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โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดัโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดั
นนทบรุีนนทบรุีนนทบรุีนนทบรุี    

สถาบันวชิากาสถาบันวชิากาสถาบันวชิากาสถาบันวชิาการดานรดานรดานรดาน
สหกรณสหกรณสหกรณสหกรณ :  :  :  : สวสวสวสว....สกสกสกสก....    
 

สือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรปุบทเรยีน    ::::    
ชดุชดุชดุชดุโครงการโครงการโครงการโครงการ    ““““การพัฒนาขบวนการการพัฒนาขบวนการการพัฒนาขบวนการการพัฒนาขบวนการ
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สือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีนสือ่การเรยีนรูประกอบสรุปบทเรยีน    
ชุด ชุด ชุด ชุด ““““โครงการการพฒันาขบวนการโครงการการพฒันาขบวนการโครงการการพฒันาขบวนการโครงการการพฒันาขบวนการ

สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่36 36 36 36 จังหวดัจังหวดัจังหวดัจังหวดั”””” 
 
 

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณใน
พื้นทีจ่ังหวัดนนทบรุีพื้นทีจ่ังหวัดนนทบรุีพื้นทีจ่ังหวัดนนทบรุีพื้นทีจ่ังหวัดนนทบรุี    

    

Project on the Development of Cooperative MovementProject on the Development of Cooperative MovementProject on the Development of Cooperative MovementProject on the Development of Cooperative Movement in  in  in  in 
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เนือ้หาเนือ้หาเนือ้หาเนือ้หา            รายงานวจิยัชดุโครงการ รายงานวจิยัชดุโครงการ รายงานวจิยัชดุโครงการ รายงานวจิยัชดุโครงการ ““““โครงการโครงการโครงการโครงการ
พฒันาขบวนการพฒันาขบวนการพฒันาขบวนการพฒันาขบวนการ    

        สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่สหกรณในพืน้ที ่36363636 จงัหวดั เพือ่แกปญหา จงัหวดั เพือ่แกปญหา จงัหวดั เพือ่แกปญหา จงัหวดั เพือ่แกปญหา
ความยากจนความยากจนความยากจนความยากจน””””    

 



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    3333    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํนาํคาํนาํคาํนาํคาํนาํ    

เอกสารชุด “โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการ
สหกรณในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี”  มีจุดมุงหมายเพ่ือ
พัฒนาผูนํากลุม องคกรในลักษณะของการสราง
เครือขายคุณคาสหกรณใหตระหนักถึงการรวมมือ
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับ
กระบวนทัศน และวิธีคิดเชิงบูรณาการใหแกผูนําให
มีศักยภาพและความพรอมในการบริหารจัดการ
องคกร รวมทั้งการหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน
ของกลุม องคกร โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอม
ที่เปล่ียนแปลงแลวหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย
พันธมิตรระหวางกลุม องคกรประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี   
 

คณะผูวิจัย                   สังกัด 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย รัชนี  โพธิแทน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. นายธนพงศ  โพธิแทน     กรมปาไม 
3. นายสมศักดิ์  สุภาจรูญ     ก ร ม
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สารบญัสารบญัสารบญัสารบญั    

 

                              หนาหนาหนาหนา    
    
� ขอมูลพ้ืนฐานจงัหวัดนนทบรุ ี       1 
� ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับเครือขายพันธมิตร 

ที่มีอยูเดิมในพ้ืนที่จงัหวดันนทบุร ี                                 7 
� ข้ันตอน/กระบวนการสรางเครอืขายคุณคาของทีมวิจัย 8 

  ข้ันตอนการเตรียมการ       8 
  ข้ันตอนการดําเนินการ       9 

� เครอืขายที่เกิดข้ึน         10 
  เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบรุี จํากัด 10 
  เครือขายการแลกเปล่ียนสินคา โดยระบบหักบัญช ี 12 
 
 



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    5555    

    

    
    

1.1.1.1.ขอมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรีขอมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรีขอมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรีขอมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี    
จังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดที่ ต้ังอยูในภาคกลาง

ตอนลางของประเทศไทย เปนจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัด
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ประมาณ 622.303 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939 ไร ลักษณะพ้ืนที่เปน
ที่ราบลุมดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยา โดยมีแมนํ้า
เจาพระยาไหลผานกลางจังหวัดในแนวเหนือ-ใต ทําใหพ้ืนที่
แบงออกเปน 2 สวน คือ ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก 
นอกจากนี้ยังมีคลองอีกกวา 100 สายกระจายอยูเต็มพ้ืนที่ทั้ง
คลองตามธรรมชาติ ซึ่งราษฎรไดใชเปนแหลงน้ําในการทํา
การเกษตร และเปนเสนทางสัญจรไปมา โดยยานชุมชน
หนาแนนจะพบเห็นตามริมฝงแมน้ําเจาพระยา และริมคลอง
สายตางๆ  

จังหวัดนนทบุรีแบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 
6 อําเภอ 52 ตําบล 301 หมูบาน ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี 
อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอบาง
บัวทอง และอําเภอไทรนอย โดยจัดแบงเขตการปกครอง
ออกเปนเทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาล
ตําบล 6 ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 36 แหง 
รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1 

โครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการโครงการพฒันาขบวนการ
สหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    6666    

จากขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี (2548) 
พบวา ในป พ.ศ. 2547 จังหวัด
น น ท บุ รี มี ป ร ะ ช า ก ร มี ทั้ ง สิ้ น 
942,292 คน ความหนาแนนของ
ประชากรโดยเฉล่ีย 1,514.20 คน
ตอตารางกิโลเมตร อําเภอที่มี
ความหนาแนนประชากรโดย
เฉล่ียมากที่สุด ไดแก อําเภอเมือง 
รองลงมาไดแก อําเภอปากเกร็ด 
และอําเภอบางบัวทอง ตามลําดับ 
ความเจริญทางดานอุตสาหกรรม 
และพาณิชย ไดขยายตัวอยาง 
รวดเร็วเขามาในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีศักยภาพในการ 
ขยายตัวทางธุรกิจทั้งการเปนพ้ืนที่ต้ังชุมชนอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรมตางๆ ซึ่งการขยายตัวดังกลาวทําใหพ้ืนที่ 
เกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรีลดจํานวนลง เพ่ือปรับ 
เปล่ียนเปนพ้ืนที่ใชประโยชนอื่นๆ เชน ศูนยราชการ 
คอนโดมิเนียม บานจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม  
ฯลฯ ปจจุบันจังหวัดนนทบุรีคงเหลือพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรม
ประมาณรอยละ 49 ของพ้ืนที่จังหวัดโดยมีสัญลักษณ คํา
ขวัญ และวิสัยทัศนประจําจังหวัดดังแสดงในภาพที่ 1  

 สัญลักษณประจําจังหวัดสัญลักษณประจําจังหวัดสัญลักษณประจําจังหวัดสัญลักษณประจําจังหวัด คือ ภาพหมอน้ําลายวิจิตร 
ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ว า  ช า ว จั ง ห วั ด น น ท บุ รี มี อ า ชี พ ทํ า
เครื่องปนดินเผา โดยยึดถือเปนอาชีพ และมีชื่อเสียงมาชา
นาน 
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 คําขวัญจัคําขวัญจัคําขวัญจัคําขวัญจังหวัดงหวัดงหวัดงหวัด คือ พระตําหนักสงางาม ลือนามสวน
สมเด็จ เกาะเกร็ดแหลงดินเผา วัดเกานามระบือ เล่ืองลือ
ทุเรียนนนท งามนายลศูนยราชการ 

 วิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศน คือ นนทบุรีที่อยูอาศัยชั้นดีของคนทุก
ระดับ พรอมสรรพธุรกิจภาคบริการไดมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
ภาพที่ภาพที่ภาพที่ภาพที ่1 1 1 1 สญัลกัษณตางสญัลกัษณตางสญัลกัษณตางสญัลกัษณตาง ๆ ประจาํจงัหวดันนทบรุี ๆ ประจาํจงัหวดันนทบรุี ๆ ประจาํจงัหวดันนทบรุี ๆ ประจาํจงัหวดันนทบรุ ี

 

สัญลกัษณประจาํจงัหวดันนทบรุีสัญลกัษณประจาํจงัหวดันนทบรุีสัญลกัษณประจาํจงัหวดันนทบรุีสัญลกัษณประจาํจงัหวดันนทบรุี    
 

 

 

    

ธงประจาํจงัหวดันนทบรุีธงประจาํจงัหวดันนทบรุีธงประจาํจงัหวดันนทบรุีธงประจาํจงัหวดันนทบรุี    
 

 

 

นนทร ีตนไมประจาํจงัหวดันนทบรุีนนทร ีตนไมประจาํจงัหวดันนทบรุีนนทร ีตนไมประจาํจงัหวดันนทบรุีนนทร ีตนไมประจาํจงัหวดันนทบรุี    
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2.2.2.2. ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่ ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่ ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่ ขอมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครอืขายพนัธมติรทีม่อียูเดมิในพืน้ที่
จงัหวดันนทบรุีจงัหวดันนทบรุีจงัหวดันนทบรุีจงัหวดันนทบรุี    

สถานการณของเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมใน
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี กอนการเขาดําเนินงานของทีมวิจัย 
พบวาจังหวัดนนทบุรีมีเครือขายที่เกิดจากการจัดต้ังของ
หนวยงานตาง ๆ อยูหลายเครือขาย ทั้งที่เปนทางการ และไม
เปนทางการ บางเครือขายไดรับการจดทะเบียนเปนสหกรณ 
บางเครือขายเปนการรวมตัวกันจัดต้ังเปนคณะกรรมการแต
ไมมีกิจกรรมที่เดนชัดมากนัก นอกจากนั้นยังพบวากลุมแกน
นําที่เปนคณะกรรมการเครือขาย มีความซ้ําซอนกัน จาก
ขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานตาง ๆ เครือขายพันธมิตรเดิมที่มี
อยูในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่สําคัญ ไดแก เครือขายชุมนุม
สหกรณนนทบุรี จํากัด เครือขายกลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี 
ศูนยประสานงานองคกรชุมชนจังหวัดนนทบุรี เครือขายกลุม
ออมทรัพยเพ่ือการผลิตจังหวัดนนทบุรี เครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนนทบุรี เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองจังหวัดนนทบุรี 

 

3. 3. 3. 3. ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน////กระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยักระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยักระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยักระบวนการสรางเครอืขายคณุคาของทมีวจิยั    
ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้ประกอบดวยขัน้ตอนดงันี้    

3.1 3.1 3.1 3.1 ขัน้ตอนการเตรยีมการขัน้ตอนการเตรยีมการขัน้ตอนการเตรยีมการขัน้ตอนการเตรยีมการ    
1. รวบรวมทีมงานวิจัย ซึ่งเปนการพูดคุยกันดาน

แนวคิด วิธีการทํางาน ความสนใจ ความมุงหวังผลสัมฤทธ์ิใน
การสรางพัฒนา กลุม องคกรและเครือขายคุณคา รวมทั้ง
ประสบการณตาง ๆของแตละคน เพ่ือสรางความเปนกันเอง
เรียนรูซึ่งกันและกัน อันนําไปสูการพัฒนาทีมงานและสราง
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ความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกันเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน               

2. เขารวมการประชุมสัมมนากับทีมประสานงาน
กลาง เพ่ือรับทราบวัตถุประสงค 
กระบวนการ และความคาดหวัง
ในการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ 
รวมทั้งการสะทอนประสบการณ
ของการทําวิจัยในลักษณะนี้ที่
ผานมาที่จะดําเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ 

3. ประชุม
ปรึกษาหารือศึกษาขอมูล 
พ้ืนฐาน หรือขอมูลทุติยภูมิเก่ียวกับสถานการณกลุม 
องคกรสหกรณ ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่รวบรวมไดจาก
หนวยงานตางๆ เพ่ือดูวาหนวยงานของทางราชการ 
เหลานี้มีหนวยงานใดบาง ที่มีการดําเนินงานจัดต้ังพัฒนา
สงเสริมใหกลุมองคกร/สหกรณมีการสรางเครือขายหรือ
รวมมือกันในการดําเนินธุรกิจ  และมีกลุมองคกร/สหกรณ
ใดบางที่มีศักยภาพในการจะรวมตัว 
สรางเปนเครือขายคุณคา แตยังขาดแนวทางหรือกรอบการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ทีมวิจัยจะเขาไปหนุนเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน 
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4. ทีมวิจัยไดวางแผนการทํางาน กําหนดกรอบ
ทิศทาง กระบวนการวิจัย และเครื่องมือที่จะใชในการ
ดําเนินงาน และวิเคราะหถึงความสัมพันธที่มีอยูเดิมในกลุม 
องคกร/สหกรณนั้นๆ  

3.2 3.2 3.2 3.2 ขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนการดําเนินการ    
 1. จัดเวทีชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค และรูปแบบการทํางานของทีมวิจัยกับ
กลุมเปาหมายตางๆ เพ่ือทําความเขาใจเรื่องลักษณะเครือขาย 
แนวทางการสราง ความเขมแข็ง  ความย่ังยืน กระบวนการที่
ใชสวนใหญจะเปนการแนะนําทีมวิจัย วัตถุประสงคของการ
ดําเนินการวิจัย จากนั้นจะแลกเปล่ียนประสบการณกับกลุมใน
ประเด็นตางๆ บางกลุมใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT  และ
ตองการหาแนวทางแกไข โดยมีทีมวิจัยเปนผูอํานวยความ
สะดวก สรุปประเด็นเชื่อมโยงสิ่งที่พูดคุยแลกเปล่ียน ซึ่งการ
จัดเวทีดังกลาวจะแตกตางกันไปบางกลุมจัดเพียงครั้งเดียว  

2. การจัดทํากรอบทิศทางในการดําเนินงานของแต
ละกลุมองคกร/สหกรณ/เครือขาย ซึ่งกระบวนการจัดทํากรอบ
ทิศทางการดําเนินงานจะแตกตางๆไปตามความพรอมและ
ลักษณะเฉพาะของแตละกลุมเครือขาย การเชื่อมเครือขาย
ของกลุม/องคกร/สหกรณ จะเนนไปที่กลุม/องคกรที่มีกิจกรรม
ประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  โดยมุงจัดทํากรอบทิศทาง
ไปตามความตองการและความสนใจของกลุมเครือขาย เนน
กิจกรรมที่ไมยุงยากซับซอนแตปฏิบัติไดจริง การกระตุนให
เห็นความสําคัญจนเกิดความตองการความสนใจจริง ๆ จึงจะ
ดําเนินการจัดทํากรอบทิศทางที่ชัดเจน และเนนการทํากรอบ
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ทิศทางที่เกิดจากความตองการและความสนใจ ที่มีความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติมีกระบวนการวิเคราะหปญหา   สราง
วิสัยทัศน และกําหนดกลยุทธตางๆ เปนตน 
  3. การสนับสนุนการสรางพันธมิตร และการ
เชื่อมโยงเครือขาย ทีมวิจัยไดมีการสนับสนุนการสราง
พันธมิตร และการเชื่อมโยงเครือขายในหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ หรือการผลักดันใหดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆตามที่ไดกําหนดไวในแผนงาน โดยทีมวิจัยจะเขารวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมเครือขายตามโอกาสรวมทั้งการ
เปนที่ปรึกษา การกระตุน สรางแรงจูงใจ และกําลังใจใหแก
กลุมผูนําเครือขาย และหนุนเสริมตามความตองการของ
เครือขายนั้นๆ  
  กอนปดโครงการวิจัยไดจัดการประชุมเพ่ือให
เครือขายตางๆไดมีโอกาสรูจักพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ 
สรางความเขาใจตอกันเพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดี ซึ่งเปน
เวทีที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ที่ทีมวิจัยได
ดําเนินการมาในระดับจังหวัดนนทบุรี และเปนชองทางในการ
สรางเครือขายใหมๆ โดยกระบวนการที่ดําเนินการจะใช
กิจกรรมกลุมสัมพันธผานเกมส ซึ่งเปนกระบวนการกลุมที่
เครือขายตาง ๆ เห็นวามีประโยชน และไดเรียนรูโดยไมรูตัว
นั้นเอง 
    

4. 4. 4. 4. เครือขายที่เกิดขึ้นเครือขายที่เกิดขึ้นเครือขายที่เกิดขึ้นเครือขายที่เกิดขึ้น    
การดําเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ป ทีมวิจัยไดเนน

การสรางเวที แลกเปล่ียนเรียนรู สรางความสัมพันธเชื่อมโยง
กันในแตละกลุมเครือขาย ในการดําเนินงานดังกลาวทีมวิจัย
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ไดใชกระบวนการตอยอดจากกลุมองคกร สหกรณ หรือ
เครือขายเดิมที่มีอยูในพ้ืนที่ โดยเครือขายที่ทีมวิจัยใชเปน
แกนนําหลัก ไดแก  ชุมนุมสหกรณนนทบุรี  จํากัด เ พ่ือ
เชื่อมโยงการดําเนินงานดานเครือขายธุรกิจการเงิน 
เครือขายเครือขายการแลกเปล่ียนสินคา โดยระบบหักบัญชี 
(Account  Trade) และใชเปนเครือขายการเรียนรู 
นอกจากนั้นไดเชื่อมโยงใหเกิดเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาว
พันธุ เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ และเครือขายกลุมผูผลิต
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ เปนตน ซึ่งรายละเอียดแตละ
เครือขายมีดังตอไปนี้ 

4.14.14.14.1 เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี  เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี  เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี  เครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี 
จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    
                      ชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัด จัดต้ังข้ึนต้ังแตป 
2544 เพ่ือเปนศูนยกลางดานธุรกิจการเงิน และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู มีสหกรณสมาชิกจํานวน 9 สหกรณ ไดแก 
สหกรณการเกษตรเมืองนนทบุรี จํากัด, สหกรณการเกษตร
ไทรนอย จํากัด, สหกรณการเกษตรบางใหญ จํากัด, สหกรณ
การเกษตรบางบัวทอง จํากัด, สหกรณการเกษตรปากเกร็ด 
จํากัด, สหกรณการเกษตรบางกรวย จํากัด, สหกรณออม
ทรัพยตํารวจนนทบุรี จํากัด, สหกรณผูผลิตและจําหนายไม
ดอกไมประดับนนทบุรี จํากัดและสหกรณการเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกคา ธกส.นนทบุรี จํากัด 



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    13131313    

      ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
ดําเนินงานเครือขาย 
ประกอบดวยการรับฝากเงินจาก
สหกรณ สมาชิกเปนศูนยกลาง
ทางการเงินชุมนุมสหกรณฯ นํา
ฝากเงินสหกรณอื่นๆ การสงเสริม
การตลาดของสหกรณ ไดแก 
ใหบริการเชาเตนท การศึกษาอบรม การจัดกิจกรรมสหกรณ
โครงการสหกรณกาวไกลสานสายใยสูโรงเรียน การสงเสริม
กลุมอาชีพ เอื้ออาทรผูยากไร ลงทุนกอสรางตลาดจําหนายไม
ดอกไมประดับ เปนตน 

 การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจการเงินจะมีการ
เชื่อมโยงชวยเหลือซึ่งกันและกันในสหกรณสมาชิกที่ตองการ
เงินทุนไปใชในการบริการจัดการ ซึ่งแตเดิมสมาชกิสหกรณที่
ขาดสภาพคลองจะตองกูเงินจากสถาบันการเงินตาง ๆ แต
ปจจุบันธุรกิจการเงินดังกลาวไดชวยเหลือสมาชิกตางๆ ไดใน
ระดับหนึ่ง นอกนั้นยังมีการเชื่อมโยงไปยังสหกรณอื่นๆ อีก
ดวย ดังภาพที่ 2  

 



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    14141414    
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ภาพที่ ภาพที่ ภาพที่ ภาพที่ 2222 เครือขายเครือขายเครือขายเครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัดธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัดธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัดธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัด 
 

4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 วตัถปุระสงค วตัถปุระสงค วตัถปุระสงค วตัถปุระสงค ////เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย    
1.พัฒนาเครือขายธุรกิจการเงินชุมนุมสหกรณ

นนทบุรี จํากัด ใหมีความเขมแข็ง 
2.เพ่ือพัฒนาใหชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัด 

เปนศูนยกลางหรือแมขายในการดําเนินกิจกรรมเครือขาย
การเรียนรู 

4.1.24.1.24.1.24.1.2    ปจจัปจจัปจจัปจจัยแหงความสาํเรจ็ยแหงความสาํเรจ็ยแหงความสาํเรจ็ยแหงความสาํเรจ็    
   1. ศักยภาพของกลุมแกนนําเครือขาย ถาแกน
นําเครือขายมีภาวะผูนํา สามารถวางแผนงานบริหารจดัการ
เชื่อมโยงธุรกิจการเงินไดจะทาํใหการดาํเนินงานคลองตัว



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    15151515    

มากย่ิงข้ึน การพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ จะเปนประโยชน
ทําใหองคกรเครือขายมีความเขมแข็งอีกดวย 

2. ความนาเชือ่ถือ ความโปรงใส ตรวจสอบได 
จะเปนเงือ่นไขสําคญัในการทีจ่ะระดมทนุ หรอืการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ กับสหกรณและสถาบันการเงนิอื่น ๆ  

3. การมีเวทปีระชุมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
ทําใหคณะกรรมการเครือขาย ไดมีโอกาสพบปะปรึกษาหารือ
เพ่ือปรับการบรหิารจัดการธุรกิจการเงินใหทนัตอสถานการณ
ที่เปล่ียนแปลง  

4. การสรางจุดรวมในการทํางาน เพ่ือใหเกิด
การดําเนนิงานที่มีประสทิธิภาพ ซึ่งจะทาํใหผลประโยชนของ
สหกรณสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนตามลําดบั 
 

  4.2 4.2 4.2 4.2 เครือขายเครือขายเครือขายเครือขายการแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักการแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักการแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักการแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหัก
บัญชี บัญชี บัญชี บัญชี (Account Trade)(Account Trade)(Account Trade)(Account Trade)    

      การเชื่อมโยงเครือขายการแลกเปล่ียนสินคา โดย
ระบบหักบัญชี (Account Trade) เพ่ือตองการที่จะลดภาระ
เงินทุนการซื้อ-ขายสินคา และกระจายสินคาที่เกินความ
ตองการสูผูบริโภคดวยราคาที่ยุติธรรม และลดข้ันตอนของ
พอคาคนกลางซื้อ-ขายสินคาเกษตร สินคาของสหกรณ และ
ผลิตภัณฑสินคา OTOP ตลอดจนเปนการพัฒนารูปแบบ
การตลาด โดยระบบหักบัญชี 
         การดําเนินงานดังกลาวไดใชเวทีการประชุมของ
ชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัด เปน แมขาย หรือเวทีในการ



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    16161616    

แลกเปล่ียนเรียนรู การทําธุรกิจการแลกเปล่ียนสินคา โดย
การหักบัญชี ซึ่งทําให 
ชุมนุมสหกรณ ฯ มีกิจกรรม
ระหวางสหกรณสมาชิกมากข้ึน 
ทั้งนี้เนื่องจากกอนการเดินทาง
ไป เจรจาแลกเป ล่ียนสินค า
ส ห ก ร ณ ส ม า ชิ ก ต อ ง มี ก า ร
ประชุมวางแผน การแลกเปล่ียน
สินคา หรือจัดเตรียมยุทธวิธี ใน
การเจรจาตอรองดานธุรกิจ การบริหารจัดการตาง ๆ กับคูคา 
และในการเดินทางไปเจรจาการคากับคูคาในจังหวัดตาง ๆ 
สมาชิกสหกรณไดใชเปนเวทีในการเรียนรูการทําธุรกิจ การ
เจรจาตอรอง การชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแตละสหกรณ
จะตองไปแลกเปล่ียนสินคา เจรจาตอรองกับคูคาดวยตนเอง 
ซึ่งเปนประสบการณสําคัญที่พัฒนาการดําเนินงานของ
สหกรณสมาชิก นอกจากนั้นยังพบวาเม่ือมีการสงมอบสินคา
มาแลวสหกรณสมาชิกยังไดใชเวทีของชุมนุมสหกรณ ฯ เปน
เวทีในการกระจายสินคาที่แลกเปล่ียนมาใหกับสหกรณ
สมาชิกอีกดวย ลักษณะเครือขายกลุมการแลกเปล่ียนสินคา 
ดังภาพที่ 3 
 

 
 

 

  



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    17171717    
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ภาพที่ ภาพที่ ภาพที่ ภาพที่ 3333 เครือขายเครือขายเครือขายเครือขายการแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักบัญชี การแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักบัญชี การแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักบัญชี การแลกเปลี่ยนสินคา โดยระบบหักบัญชี 
(Account (Account (Account (Account Trade)Trade)Trade)Trade) 
 

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค ////เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย    
                ในการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายการ

แลกเปล่ียนสินคา โดยวิธีการหักบัญชี ของทีมงานวิจัยรวมกับ
สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 
   1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงเครือขาย
การแลกเปล่ียนสินคา โดยวิธีการหักบัญชี (Account Trade) 
   2 .  เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ธุ ร กิ จ ก า ร ซื้ อ -ข า ย สิ น ค า
การเกษตรสินคาสหกรณ แลกเปล่ียนสินคาอุปโภคบริโภค 
และวัตถุดิบการผลิต และเพ่ิมชองทางการตลาดผลิตภัณฑ



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    18181818    

สินคา OTOP ที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรม โดยวิธีการหัก
บัญชี (Account Trade) 
   3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณการเกษตร 
 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ    
   1. การจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง หากไม
มีกิจกรรมใดๆ ที่สมาชิกของเครือขายสามารถกระทํารวมกัน 
หรือไมมีกลไกที่จะดึงสมาชิกเครือขายเขาหากันสมาชิกของ
เครือขายก็ลดลง และสงผลใหเครือขายเริ่มออนแอ  
   2. การรักษาสัมพันธภาพ และแรงจูงใจที่ดี
ระหวางสมาชิกเครือขาย กลาวคือ สัมพันธภาพที่ดีเปน
องคประกอบสําคัญย่ิงในการรักษาเครือขายใหย่ังยืน หาก
สมาชิกเครือขายเกิดความขัดแยงกัน โดยหาขอตกลงไมได
ความสัมพันธภาพระหวางสมาชิกก็จะเริ่มลดลงก็จะนําไปสู
ความเสื่อมถอย และการสิ้นสุดลงของเครือขาย  
   3. การใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา
กลาวคือ  แตละ เครือขายอาจเ กิดปญหาระหวางการ
ดําเนินงานได ดังนั้นการมีศูนยกลางหรือองคกรที่ดีคอยให
คําแนะนํา และใหความชวยเหลือก็จะทําใหเครือขายเกิด
ความเขมแข็งข้ึน 
   4. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่องกลาวคือ 
การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจซื้อ-ขายสินคา โดยระบบหัก
บัญชี  จําเปนตองพัฒนาความรู  พัฒนาผูนํามารับการ
เปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจยุคใหมดวย 
     



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    19191919    

4.3 4.3 4.3 4.3 เครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุเครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุเครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุเครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุ        
      กลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุของสหกรณการเกษตร
ปากเกร็ดมีสมาชิกทั้งหมดจํานวน 35 คน สวนใหญเปน
ชาวนาในพ้ืนที่ตําบลคลองขอย อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีพ้ืนที่ทํานา 
ปลูกขาวผลิตเมล็ดขาวพันธุ
ประมาณ 600 ไร ผลิต                    
ผลิตขาวพันธุไดประมาณ 700-
800 ตันตอรอบการปลูก ซึ่งป
หนึ่งๆ สามารถทํานาได 3 รอบ 
ข า ว พัน ธุ ที่ ป ลูกได แก  พัน ธุ
สุพรรณบุรี 1 พันธุสุพรรณบุรี 60 พันธุราชินี พันธุเบอร 17 
พันธุพิษณุโลก 2 และพันธุขาวปทุมธานี เปนตน  
     ลักษณะการดําเนินการของเครือขาย 
ผลิตเมล็ดขาวพันธุของสมาชิกสหกรณเครือขายเริ่มต้ังแต
การหาเมล็ดพันธุ การเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูก การเตรียม
พ้ืนที่ปลูก การปลูกและบํารุงดูแลรักษา การกําจัดขาวปน การ
ปองกันโรคและแมลง การเก็บเก่ียวขาว การตากขาว นําเขา
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ การกระจายเมล็ดพันธุสูเกษตรกรเพ่ีอ
นําไปปลูกตอไป ทุกกระบวนการจะวนเวียนเปนวัฎจักรไมมีที่
สิ้นสุด  
 

 



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    20202020    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่ภาพที ่4 4 4 4 เครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุเครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุเครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุเครอืขายกลุมผูผลติเมลด็ขาวพนัธุ    
     

   4.3.4.3.4.3.4.3.1111    วตัถปุระสงค วตัถปุระสงค วตัถปุระสงค วตัถปุระสงค ////เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย    
      1. เพ่ือใหเกิดเวทีแลกเปล่ียนความรู รับทราบ

ปญหาของแตละกลุมหรือความลมเหลวในพ้ืนที่ของสหกรณ
การเกษตรปากเกร็ดและไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

      2. เ พ่ือพิจารณาแนวทางแกไขปญหา และ
ขอตกลงเครือขายรวมกันรวมทั้งความตองการที่กลุมตองการ
ในการสรางเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ 
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โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    21212121    

      3. เพ่ือใชโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ ณ 
ตลาดกลาง ที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริม
สหกรณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดเต็มศักยภาพสําหรับใชเปน
สถานที่ปรับปรุงเมล็ดขาวพันธุของสหกรณการเกษตรใน
พ้ืนที่ 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ    
   1. กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุขาวตองอาศัย
เกษตรกรที่มีความรู ความสามารถ พ้ืนที่เพาะปลูกเมล็ดขาวมี
ความเหมาะสม ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวตองราคายุติธรรม เปนตน องคประกอบดังกลาวจะตองมี
การบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ และทําใหสหกรณ
สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาว (พันธุจําหนาย) ที่ไดรับรอง
มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ   

2. การผลิตเมล็ดพันธุขาวสหกรณจะตองเนน
คุณภาพ มีการตรวจสอบ และปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด
มาตรฐานเมล็ดพันธุขาวสหกรณ เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ 
และใชเปนกลยุทธในการแขงขันทางการตลาดเมล็ดพันธุ
ขาว 

3. ควรจัดใหมีการประกันราคาผลผลิตขาว
พันธุขาวลวงหนา และสหกรณควรทําการผลิตเมล็ดพันธุขาว 
ณ จุดคุมทุน  

4. สหกรณควรจัดการเชื่อมโยงเครือขายการ
ผลิตเมล็ดขาวพันธุ กับเครือขายอื่น เพ่ือขยายตลาดให
กวางขวางมากข้ึน มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล 



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    22222222    

ขาวสารเก่ียวกับการใชเมล็ดขาวพันธุ และคุณภาพของเมล็ด
ขาวพันธุของสหกรณ  

5. ควรมีแผนการตลาดที่ดี เ พ่ือใหมีการจัด
จําหนาย จึงจะสามารถทําใหเครือขายผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ
สามารถดําเนินการผลิตและรวมเปนเครือขายได 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 เครอืขายกลุมอาชพีสหกรณเครอืขายกลุมอาชพีสหกรณเครอืขายกลุมอาชพีสหกรณเครอืขายกลุมอาชพีสหกรณ    
   เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพ่ือประกอบ
อาชีพตาง ๆ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เม่ือรวมตัวจัดต้ัง
กลุมอยางถูกตองก็จะนํากลุมเขาสังกัดสหกรณการเกษตร
ตางๆ ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด
นนทบุรี การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณรวมทั้งการ
บริหารจัดการสหกรณกลุมตางๆ เพ่ือใหกลุมสามารถดําเนิน
ธุรกิจชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีสหกรณการเกษตร 
(สกก.) เปนศูนยกลางในการประสานงาน ซึ่งกลุมอาชีพ
สหกรณก็เปนกลุมภาคประชาชนที่มีการรวมกลุมกันเพ่ือ
ดําเนินการผลิตสินคาจําหนายสามารถเเบงได 2 กลุมใหญ 
คือ 
  1. กลุมอาชีพที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการผลิต
สินคาในการบริโภคเชน กลุมอาชีพสหกรณผลิตถ่ัวสมุนไพร 
กลุมสตรีและเยาวชนฯ เปนตน 
  2. กลุมอาชีพที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับประดิษฐ
กรรม เชน กลุมอาชีพสหกรณสืบสานวัฒนธรรมไทย กลุม
อาชีพสหกรณธูปหอม และกลุมสงเสริมสหกรณสิ่งประดิษฐ
จากผาใยบวั เปนตน   



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    23232323    

4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค ////เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย    
1. เพ่ือใหกลุมอาชีพตางๆ ไดเกิดเวที

พูดคุยแลกเปล่ียนความรู และขอมูลขาวสารดานการผลิต 
การจําหนายสินคา รับทราบปญหาของแตละกลุม  

2. เพ่ือพิจารณาแนวทางแกไขปญหา และ
ขอตกลงเครือขายรวมกัน รวมทั้งความตองการทีก่ลุมตองการ
ในการสรางเครือขายกลุมอาชีพสหกรณ 
    

4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ    
    1. เครือขายจะสําเร็จไดข้ึนกับศักยภาพ
ของผูนํากลุมที่เปนบุคคลสําคัญในการที่จะสรางความเขาใจ
กับสมาชิกหาแนวทางที่จะพัฒนาเครือขาย หรือขยาย
เครือขายใหกวางมากข้ึน  
    2. กิจกรรมที่จะนํามาเชื่อมโยงเครือขาย
ตองเปนสิ่งที่กลุมอาชีพสหกรณใหความสนใจและเกิด
ประโยชนตอกลุมองคกร มีการแลกเปล่ียนประสบการณ และ
องคความรูรวมกัน 
    3. ควรจัดทําแผนกลยุทธหรือกรอบทิศทาง
ในการดําเนินงาน เพ่ือจะไดมีแผนงาน กิจกรรมที่จะทํา
รวมกันในเครือขายชัดเจน อันเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
ในเครือขาย  
  

  4.5 4.5 4.5 4.5 เครอืขายผูผลติเกษตรปลอดภยัจากสารพษิเครอืขายผูผลติเกษตรปลอดภยัจากสารพษิเครอืขายผูผลติเกษตรปลอดภยัจากสารพษิเครอืขายผูผลติเกษตรปลอดภยัจากสารพษิ    



 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    24242424    

          เกิดจากยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและจังหวัด
นนทบุรี  โครงการเสริมสรางสุขภาพกิจกรรมการผลิต
การเกษตรปลอดภัย ตองการรณรงคสงเสริมสนับสนุนให
เกษตรกรในจังหวัดไดมีการผลิตพืช สัตวใหปลอดภัยจาก
สารพิษ มีความรู ความเขาใจการใชปุยเคมี และสารเคมีได

อยางถูกตอง ตลอดจนปรับเปล่ียนมาใชปุยชีวภาพแทน
ปุยเคมี  พรอมทั้งพัฒนาปรับปรุงฟารมใหไดมาตรฐานโดย
เนนใหผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี   
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โครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุีโครงการพฒันาขบวนการสหกรณในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี    25252525    
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   4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค วัตถุประสงค ////เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย    
     1. เพ่ือตองการใหเกษตรกรผูผลิตเกษตร

ปลอดภัยจากสารพิษ รวมตัวกันจัดต้ังกลุมและมีการบริหาร
การจัดการกลุมใหมีความเขมแข็ง 
        2. เพ่ือตองการใหกลุมผูผลิตเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ 
การบริหารจัดการกลุม การผลิต และการตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษรวมกัน 
   4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ 

    1. ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรของการ
รณรงคสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรในจังหวัดไดมีการผลิต
พืช สัตวใหปลอดภัยจากสารพิษ แบบบูรณา อยางไรก็ตามก็
สรางความเขาใจกับจังหวัดดวยหากทําไดก็จะเปนแนวทางที่
จะชวยหนุนเสริมการทํางานของทีมวิจัย รวมทั้งการสนับสนุน
พัฒนากลุมผูผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารพิษไดอีกดวย 
   2. เครือขายกลุมผูผลิตเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษที่ รวมกลุม ข้ึนมาประกอบดวยกลุมบุคคลที่ทํ า
การเกษตรปลูกขาว ปลูกผัก และเล้ียงปลาและรวมกลุมอยู
อยางหลวมๆ อยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ทําใหแนวทางหรือ
เปาหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสที่จะ
พัฒนาเปนเครือขายจึงสามารถทําไดในอนาคต 
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 จากการดําเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาขบวนการ
สหกรณในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีตลอดระยะเวลา 1 ป ทีมวิจัย
จังหวัดนนทบุรีประกอบไปดวยผูนํากลุมสหกรณ เจาหนาที่
สหกรณจังหวัดนนทบุรี กรมปาไม และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
เ น น ก า ร ส ร า ง เ ว ที ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู สราง
ความสัมพันธ เชื่อมโยงกันใน
แตละกลุมเครือขาย ในการ
ดําเนินงานดังกลาวทีมวิจัยได
ใชกระบวนการตอยอดจากกลุม
องคกร สหกรณ หรือเครือขายเดิมที่มีอยูในพ้ืนที่ โดย
เครือขายที่ทีมใชเปน 
แกนนําหลัก ไดแก ชุมนุมสหกรณนนทบุรี จํากัด เพ่ือ
เชื่อมโยงการดําเนินงานดานเครือขายธุรกิจการเงิน 
เครือขายแลกเปล่ียนสินคา โดยระบบการหักบัญชี (Account 
Trade)    และใชเปนเครือขายการเรียนรู นอกจากนั้นได
เชื่อมโยงใหเกิดเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดขาวพันธุ เครือขาย
กลุมอาชีพสหกรณ และเครือขายผูผลิตเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ เปนตน โดยเครือขายดังกลาวมีการวางกรอบทิศทาง 
และรูปแบบการดําเนินงานแตกตางกันไปตามลักษณะของ
เครือขาย สุดทายโครงการวิจัยไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใหเครือขายตางๆไดมีโอกาสรูจักพูดคุย
แลกเปล่ียน สรางความเขาใจ สรางสัมพันธที่ดี ดังแสดงใน
ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 ลักษณะการเชื่อมโยงเครือขายกลุมตางๆ และสราง
พันธมิตรธุรกิจสหกรณ จังหวัดนนทบุรี 
5. 5. 5. 5. ปญหาปญหาปญหาปญหา////อปุสรรคอปุสรรคอปุสรรคอปุสรรค    

1) ปญหาและอปุสรรคที่เกิดจากทีมวิจัย 
              ความชัดเจนของทีมวิจัยเก่ียวกับกรอบแนวคิดการ
เชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร ในชวงแรกของการวางแผนการ
วิจัย ทีมวิจัยพยายามดําเนินการตามกรอบและวิธีการที่ทีม
ประสานงานกลางกําหนดให แตการขับเคล่ือนไมคอยเปนไป
ตามแผนงาน เพราะสถานการณและวัฒนธรรมกลุมที่
แตกตางกัน แตทีมวิจัยไดประชุมหารือพรอมทั้งปรับกลยุทธ
ในการดําเนินงานอยูเสมอ  

2) ปญหาและอปุสรรคที่เกิดจากปจจัย
สภาพแวดลอม 

   2.1 ปจจัยภายในกลุมเครอืขาย 
         สมาชิกและกลุมแกนนําของกลุมตางๆ ยังไม
เห็นความสําคญัของการรวมกันเปนเครือขาย ทําใหการ
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ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางจรงิจังมีนอย แตอยางไรก็ตาม
บางเครอืขายกลุมแกนนําตระหนักถึงความจาํเปน ผูนํากลุม
สวนใหญยังขาดวิสัยทัศนในการเชื่อมโยงเครอืขายพันธมิตร 
   2.2 ปจจัยภายนอก 
    นโยบายรัฐและหนวยงานรัฐที่อยูในพ้ืนที่มีภารกิจสงเสริม 
และสนบัสนุนกลุม องคกรประชาชนในพ้ืนแตไมมีความ
ตอเนือ่งในการหนุนเสริมเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
 

6. 6. 6. 6. ขอเสนอแนขอเสนอแนขอเสนอแนขอเสนอแนะะะะ    
  การวิจัยกลุม/องคกร/สหกรณในพ้ืนที่เพ่ือการสราง
เครือขายคุณคานั้นระยะ 1 ปถือวายังนอยไปเพราะทีมวิจัยยัง
ไมไดเห็นการขับเคล่ือนของกลุมเครือขาย หรือติดตาม
ประเมินผลจากตัวชี้วัดเนื่องจากงานวิจัยในลักษณะนี้เปน
เรื่องเก่ียวกับตัวบุคคล กลุม หรือชุมชนจึงจําเปนตองใชเวลา
พอสมควรจึงจะเห็นการพัฒนา การสราง หรือการคงอยูของ
เครือขายนั้นๆ 
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รัชนี โพธิแทน และคณะ. 2549. รายงานวิจัยโครงการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพ้ืนทีจ่ังหวัดนนทบุร.ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอเอกสารอเอกสารอเอกสารอ
างองิางองิางองิางองิ    
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