
องค์ความรู้เร่ืองการส่งเสริมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

การสร้างเครือข่าย (Networking) 
  เครือข่าย (Networking) หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความ
เป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 

  ประเด็นส าคัญของความหมายข้างต้น คือ  
  - ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นโดยสมัครใจ 
  -  กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
  -  การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเอง
ของคนหรือองค์กรนั้น ๆ  
  การเชื่อมโยง ในลักษณะของเครือข่ายไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่งรวมกันเพ่ือพูดคุย
สนทนากันเฉย ๆ โดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปรียบเทียบการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาก้อนอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก าแพงโดยการ
ประสานอิฐแต่ละก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกันเพียง
เพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น  แต่จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย และไม่ใช่การรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพ่ือ
สะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพ่ิมขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่าย
ใหญ่ขึ้น การกระท าเช่นนี้เปรียบเหมือนการขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้น เพื่อจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้น แต่กองอิฐในถุงก็ยัง
วางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ 
  ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เพ่ือภารกิจ
บรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ 
หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ 
  การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่าย
มาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นผนึกก าลังในลักษณะที่มากว่า 1 + 1= 2 แต่ต้องเป็น 1 + 1 >  2 หรือ
เรียกว่าพลังทวีคูณ ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท า
แล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 

  องค์ประกอบของเครือข่าย 
  เครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ 
  1. มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
  2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
  3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 



  4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
  5. การมีเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
  6. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 
  7. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

ปรัชญาการสร้างเครือข่าย 
  การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องมี LINKหมายถึง “การเชื่อมโยง” 
  L = Learningหมายถึง การเรียนรู้ 
  I   =  Investmentหมายถึง การลงทุน 
  N  =  Nature  หมายถึง การฟูมฟักบ ารุงรักษา 
  G (K)  =  Give  หมายถึง การักษาความสัมพันธ์ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINKหมายถึง การ
เชื่อมโยง 

  ความจ าเป็นที่จะต้องมีเครือข่าย 
  การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็น อุปสรรคต่อการ
พัฒนางานอย่ายิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
  การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนใช้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ลด
ความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิด
ประตูสู่โลกภายนอก 

  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย 
  1. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม
อย่างไร 
  2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของ
สมาชิก 
  3. มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่า
ท าได้ และกระจายงานได้ทั่งถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยาก
โดยเฉพาะครั้งแรก ๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 
  4. จัดให้มีและการกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 



  5. สนับสนุนสมาชิกทุก ๆ กลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่ม
สมาชิกท่ียังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
  6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย 
  7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ โดย
ร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
  8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน 
  9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด
ความเป็นเครือข่ายต่อไป 
  10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
  11. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 

  การรักษาเครือข่าย 
  ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส าเร็จย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้
ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลักจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 
  1. มีการจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
  3. ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
  4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
  5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
  6. มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  สุวรรณา บัวพันธ์ (2543) ได้กล่าวถึงเครือข่าย ว่าเครือข่ายหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ

ประสานงานบุคคลกลุ่ม หรือหลาย ๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตัวเอง มีวิธีการดาเนินงาน และมีเป้าหมายของ
ตัวเอง บุคคลกลุ่ม หรือองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลาพอสมควรและอาจจะไม่ได้มี
กิจการร่วมกันอย่างสม่ าเสมอแต่ก็วางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ หรือขอ
ความร่วมมือเพ่ือช่วยแก้ปัญหาก็สามารถบอกไปได้โดยการสร้างเครือข่ายนั้น ค าว่าเครือข่ายพันธมิตรนั้น ใน
ภาษาอังกฤษอาจใช้ได้หลายค า อาทิ Partnerships , Alliance,Collaborative, Coalitions หรือ Network ซึ่ง
แม้ว่าจะมีความหมายในภาษาไทยว่าเครือข่ายพันธมิตรหรือพันธมิตรเช่นเดียวกัน แต่ในทางเทคนิคแล้วอาจจะมี



ความแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละค าภาษาอังกฤษ ความแตกต่างที่ว่านี้อาจจะแตกต่างในประเด็นของระดับของ
ความร่วมมือหรือ ความเข้มข้นของความร่วมมือกัน หรือว่าต่างกันในขนาดของความร่วมมือ แตกต่างในรูปแบบ
ของ ความร่วมมือ และแตกต่างในประเภทของความร่วมมือ แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาร่วมมือเป็นเครือข่าย
พันธมิตรนั้น ทุกฝ่ายต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ และระดับของการมีส่วนร่วมของตนในเครือข่ายฯ ทุกฝ่ายที่เข้า
มาร่วมมือกันจะต้องเข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน ของเครือข่ายโดยใช้มติเอกฉันท์ในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนก็คือ “ยิ่งท าตนเป็นผู้ให้ (Give) คนอ่ืนมากเท่าไร ก็ย่อมจะได้รับ (Take) กลับมามาก
เท่านั้นในอนาคตข้างหน้า ” 

จากนิยามความหมายที่ค้นคว้ามาได้ทั้งหมดนี้ จึงพอสรุปได้ว่า “เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร” มีความหมายถึงระบบประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มองค์กรประชาชน
ที่ใช้ชื่ออ่ืน ๆ แต่มีลักษณะการด าเนินงานที่ใช้หลักการสหกรณ์เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือกันให้ เกิดการ
พัฒนาองค์กรของตนและเพ่ือนพันธมิตรในเครือข่ายให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดการประสานผลประโยชน์ที่
เท่าเทียมกัน และเกิดผลลัพธ์สุดท้ายเป็นการพัฒนาเครือข่ายที่ยั่งยืน 

เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น มีการรวมตัวกันทั้งแบบรูปนัย (Formal Structure) 
และแบบ อรูปนัย (Informal Structure) รูปแบบโครงสร้างรวมตัวเป็นเครือข่ายแบบรูปนัยนั้นได้แก่เครือข่ายของ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด ชุมนุม 5 สหกรณ์ระดับชาติ และสันนิบาตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวที่มีกฎหมาย
รองรับ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ส่วนโครงสร้างเครือข่ายสหกรณ์แบบอรูปนัยนั้น เป็นการรวมตัวกันเอง
ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด เช่น ชมรมระดับจังหวัดของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเป็นต้น เป็นการรวมตัวแบบหลวม ๆ 
โดยไม่มีกฎหมายรองรับ อย่างไรก็ตาม การรวมตัวเป็นเครือข่ายทั้ง 2 รูปแบบต่างก็มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือ
เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ความส าคัญของเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

เครือข่ายพันธมิตรที่สร้างขึ้นในขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบรูปนัย
หรือแบบอรูปนัยก็ตามหากเกิดมีเครือข่ายขึ้นมาแล้วย่อมเกิดประโยชน์แก่ ทุกองค์กรที่เข้ามารวมตัวกันเป็น
เครือข่าย โดยที่ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกันดังนั้นจึงพอสรุปความส าคัญของเครือข่ายสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้ดังต่อไปนี้ 

 1. เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง ทั้งนี้ โดยการที่เครือข่ายจะมี
การรวมตัวกันในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น การที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะรวมตัวกันซื้อปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าว 
มาใช้ในฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ ด้วยกัน ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าปริมาณซื้อ (Volume) ที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น ย่อมจะท าให้ทั้ง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาท่ีถูกลง 

 2. เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าให้เกิดการพัฒนาการผลิตการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวอินทรีย์ เช่น กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ โดยที่สมาชิกที่เข้ามาร่วมในเครือข่ายบางกลุ่ม
เกษตรกรหรือบางสหกรณ์จะท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตส่งให้สหกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้ารวบรวม เพ่ือ



จ าหน่ายในราคาสูง รวมทั้ง จัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากสหกรณ์เครือข่ายต่างจังหวัดมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก 
ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 

 3. เครือข่ายสหกรณ์ท าให้มีโอกาสเกื้อกูลกันในทางการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ
ของอีกฝ่ายในการผลิต สามารถน าไปเป็นปัจจัยผลิตของอีกฝ่ายในเครือข่าย ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรที่ท า
นา ท าไร่ สามารถรับซื้อมูลโค มูลสุกร มูลไก่ จากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ดังกล่าวได้ 

4. เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าให้มีพลังทางการตลาดเพ่ิมขึ้น การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายจะท าให้ไม่มีการแข่งขันกันขายผลผลิต ไม่มีการตัดราคากันเอง โดยสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าได้มี
ข้อตกลงท าสัญญากับสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือรวบรวมผลผลิต ท าให้เครือข่ายมีพลังทางการตลาดในการต่อรองราคา
ผลผลิตกับพ่อค้าคนกลาง 

5. เครือข่ายสหกรณ์ท าให้มีโอกาสเกื้อกูลกับทางการตลาด ตัวอย่างเช่น สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตข้าวหอมมะลิรวมตัวกันรวบรวมข้าว ให้สหกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ส.ก.ต.ธ.ก.ส.
อ านาจเจริญ จ ากัด จะน าข้าวเปลือกไปแปรรูป บรรจุขนาด 5 กิโลกรัม ข้าวหอมมะลิ คุณภาพ ข้าวเอไรท์ ส่ง
จ าหน่ายให้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับสหกรณ์เครือข่ายต่างจังหวัดในการ
จ าหน่ายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว หรือสินค้าประเภทสิ่งทอ ผ้าไหม เครื่องจักสาน อ่ืนๆ เป็นต้น ในกรณีนี้
เครือข่าย ก็จะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

6. เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันนี้เป็นสิ่งที่
ส าคัญมาก เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายนั้นมีทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการกลุ่ม/
สหกรณ์ ด้านกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ควรท าไปบนรากฐานของข้อมูลทางการเงินและการบัญชี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทาบัญชีและงบประมาณด้านพัฒนาบุคคลกรในกลุ่ม/สหกรณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในด้านการผลิตและด้านการตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะท าให้ฝ่ายที่อ่อนแอและไม่เข็มแข็งในเรื่องของการ
บริหารจัดการการผลิตและการตลาด ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดและถ่ายเทประสบการณ์จากฝ่ายที่เข้มแข็งกว่า 
ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองในองค์กร 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอ่ืนในท้องถิ่น อาทิ กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า
โอท๊อปกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้แม้จะมิได้ใช้ชื่อสหกรณ์ และมิได้จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ก็ตาม แต่ก็มีการรวมตัวกันเพ่ือช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันตาม
แนวทาง หลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์เช่นกัน ดังนั้นเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
สหกรณ์และกลุ่มองค์กรประชาชนเหล่านี้ จึงควรมีการประสานและรวมตัวกันเป็นเครือข่าย (Network) เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาในขนาดที่ใหญ่ขึ้น และเป็นการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามการด าเนินงานเครือข่ายสหกรณ์
ในพ้ืนที่ใดๆ ก็ตาม หากจะมุ่งหวังความส าเร็จผลแล้วควรต้องพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนิ นงาน
เครือข่ายสหกรณ์ด้วย ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้แก่ 



1. การท าความเข้าใจอย่างชัดเจนในบรรดาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามา
รวมตัวเป็นเครือข่าย ความเข้าใจอย่างชัดเจนดังกล่าวมานี้คือความเข้าใจที่ ชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์(Vision) 
และพันธกิจ (Mission) ของเครือข่ายที่ได้ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์สุดท้ายได้อย่างชัดเจนและวัดได้วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของเครือข่ายนี้ควรได้มีวิธีการก าหนดโดยทุกองค์กรในเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ นั่นก็
คือทุกฝ่ายได้ร่วมกันวิเคราะห์ตนเอง และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก แล้วจึงมาช่วยกันก าหนด
เป็นวิสัยทัศน์ของเครือข่าย 

2. การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรสมาชิกเครือข่ายทุกฝ่ายอย่าง
ชัดเจนหลังจากก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจร่วมและก าหนดเป้าหมายร่วมของเครือข่ายแล้ว ก็ต้องมีการ
ก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรในเครือข่ายให้ชัดเจน เพ่ือให้แต่ละองค์กรช่วยกัน
ท างานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้แบ่งและมอบหมายกันท าเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วม 
ของเครือข่ายได้ตามต้องการ ความรับผิดชอบในแต่ละบทบาทและหน้าที่นั้น ควรแบ่งกันท างานตามความช านาญ
เฉพาะทางของแต่ละฝ่าย 

3. องค์กรสมาชิกเครือข่ายทุกฝ่ายควรได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า ได้มีส่วนร่วมในอ านาจหน้าที่
และมีส่วนร่วมในอ านาจหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกฝ่ายในเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันในทางที่ ทุกฝ่าย
จะเป็นผู้ให้ (Giver) และผู้รับ (Taker) ที่สมดุล จึงจะถือว่าเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการรวมตัวกันของเครือข่าย ความ
หลายหลากและความแตกต่างกันขององค์กร 

4. องค์กรสมาชิกเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันในที่นี้  หมายถึงความเท่า
เทียมกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่และความส าคัญที่มีต่อเครือข่าย ตามหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ที่
กล่าวไว้ว่าสมาชิกทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันในสหกรณ์ ดังนั้นในระดับเครือข่ายองค์กรสมาชิกไม่ว่าจะเป็น
ชุมนุมระดับจังหวัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ เป็นสหกรณ์ขนาดกลาง เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก หรือเป็นกลุ่มเกษตรกร
ขนาดต่าง ๆ ต่างฝ่ายต่างก็มีบทบาทภาระหน้าที่ และมีความส าคัญต่อเครือข่ายอย่างเท่าเทียมกันไม่มีองค์กรใดที่
เหนือกว่าองค์กรใดในเครือข่ายจนท าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองต่ าต้อย (Inferior) กว่าฝ่ายอื่น 

5. ความต่อเนื่องของตัวบุคคลในการดาเนินโครงการ (Continuity) ปัจจัยนี้มีผลกระทบอย่าง
มากต่อการด าเนินงานเครือข่าย ทั้งนี้ เพราะข้อตกลงหรือพันธสัญญา (Commitment) ต่าง ๆ ในการร่วมดาเนิน
งานเครือข่ายอาจไม่ได้รับการหยิบยกมาปฏิบัติ เพราะองค์กรสมาชิกได้มี การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นกุญแจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนเครือข่าย 

6. ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสที่ว่านี้หมายถึงความโปร่งใสในระบบธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานเครือข่าย โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดกติกา ข้อตกลง วิธีการทางานร่วมกัน และการแบ่งแยกหน้าที่
โดยชัดเจนของทุกฝ่าย ทุกองค์กร จากนั้นก็เป็นความโปร่งใส ในการเปิดเผยบัญชีธุรกิจของตนเองและของ
เครือข่าย ความโปร่งใสในการเจรจาต่อรองในทุกกิจกรรม ที่เครือข่ายตกลงจะท าร่วมกัน 

7. ความมั่นคงในพันธสัญญา (Commitment) ความส าเร็จของการดาเนินงานเครือข่ายจะขาด
ปัจจัยนี้เสียมิได้ กิจกรรมหลายอย่างที่เครือข่ายมีมติเอกฉันท์ไว้ว่าจะท าร่วมกัน หากองค์กรสมาชิกไม่มีความมั่นคง
ในพันธสัญญาที่ท าไว้ต่อกัน กิจกรรมต่อ ๆ ไป ที่ตกลงกันไว้ก็จะไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าการซื้อปุ๋ยร่วมกัน การผลิตเมล็ด



พันธุ์ข้าวร่วมกัน หรือว่าการแปรรูปข้าวเพ่ือส่งให้ ธ.ก.ส. เป็นต้น ผลสุดท้ายเมื่อไม่มีกิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายก็
ต้องสลายไป 

8. ความร่วมมือในเครือข่าย (Participation) ความส าเร็จของเครือข่ายจะเกิดขึ้นได้เมื่อองค์กร
สมาชิกให้ความร่วมมือ และความเจริญก้าวหน้าของเครือข่ายก็จะวัดได้ด้วยขนาดของความร่วมมือนี้ โดยที่ใน
ระยะแรก ๆ ของการด าเนินงานเครือข่ายอาจมีสมาชิกเข้ามาร่วมด้วยจ านวนไม่มากนัก แต่เมื่อมีการดาเนินงาน
เครือข่ายประสบความส าเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงบังเกิดผล ในการเจริญรอยตามให้องค์กรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่อยาก
เข้ามาร่วมเครือข่ายด้วย ดังนั้น เมื่อกาลเวลาผ่านไป จ านวนองค์กรสมาชิกก็ควรจะทวีจานวนขึ้นด้วย จึงจะเรียกว่า
เครือข่าย มีความเติบโตอย่างยั่งยืน 

9. ความเป็นองค์การรูปนัย (Formal Organization) เครือข่ายที่ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอาจมี
ความจ าเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพราะความเป็นนิติบุคคลของเครือข่ายมีผล ต่อความน่าเชื่อถือและ
จ าเป็นส าหรับการติดต่อทาธุรกรรมสัญญาต่าง ๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกเครือข่าย 

10. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในผลของการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย ความพึง
พอใจในการด าเนินงานเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จนี้ต้องมีความสอดคล้องกันทั้ง 3 ระดับในองค์กรสมาชิก 
ได้แก่ ระดับสมาชิกองค์กร ระดับผู้บริหารองค์กร และระดับเครือข่าย ทุกระดับ  

11. การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยเสริม
ความส าเร็จของเครือข่าย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ก ากับ แนะน า และนักวิชาการที่จะต้องหา
กระบวนการและรูปแบบที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ พ้ืนที่มาท าการกระตุ้นให้เครือข่ายเกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกันพัฒนาเครือข่าย และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน า
เครือข่ายไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน 

12. การพัฒนาผู้น า (LeadershipDevelopment) ของเครือข่ายผู้น าสหกรณ์นั้นเป็นแกนน าที่
ส าคัญในการพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายอย่างจริงจังและเกิดความมั่นคงต่อไป การพัฒนาผู้น าให้มี
ความสามารถนี้ หมายรวมถึงการพัฒนาให้มีผู้น ารับช่วงสืบต่อการบริหารงานเครือข่ายไปโดยตลอดด้วย เพราะถ้า
เราไม่ได้เตรียมการณ์ความส าเร็จของเครือข่ายสหกรณ์ก็จะไม่มีความยั่งยืนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จัดการความรู้เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”ชุดความรู้“การสร้างเครือข่ายสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร” จะเป็นเครื่องมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

      
 

  
 


