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บทคดัย่อ 
 

   การวิจยัโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช          คร้ังน้ีมี 
วตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) เพื่อศึกษาภาพรวมของกลุ่ม  องคก์ร    และเครือข่ายในจงัหวดันครศรีธรรมราช  2) เพ่ือ
เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพกลุ่ม  องคก์ร และเครือข่าย    3)  เพื่อศึกษาปัจจยัความสาํเร็จของเครือข่ายคุณค่าใน
การแกปั้ญหาความยากจน  

                      วิธีวิทยาการวิจยั     ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม    การศึกษาภาพรวมกลุ่ม องคก์ร  
เครือข่าย    เก็บขอ้มูลจากหน่วยงานและสัมภาษณ์ ผูน้าํ เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและใชเ้ทคนิค 
SWOT, AIC  ในการวิเคราะห์ศกัยภาพ กลุ่ม องคก์ร เครือข่าย  เพ่ือเสริมสร้างพฒันาและหาแนวทางเช่ือมโยง
เครือข่ายคุณค่าในการแกปั้ญหาความยากจน 
                             ผลการศึกษา     พบวา่ กลุ่ม องคก์ร และเครือข่าย     เป็นกลุ่มสหกรณ์จดทะเบียนประเภท 
ต่าง ๆ จาํนวน  417  กลุ่ม   และเป็นกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน จาํนวน 2,544  กลุ่ม  มีเครือข่ายระดบัจงัหวดั  
8  เครือข่าย    ซ่ึงประกอบดว้ยชุมนุมสหกรณ์  2 ชุมนุม  และเครือข่ายองคก์รการเงินชุมชน 4 เครือข่ายและ
เครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชน 2 เครือข่าย    ขบวนการพฒันาของกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายเป็นไปในลกัษณะ
กลุ่มผลประโยชน์ในดา้นอาชีพ  สวสัดิการ  และเพ่ือเป้าหมายหรือเคร่ืองมือเสริมพลงัอาํนาจของประชาชน
กบัภาครัฐ    การจดัตั้งกลุ่ม  เครือข่ายส่วนใหญ่มาจากการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐ    ฉะนั้นกลุ่มและ
เครือข่ายท่ีมีความสาํเร็จส่วนใหญ่จะมีการจดัตั้งมานานจากปัจจยัการมีภาวะผูน้าํ และความซ่ือสตัย ์เสียสละ     
การบริหารองคก์รส่วนใหญ่  มีโครงสร้างการบริหารเป็นแบบหลวม ๆ   มีกฎระเบียบในการดาํเนินงาน  แต่
ไม่มีการเขม้งวด      ส่วนใหญ่จะยดึตวับุคคลการไวว้างใจและศรัทธาในตวัผูน้าํ       เป็นผลทาํใหก้ลุ่ม องคก์ร 
เครือข่ายไม่มีศกัยภาพในการบริหาร     เพราะวา่ขาดแผนยทุธศาสตร์     เป้าหมาย  การสรุปบทเรียนและการ
มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานจากประชาชนสมาชิกกลุ่ม องคก์ร เครือข่าย      และการสนบัสนุนขององคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งไม่มีความต่อเน่ืองขาดการบูรณการในหลกัวิธีและบูรณการองคก์รในลกัษณะต่างคนต่างทาํ     
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                               ผลการศึกษา    พบวา่  เครือข่ายคุณค่าสามารถแกปั้ญหาความยากจนได ้ มี 3  รูปแบบ คือ 
1)  เครือข่ายการเงนิชุมชน  ไดแ้ก่เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พ่ือพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   2)   เครือข่ายผลติภัณฑ์ชุมชน ไดแ้ก่ เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร 
 3) เครือข่ายพื้นที่   คือเครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขาขาว  อาํเภอทุ่งสง    ปัจจัย
ความสาํเร็จของเครือข่ายคุณค่าสามารถการแกปั้ญหาความยากจน   วดัไดจ้ากลกัษณะรูปแบบความสมัพนัธ์
การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า  ท่ีมีแผนกลยทุธ์     มีอุดมการณ์   เป้าหมาย และวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานของ
เครือข่ายจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก กลุ่ม องคก์รท่ีสนบัสนุน     และการดาํเนินกิจกรรม  ของเครือข่ายท่ีมี
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายไดใ้นหลายมิติของความ
ยากจน  ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ   การศึกษาสังคม การเมืองและด้านวัฒนธรรม    เพื่อพฒันาสมาชิกของกลุ่ม  
สมาชิกเครือข่ายใหเ้ป็นคน ท่ีมีคุณค่าสหกรณ์ ท่ีแทจ้ริง          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ABSTRACT 

 
                         The  Development of Cooperatives Movement in Nakhon Si Thammarat 
Province purposes of this study were: 1) to study the groups, organizations, and  networks  as  
a  whole;  2) to promote and develop these groups, organizations, and networks; 3) to study the 
indicators for success of value chains in solving the poverty problem.  
                        This study was  a qualitative participation action research.  Secondary data 
were collected from the concerned organizations, and the officers, leaders were interviewed.  
The SWOT and AIC techniques were used to analyze the capability of the groups, 
organizations, and networks in order to promote, develop, and find out the value chains in 
solving the poverty problem. 
                      The research findings revealed that the groups, organizations, and networks 
were 417 registered cooperatives of various types, and 2544 non-registered groups.  There 
were 8 provincial networks consisting of 2 cooperatives unions, 4 community financial networks, 
and 2 community product networks.  The process of development movement of the groups, 
organizations, and networks was in the form of profit groups in occupation, welfare, the learning 
of local development of the community, and for the goals or enhanced power device on the part 
of people and the government.  The majority of group settings were initiated by the government 
policy.  Most of successful groups and networks were the long-term setting up organizations 
based on the following factors: leadership, honesty, devotion, and people’s participation. The 
structure of administration was not firmly fixed.  There were rules and regularities in the working 
process, however, the were not strict.  Most of the groups depended on individuals, trust, and 
respect towards the leaders.  As a result, the groups, organizations, and networks did not 
develop due to the lack of skills in administrative management, lack of strategic plans and goals 
in working process to satisfy the members’ need.  There were no lesson conclusion and no 
working participation from people, group members, organizations, and networks.  The 
concerned organizational support was not continually operated.  There was no integrated 
approach nor integrated organization.  It was in the form of lasses-faire.   
                     It was found from the study that value chains could solve the poverty problem in 
three forms: (1) community financial network, that is, the network of saving group (called Sajja 
Group) for life-time moral development  Nakhon Si Thammarat Province; (2) community product 



network, that is, the network of marketing community product of Muang Nakhon;                  
(3) area network, that is, the network of Tambol Chalermphrakiat Cooperatives, Tambol 
Khaokhaw, Amphoe Thungsong.  The factors for success of value chains in solving the poverty 
problem were indicated by the forms of the relationship of the connected value chains with 
strategic plans, vision, goals and objectives of the working process of the networks based on 
the members’ participation and organization’s support, as well as the process of network 
activities which satisfied the members’ needs and solve the poverty problem in various 
dimensions.  Those dimensions were: economic, educational, social, political, and cultural 
dimensions.  The main purpose was to develop the group members of the networks to become 
really valuable cooperatives members.  
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สาํนกังานเกษตรจงัหวดั   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครศรีธรรมราช  เจา้หนา้ท่ีสํานกังานพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.) ภาคใต ้ ท่ีให้ความร่วมมือในกระบวนการวิจยัในเวทีต่าง ๆ  จนมีกระบวนการวิจยัท่ีดีของ
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                      วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2549.  
นายเจิม  บุญรอด  ประธานกรรมการดาํเนินงานศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ตาํบลเขาขาว และ  
                       ประธานธนาคารหมู่บา้น บา้นไสสา้น  ตาํบลเขาขาว  สมัภาษณ์ โดย ยนิดี   เจา้แกว้  
                      วนัท่ี  15 กรกฎาคม 2549.  
นายถาวร  จุลเศวต  ท่ีปรึกษาสภาธนาคารหมู่บา้น จงัหวดันครศรีธรรมราช   สมัภาษณ์โดย ยนิดี  เจา้แกว้  
                      วนัท่ี 15 เมษายน 2549. 
นางประจวบ  แป้นพฒัน์  นกัวิชาการพฒันาชุมชน ว. 7   สมัภาษณ์โดยยนิดี   เจา้แกว้  
                      วนัท่ี 25  พฤษภาคม 2549.  
นายท้ิง  รัตนบุรี  ภูมิปัญญาชาวบา้น ตาํบลเขาขาว  สมัภาษณ์โดยนายอวยชยั  ยอดแกว้ 
                      วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2549.  
นางไพศิษย ์ พรหมแกว้ ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพยชุ์มชนแออดั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
                     สมัภาษณ์โดย โสภณ   ชุมทองโด วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549. 
พระสุวรรณ  คเวสโก  เจา้อาวาสวดัป่ายาง , ท่ีปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  สมัภาษณ์โดย ยนิดี  เจา้แกว้ 
                     วนัท่ี 23 มิถุนายน 2549 และ15 ตุลาคม 2549. 
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                                                                    บทที่ 1 

บทนํา 

 

ประวตัิความเป็นมา และลกัษณะโดยทัว่ไปของจังหวดันครศรีธรรมราช    
 ประวตัิจังหวดันครศรีธรรมราช   

                          จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณท่ีมีความสาํคญัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง    และศาสนามากท่ีสุดเมืองหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกักันกวา้งขวางไม่น้อยกว่า 1800 ปี ตามหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีคน้พบ  ยืนยนัได้ว่า
นครศรีธรรมราชกาํเนิดมา  ในพุทธศตวรรษท่ี 7 เป็นอย่างน้อย  จากหลกัฐานท่ีไดป้รากฏช่ือในท่ี
ต่าง ๆ   หลายช่ือตามความรู้ความเขา้ใจ   ท่ีสืบทอดกนัมาและสาํเนียงภาษาของชนชาติต่างๆ ท่ีเคย
ผา่นมาในดินแดนแห่งน้ีในระยะเวลาท่ีต่างกนั เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเป็นทางผา่นของวฒันธรรมจีน 
อินเดีย  และยุโรป  เช่น ตามพรลิงค์  มัทธาลิงคม โผลิง เชียะโท้ว โลแค็ก (Locac) สิริธรรม
นครศรีธรรมราช ลิกอร์ (Ligor)    ละคร สุวรรณปุระ  ปาฎลีบุตร (Pataliputra)  และเมืองนครเป็น
ตน้     (สาํนกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช  2548 : 1)  ขณะเดียวกนัมีร่องรอยวฒันธรรมของลทัธิ
พราหมณ์ไดมี้เขา้มามีอิทธิพลก่อนการเขา้มาของศาสนาพุทธลทัธิลงักาวงศ์ “ตั้งดิน ตั้งฟ้า ตั้ง
หญา้เข็ดมอน โมคลานตั้งก่อน เมืองคอนตั้งหลัง”   เป็นบทกลอนท่ีแสดงให้เห็นความเก่าแก่
ของบ้านโมคลานเป็นชุมชนโบราณ   ท่ีมีอายุประมาณ 8,000-5,000 ปีมาแล้ว  ก่อนตั้ งเมือง
นครศรีธรรมราช   นกัโบราณคดีและประวติัศาสตร์     ไดท้าํการสาํรวจ ขดุคน้ศึกษา  พบหลกัฐาน
ทางโบราณคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกับอินทธิพลของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ใน พ.ศ. 2511   
ศาสตราจารยลู์ฟส์   (H.H.E. loofs)   นกัโบราณคดีไทย-องักฤษ       มีความเห็นว่าโบราณสถานของ
โมคลานหรือแนวหินตั้ งจัดอยู่ในวัฒนธรรมหินใหญ่    ปัจจุบันมีหลักฐานร่องรอย    ของ
โบราณสถานและโบราณวตัถุเก่ียวเน่ืองในศาสนาพราหมณ์     หลายแห่งในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
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                       ภาพ 1   แหล่งโบราณสถานโมคลาน  อาํเภอท่าศาลา 
 
                        นครศรีธรรมราชเป็นศูนยก์ลางพระพทุธศาสนาในสมยัศรีวิชยั  คาํวา่ 
นครศรีธรรมราช  มาจากสร้อยพระนามของกษตัริย ์ ท่ีปกครองเมืองนครองคแ์รก     คือพระเจา้ศรี
ธรรมมาโศกราช    ซ่ึงแปลวา่  นครอนังามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม   ธรรมของพระราช แห่ง
นครแห่งน้ีคือ   ธรรมแห่งพระพุทธศาสนา  นครศรีธรรมราช เคยเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง
สูงสุดในพทุธศตวรรษท่ี 17-18 เน่ืองจากเป็นสถานีการคา้สาํคญัของคาบสมุทรไทยเป็น จุดพกัถ่าย
ซ้ือสินคา้ระหวา่งฝ่ังตะวนัออกกบัฝ่ังตะวนัตกท่ีดีท่ีสุดในเวลานั้น และประกอบกบับริเวณหาดทราย
แกว้เป็นศูนยก์ลางของชุมชน (ตวัเมืองนครในปัจจุบนั) เป็นท่ี ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า     ปัจจุบนัคือวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ดูภาพ 2)  จึงมีผูค้น ท่ีมีความศรัทธาและ
ความเล่ือมใสจากทุกสารทิศเขา้มาตั้งถ่ินฐานในนครศรีธรรมราช และเป็นเมืองท่ีสามารถจดัการ
ปกครองหวัเมืองรายรอบไดส้าํเร็จถึง 12 เมืองเรียกวา่เมือง  สิบสองนักษัตร  นครศรีธรรมราชได้
สถาปนาพระพทุธศาสนา ลทัธิลงักาวงศ ์   ทาํใหน้ครศรีธรรมราช จึงกลายเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรม  
และถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมไปยงัหวัเมืองอ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณภาคใตแ้ละภาคอ่ืน ๆ ต่อมาร่วม
ทั้งสุโขทยัซ่ึงขณะนั้นท่ีเร่ิมก่อตวั  เมืองนครศรีธรรมราชเป็นหวัเมืองเจา้พระยามหานครของกรุงศรี
อยธุยา และไดมี้การเปล่ียนการปกครองเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชในสมยัพระบาลสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ปีพ.ศ. 2439    และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงยบุ
เป็นจงัหวดันครศรีธรรมราช ของราชอาณาจกัรไทยตราบเท่าปัจจุบนัน้ี 
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                                   ภาพ  2  วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 อาณาเขต ทีต่ั้ง   นครศรีธรรมราชตั้งอยูท่างตอนกลางของภาคใต ้อยูห่่าง 
จากกรุงเทพ ฯ     โดยทางรถไฟ ๘๓๒ กิโลเมต และ ๗๘๐ กิโลเมตรโดยทางรถยนต ์มีพื้นท่ีมาก
เป็นอนัดบั 2 ของภาคใต ้และเป็นอนัดบัท่ี 16  ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98  พื้นท่ี
ประมาณ 9,942,502 ตร.กม. หรือประมาณ 624,064 ไร่  ของพื้นท่ีหมด     มีอาณาเขต ติดต่อกบั
จงัหวดัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฏร์ธานีและอ่าวบา้นดอน 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา อาํเภอควนขนุน จงัหวดั 
   พทัลุง อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรัง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทยเป็นชายฝ่ังทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือ 
   ของอาํเภอขนอมลงไปทางใตข้องอาํเภอหวัไทรประมาณ 225 
   กิโลเมตร 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฏร์ธานีและจงัหวดักระบ่ี 
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                               ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันครศรีธรรมราช   แตกต่างไปตามลกัษณะของ
เทือกเขานครศรีธรรมราช     ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีมีความยาวตามแนวของคาบสมุทร  เป็นผลให ้
ลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดันครศรีธรรมราช แบ่งไดเ้ป็น 3  ส่วน    คือฝ่ังตะวนัตกเป็นท่ีราบสูง
มีภูเขา และป่าใหญ่   แลว้ค่อยลาดตํ่าไปทางทิศตะวนัออกจนเป็นท่ีราบจดชายทะเลฝ่ังอ่าวไทย  
ตามแสดงในภาพ 3 แผนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงแผนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  3   แผนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 



 5

 
 

                1.  บริเวณเทือกเขาตอนกลาง  ไดแ้ก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณา
เขตตั้งแต่ตอนเหนือของจงัหวดัลงไป ถึงตอนใตสุ้ด   บริเวณพ้ืนท่ีของอาํเภอท่ีอยู่ในเขตเทือกเขา
ตอนกลางไดแ้ก่ อาํเภอสิชล อาํเภอขนอม อาํเภอท่าศาลา    อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อาํเภอลาน
สกา  อาํเภอพรหมคีรี อาํเภอร่อนพิบูลย ์อาํเภอชะอวด อาํเภอจุฬาภรณ์    และอาํเภอพระพรหม ใน
เขตเทือกเขาน้ีมีภูเขาสูงสุดใน  จังหวดั คือเขาหลวง ซ่ึงสูงประมาณ  1,835 เมตร เหนือ
ระดบันํ้าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  4   ยอดเขาหลวง และนํ้าตกกรุงชิง 
 

 
 
               2.  บริเวณทีร่าบชายฝ่ังด้านตะวนัออก  ไดแ้ก่ บริเวณตั้งแต่เทือกเขาตอนกลางไป

ทางตะวนัออกถึงฝ่ังทะเลอ่าวไทย จาํแนกไดเ้ป็น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลง
ไปทางใตท่ี้เป็นท่ีราบ ท่ีมีความกวา้ง  จาก บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝ่ังทะเลระยะทาง
ประมาณ 95 กิโลเมตร มีแม่นํ้ าลาํคลอง  ท่ีมีตน้นํ้ าเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่อ่าว
ไทยหลายสายนบัเป็นท่ีราบซ่ึงมีค่าทางเศรษฐกิจของจงัหวดั ลาํนํ้ าท่ีสาํคญั   ไดแ้ก่ แม่นํ้ าปากพนงั      
และมีคลองสายเล็ก ในเขตอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกหลายสาย เช่น คลองปากพญา  และ
คลองทา้ยวงัเป็นตน้ อีกบริเวณหน่ึง           คือตั้งแต่อาํเภอท่าศาลาข้ึนไปทางทิศเหนือเป็นบริเวณฝ่ัง
แคบ ๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร อาํเภอท่ีอยูใ่นเขตท่ีราบดา้นน้ีคือ  อาํเภอขนอม อาํเภอสิชล อาํเภอท่า
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ศาลา     อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช    อาํเภอปากพนงั อาํเภอเชียรใหญ่ อาํเภอหวัไทร และอาํเภอ
ชะอวด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               ภาพ 5  หาดในเพลา อาํเภอขนอม 
 

 
                3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก        ได้แก่ บริเวณท่ีราบระหว่างเทือกเขา

นครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทดั จึงมีลกัษณะเป็นเนินเขาอยูเ่ป็นแห่ง ๆ อาํเภอท่ีอยูบ่ริเวณท่ี
ราบดา้นน้ี     คือ อาํเภอพิปูน       อาํเภอทุ่งใหญ่ อาํเภอฉวาง อาํเภอนาบอน   อาํเภอบางขนั อาํเภอ
ถํ้าพรรณรา         และอาํเภอทุ่งสง ลาํนํ้ าสาํคญั ไดแ้ก่ ตน้นํ้ าของแม่นํ้ าตาปีไหลผา่น   อาํเภอพิปูน   
อาํเภอฉวาง          และอาํเภอทุ่งใหญ่   นอกจากน้ียงัมีลาํนํ้ าท่ีเป็นตน้นํ้ าของแม่นํ้ าตรังอีกดว้ย คือ
นํ้ าตกโยง และคลองวงัหีบ ซ่ึงไหลผ่าน อาํเภอทุ่งสง ไปยงัอาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง และออก
ทะเลอนัดามนั ท่ีอาํเภอกนัตงั 

 

ลกัษณะภูมิอากาศ     ลกัษณะภูมิอากาศของนครศรีธรรมราช    จากสภาพท่ีตั้งใกลเ้ส้นศูนย์
สูตร  มีภูเขาหลวงและมีคาบสมุทรทั้งสองดา้น   กล่าวคือ ดา้นตะวนัออกเป็นทะเลจีนใต ้มหาสมุทร
แปซิฟิก  ดา้นตะวนัตก           เป็นทะเลอนัดามนัมหาสมุทรอินเดีย   ทาํให้นครศรีธรรมราช ไดรั้บ
อิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและพายุเขตร้อน จากทะเลจีนใตส้ลบักนั  ลมมรสุมใน
แต่ละปีจงัหวดันครศรีธรรมราช จะไดรั้บอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้   ทาํให้ฝนตกไม่
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มากนัก  อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะอยู่ในช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
ตุลาคม และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ   ลมน้ีพดัผา่นอ่าวไทยเขา้สู่ภาคใต ้ทาํให้เกิดฝนตกชุก
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เน่ืองจากน้ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดั   ตั้งอยูใ่นดา้นรับลมของเทือกเขา
อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  จะทาํใหฝ้นตกมากในช่วงประมาณเดือน   พฤศจิกายน 
ถึงมกราคม    ขณะเดียวกนัก็มีพายหุมุนเขตร้อน        เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่งผลต่อลกัษณะอากาศ
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ 
                                         1.  ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ –เมษายน มีอากาศร้อนตลอด
ฤดูกาล 
                                          2.  ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ปริมาณนํ้ าฝน จงัหวดันครศรีธรรมราช
เป็นจงัหวดัท่ีมีฤดูฝนยาวนาน ในปี 2543 มีฝนตก จาํนวน 178 วนั ปริมาณนํ้ าฝนตลอดปีวดัได ้
3,408.5 มิลลิเมตร ช่วงท่ีฝนตกมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม โดยเฉพาะ
เดือนพฤศจิกายน มกัจะเป็นเดือนท่ีมีปริมาณนํ้ าฝนสูงสุดแทบทุกปี ส่วนช่วงท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่เดือนมีนาคม- เมษายน 
 

 ประชากร /การเมืองการปกครอง    ประชากรรวมของจงัหวดั 
นครศรีธรรมราช จาํนวน 1,539,256 คน (กนัยายน  2548) แยกเป็นชาย 767,128คน หญิง 772,372 
คน โดยเฉล่ีย มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากบั 154 คนต่อ ตารางกิโลเมตร อาํเภอท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุด        ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราชจาํนวน 274,584คน 76,616 ครัวเรือน 
อาํเภอท่ีมีประชากรนอ้ยท่ีสุดคือ อาํเภอถํ้าพรรณรา จาํนวน 17,363 คน  5,119 ครัวเรือน    การ
ปกครองจงัหวดันครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลกัษณะพื้นท่ีออกเป็น 21 อาํเภอ 2 ก่ิง
อาํเภอ   165 ตาํบล 1,473 หมู่บา้น   ดงัแสดงตาราง  1 
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ตาราง 1 แสดงขอ้มูลเขตการปกครองแยกเป็นตาํบล หมู่บา้น เทศบาลและพ้ืนท่ี 
 

ที ่ อาํเภอ/กิง่อาํเภอ เขตการปกครอง พืน้ที ่ 
(ตร.กม.) ตําบล หมู่บ้าน เทศบาล 

1. เมืองนครศรีธรรมราช 13 111 4 580.249 
2. เชียรใหญ่ 10 97 1 227.116 
3.   ปากพนงั 17 137 1 459.910 
4.   ชะอวด 11 81 1 833.002 
5.   ทุ่งสง 12 112 1 802.977 
6. ท่าศาลา 10 107 1 363.891 
7.   ร่อนพิบูลย ์ 6 54 3 341.226 
8. สิชล 9 102 1 703.105 
9.   ลานสกา 5 41 1 342.900 
10 พิปูน 5 41 1 363.00 
11 หวัไทร 11 98 1 417.773 
12 ทุ่งใหญ่ 7 60 1 603.287 
13 ฉวาง 10 83 3 568.00 
14 ขนอม 3 34 1 433.926 
15 นาบอน 3 33 1 192.899 
16. เมืองนครศรีธรรมราช 13 111 4 580.249 
17 บางขนั 4 55 - 575.00 
18 จุฬาภรณ์ 6 25 - 192.505 
19 ถํ้าพรรณนา 3 29 - 180.000 
20 พระพรหม 4 35 - 187.26 
21 เฉลิมพระเกียรติ 4 35 - 122.145 
22 ก่ิงอาํเภอนบพติาํ 4 33 - 720.156 
23 ก่ิงอาํเภอชา้งกลาง 3 31 - 236.000 

รวม 165 1,473 24 9,767.529 
 
         การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครศรีธรรมราชการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 
รูปแบบ ประกอบดว้ย เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตาํบล 22 แห่ง 
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 165 แห่ง ซ่ึงดาํเนินกิจการส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัตามกฎหมายวา่ดว้ยการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  
                         การเมืองการเลือกตั้ง      สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร        จงัหวดันครศรีธรรมราชแบ่ง
เขตการเลือกตั้งออกเป็น 10 เขต    มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวน 10 คน   มีผูส้มคัร 84 คน  จาก
พรรคการเมือง 13 พรรค ผลการเลือกตั้ง เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2544    ปรากฏว่า  ได้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย ์จาํนวน  10 คน  และจาํนวนวฒิุสภา 5 คน  

                         สภาพทางเศรษฐกจิ  สภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวมของ 
จงัหวดันครศรีธรรมราชในปี2548 มีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเป็นเงิน 107,324 ลา้นบาท ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนโดยภาคการเหมืองแร่และยอ่ยหินเป็นภาคท่ีมีอตัราการขยายตวัมากท่ีสุดหรือคิด
เป็น 16,674 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม(การผลิต) จาํนวน 13,994 ลา้นบาท การขาย
ส่ง ขายปลีก  13,809 ลา้นบาทและการศึกษา 7,157 ลา้นบาทตามลาํดบั 
                   ผลติภัณฑ์ย่านลเิภา                                                       ผ้าทอเมืองนคร 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                  หนังตะลุง                                                                           ผลติภัณฑ์กระจูด 
 
                                                              ภาพ 6   ผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนครศรีธรรมราช  
 

รายได้ประชากร     รายไดป้ระชากรจงัหวดันครศรีธรรมราช(GPP) 16  
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สาขา ในช่วง 8 ปี ตั้งปีพ.ศ. ท่ีผ่านมา (2540-2548) พบว่า มีอตัราการเพ่ิมของรายไดจ้งัหวดัสูง
สาํหรับสภาพทางเศรษฐกิจของจงัหวดันครศรีธรรมราชในปี2540 ท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึนส่งผลใหร้ายได้
เฉล่ียต่อหวัของจงัหวดัเพิ่มข้ึนจากปี 2540   จาก 49,209บาท ต่อคนต่อปี  เป็น 65,759 บาท ต่อคน
ต่อปีในปีพ.ศ. 2548  เป็นอนัดบัท่ี 11 ของภาคใต ้
 

 
 

 ยุทธศาสตร์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

 

                                     วสัิยทศัน์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
             “นครศรีธรรมราช   เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  เมืองเกษตรและ    
ท่องเท่ียวน่าอยู่  สู่สังคมพัฒนาท่ียัง่ยืน”  

                         

 คาํขวญั :    "นครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์  พระธาตุทองคาํ  ช่ืนฉ่ําธรรมชาติ แร่ธาตุ

อดุม   เคร่ืองถมสามกษตัริย์  มากวัดมากศิลป์   ครบส้ินกุ้งปู" 
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                                        ดอกไม้ประจําจังหวดั         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ภาพ 7    ดอกราชพฤกษด์อกไมป้ระจาํจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

 ยุทธศาสตร์ การขจัดปัญหาความยากจน   
                                   ยทุธศาสตร์การขจดัปัญหาความยากจน มีเป้าประสงคด์งัน้ี   
                1.  ประชาชนท่ียากจนมีอาชีพ  มีรายไดเ้พยีงพอต่อการดาํรงชีพ 
                2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสงัคมและไดรั้บการบริการจาก
ภาครัฐเท่าเทียมทุกระดบั    
                                กลยทุธ์หลกัเพื่อแกปั้ญหาความยากจน  ของจงัหวดันครศรีธรรมราชมีโครงการ
ท่ีทางจงัหวดัไดต้ั้งแนวทางไวด้งัน้ี 
                                     1.  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความยากจนของ
ครอบครัว  ชุมชน  และสงัคมในเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
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                        2.  จดัคาราวานแก้จนท่ีให้บริการและคาํแนะนํา  เพื่อสร้างโอกาส  และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างทกัษะต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาสาธารณสุข  และการ
คุม้ครองทางสงัคม 
                       3.     พฒันาวิสาหกิจชุมชน  สินคา้  OTOP  แกไ้ขหน้ีสินทุกระบบของ
ครัวเรือนและการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรายได ้
                       4.    ส่งเสริมและพฒันากระบวนการรวมกลุ่ม  การบริหารจดัการกลุ่ม  เพื่อ
ความเขม้แขง็ของครอบครัว  ชุมชน  สงัคมในการประกอบอาชีพ 
                       5.    ลดค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน  ดว้ยการมีหลกัประกนั
สุขภาพใหก้บัประชาชนทุกคนอยา่งทัว่ถึง  พอเพียง  เป็นธรรม  และเสมอภาค 
 

 ยุทธศาสตร์ พฒันาคนและสังคมทีมี่ความรู้                 
           ยทุธศาสตร์พฒันาคนและสงัคมท่ีมีความรู้  มีเป้าประสงคเ์พื่อ 

               1.  ประชาชนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีการอนุรักษฟ้ื์นฟส่ิูงดีงาม  และ
ภูมิปัญญาใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื 
              2.  ประชาชนมีสุขภาพดี  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
              3.  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นปลอดจากอบายมุขและยาเสพ
ติด 

            กลยทุธ์หลกัของการพฒันาคนและสงัคมท่ีมีความรู้เพื่อ 
                                      1.  พฒันากระบวนการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งในและนอกระบบ  
โดยเร่งรัดพฒันาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาทุกระดบั  ให้ผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ  รวมทั้งการ
ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน  และการจดัคาราวาน  เสริมสร้างเด็ก  เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
                      2.    ส่งเสริม  สนบัสนุน  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ ์ ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  
และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                      3.   สร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ  โดยพฒันา
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  คุณภาพการบริการ  การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค  การฟ้ืนฟู
สุขภาพ  เสริมสร้างคนไทยแขง็แรง  พฒันาภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทย  และส่งเสริมการกีฬา 
                                    4.  เสริมสร้างความพร้อมเพื่อให้เด็ก  คนชรา  และผู ้ด้อยโอกาสเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
                      5.  เสริมความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชน  ในการคุ้มครองและจัดหา
หลกัประกนัทางสังคมให้ประชากรวยัแรงงานมีงานทาํ  ทั้งอาชีพหลกัและอาชีพเสริมเพื่อความ
มัน่คงในการดาํรงชีพ 
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                      6.   เสริมสร้างสงัคมใหมี้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ปลอดอบายมุข
และยาเสพติด 
                      7.  ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมือของภาครัฐ  และประชาชนในดา้นการ
ข่าวการปราบปรามอาชญากรรม  เพื่อการจบักมุผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษไดม้ากข้ึน  
 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ  ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม    
ผลติภัณฑ์  OTOP  และการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม    เป้าประสงคด์งัน้ี 
              1.  เพิ่มผลผลิต   เพิ่มมูลค่า   และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาด้านการเกษตร  
อุตสาหกรรม  ผลิตภณัฑ ์ OTOP  และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 
              2.  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานใหส้มดุลและสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ  
                                   กลยทุธ์การพฒันาเศรษฐกิจ มีดงัน้ี  
                     1.  เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม  ให้แก่สินคา้เกษตร  อุตสาหกรรม  
ผลิตภณัฑ ์ OTOP  โดยพฒันามาตรฐานสินคา้  ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินคา้ตามระบบ
ความปลอดภยัอาหาร  และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ี การเกษตร 
                    2.   พฒันาดา้นการตลาด  ภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และผลิตภณัฑ์  OTOP  
เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
                    3.   พฒันาระบบชลประทาน  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและสภาพดินเกษตรอินทรีย ์ และ
ระบบเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื 
                    4.  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการ
ท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบับริการทุกประเภท  และเพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ือง
จากสินคา้การเกษตร  OTOP  และการท่องเท่ียว 
                                   5.  พฒันาดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม  โดยพฒันาฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียว  มาตรฐานการใหบ้ริการ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างมูลค่า
แก่สินคา้การท่องเท่ียว 
 

 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
มีเป้าประสงคด์งัน้ี 

             1. สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการใช้
ประโยชน์ของประชาชนอยา่งเหมาะสม 
            2.  บริหารจดัการและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ภายใตก้าร
มีส่วนร่วมขององคก์รเอกชน  และชุมชนทอ้งถ่ิน 
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             3.  ป้องกนัและควบคุมมลพิษใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  และการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

         กลยทุธ์หลกัดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี  
                     1 .   สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาท่ีย ั่งยืน  
โดยเฉพาะพื้นท่ีป่า  พื้นท่ีชุมนํ้ า  พื้นท่ีลุ่มนํ้ า  แหล่งนํ้ า  ดิน  ทรัพยากรชายฝ่ัง  ทรัพยากรประมง  
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
                     2.   ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
เป็นระบบดว้ยการจดัทาํแนวเขตพื้นท่ีป่า  จดัทาํผงัเมือง  ระบบการบาํบดันํ้าเสีย 
                    3.  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  และ
ส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมทั้งสร้างองคค์วามรู้และศกัยภาพการบริหารจดัการให้กบัชุมชนและบุคลากร
ของรัฐในทอ้งถ่ิน 
                   4.  สนับสนุนการลดและการนํากากส่ิงของเคร่ืองใช้ในครัวเรือน  โรงงาน
อุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม่  ตั้งแต่แหล่งกาํเนิด 
                   5.   ควบคุมมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์ การพฒันาองค์กรและการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี    
มีเป้าประสงคด์งัน้ี  

               1.   ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐมาก
ข้ึน 
               2.  การดําเนินงานของภาครัฐทุกระดับ  มีการปฏิบัติงานท่ีทันสมัยโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
              3.    ผูบ้ริโภคไดรั้บความเป็นธรรมและไดรั้บการคุม้ครองสิทธิอยา่งทัว่ถึง 

        กลยทุธ์หลกัของการพฒันาองคก์รและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีดงัน้ี  
                     1.  ปรับปรุงระบบบริหารราชการ  รูปแบบการทาํงาน  การอาํนวยความ
สะดวก  การลดขั้นตอนกระบวนการทาํงาน  และขยายการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
                    2.  ภาครัฐให้มีความทันสมัย  และสอดคลอ้งกับนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ 
                                   3.   ปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ  ระบบการควบคุมภายใน  พฒันาระบบ
การตรวจสอบราชการ  และสร้างนวตักรรมในการทาํงาน  ตลอดจนพฒันาคุณภาพ  มาตรฐานใน
การทาํงานของภาครัฐใหสู้งข้ึน 
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                    4.   เสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชน  การ
คุม้ครองสิทธิ  และเผยแพร่ในเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
 
สถานการณ์  กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และเครือข่ายในจังหวดันครศรีธรรมราช  

                              ปัจจุบนั กลุ่ม องคก์รสหกรณ์และเครือข่าย  ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีจาํนวน
มากเพราะเป็นจงัหวดัท่ีประชากรและมีจาํนวนพื้นท่ีเขตการปกครององคก์ารบริหารในระดบัอาํเภอ  
ตาํบล เทศบาท  และหมู่บา้นมาก  ตามท่ีกล่าวมาแลว้   ฉะนั้นกลุ่มองคท่ี์มีทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนจึงมีจาํนวนทั้ งส้ิน   2,961   องค์กร  โดยมีสหกรณ์จดทะเบียนประเภทต่าง ๆ    417         
สหกรณ์ และองคก์รท่ีเป็นสหกรณ์ไม่จดทะเบียน(ภาคประชาชน)  จาํนวน   2,544    องคก์ร   ชุมนุม
สหกรณ์จดทะเบียน  2 ชุมนุม  เครือข่ายองคก์รภาคประชาชน  6   เครือข่าย ท่ีสามารถประสานงาน
รวบรวมขอ้มูลได ้ (ท่ีมีเครือข่ายท่ีไม่สามารถติดต่อไดอี้กจาํนวนหน่ึงส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนหลงัจาก
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยปี2539- 2540)   ดงัแสดงในตาราง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง  2  รูปแบบ จาํนวนของเครือข่าย  กลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์และหน่วยงานสนบัสนุน                                                
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รูปแบบเครือข่าย กลุ่ม 
องค์กร/สหกรณ์ 

 

จํานวน             
สมาชิก  (คน)        
ทุนดําเนินงาน       

(ล้านบาท) 

การดําเนินงานผลการดาํเนินงาน
กาํไร/ขาดทุน (   )  (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1.  สหกรณ์จดทะเบียน 

     1.1 สหกรณ์การเกษตร    
42  สหกรณ์  

 

 

1.2  สหกรณ์กองทุน
สงเคราะห์การทาํสวนยาง  
สกย.  95 สหกรณ์  

1.3 สหกรณ์เกษตร
การตลาดลูกคา้ธนาคาร 
ธกส. 1 สหกรณ์  

 

1.4 สหกรณ์นิคม    2 
สหกรณ์  

 

 

 

 

 
  
   26,577   คน  
          845.95  บาท 
 
 
 
 
 
  10,418  
          78.31 
 
 
79,277 
            19.42 
 
 
 
 1,603 
           90.1 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ดาํเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค ์
ไดแ้ก่ธุรกิจสินเช่ือ ซ้ือ ขาย แปร
บริการและส่งเสริมการเกษตร   
 
 
 
ธุรกิจรับซ้ือ แปรรูปยางพารา ให ้
เงินกู ้ บริการส่งเสริมการเกษตร 
 
 
ธุรกิจซ้ือผลผลิต   ขายวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองจกัร ทางการเกษตร  
 
 
 
ดาํเนินงานแบบอเนกประสงคคื์อ 
ใหกู้ ้ฝาก  รับซ้ือผลผลิตจากสมาชิก 
ขายสินคา้บริโภค  และแปรรูป
ยางพารา/ดาํเนินงาน 1 สหกรณ์ 
สหกรณ์นิคมทุ่งส่ง ส่วนสหกรณ์
นิคมประมง จดัรูปท่ีดินและรับซ้ือ
ผลผลิตสมาชิก  ใหกู้ ้และรับฝาก 
 
 
 

 
 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์  
 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
 
  ธกส./ 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั/ สาํนกัตรวจ
บญัชี  
 
 
นิคมสหกรณ์ทุ่งสง 
สาํนกังานสหกรณ์/
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ 
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1.5 สหกรณ์ประมง   3      
สหกรณ์ 

 

1.6  สหกรณ์ร้านคา้    7 
สหกรณ์     

 

 

1.7 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 18 
สหกรณ์             

 

1.8 สหกรณ์บริการ  8 
สหกรณ์  

 

 

1.9 สหกรณ์เครดิตยเูนียน 
5  สหกรณ์ 

 

1.10 กลุ่มเกษตรกร  
174   กลุ่ม 

 

 365 
       14.97 
 
 
 
9,297 
         34.69 
 
 
 
 
31,675 
       6,153.46  
 
 
 
1,310 
         6.11  
 
 
 
 
2,544 
         36.21 
 
 
 
23,808  
           42 
 
 
 

เงินทาํธุรกิจใหกู้ ้รับซ้ือผลผลิตกู้
สมาชิก  ส่วนใหญ่มีปัญหาไม่
ประสบความสาํเร็จ 
 
 
 ดาํเนินงานและใหบ้ริการใน
สถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่มีคู่แข่ง
เป็นสถานประกอบการใหญ่  
 
 
 
ธุรกิจการฝากออม ใหกู้ย้มื เป็น
สหกรณ์ในหน่วยงานราชการ 17 
และเอกชน 1 สหกรณ์    
 
 
ธุรกิจการเดินรกสองแถวรับ
ผูโ้ดยสารเสน้ทางต่าง ๆ เป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 สหกรณ์และ
เป็นสหกรณ์ขนาดเลก็ 7 สหกรณ์ 
 
 
ธุรกิจการรับฝากเงิน ใหกู้ ้
สวสัดิการ  
 
 
 
รวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ไร่ นา สวน  
 
 
 

สาํนกังานสหกรณ์
และสาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์
จงัหวดัฯ 
 
สาํนกังานสหกรณ์/
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
 
สาํนกังานสหกรณ์/
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์
จงัหวดันครศรีฯ 
 
สาํนกังานสหกรณ์/
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์
จงัหวดันครศรีฯ 
 
 
สาํนกังานสหกรณ์/
สาํนกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์จงัหวดันคร
ศรีฯ 
 
สาํนกังานสหกรณ์/
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ 
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1.11 กลุ่มอาชีพ
สหกรณ์ กลุ่มสตรี
สหกรณ์ 62 กลุ่ม 

 

1.12 ชุมนุมสหกรณ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

1.13  ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยาง
นครศรีธรรมราชจาํกดั   

  

2.  สหกรณ์ภาคประชาชน
(กลุ่ม องคก์ร) 

2.1 กองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง  เป็นกองทุน
หมู่บา้น 1,530กลุ่ม  
กองทุนชุมชนเมือง 56 
กลุ่ม   

2.2  ธนาคารหมู่บา้น  102 
กลุ่ม 

 

2.3 กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการ

 
 
 
1,676 
           2.5 
 
 
 
69 (สหกรณ์) 
              5.91 
 
 
  27 ( สหกรณ์)  
         1,969. 
 
 
 
 
 
 
210,889 คน  
            1,969  
           
  
 
 
169,520 
           256 
 
 
 
115,206  คน 

 
 
 
ธุรกิจแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน เป็น
อาชีพหลกัและอาชีพเสริม อาหาร 
สมุนไพร เคร่ืองจกัรสาน 
หตัถกรรม ทอผา้  
 
ธุรกิจรับฝากเงิน ใหกู้ย้มื ซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ ขายวสัดุ ปุ๋ย ขา้วสาร 
 
 
ซ้ือผลผลิตยางพารา  ขายปุ๋ยวสัดุ
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
ใหส้มาชิกกูย้มื รับฝากเงิน 
สวสัดิการ 
 
 
 
 
  ธุรกิจฝากเงิน ใหกู้เ้งิน ป้ัมนํ้ามนั 
แปรรูปอาหาร  สวสัดิการ  
 
 
ใหเ้งินกู ้ รับฝากเงิน ซ้ือผลิต ขาย
วสัดุการเกษตร บริโภค  โรงสีขา้ว 

 
 
 
สาํนกังานเกษตร/
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดันครศรีฯ 
 
 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดันครศรีฯ 
 
สาํนกังาน
สงเคราะห์ฯ 
สาํนกังานสหกรณ์
สาํนกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์
จงัหวดัฯ 
 
 
 
สาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัฯ  
เครือข่าย กทบ. 
จ.นครศรีธรรมราช  
 
 
สภาธนาคาร
หมู่บา้นจงัหวดัฯ 
องคก์รการเงินเมือง
นคร 
 
สาํนกังานพฒันา
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ผลิต   521  กลุ่ม  

 

2.4 กลุ่มสจัจะออมทรัพย์
พฒันาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต   14 กลุ่ม  

 

2.5 กลุ่มอาชีพการเกษตร
48 กลุ่ม  

 

2.6 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
แปรรูป ผลิตภณัฑ ์ 250 
กลุ่ม 

 

2.7 เครือข่าย ผลิตภณัฑ์
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
(OTOP)    52 กลุ่ม  

2.8 สภาธนาคารหมู่บา้น 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
27  กลุ่ม   

2.9  เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพยชุ์มชนแออดั
นครศรีธรรมราช  5 กลุ่ม 

 

           798. 
 
 
3,247  คน  
              3.2 
 
 
 
 
4,,560 
              - 
 
 
 
3,500 
        2.5 
  
 
     
 3,563 

        .5 
 
 
4,562 คน  

.4 
 
 
1230 

       .6 
 
 
 

ป้ัมนํ้ามนั  สวสัดิการ 
 
ใหกู้ย้มื ฝากเงิน ซ้ือผลิตภณัฑ ์แปร
รูป  ปุ๋ยหมกัชีวภาพ  สวสัดิการ 
 
 
 
รวมกลุ่มเพื่อการผลิตและการตลาด
ทางการเกษตร  
 
 
 
กูย้มืเงิน  แปรรูปผลิตภณัฑใ์น
ชุมชน  บริการ  สวสัดิการ ท่อง
เทียว (OTOP) 
 
 
 
 
การตลาดผลิตภณัฑชุ์มชน (OTOP) 
  
 
 
 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหกู้ย้มื  
 
 
ใหกู้ย้มื  รับฝากเงิน 
สวสัดิการ  แลกเปล่ียนเรียนรู้   บา้น
ท่ีอยูอ่าศยั 
 
 

ชุมชนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
 
เครือข่ายสจัจะฯ 
พอช. 
มหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์  
 
สาํนกังานเกษตร
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
 
 
สาํนกังานเกษตร/
พฒันาชุมชน /
อุตสาหกรรม/
สหกรณ์จงัหวดันคร
ฯ 
 
สาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัฯ 
 
 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช  
พอช. 
 
สาํนกังานพฒันา
องคก์รชุมชน  
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2.10 เครือข่ายการเงินเมือง
นคร  98 กลุ่ม 

2.11เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพยอิ์สลาม   12 กลุ่ม  

 

2.11เครือข่ายสจัจะสะสม
ทรัพยพ์ฒันาชีวิตครบวงจร 
นครศรีธรรมราช   14 กลุ่ม  

 

   15,650 
    .7 

  
3,553 
             .52 

 
           
 
     3,274 
            1.5  

  ใหกู้เ้งินแก่สมาชิก แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 
 
ใหกู้ย้มืซ้ือสินคา้  ออม แลกเปล่ียน
เรียนรู้  สวสัดิการ 
 
 
 
ธุรกิจปุ๋ย นํ้าด่ืม  สวสัดิการ 
แลกเปล่ียนรู้  อบรมการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ  พืชผกัปลอดสารพิษ 

สาํนกังานพฒันา
องคก์รชุมชน  
 
 
พอช. 
สาํนกังานเกษตรฯ 
 
 
สาํนกังานพฒันา
ท่ีดิน/ พอช.  
เครือข่ายสจัจะฯ
พระสุบิน  ปณีโต  

 
                              1.  บทบาทภารกจิของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในจังหวดันครศรีธรรมราช  
                                    กลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช   (จากตาราง 2)  มี
บทบาทภารกิจทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม  ดงัน้ี  
                                          1.1   สหกรณ์จดทะเบียน   หมายถึงสหกรณ์ขั้นปฐม(สหกรณ์ท่ีมีสมาชิก
เป็นบุคคลธรรมดา) ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  ในจงัหวดันครศรีธรรมราชจาํนวน 
181สหกรณ์   เป็นสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ    7 ประเภท และกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
(เยาวชนและสตรีสหกรณ์ )  236 กลุ่ม ซ่ึงมีบทบาทภารกิจดงัน้ี  

                               (1)  สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร   มี 3  รูปแบบคือ  สหกรณ์ 
การเกษตรทั่วไป  มี จาํนวน 42 สหกรณ์ มีจุดมุ่งหมายท่ีสําคญัเพื่อทาํกิจกรรมแบบอเนกประสงค์
(multi-purpose cooperatives) กบัสมาชิกหลายอยา่ง เช่น  ธุรกิจการเงิน ใหสิ้นเช่ือ  รับฝากเงิน รับซ้ือ
ผลผลิต  ขายวสัดุการเกษตร  มีผลการดาํเนินงานไดก้าํไร 25 สหกรณ์ ดาํเนินการขาดทุน 17 สหกรณ์     
มีจาํนวนสมาชิกจาํนวน 26,577 คน     ทุนดาํเนินงานรวม   845,951,200 บาท   สหกรณ์สงเคราะห์การ
ทําสวนยาง    มีจาํนวน 95 สหกรณ์      จดัตั้งตามนโยบาย ของรัฐฯปี 2537-2538  เพื่อแกปั้ญหาราคา
ยางพาราตกตํ่า     ดาํเนินกิจกรรมธุรกิจการแปรรูปและรับซ้ือนํ้ ายางพาราเป็นส่วนใหญ่    รองลงมา
เป็นธุรกิจการเงิน    รับฝากเงินให้กูย้ืม  และขายวสัดุอุปกรณ์การเกษตรให้สมาชิก            มีอยูท่ ัว่ไป
เกือบทุกอาํเภอท่ีมีเกษตรกรทาํสวนยางพารา     สหกรณ์สงเคราะห์การทาํสวนยางท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของ
สหกรณ์นิคมทุ่งสงมีจาํนวน 5 สหกรณ์  ในตาํบลเขาขาว     สหกรณ์สงเคราะห์ฯ ท่ีดาํเนินงานมีกาํไร
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จาํนวน  75 สหกรณ์ และท่ีขาดทุนจาํนวน 20 สหกรณ์    สมาชิกรวมทุกสหกรณ์จาํนวน   10,418 คน     
ทุนดาํเนินงาน 78,312,000 บาท     องคก์รให้การส่งเสริมสนบัสนุน คือสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง และนิคมสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   และสหกรณ์การตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  มี 1  
สหกรณ์อยู่ในการกาํกบัของสหกรณ์จงัหวดัและสํานักงาน ธกส.    จงัหวดันครศรีธรรมราช  ทาํ
กิจกรรมสมาชิกคือขายอุปกรณ์ วสัดุการเกษตร และรับซ้ือผลผลิตของสมาชิก  ปัจจุบนัมีสมาชิก  
79,277 คน   เงินทุนดาํเนินงานทั้ งส้ิน 19,420,000  บาท  และสหกรณ์ชนิดพิเศษพ่ึงเกิดข้ึนตาม
นโยบายของรัฐ  คือสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มนํ้ามัน  สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีทุนดาํเนินงานของ
ตนเองนอ้ยตอ้งพึ่งพาทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก   
                                  (2) สหกรณ์นิคม   สหกรณ์นิคมมีจุดมุ่งหมายสาํคญั    ในเขตนิคมจะมีการจดั
สหกรณ์เป็นสถาบนัท่ีเป็นส่ือกลางในการขอรับบริการต่าง   ๆ  จากรัฐบาล   และเพื่อดาํเนินธุรกิจ
แบบเอนกประสงคก์บัสมาชิก   ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีสหกรณ์นิคม  2 สหกรณ์ คือสหกรณ์
นิคมทุ่งสง กบัสหกรณ์นิคมปากพญา      สหกรณ์นิคมทุ่งสง  เป็นสหกรณ์นิคมท่ีจดัตั้งมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2499     ตามพระราชกฤษฏีกาการจดัตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์นิคม   ดาํเนินงานจดัท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่าของรัฐ เพื่อจดัรูปแบบของนิคม ท่ีตาํบลนาโพธ์ิ    ปัจจุบนัคือตาํบทเขาขาว  อาํเภอ
ทุ่งสง  จาํนวน 10,000 ไร่  จดัสรรท่ีดินให้ราษฎรครอบครัวละ 18-20 ไร่  ปัจจุบนัสหกรณ์นิคมเขา
ขาวมีสมาชิก  1,804  คน ( ขอ้มูล 30 มิถุนายน 2549)   สหกรณ์มีทุนดาํเนินงาน  157,038,635.50 
บาท      ดาํเนินธุรกิจการเงินให้สินเช่ือ   การรับฝากเงินจากสมาชิก   ธุรกิจขาย ขายสินคา้บริโภค 
วสัดุการเกษตร  ธุรกิจซ้ือรับผลผลิตซ้ือปาล์มและผลิตแปรรูปนํ้ ายางพาราเป็นยางแผ่น  ส่วน
สหกรณ์นิคมปากพญา  เป็นนิคมสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกเล้ียงกุ้งและปลา   มีการดาํเนินธุรกิจ
เอนกประสงคก์บัสมาชิก   ในปัจจุบนัการดาํเนินงานยงัขาดทุนต่อเน่ืองมาหลายปี  เน่ืองจากแต่เดิม
สมาชิกประกอบอาชีพเล้ียงกุ้งก่ึงธรรมชาติได้รับผลผลิตดี   ตน้ทุนตํ่า หลงัจากได้ปรับเปล่ียน
วิธีการเล้ียงกุง้แบบพฒันาทาํให้สมาชิกขาดทุน    ทาํให้ไม่สามารถชาํระหน้ีให้สหกรณ์ไดมี้ผลให้
การประกอบการของสหกรณ์นิคมปากพญาเกิดการขาดทุนต่อเน่ือง 
                                     (3)  สหกรณ์ร้านค้า       มีจุดมุ่งหมายสําคญั  คือการจดัหาสินคา้อุปโภค
บริโภคและบริการให้กับสมาชิก และประชาชนทัว่ไป  ในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีสหกรณ์
ร้านคา้จาํนวน 7 สหกรณ์  ส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษา  ค่ายทหาร โรงพยาบาล มีสมาชิกรวม
ปัจจุบนั 9,297 คน  ทุนดาํเนินงาน 34,690,200 บาท           ดาํเนินงานมีกาํไร   5    สหกรณ์ ขาดทุน 
2 สหกรณ์  คือสหกรณ์ร้านคา้กองทัพภาค 4 และสหกรณ์ร้านค้าเขาพระ อาํเภอพิปูน    การ
ดาํเนินงานส่วนใหญ่คงสภาพแค่พออยูไ่ดเ้พื่อบริการสมาชิกมี ผลกระทบจากการเกิดห้างใหญ่จาก
ต่างประเทศเขา้มา    ทาํให้สมาชิกไม่ค่อยมารับบริการจากร้านสหกรณ์  ยกเวน้ในสถานศึกษาท่ีมี
นกัศึกษาจาํนวนมากยงัใชบ้ริการกนัอยา่งสมํ่าเสมอ จึงทาํใหผ้ลประกอบการมีแนวโนม้ลดตํ่าลง 
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                                       (4)  สหกรณ์ออมทรัพย์      มีจุดมุ่งหมายสาํคญัคือส่งเสริมการออม การให้
เงินกูแ้ละการจดัสวสัดิการแก่สมาชิก ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีสหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวน 19 
สหกรณ์   ส่วน       ใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพยข์องกลุ่มคนท่ีมีเงินเดือนในหน่วยงานของราชการ  
และสหกรณ์ออมทรัพยข์ององคก์รเอกชน 2 สหกรณ์  คือสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานโรงแรมไทย
โอเต็ล  และสหกรณ์ออมทรัพยก์ารคา้นครศรีธรรมราช  (หอการคา้)    ปัจจุบนัมีทุนเรือนหุ้น
รวมกันทั้ งหมด  4,770 ลา้นบาท   เป็นสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ทุนส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกเป็น
เจา้ของ  การบริหารมีความเส่ียงตํ่า จาํนวน 15 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ทุนมาจากเงินฝาก 
เ งินกู้ยืมจากภายนอก  มีจํานวน  4 สหกรณ์  ทําให้มีการบริหารจัดการจะมีความเส่ียงสูง          
สหกรณ์ออมทรัพยมี์ผลดาํเนินงานไดก้าํไร  ท่ีขาดทุนมี 1 สหกรณ์คือสหกรณ์ออมทรัพยก์ารคา้   
สมาชิกใชบ้ริการมาก มีความศรัทธาต่อสหกรณ์  สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ  มีส่วน
ร่วมในการกาํหนดกฎระเบียบ และไม่มีหน้ีสูญ   ในขณะท่ีสหกรณ์ออมทรัพยต์อ้งแข่งขนักับ
สถาบนัการเงิน  ตอ้งหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก  โอกาสท่ีตอ้งการจะทาํคือตอ้งการมีเครือข่ายเพ่ือ
ระดมทุน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั  
                                    (5) สหกรณ์บริการ  เป็นสหกรณ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายสาํคญัในการให้บริการตาม
ความตอ้งการของสมาชิก ท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพเช่นสหกรณ์การเดินรถโดยสาร
สองแถวมีจาํนวน  8 สหกรณ์   เป็นสหกรณ์เดินรถเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ 1 สหกรณ์และสหกรณ์
ขนาดเล็ก7 สหกรณ์   และสหกรณ์บริการการเคหะ (บา้นมัน่คง) ปากพนัง  จดัตั้งโดยสํานักงาน
พฒันาองคก์รชุมชน  (พอช.) อีก 1 สหกรณ์    สหกรณ์บริหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีสมาชิก
จาํนวน 1,310  คน ทุนดาํเนินงาน 6,112,500 บาท ส่วนใหญ่จะขาดแคลนเงินทุนในการดาํเนินงาน  
                                   (6) สหกรณ์เครดิตยูเนียน   เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนในหมู่
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่าง ๆ กนั ซ่ึงมีภูมิลาํเนาหรือประกอบอาชีพหลกั หรือมีวงสัมพนัธ์อย่างหน่ึง
อยา่งใดร่วมกนั  มุ่งพฒันาคน โดยการใหก้ารฝึกอบรมแก่สมาชิก  ทาํใหก้ารทาํงานของสหกรณ์กบั
สมาชิกอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือถือ ความไวว้างใจ ปัจจุบนัมีจาํนวน 5 สหกรณ์ ดาํเนินธุรกิจ
แบบอเนกประสงคคื์อให้สมาชิกกูย้ืม รับฝากเงิน จดัสวสัดิการให้สมาชิก  ส่วนใหญ่จะมีผลกาํไร
จากการดาํเนินงาน   มีสหกรณ์ท่ีขาดทุน 1 สหกรณ์ คือสหกรณ์เครดิตยเูนียนปากละวะ     สหกรณ์
เครดิตยเูนียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด จาํนวน 2,544 คน ทุนดาํเนินงานประมาณ 36,200,100 บาท  
                                   (7)   กลุ่มเกษตรกร     มีจํานวนทั้ งหมดท่ีสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราชรับผิดชอบเพื่อให้เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มสามารถแกไ้ขปัญหาบางประการในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร   ปัจจุบนั มีจาํนวน 174 กลุ่ม มีสมาชิก 23,808 คน มีทุนดาํเนินงาน 
42,200,300 บาท ดาํเนินธุรกิจ ใหสิ้นเช่ือ ฝากเงิน ซ้ือผลผลิต  แปรรูป แก่สมาชิก เป็นส่วนใหญ่  
                                  (8) กลุ่มอาชีพสหกรณ์  มีจุดประสงคเ์พื่อใหส้มาชิกมีการประกอบอาชีพเสริม 
เพิ่มรายได้ จากผลผลิต หรือวตัถุดิบท่ีมีในชุมชนหมู่บา้น ปัจจุบนัมีจาํนวน 62 กลุ่ม  มีสมาชิก
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ทั้งหมด 1,676 คน มีทุนดาํเนินงาน 2,500,100 บาท        กลุ่มอาชีพสหกรณ์ในปัจจุบนัดาํเนิน
กิจกรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น  สวสัดิการ การแปรรูปอาหาร สมุนไพร เคร่ืองจกัรสาน หตัถกรรมและ
ผา้ทอ    กลุ่มอาชีพท่ีสามารถดาํเนินงานขายไดน้อกชุมชนมีจาํนวนประมาณ   15 กลุ่ม   กลุ่มส่วน
ใหญ่จะไม่สามารถทาํการตลาดไดเ้อง    
                             1.2.  สหกรณ์ภาคประชาชน       หมายถึงกลุ่ม   องคก์ร ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์    ประกอบดว้ยกลุ่มองคก์รการเงิน  4   ประเภท  กลุ่มอาชีพ 2 ประเภท  มี
บทบาทภารกิจและผลการดาํเนินงานดงัน้ี  
                                       (1)  กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง     จดัตั้งข้ึนตามนโยบายของ
รัฐบาลมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ให้มีการบริหารจดัการกองทุนในหมู่บา้น
และชุมชนเมือง  เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้พึ่งตนเอง และการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจของสมาชิก   
โดยการดาํเนินกิจกรรมหลกัคือ การใหกู้ย้มืและการรับฝาก  สวสัดิการแก่สมาชิก   เน่ืองจากจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น  21 อาํเภอ กบั 2 ก่ิงอาํเภอ  เป็น 165 ตาํบท และ 3 
เทศบาล     จึงทาํให้มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีจัดรับการจัดสรรแล้วในปัจจุบัน    ( 
มิถุนายน 2549)  มีจาํนวนกองทุนหมู่บา้น    1,530   กองทุน  กองทุนชุมชนเมือง 56 กองทุน รวม 
1,586 กองทุน มีจาํนวนจาํนวนสมาชิกรวม  210,889 คน  และมีทุนดาํเนินงาน  1,969   ลา้นบาท   
เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 1,712 ลา้นบาท   โดยการใหส้มาชิกกูย้มืไปประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพ
อ่ืน ดงัน้ี ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน เล้ียงสุกร เล้ียงสตัวปี์ก   เล้ียงโค กระบือ เล้ียงกุง้  จาํนวน 101,290 ราย 
เป็นเงินใหกู้ ้1,325 ลา้นบาท  ทาํอาชีพอุตสาหกรรม 2,828 ราย เป็นเงิน 46 ลา้นบาท   คา้ขาย 23,163 
ราย เป็นเงิน 254 ลา้นบาท และอ่ืนๆ  7,718 ราย เป็นเงิน 87 ลา้นบาท  

                     (2) ธนาคารหมู่บ้าน      มีจุดประสงคห์ลกัใหส้มาชิกรู้จกัการบริหารจดัการ
กลุ่มดว้ยตนเอง ทาํกิจกรรม การออมทรัพย ์การใหกู้ย้มื  สวสัดิการแก่สมาชิก          เกิดข้ึนคร้ังแรก
จากโครงการทดลองโดยการริเร่ิมของ ผศ. จาํนงค ์  สมประสงค ์ จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ระหว่างปี  2533-2535  ไดน้าํมาเผยแพร่ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยมีแกนนาํคือนายถาวร จุล
เศวต และอาจารยเ์จริญ  สุขราช        ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสหพนัธ์แรงงานภาค
เกษตรกรรมระหว่างประเทศ   (IFPAAW)      และดา้นวิชาการจากสถาบนัราชภฎันครศรีธรรมราช
ในสมยันั้น     (ปัจจุบนัคือมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช )      ธนาคารหมู่บา้นในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช    ใชห้ลกัการประสาน   บ้าน  วัด    โรงเรียน   “ บวร”  ในการดาํเนินงาน  
ปัจจุบนัมีธนาคารหมู่บา้นจาํนวน มาก (โดยประมาณเพราะขอ้มูลไม่สามารถเก็บไดทุ้กอาํเภอ )  มี
ทุนดาํเนินงานมาก    มีเครือข่ายดูแล 2 เครือข่าย คือสภาธนาคารหมู่บา้น(มีขอ้มูลชดัเจน)  และ
เครือข่ายสาํนกังานสหกรณ์การเกษตร   และเป็นเครือข่ายระดบัตาํบลเป็นส่วนใหญ่   มีกลุ่มธนาคาร
หมู่บา้นหนาแน่นมากในอาํเภอปากพนงั      ปัจจุบนัการดาํเนินงานท่ีประสบความสาํเร็จประมาณ
ร้อยละ 40  ส่วนใหญ่ดาํเนินงานขาดทุนขาดทกัษะการบริหารจดัการกลุ่ม     การจดัตั้งเพื่อรองรับ
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งบประมาณจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงหลงั ๆ ส่วนกลุ่มท่ีจดัตั้งในระยะแรกจะดาํเนินงาน
ไดรั้บความสาํเร็จ  ส่วนใหญ่ธนาคารหมู่บา้นในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทาํกิจกรรมกบัสมาชิกคือ  
การให้กูย้ืมเงิน รับฝากเงินสะสม   และสวสัดิการให้กบัสมาชิก    มีบางส่วนท่ีไดรั้บฝากเงินจาก
สมาชิกและสามารถนาํทุนมาทาํธุรกิจ  ป้ัมนํ้ามนั  แปรรูปอาหาร   มีกลุ่มเล้ียงสตัว ์และปลูกพืช เป็น
อาชีพเสริม เช่นธนาคารหมู่บา้นบา้นไสสา้น ตาํบลเขาขาว อาํเภอทุ่งสง  

               (3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    จุดประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาคนของกรม
พฒันาชุมชนให้เกิด การรวมกลุ่มของคนในชุมชน ให้มีการออมร่วมกนั ไวเ้ป็นทุนในการทาํการ
ผลิตเร่ิมดาํเนินการจดัตั้งปี พ.ศ. 2517  นอกจากกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตแลว้จะมีศูนยส์าธิต
การตลาด กิจกรรมยุง้ฉาง  และธนาคารขา้ว    เป็นงานรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน  
รูปแบบและแนวทางของ   กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  จึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัทัว่ประเทศหาก
กลุ่มออมทรัพยใ์ดมีรูปแบบ            แตกต่างไปจากท่ีกรมพฒันาชุมชนกาํหนดไวถื้อว่าไม่อยู่ใน
ความดูแลของเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน        เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนจะเป็นผูเ้ผยแพร่ขยายผลส่วนใหญ่
จะผา่นท่ีประชุมกาํนนัผูใ้หญ่บา้น เม่ือมีการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยข้ึ์นในหมู่บา้นใด          ผูใ้หญ่บา้น
มกัจะดาํรงตาํแหน่งประธานกลุ่ม     ปัจจุบนักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
มีจาํนวน 521 กลุ่ม  มีจาํนวนสมาชิก 115,206 คน    มีทุนดาํเนินงาน 798 ลา้นบาท   ส่วนใหญ่ถา้
เป็นกลุ่มออมทรัพยท่ี์จดัตั้งรุ่นเก่าและยงัดาํรงอยู่จะดาํเนินงานไดดี้และมีทุนเป็นจาํนวนมาก  เช่น
กลุ่มออมทรัพยบ์า้นคีรีวง   กลุ่มออมทรัพยบ์า้นดอนคา  สามารถขยายธุรกิจเพื่อสมาชิกไดค้รบวงจร 
คือ ธุรกิจสินเช่ือ  รับฝากเงิน  รับซ้ือผลผลิตสมาชิก  สวสัดิการ  ร่วมทุนทาํเศรษฐกิจชุมชนกับ
เครือข่ายยมนาทาํโรงแป้งขนมจีนสด   ส่วนกลุ่มออมทรัพยท่ี์เพิ่งจดัตั้งในช่วงหลงัจะมีการบริหาร
จดัการท่ีไม่เขม้แขง็ โครงสร้างการดาํเนินงานไม่ชดัเจน 

                 (4)  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาชีวิตครบวงจร  เกิดจากฉนัทะในการทาํงาน
ช่วยเหลือชุมชนของ    เสรี  รอดรัตน์  อดีตผูป้ฏิบติังานของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ
ปี พ.ศ. 2527     เม่ือสภาพการเมืองและสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปแลว้       จึงออกจากพรรคฯ         
( ณรงค ์คงมาก, 2548  หนา้ 7-10 )   มาประกอบอาชีพคา้ขายส่วนตวั        เม่ือเกิดความเล่ือมใสใน
พทุธศาสนาผา่น ทางคาํสอนของท่านพุทธทาสภิกข ุจากสวนโมกขพลาราม  กบัเห็นว่า   ชาวบ้านมี
ปัญหาในการประกอบอาชีพ เกดิความทุกข์ยากของพีน้่องประชาชน   ไม่มีความสามัคค ีในการ 

แก้ปัญหาในชุมชน   และชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้วัดสร้างวัตถุ  แต่พระต้องการ
เผยแพร่พระธรรมให้คนปฏิบัติธรรม   จึงมีปัญหาขดัแยง้กนั   เม่ือไดบ้วชเป็น  พระสุวรรณ  คเวส
โก  ประจาํวดัป่ายาง  ตาํบลท่าง้ิว  อาํเภอเมือง    เห็นว่า  “พระมีโอกาสมากในการเคลื่อนไหว
กจิกรรมเพือ่แก้ปัญหาความทุกข์ยากของชาวบ้าน  แต่พระส่วนใหญ่มุ่งสอนให้คนไปสู่นิพพานมาก
เกนิไป ทั้ง ๆ ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ถึงพร้อมทั้งบารมีและศีล”     หลงัจากไดรั้บนิมนตเ์ขา้อบรมใน
โครงการขยายงาน    กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต     ตามแนวคิดของพระ
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อาจารย ์สุบิน ปณีโต  จงัหวดัตราด ในปี 2542    โดยการประสานงานของสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ิน
พฒันาและมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์         ท่านไดก้ลบัมาจดัตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต  ท่ีวดัป่ายาง  วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2542   ใช้หลักการทํางานโดยใช้
แนวทางพุทธศาสนา เป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม และแนวทางประชาสังคมมาจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก ไม่ใช้หลักกฎหมายและนิติศาสตร์  เวลาเกิดปัญหาจะเอาธรรม   “ศีล”    
มาอธิบายช้ีให้เห็น ยกกรณี   บาป –บุญ-คุณ-โทษ  ควบคุมกิจกรรมกบัสมาชิก    ใชห้ลกัการทาง
ศาสนาเพื่อใหส้มาชิกมี ศีล ในการประพฤติปฏิบติัต่อตนเองและผูอ่ื้น   มีความซ่ือสัตย ์     สุจริตทั้ง
ต่อตนเองต่อองคก์รและเพื่อสมาชิกดว้ยกนัในการดาํเนินงานของกลุ่ม   จึงไดเ้ร่ิมจดัตั้งกลุ่มสัจจะฯ      
คร้ังแรกมีสมาชิกในชุมชน  115 ครัวเรือนเขา้ร่วม  จาํนวน 411 คน  ปัจจุบนักลุ่มสัจจะฯ มีสมาชิก 
1,054 คน และมีทุนดาํเนินงาน  6,275,864 บาท ( ตุลาคม 2549)        ขณะเดียวกนัไดท้าํการเผยแพร่
หลกัการของกลุ่มสัจจะฯ ในจงัหวดันครศรีฯ  ทาํให้ปัจจุบนัมีกลุ่มสัจจะฯ  14 กลุ่ม ในพื้นท่ี 8 
อาํเภอ   มีสมาชิก     3,274   คน   และมีทุนดาํเนินงาน  5,962,190  บาท        กลุ่มสัจจะฯ      มี
กิจกรรมหลกัคือการให้สมาชิกกูย้ืม รับฝากเงิน  ผลิตปุ๋ยชีวภาพ นํ้ าด่ืม   และมีการให้สวสัดิการ
สมาชิกเป็นหลกั  ทุกกลุ่มดาํเนินงานไดก้าํไร  มีการทาํบญัชีของทุกกลุ่มชดัเจน  และพฒันากิจกรรม
ร่วมกนัจนเป็นเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จงัหวดันครศรีธรรมราช  
มีสถานท่ีตั้งอยู ่ณ  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์ วดัป่ายาง  เป็นศูนยป์ระสานงานของเครือข่าย   
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                           ภาพ   8     พระสุวรรณ  คเวสโก  กบักิจกรรมกลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายาง 
 

                                (5)  กลุ่มอาชีพส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร    มีวตัถุประสงคห์ลกัให้เกษตรกร
รวมกลุ่มกนัเพื่อการผลิตและการตลาด รวมกลุ่มกนัผลิตส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบ เพื่อให้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ และขายไดร้าคาสูงไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง โดยการส่งเสริมของสํานักงาน
เกษตรจังหวดั มีกลุ่มในปัจจุบนัจาํนวน 48 กลุ่ม   ไม่มีทุนดาํเนินงานเพราะส่งเสริมให้มีการ
ประกอบอาชีพเสริมรายไดข้องครอบครัว 
  (6)  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์    จุดประสงคข์องการส่งเสริมเพื่อให้
เกษตรกร แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้     จึงส่งเสริมให้กลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่นอาหาร  
หตัถกรรม ผา้   ศิลปะประดิษฐ ์ จนพฒันาเป็นกลุ่มสินคา้ OTOP  มีกลุ่มอยูจ่าํนวน  250 กลุ่มมีทุน
ดาํเนินงาน  รวมประมาณ 2,510,100 บาท   เป็นการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมรายได ้โดยการหนุน
เสริมของภาคีและภาครัฐเช่น สํานักงานเกษตร สหกรณ์ พาณิชย ์อุตสาหกรรม สถานศึกษา และ
สาํนกังานพฒันาชุมชน  ระดบัจงัหวดัและอาํเภอ  ส่วนใหญ่กลุ่มจะมีปัญหาในเร่ืองของการตลาด
และปัจจยัการผลิต วตัถุดิบ 
                                 2. ศักยภาพ จุดเด่น  จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ของกลุ่ม องค์กร และ
สหกรณ์ในจังหวดันครศรีธรรมราช     
                                         2.1 กลุ่มสหกรณ์จดทะเบียน    ประกอบดว้ยองคก์รสหกรณ์ 7 ประเภท
กลุ่มเกษตรกร และ กลุ่มแม่บา้นแปรรูปผลิตภณัฑ ์   ส่วนใหญ่อยู่ในการกาํกบัดูแลของสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การ
ทาํสวนยาง  นิคมสหกรณ์   ปัจจุบันมีสหกรณ์จดทะเบียน จาํนวน  181 สหกรณ์  และ  กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพจาํนวน  236 กลุ่ม   เน่ืองจากนครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรมาก  
โดยสภาพภูมิอากาศ   ทางภูมิศาสตร์และการปกครอง ดงัท่ีกล่าวในพื้นฐานทัว่ไปของจงัหวดั    จึง
เกิดกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์มาก     ทาํให้การให้การส่งเสริมดูแลของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ไม่
สามารถกาํกบัดูแลให้คาํแนะนาํไดท้ัว่ถึง    แต่ผลการดาํเนินงานโดยทัว่ไป มี ขอ้ดีมากกว่าขอ้ดอ้ย   
เพราะสหกรณ์ทุกประเภทมีการจดัตั้งไม่รีบเร่งเป็นไปตามขั้นตอนการจดัตั้งมีปัญหาขาดทุนน้อย   
ทาํใหป้ระชาชนมีการรวมกลุ่ม แกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมโดยขบวนการสหกรณ์ไดเ้ป็นจาํนวน
มาก       
                                             (1) กลุ่มสหกรณ์ด้านการเกษตร  ได้แก่สหกรณ์การเกษตรทั่วไป  
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง   สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ประมง    ซ่ึงสหกรณ์การเกษตร 
ส่วนใหญ่มีผลการประกอบการมีกาํไร  มีการบริหารจดัการท่ีมีความหลากหลายส่วนใหญ่ค่อนขา้ง
มีประสิทธิภาพ   สหกรณ์ประมงมีการขาดทุนในการดาํเนินงานมาหลายปี เพราะการก่อตั้งตาม
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นโยบายรัฐ และเพื่อขอรับการสนบัสนุนจากภาครัฐ สมาชิกไม่จงรักภกัดีต่อองคก์รและไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในการออม (ถือหุ้น)   ผูบ้ริหารไม่มีทกัษะการบริหารจดัการท่ีดี ขาดวิสัยทศัน์ โครงสร้าง
องคก์รก็ไม่ชดัเจน       ส่วน สหกรณ์นิคม  โดยเฉพาะสหกรณ์นิคมทุ่งสง  สมาชิกมีท่ีดินทาํกินมี
การรวมกลุ่มเป็นระบบ  มีความจงรักภกัดีเขา้ใจหลกัการอุดมการณ์สหกรณ์สูง ทาํให้สหกรณ์มีทุน
หมุนเวียนมาก และสามารถทาํธุรกิจไดค้รบวงจร  สนองความตอ้งการของสมาชิกไดดี้   สมาชิกมี
ผูกพนักับระบบสหกรณ์    สํานักงานสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมราช จึงได้ทดลองให้มีการ
เช่ือมโยงเป็นสหกรณ์ตาํบลเฉลิมพระเกียรติ  กบักลุ่มองคก์รต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่สหกรณ์จดทะเบียน ใน
ปัจจุบนั     ส่วนสหกรณ์นิคมปากพญา สมาชิกจงรักภกัดีต่อสหกรณ์   แต่ฝ่ายบริหารขาดทกัษะ
ความสามารถในการบริหารจดัการ    มีปัญหาขาดแคลนทุนดาํเนินงาน   อาชีพของสมาชิกไม่
แน่นอนกบัภาวการณ์ผลิต การตลาด  และมีหน้ีคา้งชาํระมาก        ผูบ้ริหารสหกรณ์ควรไดรั้บการ
ปรับปรุงพฒันา            
                                      (2) กลุ่มสหกรณ์ด้านการบริการ      หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์
ร้านคา้ สหกรณ์เครดิตยูเนียน  และสหกรณ์บริการเดินรถ     ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์
ประเภทตน้ ๆ  ท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจมาก เพราะมีการใชเ้งินทุนของตนเองในการบริหาร
ส่วนใหญ่ มีการใช้เงินทุนจากภายนอกน้อย  ผูบ้ริหารมีความสามารถ และมีวิสัยทศัน์    มีการ
บริหารงานท่ีเป็นเอกเทศของตนเอง     เพราะสมาชิกมีความรู้มีการศึกษาดี  ทาํให้สามารถกาํหนด
กฎระเบียบขอ้บงัคบัสหกรณ์ไดเ้อง   และใชบ้ริการของสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่      สหกรณ์ส่วนใหญ่
ไม่มีหน้ีสูญแต่มีอุปสรรคท่ี์สหกรณ์ตอ้งแข่งขนักบัสถาบนัการเงินอ่ืนบา้งจึงตอ้งมีการบริหารจดัการ
ใหท้นัสมยั     เป็นโอกาสท่ีสหกรณ์ควรมีแผนกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ    และประกอบกบัภาวะ
ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  สหกรณ์ออมทรัพย ์ควรจะมีการเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อระดม
ทุน   มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน แบบพี่ช่วยน้องและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กันได ้    
ปัจจุบนักาํลงัเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายแต่ยงัขาดองคก์รหลกัในการประสานเครือข่าย    (จากเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 8 เมษายน 2549)   สหกรณ์เครดิตยูเนียน  เป็นสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนใน
หมู่ประชาชนท่ีมีอาชีพ และภูมิลาํเนา หรือมีวงสัมพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึง  มุ่งพฒันาคน ฝึกอบรม
กิจกรรมจึงอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือถือ ความไวว้างใจ ให้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้
สมาชิกมีความสุข ความเจริญ และความครบครันของชีวิต ส่วนใหญ่ดาํเนินงานมีกาํไร มีการบริหาร
จดัการดี  มีวิสัยทศัน์  สมาชิกมีการออมตลาดเวลา   ทุนของสหกรณ์มีนอ้ย  แต่มีแนวโนม้เพิ่มมาก
ข้ึน          สหกรณ์บริการเดินรถ จดัตั้งในหมู่คนท่ีมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ  ริเร่ิม
จดัตั้งสหกรณ์เพื่อให้ได้สัมปทานเส้นทางเดินรถรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อ ไดรั้บการช่วยเหลือ
ทางดา้นเงินทุน     ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหาร มีวิสัยทศัน์      ขอ้ดอ้ยส่วนใหญ่สหกรณ์
ขาดแคลนทุนดาํเนินงาน    สมาชิกไม่คาํนึงถึงอุดมการณ์ความเป็นนักสหกรณ์เท่าท่ีควร   การ
บริหารจดัการไม่เนน้ไปท่ีหลกัวิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์     โครงสร้างองคก์รยงัไม่ชดัเจน  ควร
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มีการอบรมใหค้วามรู้กบัสมาชิก ในหลกัการวิธีการสหกรณ์         ส่วนสหกรณ์ร้านค้า ท่ีดาํรงอยูไ่ด้
ดีจะเป็นสหกรณ์ในสถานศึกษาและโรงพยาบาลมหาราช  เน่ืองจากมีจาํนวนสมาชิกมาก และ
บริการจาํหน่ายสินคา้ท่ีตรงกบัท่ีสมาชิกตอ้งการ   มีผลการประกอบการดี    ถา้สหกรณ์ไม่ปรับการ
บริหารจดัการให้ทนัสมยัและเป็นไปตามความตอ้งการของสมาชิก  จะทาํให้มีผลประกอบการมี
แนวโนม้ลดตํ่าลงเพราะตอ้งแข่งขนักบับริษทัขา้มชาติ ท่ีมีตน้ทุนตํ่า     
                                      (3) กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีสหกรณ์  ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มเลก็ ๆ  มีการ
รวมกลุ่มแบบหละหลวม  สามารถดาํเนินงานการตลาดไดน้อ้ยมาก  ปัญหาสมาชิกขาดความเขา้ใจ
ในการรวมกลุ่ม  วิธีการผลิต  และการตลาด  และขาดแคลนทุนดาํเนินงาน   ควรมีการพฒันาเป็น
เครือข่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนรวมกบักลุ่มอ่ืน ๆ  และองค์กรสนับสนับสนุนมีความต่อเน่ืองในการ
ส่งเสริม อบรมสมาชิกกลุ่ม   ส่วนใหญ่หน่วยงานสนบัสนุนจะพฒันากลุ่มใหม่ ๆ ไปเร่ือย ๆ  ไม่ต่อ
ยอดแกปั้ญหาของกลุ่มเก่า   ขาดการศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการส่งเสริมฝึกอบรมให้กบั
สมาชิกกลุ่ม   กลุ่มตอ้งการรวมเป็นเครือข่ายท่ีมีอิสระในการบริหาร และมีการแกปั้ญหากลุ่มต่าง ๆ  
อยา่งต่อเน่ืองและแบบมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ      

2.2 กลุ่ม/องค์กร   เป็นสหกรณ์ท่ีไม่จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์   เช่น 
กลุ่มองคก์รทางการเงิน  และกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน  มีจุดเด่น จุดดอ้ย ปัญหาและอุปสรรคใ์น
การดาํเนินงานดงัน้ี      

(1) กลุ่มองค์กรทางการเงิน   ประกอบดว้ย   กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน   การจดัตั้ง 
จาก     อาจารยจ์าํนงค ์   สมประสงค ์  จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   บางเขน  ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ 
ธนาคารหมู่บา้นการดาํเนินงานการจดัตั้งค่อยเป็นค่อยไปเป็นระบบ   สมาชิกมีอุดมการณ์สูง  มี
ความพยายามสร้างรูปแบบบญัชี  หลกัการวิธีการดาํเนินงานผสมผสาน  มีองคก์รสนับสนุนน้อย  
แต่สามารถดาํเนินงานบริหารจดัการกลุ่มเป็นเอกเทศเป็นตวัของตวัเองไดดี้  มีความชดัเจนในระบบ
และรูปแบบ  ในระยะแรกจะมีปัญหานอ้ยมาก      แต่ในระยะกลางเม่ือมีโครงการสวสัดิการเร่งด่วน
แกปั้ญหาความยากจน  ( SIF เมนู 5)   ทาํใหก้ลุ่มมีมากเพื่อขอรับทุนสนบัสนุนจากรัฐและจากการ
จดัตั้งอยา่งรีบเร่งทาํใหส้มาชิกไร้อุดมการณ์  ผูน้าํส่วนใหญ่ขาดอุดมการณ์  หลงัจากโครงการดาํเนิน
ส้ินสุดไปแลว้ กลุ่มก็ลม้เลิกเป็นจาํนวนมาก  เพราะขาดความเขา้ใจในหลกัการวิธีการ  อุดมการณ์
ร่วมกนั  ขาดงบประมาณสนบัสนุน และผูติ้ดตามช่วยเหลือส่งเสริมดูแลเท่าทีควร   (สมัภาษณ์ ถาวร 
จุลเศวต  ท่ีปรึกษาสภาธนาคารหมู่บา้น,  15 เมษายน 2549 )      กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ  ถา้เป็น
กลุ่มท่ีจดัตั้งมานานในระยะแรก การดาํเนินงานของกลุ่มสามารถบริหารจดัการไดดี้   ทาํใหชุ้มชนมี
การรวมกลุ่มรู้จกัการออม  การกูย้มื และแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมไดม้า ก  มีการจดัทาํบญัชี
ทุกกลุ่ม  สอนคนให้เรียนรู้ระบบกลุ่มไดดี้       และมีปัญหาบา้ง คือสมาชิกบางส่วนไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบ   คณะกรรมการไม่มีเวลาในการดาํเนินงาน  ไม่ยึดระเบียบ และมีการเสียสละนอ้ย   ขาด
ระบบทาํงานท่ีดี    โอกาสท่ีควรจะปรับปรุง   คือการพฒันาให้เป็นองคก์รนิติบุคคลจะสารมารถ
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แกปั้ญหาดว้ยกฎหมายให้กบักลุ่มท่ีมีปัญหาใหค้วามมัน่ใจกบัสมาชิกและคณะกรรมการไดม้ากข้ึน     
(สัมภาษณ์  ประจวบ   แป้นพฒัน์ ,  25 พฤษภาคม 2549 )        ส่วนกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ส่วนใหญ่มีขอ้ดีท่ีสมาชิกไดร้วมกลุ่มเรียนรู้กนับริหารจดัการการเงินในชุมชน    มีเงินทุนให้
หมุนเวียนมากข้ึน  ในส่วนของชุมชนเมือง    จากท่ีไม่เคยได้รวมกลุ่มทาํกิจกรรมเชิงธุรกิจ  
(นอกจากกิจกรรมทางวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่)  ก่อนน้ี  ก็ไดมี้โอกาสการรวมกลุ่มไดท้าํกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน     ไดท้าํให้สมาชิกสามารถนาํเงินดอกเบ้ียถูกไปทดแทนการท่ีตอ้ง
จ่ายดอกเบ้ียแพงเพราะส่วนใหญ่ในชุมชนเมืองประชาชนจะมีอาชีพคา้ขาย  ตอ้งการทุนหมุนเวียน
เร็วในการลงทุน         จุดดอ้ยสมาชิกจะขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการปรัชญาของ
กองทุนฯ   และขาดส่งเงินกู ้ คณะกรรมการตอ้งทาํงานแบกภาระหนกัในการติดตามหน้ี    เพราะ 
ความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนเมืองเป็นแบบคนเมือง คือต่างคนต่างอยู ่ มีความเอ้ืออาทรต่อกนันอ้ย      
ถา้กลุ่มใด มีคณะกรรมการดาํเนินงาน  หรือผูน้าํชุมชน  เป็นคนเก่าแก่ รักชุมชนทอ้งถ่ิน  และเป็น
คนซ่ือสัตย ์ ยุติธรรมมีหลกัการบริหารจดัการ   และเขา้ใจวิธีการของกองทุนฯ   จะทาํให้กลุ่มมี
ปัญหาน้อย     กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีสมาชิกและคณะกรรมการไม่เขา้ใจ   (หรือ
เขา้ใจแต่แกลง้ทาํไม่เขา้ใจ เป็นปัญหาทางการเมือง)  หลกัวิธีการฯ ก็จะประสบปัญหาในการ
ดาํเนินงาน  มีอยู่บา้งพอสมควร  เม่ือมีพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแลว้น่า
แกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้ หรือหน่วยงานรัฐตอ้งเขา้ไปช่วยให้ชุมชนสามารถแกปั้ญหาใหไ้ด ้ ไม่เช่นนั้น
จะทาํให้เกิดการทะเลาะ ไม่ไวว้างในกนัในหมู่บา้นและชุมชน มีมากข้ึน    ปัจจุบนัไดมี้เครือข่าย
กองทุนหมู่บา้นระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ และระดบัจงัหวดัเป็นตวัเช่ือมประสาน โดยมีสาํนกังาน
พฒันาชุมชน ทุกระดบัค่อยให้การส่งเสริมสนบัสนุนและติดตาม      กลุ่มสัจจะออมทรัพย์พัฒนา
ชีวิตครบวงจร   มีจาํนวน 14 กลุ่ม  ส่วนใหญ่มีการบริหารจดัการประสบความสําเร็จ    สมาชิก
สามารถระดมเงินออมในชุมชนและนาํมาจดัเป็นสวสัดิการให้แก่สมาชิกเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกพอ
ในมากท่ีสุดเพราะจะดูแลสวสัดิการตั้งแต่  เกดิ  จน ตาย ใหก้บัสมาชิก         จุดแขง็ของกลุ่มสัจจะฯ  
คือการมีกิจกรรมกบัสมาชิกอย่างต่อเน่ือง   ใช้หลกัศาสนามากาํกับเป็นหลกั กบัสมาชิกในการ
ดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มสัจจะฯ  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตรงกบัความตอ้งการของสมาชิก เช่น  การออม
และการใหเ้งินกูย้มืเม่ือมีความจาํเป็นในครอบครัว  การทาํปุ๋ยชีวภาพ   เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร  การบริหารจดัการมีการจดัทาํบญัชีถูกตอ้งทุกกลุ่ม  และมีการติดตามประเมินผลอยูเ่สมอ  
กลุ่มตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานการเคล่ือนไหวของกลุ่มคณะกรรมการเครือข่ายสัจจะฯ ทุกเดือน
ท่ีในวนัประชุมของเครือข่าย สจัจะฯ       คณะกรรมการท่ีมีความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการดี   ทาํ
ให้กลุ่มมีความสําเร็จในการดําเนินงานเป็นส่วนใหญ่   แต่      สมาชิกของกลุ่มสัจจะยังขาด
อุดมการณ์ หลักการของกลุ่มสัจจะ   การเสียสละเข้าร่วมประชุมกลุ่ม   ควรมีการพัฒนาอุดมการณ์
หลักการให้ถึงตัวสมาชิก  ได้เข้าใจหลักการรวมกลุ่ม แบบสหกรณ์ที่แท้จริง  ไม่ใช่สหกรณ์แบบ
นายทุนดังที่มีในปัจจุบัน  ถือว่าเป็นข้อด้อยของกลุ่มสัจจะฯ          ที่จะต้องพัฒนาให้ถึงตัวสมาชิก
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ของทุก ๆ กลุ่มต่อไป      ( สัมภาษณ์  พระสุวรรณ  คเวสโก    23   มิถุนายน 2549)   ปัญหาของกลุ่ม
สจัจะฯ เน่ืองจากพ่ีเล้ียง     ผูติ้ดตามประเมินหมายถึง  ( พระสุวรรณ คเวสโกและกรรมการเครือข่าย
สัจจะฯ บางส่วน)   มีเวลาในการเขา้ถึงกลุ่มนอ้ยในการพฒันาสมาชิกกบัคณะกรรมการกลุ่มเพื่อให้
สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการรวมกลุ่มการแกปั้ญหาในครัวเรือนตามหลกัการและวิธีการของ
กลุ่มสจัจะฯ      
                              (2)  กลุ่มเกษตร และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)    ส่วนใหญ่จะเป็น
การส่งเสริมของสํานักงานพฒันาชุมชน  สํานักงานเกษตร และสํานักงานสหกรณ์ ระดบั อาํเภอ 
และระดบัจงัหวดั    มีขอ้ดีท่ีทาํให้สมาชิกมีอาชีพเสริมอาชีพหลกั ในช่วงท่ีราคายางพารา  ตกตํ่า  
หรือผลไมใ้นทอ้งถ่ินมีจาํนวนมาก    สามารถแปรรูปผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์  เกษตรกรท่ี
ว่างงานหรือมีรายไดน้้อยได้มีงานทาํ   คนพิการสามารถมีอาชีพใช้ความสามารถของตนเองได ้  
และเป็นการทาํนุศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เช่นศิลปหตัถกรรม  เคร่ืองจกัรสานต่าง    ผา้ทอพ้ืนเมือง
และผลิตภณัฑป์ระเภทอาหาร   สมาชิกไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นกลุ่ม และแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอด
ทกัษะการผลิตซ่ึงกันและกัน   จุดด้อย ส่วนใหญ่จะขาดแคลนทุนดาํเนินงาน  การจัดจาํหน่าย
ช่องทางการตลาดมีนอ้ย     สมาชิกทาํกิจกรรมไม่ต่อเน่ืองเม่ือราคายางพารา หรือผลไมต้ามฤดูสูงก็
จะหยดุการผลิตไม่เห็นความสาํคญั   ทาํใหก้ารตลาดของผลิตภณัฑข์าดตอนไม่สามารถทาํการตลาด
ให้ใหญ่ได ้  หน่วยงานสนับสนุนไม่มีความจริงจงั  และขาดการต่อเน่ือง   การให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มขาดการบูรณการ  ระหว่างหน่วยงานทาํให้มีการอบรมส่งเสริม ซํ้ า กนั กลุ่มสมาชิกจะ
เบ่ือหน่ายและเสียงบประมาณของรัฐ      ขาดการบริหารจดัการตลาดท่ีดี  ควรมีการจดัตั้งเครือข่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีให้สมาชิกกลุ่มผลิตภณัฑ์มีส่วนร่วม  มีอิสระในการบริหารจดัการไดเ้อง การ
สนบัสนุนส่งเสริม  อบรมควรมาจากความตอ้งการของกลุ่มสมาชิกท่ีแทจ้ริง     
 
ผลการสํารวจพืน้ฐานของเครือข่ายพนัธมิตร ในจังหวดันครศรีธรรมราช  
                                       เครือข่ายพนัธมิตรในจังหวดันครศรีธรรมราช  หมายถึงการท่ีกลุ่ม  องคก์ร 
สหกรณ์มีความร่วมมือในลกัษณะพนัธมิตรบนพื้นฐานความตอ้งการ ของกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์ท่ี
จะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ร่วมลงทุนร่วมเส่ียงภยัและไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั โดยความร่วมมือ
ในลกัษะเช่นน้ีจะเป็นความร่วมมือในระยะยาว     ซ่ึงกลุ่ม องคก์ร ท่ีจะเป็นพนัธมิตรกนันั้นตอ้งมี
กระบวนการวางแผน และการดาํเนินงานร่วมกนั มิใช่ลกัษณะการใหกู้ ้ การรับฝากเงิน การซ้ือ ขาย
ร่วมกันเท่านั้ น  จากการสํารวจของทีมวิจัยท่ีสามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานองค์กรท่ี
สนบัสนุน   ต่าง  ๆ   พบว่าในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีเครือข่ายความร่วมมือหลายรูปแบบมีการ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายตามลกัษณะพื้นฐานรูปแบบช่ือและท่ีมา   (แสดงในตาราง 2)  เป็นเครือข่าย
องคก์รการเงิน  6  เครือข่าย  ชุมนุมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  2 ชุมชน  คือ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดันครศรีธรรมราชจาํกดั และชุมนุมสงเคราะห์กองทุนสวนยาง
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นครศรีธรรมราชจาํกดั และเครือข่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน  (OTOP) 1 ชุมนุม     เครือข่ายทาการเงิน
ประกอบดว้ยเครือข่ายธนาคารหมู่บา้น    เครือข่ายการเงินเมืองนคร  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยชุ์มชน
แออดั       เครือข่ายออมทรัพยอิ์สลาม  เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  และเครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช   
เครือข่ายเหล่าน้ีไดท้าํกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด   การเงินให้สินเช่ือ รับฝากเงิน   ให้สวสัดิการ  
การแปรรูป  และเป็นเครือข่ายเรียนรู้คือเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ในหมู่สมาชิกร่วมกันซ่ึงมี
เครือข่ายต่าง ๆ ดงัน้ี  
 
                                   บทบาทภารกิจของเครือข่ายพันธมิตร   แบ่งตามบทบาทพื้นฐานการทาํ
กิจกรรม และรูปแบบของกลุ่มมีดงัต่อไปน้ี  
                                       1.  เครือข่ายความพนัธมิตรของสหกรณ์จดทะเบียน      เครือข่ายพนัธมิตร  
สหกรณ์จดทะเบียน   เ ป็นเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์สมาชิกท่ีจดทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์   ท่ีปรากฏในจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นชุมนุมสหกรณ์มี 2 ชุมนุม  คือ 
(1) ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด   ก่อตั้งข้ึนโดยการกระตุน้จากทางราชการ  ใน
ลกัษณะการรวมตวัในแนวด่ิง (Vertical Integration)    ของสหกรณ์การเกษตรทัว่ไประดบัอาํเภอ 
และสหกรณ์รูปอ่ืน ๆ  ภายในจังหวดันครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีสมาชิก  69  สหกรณ์ มีทุน
ดาํเนินงาน 28  ลา้นบาท   ชุมนุมทาํหนา้ท่ีเป็นแกนนาํในการดาํเนินการเช่ือมโยงธุรกิจปุ๋ย ขา้วสาร 
และสินเช่ือ    ปัจจุบนัเงินทุนในการดาํเนินงานส่วนใหญ่เป็นเงินทุนท่ีพึ่งพาจากแหล่งเงินทุน
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เช่น จากกรมส่งเสริมฯ สหกรณ์ออมทรัพย ์ม.สงขลาฯ และเงินรับฝาก    ทาํ
ให้สหกรณ์มีความเส่ียงขาดในการดาํเนินงาน    สมาชิกมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รและมีความ
พร้อมท่ีจะสนบัสนุนชุมนุม    แต่ผูบ้ริหารไม่มีวิสัยทศัน์มุ่งผลประโยชน์เฉพาะในชุมนุม  ปัจจุบนั
โครงสร้างการดาํเนินงานยงัชดัเจนขาดการกระจายอาํนาจ ขาดการวางแผนในการบริหารจดัการ   
สมาชิกหวงัใหชุ้มนุมนอกจากดาํเนินกิจกรรมธุรกิจแลว้ควรเป็นแม่ข่ายทางวิชาการและการเผยแพร่
ความรู้สู่สหกรณ์สมาชิก  และปรับปรุงกฎระเบียบให้สหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ เช่นสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน และสหกรณ์ท่ีไม่ใช่สหกรณ์ภาคการเกษตร   สามารถเขา้มาเป็นสมาชิก  จะทาํให้ชุมนุม
สามารถระดมเงินทุนจากภายในสมาชิกสหกรณ์ดว้ยกนัไดม้ากข้ึน      (จากเวทีสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ วนัท่ี 18-19 มีนาคม ม-2549)   ซ่ึงการเช่ือมโยงกบัองคก์รต่าง ๆ และสมาชิกของชุมนุมฯ  
แสดงดงัภาพ  8   การเช่ือมโยงเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช      
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                ภาพ  9   แสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํกดั 
 
 
 (2) ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จํากัด    จดัตั้งข้ึน ในปี 2548 จากสมาชิก
สหกรณ์กองทุนสวนยางมีความตอ้งการให้มีชุมนุมเป็นตวัประสานเช่ือมโยงสมาชิกและองคก์รอ่ืน
มีการรวมตวักนัในแนวด่ิง ( Vertical Integration) เพื่อแกปั้ญหาของสมาชิกในดา้น การเงิน  ธุรกิจ
รวมซ้ือ   รวมขาย    ฯลฯ  ปัจจุบนัมีสมาชิ 27 สหกรณ์  มีทุนดาํเนินงาน 105,000 บาท    สมาชิก
ชุมนุมมีความภกัดีต่อชุมนุมมากภูมิใจท่ีชุมนุมจดทะเบียนท่ีถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัชุมนุม
สหกรณ์   ผลจากการดาํเนินงานมา 1 ปี    มีปัญหาขอ้ดอ้ยจากการบริหารจดัการของชุมนุมไม่มีแผน
ชดัเจน   ควรมีการปรับปรุงดา้นการสร้างความเช่ือมัน่ ความเขา้ใจในบทบาทของชุมนุมให้กบั
สมาชิกให้มากกว่าน้ี    ทุนดาํเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นของชุมนุม แต่มีจาํนวนน้อย  ไม่พอต่อการ
ดาํเนินงาน  จาํนวนการทาํกิจกรรมดา้นธุรกิจมีนอ้ย    ทาํใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินงานไม่คุม้กบัการ
ใชจ่้ายอาจจะเกิดการขาดทุนถา้ไม่วางแผนให้ชดัเจน  ควรมีแผนกลยุทธ์ พร้อมกบัวางแผนทุก ๆ 
ดา้นให้ชดัเจนกว่าน้ี    เช่น ดา้นสมาชิกควรมีการรับสมาชิกเพิ่ม และทาํความเขา้ใจในหลกัการ
วิธีการ กบัสมาชิก   คณะกรรมการตอ้งปรับปรุงให้รู้จกัระเบียบหน้าท่ีของตนเอง และมีวิสัยทศัน์  

ชุมนุมสหกรณ์
นครศรีธรรมราช จาํกดั
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ธุรกิจมีมากกวา่น้ีใหต้รงกบัความตอ้งการของสมาชิก   (เวทีสัมมนาสมาชิกของชุมนุมฯวนัท่ี  27-28 
เมษายน 2549 )    มีการเช่ือมประสานกบัองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งในการสนบัสนุนเผยแพร่ และดา้นธุรกิจ
ต่าง ๆ ซ่ึงการเช่ือมโยงเป็นชุมนุมของสหกรณ์กองทุนสวนยางแสดงดงัภาพ 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพ 10   แสดงการเช่ือมโยงเครือข่าย ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครศรีธรรมราช จาํกดั  
 
 
                                    2.  เครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกรด้านการผลติ    เน่ืองจากผลิตผลดา้น
การเกษตรของจงัหวดันครศรีธรรมราชมีหลากหลาย เป็นจาํนวนมากตามสภาพพื้นท่ีเป็นสวน ไร่ 
แถบภูเขา  หรือทะเล  เกษตรกรจึงทําการแปรรูปวัตถุดิบมาเป็นอาหาร  ผลิตภัณฑ์ของใช ้ 
ศิลปหัตถกรรม (วฒันธรรมภูมิปัญญาดงัเดิม)   ผสมกบันโยบายของรัฐในการส่งเสริมผลิตภณัฑ์
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ( OTOP)  เกิดข้ึนในแผนพฒันาฯท่ี 8-9  กลุ่มต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีปัญหา
ดา้นการตลาด การผลิต และทุนดาํเนินงาน   ทางราชการจึงไดส่้งเสริมใหมี้การรวมตวัเป็นเครือข่าย
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ในระดับ ตาํบล ระดับอาํเภอ และระดบัจงัหวดัโดยสํานักงานพฒันา
ชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช  หรือเรียกว่า กลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์( นตผ.) ปรากฏว่า
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเครือข่ายระดบัจงัหวดั 2  เครือข่าย คือ (1)  เครือข่ายภัณฑ์ชุมชน หน่ึง
ตําบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ   เกิดเพราะหน่วยงานราชการริเร่ิม โดยรวมกลุ่มผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ  ในระดบัอาํเภอ  23 อาํเภอ  ตั้งข้ึนเม่ือ  3 ธนัวาคม 2548 มีกลุ่มอยูจ่าํนวน 52   กลุ่ม 
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ทุนดาํเนินงาน 2 ลา้น 5 แสน  ปัจจุบนัมีสถานท่ีตั้งอยู่ในอาคารจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน  บริเวณ
เรือนจาํเก่าของจงัหวดันครศรีธรรมราช   มีการจดักิจกรรมออกร้าน และนาํผลิตภณัฑ์สมาชิกมา
จาํหน่ายได ้ประมาณ 1 ปี   ขอ้ดี ทาํให้สมาชิกกลุ่มผลิตมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ เพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิก     แต่มีขอ้ด้อยจากการบริหารจัดการเครือข่ายท่ีไม่มีโครงสร้างชัดเจน  
คณะกรรมการไม่ทาํตามระเบียบขอ้บงัคบั  สมาชิกไม่มีส่วนในการบริหารจดัการ     และหน่วยงาน
สนบัสนุนขาดความต่อเน่ืองชดัเจน   สถานท่ีจดัจาํหน่ายเครือข่ายมีปัญหามีตน้ทุนสูง    และเจา้ของ
พื้นท่ีไม่มีความชัดเจนในการท่ีจะให้ชุมชนเขา้มาบริหารจัดการ    และขาดแคลนทุนในการ
ดาํเนินงาน   สมาชิกจึงไม่มีความศรัทธาต่อเครือข่าย  การคดัเลือกสมาชิกกลุ่มท่ีจะได้รางวลั
พฒันาข้ึนไปเพื่อใหเ้กรดระดบัดาวต่างๆ  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความยติุธรรม  จากเจา้หนา้ท่ี 
และการสนบัสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ   จะสนบัสนุนแต่กลุ่มท่ีไดรั้บการคดัเลือกเด่น ๆ ในการทาํ
การตลาด   การส่งเสริมการผลิตขาดความต่อเน่ืองและไม่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก   ทาํ
ใหปั้จจุบนัเครือข่ายผลิตภณัฑฯ์  ดาํเนินงานลม้เหลว  จึงเป็นปัญหาดา้นการตลาดใหก้บักลุ่มสมาชิก
ท่ีทาํการผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน        (2)  เครือข่ายกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช    
ยงัมีการรวมตวัเป็นเครือข่ายกนัแบบไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน  แต่มีกลุ่ม องคก์รท่ีเกิดข้ึนมาจากการ
สนบัสนุนส่งเสริมของสหกรณ์การเกษตร และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช   ในการ
แก้ปัญหาความยากจน รายได้  เพื่อให้มีรายได้เสริมกับกลุ่มแม่บา้นและการฝึกอบรมเยาวชน
สหกรณ์   ปัจจุบนัมีจาํนวน  62 กลุ่ม  ไดร้วมเป็นเครือข่ายจากการส่งเสริมของสาํนกังานสหกรณ์  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  เพราะวา่กลุ่มท่ีสามารถทาํการตลาดสามารถส่งสินคา้ไปจาํหน่ายภายนอก
ชุมชนไดมี้ ประมาณ 16 กลุ่ม  ส่วนใหญ่จะผลิตอยา่งเดียวไม่สามารถทาํการจดัจาํหน่ายได ้ การเกิด
เครือข่ายรวมตัวกันจึงเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับสมาชิก   ปัจจุบันมีปัญหาการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกจากลุ่มผลิตภณัฑ ์ไม่มีอิสระในการบริหาร   งบประมาณมีนอ้ย และการ
ส่งเสริมของเจา้หนา้จะไม่มีการต่อเน่ือง  และไม่ตรงกบัความตอ้งการของสมาชิก  สมาชิกเครือข่าย
ตอ้งการให้มีการบริหารจดัการเครือข่ายให้มีแผนกลยุทธ์ชดัเจน และสมาชิกมีส่วนร่วมในทุกดา้น
พร้อมทั้งตอ้งการให้เกิดความยัง่ยืนของอาชีพคือการตอ้งการเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป   
                                 3. เครือข่ายความร่วมมือของ กลุ่ม องค์กรการเงินชุมชน           ท่ีมีปรากฏอยู่
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการเงิน ท่ีมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย
ตามลกัษณะพื้นฐานโดยช่ือและท่ีมา  มี 5 เครือข่าย คือ  (1)เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน  รวมเรียกใน
ช่ือว่า    สภาธนาคารหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช    มีการจดัตั้งธนาคารหมู่บา้นมากข้ึน ในปี 
2539  ของโครงการพฒันาชุมชนเมือง  (พชม.)  โดยการเคหะแห่งชาติ    ไดเ้ผยแพร่และสนบัสนุน
ให้มีการจดัตั้งธนาคารหมู่บา้นในชุมชนเมือง    จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัชุมพรและจงัหวดั
ระนอง  โดยมีการเช่ือมโยงธนาคารหมู่บา้นเขตเมืองกบัชนบทเขา้ดว้ยกนัในปี  พ.ศ. 2541     การ
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จดัตั้งสภาธนาคารหมู่บา้นภาคใต ้  ( เครือข่ายระดบัภาค)   เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประกอบการ
ดาํเนินงานของสมาชิกระดบัจงัหวดัต่าง ๆ  ในภาคใต ้ จึงมีการประชุมตวัแทนสมาชิกระดบัภาค  
คร้ังแรก สวนโมกขพลาราม       โดยการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   ในปี 2541     ปี 
2542   สภาธนาคารหมู่บา้นภาคใต ้ ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโครงการสวสัดิการชุมชนเร่งด่วนเพื่อผู ้
ยากลาํบาก (SIF เมนู 5 )  จากโครงการกองทุนสังคม  (SOCIAL  INVESTMENT  FUN)    สภา
ธนาคารหมู่บา้นจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโครงการน้ีดว้ย จาํนวน 38 ลา้น  
ทาํให้มีสมาชิกเพิ่มมากข้ึนรวดเร็ว โดยขาดหลกัการอุดมการณ์ท่ีชดัเจน ทาํให้เกิดปัญหาเลิกลม้ไป
หลงัจากโครงการผ่านไป    ซ่ึงการดาํเนินงานของธนาคารหมู่บา้น  ไดมี้การผสมผสานแนวคิด
หลกัการสหกรณ์กบัธนาคารพาณิชย ์        และนาํแนวคิดของโครงการธนาคารหมูบา้นตามแนว
พระร าชดํา ริ ม า เ ป็ นแนวท า ง ในก า รดํ า เ นิ น ง านกับสม า ชิ ก  จ ากก า รทดลอง  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากโครงการอีสานเขียวมาเป็นแนวทางการดาํเนินงาน  และได้
ปรับปรุงรูปแบบการลงบญัชีใหม่ให้เป็นระบบของตนเอง   โดยสถาบนัราชภฎันครศรีธรรมราช    
ใชห้ลกัการประสานงานการดาํเนินงานแบบ     บ้าน วัด    โรงเรียน   “ บวร”     ปัจจุบนัสภา
ธนาคารหมู่บา้นจังหวดันครศรีธรรมราช มีกลุ่มสมาชิกจาํนวน  43  กลุ่ม   จาก 6 อาํเภอ   ทุน
ดาํเนินงาน 500,000 บาท   มีคณะกรรมการดาํเนินงาน 15 คน และคุณถาวร จุลเศวต เป็นกรรมการท่ี
ปรึกษาของเครือข่าย   กิจกรรมของเครือข่ายส่วนใหญ่มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดาํเนินงาน  ปัญหาของกลุ่ม 2 เดือน/คร้ัง          ได้มีการร่วมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวดั
นครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช    ในการอบรมการทาํบญัชีให้กับ 
ธนาคารหมู่บา้น เกษตรอาํเภอจดัตั้งข้ึน      ปัจจุบนัมีสมาชิกนอ้ยลง  เน่ืองจากการเกิดกลุ่มในระยะ
กลาง ( ปีพ.ศ. 2541-2543) ท่ีมีโครงการเขา้มากทาํให้ผูน้าํและสมาชิกขาดอุดมการณ์ในการจดัตั้ง  
เกิดข้ึนรวดเร็วเร่งรีบและมีปัญหาตามมา    ส่วนเครือข่ายมีขอ้บงัคบั  มีหลกัการอุดมการณ์ท่ีชดัเจน     
คณะกรรมการเครือข่ายมีการประชุมสมาชิกเสมอ     แต่เครือข่ายขาดกิจกรรมตามความตอ้งการ
ของสมาชิกในการทาํกิจกรรมกบักลุ่มสมาชิก  เน่ืองจากคณะกรรมการเครือข่ายไม่มีวิสัยทศัน์ และ
แผนท่ีชัดเจน  ทาํให้มีการพฒันาตนเองของเครือข่ายได้น้อย  แต่กลุ่มสมาชิกท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่
สามารถไดส้ร้างรายไดแ้ละแกปั้ญหาความยากจนใหก้บัสมาชิกไดดี้ เพราะความสามารถของผูน้าํท่ี
มีภาวะผูน้าํสูง มีหลกัการบริหารจดัการกลุ่มชดัเจน  และมีวิสัยทศัน์      การเช่ือมโยงเครือข่ายของ
สภาธนาคารหมู่บา้นจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นลกัษณะการเช่ือมโยงแนวด่ิง  ดงัภาพ   11 
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       ภาพ  11  แสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายของสภาธนาคารหมู่บา้นจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
 
 (2)  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแออัด           เป็นเครือข่ายการเงิน เกิดจากการสนบัสนุนของ
องค์กรพฒันาเอกชน   โดยโครงการพฒันาชุมชนแออดัภาคใตไ้ดเ้ขา้มาดาํเนินโครงการพฒันา
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มออมทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนมาเพื่อจดัการแกปั้ญหา
ดา้นท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนเป็นหลกั  และมีการออมทรัพยใ์หสิ้นเช่ือสมาชิก  ในการเช่ือมโยงเครือข่าย

อ.ท่าศาลา
3 กลุ่ม 

อ.ทุ่งสง 
3 กลุ่ม 

อ.จุฬา
ภรณ์ 8 

สภาธนาคารหมู่บ้าน 
จ.นครศรีธรรมราช 

อ.พิปูน 
4 กลุ่ม 

อ.ปากพนัง 
1 กลุ่ม 

อ.นบพิตาํ 
1 กลุ่ม 

เฉลิมพระ
เกยีรติ 

1 กลุ่ม

อ.บางขัน 
6 กลุ่ม 

องค์กรสนับสนุน 
- พอช./สภาธม.ภาคใต้ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 
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เพื่อใหมี้การรวมพลงัในการต่อสู้รณรงคเ์ร่ืองท่ีอยูอ่าศยัในระดบันโยบาย และไดเ้ช่ือมโยงเครือข่าย
กบัเครือข่ายสลมัภาคใตร่้วมกบัจงัหวดัสงขลา ตรง ภูเก็ต สุไหโกลก และสตูล และเช่ือมโยงกบั
เครือข่ายสลมัภาคอ่ืน ๆ เป็นสมชัชาสลมั 4 ภาคในระดบัประเทศ    สาํหรับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
ชุมชนแออดั  มีกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มสมาชิก  ปัจจุบนัมี คุณ ไพศิษย ์พรหมแกว้ 
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากกลุ่มต่าง ๆ ร่วมดาํเนินงาน 9 คน มีขอ้บงัคบั และกฎระเบียบ 
ในการดาํเนินงาน สมาชิกของกลุ่มจะมีรายไดต้ ํ่า  จึงทาํให้มีเงินทุนการออมนอ้ย  เพราะมีอาชีพหา
เชา้กินคํ่า  ในตลาดบริเวณตวัเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช (สัมภาษณ์ ไพศิษย ์พรหมแกว้   25 
พฤษภาคม 2549)   มีกลุ่มสมาชิกอยูจ่าํนวน  5  กลุ่ม มีจาํนวนสมาชิกรวม 443  คน   ตอ้งการให้
หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกร่วมกบัเครือข่าย    (3)  เครือข่ายองค์กรการเงิน
เมืองนคร   เกิดจากการริเร่ิมของข่ายการเงินชุมชนโดยการร่วมมือของหน่วยงาน/องคก์รและบุคคล
ท่ีสนใจพฒันาชุมชนจากส่วนกลางมีสถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันาเป็นแกนประสานงาน   เช่ือมโยง
องคก์รการเงินชุมชนรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายระดบัจงัหวดั  ปีพ.ศ. 2541      
ไดป้ระสานหน่วยงานราชการ องค์กรพฒันาเอกชน  และผูน้ําองค์กรการเงินชุมชนทุกรูปแบบ 
จดัตั้งคณะทีมงานประสานเครือข่ายการเงินชุมชนข้ึนมา    โดยมีนายวิโรจน์  คงปัญญาเป็นประธาน       
ไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ในการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้   มีกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิต ธนาคารหมู่บา้น  สหกรณ์เครดิตยูเนียน และกลุ่มออมทรัพยชุ์มชนแออดัเป็นสมาชิก        
ไดท้าํจดัทาํโครงการสวสัดิการชุมชนเร่งด่วนเพื่อผูย้ากลาํบาก  (SIF  เมนู 5 )  มีองคก์รการเงินร่วม
จาํนวน 111  กลุ่ม จาก 21 อาํเภอ ไดเ้งินงบประมาณสนบัสนุน 33 ลา้นบาท มีงบบริหารเครือข่าย 5 
%         มีทีมพี่เล้ียงคือคุณภีม  ภคเมธาวีจากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นหัวหนา้ติดตามสนบัสนุน  
ปัจจุบนั       องคก์รการเงินชาวบา้นเมืองนครมีสมาชิกจาํนวน   123 กลุ่ม จาก 21 อาํเภอ  มีทุน
ดาํเนินงาน  7 แสนกว่าบาท    ทาํหน้าท่ีเป็นเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิกเป็นส่วน
ใหญ่  และมีการร่วมเงินลงทุนกบัองคก์รอ่ืน ๆ บา้งเลก็นอ้ย    การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน
เมืองนครกบัสมาชิกและองคก์รสนบัสนุน แสดงในภาพ 12  
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                                ภาพ  12    แสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงินเมืองนคร  

 
(4) เครือข่ายออมทรัพย์อสิลาม จังหวดันครศรีธรรมราช     เกิดข้ึนจากการรวมตวัของกลุ่ม 

ออมทรัพยอิ์สลาม  กลุ่มสตรีอิสลาม  จาก  5 อาํเภอปัจจุบนัมีจาํนวน  14 กลุ่ม  มีทุนดาํเนินงาน 3.2 
ลา้นบาท เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยอิ์สลามฯ   มีกิจกรรมเป้าหมายหลกัเพื่อให้สมาชิกไดบ้ริโภค
สินคา้ราคาถูก  ม่ีถูกเอารัดเอาเปรียบของคนกลาง  จึงทาํกิจกรรมดา้นการเงิน  สวสัดิการและการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการแกปั้ญหาของสมาชิก   เช่นการรับเงินออมทรัพย ์และการใหกู้ย้มืเงินแก่
สมาชิก ตามหลกัศาสนาอิสลาม   เพื่อซ้ือสินคา้บริโภคและการคา้ในครัวเรือนของสมาชิกกลุ่ม    
ปัจจุบนัมีองคก์รสนบัสนุน  ไดแ้ก่ สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน  (พอช.)  สมาคมครูฟัรดูอีน จ.
นครศรีธรรมราช  และเครือข่ายออมทรัพยอิ์สลามภาคใต ้   ใช้หลกัทางศาสนาอิสลาม  ในการ
ดาํเนินกิจกรรมกบัสมาชิก   และใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัของเครือข่ายฯ ในการบริหารจดัการ  มี
คณะกรรมการ 15 คน จากตวัแทนสมาชิกกลุ่มในอาํเภอต่าง ๆ   ขอ้ดีของเครือข่ายสมาชิกเห็นว่าการ

กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการ

ผลิต 

กลุ่มสหกรณ ์
เครดติยูเนี่ยน

กลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชน

แออดั 

กลุ่มธนาคาร
หมู่บ้าน 

เครือข่าย 
องค์กร

การเงนิเมอืงฯ

องค์กรสนับสนุน
- พอช. 
- พช. 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 



 39

เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทาํให้มีความสามคัคี  มีพลงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และมีเวทีการเรียนรู้ให้แก่
สมาชิกไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้  คณะกรรมการมีความตั้งใจในการทาํงาน  แต่เน่ืองระยะทางระหว่าง
อาํเภอ อยูห่่างกนัการเดินทางมาประชุมเครือข่าย  จึงตอ้งใชค่้าใชจ่้ายมาก   ทาํใหค้ณะกรรมการเขา้
ประชุมไม่สมํ่าเสมอ    ทุนดาํเนินงานส่วนใหญ่มาจากการเงินฝาก ออมทรัพยเ์งินของสมาชิกกลุ่ม  
ซ่ึงไม่พอกับความต้องการของสมาชิกท่ีขาดแคลนเงินทุนและต้องการกู้ยืมไปบริการสมาชิก      
เครือข่ายยงัไม่มีแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน     ควรมีการวางยุทธศาสตร์  จดัทาํแผน ภารกิจให้
ชดัเจน  จะทาํให้เครือข่ายสามารถให้บริการสมาชิกไดม้ากข้ึน  ( เวทีวิเคราะห์เครือข่าย 20 มีนาคม 
2549)  และ   (สัมภาษณ์   ซาบีอา  ยุทธ์กาศ,   12  มิถุนายน 2549)      การเช่ือมโยงเครือข่ายออม
ทรัพยอิ์สลาม จงัหวดันครศรีธรรมราช แสดงดงัภาพ   13       
 

 
 
 
                           ภาพ  13  แสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายออมทรัพยอิ์สลาม จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
 
 
 

อ.เมือง 
4 กลุ่ม 

อ.ทุ่งสง 
1 กลุ่ม 

อ.บางขัน
2 กล่ม 

อ.ชะอวด
3 กลุ่ม 

อ.ท่าศาลา
2 กลุ่ม 

เครือข่ายออม
ทรัพย์อสิลาม 
จ.นครฯ 

องค์การสนับสนุน 
- พอช. 
- สมาคมอสิลาม 
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 (5)  เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต        จังหวัดนครศรีธรรมราช    มี
การรวมกลุ่มสัจจะฯ วดัป่ายาง กบักลุ่มสัจจะฯ จากอาํเภอต่าง ๆ   โดย พระสุวรรณ  คเวสโก เป็นท่ี
ปรึกษา ในปี พ.ศ. 2542   หลงัจากท่ีท่านไดจ้ดัตั้งกลุ่มสัจจะฯ ท่ีวดัป่ายาง หมู่ 4 ตาํบลท่าง้ิว อาํเภอ
เมือง  สําหรับและไดเ้ผยแพร่การจดัตั้งกลุ่มสัจจะฯ  ในอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช   
เพื่อมีแหล่งสะสมเงินเป็นเคร่ืองมือสร้างอนาคต  ใหบ้รรลุการมีสามคัคีธรรม  ซ่ึงยดึแนวทางศาสนา  
โดยใชห้ลกัธรรมทางศาสนาพทุธ  คือ   ศีล    ในการปฏิบติัตนของสมาชิกท่ีมีต่อตนเอง   ต่อองคก์ร
และต่อเพื่อนสมาชิก  และใชข้นบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวัประสานความสัมพนัธ์  เพื่อใหชุ้มชน
ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั  ใชเ้วทีเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ปัญญา และใชพ้ิธีสาบานตนในวนัประชุมต่อ
หนา้พระประธาน เป็นศีล สัจจะต่อกนั   กลุ่มยึดเอากองทุนสวสัดิการเป็นหัวใจในการบริหารของ
กลุ่ม  ทาํใหมี้เงินมาบริหารมากโตเร็วข้ึน          เช่น เงินกองทุนแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ กาํไร
จาการทาํธุรกิจของกลุ่ม     และเงินสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ   เครือข่ายสัจจะฯไดรั้บโครงการ
เร่งรัดพฒันาผูย้ากลาํบาก ของกองทุนพฒันาชุมชน เมนู 5 โดยมีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นพี่เล้ียง  
เป็นกองทุนสวสัดิการมากข้ึน   ปัจจุบนัมีจาํนวนกลุ่มสมาชิก  14  กลุ่ม  สมาชิก  3,274 คน มีเงินทุน
รวมกนัประมาณ 5,962,190 บาท  ส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกจะใหเ้งินกู ้รับฝากเงิน  ปุ๋ย กากนํ้ าตาลและ
ให้สวสัดิการ  กบัสมาชิกกลุ่ม    ส่วนกิจกรรมท่ีทาํร่วมกบัเครือข่ายทุกกลุ่ม คือการทาํสวสัดิการ 
การขายปุ๋ยชีวภาพ   กากนํ้ าตาล   และร่วมลงทุนการผลิตนํ้ าด่ืมระบบคุณภาพ ช่ือนํ้ าด่ืม  บ้านเรา    
และได้ทาํการตลาดอย่างมีระบบกับสมาชิกกลุ่ม   องค์กรอ่ืน ๆ ในบริเวณชุมชน   ปัญหาของ
เครือข่ายส่วนใหญ่สมาชิกอยูไ่กลไม่สามารถมาประชุมไดส้มํ่าเสมอ  ทาํใหก้ารบริหารเครือข่ายตอ้ง
ใช้สมาชิก คณะกรรมการของกลุ่มสัจจะฯ วดัป่ายาง  เป็นหลกั สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร   แต่ขอ้ดีท่ีเครือข่ายสามารถทาํไดป้ระสบความสาํเร็จคือมีความโปร่งใส  มีบนัทึก
บญัชี  การประชุม   ใช้หลกัสัจจะเป็นระเบียบสามารถสอนการทาํบญัชีให้กลุ่มทุกกลุ่ม  และ
เครือข่ายเป็นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยเีกษตรอินทรีย ์ภาคใต ้  ปัจจุบนัไดท้าํการสนบัสนุนใหมี้ปลูก
พืชปลอดสารพิษบริโภคในกลุ่มประชาชน สมาชิกมากข้ึน     ให้การอบรมกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ชีวภาพ            จากหน่วยงานราชการเช่น สาํนกังานพฒันาท่ีดิน สาํนกังานเกษตร
จงัหวดันครศรีธรรมราช        สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช      ฯลฯ  เครือข่ายยงัไม่มี
ระเบียบขอ้บงัคบัเป็นของเครือข่าย   ไดอ้าศยัเอาระเบียบระบบกลุ่มสัจจะวดัป่ายางมาใชเ้ป็นส่วน
ใหญ่   สมาชิกเครือข่ายสัจจะฯ ตอ้งการให้มีทาํแผนการบริหารจดัการเครือข่ายให้ชดัเจน  เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนของเครือข่ายต่อไป ( เวทีวิเคราะห์ศกัยภาพเครือข่ายสัจจะฯ วนัท่ี 29-30 มีนาคม 
2549)   ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จงัหวดั
นครศรีธรรมราช แสดงดงัภาพ 13  
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      ภาพ  14  แสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  
                       จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
 
 
 
 

อ.ท่าศาลา
1 กลุ่ม 

อ.เมือง 
4 กลุ่ม 

อ.นบพิตาํ
1 กลุ่ม 

เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ
จ.นครศรีธรรมราช 

อ.พิปูน 
1 กลุ่ม 

อ.เชียรใหญ่ 
1 กลุ่ม 

อ.ลานสกา 
1 กลุ่ม 

อ.พระพรหม
1 กลุ่ม 

อ.บางขัน 
1 กลุ่ม 

องค์กรสนับสนุน 
 
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
- องค์การสงเคราะห์กองทุนสวนยาง 
-เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์ ภาคใต้ 
-องค์กรธุรกจิ และ องค์กรฯลฯ  
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สรุป     
                                  ดว้ยบริบทและสภาพทัว่ไปของจงัหวดันครศรีธรรมราช          มีพื้นท่ีทั้ง 3 
รูปแบบ  คือ ป่าเขา  ท่ีราบ และทะเล      มีภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงใหญ่เทือกเขานครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบรรทดั  เป็นพื้นท่ีกวา้งใหญ่   ประกอบกบัประชากรมีจาํนวนมาก  ทาํให้มีผลผลิตท่ี
หลากหลายในอาชีพส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพทางการเกษตร     และการเป็นเมืองเก่าแก่ทาง
วฒันธรรมมาแต่โบราณ        โดยเฉพาะการรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์        และพุทธแบบ
ลงักาวงศ ์   ประชาชนมีความเช่ือตามประเพณีวฒันธรรม  ผูท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์
ไดรั้บอินทธิพลความเช่ือเหล่านั้น  โดยเฉพาะความเป็นปัจเจกบุคคลสูง   เช่ือผูอ่ื้นยาก   และการ
กลา้แสดงออกของบุคคลทางการเมืองทาํให้มีลกัษณะภาวะผูน้ําเทียมสูง    ฉะนั้นการเกิดกลุ่ม
องคก์ร และสหกรณ์     เม่ือมีโครงการของรัฐ มาสนบัสนุนให้จดัตั้งหลายกลุ่มท่ีมีสมาชิกซํ้ าซอ้น
กัน  ส่วนใหญ่กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เกิดจากการสนับสนุนจัดตั้ งของภาครัฐมากกว่าท่ีมาจาก
ประชาชน    จากสภาพเศรษฐกิจท่ีอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร   นครศรีธรรมราชจึงเป็นเมืองแหล่ง
อาหารของภาคใตมี้ผลผลิตทางการเกษตรกรรมและ ผลิตภณัฑท์างดา้นศิลปหตัถกรรม ของใชข้อง
ท่ีระลึกเป็นจาํนวนมาก     แหล่งอุตสาหกรรมมีน้อยราย     คือจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่  การ
ขนส่ง การคา้ปลีก     เม่ือวดัค่าผลิตภณัฑจ์งัหวดั (GPP) เฉล่ียต่อหัวมีรายไดเ้ฉล่ียต่อหัวตํ่า  เพราะ
จาํนวนประชากรมีมาก   สมาชิกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ท่ีเป็นปัญหาใหก้บักลุ่มองคก์ร  สหกรณ์ส่วน
ใหญ่  มีความเขา้ใจในระเบียบวิธีการของกลุ่มดี   แต่ถา้กลุ่ม องคก์ร มีคณะกรรมการดาํเนินงานไม่
เป็นตวัอยา่งท่ีดี ไม่มีภาวะผูน้าํ ขาดวิสยัทศัน์    สมาชิกจะแกลง้ไม่ปฏิบติัตาม     ทาํใหเ้ป็นปัญหาใน
กลุ่ม ท่ีไม่มีกฎหมาย พระราชบญัญติัรองรับ หรือเป็นนิติบุคคล    
                                 ฉะนั้นกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  และกลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
หวงัว่าจะมีกฎหมายมารองรับชัดเจนสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แลว้จะสามารถบริหาร
จดัการกลุ่มไดดี้ข้ึน           ส่วนธนาคารหมู่บา้นยงัตอ้งการเป็นอิสระ    ไม่อยากให้กฎหมายใด เขา้
มาควบคุม   กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ และกลุ่มออมทรัพยอิ์สลาม ใช้หลกัทางศาสนามาใช้กับ
สมาชิก ในการดาํเนินกิจกรรม  สามารถดาํเนินกิจกรรมกลุ่มองคก์รทางการเงินไปควบคู่กบัการ
พฒันาคน  (สมาชิก) ให้มีความพฒันาเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  โดยใช้หลกั ศีล  มากกว่าใช้หลกั
นิติศาสตร์ ใชว้ิธีการประชาสังคมในการแกปั้ญหา  ยกกรณี  บาป –บุญ-คุณ-โทษ  มาให้สมาชิกได้
คิดเม่ือมีปัญหาการไม่ชาํระหน้ี การผิดนัด     กลุ่มสัจจะ และเครือข่ายไดพ้ฒันากิจกรรมท่ีจาํเป็น
ตรงความตอ้งการของสมาชิกเพราะมีทุนดาํเนินงานมากข้ึนจึงนาํมาลงทุนในกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อสมาชิก  และใชห้ลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวในการเทียบเคียงมาตั้งแต่ตน้      ในองคก์ร
สหกรณ์จดทะเบียนส่วนใหญ่สหกรณ์ท่ีมีปัญหาคือสหกรณ์ประมง  เพราะคณะกรรมการไม่มี
ความสามารถในการบริหาร  และการจดัตั้งมาจากสมาชิกหวงัใหรั้ฐช่วยมากกว่าจะช่วยตนเอง  และ
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การควบคุมพื้นท่ีการผลิตของสมาชิกทําได้ยาก       สหกรณ์ร้านค้าถูกแย่งชิงลูกค้าจาก
ผูป้ระกอบการคา้รายใหญ่จากต่าง ประเทศท่ีสามารถยืนอยู่ไดดี้  ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ร้านคา้ใน
สถานศึกษา  เพราะตอ้งขายอุปกรณ์การเรียนให้นักศึกษา และมหาวิทยาลยัอยู่ไกลกับตวัเมือง    
เครือข่ายของสหกรณ์ท่ีเป็นชุมนุมสหกรณ์ 2  ชุมนุม หลงัจากโครงการวิจยัเขา้ไปถอดบทเรียน   ได้
กระตือรือร้นในการทาํแผนกลยุทธ์   ปัจจุบนัยงักระทาํอย่างต่อเน่ือง  สหกรณ์ออมทรัพยก์็มีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั2 เดือนคร้ัง   แต่ยงัไม่รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีชดัเจน      เครือข่าย
องคก์รสหกรณ์จากภาคประชาชนท่ีมีอยู่ 5 เครือข่าย เครือข่ายท่ีมีการทาํกิจกรรมให้กบัสมาชิกสา
มารสนองความตอ้งการและพฒันาสมาชิก ไดดี้  ไดแ้ก่เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาชีวิต
ครบวงจร จงัหวดันครศรีธรรมราช  ใชห้ลกัทางศาสนาพุทธ  ในการควบคุมกิจกรรมการปฏิบติัตน
ของสมาชิก กบัองคก์ร  จนสามารถพฒันากิจกรรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้สมาชิกมีการ
พฒันา ลดอบายมุข สามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นท่ีสุด     ส่วนเครือข่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(OTOP) และเครือข่ายสตรีและเยาวชนสหกรณ์ มีปัญหาในการบริหารท่ีไม่มีอิสระ และไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร  ทาํให้เครือข่ายดาํเนินงานลม้เหลว    และไดร้วมตวัเป็นเครือข่ายใหม่ จากผล
ของการวิจยัโดยรวมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายอ่ืน ๆ เขา้ร่วม  เป็นเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชน
เมืองนคร    เพื่อบริการจดัการทางการตลาดใหก้บัสมาชิกเป็นส่วนใหญ่     
                                 
 



บทที ่ 2 
 

ข้อมูลคนจนในจังหวดันครศรีธรรมราช  
 

แหล่งข้อมูลและวธีิการเกบ็ข้อมูล    
                           1.  แหล่งข้อมูล    ในการสังเคราะห์ขอ้มูลจนในจังหวดันครศรีธรรมราช ใช้
แหล่งขอ้มูลส่วนใหญ่  จากหน่วยราชการเช่นสาํนกังาน  สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์  สาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช    และจาคณะกรรมการกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่ายองคก์ร 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั   
                             2. วิธีการเก็บข้อมูล   เก็บขอ้มูลจากขอ้มูล (Secondary Data ) จากหน่วยงาน
ราชการ  กลุ่ม องค ์ สหกรณ์     การสัมภาษณ์แกนนาํสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนสหกรณ์และแกน
นาํกลุ่ม องคก์ร  จากนั้นก็ไดน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ไปประมวลกบัผลการวิจยัในเวทีสัมมนาสมาชิกกลุ่ม 
องค์กร สหกรณ์ เครือข่ายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพื่อสอบถามความถูกตอ้ง  รวมทั้งขอ้คิดเห็นจาก
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเก่ียวกบัจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจน  ผลการไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  และการ
ปฏิบติัตามท่ีรัฐจัดสรรให้ทาํกิจกรรม และผลของการเขา้ร่วมโครงการ การสรุปประเด็นการ
ดาํเนินงานของ กลุ่ม   องคก์รท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายพนัธมิตร  ในกรณีของการวิจยั  3 เครือข่าย   ซ่ึง
แหล่งขอ้มูลได้จากองค์กร        หน่วยงานท่ีกล่าวได้จากหน่วยงานในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ดงัต่อไปน้ี    
                     1.  สํานกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช  ให้ความอนุเคราะห์  ขอ้มูลประชากร และ
จาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนของจงัหวดันครศรีธรรมราช  
                     2.  สํานักงานเกษตรและสหกรณ์     จงัหวดันครศรีธรรมราช    ไดส้ัมภาษณ์และขอ
ขอ้มูล ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
                     3.  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช    ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลสมาชิก
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  และสมาชิกท่ีจดทะเบียนคนจน  

           4.  กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ท่ีร่วมเป็นเครือข่ายวจิยั  เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย 
ของโครงการ        ไดแ้ก่ กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์14 กลุ่ม        กลุ่มสมาชิกเครือข่ายการตลาด
ผลิตภณัฑชุ์มชน  25  กลุ่ม  และกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ในตาํบลเขาขาว ( เครือข่ายพื้นท่ี)         โดย
ขอความอนุเคราะห์จากแกนนาํ  ใหร้วบรวมขอ้มูล  และนาํมาสงัเคราะห์ในเวทีสมัมนาคร้ังสุดทา้ย
ของแต่ละเครือข่าย   ซ่ึงจาํนวนขอ้มูลคนจนจดทะเบียนจงัหวดันครศรีธรรมราช แสดงตามตาราง 3  
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       ตาราง  3 แสดงประเภท  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลคนจนจดทะเบียน  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

รายการ จํานวนจดทะเบียน(คน)  ร้อยละ 
ประชากรในจงัหวดั 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 
   แบ่งตามปัญหาความยากจน 

1. ปัญหาท่ีดนิทํากิน 
2. ปัญหาคนเร่ร่อน 
3. ปัญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 
4. ปัญหานกัเรียนนกัศกึษาต้องการมีงานทํา 
5. ปัญหาการถกูหลอกลวง 
6. ปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน 
7. ปัญหาความยากจนไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั 
8. ปัญหาอ่ืน 
 

สมาชิกสหกรณ์ 
1. สหกรณ์จดทะเบียน 
2. สหกรณ์ภาคประชาชน 
 

สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ 
1. สหกรณ์จดทะเบียน 
2. สหกรณ์ภาคประชาชน 
 

 

1,539,256   
   184,028  

 
 129,517  

                 93        
                 56 
            4,244   
            1,612   
          97,795   
          45,360   
          20,367   

    
 205  

                      138 
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                       65                 

           - 
                       65 

          100 
        12.02 

 
43 

      0.03 
      0.01 

2 
      0.53 

           33 
           15 

 8 
 

100 
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 33 

 
100 

 
          100 
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บทสรุป   
                        สถานการณ์ทะเบียนคนจนในจงัหวดันครศรีธรรมราชปรากฏว่ามีผูย้ื่นลงทะเบียน 
ทั้งส้ิน  184,028คน  คิดเป็นร้อยละ  12.02    (สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
,2547)     ของประชากรทั้งจงัหวดั มีจาํนวน  1,539,256 คน (สาํนกังานจงัหวดันครศรีธรรมราช 
,2545)  ซ่ึงแบ่งเป็นประเภทตามปัญหาความยากจน ได ้ 8 ประเภท  ( แสดงตาราง 3 )มีจาํนวน
ปัญหารวม  299,044   ปัญหาเพราะบางคนก็ไดแ้จง้จดทะเบียนคนจนในหลายปัญหาทาํให้จาํนวน
ปัญหามากกวา่จาํนวนผูย้ืน่ลงทะเบียน    ซ่ึงถา้เรียงตามลาํดบัปัญหาจาํนวนมากไปหานอ้ยมีดงัน้ี คือ   
ลาํดบัท่ี 1 ปัญหาขาดแคลนท่ีดินทาํกิน  เป็นกลุ่มท่ีขอจดทะเบียนคนจนเป็นจาํนวนมากท่ีสุดคือ 
129,517 คน คิดเป็น ร้อยละ 43 ของผูข้อจดทะเบียนคนจนทั้งหมด   สาเหตุท่ีมีจาํนวนมากเพราะว่า  
ผูจ้ดทะเบียนบางส่วนท่ีมีท่ีดินอยู่แลว้แต่ประมาณ   1-5 ไร่ แต่ไปขอจดทะเบียนคนจดดว้ยและ
ไดรั้บการพิจารณาเขา้โครงการดว้ยส่วนหน่ึง   ลาํดบั  2 เป็นกลุ่มผูท่ี้มีหน้ีสินภาคประชาชน จาํนวน 
97,795 คน คิดเป็นร้อยละ 33  ส่วนใหญ่เป็นผูมี้หน้ีสินท่ีตนเองสร้างและจากนโยบายของรัฐท่ีให้
ประชาชนกูย้มืเพื่อการทาํอาชีพการเกษตรและแกไ้ขปัญหาในครัวเรือนจากกองทุน ต่าง ๆ     ลาํดบั 
3   ปัญหาความยากจนจากการไม่มีท่ีอยู่อาศยั  จาํนวน 45,360 คน ร้อยละ 15  เป็นประชากรส่วน
ใหญ่ท่ีอยูใ่นสลมั บริเวณเขตเทศบาลเมืองของอาํเภอต่าง ๆ    และบางส่วนเคยเป็นเกษตรกรมาก่อน 
เม่ือไม่มีท่ีทาํกินราคาผลผลิตตกตํ่าอยู่ในชนบทไม่มีงานทาํจึงเขา้มาประกอบอาชีพ  หางานทาํใน
เมืองแบบหาเชา้กินคํ่า หรือขายแรงงาน    และจากประชากรในชนบทบางส่วน   ลาํดบั 4  กลุ่ม
ปัญหาอ่ืน ๆ จาํนวน 20,367 คน ร้อยละ 8  เป็นประชากรในหลายอาชีพ   ท่ีไม่สามารถแยกเขา้ใน
ปัญหาทั้ง 7 ขอ้ได ้ ลาํดบั 5  เป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหม่ท่ีรัฐมีนโยบายพฒันาคน  ให้นักเรียน
นกัศึกษาสามารถกูย้มืเพื่อการศึกษาไดแ้ละส่วนผูท่ี้ไม่มีงานทาํจึงมีหน้ีสินคา้ง   จึงขอจดเบียนคนจน
เป็นส่วนหน่ึงของปัญหาน้ี จาํนวน 4,244  คน คิดเป็นร้อยละ 2  ของจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจน
ทั้งหมด  
                                    กลุ่มผูจ้ดทะเบียนคนจนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและ
ไม่จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  มีจาํนวนทั้งส้ิน  205 คน   เป็นสมาชิกสหกรณ์จด
ทะเบียน 138 คน  (สํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช , 2548)  สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วม
เครือข่ายวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาเขา้โครงการแกปั้ญหาคนจน จาํนวน 5 คน   หลงัจากไดรั้บการ
พิจารณา ไดถ้อนตวัออกจากโครงการเพราะเห็นว่าเม่ือศึกษาดูเง่ือนไขต่าง ๆ ของโครงการแลว้              
วิธีการสหกรณ์ท่ีตนสังกัดสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้มากกว่า    (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
นครศรีธรรมราช , 2548)       ส่วนสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาชีวิตครบวงจร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช    มีจาํนวนสมาชิกยื่นลงทะเบียนคนจน  ทั้งเครือข่ายประมาณ     500 คน  
แต่ไดรั้บการพิจารณา  40 คน   ผลจากเวทีสัมมนาตวัแทนสมาชิก  ไดต้อบชดัเจนอย่างมัน่ใจว่า  
กลุ่มและเครือข่ายสามารถแกปั้ญหาความยากจนไดดี้กว่า   โดยให้เหตุผลสมทบดว้ยว่า   สมาชิก
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ต้องมีความขยัน อดทนในการประกอบอาชีพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีธรรมะปฏิบัติตามที่
กลุ่มและเครือข่ายฯวางไว้ หรือตามหลกัศาสนา  แล้วจะแก้ปัญหาความยากจนได้แน่     ส่วนสมาชิก
เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ยื่นจดทะเบียนคนจน จาํนวน  25  คน  ส่วนใหญ่ได้เงินทุนไป
หมุนเวียนสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมแลว้มีหน้ีสินติดตวั   ทาํให้มีปัญหาการมีหน้ีสิน
ก่อให้เกิดความยากจนในท่ีสุด     ในส่วนสมาชิกตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ (เครือข่ายพื้นท่ี 
ตาํบลเขาขาว)  มีสมาชิกไปสมคัรขอจดทะเบียนคนจนของตาํบลประมาณ  100 คน และไดรั้บการ
พิจารณา 3 คน  เม่ือไปทดลองเขา้ร่วมโครงการ ก็ไดล้าออก เพราะคิดว่าไม่สามารถแกปั้ญหาความ
ยากจนไดถู้กตอ้ง และกลบัมารับจา้งกรีดยางพาราใน หมู่บา้นดีกว่า  โดยให้เหตุผลว่า  โครงการ
แก้ปัญหาของรัฐไม่ชัดเจน  และไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ยั่งยืน   ไม่สามารถนํามาใช้กับ
ลักษณะอาชีพของครอบครัวต่อไปได้      ( สัมภาษณ์  เ จิม  บุญรอด ,  15 กรกฎาคม  2549)           
จังหวัดนครศรีธรรมราช             มีกําหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนอยู่     2         
ประการ  คือ 

1. แผนยทุธศาสตร์ การขจดัปัญหาความยากจน  
2. แผนยทุธศาสตร์ ดา้นการพฒันาคน  และสงัคมท่ีมีคุณภาพ  

                           การแก้ปัญหาความยากจนจากการท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช     มียุทธศาสตร์ 
แผนการแกไ้ขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบและมีหน่วยงานองคก์รในจงัหวดัสนบัสนุนเป็น
โครงการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและร่วมโครงการวิจัยเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ จังหวดั
นครศรีธรรมราช   เป็นส่วนหน่ึงในยุทธศาสตร์การขจดัปัญหาความยากจน  และสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   เน่ืองจากถา้มีการพฒันาขบวนการสหกรณ์  กลุ่ม องคก์ร 
เครือข่ายให้มีความชดัเจนสามารถร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้และเขม้แขง็แลว้    ถือว่าเป็นการ
มุ่งไปสู่เป้าหมายของการแกปั้ญหาแบบสหกรณ์ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม นัน่เอง     ในส่วน
ของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช       ไดรั้บงบประมาณเพ่ือแกปั้ญหาความยากจนใน
(งบผูว้า่ CEO )  ปี 2548-2549   จากโครงการในยทุธศาสตร์น้ี คือโครงการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่กลุ่ม 
องค ์เกษตรกร สตรีเยาวชนสหกรณ์   และ โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติตาํบลสหกรณ์   และ
ไดท้ดลองนาํร่องเป็นจงัหวดัแรก     เพื่อแกปั้ญหาความยากจน ตามนโยบายของ จงัหวดั          และ
ร่วมเฉลิมฉลองศิริราชสมบติั การครองราชย ์ของพระบาลพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  
ครบรอบ 60 ปี   จึงไดเ้สนอโครงการตาํบลสหกรณ์ฯ  และไดท้ดลองปฏิบติัการใน  23   ตาํบลของ 
23 อาํเภอ   ในปี พ.ศ. 2549    ประสบความสําเร็จ ตามโครงการ 6 ตาํบล และใน ปี พ.ศ.  2550   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดส้นบัสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันา   โครงการตาํบลสหกรณ์ฯ  เหล่านั้นต่อ 
เพื่อใหมี้ขีดความสามารถในการพฒันาตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ    ท่ีมีตวัช้ีวดัชดัเจนใหส้าํเร็จ   
และแกปั้ญหาความยากจน แกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กบักลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ในระดบั
ตาํบลไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดว้ยวิธีการสหกรณ์   ถือเป็นการพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร  ท่ีมีรูปแบบชดัเจน  
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โดยเฉพาะท่ีตาํบลเขาขาว อาํเภอทุ่งสง    ท่ีโครงการวิจยัฯ น้ี ได้เขา้ไปต่อยอดให้การพฒันามี
รูปแบบ  กระบวนการได้ชัดเจนท่ีสุด   และสามารถเป็นแบบอย่างให้กบัตาํบลอ่ืน ๆในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และจงัหวดัอ่ืน ๆ  มาศึกษาดูงานเป็นตน้แบบได ้ ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดในบท
ต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 
 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่าย 
                             กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า (เครือข่ายคุณค่า  = Value Chain )   ของกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีวตัถุประสงคส์ําคญัท่ี ตอ้งการจะสร้างความเขม้แข็ง
และยัง่ยืนแก่กลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ และเครือข่ายต่าง ๆ   ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช   ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์     และเครือข่ายตามเป้าหมายท่ีเป็นผลของ
การวิจยั   โดยกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยัไดก้าํหนดไวเ้ป็นแนวทางการดาํเนินการสร้าง
เครือข่ายคุณค่า  มีประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี 
                         1. เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าในนามของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่าย 
                         2.   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าท่ีมีความมุ่งหมายสําหรับการร่วมมือกนัในระยะ
ยาว 
                        3.   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นการดาํเนินการระหว่างกลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ ท่ี
มีกรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
                        4.   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดจากความตอ้งการของ กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ และเครือข่ายดว้ยความสมคัรใจ 
                        5.   ภารกิจของทีมวิจยัในการสร้างเครือข่ายคุณค่า คือ การจดัเวที และการหนุนเสริม
ให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้   การสร้างกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร   แก่ผูน้าํกลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ และเครือข่าย 
                        6.   กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า ของแต่ละเครือข่าย   ข้ึนอยู่กบัการพิจารณา
ของทีมวิจยั ให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหาความตอ้งการของ กลุ่ม   องคก์ร  
สหกรณ์  และเครือข่ายพนัธมิตรเดิม ท่ีมีอยู ่ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช   
                           ทีมวิจยัไดด้าํเนินการวิจยั  ในลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action research)  โดยใชเ้วลา 1 ปี มีกระบวนการดาํเนินการวิจยัสร้างเครือข่ายคุณค่า
และผลการดาํเนินงานในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่ายฯ  จะสรุปใหเ้ห็นวนัเดือนปี  กระบวนการ 
กลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ   สถานท่ี ผลท่ีเกิดจากระบวนการ และระยะเวลาในการปฏิบติัการตามตาราง   
4     และไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นการสรุป  ในรูปของ   Data  Flow Diagram    ( ภาพ  1 5 และภาพ 16 )  
เป็นขั้นตอนกระบวนการทาํงานของทีมวิจยัจงัหวดันครศรีธรรมราช ในการสร้างเครือข่ายคุณค่า  
ซ่ึงเครือข่ายผลิตการตลาดภณัฑชุ์มชนเมืองนคร กบัเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ จงัหวดันครศรีธรรมราช   
มีขั้นตอนกระบวนทาํการวิจยัคลา้ยกนัดงัแสดงในภาพ 15 ส่วนเครือข่ายพื้นท่ี  คือเครือข่ายตาํบล
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สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจยัมากกว่า ดงัแสดงในภาพ 16 และ ได้
อธิบายใหเ้ห็นรายละเอียดของ 3 เครือข่ายในบทท่ี 4 ต่อไป  
  
                   ตาราง 4  แสดงขัน้ตอนและกระบวนการ/วิธีการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ 

 
ลาํดบั 
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/
วธีิการ 

ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้สู่
กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ 

ระยะเวลา 
(ระบุชัว่โมง) 

1 23 ก.ย.48 สมัมนา ผูน้าํองคก์ร เจา้หนา้ท่ี 
พอช.ผูแ้ทนสาํนกังาน 
สหกรณ์จงัหวดั อบจ, 
นกัวจิยั จาํนวน  20คน 

มหาวทิยาลยัราช
ภฎันครศรีธรรม 
ราช 

- สร้างความ
เขา้ใจ
โครงการ 
 

4  ชัว่โมง 

2 20 ต.ค.48 ประชุมเชิงปฎิบติั
การ 

ผูน้าํองคก์าร เจา้หนา้ท่ี 
พอช. ผูแ้ทนสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดั ผูแ้ทน 
อบจ. นกัวจิยั จาํนวน 20 
คน 

มหาวทิยาลยั 
ราชภฎั 
นครศรีธรรม 
ราช 

- วางแผนการ
สาํรวจขอ้มูล 
- วางแผนการ
จดัสมัมนา
แกนนาํกลุ่ม
องคก์ร 

4 ชัว่โมง 

3 17 – 18 
ต.ค.48 

สมัมนา/เวทีสร้าง
ความเขา้ใจ 
- ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
บรรยายพิเศษ  
- บรรยายหวัขอ้
การเช่ือมโยง
เครือข่าย 

ตวัแทนองคก์ร กลุ่ม 
สหกรณ์ เครือข่าย / 
องคก์รรัฐในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง  250 คน 

โรงแรมทวลิ
โลตสั 

- สร้างความ
เขา้ใจ
โครงการ 
- สาํรวจ
ขอ้มูลกลุ่ม
องคก์ร 
-สภาพปัญหา
เศรษฐกิจและ
สงัคม/
การเมือง 
-วธีิการ
แกปั้ญหา
เป้าหมาย
เครือข่าย
พนัธมิตร 

12 ชัว่โมง 
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  ตาราง   4  (ต่อ)  
 
ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ
ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจา
กระบวนการ 

ระยะเวลา 

4 28 ก,พ
,49 

สงัเกตการณ์  /
วางแผน 
พบปะกรรมการ
เครือข่ายวดัป่ายาง 

คณะกรรมการ
เครือข่ายฯ 25 
คน/ทีมวจิยั 2คน 

วดัป่ายาง -สร้างความ
เขา้ใจกบั
คณะกรรมการ 
-แผนร่วมเวที
คน้หาปัญหา
เครือข่ายสจัจะฯ 

2  ชัว่โมง 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

29 – 30 
มี.ค.49 

 
 
 
 
 
 
 

23 เม.ย.
49 

- คน้หาศกัยภาพ
เครือข่ายขอ้ดี 
ปัญหาอุปสรรคก์าร
ดาํเนินงาน 
- ศึกษาวสิยัทศัน์ 
และยทุธศาสตร์ 
เครือข่ายวดัป่ายาง 
 
 
-ประชุมปฏิบติัการ
แกนนาํ จดัทาํ
ขอ้บงัคบั ระเบียบ  
แผนงานฯ 

ผูแ้ทนกลุ่ม 
เครือข่ายวดัป่า
ยาง  จาํนวน 33 
คน จาก 14  กลุ่ม 
-ทีมวจิยั 6 คน 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
เครือข่ายสจัจะฯ 
25 คน ทีมวจิยั 5 
คน 

วดัป่ายาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัป่ายาง 

-ปัญหาเครือข่าย
สจัจะวดัป่ายาง 
-แนวทางการ
แกปั้ญหา 
-วสิยัทศัน์ /
เป้าหมาย/ 
วตัถุประสงค/์
ภารกิจเครือข่าย
ฯ 
 
แผนพฒันา
เครือข่ายฯ  

12 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  ชัว่โมง 

7 29 ส.ค.
49 

ติดตามประเมินผล คณะกรรมการ
เครือข่ายและ
ผูน้าํองคอ์งคก์ร 
จาํนวน  20 คน 
-นกัวจิยั 1 คน 

วดัป่ายาง - เกิด
กระบวนการ
การจดัการ
ความรู้ 
- ความพร้อม
เพรียงของ
คณะกรรมการ
เครือข่ายฯ /มี
แผนงานชดัเจน/
ขอ้บงัคบั
ระเบียบฯ 

2 ชัว่โมง 

8 20 มีค.
49 

SWOT ศกัยภาพ 
เครือข่ายออมทรัพย์
อิสลามฯ 

- คณะกรรมการ
เครือข่าย จาํนวน 
25 คน/นกัวจิยั 2
คน 

หอสมุดจงัหวดั
นครศรธรรมราช 

- ศกัยภาพ ขอ้ดี
ปัญหาเครือข่าย 
-วธีิแกปั้ญหา
เครือข่ายฯ 

4 ชัว่โมง 

9 
 
 

24 มี.ค.
49 

สงัเกตุการณ์ประชุม
แกนนาํ เครือข่าย
ธนาคารหมู่บา้นฯ 

-แกนนาํธนาคาร
หมู่บา้น  12 คน 
-ทีมวจิยั 1 คน 

สภาธนาคาร
หมู่บา้น จ.นครฯ 

- สร้างความ
เขา้ใจ 
-วางแผน

2 ชัง่โมง 
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สมัมนาเครือข่าย 

ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ
ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจา
กระบวนการ 

ระยะเวลา 

10 5 – 6 
เม.ย. 49 

SWOT ศกัยภาพ  
สภาธนาคารหมู่บา้น 
จ.นครศรีฯ 

 - ตวัแทน
ธนาคารหมู่บา้น 
35 คน/นกัวจิยั 3 
คน 

มหาวทิยาลยัราช
ภฎั 

นครศรีธรรมราช 

- สภาพและ
ปัญหาของ
ธนาคารหมู่บา้น 
- การเช่ือมโยง
เครือข่าย 

6 ชัว่โมง 

11 8 เม.ย.
49 

ประชุมสมัมนา
สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
- สอ.มหาวทิยาลยั
ราชภฏั
นครศรีธรรมราช
กล่าวตอ้นรับ 
- สหกรณ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราชเล่า
สถานการณ์ปัจจุบนั 
-ถอดความรู้จาก
หนงัปราการแห่งทิฐิ 

- ผูแ้ทนสหกรณ์
ออมทรัพย ์ใน
จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
     13 สหกรณ์ 
      25 คน 
-ทีมนกัวจิยั 5 
คน 

มหาวทิยาลยัราช
ภฎั 

นครศรีธรรมราช 

- ผูแ้ทนสหกรณ์
ไดรู้้จกัคุน้เคย 
- กาํหนดการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 2 เดือน
คร้ัง 
 

3 ชัว่โมง 

  - แนะนาํตวัแทน
สหกรณ์ 
- ร่วมหารือวา่จะทาํ
อะไรต่อไป 
- เช่ือมธุรกิจกนัได้
หรือไม่      - คาํนึง
การเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนั 

    

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 – 19 
มี,ค.49 

ประชุมสมัมนาแกน
นาํชุมนุมสหกรณ์
นครศรีฯ 
- ละลายพฤติกรรม 
ชุมนุมฯ 
- บรรยาย
กระบวนการบริหาร
จดัการสหกรณ์ 
- แบ่งกลุ่มวเิคราะห์
ปัญหาการ
ดาํเนินการของ
ชุมนุมฯ 
 

- ผูแ้ทนสหกรณ์
ท่ีเป็นสมาชิก
ของชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  
จาํนวน  35 คน 
-สหกรณ์และเจา้
หนา้ทีส่งเสริมฯ
จงัหวดั 
-เจา้หนา้ท่ีชุมนุม
ฯ 2 คน 
-นกัวจิยั 5 คน   
 

โรงแรมบ่อโพธ์ิรี
สอต 

-สภาพปัญหา/
วธีิแกปั้ญหา 
-วสิยัทศัน์ 
-ภารกิจ 
- กลยทุธ์ 

10 ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ
ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจา
กระบวนการ 

ระยะเวลา 

13 27 – 28 
เม.ย.49 

สมัมนาแกนนาํ
ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางฯ 
- บรรยายสรุป
กระบวนการบริหาร
จดัการสหกรณ์ 
- บรรยายโครงสร้าง
ทางการเงิน 
- ทางชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยาง
นครศรีธรรมราช 
จาํกดั 
   แบ่งกลุ่มตั้งคาํถาม 
- ในชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางมี
ปัญหาอะไรบา้ง 
- หาแนวแนวทางให้
ชุมนุม สกย.จาํกดั 
ในอนาคต 
- กาํหนดวสิยัทศัน์ 
ภารกิจ กลยทุธ์ 

- ผูแ้ทนสหกรณ์
กองทุนสวนยาง
ท่ีเป็นสมาชิก 
จาํนวน  30 คน 
-ทีมนกัวจิยั 6 
คน 
-เจา้หนา้ทีชุมนุม 
2 คน  

โรงแรมขนอม
โกเดน็บีช 

-สภาพปัญหา/
วธีิการแกปั้ญหา 
-กาํหนดกลยทุธ์ 
-วสิยัทศัน์ 
 -กลยทุธ์ 

12 ชัว่โมง 

14  5 พ.ค.
49 

- ประธาน แกนนาํ 
กลุ่ม OTOP แกนนาํ
กลุ่มอาชีพสหกรณ์  

- แกนนาํกลุ่ม 
OTOP แกนนาํ
กลุ่มอาชีพ
สหกรณ์จาํนวน 
6 คน/ทีมวจิยั3
คน 
 
 
 
 
 
 

-  มหาวทิยาลยั
ราชภฏั 
นครศรีธรรมราช 

-ทาํความเขา้ใจ
โครงการวจิยั 
-วางแผน
สมัมนาตวัแทน
กลุ่ม องคก์ร
ผลิตภณัฑชุ์มชน  

3 ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ
ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจา
กระบวนการ 

ระยะเวลา 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 – 17 
พ.ค. 49 

 
 
 
 
 
 
 

จดัเวที  คน้หาปัญหา 
(AIC) วธีิแกปั้ญหา 
-แบ่งกลุ่มวเิคราะห์ 
- กาํหนดกรอบแนวคิด 
- คดัเลือกกรรมการ
เครือข่าย 
 
 
 

- ผูน้าํกลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์
OTOP ผูน้าํกลุ่ม
อาชีพสหกรณ์ 
ผูน้าํกลุ่มกลว้ย
เลบ็มือนาง 
จาํนวน 30 คน 
-ทีมวจิยั 6 คน 
 

โรงแรมขนอม
โกเดน้บีช 
 
 
 
 
 
 
 

- ปัญหากลุ่ม 
เครือข่ายต่างๆ 
- กรอบแนวคิดการ
แกปั้ญหาและ
ดาํเนินงานรวม
เครือข่าย 
- คณะกรรมการ
เครือข่าย 
 

12 ชัว่โมง 

16 
 
 
 
 
 

15 มิย.49 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผลิตภณัฑฯ์ 
เพื่อกาํหนดวสิยัทศัน์  
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
ภาระหนา้ที ของ
เครือข่าย 

คณะกรรมการ
เครือข่าย
ผลิตภณัฑ ์13 
คน 
-ทีมนกัวจิยั 2 
คน 

สอ.การคา้
นครศรีธรรมราช 
(หนา้โรงแรม
ทวนิโลตสั)  
 
 

-ปรัชญาวสิยัทศัน์ 
-เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์
เครือข่ายฯ 
 

 

 

 
17 
 
 
 
 
 

 
20-23กค.49 

 
 
 
 
 

 
สาํรวจขอ้มูลสมาชิก
เครือข่ายฯ 
 
 
 
 

 
-คณะกรรมการ
ดาํเนินการ
เครือข่าย 4 คน 
-แบบสาํรวจ
สมาชิก  25 กลุ่ม 
 

 
สถานท่ีตั้งของ
กลุ่มสมาชิกของ
เครือข่าย
ผลิตภณัฑฯ์ 
 
 

-รายละเอียดกลุ่ม
สมาชิกเครือข่าย
ผลิตภณัฑ ์
-แผนการนดัแนะการ
ประชุมสมัมนากลุ่ม
สมาชิกเครือฯ 
 

 

18 28 กค.49  ประชุมสมัมนาสมาชิก
กลุ่มเครือข่าย
ผลิตภณัฑ ์ 

-คระกรรมการ
เครือข่ายฯ 13 
คน 
-สมาชิกกลุ่ม 25 
กลุ่ม  35 คน 
-ทีมนกัวจิยั 6 
คน 

อาคารเคียงคีรี   
มหาวทิยาลยัราช
ภฎันครศรีฯ 

-ความเขา้ใจ ปรัชญา
เครือข่าย  
-รูปแบบการตลาด
ของเครือข่ายฯ 
-ระเบียบขอ้บงัคบัฯ 
-แผนปฏิบติัการ/
กิจกรรมเครือข่าย 

 

19 3 ก,ค,49 ประชุมเตรียมความ - นกัวจิยัและ   มหาวทิยาลยั - นกัวจิยัและแกนนาํ 2 ชัว่โมง 
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พร้อมนกัวจิยัและ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ี   
ส่งเสริมสหกรณ์
จาํนวน 6 คน 

ราชภฏั 
นครศรีธรรมราช 

รวมถึงเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ทาํความ
เขา้ใจวธีิการ
กระบวนการ/
เป้าประสงคก์ารวจิยั 

ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ
ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจา
กระบวนการ 

ระยะเวลา 

20 5 ก.ค. 49 - ศึกษาแผนพฒันา
ตาํบล/ขอ้มูลต่างๆ  เขา
ขาว ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

- นกัวจิยัและ
เจา้หนา้ท่ี 

จาํนวน 2 คน 

อบต.เขาขาว - ขอ้มูลตาํบล 
- ขอ้มูลหมู่บา้น 
- ขอ้มูลประชากร 
- ขอ้มูลองคก์ร 
-แผนพฒันาตาํบล
จากกลุ่มต่างๆ  

4 ชัว่โมง 

21 18 ก.ค.49 - จดัเวทีผูน้าํกลุ่ม
สอบถามสถานภาพ
กลุ่มช้ีแจงวตัถุประสงค์
โครงการ 

- ผูน้าํกลุ่ม
องคก์รในตาํบล
เขาขาว จาํนวน 
40 คน 

อบต.เขาขาว - ไดส้ถานภาพกลุ่มท่ี
แทจ้ริง 
ผูน้าํพร้อมท่ีจะ
เช่ือมโยงเครือข่าย
กลุ่มองคก์รในตาํบล
เขาขาว-  

5 ชัว่โมง 

22  - สาํรวจขอ้มูลกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ในต.
เขาขาว  

- เจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ 
2 คน 
-นกัวจิยั 2 คน 

อบต.เขาขาว - ขอ้มูลองคก์รท่ี
แทจ้ริง 

18 ชัว่โมง 

23 26-28  ก.ค.
49 

- จดัเวทีผูน้าํ กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์  

- กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น 
อบต.ผูน้าํกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ 
จาํนวน 45  คน 
-นกัวจิยั   5 คน 
-ครูและนกัเรียน 
โรงเรียน
สหประชาสรรค ์
25 คน 

โรงเรียน
สหประชาสรรค ์

- สร้างความเขา้ใจ
ระหวา่งผูน้าํ 
- สภาพปัญหาของ
หมู่บา้น ของกลุ่ม
องคก์ร  
-แนวทางการ
แกปั้ญหา 

24  ชัว่โมง 

24 8 ส.ค.49 - จดัเวทีท่ีเขาขาว - เจา้หนา้ท่ี
เกษตร /ท่ีดิน/
ปศุสตัวต์าํบล
เขาขาว/ครู/ ผูน้าํ
องคก์ร กลุ่ม 
สหกรณ์  32 คน 
-เจา้หนา้ท่ีนิคม

โรงเรียนทุ่งสง
สหประชาสรรค ์

- ไดรู้ปแบบเช่ือมโยง
เครือข่าย (ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตาํบล โดยใช้
โรงเรียนเป็นสถานท่ี
ประชุม  

3 ชัว่โมง 
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สหกรณ์ 2 คน - สรุปปัญหาแนวทาง
แกปั้ญหา 
-สร้างวสิยัทศัน์
เครือข่าย 
-คณะกรรมการฯ 

 
 
 

ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วธีิการ
ของทีมวจิยั 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจา
กระบวนการ 

ระยะเวลา 

25 11 ส.ค.49 - สงัเกตการณ์การ
ดาํเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายตาํบลสหกรณ์  

- การจดังานวนั
แม่ของตาํบลเขา
ขาว  ประชาชน
ในตาํบล  200
กวา่คน 
-ทีมนกัวจิยั 2 
คน  
 

  นิคมสหกรณ์ 
ตาํบลเขาขาว อ.
ทุ่งสง  

- ผูน้าํและ
ประชาชนมีความ
ร่วมมือในการจดั
งานวนัแม่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 ชัว่โมง 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 ส.ค.49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ
และท่ีปรึกษา
ศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยี
ประจาํตาํบล  25 
คน 
-ทีมนกัวจิยั 2 
คน 

โรงเรียนทุ่งสง
สหประชาสรรค ์

- คณะกรรมการ
และท่ีปรึกษามีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กนัอยา่ง
กลัยาณมิตร 
-วางแผนการ
ดาํเนินงานฯ 

3 ชัว่โมง 

 
 

 

  สรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า 

 กระบวนการทาํวจัิยเชิงปฏิบัติการ   
                         ทีมวิจยัได้มีขัน้ตอนการดําเนินการวิจยัดงันี ้

1. ประชมุชีแ้จงโครงการเตรียมการในระหวา่งนกัวิจยัร่วมกบัองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบั เก่ียวกบั
แผนการดําเนินงาน วตัถปุระสงค์ เป้าหมายโครงการวิจยั  

2. การจดัเวทีสร้างความเข้าใจโครงการกบักลุม่ องค์กร  สหกรณ์  องค์กรภาครัฐ  วิเคราะห์
สถานการณ์ระดบัประเทศ โลก ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และชีช้วนเข้าร่วมโครงการ 



 59

3. ศกึษาภาพรวมจากการสมัภาษณ์และข้อมลูของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
4. วิเคราะห์ศกัยภาพ กลุม่ องค์กร เครือขา่ยด้วยเทคนิค SWOT และ AIC เพ่ือพฒันาและหา

แนวทางเช่ือมโยงเครือขา่ย 
5. การประชมุเชิงปฏิบตักิารเพ่ือค้นหารูปแบบการเช่ือมโยงเครือขา่ยต้นแบบ 
6. การกําหนดแผนปฏิบตักิารเครือขา่ย  ภายใต้การหนนุเสริมของทีมวิจยั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

                                                                                            

                       ภาพ  15 กระบวนการขั้นตอนสร้างเครือข่ายคุณค่า  

ข้อมลูทติุยภมิู AIC,SWOT  
Technique  

 วิเคราะห์ศกัยภาพกลุม่
องค์กรเครือข่าย 

 เวทีแลกเปลี่ยน 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 จดัเวทีสร้างความแข็งใจ
กลุม่องค์กรสหกรณ์
หน่วยงานเก่ียวข้อง 

 เวทีแลกเปลี่ยน 

 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

 การประชมุชีแ้จง
นกัวิจยัองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 

 ประชมุ
เตรียมการ 

เร่ิมต้น 

นกัวิจยั/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ นําเครือข่าย/พอช. 

ทีมนกัวิจยั/สมาชิก ผู้ นํากลุม่ 
องค์กร/ตวัแทนองค์กร 
ภาครัฐ/เอกชน 

สมาชิก/ผู้ นําองค์กรเครือข่าย 
ทีมนกัวิจยั 

 เครือข่ายพ้ืนท่ีตาํบลสหกรณ์ 
       เฉลิมพระเกียรติ 
 เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ ์
       ชุมชนเมืองนคร 
 เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 

 ประชมุปฏิบติัการเพ่ือกําหนดแนว
ทางการบริหารจดัการเครือข่าย 

 การสง่เสริมการปฏิบติัการ
เครือข่ายและขยายผล/ติดตาม เครือข่าย 

ท่ีเกิด 
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แผนพัฒนาตาํบล 

จาก   อบต . 

ข้อมูลตาํบล 

ข้อมูลหมู่บ้าน 

ข้อมูลประชากร
ข้อมูลองค์กร
  (ข้อมูลมือสอง) 

จัดเวทผู้ีนํากลุ่ม 

สอบถามสถานภาพกลุ่ม
ชีแ้จงวัตถุประสงค์โครงการ
เป้าหมายสูงสุดคือการเช่ือม 

โยงเครือข่าย

สาํรวจข้อมูล (พืน้ที่) 
ตาํบล 

หมู่บ้าน
กลุ่มองค์กร 

จัดเวทผู้ีนํา 

 กาํนัน  ผู้ใหญ่   อบต  ผู้นํากลุ่ม 

แผนการเช่ือมโยงเครือข่าย 

-1.การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.กจิกรรม
3.ธุรกจิ 

ปฏบัิตกิารตามแผนโดยใช้ 

กระบวนการจัดการความรู้
เป็นหลัก

เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ 

จัดตัง้องค์กรเครือข่าย 
(ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีฯประจาํตาํบล)
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ภาพ  16 ขั้นตอนกระบวนสร้างเครือข่ายพื้นท่ีตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขาขาว  
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   ภาพ  17  เวทีสร้างความเชา้ใจโครงการใหก้บัสมาชิกแกนนาํ กลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์  
                  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ภาพ 18 เวทีแลกเปล่ียน /ประชมุคณะกรรมการ และการตดิตามเครือขา่ยกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ ฯ                 
             จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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                                              ภาพ  19  เวทีแลกเปล่ียน กลุม่ องค์กร สหกรณ์  ตําบลเขาขาว  
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                            ภาพ  20  เวทีเรียนรู้กลุม่ องค์กร  สหกรณ์ ตําบลเขาขาว                 
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 ภาพ 21   เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ /คณะกรรมการเครือข่ายฯเกบ็ขอ้มูลสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการตลาด 
                 ผลิตภณัฑ ์ชุมชนเมืองนคร 
 
 
 
 



บทที ่ 4 
 

เครือข่ายคุณค่า 
 

จํานวนและรูปแบบเครือข่ายจากการวจัิย 
                       จากการปฏิบติัวิจยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research = PAR) ของทีมวิจยั
ร่วมกบัตวัแทนกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิม  โดยใชก้ระบวนการและเทคนิควิธีต่าง  ๆ   
ทาํใหเ้กิดเครือข่ายคุณค่าจากผลการวิจยั   3  เครือข่ายดงัน้ี  

 เครือข่ายการเงิน คือ  เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบ 
จรชีวิต จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 เครือข่ายผลิตภณัฑ ์ คือ เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร 
 เครือข่ายพื้นท่ี  คือ เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว อาํเภอ

ทุ่งสง 
                     รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย องคป์ระกอบและกิจกรรมในวงสมัพนัธ์มีดงัน้ี 

1. เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวติ     
        จังหวดันครศรีธรรมราช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพ  22   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยพ์ฒันาชีวิตครบวงจร              
                             จงัหวดันครศรีธรรมราช    

เครือข่ายสัจจะออมทรัพย์
พัฒนาชีวิตครบวงจร 
เครือข่ายสัจจะออมทรัพย์
พัฒนาชีวิตครบวงจร 

สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ธนาคารหมู่บ้านธนาคารหมู่บ้าน

อบจ.นครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ  
14 กลุ่ม 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯ  
14 กลุ่ม 

ธกส.
นครศรีธรรมราช

ธกส.
นครศรีธรรมราช

สถานศึกษา สถานศึกษา 

สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด

สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด

สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์

การทําสวนยาง

สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์

การทําสวนยาง

พัฒนาท่ีดิน 
จ.นครศรีธรรมรรช

พัฒนาท่ีดิน 
จ.นครศรีธรรมรรช

รูปแบบการเช่ือมเครือข่ายสัจจะออมทรัพยพ์ฒันาชีวิตครบวงจร 
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                                     รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยพ์ฒันาชีวิตครบวงจร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   ประกอบดว้ย กลุ่ม องคก์ร หน่วยงานสนบัสนุนและมีกิจกรรมสมัพนัธ์ดงัน้ี  

1. สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ  จากการท่ีเครือข่ายไดเ้ผยแพร่หลกัการและวิธีการของ 
กลุ่มสจัจะฯ จึงมีการจดัตั้งกลุ่มสจัจะฯในพื้นท่ีอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  14 กลุ่ม  ร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  และมีกิจกรรมสมัพนัธ์กบัเครือข่ายเป็นประจาํคือการจดัสวสัดิการ
ฌาปนกิจใหก้บัสมาชิกของกลุ่มสจัจะฯ ทุกกลุ่มร่วมกบัเครือข่ายฯ  การร่วมทุนและทาํการการซ้ือขาย
กากนํ้าตาล  ปุ๋ยอดัเมด็ชีวภาพ   และนํ้าด่ืม   บ้านเรา   มีการประชุมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายทุกวนัท่ี 29 
ของเดือน  เพือ่สรุปงานกลุ่ม และแลกเปล่ียนเรียนรู้  หาวิธีการแกปั้ญหาของกลุ่มสจัจะฯในดา้นต่าง ๆ 

2. สํานักงานพฒันาทีด่ิน จังหวดั กรมพฒันาทีด่ิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็  และเป็นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรปุ๋ย
ชีวภาพใหก้บัเกษตรกร ในระดบัภาคใต ้  

3. สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง    บริจาคเงินใหจ้ดัทาํโรงงานปุ๋ย 
ชีวภาพอดัเมด็ จาํนวนเงิน 100,000 บาท  

4. สํานักงานพฒันาองค์กรชุมชน  (พอช.)  สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการเครือข่าย 
ไปศึกษาดูงานวงันํ้าเขียวและเป็นการฝึกอบรมคร้ังแรก  โดยการประสานงานของคุณ ณรงค ์ คงมาก  
เจา้หนา้ท่ี พอช.ในยคุแรก ๆ   จนมีการนาํกากนํ้าตาลมาผลิตปุ๋ยชีวภาพ พร้อมกบัเปิดขายใหส้มาชิกและ
ประชาชนทัว่ไป 

5. สํานักงานเกษตร/ สหกรณ์/  ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.)  
จังหวดันครศรีธรรมราช  มีกิจกรรมร่วมสมัพนัธ์กนัโดยการนาํ กลุ่มเกษตรกร  ลูกคา้พกัชาํระหน้ี  
สมาชิกสหกรณ์ เขา้มาฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ฝึกการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การผลิตพืชปลอด
สารพิษ และการดาํเนินชีวิตแบบพอเพยีง  

6. องค์การบริหารส่วนตําบลท่างิว้    ช่วยเหลือดา้นงบประมาณเศรษฐกิจชุมชน   
จาํนวน 20,000 บาท  ใหมี้การดาํเนินกิจกรรมการซ้ือขายแกส็หุงตม้ใหส้มาชิกและประชาชนบริเวณวดั
ป่ายางในราคาตํ่า 

7. กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ     เป็นสมาชิกถือหุน้กบั 
เครือข่ายในการซ้ือขายปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็  กากนํ้าตาล   นาํไปจาํหน่ายใหก้บัสมาชิกกลุ่มธนาคารหมู่บา้น  
และกลุ่มออมทรัพยฯ์ 
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8. โครงการการลงทุนเพือ่สังคม (SIF  เมนู 5)   โครงการแกปั้ญหาสวสัดิการ 
ยากจน  โดยการนาํของประธานเครือข่ายการเงินเมืองนคร คุณวิโรจน์ คงปัญญา และเจา้หนา้ท่ี
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ไดเ้งินสนบัสนุนเพื่อการจดัทาํสวสัดิการผูย้ากลาํบากและคนชรา  ปี พ.ศ. 2543 
จาํนวน 2 ลา้นกวา่บาท  เป็นตน้ทุนเงินสวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มสจัจะฯ   ท่ียงัใชห้มุนเวยีนใหส้วสัดิการ
สมาชิกจนถึงปัจจุบนัน้ี  

9. สถานศึกษา    มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์    ไดเ้ขา้มาเป็นพีเ่ล้ียงในโครงการ(SIF)    
ใหก้บั กลุ่มสจัจะฯ และถอดบทเรียนกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์  วดัป่ายางใหรู้้จกัปัญหาตนเองและพฒันา
ตนเองต่อมา        มหาวิทยาราชภฎันครศรีธรรมราชอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช  บางส่วนท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการริเร่ิมจดัตั้งกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาชีวติครบ
วงจรชีวิต  วดัป่ายาง   ร่วมกบัพระสุวรรณ  คเวสโก สมยัแรกริเร่ิมก่อตั้งกลุ่ม  และปัจจุบนัไดน้าํ
โครงการวิจยัขบวนการสหกรณ์ ไดพ้ฒันาโครงสร้างการบริหารจดัการ เพื่อการการดาํเนินงาน จนมี
วิสยัทศัน ์  เป้าหมายและวตัถุประสงค ์  ขอ้บงัคบัของเครือข่ายท่ีชดัเจน ตามความตอ้งการของสมาชิก
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ท่ีเห็นวา่เป็นปัญหาใหญ่ของเครือข่ายท่ีตอ้งปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน 
โปร่งใส และยัง่ยนืของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ      พร้อมกบัไดเ้ป็นท่ีปรึกษาใหก้บัเครือข่ายจนถึงปัจจุบนั  

10. องค์กรเอกชน      บริษทั หา้งร้าน ต่าง ๆ          ท่ีใหก้ารสนบัสนุนต่อกลุ่ม และ 
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ในดา้นวสัดุ  การประชาสมัพนัธ์  การซ้ือนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้าอยูเ่ป็นประจาํ    กบั
ประชาชนส่วนท่ีเป็นอาสาสมคัรในการเป็นพี่เล้ียงแก่ ผูเ้ขา้มาฝึกอบรม  อีกจาํนวนหน่ึง    
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                          2.   เครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพ  23  รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร 
 
 
                               การเช่ือมโยงเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร  มีองคป์ระกอบและ
กิจกรรมในวงสมัพนัธ์กบักลุ่มสมาชิกและองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

1. เครือข่ายกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช   เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ชุมชนท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัใหก้ารสนบัสนุน  มีจาํนวน 60 กลุ่ม ปรากกวา่มีกลุ่มท่ีสามารถนาํ
สินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีแปรรูปออกจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาดได ้ ประมาณ  8 กลุ่ม   ไดร่้วมทาํกิจกรรม
ทางการตลาดและการผลิตกบัเครือข่ายการตลาดฯ เพื่อใหมี้การบริหารจดัการท่ีชดัเจนและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการโดยองคก์รประชาชน มีกลุ่มเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์
ชุมชนเมืองนคร  จาํนวน 10 กลุ่ม ปัจจุบนัมีวงสมัพนัธ์กบัเครือข่ายการตลาดฯ เป็นการทาํกิจกรรมการ
ฝากขายกบัเครือข่ายการตลาดฯ มีความสมัพนัธ์กนัในแนวราบในระหวา่งกลุ่มท่ีใกลชิ้ด รู้จกัและคุน้เคย

เครือข่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนนครศรีธรรมราช 

เครือข่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนนครศรีธรรมราช 

เครือข่ายตลาด
กลว้ยเลบ็มือนาง

สวนจนัทร์

เครือข่ายตลาด
กลว้ยเลบ็มือนาง

สวนจนัทร์

เครือข่ายกลุ่ม OTOPเครือข่ายกลุ่ม OTOP

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ
สหกรณ์

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ
สหกรณ์

กลุ่ม SMEกลุ่ม SME

สถานศึกษา สถานศึกษา 
สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย
ผลติภัณฑ์ชุมชนนครศรีธรรมราช 
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กนั และเป็นกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีผูน้าํเป็นผูผ้ลกัดนั ใหเ้กิดเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมือง
นครเป็นส่วนใหญ่ 

2. เครือข่ายผลติภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ์ (OTOP)     จังหวดั 
นครศรีธรรมราช   มีจาํนวนกลุ่มท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกจากเครือข่ายกลุ่ม  (OTOP)  7  กลุ่ม  กิจกรรมท่ี
ปฏิบติัต่อกนัคือการตลาด  การผลิต  โดยการฝากขาย   การออกร้านตามเทศกาลเป็น กองคาราวาน
สินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน  และใหก้ารฝึกอบรมเยาวชน เกษตรกร  ใหมี้ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพการ
ทาํการผลิตผลิตภณัฑชุ์มชน   

3. เครือข่ายการตลาดวสิาหกจิชุมชน  ผลติภณัฑ์กล้วยเลบ็มือนาง สวนจันทร์ศรี   
ตําบลบ้านเกาะ อาํเภอพรหมครีี       มีสมาชิกกลุ่มระดบัชุมชน ในอาํเภอพรหมคีรี  จาํนวน 5  กลุ่ม และ
ระดบัต่างอาํเภออีก 5 กลุ่ม    เขา้ร่วมกบัเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร  มีความสัมพนัธ์
ดา้นกิจกรรมดา้นการตลาด การผลิต การเขา้ร่วมขายสินคา้ในเทศกาลของทางราชการ  ในระดบัอาํเภอ 
จงัหวดั  และระดบัประเทศ(เมืองทองธานี)  และในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  รับฝากขายผลิตภณัฑ์
ชุมชนของกลุ่มสมาชิก ณ ท่ีทาํการเครือข่ายฯ ดว้ย  

4. สํานักงานพฒันาชุมชน จังหวดันครศรีธรรมราช        เป็นองคก์รสนบัสนุน 
กลุ่มผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) มาก่อนในปัจจุบนักลุ่มต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑเ์มืองนคร  ไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นอุปกรณ์   การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 
การไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ อยูเ่สมอ  

5. สํานักงานสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมราช     ใหก้ารสนบัสนุนในการจดัตั้ง 
ส่งเสริมกลุ่มสตรี เยาวชนสหกรณ์  และมีส่วนร่วมเป็นกรรมการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช   ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการทางการตลาดกบัเครือข่ายการตลาด
ผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร ในการสร้างทีมงานผลิตภณัฑชุ์มชน โดยใหก้ารทดลอง ใหค้ณะกรรมการ
กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ทดลองจดักิจกรรมออกร้าน จดันิทรรศการผลิตภณัฑชุ์มชนในนามของ
เครือข่ายการตลาดฯ ในการออกร้านขายสินคา้ร่วมกบัองคก์รเอกชนในสถานท่ีต่าง ๆ ในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ในปี 2549  และปัจจุบนัเป็นทั้งผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ พฒันาอบรม
สมาชิก  พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ และเครือข่าย
การตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร   พร้อมท่ีเป็นปรึกษาใหแ้ก่เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์  เพื่อให้
การดาํเนินงานของเครือข่ายการตลาดฯ  บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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6. กลุ่ม องค์กรเอกชน  (SME)   เขา้ร่วมกบัเครือข่ายการตลาดฯ  ในฐานะ เป็น 
สมาชิกเครือข่ายในดา้นการตลาด    เป็นท่ีปรึกษาและร่วมเป็นคณะกรรมการดาํเนินการฝ่ายการตลาด  
ของเครือข่ายฯ  อาสาเป็นผูจ้ดัการการตลาดของเครือข่าย ฯ    เพื่อหาช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์น
รูปแบบการตลาดท่ีทดลองนาํผลิตภณัฑข์องกลุ่มสมาชิกไปวางจาํหน่ายกบัร้านคา้เอกชนในระดบั
ภูมิภาค  ในภาคใตแ้ละภาคกลางบางส่วน    

7. สํานักงานอุตสาหกรรม/ สํานักงานสาธารณสุข    และสํานักงานพาณชิย์ 
จังหวดันครศรีธรรมราช       เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการมาตรฐานพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน   (มผช.)   
การฝึกอบรมสมาชิกกลุ่ม   การศึกษาดูงาน ใหมี้การแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน  ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน
อาหารและยา (อย.) การออกร้านในเทศกาลต่าง ๆ  

8. สถานศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช    ทาํการวิจยัพฒันากลุ่ม  
องคก์ร  เครือข่าย  เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายคุณค่า ท่ีมีความสมัพนัธ์ของกลุ่มสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
การตลาด  การผลิต  และวิชาการ  เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูน้าํ กลุ่ม องคก์ร เครือข่ายให้
สามารถพฒันาตนเอง  ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื    
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3. เครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ  ตําบลเขาขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพ  24  รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขาขาว  
 
 
 

ศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตาํบล

ศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตาํบล

สหกรณ์
นิคมทุ่งสง
สหกรณ์
นิคมทุ่งสง

กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มองค์กรอืน่ๆ
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มองค์กรอืน่ๆ

กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้าน

ธนาคารหมู่บ้าน
4ธนาคาร

ธนาคารหมู่บ้าน
4ธนาคาร

สหกรณ์
การเกษตร
เขาขาว

สหกรณ์
การเกษตร
เขาขาว

สกย.นิคมเกษตร
พฒันา

สกย.นิคมเกษตร
พฒันา

สกย.เกษตร
สัมพนัธ์
สกย.เกษตร
สัมพนัธ์

สกย.ไสสร้านพฒันาสกย.ไสสร้านพฒันา

องค์กรรัฐ
สหกรณ์,เกษตร,

พฒันาที่ดิน,ปศุสัตว์,
พฒันาชุมชนฯลฯ

องค์กรรัฐ
สหกรณ์,เกษตร,

พฒันาที่ดิน,ปศุสัตว์,
พฒันาชุมชนฯลฯ

อบต.เขาขาวอบต.เขาขาว

สถานศึกษา
รร.ทุ่งสงประชาสรร
ม.ราชภัฏนครฯ

สถานศึกษา
รร.ทุ่งสงประชาสรร
ม.ราชภัฏนครฯ

องค์กรเอกชนองค์กรเอกชน

การเช่ือมโยงเครือข่ายพืน้ที่สหกรณ์ตาํบลเฉลิมพระเกียรต ิ ตาํบลเขาขาว 
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                            องคป์ระกอบของเครือข่ายสหกรณ์ตาํบลเฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว  ตลอดจน
กิจกรรมในวงสมัพนัธ์กบักลุ่ม องคก์รต่าง ๆ มีดงัน้ี  

1. กลุ่ม องค์กรทีเ่ป็นสหกรณ์ภาคประชาชน   ประกอบดว้ย  ธนาคารหมู่บา้น 4  
กลุ่ม  กองทุนหมู่บา้น 12 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มแม่บา้นฯลฯ อีก 9 กลุ่ม มี
ความสมัพนัธ์กนัในแนวราบระหวา่งกลุ่มองคก์รและสหกรณ์ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้นเดียวกนัและมี
ความสมัพนัธ์ในแนวด่ิงกบัเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ  ในฐานะสมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ  และเขา้ร่วมทาํกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แกปั้ญหาของกลุ่ม  โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  
เพื่อเสริมสร้างใหส้มาชิกกลุ่ม องคก์ร ใหส้ามารถพฒันาสมาชิกกลุ่ม องคก์รใหเ้ขม้แขง็โดยยดึหลกัการ
เศรษฐกิจพอเพียง  ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม องค ์ สหกรณ์  องคก์รในพื้นท่ีมีกิจกรรม
สมัพนัธ์กนัมาก่อนบา้งแลว้ในดา้นกิจกรรมทางธุรกิจการเงิน การกูย้มื การซ้ือขายกบัสหกรณ์นิคม
สหกรณ์ทุ่งส่ง สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยางใหก้ารสนบัสนบักลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มแม่บา้น เพือ่ให้
มีการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และมีรายไดเ้สริม เช่นกลุ่มแม่บา้นเคร่ืองแกง กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั  
ซ่ึงมีกิจกรรมสมัพนัธ์กนัในแนวราบอยูบ่า้งแลว้แต่ไม่ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้แกปั้ญหาใหแ้ก่กลุ่ม 
องคก์รในวงสมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบ   

2. สหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนตามพระราชบัญญตัิสหกรณ์   ในพื้นท่ีตาํบลเขาขาว มี 
สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 5 สหกรณ์  และสหกรณ์นิคม ทุ่งสง 1 สหกรณ์     มีกิจกรรม
ความสมัพนัธ์กบัเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ  เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
กลุ่ม องคก์รในเครือข่ายตาํบลฯ           และมีบทบาทเป็นพี่เล้ียงใหก้บักลุ่ม องคก์รต่าง ๆ    ในตาํบลเขา
ขาว สหกรณ์จดทะเบียนเหล่าน้ีมีกิจกรรมสมัพนัธ์กนัดา้นการเงิน การฝากเงิน กูย้มืเงิน การซ้ือขาย
สินคา้บริโภคระหวา่งสหกรณ์จดทะเบียนดว้ยกนั ในแนวราบกนัอยูก่่อนแลว้  และการสนบัสนุนใหเ้กิด
กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ข้ึนในตาํบลเขาขาว เพือ่ใหมี้การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ ทาํการ
แปรรูปผลิตภณัฑท่ี์คนในชุมชนตอ้งการ เช่นเคร่ืองแกง  นํ้าด่ืม  

3. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาขาว (อบต.เขาขาว) มีบทบาทความสมัพนัธ์ต่อ 
กลุ่มสมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ   ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน
สนบัสนุนพฒันาองคก์รทุกองคก์ร ท่ีอยูใ่นอาณาเขตความรับผดิชอบของอบต. ร่วมจดัทาํแผนแม่บท 
สร้างวิสยัทศันพ์ฒันาโครงการแบบมีส่วนร่วม  เม่ือกลุ่ม องคก์รเหล่านั้น เสนอเป็นโครงการเพ่ือพฒันา
ฯ ตามแผนแม่บทของตาํบลเขาขาว   ในขณะท่ีแผนแม่บทของตาํบลเขาขาว ตอ้งมาจากการมีส่วนร่วม
ของหมู่บา้น กลุ่ม องคก์รท่ีมีอยูทุ่กภาคส่วนในตาํบลเขาขาว ท่ีร่วมกนัสร้าง ส่ิงท่ีตอ้งการ  จะเห็น  จะ
เป็น   จะแก้ปัญหา  ข้ึนเป็นปรัชญา วิสยัทศัน์ของตาํบล มาจากคนตาํบลเขาขาว เพื่อใหป้ระชากรในพื้น
ตาํบลเขาขาวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณภาพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นตาํบลสหกรณ์เฉลิม
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พระเกียรติแด่องคพ์ระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 อยา่งแทจ้ริง  ฉะนั้นโครงการต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอเพือ่ขอ
งบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กจ็ะเป็นงบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันา คุณภาพ
ประชากร กลุ่ม องคก์รในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนร่วม
ของทุก ๆ ภาคส่วนท่ีมีอยูใ่นตาํบลอยา่งแทจ้ริง  

4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตําบลเขาขาว        มีบทบาทในฐานะเป็น 
องคก์รประสานงานกลุ่ม องคก์ร  หมู่บา้น สหกรณ์ รวมทั้งองคก์รของรัฐและเอกชน    การบริหาร
จดัการของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี   เป็นองคก์รประสานในลกัษณะการจดัการความรู้ระหวา่งกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายฯ   ฉะนั้นรูปแบบโครงสร้างการดาํเนินงานเครือข่ายฯ   จึงใชศู้นยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี 
เป็นศูนยป์ระสาน (Hubs) คณะกรรมการดาํเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี  เป็นองคก์รของกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์  ดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการ    ตามจาํนวนท่ีสมาชิกเครือข่ายฯ เห็นสมควรวา่จะมี
จาํนวนเท่าไหร่  ส่วนกฎระเบียบการดาํเนินของเครือข่ายฯ   ใชร้ะเบียบของศูนยถ่์ายทอด   แต่อาจจะ
เปล่ียนแปลงไป ใหเ้หมาะสม   เม่ือมีการเปล่ียนเป็นศูนยป์ระสานของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ   และเม่ือคน้หาปัญหา อุปสรรคข์องกลุ่ม องคก์รต่าง ๆ ในตาํบล   และกาํหนดมีวสิยัทศัน ์   
เป้าหมาย  วตัถุประสงคร่์วมกนัของทุกฝ่ายองคก์ร ในตาํบลใหช้ดัเจน    กาํหนดเป็นภาระงานหลกั และ
มีแผนปฏิบติัมาจากกลุ่มสมาชิกเครือข่ายนาํเสนอ  ไปยงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว หรือองคก์ร 
หน่วยงานราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งทุนสนบัสนุนส่งเสริมกลุ่ม องคก์รใหพ้ฒันาในดา้นต่าง ๆ ต่อไป   

5. สถานศึกษา          มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช            ในฐานะเป็น 
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  มีบทบาทสมัพนัธ์กบัเครือข่ายตาํบลฯ  ในฐานะร่วมดาํเนินการศึก 
วิจยั และพฒันาในดา้นต่างของสมาชิกกลุ่ม  องคก์ร และเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมให้
สามารถดาํเนินการพฒันาใหเ้ครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ จนมีรูปแบบเครือข่ายพื้นท่ีท่ี
ชดัเจนจนปฏิบติัการไดเ้ป็นแบบอยา่งใหก้บัตาํบลอ่ืน ๆ หรือเครือข่ายพื้นท่ีในระดบัจงัหวดั ระดบั
ภูมิภาค และมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจนสถานศึกษาในตาํบลเขาขาว เช่นโรงเรียนทุ่งสงสหประชา
สรรค ์     เป็นโรงเรียนมธัยมระดบัตาํบล ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยเ์รียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ใหส้ถานท่ีในการ
ประชุมเครือข่ายตาํบลฯ  และร่วมพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินกบัทอ้งถ่ิน กบัมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช ในดา้นอาชีพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ สามารถร่วมมือในการฝึกอาชีพสมาชิกกลุ่ม 
ประชาชนในตาํบล รวบรวมศึกษาองคค์วามรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การทาํการฝึกอบรมพฒันาผูน้าํ  การ
บริหารจดัการกลุ่ม องคก์รร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช  หรือสถานศึกษาอ่ืน ๆ ใน
ขณะเดียวกนัโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค ์ ยงัไดร่้วมกบัสาํนกังานเกษตร และปศุสตัวร์ะดบัอาํเภอ
ระดบัตาํบล จดัทาํศูนยส์าธิตการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่  เพือ่เป็น
ตวัอยา่งใหก้บันกัเรียน  และประชาชนในตาํบลเขาขาวไดศึ้กษาเรียนรู้    
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เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวติ  จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

 ประวตัิความเป็นมาของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ  
 

                        เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ มาจากกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต   
วดัป่ายาง   ท่ีเร่ิมตน้มาจาก “ท่านสุวรรณ์  คเวสโก”  ผูท่ี้คิดและรวบรวมเพื่อนในการจดัตั้งกลุ่มสจัจะฯ 
ตอ้งการจะแกปั้ญหาของสมาชิกในชุมชนวดัป่ายางและใกลเ้คียง เพือ่ใชเ้งินสะสมเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างอนาคตของตนใหบ้รรลุการมีสามคัคีธรรม ซ่ึงยดึเอาแนวทางศาสนา โดยใช้หลกัธรรม ยดึถือ
ฆราวาสธรรม คอื สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็นกฏเกณฑใ์นการปฏิบติัและใชข้นบธรรมเนียมประเพณี
เป็นตวัประสานความสมัพนัธ์ เพื่อใหชุ้มชนถอ้ยท่ีถอ้ยอาศยักนั ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น  จึงออกอุบาย
วา่ “เราต้องเอาเงินเป็นเคร่ืองมือ แล้วเอาธรรมะเข้าไปให้โดยไม่จําเป็นต้องบอกให้รู้ตัวแต่ยงัเกรงว่า
ศรัทธาของเราจะพอหรือยงั”       จึงทดสอบโดยขอเงินชาวบา้นคนละ 100 บาท  หา้มถามวา่จะเอาไป
ทาํอะไร  ( สมัภาษณ์ ท่านสุวรรณ์  คเวสโก,  วนัท่ี 20   มิถุนายน  2549 )   โดยท่านตั้งเป้าไวต้อ้งการเงิน  
3,000 บาท  แต่เกบ็เงินไดเ้กินคาดหมายไดจ้าํนวน  8,000 บาท   เม่ือเห็นวา่ชาวบา้นศรัทธาแน่นอนแลว้  
จึงตั้งกลุ่มออมทรัพยแ์บบกลุ่มออมทรัพยบ์า้นคีรีวง  โดยใหน้ายฝาก ตรีถวลัย ์  เพื่อนเก่าแห่งบา้นคีรีวง  
หน่ึงในกลุ่มผูก่้อตั้งกลุ่มออมทรัพยแ์ห่งบา้นคีรีวงมาใหแ้นวคิดในการปฏิบติั    เม่ือไดผู้ก่้อการดีหลาย
ท่านในชุมชน   พร้อมนกัวิชาการคือ  ดร.ไมตรี จนัทรา  อาจารยจ์ากสถาบนัราชภฎันครศรีธรรมราชใน
ขณะนั้น  เป็นผูอ้นุเคราะห์จดัพิมพร์ะเบียบขอ้บงัคบักลุ่ม  จึงไดจ้ดัตั้งกองทุนช่ือวา่   “กลุ่มเมตตาธรรม”    
ปลายปี พ.ศ. 2541 ท่านสุวรรณ์    ไดเ้ดินทางไปร่วมสมัมนาพระนกัพฒันาจากทัว่ประเทศ ท่ีวดัไผล่อ้ม   
จงัหวดัตราด ทาํใหท่้านสุวรรณ์ไดมี้โอกาสพบกบั  “พระสุบิน  ปณโีต”    พระนกัพฒันาผูก่้อตั้งกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยฯ์  จงัหวดัตราด    โดยนาํหลกัพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชก้บัองคก์รการเงินชุมชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ       ท่านสุวรรณ์ กบั คุณณรงค ์ จุลแกว้   เขา้ร่วมสมัมนาจนครบ 7 วนั  และไดน้าํ
ชุดประสบการณ์จากจงัหวดัตราดมาปรึกษาใหก้บัคณะทาํงานกลุ่มเมตตาธรรม ปรับการทาํงานของกลุ่ม
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีคณะทาํงานวางไว ้     ทาํความเขา้ใจกบัแกนนาํชุมชนและใหก้าร
ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนชาวป่ายางมาสมคัรสมาชิกเพิ่มข้ึนและเปล่ียนช่ือจาก กลุ่มเมตตาธรรม  เป็น 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคณุธรรมครบวงจรชีวิต วัดป่ายาง  วนัที ่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2542   
เป็นวนัก่อตั้งกลุ่มสจัจะฯ  สมาชิกแรกจดัตั้งมีจาํนวน 411 คน เป็นชาย 143 คน หญิง  155 คน เดก็ชาย 
76 คน เดก็หญิง 37 คน  จาก 115 ครัวเรือน   ไดเ้งินทุนเขา้กองทุนสวสัดิการ 18,280 บาท  เงินสจัจะ 
14,420 บาท ใชห้ลกัการทาํงานโดยใช ้     แนวทางพุทธศาสนา   เป็นแกนกลางในการดาํเนินกิจกรรม
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ของกลุ่ม  และใชแ้นวทางประชาสงัคมมาจดัการปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก   ไม่ใชห้ลกักฎหมายและ
นิติศาสตร์อยา่งเดียว  เม่ือเกดิปัญหาเราจะเอาธรรม เอา  ศีล มาอธิบายช้ีให้เห็น ยกกรณ ีบาป-บุญ-คณุ-
โทษมาเป็นข้อบังคบั  (พระสุวรรณ์ คเวสโก, 20 กรกฎาคม 2549) กลุ่มสจัจะฯ ดาํเนินงานมาจนถึง  
ปัจจุบนั เป็นเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2549)  มีสมาชิก  1,060 คน เงินทุนในการดาํเนินงาน 
2,141,350 บาท  สามารถขยายกลุ่มสจัจะฯ ใหเ้กิดข้ึนในต่างอาํเภอ เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายกลุ่มสจัจะ
ฯ จนมีการพฒันาอยา่งมัน่คง และในขบวนการจดัตั้งกลุ่มสจัจะฯ จะค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนในการ
จดัตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภาพ   25  วดัป่ายาง   โบสถ ์และ สาํนกังานประสานงานเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  
 
 
                          เม่ือกิจกรรมของกลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายาง  ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายในขั้นตน้จนเป็น
ท่ีรู้จกัและช่ืนชมพอใจของสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ และประชาชนทัว่ไป  ท่านสุวรรณ์ คเวสโก   จึงไดข้ยาย
การจดัตั้งกลุ่มสจัจะฯ  ในต่างอาํเภอของจงัหวดันครศรีธรรมราช      และประจวบกบัปี พ.ศ. 2542-2543 
ไดมี้โครงการกองทุนเพื่อสงัคม (SIF) เพื่อแกปั้ญหาความยากจน กลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายางไดเ้ป็นศูนย์
อาํนวยการ พร้อมกบัไดรั้บเงินสนบัสนุนจากโครงการกองทุนสวสัดิการเมนู 5 ของโครงการกองทุน
เพื่อสงัคม(SIF) ไดน้าํมาเป็นสวสัดิการแก่สมาชิกกลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายางและกลุ่มสจัจะฯในต่างอาํเภอ
บางส่วน โดยการนาํของ  คุณวิโรจน์ คงปัญญา ประธานเครือข่ายการเงินเมืองนครในสมยันั้น  และมี
ทีมพี่เล้ียงโครงการฯ จากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ คือ คุณภีม ภคเมธาวี และคณะ  ทาํใหก้ลุ่มสจัจะฯ มี
เงินทุนและนาํมาเป็นเงินกองทุนสวสัดิการสมาชิกคนชรา ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของกองทุนสวสัดิการใน
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กลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายาง   เม่ือกลุ่มสจัจะฯ ไดข้ยายกลุ่มสจัจะฯ ในต่างอาํเภอไดม้ากข้ึน จึงตั้งเครือข่าย
กลุ่มสจัจะฯ ช่ือวา่  เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวติ   จังหวดั
นครศรีธรรมราช   เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2543       จนถึงปัจจุบนั( ตุลาคม 2549)  มีสมาชิกกลุ่ม
สจัจะฯ  ท่ีอยูใ่น  8 อาํเภอ  จาํนวนทั้งหมด 14 กลุ่ม  (ตามตาราง 5)  กิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกกลุ่ม
เครือข่ายสจัจะฯ ในคร้ังแรกเป็นการออมเงินสจัจะและใหกู้ย้มืแก่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯ ท่ีขาดแคลน
เงินทุน   แต่ปรากฏวา่คณะกรรมการดาํเนินงานของเครือข่ายไม่สามารถดาํเนินการบริหารจดัการไดดี้
และขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ เม่ือทางคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เห็นวา่งาน
ดา้นการเงินคงไปไม่รอด และสมาชิกเครือข่ายสามารถมีเงินทุนหมุนเวยีนในกลุ่มของตนเองเพียงพอ
แลว้             จึงหยดุกิจกรรมดา้นการเงิน ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมท่ีเป็นความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มคือ การ
ทาํสวสัดิการฌาปนกิจใหก้บัสมาชิก     การซ้ือขายกากนํ้าตาล (จากการริเร่ิมและสนบัสนุนของ 
สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) โดยคุณณรงค ์คงมาก) และต่อมาทาํกิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
อดัเมด็   การผลิตนํ้าด่ืมบริสุทธ์ิ โดยใหส้มาชิกกลุ่มสจัจะฯ ร่วมถือหุน้และนาํไปจดัใชใ้นการผลิตและ
จาํหน่ายใหก้บัสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ ในชุมชนของตนต่อไป   เป็นผลใหเ้ครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ มีกิจกรรม
สมัพนัธ์กบัสมาชิกมากและหลากหลายตามความตอ้งการของสมาชิก     เม่ือมีการระดมทุนในทาํการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็ การสร้างโรงงานนํ้าด่ืมกส็ามารถทาํไดร้วดเร็ว     โดยเงินทุนมาจากสมาชิกกลุ่ม
เครือข่ายทั้งหมด 3 ลา้นบาท  โดยไม่ไดใ้ชเ้งินช่วยเหลือ หรือกูย้มืจากองคก์รภายนอก    ใน
ขณะเดียวกนัเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  ยงัมีกิจกรรมร่วมกบัประชาชน ในชุมชนและสมาชิกในการผลกัดนั
ใหเ้กิดการผลิตพืช ผกั ขา้วปลอดสารพิษ  และเม่ือสมาชิกประชาชนในชุมชนบริโภคเหลือกน็าํไป
จาํหน่ายนอกชุมชน  ทั้งปุ๋ย กากนํ้าตาล  นํ้าด่ืม สามารถสนองความตอ้งการของสมาชิกและคนใน
ชุมชนไดเ้ตม็ท่ี  และสามารถส่งออกทาํตลาดภายนอกชุมชนไดม้ากข้ึน               การบริหารจดัการของ
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมโดยใชห้ลกัการศาสนาและประชาคมในท่ีประชุมสมาชิก
และยงัใชข้อ้บงัคบัของกลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายางเป็นหลกัการดาํเนินงาน มีการสร้างวิสยัทศัน์ของเครือข่าย
ร่วมกนักบักลุ่มสมาชิกมาก่อน แต่ยงัไม่มีระเบียบขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ภารกิจของเครือข่าย
กลุ่มสจัจะฯ ท่ีเป็นเอกสารลายหลกัอกัษรในการบริหารจดัการท่ีชดัเจน ในการทาํกิจกรรมสมัพนัธ์ของ
สมาชิกเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ จึงมีปัญหาในการบริหารจดัการดา้น  คณะกรรมการไม่มีความชดัเจน
บทบาทหนา้ท่ีในการดาํเนินงาน  ทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการดาํเนินงานบางท่านไม่ดี
เท่าท่ีควร   จากเวทีการสมัมนาสมาชิกจากตวัแทนกลุ่มสจัจะฯ ของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  ทีมวิจยัพบวา่ 
ตวัแทนสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ ตอ้งการใหเ้ครือข่ายกลุ่มสจัจะ ฯ กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ และ
ภารกิจ จดัทาํแผนงานในอนาคตของเครือข่ายฯ ใหช้ดัเจน พร้อมกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั  เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติัของสมาชิกและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ไดม้ากข้ึนและจะก่อใหเ้กิดความ
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ยัง่ยนื ไดเ้รียนรู้สืบทอดต่อกนัไปใหก้บัคณะกรรมการรุ่นต่อ ๆ ไป ถึงแมว้า่คณะกรรมการชุดปัจจุบนั
หรือท่ีปรึกษาหลกั ( ท่านสุวรรณ คเวสโก) จะมิไดอ้ยูดู่แลเป็นท่ีปรึกษาไดแ้ลว้      เครือข่ายจะไดด้าํรง
อยูไ่ดต่้อไปไม่เลิกลม้ตามตวัผูน้าํสาํคญั ๆ ไปดว้ย 
 
           ตาราง 5   แสดงจาํนวนสมาชิก  ทุนดาํเนินการสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสจัจะสะสมทรัพยฯ์ 
 
 
ที ่

 
 
                     ช่ือกลุ่มสมาชิก 

 
จํานวนสมาชิก 
       (คน) 

 
ทุนดําเนินการ 
     (บาท) 
 

1 กลุ่มสจัจะวดัเขามหาชยัวนาราม ต.ท่าง้ิว อ.เมือง 112 58,720 
2 กลุ่มสจัจะวดัปากเจา ต.ตะหล่ิงชนั อ.ท่าศาลา 328 827,670 
3 กลุ่มสจัจะบา้นหนองบวั ต.นาเคียน อ.เมือง 50 20,540 
4 กลุ่มสจัจะสาํนกัสงฆว์ดัทุ่งคา ต.นาเหรง ก่ิงอ.นบพิตาํ 201 485,820 
5 กลุ่มสจัจะวดัคลองขยนั ต.บา้นกลาง อ.เชียรใหญ่ 66 42,070 
6 กลุ่มสจัจะบา้นเขาโพธ์ิ ต.นาเหรง ก่ิงอ.นบพิตาํ 137 104,870 
7 กลุ่มสจัจะวดัท่าชา้ง อ.พระพรหม 197 341,170 
8 กลุ่มสจัจะยอดเหลือง ต.นาเหรง ก่ิงอ.นบพิตาํ 215 517,960 
9 กลุ่มสจัจะบา้นคุง้วงัววั ต.ควนกลาง อ.พปูิน 233 313,230 
10 กลุ่มสจัจะบา้นเสาเหนือ อ.บางขนั 334 359,140 
11 กลุ่มสจัจะบา้นหนองจิก ต.ท่าง้ิว อ.เมือง 87 148,950 
12 กลุ่มสจัจะวดัดินดอน อ.ลานสกา 41 18,690 
13 กลุ่มสจัจะวดัใหม่เจริญ ต.นาเหรง ก่ิงอ.นบพิตาํ 196 284,280 
14 กลุ่มสจัจะวดัป่ายาง ต.ท่าง้ิว อ.เมือง         1,067 2,141,350 
รวม         3,274  5,962,190 
 
                                       
 ทีม่า :   เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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 แนวทางการดาํเนินการวจัิยแบบมีส่วนร่วมทีท่มีวจัิยได้วางไว้ 

  
                             เม่ือมีโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ทีมวิจยัไดร่้วมวางแผนการวจิยักบั
คณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  จึงดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนการวจิยัโดยใช ้ วิธีการ 
SWOT กบัสมาชิกจากกลุ่มสจัจะฯ ท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ การจากจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และไดถ้อดบทเรียน สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสจัจะฯ    พบวา่มีปัญหาหลกัคือปัญหาในดา้นการ
บริหารจดัการ ยงัไม่มีความชดัเจนในโครงสร้างการดาํเนินงานของเครือข่าย ระเบียบขอ้บงัคบัและ
วตัถุประสงค ์ ภารกิจของเครือข่าย   หลงัจากไดท้าํการวิจยัแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่าย
กลุ่มสจัจะฯ กบัทีมวิจยั      สมาชิกของเครือข่ายฯ จึงใหน้าํ วิสยัทศัน์ แนวคิดอุดมคติ มาวิเคราะห์และ
ไดพ้ฒันาใหมี้ระเบียบขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์  ภารกิจหลกัและโครงสร้างการดาํเนินงาน ไวใ้หช้ดัเจน  
ทาํใหก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ จากการติดตามผลโดยใชก้ารสงัเกตแบบมีส่วนร่วมใน
การประชุมประจาํเดือนของตวัแทนสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ สามารถปฏิบติัไดดี้ข้ึน       
 

 วสัิยทศัน์เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคุณธรรมครบ
วงจรชีวติ จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
            พัฒนาสมาชิกกลุ่มเครือข่ายให้อยู่เย็นเป็นสุข    เป็นคนด ี  มีคุณธรรม  ใฝ่
เรียนรู้  ทาํให้ปลอดทุกข์จากหน้ี  ก่อเกดิสุขภาวะในชุมชน                           
 
 

            อุดมคติ        จะทาํส่ิงใดต้องม่ันใจ              รวมแรงเข็งขนัไม่หว่ันไหว 

 
                                           เลกิเป็นคนเห็นแก่ตัวเร่งกลวัภัย    แยกกนัตายร่วมกนัทาํอยู่คดิดูเอา 

 
           อย่างลืมทาํ          ออมทรัพย์พฒันาชาติ    พุทธศาสตร์พฒันาชีวติ 
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 วตัถุประสงค์ของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 
 

1. เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็นการดาํเนินงานโดยใช ้
หลกัการทางพทุธศาสนา  ตามแนวของพระอาจารย ์  สุบิน  ปณีโต  และหลกัปรัชญาวิสยัทศันข์อง
เครือข่าย  

2. เพื่อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  โดยใชเ้งินหมุนเวียนในชุมชน  เป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างอนาคตของชุมชน  ใหบ้รรลุการมีสามคัคีธรรม 

3. เพื่อพฒันาจิตใจ    พฒันาเศรษฐกิจสงัคม     การเมืองส่ิงแวดลอ้ม และ 
วฒันธรรมตามแนวทางศาสนาและสร้างระบบประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ 

4. เพื่อร่วมระดมทุน  ทาํธุรกิจชุมชนร่วมกนั  และมีการจดัสรรกาํไรส่วนหน่ึงใน 
การทาํธุรกิจ  เพื่อก่อตั้งเป็นทุนสนบัสนุนมูลนิธิของเครือข่าย  เพื่อรองรับงานของการพฒันาเครือข่าย
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

5. เพื่อใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีการบริหารจดัการดา้น  การเงิน บญัชี  ใหมี้ 
ระบบและยดึถือปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 
 

 ภารกจิของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 
1. ตอ้งเขา้ร่วมประชุมเครือข่ายตามขอ้ตกลง 
2. ตอ้งมีการบริหารการเงิน-การบญัชีเหมือนกนั 
3. ตอ้งทาํสวสัดิการฌาปนกิจเครือข่ายร่วมกนั 
4. ตอ้งถือหุน้ทาํธุรกิจของกนัและกนั  และช่วยกนัขาย-ช่วยกนัซ้ือ 
5. ตอ้งช่วยกนัผลกัดนัสมาชิกของกลุ่มสจัจะฯใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้ห้

ได ้คือ 
               เลกิอบายมุข 

                      ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
                             เลกิสารเคมีทั้งปวง    ( การผลติ  การบริโภค  ทีใ่ช้สารเคมี) 

6. ตอ้งส่งเสริมกองทุนสวสัดิการ  ใหมี้การขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
7. รายงานผลการดาํเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรค ์  รวมทั้งฐานะทางการเงิน

ของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายทุกคร้ังในการประชุม 
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    ภาพ    26  แสดงโครงสร้างการดาํเนินงานเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ 
  ทีม่า :  เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยพ์ฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ตวัแทนกลุ่ม ตวัแทนกลุม่  ตวัแทนกลุม่ 

ท่ีประชุมประจาํเดือน / ปี 
เครือข่ายกล่มสจัจะฯ 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

ฝ่ายจดักิจกรรม 

กองทนุฌาปนกิจ 
สวสัดิการ 

ปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็ 
กากนํ้าตาล 

นํ้าด่ืมบริสุทธ์ิ 
“บา้นเรา” 

พืช ผกั 
ปลอดสารพิษ 

ประธาน  1  คน 
รองประธาน  1  คน 
เลขา  1  คน 
เหรัญญิก  1  คน 
กรรมการ  24  คน 
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 โครงสร้างการดําเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ  

 
                             การดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการของ
เครือข่ายท่ีมาจากตวัแทนกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 14 กลุ่ม ๆ 2 คน เป็นกรรมการโดยมาจากตาํแหน่ง
ประธานและคณะกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ท่ีกลุ่มส่งตวัแทนมาเป็นกรรมการเครือข่าย   รวมเป็น
จาํนวนคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  28 คน  คณะกรรมการอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 2 
ปี ในปีแรกเม่ือดาํเนินงานแลว้จะมีกรรมการบางส่วนพน้จากวาระคร่ึงหน่ึง แลว้คดัเลือกคณะกรรมการ
ข้ึนใหม่    ขณะเดียวกนัเครือข่ายไดมี้การกาํหนดระเบียบในการดาํเนินงาน ไดมี้ระเบียบการปฏิบติัวา่
ดว้ยหนา้ท่ีของสมาชิก   คณะกรรมการ  กิจกรรมธุรกิจชุมชน   สวสัดิการค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่
ละคร้ังท่ีมาประชุมชดัเจน ( ระเบียบเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ จงัหวดันครศรีธรรมราช ) 
                              กจิกรรมของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ    ปัจจุบนัมีกิจกรรมท่ีเครือข่ายไดด้าํเนินกิจกรรม
กบัสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีเป็นความตอ้งการของสมาชิก และสมาชิกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของคือ
ถือหุน้และการนาํไปใช ้ไปขายต่อ คือ การซ้ือขายกากนํ้าตาล    ปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็   สวสัดิการฌาปนกิจ  
และการผลิตนํ้าด่ืมบริสุทธ์ิ  โดยการใหส้มาชิกกลุ่มถือหุน้ และแบ่งปันผลกาํไรคืนอยา่งเป็นระบบ  ได้
สรุปความคิดเห็นสมาชิกเครือข่ายใหค้วามเห็นวา่    กจิกรรมทีส่มาชิกภูมิใจมากทีสุ่ดคอื  การมี
สวัสดิการฌาปนกจิเพราะเป็นประชาชนธรรมดาเมื่อตายได้มีเงินมาทาํงานศพหรือไว้ให้ลกูหลานจะได้
ไม่มีปัญหา    เพราะส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มสจัจะฯ เป็นเกษตรกร  ชาวไร่ ชาวนา  เม่ือเจบ็ไข ้  ไม่
สบาย  ตาย  ไม่มีเงินสวสัดิการส่วนใดท่ีจะเป็นค่าใชจ่้ายชดเชยได ้  การมีกองทุนสวสัดิการข้ึนของกลุ่ม
สจัจะฯและเครือข่ายฯ  เม่ือสมาชิกของกลุ่มมีปัญหาสามารถมีเงินสวสัดิการเงินทุนสาํรองได ้  สมาชิก
กลุ่มตวัอยา่งในเวทีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีสุด  รองลงมาคือการทาํ
กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ กากนํ้าตาล  การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แกปั้ญหากลุ่มสมาชิกไดท้นัท่ี    
                              ธุรกจิชุมชนเพือ่กลุ่มสมาชิกและประชาชนในชุมชน    เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ไดท้าํ
กิจกรรมธุรกิจชุมชนกบักลุ่มสมาชิกเครือข่ายและชาวบา้นในชุมชน    เพราะเห็นวา่สมาชิกตอ้งการและ
จาํเป็นตอ้งใชเ้ป็นอาชีพหลกั ซ้ือจากเอกชนแพง   พร้อมทั้งไดฝึ้กใหส้มาชิกรู้ทาํธุรกิจชุมชน  ผลิตเอง 
ใชเ้อง  ทาํใหก้ลุ่มและเครือข่าย คนในชุมชนมีงานทาํ มีรายไดเ้พิ่มจากอาชีพหลกั ส่วนผลผลิตท่ีเหลือ
จากการบริการสมาชิกกข็ายใหป้ระชาชนในชุมชน และนอกชุมชน  และเม่ือมีเงินส่วนเกินในทุก
กิจกรรมกจ็ะเขา้เป็นกองทุนสวสัดิการฯใหก้บัสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ กิจกรรมอ่ืน ๆ จากการทาํสวสัดิการ
เป็นกิจกรรมหลกัแลว้     มีกิจกรรมอ่ืนท่ีสามารถสนองความตอ้งการใหก้บัสมาชิกไดด้งัน้ี 
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                       1.   การจําหน่ายแกส็หุงต้ม        ในระยะแรกไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบทท่าง้ิว  อาํเภอเมือง  เป็นเงิน 20,000 บาท  นาํมาลงทุนเป็นเงินหมุนเวยีน ซ้ือแกส็มาพร้อมถึง  
จาํนวน 25 ถงั  จาํหน่ายแกส็ใหส้มาชิกไดถู้กกวา่ทอ้งตลาด   คือขายถึงละ 20 บาท กลุ่มเอากาํไรถงัละ 
10 บาท แบ่งใหค้นจดัการถึงละ 2 บาท คงเหลือ 8 บาท นาํไปสมทบกองทุนสวสัดิการ 
                      2.   การจําหน่ายกากนํา้ตาล     ทางกลุ่มสจัจะฯ ไดซ้ื้อกากนํ้าตาลมาจากเครือข่ายสจัจะฯ 
แลว้มาจาํหน่ายขายปลีกใหแ้ก่สมาชิกและชาวบา้นในชุมชน         ในบริเวณใกล ้ๆ วดั  โดยจดัสรรกาํไร
ใหค้นขายกิโลกรัมละ 50 สตางค ์  อีก 50 สตางค ์    เขา้กองทุนสวสัดิการ  เร่ิมใหบ้ริการคร้ังแรก 26 
มีนาคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพ  27   แสดงถงัเกบ็กากนํ้าตาล  และนํ้า บีอี  เป็นหวัเช้ือทาํปุ๋ยนํ้าชีวิตภาพ 
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                     3.   การจําหน่ายนํา้ บีอ ี และ N 70   เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ทดแทนนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า 
ลา้งจาน และเป็นหวัเช้ือการทาํนํ้าปุ๋ยชีวภาพ  ไดจ้าํหน่ายใหส้มาชิกและประชาชนทัว่ไปใชใ้นครัวเรือน 
                    4.    บริการโต๊ะเต็นท์ให้เช่า    กลุ่มสจัจะฯ  ลงทุนซ้ือโตะ้  เตน็ทพ์ร้อมเคร่ืองครัวครบชุดไว้
บริการแก่สมาชิกกลุ่มสจัจะฯ  และชุมชนต่าง ๆ โดยจา้งคนงานไวค้อยบริการ  หลงัจากหกัค่าจา้ง
คนงานแลว้  ส่วนท่ีเหลือจะนาํเขา้สมทบกองทุนสวสัดิการ 
                    5. ปุ๋ยหมักชีวภาพป้ันเม็ด  วดัป่ายาง    จากการท่ีมีเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์   ผูใ้ห้
การส่งเสริมมีส่วนในการริเร่ิมคือ สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) โดยคุณณรงค ์คงมาก ในการ
จดัจาํหน่ายกากนํ้าตาล  พร้อมไดง้บจากโครงการพฒันาทุนทางสงัคม (Social Investment Fund)  SIFซ่ึง
มีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นพี่เล้ียง  และไดไ้ปศึกษาจากลุ่มสจัจะฯ  การดูงานการผลิตนํ้าปุ๋ยชีวภาพ   
เป็นการนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์  เป็นองคก์รชุมชนกลุ่มแรกในเมือง
นครศรีธรรมราช ท่ีนาํกากนํ้าตาลมาจากโรงงาน  สามารถจาํหน่ายใหเ้กษตรกรโดยตรง  สามารถขายได้
ราคาตํ่ากวา่ของเอกชนนกัธุรกิจท่ีจาํหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 12-15 บาท แต่เครือข่ายฯ ขายเพียง ก.ก. 
ละ 5-6 บาท  โดยกาํไรจากธุรกิจกากนํ้าตาลร้อยละ 50  จดัสรรใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ ท่ีถือหุน้ ท่ี
เหลือร้อยละ  50 แบ่งไวเ้ป็นทุนการบริหารจดัสรรทุนขยายกิจการ 
จึงเป็นทางนาํไปสู่การจดัตั้ง “กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพป้ันเม็ด  วดัป่ายาง “ เป็นกิจกรรมท่ีไดส้ร้างช่ือเสีย
ใหก้บักลุ่มและเครือข่ายระดบัภาคใต ้ และระดบัชาติ  ในปีพ.ศ. 2546-2548   ปัจจุบนัมีสมาชิกถือหุน้ใน
การทาํปุ๋ยหมกั  3 ประเภท    คือ  1.  สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสจัจะสะสมทรัพยฯ์  2.  องคก์รชุมชนทัว่ไป  
และ 3. บุคคลทัว่ไป  ผลการดาํเนินงานในปี 2547-2548 ปรากฏวา่  สามารถขายปุ๋ยอินทรียป้ั์นเมด็ตรา
ดอกลาํดวน  ไดป้ระมาณทั้งส้ิน  40 ตนั  คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ 9 ลา้นบาท   มีกาํไรประมาณ 5 แสน
บาท     2 ปีแรกมติทีป่ระชุมตัวแทนกลุ่มสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯให้นําเงินกาํไรของแต่ละกลุ่มมา
แปลงเป็นหุ้นสะสมไว้ก่อนเพือ่นําไปขยายกจิการก่อน  ไม่มีการปันผลในปี 2548 และในปี 2549 เม่ือมี
ทุนมากพอจึงมีการปันผลกาํไรการถือหุ้น       เม่ือทาํกิจกรรมปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็  ในท่ีสุดวดัป่ายาง  ได้
กลายเป็นศูนยก์ารศึกษาเรียนรู้เร่ืองเกษตรอินทรีชีวภาพ ของภาคใต ้ไปดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 



 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ   28 แสดงโรงงานปุ๋ยอดัเมด็ชีวภาพ ของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ 
 
                          6.   การผลตินํา้ดื่มบริสุทธ์ิ    เพื่อช่วยชุมชนเร่ืองนํ้าด่ืมสะอาด       ท่านสุวรรณ์  “ เห็น
ว่านํา้ทีอ่ยู่ในลาํห้วยทีช่าวบ้านใช้ ดื่มทีผ่่านมาจากเขามหาชัยและจากสวนยาง    สวนผลไม้ด้านบน  เป็น
พษิ  ววั ควาย  ของชาวบ้านเป็นโรคตับแข้งตาย        ชาวบ้านมีปัญหาเป็นไข้ไม่สบาย   เม่ือพสูิจน์ได้ว่า
เพราะปัญหานํา้ทีมี่ส่วนผสมของยาฆ่าแมลง  ยาฉีดหญ้า และสารเคมีต่าง ๆ  ผสมอยู่        และจากการ
ได้ศึกษาเรียนรู้จากลุ่มสัจจะฯ ทบัปริก จากจังหวดักระบี       ทีไ่ด้สร้างโรงงานนํา้ดืม่แบบฆ่าเช้ือ  ทาํให้
สมาชิกมีการป่วยไข้ลดลง    สมาชิกมีสุขภาพดีขึน้  คดิว่าถ้าเราทาํนํา้ดื่มได้กจ็ะดี  เพราะนํา้มันสําคญั
พอ ๆ กบัข้าว  และทีเ่หลอืขายให้ชุมชนเครือข่าย ทีมี่อยู่แล้ว (สมัภาษณ์ท่านสุวรรณ์  คเวสโก  วนัท่ี 12   
สิงหาคม 2549 )        ในท่ีสุดท่านและสมาชิกกลุ่มของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  จึงไดส้ร้างโรงงานนํ้าด่ืม
บริสุทธ์ิข้ึน  ช่ือวา่นํ้ าด่ืม  “บ้านเรา”  โดยเงินดาํเนินงานทั้งหมดมาจากกลุ่มสจัจะฯ   ท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายถือหุน้       โดยกลุ่มสจัจะฯวดัป่ายางถือหุน้มากกวา่กลุ่มอ่ืน    1  ลา้นบาท       ในขณะท่ีทุน
ดาํเนินงานของโรงงานนํ้าด่ืมประมาณ 3 ลา้น   แต่สามารถระดมทุนจากสมาชิกไดภ้ายใน2 เดือน
หลงัจากสมาชิกเครือข่ายประชุมเห็นดว้ยแลว้  
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                 ภาพ  29 โรงงานนํ้าด่ืมสะอาด  “บ้านเรา”  ของ เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ                        
 
                    7.  ผลติผกั อาหารปลอดสารพษิ   เม่ือกลุ่มผลิต  ปุ๋ยชีวภาพไดแ้ลว้เห็นวา่พื้นท่ีในบริเวณ
ชุมชนและบริเวณวดัมากจึงไดท้ดลองปลูกพืชปลอดสารพิษเป็นผกันานาชนิด  และใหช้มชนปลูกขา้ว  
ทาํขา้วกล่อง  มากข้ึน  จากการท่ีเคยท้ิงนาใหร้้างวา่งเปล่าไวน้าน  ใหก้ลายเป็นทุ่งนาขา้ว  และปลูกผกั   
เพื่อใหค้นในชุมชนบริโภคผกัขา้วปลอดสารพิษ  ทาํใหสุ้ขภาพอนามยัดีข้ึน  ในการบริหารในส่วนผกัก็
เช่นเดียวกบัในธุรกิจส่วนอ่ืน จะมีคนงานเป็นผูดู้แลจากสมาชิกในชุมชนท่ีอาสาเขา้มาและไดค่้าแรง
เท่ากบัแรงงานในส่วนอ่ืน คือวนัละ 200 บาท ระยะน้ีกาํลงัอยูใ่นระยะทดลอง  ปลูก กระเจียบเขียว  
ถัว่พลู  มะเขือ  กลว้ย  ถัว่แดง  ตาํลึง  ฯลฯ     จาํนวนผกัท่ีออกมาไม่พอต่อความตอ้งการของตลาดทั้งใน
ชุมชน     และในบริเวณใกลเ้คียงเช่นในมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช   ตลาดหนา้บา้นเขา
มหาชยั  ทางกลุ่มคิดทาํโครงการร่วมกบัเครือข่าย และองคก์รภายนอก ในการทาํตลาดพืชผกัปลอด
สารพิษในปีต่อ ๆ ไป 
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                                          ภาพ  30  แสดงแปลงผกัปลอดสารพิษ ในบริเวณวดัป่ายาง 
 

 แนวทางการดาํเนินการหนุนเสริมของทมีวจัิยทีมี่ต่อเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 
1. การหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  สามารถพฒันาสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ ใน 

ต่างอาํเภอ ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  ทกัษะ  การดาํเนินงานกลุ่มสจัจะฯ แบบใชห้ลกัศาสนา ผสมหลกั
วิธีการสากล การมีวตัถุประสงคป์ระสงคก์ฎระเบียบ วสิยัทศัน์ท่ีชดัเจน เหมือนกบักลุ่มสจัจะฯ วดัป่า
ยาง  และใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาเศรษฐกิจสงัคมในครอบครัว
สมาชิกกลุ่มสจัจะฯ 

2. พฒันาหนุนเสริมเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ซ่ึงมี ปรัชญาวิสยัทศัน์  อยูแ่ลว้ใหมี้หลกั 
วิธีการปฏิบติั กฎขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์  แผนภารกิจเป้าหมาย สามารถดาํเนินงานไดมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

3. วางแผนร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อการเรียนรู้แบบการใหก้ารศึกษา 
นอกระบบใหก้บั ประชาชน กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายอ่ืน ๆ ในเร่ืองการพฒันาโครงสร้างและระบบ
การบริหารจดัการเครือข่ายคุณค่าร่วม กบัเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช  
และสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลยั และองคก์รต่าง ๆ 

4. หนุนเสริมใหมี้การกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จตามแผนงาน และโครงการของ 
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ จากการติดตามประเมินผล การปรับปรุงหลกัการดาํเนินงานแบบสากลร่วมกบั
หลกัศาสนาวธีิการดาํเนินงานเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  การดาํเนินงานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายกลุ่ม
สจัจะฯ 
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    ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ฯ 
 

                                 เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  มีปัจจยัท่ีทาํใหเ้ครือข่ายฯ ประสบความสาํเร็จ  ซ่ึงมีลกัษณะ
สาํคญัการดาํเนินงานท่ีถือไดว้า่เป็นเครือข่ายท่ีประสบความสาํเร็จมากกวา่เครือข่ายใด ๆ ท่ีมีในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช เพราะมีหลกัคิด หลกัวชิาและหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน ฉะนั้นรูปแบบการดาํเนินงานของ
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ จึงเป็นเครือข่ายคุณค่า ตามหลกัวิธีการสหกรณ์ท่ีแทจ้ริง และยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  และการพฒันารูปแบบเครือข่ายคุณค่า  ดงัรายละเอียดปัจจยัความสาํเร็จ
ต่อไปน้ี 
                           1.  มีหลกัการอุดมการณ์ หลกัคดิทีด่ี  คือ      กลุ่มและเครือข่ายสจัจะฯใชห้ลกั
พระพทุธศาสนาในการทาํกิจกรรมของสมาชิกและคณะกรรมการดาํเนินงาน เครือข่าย    การใช ้ บาป –
บุญ-คุณ-โทษ ในการวิเคราะห์กบัสมาชิกท่ีมีปัญหา เพือ่ใช้เงินสะสมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างอนาคต
ของตนให้บรรลุการมีสามัคคธีรรม ซ่ึงยดึเอาแนวทางศาสนา โดยใชห้ลกัธรรม ยดึถือฆราวาสธรรม คือ 
สจัจะ ทมะ ขนัติ จาคะ เป็นกฏเกณฑใ์นการปฏิบติัและใชข้นบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวัประสาน
ความสมัพนัธ์  เพือ่ให้ชุมชนถ้อยทีถ้่อยอาศัยกนั เอือ้เฟ้ือซ่ึงกนัและกนั  หลงัจากนั้นใชเ้วทีในการ
ประชุมใหญ่ของสมาชิกเป็นตวัช้ีขาด  ตามกฎระเบียบของเครือข่ายฯ ท่ีวางไว ้ เรียกวา่ใช ้   ศีล  ในการ
ปฏิบติัต่อกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เพื่อมวลสมาชิกไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม  

            2.   มีจิตสํานึกองค์กร   หรือเป็นองค์กรทีมี่จิตวญิญาณ  คือ สมาชิกกลุ่ม 
เครือข่ายสจัจะสะสมฯ มีจิตสาํนึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของเครือข่ายสจัจะ ฯ ดว้ยการถือหุน้กบัเครือข่าย  ก็
ตอ้งร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ   มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมรับผดิชอบปัญหาต่าง ๆ กบับุคคลอ่ืน ๆ   อยา่งเท่า
เทียมกนั  ยอมรับในศกัยภาพของกนัและกนัและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหวา่งกลุ่ม
สมาชิก ทาํใหส้มาชิก มีสมาธิ ในการร่วมกนั พร้อมมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม  หรือ
เครือข่ายร่วมกนั 
                          3.   มีจิตวญิญาณสหกรณ์    คือการท่ีสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ม มีความจงรักภกัดี
ต่อกลุ่ม  เสียสละทาํงานเพ่ือกลุ่มและเครือข่าย   หวงแหนเครือข่าย มีส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนัเรียกวา่มีจิต
วิญญาณสหกรณ์  คือความจงรักภกัดีแบบสหกรณ์ ( spirit of cooperative) 
                          4.   เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้     คือสมาชิกและคณะกรรมการร่วมกนัเรียนรู้ หรือ
เรียนรู้ร่วมกนัในการแกปั้ญหาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมี้ กฎระเบียบ   มีความต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา  รู้
ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  ซ่ึงอยูน่อกเหนือภารกิจของ 
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เครือข่าย  และความรู้เก่ียวกบัปัญหาใน นอกชุมชนท่ีจะมีเป็นผลดีผลเสียต่อสมาชิกและองคก์รจากการ
ส่งสมาชิก คณะกรรมการร่วมศึกษาดูงาน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ และนาํมาใคร่ครวญตรึก
ตรอง  ร่วมกนัตดัสินใจร่วมกนั  ผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดร่วมกนัในการ
ประชุมกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ทุกเดือน  หรือเม่ือมีกิจกรรมอ่ืน ๆ   เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย  ก่อให้เกดิปัญญา ในการแกปั้ญหาของเครือข่าย และคนในชุมชนได้
ตลอดเวลา  
                          5.  มีการจัดการเครือข่ายทีด่ี  คือ  สมาชิกคณะกรรมการของเครือข่ายมีความสามารถ
ในการจดัการตนเองและเครือข่ายตามท่ีได ้  เม่ือไดมี้โครงสร้างการดาํเนินงานชดัเจน และมีขอ้บงัคบั 
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย   สามารถปฏิบติัการทาํกิจกรรม วางแผนการทาํกิจกรรม    สามารถดาํเนินงาน
ไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน  สามารถประเมินผลการการดาํเนินงานเครือข่ายของตนเองได ้  ทาํใหส้มาชิกมี
ความเขา้ใจและพอใจการดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ มากยิง่ข้ึน  
                         6.  เป็นเครือข่ายคุณค่า  คือมีกระบวนการเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มและกลุ่มสจัจะฯใน
ต่างอาํเภอ เขา้ดว้ยกนั และองคก์รทางราชการ เอกชน  ดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการ
ทาํกิจกรรมกบัสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสมํ่าเสมอ ดว้ยความสมานฉนัท ์ ทาํใหเ้กิดการรวมจิตสาํนึกและจิต
วิญญาณของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย  ให้มีพลงัเข้มแขง็  
                         7.  มีภาวะผู้นํา  คือ ผูน้าํคือ       พระสุวรรณ์ คเวสโก    และคณะกรรมการ 
ดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิกไดดี้ ใหโ้อกาสสมาชิกไดแ้สดง
ความคิดเห็นไม่ผกูขาดความคิดหรือเป็นเจา้ขององคก์รเครือข่ายเพียงผูเ้ดียว พร้อมท่ีจะเรียนรู้
แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นและของกนัและกนัอยูเ่สมอ  
                        8.  เป็นเครือข่ายพึง่ตนเองได้  คือ  เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ มีความเขม้แขง็  
ทั้งในทางเศรษฐกิจ     ทาํกิจกรรมธุรกิจชุมชน หลายอยา่ง ก่อใหเ้กิดการประหยดั ลดรายจ่าย มีการออ
มมากข้ึนในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย  ทางการเมืองการปกครองการฝึกพื้นฐานประชาธิปไตยในองคก์รคือ
การบริหารกลุ่ม เครือข่ายโดยมีคณะกรรมการจากการเลือกของสมาชิกจากกลุ่ม  เลือกคนดี มีความ
ซ่ือสตัย ์ เขา้ไปทาํงานแทนตน  ในทางสงัคมและวฒันธรรม คือการรวมเครือข่ายเพื่อแกปั้ญหา และการ
มีคุณธรรม ตามหลกัศาสนาพทุธ การมีศีล และลดละอบายมุขมีเงินออมเหลือใชน้าํมาฝากสะสม ไดเ้ป็น
วฒันธรรมท่ีจะสืบทอดไปสู่ลูกหลานต่อไป ทั้งในยามปกติและประสบกบัภาวะวิกฤตต่าง ๆ กส็ามารถ
พึ่งตนเองและกลุ่มในชุมชนตนเองได ้
                      9.  เป็นเครือข่ายสงบสุข  กลุ่ม เครือข่ายเขม้แขง็เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันาคน คือ
สมาชิกและคณะกรรมการท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม  และมีความสุข  เม่ือคนมารวมกนัเป็นกลุ่ม เป็น
เครือข่าย สามารถมีปัญญาแกปั้ญหาของตนและผูอ่ื้นได ้  จากแสดงความคิดเห็นจาการจดัเวที
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุมประจาํเดือนของสมาชิกและคณะกรรมการ เครือข่ายทุกคนช่ืนชม  พอใจ
มากท่ีกลุ่ม และเครือข่ายสจัจะฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายสจัจะฯ ข้ึนในชุมชนป่ายาง   และ
ต่างๆ อาํเภอในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
                         10.   มีหลกัการบริหารจัดการทีด่ตีามแนวทางสหกรณ์ทีแ่ท้จริง  คือ เครือข่ายสจัจะฯ ได้
มีหลกัการบริหารจดัการ โดยคณะกรรมการทุกคนมีความสาํคญัเท่ากนั  ในการทาํงานทุกคนตอ้งรู้จกั
การบริหารจดัการ การเงิน บญัชี และมีอุดมการณ์ ความมี ศีลธรรม ซ่ือสตัย ์ใชห้ลกัการบริหารจดัการท่ี
ดี ( หลกัธรรมภิบาล) ทุกคน      การบริหารทุนดําเนินงาน      นําเงินกาํไรของสมาชิกกลุ่มกลบัคนืมา
เป็นต้นทุน  ไม่นําไปแบ่งปันจนกว่าเครือข่ายจะมีเงินทุนหมุนเวยีนพอในการผลติปุ๋ยชีวภาพอดัเม็ด  
                       11.  ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นหลกัในการทาํกิจกรรมทุกดา้น ใหส้มาชิกและ
คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี คนงานทุกกิจกรรม รู้จกัความพอเพียงพอดี ไม่โลภในการทาํกิจกรรมท่ีเห็นวา่
ไดก้าํไรดี  แต่ไม่มัน่คง  ไม่ประมาทในการลงทุนในกิจกรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายและกลุ่มตอ้งการก่อน
เท่านั้น   และมีภูมิคุม้กนัคือคิดวางแผนเผือ่เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสงัคมเปล่ียนแปลงจะตอ้ง
ไม่ทาํใหเ้ครือข่ายมีปัญหา  
                       12.  เป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื  เป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ขา้งตน้  
ทาํใหก้ลุ่ม  เครือข่ายดาํรงอยูแ่ละดาํรงต่อไปได ้ โดยไม่ล่มสลาย  อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื คือมีการ
พฒันาคนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี ปราศจากโรคภยั  (มีนํ้ า อาหารปลอดสารพิษ) ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ไดรั้บการพฒันาและรณรงคใ์หชุ้มชนปราศจากสารเคมี   สงัคมกลุ่มและเครือข่ายไดพ้ฒันา เรียนรู้
ตลอดเวลา  ในเวทีการประชุมแลกเปล่ียน     การไปศึกษาดูงานฝึกอบรม และการทาํการวิจยัร่วมกบั
สถานศึกษาต่าง ๆ  และมีการพฒันาเทคโนโลยผีสมภูมิปัญญาในกลุ่มสจัจะและเครือข่ายสจัจะฯ ในการ
ผลิต ปุ๋ย นํ้า  พืชผกั ถือวา่เป็นการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนืเพราะพฒันาแบบสมดุล คือพฒันาทุก ๆดา้นแบบ
องคร์วม ไปพร้อม ๆ กนั   นัน่เอง  
                          สรุป เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ไดมี้การดาํเนินงานการเงินชุมชนและธุรกิจชุมชนพร้อมทั้ง
สามารถพฒันาให ้คน สมาชิก (ทรัพยากรมนุษย์ )คณะกรรมการและประชาชน ในชุมชนดว้ยหลกัการ
ทางพทุธศาสนา  ทาํใหค้นในชุมชนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  มีความสุข   เครือข่ายเขม้แขง็สาํเร็จไดเ้พราะ
มีหลกัทางศาสนาและมีแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน มีวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมท่ีสามารถแกปั้ญหา
ความยากจนไดทุ้กมิติ และการมีกิจกรรมวงสมัพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนอยูต่ลอดเวลา
คณะกรรมการเครือข่ายมีการเรียนรู้ตลอดเวลา  เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ หลกัคิด หลกัวิชาและ หลกัวิธี
ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกได ้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถือวา่
บรรลุเป้าหมายของ การพฒันาขบวนการสหกรณ์   ทีค่วรมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาคนให้ปรากฏคุณค่า
สหกรณ์ในตัวคนอย่างแท้จริง    และสามารถทาํใหค้นพร้อมท่ีจะร่วมกนัพฒันากบัองคก์รอ่ืน ๆทั้ง
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เศรษฐกิจสงัคม การเมืองการปกครอง สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตวัอยา่งเครือข่ายท่ีควรจะ
เผยแพร่แนวคิดและวิธีการของกลุ่มและเครือข่ายท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาขบวนการพฒันากลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์เป็นเครือข่ายคุณค่าเพื่อ การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนื 
 
 
เครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร 
 

   ประวตัิความเป็นมาของเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร  
  

                           มีความเป็นมาจากเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกรดา้นการผลิต   เน่ืองจากผลิตผล
ดา้นการเกษตรของจงัหวดันครศรีธรรมราชมีหลากหลาย  เป็นจาํนวนมากตามสภาพพื้นท่ีเป็นสวน  ไร่ 
แถบภูเขา หรือทะเล เกษตรกรจึงทาํการแปรรูปวตัถุดิบมาเป็นอาหาร   ผลิตภณัฑข์องใช ้  ศิลปหตัถกรรม 
(วฒันธรรมภูมิปัญญาดงัเดิม)   ผสมกบันโยบายของรัฐในการส่งเสริมผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP)  เกิดข้ึนในแผนพฒันาฯท่ี   8-9   กลุ่มต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการตลาด การผลิต และทุน
ดาํเนินงาน   ทางราชการจึงไดส่้งเสริมใหมี้การรวมตวัเป็นเครือข่ายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์  ในระดบั 
ตาํบล ระดบัอาํเภอ และระดบัจงัหวดัโดยสาํนกังานพฒันาชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช  หรือเรียกวา่ 
กลุ่มหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (นตผ.)  ปรากฏวา่จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชน
ระดบัจงัหวดั 2  เครือข่าย  คือ   เครือข่ายภัณฑ์ชุมชน หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ   
เกิดข้ึนเพราะหน่วยงานภาครัฐริเร่ิมเป็นนโยบายของทางราชการ กบัรัฐบาล  โดยรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ  ในระดบัอาํเภอ  23 อาํเภอ  ตั้งข้ึนเม่ือ  3 ธนัวาคม 2548 มีกลุ่มอยูจ่าํนวน 52   กลุ่ม ทุนดาํเนินงาน 
2 ลา้น 5 แสน  ปัจจุบนัมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นอาคารจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน    บริเวณเรือนจาํเก่าของจงัหวดั
นครศรีธรรมราช          มีการจดักิจกรรมออกร้าน และนาํผลิตภณัฑส์มาชิกมาจาํหน่ายได ้ประมาณ 1 ปี   
ขอ้ดี ทาํใหส้มาชิกกลุ่มผลิตมีช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ เพิม่รายไดใ้หก้บัสมาชิก     แต่มีขอ้ดอ้ย
จากการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจน  คณะกรรมการไม่ทาํตามระเบียบขอ้บงัคบั  
สมาชิกไม่มีส่วนในการบริหารจดัการ     และหน่วยงานสนบัสนุนขาดความต่อเน่ืองชดัเจน    สถานท่ีจดั
จาํหน่ายเครือข่ายมีปัญหามีตน้ทุนสูง    และเจา้ของพื้นท่ีไม่มีความชดัเจนในการท่ีจะใหชุ้มชนเขา้มา
บริหารจดัการ    และขาดแคลนทุนในการดาํเนินงาน   สมาชิกจึงไม่มีความศรัทธาต่อเครือข่าย  การ
คดัเลือกสมาชิกกลุ่มท่ีจะไดร้างวลัพฒันาข้ึนไปเพ่ือใหเ้กรดระดบัดาวต่างๆ  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่มี
ความยติุธรรม  จากเจา้หนา้ท่ี และการสนบัสนุนของหน่วยงาน  จะสนบัสนุนแต่กลุ่มท่ีไดรั้บการคดัเลือก
เด่น ๆ ในการทาํการตลาด   การส่งเสริมการผลิตขาดความต่อเน่ืองและไม่ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
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สมาชิก   ทาํใหปั้จจุบนัเครือข่ายผลิตภณัฑฯ์  ดาํเนินงานลม้เหลว  จึงเป็นปัญหาดา้นการตลาดใหก้บักลุ่ม
สมาชิกท่ีทาํการผลิตผลิตภณัฑชุ์มชน  จึงมีสมาชิกบางส่วนมารวมกลุ่มกบั     เครือข่ายกลุ่มสตรีและ
เยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช    ยงัมีการรวมตวัเป็นเครือข่ายกนัแบบไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน  แต่มี
กลุ่ม องคก์รท่ีเกิดข้ึนมาจากการสนบัสนุนส่งเสริมของสหกรณ์การเกษตร และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   ในการแกปั้ญหาความยากจน รายได ้  เพื่อใหมี้รายไดเ้สริมกบักลุ่มแม่บา้นและการ
ฝึกอบรมเยาวชนสหกรณ์   ปัจจุบนัมีจาํนวน  62 กลุ่ม  ไดร้วมเป็นเครือข่ายจากการส่งเสริมของสาํนกังาน
สหกรณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช   เพราะวา่กลุ่มท่ีสามารถทาํการตลาดสามารถส่งสินคา้ไปจาํหน่าย
ภายนอกชุมชนไดมี้ ประมาณ 7-6 กลุ่ม  ส่วนใหญ่กลุ่มถนดัจะผลิตอยา่งเดียว แต่ไม่สามารถทาํการจดั
จาํหน่ายได ้  การเกิดเครือข่ายรวมตวักนัจึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับสมาชิกกลุ่มผลิตภณัฑ ์    ปัจจุบนัมีปัญหา
การบริหารจดัการของคณะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกจากลุ่มผลิตภณัฑ ์ ไม่มีอิสระในการบริหาร   
งบประมาณมีนอ้ย และการส่งเสริมของเจา้หนา้จะไม่มีการต่อเน่ือง   และไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
สมาชิก  สมาชิกเครือข่ายตอ้งการใหมี้การบริหารจดัการเครือข่ายใหมี้แผนกลยทุธ์ชดัเจน และสมาชิกมี
ส่วนร่วมในทุกดา้นพร้อมทั้งตอ้งการใหเ้กิดความยัง่ยนืของอาชีพคือการตอ้งการเผยแพร่ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป   และเครือข่ายการตลาดวสิาหกจิชุมชนผลติภณัฑ์กล้วยเลบ็มือนาง 
สวนจันทร์ศรี  อาํเภอพรหมครีี  ท่ีมีสมาชิกกลุ่ม ประมาณ 18 กลุ่ม   เห็นความสาํคญัของการรวมเครือข่าย
ผลิตภณัฑเ์พื่อทาํการผลิต และการตลาด    จากปัญหาดา้นการผลิตขาดแคลนวตัถุดิบกลว้ยเลบ็มือนาง   
ปัญหากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  ทาํการผลิตแปรรูปผลิตภณัฑไ์ม่ต่อเน่ือง  เม่ือราคายางพารา  ผลไมมี้ราคาสูง
ซ่ึงเป็นอาชีพหลกั  กจ็ะละท้ิงอาชีพรอง อาชีพเสริมทาํใหเ้ครือข่ายตอ้งการเขา้ร่วมกบัเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อ
ความมัน่คงทางการตลาดของกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายเอง    
                         เม่ือทีมวิจยัเปิดเวทีทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการวิจยักบักลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และ
เครือข่าย ในคร้ังแรก  สมาชิกเครือข่ายไดเ้ปิดวิสยัทศัน์ท่ีจะรวบเป็นเครือข่ายผลิตภณัฑก์นัใหม่  และ
จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แกนนาํกลุ่มเครือข่ายผลิตภณัฑท์ั้ง 3 ผลิตภณัฑ ์   ไดมี้การรับสมคัรสมาชิก
เครือข่าย  เพิ่มและร่วมวิจยักบัทีวิจยัโดยใช ้วิธีการ AIC ( Appreciation Influence Control) ถอดบทเรียน 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัจนเห็นส่วนท่ีดีและท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหส้มาชิกสามารถทาํ
การตลาด การผลิตไดดี้ข้ึน และกาํหนดความตอ้งการความคาดหวงัของสมาชิกเครือข่ายการตลาดใน
ความตอ้งการสร้างเครือข่ายคุณค่า และไดก้าํหนดใหมี้การสร้างปรัชญาวิสยัทศันว์ตัถุประสงค ์ และ
โครงสร้างองคก์รในการดาํเนินงานเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร  ข้ึนใหช้ดัเจนและได้
ประชุมกลุ่มยอ่ยคณะกรรมการเครือข่ายฯ   เพื่อจดัทาํวิสยัทศัน์  เป้าหมาย  วตัถุประสงคแ์ละภารกิจหลกั 
ขอ้บงัคบัของเครือข่าย จนสาํเร็จและไดห้าสมาชิกเพิ่มเติมจนมีสมาชิกของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์
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ชุมชนเมืองนคร   รูปแบบของการเช่ือมโยงเครือข่ายฯ ไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้แลว้       ส่วนกลุ่มเครือข่าย
ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายการตลาดฯ แสดงดงัตาราง  6      
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 การดาํเนินงานของเครือข่ายการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชนเมืองนคร 
 

                      ปรัชญา  วสัิยทศัน์เครือข่ายการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชนเมืองนคร  
 

 “บริหารเครือข่ายการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชนสู่การท่องเทีย่วโดยชุมชน  ส่งเสริม
สมาชิกให้เป็นองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 
 

                        เป้าหมาย 
 1    การใชท้รัพยากรร่วมกนักบักลุ่มองคก์ร ทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน  
 2.   การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  ใช.้....หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว 

                                       ทางการพฒันากลุ่มเครือข่าย  
                                 3.   ประโยชน์ท่ีไดร่้วมกนั  แบ่งปันดว้ยความยติุธรรม 
                                 4.   การเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบแข่งขนัดว้ยธุรกิจ  รวมตวัการตลาดในรูปแบบ 
                                        เครือข่าย 

6. เอ้ืออาทรต่อชุมชน/สงัคม 
7. การพฒันา/ส่งเสริมสมาชิกในทุก ๆ  ดา้น 

 

 รูปแบบการตลาด  ของเครือข่ายฯ 
 รับฝากขายและจดัจาํหน่าย ณ  สถานท่ีตั้งกลุ่ม  เครือข่ายของ  

สมาชิกเดิม  
 การตลาดแบบกองคาราวานตามเทศกาลต่าง ๆ  
 ฝากขายกบัเครือข่ายระดบัชุมชน  ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั และ

ภูมิภาค 
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 การออกร้านจากหน่วยราชการติดต่อประสาน 
 มีผูจ้ดัการการตลาดเครือข่าย   นาํผลิตภณัฑป์ระสานกบัองคก์ร 

ร้านคา้เอกชนระดบัภูมิภาค  
 จดัหาสถานท่ีจาํหน่ายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น เกาะลนัตา  

                                                           เกาะสมุย  
                         ปัจจุบนัเครือข่ายไดด้าํเนินรูปแบบการตลาดกบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มสมาชิกทุกรูปแบบท่ี
กล่าวมายกเวน้  การจดัหาสถานท่ีจาํหน่ายในแหล่งท่องเท่ียว   และท่ีปฏิบติัการตลาดเป็นประจาํกบักลุ่ม
สมาชิก คือการรับฝากขาย ณ กลุ่ม เครือข่ายสมาชิก การออกร้านงานเทศกาล  ระดบัอาํเภอ ระดบั
จงัหวดั และระดบัประเทศ ( เมืองทองธานี)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ภาพ 31 การออกร้านในเทศกาลของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑก์ลว้ยเลบ็มือนางสวนจนัทร์ศรี 
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 ระเบียบข้อบังคบัเครือข่ายการตลาดผลติภณัฑ์ฯ  
 
        ช่ือเครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร ช่ือยอ่วา่  คผน.  ตั้งอยูท่ท่ี  เลขท่ี  1  หมู่ท่ี  4  
ตาํบลท่าง้ิว  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  80280  โทรศพัท ์ 075 – 377 440,  06 – 7422705 
   ใชต้ราเป็นรูป.......  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช อยูต่รงกลางลอ้มรอบดว้ยผลิตภณัฑเ์ด่น
แต่ละเครือข่าย 
 

    วตัถุประสงค์ของเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร 
 
 1.  เป็นตวัแทนของสมาชิกเครือข่ายผลิตภณัฑใ์นระดบัจงัหวดั  และภูมิภาค  เพื่อดาํเนิน
กิจกรรมดา้นการผลิต  ดา้นการตลาด   
 2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในดา้นต่าง ๆ 
 3.  ส่งเสริมการผลิตของสมาชิกใหไ้ดรั้บมาตรฐานเป็นท่ีนิยมจากตลาด 
 4.  เพื่อประสานงานองคก์ร  แหล่งเงินทุน  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.  สนบัสนุนช่วยเหลือดา้นวิชาการ  พฒันาสมาชิกเครือข่ายใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้
 6.  จดัทาํขอ้มูลของสมาชิกเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการตลาด 
 7.  เพื่อประชาสมัพนัธ์เผยแพร่การดาํเนินงานของเครือข่าย 
 8. ประสานหน่วยงานองคก์รภาคเอกชนและองคก์รภาครัฐและส่วนทอ้งถ่ิน 
ทาํการศึกษาวิเคราะห์  วจิยัปัญหาในดา้นต่าง ๆ  ของเครือข่าย 
 9.   พฒันารูปแบบเครือข่ายฯใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

     สมาชิกและคณะกรรมการ 
 1.  สมาชิกของเครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชนนครศรีธรรมราช 
      1.1  สมาชิกสามญั  ไดแ้ก่  สมาชิกกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีลงทะเบียนกบัเครือข่าย 
      1.2  สมาชิกวิสามญั  ไดแ้ก่  สมาชิกเยาวชนหรือผูท่ี้ไม่มีสิทธิตามสมาชิกสามญั 
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      1.3  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไดแ้ก่  ผูท้รงคุณวฒิุ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกยอมรับใหเ้ป็น
สมาชิกได ้
 
 2.  ค่าลงทะเบียนเครือข่าย 
      2.1  ค่าลงทะเบียนสมาชิกเครือข่าย 
      2.2  ค่าบาํรุงเครือข่าย 
 3.  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดดว้ย 
      3.1  ตาย 
      3.2  ลาออกโดยยืน่หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการ 
      3.3  ขาดคุณสมบติัสมาชิก 
      3.4  ท่ีประชุมใหญ่ของเครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชนนครศรีธรรมราช  ลงมติใหล้บช่ือออก
จากทะเบียน 
 4.  สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
      4.1  มีสิทธิเขา้ใชส้ถานท่ีของเครือข่ายโดยเท่าเทียมกนั 
      4.2  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของเครือข่ายต่อคณะกรรมการ
เครือข่าย 
      4.3  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัและวิสามญัของเครือข่าย 
      4.4  สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือรับการเลือกตั้ง  แต่งตั้ง  เป็นคณะกรรมการของ
เครือข่ายและมีสิทธิออกเสียง  ลงมติต่าง ๆ  ในท่ีประชุมไดค้นละ  1  คะแนนเสียง 
      4.5  มีสิทธิเขา้ช่ือร่วมกนัอยา่งนอ้ย  1  ใน  5  ของสมาชิกสามญัทาํหนงัสือรับรองขอต่อ
คณะกรรมการใหจ้ดัประชุมวิสามญัได ้
      4.6  มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติัและขอ้บงัคบัของเครือข่ายโดยเคร่งครัด 
      4.7  มีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของเครือข่าย 
      4.8  มีหนา้ท่ีร่วมกิจกรรมท่ีทางเครือข่ายไดจ้ดัใหมี้ข้ึน 

 
 คณะกรรมการเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชน 

 
        มีคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีบริหารเครือข่ายฯ  มีจาํนวนอยา่งนอ้ย  9  คน  ไดม้าจากการ
เลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่ของเครือข่ายผลิตภณัฑ ์  มีวาระการบริหารเครือข่ายคราวละ  2  ปี  นบัตั้งแต่
วนัแต่งตั้ง  คณะกรรมการมีหนา้ท่ี 
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 1.  ประธานเครือข่ายมีหนา้ท่ีในการบริหารกิจกรรมของเครือข่ายเป็นตวัแทนของเครือข่าย
ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก   เป็นประธานในการประชุมเครือข่าย 
 2.  รองประธานเครือข่ายทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยในการบริหารกิจกรรม  ปฏิบติัตามหนา้ท่ี
ประธานไดม้อบหมายและทาํหนา้ท่ีแทนเม่ือประชาชนเครือข่ายไม่อยู ่
 3.  เลขานุการ  ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการของเครือข่าย  ปฏิบติัตามคาํสัง่ของประธานเป็น
เลขาในการประชุมของเครือข่าย 
 4.  ฝ่ายทะเบียน  ทาํหนา้ท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลของสมาชิกกลุ่มองคก์รทั้งหมด  ประสานงานกบั
เหรัญญิกในการเกบ็ค่าลงทะเบียนสมาชิก 
 5.  ฝ่ายเหรัญญิก  ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงินทั้งหมดของเครือข่าย  เป็นผูท้าํบญัชีรายรับรายจ่าย  
เกบ็เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของเครือข่ายไวเ้พื่อตรวจสอบ 
 6.  ฝ่ายการตลาด  ทาํหนา้ท่ีติดต่อกบัเครือข่ายภายนอกในการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ละติดต่อ
ประสานงานในการส่งผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่ายต่างจงัหวดัและภายในจงัหวดั 
 7.  ฝ่ายประชาสมัพนัธ์  ทาํหนา้ท่ีเผยแพร่กิจกรรมและช่ือเสียงเกียรติคุณของเครือข่ายให้
สมาชิกและบุคคลทัว่ไปไดรู้้จกัหลากหลาย 
 8.  ฝ่ายส่งเสริมทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ  จดัหาความรู้ใหก้บัสมาชิก  ประสานงาน
หน่วยงานมาเป็นวิทยากร  ความรู้  เทคนิคใหม่ ๆ  ของผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
 9.  ฝ่ายเยาวชนทาํหนา้ท่ีจดัใหค้วามรู้ทายาท  กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละเยาวชนท่ีสนใจในการจดั
กิจกรรมของเครือข่ายผลิตภณัฑเ์ขา้ร่วมฝึกอบรม 
 

    การดําเนินงานของเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร 
 
 1.  ทุนของเครือข่ายมาจากดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
      1.1  สมาชิกเครือข่ายถือหุน้  หุน้ละ  50  บาท  อยา่งนอ้ย  50  หุน้ 
      1.2  ค่าธรรมเนียมคนละ  100  บาท 
      1.3  เงินกูจ้ากหน่วยงานราชการหรือเอกชน 
      1.4  เงินบริจาค/งบประมาณจากการสนบัสนุนจาก................. 
      1.5  กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 
 2.  รายได ้
      2.1  ค่าธรรมเนียม 
      2.2  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
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      2.3  จากดอกเบ้ีย 
      2.4  จากส่วนอ่ืน ๆ 
 3.  รายจ่ายจากการดาํเนินงานทุกดา้น 
      -  ทะเบียนกลุ่ม 
 4.  การเกบ็รักษาเงินรายไดแ้ละรายจ่ายของเครือข่าย 
      4.1  กรรมการเกบ็รักษาเงิน  มีกรรมการดูแลชดัเจน 
      4.2  การสัง่จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงิน  ตอ้งเบิกจ่าย  2  ใน  3  ของคณะกรรมการเกบ็รักษา
เงิน  สัง่จ่ายตอ้งผา่นธนาคารทุกคร้ัง 
  - มีการรายงานฐานะการเงินในท่ีประชุมใหญ่ทุกคร้ัง  เพื่อตรวจสอบการเงิน 
            -ใหต้ั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ  1  ชุด  เพื่อความโปร่งใส 
 
 

 การจัดสรรกาํไรและผลประโยชน์ให้สมาชิก 
 
 กาํไรท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานของเครือข่ายฯ  จะนาํไปจดัสรรดงัน้ี 
 1.  เงินสาํรองไวไ้ม่ตํ่ากวา่  10% 
 2.  ทุนอุดหนุนเครือข่าย  20% 
 3.  ปันผลหุน้  %  ตามความเหมาะสม  30% 
 4.  โบนสัคณะกรรมการ  20% 
 5.  ทุนสวสัดิการสมาชิก  15% 
 6.  ทุนการกศุล  5% 
 การประชุมคณะกรรมการ  มีการประชุม  2  เดือนต่อคร้ัง  มีกรณีจาํเป็นเรียกประชุมไดต้าม
ความเหมาะสม  คณะกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด  จึงจะถือวา่มี
เสียงขา้งมาก  คณะกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเท่ากนัใหป้ระธาน
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ประธานเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนนคร รักษาการตามระเบียบขอ้บงัคบัน้ี  ใหมี้
อาํนาจตีความวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  คาํวินิจฉยัของประธานเครือข่าย
ผลิตภณัฑชุ์มชนนครศรีธรรมราชถือวา่เป็นท่ีสุด 
 บทเฉพาะกาล ระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัน้ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดโ้ดยข้ึนอยูก่บั
ท่ีประชุมมีมติ 
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               กลุ่มสมาชิก               กลุ่มสมาชิก             กลุ่มสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  32  แสดงโครงสร้างการดาํเนินงานของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร 
 
 
 

ท่ีประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 
1.  ประธาน 
2.  รองประธาน 
3.  เลขานุการ 
4.  เหรัญญิก 
5.  กรรมการ 

ท่ีปรึกษาและองคก์รสนบัสนุน 
1.  สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั      
คุณอวยชยั  ยอดแกว้   
2.  ผศ.ยนิดี  เจา้แกว้ 
3.  คุณทวี  วิริยะทูรย ์
4.   สาํนกังานพฒันาชุมชน
นครศรีธรรมราช 
5.  องคก์รฯลฯ 

ฝ่าย 
เลขานุการ 

ฝ่าย 
การเงิน/บญัชี 

ฝ่าย 
การตลาด 

ฝ่าย 
ประชาสมัพนัธ์ 

ฝ่าย 
ส่งเสริมสมาชิก 
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 แนวทางการหนุนเสริมของทมีวจัิยทีมี่ต่อเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ฯ 
                                 1.   ภารกิจของทีมวิจัยในการสร้างเครือข่ายคุณค่าให้กับเครือข่ายการตลาด
ผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร คือ การจดัเวที และการหนุนเสริมใหเ้กิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้   การสร้างกล
ยุทธ์ วิสัยทศัน์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายคุณค่า  แก่ผูน้ํากลุ่ม  
องคก์ร  สหกรณ์ และเครือข่าย 
                           2.  การหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายฯ พฒันากลุ่มสมาชิกใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะ  การ
ดาํเนินงานและใชแ้นวคิดอุดมการณ์สหกรณ์ และการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหส้ามารถ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจสงัคมในครอบครัวสมาชิกกลุ่ม 
                          3.    เผยแพร่วิสยัทศัน์ แนวคิด “ เครือข่ายคุณค่า”  และแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย
คุณค่าและผา่นกลไกส่ือประชาสมัพนัธ์และเวทีวิชาการรูปแบบต่าง ๆ แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และขบวนการสหกรณ์  
                         4. พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมอาชีพผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อการเรียนรู้เป็นการศึกษานอก
ระบบ ฝึกทกัษะใหเ้ป็นอาชีพเสริมใหก้บันกัศึกษา และประชาชนในการแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน  และ
เครือข่ายในเร่ืองการพฒันาโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการเครือข่ายคุณค่า  ร่วมกบัเครือข่าย
การตลาดฯ และสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน สถาบนัดา้นวชิาการ
จากมหาวิทยาลยั และองคก์รต่าง ๆ  
                         5.  หนุนเสริมใหมี้การพฒันาตวัช้ีวดัความสาํเร็จของรูปแบบเครือข่าย และโครงการของ
เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของเครือข่ายท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนครอยา่งต่อเน่ือง 
                         6.  สนบัสนุนการศึกษา วจิยัพฒันาการผลิต  การบริหารจดัการกลุ่มสมาชิกเครือข่ายใน
หลกัการของเครือข่ายคุณค่าร่วมกบัสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ  
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  ปัจจัยความสําเร็จของเครือข่ายการตลาดผลติภณัฑ์ฯ  
 

                                      เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์  มีปัจจยัท่ีทาํใหเ้ครือข่ายฯประสบความสาํเร็จ  
ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัท่ีถือไดว้า่เป็นเครือข่ายเขม้แขง็ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด  การพฒันารูปแบบเครือข่าย
พนัธมิตร  ดงัน้ี  

1. มีจิตวญิญาณสหกรณ์    คือการท่ีสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ม มีความ 
จงรักภกัดีต่อกลุ่ม  เสียสละทาํงานเพ่ือกลุ่มและเครือข่าย หวงแหนเครือข่าย มีส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนั
เรียกวา่มีจิตวญิญาณ    

2. เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้    คือสมาชิกเครือข่ายช่วยกนัเรียนรู้ หรือเรียน 
เป็นกลุ่ม  มีความต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา  รู้ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทางเศรษฐกิจการตลาด  สงัคม การเมือง  
ซ่ึงอยูน่อกเครือข่าย  และความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัหรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บร่วมกนั  ตดัสินใจร่วมกนั  
ผา่นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลความคิดร่วมกนัในการประชุมกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ทุก2เดือนคร้ัง  
หรือเม่ือมีกิจกรรมอ่ืน ๆ   เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม  ก่อให้เกดิ
ปัญญา ในการแกปั้ญหาของเครือข่ายไดต้ลอดเวลา  

3. มีการจัดการเครือข่ายทีด่ี  คือ  สมาชิกคณะกรรมการของเครือข่ายการตลาดฯ  
มีความสามารถในการจดัการตนเองและเครือข่ายตามท่ีได ้  วางวิสยัทศัน์  ปรัชญา และเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ ไดด้ว้ยคณะกรรมการเครือข่ายเอง   จดักระบวนการกิจกรรมการตลาดดาํเนินงานและ
ประเมินผลการพฒันากลุ่มและเครือข่ายของตนเองได ้ ทาํใหเ้ครือข่ายมีประสิทธิภาพมากอยูเ่สมอ  

4. มีหลกัการอุดมการณ์ทีด่ี  คือ กลุ่มและเครือข่ายการตลาดฯ ใชห้ลกัเอ้ืออาทร 
ต่อกลุ่มสมาชิกและนาํ วิสยัทศัน์ ของเครือข่ายฯ มาเป็นขอ้ดาํเนินภารกิจท่ีดาํเนินกิจกรรมของเครือข่าย  
ระเบียบขอ้คบัมาคณะกรรมทั้งหมดลงความเห็นร่วมกนั  

5. เป็นเครือข่ายคุณค่า  คือมีกระบวนการเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มและในต่าง 
อาํเภอ เขา้ดว้ยกนั และองคก์รทางราชการ เอกชน  ดว้ยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการทาํ
กิจกรรมกบัสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสมํ่าเสมอ ดว้ยความสมานฉนัท ์ ทาํใหเ้กิดการรวมจิตสาํนึกและจิต
วิญญาณของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย  ให้มีพลงัเข้มแขง็  

6. คณะกรรมการมีภาวะผู้นํา  คือ ผูน้าํ คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสจัจะฯ   
ส่วนใหญ่มีวิสยัทศัน์  มีมานะและอดทน เป็นผูป้ระสานความคิดของกลุ่มสมาชิกสมาชิก ใหโ้อกาส
สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นไม่ผกูขาดความคิดหรือเป็นเจา้ของกลุ่ม เครือข่ายเพียงผูเ้ดียวพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น 
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7. เป็นเครือข่ายพึง่ตนเองได้  คือ  เครือข่าย มีเป้าหมายใหเ้กิดความเขม้แขง็แก่ 
กลุ่มสมาชิก และเครือข่าย   ด้านทางเศรษฐกจิ การทาํกิจกรรมธุรกิจชุมชน หลายอยา่ง ก่อใหเ้กิดการ
ประหยดั ลดรายจ่าย ในการทาํการตลาดระหวา่งสมาชิก  โดยการฝากขายผลิตภณัฑ ์ ในกลุ่มสมาชิก
เครือข่าย    การปกครองการควบคุมดูแลสมาชิก เป็นการฝึกพื้นฐานประชาธิปไตยในองคก์ร     คือการ
บริหาร เครือข่ายโดยมีคณะกรรมการจากการเลือกของสมาชิกจากกลุ่ม  เลือกคนดี มีความซ่ือสัตยเ์ขา้
ไปทาํงานแทนตน  ในทางด้านสังคมและวฒันธรรม คือการรวมเครือข่ายเพื่อแกปั้ญหา และการมี
คุณธรรมเอ้ืออาทร ต่อกนัและฝึกใหส้มาชิกกลุ่มลดละอบายมุข ไดเ้ป็นวฒันธรรมท่ีจะสืบทอดไปสู่
ลูกหลานต่อไป ทั้งไดจ้ดัการอบรมการฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มเยาวชน อยูเ่ป็นประจาํ 
เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัใหก้บัสมาชิกและประชาชนไดมี้อาชีพเสริม เม่ืออาชีพหลกัอาจจะไม่มัน่คง  ทั้งใน
ยามปกติและประสบกบัภาวะวิกฤตต่าง ๆ กส็ามารถพึ่งตนเองและเครือข่ายได ้

8. เป็นเครือข่ายสงบสุข  กลุ่ม เครือข่ายเขม้แขง็เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพฒันา 
คน คือสมาชิกและคณะกรรมการท่ีมีความเขา้ใจ มีวตัถุประสงค ์ ความตอ้งการและปัญหาเหมือนกนั  
การมีคนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม พดูภาษาเดียวกนัได ้  เม่ือมารวมกนัเป็นกลุ่มสมาชิกเป็นเครือข่าย  
สามารถมีปัญญาแกปั้ญหาของตนและผูอ่ื้นได ้  จากผลการจดัเวทีสมาชิกมีความคิดเห็น ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินงาน เครือข่ายทุกคนอยา่งช่ืนชม  พอใจในการรวมเครือข่ายการตลาดฯ ไดย้นิดีให้
การร่วมมือเสมอแมโ้ครงการวิจยัจะผา่นไป หรือไม่มีเงินจากทางการสนบัสนุน  ไดด้าํเนินกิจกรรมกลุ่ม 
เครือข่ายสจัจะฯข้ึนในชุมชนป่ายาง   และต่างๆ อาํเภอในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

9. มีหลกัการบริหารจัดการทีด่ีตามแนวทางสหกรณ์ทีแ่ท้จริง  คือ เครือข่าย 
การตลาดฯ ไดมี้หลกัการบริหารจดัการ โดยคณะกรรมการทุกคนมีความสาํคญัเท่ากนั  ในการทาํงานทุก
คนตอ้งรู้จกัการบริหารจดัการ   และมีอุดมการณ์   ความมี ศีลธรรม ซ่ือสตัย ์ความโปร่งใส  มีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน         และร่วมรับประโยชน์ดว้ยความยติุธรรม            ใชห้ลกัการบริหารจดัการท่ีดี       
(หลกัธรรมภิบาล) กบัสมาชิกเครือข่ายทุกกลุ่มเท่าเทียมกนั  แมเ้ป็นกลุ่มเลก็ ๆ ท่ีไม่สามารถทาํการตลาด
ไดเ้ลย  ไม่แยกชั้นสมาชิกวา่มีดาว ก่ีดาว  อยูข่ ั้นระดบัอะไร  กใ็หเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายและจะหา
วิธีการพฒันาการผลิต การตลาด   กลุ่มสมาชิกอยูเ่สมอ     

10. ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นหลกัในการทาํกิจกรรมทุกดา้น ใหส้มาชิก 
และคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี คนงานทุกกิจกรรม รู้จกัความพอเพยีงพอดี ไม่โลภในการทาํกิจกรรมท่ี
เห็นวา่ไดก้าํไรดี  แต่ไม่มัน่คง  ไม่ประมาทในการลงทุนในกิจกรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายและกลุ่มตอ้งการ
ก่อนเท่านั้น   และมีภูมิคุม้กนัคือคิดวางแผนเผือ่เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสงัคมเปล่ียนแปลง
จะตอ้งไม่ทาํใหเ้ครือข่ายมีปัญหา  
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11. เป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื   เป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  
ขา้งตน้  ทาํใหก้ลุ่มเครือข่ายดาํรงอยูแ่ละดาํรงต่อไปได ้  โดยไม่ล่มสลาย  อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื 
คือมีการพฒันาคนทั้งท่ีเป็นสมาชิก  และเยาวชน รุ่นใหม่เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาคนรุ่นเก่าไวต่้อไป  ใน
การผลิตแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีใชภู้มิปัญญาชาวบา้น   และพร้อมจะพฒันาเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน กบั
สถานศึกษาต่อไป  
 
                          สรุป เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร ไดมี้การดาํเนินงานกิจกรรมทางการ
ตลาด การผลิตของกลุ่มสมาชิก  แต่ใชห้ลกัการบริหารจดัการ  เครือข่ายแบบมีคุณธรรม เอ้ืออาทร และมี
วิสยัทศัน์ เป้าหมายชดัเจนสามารถพฒันาให ้คน สมาชิก (ทรัพยากรมนุษย์ ) และกิจกรรมไปพร้อม ๆ 
กนั  ทาํใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  มีความสุข    เครือข่ายการตลาดจะมีความเขม้แขง็ ประสบ
ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวจึ้งจะถือวา่บรรลุเป้าหมายของ เครือข่ายคุณค่า  และสามารถทาํใหค้น
ทุกฝ่ายพร้อมท่ีจะร่วมกนัพฒันาดา้นอ่ืน ๆ อีกคือ   ทั้งเศรษฐกิจสงัคม  การเมืองการปกครอง และ
ส่ิงแวดลอ้ม  นบัวา่เป็นตวัอยา่ง เครือข่ายท่ีควรจะเผยแพร่แนวคิดและวธีิการของและเครือข่ายท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันาขบวนการสหกรณ์   เป็นเครือข่ายคุณค่า  เพื่อการพฒันากลุ่ม เครือข่ายให้
เขม้แขง็ย ัง่ยนืเป็นแบบอยา่ง 
 
 
 
เครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว  อาํเภอทุ่งสง  
 

   ประวตัิความเป็นมาของตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว  
 

ประวติัตาํบลเขาขาว คาํว่า  “เขาขาว”  หมายถึง  ภูเขาลูกหน่ึงที่ปู่ขาวใช้เป็นสํานัก    
บําเพ็ญศีลภาวนาจนญาณบารมีของท่านแก่กล้า  ในที่สุดปู่ขาวก็หายไปอย่าง
ปาฏิหาริย์  โดยไม่ปรากฏให้ผู้ ใดได้พบเห็น  แต่เม่ือถึงวันพระทุกคร้ังจะมีเสียง
ตะโกนออกมาจากยอดเขาให้ลูกหลานของท่านได้ยินเสมอ ( สัมภาษณ์ ท้ิงรัตนบุรี 
และจากเวทีสมัมนาผูน้าํ 21 กรกฎาคม 2549 ) 

 ตาํบลเขาขาว  เป็นตาํบลหน่ึงข้ึนกบัอาํเภอทุ่งสง  แยกมาจากตาํบลนาโพธ์ิ  อาํเภอทุ่ง
สง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ประมาณ  พ.ศ. 2521  มีหมู่บา้นในการปกครอง  5  หมู่บา้น  มีกาํนนัคือกาํนนั
ผอ่ง  ยอ้ยคาํ เป็นกาํนนัคนแรกเม่ือปี  พ.ศ. 2528  กาํนนัผอ่ง  ยอ้ยคาํ  ไดเ้กษียณอาย ุ ท่านกาํนนัสมบูรณ์
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ไดรั้บเลือกข้ึนเป็นกาํนนัตาํบลเขาขาว  มีหมู่บา้นในการปกครอง  12  หมู่บา้นไดพ้ฒันาตาํบลหลาย ๆ 
ร่วมกบัองคก์รในพื้นท่ี  

 ทีต่ั้ง  อาณาเขตและลกัษณะภูมิประเทศ 

          ตาํบลเขาขาวเป็นหน่ึงใน  13  ตาํบลของอาํเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  อยูห่่าง
จากท่ีวา่การอาํเภอทุ่งสงประมาณ  20  กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด  54,944  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบล
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ จด ตาํบลนาโพธ์ิ  ตาํบลแกว้แสน  อาํเภอนาบอน 
 ทิศใต ้ จด ตาํบลนาไมไ้ผ ่ อาํเภอทุ่งสง  ตาํบลบางขนั  อาํเภอบางขนั 
 ทิศตะวนัออก จด ตาํบลนาโพธ์ิ  ตาํบลควนกรด  ตาํบลนาไมไ้ผ ่
 ทิศตะวนัตก จด ตาํบลกรุงหยนั  อาํเภอทุ่งใหญ่  อาํเภอนาบอน 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ภาพ  33   แสดงแผนท่ีตาํบลเขาขาว   อาํเภอทุ่งสง   
                                   
 



 109 

 
                               ลักษณะภูมิประเทศ  ตาํบลเขาขาวมีลกัษณะทางกายภาพเป็นท่ีราบสูงและมีพื้นท่ี
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าทะเล และมีลมมรสุม    ทาํใหเ้หมาะแก่การปลูกพืชโดยตลอด
เฉพาะพืชยืนตน้   เช่น  ยางพารา  ไม้ผล  ปาล์มนํ้ ามนั  และมีพื้นท่ีราบระหว่างภูเขาบา้งเล็กน้อย  
สามารถทาํนาได ้   แต่ในปัจจุบนัเกือบไม่มีการทาํนาหลงเหลืออยูใ่นพื้นท่ีเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีปลูกขา้ว
ใชต้น้ทุนสูง      และขา้วจากภาคกลางตน้ทุนตํ่ากว่า จึง ไดป้รับเปล่ียนเป็นการปลูกพืชอย่างอ่ืนแทน  
เช่น  ยางพารา  ปาลม์นํ้ามนั  หรือจุดบ่อเล้ียงปลา 
                        ฤดูกาล   ของตาํบลเขาขาวเหมือนกบัฤดูกาลอาํเภออ่ืน ๆ ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ฤดูคือ 
          1.   ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคมถึงเดือนพฤษภาคม   ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนฤดู  มรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและอากาศเร่ิมร้นและมีอากาศร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 
                            2.  ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้          พดัปกคลุมประเทศไทยทาํใหฝ้นตกทัว่ไปและในช่วงฝนมีความกดอากาศท่ีปก
คลุมภาคใตเ้ป็นระยะ ๆ  อีกดว้ย   ดงันั้นจึงทาํให้ฝนตกมากและเน่ืองจากจงัหวดันครศรีธรรมราชตั้งอยู่
ทางตะวนัออกของภาคใต ้     จึงทาํให้ไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผ่านอ่าวไทย
อยา่งเตม็ท่ี ทาํใหฝ้นตกมากในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม      ดว้ยสาเหตุน้ีจึงทาํใหอ้าํเภอทุ่งสงไม่มี
ฤดูหนาวมีเพียงฤดูร้อนและฤดูฝนท่ียาวนาน 
          ปริมาณนํ้าฝน   จากสถิติอากาศตําบลเขาขาวจะมีฝนตกตลอดปีในฤดูมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  จะมีฝนตกชุกกว่าลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ ซ่ึงไดรั้บกระแสลมจากมรสุมน้ีเตม็   
ท่ีทาํใหป้ริมาณนํ้าฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  639.7  มิลลิลิตร  ส่วนใหญ่มรสุมทาง
ตะวนัตกเฉียงใตมี้ในตกนอ้ย      เพราะมีแนวภูเขาตะนาวศรีกั้นขวางทาํใหไ้ดรั้บกระแสลมจากมรสุมน้ี
ไม่เตม็ท่ี  เดือนท่ีฝนตกนอ้ยท่ีสุดคือเดือนกุมภาพนัธ์  มีค่าเฉล่ีย  34.6  มิลลิลิตร  ส่วนปริมาณนํ้ าฝน
เฉล่ียรวมตลอดปีปริมาณ  2,364.2  มิลลิลิตร 
                        อุณหภูมิ  อุณหภูมิของกลุ่มพื้นท่ีศึกษามีค่าเฉล่ียตลอดปีประมาณ  27.2  องศาเซลเซียส             
เน่ืองจากตาํบลกะปางตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผา่น
อ่าวไทย  ทาํใหไ้ดรั้บไอนํ้าและความชุ่มช้ืนมาก  ซ่ึงมีอุณหภูมิตลอดทั้งปีไม่สูงมากนกั  เดือนท่ีอุณหภูมิ
สูงสุดคือเดือนเมษายนเฉล่ีย  28.4  องศาเซลเซียส  และตํ่าสุดในเดือนธนัวาคม  25.7  องศาเซลเซียส 
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 สภาพทางเศรษฐกจิ 

         การประกอบอาชีพและรายได้ของประชากรตาํบลเขาขาว  จะประกอบอาชีพทาํ
การเกษตร  99%  ของประชากรทั้งหมด  ซ่ึงพื้นท่ีเกษตรกรมากท่ีสุดคือ  ยางพารา  สวนผลไม ้ ไมย้ืน
ตน้นั้นจะปลูกเพียงเล็กน้อย   ตามบริเวณหัวไร่ปลายนาและบริเวณหลงับา้น  รายไดส่้วนใหญ่ของ
ประชากรกไ็ดม้าจากการขายผลผลิตทางดา้นการเกษตร      ท่ีดินท่ีใชท้าํการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นของ
ตนเองประมาณครัวเรือนละ  5-10  ไร่ข้ึนไป  จนถึง  80  ไร่มีบางส่วน  ท่ีเช่าท่ีดินแต่เป็นจาํนวนนอ้ย   
แรงงานในการผลิตจะใช้คนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่  มีการจ้างชาวพม่ามารับจ้างกรีดยางบา้ง
เลก็นอ้ย รายไดใ้นครัวเรือนตั้งแต่  5,000 บาท   ข้ึนไปจนถึง  50,000  บาท  มีการประกอบอาชีพเสริม
ของแม่บา้นบา้ง เช่น การทาํเคร่ืองแกง กลุ่มวฒันธรรม กลุ่มผลิตไมด้อกไมป้ระดบั  กลุ่มเล้ียงแพะ  เล้ียง
ปลา   

 ประชากรและการศึกษา 

         ในยุคสมยัแรก ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณตาํบลเขาขาวนั้น  มีประมาณ  7  ครัวเรือน  
ลว้นเป็นลูกหลานของปู่ขาวทั้งนั้น  จึงตั้งช่ือภูเขาลูกน้ีว่า  เขาขาว  และถือว่าเป็นสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งหน่ึงของตาํบลเขาขาว  ( สมัภาษณ์  ท้ิง  รัตนบุรี  21  กรกฎาคม  2549) 
                          ประวติัของคนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี  จากการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ  ท่ี
ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา    บุคคลท่ีเป็นเช้ือสายดั้งเดิม เป็นลูกหลานของคนถ่ินเดิม  ท่ีปัจจุบนัท่ียงัมีชีวิตอยู ่ 
ไดแ้ก่กลุ่มตระกลูและครอบครัวบุคคลดงัต่อไปน้ีคือ 
               1.  นายคล่อง  รัตนบุรี         2.  นางเคล่ือน  รัตนบุรี 
               3.  นายแกน  รัตนพนัธ์      4.  นายไสว  รัตนพนัธ์ 
               5.  นายสมนึก  สมศกัด์ิ       6.  นายท้ิง  รัตนบุรี   (ผูใ้หส้มัภาษณ์ 21 กรกฎาคม 2549) ) 
                                 ต่อมามีผูค้นท่ีอพยพเขา้มาอยู่  ในตาํบลเขาขาวมากข้ึน ในช่วงท่ีมีการจดัสรรท่ีดินทาํ
กิน ใหก้บัผูท่ี้ไม่มีท่ีดิน      ในรูปแบบสหกรณ์นิคม   ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากอาํเภอปากพนงั  อาํเภอเชียรใหญ่  

อํา เภอหัวไทร  อํา เภอฉวางอํา เภอพิ ปูนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และอํา เภอระโนด                                  

จงัหวดัสงขลา        โดยปัจจุบนัมีท่ีอยูก่ระจดักระจายภายใน       12  หมู่บา้นของตาํบลเขาขาว   ส่วน
สาเหตุท่ีอพยพเขา้มา  เพื่อจบัจองท่ีดินเป็นท่ีอยูอ่าศยั   และประกอบอาชีพทาํสวน  เน่ืองจากการทาํนาใน
พื้นท่ีลุ่มนํ้ าปากพนงัไม่ไดผ้ล  ปัจจุบนัมีจาํนวนประชากร  2,467  ครัวเรือน  จาํนวน  15,444  คน  เป็น
ชาย  7,651  คนหรือร้อยละ 49.56  หญิง  7,788  คนร้อยละ 50.44  และเป็นคนชรา  1,401  คนร้อยละ 9.07 

(แสดงรายละเอียดครัวเรือนและจาํนวนประชากรในหมู่บา้น จากตาราง  9) 
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                  ภาพ  34    แสดงภาพ “เขาขาว”  ท่ีมาแห่งตาํนาน ช่ือบา้นนามเมือง ตําบลเขาขาว   
 

 

    วฒันธรรม ประเพณ ีความเช่ือของคนในตําบลเขาขาว  

            ประชากรตาํบลเขาขาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และยงันับถือปู่ทวดเขาขาว  ครู
หมอ  พ่อท่านคลา้ย  ปู่หมอย่าหมอ  เป็นท่ีเคารพสักการะของคนในตาํบล  มีปัญหาท่ีแกไ้ขโดยปกติ
ไม่ไดก้จ็ะบนบานศาลกล่าว  ส่วนประเพณีกมี็คลา้ย ๆ  กบัในตาํบลอ่ืน ๆ  เช่น  ประเพณีสงกรานต ์ เดือน
สิบ  ชกัพระ  ลอยกระทง  และวนัปีใหม่    ยงัมีการใชห้มอตาํแยและหมอพื้นบา้นรักษาคนไข ้ และคลอด
ลูกอยู่บา้ง  ซ่ึงในตาํบลเขาขาวมีสถานีอนามยัประจาํตาํบล  2  แห่งก็ตาม (เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผูน้าํ  

กลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ 26-28 กรกฎาคม 2549)  
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                 ตาราง   7  แสดงจาํนวนครัวเรือน   และจาํนวนประชากร  ตาํบลเขาขาว  จาํแนกตามหมู่บา้น 

 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

(คน) 
ชาย 
(คน) 

หญงิ 
(คน) 

คนชรา 
(คน) 

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

บา้นทรายขาว 
บา้นไสสา้น 
บา้นสหกรณ์ 
บา้นสหกรณ์นิคม 
บา้นหินราว 
บา้นอ่าวมิน 
บา้นเขาตาว 
บา้นพรนา 
บา้นไร่เหนือ 
บา้นทนักลาง 
บา้นนอกไร่ 
บา้นหว้ยหินดาน 

287 
272 
254 
243 
260 
214 
270 
176 
157 
102 
137 
94 

1,734 
1,716 
1,544 
1,707 
1,625 
1,254 
1,756 
1,077 
880 
626 
888 
635 

866 
861 
731 
843 
806 
627 
881 
536 
437 
302 
439 
322 

871 
854 
782 
863 
846 
627 
874 
540 
443 
324 
449 
315 

131 
134 
127 
190 
161 
101 
195 
96 
70 
51 
85 
60 

รวม 2,467 15,439 7,651 7,788 1,401 
ร้อยละ  100 49.56 50.44 9.07 

 
ทีม่า  :  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว 
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 กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในตําบลเขาขาว  
                           ตาํบลขาว เป็นตาํบลท่ีมีพื้นท่ีอยู่ในแดนดาํเนินงานของนิคมสหกรณ์ทุ่งสง   ท่ีมี

แดนดาํเนินงานหลาย อาํเภอใกลเ้คียง      มาตั้งแต่ประเทศไทยเร่ิมประกาศใชพ้ระราชกิจจานุเบกษา  
นิคมสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2497   เพื่อจดัรูปท่ีดินในท่ีว่างเปล่าเส่ือมโทรมใหก้บัเกษตรกร   และไดมี้สหกรณ์
นิคมทุ่งสง ตั้งข้ึนเป็นองคก์รสหกรณ์จดทะเบียนเป็นแห่งแรกในตาํบลเขาขาว ใน ปี พ.ศ. 2499   ต่อมามี
สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จาํกัด  สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยาง จดทะเบียนจัดตั้ งต่อมาข้ึน
ประมาณ ปี พ.ศ. 2538เป็นตน้มา  ปัจจุบนัมีจาํนวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง      ในตาํบลเขาขาวและ
สหกรณ์การเกษตรเขาขาว 5 สหกรณ์     มีกลุ่ม องคก์รท่ีเป็นสหกรณ์ภาคประชาชน   ประกอบดว้ย     
เช่นธนาคารหมู่บ้านเข้ามาจัดตั้ งโดยการนําของ คุณเจิม บุญรอด   เป็นผูน้ําธรรมชาติ  และเป็น      
คณะกรรมการสภาธนาคารหมู่บา้นจงัหวดันครศรีธรรมราช     เขา้มาส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมกลุ่มเพื่อ
การออมทรัพย  ์   ให้กู้ยืมและสวสัดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆโดยองค์กรของประชาชนเองของ
หมู่บา้นต่าง  ๆ   ในตาํบลเขาขาวตาํบลอ่ืน ๆ   ปัจจุบนัธนาคารหมู่บา้นท่ีดาํเนินการเป็นปัจจุบนั มีอยู ่4 
กลุ่ม    กองทุนหมู่บา้น 12 กลุ่มจาก 12 หมู่บา้น     ท่ีพึ่งจดัจดัตั้งตามนโยบายของรัฐบาลใน ปี พ.ศ. 
2544     และกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มแม่บา้นฯลฯ  ท่ีเกิดข้ึนจากการสนับสนุนของ
สหกรณ์จดทะเบียนและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อีก 9 กลุ่ม กลุ่ม องคก์ร   สหกรณ์ในพื้นท่ีตาํบลเขา
ขาว   มีกิจกรรมสัมพนัธ์กนัมาก่อนบา้งแลว้    ในดา้นกิจกรรมทางธุรกิจการเงิน การกูย้ืม   การซ้ือขาย
กบัสหกรณ์นิคมสหกรณ์ทุ่งส่ง   สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยางให้การสนับสนับกลุ่มอาชีพสตรี  
กลุ่มแม่บา้น เพื่อให้มีการใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  และมีรายไดเ้สริม เช่นกลุ่มแม่บา้นเคร่ืองแกง 
กลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั     ซ่ึงมีกิจกรรมสัมพนัธ์กนัในแนวราบอยู่บา้งแลว้แต่ไม่ไดมี้การแลกเปล่ียน
ความรู้แก้ปัญหาให้แก่กลุ่ม องคก์รในวงสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ  รายละเอียดรูปแบบกลุ่ม องค์กร  
สหกรณ์   (แสดงตามตาราง 10 )  

                        นอกจากกลุ่ม องคก์รท่ีมีกิจกรรมการเงินและธุรกิจ  ตาํบลเขาขาวยงัมีองคก์รของภาครัฐ
เอกชน   อีกมากเช่น มีอนามยัตาํบล 2 แห่ง  วดั  5 วดั   โรงเรียนมธัยม 2 แห่ง มีสาํนกังานนิคมสหกรณ์   
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองคก์รส่งเสริมสหกรณ์ต่าง ๆ ในบริเวณความรับผดิชอบขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเขาขาว  
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 เครือข่ายพืน้ที ่: ตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรต ิ ตําบลเขาขาว 
 

                              จากการท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเห็นว่าในปี พุทธศกัราช 2549  
เป็นปีท่ีมีความสําคญักับวงการสหกรณ์หลายประการ   ประการแรก เป็นท่ี  พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว       เสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัครบรอบ 60 ปี     ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาทรงนาํหลกัทศพิศ
ราชธรรม      มาใชใ้นการปกครองบา้นเมือง  สร้างความสุขให้แก่ประชาชนและตลอดเวลาท่ีผ่านมา     
พระองคไ์ดป้ระกอบ     พระราชกรณียกิจ อนัเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย    
ทรงให้ความสาํคญั กบัการพฒันางานสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง    ดงัจะเห็นไดจ้ากกการท่ี
พระองคท์รง            มีพระราชดาํริเก่ียวกบัการนาํสหกรณ์เขา้ไปส่งเสริมในพื้นท่ีต่าง ๆ    อีกทั้งยงัมี
พระดาํรัสเก่ียวกบัการพฒันางานสหกรณ์ในหลาย ๆ คร้ัง และหน่ึงในพระราชดาํรัสท่ีพระองคท์รงให้
ไวคื้อ  “......คําว่าสหกรณ์หรือต้ังเป็นสหกรณ์ก็มีความสําคัญมากเพราะว่าจะทํางานด้วยกัน  เม่ือ
คนทํางานอยู่คนเดียวก็มีแรงหน่ึงคนหรือหน่ึงครอบครัว  ได้ไม่มากนัก  แต่ถ้ารวมกันหลายครอบครัว
เป็นสหกรณ์หรือเป็นหมู่บ้านสหกรณ์กท็าํงานได้ดีกว่า  เพราะมีกาํลงัมากกว่า  เราช่วยกนัได้...”    ฯลฯ  
                               ประการท่ีสอง ในปี 2549  ผูว้่าราชการจังหวดันครศรีธรรมราช  ได้มีบญัชาให้
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช    ดาํเนินงานโครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระ
บาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั   ในวโรกาสครองราชยค์รบ 60 ปี เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางสังคม   ส่งเสริมและพฒันากระบวนการรวมกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อความเขม้แข็งของ
ครอบครัว       ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ  มีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพ  ตามยุทธศาสตร์
การขจัดปัญหาความยากจนของจังหวดั   ซ่ึงได้ดาํเนินโครงการมาตั้ งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2548 –
มิถุนายน 254   โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จโครงการคือประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 80     
ของประชากรทั้งตาํบล   มีตาํบลท่ีผ่านเกณฑต์วัช้ีวดั  15   ตาํบล   ท่ีประสบความสาํเร็จในระดบัท่ีน่า
พอใจ  1 ใน 15  ตาํบลนั้น รวมตาํบลเขาขาว  อาํเภอทุ่งสงอยู่ดว้ย  ซ่ึงตาํบลในพ้ืนท่ีเหล่านั้น ไดมี้การ
จดัตั้งกลุ่ม องคก์รภาคประชาชน         ท่ีมีอุดมการณ์ มีการบริหารจดัการในลกัษณะเดียวกบัสหกรณ์   
แต่ละองคก์รมีอิสระต่อกนั  ในบางคร้ังจะมีการแข่งขนักนัโดยไม่ไดมี้การเช่ือมโยงธุรกิจ   ความสามคัคี
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในระดบัตาํบล 
                            ประการสุดทา้ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาํเนินโครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติทัว่ไปประเทศ    มีเป้าหมาย 876 ตาํบล  ระยะเวลาดาํเนินการตั้งแต่ ปี 2549-2551  ซ่ึงรวมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช จาํนวน 23 ตาํบลด้วย  ทาํให้ทีมวิจัยพฒันากระบวนการสหกรณ์ พื้นท่ีจังหวดั
นครศรีธรรมราช   ซ่ึงมีกรรมการดาํเนินการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ี      นักวิชาการสหกรณ์ จาก
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สํานักงานสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมราช  4  คน  มีความเห็นว่าควรจะทาํการ วิจยัพฒันาตาํบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ    ตาํบลเขาขาว ใหเ้ป็นตาํบลสหกรณ์เครือข่ายคุณค่า  เป็นตน้แบบใหก้บัตาํบล
สหกรณ์ อ่ืน ๆ  ทั้งในจงัหวดันครศรีธรรมราช      และจงัหวดัอ่ืน ๆ  เน่ืองจากมีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ 
หมู่บา้นสหกรณ์     ท่ีดาํเนินงานเป็นสหกรณ์นิคมมานานทีมงานวิจยั จึงไดเ้ขา้ไปศึกษาวิจยัแบบมีส่วน
ร่วมกบัชุมชน  เพื่อศึกษาหารูปแบบและแนวทางวิธีการจนไดข้ั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายพื้นท่ี
ในรูปแบบตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ไดช้ดัเจนข้ึน  (แสดงภาพ 24 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย
ตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขาขาว)  เพื่อนาํอุดมการณ์สหกรณ์วิธีการสหกรณ์และเครือข่าย
คุณค่า  มาเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ  กลุ่ม  องคก์ร   สหกรณ์ ในระดบัตาํบล
ร่วมกบัองคก์รต่าง ๆ   โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้ระหว่างกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย  ให้กลุ่ม  องคก์ร    สหกรณ์มีการบริหารจดัการท่ีดี สมาชิกมีการดาํรงชีวิตท่ีดี ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถแกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ ได ้ 
 

        การดําเนินงานของเครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว    
 

                            การดาํเนินงานของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว ใช้
คณะกรรมการดาํเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตาํบลเขาขาว  เน่ืองจากคณะกรรมการ
ดาํเนินงานส่วนใหญ่มาจากตวัแทนกลุ่มองคก์ร และตวัแทนหมู่บา้น เม่ือมีการวิจยัการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์เขา้ไปเสริม จึงไดก้าํหนดใหมี้ตวัแทนกลุ่ม และตวัแทนองคก์รจากสหกรณ์จดทะเบียน เขา้ร่วม
เป็นกรรมการและท่ีปรึกษา เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการของศูนยถ่์ายทอดฯ   เหตุผลท่ีเลือกศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  เพราะไม่ตอ้งการใหมี้กลุ่ม องคก์รเป็นคณะกรรมการซํ้าซอ้นกบั องคก์ร
ท่ีมีอยูแ่ลว้ข้ึนในพ้ืนท่ี    จากการสรุปความคิดของสมาชิกตวัแทน ผูน้าํกลุ่มองคก์ร  (เวทีสรุปผล วนัท่ี 
28 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค)์ เพราะคิดวา่จะไดไ้ม่เป็นปัญหาใหก้บัผูน้าํ กลุ่ม 
องคก์รในชุมชน คณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดฯ เดิม และตวัแทนผูน้าํในการวจิยัท่ีเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียน
เรียนส่วนใหญ่เป็นผูน้าํกลุ่มเดียวกนัของคณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดเทคโนฯ ตาํบลเขาขาว    จึงเลือก
ศูนยถ่์ายทอดเทคโน ฯ      เพื่อใหมี้บทบาทในฐานะเป็นองคก์รประสานงานสมาชิกเครือข่าย เช่น กลุ่ม 
องคก์ร  หมู่บา้น สหกรณ์ รวมทั้งองคก์รของรัฐและเอกชน การบริหารจดัการของศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยฯี    เป็นองคก์รประสานเช่ือมโยงกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ใหเ้กิดการแกปั้ญหาความยากจน
และปัญหาอ่ืน ๆ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในรูปแบบเครือข่ายคุณค่า (Value chain)  ร่วมมือกนัใน
ระยะยาว  และมีกรอบทิศทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน ท่ีมาจากความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ ไม่ใช่มาจากเจา้หนา้ท่ีองคก์รท่ีปรึกษา     ฉะนั้นรูปแบบ
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โครงสร้างการดาํเนินงานเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ   จึงใชศู้นยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี เป็นศูนยป์ระสาน 
(Hubs) คณะกรรมการดาํเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคฯ  ดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ตามจาํนวนท่ี
สมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เห็นสมควรวา่จะมีจาํนวนท่ีมีตวัแทนของกลุ่ม องคก์รทุกภาคส่วน ส่วน
กฎระเบียบการดาํเนินของเครือข่ายฯ ใชร้ะเบียบของศูนยถ่์ายทอด  อาจจะเปล่ียนแปลงไปใหเ้หมาะสม   
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงศูนยป์ระสานของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ และเม่ือคน้หาปัญหา 
เป้าหมายของกลุ่ม องคก์รต่าง ๆ ในตาํบลและกาํหนดมี  ปรัชญา วิสยัทศัน์  เป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนั ของทุกฝ่าย  ของคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ  กาํหนดใหมี้ภาระงานหลกั 
และมีแผน ปฏิบติัท่ีมาจากกลุ่มสมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ นาํเสนอและสรุปต่อหน่วยสนบัสนุน
งบประมาณ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว องคก์ร หน่วยงานราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่ง
สนบัสนุนทุนงบประมาณ  ผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม องคก์รอยูเ่ดิม ใหมี้การพฒันาประชาชนและกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค ์ต่อไป   
 

 วตัถุประสงค์/เป้าหมายของ เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว  
 

                                 โครงการตาํบลเฉลิมพระเกียรติ  ของสาํนักงานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ร่วมกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์   ไดมี้เป้าหมายตรงกนัจึงไดมี้วตัถุประสงคท่ี์
สอดคลอ้ง และต่างกนับา้ง  แต่เพื่อการนาํไปสู่การเป็นเครือข่ายคุณค่า  จนไดเ้ป็นลกัษณะของเครือข่าย
พื้นท่ีระดบัตาํบล   สามารถพฒันาให้ตน้แบบในการนาํไปพฒันากลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ระดบัตาํบล
ใหก้บัตาํบลอ่ืน ๆ ไดต่้อไป      ผลจากการดาํเนินโครงการและการวิจยัสรุปไดว้า่เครือข่ายตาํบลสหกรณ์
เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว มีวตัถุประสงค ์ท่ีผูน้าํและ ตวัแทน กลุ่มองคก์ร  สหกรณ์  สรุปไวไ้ดด้งัน้ี  
                              1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในวโรกาสท่ีเสด็จเถลิงถวลัย์
ราชสมบติัครบ 60 ปี 
                              2.   เพื่อนาํหลกั  แนวคิดของระบบสหกรณ์  มาเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาความ
ยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ  ของสมาชิกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  พร้อมกบั การบริหารจดัการของกลุ่มองคก์ร  
ในระดบัตาํบลเขาขาวใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึน 
                              3.  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร (เครือข่ายคุณค่า) ในนามของกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์และเครือข่าย  ท่ีมีความมุ่งหมายสาํหรับการร่วมมือกนัในระยะยาว 
                         4.   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นการดาํเนินการระหวา่งกลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ ท่ีมี
กรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน  และพฒันากลุ่มองคก์ร ท่ียงัไม่ชดัเจน ใหมี้การบริหารจดัการ
กลุ่มท่ีชดัเจนข้ึน 
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                          5.     การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดจากความตอ้งการของ กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ ดว้ยความสมคัรใจ  ในขณะท่ีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างก็ยงัมีอิสระในการดาํเนินงาน
ของตนเองตามปกติ 
 

 แนวทางการดาํเนินการของทมีวจัิยทีก่าํหนดไว้  
 

                             1.   ภารกิจของทีมวิจยัในการสร้างเครือข่ายพื้นตาํบลเขาขาว เป็นการดาํเนินการเสริม
การปฏิบติัการต่อจากการท่ีสํานักงานจงัหวดันครศรีธรรมราช  ได้ดาํเนินการให้กลุ่มสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียนในตาํบลเขาขาว เป็นเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือดาํเนิน
กิจกรรมเชิงธุรกิจ และอ่ืน ๆ ร่วมกนัตามตวัช้ีวดัของกรมส่งเสริมสหกรณ์   เม่ือทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปหนุน
เสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการร่วมมือกบักลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชน(กลุ่ม 
องคก์ร ) เขา้ร่วมเพิ่มข้ึนและหวงัว่าจะให้เกิดการสร้างกลยทุธ์ วิสัยทศัน์ และเสริมสร้างองคค์วามรู้ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายคุณค่าใหก้บั กลุ่ม  องคก์ร และ สหกรณ์   จนมีรูปแบบความสัมพนัธ์ของ
กลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ ท่ีชดัเจน เพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ ในระดบัตาํบล   
                         2.   เผยแพร่วิสยัทศัน์ แนวคิด “ เครือข่ายคุณค่า”  และแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย
คุณค่า ผา่นกลไกส่ือประชาสมัพนัธ์และเวทีวิชาการ ในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และขบวนการสหกรณ์ 
                         3.   เสริมเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เพื่อใหมี้การจดัการแกปั้ญหาความยากจนและปัญหา 
อ่ืนๆ เป็นการเรียนรู้การแกปั้ญหาของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ดว้ยวิธีการ การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ระหวา่งกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์มีการพฒันาข้ึน เป็นท่ีพึ่งใหก้บัมวลสมาชิกไดต้ามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม องคก์ร
เหล่านั้น  
                         4.   พฒันารูปแบบ กระบวนการ ตวัช้ีวดัเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ใหเ้ป็น
ตน้แบบแก่ตาํบลอ่ืน ๆ  ร่วมกบัเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เขาขาว   องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเขาขาว  นิคมสหกรณ์ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  มหาวิทยาลยั และ
องคก์รต่าง ๆ 
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    ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ ตําบลเขาขาว 
 

                                 เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว  มีปัจจยัท่ีทาํใหเ้ครือข่ายฯ 
ประสบความสาํเร็จ  ถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสามารถทาํใหก้ารเช่ือมโยงกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ไดช้ดัเจน 
ซ่ึง เครือข่ายพื้นท่ีตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว ซ่ึงเป็น 1 ใน 15 แห่งของสหกรณ์ตาํบล
เฉลิมพระเกียรติของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีประสบความสาํเร็จมากกวา่เครือข่ายตาํบลอ่ืน ๆ  ท่ีมีใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จึงเป็นลกัษณะปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้ป็นเครือข่ายคุณค่า ไดส้าํเร็จ  ตามหลกั
วิธีการสหกรณ์ท่ีแทจ้ริง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  และการพฒันารูปแบบเครือข่าย
คุณค่า  ดงัรายละเอียดปัจจยัความสาํเร็จท่ีเป็นขอ้มูลมาจากการวิจยัของทีมวิจยัในคร้ังน้ี  จากการศึกษา
เอกสาร การสงัเกต  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และสมัภาษณ์ลึก  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจาก กลุ่ม องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีเครือข่ายตาํบลฯ มีดงัน้ี 
                          1.  ปัจจัยจากการมีบริบทของพืน้ทีต่ําบลเป็นสหกรณ์นิคมทุ่งสง            พื้นท่ีตาํบลเขา
ขาวเป็นตาํบลท่ีมีพื้นท่ีอยูใ่นแดนดาํเนินงานของนิคมสหกรณ์ทุ่งสง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2497   เพื่อจดัรูป
ท่ีดินในท่ีวา่งเปล่าเส่ือมโทรมใหก้บัเกษตรกร   และไดมี้สหกรณ์นิคมทุ่งสงจาํกดั ตั้งข้ึนเป็นองคก์ร
สหกรณ์จดทะเบียนเป็นแห่งแรกในตาํบลเขาขาว ใน ปี พ.ศ. 2499   ต่อมามีสหกรณ์การเกษตรเขาขาว 
จาํกดั  สหกรณ์สงเคราะห์กองทุนสวนยาง จดทะเบียนจดัตั้งต่อ ๆ กนัมาประมาณ ปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้
มา  ปัจจุบนัมีจาํนวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง   สหกรณ์การเกษตรเขาขาว 5 สหกรณ์     กลุ่ม องคก์รท่ี
เป็นสหกรณ์ภาคประชาชน        เช่นธนาคารหมู่บา้น ท่ีดาํเนินงานเป็นปัจจุบนัไดดี้มีอยู ่ 4 กลุ่ม    
กองทุนหมู่บา้น 12 กองทุน   ท่ีพึ่งจดัจดัตั้งตามนโยบายของรัฐบาลใน ปี พ.ศ. 2544     และกลุ่ม
เกษตรกร  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มแม่บา้นฯลฯ  ฉะนั้นกลุ่ม องคก์รต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนท่ีหลงัถือวา่เป็น 
ลูกหลาน ของนิคมสหกรณ์  ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ กเ็ป็นสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนดว้ยเป็นส่วน
ใหญ่ และมีหมู่บา้นสหกรณ์ เรียกวา่ บา้นสหกรณ์  โรงเรียนสหกรณ์   วดัท่ีเกิดจากการสนบัสนุนจาก
สหกรณ์นิคม เป็นบริบทพื้นฐานขององคก์รในตาํบลเขาขาว  

            2.   สมาชิกในตําบลมีจิตสํานึกองค์กร    คือ สมาชิกกลุ่มองคก์ร สหกรณ์  มีจิตสาํนึกวา่ 
ตนเองเป็นเจา้ขององคก์ร  ดว้ยการถือหุน้กบักลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ กต็อ้งร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ   มีความ
ตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมรับผดิชอบปัญหาต่าง ๆ กบับุคคลอ่ืน ๆ   อยา่งเท่าเทียมกนั  ยอมรับในศกัยภาพของ
กนัและกนัและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหวา่งกลุ่มสมาชิก ทาํใหส้มาชิกพร้อมท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ หรือเครือข่ายร่วมกนั 
                          3.   มีจิตวญิญาณสหกรณ์    คือการท่ีสมาชิกและคณะกรรมการ กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ 
มีความจงรักภกัดีต่อกลุ่ม องคก์ร  เสียสละทาํงานเพ่ือกลุ่มและเครือข่าย  (กิติศกัด์ิ แสงทอง   รองนายก 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาว กล่าว ณ โรงแรมทวินโลตสั  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2549 ) “.. ปู่ย่า 
ตายายได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินกจิกรรมสหกรณ์  สมัยเด็ก ผมลมืตามา กเ็ห็นสหกรณ์นิคมเป็นบ้าน
เกดิ เวลาปลูกถ่ัวดินเราจะไปขายให้สหกรณ์ พ่อค้ามีแบงค์ใหม่ ๆมาขอซ้ือ   สหกรณ์ให้เงินเป็นเศษ
สตางค์ เก่า ๆ  พ่อผมยงัไม่ยอมขายให้พ่อค้าเลย เราขายให้สหกรณ์   จนสหกรณ์พฒันามากขึน้ใน
ปัจจุบันมีองค์กรต่าง ๆ อกีมากมายในเขาขาว..  ปัจจุบันผมกย็งัเป็นสมาชิกสหกรณ์  กจิกรรมสหกรณ์
จะล้มไม่ได้เป็นเร่ืองบาป เพราะบรรพบุรุษสร้างให้มาแล้ว  .... และถ้าสร้างเครือข่ายร่วมมือกนัได้ทุก
กลุ่ม องค์กร ในตําบลได้   กจ็ะเป็นส่ิงทีเ่ป็นบุญของบ้านเมืองอย่างมาก  ทีค่นรวมใจกนัได้ จะได้ทาํงาน
กนัสนุก ....”       เม่ือสมาชิก กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่าย  มีองคก์รท่ีสามารถแกปั้ญหาของ
สมาชิกจนสามารถเป็นส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนัเรียกวา่เกิด จิตวิญญาณสหกรณ์  คือความจงรักภักดีแบบ
สหกรณ์ ( spirit of cooperative) 
                          4.   เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้    คือสมาชิกและคณะกรรมการของเครือขายตาํบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว มีความประสงคว์า่เม่ือมีเครือข่ายจะไดร่้วมกนัเรียนรู้ หรือเรียนรู้
ร่วมกนัในการแกปั้ญหาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหส้มาชิก กลุ่ม องคก์รสหกรณ์ในตาํบลมีการพฒันาสา
มารแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหส้มาชิก ได ้  และใหมี้ความต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา  รู้ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  ซ่ึงอยูน่อกเหนือภารกิจของเครือข่าย  ตอ้งการใหค้ณะกรรมการร่วมศึกษาดู
งาน การมีปฏิสมัพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ และนาํมาใคร่ครวญตรึกตรอง ร่วมกนัตดัสินใจร่วมกนั  ผา่นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดร่วมกนัในการประชุมกลุ่มสมาชิกเครือข่าย ทุกเดือน  หรือ
เม่ือมีกิจกรรมอ่ืน ๆ   เพื่อนาํไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย  ก่อให้เกดิ
ปัญญา ในการแกปั้ญหาของเครือข่าย และคนในชุมชนไดต้ลอดเวลา  
                          5.     ต้องมีการบริหารจัดการเครือข่ายทีด่ี  คือ  ตวัแทนกลุ่ม องคก์ร คณะกรรมการของ
เครือข่ายมีความคิดเห็นสรุปร่วมกนัวา่เครือข่ายจะประสบผลสาํเร็จตอ้งสามารถในการจดัการตนเอง
บริหารจดัการเครือข่าย ใหส้ามารถประสานงานสมาชิกไดร้วดเร็ว  มีโครงสร้างการดาํเนินงานชดัเจน มี
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย     สามารถดาํเนินงานไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน  สามารถประเมินผลการการ
ดาํเนินงานเครือข่ายของตนเองได ้  และตอ้งทาํใหส้มาชิกกลุ่ม องคก์รมีความเขา้ใจในหลกัการวธีิการ
ดาํเนินงานของเครือข่ายตาํบลฯ ใหช้ดัเจน ดว้ยวิธีการต่าง ๆ แลว้จะไดรั้บความร่วมมือส่วนใหญ่ท่ี
สมาชิกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ไม่ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่ม เพราะไม่เขา้ใจหลกัการ วตัถุประสงค ์ ของ
องคก์ร ท่ีตนเองสงักดัและของเครือข่าย 
                         6.    มีภาวะผู้นํา  คือ ผูน้าํคือประธาน  คณะกรรมการของกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายดาํรงตน
ใหเ้ห็นวา่เป็นผูมี้คุณธรรม มีความมานะ อดทน พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อมวลสมาชิก และมีความโปร่งใส  
เป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิกไดดี้ ใหโ้อกาสสมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นไม่ผกูขาดความคิดหรือ
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เป็นเจา้ขององคก์ร เครือข่ายเพยีงผูเ้ดียว (การใชอ้าํนาจเผดจ็การ  เก่งคนเดียว) พร้อมท่ีจะเรียนรู้
แลกเปล่ียนขอ้มูลความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นและของกนัและกนัอยูเ่สมอ ( ใชก้ระบวนการจดัการความรู้  ใคร
มีอะไรดีกบ็อก แลกเปล่ียนกนัไม่มีความรู้กห็ามาจากภายนอกชุมชน)  
                        7. ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นหลกัในการทาํกิจกรรมทุกดา้น ใหส้มาชิก 
คณะกรรมการของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ เครือข่าย ใหรู้้จกัความพอเพยีงพอดี ไม่โลภในการทาํกิจกรรม
ท่ีเห็นวา่ไดก้าํไรดี  แต่ไม่มัน่คง  ไม่ประมาทในการลงทุนในกิจกรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายและกลุ่ม
ตอ้งการก่อนเท่านั้นและมีภูมิคุม้กนัคือคิดวางแผนเผือ่เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกนัทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของกลุ่มสมาชิกท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ เช่น ราคายางสูงข้ึน หรือราคาตํ่าลง
ตอ้งการใหมี้การแปรรูปนํ้ายางพารา ไมย้างพารา ขององคก์รร่วมกนัในระดบัในตาํบลใหมี้ผลผลิต
ลกัษณะต่าง ๆ ไม่ใช่แค่ส่งนํ้ายางใหก้บัสหกรณ์สงัเคราะห์กองทุนสวนยาง (สกย.) เท่านั้น   
                         8.  เพือ่ให้การพฒันากลุ่ม องค์กร เครือข่ายแบบยัง่ยนื  เป็นกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายท่ี
เขม้แขง็มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ทาํใหก้ลุ่ม เครือข่ายดาํรงอยูแ่ละดาํรงต่อไปได ้  โดยไม่ล่ม
สลาย  อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนื คือมีการพฒันาคน (ทรัพยากรมนุษย)์เป็นอนัแรกไม่ใช่เช่ือมโรง
เร่ืองธุรกิจอยา่งเดียว  การพฒันาคนเร่ิมตั้งแต่ผูน้าํ สมาชิกของกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายใหมี้บุคลิกลกัษณะ
ความเป็นผูน้าํท่ีแทจ้ริง  และรวมถึงกลุ่มเยาวชนของตาํบล  มีการศึกษา เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และให้
สมาชิก ประชากรของตาํบลมีคุณภาพชีวติท่ีดี ปราศจากโรคภยั  (มีนํ้ า อากาศ อาหารปลอดสารพิษ) 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและรณรงคใ์หค้นในชุมชนรักษาส่ิงแวดลอ้ม และปราศจาก
สารเคมี  มีโครงการทาํการวจิยัร่วมกบัสถานศึกษาต่าง ๆ  และมีการพฒันาเทคโนโลยผีสมภูมิปัญญาใน
ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน ในการผลิต ปุ๋ย   พืชผกั อาหาร ถือวา่เป็นการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนืเพราะพฒันาแบบ
สมดุล คือพฒันาทุก ๆดา้นแบบองคร์วม ไปพร้อม ๆ กนั   นัน่เอง  
                        9. องค์กร หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน การร่วมมือประสานงานในการสนบัสนุน
ส่งเสริมกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายโดยการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัขององคก์รสนบัสนุน  เพื่อ
ไม่ใหง้านซํ้าซอ้น และเสียเวลา งบประมาณ และใหมี้ความต่อเน่ืองไม่ใช่ส่งเสริมแลว้ปล่อยท้ิงไม่มีการ
ติดตามหรือเม่ือมีปัญหากค็วรสนบัสนุนส่งเสริมต่อจนสามารถดาํเนินงานต่าง ๆ ไดเ้อง  การรวมเป็น
เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  และมีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร ประจาํตาํบลเป็น
ศูนยป์ระสานงานทุกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ไดน่้าจะลดความซํ้าซอ้นของงานพฒันาในพ้ืนท่ีได ้ และทาํ
ใหเ้กิดความร่วมมือกนัแกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ ในระดบัตาํบลขององคก์รทุกภาคส่วนได ้   
                          สรุป ครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว ในปัจจุบนัสามารพฒันาให้
กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ เขา้ใจแนวคิดหลกัการการเป็นเครือข่ายคุณค่า พร้อมมาร่วมกนัเป็นเครือข่ายท่ีจะ
ร่วมกนัแกปั้ญหาต่าง ๆ ของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ในตาํบลเขาขาว เป็นเครือข่ายพื้นท่ีระดบัตาํบล ซ่ึง
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ผลการวิจยัคร้ังน้ีมี รูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายไดช้ดัเจนในระดบัหน่ึง และตอ้งมีการ
ปฏิบติัการดาํเนินการจดัการความรู้เพื่อแกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ  ของกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์และเครือข่ายต่อไป ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาปฏิบติัการไปสกัระยะหน่ึงเพื่อใหไ้ดผ้ลตามเป้าประสงคท่ี์
วางไว ้ในขณะเดียวกนัเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ กต็อ้งมีการ สร้างเป้าหมายการจัดการความรู้ มีวสัิยทศัน์ 
ร่วมกบักลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่ายข้ึนใหม่ใหช้ดัเจน  และทดลองปฏิบติัการจดัการความรู้ให้
เห็นผล จนมีตวัช้ีวดัท่ีสามารถเป็นเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ตน้แบบใหก้บัตาํบลสหกรณ์ฯ อ่ืน และถา้
พฒันาให ้ คน สมาชิก กรรมการ (ทรัพยากรมนุษย์ ) ของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ในระดบัตาํบล ใหมี้
ความร่วมมือ สามคัคี  มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถ  แกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆของ
สมาชิก กลุ่ม องคก์รได ้    จึงจะแสดงวา่เครือข่ายตาํบลสหกรณ์ ฯ มีความสาํเร็จบรรลุเป้าหมายของ     
การพฒันาขบวนการสหกรณ์   ทีค่วรมุ่งเน้นไปทีก่าร  พฒันาคนให้ปรากฏคุณค่าสหกรณ์ในตัวคนอย่าง
แท้จริง    และสามารถทาํใหค้นพร้อมท่ีจะร่วมกนัพฒันา กบัองคก์รอ่ืน ๆ  ทั้งเศรษฐกิจสงัคม  การเมือง
การปกครอง สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  จนเป็นตวัอยา่งใหก้บั กลุ่ม องคก์ร เครือข่ายในพื้นท่ีอ่ืน ๆได ้
ควรท่ีจะเผยแพร่แนวคิดและวิธีการของ เครือข่ายพื้นท่ีระดบัตาํบล  ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์   เป็นเครือข่ายคุณค่า  เพื่อการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
                               
                           โครงการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  มีวตัถุประสงคใ์น
การวิจยัดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาภาพรวมของกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
                        2.    เพื่อเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพ  กลุ่ม องคก์ร  และเครือข่ายในจงัหวดันครศรีธรรมราช                         

 3.     ศึกษาปัจจยัความสาํเร็จของเครือข่ายคุณค่าในการแกปั้ญหาความยากจน 
 
                         แนวคดิในการดําเนินงานวจัิย  
                                   1. เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้  โดยให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์และ เครือข่าย 
ประเมินศกัยภาพตนเอง เพื่อให้รู้จกัตนเอง รู้ศกัยภาพเครือข่าย  รู้พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินงาน และความยากจน  
                                  2.   สนบัสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายคุณค่า (เครือข่ายมิตรภาพ)  เพื่อไปหนุนเสริม
กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิม ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  
                                  3.  ศึกษากระบวนการ ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย
คุณค่าเพื่อแกปั้ญหาความยากจน 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 แผนดาํเนินการ กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า      ทีมนกัวจิยัโครงการพฒันา 
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดมี้ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี  
                               1.  ประชุมช้ีแจงโครงการเตรียมการในระหวา่งนกัวจิยัร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
เก่ียวกบัแผนการดาํเนินงาน วตัถุประสงค ์เป้าหมายโครงการวิจยั  

                        2.   การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจโครงการกบักลุ่ม/องคก์ร  สหกรณ์  องคก์รภาครัฐ  
                        3.  วิเคราะห์สถานการณ์ระดบัประเทศ โลก ทางเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง และช้ีชวนเขา้        
ร่วมโครงการ 
                        4.  วิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายเพื่อหาแนวทางเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า 

                               5.   การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อคน้หารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตน้แบบ 
                        6.   การกาํหนดแผนปฏิบติัการเครือข่าย  ภายใตก้ารหนุนเสริมของทีมวิจยั 
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                                  การดาํเนินงานวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  การ
วิจยัไดด้าํเนินเป็นไปตามแผนการวิจยัท่ีวางไว ้(แสดงรายละเอียดของแผนในบทท่ี 3)  เน่ืองจากใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่มีประชากร  อาณาเขตพื้นท่ีและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมาก   จึงมีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  และเครือข่ายจาํนวนมาก   ทาํให้การวางแผนในระยะแรกของ
การวิจยัมีปัญหาว่าจะเอาเครือข่ายอะไรสักเท่าไหร่  เพราะหลายเครือข่ายและองคก์รท่ีไดเ้ขา้ร่วมในเวที
สร้างความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั     ต่างก็ตอ้งการใหที้มวิจยัเขา้ไปเสริมสร้างหนุนเสริม
พฒันาเครือข่าย    แต่เม่ือไดท้าํการศึกษาศกัยภาพของเครือข่ายต่าง ๆ ประมาณ 8 เครือข่าย   ในขณะท่ียงั
มีเครือข่ายอ่ืนๆอีกบางส่วน ท่ีเขา้ไปไม่ถึงดว้ยเพราะมีเวลาในการวิจยันอ้ยเกรงว่าจะไม่ทนักบัระยะเวลา
โครงการวิจยัท่ีมีแค่ 1 ปี    สาํหรับเครือข่ายท่ีไดเ้ขา้ไปศึกษาศกัยภาพการดาํเนินงาน  ไดแ้ก่เครือข่ายออม
ทรัพยมุ์สลิม จงัหวดันครศรีธรรมราช    เครือข่ายธนาคารหมู่บา้น จงัหวดันครศรีธรรมราช  เครือข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาครบวงจรชีวิต     เครือข่ายออมทรัพย์ชุมชนแออัด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช     ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํกดั  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์
การทาํสวนยาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํกดั    เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขาขาว   
เครือข่ายผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  (OTOP)  จงัหวดันครศรีธรรมราช  เครือข่ายสตรีและ
เยาวชนสหกรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช    กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ สหกรณ์นิคม   การท่ีทีม
งานวิจัยสามารถเขา้ไปศึกษากลุ่ม องค์กรเครือข่ายได้มาก    เพราะกรรมการวิจัยส่วนใหญ่มาจาก
สาํนักงานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช      ประกอบกบัประธานโครงการวิจยัมีความสัมพนัธ์กบั
เครือข่ายองคก์รการเงินชุมชนต่าง ๆ มาก่อน   และทีมวิจยัตอ้งการศึกษาเรียนรู้ศกัยภาพของสหกรณ์ทุก
ประเภทใหไ้ดม้ากท่ีสุด    ในท่ีสุดทีมงานวิจยั ไดป้รึกษากบัทีมประสานงานกลางท่ีลงมาติดตามงานทีม
วิจยัพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดส้รุปลงความเห็นร่วมกนัท่ีจะหนุนเสริมเครือข่ายเหล่านั้นใหเ้ป็น
เครือข่ายคุณค่า (พนัธมิตร)ได ้  3 รูปแบบ   
                                  ทีมงานวิจยัจึงไดค้ดัเลือกเครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมหลงัจากศึกษาศกัยภาพแลว้ไดห้นุน
เสริมต่อยอดเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนใหม่และเป็นเครือข่ายเก่าจากกระบวนการวิจยัได ้เครือข่ายคุณค่า 3 
รูปแบบ  ไดแ้ก่                    
                                     1.   เครือข่ายการเงินชุมชน คือ เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต จงัหวดันครศรีธรรมราช   
                                     2.     เครือข่ายผลติภัณฑ์ชุมชน  มีช่ือใหม่ว่า เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชน
เมืองนคร    
                                     3.   เครือข่ายพืน้ที่   คือเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว    
อาํเภอทุ่งสง 
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                                      ทีมวิจัยจึงเข้าไปเจาะลึกและพัฒนาหนุนเสริมต่อยอดจนสามารถหนุน
เสริมสร้างให้มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ ให้กบัเครือข่ายเดิมจนสามารถมีลกัษณะเครือข่ายคุณค่าได ้2 
เครือข่าย    มีปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  วตัถุประสงค์และภารกิจหลัก   จนสามารถปฏิบติังาน
เครือข่ายให้มีการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากผลการติดตามประเมินผล   คือเครือข่ายกลุ่ม
สัจจะฯ กบัเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์       ส่วนเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขา
ขาว  หลงัจากทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปต่อยอดทาํการวิจยัต่อจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ี
ไดริ้เร่ิมโครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ไวบ้า้งแลว้ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายเป็นกลุ่ม
สหกรณ์จดทะเบียนในตาํบลเขาขาวเท่านั้น         เม่ือทีมวิจยัเขา้ไปทาํการวิจยัตามขั้นตอนเป็นขั้นตอน
กระบวนการสร้างเครือข่าย   และสามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์   กลุ่ม  องค์กรท่ีเป็นกลุ่มการเงิน
ชุมชน   กลุ่มแม่บา้นและกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี เขา้ร่วมกบัเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ไดเ้พิ่มข้ึน   และเม่ือ
ทุก ๆ กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ไดต้ระหนักและมองเห็นวตัถุประสงคก์ารรวมกนัเป็นเครือข่ายท่ีชดัเจน   
จากการเปิดเวทีผูน้าํ  กลุ่ม องคก์ร สามารถทาํให้ตวัแทนกลุ่ม องคก์รเขา้ใจว่าเครือข่ายตาํบลสหกรณ์   
สามารถพฒันากลุ่ม องคก์รให้พฒันาข้ึนได ้ โดยเฉพาะเนน้การพฒันาคน ผูน้าํก่อน และนาํไปสู่ระบบ
การบริหารจดัการกลุ่มสมาชิกเครือข่าย และไดก้าํหนดบทบาทหน้าท่ีความสัมพนัธ์ของกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ หน่วยงานสนับสนุน   โดยใช้ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจาํตาํบลเป็นศูนย์
ประสานงาน  ทั้งในรูปคณะกรรมการดาํเนินงาน และสถานท่ี    จึงมีการวางแผนเพื่อพฒันาเครือข่ายให้
มีแผนกลยทุธ์   เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ฯลฯ ของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ต่อไป   เน่ืองจากมีเวลาของ
การดาํเนินการวิจยันอ้ยและตอ้งสรุปผลการวิจยัก่อน  ทีมงานวิจยัจึงหวงัว่าจะดาํเนินการวิจยัพฒันาต่อ
จนสามารถทาํให้รูปแบบเครือข่ายพื้นท่ีตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติมีแผนกลยทุธ์    มีการปฏิบติัการ
ดาํเนินงานของเครือข่ายจนกาํหนดปัจจยัความสําเร็จของเครือข่ายเป็นเครือข่ายตน้แบบให้กบัพื้นท่ี
ตาํบล อ่ืน ๆ ได ้

 
  ปัญหาและอุปสรรค์ทีเ่กดิจากทมีวจัิย และปัจจัยสภาพแวดล้อมอืน่  

1. ปัญหาและอุปสรรคจ์ากทีมวิจยั  ส่วนใหญ่ทีมวิจยัจะมีงานประจาํจะไม่มีเวลา 
ทุ่มเทให้กบัการวิจยัไดทุ้กคนตลอดเวลา  ซ่ึง เป็นอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 2 คน 
และจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 4 คน   ทาํใหท่ี้สามารถทาํการวิจยัไดล่้าชา้เพราะมีภาระ
งานหลกัในขณะท่ีมีลุ่ม องคก์ร  เครือข่ายมีเป็นจาํนวนมากในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  

2. ความไม่ชดัเจนในโครงการของทีมวิจยั  วา่จะพฒันาเครือข่ายหรือชุมนุม 
สหกรณ์ในพื้นท่ีมีอยูเ่ดิมใหพ้ฒันาทุกเครือข่ายไดม้ากนอ้ยแค่ไหน หรือจะใหเ้กิดเครือข่ายใหม่จากการวิจยั   
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3. การบนัทึกขอ้มูลในเวทีวิจยัต่างๆ  ของ การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ถา้ทีมวิจยัไม่ 
วางแผน เป้าหมาย ทาํความเขา้ใจบทบาท  การทาํหนา้ท่ีของนกัวิจยัแต่ละคนแต่ละคร้ัง ใหช้ดัเจนกนัไวก่้อน  
จะทาํให้มีปัญหาทางการบนัทึกขอ้มูล  การเช่น ตอ้งมีการบนัทึกดว้ยเทป   การแปลขอ้มูลจากเวทีการวิจยั  
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลร่วมกนัจากนกัวิจยัทุกคน กบัตวัแทนกลุ่ม องคก์ร
เครือข่าย    ส่วนใหญ่ตกเป็นภาระหวัหนา้โครงการวิจยั  เพราะหน่วยงาน  สถานท่ีทาํงานไกลกนั  ทาํใหต่้าง
ทาํภาระหนา้ท่ีและหาเวลาวา่งพบกนัยาก ถา้ไม่นดัแนะล่วงหนา้   
                                           4.  หัวหน้าหน่วยงานสํานักงานสหกรณ์จังหวดั   ไม่เขา้ใจในระยะแรก  ท่ี
เจา้หน้าท่ีไปทาํงานร่วมกบัสถานศึกษา   หรือคาดว่าน่าจะเป็นหน้าท่ีของสหกรณ์จงัหวดัทั้งหมดในการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์  ทาํให้กรรมการวิจยัท่ีเป็นนักวิชาการสหกรณ์  ทาํงานวิจยัไดไ้ม่เต็มท่ีทุกคน   
จนกระทัง่ผลการวิจยัออกมาเป็นผลงานท่ีสามารถพฒันานกัวิชาการสหกรณ์ ท่ีเคยปฏิบติังานประจาํแบบการ
พฒันาลงไปอยา่งเดียว  ต่อเม่ือกระบวนการวิจยัเขา้ไปร่วมพฒันาและหนุนเสริมต่อ  ใหก้บักลุ่ม สหกรณ์จด
ทะเบียน กลุ่มเกษตรกร  และเป้าหมายท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราชริเร่ิมเช่น เครือข่ายตาํบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ   สามารถมองเห็นปัจจยัช้ีวดัและกระบวนการสร้างเครือข่ายไดช้ดัเจนมากข้ึน ใน
ระยะหลงัการของการวิจยัและไดน้าํไปเป็นตวัอย่างเผยแพร่ในการพฒันาในตาํบลสหกรณ์ในตาํบลอ่ืน ๆ 
ต่อไป  และไดเ้รียนรู้ศกัยภาพของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 2 ชุมนุม ฯลฯ  ท่ีจะตอ้งมีการหนุน
เสริมต่อไปแมน้ในงานวิจยัน้ีจะไม่สามารถพฒันาหนุนเสริมสหกรณ์ทุกประเภทได ้  แต่หวงัวา่ในการพฒันา
สหกรณ์ในแผนต่อไปน่าจะสามารถมองเห็นงานการพัฒนาส่งเสริมของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
                                           5.   ปัญหาจากสมาชิกและคณะกรรมการเครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชน  หาเวลาว่าง
ตรงกนัยาก  เพราะตอ้งไปทาํการตลาด ในต่างอาํเภอ ต่างจงัหวดับ่อย ๆ หรือติดงานสัมมนา  ทาํให้งานวิจยั
ตอ้งผลดัเปล่ียนเวลาจากแผนงานเดิมออกไป จากแผนท่ีวางไวอ้ยูบ่า้ง 
                                           6.    ปัญหาด้านเวลาของโครงการวิจยัสั้ นแค่ระยะเวลา  1 ปีของการวิจยั  ไม่
สามารถทาํการวิจยัพฒันาเห็นตวับ่งช้ีวดัปัจจยัความสําเร็จของเครือข่ายคุณค่าไดช้ดัเจนเท่าท่ีควร    ถา้ใช้
เวลา 2 ปีจะเห็นการพฒันาการเช่ือมโยงวงสัมพนัธ์ของกลุ่ม องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายและมีตวัช้ีวดั
ความสาํเร็จไดช้ดัเจนกวา่น้ี  
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  ประโยชน์ทีต่ัวนักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
  องค์ความรู้ใหม่จากการวจัิย  
องคค์วามรู้ใหม่ของการวิจยัท่ีไดรั้บ    หมายถึง   ความรู้เก่ียวกบัสภาพทัว่ไป  ศกัยภาพ 

กลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายท่ีมีในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  กบัปัจจยัช้ีวดัความสาํเร็จของเครือข่ายคุณ
ค่าท่ีสามารถแกปั้ญหาความยากจนได ้  
                                         1 .   สภาพขอกลุ่ มอง ค์กร ใน จั งหวั ดนครศ รีธรรมราช   เ น่ื อ งจังหวัด
นครศรีธรรมราช   เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่มีพื้นท่ีแบ่งเป็นอาํเภอได ้23  อาํเภอ และมีจาํนวนประชากรมาก  จึงมี
กลุ่ม องคก์ร ภาคประชาชนหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าสหกรณ์ภาคประชาชน  เป็นจาํนวนทั้งหมดท่ีศึกษาได้
ประมาณ   2,544 กลุ่ม    ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มเหล่านั้นจดัตั้งมาจากนโยบายการสนบัสนุนของภาครัฐในยคุสมยั    
เช่นกลุ่มท่ีมาจากนโยบายของรัฐไดแ้ก่กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ กลุ่มเกษตรกรเป็นต้น     กลุ่มออมทรัพย์ท่ีจัดตั้ งแต่ระยะแรกส่วนใหญ่จะ
ดาํเนินงานดีมีความเขม้แข็งมากกว่ากลุ่มท่ีเพิ่งจดัตั้งในช่วงหลงัเศรษฐกิจวิกฤตในปี 2539   เช่นกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิต   กลุ่มกองทุนหมู่บา้นและกองทุนชุมชนเมือง  เพราะเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถดูแลไดท้ัว่ถึง     
ส่วนธนาคารหมู่บา้น  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ และกลุ่มออมทรัพยอิ์สลาม  เป็นกลุ่มท่ีเกิดมาจากประชาชน
ร่วมกนัจดัตั้งร่วมกบัสถานศึกษาร่วมกบั องคก์รภาคประชาชน    ใชห้ลกัทางศาสนาในการปฏิบติักิจกรรม
กบัสมาชิก     โดยเฉพาะกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต    สามารถดาํเนินกิจกรรม
การเงินชุมชนไปควบคู่กบัการพฒันาคน  (สมาชิกและคณะกรรมการ)  โดยใชห้ลกั ศีลธรรม  มากกว่าใช้
หลกันิติศาสตร์    ใชว้ิธีการประชาสังคมในการแกปั้ญหา  ยกกรณี  บาป –บุญ-คุณ-โทษ  มาใชก้บัสมาชิก 
เม่ือมีปัญหากบัสมาชิก   กลุ่มสัจจะฯ และเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ  สามารถพฒันากิจกรรม ของกลุ่มไดห้ลาย
อย่างและตรงกับ ความต้องการของสมาชิก      เม่ือมีทุนสะสมมากข้ึนจึงนํามาลงทุนในกิจกรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อสมาชิก  และใชห้ลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินงานของกลุ่มและ
เครือข่ายมาตั้ งแต่เร่ิมจัดตั้ งกลุ่ม    ธนาคารหมู่บ้านกลุ่มท่ีจัดตั้ งในระยะแรก ๆ โดยการส่งเสริมของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบักลุ่มประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถดาํเนินงานไดดี้
และยงัรวมกนัเป็นเครือข่ายระดบัจงัหวดัไดแ้ต่มีกิจกรรมนอ้ยทาํให้เครือข่ายไม่พฒันาเท่าท่ีควร  ส่วนกลุ่ม
ธนาคารหมู่บา้นท่ีมีองคก์รต่างๆ ส่งเสริมใหจ้ดัตั้งในระยะหลงั ๆ  เพื่อรองรับนโยบายของรัฐจะขาดหลกัการ
ดาํเนินงานทาํให้มีปัญหาในการดาํเนินงานและลม้เลิกไปเป็นส่วนใหญ่    เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยอิ์สลาม
กลุ่มสมาชิกเกิดมาจากการสนบัสนุนของสาํนกังานองคก์รชุมชน (พอช.) และเป็นกลุ่มออมทรัพยเ์ดิม  กบั
ธนาคารหมู่บา้นท่ีมีสมาชิกนบัถือศาสนาอิสลามมาร่วมกนัเป็นเครือข่าย    การดาํเนินงานมีศกัยภาพแต่ยงัไม่
มียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน เช่นเดียวกบัเครือข่ายธนาคารหมู่บา้น  
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                                  กลุ่มสหกรณ์จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ทุก
ประเภทรวมกนั   มีจาํนวน  417 กลุ่ม    สหกรณ์ท่ีดาํเนินงานไดดี้และมีผลกระทบ  จากการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมน้อยท่ีสุดคือสหกรณ์ออมทรัพย ์มีจาํนวน 18 สหกรณ์     สหกรณ์ร้านคา้มีจาํนวนลด
น้อยลง เพราะถูกแย่งชิงลูกคา้จากผูป้ระกอบการคา้รายใหญ่จากต่างประเทศ  สหกรณ์ร้านคา้ท่ีสามารถ
ดาํเนินงานพออยู่ได้ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ร้านคา้ในสถานศึกษา  เพราะต้องขายอุปกรณ์การเรียนให้
นกัศึกษาในลกัษณะสหกรณ์แบบปิด และมหาวิทยาลยัอยูไ่กลกบัตวัเมือง   สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม  
สหกรณ์บริการส่วนใหญ่ดําเนินงานได้ดี   สหกรณ์ท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือสหกรณ์ประมง   เพราะ
คณะกรรมการไม่มีความสามารถในการบริหาร  และการจดัตั้งมาจากสมาชิกหวงัให้รัฐช่วยมากกว่าจะช่วย
ตนเอง  และการควบคุมพื้นท่ีการผลิตของสมาชิกทาํไดย้าก     สหกรณ์จดทะเบียนส่วนใหญ่ยงัไม่มีการทาํ
แผนกลยุทธ์  โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย ์ตอ้งการพฒันารวมกนัเป็นเครือข่ายแต่ยงัไม่สามารถหาตวัผู ้
ประสานงานได ้  แต่ไดร่้วมทาํธุรกรรมการเงินกบัเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต ้ในบางสหกรณ์ 
                                2.   เครือข่ายองค์กรในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบดว้ย เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ 
2  ชุมนุม  คือชุมชนสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํกดั      และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทาํ
สวนยาง จงัหวดันครศรีธรรมราช     ส่วนเครือข่ายองคก์รภาคประชาชนท่ีทีมวิจยัศึกษาศกัยภาพ มีอยู่ 5 
เครือข่ายเป็นเครือข่ายการเงินชุมชนคือ   เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   เครือข่ายออมทรัพยอิ์สลามจงัหวดันครศรีธรรมราช    เครือข่ายธนาคารหมู่บา้น 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  เครือข่ายออมทรัพยชุ์มชนแออดั    เครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชน  เป็นเครือข่ายระดบั
จงัหวดั 2 เครือข่าย ไดแ้ก่เครือข่ายผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  (OTOP)จงัหวดันครศรีธรรมราช  
และเครือข่ายสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช     การก่อตั้งเครือข่ายส่วนใหญ่มาจากนโยบาย และ
การสนับสนุนจากรัฐ        การดาํเนินงานยงัไม่สามารถบริหารจัดการได้ดี และยงัไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการของสมาชิกได ้   ถา้ไม่มีการพฒันาใหมี้แผนกลยทุธ์ เป้าหมาย ท่ีชดัเจน อาจจะเกิดปัญหาขาดทุนได้
ในอนาคต  โดยเฉพาะชุมนุมสหกรณ์   และเครือข่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน   ส่วนเครือข่ายท่ีมีการทาํกิจกรรม
ตอบสนองความตอ้งการสมาชิกและพฒันาสมาชิกไดดี้  ไดแ้ก่เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยพ์ฒันาครบ
วงจรชีวิต  จงัหวดันครศรีธรรมราช     
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                                3. เครือข่ายคุณค่า   จากการวจิยัเสริมสร้างพฒันาหนุนเสริมเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิม สามารถ 
เป็นตน้แบบเครือข่ายคุณค่าได ้3 รูปแบบ    เครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างมีเป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม
ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัปัญหาของสมาชิกทาํใหมี้ความชดัเจนเป็นไปตามลกัษณะสาํคญั หรือวตัถุประสงค์
ของเครือข่ายคุณค่า( Value Chain)   ดงัรายละเอียดความเป็นมาและวตัถุประสงคข์องเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 
รูปแบบ ท่ีนาํมาสรุปใหเ้ห็นพอสงัเขปดงัน้ี   

 เครือข่ายการเงินชุมชน  :  เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคุณธรรม 
ครบ จรชีวติ   จังหวดันครศรีธรรมราช  

จดัตั้งมาจาก เม่ือกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต วดัป่ายาง  
ประสบความสาํเร็จในการจดัตั้งกลุ่มการเงินในชุมชนโดยใชห้ลกัพทุธศาสนาเป็นกติกาในการดาํเนินงานใน
ระยะแรก ไดข้ยายกลุ่มสจัจะฯ ในต่างอาํเภอไดม้ากข้ึน จึงตั้งเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯช่ือวา่เครือข่ายกลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตจงัหวดันครศรีธรรมราช   เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2543       
จนถึงปัจจุบนั ( ตุลาคม 2549)  มีสมาชิกกลุ่มสจัจะฯรวม จาํนวน  3,274  คน  จากสมาชิกกลุ่มสจัจะฯจาก 8 
อาํเภอ  จาํนวน 14 กลุ่ม  และมีทุนของกลุ่มสมาชิกรวม  5,962,190 บาท (ตาราง 5)    การมีกิจกรรมร่วมกนั
ของสมาชิกกลุ่มกบัเครือข่ายสจัจะฯ  หลากหลายกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการสมาชิกได ้ คือ กองทุน
สวสัดิการสมาชิก   กากนํ้าตาล  ปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็  นํ้าด่ืม  พืชผกัปลอดสารพิษ   โดยเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ 
ไดพ้ฒันาใหมี้แผนกลยทุธ์ หลงัจากท่ีทีมวิจยัเขา้ไปหนุนเสริม ทาํใหมี้ปรัชญา วิสยัทศัน์ และเป้าหมาย
ชดัเจนพร้อมวตัถุประสงคท่ี์เม่ือปฏิบติักรรมต่างๆ แลว้สามารถแกปั้ญหาความยากจนใหก้บัสมาชิกเครือข่าย
ไดดี้จากการประเมินการดาํเนินงานหลงัจากไดท้าํแผนกลยทุธ์แลว้    ซ่ึงวตัถุประสงคข์องเครือข่ายกลุ่ม
สจัจะฯท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการของสมาชิกและมีวิสยัทศัน์ เป้าหมายรวมอยูด่ว้ยในวตัถุประสงคข์อง
เครือข่ายดงัน้ี  
 
                                  วตัถุประสงค์ของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 

1. เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็นการดาํเนินงานโดยใช ้
หลกัการทางพทุธศาสนา  ตามแนวของพระอาจารย ์ สุบิน  ปณีโต  และหลกัปรัชญาวิสยัทศัน์ของเครือข่าย  

2. เพื่อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  โดยใชเ้งินหมุนเวียนในชุมชน  เป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างอนาคตของชุมชน  ใหบ้รรลุการมีสามคัคีธรรม 

3. เพื่อพฒันาจิตใจ    พฒันาเศรษฐกิจสงัคม     การเมืองส่ิงแวดลอ้ม และ 
วฒันธรรมตามแนวทางศาสนาและสร้างระบบประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ 

4. เพื่อร่วมระดมทุน  ทาํธุรกิจชุมชนร่วมกนั  และมีการจดัสรรกาํไรส่วนหน่ึงใน 
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การทาํธุรกิจ  เพื่อก่อตั้งเป็นทุนสนบัสนุนมูลนิธิของเครือข่าย  เพื่อรองรับงานของการพฒันาเครือข่ายให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

5. เพื่อใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีการบริหารจดัการดา้น  การเงิน บญัชี  ใหมี้ 
ระบบและยดึถือปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 
 

        เครือข่ายผลติภัณฑ์  : เครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร    
                             มาจากเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกรดา้นการผลิต   เน่ืองจากผลิตผลดา้นการเกษตร
ของจงัหวดันครศรีธรรมราชมีหลากหลาย  ปรากฏวา่จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเครือข่ายผลิตภณัฑชุ์มชน
ระดบัจงัหวดั 2  เครือข่าย  คือ   เครือข่ายภณัฑ์ชุมชน หน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ   เกิดข้ึน
เพราะหน่วยงานภาครัฐริเร่ิมเป็นนโยบายของทางราชการ กบัรัฐบาล  โดยรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑต่์าง ๆ  ใน
ระดบัอาํเภอ  23 อาํเภอ  ตั้งข้ึนเม่ือ  3 ธนัวาคม 2548 มีกลุ่มอยูจ่าํนวน 52   กลุ่ม ทุนดาํเนินงาน 2 ลา้น 5 แสน  
ปัจจุบนัมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นอาคารจาํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน    บริเวณเรือนจาํเก่าของจงัหวดันครศรีธรรมราช          
มีการจดักิจกรรมออกร้าน และนาํผลิตภณัฑส์มาชิกมาจาํหน่ายได ้ ประมาณ 1 ปี   มีปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการเครือข่าย และดา้นการตลาดของกลุ่มสมาชิกผลิตภณัฑชุ์มชน จึงมีสมาชิกบางส่วนมารวมกลุ่มกบั
เครือข่ายกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช    องคก์รท่ีเกิดข้ึนมาจากการสนบัสนุนส่งเสริมของ
สหกรณ์การเกษตร และสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช   ในการแกปั้ญหาความยากจน   เพื่อใหมี้
รายไดเ้สริมกบักลุ่มแม่บา้นและการฝึกอบรมเยาวชนสหกรณ์   ปัจจุบนัมีจาํนวน  62 กลุ่ม  ไดร้วมเป็นเครือข่าย
จากการส่งเสริมของสาํนกังานสหกรณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช   เพราะวา่กลุ่มท่ีสามารถทาํการตลาดสามารถ
ส่งสินคา้ไปจาํหน่ายภายนอกชุมชนไดมี้ ประมาณ 7-6 กลุ่ม  ส่วนใหญ่กลุ่มถนดัจะผลิตอยา่งเดียว แต่ไม่
สามารถทาํการจดัจาํหน่ายได ้ สมาชิกเครือข่ายตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื
ของอาชีพคือการตอ้งการเผยแพร่ความรู้ในการประกอบอาชีพไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป   และเครือข่ายการตลาด
วสิาหกจิชุมชนผลติภัณฑ์กล้วยเลบ็มือนาง สวนจันทร์ศรี  อาํเภอพรหมครีี  ท่ีมีสมาชิกกลุ่ม ประมาณ 18 กลุ่ม   
เห็นความสาํคญัของการรวมเครือข่ายผลิตภณัฑเ์พื่อทาํการผลิต และการตลาด    จากปัญหาดา้นการผลิตขาด
แคลนวตัถุดิบกลว้ยเลบ็มือนาง   ปัญหากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  ทาํการผลิตแปรรูปผลิตภณัฑไ์ม่ต่อเน่ือง  เม่ือ
ราคายางพารา  ผลไมมี้ราคาสูงซ่ึงเป็นอาชีพหลกั  จึงละท้ิงอาชีพรองเป็นส่วนใหญ่  ทาํใหเ้ครือข่ายตอ้งการเขา้
ร่วมกบัเครือข่ายผลิตภณัฑเ์พื่อความมัน่คงทางการตลาดของกลุ่มสมาชิกและเครือข่าย   จากการศึกษาศกัยภาพ
เครือข่าย และไดห้นุนเสริมทั้ง 3 เครือข่าย จึงไดมี้การรวมตวักนัสามารถกาํหนดแผนกลยทุธ์ และวสิยัทศัน์การ
ดาํเนินงาน จนกระทัง่ไดมี้แผนกลยทุธ์และเป้าหมายวตัถุประสงค ์  เพื่อแกปั้ญหาความเดือดร้อนของสมาชิก
เครือข่ายดงัน้ี  
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                        เป้าหมายเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร 
 1    การใชท้รัพยากรร่วมกนักบักลุ่มองคก์ร ทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน  
 2.   การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  ใช.้....หลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว 

                                       ทางการพฒันากลุ่มเครือข่าย  
                                 3.   ประโยชน์ท่ีไดร่้วมกนั  แบ่งปันดว้ยความยติุธรรม 
                                 4.   การเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบแข่งขนัดว้ยธุรกิจ  รวมตวัการตลาดในรูปแบบ 
                                        เครือข่าย 

6. เอ้ืออาทรต่อชุมชน/สงัคม 
7. การพฒันา/ส่งเสริมสมาชิกในทุก ๆ  ดา้น 

 
 เครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ  ตําบลเขาขาว  อาํเภอทุ่งสง 
ความเป็นมา เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว      ริเร่ิมมาจาก 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเห็นวา่ในปี พทุธศกัราช 2549       เป็นปีท่ีมีความสาํคญักบัวงการ
สหกรณ์หลายประการ คือเป็นปีท่ี  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั       เสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัครบรอบ 60 
ปี    และในปี 2549  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช ใหไ้ดใ้หส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดั แกปั้ญหาความ
ยากจนในยุทธศาสตร์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม   ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการรวมกลุ่ม   การบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของครอบครัว   ชุมชน สังคมในการ
ประกอบอาชีพ   มีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพ       ตามยุทธศาสตร์การขจดัปัญหาความยากจนของ
จงัหวดั   ซ่ึงไดด้าํเนินโครงการมาตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2548 –มิถุนายน 2549   เพื่อให้กลุ่ม องคก์ร ท่ีมี
อุดมการณ์ มีการบริหารจดัการในลกัษณะเดียวกบัสหกรณ์  ไดมี้การบริหารจดัการกลุ่ม ใหดี้ข้ึนและสามารถ
เช่ือมโยงเรียนรู้กนัในลกัษณะการจดัการเรียนรู้ 
                                         ประกอบกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดาํเนินโครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติทัว่ไปประเทศ    มีเป้าหมาย 876 ตาํบล  ระยะเวลาดาํเนินการตั้งแต่ ปี 2549-2551  ซ่ึงรวมจงัหวดั
นครศรีธรรมราช   จํานวน 23 ตําบลด้วย   ทําให้ทีมวิจัยพัฒนากระบวนการสหกรณ์  พื้นท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช   ซ่ึงมีกรรมการดาํเนินการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ี      นักวิชาการสหกรณ์ จาก
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  4  คน  มีความเห็นว่าควรจะทาํการ วิจยัพฒันาตาํบลสหกรณ์
เฉลิมพระเกียรติ    ตาํบลเขาขาว  ให้เป็นเครือข่ายพื้นท่ีระดบัตาํบล    เป็นตน้แบบให้กบัตาํบล อ่ืน ๆ  ทั้งใน
พื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช   และจงัหวดัอ่ืน ๆ   เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีตาํบลเขาขาว เป็นเขตดาํเนินงาน
ของนิคมสหกรณ์ทุ่งสง  ซ่ึงมีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  หมู่บา้นสหกรณ์    ทีมงานวิจยั จึงไดเ้ขา้ไปศึกษาวิจยั
แบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน     เพื่อศึกษาหารูปแบบและศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายพื้นท่ี จนกระทัง่ได้
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ขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายพื้นท่ีในรูปแบบตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ไดช้ดัเจนข้ึน  (ภาพ 24 
รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบลเขาขาว)  เพื่อนาํอุดมการณ์สหกรณ์
วิธีการสหกรณ์และเครือข่ายคุณค่า  มาเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ  กลุ่ม  องคก์ร   
สหกรณ์ ในระดับตาํบลร่วมกับองค์กรต่าง ๆ   โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่ม องค์กร 
สหกรณ์  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ปรัชญาวิสัยทศัน์ ท่ีสมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ร่วมกนัวางไว ้และโดย
การดาํเนินงานบริหารกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเป็นไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสู่การพฒันาสมาชิก
ให้เป็นคนมีคุณค่าสหกรณ์ที่แท้จริง  สามารถแกปั้ญหาความยากจนให้กบัสมาชิก กลุ่ม องคก์ร ประชาชน  
ในระดบัตาํบลต่อไป  
  

    วตัถุประสงค์ของ เครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ ตาํบลเขาขาว  
 

                                 โครงการตาํบลเฉลิมพระเกียรติ  ของสํานักงานสหกรณ์จังหวดันครศรีธรรมราช 
ร่วมกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์   ไดมี้เป้าหมายตรงกนัจึงไดมี้วตัถุประสงคท่ี์
สอดคลอ้ง และต่างกนับา้ง  แต่เพื่อการนาํไปสู่การเป็นเครือข่ายคุณค่า  จนไดเ้ป็นลกัษณะของเครือข่ายพื้นท่ี
ระดบัตาํบล   สามารถพฒันาให้ตน้แบบในการนาํไปพฒันากลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ระดบัตาํบลให้กบัตาํบล
อ่ืน ๆ ไดต่้อไป      ผลจากการดาํเนินโครงการและการวิจยัสรุปไดว้่าเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
ตาํบลเขาขาว มีวตัถุประสงค ์ท่ีผูน้าํและ ตวัแทน กลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์  สรุปไวไ้ดด้งัน้ี  
                              1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในวโรกาสท่ีเสด็จเถลิงถวลัยร์าช
สมบติัครบ 60 ปี 
                              2.  เพื่อนาํหลกั  แนวคิดของระบบสหกรณ์  มาเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาความยากจน
และปัญหาอ่ืน ๆ  ของสมาชิกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  พร้อมกบั การบริหารจดัการของกลุ่มองคก์ร  ในระดบั
ตาํบลเขาขาวใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึน 
                             3.    เพื่อเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร (เครือข่ายคุณค่า) ในนามของกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์และเครือข่าย  ท่ีมีความมุ่งหมายสาํหรับการร่วมมือกนัในระยะยาว 
                         4.   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นการดาํเนินการระหวา่งกลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ ท่ีมีกรอบ
ทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน  และพฒันากลุ่มองคก์ร ท่ียงัไม่ชดัเจน ใหมี้การบริหารจดัการกลุ่มท่ี
ชดัเจนข้ึน 
                             5.  การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดจากความต้องการของ กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ ดว้ยความสมคัรใจ  ในขณะท่ีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างก็ยงัมีอิสระในการดาํเนินงานของ
ตนเองตามปกติ 
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 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบ  
 

                              ปัจจยัความสาํเร็จของการดาํเนินงานของเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบซ่ึงมีลกัษณะท่ี
คลา้ยกนัและต่างกนับา้ง ท่ีสามารถทาํใหเ้ห็นตวัช้ีวดัวา่เครือข่ายเหล่าน้ีสามารถดาํเนินงานเป็นเครือข่าย
คุณค่าสาํเร็จไดอ้ยา่งไร แมใ้นบางเครือข่ายจะเป็นแค่การริเร่ิมมีการดาํเนินงานของเครือข่ายคุณค่า ในขณะท่ี
การรวมตวัในเครือข่ายเดิมกย็งัดาํเนินการอยู ่ในท่ีน้ีจะขอสรุปปัจจยัช้ีวดัความสาํเร็จรวมทั้ง 3 เครือข่าย    คือ 
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร และเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ ตาํบลเขาขาว เครือข่ายท่ีถือวา่ประสบความสาํเร็จและสามารถเผยแพร่เป็นแบบอยา่งใหก้บัเครือข่าย
อ่ืน ๆ ไดคื้อเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เพราะ มีปัจจยัท่ีทาํใหเ้ครือข่ายฯ  เป็นเครือข่ายท่ีประสบความสาํเร็จ
มากกวา่เครือข่ายใด ๆ ท่ีมีในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช เพราะมีหลกัคิด หลกัวิชาและหลกัปฏิบติัท่ี
ชดัเจน ฉะนั้นการดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ จึงเป็นเครือข่ายคุณค่าตามหลกัวิธีการสหกรณ์ท่ี
แทจ้ริง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ส่วนเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร มี
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ อุดมการณ์ หลกัการท่ีมาจากความตอ้งการของกลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนไดว้างแผน
ร่วมกนั โดยท่ีนกัวจิยัและหน่วยงานสนบัสนุนไม่ไดเ้ขา้ไปกาํกบัช้ีแนะและเครือข่ายกด็าํเนินงานตามแผนท่ี
วางไว ้  ส่วนเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ จากวตัถุประสงคโ์ครงการและกระบวนการจดัตั้งเม่ือ
กลุ่ม องคก์รไดเ้ขา้ใจเป้าหมายทั้งของทางหน่วยงานราชการ และการท่ีไดเ้ขา้ใจและตระหนกัในปัญหาของ
ทั้งภายในกลุ่ม องคก์รในพื้นท่ีตาํบลเขาขาว และกบัการตระหนกัถึงสภาพปัญหาภายนอกชุมชน เก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสงัคมจึงไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะใหเ้ครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ ควรจะมีศูนยป์ระสานงานเป็นศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรตาํบลเป็นศูนยป์ระสาน และใหมี้
วตัถุประสงคด์งัท่ีไดร่้วมกนักาํหนดไว ้ ซ่ึงอาจจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเม่ือมีแผนกลยทุธ์ท่ีร่วมกนัปฏิบติัการ
ทาํแผนกลยทุธ์ต่อไป ดงันั้นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของเครือข่ายคุณค่าจึงมีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                         1. หลกัการอุดมการณ์เครือข่ายหรือหลกัคดิทีด่ี  คือจากประวติัการริเร่ิมจดัตั้งกลุ่มสจัจะฯ 
และเครือข่ายสจัจะฯ มีหลกัคิดในการทาํกิจกรรมของสมาชิกและคณะกรรมการดาํเนินงาน เพือ่ใช้เงินสะสม
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างอนาคตของคนให้บรรลุการมีสามัคคธีรรม โดยใชห้ลกัธรรม เป็นกฏเกณฑใ์นการ
ปฏิบติัและใชข้นบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวัประสานความสมัพนัธ์  เพือ่ให้ชุมชนถ้อยทีถ้่อยอาศัยกนั 
เอือ้เฟ้ือซ่ึงกนัและกนั และใชเ้วทีในการประชุมใหญ่ของสมาชิกเป็นตวัช้ีขาด เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์
ชุมชนเมืองนคร และเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติตาํบลเขาขาว กมี็หลกัการเพือ่ใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัก่อให้เกดิการประหยดัต้นทุน ส่งเสริมสมาชิกในด้านการผลติ และการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม
สมาชิกให้พฒันาสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและแก้ปัญหาความยากจน พร้อมกบัมี



 192

หลกัการเอือ้อาทรต่อสังคมและชุมชน ในหลกัคิดของเครือข่ายคุณค่าทั้ง3 รูปแบบ ในการหลกัปฏิบติัต่อกนั
ของสมาชิกกบัสมาชิก สมาชิกกบักลุ่ม กลุ่มกบัเครือข่าย เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด้
อยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม เหมือนหลกัสหกรณ์ 

          2.    จิตสํานึกองค์กร   หรือเป็นองค์กรทีมี่จิตวญิญาณ  คือ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสจัจะสะสมฯ 
และเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑต่์างมีจิตสาํนึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของเครือข่าย ดว้ยการถือหุน้กบัเครือข่าย  
ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ   มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมรับผดิชอบปัญหาต่าง ๆ กบับุคคลอ่ืน ๆ   อยา่งเท่าเทียมกนั  
ยอมรับในศกัยภาพของกนัและกนั ในความแตกต่างหลากหลายระหวา่งกลุ่มสมาชิก ทาํใหส้มาชิกมี สมาธิ 
จิตวญิญาณในการร่วมกนั และพร้อมมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของเครือข่ายร่วมกนั มีความจงรักภกัดี
ต่อเครือข่าย  เสียสละทาํงานเพ่ือกลุ่มและเครือข่าย   หวงแหนเครือข่าย ไม่ตอ้งการใหเ้ครือข่ายลม้เหลว  เป็น
ส่ิงยดึเหน่ียวร่วมกนัเรียกวา่มี จิตวญิญาณสหกรณ์  คือความจงรักภักดแีบบสหกรณ์ ( spirit of cooperative) 
                       3. เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้     หมายถึงในเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบสมาชิกและ
คณะกรรมการร่วมกนัเรียนรู้ หรือเรียนรู้ร่วมกนัในการแกปั้ญหาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมี้ การมีแผนยทุธ์
ศาสตร์ เป้าหมาย กฎระเบียบ   มีความต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา  รู้ข่าวคราวในดา้นต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง  ซ่ึงอยูน่อกเหนือภารกิจของ เครือข่าย  และความรู้เก่ียวกบัปัญหาภายใน ภายนอกองคก์รท่ีจะมีเป็น
ผลดีผลเสียต่อสมาชิกและเครือข่าย โดยการส่งสมาชิก คณะกรรมการร่วมศึกษาดูงาน การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
องคก์รต่าง ๆเป็นประจาํ และนาํมาใคร่ครวญตรึกตรองร่วมกนัตดัสินใจร่วมกนั ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเครือข่าย  ก่อให้เกดิปัญญา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการแกปั้ญหาของเครือข่าย และใหก้บัคน
สมาชิกในชุมชนไดต้ลอดเวลา  
                      4.  มีการบริหารจัดการเครือข่ายทีด่ตีามแนวทางสหกรณ์ทีแ่ท้จริง  คือ สมาชิก คณะกรรมการ
ของเครือข่ายมีความสามารถในการจดัการตนเอง และเครือข่ายคุณค่าตอ้งมีแผนกลยทุธ์ มีวิสยัทศัน์ 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย    ในการบริหารจดัการ โดยคณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมมี
ความสาํคญัเท่ากนัในการทาํงานทุกคนตอ้งรู้จกัการบริหารจดัการ การเงิน บญัชี  มีอุดมการณ์  ศีลธรรม 
ซ่ือสตัย ์ (หลกัคุณธรรม)    พร้อมกบัการใชห้ลกัการบริหารจดัการท่ีดี ( หลกัธรรมมาภิบาล) ทุกคน     เช่น 
การบริหารจัดการทุนดําเนินงานของโรงงานปุ๋ยชีวภาพอดัเม็ด     ของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถขอนํา
เงินกาํไรของสมาชิกเครือข่ายกลบัคนืมาเป็นต้นทุนดําเนินงานก่อน  ไม่นําไปแบ่งปันผลเฉลีย่คนืให้สมาชิก
ก่อน จนกว่าเครือข่ายจะมีเงินทุนหมุนเวยีนพอในการผลติปุ๋ยชีวภาพอดัเม็ดในระยะแรก   สามารถทาํใหก้าร
ดาํเนินงานเครือข่ายไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจและพอใจการดาํเนินงานของ
เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ และเครือข่ายผลิตภณัฑม์ากยิง่ข้ึน  
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                       5.  เป็นลกัษณะเครือข่ายคุณค่า เพราะมีกระบวนการเช่ือมโยงกลุ่มสมาชิกของตนเองและกลุ่ม
อ่ืนหลากหลาย  รวมกบัองคก์รราชการ เอกชนท่ีมีวงสมัพนัธ์เพื่อก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระยะยาว ของ
เครือข่ายคุณค่า เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชน และเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิม
พระเกียรติ  ดว้ยระบบการมีศูนยป์ระสานงาน มียทุธศาสตร์ร่วมกนั มีโครงสร้าง คณะกรรมการดาํเนินงาน 
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและการทาํกิจกรรมกบัสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสมํ่าเสมอ ดว้ยความสมานฉนัท ์ทาํ
ใหเ้กิดการรวมจิตสาํนึกและจิตวญิญาณของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย  ให้มีพลงัเข้มแข็ง  ในการแกปั้ญหาและ
เป็นการบูรณการความคิด บูรณการวิธีการและบูรณการองคก์ร แกปั้ญหาการทาํงานซํ้าซอ้นของหน่วยงาน
ในการพฒันากบัชุมชน  การประหยดังบประมาณ  
                        6.   ผู้นํามีภาวะผู้นํา    ผูน้าํริเร่ิมจดัตั้งอยา่งเช่น พระสุวรรณ์ คเวสโก คุณเจิม บุญรอด คุณ
จนัทร์เพญ็ พลอินทร์และคุณรัตนา อินทรฤทธ์ิ และคณะกรรมการดาํเนินงานของเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 
รูปแบบ ต่างมีภาวะผูน้าํคือมีความมานะ อดทน ซ่ือสตัย ์มีวิสยัทศัน์ เป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิกไดดี้  
ใหโ้อกาสสมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นไม่ผกูขาดความคิด หรือเป็นเจา้ขององคก์รเครือข่ายเพยีงผูเ้ดียว 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้แลกเปล่ียนขอ้มูล ความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น และของกนัและกนัอยูเ่สมอ  
                        7.   เป็นเครือข่ายพึง่ตนเองได้  หมายถึงเครือข่ายคุณค่าทั้ง3 รูปแบบ เช่น เครือข่ายกลุ่มสจัจะ
ฯ เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนฯ มีความเข้มแขง็ทั้งในทางเศรษฐกจิ     ทาํกิจกรรมหลายอยา่งตาม
ความตอ้งการของสมาชิก  ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัเกิดการประหยดั ลดรายจ่าย มีเงินออมสะสม
มากข้ึนและนาํเงินไปทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อ  ความเข้มเข็งทางการเมืองการปกครอง การฝึกพื้นฐาน
ประชาธิปไตยในองคก์ร (การเมืองภาคประชาชน) คือการบริหารจดัการกลุ่มและเครือข่ายโดยมี
คณะกรรมการตวัแทนสมาชิกมาจากการเลือกของสมาชิก   เลือกคนดี มีความซ่ือสตัยท่ี์ไวใ้จได ้ เขา้ไป
ทาํงานแทนตน   ความเข้มแข็งทางสังคมและวฒันธรรม คือการรวมคน กลุ่มสมาชิกจนเป็นเครือข่ายเพื่อ
แกปั้ญหาต่าง ๆ  การใชห้ลกัคุณธรรม ตามหลกัศาสนา สามารถลดละอบายมุขสมาชิกและคณะกรรมการได ้
มีเงินออมเหลือใชน้าํมาฝากสะสมเพ่ิมข้ึน และมีความเอ้ืออาทรต่อชุมชน ใหมี้การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน 
ของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์  เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ สามารถถือเป็นวฒันธรรมท่ีจะสืบทอดไปสู่
ลูกหลานต่อไป   ทาํใหมี้ภูมิคุม้กนั เม่ือประสบกบัภาวะวกิฤตการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม
ภายนอกกลุ่ม เครือข่ายได ้ 
                      8. เป็นเครือข่ายสงบสุข  กลุ่ม เครือข่ายเขม้แขง็เป็นผลสืบเน่ืองมาจาก การพฒันาคน คือ
สมาชิกและคณะกรรมการทีมี่คุณภาพ มีคุณธรรม  และมีความสุข  เม่ือคนมารวมกนัเป็นกลุ่ม เป็นเครือข่าย
ทั้ง3 รูปแบบไดป้ฏิบติัใหเ้ห็นและวางไวใ้นวตัถุประสงคข์องเครือข่ายชดัเจน  สามารถทาํใหส้มาชิกเครือข่าย
มีปัญญาแกปั้ญหาของตนและผูอ่ื้นได ้ จากผลการประเมินความคิดของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ สมาชิก
ทุกคนช่ืนชม  พอใจอยา่งมากท่ีกลุ่มสจัจะฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมกลุ่ม เครือข่ายสจัจะฯ ข้ึนในชุมชนป่ายาง   
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และในต่าง อาํเภอ ในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และในเครือข่ายคุณค่าทั้งสามไดต้ั้งความหวงัไวใ้นการ
พฒันาคน ผูน้าํ สมาชิกเครือข่ายเป็นหลกัหลกัเบ้ืองตน้ของการจดัตั้งเครือข่ายในระยะแรก มิใช่มุ่งหวงั
ในทางเศรษฐกิจดา้นเดียว 
                       9.  เป็นเครือข่ายทีมี่การพฒันาแบบยัง่ยนื    เครือข่ายดาํรงอยูแ่ละดาํรงต่อไปได ้  โดยไม่ล่ม
สลายได ้ อนัเป็นการพฒันาแบบยัง่ยนืไดใ้นระยะยาวเพราะ ในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มและเครือข่าย
กลุ่มสจัจะฯ เป็นการพฒันาคนใหมี้พฤติกรรม ลดอบายมุข มีคุณธรรมนําชีวติ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปราศจาก
โรคภยั (มีนํ้ าสะอาด อาหารปลอดสารพิษ) ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการพฒันาและรณรงคใ์หชุ้มชน
ปราศจากสารเคมี   สงัคมกลุ่มและเครือข่ายไดพ้ฒันา เรียนรู้ตลอดเวลา  ในเวทีการประชุมแลกเปล่ียน     
การไปศึกษาดูงานฝึกอบรม และการทาํการวิจยัร่วมกบัสถานศึกษาต่าง ๆ  และมีการพฒันาเทคโนโลยผีสม
ภูมิปัญญาในกลุ่มสจัจะและเครือข่ายสจัจะฯ ในการผลิต ปุ๋ย นํ้า  พืชผกั ถือวา่เป็นการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื
เพราะพฒันาแบบสมดุล คือพฒันาทุก ๆดา้นแบบองคร์วม ไปพร้อม ๆ กนั   นัน่เอง  
                   10.  องค์กร หน่วยงาน ส่งเสริมสนับสนุน  ในเครือข่ายคุณค่าทั้งสาม จะมีองคก์รความร่วมมือ
ประสานงานในการสนบัสนุนส่งเสริมกลุ่ม และเครือข่าย โดยการบูรณาการ การทาํงานร่วมกนัขององคก์ร
สนบัสนุน  เพื่อไม่ใหง้านซํ้าซอ้น และเสียเวลา งบประมาณ และใหมี้ความต่อเน่ือง มีการติดตามสนบัสนุน
ส่งเสริมติดต่อจนสามารถใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายและเครือข่ายดาํเนินงานไดเ้อง หรือคอยส่งเสริมอยูเ่ป็น
คร้ังคราว ในฐานะเป็นท่ีปรึกษา  บางองคก์รกมี็หนา้ท่ีโดยตรงทางดา้นการสนบัสนุนดา้นงบประมาณต่อ
กลุ่มสมาชิกเครือข่าย ของเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบเช่น การรวมเป็นเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติ  และมีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจาํตาํบลเป็นศูนยป์ระสานงานทุกกลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ จะลดความซํ้าซอ้นของงานพฒันาในพ้ืนท่ีได ้และทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนัของกลุ่มต่าง ๆ ในการ
แกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ ในระดบัตาํบล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รสนบัสนุนดา้น
งบประมาณใหก้บักลุ่มสมาชิกเครือข่าย  สถานศึกษา มหาวิทยาลยั โรงเรียนในพื้นท่ี ทาํการศึกษาวิจยัและ
พฒันา  การสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ร่วมกบัชุมชน ภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อใหมี้หลกัสูตรการเรียนรู้ใหก้บั
สมาชิก คนในชุมชนในวิชาชีพต่าง ๆ  หน่วยงานสนบัสนบัพฒันา สาํนกัพฒันาชุมชน  สาํนกังานเกษตร ปศุ
สตัว ์ สหกรณ์  อนามยัตาํบล ฯลฯ ต่างเป็นองคก์รท่ีมีส่วนสนบัสนุนกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายคุณค่าให้
สามารถแกปั้ญหาใหก้บัคนในชุมชนไดอ้ยา่งบูรณการทุกดา้น 
                      11. โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายในแนวราบ   หมายถึง ในการบริหารจดัการกลุ่ม
สมาชิกของเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบ  ส่วนใหญ่มีโครงสร้างการดาํเนินการในแนวราบกบั  กลุ่ม องคก์ร 
และเครือข่ายท่ีเป็นสมาชิก  เพราะกลุ่มสมาชิกต่างกย็งัมีอิสระในตวัเอง แต่ในความสมัพนัธ์ของกลุ่มกบั
เครือข่ายคุณค่าเป็นเป็นเครือข่ายศูนยป์ระสานเพ่ือพฒันากลุ่มสมาชิกในดา้นต่าง ๆ ของเครือข่ายตาํบลเฉลิม
พระเกียรติ และเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร ส่วนเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็นความสมัพนัธ์
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ทั้งแนวราบและแนวด่ิงของการดาํเนินงานของเครือข่ายกบัสมาชิกกลุ่ม   จากโครงสร้างการดาํเนินงานท่ี
กล่าว ทาํใหก้ลุ่มสมาชิกมีความพอใจมากจากการประเมินผลเพราะยงัมีสภาพเดิมของความสมัพนัธ์กบักลุ่ม 
องคก์ร กลุ่มเดิม แต่มีวงสมัพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนท่ีต่างกนัในทั้งเป็นกลุ่มการจดทะเบียนตามพระราชบญัญติั
สหกรณ์ และไม่จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มการเงินชุมชน ต่าง ๆ มากข้ึนแสดงใหเ้ห็นจาก (ภาพ 22 ,23 
และภาพ24 ในบทท่ี 4)    ดว้ยเหตุปัจจยัตวัอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ และสามารถทาํใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่าย
มองเห็นลู่ทางความความสาํเร็จในเป้าหมายท่ีวางไวข้องเครือข่ายไดห้ลายแนวทางในระยะยาว  
 

 เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน  
 

                                  จากปัจจยัความสาํเร็จของเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบ ท่ีกล่าวมาแลว้สามารถนาํมา
สงัเคราะห์ใหเ้ห็นวา่การท่ีเครือข่ายคุณค่ามีวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและชดัเจน 
สามารถจะแกปั้ญหาความยากจน ของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายคุณค่าของความยากจนมิติต่าง ๆได ้ตามลกัษณะ
ความหมายของความยากจนท่ีกล่าวในบทท่ี 5  เช่น   เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ มีการดาํเนินงานการธุรกิจชุมชน
พร้อมทั้งสามารถพฒันาให ้ คน สมาชิก (ทรัพยากรมนุษย์ ) คณะกรรมการและประชาชน ในชุมชนดว้ย
หลกัการทางพทุธศาสนา  ทาํใหค้นในชุมชนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  มีความสุข   เครือข่ายเขม้แขง็ไดเ้พราะมี
หลกัทางศาสนาและหลกัสากลคือการมีแผนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีหลกัคิด หลกัวิชา และหลกั
วิธีดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกได ้ และในเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์
ชุมชนเมืองนคร เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว กต็ามและยงัเป็นลกัษณะของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงถือวา่บรรลุเป้าหมายของ  การพฒันาขบวนการสหกรณ์   เพราะหลกัการและวธีิการของ
การดําเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ เครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ เครือข่ายการตลาด
ผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร ทีมุ่่งเน้นไปทีก่ารพฒันา คน ให้ปรากฏคุณค่าสหกรณ์ในตัวคนอย่างแท้จริง    
และสามารถทาํใหค้นพร้อมท่ีจะร่วมกนัพฒันากบัองคก์รอ่ืน ๆ ทั้งเศรษฐกิจสงัคม การเมืองการปกครอง 
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตวัอยา่งเครือข่ายท่ีควรจะเผยแพร่แนวคิดและวธีิการของกลุ่มและเครือข่าย
ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาขบวนการพฒันากลุ่ม องคก์ร สหกรณ์เป็นเครือข่ายคุณค่าเพื่อการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนื  สามารถแกปั้ญหาความยากจนขั้นพื้นฐานในมิติต่างๆ ได ้ จึงเป็นปัจจยัทาํให้
เครือข่ายคุณค่าประสบความสาํเร็จและแกปั้ญหาความยากจนใหก้บัสมาชิกไดด้งัเหตุผลในมิติความยากจน
ดงัต่อไปน้ี  
                                       1.   สามารถแก้ปัญหาการจนเงิน   การมีกิจกรรมการสะสะทรัพย ์การออม การให้
กูย้ืมเม่ือมีความจาํเป็นในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่า  รวมผลิต  แปรรูป การตลาด  และมีสวสัดิการต่าง ๆ ให้แก่
สมาชิกจึงทาํให้เครือข่ายคุณค่า สามารถแกปั้ญหาความยากจนในดา้นการจนเงิน หรือเรียกว่าจนทรัพยากร 
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จนทางเศรษฐกิจแกปั้ญหาความยากจนให้กลุ่มในชุมชนสามารถพฒันาทุกๆ  ดา้นให้ชุมชนให้เขม้แขง็และ
ยัง่ยืนได ้  เพราะ ความหมายของสหกรณ์ (Cooperative ) คือ   “ องค์กรของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุ่มกัน
ดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยดําเนินการ (อันจําเป็น)  
และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ”     การรวมเป็นกลุ่ม  องคก์รและ เครือข่าย
คุณค่า เพื่อดาํเนินวิสาหกิจใด ๆ  หรือเพื่อแกปั้ญหาดา้นอ่ืน ๆ  เท่ากบัทาํให้เกิดการแกปั้ญหาชุมชนให้เกิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เพราะมีการแกปั้ญหาทุกส่วนแบบสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม   
หรือเรียกว่าการแกปั้ญหาความยากจนดว้ยภาคประชาชน (Civil society) มากว่าจะแกปั้ญหาโดยรัฐแต่ฝ่าย
เดียว 
 
                           รัฐควรดําเนินนโยบายคาํนึงถงึสภาพสังคมไทยทีเ่ป็นจริง 
                                      โดยให้สถาบันครอบครัวและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาท 
                                         ด้านการคุ้มครองทางสังคมโดยตรงมากเพิม่ขึ้น  แทนทีจ่ะใช้วิธีการจัดการ 
                                                             โดยหน่วยงานของรัฐในทุกเร่ือง .... 
 
                                      2. แก้ปัญหาจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่ม
เครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 เครือข่ายจะมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทาํสวนยางพารา สวนผลไม ้ทาํนา  จากการท่ีเครือข่าย
กลุ่มสจัจะฯ เครือข่ายผลิตภณัฑฯ์ และเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ทาํการขายกากนํ้าตาล  เพื่อ
นาํไปทาํปุ๋ยหมกั ผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็  ท่ีมาจากความตอ้งการของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  นาํไปใช้
กบัพืช ผกั ผลไมใ้นไร่ นา  ทาํใหน้อกจากประหยดัค่าปุ๋ยแลว้ยงัช่วยใหดิ้นดี ไม่มีปัญหาสภาพส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นดิน และการทาํนํ้าด่ืมสะอาด สามารถทาํใหส้มาชิกและประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพท่ีดีข้ึน  เพราะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติดี
ข้ึนไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  
                                            3.  สามารถแก้ปัญหาความจนทางสังคม  คือ การขาดความรัก  ความเอาใจใส่ 
ซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ปัจจุบนั  ความล่มสลายของสถาบนัครอบครัว/ชุมชน  เครือข่ายคุณค่า  สามารถ
แกปั้ญหาท่ีกลุ่ม องคก์รส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ซ่ึงกนั และกนั ไดมี้การพบปะพูดคุยในวนัส่งเงินสัจจะฯ 
วนัประชุมกลุ่มสมาชิกของเครือข่าย ไดไ้ต่ถามทุกข ์สุข ซ่ึงกนัและกนั  กบัการมีกิจกรรมสวสัดิการต่าง ๆ  
ใหก้ลุ่มสมาชิกของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ    การเอ้ืออาทรต่อสมาชิกสังคม ของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์   
เม่ือเจบ็ไข ้ หรือการคลอด   ตาย ก็ตาม เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสวสัดิการของ
รัฐ   มีความตอ้งการอยากจะใหมี้และแมน้การสามารถนาํมาบริหารจดัการเองโดยกลุ่ม และเครือข่าย  แมจ้ะ
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เป็นจาํนวนเงินไม่มากนกั  ก็รู้สึกอบอุ่นใจในยามท่ีมีปัญหาในครอบครัวไดอ้ยา่งมากเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิก
ส่วนใหญ่ต่างตอบรับวา่เป็นกิจกรรมท่ีพอใจมากเป็นอนัดบัหน่ึงท่ีเครือข่ายกระทาํกบักลุ่มสมาชิก  
                                            4.  สามารถแก้ปัญหาการจนทางการเมือง   หมายถึง  ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง/การปกครอง หรือ จนอาํนาจ  ขาดความเสมอภาคนัน่เอง   การรวมกลุ่มและรวมเป็น
สมาชิกเครือข่ายคุณค่า  สามารถดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอบแบบการเมืองภาคประชาชน
ไดเ้ตม็รูปแบบ  คือการฝึกการเป็นผูน้าํ  การคดัเลือกคนดี ข้ึนเป็นผูน้าํ  ทาํหนา้ท่ีแทนตน เป็นคณะกรรมการ
และผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   ถา้ใครไม่มีความเหมาะสม  มีความประพฤติปฏิบติั
ไม่ดี   สมาชิกจะไม่เลือกเขา้มาเป็นคณะกรรมการดาํเนินงาน   การทาํกิจกรรมเครือข่ายร่วมกนัสามารถสร้าง
พลงัการต่อรอง  และมีอาํนาจในการต่อรองกบั องคก์รต่าง ๆ ไดช้ดัเจน สมาชิกเครือข่ายไดส้รุปให้เห็นว่า    
.. รู้สึกภูมิใจมากทีส่ามารถรวมเป็นเครือข่ายกนัได้สําเร็จและดําเนินงานกนัเองด้วยประชาชนโดยไม่มีใครเข้า
มาวุ่นวายมากนัก    มีความเสมอภาค ยุติธรรมกันทั่วหน้าและจะพยายามไม่ให้เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 
ล้มเหลว  ...  
                                                5. สามารถแก้ปัญหาความจนทางการศึกษาหรือการจนโอกาส จนความคิด  
หมายถึง    เกษตรกรส่วนใหญ่จะไดรั้บการศึกษานอ้ย  ไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้ถึง ความรู้ในการแกปั้ญหา  เม่ือ
รวมเป็นกลุ่ม หรือเครือข่ายคุณค่า สามารถทาํให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดว้ยการ
จัดการความรู้ในหมู่สมาชิกเครือข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ หรือกับ องค์กรสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง แล้วนําไป
แก้ปัญหาของสมาชิกกลุ่มได้  จากการมีเวทีแลกเปลี่ยน  การประชุมประจําเดือน  มีการนําปัญหามา
ปรึกษาหารือเพื่อหาขอ้สรุปการตดัสินใจแก้ปัญหาในกลุ่ม สมาชิกเครือข่าย     ขบวนการติดตามการ
ดาํเนินงานของท่ีปรึกษา  กรรมการเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ   เพื่อให้มีการบริการจดัการการทาํบญัชีใหถู้กตอ้ง
ของกลุ่ม    การไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการดําเนินงาน   การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน
ของสถานบันการศึกษาให้กบัสมาชิกเครือข่ายคุณค่า     จากการประสานงาน ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ให้
การสนบัสนุน   ใหค้วามรู้กบัสมาชิก และคณะกรรมการเครือข่ายอยูเ่สมอ   
                                               6.  สามารถแก้ปัญหาความจนวัฒนธรรม  จนทางจิตวิญญาณ หมายถึงถา้
ประชาชน  ทรัพยากรมนุษยท่ี์รวมกลุ่มเครือข่ายท่ี ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นคนท่ีจนหรือกาํลงัจะจน
เพราะมีอบายมุข  มีวัฒนธรรมในการบริโภคการผลติที่ผิดปกติ   หลงมัวเมาในอบายมุข  หรือหลงงมงายใน
ดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป  ตกเป็นธาตุของวัตถุนิยมมากเกินไป จนมีหนี้สินล้นตัว   การไม่เอาใจใสต่อ
ตนเองและครอบครัว ต่อกลุ่มและเครือข่ายยอ่มจะทาํให้ขาดภูมิคุม้กนั และขาดคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าจึง
ไดน้าํหลกัศีลธรรมของศาสนาพุทธมาเป็นหลกัในการตดัสิน   ใหก้บัสมาชิกเม่ือมีปัญหาระหว่างคน กบัคน 
คนกับกลุ่ม  ทาํให้สมาชิกและคณะกรรมการดาํเนินงานของเครือข่าย กลุ่มสัจจะฯ และเครือข่ายตาํบล
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สหกรณ์ เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชน ฯ  นาํมาให้สมาชิก คณะกรรมการดาํเนินงานกลุ่ม เครือข่าย 
เป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถลดอบายมุขไดม้ากข้ึน ส่งผลใหแ้กปั้ญหาจนวฒันธรรมได ้
                                       สรุปเครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบ สามารถแกปั้ญหาความยากจนไดทุ้กมิติท่ี
นกัวิชาการไดนิ้ยามความจน มิใช่หมายถึงความยากจนรายไดด้า้นเศรษฐกิจอยา่งเดียว  เพราะการจดัตั้งกลุ่ม 
องคก์ร เครือข่ายมาจากความเดือดร้อนและความตอ้งการของชุมชนในปัญหาพื้นฐาน ถา้ทั้งกลุ่มและ
เครือข่าย  สามารถตอบสนองปัญหาพื้นฐานของสมาชิกไดจ้ริง  โดยมีหลกัคิด หลกัวิชา และหลกัปฏิบติัใน
การปฏิบติักิจกรรมของกลุ่ม และเครือข่ายท่ีชดัเจน  โดยใชห้ลกัคุณธรรม  หลกัศาสนาพทุธ และมีหลกั
วิชาการแบบสมยัใหม่คือการทาํใหเ้ครือข่ายมีแผนยทุธ์ศาสตร์ในการบริหารจดัการเครือข่ายคุณค่า ข้ึนเพื่อ
รองรับการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีตอ้งมีการดาํเนินในระยะยาว ตอ้งประสบกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต กบัการมีผูน้าํ คณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีภาวะผูน้าํสูง ท่ี
ปรึกษาเครือข่าย ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ต่างมีความเสียสละ ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม  ขยนัอดทน  มี
วิสยัทศัน์ และ เสียสละและมีความต่อเน่ืองในการปฏิบติัร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายจะเป็นผลใหส้ามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นทุกมิติและเครือข่ายคุณค่ากจ็ะประสบความสาํเร็จ 
 

 ทกัษะประสบการณ์ใหม่     การวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์     ในพื้นท่ีจงัหวดั 
นครศรีธรรมราชไดเ้กิดทกัษะใหม่จากขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า (เครือข่ายคุณค่า  = Value 
Chain )   ของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีวตัถุประสงคส์าํคญัท่ี ตอ้งการจะสร้างความ
เขม้แขง็และยัง่ยนืแก่กลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ และเครือข่ายต่าง ๆ     โดยกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจยัได้
กาํหนดไวเ้ป็นทกัษะประสบการณ์ใหม่จากการวิจยัคือ  
                                1.  แนวทางการดําเนินการสร้างเครือข่ายคุณค่า    มีประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี 
                                     1.1   เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าในนามของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่าย 
                                     1.2  การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าท่ีมีความมุ่งหมายสาํหรับการร่วมมือกนัในระยะยาว 
                                     1.3   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นการดาํเนินการระหวา่งกลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ ท่ี
มีกรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
                                     1.4   การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดจากความตอ้งการของ กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์ และเครือข่ายดว้ยความสมคัรใจ 
                                     1.5  ภารกิจของทีมวิจยัในการสร้างเครือข่ายคุณค่า คือ การจดัเวที และการหนุนเสริม
ให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้   การสร้างกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ และเสริมสร้างองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตร   แก่ผูน้าํกลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ และเครือข่าย 
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                                    1.6   กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า ของแต่ละเครือข่าย   ข้ึนอยู่กบัการพิจารณา
ของทีมวิจยั ใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหาความตอ้งการของ กลุ่ม   องคก์ร  สหกรณ์  
และเครือข่ายพนัธมิตรเดิม ท่ีมีอยู ่ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช   
                          2.  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า  ทีมวิจยัไดด้าํเนินการวจิยั  ในลกัษณะของการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research)  โดยใชเ้วลา 1 ปี มีกระบวนการดาํเนินการวิจยั
สร้างเครือข่ายคุณค่าและผลการดาํเนินงานในส่วนของการเช่ือมโยงเครือข่ายฯ  จะสรุปใหเ้ห็นวนัเดือนปี  
กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ   สถานท่ี ผลท่ีเกิดจากระบวนการ และระยะเวลาในการปฏิบติัการตาม
ตาราง   4     และไดแ้สดงเป็นการสรุป  ในรูปของ   Data  Flow Diagram    (ภาพ 15 และ ภาพ16)  
                           สรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า  กระบวนการทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการ    ทีมวิจยัไดมี้
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการเตรียมการในระหวา่งนกัวจิยัร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั เก่ียวกบั 
แผนการดาํเนินงาน วตัถุประสงค ์เป้าหมายโครงการวิจยั  

2. การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจโครงการกบักลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์  องคก์รภาครัฐ  วิเคราะห์ 
สถานการณ์ระดบัประเทศ โลก ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และช้ีชวนเขา้ร่วมโครงการ 

3. ศึกษาภาพรวมจากการสมัภาษณ์และขอ้มูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. วิเคราะห์ศกัยภาพ กลุ่ม องคก์ร เครือข่ายดว้ยเทคนิค SWOT และ AIC เพื่อพฒันาและหา 

แนวทางเช่ือมโยงเครือข่าย 
5. การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อคน้หารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตน้แบบ 
6. การกาํหนดแผนปฏิบติัการเครือข่าย  ภายใตก้ารหนุนเสริมของทีมวิจยัใหเ้กิดแผนกลยทุธ์ 

สามารถดาํเนินการได ้2 เครือข่าย  
 
                               3.  บทเรียนจากการวิจัย     การวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์    ในพื้นท่ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัองคก์รในจงัหวดัหลากหลายองคก์ร      และท่ีมีส่วนร่วม
อย่างมากของทีมวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช   กบัทีมวิจยัจากสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และทีมวิจัยจากส่วนกลาง  ทาํให้มีการเรียนรู้และมีทักษะใหม่ของการวิจัยร่วมกัน
ก่อใหเ้กิดประโยชน์คุณภาพการวิจยัหลายอยา่งคือ  
                                   3.1  เกิดประโยชน์แท้จริงต่อการพัฒนาชุมชน สังคม กบักลุ่ม องคก์ร และเครือข่าย 
เป็นโครงการท่ีออกแบบ วางแผนใหเ้ป็นโครงการวิจยัและพฒันาปฏิบติัการเสริมสร้างหนุนเสริมแบบมีส่วน
ร่วมกบั(ชุมชน)  กลุ่ม องคก์ร และเครือข่าย  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนการวิจยัเป็น
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กระบวนการแกปั้ญหา และการเรียนรู้ร่วมกนัของทุกฝ่ายร่วมกนัสร้างองคค์วามรู้และกลุ่ม องคก์ร เครือข่าย
หรือชุมชนไดรั้บประโยชน์ทนัท่ี ไม่ตอ้งรอใหง้านวิจยัสาํเร็จ สมบูรณ์ 
                                  3.2    การวิจัยพัฒนาสร้างแนวร่วม พันธมิตรการวิจัยได้มาก   การศึกษากลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์  เครือข่ายต่าง  ๆ  ในพื้น ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช    ท่ี เ ป็นชุดวิจัยชุดใหญ่ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช    สามารถสร้างแนวร่วม พนัธมิตรการวิจยักบัชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ากท่ีสุด แต่
งานวิจยัไม่สามารถทาํไดค้รบทุกเครือข่าย องคก์รท่ีตอ้งการจะให้หนุนเสริมมีอีกหลายกลุ่มองคก์ร   ทาํให้
ตอ้งมีการพฒันาทีมงานวิจยัท่ีดี ตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจในโครงการและสมคัรใจพร้อมกบัตอ้งมีเวลาในการปฏิบติั
งานวิจยัเตม็ท่ี 
                                  3.3   เป็นการยกระดับคุณภาพทางวิชาการของงานวิจัยของชุมชนและนักวิจัย    ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช  กบัสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช   สถาบนัวิชาการ
สหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์บางเขน  องค์กรและเครือข่ายในจงัหวดั  ตั้งแต่กระบวนการพฒันา
โครงการวิจยั  การสร้างความเขา้ใจ และกาํหนดแผนการกระบวนการวิจยั     การเขียนรายงานการวิจยั การ
ติดตามผลการวิจยัอยา่งใกลชิ้ดและมีส่วนร่วม  แมน้การรายงานผลการวิจยัจะล่าชา้อยูบ่า้ง เพราะเหตุผลท่ี
กล่าวในขอ้ปัญหาการวิจยั  แต่นับว่าเป็นการพฒันาคุณภาพยกระดบังานวิจยัและนักวิจยัให้มีการเรียนรู้
พฒันางานวิจยัร่วมกบัชุมชน และยงัตอ้งมีการดาํเนินการต่อไปถึงแมโ้ครงการวิจยัจะไม่มีต่อไป  
                                3.4   การมุ่งสร้างเครือข่ายเรียนรู้  นักวิจยัจากสถานศึกษา ร่วมกบัเครือข่าย องค์กร  
องคก์รหน่วยงาน ภาคีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคต่าง ๆ  ไดมี้โอกาสเรียนรู้กนัและกนั 
ไดส้มัผสัสภาพจริงของสงัคม ทอ้งถ่ินหลากหลายพ้ืนท่ี หลาย อาชีพ หลายรูปแบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
                                   1. ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย     ในการวิจยัคร้ังน้ีควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการวิจยัดงัน้ี 
                                            1.1    ใชร้ะยะเวลาการวิจยัใหม้ากกวา่น้ี คือ ควรมีระยะ 2-3 ปี เพื่อสามารถทาํให้
เห็นการปฏิบติัการดาํเนินงานของเครือข่ายคุณค่ามากข้ึน  
                                           1.2   เม่ือเครือข่ายคุณค่ามีระยะเวลาปฏิบัติการจากการวิจัยยาวนานข้ึน จะ
สามารถวดัปัจจยัความสาํเร็จไดช้ดัเจนกวา่น้ี  
                                           1.3   ทีมนักวิจยัควรมาจากองคก์รสนับสนุนเครือข่ายเดิม  ท่ีมีเวลาทาํการวิจยั
เตม็ท่ี และสมคัรใจ เขา้ใจโครงการวิจยั  มีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน  ทาํใหโ้ครงการวิจยัสาํเร็จไดต้าม
แผน และรวดเร็วข้ึน  
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                                          1.4    ควรมีการจา้งเจา้หน้าท่ีประจาํของโครงการวิจยัสําหรับการสรุปรายงาน
ผลงานวิจยั   พิมพง์าน   ติดต่อประสานงานนกัวิจยั  จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจยัแต่ละเวทีวิจยัแต่ละ
คร้ัง และของหวัหนา้โครงการร่วมกบักรรมการวิจยัแลว้  
                                          1.5     โครงการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ตอ้งการ
จะจดันิทรรศการ สรุปผลการวิจยั ใหเ้วทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่เพื่อศึกษาตวัช้ีวดัความสาํเร็จในระยะ
สั้นของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชนเมืองนคร   แต่ปรากกว่าไม่สามารถจดัไดเ้พราะกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายไม่มีเวลาวา่งในระยะน้ี  เพราะตอ้งออกไปทาํการตลาดเครือข่ายในต่างจงัหวดั   วนัเวลาท่ีคาดว่าจะ
จดัได ้ประมาณ   10-12 เดือนสิงหาคม  2550 น้ี  ส่วนเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติไดเ้ปิดเวที
เผยแพร่และใหร้างวลัใหก้บัเครือข่ายตาํบลต่าง ๆท่ีประสบความสาํเร็จตามตวัช้ีวดัของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไปแลว้ เม่ือเดือน ธนัวาคม 2549  แต่สาํหรับทั้ง 3 รูปแบบเครือข่ายคุณค่าจะมี
การเผยแพร่ในเวทีวิจัย ต่าง ๆ พร้อมการส่งเข้าเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ในระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ  
                                  2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต     สําหรับการวิจยัต่อของโครงการวิจยัน้ี
สามารถทาํการวิจยัในหวัขอ้ดงัน้ี 
                                              2.1   การพฒันารูปแบบเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  กับการ
แก้ปัญหาความยากจนระดับตาํบล   เปรียบเทียบกับตาํบลท่ีมีบริบทท่ีต่างกัน   ในวิธีวิทยาการวิจยัเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ      เพื่อศึกษาปัจจยัช้ีวดัความสําเร็จเครือข่ายพื้นท่ี ของตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติใหเ้ป็นองคค์วามรู้แก่องคก์รระดบัตาํบลในการแกปั้ญหาในทอ้งถ่ินได ้  
                                             2.2   วิจัยและพฒันาเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในระดับภูมิภาค 
ระดบัประเทศ  
                                             2.3  วิจยัและพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินในการผลิต และการแปรรูปผลิตภณัฑ์
ชุมชนของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์ชุมชนเมืองนคร  เช่น  การทาํผา้บาติก   ผลิตกลว้ยเล็บมือนาง   
ดอกไมใ้บบ้างพารา   กะลามะพร้าว   การผลิตลูกจนัทร์เทศ   การผลิตผา้ยกเมืองนคร    ผา้ทอพื้นเมืองนคร   
ฯลฯ  
                                            2.4    วิจยัและพฒันาเครือข่ายการเงินชุมชนระดบัจงัหวดั หรือระดบัภูมิภาค เช่น 
เครือข่ายธนาคารหมู่บา้น  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยอิ์สลาม  เครือข่ายการเงินเมืองนคร  ฯลฯ  เพื่อให้มี
ศกัยภาพแกปั้ญหาความยากจนสมาชิกไดย้ ัง่ยนื  
                                           2.5  วิจยัพฒันาเครือข่ายคุณค่าชุมนุมสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช และชุมนุม
สหกรณ์สงเคราะห์การทาํสวนยาง ใหส้ามารถดาํเนินงานพฒันาสมาชิกมีคุณค่าสหกรณ์ท่ีแทจ้ริง  
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บทที ่ 5 
 

เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
                             จากการศึกษาจาํนวนผูท่ี้จดทะเบียนคนจนเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ   การแกปั้ญหา
ความยากจน ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ในประเภทต่าง ๆ จากกลุ่มประชาชนทัว่ไปและท่ีเป็น
สมาชิกองคก์รสหกรณ์  ในบทท่ี 2 ท่ีกล่าวมาแลว้   และจากการศึกษากลุ่ม องคก์รและเครือข่าย
การศึกษาพบเครือข่ายคุณค่าจากการวิจยั  3  รูปแบบในรายละเอียดบทท่ี 4     ซ่ึงเครือข่ายคุณค่า
เหล่านั้นมีแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนในรูปแบบต่างกันหรือเหมือนกัน ได้มากน้อย
อยา่งไร  ซ่ึงถา้จะ สงัเคราะห์ใหมี้เหตุผล  กต็อ้งมีแนวคิดในการสงัเคราะห์  ในการวิจยัคร้ังน้ี    จึง
มีแนวคิดในการสงัเคราะห์ ประกอบดว้ยแนวคิดดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายและลกัษณะความยากจน 
2. แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  
4. ความหมาย หลกัการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
5. แนวคิดเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายพนัธมิตร(เครือข่ายคุณค่า)  
6. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ความหมายและลกัษณะความยากจน 
                             ความหมายความยากจน    สาเหตุความยากจนและการแกปั้ญหาความยากจนใน
มิติเดิมใหค้วามสาํคญักบัดา้นรายได ้ โดยมิไดม้องความสาํคญัท่ีตวัคน กลายเป็นการแกปั้ญหาความ
ยากจน “แบบเก่าไม่ถูกท่ีคนั”     โดยนกัเศรษฐศาสตร์มกัมีขอ้สรุปว่าถา้แกร้ะดบัรายไดข้องคนแลว้
ปัญหาของคนท่ีเกิดข้ึนจากความยากจนก็จะหมดไป มองรายไดเ้ป็นศูนยก์ลางของปัญหาความ
ยากจนเป็นการมองของนกัเศรษฐศาสตร์             ซ่ึงหมายถึงระดบัรายไดท่ี้ตํ่ากว่าเส้นความยากจน( 
Poverty line)สาํหรับประเทศไทยเสน้ความยากจน  โดยเฉล่ียคือระดบัรายไดเ้ดือนละ 911 บาท ใคร
มีรายได้ต ํ่ากว่าน้ีถือว่ายากจน ใครมีรายได้สูงกว่าน้ีถือว่าไม่ยากจน    (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 
2545:12)   จนมีนกัวิชาการและมีผูส้นใจปัญหาคนจน ไดใ้หค้วามนิยามของคนจนและความยากจน
เสียใหม่ เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาความยากจนใหค้รอบคลุม และชดัเจนในทุกมิติ ดงัเช่น 
งานวิจยัของ ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และคณะ ( 2545, 13-14) ไดม้องคนจนแบบใหม่ใน 4 มิติ คือ จน
ทรัพยสิ์น จนโอกาส จนอาํนาจ และจนศกัด์ิศรี  
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                     จนทรัพย์สิน  คือความจนตามความหมายเดิม คือมีรายไดต้ ํ่าขาดวตัถุปัจจยัในการผลิต 
                     จนโอกาส      คือ ไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา ไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้ถึงการบริการ                   
                                             สาธารณะ เช่น การรักษาพยาบาล ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ไม่มีโอกาส          
                                             เขา้ถึงทรัพยากร และปัจจยัการผลิต ในสงัคม จนโอกาสจึงมี 
                                              ความหมายกวา้งและเป็นตวัแปรท่ีจะนาํไปสู่การจนทรัพยสิ์นในท่ีสุด  
                     จนอาํนาจ     คือ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ไร้อาํนาจต่อรอง ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองและ           
                                           ไดรั้บผลจากการกระทาํของผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกวา่  ไม่วา่อาํนาจรัฐ หรือ 
                                            อาํนาจนายทุน  จนอาํนาจเป็นเร่ืองมิติทางการเมือง เป็นเร่ืองของ 
                                            ความสมัพนัธ์ของคนกบัคน คนกบักลุ่ม ท่ีไม่มีความเสมอภาคกนัใน 
                                            สงัคม  
                    จนศักดิ์ศรี     คือ การท่ีถูกดูถูกเหยยีดหยาม ไม่เป็นท่ียอมรับของสงัคม ไร้ศกัด์ิศรี ใน 
                                            สายตาของคนในสงัคม ไดรั้บการปฏิบติัในสงัคมอยา่งไม่เสมอภาค เช่น  
                                            การ เหยยีดผวิ  เหยยีดเช้ือชาติ เหยยีดหยามอาชีพ ฯลฯ  เป็นตน้   
                        แนวคิดในการมองคนจนท่ีหลากหลายมิติของณรงค ์เพช็รประเสริฐ  นั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัของ อภิชยั พนัธเสธ  (2540 : บรรณาธิการ )ให้ความหมายความยากจน ว่าความ
ยากจนมีความสมัพนัธ์กบัปัญหาสงัคม 5 ประการ  กล่าวคือ   
                        1.  ความอตัคดัขดัสนทางเศรษฐกิจ   ( Economic insufficiency)  
                        2.  ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ  (Economic inequality) 
                        3.  ความขาดแคลน  (Deprivation )  
                        4.  ความตอ้งพึ่งพา  (Dependency) 
                        5.  ความเป็นตน้เหตุของปัญหา( Diseconomics) 
                           สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ไดก้าํหนดทิศ
ทางการพฒันาเศรษฐกิจฯ  ไดย้อมรับแนวคิดในการนิยามคนจน ในมิติอ่ืน ๆ โดยไดแ้บ่งคาํว่าความ
ยากให้มีความหมายครอบคลุมในหลายมิติ     ให้หลุดพน้นิยามของความยากจนเดิม  ท่ีมุ่งเน้น
เพียงแต่การวดัถึงรายไดข้องครัวเรือน  และหันมาพิจารณาถึงความเพียงพอ  ต่อความตอ้งการขั้น
พื้นฐานออกเป็น 7 ประการไดแ้ก่   

 จนเงิน 
 จนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 จนทางสังคม เช่น ขาดความรัก  ความเอาใจใส่  ความล่มสลายของสถาบนั

ครอบครัว/ชุมชน 
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 จนทางการเมือง  เช่น  ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง/การปกครอบ 
 จนทางการศึกษา 
 จนวฒันธรรม 
 จนทางจิตวิญญาณ เช่น ขาดคุณธรรม  จริยธรรม 

                        ในขณะท่ีในปี 2546  รัฐบาลใหค้วามสนใจกบัการแกปั้ญหาความยากจนอยา่งจริงจงั
อีกคร้ัง  ( สมชยั  จิตสุชน,  2546 : 2 ) นกัวิชาการจาก (TDRI) ไดอ้อกมาย ํ้าถึงการแบ่งกลุ่มคนจนให้
รัฐบาลและสังคมอีกคร้ัง  โดยเสนอผา่นบทความเร่ือง    ความม่ันคงทางเศรษฐกจิ  โดยการขจัด
ความยากจน  :  บทบาทภาครัฐ    ซ่ึงแบ่งคนจนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
                               1.   กลุ่มคนจนพืน้ฐาน จนเร้ือรังหรือจนกายภาพ    ไดแ้ก่ คนจนท่ีขาดแคลน
ปัจจยัการดาํรงชีพพื้นฐาน  ซ่ึงสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 

 กลุ่มคนจนทัว่ไป  ซ่ึงเป็นคนจนท่ีสามารถหลุดพน้จากความยากจนไดด้ว้ย 
ตนเอง  ซ่ึงกลุ่มคนท่ีมีท่ีดินนอ้ย  หรือท่ีดินไม่เหมาะสมกบัการทาํการเกษตร เป็นแรงงานพื้นฐาน  มี
การศึกษาไม่เกินระดบัมธัยมตน้  ไม่มีเงินออมไม่มีทรัพยสิ์นถาวรหากมีก็มูลค่าตํ่า  และมีภาระใน
การเล้ียงดูครอบครัวตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

 จนเร้ือรัง   หมายถึง      คนท่ีประสบปัญหาระดบัโครงสร้าง  จนมีโอกาส 
นอ้ยมาก ในการหลุดพน้ความยาจนไดด้ว้ยตนเองและเป็นกลุ่มคนท่ีมีสภาพความเป็นอยู่เร้นแคน้
ขาดปัจจยัพื้นฐาน  ไม่มีทรัพยสิ์นใด (ไม่ว่าถาวรหรือไม่ถาวร)  ไม่มีท่ีดินทาํกิน  มีการศึกษาไม่เกน
ระดบัประถมศึกษา  มีภาระครอบครัวสูง    ซ่ึงอาจจะเป็นคนชรา  ผูป่้วยเร้ือรัง หรือคนพิการ  พร้อม
กนัน้ียงัเป็นกลุ่มคนท่ีแรงงานรับจา้งหมุนเวียนในภาคเกษตรและรับจา้งหรืออาจจะวา่งงาน 
                              2.   กลุ่มเส่ียงที่จะจน   หมายถึง คนท่ีไม่เป็นคนจนในปัจจุบนัแต่มีความเส่ียงสูง
ท่ีสามารถกลายเป็นคนใจไดเ้ป็นคร้ังคราว  โดยเฉพาะหากเกิดความผนัผวนในภาวะเศรษฐกิจหรือ
เคราะห์ร้าย ประสบปัญหาชีวิตหรือครอบครัว เป็นกลุ่มคนท่ีมีท่ีดินทาํกินเพียงพอแต่อาจจะ
ประกอบอาชีพลูกจา้งชัว่คราวท่ีมีรายไดพ้อเพียงในการดาํรงชีวิต  แต่ไม่มีความมัน่คงหรือทาํงานท่ี
มีความเส่ียงกบัอุบติัเหตุสูงพร้อมทั้งขาดความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีดี 
                             3.   กลุ่มคนทางสังคมหรือคนจนโครงสร้าง   หมายถึง     กลุ่มคนท่ีไม่ใช่คนจน 
พื้นฐานแต่โอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมดอ้ยกวา่คนรวยหรือคนชั้นกลาง 

  สาเหตุของความยากจน            สาเหตุของความยากจน จากการศึกษาคน้ควา้ของ 
นกัวิชาการ  ให้ความสนใจปัญหาหลากหลาย  พบว่า  การคน้หาสาเหตุของความยากจนบางส่วน
ข้ึนอยู่กบัมุมมองของบุคคลหรือหน่วยงาน  (วิทยากร  เชียงกูล, 2545)  ไม่ให้ความสําคญักบัการ
นิยามความหมายคนจน  เขาเช่ือว่าท่ีแทแ้ลว้สาเหตุท่ีคนจนเพรา “ ถูกทําให้จน”   จากลทัธิทุนนิยม
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แบบมือใครยาวสาวไดส้าวเอา ท่ีมุ่งการผลิตเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจการตลาด  ซ่ึงเป็นตวัทาํลาย
ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นตน้ทุนพื้นฐานในการดาํรงชีวิตขอ้สรุปของ  
พิทยา วอ่งกลุ (2545 : 32-43)  เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน เช่ือว่านโยบายรัฐ      คือตวัการ
สาํคญัทาํให้เกิดความยากจนในประเทศไทย   หรือท่ีเรียกว่า  “ นโยบายทําให้จนของรัฐ”    เพราะ
การพฒันาท่ีผ่านมาประเทศไทยไดใ้ชน้โยบายเศรษฐกิจทุนนิยมตามแบบตะวนัตก  ทุ่มเทกบัการ
พฒันา  การคา้เสรี แต่ผลท่ีไดป้ระชาชนกลบัมีหน้ีสินเพิ่มมากข้ึนมาพร้อมกบัปริมาณของคนจน    
และผลของการพฒันาแบบรวมศูนย ์ ไดส้ร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่เมืองหลวงหรือภาคเมือง  พร้อมกบั
คนรวยไม่ก่ีร้อยตระกูลในประเทศ  ..... การพฒันาประเทศตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 1-9 
นั้นจึงมีความลม้เหลวท่ีมีบทพิสูจน์คือ 

1. การสัง่สมหน้ีสินและความยากจนท่ีเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเป็นผลมาจากการส่งเสริม 
การผลิตเพื่อขาย  และเพื่อการส่งออกทาํใหผู้ท่ี้มีทุนนอ้ยกวา่และเทคโนโลยดีอ้ยกวา่ตอ้งแพก้ารคา้ 

2. ความยากจนท่ีมาจากนโยบาย       โครงสร้างพื้นฐานเป็นผลมาจากการพฒันา 
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพฒันาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม  เช่น  การสร้างเข่ือน  ทาํให้
ชาวบา้นสูญเสียท่ีดิน  สูญเสียป่าท่ีเป็นแหล่งอาหารและสูญเสียอาชีพในท่ีสุด 

3. ความยากจนท่ีมาจากนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัป่าไมแ้ละท่ีดิน       การ 
เปล่ียน  วิธีการผลิตเพื่อยงัชีพไปสู่การผลิตเพื่อขายและส่งออก   ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูก
พืชเชิงเดียว  จนปริมาณลน้  และราคาผลผลิตตกตํ่า  ทาํให้ขาดทุนและสูญเสียท่ีดินทาํกินในท่ีสุด
ดงันั้นประชาชนยากจนเหล่านั้นกไ็ดบุ้กรุกป่าจบัจองเป็นท่ีทาํกินต่อ 

4. คนยากจนท่ีมาจากความลม้เหลวของนโยบายภาคเกษตร   นโยบายส่งเสริม 
ภาคอุตสาหกรรม และการไม่เคารพในสิทธิมนุษยธรรมและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์เป็นคนจน
เมือง  กรรมกรและชาวสลมั  การพฒันาช่วงระยะ41 ปี ของแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ แผน 8  เกิด
หน้ีสิน และความล่มสลายของชนบท  ทาํให้เกิดการอพยพของแรงงานภาคเกษตรเขา้มาในเมือง 
เพื่อใชแ้รงงานก่อใหเ้กิดชุมชนแออดั แรงงานขาดทกัษะ   การเอาเปรียบในเร่ืองสิทธิ 

ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ  (2546 : 15-21) ยอมรับวา่สาเหตุของความยากจนประการ 
หน่ึงในจาํนวนทั้งหมด  4 ประการ มาจากปัญหาท่าทีของชีวิตส่วนบุคคลท่ีอ่อนแอ  กล่าวคือ   

1. ท่าทีต่อชีวิต   ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใหน้ํ้ าหนกัของความยากจนไวท่ี้ตวับุคคล 2  
ประเภท กล่าวคือกลุ่มท่ีกลา้ต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคดว้ยความเพียร  ซ่ึงสามารถบรรเทาความเพียรได้
มากกวา่กลุ่มท่ีมีท่าทีปล่อยชีวิตใหล่้องลอยไปตามบ่วงอกศุลกรรม 
 
 



 133 

2. ปัจจยัการผลิตและการเขา้ถึงทรัพยากรของสงัคม  การไม่มีท่ีทาํกิน  การไม่ 
สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  การขาดแคลนเงินทุน  ขาดแคลนเทคโนโลย ี ทาํให้
ศกัยภาพการผลิตตํ่า หรือรายไดไ้ม่พอเล้ียงชีพ 

3. ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคม  โดยใน 
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เสมอภาคน้ี  คนท่ีไดเ้ปรียบคือคนกลุ่มนอ้ยในสังคมท่ีมีอาํนาจทางเศรษฐกิจและ
การเมือง  กุมทั้ งทุนและอาํนาจทางการเมือง  เพื่อดึงผลประโยชน์ส่วนตนทาํให้คนส่วนใหญ่
เสียเปรียบ  ซ่ึงเป็นท่ีมาของการดอ้ยอาํนาจ  ดอ้ยโอกาส และจนแลว้จนอีกอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

4. ระบบสวสัดิการ   แนวคิดน้ีเช่ือวา่     ถึงแมว้า่จะมีปัจจยัปัญหาของสาเหตุ 
กลุ่มแรกกดทบั  แต่หากรัฐบาลมีการจดัสวสัดิการท่ีเขม้แข็งก็จะช่วยพยุงให้คนจนพออยู่ได ้ ใน
ขณะเดียวกนัในสังคมท่ีสวสัดิการอ่อนแอ  ก็เป็นการซํ้ าเติมคนจน  ตดัโอกาสคนจนดา้นการศึกษา  
ดา้นสาธารณสุข  ท่ีอยูอ่าศยัและโอกาสท่ีจะดาํรงชีวิตใหอ้ยูร่อด 
                                การแก้ปัญหาความยากจน     จากการคน้หานิยามของคนจนกลายเป็นตน้เหตุ
ของการหาทางแกไ้ขปัญหาความยากจน    พร้อมกบัไม่ไดม้องวา่ความยากจนเป็นปัญหาส่วนบุคคล
แต่เพียงประการเดียว     ก็เท่ากบัว่าเร่ิมเดินถูกทางมากข้ึนในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  คาํว่า  
“โอกาส”  (แบบเอ้ืออาทร)   จึงถูกหยิบเอามาใช้ในการอธิบายวิธการแก้ไขปัญหาคนจน      
นักวิชาการหลายคน   ได้เสนอแนะแนวคิดแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงนโยบายแบบร้ือสร้าง
(Deconstructive)   ทั้งระบบแบบครบวงจร   ซ่ึงมีมิติท่ีซับซ้อนสัมพนัธ์กนัหลายประการ  ทั้งมิติ
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง   รวมไปถึงดา้นสังคมและวฒันธรรม     เพราะมองว่าปัญหาคนจนเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเป็นผลมาจากสาเหตุยอ่ย ๆ  หลายประการท่ีโยงใยสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นองค์
รวม   วิทยากร  เชียงกลู ไดเ้สนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐ 2 แนวทางท่ีควบคู่กนั  กล่าวคือ  
                             แนวทางที่ 1    เป็นแนวทางท่ีรัฐตอ้งเพิ่มสวสัดิการให้แก่ประชาชนมากข้ึน  ซ่ึง
แนวคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิด  รัฐสวสัดิการ(Welfare state)  ท่ีมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีโอกาเขา้ถึง
สวสัดิการพื้นฐานของรัฐอย่าเท่าเทียวกนัมากข้ึน      เพราะหากจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกเสรี
ตามระบบ    ประชาธิปไตยนั้น  โอกาสท่ีเท่าเทียมก็ยากท่ีจะเขา้ถึงประชาชนอย่างเท่าเทียมในทาง
ปฏิบติั  หากจะเขา้ถึงกแ็ต่เพียงปรากกอยูใ่นรูปอุดมคติหรือทางทฤษฎีเท่านั้น 
                            แนวทางที่ 2  เป็นแนวทางท่ีรัฐควรลดการผูกขาดหรือการเขา้ไปควบคุมวิธีการ
จดัการขององคก์รชุมชน  แต่ควรปล่อยให้ชุมชนมีอิสระท่ีจะบริหารจดัการภายในกนัเอง  แนวทาง
น้ีมองวา่ท่ีผา่นมารัฐ   (ทางราชการ)    เขา้แทรกแซงทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบติัมากเกินไป  ทั้ง ๆ 
ท่ีรัฐก็ไม่ไดมี้ความรู้ในแต่ละปัญหาดีไปกว่าชุมชนหรือองคก์รภาคประชาชนเลย  ไม่นับร่วมถึง
ความล่าชา้ของระบบราชการท่ีมีสายการบงัคบับญัชายาว  และระบบคอร์รัปชัน่แบบคิดตามนํ้ า  ส่ิง
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เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อตน้ทางรายทาง  และปลายทางของการแก้ปัญหาความยากจนแทบทั้งส้ิน   
แนวคิดน้ีไดใ้ห้ความสําคญักบัการร่วมแกปั้ญหาของภาคประชาชน (Civil society) มากว่าจะ
แกปั้ญหาโดยรัฐแต่ฝ่ายเดียว 
 
                               รัฐควรดําเนินนโยบายคาํนึงถึงสภาพสังคมไทยทีเ่ป็นจริง 
                                         โดยให้สถาบันครอบครัวและชุมชนเข้ามามีบทบาทด้าน 
                                                  การคุ้มครองทางสังคมโดยตรงมากเพิม่ขึน้  แทนทีจ่ะใช้วธีิการจัด 
                                                             โดยหน่วยงานของรัฐในทุกเร่ือง .... 
 
                             ผลการวิจยัสังเคราะห์ชุดโครงการวิจยัเร่ือง   การพฒันาระบบสวสัดิการสาํหรับ
คนจนและคนดอ้ยโอกาสในสังคมไทย   โดย  ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ และคณะ ( 2546 : V )  พบว่า
ในการแกไ้ขปัญหาคนจนและความยากจนเชิงบูรณาการ  ควรกาํหนดนโยบายสังคมท่ีครอบคลุม  6 
ดา้น คือ  

 ความยติุธรรมทางสงัคม  ( Social Justice)  
 ความมัง่คงทางสงัคม  ( Social security )  
 ศกัด์ิศรีทางสงัคม ( Social dignity ) 
 สิทธิพื้นฐานทางสงัคม (Social basic right)  
 การสร้างทุนทางสงัคม ( Social capital building )  

                          ในขณะเดียวกันได้ขยายความ  เร่ืองการจัดสวัสดิการ  ให้มีประสิทธิผลนั้ น
จาํเป็นตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัในเร่ืองท่ีตอ้งทาํก่อน   โดยการจดัสวสัดิการไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นรูป
วตัถุปัจจยัเสมอไป       เพราะสาํหรับคนบางกลุ่มสวสัดิการดา้นสิทธิและการคุม้ครองก็มีมากแลว้  
และเห็นดว้ยกบัการจดทะเบียนคนจนของรัฐบาล  เพราะจะไดท้าํใหไ้ดข้อ้มูลคนจน ประเภทต่างๆ  
เพื่อจดัมาตรฐานให้ตรงกลุ่ม    ตรงประเด็น ทั้งน้ีการแกไ้ขปัญหาคนจนจึงจาํเป็นตอ้งบูรณาการ  
โดยทาํพร้อม ๆ กนัทั้ง 6 ดา้น  
 
แนวคดิของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

            พระธรรมปิฎก  (2541) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีลกัษณะท่ีเป็นการบูรณาการ(Integrated)   
คือทาํให้เกิดเป็นองคร์วม  (Holistic)        องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนั
ครบองคแ์ละมีลกัษณะอีกอย่างหน่ึงก็คือมีดุลยภาพ (Balance)      คือการทาํให้กิจกรรมของมนุษย์
สอดคลอ้ง     กบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ  ซ่ึงสรุปก็คือ  เป็นการพฒันาท่ีครอบคลุมการพฒันาในทุก
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ดา้นและทุกมิติ     ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  จิตใจ  วฒันธรรม 
ฯลฯ  การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมีลกัษณะท่ีเป็นการบูรณาการ  หรือผสมผสานเป็นองคร์วม (Holistic)  และ
มีดุลยภาพ (balance)     หรือการพฒันาท่ีมีกิจกรรมสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ของธรรมชาติ   ขยาย
ความได้ว่า  การพัฒนาท่ีมีลักษณะผสมผสาน  คือมีกิจกรรมพัฒนารวมทั้ ง มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ในลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวมหรือมหภาค   และเม่ือใดท่ีกิจกรรม
พฒันานั้นส่งผลกระทบดา้นลบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใน อนัจะทาํให้
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มอยูค่วบคู่กนัไปโดยสนัติสุขสงบและยัง่ยนื  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  เพื่อสร้างความ
สมดุลของการพฒันาใน 3  มิติ   ทั้ งมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติ   และ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีเป้าประสงคข์องการพฒันา  4  ประการ  ดงัน้ี 
                มิติเศรษฐกิจ  หมายถึง  การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง         มีคุณภาพ  มีเสถียรภาพ  เป็นการเติบโตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและยัง่ยนืไดใ้นระยะ
ยาว  และมีการกระจายความมัน่คงอยา่งทัว่ถึงอาํนวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 
                 มิติสังคม  หมายถึง  การพฒันาท่ีมุ่งให้คนและสังคมไทยมีคุณภาพ  สามารถ
ปรับตัวรู้         เท่าทันการเปล่ียนแปลง   มีจิตสํานึก   พฤติกรรม   และวิถีชีวิตท่ีไม่ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ   ส่ิงแวดลอ้ม  มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิต  มีการนาํทุนทางสังคมและ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม  มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  โดยอยู่ภายใตร้ะบบการบริหารจดัการท่ีดี  ท่ีมุ่งให้คนและสังคมไทยเขม้แขง็  อยู่ดีมีสุข  
และพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
              มิติส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ         ตลอดจนการคงไวซ่ึ้งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
เพื่อสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั     และสงวนรักษาไวใ้ห้คนรุ่นอนาคต     รวมทั้งการ
กระจายโอกาสและการมีส่วนร่วมในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดลอ้ม
อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
               สาํนกังานคระกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดพ้ฒันาดชันีชีวดั
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศข้ึน โดยนาํมาปรับใชใ้นช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบบัท่ี  
8  และ  9  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัในมิติเศรษฐกิจ  9  ตวัช้ีวดั  มิติทางสังคม  7  ตวัช้ีวดั  มีรายละเอียด
ในตาราง  11 
                การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทยในระยะ  3  ปีของแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี  9  มี
ทิศทางท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง  (ระดบัการพฒันาตํ่ากว่า  3)  โดย
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มิติเศรษฐกิจเป็นมิติท่ีไดรั้บผลสาํเร็จในการพฒันามากกว่ามิติอ่ืน  เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ
เสริมสร้างเสถียรภาพความมัน่คงทางเศรษฐกิจส่วนรวมและการดาํเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจรากหญา้และขจดัปัญหาความยากจน                   ท่ีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
แต่มีประเด็นดา้นคุณภาพของการพฒันาและประสิทธิภาพการผลิตท่ีถดถอยลงจากช่วงก่อนหน้า  
เน่ืองจากสัดส่วนการใช้พลงังานต่อผลผลิตได้ของประเทศเพิ่มข้ึน    มีการพึ่งพาพลงังานจาก
ต่างประเทศมากข้ึน  และใชพ้ลงังานหมุนเวียนเป็นสัดส่วนน้อยสําหรับมิติดา้นสังคมท่ีมีผลการ
พฒันาคุณภาพชีวิต อยู่เกณฑ์ท่ีดีข้ึน  แต่ยงัมีจุดอ่อนในดา้นการพฒันาศกัยภาพและปรับตวัไปสู่
สังคมการเรียนรู้   ซ่ึงฉุดร้ังให้ความสามารถการแข่งขันของประเทศลดลง    ส่วนมิติทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนฟูดีข้ึน    จากความพยายามร่วมมือกนัสงวน
รักษาทรัพยากรท่ีมีอยูมิ่ใหเ้ส่ือมโทรม    อยา่งไรก็ตามยงัเฝ้าระวงัแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้น
คุณภาพอากาศและแหล่งนํ้า  ตลอดจนการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ีเพิ่มสูงข้ึน   ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีถึง
การเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจท่ีสนองต่อสังคม   จนเกินขีดความสามารถรองรับของธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มและสะทอ้นความไม่สมดุลของมิติการพฒันาท่ีจะนาํไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต  
(วีณา  เตชะพนาดร, 2548)   

                             การพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื 

                 ธรรมชาติและคุณภาพของชุมชนถูกกาํหนด      โดยทางเลือกของคนผา่นยคุสมยั  
ปัจจยัการเปล่ียนแปลงพื้นฐาน  3  ประการ    ท่ีส่งผลใหเ้กิดความเขม้แขง็และความเจริญแก่ชุมชน
ในระยะยาว  ไดแ้ก่  เศรษฐกิจ  นิเวศวิทยา และความเสมอภาค  (Economy ,Ecology  and  Equity)  
หรือท่ีเรียกวา่  3 E,s  เศรษฐกจิ คือการบริหารการใชท้รัพยากรใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของ
ครัวเรือนและชุมชน  นิเวศวทิยาคือแบบแผนความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตกบัสภาพแวดลอ้ม  
และ ความเสมอภาค คือความเท่าเทียมกนัของความสมัพนัธ์ระหวา่งคน  กลุ่มคน  และยคุสมยัของ
คน  เพื่อใหค้นในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี    การเปล่ียนแปลงของ  3 E,s  เป็นหวัใจสาํคญัของการ
พฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  การพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนื คือกระบวนการและความสามารถในการ
ตดัสินใจท่ีคาํนึงเศรษฐกิจในระยะยาว    นิเวศวิทยาและความเสมอภาคของทุกชุมชน  โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความยัง่ยนืใหชุ้มชน กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ เครือข่ายมีความเขม้แขง็และมีความ
มัน่คัง่ในระยะยาว  (J.  Hibberd  and  D.  Harker  อา้งถึงใน  วารสารเศรษฐกิจและสงัคม, 2547 
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                           ตาราง  9   แสดงตวัช้ีวดัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ใน 3 มิติ 
 

มิติเศรษฐกจิ             มิติสังคม มิติส่ิงแวดล้อม 

 การพฒันาอย่างมีคุณภาพ 
1.  ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม 
2.  การใชพ้ลงังานต่อ  GDP   
3.  การใชพ้ลงังานหมุนเวยีน 
4.  อตัรา  Recycle  ขยะชุมชนทัว่
ประเทศ 

การพฒันาศักยภาพและการ
ปรับตัวบนสังคมฐานความรู้ 

1.  จาํนวนปีเฉล่ียท่ีไดรั้บ
การศึกษาของประชาชน 
2.  ผลคะแนนการทดสอบ  4  
วิชาหลกั 
3.  การลงทุนดา้นการวิจยัและ
พฒันาต่อ  GDP 

การสงวนรักษา 

1.  สดัส่วนพื้นท่ีป่าต่อพื้นท่ี
ประเทศ 
2.  สดัส่วนพื้นท่ีป่าชายเลน 
3.  ปริมาณสตัวน์ํ้ าเศรษฐกิจท่ี
จบัไดต่้อชัว่โมง 
4. ปริมาณนํ้าใตดิ้นท่ีใชต่้อ
ปริมาณท่ีสามารถใชง้านได ้
 

การพฒันาอย่างมีเสถียรภาพ 

5.  อตัราการวา่งงานพอใชต่้อ
แหล่งนํ้าทั้งหมด 
6.  สดัส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP 
7.  ดุลบญัชีเดินสะพดัต่อ  GDP 

การพฒันาคุณภาพชีวติและ
ความม่ันคงในการดํารงชีวติ 

4.  อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 
5.  สุขภาพของประชาชน 
6.  สดัส่วนคดีอาชญากรรมและ
คดียาเสพติดต่อประชากร 

การมีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีด่ี 

5.  สดัส่วนแหล่งนํ้าท่ีมี
คุณภาพอยา่งตํ่าอยูใ่นเกณฑ ์
6.  คุณภาพอากาศในเมือง
หลกัท่ีเกินค่ามาตรฐาน 
7.  ปริมาณของเสียท่ีไดรั้บการ
บาํบดัอยา่งถูกตอ้ง 
8.  ปริมาณการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตร 

         การกระจายความม่ันคง 
8.  สมัประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
9.  สดัส่วนคนยากจนดา้นรายได ้

การสร้างความเสมอภาคและ   
การมีส่วนร่วม 
7.  ดชันีการรับรู้เร่ืองคอร์รัปชัน่ 

 

 
ทีม่า :  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , โครงการพฒันาดชันีวดั                           
             การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทยระยะท่ีสอง  ศึกษาโดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2548 
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                          ขั้นตอนของการพฒันาชุมชนสู่ความยัง่ยนื  

                            แนวทางการดาํเนินงานเพ่ือใหชุ้มชนพฒันาไปสู่ความยัง่ยนื  ประกอบดว้ย 
               1.  จดัตั้งกลุ่มปฏิบติัการเพื่อเปิดโอกาสให้คนเขา้มามีส่วนร่วมโดยยึดหลกัการ

ทาํงานดว้ยความสมคัรใจ  เขา้ใจระบบ  และตดัสินใจตามเป้าหมายท่ีตอ้งการในอนาคต 
             2. ประสานใหค้นร่วมแสดงวิสยัทศัน์ร่วม  และพฒันาทรัพยากรใหเ้ป็นไปตาม

วิสยัทศันน์ั้น ๆ 
             3.  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใชใ้นการบริหารการเปล่ียนแปลง 
              4.   สร้างเครือข่ายชุมชน  การตดัสินใจของชุมชนอาจส่งผลกระทบโดยรวม  เช่น  

คุณภาพอากาศ  คุณภาพนํ้ า  พื้นท่ีป่า  และปัญหาสาธารณะสุข  ดงันั้นความร่วมมือระหว่างชุมชน  
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการหาแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสม  เพื่อสร้างสงัคมท่ีย ัง่ยนื 

               5.   พฒันาแผนปฏิบติัการ  เพื่อแสดงขั้นตอนท่ีจะนาํไปสู่ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ  
โดยเร่ิมจากการวางแผนการดาํเนินงาน  การพิจารณากิจกรรมท่ีส่งผลต่อคุณค่าร่วม  หลกัการ  และ
วิสัยทศัน์ร่วมของชุมชน  โดยพฒันาหรือจดัลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรม  เพื่อให้ชุมชนมีความ
ยัง่ยืน  ขั้นตอนเร่ิมแรกจะตอ้งสร้างตระหนกั  การทาํงานร่วมกนั  การยอมรับและการแกไ้ขความ
ขดัแยง้  เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกฉนัท ์ การเรียนรู้ท่ีจะนาํไปสู่แผนปฏิบติัการของชุมชน 

              6.  ประเมินความกา้วหนา้หรือความสาํเร็จของการพฒันา  โดยพิจารณาจากคุณค่า
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและอตัราการจา้งงาน  รวมถึงการพิจารณาคุณภาพชีวิต
ของคนในระยะยาว  ท่ีจะนาํไปสู่การจดัทาํแผนจดัสรรทรัพยากรของชุมชน 

             7.  จดัสรรการใชท้รัพยากร  การพฒันาชุมชนใหมี้ความยัง่ยนืจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบการจดัสรรทรัพยากรภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้หมาะสม  เพือ่สนบัสนุนการปฏิบติัเพื่อ
ความยัง่ยนื 

              8.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  สนบัสนุนการตดัสินใจท่ีมาจากคนส่วนใหญ่  ท่ี
ผ่านการยอมรับความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้คนใหม่ไดมี้ส่วนร่วม  เพื่อให้ไดแ้นวคิด  ทกัษะ  
และผูน้าํสู่ความยัง่ยนืของทอ้งถ่ิน 

             9.  กระตุน้ใหค้นมีความคิดสร้างสรรคแ์ละแปลงความคิดสู่การปฏิบติั 
              10.  ฉลองความสาํเร็จ  เน่ืองจากการพฒันาชุมชนใหย้ ัง่ยนืจะตอ้งอาศยัความทุ่มเท  

และการทาํงานท่ีหนกั  ท่ีเห็นผลสาํเร็จในระยะยาว  ดงันั้นจึงควรใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้ทาํงาน  โดย
การประกาศความสาํเร็จและความกา้วหนา้ของผลการดาํเนินงาน 
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                             สําหรับประเทศไทยได้นําเอาแนวคิดการพึ่ งตนเองมาใช้และตีความกันมาก
หลากหลาย            โดยเฉพาะในช่วยท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540  ชุมชนมีกาํลงัอ่อนแอ
ดว้ยผลกระทบจากระบบทุนนิยมและประสบปัญหา  ซ่ึงแนวคิดน้ีไดส้อดรับกบัพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 เก่ียวกบั   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และทาํใหเ้กิดการ
ยอมรับการอย่างแพร่หลายในการนาํมาแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยในปัจจุบนั    
การพ่ึงตนเองจึงมีหลายระดบัและหลายนยัยะ  แนวคิดดงัท่ีกล่าวสรุปเป็นทฤษฎีการพึ่งตนเองแบบ
พฒันาของชุมชนชนบทซ่ึง   (สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 2540 : 99-107)   ไดก้ล่าวไวว้่า  ชุมชนชนบทจะ
พึ่งตนเองได ้  นั้นตอ้งมีความสมดุลในส่ิงจาํเป็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาระสาํคญัดงัน้ี  
                              1.  การพึง่ตนเองได้ทางเทคโนโลยี  (Technology Self-reliance : T ) มีหลกัการ
สําคญัคือ     การใชก้ารจดัการและการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยพยายามใชแ้นวคิด 
ทรัพยากรและการกระทาํจากภายในชุมชนให้มากท่ีสุด     มีการใชท้รัพยากรอย่างประหยดั  ก่อ
ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบในทางลบให้น้อยท่ีสุด เทคโนโลยีในความหมายน้ีรวมทั้งของ
สมัยใหม่   และของดั้ งเดิมในท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย   ตัวแปรหลักของการวัด
ความสามารถ  ในการพึ่ งตนเองทางเทคโนโลยีจะประกอบด้วย   ความสามารถในการเลือก
เทคโนโลยี     ความสามารถในการจดัหารือจดัทาํ   ความสามารถในการใช ้ความสามารถในการ
บาํรุงรักษา  และความสามารถในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง  
                              2.  การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกจิ ( Economic Self-Reliance : E ) คือ การมุ่ง
สร้างระบบเศรษฐกิจชนบทให้เกิดภาวะสมดุล   ระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจกับขีด
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการนั้น  โดยการพฒันาองคก์รชาวบา้นเพื่อเป็นหลกัใน
การดาํเนินการตามกระบวนการดงักล่าว      ระบบเศรษฐกิจเพื่อพึ่งตนเองของชุมชนประกอบดว้ย  
การพึ่งตนเองในระบบการผลิตและระบบจาํแนกแจกจ่ายหรือระบบตลาด    ตวัแปรหลกัของการวดั
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ ความเพียงพอของสินคา้และบริการ อาํนาจการ
ต่อรองและแข่งชนั  ความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ  การออมและสภาพหน้ีสิน  การกระจาย
รายได ้และระดบัการพฒันาขององคก์รชาวบา้น  
                             3.  การพึง่ตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ ( Natural Resources Self-Reliance : 
R )  โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถของทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับ (Carrying Capacity ) 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว     ตวัแปรหลกัท่ีวดัความสามารถในการพึ่งตนเอง
ประกอบดว้ย   การมีอยู่หรือความอุดมสมบูรณ์ ประสิทธิภาพของการใช ้ การอนุรักษแ์ละความมี
ดุลยภาพทางระบบนิเวศน์  การฟ้ืนฟทูรัพยากรและการนาํกลบัมาใชใ้หม่  
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                           4.  การพึง่ตนเองได้ทางด้านจิตใจ (Mental Self-Reliance : M)  ชุมชนหรือองคก์ร
ท่ีสามารถพฒันาตนเองไดสู้งจะตอ้งเร่ิมจากคนท่ีมีจิตสาํนึกเป็นตวัปลุกเร้า  และกระตุน้ใหบุ้คคลคิด
แสวงหาหลกัการและแนวทางเพื่อนาํมาเป็นแกนสาํคญัในการสร้างตนเองและสังคม  การพฒันา
สังคมจึงตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการพฒันาจิตใจเป็นลาํดบัแรก  ก่อนท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อ
การกินดีอยู่ดีของประชาชน  ตวัแปรหลกัท่ีวดัความสามารถในการพึ่งตนเองทางดา้นจิตใจ  ไดแ้ก่
จิตสาํนึกในการพึ่งตนเองและชุมชน  มีธรรมะ และการมีสมาธิในการปฏิบติังาน   
                            5.  การพึง่ตนเองได้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Self-Reliance 
: S) ชุมชนจะตอ้งมีจิตสาํนึกในการพึ่งตนเอง  มีทศันคติท่ีมัน่ใจและภาคภูมิใจในวฒันธรรมชุมชน
ของตนเอง  มีการดาํเนินการพฒันาบนพ้ืนฐานความตระหนักรู้และความสามารถในการเรียนรู้
ร่วมกนัในกระบวนการพฒันาเช่นน้ี    สังคมและวฒันธรรมชุมชนจึงไดรั้บการพิจารณาในฐานะท่ี
เป็นพื้นฐานและรากฐานของการพฒันาเพื่อพึ่งตนเอง  โดยนยัยะเช่นน้ีภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในการพฒันาจึงเป็นเง่ือนไขท่ีจาํเป็น  ตวัแปรหลกัท่ีวดัความสามารถในการพ่ึงตนเอง
ทางสังคมและวฒันธรรม  ไดแ้ก่ สัดส่วนการพึ่งพาผูอ่ื้นของประชากรและสัดส่วนประชากรต่อ
ทรัพยากรคุณภาพและปริมาณของการศึกษา  ความพยายามในการแกปั้ญหาร่วมกนัขององคก์ร
ชุมชนคุณภาพและคุณธรรมของผูน้าํชุมชน    การกระจายตวัของส่ือในชุมชนและการใชส้ติปัญญา
ในการพิจารณาข่าวสาร  การช่วยเหลือจากภายนอกตามความตอ้งการของชุมชน  และความสามคัคี
ในชุมชน    
                                    ตัวช้ีว ัดความสามารถในการพึ่ งตนเองของชุมชน    คือการท่ีชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ         ท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอในระยะยาว   การใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมีดุลยภาพทางระบบนิเวศและการนาํกลบัมาใช ้    การมีเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมทั้งการจดัหาหรือจดัทาํ สามารถปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงและผสมผสานภูมิปัญญา
ชาวบา้นกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่กนัไดอ้ยา่งลงตวั    ในขณะเดียวกนัทางดา้นการผลิตมีจาํนวนสินคา้
และบริการท่ีเพียงพอ     มีระบบการตลาด   การจําแนกแจกจ่ายและมีอํานาจการต่อรอง              
สามารถพฒันาองคก์รและคนในองคก์รให้มีจิตสํานึกในการพึ่งตนเองในสัดส่วนท่ีมาก  พร้อมมี
การศึกษา       มีผูน้ําท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม    มีการติดต่อส่ือสารท่ีเพียงพอในชุมชน  การ
ช่วยเหลือจากภายนอกตามความตอ้งการของชุมชนและความสามคัคีของคนในชุมชน 
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แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  

                                แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)   เป็นแนวคิดและปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   ทรงมีพระราชดาํรัสแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทย มาตลอดนานกวา่ 30 ปี  ตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540   และเม่ือภายหลงั
ไดท้รงเนน้ย ํ้าแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อให้สังคมไทยรอดพน้จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและ
สงัคม และเพื่อช่วยใหส้งัคมไทยสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์
และการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในสังคม   ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดใน
พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ท่ีทรงพระราชทานแก่นิสิต
นกัศึกษาในพิธีพระราชทางปริญญาบตัร  ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2517   มีดงัน้ี  

                           “...... การพฒันาประเทศจําเป็นต้องทําตามลาํดับช้ันต้องสร้างพืน้ฐาน คือความพอดี 
พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเบือ้งต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ ที่ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เม่ือได้พืน้ฐานม่ันคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริม
ความเจริญและฐานะเศรษฐกจิทีสู่งขึน้โดยลาํดับต่อไป .....”    

        ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน   

 

     ความพอเพยีง  ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ กบั 2 เง่ือนไข  คือ  

3 องค์ประกอบ  :  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกนัทีด่ีในตัว  

                                   “ ความพอประมาณ”  หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่
มากเกินไป  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น (ทั้งทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ดา้นเทคโนโลย)ี 

                                    “ความมีเหตุผล”      หมายถึง  การตดัสินใจเก่ียวกบัความพอเพียง
นั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพฒันาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  
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                                    “ การมีภูมิคุ้มกนัที่ดีในตัว”  หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อม รับผล
ระทบและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละ
ไกล  

       2   เงื่อนไขกาํกบั :   คอืความรู้และคุณธรรม  

                              เง่ือนไข   “ความรู้”  ประกอบดว้ย    ความรู้   เก่ียวกบั วิชาการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอย่างรอบดา้น ความ   รอบคอบ  ท่ีจะนาํความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยง
กนัเพื่อประกอบการวางแผนและความ  ระมัดระวงั  ในขั้นปฏิบติั 

                              เง่ือนไข  “คุณธรรม”  ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยมีความตระหนกั
ในคุณธรรม  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีความอดทนมีความเพียร  ใชส้ติปัญญาในการ
ดาํเนินชีวิต             

                         ตวัอยา่ง  พระราชดาํรัสดา้นเศรษฐกิจพอเพียง             เช่น 
 
"   .. เศรษฐกจิพอเพยีงนีข้อยํา้ว่า...เป็นทั้งเศรษฐกจิหรือความประพฤติที่ทํา
อะไรเพือ่ให้เกดิผล โดยมีเหตุและผล คือเกดิผลน้ันมาจากเหตุถ้าทําเหตุที่ดีถ้า
คิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือส่ิงที่ติดตามเหตุ การกระทําก็จะเป็นการกระทําที่ดี 
และผลของการกระทําน้ัน ก็จะเป็นการกระทําที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดี
แปลว่า มีประโยชน์ ดีแปลว่า ทาํให้มีความสุข  ... " 
 
 "...คนเราถ้าพอในความต้องการ มันกมี็ความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อยก็
เบียดเบียนคนอืน่น้อยถ้าประเทศใดมีความคดิอนันี ้มีความคดิว่าทาํอะไรต้อง
พอเพยีง หมายความว่า พอประมาณ   ซ่ือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยู่
อย่างเป็นสุข..." 

 
 "   ความสุขความเจริญอนัแท้จริงน้ัน หมายถึง ความสุข ความเจริญที่บุคคล
แสวงหาด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทําไม่ใช่ได้มาด้วยความ
บังเอญิหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังผู้อืน่" 
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 "  การทีต้่องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้ม่ันคงนี้
เพื่อให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหน่ึง 
และขั้นต่อไปกค็อืมีเกยีรติว่ายนืด้วยตัวเอง   " 

 
 " พยายามไม่ก่อความช่ัวให้เป็นเคร่ืองหมาย ทําลายตัว ทําลายผู้อืน่ พยายาม
ลด พยายามละความช่ัวที่ตัวเองมีอยู่พยายามก่อความดีให้แก่ตัวเองอยู่ เสมอ
พยายามรักษาและเพิม่พูนความดีทีมี่อยู่น้ันให้งอกงามสมบูรณ์ขึน้ "  
 

(วารสารชยัพฒันา, 2542)  

              

                              แนวคดิการเกษตรทฤษฎใีหม่  มี 3 ขั้น คือ  

                               ขั้นท่ี 1  ผลิตอาหารเอง  เหลือไวข้าย  ทาํใหมี้กินอ่ิม ไม่ติดหน้ี  มีเงินออม  

                               ขั้นท่ี  2  รวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชน  ทาํเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เกษตร  หัตถกรรม อุตสาหกรรม  แปรรูปอาหาร ทาํธุรกิจชุมชน  ป้ัมนํ้ ามนั  ปุ๋ย  ขายอาหาร ขาย
สมุนไพร  เป็นศูนยแ์พทยแ์ผนไทย  จดัการท่องเทียวชุมชน  มีกองทุนชุมชนหรือธนาคารหมู่บา้น  

                              ขั้นท่ี 3 เช่ือมโยงกบับริษทัทาํธุรกิจขนาดใหญ่  รวมทั้งการส่งออก หรือการรวม
เป็นเครือข่ายธุรกิจชุมชน  

 
                                สรุป  เศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นแนวทางในการดาํรงวิถีชีวิตของประชาชนคน
ไทยทั้งประเทศ เพื่อนาํไปสู่ความสุขความสงบ ไม่เดือดร้อน ไม่เบียดเบียนกนัและกนั มีความ
พอเหมาะพอควร ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั การแบ่งปัน มีการให ้ความขยนัหมัน่เพียร ความอดทน 
อดออม ความกตญัญู ความเป็นคนดี มีเมตตา     ดงันั้น    การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และสหกรณ์ภาคประชาชน จึงเป็นส่ิงสําคัญยิ่งต่อการหยั่ง
รากของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เกดิขึน้ในสังคมไทย  ให้คนไทยรู้จักความพอเพยีง  พอประมาณ และ
มีภูมิคุ้มกันตนเอง  พร้อมทั้งมีความรู้คู่คุณธรรม   แม้จะเกิดปัญหาใด ๆ ก็สามารถคิดแก้ไขได้  มี
ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  ที่ซ่ึงนับวันจะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้น   ฉะนั้นการพฒันาขบวนการสหกรณ์นอกจาก
พฒันาดา้นธุรกิจต่าง ๆ   ควรจะเนน้การพฒันาสมาชิก คณะกรรมการ หรือ คน (ทรัพยากรมนุษย)์ 
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ให้มีความรู้ความเขา้ใจ  มีการศึกษาถูกตอ้ง  ให้เป็นเครือข่ายคุณค่า   เพราะคนเป็นตวัปัจจยัในการ
พฒันาทุก ๆ ดา้นไม่ว่าจะดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม   ดา้นสังคม  คือครอบครัว ชุมชน 
ชาติ   และดา้นเทคโนโลยทีางวิทยาศาสตร์     ควรพฒันาไปพร้อม ๆ กนัทุกดา้นใหเ้กิดความสมดุล  
ไม่หนกัไปทางหน่ึงทางใดมากไป  ในท่ีสุดจะทาํใหก้ลุ่ม องคก์ร  เครือข่ายมีความเขม้แขง็และยัง่ยนื
ได ้ เม่ือทุก ๆ หมู่บา้นดีข้ึนประเทศก็จะดีข้ึน   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดการพฒันาท่ี
ตอ้งการให้พึ่งตนเองเพื่อถอ้ยห่างการพ่ึงพาผูอ่ื้นมากเกินไป   รวมทั้งการสร้างความเท่าเทียมและ
การใชท้รัพยากรอยา่งฉลาด 

 
ความหมาย  หลกัการ อุดมการณ์สหกรณ์ 
                             สหกรณ์  (Cooperative ) คือ   “ องคก์รของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุ่มกนัดาํเนิน
วิสาหกิจท่ีพวกเขาเป็นเจา้ของร่วมกนัและควบคุมตามหลกัประชาธิปไตยดาํเนินการ(อนัจาํเป็น) 
และความหวงัร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ”  
                             หลกัการสหกรณ์ ( Cooperative Principles)  คือแนวทางท่ีสหกรณ์ปฏิบติัคุณค่า
ของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการท่ีสาํคญัรวม 7 ประการ ดงัน้ี  
                                หลกัการท่ี 1   การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง  
                                หลกัการท่ี 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย  
                                หลกัการท่ี 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
                                หลกัการท่ี 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  
                                หลกัการท่ี 5  การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ  
                                หลกัการท่ี 6   การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์  
                                หลกัการท่ี 7  การเอ้ืออาทรต่อชุมชน  
                         อุดมการณ์สหกรณ์   (Cooperative Ideology ) จากแนวคิดท่ีเช่ือวา่วิธีการสหกรณ์จะ
ช่วยแกปั้ญหา ทางเศรษฐกิจและสงัคมของมวลสมาชิกและมีสนัติสุขโดยการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 การช่วยเหลอืตนเอง       การแกไ้ขปัญหาหรือสร้างความกินดีอยูข่อง 
ตนเองและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์จาํเป็นตอ้งใหส้มาชิกช่วยเหลือตนเองโดยการ 

1) ขยนั  ในการประกอบอาชีพของตนเอง  เพือ่ใหมี้รายไดบ้าํรุงครอบครัว 
อยา่งเพียงพอ  หากไม่มีรายไดเ้พิ่มข้ึนโดยการเพิ่มเวลาการทาํงานหรือประกอบอาชีพเสริมท่ีไม่เป็น
ผลเสียหายต่องานประจาํ ความขยนัขนัแข่งอาจไม่เพยีงพอตอ้งใหทุ้กคนในครอบครัวไดคิ้ดและ
ปฏิบติัเช่นเดียวกนั จะทาํใหค้รอบครัวมีรายไดพ้อเพียง  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสมาชิกพึงปฏิบติั 
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2) ประหยดั    ในการประกอบอาชีพแมจ้ะมีรายไดม้ากเพยีงใดกต็าม แต่การ 
ใชจ่้าย ของสมาชิก  และครอบครัวถา้รายจ่ายมากจนเกินกวา่รายไดข้อง ครอบครัว จะทาํใหไ้ม่มีเงิน
เหลือเกบ็ไวใ้ชจ่้ายเม่ือคราวจาํเป็น  การประหยดัใชจ่้ายในส่ิงท่ีจาํเป็นเหมาะสมและสมควรท่ี
สมาชิกในครอบครัวพึ่งปฏิบติั 

3) การพฒันาตนเอง ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี 
มีอยา่งต่อเน่ืองเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว    ผูใ้ดท่ีพฒันาตนเองใหท้นัความเปล่ียนแปลงจะทาํใหไ้ม่เกิดผล
กระทบท่ีเสียหาย    และผูใ้ดท่ีพฒันาตนเองลํ้าหนา้ไปตกัรอความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างถูกตอ้งจะ
ก่อใหเ้กิดผลต่อตนเอง 
                                    “การพัฒนาตนเอง”    เป็นอุดมการณ์สําคญัมาก   และเป็นพื้นฐานของ
สมาชิกท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงชีวิตแบบเดิม ๆ   สู่ส่ิงท่ีดีกว่า  จึงตอ้งการเรียนรู้  ซ่ึงตอ้งอาศยัความ
ขยนั มานะ อดทนและปฏิบติัจนงานหรือสังคม     การเรียนรู้จนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต
จนเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและสร้างส่ิงช่วยให้สมาชิกมีรายได้ท่ีสูงข้ึน และตน้ทุนการผลิต
การตลาดลดลง   ผลตอบแทนของสมาชิกจะมากข้ึน 
                                          4)   การหลกีเลีย่งอบายมุข       เพื่อใหพ้น้จากความหายนะของตนเอง
และครอบครัวเพราะผูท่ี้หลงกบัอบายมุข      จะเป็นผูท่ี้ขาดสติและความรับผิดชอบ มกัสร้างความ
เสียหายเดือดร้อนใหก้บัผูใ้กลชิ้ด  

 การช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั         เกิดข้ึนต่อเน่ืองจากความตอ้งการช่วยเหลือ 
ตนเองของสมาชิก      เพราะตามลาํพงัสมาชิกคนเดียวไม่สามารถแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม
โดยรวมได ้  จึงจาํเป็นตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ประกอบดว้ยการร่วมแรงและร่วมใจของกนัและ
กนั   ( http:// www.scloei.com  8/1/2550  ) 
 
แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายและเครือข่ายคุณค่า  
                            แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายพันธมิตรประกอบด้วยความหมาย   ลักษณะและ
ความสาํคญัของเครือข่ายพนัธมิตร เครือข่ายวิสาหกิจ    ดงัท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี    
                            ความหมายของเครือข่าย   มีผูใ้หค้วามหมายไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี    เครือข่ายมา จาก
คาํในภาษาองักฤษว่า Network   โดย Net แปลว่าตาข่ายท่ีโยงใยถึงกนั  ส่วน Work แปลว่าทาํงาน         
เครือข่ายจึงหมายถึงรูปแบบหน่ึงของการประสานงานของบุคคล  กลุ่มหรือองคก์รหลายองคก์รท่ี
ต่างก็มีทรัพยากรของตนเอง    มีเป้าหมายมีวิธีการทาํงานและมีกลุ่มเป้าหมายของตวัเอง   บุคคล 
กลุ่มหรือองคก์รเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาประสานงานกนัอยา่งมีระยะเวลานานพอสมควรแมอ้าจจะไม่ไดมี้
กิจกรรมร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอก็ตาม       แต่ก็มีรากฐานเอาไว ้เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความตอ้งการท่ี
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จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อแกปั้ญหาก็สามารถติดต่อไปได ้ ( งาม
เนตร  จริงสูงเนิน .2538 : 14)    เครือข่ายยงัหมายถึง การเช่ือมโยงร้อยรัดเอาความพยายามและ
ดาํเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบและอยา่งเป็นรูปธรรม  เพื่อปฏิบติัภารกิจอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงร่วมกัน    โดยแต่ละฝ่ายยงัคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนต่อไปอย่างไม่สูญเสีย
เอกลกัษณ์และปรัชญาของตน   การเช่ือมโยงน้ีอาจเป็นรูปของการรวมตวักนัแบบหลวม ๆ เฉพาะ
กิจตามความจาํเป็นหรืออาจอยูใ่นรูปของการจดัองคก์รท่ีเป็นโครงสร้างของความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ชัดเจน   เครือข่ายความร่วมมือเป็นไปได้ทั้ งในระดับปัจเจกบุคคล  องค์กรและสถาบนั  อาจมี
ขอบข่ายและขนาดตั้งแต่เล็ก ๆ ภายในชุมชนไปจนถึงระดบัจงัหวดั ภูมิภาค ประเทศและระหว่าง
ประเทศ    (ปาริชาติ  วลยัเสถียรและคนอ่ืน , 2543 : 305 )          ในความหมายของครือข่าย ว่าเป็น
แนวคิดและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคล กลุ่ม
องคก์ร  ตลอดจนชุมชนใหเ้ก้ือกูลเช่ือมโยงกนั โดยท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งมีความเท่าเทียมกนั  มีอิสระต่อ
กนั  สามารถยืนหยดัอยู่ไดด้ว้ยตนเองและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายบน
พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน     การมีความสัมพนัธ์จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานประสานความ
ช่วยเหลือกันและเป็นความสัมพนัธ์เชิงแนวราบมากว่าท่ีจะเป็นแนวด่ิงดังนั้ นเครือข่ายจึงเป็น
สัมพนัธภาพของมนุษยก์บัมนุษยท่ี์ครอบคลุมทั้งการให้และการรับ  การยอมรับศกัด์ิศรีและเอ้ือ
อาทรต่อกนัมากกว่าการออกคาํสั่งบงัคบับญัชา    ( มงคล  ชาวเรือ, 2546 : 28 )  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะความหมายของการสร้างเครือข่ายคุณค่า ( จุฑาทิพย ์ ภทัราวาทและคณะ, 2549 : 21)  
หมายถึง เป็นระบบเครือข่าย ขององค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมหลากหลาย
รูปแบบท่ีตระหนักในคุณค่าของหลักและวิธีการสหกรณ์        มีการร่วมมือกันท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพขององคก์ร และเก้ือกูลต่อการสร้างความเขม้แข็งให้ย ัง่ยืนของสมาชิกชุมชน สังคม 
ประเทศ  ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า  เกิดข้ึนเพื่อการสร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตร
ระหว่างกลุ่ม องคก์ร ภาคประชาชนตั้งแต่ 2 กลุ่ม องคก์รข้ึนไป  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํกิจกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัอยา่งจริงใจ   เพื่อการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึนมีการ
ใชท้รัพยากรร่วมกนั เส่ียงภยัร่วมกนั และไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั  ทั้งน้ีกลุ่ม องคก์ร ประชาชนท่ีจะ
มาเช่ือมโยงเครือข่ายนั้ นต้องเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของกลุ่ม องค์กรประชาชนเอง   
กระบวนการเช่ือมโยงนาํไปสู่การกาํหนดแผนหรือทิศทางการพฒันาของกลุ่ม     องคก์รในอนาคต  
หรือเรียกวา่ การจดัทาํแผนกลยทุธ์    (Strategic Plan)   ซ่ึงประกอบดว้ยการกาํหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ 
และกลยุทธ์ หรืออาจจะเรียกเป็นอย่างอ่ืน เพื่อให้เขา้ใจง่าย  เช่นแผนตาํบล แผนแม่บท   ซ่ึงการ
เช่ือมโยงเครือข่าย ของกลุ่ม องคก์รประชาชนจะช่วยช้ีให้กลุ่ม องคก์ร ตดัสินใจไดว้่า จะเช่ือมโยง
เครือข่ายกบัใคร หรือไม่  อยา่งไร และเม่ือใด  
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                                  จากความหมายท่ีกล่าวมาแลว้สรุปได้ว่าเครือข่ายในฐานะท่ีเป็นเครือข่าย
ประสานงาน  หมายถึงการเช่ือมโยงหรือการประสานงานระหว่างกลุ่มสมาชิกในลกัษณะของการ
ร่วมมือกนัเพื่อระดมทรัพยากรต่าง ๆ ของกลุ่ม องคก์ร          สมาชิกเครือข่าย มาใชร่้วมกนัและ
ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั      โดยอาจจะเป็นการประสานงานโดยตรงระหว่างสมาชิก กบัสมาชิก  
กลุ่มกับองค์กร สหกรณ์  หรือร่วมกันจัดตั้ งศูนย์กลางเป็นแม่ข่ายในการประสานงานกันก็ได ้   
เพื่อใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มท่ีร่วมกนั    

      ลกัษณะของเครือข่าย   (สนธยา พลศรี , 2548 : 190-192 )    ไดน้าํเสนอลกัษณะ 
ของเครือข่ายในฐานะท่ีเป็นของมนุษยแ์ละสงัคมมนุษย ์  ซ่ึงพิจารณาจากความเป็นมา แนวคิดและ
ความหมายของเครือข่ายพบวา่เครือข่ายมีลกัษณะสาํคญัใน 2 ลกัษณะ คือลกัษณะโดยทัว่ไปและ
ลกัษณะร่วมของเครือข่ายดงัต่อไปน้ี  
                             1.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของเครือข่าย  โดยทัว่ไปเครือข่ายทุกประเภทจะมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  
                                   1.  เป็นการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก     เครือข่ายเป็นการถกัทอ
สายใยสมัพนัธ์ของสมาชิกเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบโดยมีลกัษณะเหมือนกบัตาข่ายหรือใยแมงมุม 
                                  2.   สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลกัษณะบางประการร่วมกนั  เช่น อาศยัอยู ่
ในชุมชนเดียวกนัหรืออาณาบริเวณใกลเ้คียงกนั   ประกอบอาชีพเดียวกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั  ใช้
ทรัพยากร เช่น สายนํ้า ป่าไม ้ ทุ่งหญา้ร่วมกนั  ประสบปัญหาหรือวกิฤตการณ์ร่วมกนั   เป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการรวมกนัเป็นเครือข่ายเร็วข้ึน  
                                   3. สมาชิกของเครือข่ายอาจจะมีลกัษณะบางประการแตกต่างกนั  เช่น เพศ 
อาย ุ ระดบัการศึกษา ศาสนา เผา่พนัธ์ุ ฐานะทางเศรษฐกิจ   ลกัษณะเหล่าน้ีทาํใหเ้ครือข่ายมีความ
หลากหลายและมีพลงั 
                                  4. มีลกัษณะหลายมิติ เครือข่ายเป็นระบบความสมัพนัธ์ของสมาชิกท่ีมีหลาย
ลกัษณะ เช่น เป็นธรรมชาติความสมัพนัธ์ของธรรมชาติโดยทัว่ ๆ ไป ความสมัพนัธ์เชิงกระบวนการ
ของการทาํงาน   ความสมัพนัธ์ในการร่วมมือกนัของมนุษยใ์นทางสงัคมวิทยา   ในลกัษณะของการ
ประสานงาน  ความเป็นพลงัในการทาํงาน  การเป็นเครือข่ายประชาสงัคม   การเป็นเครือข่ายของ
การเรียนรู้ เป็นตน้ 
                                        5.   มีลกัษณะเป็นการรวมพลงัหรือศกัยภาพของสมาชิกเขา้ดว้ยกนั   ไม่ใช่
พึ่งพิงอิงสมาชิกอ่ืน ๆ เพียงฝ่ายเดียว  สมาชิกจึงตอ้งนาํศกัยภาพของตนออกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี   พลงั
ของเครือข่ายเป็นแบบทวีคูณหรือแบบกา้วกระโดด 
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                                        6.  สมาชิกมารวมกนัดว้ยความสมคัรใจไม่ใช่เพราะถูกบีบบงัคบั   เช่น
เน่ืองจากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  มองเห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมเป็น
เครือข่าย 
                                 7.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก  เป็นแบบกลัยาณมิตรคือมีความสมานฉนัท ์
สามคัคีมีความเอ้ืออาทร  สนบัสนุนช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  ไม่ขดัแขง้ ไม่ชิงดีชิงเด่นกนั 
                                 8.   สมาชิกมีความสมัพนัธ์กนัในช่วยระยะเวลาหน่ึง        จนมีความรู้สึกวา่ต่าง
เป็นส่วนประกอบของกนัและกนั  แมว้า่บางเครือข่ายจะร่วมกิจกรรมกนันาน ๆ คร้ังกต็าม  แต่ยงัคง
มีสายใยสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั  และพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมอยูเ่สมอ 
                                      9.  สมาชิกมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั   กิจกรรมของเครือข่ายอาจจะมี
กิจกรรมเดียวหรือหลายกิจกรรมก็ได ้  เช่น การเยี่ยมเยียนกนั   การประชุมสัมมนาร่วมกนั    การ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์กนั   การจดัเวทีสรุปบทเรียนร่วมกนั   การปฏิบติัการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาบางอย่างร่วมกนั  การสนับสนุนช่วยเหลือกนัในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีเป็น
กิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกนัดาํเนินการอยา่งบสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
                                   10.   มีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน   สมาชิกของเครือข่ายมีโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีเสมอภาคกนัแบบแนวราบ  กล่าวคือไม่มีใครบงัคบับญัชาใคร   มีอิสระในการ
ดาํเนินกิจกรรมของตนเองไม่รู้สึกวา่ตอ้งสูญเสียอิสระของตนเองไป 
                                   11.  การมีพนัธะสัญญาร่วมกนั   เครือข่าย มีลกัษณะเป็นขอ้ตกลงระหว่าง
สมาชิกท่ีจะดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั  ซ่ึงขอ้ตกลงร่วมกนัน้ีเป็นแนวทางในดาํเนินงานของ
เครือข่าย 
                                  12.   การติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก    เครือข่ายมีลักษณะเป็นการ
ติดต่อส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ   ระหว่างสมาชิก       เพราะการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัเป็นการ
เช่ือมโยงความ สมัพนัธ์แบบเครือข่ายของสมาชิกนัน่เอง 
                                  13.    การบูรณการ  เป็นการร่วมกนัของสมาชิกในดา้นต่าง ๆ คือ  การกาํหนด 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  แผนงานและโครงการ  กิจกรรม ทรัพยากร  การบริหารจดักาผลประโยชน์
เป็นตน้   เป็นการรวมระบบย่อยต่าง ๆ เขา้เป็นระบบใหม่ท่ีมีคุณภาพ   มีพลงัหรือศกัยภาพท่ีมาก
กวา่เดิม 
                                  14.   เครือข่ายมีหลายระดับ   ตามจาํนวนของสมาชิก  เช่น  ระดับบุคคล  
ระดับกลุ่ม   ระดับองค์กร    ระดับสถาบัน      ระดับชุมชน   ระดับจังหวัด   ระดับภูมิภาค   
ระดบัประเทศ  ระดบัทวีป เป็นตน้ 
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                                  15.   ถา้เครือข่ายเป็นเครือข่ายระดบักลุ่มกบักลุ่ม     หรือองคก์รกบัองคก์รข้ึน
สมาชิกอาจจะเป็นอิสระต่อกนัมารวมกนัเป็นบางเร่ืองบางส่วนเท่านั้น   เม่ือดาํเนินกิจกรรมประสบ
ความสาํเร็จ     แลว้กอ็าจจะสบายตวักไ็ด ้ แลว้มารวมตวักนัอีกคร้ังเม่ือจะทาํกิจกรรมคร้ังใหม่  ส่วน
การบริหารเครือข่าย  อาจใชก้ารประชุมร่วมกนัเป็นคร้ังคราวหรือจดัตั้งเป็นองคก์รร่วมก็ได ้ โดยอยู่
กบัลกัษณะของเครือข่าย   ความจาํเป็นในการดาํเนินกิจกรรมและความเห็นพอ้งระหวา่งสมาชิกของ
เครือข่ายเป็นสาํคญั 
                           16.   เครือข่ายบางเครือข่ายอาจจะดาํรงอยูไ่ดน้านแต่บางเครือข่ายอาจจะล่มสลาย
ไดง่้าย    ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของแต่ละเครือข่ายการบริหารจดัการและการพฒันาเครือขาย
เป็นสาํคญั  
                           17.   มีลกัษณะเป็นพลวตั    เครือข่ายมีระบบการทาํงานท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา  
ไม่หยดุน่ิงเหมือน   กบัระบบหายใจของมนุษยท่ี์หยดุเคล่ือนไหวกต็อ้งลม้ตายไปจากโลก  ลกัษณะ
ประการหน่ึงของเครือข่าย   จึงไดแ้ก่ระบบการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสมาชิกและการหา
สมาชิกใหม่โดยไม่หยดุย ั้ง 
                         18.   เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั        เครือข่ายมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่ง สมาชิกดว้ยกนัหรือระหวา่งสมาชิกกบัคนอ่ืน ๆ เช่น ผูรู้้  ผูเ้ช่ียวชาญท่ีอยูน่อก
เครือข่าย    นกัวิชาการสาขาต่าง ๆ การเรียนรู้ร่วมกนัน้ีเป็นทั้งการสรุปบทเรียน       การปรับปรุง
ขอ้ผดิพลาดท่ีผา่นมา     การจดัทาํแผนและโครงการ  เป็นตน้  
                       2.  ลกัษณะโดยร่วมของเครือข่าย       นอกจากเครือข่ายจะมีลกัษณะโดยทัว่ไปจึงมี 
ลกัษณะร่วมท่ีสาํคญัของเครือข่าย     (เสรี   พงศพ์ิศ, 2548 : 201)   สรุปไวว้า่เครือข่ายทุกประเภท  
ทุกแบบ ทุกเครือข่าย  มีลกัษณะร่วมกนั 5 ประการดงัน้ี    
                           1.  เป็นกลุ่ม  องคก์รหรือบุคคลท่ีมาร่วมกนัเพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์ ความ
สนใจท่ีตั้งข้ึนมาร่วมกนั  
                           2.  เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสงัคม  โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  
                           3.  ดาํรงอยูไ่ดย้าวนาน  ดว้ยการส่ือสารแบบใดแบบหน่ึงท่ีต่อเน่ือง  ไม่เป็นแบบ
เฉพาะกิจ 
                          4.  สมาชิกมีความรู้สึกผกูพนักบัโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมาร่วมกนัและร่วมกนั
รับผดิชอบ 
                          5.  มีฐานอยูท่ี่ความเป็นเจา้ของร่วมกนัและความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํตามวตัถุประสงคท่ี์
วางไวร่้วมกนั   รวมทั้งเคร่ืองมือหรือวิธีการในการดาํเนินการท่ีคิดไวร่้วมกนั   
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                        3.   ลกัษณะและแนวทางการสร้างเครือข่ายคุณค่า   
                                      เครือข่ายคุณค่าหรือเครือข่ายพันธมิตร  มีลักษณะและแนวการสร้าง
เครือข่าย มีประเดน็สาํคญั  ดงัน้ี 
                                    1.  เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าในนามของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์และ
เครือข่าย 
                                    2.  การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นการดาํเนินการระหว่างกลุ่ม  องค์กร 
สหกรณ์ ท่ีมีกรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน 
                                    3.  การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดจากความตอ้งการ
ของ กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  ดว้ยความสมคัรใจ  การพฒันาส่ือการเรียนรู้  เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมา
จากความต้องการของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์   ในลักษณะความร่วมมือของกลุ่ม องค์กร และ
หน่วยงานสนบัสนุนในระยะยาว  
                                    4.   ภารกิจของทีมวิจยั หรือนกัพฒันาในการสร้างเครือข่ายคุณค่า คือ การจดั
เวที และการหนุนเสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  ท่ีปรึกษา ให้เกิด การสร้างกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ 
และเสริมสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร   แก่ผูน้ํากลุ่ม  องค์กร  
สหกรณ์ และเครือข่าย 
                                    5.  กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า ของแต่ละเครือข่าย   ข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของทีมวิจยั  นกัวิชาการจากสถานศึกษา หรือนกัพฒันา ให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
บริบท สภาพปัญหาความตอ้งการของ กลุ่ม   องคก์ร  สหกรณ์  และเครือข่ายพนัธมิตรเดิม ท่ีมีอยู ่ 
ในพื้นท่ีนั้น ๆ   
                                    6.  การหนุนเสริมใหมี้รูปแบบเครือข่ายและตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ตามแผนงาน 
/โครงการอย่างชดัเจนเพื่อการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการดาํเนินงานท่ีมีประโยชน์ต่อ
เครือข่ายต่อไป  
                        4. ความหมายของเครือข่ายวสิาหกจิชุมชน    กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ป : 6 ) ไดส้รุปความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไวว้า่     เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง  คณะบุคคลท่ีรวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงคใ์นการทาํกิจกรรมอยา่งหน่ึง
อยา่งใด  เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินงานของวิสาหกิจในเครือข่าย ซ่ึง  ประโยชน์วิสาหกิจชุมชน   
มีประโยชน์ต่อเกษตรกรไดห้ลายประการดงัต่อไปน้ี 
                            1.  ทาํใหเ้กษตรในระดบัชุมชนมีความมัน่คงในการประกอบธุรกิจ         ไดรั้บการ
รับรองตามกฎหมาย 
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                            2. เป็นการส่งเสริมความรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาความสามารถในการ
จดัการตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร 
                            3.  ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเขม้แขง็  พึ่งพาตนเองได ้  มีความพร้อมท่ี
จะพฒันาสาํหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคต 
                           ความสําเร็จของเครือข่ายวสิาหกจิ 
                          การดาํเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจท่ีพงึประสงค ์    ซ่ึงมีผูเ้สนอปัจจยัท่ีสนบัสนุน
ความสาํเร็จของเครือข่ายไวห้ลากหลาย    จะขอนาํมาสรุปเพื่อเป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของเครือข่าย
วิสาหกิจไดด้งัต่อไปน้ี  สมกลู  ถาวรกิจ    (ม.ป.ป.  :  15-16 )         ไดเ้สนอวา่  การดาํเนินงานของ
เครือข่ายจะประสบความสาํเร็จหรือไม่  มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยั 14 ประการดงัน้ี 
                          1.    ความเป็นหน่ึงเดียวกนั   ทั้งจิตใจและความสามคัคีของสมาชิกเครือข่าย 
                           2.    สมาชิกมีขวญักาํลงัใจและเจตนารมณ์ร่วมกนั ท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุ
ความสาํเร็จ 
                            3.    ความเสียสละของสมาชิก  ทั้งทางกายและสติปัญญา และทุนทรัพยห์รือ
ทรัพยากร 
                            4.   มียุทธศาสตร์ระบบการจดัการและการวางแผนท่ีดี  เหมาะสมกบัสถานการณ์
ใหส้มาชิกรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น  
                     5.    มีการติดตามและประเมินผล  การดาํเนินงานของเครือข่ายมีการประเมินผล
เป็นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ 
                     6.  ใชก้ระบวนการดาํเนินงาน  ตามวงจรคุณภาพ   ( PDCA )     
                            7. ผูน้าํเครือข่ายเป็นผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์     มีความสามารถในการตดัสินใจและ
ประสานงานไดดี้  
                     8.   สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ  สมาชิกทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกนั  ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน  
                           9.   กิจกรรมของเครือข่าย  มีการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  ไม่ขาดตอน  
                          10.  สมาชิกและผูเ้ก่ียวขอ้ง   ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย  
                          11.  มีการดาํรงรักษาเครือข่ายเดิมไวแ้ละขยายเครือข่ายใหม่  เพิ่มเติมข้ึนตลอดเวลา  
ไม่หยดุน่ิง  
                          12.  สมาชิกมีความจริงใจ จริงจงั  มีความศรัทธาต่อกนั และกนั  และต่อเครือข่าย
ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
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                          13.  ระเบียบกฎเกณฑข์องเครือข่าย         มีความเหมาะสมกบัสมาชิก  และการ
ดาํเนินงานของเครือข่าย  
                          14.  มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดาํเนินงานของเครือข่าย      และมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ 
                      ในขณะท่ี อีเบอร์ ฮาร์ด อี. ชูอิง (Eberhrerd  E. Scheuing.) อา้งใน (นฤมล นิราทร, 
2543  : 59-65 )  ไดเ้สนอวา่ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของเครือข่าย มี 6 ประการดงัน้ี  
 1.  การมีพนัธะสญัญาท่ีหนกัแน่นระหวา่งกนั (Commitment ) เป็นการท่ีสมาชิก
ของเครือข่ายมีอุดมการณ์และความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัท่ีเกิดจากกระบวนการทาํงานร่วมกปัระสบ
ความสาํเร็จหรือประสบความลม้เหลวร่วมกนัและร่วมปรึกษาหารือกนัอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 2. การปรับปรุงพฒันาตลอดเวลา  (Continuous Improvement)  เครือข่ายจะ
ประสบความสาํเร็จเม่ือสมาชิกของเครือข่ายมีการปรับปรุงและพฒันาอยูต่ลอดเวลา  โดยมีการ
ประเมินความตอ้งการและความคาดหวงัของสมาชิก จุดแขง็ จุดอ่อนของสมาชิกตลอดระยะเวลา
การทาํงาน มีการส่ือสารระหวา่งกนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัความตอ้งการและความหวงัของแต่ละฝ่าย  
การประเมินสถานการณ์ของปัญหาทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย และการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
หรือมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด (Benchmarking) เพื่อเปรียบเทียบผลงานของเครือข่ายกบัเครือข่ายอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั  เพราะผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีจะมาใชใ้นการปรับปรุง
พฒันาเครือข่าย  
 3.  การรักษาพนัธกรณีระยะยาว (Long – term Commitment) การรักษาพนัธกรณี
ระยะยาวระหวา่งสมาชิกของเครือข่ายมีผลสาํคญัต่อการปรับปรุงพฒันาเครือข่ายตลอดเวลา  เพราะ
เครือข่ายท่ีมีความผกูพนัในระยะยาวและไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัเท่านั้นท่ีทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
ทรัพยากร ร่วมกนัทาํงานและสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย  การสร้างและรักษา
พนัธกรณีระยะยาวตอ้งอาศยัการระดมทรัพยากรและการลงทุนระยะยาว  เพื่อสร้างศรัทธาร่วมกนั
ของสมาชิก  ตอ้งใชก้ารติดต่อส่ือสารในการรักษาความสมัพนัธ์ และตอ้งอาศยัประวติัศาสตร์
ร่วมกนั  เช่น  การมีประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนัซ่ึงไม่ใช่เฉพาะผลงานเท่านั้นแต่หมายถึง
มิตรภาพและการร่วมทุกขร่์วมสุขระหวา่งกนัอีกดว้ย 
 4.  การเสริมพลงั (Empowerment )  การเสริมพลงั หมายถึง  การสนบัสนุนให้
สมาชิกเครือข่ายไดมี้โอกาสแสดงความสามารถ     ตลอดจนใชว้ิจารณญาณของตนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้  ร่วมแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เช่น การจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์  การจดัหาทุน 
ดาํเนินงาน การหาทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานของเครือข่ายเป็นตน้  
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 5. การมีค่านิยมร่วมกนั (Shared Value) ค่านิยมร่วมกนัของสมาชิกเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการทาํงานของเครือข่าย เช่น การใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพของงาน 
ความยดืหยุน่  การเปิดเผยจริงใจ  การใหค้วามสาํคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์  การมีค่านิยมใน
การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเป็นตน้  
 6. ภาวะผูน้าํ (Leadership) ภาวะผูน้าํของเครือข่าย  หมายความถึง  การสร้าง
วิสยัทศันใ์นเชิงยทุธศาสตร์  ความสามารถในการชกัจูงโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นความสาํคญัท่ีจะตอ้ง
กระทาํร่วมกนัและจดัหาทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการทาํงาน  เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกเครือข่ายและผลสาํเร็จของเครือข่าย  ผูน้าํยงัตอ้งมีลกัษณะสาํคญัอีกหลายประการ  เช่น 
ความซ่ือสตัยสุ์จริต ขยนั เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วม 
                      เสรี  พงศพ์ิศ (2546 :134 )ไดเ้สนอวา่  เครือข่ายของชุมชนจะเจริญเติบโตและประสบ
ความสาํเร็จไดด้ว้ยปัจจยัสาํคญั 6 ประการคือ  
                          1. มีวฒันธรรมเครือข่าย   คือมีความสมัพนัธ์แนวราบมากกวา่แนวด่ิง  สมาชิกทุก
คนเคารพใหเ้กียรติกนั  ไม่ใช่เป็นความสมัพนัธ์แบบเจา้นาย  ไม่มีหวัหนา้ลูกนอ้ง  แต่เป็นพีน่อ้งกนั 
สมัพนัธ์กนัดว้ยใจ  ดว้ยจิตวญิญาณ ไม่ใช่ดว้ยผลประโยชน์  
 2.  สมาชิกมีการพบปะกนั  ไปมาหาสู่กนัเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 
 3.  เครือข่ายมีเป้าหมายชดัเจน  ท่ีสมาชิกทุกคนเขา้ใจตรงกนั 
 4.  มีแผนงานและกิจกรรมหรือลงทุนร่วมกนั  เช่น วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม 
ออมทรัพย ์ อนัเป็นเง่ือนไขใหส้มาชิกพบปะและทาํงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 5.  มีกลุ่มแกนนาํทาํหนา้ท่ีนาํและประสานงานของเครือข่ายดว้ยความมุ่งมัน่ 
 6.  สมาชิกเครือข่ายร่วมมือ  ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  ไม่แข่งขนักนัเอง  
 
เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  มีน้อยส่วนใหญ่จะเป็น
งานวิจยัเก่ียวกบัการแปรรูปอาหาร  การพฒันาธุรกิจชุมชน  การวิจยัผลิตหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
และการพฒันาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน  ซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยัได้
ดงัน้ี 

                             สุนนัทา  แกว้สุข  (2546 : บทคดัยอ่ ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ศึกษาความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินในการพฒันาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม : การแปรรูปกลว้ยอบเนยของชุมชนบางตาทอง  
ตาํบลจาํปาหล่อ อาํเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง  พ.ศ. 2545  ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนบางตาทอง 
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ช่วงแรกเป็นช่วงของการบุกเบิกกบัการพึ่งตนเองใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  การผลิตใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและใชท้รัพยากรในชุมชนเป็นหลกั  ชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติ  มีการ
พึ่งพาจากภายนอกนอ้ย  ช่วงต่อมาชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นการ
ผลิตเพื่อขาย  ตอ้งผลิตให้ไดม้าก  ตอ้งขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก   พึ่งเงินทุนจากภายนอกและใช้
เทคโนโลยีมากข้ึน   ชุมชนสูญเสียการพึ่งตนเองกลายเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพา  ช่วงหลงัเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบนั  ชุมชนไดส้ร้างรูปแบบใหม่โดยการรวมกลุ่มองคก์ร มีการแสวงหา
อาชีพใหม่และพฒันาให้ครบวงจร  มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั  ระดมแหล่งเงินทุนของ
ชุมชน  มีการบริหารจดัการโดยชุมชนเองและกาํหนดทิศทางการพฒันาชุมชนเพื่อให้พึ่งตนเองได ้   
ความตอ้งการชองชุมชนตอ้งการแปรรูปกลว้ย อบเนยเป็นผลิตภณัฑข์องชุมชน  เพราะมีสมาชิกทาํ
อยูบ่า้งแลว้  ตอ้งการพฒันาเป็นรูปแบบอ่ืน  และเพิ่มรสชาติใหห้ลากหลาย   มีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถ
เก็บรักษาความกรอบไดน้านและรูปแบบท่ีน่าสนใจ  ตอ้งการขยายการตลาดและระบบบริหาร
จดัการภายในกลุ่ม  ขยายกลุ่มสมาชิก  ดาํเนินการให้ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑ์ (มผช.) และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
                                  บริษทัชูโอ เซ็นโก  (2546 : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัประเมินโครงการ  “หน่ึงตาํบท 
หน่ึงผลิตภณัฑใ์นเขตภาคใต”้  พบวา่  โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ สามารถพฒันาดา้น
ศกัยภาพใหแ้ก่ทอ้งถ่ินช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย  ช่วยทาํใหแ้รงงานอบพบลดลง
และรายไดส่้วนบุคคลเพ่ิมข้ึน  ส่วนปัญหาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลท่ีมีดงัน้ี  

1. ผลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐาน  ไม่มีหน่วยงานของราชการรับรองคุณภาพของ 
ผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน  

2. ผลิตภณัฑไ์ม่มีความเป็นสากล  ทั้งรูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์
3. ผลิตภณัฑไ์ม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและขาดเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการผลิต 

ผูผ้ลิตไม่มีความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
4. ผลิตภณัฑไ์ม่ไดติ้ดสญัลกัษณ์ของโครงการ  ทาํใหผู้บ้ริโภคไม่ทราบวา่เป็น 

ผลิตภณัฑข์องโครงการ 
5. ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีนอ้ย 
6. การจดัออกร้านท่ีทางรัฐหรือเอกชนจดัข้ึน  เป็นการจดัผสมผสานระหวา่งผูผ้ลิต 

ในโครงการและผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินรายอ่ืน ๆ ทาํใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผดิวา่เป็นผลิตภณัฑข์องโครงการ
ทั้งหมด  

7. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือท่ีทางรัฐบาลไดจ้ดัทาํอยูย่งัไม่มีประสิทธิภาพ 
ดีพอ 
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8. ผูผ้ลิตตอ้งการเงินทุนสนบัสนุนช่วยเหลือในการประกอบการ 
 

                              ชาํนาญ  วฒันศิริ  (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “ศกัยภาพและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน” โดยเลือกพื้นท่ีศึกษาท่ีมีการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  พบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลให้
ศกัยภาพและเครือข่ายองค์กรชุมชนเขม้แข็ง  ได้แก่ การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในการดาํรงชีวิตและแกปั้ญหาพ้ืนฐานได ้ สมาชิกจะตอ้งไดรั้บ
ประโยชน์และการตอบสนองอยา่งครอบคลุมมากกว่ากลุ่มทัว่ไป  การมีผูน้าํท่ีเขม้แขง็และซ่ือสัตย์
สุจริต  การมีระบบการส่ือสารท่ีชดัเจนและรวดเร็ว   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสินคา้ผา่น
กระบวนการของเครือข่ายดว้ยการช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ดขององคก์ารพฒันาเอกชน  รวมทั้งลกัษณะ
ของวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกและสามารถใช้ควบคุม
พฤติกรรมสมาชิกได ้
                             อรสุดา  เจริญรัถ  (2545 : บทคดัย่อ) วิจยัเร่ือง  “เศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้าร
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย”   โดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า  เม่ือบริบทของชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงจากสังคมประเพณีสู่สังคมทนัสมยั  ชุมชนไดมี้การปรับตวัจากระบบเครือญาติและ
ความเช่ือเร่ืองผีหรือเทพเจา้มาเป็นการพึ่งพาและช่วยเหลือกนัเม่ือมีปัญหาร่วมกนั  ตระหนักใน
ผลกระทบทางธรรมชาติท่ีมีต่อตนเอง  มีการจดัระเบียบบรรทดัฐานใหม่  มีการจดัระบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเขา้สู่สมดุลใหม่ท่ีนอกจากตอบสนองการบริโภคขั้นพื้นฐานแลว้ยงัสามารถสร้าง
รายไดไ้ดด้ว้ย   มีการพฒันาเทคนิคให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  มีการรวมกลุ่มเพื่อ
บริหารจดัการและสร้างอาํนาจต่อรองกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อกลบัไปสู่ความสมดุลของ
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงดว้ยขบวนการประชาสงัคม  
                              กาญจนา  และกนกศกัด์ิ  แกว้เทพ  (2543 : บทคดัยอ่)  ไดข้ยายแนวคิดเร่ือง “การ
พฒันาแบบพึ่งตนเอง”  โดยไดข้อ้มูลจากการศึกษากิจกรรมระดบัทอ้งถ่ินขององคก์รชาวบา้นท่ีเนน้
การพึ่งตนเองจาํนวนสองหมู่บา้นทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่า  ชาวบา้นจะ
พึ่งตนเองไดก้็ต่อเม่ือมีการสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีสามข้ึนมา  คือ ระบบเศรษฐกิจแบบสมาชิกภาพ  
เพื่อทดัทางอีกสองระบบ คือระบบนายทุนและระบบขา้ราชการ  หรืออีกนยัยะหน่ึงก็คือประชาชน
จะตอ้งรวมตวักนัเป็นองคก์รอิสระและแยกออกจากสถาบนัการเงินนอกหมู่บา้น  เช่น การตั้งกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื่อทดแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นตน้  ซ่ึงวิธีการน้ีจะทาํให้ชาวบา้น
สามารถอยูร่อดไดท่้ามกลางพฒันาการของระบบนายทุนและการแทรกแซงจากรัฐหรือภายนอก 
                                วราพร  ศรีสุพรรณ   และอรทยั  อาจอํ่า  (2536 : บทคดัย่อ)  ได้วิจยัเพื่อ
ประเมินผลโครงการสนบัสนุนระบบเกษตรกรรมแบบยัง่ยนืของศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อสังคมซ่ึงพบว่า  
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การขยายตวัของโครงการเป็นไปค่อนขา้งชา้เม่ือขาดการประสานงานกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีโครงการ  
องคก์ารทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากขาดการทาํงานอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัองคก์รทอ้งถ่ินหรือองคก์รหมู่บา้น 
                               พฒันะพงษ ์ สุขมะดนั  และคณะ (2541 : บทคดัย่อ)  วิจยัเร่ือง  “การศึกษา
รูปแบบและวิธีการของครอบครัวและชุมชนท่ีสามารถพึ่งตนเองและพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง” พบว่า  
ทุกชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาลว้นมีการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการพึ่งตนเอง  และมีการจดัตั้ง
กลุ่มองค์กรชาวบา้นมาแบกรับภาระเฉพาะทางซ่ึงลว้นมีรูปแบบวิธีท่ีแตกต่างกนัไป  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินน้ีมีความจาํเพาะยากท่ีจะนาํไปประยุกต์ใชก้บัชุมชนในภูมิภาคอ่ืน  เพราะมีขอ้จาํกดัดา้น
ความแตกต่างของภูมิประเทศละสถานการณ์  หากแต่การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจดัการ
สามารถศึกษาเพื่อนาํมาเป็นแนวทางการสร้างความเขม้แขง็ให้เกิดแก่ชุมชนได ้ เพียงแต่ตอ้งมีการ
ปรับแต่งรายละเอียดให้เหมาะสม  ทั้งน้ีรัฐ องคก์รเอกชน หรือหน่วยงานใด ๆ สามารถเขา้มาเป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมดงักล่าว  คอยประสานงานใหข้อ้มูลข่าวสารและไม่เขา้ไปบ่งการ   
                              http://dev.uru.ac.th/ otop/intro-1.htm หนา้ 2-8   เป็นการวิจยั เร่ือง การพฒันา
เครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชนเพ่ือการพฒันา   จากการวิจยัคน้พบสาระสาํคญั
โดยสรุปดงัน้ี 
                            กลไกการบริหารจัดการ   โดยภาพรวมมีหลกัการและองคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้ง
กบัส่วนกลาง  มีบางจงัหวดัท่ีมีการแต่งตั้งคณะทาํงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะสนองต่อยุทธศาสตร์และ
สภาพปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ินโดยตรง  มีการแต่งตั้งคณะทาํงานพฒันาขอ้มูลเพื่อการ
ท่องเท่ียวและวิเทศสัมพนัธ์  คณะทาํงานการลงทุนธุรกิจท่องเท่ียว  คณะทาํงานจดัตั้งศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียวและจาํหน่ายสินคา้ OTOP  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดา้นการวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์มีสถาบนัอุดมศึกษาร่วมเป็นอนุกรรมการ   
                           การคัดสรรผลิตภัณฑ์  พบวา  กระบวนการคดัสรรผลิตภณัฑใ์ชเ้กณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยส่วนกลางเป็นหลกั  โดยท่ีการคดัสรรในระดบัจงัหวดั / ภาค เป็นเกณฑก์ารคดั
สรรดา้นความสามารถในการผลิต ( Supply Side) แต่การคดัสรรในระดบัประเทศจะใชเ้กณฑก์าร
คดัสรรท่ีเป็นความตอ้งการตลาด ( Demand Side ) เป็นหลกั  ผลการคดัสรร  โดยภาพรวมพบว่าผล
การคดัสรรระดบัจงัหวดั  ระดบัภาคและระดบัประเทศมีบางส่วนไม่สอดคลอ้งกนัโดยท่ีผลการคดั
สรรระดบัจงัหวดัของแต่ละจงัหวดัจะอยูใ่นช่วง 2-5 ดาว  
                            ผลการประเมินศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต  โดยภาพรวมพบว่าศกัยภาพกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ขตภาคเหนือตอนกลาง 3 จงัหวดัในการคดัสรรระดบัจงัหวดัผลิตภณัฑป์ระเภทอาหารมี
ศกัยภาพสูงทั้งดา้นการผลิต  การตลาด  การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละความเขม้แขง็ของชุมชน    
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                           การส่งเสริมการผลติ  การตลาดและการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ 
                                  ด้านการผลิต  ส่วนใหญ่กลุ่มผูผ้ลิตใชว้ตัถุดิบท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน  มีบางพ้ืนท่ี 
ท่ีมีการขยายกาํลงัผลิต  ทาํใหว้ตัถุดิบลดลงไม่เพียงพอตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการสร้างเครือข่ายวตัถุดิบ 
                                  การพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์   มีองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทหลกัใน
การส่งเสริมสนับสนุนร่วมกบัสถาบนัการศึกษา  มีบทบาทในการเพ่ิมมูลค่าโดยการแปรรูปอย่าง
หลากหลาย  มีการพฒันาดา้นบรรจุภณัฑ ์ โดยการดาํเนินงานของกลุ่มเองและการสร้างเครือข่าย   
                                 การตลาด  มีการสร้างช่องทางการตลาดโดยการหาจุดจาํหน่ายสินคา้ทั้งระดบั
ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั  และการสร้างเครือข่ายระดบักลุ่มจงัหวดั แต่ยงัตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ  โดยให้กลุ่มผูผ้ลิตไดมี้โอกาสไปจาํหน่ายในจุดจาํหน่ายท่ีทางการจดัข้ึนในระดบัประเทศ 
ภูมิภาค จงัหวดั  
                                การสร้างเครือข่ายการดําเนินงาน  ลกัษณะเครือข่ายการดาํเนินงาน  OTOP  
ส่วนใหญ่เกิดโดยธรรมชาติประกอบกบัการสนบัสนุนของภาครัฐตั้งแต่ระดบักลุ่มผูผ้ลิตในชุมชน  
ตาํบท อาํเภอ จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั   เครือข่ายท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรมต่อเน่ืองไดแ้ก่เครือข่าย
การตลาดของกลุ่มผูผ้ลิต   
                                กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและบทเรียนจากการดําเนินงาน  OTOP    จาก
ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่  การไดพ้บปะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
การร่วมจาํหน่ายสินคา้  การศึกษาดูงาน  การร่วมประชุมสัมมนา  ไดช่้วยใหเ้กิดบทเรียนทั้งต่อกลุ่ม
ผูผ้ลิตและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสําคญั  ได้แก่กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ซ่ึงช่วยทาํให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนาํกระบวนการไปใชเ้พื่อการพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง  บทเรียนของ
กลุ่มผู้ผลติ  ในการพฒันาตนเองเพ่ือพึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนืทั้งดา้น การผลิต การตลาดและการพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์  การสร้างนักวิจยัชุมชน  กระบวนการตดัสินใจ  การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการกลุ่ม  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  บทเรียนของนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา  เป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการท่ีจะนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่อการพฒันางานในบทบาทหน้าท่ีให้เอ้ือต่อการ
ดาํเนินงาน OTOP  โดยเฉพาะประเด็นการปรับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  กระบวนการเรียนการสอน
ใหเ้อ้ือต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยั
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันางาน OTOP      
                             สรุปจากเอกสารงานวิจัยทั้ งในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพฒันา
วิสาหกิจชุมชน   การพฒันาแบบพึ่งตนเองของชุมชน  และการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ในการพฒันากลุ่ม และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (เครือข่ายผลิตภณัฑ)์
ในงานวิจยักระบวนการพฒันาสหกรณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราชไดด้งัน้ี  
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                         1.  ชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑใ์นชุมชนส่วนใหญ่ในระยะแรก  เพื่อใชใ้นการบริโภค
เอง พร้อมทั้ งใช้เทคโนโลยีในทอ้งถ่ินแบบระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่นใช้ตูอ้บพลงังาน
แสงอาทิตย ์  ทรัพยากรในชุมชน 
                        2.   ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนมีความสัมพนัธ์แบบระบบเครือญาติเป็นส่วน
ใหญ่ ใชทุ้นในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  เม่ือมีภาครัฐเขา้มาส่งเสริมให้มีการพฒันาอาชีพเสริมแปรรูป
ผลิตภณัฑเ์พื่อส่งขายมากทาํใหชุ้มชนตอ้งปรับตวัจากระบบเครือญาติเป็นระบบพึ่งพาและช่วยเหลือ
กนัเป็นกลุ่มเป็นประชาคม  
                        3.   ชุมชนตอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ         ใชทุ้นจากภายนอกชุมชน มี
การพฒันาการบริหารจดัการกลุ่ม ประชาคม เพื่อเป็นการสร้างอาํนาจการต่อรอง  กบับริบทใหม่
ของชุมชน  และตอ้งพฒันาใหค้รบวงจร จึงจะสามารถอยูร่อดไดท่้ามกลางการพฒันาของระบบทุน  
                      4.    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความจาํเพาะท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอ่ืน  เพราะความ
แตกต่างของสภาพภูมิศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
                        5.   การจดัตั้งกลุ่มและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ว่าระดบั ชุมชน ระดบั
ตาํบล ระดบัจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัเกิดจากการจดัตั้งของภาครัฐมีนอ้ยมากท่ีเป็นชุมชนดาํเนินการ
จดัตั้งเอง 
                        6.    การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ส่วนใหญ่มีการพบปะ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์   เม่ือไปประชุมสัมมนา   การศึกษาดูงานท่ีภาครัฐให้การสนับสนุน  เกิดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอ้ย 
                        7.   ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนเม่ือมีการผลิตเพื่อขายนอกชุมชน  ไดแ้ก่ปัญหา การ
ขาดแคลนวตัถุดิบ ไม่สามารถผลิตตามการสั่งซ้ือจาํนวนมากได ้   คุณภาพการผลิตไม่ไดม้าตรฐาน  
การมีผลิตภณัฑไ์ม่หลากหลาย   บรรจุภณัฑไ์ม่เหมาะสม  และปัญหาดา้นการเงิน  การตลาดท่ีไม่
สามารถบริหารจดัการ   ไดต้อ้งอาศยัภาครัฐการทาํแผนกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ  การตลาด 
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การวเิคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
                       การวิเคราะห์เครือข่ายคุณค่าจากการดาํเนินงานท่ีพบการวิจยัจากตวัแบบ แนวคิด 
ทฤษฎีและเอกสารการวิจยั   ของเครือข่ายคุณค่ากบัในการแกปั้ญหาความยากจน คือ 

 เครือข่ายการเงิน คือ  เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรม
ครบ จรชีวิต จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 เครือข่ายผลิตภณัฑ ์ คือ เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร 
 เครือข่ายพื้นท่ี  คือ เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว 

อาํเภอทุ่งสง 
 

1.    เครือข่ายการเงิน คอื  เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพือ่พฒันาคุณธรรมครบ  
จรชีวติ   จังหวดันครศรีธรรมราช  

 เหตุผลในจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯและความเป็นมาของเครือข่าย 
กลุ่มสัจจะฯ มาจากกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต   วดัป่ายาง   ท่ีเร่ิมตน้
มาจาก “ท่านสุวรรณ์  คเวสโก”  ผูท่ี้คิดและรวบรวมเพื่อนในการจดัตั้งกลุ่มสจัจะฯ ตอ้งการจะ
แกปั้ญหาของสมาชิกในชุมชนวดัป่ายางและใกลเ้คียง   เพื่อใชเ้งินสะสมเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
อนาคตของคนในชุมชนแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมใหบ้รรลุการมีสามคัคีธรรม ซ่ึงยดึเอา
แนวทางศาสนา โดยใชห้ลกัธรรม ยดึถือฆราวาสธรรม คือ สจัจะ ทมะ ขนัติ จาคะ เป็นกฏเกณฑใ์น
การปฏิบติัและใชข้นบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวัประสานความสมัพนัธ์ เพื่อใหชุ้มชนถอ้ยท่ีถอ้ย
อาศยักนั ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น จึงเอาเงินเป็นเคร่ืองมือในกิจกรรมของสมาชิก แลว้เอาธรรมะ
เขา้ไปแกใ้หก้ระทาํโดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกใหรู้้     เม่ือกลุ่มสจัจะฯ วดัป่ายาง พฒันาตนเองไดม้ากข้ึน 
กมี็การพฒันากลุ่มสจัจะฯ ในต่าง อาํเภอจนเป็นเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  ท่ีมีการพฒันาการจากภายใน
ของตนเอง  และค่อยเป็นค่อยไปมาจากคนในชุมชนเองเป็นผูจ้ดัตั้งจากความจาํเป็นและตอ้งการ
แกปั้ญหาไม่ใช่มาจากองคก์รภายนอกหรือหน่วยงานราชการจดัตั้ง เรียกวา่ มีหลกัวธีิคดิ ท่ีชดัเจนท่ี
จะพฒันาคน ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเอาหลกัคุณธรรม ศีล  เป็นขอ้ปฏิบติัในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม
และเครือข่ายในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ และพฒันากิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์กนัของ
สมาชิก กลุ่ม และองคก์รอ่ืนภายนอกไดม้ากข้ึน       
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      จุดประสงค์ของเครือข่ายฯ และความสัมพนัธ์ของกลุ่มครือข่ายสัจจะฯ 
จุดประสงค ์และอุดมการณ์  ของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  

 
                                    ออมทรัพย์พฒันาชาติ    พุทธศาสตร์พฒันาชีวติ 

 
วตัถุประสงค์ของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 
1. เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็นการดาํเนินงานโดยใช ้

หลกัการทางพทุธศาสนา  ตามแนวของพระอาจารย ์  สุบิน  ปณีโต  และหลกัปรัชญาวิสยัทศัน์ของ
เครือข่าย  

2. เพื่อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  โดยใชเ้งินหมุนเวียนในชุมชน  เป็น 
เคร่ืองมือในการสร้างอนาคตของชุมชน  ใหบ้รรลุการมีสามคัคีธรรม 

3. เพื่อพฒันาจิตใจ    พฒันาเศรษฐกิจสงัคม     การเมืองส่ิงแวดลอ้ม และ 
วฒันธรรมตามแนวทางศาสนาและสร้างระบบประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯ 

4. เพื่อร่วมระดมทุน  ทาํธุรกิจชุมชนร่วมกนั  และมีการจดัสรรกาํไรส่วน 
หน่ึงในการทาํธุรกิจ  เพื่อก่อตั้งเป็นทุนสนบัสนุนมูลนิธิของเครือข่าย  เพื่อรองรับงานของการ
พฒันาเครือข่ายใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

5. เพื่อใหก้ลุ่มสมาชิกเครือข่ายมีการบริหารจดัการดา้น  การเงิน บญัชี  ใหมี้ 
ระบบและยดึถือปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 
                                    จากอุดมการณ์ ความเป็นมาของการจดัตั้งและวตัถุประสงค์ของเครือข่าย
กลุ่มสัจจะฯ  สะทอ้นให้เห็นว่า เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ มีแนวคิด วตัถุประสงค์ และกระบวนการ
ความสัมพนัธ์ของหลกัเหตุผลการในการจัดตั้ งเครือข่าย   หลักวิธีการดาํเนินการ และการจัด 
กิจกรรม ท่ีสอดรับกับหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นเครือข่ายท่ีเน้นการจดัระบบความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคล กลุ่มสัจจะฯสมาชิก กบัเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ    นาํสู่สังคมในชุมชนให้
เก้ือกูลเช่ือมโยงกนั โดยท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งมีความเท่าเทียมกนั  มีอิสระต่อกนั  สามารถยืนหยดัอยูไ่ด้
ดว้ยตนเอง    และพร้อมท่ี จะปฏิบติังานร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายบนพื้นฐานของความเท่าเทียม
กัน     การมีความสัมพนัธ์จะเป็นแบบเพ่ือนร่วมงานประสานความช่วยเหลือกัน   และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงแนวราบมากว่าท่ีจะเป็นแนวด่ิง        ดังนั้ นเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯจึงเป็น
สัมพนัธภาพของมนุษยก์บัมนุษยท่ี์ เนน้การพฒันาคน จิตใจ ใชห้ลกัพุทธศาสตร์ ผสมหลกัวิธีการ
สากล ท่ีเพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม หรือเครือข่ายมีการครอบคลุมทั้งการใหแ้ละการรับ  การยอมรับศกัด์ิศรี
และเอ้ืออาทรต่อกันมากกว่าการออกคาํสั่งบังคบับญัชา   สอดคล้องกับแนวคิดของ   ( มงคล  
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ชาวเรือ, 2546 : 28 )  และสอดคลอ้งกบัลกัษณะความหมายของการสร้างเครือข่ายคุณค่าของ  ( จุฑา
ทิพย ์ ภทัรวาทและคณะ, 2549 : 21)  เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ    เป็นระบบเครือข่ายขององคก์ร
ช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ในหลากหลายรูปแบบ  ท่ี
ตระหนักในคุณค่าของหลกั และวิธีการสหกรณ์   มีการร่วมมือกนัท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพของ
องคก์ร   และเก้ือกูลต่อการสร้างความเขม้แขง็ให้ย ัง่ยืนของสมาชิกชุมชน สังคม ประเทศ    ซ่ึงการ
เช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า   เพื่อการสร้างความร่วมมือหรือการสร้างพนัธมิตรระหว่างกลุ่มสัจจะฯ   
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนัอย่างจริงใจ   เพื่อการ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึนมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั เส่ียงภยัร่วมกนั และไดรั้บประโยชน์
ร่วมกนั     ทั้งน้ีกลุ่ม สัจจะฯ ท่ีจะมาเช่ือมโยงเครือข่ายนั้นก็มี นโยบายอย่างเป็นทางการของกลุ่ม
ตนเอง    กระบวนการเช่ือมโยงนาํไปสู่การกาํหนดแผนหรือทิศทางการพฒันาของกลุ่ม องคก์ร และ
เครือข่ายในอนาคต  หรือเรียกว่า    การจดัทาํแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)  ซ่ึงประกอบดว้ยการ
กาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์  โครงสร้างการดาํเนินงานและวตัถุประสงคข์องเครือข่ายท่ี
ชดัเจน   ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือข่าย ของกลุ่มสัจจะฯ  จะช่วยช้ีให้กลุ่มสัจจะฯ สมาชิกเครือข่ายฯ  
ตดัสินใจไดว้่า จะเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ  เพื่อเหตุผลใด มีวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมร่วม
สมัพนัธ์กนัอยา่งไร  เรียกวา่มี  หลกัวชิาการ  และหลกัวธีิการ  ท่ีชดัเจน  

 กจิกรรมของเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ  กบัการแก้ปัญหาความยากจน   
ปัจจุบนัมีกิจกรรมท่ีเครือข่ายไดด้าํเนินกิจกรรมกบัสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมท่ีเป็นความ
ตอ้งการของสมาชิก และสมาชิกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของคือถือหุน้และการนาํไปใช ้ ไปขายต่อ คือ 
การซ้ือขายกากนํ้าตาล    ปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็   สวสัดิการฌาปนกิจ  และการผลิตนํ้าด่ืมบริสุทธ์ิ  โดย
การใหส้มาชิกกลุ่มถือหุน้ และแบ่งปันผลกาํไรคืนอยา่งเป็นระบบ   จากผลการวิจยัสรุปความ
คิดเห็นสมาชิกเครือข่ายใหค้วามเห็นวา่    กิจกรรมท่ีสมาชิกภูมิใจมากท่ีสุดคอื   การมีสวัสดกิาร
ฌาปนกจิเพราะเป็นประชาชนธรรมดาเมื่อตายได้มีเงินมาทาํงานศพหรือไว้ให้ลกูหลานจะได้ไม่มี
ปัญหา    เพราะส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มสจัจะฯ เป็นเกษตรกร  ชาวไร่ ชาวนา  เม่ือเจบ็ไข ้  ไม่
สบาย  ตาย  ไม่มีเงินสวสัดิการส่วนใดท่ีจะเป็นค่าใชจ่้ายชดเชยได ้  การมีกองทุนสวสัดิการข้ึนของ
กลุ่มสจัจะฯและเครือข่ายฯ  เม่ือสมาชิกของกลุ่มมีปัญหาสามารถมีเงินสวสัดิการเงินทุนสาํรองได ้ 
สมาชิกกลุ่มตวัอยา่งในเวทีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีดีท่ีสุด  รองลงมาคือ
การทาํกิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ กากนํ้าตาล  การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แกปั้ญหากลุ่มสมาชิกไดท้นัท่ี   
ในขณะเดียวกนัเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ไดมี้การพฒันาตนเองอยูเ่สมอไม่หยดุน่ิงในกิจกรรมหรือการ
เรียนรู้จากภายนอก และการรู้ปัญหาภายในของกลุ่มสจัจะฯ จึงทาํใหเ้ครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็น
เครือข่ายท่ีประสบความสาํเร็จมากกวา่เครือข่ายอ่ืน ๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช    ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัแนวคิดของ อีเบอร์ ฮาร์ด อี. ชูอิง (Eberhrerd  E. Scheuing.) อา้งใน  (นฤมล นิราทร, 2543  : 59-
65 )     และสามารถแกปั้ญหาความยากจนไดต้ามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคม กาํหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจฯ  ไดย้อมรับแนวคิดในการนิยามคนจน ในมิติอ่ืน ๆ 
โดยไดแ้บ่งคาํวา่ความยากจน ใหมี้ความหมายครอบคลุมในหลายมิติ  จากเดิม ท่ีมุ่งเนน้เพยีงแต่การ
วดัถึงรายไดข้องครัวเรือน  และหนัมาพิจารณาถึงความเพียงพอ  ต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ออกเป็น 7 ประการไดแ้ก่   

 จนเงิน 
 จนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 จนทางสังคม เช่น ขาดความรัก  ความเอาใจใส่  ความล่มสลายของสถาบนั

ครอบครัว/ชุมชน 
 จนทางการเมือง  เช่น  ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง/การปกครอง 
 จนทางการศึกษา 
 จนวฒันธรรม 
 จนทางจิตวิญญาณ เช่น ขาดคุณธรรม  จริยธรรม 

                     เครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ สามารถแกปั้ญหาความยากจน ขั้นพื้นฐานในประการต่าง ๆ และ
สามารถดาํเนินงานใหเ้ครือข่ายประสบความสาํเร็จดงัน้ี  
                       1.   สามารถแก้ปัญหาการจนเงิน   การมีกิจกรรมการสะสะทรัพย ์  และมีการใหกู้ย้มื
เม่ือมีความจาํเป็นในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่า  และมีสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกกลุ่ม และสมาชิกเครือข่าย
ของกลุ่มสจัจะฯ  ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาความยากจนในดา้นการจนเงิน  จากการสรุปในเวทีและ
สมาชิกจากกลุ่มสจัจะฯ วดัปากเจาเขียนเป็นบนัทึกช้ีแจง้เหตุผลวา่กลุ่มสจัจะฯ สามารถแกปั้ญหา
ความยากจนไดอ้ยา่งไร  (คดัลอกมาจากการเขียนของสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ โดยมิไดเ้ปล่ียนแปลง
ภาษาไปจากเดิม )     “ กลุ่มสัจจะวัดปากเจา  มีสมาชิกทัง้หมดรวม  328  คน   สมาชิกในกลุ่มทีเ่ข้า
ร่วมขึ้นทะเบียนคนจน  ตอนแรกเข้าร่วมเกอืบทุกครัวเรือนของสมาชิกทัง้หมด  สาเหตุเพราะทาง
รัฐบาลได้ให้ความหวังเอาไว้กลางๆ  และไม่ค่อยชัดเจนในด้านข้อมูลและระเบียบต่างๆ   เช่น  บอกไว้
ว่าจะปลดหน้ีให้หรือจัดทีด่ินทาํกนิให้เป็นต้น  แต่สุดท้ายพอมาถงึขัน้ตอนการ      คัดเลอืกจริงๆ  ก็
เหลอืไม่กีค่รัวเรือน  และถงึแม้จะเหลือน้อยครัวเรือนกย็งัไม่เห็นว่ีแววของการช่วยเหลอืจริงๆ  มาให้
เลยในคาํถามทีว่่ากลุ่มสัจจะและเครือข่ายจะช่วยสมาชิกในการแก้ไขความยากจนได้หรือไม่ขอตอบ
ด้วยความม่ันใจเลยว่าช่วยได้แน่      เหตุผล  คอื   
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               1. ขอยกตัวอย่างกลุ่มสัจจะวดัปากเจาเราเร่ิมก่อตั้งมาเพยีงแค่  6  ปี  จากวนัแรกที่
เร่ิมก่อตั้งสมาชิกเราไม่เคยมีเงินฝากหรือเงนิสะสมใด ๆ  เลย  แต่เม่ือเข้าร่วมเป็นสมาชิกลุ่มเพยีง  6  
ปี สมาชิกกมี็เงินเกบ็หรือเงินสะสมบางคนตั้ง  7,600  บาท  โดยเกดิขึน้มาจากการเกบ็ออมเพยีงเงนิ
ส่วนน้อยนิดจากรายได้จริงๆ   
             2.  ในเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว  เกดิมีความคดิจะสร้างงาน สร้างรายได้ให้
ตนเองและครอบครัว  ยงัสามารถมาขอกู้เงินไปลงทุนทาํงานทาํเงินได้โดยไม่ยุ่งยากเร่ืองระเบียบ
และขั้นตอนในการกู้  สมาชิกทุกคนมีสิทธิเหมือนกบัทุกๆ  คน 
            3.   เม่ือครบรอบของทุกๆ  ปี  ยงัมีเงินปันผลให้กบัสมาชิกอย่างเป็นกอบเป็นกาํด้วย 
            4.   ด้านสวสัดิการ  เรายงัมีสวสัดิการมากมายตั้งแต่เกดิ – ตาย เช่น   

     1)   เกดิใหม่ให้เป็นทุนสะสมเบือ้งต้น  700  บาท 
     2)   เจ็บไข้เลก็ๆ  น้อยๆ  ไปหาหมอ  30  บาทจ่ายให้ 
     3)   เจ็บหนักนอนโรงพยาบาลจ่ายให้คนืละ  350   บาท 

                                4)  ตายวาระสุดท้าย   กลุ่มยงัให้ร่วมในพธีิกรรมทางศาสนาอกี  2,000  บาท   

 ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงยนืยนัได้ว่าด้วยแนวทางของกลุ่มสัจจะจะแก้ไข 
ปัญหาความยากจนได้จริง ๆ  (สําหรับสมาชิกทีมุ่่งเน้นและตั้งใจจริงจะพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมาย
ของความไม่จน)          จากสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ  วดัปากเจา  
                      2.  แก้ปัญหาจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มสจัจะฯ 
จะมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทาํสวนยางพารา สวนผลไม ้ทาํนา  จากการท่ีเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ทาํการ
ขายกากนํ้าตาล  เพื่อนาํไปทาํปุ๋ยหมกั และผลิตปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็  มากจากความตอ้งการของสมาชิก
กลุ่มสจัจะฯ  นาํไปใชก้บัพชื ผกั ผลไมใ้นไร่ นา  ทาํใหน้อกจากประหยดัค่าปุ๋ยแลว้ยงัช่วยใหดิ้นดี 
ไม่มีปัญหาสภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นดิน กลายเป็นการบาํรุงดินและผกั พืช ผลไมใ้หมี้คุณภาพ และ
ปลอดสารพิษ สารตกคา้ง    เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะใชปุ๋้ยเคมีทาํใหพ้ืชไร่ มีปัญหาและสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเสียหาย  และจากการทาํโรงงานผลิตนํ้าด่ืมคุณภาพ  ทาํใหสุ้ขภาพของสมาชิกดีข้ึน 
เพราะสภาพของนํ้าในบริเวณท่ีมีการฉีดยาฆ่าหญา้  จะทาํใหมี้สารตกคา้งในหนองนํ้า  ววัควาย เป็น
โรคตบัแขง็ตาย  และประชาชนในชุมชนกมี็โรคภยั  ปัจจุบนัมีสุขภาพท่ีดีข้ึนเพราะส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติดีข้ึน 
                         3.  สามารถแก้ปัญหาความจนทางสังคม  คือ การขาดความรัก  ความเอาใจใส่ ซ่ึง
กนัและกนัในชุมชน ปัจจุบนั  ความล่มสลายของสถาบนัครอบครัว/ชุมชน  กลุ่มสัจจะฯ  และ
เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ  สามารถแกปั้ญหาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ซ่ึงกนั และกนั ดว้ย
ปัญหาในครัวเรือนท่ียากจนและการประกอบอาชีพของหวัหนา้ครอบครัวต่าง พื้นท่ี (ออกไปทาํงาน
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นอกบา้น)  ทาํให้สถาบนัครอบครัวแยกกนัอยู่ และล่มสลาย เม่ือมีหน้ีสินมาก การแยกทางกนัของ
คู่ครอง   การมีกลุ่มสัจจะฯ ให้ไดมี้การพบปะพูดคุยในวนัส่งเงินสัจจะฯ ไดไ้ต่ถามทุกข ์สุข ซ่ึงกนั
และกนั  กบัการมีกิจกรรมสวสัดิการต่าง ๆ ในกลุ่มสัจจะฯ และเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ    เป็นการเอ้ือ
อาทรต่อสมาชิก  เม่ือเจ็บไข ้ หรือการคลอด   ตาย ก็ตาม เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงสวสัดิการของรัฐ   มีความตอ้งการอยากจะได ้ แมจ้ะเป็นจาํนวนเงินไม่มากนัก  ก็
รู้สึกอบอุ่นใจในยามท่ีมีปัญหาในครอบครัวไดอ้ยา่งมากเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ต่างตอบรับ
วา่เป็นอนัดบัหน่ึงท่ีชอบมากท่ีสุด   
                            4.  สามารถแก้ปัญหาการจนทางการเมือง   หมายถึง  ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง/การปกครอง หรือ จนอาํนาจ  ขาดความเสมอภาคนัน่เอง   การรวมกลุ่มและรวม
เป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ สามารถดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอบแบบ
การเมืองภาคประชาชนไดเ้ต็มรูปแบบ  คือการฝึกการเป็นผูน้าํ  การคดัเลือกคนดี ข้ึนเป็นผูน้าํ  ทาํ
หนา้ท่ีแทนตน เป็นคณะกรรมการและผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   ถา้ใครไม่
มีความเหมาะสม  มีความประพฤติปฏิบัติไม่ดี   สมาชิกจะไม่เลือกเขา้มาเป็นคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน   การทาํกิจกรรมเครือข่ายร่วมกนัสามารถสร้างพลงัการต่อรอง  และมีอาํนาจในการ
ต่อรองกับ องค์กรต่าง ๆ ได้ชัดเจน  โดยเฉพาะเม่ือเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ ประสบความสําเร็จ  
สามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไดผ้ลดี  มีประโยชน์ตอบสนองสมาชิกในชุมชนไดดี้    ทาํใหอ้งคก์ร  
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความเช่ือถือเช่ือมัน่ ในศักยภาพ  ด้วยการส่งเกษตรกรเขา้มา
ฝึกอบรมเขา้ค่ายเพื่อฝึกจริยธรรมและการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ    การปลูกพืชปลอดสารพิษ  
สมาชิกเครือข่ายไดส้รุปให้เห็นว่า    .. รู้สึกภูมิใจมากที่สามารถรวมเป็นเครือข่ายกันได้สําเร็จและ
ดําเนินงานกันเองโดยไม่มีใครเข้ามาวุ่นวาย   มีความเสมอภาค ยุติธรรมกนัทั่วหน้าและจะพยายาม
ไม่ให้เครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ ล้ม ...  
                           5.  สามารถแก้ปัญหาความจนทางการศึกษาหรือการจนโอกาส   หมายถึง    
เกษตรกรส่วนใหญ่จะไดรั้บการศึกษานอ้ย  ไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้ถึง ความรู้ในการแกปั้ญหา  เม่ือรวม
เป็นกลุ่ม หรือเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ สามารถทาํใหไ้ดรั้บความรู้นาํไปแกปั้ญหาของสมาชิกกลุ่ม ไดมี้  
จากการมีเวทีแลกเปล่ียน  การประชุมประจาํเดือน มีการนาํปัญหามาปรึกษาหารือ  และการไป
ติดตามการดาํเนินงานของท่ีปรึกษา และกรรมการเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ  (ท่านสุวรรณ คเวสโก)  ใน
การทาํบญัชีให้ถูกตอ้ง  อยู่เสมอ  และเม่ือมีหน่วยงานอ่ืน ๆ มาเป็นท่ีปรึกษาสนบัสนุนดว้ย   เช่น 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  องค์การบริหารส่วนตาํบล 
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใหก้ารสนบัสนุน   ใหค้วามรู้กบัสมาชิก และคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ 
อยูเ่สมอ   
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                           6.  สามารถแก้ปัญหาความจนวัฒนธรรม  จนทางจิตวิญญาณ  หมายถึงคนท่ี ขาด
คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นคนท่ีจนหรือกาํลงัจะจนเพราะมีอบายมุข  มีวฒันธรรมในการบริโภค  การ
ผลิตท่ีผิดปกติ  หลงมวัเมาในอบายมุข  หรือหลงงมงายในดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป  ตกเป็นธาตุ
ของวตัถุนิยมมากเกินไป จนมีหน้ีสินลน้ตวั   การไม่เอาใจใสต่อตนเองและครอบครัว   ท่ีจะทาํใหมี้
คุณธรรมจริยธรรม  ความซ่ือสัตยสุ์จริต    กลุ่มและเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ ไดน้าํหลกัศีลธรรมของ
ศาสนาพุทธมาเป็นหลกัในการตดัสิน  ช้ีถูกช้ีผิด  ให้กบัสมาชิกเม่ือมีปัญหาระหว่างคน กบัคน คน
กบักลุ่ม  ทาํใหส้มาชิกและคณะกรรมการดาํเนินงานของเครือข่าย กลุ่มสจัจะฯ  เป็นคนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นส่วนใหญ่  เพราะหวัใจของการทาํงานกลุ่ม คนเป็นผูน้าํควรมีความซ่ือสัตย ์สุจริตเป็น
ท่ีตั้ง   โดยเฉพาะเม่ือรับหน้าท่ีจะมีการกล่าวคาํอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป ในวดัป่ายาง  เพื่อทาํ
หนา้ท่ีดว้ยความสุจริต  ยติุธรรม   และส่งผลให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาการติดคา้งหน้ีสิน
กบักลุ่ม  ใครมีปัญหากจ็ะมาบอกกล่าวกนัเพื่อแกปั้ญหา 
                            สรุปเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ สามารถแกปั้ญหาความยากจนไดดี้ทุกมิติท่ีนกัวิชาการ
ไดนิ้ยามความจนในปัจจุบนัถา้มิใช่หมายถึงจนรายไดอ้ยา่งเดียว  และเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ เป็น
แบบอยา่งใหก้บัเครือข่ายอ่ืนๆ   ไดเ้พราะการจดัตั้งกลุ่มมาจากความเดือดร้อนและความตอ้งการ
ของชุมชนในปัญหาพื้นฐาน ทั้งกลุ่ม และเครือข่าย  สามารถตอบสนองปัญหาพื้นฐานของสมาชิก
ไดจ้ริง  โดยมีหลกัคิดหลกัวิชา และหลกัปฏิบติัในการปฏิบติักิจกรรมของกลุ่ม และเครือข่ายท่ี
ชดัเจน  โดยใชห้ลกัธรรม  หลกัศาสนาพทุธ และมีหลกัวิชาการแบบสมยัใหม่คือการสร้างปรัชญา 
วิสยัทศัน ์ กฎระเบียบ มีวตัถุประสงค ์ ในการบริหารจดัการเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ พฒันาเครือข่าย
สจัจะฯอยูเ่สมอ ข้ึนเพื่อรองรับการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีตอ้งมีการดาํเนินในระยะยาว  ตอ้ง
ประสบกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต กบัการมีผูน้าํ 
ท่ีมีภาวะผูน้าํดีทั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ท่ีปรึกษาเครือข่าย (ท่านสุวรรณ คเวสโก)  ผู ้
บุกเบิกในการจดัตั้งกลุ่ม และเครือข่ายฯ  ต่างมีความเสียสละ ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีคุณธรรม  ขยนั
อดทน  มีวิสยัทศัน์ และ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนร่วม   ประกอบกบัเครือข่ายกลุ่มสจัจะฯมี
กิจกรรมสนองใหก้บัสมาชิกกลุ่มสจัจะฯ ไดต้ามความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มสจัจะฯท่ีแทจ้ริง
โดยเฉพาะการมีกิจกรรม ดา้นสวสัดิการฌาปนกิจ หรือการใหส้วสัดิการอ่ืน ๆ ของกลุ่มสจัจะฯ  
ตั้งแต่เกิดจนตายใหก้บัสมาชิกในกลุ่มสจัจะฯ    ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนทัว่ไปถา้ไม่ใช่เป็น
ขา้ราชการ หรือลูกจา้งในหน่วยงานของภาครัฐ ของเอกชนจะไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือดูแลอยา่ง
จริงจงั จากภาครัฐเม่ือเจบ็ไข ้ หรือเกิดการตาย ฉะนั้นการท่ีประชาชนสามารถตั้งกลุ่มทาํกิจกรรม
ร่วมกนัแลว้มีเงินกาํไรส่วนเกินนอกจากมาแบ่งปันเฉล่ียคืนแลว้ ยงันาํมาจดัทาํเป็นสวสัดิการให ้
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สมาชิกสามารถพึงพาได ้    เป็นเหตุปัจจยัหลกัใหเ้ครือข่ายกลุ่มสจัจะฯ ประสบความสาํเร็จและทาํ
ใหส้มาชิกกลุ่ม มีความภกัดี เห็นคุณค่าของกลุ่ม หรือเครือข่ายในท่ีสุด  
 

2. เครือข่ายผลติภัณฑ์  คอื เครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร 

 การจัดตั้งและความเป็นมา  ครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมือง 
นคร มาจากความตอ้งการรวมตวัของกลุ่มสมาชิกจากเครือข่ายท่ีทาํการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีเครือข่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนระดับจงัหวดั 2  เครือข่ายท่ีมีปัญหาด้าน
การตลาดเป็นหลกัและปัญหาอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยเครือข่าย  คือ (1)  เครือข่ายภัณฑ์ชุมชน หน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองนครฯ   เกิดข้ึนเพราะหน่วยงานภาครัฐริเร่ิมเป็นนโยบายของทาง
ราชการ กบัรัฐบาล  โดยรวมกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  ในระดบัอาํเภอ  23 อาํเภอ  ตั้งข้ึนเม่ือ  3 
ธันวาคม 2548 มีกลุ่มอยู่จาํนวน 52   กลุ่ม ทุนดาํเนินงาน 2 ลา้น 5 แสน  ก่อตั้งไดป้ระมาณ 1 ปี  มี
ปัญหาจากการบริหารจดัการเครือข่ายท่ีไม่มีโครงสร้างชัดเจน  คณะกรรมการไม่ทาํตามระเบียบ
ขอ้บงัคบั  สมาชิกไม่มีส่วนในการบริหารจดัการ     และหน่วยงานสนบัสนุนขาดความต่อเน่ืองชดัเจน    
สถานท่ีจดัจาํหน่ายไม่ชดัเจนในการบริหาร  และขาดแคลนทุนในการดาํเนินงาน   ทาํใหส้มาชิกจึงไม่
มีความศรัทธาต่อเครือข่าย  การคดัเลือกสมาชิกกลุ่มท่ีจะไดร้างวลัพฒันาข้ึนไปเพื่อให้เกรดระดบัดาว
ต่างๆ  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความยติุธรรม  ทาํใหปั้จจุบนัเครือข่ายผลิตภณัฑฯ์ ( ปี พ.ศ. 2549) 
การบริหารจดัการของเครือข่ายผลิตภณัฑ ์(OTOP) ลม้เหลว  จึงเป็นปัญหาดา้นการตลาดให้กบักลุ่ม
สมาชิกท่ีทาํการผลิตผลิตภณัฑชุ์มชน  สมาชิกบางส่วนจึงคิดจดัตั้งเครือข่ายกนัใหม่มารวมกลุ่มกบั (2) 
เครือข่ายกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ นครศรีธรรมราช   ซ่ึงเครือข่ายกลุ่มสตรีฯ  มีการรวมตวัเป็น
เครือข่ายกันแบบมีโครงสร้างท่ีชัดเจน  มีกลุ่ม องค์กรท่ีเกิดข้ึนมาจากการสนับสนุนส่งเสริมของ
สหกรณ์การเกษตร และสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อการแกปั้ญหาความยากจน  
และเพื่อให้มีรายไดเ้สริมกบักลุ่มแม่บา้นและการฝึกอบรมเยาวชนสหกรณ์  ปัจจุบนัมีจาํนวนกลุ่ม  62 
กลุ่ม สามารถรวมเป็นเครือข่ายไดจ้ากการส่งเสริมของสํานักงานสหกรณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช   
แต่มีกลุ่มท่ีสามารถทาํการตลาดนอกชุมชน สามารถส่งสินคา้ไปจาํหน่ายไดมี้ไม่ถึง 10 กลุ่ม   กลุ่ม
ส่วนใหญ่ถนัดท่ีจะผลิตอย่างเดียว แต่ไม่สามารถทาํการจดัจาํหน่ายหรือทาํการตลาดภายนอกได ้   
ปัจจุบนัมีปัญหาการบริหารจดัการของคณะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกจากลุ่มผลิตภณัฑ ์ไม่มีอิสระในการ
บริหาร   งบประมาณมีน้อย และการส่งเสริมของเจา้หน้าจะไม่มีการต่อเน่ือง   และไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของสมาชิก  สมาชิกเครือข่ายตอ้งการใหมี้การบริหารจดัการเครือข่ายใหมี้แผนกลยทุธ์ชดัเจน 
และสมาชิกมีส่วนร่วมในทุกดา้นพร้อมทั้งตอ้งการใหเ้กิดความยัง่ยนืของอาชีพคือการตอ้งการเผยแพร่
ความรู้ในการประกอบอาชีพไป สู่คนรุ่นใหม่ต่อไปจึงร่วมเขา้มาเป็นสมาชิกของเครือข่ายการตลาด
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ผลิตภณัฑ์ชุมชนเมืองนคร  (3) เครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง สวน
จันทร์ศรี  อาํเภอพรหมครีี  เป็นเครือข่ายระดบัอาํเภอ ท่ีมีสมาชิกกลุ่ม จากหลากหลายผลิตภณัฑท์ั้งใน
ระดบัอาํเภอและต่าง อาํเภอประมาณ 18 กลุ่ม   เห็นความสาํคญัของการรวมเครือข่ายผลิตภณัฑเ์พื่อทาํ
การผลิต และการตลาด    จากปัญหาดา้นการผลิตขาดแคลนวตัถุดิบกลว้ยเล็บมือนาง   ปัญหาใน
ปัจจุบนัสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจะมาร่วมทาํการผลิตแปรรูปผลิตภณัฑ์ไม่ต่อเน่ือง  เม่ือราคา
ผลผลิตหลกัราคาดีเช่นยางพารา ผลไม ้  ก็จะละท้ิงอาชีพรอง(การแปรรูปในกลุ่ม) ทาํใหเ้ครือข่ายฯจึง
ตอ้งการเขา้ร่วมกบัเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อความมัน่คงทางการผลิตและการตลาดของกลุ่มสมาชิกและ
เครือข่ายเอง    
 

 จุดประสงค์ของเครือข่ายและความสัมพนัธ์ของสมาชิกเครือข่าย      
                                เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนครเป็นการรวมตวัของกลุ่มสมาชิกท่ี
ผลิตผลิตภณัฑชุ์มชนของเครือข่ายใหญ่ 3 เครือมีจุดประสงคห์ลกัคือ การทาํการตลาดใหก้บัสมาชิก 
และมีเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัท่ีวางไวคื้อ 

  1    การใชท้รัพยากรร่วมกนักบักลุ่มองคก์ร ทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน  
                                  2.   การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  ใช.้....หลกัการเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนว 
 ทางการพฒันากลุ่มเครือข่าย  
                                 3.   ประโยชน์ท่ีไดร่้วมกนั  แบ่งปันดว้ยความยติุธรรม 
                                 4.   การเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบแข่งขนัดว้ยธุรกิจ  รวมตวัการตลาดในรูปแบบ 
  เครือข่าย 

5. เอ้ืออาทรต่อชุมชน/สงัคม 
6. การพฒันา/ส่งเสริมสมาชิกในทุก ๆ  ดา้น 

                         การรวมของสมาชิกเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนครจากเป้าหมาย หลกั
แนวคิดและกระบวนการการจดัระบบความสมัพนัธ์ ระหวา่งกลุ่มสมาชิกกบัเครือข่ายการตลาดฯ   
เป็นการก่อใหเ้กิดการเก้ือกลูเช่ือมโยงกนั โดยใชใ้นรูปคณะกรรมการดาํเนินงาน ท่ีมีโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ในแนวด่ิง แต่โดยทัว่ไปกลุ่มสมาชิกยงัมีความเท่าเทียมกนั  มีอิสระต่อกนั  สามารถ
ยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเองในกลุ่มและเครือข่ายเดิมท่ีเคยดาํรงอยู ่    และพร้อมท่ี จะปฏิบติังานร่วมกนั
ของสมาชิกเครือข่ายการตลาดฯ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกนั     การมีความสมัพนัธ์จะเป็น
แบบเพื่อนร่วมงานประสานความช่วยเหลือกนั   และเป็นความสมัพนัธ์เชิงแนวราบมากวา่ท่ีจะเป็น 
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แนวด่ิง        ดงันั้นเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร จึงเป็นสมัพนัธภาพของมนุษยก์บั
มนุษยท่ี์ครอบคลุมทั้งการใหแ้ละการรับ การยอมรับศกัด์ิศรีและเอ้ืออาทรต่อกนัมากกวา่การออก
คาํสัง่บงัคบับญัชา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ( มงคล  ชาวเรือ, 2546 : 28 ) และสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะความหมายของการสร้างเครือข่ายคุณค่าของ  (จุฑาทิพย ์  ภทัรวาทและคณะ, 2549 : 21)  
เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร   เป็นระบบเครือข่ายขององคก์รช่วยเหลือตนเองทาง
เศรษฐกิจและสงัคมหลากหลายรูปแบบ  ท่ีตระหนกัในคุณค่าของหลกั และวิธีการสหกรณ์   มีการ
ร่วมมือกนัท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร   และเก้ือกลูต่อการสร้างความเขม้แขง็และยัง่ยนื
ของสมาชิกเครือข่าย  ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึน   เพื่อการสร้างความร่วมมือหรือการ
สร้างพนัธมิตรระหวา่งกลุ่ม เครือข่ายผลิตภณัฑใ์นจงัหวดันครศรีธรรมราช   โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัอยา่งจริงใจ   เพือ่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนจากประชาชนท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายเอง เพื่อใหมี้การใชท้รัพยากร
ร่วมกนักบักลุ่ม องคก์รทั้งของรัฐและชุมชน เอกชน   การลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  ใชห้ลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางการพฒันาสมาชิกกลุ่มเครือข่าย  ประโยชน์ท่ีไดร่้วมกนัแบ่งปันดว้ยความ
ยติุธรรม การเพิ่มขอ้ไดเ้ปรียบแข่งขนัดว้ยธุรกิจ  โดยการรวมตวัทาํการตลาดในรูปแบบ เครือข่าย
เอ้ืออาทรต่อชุมชน/สงัคม  การพฒันา/ส่งเสริมสมาชิกในทุก ๆ  ดา้น เส่ียงภยัร่วมกนั และไดรั้บ
ประโยชน์ร่วมกนั กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายนาํไปสู่การกาํหนดแผนหรือทิศทางการพฒันา
ของเครือข่าย จนกระทั้งไดมี้การจดัทาํแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan)  ซ่ึงประกอบดว้ยการกาํหนด
วิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์  โครงสร้างการดาํเนินงานและวตัถุประสงคข์องเครือข่ายท่ีชดัเจน   
ซ่ึงการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ ของสมาชิกเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์ จะช่วยช้ีใหก้ลุ่มผลิตภณัฑ์
ชุมชน ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ ์  ตดัสินใจไดว้า่ จะเช่ือมโยงเครือข่ายการตลาด
ผลิตภณัฑฯ์  เพื่อเหตุผลใด มีวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมร่วมสมัพนัธ์กนัอยา่งไร   เรียกวา่มีความ
ชดัเจนใน  หลกัวชิา และหลกัวธีิการ  ท่ีในการดาํเนินกิจกรรมของเครือข่ายนั้นเอง  
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 กจิกรรมของเครือข่ายการตลาดผลติภัณฑ์ชุมชนเมืองนคร      กบัการ 

แก้ปัญหาความยากจน    เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์  ไดก้าํหนดกิจกรรม ตามวตัถุประสงค ์ ท่ี
วางไวเ้ป็นกิจกรรมหลกัใหก้บัสมาชิกเครือข่ายท่ีปฏิบติัไดใ้นปัจจุบนั และวางแผนไวใ้นยทุธศาสตร์
เป้าหมายของเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑฯ์   สามารถแกปั้ญหาความยากจนใหก้บักลุ่มสมาชิก ได้
เพราะเหตุผลในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1. แก้ปัญหาความจนด้านการเงิน   เครือข่ายการตลาดฯ เป็นตวัแทนของ 
สมาชิกเครือข่ายผลิตภณัฑ ์  ในระดบัจงัหวดั  และภูมิภาคท่ีคาดหวงัในอนาคต เพื่อดาํเนินกิจกรรม
ด้านการผลิต  ด้านการตลาด  เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่สามารถทาํหน้าด้านการตลาดของ
ผลิตภณัฑข์องตนเองนอกชุมชนได ้  การรวมกนัเป็นเครือข่ายผลิตภณัฑ ์ จึงสามารถแกปั้ญหาดา้น
การตลาด และเพิ่มรายไดใ้ห้สมาชิกไดเ้พิ่มข้ึน  รูปแบบการตลาดของเครือข่ายฯ  ในปัจจุบนัท่ี
ปฏิบติัได ้และวางแผนท่ีจะปฏิบติัในอนาคต 
                                          1.1  รับฝากขายและจัดจําหน่าย ณ  สถานท่ีตั้ งกลุ่ม  เครือข่ายของ  
สมาชิกเดิม  
                                    1.2   การตลาดแบบกองคาราวานตามเทศกาลต่าง ๆ  
                                    1.3 ฝากขายกบัเครือข่ายระดบัชุมชน  ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั และ
ภูมิภาค 
                                    1.4   การออกร้านจากหน่วยราชการติดต่อประสาน 
                                    1.5  มีผูจ้ดัการการตลาดเครือข่าย   นาํผลิตภณัฑป์ระสานกบัองคก์ร ร้านคา้
เอกชนระดบัภูมิภาค (อยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติั) 
                                    1.6 จดัหาสถานท่ีจาํหน่ายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น เกาะลนัตา  เกาะสมุย 
(กาํลงัศึกษาลู่ทางการติดต่อสถานท่ี) 
                   2.    การแก้ปัญหาความยากจนด้านการศึกษา หรือความคดิ   ส่งเสริมใหส้มาชิก
ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในดา้นต่าง ๆ  ปัจจุบนัมีการพบปะกนัของ
สมาชิกเครือข่ายการตลาด 2-3 เดือน/คร้ัง หรือเป็นประจาํเม่ือมีการออกร้านในเทศกาลร่วมกนัจะมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลา  และการมีเครือข่ายคุณค่า  ท่ีมิไดค้าํนึงถึงด้านเศรษฐกิจหรือ
การเงินอยา่งเดียวแต่มีเป้าประสงคใ์นการพฒันากลุ่ม องคก์ร เครือข่ายไปสู่    การพฒันาขบวนการ

สหกรณ์   ที่ควรมุ่งเน้นไปที่การ  พัฒนาคน  ให้ปรากฏคุณค่าสหกรณ์ในตัวคนอย่างแท้จริง    และ
สามารถทาํให้คนพร้อมท่ีจะร่วมกันพฒันา กับองค์กรอ่ืน ๆ  ทั้งเศรษฐกิจสังคม  การเมืองการ
ปกครอง สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   
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                   3.  การแก้ปัญหาความยากจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
ส่งเสริมการผลิตของสมาชิก  ใหส้ามารถมีการผลิต  มีวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต สามารถทาํการผลิตได้
ในระยะยาว  จนสามารถไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) เป็นท่ีนิยมจากตลาดปัจจุบนัไดท้าํ
โครงการวิจยัต่อเน่ือง    เพื่อพฒันาการผลิตของสมาชิกเป็นกลุ่มเครือข่าย( Supply Chain) ของการ
ผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละกลุ่มประเภทผลิตภณัฑ ์ เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มเคร่ืองจกัรสาน  ศิลปะประดิษฐ ์ 
หตัถกรรม   ผา้พื้นเมือง ฯลฯ     จึงตอ้งมีการศึกษาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ท่ีเป็น
วตัถุดิบใหมี้อยูต่ลอดเวลา  มีการอนุรักษส่์งเสริมพฒันาใหมี้มากข้ึนเช่ือมโยงกนัผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยั
การผลิต วตัถุดิบต่าง ๆ   อย่างเป็นระบบ   จะได้ไม่เป็นการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

                 4.  การแก้ปัญหาความยากจนทีข่าดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และปัจจัยอืน่  ๆ 
เช่น ปัจจยัพื้นฐาน ปัจจยัการผลิต เครือข่ายผลิตการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร  มีการ
ประสานงานองคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  แหล่งเงินทุน     องคก์รสนบัสนุนช่วยเหลือดา้น
วิชาการ เพือ่พฒันาสมาชิกเครือข่ายใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้  ไดร่้วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฎั
นครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ สาํนกังานพฒันาชุมชน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ดา้นวิชาการในดา้นการตลาด การทาํบญัชีกลุ่ม  การพฒันาสมาชิก  การเงินของ
กลุ่มสมาชิก  

                              5. การแก้ปัญหาความยากจนอาํนาจ จนศักดิ์ศรี และเพื่อใหมี้ผลดา้นรายได้
การเงิน การตลาด เครือข่ายการตลาดวางแผนการวิจยัพฒันาใหมี้การจดัทาํขอ้มูลของสมาชิก
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการตลาด  ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่การดาํเนินงานของเครือข่าย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
ของประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในรายละเอียดสมาชิกเครือข่ายการตลาดฯ  และการดาํเนินงานของ
เครือข่ายในทุก ๆ ดา้น ทาํใหส้ามารถมีอาํนาจการต่อรอง  มีเกียรติศกัด์ิศรีท่ีเป็นยอมรับ จากสงัคมท่ี
กวา้งข้ึน และเป็นการเพิ่มยอดขาย รายไดใ้หก้บัสมาชิกไปดว้ย  

                             6.  สามารถแก้ปัญหาการจนทางการเมือง   หมายถึง เกษตรกรส่วนใหญ่จะขาด
การมีส่วนร่วมทางการเมือง/การปกครอง หรือ เรียกว่า  จนอาํนาจ    ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง ไร้อาํนาจ
การต่อรอง  ขาดความเสมอภาคนั่นเอง   การรวมกลุ่มและรวมเป็นสมาชิกเครือข่ายการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเมืองนคร  สามารถดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอบแบบการเมือง
ภาคประชาชนไดเ้ตม็รูปแบบ  คือการฝึกการเป็นผูน้าํ  การคดัเลือกคนดี ข้ึนเป็นผูน้าํ  ทาํหนา้ท่ีแทน
ตน เป็นคณะกรรมการและผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเต็มท่ี   ถา้ใครไม่มีความ
เหมาะสม  มีความประพฤติปฏิบติัไม่ดี   สมาชิกจะไม่เลือกเขา้มาเป็นคณะกรรมการดาํเนินงาน   
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การทาํกิจกรรมเครือข่ายร่วมกันสามารถสร้างพลงัการต่อรอง  และมีอาํนาจในการต่อรองกับ 
องคก์รต่าง ๆ ไดช้ดัเจน   และเม่ือกลุ่มสมาชิกเครือข่ายไดเ้รียนรู้ในดา้นการมีอาํนาจต่อรอง   เม่ือมี
การเขา้ร่วมกบัการเมืองระดบัสูงข้ึน  กจ็ะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง  และการมี
อาํนาจต่อรองจากการร่วมกนัเป็นเครือข่ายผลิตภณัฑ ์ ยงัมีอาํนาจดา้นการผลิต และการตลาดซ่ึงได้
กล่าวมาแลว้  
                         7.  สามารถแก้ปัญหาความจนวฒันธรรม  จนทางจิตวิญญาณ  หมายถึงคนท่ี ขาด
คุณธรรม  จริยธรรม  ในบุคคลท่ีเป็นคนจนหรือกาํลงัจะจนเพราะมีอบายมุข  มีวฒันธรรมในการ
บริโภค  การผลิตท่ีผดิปกติ  หลงมวัเมาในอบายมุข  หรือหลงงมงายในดา้นใดดา้นหน่ึงมากเกินไป  
ตกเป็นธาตุของวตัถุนิยมมากเกินไป จนมีหน้ีสินลน้ตวั   การไม่เอาใจใสต่อตนเองและครอบครัว   
ท่ีจะทาํใหมี้คุณธรรมจริยธรรม  ความซ่ือสตัยสุ์จริต  เครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองนคร
ไดมี้ หลกัการท่ีจะพฒันาสมาชิกใหมี้ความซ่ือสตัย ์ สุจริตในการผลิต การตลาดการรวมกลุ่มกนัเป็น
เครือข่ายของสมาชิก ท่ีจะตอ้งมีความซ่ือสตัยต่์อกนั ระหวา่งคนกบัคน ระหวา่งคนกบักลุ่ม กลุ่มกบั
เครือข่าย   เพราะหวัใจของการทาํงานร่วมกนัคือการท่ีคนมีความซ่ือสตัย ์ สุจริตและมีคุณธรรมเป็น
ท่ีตั้ง  โดยเฉพาะผูน้าํควรจะมีการปฏิบติัใหส้มาชิกเห็นเป็นตวัอยา่ง  

                                สรุป จากความเป็นมา ลกัษณะการจดัตั้ง ความสัมพนัธ์และกิจกรรมของเครือข่าย
การตลาดผลิตภณัฑฯ์     สอดคลอ้งกบัลกัษณะโดยร่วมของเครือข่ายท่ี งามเนตร จริงสูงเนิน (2538:14) 
ปาริชาติ วลยัเสถียรและคนอ่ืน( 2543:305) เสรี พงศพ์ิศ (2548: 201 ) และ จุฑาทิพย ์ภทัราวาทและ
คณะ ( 2549:12) กล่าวไว ้คือเป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงร้อยรัดเอาความพยายามของแต่ละเครือข่าย3
เครือข่ายเขา้ดว้ยกนั อยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยแต่ละเครือข่ายยงัคงปฏิบติัภารกิจหลกัของ
ตนต่อไปไม่สูญเสียเอกลกัษณ์ และปรัชญาของตน  เป็นการรวมของกลุ่ม องคก์ร เครือข่ายผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ในระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดัและเช่ือมโยงระดบัภาค  และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานร่วมกนัของ
สมาชิกเครือข่ายบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน   การมีความสัมพันธ์จะเป็นแบบเพื่อนร่วมงาน
ประสานความช่วยเหลอืกนัและเป็นความสัมพนัธ์เชิงแนวราบมากกว่าเป็นความสัมพนัธ์แนวดิ่ง  การ
ยอมรับศักดิ์ศรีและเอ้ืออาทรต่อกันมากกว่าการออกคําส่ังบังคับบัญชาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ
ทางการผลิต การตลาดต่อกลุ่มเล็ก ๆ ที่เพิ่งจัดต้ังและยังไม่มีความม่ันคงในการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
พอ  ในขณะเดียวกันเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑ์เมืองนคร เป็นเครือข่ายขององค์กรท่ีช่วยเหลือ
ตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรูปแบบ ท่ีตระหนกัในคุณค่าหลกัและวิธีการสหกรณ์  คือ 
การมุ่งเน้นไปทีก่ารพฒันาคน ให้ปรากฏคุณค่าสหกรณ์ในตัวคนอย่างแท้จริง   เนน้การพฒันาผูน้าํและ
สมาชิกกลุ่ม   เพื่อให้คนเหล่านั้นจะได้มีศกัยภาพและความพร้อมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
พฒันากลุ่ม องคก์รของตนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ชุมชน สังคม  ในอนาคต หรือจนกระทั้งนาํไปสู่
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การทาํแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และภารกิจของกลุ่มสมาชิก  จึงตอ้งมีเวทีเพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยู่เสมอ  ให้สามารถดาํรงอยู่ไดย้าวนาน ดว้ย
การส่ือสารแบบใดแบบหน่ึงท่ีต่อเน่ือง  ในขณะเดียวกนัสมาชิกเครือข่ายต่างมีความรู้สึกผูกผนักบั
โครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมาร่วมกนัและรับผิดชอบร่วมกนั ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนัและมุ่งมัน่ท่ีจะ
ทาํตามวตัถุประสงคท่ี์ร่วมกนัวางไว ้ ในระบบวิธีการดาํเนินงานท่ีวางไว ้ ปฏิบติักิจกรรมการตลาด
เป็นหลกัและการส่งเสริมการผลิตพฒันาสมาชิกเครือข่ายให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และสามารถแกปั้ญหาความยากจนให้กบัสมาชิกกลุ่มเครือข่ายไดใ้นหลาย
มิติไม่ใช่แต่ดา้นเศรษฐกิจ รายไดอ้ยา่งเดียว และเครือข่ายการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนเมืองยงัตอ้งพฒันา
รูปแบบเครือข่ายใหดี้มีตวัช้ีวดัความสาํเร็จของเครือข่ายผลิตภณัฑ ์ใหม้ากข้ึนในระยะยาว  

 
3. เครือข่ายพืน้ที ่: ตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ  ตําบลเขาขาว 

 การจัดตั้งและความเป็นมาของเครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ  
ตําบลเขาขาว   มาจากสํานักงานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราชเห็นว่าในปี พุทธศกัราช 2549  
เป็นปีท่ีมีความสาํคญักบัวงการสหกรณ์หลายประการ    
                           ประการแรก เป็นท่ี  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว       เสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติั
ครบรอบ 60 ปี    พระองคไ์ดป้ระกอบ พระราชกรณียกิจ     ทรงให้ความสาํคญั กบัการพฒันางาน
สหกรณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง     มีพระราชดาํริเก่ียวกบัการนาํสหกรณ์เขา้ไปส่งเสริมใน
พื้นท่ีต่าง ๆ    มากมาย  
                           ประการที่สอง ในปี 2549  ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดมี้แนวคิดให้
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช    ดาํเนินงานโครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาลสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   ในวโรกาสครองราชยค์รบ 60 ปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางสงัคม   ส่งเสริมและพฒันากระบวนการรวมกลุ่ม การบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อความ
เขม้แข็งของครอบครัว       ชุมชน สังคมในการประกอบอาชีพ  มีรายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีพ  
ตามยทุธศาสตร์การขจดัปัญหาความยากจนของจงัหวดันครศรีธรรมราช    ซ่ึงไดด้าํเนินโครงการมา
ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2548 –มิถุนายน 2549   โดยมีตวัช้ีวดัความสาํเร็จโครงการคือประชาชนใน
พื้นท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 80      ของประชากรทั้งตาํบล   มีตาํบลท่ีผ่านเกณฑ์ตวัช้ีวดั  15   
ตาํบล   ท่ีประสบความสาํเร็จในระดบัท่ีน่าพอใจ  1 ใน 15  ตาํบลนั้น รวมตาํบลเขาขาว  อาํเภอทุ่ง
สงอยูด่ว้ย  ซ่ึงตาํบลในพื้นท่ีเหล่านั้น ไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม องคก์รภาคประชาชน         ท่ีมีอุดมการณ์ 
มีการบริหารจดัการในลกัษณะเดียวกบัสหกรณ์   แต่ละองคก์รมีอิสระต่อกนั  ในบางคร้ังจะมีการ
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แข่งขนักนัโดยไม่ไดมี้การเช่ือมโยงธุรกิจ   ความสามคัคีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ระดบัตาํบล 
                         ประการที่สาม  กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดด้าํเนินโครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระ
เกียรติทัว่ไปประเทศ    มีเป้าหมาย 876 ตาํบล  ระยะเวลาดาํเนินการตั้งแต่ ปี 2549-2551  ซ่ึงรวม
จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 23 ตาํบลดว้ย  ทาํให้ทีมวิจยัพฒันากระบวนการสหกรณ์ พื้นท่ี
จงัหวดันครศรีธรรมราช   ซ่ึงมีกรรมการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าท่ี   นักวิชาการสหกรณ์ จาก
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  4 ท่าน   มีความเห็นว่าควรจะทาํการ วิจยัพฒันาตาํบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ    ตาํบลเขาขาว ให้เป็นตาํบลสหกรณ์เครือข่ายคุณค่า  เป็นตน้แบบให้กบั
ตาํบลสหกรณ์ อ่ืน ๆ  ทั้งในจงัหวดันครศรีธรรมราช      และจงัหวดัอ่ืน ๆ   เน่ืองจากในตาํบลเขา
ขาว มีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ หมู่บา้นสหกรณ์     และตาํบลเขาขาวเป็นพื้นท่ีในแดนดาํเนินงานของ
นิคมสหกรณ์ทุ่งสง มานาน    ทีมงานวิจยั จึงไดเ้ขา้ไปศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบั กลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ ในชุมชน  เพื่อศึกษาหารูปแบบและแนวทางวิธีการเพื่อให้ได้รูปแบบเครือข่ายตาํบล
สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ   จนกระทัง่ไดรู้ปแบบและขั้นตอนกระบวนการสร้างเครือข่ายพื้นท่ีใน
รูปแบบตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  จากความตอ้งการของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ในตาํบลเขาขาว 
ไดช้ดัเจนข้ึน  (แสดงภาพ 24 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  ตาํบล
เขาขาว)  เพื่อนาํอุดมการณ์สหกรณ์วิธีการสหกรณ์และเครือข่ายคุณค่า  มาเป็นเคร่ืองมือในการ
แกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ  กลุ่ม  องคก์ร   สหกรณ์   และเพื่อแกปั้ญหาความยากจน ในระดบั
ตาํบลร่วมกับองค์กรต่าง ๆ   โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่ม องค์กร สหกรณ์  
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  ใหก้ลุ่ม  องคก์ร    สหกรณ์มีการบริหารจดัการท่ีดี สมาชิกมีการดาํรงชีวิตท่ีดี 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถแกปั้ญหาความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ ได ้ 
 

 วตัถุประสงค์และความสัมพนัธ์ และกจิกรรมของสมาชิกเครือข่ายตําบล 
สหกรณ์   เฉลมิพระเกยีรติ  ตําบลเขาขาว    
                     วตัถุประสงคข์องเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบลเขาขาว โครงการ
ตาํบลเฉลิมพระเกียรติของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์  และต่างกนับา้ง แต่เพื่อการนาํไปสู่การเป็นเครือข่ายคุณค่า  
จนไดเ้ป็นลกัษณะของเครือข่ายพื้นท่ีระดบัตาํบล   สามารถพฒันาใหต้น้แบบในการนาํไปพฒันา
กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ระดบัตาํบลใหก้บัตาํบลอ่ืน ๆ ไดต่้อไป      ผลจากการดาํเนินโครงการและ
การวิจยัสรุป วตัถุประสงคข์องเครือข่ายสหกรณ์ตาํบลฯ  จากเวทีการวิจยัของผูน้าํและ ตวัแทน กลุ่ม
องคก์ร  สหกรณ์  สรุปไวไ้ดด้งัน้ี  
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                          1.   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสท่ีเสดจ็เถลิงถวลัย์
ราชสมบติัครบ 60 ปี 
                              2.    เพื่อนาํหลกั  แนวคิดของระบบสหกรณ์  มาเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา
ความยากจนและปัญหาอ่ืน ๆ  ของสมาชิกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  พร้อมกบั การบริหารจดัการของ
กลุ่มองคก์ร  ในระดบัตาํบลเขาขาวใหมี้การพฒันาท่ีดีข้ึน 
                              3.   เพื่อเป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตร (เครือข่ายคุณค่า) ในนามของกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์และเครือข่าย  ท่ีมีความมุ่งหมายสาํหรับการร่วมมือกนัในระยะยาว 
                         4.  การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นการดาํเนินการระหวา่งกลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ ท่ี
มีกรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน  และพฒันากลุ่มองคก์ร ท่ียงัไม่ชดัเจน ใหมี้การบริหาร
จดัการกลุ่มท่ีชดัเจนข้ึน 
                            5.    การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าเป็นไปในลกัษณะท่ีเกิดจากความตอ้งการของ 
กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ดว้ยความสมคัรใจ  ในขณะท่ีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างก็ยงัมีอิสระในการ
ดาํเนินงานของตนเองตามปกติ 
                              การดาํเนินงานและกิจกรรมของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตาํบล
เขาขาว ใชส้ถานท่ีและคณะกรรมการดาํเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ตาํบลเขา
ขาวเน่ืองจากคณะกรรมการดาํเนินงานส่วนใหญ่มาจากตวัแทนกลุ่มองคก์ร และตวัแทนหมู่บา้น 
เม่ือมีการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์เขา้ไปเสริม จึงไดก้าํหนดใหมี้ตวัแทนกลุ่ม และตวัแทน
องคก์รจากสหกรณ์จดทะเบียน เขา้ร่วมเป็นกรรมการและท่ีปรึกษา เขา้ร่วมประชุมกบั
คณะกรรมการของศูนยถ่์ายทอดฯ   เหตุผลท่ีเลือกศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  เพราะไม่
ตอ้งการใหมี้กลุ่ม องคก์รเป็นคณะกรรมการซํ้าซอ้นกบั องคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ข้ึนในพื้นท่ี   เพราะคิดวา่
จะไดไ้ม่เป็นปัญหาใหก้บัผูน้าํ กลุ่ม องคก์รในชุมชน คณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดฯ เดิม  และ
ตวัแทนผูน้าํในการวจิยัท่ีเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนส่วนใหญ่เป็นผูน้าํมาจากกลุ่มเดียวกบัของ
คณะกรรมการศูนยถ่์ายทอดเทคโนฯ ตาํบลเขาขาว    จึงเลือกศูนยถ่์ายทอดเทคโน ฯ      เพื่อใหมี้
บทบาทในฐานะเป็นองคก์รประสานงานสมาชิกเครือข่าย เช่น กลุ่ม องคก์ร  หมู่บา้น สหกรณ์ 
รวมทั้งองคก์รของรัฐและเอกชน การบริหารจดัการของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี    เป็นองคก์ร
ประสานเช่ือมโยงกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ประสานความร่วมทุกภาคส่วนเพ่ือดาํเนินตามวตัถุประสงค์
ในการการแกปั้ญหาความยากจน การบริหารจดัการท่ีดีแก่กลุ่ม องค ์ เป็นเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในรูปแบบเครือข่ายคุณค่า (Value chain)  เพื่อใหเ้กิดการร่วมมือกนัในระยะยาว  และมีกรอบทิศ
ทางการดาํเนินงานท่ีชดัเจน ท่ีมาจากความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ของเครือข่าย
ตาํบลสหกรณ์ฯ ไม่ใช่มาจากเจา้หนา้ท่ี หน่วยงานของรัฐหรือองคก์ร     ฉะนั้นรูปแบบโครงสร้าง
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การดาํเนินงานเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ   จึงใชศู้นยถ่์ายทอดเทคโนโลยฯี เป็นศูนยป์ระสาน (Hubs) 
คณะกรรมการดาํเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคฯ   มีการดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการ  ตาม
จาํนวนท่ีสมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เห็นสมควรวา่จะมีจาํนวนท่ีมีตวัแทนของกลุ่ม องคก์รทุก
ภาคส่วน ส่วนกฎระเบียบการดาํเนินของเครือข่ายฯ ใชร้ะเบียบของศูนยถ่์ายทอด หรือ อาจจะ
เปล่ียนแปลงไปใหเ้หมาะสม   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงศูนยป์ระสานของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิม
พระเกียรติ และเม่ือคน้หาปัญหา เป้าหมายของกลุ่ม องคก์รต่าง ๆ ในตาํบลและร่วมกนักาํหนดแผน
กลยทุธ์ร่วมกนั มีปรัชญาวิสยัทศัน ์ เป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมจากทุกกลุ่ม องคก์ร      
กาํหนดใหมี้ภาระงานหลกั และมีแผนงานปฏิบติั ท่ีมาจากกลุ่มสมาชิกเครือข่ายตาํบลสหกรณ์  
นาํเสนอ ต่อหน่วยสนบัสนุนงบประมาณ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาขาวเป็นองคก์รหลกัท่ี
ใกลชิ้ดกบักลุ่มองคก์ร ระดบัตาํบล  องคก์รหน่วยงานราชการ  เอกชนท่ีเป็นแหล่งสนบัสนุน
ส่งเสริม ดา้นทุนงบประมาณ  ดา้นวิชาการและดา้นอ่ืน ๆ อยูเ่ดิม และร่วมกนัปฏิบติัการเรียนรู้ 
แลกเปล่ียนกนัในเวทีของเครือข่ายคุณค่า  อาจจะมีกิจกรรมธุรกรรมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม
ในเชิงท่ีมีความสมัพนัธ์ในแนวราบเป็นส่วนใหญ่ 
 

  เครือข่ายตําบลสหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ  ตําบลเขาขาวกบัการแก้ปัญหาความยากจน 
จากวัตถุประสงค์ของเครือข่ายตําบลสหกรณ์หลักใหญ่     และการเกิดข้ึนของเครือข่ายใน
วตัถุประสงคโ์ครงการตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ      ไดแ้ถลงไวช้ดัเจนเพ่ือการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน          ทั้งในดาํริของผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
นครศรีธรรมราชและกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ตาม        ฉะนั้ นเมืองรวมกับวตัถุประสงค์ของ
กระบวนการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์  ของทีมวิจยั   จึงสอดคลอ้งกนัในหลกัเหตุผล  หลกั
วิชาการ และหลกัปฏิบติั    โดยเม่ือสาํรวจจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนในกลุ่มสหกรณ์จดทะเบียนใน
ตาํบลเขาขาว มีสมาชิกเขา้ร่วมกบัโครงการแกปั้ญหาความยากจนของรัฐในตอนตน้และไดถ้อนตวั
ออก    แต่มีสมาชิกของธนาคารหมู่บา้นในตาํบลเขาขาว ท่ีได้เขา้ร่วมโครงการแก้ปัญหาความ
ยากจน และไม่เห็นดว้ยกบัการแกปั้ญหา   เพราะคิดว่าไม่สามารถแกปั้ญหาความยากจนไดถู้กตอ้ง 
และกลบัมารับจา้งกรีดยางพาราในหมู่บา้นเขา้รวมกลุ่มธนาคารหมู่บา้นไสส้าน   โดยให้เหตุผลว่า  
โครงการแก้ปัญหาของรัฐไม่ชัดเจน  และไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ยั่งยืน   ไม่สามารถ
นํามาปรับใช้กับลักษณะอาชีพของครอบครัวต่อไปได้     และในวิธีการแกปั้ญหาความยากจนแลว้  
ในอุดมการณ์สหกรณ์   ความหมาย   หลกัการและวิธีการสหกรณ์          ไดมี้การใหค้วามชดัเจนใน
ทุกมิติ  ในการแกปั้ญหาความยากจนในทุกมิติ  ของสาเหตุของความยากจน จากการท่ีนกัวิชาการ
ในปัจจุบนัไดว้ิจยัคน้พบ   และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้
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กําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฯ   เพื่อกําหนดลักษณะความยากจนแบบต่าง ๆ  ฉะนั้ น
กระบวนการสหกรณ์ หรือตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ใน
ประเดน็ต่อไปน้ี        
                                      1.  แก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนให้สามารถพฒันาทุกๆ  ด้านในชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืนได้      เพราะ  ความหมายของสหกรณ์(Cooperative ) คือ   “ องค์กรของบรรดา
บุคคล ซ่ึงรวมกลุ่มกันดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลัก
ประชาธิปไตยดําเนินการ (อนัจําเป็น)  และความหวังร่วมกนัทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม ”     
การรวมเป็นกลุ่ม องคก์รและ เครือข่ายตาํบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อดาํเนินวิสาหกิจใด ๆ ได ้
หรือเพื่อแกปั้ญหาดา้นอ่ืน ๆ  เท่ากบัทาํใหเ้กิดการแกปั้ญหาชุมชนใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพราะมี
การแกปั้ญหาทุกส่วนแบบสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม   หรือเรียกว่าการ
แกปั้ญหาความยากจนดว้ยภาคประชาชน (Civil society) มากวา่จะแกปั้ญหาโดยรัฐแต่ฝ่ายเดียว 
 
                           รัฐควรดําเนินนโยบายคาํนึงถงึสภาพสังคมไทยทีเ่ป็นจริง 
                                      โดยให้สถาบันครอบครัวและชุมชนเข้ามามีบทบาทด้าน 
                                             การคุ้มครองทางสังคมโดยตรงมากเพิม่ขึ้น  แทนทีจ่ะใช้วิธีการจัดการ 
                                                             โดยหน่วยงานของรัฐในทุกเร่ือง .... 
 
                                     2. แก้ปัญหาความยากจนจากปัญหาสังคม  จากแนวคิดของอภิชยั พนัธเสธ    
(2540 : บรรณาธิการ )  ใหค้วามหมายความยากจน วา่ความยากจนมีความสมัพนัธ์กบัปัญหาสงัคม 5 
ประการ  กล่าวคือ   
                                1.  ความอตัคดัขดัสนทางเศรษฐกิจ   ( Economic insufficiency)  
                                2.  ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ  (Economic inequality) 
                                3.  ความขาดแคลน  (Deprivation )  
                               4.  ความตอ้งพึ่งพา  (Dependency) 
                               5.  ความเป็นตน้เหตุของปัญหา( Diseconomics) 
                             เครือข่ายตาํบลสหกรณ์  สามารถทาํใหส้มาชิกกลุ่ม องคก์ร ของเครือข่าย  เป็นคน
ท่ีมี อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) จากแนวคิดท่ีเช่ือว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแกปั้ญหา 
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของมวลสมาชิกและมีสนัติสุข  โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั คือ 
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 การช่วยเหลอืตนเอง       การแกไ้ขปัญหาหรือสร้างความกินดีอยูข่อง 
ตนเองและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์จาํเป็นตอ้งใหส้มาชิกช่วยเหลือตนเองโดยการ 

1)  ขยนั  ในการประกอบอาชีพของตนเอง  เพื่อใหมี้รายไดบ้าํรุงครอบครัว 
อยา่งเพียงพอ  หากไม่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยการเพิ่มเวลาการทาํงานหรือประกอบอาชีพเสริมท่ีไม่เป็น
ผลเสียหายต่องานประจาํ       เช่นการมีอาชีพเสริมของกลุ่ม เกษตรกร และกลุ่มแม่บา้นสหกรณ์ใน
ตาํบลเขาขาว  เม่ือวา่งจากงานหลกั ส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกยางพารา  เม่ือส่งนํ้ ายางใหก้บั สหกรณ์
สงเคราะห์กองทุนสวนยาง (สกย.) ท่ีตนสังกดัเป็นสมาชิก  จะมีเวลาว่างตั้งแต่ 8.00-18.00น. ถา้เพิ่ม
ความขยนัขนัแข่งมากข้ึน อาจจะมีรายไดไ้ม่เพียงพอตอ้งใหทุ้กคน  ในครอบครัวไดคิ้ด   และปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในกลุ่ม ในชุมชน  จะทาํใหค้รอบครัวมีรายไดพ้อเพียง  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสมาชิกพึงปฏิบติั 
                                    2) ประหยดั    ในการประกอบอาชีพแมจ้ะมีรายไดม้ากเพยีงใดกต็าม แต่การ 
ใชจ่้าย ของสมาชิก  และครอบครัวถา้รายจ่ายมากจนเกินกวา่รายไดข้อง ครอบครัว  จะทาํใหไ้ม่มี
เงินเหลือเกบ็ไวใ้ชจ่้ายเม่ือคราวจาํเป็น   การประหยดัใชจ่้ายในส่ิงท่ีจาํเป็นเหมาะสมและสมควรท่ี
สมาชิกในครอบครัวพึ่งปฏิบติั 
                                    3)  การพฒันาตนเอง  ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี 
มีอยา่งต่อเน่ืองเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว    ผูใ้ดท่ีพฒันาตนเองใหท้นัความเปล่ียนแปลงจะทาํใหไ้ม่เกิดผล
กระทบท่ีเสียหาย    และผูใ้ดท่ีพฒันาตนเองลํ้าหนา้ไปดกั รอความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างถูกตอ้งจะ
ก่อใหเ้กิดผลต่อตนเอง  เช่นปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีราคายางพาราตกตํ่าในปัจจุบนั  จากราคากิโลกรัม
ละ 100 บาท เหลือกิโลกรัมละ  50-60 กว่าบาท   ในอนาคตอาจจะตกตํ่ามากกว่าน้ี ถา้สมาชิกของ
กลุ่ม องคก์ร ในเครือข่ายไม่พฒันาตนให้รู้เท่ากนัการเปล่ียนแปลง หรือไม่มีแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม 
องคก์ร  ไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การศึกษา  จะทาํให้ไม่สามารถปรับตวัเองไดท้นัจะเกิดปัญหา
ความยากจนท่ีเรียกวา่ กลุ่มเส่ียงจะจนกไ็ด ้ แมปั้จจุบนัไม่มีคนจน อยูใ่นตาํบลกต็าม  
                                           “การพัฒนาตนเอง”    เป็นอุดมการณ์สาํคญัมาก   และเป็นพื้นฐานของ
สมาชิก กลุ่ม องคก์ร ท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงชีวิตแบบเดิม ๆ      สู่ส่ิงท่ีดีกว่า  จึงตอ้งการเรียนรู้  ซ่ึง
ต้องอาศัย ความขยนั  มานะ  อดทนและปฏิบัติจนงานหรือสังคม การเรียนรู้จนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการผลิต         จนเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงและสร้างส่ิงท่ีช่วยให้สมาชิกมีรายไดท่ี้
สูงข้ึน และตน้ทุนการผลิตการตลาดลดลง   ผลตอบแทนของสมาชิกจะมากข้ึน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
                                           4)   การหลกีเลีย่งอบายมุข     เพื่อใหพ้น้จากความหายนะของตนเองและ
ครอบครัวเพราะผูท่ี้หลงกับอบายมุข    จะเป็นผูท่ี้ขาดสติและความรับผิดชอบ  มกัสร้างความ
เสียหายเดือดร้อนใหก้บัผูใ้กลชิ้ด ครอบครัว กลุ่ม องคก์รท่ีตนสงักดัอยู ่ แมน้จะมีรายไดสู้งในอาชีพ
หลกัอยูก่็ตาม  การท่ีสมาชิกกลุ่ม  สหกรณ์ มีอบายมุข  เล่นการพนนั หลงมวัเมาเสพติด บริโภคใน
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ส่ิงท่ีไม่ควรบริโภคก็ตาม  สามารถทาํให้มีปัญหาเกิดความยากจนได้ในท่ีสุด  เครือข่ายตาํบล
สหกรณ์ ตอ้งสามารถอธิบายให้สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย เขา้ใจ แนวคิดการพฒันาตน หรือจะใชห้ลกั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการอธิบายเพ่ิมเติม  ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมได ้ 

 การช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั         เกิดข้ึนต่อเน่ืองจากความตอ้งการช่วยเหลือ 
ตนเองของสมาชิก      เพราะตามลาํพงัสมาชิกคนเดียวไม่สามารถแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมได ้  จึงจาํเป็นตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ประกอบดว้ยการร่วมแรงและร่วมใจของกนัและ
กนั   เป็นกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ  สามารถแกปั้ญหาความเดือดร้อนในทุก ๆ ดา้น 
                                   3.  แก้ปัญหาความยากจนในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม    ดว้ยการนาํหลกั  
แนวคิดของระบบสหกรณ์  มาเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาความยากจน  และปัญหาอ่ืน ๆ  ของ
สมาชิกกลุ่ม องคก์ร  สหกรณ์  พร้อมกบัการบริหารจดัการของกลุ่มองคก์ร  ในระดบัตาํบลเขาขาว
ใหมี้การพฒันาการบริหารจดัการของกลุ่ม ท่ีดีข้ึน หลกัการสหกรณ์ ( Cooperative Principles)  คือ
แนวทางท่ีสหกรณ์ปฏิบติั คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการท่ีสาํคญั
รวม 7 ประการ ดงัน้ี  
                                หลกัการท่ี 1   การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง  
                                หลกัการท่ี 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย  
                                หลกัการท่ี 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
                                หลกัการท่ี 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  
                                หลกัการท่ี 5  การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ  
                                หลกัการท่ี 6   การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์  
                                หลกัการท่ี 7  การเอ้ืออาทรต่อชุมชน  
                           4.   การแก้ปัญหาความยากจนแบบถาวรในระยะยาว      จากการเช่ือมโยงเครือข่าย
พนัธมิตร (เครือข่ายคุณค่า) ในความร่วมมือของ กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์และเครือข่าย  ท่ีมีความมุ่ง
หมายสาํหรับการร่วมมือกนัในระยะยาว  ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาท่ีมีโครงการของรัฐบาลในยุคท่ีมีการ
พฒันาเพื่อแกปั้ญหาความยากจน ตามแผนพฒันาฯ  ช่วงใดช่วงหน่ึงเท่านั้น   แต่ควรจะมีการปฏิบติั
ด้วยจิตสํานึกของสมาชิกกลุ่ม องค์กร  ในเครือข่ายตาํบลสหกรณ์ร่วมกับทุกส่วนองค์กร ท่ี
สนบัสนุน เพื่อให้เกิดการกินดีอยู่ดี  ตามปรัชญา วิสัยทศัน์ ของกลุ่ม องคก์ร ในระดบัตาํบล  หรือ
เป็นการวางแผนกลยุทธ์ไวล่้วงหน้า         เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัประชาชนในระดบัตาํบล  
ผา่นกลุ่ม องคก์ร และเครือข่ายคุณค่า(เครือข่ายตาํบลสหกรณ์ฯ)นัน่เอง  
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                         5. การแก้ปัญหาความยากจนโดยการเช่ือมโยงกลุ่ม องค์กรเป็นเครือข่ายตําบล
สหกรณ์เฉลมิพระเกยีรติ  หรือเครือข่ายคุณค่า       เป็นการดาํเนินการระหวา่งกลุ่ม  องคก์ร สหกรณ์ 
ท่ีมีกรอบทิศทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจนและพฒันากลุ่มองคก์ร ท่ีมีการบริหารจดัการไดไ้ม่ดี  ให้
มีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีชดัเจน   เพื่อพฒันาใหเ้ศรษฐกิจและสงัคม วฒันธรรมสมาชิกกลุ่มใหดี้ข้ึน       
สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความยากจนในขอ้ 1  ท่ีรัฐควรให้กลุ่ม องค์กรในพื้นท่ีเขา้มาร่วม
แกปั้ญหาความยากจน    เพราะกลุ่ม องคก์รจะสามารถรู้สภาพปัญหาสมาชิกกลุ่มของตนเอง  ได้
อย่างใกลชิ้ดอยู่แลว้  เรียกว่า  “สามารถเกาได้ถูกที่คัน”  และถา้การบริหารจดัการกลุ่มดีข้ึนจาก
แรงผลกัดนัของเครือข่ายตาํบลสหกรณ์  กลุ่มก็สามารถช่วยพฒันาสมาชิกไดต่้อไป  แต่ถา้กลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์  ยงัมีการบริหารจดัการในกลุ่มไดไ้ม่ดีจะดว้ยเหตุผลใดก็แลว้แต่   ก็ไม่สามารถจะ
ไปพฒันาสมาชิกใหพ้น้จากปัญหาความยากจนในมิติต่าง ๆ เหล่านั้นไดเ้ช่นกนั   
                            6. การเช่ือมโยงเครือข่ายเพือ่แก้ปัญหาในระดับตําบลด้วยความสมัครใจและความ
มีอสิรเสรีในตนเองของกลุ่มต่าง ๆ               หมายถึงเครือข่าย คุณค่า    หรือเครือข่ายตาํบลสหกรณ์
เฉลิมพระเกียติ    เป็นการเช่ือมโยงกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ในตาํบลในลกัษณะท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการของ กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ ดว้ยความสมคัรใจ  ในขณะท่ีกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ต่างก็ยงัมี
อิสระในการดาํเนินงานของตนเองตามปกติ   ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ือมประสานกนัในแนวราบของ
กลุ่ม องคก์รอยูแ่ลว้  และการเป็นเครือข่ายคุณค่า (Value Chain)  การเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อนาํไปสู่  
การพฒันา การเรียนรู้ ในลกัษณะการจดัการความรู้  การพฒันาส่ือการเรียนรู้  เป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากความตอ้งการของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์   ในลกัษณะความร่วมมือของกลุ่ม องคก์ร และ
หน่วยงานสนบัสนุนในระยะยาว  

สรุปผลจากการวิเคราะห์เครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 รูปแบบท่ีเป็นผลของการวิจยั   ทุกเครือข่าย 
สามารถแกปั้ญหาความยากจน ทั้งในมิติเก่าท่ีคาํนึงดา้นรายได ้ดา้นเศรษฐกิจ กบัมิติดา้นสังคม และ
วฒันธรรม         ให้กับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  และมีเป้าหมายชัดเจน เพราะ
เครือข่ายคุณค่าทั้ง 3 มีแผนกลยทุธ์   มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของเครือข่าย ท่ีมาจากการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย   และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง  จึงทาํให้สามารถแกปั้ญหาไดต้รง
ความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก   และประกอบกบัจุดประสงคข์องเครือข่ายคุณค่า  ก็มิไดมี้ลกัษณะใน
การส่งเสริมให้กลุ่ม องค์กร สหกรณ์ สมาชิกสามารถพฒันาในด้านเศรษฐกิจ มีกิจกรรมในด้าน
ธุรกรรมดา้นเศรษฐกิจ อย่างเดียว แต่รวมทั้งการสามารถพฒันาสมาชิกของเครือข่ายในดา้นสังคม  
และวฒันธรรม   โดยเฉพาะการหนุนเสริมให้มีพฒันาท่ีเน้นด้านการพฒันาคนของกลุ่ม องค์กร 
สมาชิกเครือข่ายใหเ้ป็น  คนทีมี่คุณค่าสหกรณ์ทีแ่ท้จริง      
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