่างเหมาะสมท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มการเงิน

มีสมาชิกท่ีคุ้นเคย และมีแผนด าเนินงาน จ ากัด จึงท าให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 

นโยบายด้านบริการได้อย่างเหมาะสมแต่อาจมีปัญหาในอนาคตหากไม่มีการพัฒนาวิสัยทัศนแ์ละ

ทักษะด้านการบริหารจัดการแก่ผู้น า/และฝ่ายบริหารจัดการ 

(3) กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่น ๆ 

พบว่ามีท้ังท่ีมีการด าเนนิงานตามเจตนารมณ์และท่ียังท่ีไม่สามารถเป็นไป

ตามเจตนารมณ์ได้โดยพบว่ามีข้อจ ากัดอยู่หลายประการแตป่ระเด็นท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่  จุดเร่ิมต้น

ของการจัดตัง้และด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร ในกรณีท่ีกลุ่ม/องค์กรตั้งขึน้โดยการรวมตัวโดยความ

สมัครใจหรือความต้องการของสมาชิกมักจะมีบริบทการด าเนินงานท่ีเป็นตามเจตนารมณ์ของ

องค์กรมากกว่าในกรณีท่ีองค์กรเกิดขึน้จากการสนับสนุนจากภายนอก 

2.4.3 เครือข่ายพันธมิตร  ในท่ีนี้หมายถึง การท่ีกลุ่ม/องค์กรมีความร่วมมือในลักษณะ

พันธมิตรบนพ้ืนฐานความตอ้งการของกลุ่ม/องค์กรท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ร่วมลงทุน ร่วมเสี่ยง

ภัย และได้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะเป็นความร่วมมือในระยะยาว 

ซึ่งกลุ่ม/องค์กรจะเป็นพันธมิตรกันนั้นต้องมีกระบวนการวางแผน และด าเนินงานร่วมกัน มิใช่

ลักษณะของการให้กู้ การรับฝากเงิน การซื้อ-ขายร่วมกันในกรณีปกตท่ัิวไป ซึ่งจากข้อมูลของทีม

วิจัยพบว่าในลักษณะของกลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ังกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน และสหกรณ์ภาค

ประชาชน จะมีเครือข่ายในลักษณะนี้น้อยมาก เครือข่ายพันธมิตรท่ีมีปรากฏอยู่เดิมในพ้ืนท่ีจังหวัด 
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มักเป็นไปในลักษณะของเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของระเบียบข้อบังคับ และภายใต้การหนุน

เสริมของหนว่ยงานรัฐ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนัน้จึงมักเห็นแต่ชื่อของเครือข่ายท่ีมีปรากฏ แต่

มักไม่มีธุรกรรมในเชิงธุรกิจ วิทยาการ เกิดขึ้นแต่อย่างใด(รายละเอียดหาดูได้จากรายงานวิจัย

จังหวัด) ท้ังนี้อาจสรุปให้เห็นรูปแบบของเครือข่ายพันธมิตรในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเป็นอยู่ ดังรายละเอียด

ในตารางท่ี 2.3  

ตารางท่ี 2.3 รูปแบบเครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีจังหวัด ก่อนเร่ิมโครงการฯ 

 

รูปแบบเครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีจังหวัด ตัวอย่างเครือข่ายท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

1. เครือข่ายในแนวดิ่ง (Vertical integration) 

    เป็นการร่วมมือกันในแนวดิ่ง ในลักษณะของการท่ี

กลุ่ม/องค์กรขั้นปฐมในระดับต าบลหรืออ าเภอรวมตัว

กันจัดตัง้องค์กรกลางเพ่ือให้ท าหนา้ท่ีบริการ/

ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรสมาชิก

เพ่ือประโยชน์ท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ/

ประสิทธิผลมากขึน้ อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันท าให้เกิดการประหยัดและหนุนเสริมท่ีจะท า

ให้เกิดปริมาณธุรกิจมากขึน้ โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์

ของเครือข่ายในแนวตัง้มีท้ังในเชิงธุรกิจและสังคม 

 

• ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด 

• ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด 

• เครือข่ายสัจจะออมทรัพย์จังหวัด 

• เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านระดับจังหวัด 

     ฯลฯ 

 

 

 

 

2. เครือข่ายในแนวราบ (Horizontal 

integration) 

    เป็นการร่วมมือกันในระหว่างกลุ่ม/องค์กรพ้ืนท่ี

จังหวัด โดยอาจเกิดได้ในหลายลักษณะ เช่น เกิ ด

จากการหนุนเสริมของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนา

เอกชน การรวมตัวกันโดยธรรมชาติบนพ้ืนฐานของ

ความสมัครใจ หรือจากการสนับสนุนของปราชญ์

ชาว บ้าน  และนัก วิช าการโดยเค รือข่ ายอาจมี

วัตถุประสงค์ท้ังในเชิงธุรกิจ สังคมและอื่น ๆ  

 

• ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ 

• ชมรมสหกรณ์จังหวัด 

• เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

• เครือข่าย OTOP จังหวัด 

• เครือข่ายอนุรักษ์ฯ 

• เครือข่ายร้านลอยฟ้า 

• เครือข่ายท่องเท่ียว ฯลฯ 
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ตารางท่ี 2.2  สถานการณ์การด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน พ้ืนท่ีจังหวัดก่อนเร่ิม

โครงการ 

 

ประเภท

กลุ่ม/

องค์กร 

สถานภาพ

ทางกฎหมาย 
บริบทการด าเนนิงาน 

เครือข่าย

พันธมิตรตาม

กรอบแนวคิด

โครงการ นติิ

บุคคล 

ไม่ใช่

นติิ

บุคคล 

ผล

ประกอบการ 

มีการวางแผน

ท่ีค านงึถึง

ปัจจัย

สภาพแวดล้อม 

การมีสว่น

ร่วมของ

สมาชิกใน

การบริหาร

จัดการ 

บริการ

เป็นไปตาม

ความ

คาดหวัง 

ก าไร ขาดทุน มี ไม่มี มาก นอ้ย มาก นอ้ย 
มี

ปรากฎ 

ไม่มี

ปรากฎ 

กลุ่ม

สหกรณ์

ท่ีจด

ทะเบียน 

            

กลุ่ม

องค์กร

การเงิน 
            

กลุ่ม

อาชีพ/

อื่นๆ 
            

 

หมายเหตุ   :    หมายถึง เป็นไปตามประเด็นท่ีก าหนดในตาราง 
 

               หมายถึง ไม่เป็นไปตามประเด็นท่ีก าหนดในตาราง 
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บทที่ 3 

รูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัด 
 

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดในท่ีนี้มีวัตถุประสงค์

ส าคัญท่ีจะสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนแก่กลุ่ม/องค์กรประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่การเป็ นท่ีพ่ึงของ

สมาชิกตามเป้าหมายของสหกรณ์ โดยกรอบแนวคิดท่ีชุดโครงการประสานงานได้ก าหนดไว้เป็น

แนวทางการด าเนนิงานการสร้างเครือข่ายพันธมิตร มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

• เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในนามของกลุ่ม/องค์กรประชาชน 

• การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรมีความมุ่งหมายส าหรับการร่วมมือกันในระยะยาว 

• การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรควรด าเนนิการระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีมีกรอบ

ทิศทางในการด าเนนิงานท่ีชัดเจน 

• การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรควรเป็นไปในลักษณะท่ีเกิดจากความตอ้งการของกลุ่ม/

องค์กรด้วยความสมัครใจ 

• ภารกิจของทีมวิจัยในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร คือ การจัดเวที และการหนุนเสริมให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างวิสัยทัศน์ และเสริมสร้างองค์ ความรู้ตา่ง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร แก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรประชาชน 

• กระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของแต่ละทีม ขึน้อยู่กับการพิจารณาของทีมวิจัย

ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 

3.1 รูปแบบและกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร 

 

ทีมวิจัยจังหวัดแต่ละทีมได้ด าเนนิการวิจัย ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory action research) โดยใช้เวลา 2 ปีมีกระบวนการท างานสร้างเครือข่ายพันธมิตร

และผลการด าเนินงานในส่วนของการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ โดยในท่ีนี้จะสรุปให้เห็นในรูปของ Data 

Flow Diagram1 ซึ่งจะช่วยให้เห็นขั้นตอนกระบวนการการท างานของทีมวิจัยแตล่ะทีมในพ้ืนท่ี 9 

จังหวัด ตลอดจนรูปแบบของการสร้างเครือข่ายท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพ้ืนท่ี 

                                                 
1
 Data Flow Diagram เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ระบบงานเพือ่น าไปสู่การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ในท่ีน้ีได้น ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการสร้างกระบวนการของทีมวิจัย ซ ึ่งจะชี้ให้เห็นปัจจัยน าเขา้ กระบวนการท่ีกลุ่มคน/องคก์รปฏิบัตใินแต่ละขั้นตอน ตลอดจน
ผลจากกระบวนการในการปฏิบัตติลอดจนแหล่งข้อมูลท่ีใชใ้นกระบวนการของทีมวิจัย  
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3.1.1 ทีมวจัิยจังหวัดสงขลา : มีขั้นตอนการด าเนนิการดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรเพ่ือคัดเลอืกเข้าร่วม

โครงการโดยผ่านเวทีชีแ้จงท าความเข้าใจแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน ์ พันธกิจ รูปแบบโครงสร้างของ

เครือข่ายพันธมิตรท่ีควรจะเป็น ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบให้มีเครือข่าย ในระดับจังหวัด และระดับ

อ าเภอ ภายใตว้ิสัยทัศน์ และพันธกิจของเครือข่ายท่ีก าหนดขึน้ 

(3) การหนุนเสริมให้มีการลงนามความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร และการ

แตง่ตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด 

(4) การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพ่ือการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเครือข่าย 

(5) การหนุนเสริมการปฏิบัตกิารเครือข่ายและขยายผล 
 

ผลการด าเนนิงานของทีมวิจัยจังหวัดสงขลาได้เครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอ าเภอดัง

รายละเอียดในรูปท่ี 3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดสงขลา 
 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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I รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ระดับอ าเภอ 
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II รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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3.1.2 ทีมวจัิยจังหวัดตรัง: มีขั้นตอนการด าเนนิการดังนี้ 

(1) การประชุมระดมความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจ และชี้ชวนเข้าร่วมโครงการเป็น

เครือข่ายพันธมิตร 

(2) การค้นหาปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนภารกิจของกลุ่ม/องค์กรท่ีควรจะเป็น 

(3) การก าหนดภารกิจเครือข่าย 

(4) การเลอืกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 

(5) การปฏิบัตกิารเครือข่าย 

(6) การจัดโครงการศกึษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(7) การตดิตามเพ่ือการขยายผลเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดตรัง 

 

 

 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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I รูปแบบเครือข่ายยางพาราตรัง 

 

 

 

II รูปแบบ เครือข่ายข้าวสารในจังหวัดตรัง 
 

                    

              

               

            
      

              

              

            

             
               

 
 

สกก.+ สกย. 

สมาชิก 
เครือข่าย 
โรงอัดก้อน 

เครือข่าย 
ชุมนุม
สหกรณ์ 

ส่งยางแผ่น 

แปรรูป น า้ยางสด 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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III รูปแบบเครือข่ายการเงินในจังหวัดตรัง 
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IV รูปแบบเครือข่ายร้านลอยฟ้า 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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V รูปแบบเครือข่ายท่องเที่ยว 
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 VI รูปแบบเครือข่าย OTOP 

 

          
OTOP     

             

            
   

           
   

          

           
        

           
      

         
      /       

                  
                

        
       

            
     

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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VII รูปแบบเครือข่ายอนุรักษ์ 

         
        

           
        

           
      

           

           
             

        
               
            

                  

                 
             

             

    
       

 
 

3.1.3 ทีมวจัิยจังหวัดเพชรบุรี : มีขั้นตอนการด าเนนิการดังนี้ 

(1) การจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับกลุ่ม/องค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการ และวางรูปแบบ

เครือข่ายพันธมิตร เป็น “เครือข่ายสัมพันธภาพสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี: PNA” 

(2) การเลอืกตั้งคณะกรรมการเครือข่าย PNA และการพัฒนาศักยภาพและความ

พร้อมของคณะกรรมการ PNA ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(3) การหนุนเสริมการจัดแผนพัฒนา สหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรตา่ง ๆ 

(4) การหนุนเสริมการจัดท าแผนพัฒนา PNA 

(5) การขยายผลเครือข่าย PNA ในระหว่างกลุ่มเกษตรกรตา่ง ๆ ในจังหวัด 

(6) การพัฒนาวิสัยทัศน์ และทักษะประสบการณ์ของผู้น ากลุ่ม/องค์กรประชาชน

และกรรมการเครือข่าย PNA โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานในกลุ่ม/องค์กร

และสหกรณ์ท่ีน่าสนใจ 

(7) การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพันธมิตร PNA ภายใต้การ

หนุนเสริมของทีมวิจัย 

ผลการด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดเพชรบุรี ได้เครือข่ายพันธมิตร ใน

รูปของสัมพันธภาพสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี : Petchburi Network Alliance (PNA) ดังรูปท่ี 3.3 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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รูปท่ี 3.3 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดเพชรบุรี 

I เครือข่ายพันธมิตรเพชรบุรี PNA 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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3.1.4 ทีมวจัิยจังหวัดสุพรรณบุรี : มีขั้นตอนด าเนนิงานดังนี้ 

(1) การจัดเวทีพบปะระหว่างผู้น ากลุ่ม/องค์กร เพ่ือเชิญชวนกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วม

โครงการ 

(2) การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม/องค์กร และการวางกรอบแนวคิดการสร้าง

เครือข่าย 

(3) การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือให้สมาชิกเป็นสมาชิกโครงการน าร่องปุ๋ย 

(4) การคัดเลอืกแกนน าเครือข่าย เพ่ือเข้าร่วมประชุมแกนน าเครือข่าย 

(5) การลงนามข้อตกลงร่วมกัน 

(6) การก าหนดแผนปฏิบัติการเครือข่าย 

(7) การปฏิบัตติามแผนเครือข่าย/ตดิตามประเมินผล/การหนุนเสริม 

(8) การเปลี่ยนตัวแกนน าเครือข่าย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระหว่างพันธมิตร

เครือข่าย 

(9) การศึกษาดู งาน และการประชุมกรรมการเครือข่ายประจ าเดื อนเพ่ือการ

ตดิตามและหนุนเสริมจากทีมวิจัย 

ผลการด าเนนิการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เครือข่ายตา่ง ๆ ท่ี

ส าคัญ ได้แก่ ดังรูปท่ี 3.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4  กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัด

สุพรรณบุรี 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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III  ธุรกิจข้าวสาร 
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IV ธุรกิจข้าวเปลือกและโรงสี 
 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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3.1.5 ทีมจังหวัดสระบุรี : มีขั้นตอนการด าเนนิงานดังนี้ 

(1) การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรตามพ้ืนท่ีตา่ง ๆ เพ่ือ

ชี้แจงท าความเข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

(2) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกลุ่ ม/องค์กรเพ่ือการวางแผนการ

ด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย 

(3) การรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ 

(4) การประชุมเครือข่าย และการก าหนดแม่ข่ายในกลุ่มเครือข่ายตา่ง ๆ 

(5) การปฏิบัตกิารเครือข่ายภายใตก้ารหนุนเสริมของทีมวิจัย 

(6) การตดิตามหนุนเสริมการด าเนนิงานเครือข่าย 

ผลการด าเนนิการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดสระบุรีได้เครือข่ายตา่ง ๆ ท่ีส าคัญ 

ได้แก่ เครือข่ายโรงสีข้าว เครือข่ ายโคนม เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายปุ๋ยเคมี และเครือข่าย

เงินทุน  

ดังรายละเอียดในรูป ท่ี 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 3.5 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดสระบุรี 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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I เครือข่ายโรงสีข้าว 
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II เครือข่ายโคนม 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 

36 

III เครือข่ายปุ๋ยเคมี 
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IV เครือข่ายเงินทุน 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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3.1.6 ทีมจังหวัดขอนแก่น : มีขั้นตอนการด าเนนิงานดังนี้ 

(1) การประชุมชี้แจงผู้น ากลุ่ม/องค์กรประชาชนและชี้ชวนเข้ าร่วม โครงการฯ 

จ าแนกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่ม/องค์กรทางการเงิน 

กลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่น ๆ 

(2) การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการเชื่อมโยง

เครือข่ายตน้แบบ 

(3) การประสานงานกับคณะกรรมการ องค์กรตน้แบบ 

(4) การคัดเลือกกลุ่ม/องค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ท่ีมี

ความพร้อม 5 แห่ง 

(5) แบ่งทีมงานจ าแนกตามเครือข่ายท่ีก าหนด เพ่ือการหนุนเสริมกระบวนการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ 

(6) การสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาจุดร่วมในการประสานผลประโยชนข์องเครือ 

ข่าย ควบคู่กับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรร่วมเครือข่าย 

(7) การท าบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาชิกเครือข่าย และการจัดท าแผนเครือข่าย 

(8) การปฏิบัติการเครือข่าย และการหนุนเสริมของทีมวิจัย ในการฝึกอบรมผู้น า

กลุ่ม/องค์กรในการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรในเครือข่าย 

ผลการด าเนนิการของทีมวิจัยได้ เครือข่ายองค์กรการเงิน และเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด

ขอนแก่น ดังรายละเอียดในรูปท่ี 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 

38 

        
    -                
                        
                       4      

        -                        
                              
                           
        -                             
                                    

               

        /                 

  
   
  
   
   
  
  

   

I                
       

II                
              

             -                       
                                            
                                          
             -                          
                           
             -                                   
                                    

       -                 /       
                                /
                             5     
       -                             

        
             

        /           /                      /                 

        /            /           /      

       

  
  

   
    

  

  
    
    

        -                     /      
                 
        -                      /      
        -                       
                                

        -                              
                             
        -                
        -                           

        /                       /           /      /       /
                     

       /   
           
         

       
         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดขอนแก่น 

I เครือข่ายการเงิน 

 

          
              
         

            
           
            

          
        
       

          
     

                  
        
        

          
       

            
     

          
    

         

          
           

    
     
         

           

                  

                
              

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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II เครือข่ายสหกรณ์ 
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3.1.7 ทีมวจัิยจังหวัดเลย : มีขั้นตอนการด าเนนิงานดังนี้ 

(1) การประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีต่างๆ และชี้ชวนเข้า

ร่วมโครงการฯ 

(2) การประชุมเตรียมการในระหว่างนักวิจัย เกี่ยวกับแผนการด าเนนิการ 

(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท ากรอบทิศทางในการด าเนินงานของกลุ่ม/

องค์กร 

(4) การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือค้นหารูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย 

(5) การก าหนดแผนปฏิบัตกิารเครือข่าย ภายใตก้ารหนุนเสริมของทีมวิจัย 

ผลการด าเนินการของทีมวิจัยได้เครือข่าย เงินทุนและเครือข่ายอาหารสัตว์ ดังรายละเอียด 

ในรูปท่ี 3.7  

 

 

 

 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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รูปท่ี 3.7 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดเลย



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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I เครือข่ายเงินทุน 
 

    

 
        .       

      .       

 
 เครอืข่ายเงินทุนหลักๆ จ านวน 4 เครอืข่าย 

 

II เครือข่ายการเรียนรู้ 
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         .         

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 

42 

III เครือข่ายอาหารสัตว์ 

 

ทีมวจัิยจังหวัดเชียงใหม่ : มีขั้นตอนการด าเนนิงานดังรายละเอียดดังนี้ 

(1) การประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในท่ีประชุมเครือข่ายตา่ง ๆ ท่ีมี

อยู่เดิมท่ีส าคัญ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด เครือข่ายสหกรณ์ ฯลฯ ใน

ขณะเดียวกันก็เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

(2) การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ในระหว่างผู้น ากลุ่ม/องค์กรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

(3) การจัดตัง้คณะกรรมการ ชมรมเครือข่าย 

(4) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่แกนน าเครือข่าย ผู้น ากลุ่ม/องค์กรท่ีสนใจ 

(5) การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

เครือข่าย  

(6) การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ การศกึษาดูงานและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(7) การจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างสหกรณ์ และกลุ่ม/องค์กรตามพ้ืนท่ี 

(8) การจัดประชุมเพ่ือวางแผนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ภายใตก้ารหนุนเสริมของทีม

วิจัย  

(9)  

 

 ลุ่ม  ษต    

ส    ์  มท  พย์ 

ส    ์     ษต  

ส    ์
บ      

     
    .         

     
    .         

ส    ์     ษต    สะพุ ศ ูย์ ล    บซ้ื     สดข ย     ค ด ตใ ้  บส    ์โค ม 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 

43 

        

   -                          
                                    
                
   -                   
   -                               

   -                  
   -                              
                   
            /         

   -                       
   -           
   -                       

   -                              
               I           CCA

               

             
       

           
       

Mind Mapping

        /    /      /                     /       /            

        
                 

            /        

   -                          
   -                       
             /                 

        /                       

ผลการด าเนนิงานของทีมวิจัย ได้เครือข่ายสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรูปท่ี 3.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัด

เชียงใหม่



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                 
โครงการประสานงานเพ่ือการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด”) 
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I เครือข่ายสัมพันธภาพสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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3.1.3 ทีมวจัิยจังหวัดล ำพูน : มีขั้นตอนการด าเนนิงาน ดังตอ่ไปนี้ 

(1) การศกึษาทักษะระหว่างทีมวิจัยเพ่ือสร้างความชัดเจนในเร่ืองกรอบแนวคิดการวิจัย 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม/องค์กร และสร้างความเข้าใจกับผู้น ากลุ่ม/องค์กร

ในพ้ืนท่ีต่างๆ 

(3) การสร้างเวทีวิเคราะห์สภาพการณ์ในเวทีชาวบ้านในการแวดล้อมของกลุ่ม/

องค์กร  เพ่ือท าแผนกลยุทธ์กลุ่ม/องค์กรตา่งๆภายใต้กระบวนการมีสว่นร่วมของ

ผู้น า/ทีมวิจัย 

(4) การพัฒนาศักยภาพของผู้น ากลุ่ม/องค์กร 

(5) การหนุนเสริมการสร้างเครือข่าย และการปฏิบัติการเครือข่ายในแตล่ะพ้ืนท่ี  

โดยการเสวนากลุ่ม 

(6) การศกึษาดูงาน  และกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ  เพ่ือปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 

(7) การตดิตามงาน  และสรุปผลงานเครือข่ายอย่างสม่ าเสนอ 

ผลการด าเนินการของทีมวิจัย  ได้เครือข่ายท่ีส าคัญได้แก่ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์, กลุ่ม

ออมทรัพย์  เครือข่ายกลุ่มน้ าลี้, เครือข่ายกลุ่มทุ่งหัวช้าง, กลุ่มเกษตรกรอ าเภ อบ้านโฮ่ง, กลุ่ม

เกษตรกรอ าเภอแม่ทา และเครือข่ายทรัพยากร ดังรูปท่ี 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและรูปแบบเครือข่ายของทีมวิจัยจังหวัดล าพูน 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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I เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ 
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II เครือข่ำยลุ่มน้ ำลี้ 
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III เครือข่ำยชุมนุมสหกรณ์จังหวัดล ำพูน 
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IV เครือข่ำยกลุ่มทุ่งหัวช้ำง 
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V เครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
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VI เครือข่ำยกลุ่มเกษตรกรอ ำเภอแม่ทำ 
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VII เครือข่ำยทรัพยำกร 
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3.2 วธิีกำรและเครื่องมือท่ีใช้ในกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร 
 

จากการด าเนินงานของทีมวิจัยในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ดังรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะ

สังเกตเห็นว่าทุกทีมจะเร่ิมตน้ด้วยกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/องค์กร โดยอยู่บน

พ้ืนฐานของควำมสมัครใจของผู้น ำกลุ่ม/องค์กรเป็นส าคัญ เพ่ือมิให้เครือข่ายพันธมิตรท่ีเกิดขึ้น

เป็นไปตามกระแสหรือเกิดขึน้จากนโยบายรัฐโดยมิได้เป็นภารกิจของกลุ่ม/องค์กรแต่อย่างใด ทีม

วิจัยส่วนใหญ่จะเน้นวิธีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้มากกว่าท่ีจะวิธีการให้ความรู้ซึ่งเปรียบเหมือนกำร

ส่งผ่ำนข้อมูลข่ำวสำร 2 ทำง ซึ่งย่อมจะได้ประโยชนท้ั์งแก่ทีมวิจัยเองและส าหรับผู้น ากลุ่ม/องค์กร

และบริบทของเครือข่ายท่ีเกิดขึน้จะสามารถบรรลุเจตนารมณ์ตามหนา้ท่ีกลุ่ม/องค์กรคาดหวังได้ในท่ีสุด 

วธิีกำรและเครื่องมือท่ีใช้ในขบวนกำรสร้ำงเครือข่ำย/พันธมิตรของทีมวจัิย  ซึ่งมี

จุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะให้ผู้น ากลุ่ม/องค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยในเร่ืองของการตระหนัก

เห็นความส าคัญของการก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กรในระยะยาวโดยค านงึถึง

ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม/องค์กรเหล่านัน้มีวิสัยทัศนเ์ชิงกลยุทธ์หรือกล่าว

อีกนัยหนึ่งคือการมองเห็นแนวทางหรือภาพของการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรท่ีจะเป็น ซึ่งจะ
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น าไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรท่ีจะช่วยสร้างความย่ังยืนแก่กลุ่ม/องค์กร เพ่ือการเป็นท่ี

พ่ึงของสมาชิกตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึงวิธีการและเคร่ืองมือท่ีทีมวิ จัยในการสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรซึ่งท่ีส าคัญๆมีดังนี้ (รายละเอียดอ่านจากรายงานวิจัยชุดทีมจังหวัด) 

• เทคนคิการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีเป็น

โอกาส (Opportunties) อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง (Strengthes) และจุดอ่อน (Weaknesses) 

ของกลุ่ม/องค์กร 

• การสนทนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภายใตก้ารให้ค าปรึกษาของวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญใน

แตล่ะประเด็น 

• เทคนคิการระดมสร้างสรรค์ : AIC 

• การประชุมสัมมนาระดมความคิด (Brain Storming) 

•  การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบโดยใช้ Problem Tree ฯลฯ 

 

3.3  วธิีกำรในกำรปฏิบัติท่ีดีส ำหรับกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร 

ก่อน ท่ีจะกล่าวถึ งวิธีการในทางปฏิบัติท่ีดี  (Best Practice) ส าหรับการส ร้างเค รือข่าย

พันธมิตรในพ้ืนท่ีจังหวัดนั้น จะได้กล่าวถึงข้อสรุปส าหรับแนวทางปฏิบัตท่ีิทีมวิจัยเลือกใช้ในพ้ืนท่ี

จังหวัดซึ่งอาจสรุปได้ 3 แนวทางดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 

3.3.1 แนวทำงท่ี 1: (รูปท่ี 3.10) จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนนิงานท่ีส าคัญ ขั้นตอน

ได้แก่ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง เร่ิมต้นจากทีมวิจัยจัดเวทีชี้แจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความ

เข้ มแข็งและการสร้างเครือข่ ายพันธมิตรแก่ ผู้น ากลุ่ม /องค์กรในพ้ืน ท่ีจังหวัด  ซึ่งหลั งจาก

กระบวนการในขั้นตอนนี้ทีมจังหวัดจะได้กลุ่ม/อ งค์กรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะมีความ

แตกตา่งกันในแตล่ะพ้ืนท่ี  โดยบางพ้ืนท่ีจังหวัดจะมีกลุ่ม/องค์กรท่ีสนใจในเบ้ืองตน้เป็นจ านวนมาก 

แต่ในบางพ้ืนท่ีจังหวัดจะมีกลุ่ม/องค์กรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการไม่มากนัก ท้ังนี้มีปัจจัยท้ังจากทีม

วิจัยเองและปัจจัยท่ีมาจากผู้น ากลุ่ม/องค์กร 

ข้ันตอนท่ีสอง คือการหนุนเสริมของทีมวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/

องค์กรท่ีเข้าร่วมโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ ท่ีเกี่ยวข้องใน

การบริหารจัดการองค์กรให้รู้จักการวางแผนการด าเนนิงานในระยะยาวท่ีค านึงถึงปัจจัยสภาพ 

แวดล้อมขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม/องค์กรสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าโอกาสท่ีมีอยู่มาเสริม

จุดแข็งและลดจุดอ่อนเพ่ือการด าเนนิงานท่ีเข้มแข็งอันจะส่งผลดีแก่สมาชิกตามเจตนารมณ์ ซึ่งใน
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การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง
/แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/

องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง
/แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/

องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การหนุนเสริมการจัดท ากรอบทศิทางการด าเนินงาน/
การวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร

การหนุนเสริมการจัดท ากรอบทศิทางการด าเนินงาน/
การวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรด้านวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรด้านวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

กลุ่ม/องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

วสัิยทัศน์การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกรอบแนวคดิ

ขั้น ตอนนี้นอกจากจะท าให้ทุกส่วนฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากลุ่ม/องค์กรแล้วยังจะ

มองเห็นแนวทางของการร่วมมือกับกลุ่มองค์กรอื่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรอย่างย่ังยืน 

ข้ันตอนท่ีสำม คือกระบวนการหนุนเสริมของทีมวิจัยให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือตาม

กรอบแนวคิด “เครือข่ายพันธมิตร” ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ย่อมมีความหลากหลายอันเนื่องมาจากบริบทของ

จังหวัดและความต้องการของกลุ่ม/องค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจเป็นไปได้ท้ัง เครือข่ำย

พันธมิตรตำมพ้ืนท่ี เช่น เครือข่ายลุ่มน้ าลี้ ท่ีเกิดจากความร่วมมือของสหกรณ์ในเขตอ าเภอลี้ และอ าเภอ

ทุ่งหัวช้าง เพ่ือร่วมมือกันท าโครงการความร่วมมือในเร่ืองล าไย ปุ๋ย และเงิ นกู้  เป็นต้น เครือข่ำย

พันธมิตรทำงธุรกิจ เช่น เครือข่ายธุรกิจมันเส้ นสะอาดซึ่ งเกิดจากพันธมิตรสหกรณ์  5 แห่ง ได้แก่ 

สหกรณ์การเกษตรน้ าพอง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรกระนวน จ ากัด สหกรณ์เช่าท่ีดินคงมูลหนึ่ง จ ากัด 

สหกรณ์ เช่าท่ีดินคงมูลสอง จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่นจ ากั ด เครือข่ำยพันธมิตร

วชิำกำร ตัวอย่างเช่น เครือข่ายองค์กรการเงินจังหวัดขอนแก่น ท่ีมีพันธมิตรเป็นองค์กรการเงินและกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะร่วมมือกันพัฒนา เทคโนโลยีโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการเงิน ในระหว่างกลุ่ ม/องค์กรร่วมกัน  เครือข่ำยพันธมิตรทำงสังคม ตัวอย่างเช่ น 

สัมพันธภาพสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ (Change Mai Cooperative Alliance : CCA) ท่ีมีลักษณะเป็นเครือข่าย

ของสหกรณ์ พันธมิตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้น ากลุ่ ม/องค์กรสมาชิกในการ

พัฒนาร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 แนวทางการปฏิบัตใินการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ส าหรับแนวทางท่ี 1 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 

52 

     

การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง/
การเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง/
การเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การก าหนดกรอบทศิทางการด าเนินงานของเครือข่าย
พันธมติรภายใต้ศูนย์ประสานงาน/กรรมการเครือข่าย

การก าหนดกรอบทศิทางการด าเนินงานของเครือข่าย
พันธมติรภายใต้ศูนย์ประสานงาน/กรรมการเครือข่าย

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรเชิงวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรเชิงวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

วสัิยทัศน์การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกรอบแนวคดิ

การสร้างเครือข่ายพันธมติร
บนความสนใจร่วมกันระดับจังหวดั

การสร้างเครือข่ายพันธมติร
บนความสนใจร่วมกันระดับจังหวดั

 

3.3.2 แนวทางท่ี 2 : (รูปท่ี 3.11) 

 แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายตามแนวทางท่ี 2 ประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินการท่ี

ส าคัญ 4 ขั้นตอนและเร่ิมตน้ เช่นเดียวกันกับแนวทางท่ี 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การจัดเวทีชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวัด ซึ่งอาจ

จัดเวทีรวมในจังหวัดหรือแบ่งด าเนนิการตามอ าเภอ หรือในกลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีมีจุดมุ่งหมาย

คล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่มอาชีพ ก็ได้ 

ข้ันตอนท่ีสอง การสร้างเครือข่ายพันธมิตรบนความสนใจร่วมกันในระดับจังหวัด เช่นในกรณี

ของจังหวัดสงขลาท่ีเลอืกวิธีให้ผู้น ากลุ่ม/องค์กรประชาชนท่ีเห็นชอบเข้าร่วมโครงการ เซ็นสัญญาข้อตกลง

ร่วมกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดสงขลา เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะร่วมมือกันในระหว่างพันธมิตร

ท้ังจังหวัด 

ข้ันตอนท่ีสำม  การก าหนดกรอบทิศทางการด าเนนิงานของเครือข่ายพันธมิตรภายใตศู้นย์

ประสานงานเครือข่ายหรืออาจจะเรียกว่ากรรมการเครือข่าย ภายใตก้ระบวนการมีสว่นร่วม 

ข้ันตอนท่ีส่ี การสร้างเครือข่ายพันธมิตรซึ่งอาจจ าแนกตามพ้ืนท่ี ธุรกิจ วิทยากร หรือ

เครือข่ายทางสังคม ตามความตอ้งการของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในระยะตอ่มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแขง็ / 
การเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม / องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวดั 

การสร้างเครือข่าย 

พนัธมิตรจ าแนก 

ตามพ้ืนท่ี 

การสร้างเครือข่าย 

พนัธมิตรทาง 
ธุรกิจ 

การสร้างเครือข่าย 

พันธมติรด้านวิทยาการ 

การสร้างเครือข่าย 

พนัธมิตรทาง 
สังคม 

การหนุนเสริมของทีมวจิยั 

เร่ืองการพฒันารูปแบบของเครือข่ายพนัธมติร 

ตามกรอบแนวคดิของโครงการ 

กลุ่ม / องค์กรที่สนใจ 

การหนุนเสริมของทีมวจิยั 

เร่ืองการก าหนดกรอบทิศทาง 
การด าเนินงาน 

รูปท่ี 3.11 แนวทางการปฏิบัตใินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรส าหรับแนวทางท่ี 2 

3.3.3 แนวทางท่ี 3 : รูปท่ี 3.12 

เป็นแนวทางการปฏิบัตท่ีิทีมวิจัยเร่ิมตน้จากเครือข่ายดังเดิมท่ีมีท่ีอยู่ในจังหวัดซึ่งเดิมอาจไม่

มีกิจกรรมร่วมกันหรือมีแตไ่ม่ต่อเนื่อง โดยทีมวิจัยจะด าเนนิการตามแนวทางดังนี้ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การเข้าร่วมเวทีเครือข่ายเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกรอบแนวคิดการสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรของโครงการฯ และชี้ชวนเข้าร่วมโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ีสอง การหนุนเสริมของทีมวิจัยในเร่ืองการสร้างกรอบทิศทางการด าเนนิการของ

กลุ่ม/องค์กรเพ่ือค้นหาแนวทางความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรกับกลุ่ม/องค์กรอื่น ควบคู่ไปกับ

การจัดเวทีเพ่ือพัฒนาแนวคิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตร 

ข้ันตอนท่ีสำม การสร้างเครือข่ายพันธมิตรตามความตอ้งการร่วมกันซึ่งอาจจะออกมาใน

รูปของเครือข่ายพันธมิตร ตามพ้ืนท่ี เชิงธุรกิจ เชิงวิทยาการหรือเครือข่ายทางสังคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 แนวทางปฏิบัตใินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรส าหรับแนวทางท่ี 3 

 

จากแนวทางการปฏิบัตท้ัิง 3 แนวทางดังกล่าวข้างตน้อาจชี้ให้เห็นข้อดี ข้อด้อยท่ีอาจเกิดขึน้

ในระหว่างการปฏิบัตไิด้ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง
/แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/

องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง
/แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/

องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การหนุนเสริมการจัดท ากรอบทศิทางการด าเนินงาน/
การวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร

การหนุนเสริมการจัดท ากรอบทศิทางการด าเนินงาน/
การวเิคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรเชิงวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรเชิงวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

กลุ่ม/องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

วสัิยทัศน์การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกรอบแนวคดิ

การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง/
การเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง/
การเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การก าหนดกรอบทศิทางการด าเนินงานของเครือข่าย
พันธมติรภายใต้ศูนย์ประสานงาน/กรรมการเครือข่าย

การก าหนดกรอบทศิทางการด าเนินงานของเครือข่าย
พันธมติรภายใต้ศูนย์ประสานงาน/กรรมการเครือข่าย

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรเชิงวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรเชิงวิทยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

วสัิยทัศน์การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกรอบแนวคดิ

การสร้างเครือข่ายพันธมติร
บนความสนใจร่วมกันระดับจังหวดั

การสร้างเครือข่ายพันธมติร
บนความสนใจร่วมกันระดับจังหวดั

ตารางท่ี 3.1  ข้อดี ข้อด้อยของการสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ส าหรับแนวทางปฏิบัตติา่งๆ 

 

แนวทำงกำรปฏิบัติ ข้อดี ข้อด้อย 

แนวทางท่ี 1 : 

        

 

- เป็น ไปตามกรอบแนว คิดขอ ง

โครงการท่ีต้องการให้การเชื่อมโยง

เครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์กร

เกิ ดขึ้ นหลัง จาก ท่ีกลุ่ม /องค์กรได้

วิเคราะห์ตนเองเกี่ ยวกับกรอบทิศ

ทางก ารด า เนิ น ง าน  (แผ น กา ร

ด าเนินงาน)เสียก่อนซึ่งจะช่วยให้การ

เชื่ อ มโยง เค รือ ข่ ายเป็ น ไป ได้ ใน

แนวทางปฏิบัติและย่ังยืนและส่งผล

ตอ่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของกลุ่ม/

องค์กรประชาชนท่ีเป็นพันธมิตรตาม

ความคาดหวัง 

- ทีมวิจัยอาจต้องใช้เวลาในพ้ืนท่ี

มาก และจ าเป็นต้องมีตัวนักวิจัยท่ี

ป ฏิ บั ติ ก า รอ ยู่ ใน พ้ื น ท่ี อ ย่ า ง

ส ม่ า เส ม อ แ ล ะต่ อ เนื่ อ ง เ พ่ื อ

ด าเนนิการตามแผนท่ีวางไว้ 

- อาจได้ท างานกับกลุ่มเป้าหมาย

นอ้ย หากไม่มีการวางแผนท่ีดีและ

ไ ม่ มี นั ก วิ จั ย ใน ที ม ท่ี คุ้ น เค ย

สถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่ม/องค์กร

ในพ้ืนท่ีจังหวัดมาก่อน 

แนวทางท่ี 2 : 

   

- ทีมวิจัยจะได้องค์กรท่ีจัดตัง้ขึ้นใน

รูปของศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

หรือคณะกรรมการเครือข่ายช่วย

ส่งเสริมงานวิจัยในพ้ืนท่ีมากขึ้น เป็น

การขยายวงสัมพันธ์ให้ทีมวิจัยอย่าง

กว้างขวาง 

- หากแกนน าในทีมวิจัย/ศูนย์

ประสานงาน/เครือข่ายไม่มีความ

เข้าใจท่ีชัดเจนในกรอบแนวคิดของ

การด าเนนิการวิจัยและไม่

สามารถปฏิบัตงิานได้ตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ อาจท าให้ต้อง

ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลและส่งผล

กระทบตอ่ภาพลักษณ์ของการ

เชื่อมโยงเครือข่าย 

- การละเว้นการวิเคราะห์องค์กร

เพ่ือจัดท ากรอบทิศทางอาจจะท า

ให้เครือข่ายพันธมิตรท่ีเกิดขึน้ใน

เบ้ืองตน้เป็นเหมือนเครือข่ายตาม 

กระแสท่ีเคยเป็นมาในอดีต  ซี่งผล

ไม่ย่ังยืน ซึ่งย่อมไม่สง่ผลดีต่อ

กลุ่ม/องค์กรแตอ่ย่างใด 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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การช้ีแจงท าความเข้าใจเร่ืองการสร้างความเข้มแข็ง/
การเช่ือมโยงเครือข่ายแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในพืน้ที่จังหวดั

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรจ าแนก

ตามพืน้ที่

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

ธุรกิจ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรวทิยาการ

การสร้างเครือข่าย
พันธมติรทาง

สังคม

การหนุนเสริมของทมีวจิัย
เร่ืองการพัฒนารูปแบบของเครือข่ายพันธมติร

ตามกรอบแนวคิดของโครงการ

กลุ่ม/องค์กรที่สนใจ

การหนุนเสริมของทมีวจิัย
เร่ืองการก าหนดกรอบทศิทาง

การด าเนินงาน

แนวทำงกำรปฏิบัติ ข้อดี ข้อด้อย 

แนวทางท่ี 3 : 

        

 

- การด าเนนิงานของทีมวิจัยได้ช่วย

เกือ้หนุนให้กลุ่มเครือข่ายพันธมิตร

เดิมได้เข้าใจกรอบแนวคิดของการ

สร้างเครือข่ายพันธมิตรท่ีชัดเจน

ย่ิงขึน้ 

- ทีมวิจัยอาจมีโอกาสได้พันธมิตร

จากเครือข่ายเดิมเป็นการสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรตามกรอบ

แนวคิดของโครงการ  โดยการตอ่

ยอดความร่วมมือท่ีมีอยู่เดิมให้ได้

ประโยชน์มากขึน้โดยใช้เวลานอ้ย

กว่าทีมวิจัยอื่น 

- หากทีมวิจัยไม่ได้ก าหนดภารกิจ

หลักในการด าเนนิโครงวิจัยให้

ชัดเจนและด าเนนิการตามขั้นตอน

และกระบวนการวิจัยตามกรอบ

เวลาอย่างรัดกุมแล้ว อาจมี

ภารกิจอื่นท่ีเป็นความเกี่ยวโยง

ของกลุ่มพันธมิตรเดิมเข้ามาแทรก

และในท่ีสุด อาจไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายในการวิจัยและท่ีส าคัญ

ย่อมไม่เกิดประโยชน์ตอ่กลุ่ม/

องค์กรตามความคาดหวัง 

 

 จากการพิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัตซิึ่งทีมวิจัยได้ด าเนนิการแตกตา่งกันไป ท้ังนี้จะขึ้นอยู่

กับปัจจัยเงื่อนไขของบริบททีมวิจัย บริบทของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด ซึ่งต่างก็มีข้อดี

ข้อด้อยแตกตา่งกันไป อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยของทีมจังหวัดท้ัง 9 ทีม พบว่า

วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะได้มา ซึ่งเครือข่ายพันธมิตรตามกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย ซึ่งมี

ความคาดหวังท่ีจะได้เครือข่ายพันธมิตร “แท้จริง” ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กร

ประชาชนท่ีมีวงสัมพันธ์ในระยะยาว และสามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานท่ีจะเป็นประโยชน์

ตอ่องค์กรพันธมิตรตามจุดมุ่ง หมายร่วมกันอย่างแท้จริงนั้น เห็นว่า สิ่งท่ีจ าเป็นท่ีทีมวิจัยจะต้อง

ด าเนนิการเป็นขั้นตอนแรกคือ ต้องสร้างกระบวนการในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้น ากลุ่ม/องค์กรให้เข้าใจและเห็นความส าคัญอย่างถ่องแท้เหมือนกับเร่ือง “เครือข่ายพันธมิตร” 

เพ่ือเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และสร้างระบบคิดอย่างถูกตอ้งเหมาะสมจึงจะด าเนนิการใน ข้ันตอนท่ี

สอง ได้แก่ การหนุนเสริมให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพหรือการวางกรอบทิศทางการด าเนินการของ

กลุ่ม/องค์กรประชาชนซึ่งจะช่วยให้ทุกส่วนฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้มีวิสัยทัศน์ว่าควรจะเชื่อมโยงเครือข่าย

หรือไม่กับกลุ่ม/องค์กรใดเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน แล้วจึงจะเป็นการด าเนนิงานใน ข้ันตอนท่ีสำม 

คือการหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ี

จังหวัดและความต้องการของกลุ่ม/องค์กรประชาชนบนพ้ืนฐานของผู้น ากลุ่ม/องค์กรแต่เพียงอย่าง

เดียว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ การด าเนนิการเชื่อมโยงเครือข่ายในวิธีการของแนวทางท่ี 1 จึงเป็นวิธีปฏิบัติ

ท่ีดท่ีีสุด ท้ังนี้ย่อมขึน้อยู่กับการวางแผนและการบริหารงานของหัวหนา้ทีมวิจัย 
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บทที่ 4 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครอืข่ายพันธมิตร 

 

อาจกล่าวได้ว่าการด าเนนิงานของทีมวิจัยในพ้ืนท่ีท้ัง 9 ทีม ประสบความส าเร็จและเป็นไป

ตามความคาดหวัง กล่าวคือ ทีมวิจัยใช้ความพยายามในการด าเนนิการวิจัยในลักษณะของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิด การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งในขั้นตอน

และวิธีปฏิบัติมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทของทีมจังหวัด และบริบทของกลุ่ม/องค์กรใน

พ้ืนท่ีจังหวัด และได้ผลการด าเนนิการเป็นเครือข่ายพันธมิตร รูปแบบตา่งกันไปตามท่ีได้กล่าวถึงไป

ในบทท่ี 3 อย่างไรก็ตามในระหว่างการด าเนินการโครงการวิจัยนั้น ทีมประสานงานกลางก็ได้

ด าเนินการหนุนเสริมแก่ทีมจังหวัดในการสังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเชื่อมโยง

เครือข่ายพันธมิตรโดยมีสมมุตฐิานภายใตก้รอบแนวคิดซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่าย

พันธมิตร 

ปัจจัยท่ีส่งผลคือความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในทีมอาจจะจ าแนกเพ่ือ

การพิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้แก่ บริบทของทีมวจัิยและบริบทของกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัด ดังนี้ (รูปท่ี 4.1) 

4.1.1 บริบทของทีมวจัิย องค์ประกอบของปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยง   

                 เครือข่ายท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 

• ความชัดเจนของทีมวิจัยเกี่ ยวกับกรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเค รือข่าย

พันธมิตร 

• การวางตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังนักวิจัย ผู้น ากลุ่ม/องค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

วทิยากรอย่างเหมาะสมเอือ้ต่อการท างานท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ีจังหวัด 

• การบริหารจัดการท้ังในส่วนของกิจกรรมการวิจัยท่ีส ม่ าเสมอต่อเนื่อ ง 

งบประมาณค่าใช้จ่าย และเวลา 

• วิธีการและเคร่ืองมือท่ีทีมวิจัยเลือกใช้ในลักษณะท่ีเกื้อกูลต่อการสร้าง

กระบวนการมีสว่นร่วมตามความคาดหวัง และเข้าถึงผู้น ากลุ่ม/องค์กรเพ่ือ

การสร้างวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 

4.1.2 บริบทของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  ซึ่งมีองค์ประกอบของปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย ท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 
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4.1.2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของกลุ่ม/องค์กร มีข้อท่ีส าคัญได้แก่ 

• ตัวผู้น ากลุ่ม/องค์กรมีจิตวิญญาณ/หรือมีอุดมการณ์ท่ีจะร่วมมือกันเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งแก่กลุ่ม/องค์กร เพ่ือความย่ังยืนและประโยชน์ท่ีพึงมีต่อสมาชิก

หรือไม่ 

• ตัวกลุ่ ม/องค์กร มีระบบการบริหารจัดการท่ี มีประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใดท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบการเงิน ระบบงาน 

ระเบียบข้อบังคับท่ีเกื้อหนุนการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด หรือมีกรอบ

ทิศทางการด าเนินงานหรือไม่ หรือในกรณีของกลุ่ม/องค์กรท่ีต้ังใหม่อาจ

ตอ้งค านึงถึงวัฒนธรรมองค์กรว่าผู้น าและฝ่ายบริหารจัดการได้ปลูกฝัง

ค่านิยมไปในทิศทางท่ีท าให้บริบทของกลุ่ม/องค์กรเป็นไปในทิศทางท่ีเอื้อ

ประโยชน์ต่อสมาชิกหรือไม่ เพียงใด และเอื้อต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม /

องค์กรอย่างไร 

• อัตลักษณ์ของกลุ่มองค์กร ในความเป็นท่ีน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 

4.1.2.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 

• กฎหมาย นโยบายรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งย่อมส่งผลกระทบต่อ

กลุ่ม/องค์กรท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

• หน่วยงานรัฐท่ีอยู่ในพ้ืน ท่ีมีภารกิจส่งเส ริมและสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 

• ผู้ว่า CEO เนื่องจากเป็นสหกรณ์ของผู้ท่ีมีอ านาจในการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการในบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัด 

• NGOS/หน่วยงานอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม/องค์กรประชาชนเป็นสหกรณ์ 

มูลนธิิสมาคมตา่งๆ 

• พันธมิตร/คู่ค้า เช่น ธุรกิจเอกชน บริษัท ห้างร้าน ท่ีท าธุรกิจร่วมกันกับ

กลุ่ม/องค์กร 

• คู่แข่ง ได้แก่องค์กรหรือหน่วยงานท่ีมีบทบาทภารกิจคล้ายคลึงกับกลุ่ม/

องค์กรในพ้ืนท่ีจังหวัด 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการท่ีกลุ่ม/องค์กรใดจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่ม/

องค์กรอื่นตามกรอบแนวคิดการด าเนนิการในคร้ังนี้นัน้ จ าเป็นจะตอ้งเป็นกลุ่ม/องค์กรท่ีมีอัตลักษณ์

เป็นท่ีนา่เชื่อถือตอ่กลุ่ม/องค์กรอื่นและอยู่ในลักษณะท่ีสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

ธุรกิจ หรือหยิบย่ืนผลประโยชน์แก่กลุ่ม/องค์กรอื่นได้ดว้ย 
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รูปท่ี 4.1 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในพ้ืนท่ีจังหวัด 
 

4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร 
      

จากกรอบแนวคิดในรูปท่ี 4.1 จะเห็นได้ว่าความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร

ตามความคาดหวังมีอยู่ 2 ระดับ คือความส าเร็จขั้นตน้ กับความส าเร็จท่ีแท้จริง 

• ความส าเร็จของการเช่ือมโยงเครือข่ายข้ันต้น หมายถึงการท่ีกลุ่ม/องค์กรพันธมิตร

ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับทีมวิจัยและเห็นชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรซึ่งกัน

และกัน โดยอาจมีการเซ็นสัญญา ข้อตกลง มีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย และอื่นๆ 

โดยยังมิได้มีกระบวนการด าเนินการของเครือข่ายเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกแตอ่ย่างใด

ซึ่งหากเป็นไปในลักษณะดังกล่าวเครือข่ายพันธมิตรย่อมไม่ย่ังยืนเม่ือสิน้สุดโครงการ 

• ความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีแท้จริง หมายถึงการท่ีกลุ่ม/องค์กรพันธมิตร

ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับทีมวิจัยและเห็นชอบท่ีจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรซึ่งกัน

และกัน โดยมีองค์กรท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารจัดการรองรับ มีแผนการด าเนนิงาน และ

ได้ปฏิบัติงานในส่วนท่ีก าหนดไว้ตามแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกจน

เกิดผลท่ีสามารถประเมินได้ โดยผลการประเมินอาจเป็นในลักษณะของประโยชน์ท่ีเป็น

ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ 
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4.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร  : บริบทของกลุ่ม /

องค์กรประชาชน 

 จากการประมวลข้อสรุปท่ีทีมวิจัยท้ัง 9 จังหวัด ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความ ส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ท่ีได้จากประสบการณ์ในพ้ืนท่ี  รวมกับข้อมูลเชิง

สังเคราะห์ของผู้ประสานงานอาจสรุปได้ดังนี้  
 

ตารางท่ี 4.1 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

ของการเช่ือมโยงเครือข่าย ฯ 

ประเด็นความคิดเห็น 

1)บริบทของกลุ่ม/องค์กรประชาชน  

ปัจจัยภายนอก กลุ่ม/องค์กร  

➢ นโยบายรัฐ ➢ นโยบ าย รัฐ  เช่ น  กรณี ก ารแ ก้ ปัญ ห าล าไยไ ม่

สอดคล้องกับแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายท่ีมุ่งไปท่ี

การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งคือเป็นอุปสรรคในการ

ด าเนินงานการเชื่อมโยงเครือข่าย เพราะนอกจากจะ

กระทบต่อกลุ่ม/องค์กรแล้วซึ่งกระทบตอ่ตัวนักวิจัยท่ี

ตอ้งละท้ิงภารกิจไปแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐอีกด้วย 

ในบางพ้ืนท่ีข้าราชการโดยผลกระทบจากนโยบายรัฐ

ตอ้งโยกย้ายท าให้ทีมวิจัยตอ้งโยกย้าย 

➢ นโยบายของรัฐท่ีเนน้ในการสนับสนุนด้านเงินทุนเป็น

ปัจจัยเชิงลบต่อการด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย

เนื่องจากสวนทิศทางกับค่านยิมการพ่ึงพาตนเอง 

➢ กฎหมาย/ข้อบังคับ/เง่ือนไข ➢ กลุ่ม/องค์กรประชาชนบางประเภทไม่สามารถเข้าร่วม

ในภารกิ จของเครือข่ ายได้เนื่ องจากระเบียบและ

เงื่ อน ไข ขอ งกลุ่ ม ท่ี ก า หน ดต ามน โยบาย รัฐ ไ ม่

เอื้ออ านวยจึงนับเป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าร่วม

กิ จกรรม บางอ ย่างซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ แก่ กลุ่ ม

มากกว่าท่ีเป็นอยู่  เป็นกรณีของวิสาหกิจชุมชนท่ีไม่

ยินยอมให้น าเงิน ไปฝากไว้กั บสหกรณ์   เพราะผิด

ระเบียบ เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

ของการเช่ือมโยงเครือข่าย ฯ 

ประเด็นความคิดเห็น 

➢ กฎหมาย/ข้อบังคับ/เง่ือนไข 

(ต่อ) 

➢ กฎหมายสหกรณ์(พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542)ยังไม่เอื้อ

ตอ่การสร้างเครือข่ายพันธมิตร เนื่องจากบางมาตราได้

จ ากัดเงื่อนไขในการสร้างพันธมิตรไว้ แตบ่างมาตรา

เปิดกว้างจนอาจเกิ ดพันธมิตรแบบหลวมๆซึ่ง ไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สมาชิกในเครือข่ายแตอ่ย่างใด 

➢ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ➢ ภาวะการแข่งขันในการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กร

ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีคนใน

สังคมมีพฤติกรรมตามกระแสนิยมการบริโภค ท่ี

เป็นอยู่ย่อมผลักดัน ให้กลุ่ม/องค์กรประชาชนต้อ ง

แสวงหาแนวทางความร่วมมือท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์

ตอ่ความอยู่รอด ความเข้มแข็งและย่ังยืนเพ่ือเป็นท่ีพ่ึง

ของสมาชิ กในขณ ะเดี ยวกั นก็ อ าจเป็นอุปสรรค

เนื่องจากค่านยิมของคนในสังคม มี  ความเอื้ออาทร

ตอ่กันนอ้ยลงเพราะตอ้งมีภาระรับผิดชอบในเร่ืองการ

ครองชีพหนักมากขึน้ 

➢ หน่วยงานรัฐ ➢ นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่ืองการจัดท าแผนกล

ยุทธ์เป็นปัจจัยสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ โดยท า

ให้กลุ่ม/องค์กรหลายแห่งมีตน้ทุนเดิมในส่วนของการ

วางกรอบทิศทางการด าเนนิการของกระบวนการมีสว่น

ร่วมและค านงึถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม 

➢ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์ท่ีบรรจุ

ไว้ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ.

2546-2549 เป็นสว่นหนุนเสริมภารกิจการเชื่อมโยง

เครือข่ายฯ  เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีได้

บรรจุไว้ในแผนฯดังกล่าวอันจะก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพในกรอบทิศทางการหนุนเสริมระหว่าง

หนว่ยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

ของการเช่ือมโยงเครือข่าย ฯ 

ประเด็นความคิดเห็น 

➢ หน่วยงานรัฐ (ต่อ) ➢ กรมส่ งเส ริมสหกรณ์ ซึ่ งมีบทบาทส า คัญต่อการ

ส่งเสริมสหกรณ์ให้ความส าคัญกับโครงการวิจัยจึงให้

การหนุนเสริมแก่ตัวนักวิจัยท่ีเป็นข้าราชการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวิจัย  อีกท้ังยังน าข้อมูล/องค์ความรู้ไป

ใช้ใน เชิ ง น โยบาย   หากแต่ เชิ ง นโยบายของกรม

ส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจท่ีขัดแย้งกับการหนุนเสริม

การเชือ่มโยงเครือข่ายพันธมิตร 

➢ หน่วยงานรัฐอื่นๆ  ได้ด าเนนิการในลักษณะของการ

สร้างเครือข่ายพันธมิตรมานานแล้ ว   หากแต่ เป็น

เครือข่ายพันธมิตรท่ีอาจมิได้มีกรอบแนวความคิดเห็น

เกี่ยวกับท่ีโครงการฯ  ด าเนนิการอยู่จึงมีประเด็นท่ีทีม

วิจัยบางพ้ืนท่ีเจอปัญหาการขัดแย้งกับเจ้าหน้าท่ีรัฐใน

ภารกิ จการเชื่อมโยงเครือข่ายในพ้ืนท่ีแต่ประเด็น ท่ี

เกิดขึน้  ได้ถูกน ามาอภิปรายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ซึ่ ง จะถู ก ใช้ เป็ นข้ อ มู ล ป้ อนก ลับ เพ่ือ เสน อ เป็ น

แนวนโยบายรัฐท่ีถูกต้องเหมาะสมตอ่ไป 

➢ NGOs/องค์กรเอกชนต่างๆ/ 

       ขบวนการสหกรณ์ 

➢ ประสบการณ์ของทีมวิ จัยพบว่า มีอ งค์กรพัฒนา

เอกชนและองค์กรและสมาคมหลายประเภทได้ให้

ความส าคัญกับการเกื้อหนุนให้เกิดความเข้มแข็งใน

กลุ่ม /อ งค์กรประชาชน   แต่ส่วน ใหญ่จะเป็น ไปใน

ทิศทางของการหนุนเสริมการสร้างพันธมิตรตาม

ระเบียบ  เช่น การจัดตั้งเครือข่ายจากล่างขึ้นสู่บน  

จากระดับต าบล  อ าเภอ  จังหวัดและประเทศ  และ

องค์กรในระดับจังหวัดเหล่านี้ ยังเป็นลักษณะของ

พันธมิตรท่ัวไปท่ียังไม่ มีกิ จกรรมท่ีชัด เจนก่อ เกิ ด

ประโยชน์แก่สมาชิกอย่างท่ีควรจะเป็น 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

ของการเช่ือมโยงเครือข่าย ฯ 

ประเด็นความคิดเห็น 

➢ ผู้ว่า CEO ➢ ผู้ว่า CEO  คือเป็นกลไกหนุนเสริมท่ีส่งผลกระทบท้ัง

เชิงบวกและและเชิงลบ  กล่าวคือในบางพ้ืนท่ีสามารถ

สร้างความเข้า ใจในบริบทการด า เนิ นง าน   การ

เชื่อมโยงเครือข่ายได้  ย่อมส่งผลดีต่อการด าเนนิงาน

โครงก าร   เนื่ อ งจาก เป้าห มายสุ ด ท้ ายใน ก าร

ด าเนนิงานเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นเป้าหมายเดียวกับ

ผู้ว่าราชการ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความสามารถ

เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ว่าได้หรือไม่ หาก

สามารถท าได้ก็จะได้แนวทางอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วย

หนุนเสริมการท างานของทีมวิจัยและการหนุนเสริม 

เม่ือทีมวิจัยสิน้สุดโครงการด้วยดังจะเห็นได้ว่าในบาง

จังหวัดทีมวิจัยสามารถของบประมาณส่วนเพ่ิมจาก

ผู้ว่า CEO ในการด าเนนิการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อเนื่อง

หลังจากจากทีมวิจัยสิน้สุดโครงการฯ  แล้ว 

➢ คู่ค้า/คู่แข่งทางการค้า ➢ ท่ีผ่านมาคู่ค้า/คู่แข่งขันทางการค้าประพฤติตามเหมือนคู่

ค้าโดยมักจะมองประโยชน์เร่ืองก าไรในการท าธุรกิจกั บ

กลุ่ม/องค์กรประชาชนจึงมักพบปรากฏการณ์ส่วนใหญ่ ท่ี

กลุ่ม/องค์กรประชาชนเป็นเบ้ียล่างหรือเสียประโยชน์ให้กับ

คู่ค้า  หรืออาจอยู่ในสถานะท่ี เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี เป็น

ลูกค้าเท่านัน้ 

อย่างไรก็ตามแนวคิดการสร้างพันธมิตรในคร้ังนี้คู่ค้าและ

คู่แข่งทางการค้าสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์มาเป็น

พันธมิตรกับกลุ่ม/องค์กรประชาชน  บนหลักการ  ร่วมมือ

กัน  ร่วมลงทุน  ร่วมเสี่ยง  ร่วมได้ผลประโยชน์ซึ่งกันและ

กัน  ดังนัน้หากทีมวิจัยได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์แก่ทุกส่วน

ฝ่ายให้เกิ ดความเข้าใจก็น่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจัย

สภาพแวดล้อมจากเชิงลบเป็นเชิงบวกได้ 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ 

ปัจจัยภายใน  กลุ่ม/องค์กร  

➢ ผู้น ากลุ่ม/องค์กร /ฝ่ายบริหาร

จัดการ 

➢ จากประสบการณ์ของทีมวิจัย พบว่าผู้น ากลุ่ม/องค์กรส่วน

ใหญ่ยังขาดวิสัยทัศน์เร่ืองการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร

ตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ  ดังนั้นในระยะเร่ิมแรกทีม

วิจัยจึงต้องให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์แก่

ผู้น ากลุ่ม/องค์กรเป็นอย่างมากซึ่งการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์

ดังกล่าวตอ้งมีปัจจัยภายในตัวผู้น าอย่างอื่นท่ีส าคัญ ได้แก่

การมีจิตวิญญาณ  หรือค่านิยมสหกรณ์ท่ีเป็นการพ่ึงพา

ตนเองการร่วมมือกันเป็นส าคัญ  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็น

ปัจจัยเชิงลบท่ียังคงแฝงอยู่ในตัวของผู้น ากลุ่ม/องค์กร  โดย

พิจารณาเห็นว่าผู้น ากลุ่ม/องค์กรบางส่วนมีจิตวิญญาณ

สหกรณ์มากแต่ขาดวิสัยทัศน์เร่ืองการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ  

ในขณะท่ีผู้ น าสหกรณ์จดทะเบียนอาจขาดไปท้ังเร่ืองจิต

วิญญาณสหกรณ์และวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงเครือข่าย  

ดังนัน้จึงถือเป็นจุดอ่อนส าคัญท่ีตอ้งมีองค์กรท่ีท าหนา้ท่ี

ดังกล่าวอย่างตอ่เนื่องและให้ท่ัวถึง 

➢ ระบบการบริหารจัดการ ➢ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่ม/องค์กรยังขาดการวางแผนระยะยาวท่ี

ค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมของตน  จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

การเชื่อมโยงเครือข่ายท่ีผ่านมาจึงเป็นเครือข่ายฯ  ขั้นตน้ท่ีไม่

ค่อยเกิดประโยชนต์อ่กลุ่ม/องค์กร  และสมาชิกเท่าท่ีควร 

➢ อัตลักษณ์ ➢ อัตลักษณ์ หรือบริบทของกลุ่ม/องค์กรประชาชนซึ่งส่วน

ใหญ่พิจารณากันท่ีแผนการด าเนนิงาน  หรือประสิทธิภาพ

การด าเนินงานเป็นส าคัญหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเร่ือง

ความเข้มแข็งขององค์กรนั่นเอง จากประสบการณ์อัตลักษณ์

ของกลุ่ม/องค์กรคือว่าเป็นปัจจัยส าคัญตอ่การย่อมรับเป็น

พันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร  โดยพบว่ากลุ่ม/องค์กรบาง

แห่งปฏิเสธท่ีจะร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรเพราะไม่แน่ใจใน

บริบทของกลุ่ม/องค์กรว่าจะร่วมมือกันจริงจังหรือไม่และ



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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เป็นท่ีมาของค าเปรียบเปรยท่ีกล่าวถึง  "สหกรณ์แท้"  และ 

"สหกรณ์เทียม" นั่นเอง 

4.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร :บริบทของทีมวจัิย 

 

การสังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร  : บริบทของ

ทีมวิจัยในท่ีนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่ งต่าง ๆ ได้ แก่แบบสอบถามข้อมูลจากนักวิจัย จาก

กระบวนการท างานของทีมวิจัย การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเคราะห์และการตดิตาม

งานของทีมประสานงานกลางอาจสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย

พันธมิตรในบริบทของทีมวิจัยเป็นไปตามข้อสมมุติฐานตามกรอบแนวคิด รูปท่ี  4.1 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังรูปท่ี 4.2 และตารางท่ี 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 กระบวนการสังเคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร: 

บริบทของทีมวิจัย 
 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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ตารางท่ี 4.2 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร 

 : บริบทของทีมวิจัย 
 

เง่ือนไข/ปัจจัยของ

ทีมวจัิย 

ประเด็นการสังเคราะห์ 

1.ความชัดเจนใน

กรอบแนวคิดการ 

เชื่อมโยงเครือข่าย

พันธมิตรของทีม

วิจัย 

 

• ความชัดเจนในกรอบแนวคิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรของทีม

วิจัยมีสว่นส าคัญท่ีจะท าให้เกิดความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย 

โดยผลการประเมินความคิดเห็นของนักวิ จัย ในช่วงการด าเนินงาน

โครงการวิจัยระยะท่ี 3 มีนักวิจัยถึงร้อยละ 46 ท่ียอมรับว่า ผู้วิจัยใน

ทีมวิจัยไม่ค่อยเข้าใจในเร่ืองกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายเท่าใดนัก

จึงพบกรณีตัวอย่างท่ีทีมวิจัยได้สร้างเครือข่ายภายใต้องค์กรแทน

ท่ีว่าจะเป็นเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร 

จะสังเกตเห็นได้ว่าเครือข่ายพันธมิตรท่ีเกิดขึ้นบางเครือข่าย 

ในบางจังหวัด เป็นลักษณะของเครือข่ายขั้นต้นโดยยังไม่มีกิจกรรม

ของเครือข่ายแต่อย่างใด และบางเครือข่ายมีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น แต่

มิได้เกิดประโยชน์ตามภารกิจท่ีเป็นประโยชน์ย้อนกลับไปยังกลุ่ม /

องค์กรสมาชิกในเครือข่ายอย่างท่ีควรจะเป็น 

2.ความคุ้นเคยใน

พ้ืนท่ีและการฝังตัว

ของนักวิจัยในพ้ืนท่ี

จังหวัด 

 

• ปัจจัยดังกล่าว หมายถึง การท่ีทีมวิจัยมีนักวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดซึ่งจะ

เป็นตัวแปรท่ีจะหนุนเสริมให้ทีมวิจัยมีความสม่ าเสมอ และตอ่เนื่อง

ในการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยเม่ือประเมิน

จากข้อมูลตา่ง ๆ พบว่า ทีมวิจัยซึ่งไม่มีนักวิจัยฝังตัวในพ้ืนท่ีจะมี

จุดอ่อนหลายประการ อาทิ เช่ นค่าใช้จ่ายค่อนข้ างสูง มีตาราง

กิจกรรมการปฏิบัตงิานน้อยกว่าทีมวิจัยอื่น  ซึ่งย่อมจะมีผลกระทบ

ต่อผลการเชื่อมโยงเค รือข่ายในท่ีสุ ด อย่างไรก็ตามผลจากการ

ประเมินความคิดเห็นของนักวิจัยในระยะท่ีสามพบว่า นักวิจัยร้อยละ 

67 ยังไม่ค่อยพอใจกับเวลาท่ีให้กับการวจัิยเท่าใดนัก 

3. ความสม่ าเสมอ

และตอ่เนื่องในการ

วิจัย 

 

• จากข้อมูลตาราง แสดงกระบวนการวิจัยระยะท่ี  1-4 พบว่าทีมวิจัย

บางทีม ขาดความตอ่เนื่องในการด าเนนิงานวิจัยซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ นักวิจัยมีภาระงานมากไม่มีเวลาส าหรับ

งานวิจัยในบางช่วงเวลา บางทีมเกิดปัญหาการโยกย้ายตัวนักวิจัย 

เป็นตน้  



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) ผลการสังเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย

พันธมิตร : บริบทของทีมวิจัย 
 

เง่ือนไข/ปัจจัยของ

ทีมวจัิย 

ประเด็นการสังเคราะห์ 

4. การบริหาร

จัดการของทีมวิจัย 

 

• จากการตดิตามและสังเกตการณ์ตลอดจนรายงานวิจัย และรายงาน

การเงินในแตล่ะช่วงเวลา พบว่า ทีมวิจัยท่ีมีการวางแผนตัง้แตร่ะยะ

เร่ิมตน้โครงการแม้จะเจออุปสรรคท่ีเกิดจากบริบทของกลุ่ม /องค์กร 

ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรค และปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินการจน

เกิดความส าเร็จ 

ทีมวิจัยใดท่ีมีการกระจายตัวเป็นทีมย่อยเพ่ือท างานคู่ขนาน

กันในแต่ละช่วงเวลาจะช่วยให้เกิดความคืบหน้ามากกว่า ทีมวิจัยท่ี

มิได้กระจายทีมย่อย 

ทีมวิจัยบางทีมท่ีจ่ายค่าตอบแทนหรือเบ้ียประชุมแก่ผู้น า

กลุ่ม/องค์กร มักจะวิตกกังวลว่าเม่ือทีมวิจัยถอนตัว เครือข่ายท่ี

ด าเนินการอยู่อาจไม่ย่ังยืน ย่อมแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น

ยังมิได้เป็นไปตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ  (เนื่องจากต้อ ง

ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทในพ้ืนท่ีจังหวัด) 

 

 

4.5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร : ความคิดเห็นของ

นักวจัิย  

 

จากข้อมูลท่ีเกิดจากแบบสอบถามนักวิจัยพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีส ารวจในระยะท่ี  3 อาจจะสรุป

ประเด็นความคิดเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการเชื่อมโยงเครือข่าย ได้

ดังนี้ 

(1) พ้ืนฐาน/ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่เดิมขององค์กร (ทุนเดิม) 

(2) การกระจายผลประโยชน์ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกกลุ่มท่ี ร่วมเครือข่าย 

(3) การท าความเข้าใจ/ความจริงใจ 

(4) ไม่ควรมุ่งเนน้เร่ืองธุรกิจในคร้ังแรก 

(5) ผู้น ากลุ่ม/องค์กร (ผู้น าการเปลี่ยนแปลง/มีความเสียสละ/มีจิตวิญญาณ) 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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(6)  จิตวิญญาณ/จิตส านกึของกลุ่มสมาชิกและผู้บริหารกลุ่ม/สหกรณ์ 

(7) ทีมวิจัยและกระบวนการวิจัย 

(8) ความร่วมมือของเจ้าหนา้ท่ีรัฐ/กรรมการ/สมาชิก และผู้มีสว่นได้เสียในเครือข่าย 

(9) ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐในการสนับสนุน 

(10) วิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าของแกนน าองค์กรภายในเครือข่าย 

(11) วิทยากรพ่ีเลีย้งท้ังของรัฐและของกลุ่ม/สหกรณ์/องค์กร 

(12) ตัวท่ีสร้างพลังในการให้เกิดการรวมคน เช่น เหตุการณ์วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 

(13) แผนการท างานของทีมวิจัยและการก าหนดกรอบทางการด าเนินงาน 

(14) ประเด็นปัญหาร่วมของกลุ่ม/องค์กร 

(15) โอกาสท่ีได้รับการสนับสนุน/หนุนเสริมจากหนว่ยงาน/องค์กร (ปัจจัยน าเข้า) 

(16)  คนในชุมชน/องค์กรโดยเฉพาะสมาชิก 

(17) ความมุ่งม่ัน ตัง้ใจของกลุ่มเครือข่าย 

(18) กิจกรรม/การตดิตามเครือข่ายเพ่ือกระตุน้เป็นระยะ 

(19) ความเข้มแข็งขององค์กร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ 

(20) การลงไปปลูกจิตส านกึของความร่วมมือในระดับสมาชิกก่อน 

(21) การพัฒนาความร่วมมือของแกนน าสหกรณ์ (กรรมการ-ฝ่ายจัดการ) 

(22)  กระบวนการสร้างความร่วมมือโดยเกิดจากกลุ่มจริง ๆ  

(23) กระบวนการท างานอย่างตอ่เนื่อง 

(24) นโยบายขององค์กรท่ีเข้ามาร่วมกับเครือข่ายและงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิต

แก่เครือข่าย 

(25) ความร่วมมือของผู้น าองค์กรเครือข่าย 

(26) การกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือจากองค์กรภายนอก 

(27) การท าธุรกิจเชื่อมโยงกันแบบสม่ าเสมอ 

(28) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่สมาชิกเกษตรกรและสหกรณ์ 

(29) ความนา่เชื่อถือของกลุ่ม/องค์กร 

(30) กลุ่ม/องค์กรท่ีมีขนาดเดียวกันประเภทเดียวกัน 

(31) การปรับกระบวนทัศน์ของผู้ จัดการ/กรรมการ 

(32) การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

(33) ความร่วมมือของหนว่ยงานรัฐ 

(34) การพัฒนาเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งของกลุ่ม/องค์กรเพ่ือการน าประโยชน์ตอ่สมาชิก 

 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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4.6 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความยั่งยืน 

 

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความย่ังยืนในท่ีนี้ หมายถึง การท่ีเครือข่าย

พันธมิตรท่ีเกิดขึน้มีการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการบรรลุมุ่งหมายตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

องค์กรพันธมิตร ซึ่งในท่ีนีจ้ะพิจารณาตามกรอบแนวคิดดังนี้ 

ในท่ีนี้จะได้ประมวลข้อสรุปตามความคิดเห็นของนักวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัด ส าหรับแนวทาง

การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

4.6.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน 

 จากประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินการชุดโครงการวิจัย “แนว

ทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด” ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยท่ีส่งตอ่ความส าเร็จในการ

เชื่อมโยงเครือข่ายตามกรอบแนวคิดของ “เครือข่ายพันธมิตร” ของชุดโครงการวิจัยซึ่งมีความหมาย

เฉพาะคือ “เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรพันธมิตร ในลักษณะของความสัมพันธ์ระยะ

ยาว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหรือข้อตกลงร่วมกันซึ่งอาจเป็นในเชิงธุรกิจ สังคมหรือวิทยาการก็ได้  โดยกลุ่ม/

องค์กรพันธมิตรจะต้องมีแผนการด าเนินงานเครือข่ายพันธมิตรบรรจุไว้ ในแผนการด าเนนิงานของ

กลุ่ม/องค์กรด้วย” 

  เนื้อหาในบทท่ี 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการเชื่อมโยงครือข่ายพันธมิตรแล้วในบทนี้จึง

จะน าเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืนซึ่งจะเป็นไปตาม

กรอบแนวคิดรูปท่ี 5.1 ซึ่งชี้ให้เห็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกันกับความเข้มแข็งและย่ังยืนของเครือข่าย

พันธมิตรว่าเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส าคัญ 4 ประการได้แก่ 

  1) บทบาทการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรพันธมิตรในเครือข่าย  ปัจจัยนี้นับเป็นสิ่ง

ส าคัญ  เนื่องจากกลุ่ม/องค์กรพันธมิตรเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากเครือข่ายพันธมิตร  

ดังนัน้ กลุ่ม/องค์กรพันธมิตรจึงเปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญในการก าหนดกรอบทิศทางและการ

ขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการในทิศทางท่ีจะเป็นประโยชน์กลับสู่กลุ่ม/องค์กรตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้ร่วมกันในแตล่ะช่วงเวลาและการท่ีจะให้ตัวจักรส าคัญได้สามารถมีบทบาทและมีส่วนร่วม

อย่างถูกตอ้งเหมาะสมนัน้  จ าเป็นต้องเร่ิมจากการพัฒนา วิ สัยทัศน ์ ทักษะและประสบการณ์แก่

ผู้น า  และฝ่ายบริหารจัดการ  กลุ่ม/องค์กรประชาชนให้ถูกตอ้งเหมาะสมเพ่ือให้มีศักยภาพ และ

ความพร้อมท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตร  ความตกลงในคราว

เดียวกันก็สามารถผลักดันการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรของตนให้เป็นไปในทิศทางท่ีเอือ้ประโยชน์

ตอ่การพัฒนาความเข้มแข็งและย่ังยืนของเครือข่ายพันธมิตรได้ตามความคาดหวัง 

           2)  โครงสร้างกลไกลและระบบการบริหารจัดการเครือข่าย  ปัจจัยส่วนนี้เกี่ยวข้อง

กับเป้าหมายในการด าเนินการแผนการการด าเนินงานของเครือข่าย  โครงสร้างการบริหารงาน



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    

โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยด้านสหกรณ์(ชุดโครงการ”แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด”) 
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⚫⚫
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มขอ
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องค์
กรพ

นัธม
ติรใ

นเค
รือข่

าย

โครงสร้างและระบบการบริหาร

จัดการเครือข่าย

การพฒันาเป็นองค์กรเรียนรู้  เพ่ือ

การพฒันาและขยายผลเครือข่าย
พนัธมติร การต

ดิตาม
ประเ

มนิผ
ลและ

ข้อม
ลู

ป้อน
กลบัเ

พ่ือก
ารพฒั

นา

เครือ
ข่ายฯ

เครือข่าย  ระเบียบและข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย  งบประมาณการ

ด าเนินงานเครือข่าย  ตลอดจนการปฏิบัติการเครือข่ายให้เป็นไปตามแผนซึ่งจ าตอ้งเป็นไปตามแผน

ท่ีก าหนดไว้ในช่วงเวลาตา่งๆอย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 

           3)  การติดตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับการพัฒนากลไกบริหารจัดการ

เครือข่ายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เครือข่ายพันธมิตรมีความเข้มแข็ง ย่ังยืนและเป็นประโยชน์ต่อ

พันธมิตรเครือข่ายตามความคาดหวัง กล่าวคือในเร่ืองของการบริหารจัดการเครือข่ายซึ่งจะต้องมี

การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัตกิาร และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานในแต่ละ

ภารกิจในช่วงเวลาตา่งๆ เพ่ือการหนุนเสริมให้การบริหารวัดการเป็นไปตามความคาดหวัง ดังนั้นจึง

จะตอ้งมีกลไกของการติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

เครือข่ายอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

 4)  การพัฒนาให้เครือข่ายพันธมิตรเป็นองค์กรเรียนรู้  เพ่ือการพัฒนาและขยายผล

เครือข่ายพันธมิตรท่ีจะสามารถยืนหยัดและฟันฝ่าอุปสรรคภายใตปั้จจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อีกท้ังเพ่ือการขยายผลให้มีองค์กรพันธมิตรภายใต้ค่านิยมร่วมให้

กว้างขวางเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกต่อไป  เป็นการร่วมมือกันในวงสัมพันธ์ระยะยาวให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง เน้นผลการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างองค์กรในหมู่พันธมิตรให้มีประสิทธิภาพในการท า

ธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งและความย่ังยืนของเครือข่ายพันธมิตรกลุ่ม/องค์กร 

               ประชาชน 



 

บทสังเคราะห์ :                                                                                                                                                                                    
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4.6.2 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

เพ่ือให้ทุกส่วนฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรมีกรอบแนวคิดเร่ือง

เครือข่ายพันธมิตรท่ีชัดเจนถูกตอ้งตรงกันอันจะน าไปสู่การสร้างแรงบัลดาลใจร่วมกันการประสาน

ความร่วมมือ   ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายอย่างถูกตอ้งเหมาะสมในท่ีนี้

จึงก าหนดวิสัยทัศน์ของ “เครือข่ายพันธมิตร” ไว้ดังนี้ 

 “เป็นองค์กรท่ีเกิดความร่วมมือกันในวงสัมพันธ์ระยะยาวเพ่ือก้าวทันการ

เปล่ียนแปลง เน้นแผนการเรียนรู้เพ่ือประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจสู่องค์กรพันธมิตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กร” 

และเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ของเครือข่ายพันธมิตรดังกล่าวจึงมีข้อเสนอส าหรับ

แนว ทางการพัฒนาเพ่ือความเข้มแข็งและย่ังยืนดังนี้ (ตารางท่ี 5.1) 

 

4.6.2.1 การเสริมสร้างบทบาท/การมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรพันธมิตรใน

เครือข่าย 

บทบาทการมีสว่นร่วมของกลุ่มองค์กรพันธมิตรในเครือข่ายจะเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยด้านผู้น ากลุ่ม/องค์กรซึ่งจะตอ้งมีวิสัยทัศน์เร่ือง เครือข่ายพันธมิตรตลอดจนเห็นความส าคัญ

ของการเชื่อมโยงเครือข่าย   ซึ่งจะช่วยให้ผู้น ากลุ่มองค์กรมีบทบาทและสามารถปฏิบัตติามหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง   ถูกตอ้งเหมาะสมอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา

เครือข่าย  

4.6.2.2 การหนุนเสริมการพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ

เครือข่าย 

                     พันธมิตร 

การหนุนเส ริมการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการเค รือข่าย

พันธมิตรเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานของเครือข่ายพันธมิตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมี

ความเข้มแข็ง ย่ังยืน และสอดรับกับจุดมุ่งหมายของเครือข่ายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองโครงสร้างการ

บริหารงานท่ีมีองค์กรประกอบในโครงสร้างท่ีมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับบริบทของบทบาทภารกิจของ

เครือข่าย มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการเครือข่ายมีเงินทุนอย่างเพียง

พอท่ีจะสนับสนุนการด าเนนิการตามภารกิจ  อีกท้ังต้องมีการปฏิบัติและกลไกในการประเมินผล

ส าเร็จในการด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

4.6.2.3 การผลักดันให้มีกลไกการติดตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

การพัฒนาเครือข่ายฯ 
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กลไกการตดิตามประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับในท่ีนี้จะช่วยให้เครือข่ายฯ 

มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการ

ด าเนนิงาน ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดภายในเวลาท่ีก าหนดหรือหากมีอุปสรรคก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้

ทันท่วงที  ซึ่งจะเป็นผลดีท้ังตอ่เครือข่ายพันธมิตรและองค์กรพันธมิตร 

 

4.6.2.4 การพัฒนาเป็นองค์กรเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและขยายผลเครือข่าย

พันธมิตร 

เป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีจะช่วยให้เครือข่ายพันธมิตรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ี

ก าหนด ไว้ในลักษณะของการร่วมมือกันเพ่ือเผชิญปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงผ่านเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของเครือข่ายและองค์กรพันธมิตรตาม

ข้อตกลงร่วมกัน ดังนัน้ ภารกิจการพัฒนาการเป็นองค์กรการเรียนรู้จึงตอ้งประกอบไปด้วยการมี

แผนงานการแลก เปลี่ ยน เรียน รู้ท่ีส ม่ าเสมอต่อ เนื่ อ ง และครอบคลุมองค์คว าม รู้   ทักษะ  

ประสบการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเป็นปะโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นองค์กร

เรียนรู้เสมือนหนึ่งการสถาปนาให้มี  “เวทีการเรียนรู้” ภายใตเ้ครือข่ายพันธมิตรนั่นเอง ซึ่ง “เวทีการ

เรียนรู้” นั้นจะเป็นกลไกท่ีจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคุณค่าสหกรณ์ องค์ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องภายในเครือข่ายภายใตร้ะบบบริหารจัดการภายในเครือข่ายเพ่ือ

ประโยชน์ในการประสานความร่วมมือจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

4.1 การมีกลไกหนุนเสริมและการติดตามอย่างใกล้ชิด 

4.2 กระตุน้และสร้าง แกนน าเครือข่ายท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

4.3 ให้การหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายท่ีสมดุลกับสภาพแวดล้อมและไม่แปลกแยก 

4.4 มุ่งเนน้ไปท่ีเป้าหมายร่วมกัน คือ การช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกันและกนั 

4.5 มีการตดิตามผลและเป็นพ่ีเลีย้งอยู่ห่างๆ และมีโครงการอื่น ๆ มาตอ่ยอด 

4.6 ควรมีหน่วยงานท่ีจะไปต่อยอดผลจากท่ีทีมวิจัยท าไว้ เพราะทีมวิจัยคงไม่มี

ศักยภาพในการติดตามการเชื่อมโยงของเครือข่ายได้มากนัก  เพราะไม่ใช่

ภารกิจหลักของทีมวิจัย 

4.7 การจัดท าคู่มือส าหรับสหกรณ์จังหวัดหรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.8 การตดิตามเข้าแก้ปัญหา โดยทีมวิจัย 

4.9 การขยายผลออกไปเร่ือย  ๆไม่มีขอบเขต แตใ่ห้ตัวผู้น าในเครือข่ายเร่ิมท าของตนเอง 

4.10 เครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็งแล้วมาผลักดันเครือข่ายท่ีอ่อนแอ 

4.11 ข้าราชการหรือบุคคลในพ้ืนท่ีตอ้งเรียนรู้ร่วมกัน 
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4.12 การพัฒนาคน ในวิธีคิดทักษะความรู้ ทุกระดับ (จนท.รัฐ/เอกชน, สมาชิก

กลุ่ม/องค์กร และกรรมการ) 

4.13 การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงมาก

กว่าเดิม(ธุรกิจ) โดยใช้วิธีการพัฒนาในมิตดิ้านสังคมให้มากขึ้น ใช้ฐานความรู้

และภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ 

4.14 รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากสมาชิก แล้วให้องค์กรหรือแกนน าด าเนนิการเม่ือ

เกิดประโยชน์แก่ตัวสมาชิกและผู้น ามีความเข้มแข็ง เครือข่ายจะด าเนนิการ

อย่างย่ังยืน 

4.15 ยึดผู้น าของเครือข่ายเป็นหลักในการขับเคลื่อน 

4.16 จัดท าแผนกลยุทธ์ (แผนแม่บทในระดับจังหวัด) 

4.17 สร้างเวทีให้เกิ ดการพบปะ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสารกั นอย่างส ม่ าเสมอและ

ตอ่เนื่อง 

4.18 จัดองค์กรท่ีมีรูปแบบธุรกิจคล้ายกันเข้ากลุ่มเดียวกัน 

4.19 ประสานองค์กรท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่างมาประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มธุรกิจ 

4.20 เปิดเวทีให้มีการแลก เปลี่ ยนเรียนรู้ท้ังภาควิช าการและภาคธุรกิจอ ย่าง

สม่ าเสมอ 

4.21 ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายให้กับสมาชิก 

4.22 เพ่ิมพูนความรู้เร่ืองการบริหารกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ให้แก่ผู้บริหาร 

4.23 กระตุน้ ตดิตาม ประเมินการเชื่อมโยงเครือข่ายเดิมอยู่เสมอ 

4.24 ให้สารสนเทศและการเรียนรู้แก่เครือข่าย 

4.25 ให้ความส าเร็จต่อเครือข่ายเรียนรู้ให้มาก ๆ ก่อน เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ “หลักคิด” ในคุณค่าความส าคัญ

ของเครือข่ายแล้วพัฒนาไปสู่การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในตอนหลัง 

4.26 บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

4.27 บูรณาการกลไกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สหกรณ์จังหวัด พัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฯลฯ เพ่ือร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายตอ่ไป 

4.28 ทีมวิจัยไม่ควรถอยทันที ต้องค่อย ๆ ถอนตัว พร้อมกับการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบของเครือข่าย 

4.29 เร่ิมจากแต่ละองค์กร/สหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็ง/อ่อนแอท่ีมีคณะกรรมการท่ี

ตัง้ใจ 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  

5.1 สรุปผลการวจัิย 

การด าเนนิการโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัด” ในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย

กลุ่ม/องค์กรประชาชน ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน (สหกรณ์ภาคประชาชน) 

เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก ระดับองค์กร และระดับเครือข่าย และเกิดความร่วมมือท่ีจะ

อ านวยประโยชน์ตอ่กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

การด าเนินการโครงการวิจัยได้ แบ่งกลุ่มการด าเนินงานการวิจัยเป็น  2 ทีม ได้ แก่ ทีม

ประสานงานกลาง และทีมวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัด  9 ทีมท่ีด าเนนิงานโครงการวิจัยใน 9 จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ ล าพูน เลย ขอนแก่น สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สงขลาและตรัง โดยการด าเนินการ

โครงการวิจัยเป็นไปภายใตก้รอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครือข่าย ซึ่งหมายถึง กา รสร้างความ

ร่วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนตัง้แต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท ากิจกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันอย่างจริงใจ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นมีการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน  เสี่ยงภัยร่วมกัน  และการได้รับประโยชน์ร่วมกัน ท้ังนี้ทีมวิจัยจะให้ความส าคัญท่ี

จะหนุนเสริมให้การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นไปตามความสมัครใจของกลุ่ม/องค์กรประชาชนอย่างแท้จริง 

กระบวนการวิจัยได้เร่ิมตน้โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างทีมประสานงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิจัยระดับจังหวัด  เพ่ือชี้แนะแนวทางการด าเนนิการท่ีควรจะเป็น ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นท่ีหนึ่ง การศกึษาสถานการณ์การด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร

ประชาชน  ขั้นท่ีสอง  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร  ซึ่งจะประกอบไปด้วยการ

ชี้แจงท าความเข้าใจเร่ือง แนวการเชื่อมโยงเครือข่าย  และการหนุนเสริมการก าหนดกรอบทิศ

ทางการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร  ขั้นท่ีสาม  การสร้างกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

กระบวนการมีสว่นร่วมในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ขั้นท่ีสี่ การคิดตามการด าเนนิงานการ

เชื่อมโยงเครือข่าย  เพ่ือน าองค์ความรู้ไปขยายผลในโอกาสตอ่ไป 

ผลการศกึษาสถานการณ์กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด ซึ่งอาจจ าแนกได้เป็นกลุ่ม

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ  และกลุ่ม/องค์กรประชาชนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า  

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วย  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์นคิม  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์

ออมทรัพย์  สหกรณ์ร้านค้า  และสหกรณ์บริการ  มีท้ังท่ีเข้มแข็งและอ่อนแอ  กล่าวคือพบว่ามี

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  บางส่วนประสบปัญหาการขาดทุน  และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนนิภารกิจ

ตามเจตนารมณ์ได้  อาทิ เช่น ในกลุ่มสหกรณ์การเกษตรยังไม่ได้ด าเนนิภารกิจด้านการส่งเสริม
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การเกษตร  หรือการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเนน้ท่ีธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจซื้อ  

ธุรกิจขาย  และธุรกิจแปรรูป  ท่ีพบว่าสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งตอ้งประสบปัญหาการขาดทุน

เนื่องจากฝ่ายจัดการไม่มีทักษะด้านธุรกิจเพียงพอ  ดังนัน้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรจึงยังคงต้อง

เผชิญปัญหาในการประกอบอาชีพโดยสหกรณ์มิได้มีส่วนช่วยเหลอืแตอ่ย่างใด  สหกรณ์ออมทรัพย์

ซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีอยู่ในข่ายท่ีมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือพิจารณาจากตัวเลขทางการเงิน  

แตยั่งคงมุ่งเนน้ไปท่ีการแสวงหารายได้โดยยังไม่ได้ค านงึถึงภารกิจส าคัญในการยกระดับฐานะความ

เป็นอยู่แก่สมาชิกอย่างจริงจัง กลุ่มองค์กรการเงิน  ซึ่งมีจุดเด่นในเร่ืองผู้น าท่ีมีอุดมการณ์  จิต

วิญญาณสหกรณ์  แตมั่กพบว่ากลุ่ม/องค์กรหลายแห่งในหลายจังหวัดก าลังเผชิญกับปัญหาการ

ขาดทักษะและประสบการณ์เร่ืองการบริหารจัดการในกรณีท่ีกลุ่ม/องค์กรมีทุนด าเนนิงานมากขึ้น

เร่ือยๆ และก าลังจะขยายขอบเขตการด าเนินงานไปในเชิงธุรกิจ  ในขณะเดียวกัน กลุ่มอาชีพและ

กลุ่มอื่นๆ ก็มักจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการของ

กลุ่ม/องค์กร ในช่วงเวลาท่ีรัฐให้การสนับสนุนเงินทุนมากขึน้ 

 สถานการณ์ความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กรในพ้ืนท่ีจั งหวัดในรูปเครือข่ายพันธมิตรนั้ น  

พบว่าเป็นไปในลักษณะของเครือข่ายพันธมิตรขั้นตน้ โดยพบว่า การเกิดชั้นของเครือข่ายเครือข่าย

พันธมิตรมีอยู่ 2 ลักษณะ  แนวทางแรก  เป็นการสร้างเครือข่ายในลักษณะเกิดจากล่างขึน้สู่บน 

หรือ เป็นเครือข่ายในแนวดิ่ง(Bottom up Network/Vertical integration) โดยจะพัฒนาเครือข่ายใน

ลักษณะขององค์กรเครือข่ายจากระดับอ าเภอ  เป็นระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  เพ่ือให้

เครือข่ายให้บริการแก่องค์กรสมาชิกระดับล่าง  ให้มีความเข้มแข็ง  ลักษณะท่ีสอง เป็นการสร้าง

เครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของหนว่ยงานรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือขบวนการสหกรณ์ท่ี

ส าคัญในลักษณะของเครือข่ายในแนวราบ (Horizontal integration) เช่น ชมรมเครือข่ายสหกรณ์

จังหวัด ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ ชมรมสหกรณ์จังหวัด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองการจัด

ประชุมสัมมนาระหว่างสมาชิกเครือข่ายโดยส่วนเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจมีเกิดขึ้นในกลุ่มของ

สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนแต่มีเป็นส่วนน้อย เช่นกรณีของ เครือข่ายข้าวสารและน้ าดื่มของสหกรณ์

การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด จังหวัดตรัง เป็นตน้  

 หลังจากทีมวิจัยได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในพ้ืนท่ี

จังหวัด โดยใช้กรอบเวลา 2 ปี ภายใต้การหนุนเสริมของทีมประสานงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิ  

พบว่ากระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายของทีมวิจัยมีความแตกต่างกันในขั้นตอนละวิธีการตามบริบท

ของทีมวิจัยและเงื่อนไขพ้ืนท่ีจังหวัด โดยเทคนคิและวิธีการท่ีทีมวิจัยเลอืกใช้ในการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมท่ีส าคัญ ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม  การสนทนากลุ่มเป้าหมาย  การ

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเทคนิคการระดมสร้างสรรค์ การประชุมระดมความคิด  และการวิเคราะห์

ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ PROBLEM TREE 
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 กระบวนการสร้างเครือข่ายของทีมวิจัยมี 3 แนวทางซึ่งแตกต่างกันออกไปตามบริบทของ

ทีมวิจัยและบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยพบว่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายท่ีเป็นวิธีการปฏิบัตท่ีิดี

ท่ีสุด (Best practice) จะเร่ิมต้นจาก ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การชี้แจงการท าความเข้าใจ เร่ืองการสร้าง

ความเข้มแข็ง (การจัดท ากรอบทิศทางการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร)และการเชื่อมโยงเครือข่าย

พันธมิตรแก่ผู้น ากลุ่มองค์กรใน พ้ืนท่ีจังหวัด ควบคู่กับการชี้ชวนเข้าร่วมโครงการฯ  จากนัน้จึงไปสู่ 

ข้ันตอนท่ีสอง คือการหนุนเสริม การจัดท ากรอบทิศทางการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กรประชาชน/

หรืออาจเรียกว่าการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรแล้วจึงด าเนินการไป ข้ันตอนท่ีสาม คือ 

การหนุนเสริมการสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยหัวหน้าทีมวิจัยควรจะได้มีการวางแผน 

ท้ังเร่ือง ขั้นตอน/กระบวนการ การก าหนดตัวนักวิจัยท่ีเชื่อมโยงในแตล่ะด้านท่ีพร้อมจะฝังตัวเพ่ือ

การท างานในพ้ืนท่ีจังหวัดให้เป็นไปตามแผนงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท้ังนี้ปัจจัยท่ีส าคัญ

ท่ีสุดประการหนึ่ง คือ นักวิจัยทุกคนควรจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด การ

เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ตั้งแต่เร่ิมต้น โครงการ และได้ มีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียน รู้

ระหว่างนักวิจัยในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือการปรับแผนให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัตท่ีิดีท่ีสุด และเม่ือสิน้สุด

โครงการฯ ทีมวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ัง    9 ทีม สามารถหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายฯ ได้ท้ังสิ้น 31 

เครือข่าย ซึ่งแตกแตง่กันอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ีหนึ่ง เครือข่ายพันธมิตรท่ีรวมตัวกันในเชิง

พ้ืนท่ี เช่น กรณีของเครือข่ายสัมพันธภาพสหกรณ์เชียงใหม่ เครือข่ายพันธมิตรเพชรบุรี เครือข่าย

สหกรณ์ระดับจังหวัดของสงขลา เครือข่ายลุ่มน้ าลี ้ จังหวัดล าพูน รูปแบบท่ีสอง เครือข่ายพันธมิตรท่ี

รวมตัวกันในเชิงธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เครือข่าย OTOP จังหวัดตรัง เครือข่ายอาหารสัตว์ จังหวัดเลย 

เครือข่ายปุ๋ย จังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายโรงสีข้าว จังหวัดสระบุรี รูปแบบท่ีสาม เครือข่ายพันธมิตร

เชิงวชิาการ ได้แก่ เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านวัดชัยศรีบ้านเสียว จังหวัดขอนแก่น 

 จากประสบการณ์ของทีมวิจัยท้ัง 9 ทีมภายใตเ้วทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัย ผู้

ประสานงานกลางและผู้ทรงคุณวุฒิท าให้ได้ข้อสรุปส าหรับกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร

เพ่ือเกิดความเข้มแข็งและย่ังยืนว่า ประการแรก  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดวิสัยทัศน์ของ

เครือข่ายพันธมิตรภายใต้กรอบแนวคิดของชุดโครงการ เพ่ือน าไปสร้างความเข้าใจและสร้างแรง

บันดาลใจระหว่างผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง เพ่ือท่ีจะสามารถน ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งและ

ย่ังยืนของเครือข่ายพันธมิตรได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม ดังนี้ 

  “เป็นองค์กรท่ีเกิดจากความร่วมมือ ในวงสัมพันธ์ระยะยาว ให้ก้าวทันกับการ

เปล่ียนแปลง เน้นแผนการเรียนรู้ เพ่ือประสิทธิภาพสู่องค์กรพันธมิตรและการมีคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิกองค์กร” 
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5.2 ข้อเสนอส าหรับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย

พันธมิตรตามวสัิยทัศน์ข้างต้นท่ีส าคัญมี 14 ประการ ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้ 
 

 5.2.1 บริบทการหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรพันธมิตรในเครือข่าย 
   

ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

1.  ผู้น ากลุ่ม/องค์กรยังไม่เข้าใจ

แนวคิด/เครือข่ายพันธมิตรตาม

วิสัยทัศน์ 

1. การเสริมสร้างวิสัยทัศน ์

“เครือข่ายพันธมิตร”   ระหว่าง

ผู้น ากลุ่ม/องค์กรประชาชน 

 สถาบันจัดการด้าน 

สหกรณ์เครือข่าย 

พันธมิตรทางวิชาการ 

2.  การเปลี่ยนแปลงตัวผู้น ากลุ่ม/

องค์กรตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/

ระเบียบ ท าให้ความตอ่เนื่องใน

การน ามามีสว่นร่วมในเครือข่าย 

2.  การก าหนดแผนความ

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรภายใต้แผนกลยุทธ์

ของกลุ่ม/องค์กร 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์   

 กรมพัฒนาชุมชน 

 พอช. 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ 

 องค์กรกลางตา่ง ๆ  ฯลฯ   

3.  ในปัจจุบันกลุ่ม/องค์กรยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัตกิาร จึงท าให้กลุ่มองค์กร

พันธมิตรไม่ได้จัดสรรตัวบุคคล/

งบประมาณส าหรับแผนงานด้านการ

เชื่อมโยงเครือข่ายไว้ จึงอาจมีปัญหา

เร่ืองตัวแทนในเครือข่ายพันธมิตรท่ีจะ

สานตอ่ภารกิจระหว่างเครือข่ายฯ กับ

กลุ่ม/องค์กรอย่างเป็นทางการ อีกท้ังยัง

ขาดงบประมาณในการด าเนนิงานส่วนนี้ 

3.  ควรให้การหนุนเสริมแก่

กลุ่ม/องค์กรในเร่ืองการ

จัดท าแบบกลยุทธ์และการ

แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่

แผนปฏิบัตกิาร 

 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือขององค์กร

พันธมิตรด้านวิชาการใน

การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร 

 

4.  ผู้น ากลุ่ม/องค์กรยังไม่เข้าใจ

บริบทของบทการมีสว่นร่วมใน

เครือข่ายพันธมิตรซึ่งมี

ความส าคัญและเป็นประโยชน์

อย่างไรในการพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการด าเนนิงานของกลุ่ม/องค์กร

ภายใตส้ภาวะการแข่งขัน 

4.  การให้ความรู้/ทักษะ/

ประสบการณ์แก่ผู้น ากลุ่ม/

องค์กรท่ีจะมีศักยภาพและ

ความพร้อมและปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองค์กรให้

สอดคล้องกับการเป็นองค์กร

พันธมิตรในเครือข่ายฯ 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร

ด้านวิชาการ 
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ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

5.  หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมสหกรณ์ยังไม่เข้าใจบริบท

ของเครือข่ายพันธมิตร ตาม

วิสัยทัศน์ซึ่งยังคงเห็นกลไกการ

เสริมสร้างเครือข่าย “ชั้นตน้” ซึ่ง

เป็นอุปสรรคส าคัญตอ่การพัฒนา

เครือข่ายพันธมิตร”แท้จริง” 

5.  การเผยแพร่วิสัยทัศน์/

แนวคิด“เครือข่ายพันธมิตร”

และแนวทางการเสริมสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรและผ่าน

กลไกสื่อประชาสัมพันธ์และ

เวทีวิชาการรูปแบบตา่งๆ แก่

ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรด้านวิชาการ 

 

              5.2.2 บริบทการหนุนเสริมการพัฒนาโครงสร้างและระบบการจัดการเครือข่าย

พันธมิตร 
 

ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

1.  เครือข่ายพันธมิตรในฐานะท่ีเป็น

องค์กรความร่วมมือท่ีมีสัมพันธ์ใน

ระยะยาวและมีองค์กรพันธมิตร

หลากหลายย่อมตอ้งมีโครงสร้าง

การบริหารงาน  ท่ีเกือ้หนุนต่อ

ภาพการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดรับกับภารกิจ

ของเครือข่ายพันธมิตรและมีการ

ก าหนดกรอบภารกิจของ

องค์ประกอบในโครงสร้างอย่าง

ชัดเจน 

1.  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นระบบท่ีจะหนุน

เสริมแก่ผู้น าและบริหารจัดการ

ในเร่ืองการพัฒนาโครงสร้างและ

ระบบการบริหารจัดการ

เครือข่ายพันธมิตรผ่านกลไกการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้,

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

ท้ังในรูปของหนว่ยเคลื่อนท่ีและ

อื่น เๆพ่ือการเข้าถึงในการหนุน

เสริมการพัฒนาเครือข่าย

พันธมิตรอย่างท่ัวถึง 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรดา้นวิชาการ 

2.  ระบบการบริหารจัดการของ

เครือข่ายพันธมิตรควรมีความชัดเจน 

และทุกส่วนฝ่ายท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง

จะตอ้งรู้และเข้าใจระบบการบริหาร

จัดการเพ่ือจะได้เข้ามามีสว่นร่วม

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

2.  การหนุนเสริมการพัฒนา

องค์ความรู้ดา้นการบริหาร

จัดการแก่ผู้น ากลุ่ม/องค์กร

ผ่านกลไกท าเนยีบเครือข่าย

พันธมิตร 
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ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

3.  ควรให้มีระเบียบปฏิบัติท่ีผ่าน

ความเห็นของเครือข่ายพันธมิตร

โดยลักษณะท่ีเกือ้หนุนต่อ

ประโยชน์ท่ีองค์กรพันธมิตรจะ

ได้รับอย่างเสมอภาค  ยุตธิรรม 

3.  การหนุนเสริมให้มีการ

จัดท าแผนการด าเนนิงาน

ของเครือข่ายฯการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม

แผนงาน/โครงการอย่าง

ชัดเจนเพ่ือการตดิตาม

ประเมินผลและการ

ปรับปรุงการด าเนนิงานท่ี

จะเป็นประโยชน์ตอ่

เครือข่ายฯ 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรด้านวิชาการ 

4.  เครือข่ายพันธมิตรควรมี “ทุน

ด าเนนิงาน” ในลักษณะท่ีเกือ้หนุนตอ่

การด าเนนิงานของเครือข่ายอย่าง

ย่ังยืนซึ่งจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึง

แหล่งท่ีมา ทางใช้ไปของเงินทุน

ตลอดจนวิธีการสรรหา  และวิธีการ

จัดสรรเงินทุน ในลักษณะท่ีเป็น    ธรร

มาภิบาลและเพียงพอตอ่การด าเนนิ

ภารกิจของเครือข่ายตามกรอบเวลา

ตา่ง  ๆ

4. การผลักดันให้มีกลไกการ

ควบคุมภายในโครงสร้าง

การบริหารจัดการใน

ลักษณะท่ีสามารถปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรด้านวิชาการ 

5.  ควรมีแผนด าเนนิงานตามกรอบ

เวลาท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของเครือข่ายภายใตก้ระบวนการมี

ส่วนร่วมขององค์กรพันธมิตรท่ี

ค านงึถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ี

เกี่ยวข้องและมีตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 

  สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรด้านวิชาการ 
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ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

6.  เครือข่ายพันธมิตรจะตอ้งมีกลไก

การตรวจสอบภายในท่ีสามารถ

ปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ

การหนุนเสริมการบริหารจัดการ

ให้เป็นธรรมาภิบาล   

3.  การหนุนเสริมให้มีการ

จัดท าแผนการด าเนนิงาน

ของเครือข่ายฯการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม

แผนงาน/โครงการอย่าง

ชัดเจนเพ่ือการตดิตาม

ประเมินผลและการ

ปรับปรุงการด าเนนิงานท่ี

จะเป็นประโยชน์ตอ่

เครือข่ายฯ 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรด้านวิชาการ 

 

 5.2.3 บริบทการผลักดันให้มีกลไกการติดตามประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ

การพัฒนาเครือข่าย 
 

ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

       การมีกลไกการตดิตาม

ประเมินผลและข้อมูลย้อนกลับจะ

ช่วยให้ทราบผลการด าเนนิงาน

เครือข่ายฯในแตล่ะช่วงเวลาว่าเป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ตาม

ข้อตกลงร่วมกับภายใตก้รอบเวลา

หรือไม่  มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะน า 

1. การเสริมสร้างความรู้แก่

ผู้น าองค์กรพันธมิตรและ

แกนน าเครือข่ายให้

ตระหนักเห็นความส าคัญ

ของกลไกการตดิตาม

ประเมินผลและข้อมูล

ย้อนกลับเพ่ือพัฒนา

เครือข่าย 

2. การสร้างเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างผู้น า/ฝ่าย

บริหารจัดการเครือข่ายใน

การฝึกทักษะ/ประสบการณ์

ในเร่ืองการสร้างกลไกการ

ตดิตามประเมินผลและ

ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ

พัฒนาเครือข่าย  

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 แกนน าเครือข่าย 
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ประเด็น แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

 3. การผลิตสื่อเรียนรู้รูปแบบ

ตา่งๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ให้เข้าถึงผู้น าเครือข่าย

อย่างท่ัวถึง 

4. การจัดตัง้ “หนว่ยท่ี

ปรึกษา”เพ่ือให้บริการใน

การพัฒนากลไก/การ

ตดิตามและข้อมูลย้อนกลับ

เพ่ือการพัฒนาเครือข่าย 

 สถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ภายใตค้วาม

ร่วมมือของเครือข่าย

พันธมิตรด้านวิชาการ 

 

 5.2.4 การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้เป็น “องค์กรเรียนรู้” 
 

 แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน/ผู้สนับสนุน 

        การสร้างให้เครือข่ายพันธมิตร

เป็น “องค์กรเรียนรู้” ตามท่ีก าหนดไว้

ในวิสัยทัศน์จะช่วยให้มี “เวที

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้” ภายใน

องค์กรซึ่งจะช่วยเป็นกลไกในการ

สร้างคน 

ให้มีวิสัยทัศน์  มีระบบคิดท่ีจะ

เกือ้หนุนการพัฒนาเครือข่าย 

มีการท างานเป็นทีม  และมีเวทีท่ี

ผู้น าและฝ่ายบริหารจัดการ

เครือข่าย  จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็

จะสร้างพลังความสามัคคี  ความ

ร่วมมือ  ในการฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายร่วมกันภายใต้ปัจจัย

สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 

1. การก าหนดกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและ

ตอ่เนื่องภายใตก้าร

สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญใน

แตล่ะด้าน 

 แกนน าเครือข่าย 
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