
การถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  

ชื่อหน่วยงาน  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 
ประวัติ   สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2520 ซึ่งด าเนินธุรกิจด้าน
การเกษตรอย่างครบวงจร อาทิเช่น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก ธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และธุรกิจให้บริการรับ/ฝากเงิน ธุรกิจศูนย์กระจาย
สินค้าสหกรณ ์ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ขยายกิจการก่อสร้างโรงสีจากขนาดก าลังการผลิต 60ตันต่อวัน มาเป็น 120 
ตันต่ อวั น  ณ ส านั ก งานสาขานกเหาะ ต าบลดงครั่ ง ใหญ่  อ า เภอเกษตรวิสั ย  จั งหวั ดร้ อย เ อ็ด  
มีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารขนาด 60 ตันต่อวัน ซึ่งท าให้สามารถแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรด  
พรีเมียม 4 แบรนด์ คือ ตราคนหาบข้าว  ตรา 101 ถุงสีทอง ตราTKทุ่งกุลาฟาร์ม และตราเกิดบุญ ขยายตลาด
เ พ่ือรองรับ  การเข้าสู่ เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซี่ ยน  ให้ ได้ รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป 
         ปัจจุบันสหกรณ์ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้น าในด้านธุรกิจอย่างครบวงจร  โดยคณะกรรมการสหกรณ์
หมุนเวียนเข้าดูแลช่วยเหลือในกิจการงานสหกรณ์ 15 คน  มีพนักงานสหกรณ์ 50 คน ลูกจ้างประจ า 12 
คน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 8,706 คน สังกัดตามหมู่บ้านต่างๆ  จ านวน 13 ต าบล จ านวน 152 กลุ่ม อีกทั้งสหกรณ์มี
อุปกรณ์ท่ีคอยให้บริการอย่างครบครันไว้คอยให้บริการสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

 

 

 

 
ส านักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 

มีเนื้อที่ 6 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี 206 ม.2 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด มีโกดัง 3 โกดัง เก็บ
สินค้าได้ 6,000 ตัน มีลานตากขนาด 3,200 ตร.ม.

 
โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด (สาขานกเหาะ)        

มีเนื้อที่ 45ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี 215 ม.11 บ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
มีโรงสี ก าลังการผลิต 120 ตัน/วันมีโกดัง 6 โกดัง เก็บได้ 8,500 ตัน มี ไซโล 500 ตัน มีลานตาก 
16,200 ตร.ม. มีโรงอบลดความชื้น 600 ตันต่อวัน ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ก าลังก่อสร้างไซโลเป่าเย็น

รกัษาอุณหภูมิเพ่ือรักษาความหอมของข้าวหอมมะลิได้ ตลอดทั้งปี ขนาดความจุ 10,000ตัน  



ธุรกิจของสหกรณ์ 
     1. ธุรกิจสินเชื่อ 
   2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
   3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
   4. ธุรกิจแปรรูป 
   5. ธุรกิจการรับ-ฝากเงิน 
   6. ธุรกิจการกระจายสินค้า 
การส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก  
                    โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มด าเนินการ ปี 2542 – ปัจจุบัน สมาชิก
เข้าร่วมโครงการ 148 ราย 1,420 ไร่  น าเมล็ดพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวมาให้บริการแก่สมาชิก 
อบรมให้ความรู้/การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ/ตรวจสอบคุณภาพรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิก  
เพ่ือน าไปจ าหน่าย 

 

 



 

 

 

 มีความเป็นมาอย่างไร แรงบันดาลใจอะไร ในการด าเนินการ 
           สหกรณ์ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหลายอย่าง ธุรกิจรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกหรือ
เกษตรกรทั่วไปก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างอ านาจต่อรองในการขาย
ผลผลิตในตลาด ยกระดับราคาซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ขายผลผลิต ได้ในราคาที่เป็นธรรม และไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบในเรื่องของการชั่ง ด้านราคา หรือการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงมีการตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ด้าน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตและแปรรูป 

 เล่าประสบการณ์จากวิธีการท างานจริง 
          ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ได้จัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านการ
รวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตร มีการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิก สมาชิกน าผลผลิตที่ได้มาจ าหน่ายให้กับ
ทางสหกรณ์และทางสหกรณ์น าผลผลิตที่รวบรวมและแปรรูปจ าหน่าย  

 วางแผนไว้อย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติการ 
           แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  มีการตั้งเกณฑ์ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกท่ีได้มาตรฐาน และขยาย
การรวบรวมทั้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป น าไปแปรรูปและจ าหน่าย 

 วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
ในการศึกษาดูงานสามารถเข้าไปศึกษาได้ตลอดปี 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบุผลงานที่ได้รับจากการท างาน 
           สมาชิกสหกรณ์เข้ามาจ าหน่ายผลผลิตให้กับทางสหกรณ์    

 ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
           การส่งเสริมให้สมาชิกน าผลผลิตจ าหน่ายให้กับทางสหกรณ์ โดยเน้นความเป็นธรรมด้านราคา  
            และเครื่องชั่ง 

 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 
           ควรมีเครื่องจักรเพ่ิมเติมที่ช่วยในการรวบรวมและเก็บรักษาผลผลิต 

 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
ผลผลิตออกมาในช่วงเวลาเดียวกันท าให้มีปัญหาในการรวบรวม 

 



 สิ่งใดไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ / ท าไมเป็นเช่นนั้น 
           ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

 สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ  
           ตลาดส าหรับการจัดจ าหน่ายผลผลิต ที่มีท้ังภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านภูมิอากาศ  

 ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
           การเชื่อมโยงของด้านการตลาดของทางสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน   

 ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
           ความร่วมมือ สมาชิกและเกษตรกรในการรวบรวมผลผลิตจ าหน่ายให้ทางสหกรณ์ 

 ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจ า 

 ระบุผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปน าผลผลิตมาจ าหน่ายที่สหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    
สินค้าหลัก : ข้าว สถานที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 12  ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ : นายแสวง  มะโนลัย อายุ 62 ปี บ้านเลขท่ี 98 หมู่ที่ 12             
ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด   
สถานการณ์ของพื้นที่ : พ้ืนที่ปลูกข้าวคิดเป็น77.78 %  ของพ้ืนที่ต าบล  
ปัญหาที่พบ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง การผลิตข้าวใช้น้ าฝนอย่างเดียว   
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าว  โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง สามารถลด
ต้นทุนลง 800 บาทต่อไร่ จากต้นทุน 3,980 บาทต่อไร่  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิตข้าว  
การน าไปใช้ประโยชน์ : ลดตน้ทุนการผลิตข้าวลง 800 บาทต่อไร่  

หลักสูตรเรียนรู้   
1.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์    
2. การปรับปรุงบ ารุงดิน   
3. การผลิตน้ าหมักชีวภาพ                       
4. การแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ  

ฐานการเรียนรู ้   
1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์     
2. การปรับปรุงบ ารุงดิน  
3. การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  
4. การแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียน  การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

 
ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การ

สหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

สหกรณ์ 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยง
เครือข่าย ศรร.  

และ ศพก. 
ชื่อศูนย์ฯ ต้นแบบ 
 

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด 

ศพก.อ าเภอเกษตร
วิสัย 

สกก.เกษตรวิสัย 
จ ากัด และ ศพก.
อ าเภอเกษตรวิสัย 

เป้าหมาย 
 
 

สมาชิกสหกรณ์ร่วม
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

ร่วมกับทางสหกรณ์
ส่งเสริมให้สมาชิกท า
เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรผสมผสาน 

ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์เกษตร
ผสมผสาน และการ
แปรรูปผลผลิตพร้อม
ให้ความรู้ผู้สนใจ 

สมาชิกสหกรณ์ร่วม
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

แรงบันดาลหรือ
ทัศนคติ อะไรที่ท า
ได้อย่างนี้ 
 

เพ่ือให้สมาชิกเข้า
มาร่วมท าธุรกิจกับ
สหกรณ์โดย 
ให้สหกรณ์เป็น
ตัวกลางจัดหาวัตถุดิบ 
รวบรวมและรับซื้อ
ผลผลิตสมาชิก 

การส่งเสริมทาง
ภาครัฐโดยให้
สหกรณ์เป็นตัวกลาง
จัดหาวัตถุดิบ 
รวบรวมและรับซื้อ
ผลผลิตสมาชิก 

เพ่ือต้องการเพ่ิม
รายได้และปรับระบบ
การท าการเกษตร
พร้อมรวบรวม
ผลผลิตมาจัด
จ าหน่าย 

เป็นการเสริมรากฐาน
การท าเกษตรและ
การเพ่ิมรายได้กับ
เกษตรกร 

เปลี่ยนแรงบันดาล
ใจมาเป็นเป้าหมาย
อะไร 
 

สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การท าธุรกิจกับทาง
สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 

ความต้องการในการ
ให้สมาชิกสหกรณ์มี
ส่วนร่วมในการท า
ธุรกิจสหกรณ์ 

เพ่ือมีช่องทางในการ
จัดจ าหน่ายผลผลิต
ทางด้านการเกษตร 

การลดต้นทุนในการ
ผลิตรวบรวมผลผลิต 
จัดจ าหน่ายเพื่อเพิ่ม
รายได้ 

เปลี่ยนเป้าหมาย
เป็นวิธีการอะไร 
 

น าความรู้เกี่ยวกับการ
ท าธุรกิจของสหกรณ์ 
- มีฐานการเรียนรู้ 
เรื่องการสหกรณ์  
การบริหารจัดการ
ธุรกิจของสหกรณ์ 
- ปัจจัยความส าเร็จ
สมาชิกน าผลผลิตด้าน
การเกษตรเกษตร
อินทรีย์น ามาขายให้
ทางสหกรณ์ 

นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ท าความเข้าใจกับ
สหกรณ์และ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภาค
การเกษตรเพื่อหา
แหล่งความรู้เพ่ิมเติม 
- ลักษณะเด่นที่ท าให้
การท างานประสบ
ความส าเร็จคือการ
รวบรวมผลผลิตของ
สมาชิกสหกรณ์ 
 

- น าความรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
เทคนิควิธีที่ได้รับจาก
หนว่ยงานภาครัฐและ
เอกชน มาท าฐาน
การเรียนรู้ และลด
ต้นทุนเพิ่มผลผลิต 
- ปัญหาอุปสรรค 
การส่งเสริมภาครัฐที่
ไม่ต่อเนื่อง และการ
ลงมาส่งเสริมที่
แยกกันท า 

- มีการติดต่อ
ประสานงานเพ่ือ
รวบรวมสินค้าด้าน
การเกษตรพร้อมเป็น
ตลาดกลางจ าหน่าย 
 



ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยง
เครือข่าย ศรร.  

และ ศพก. 
ผลที่เกิดขึ้นคือ
อะไร 

การขยายผลไปสู่
สมาชิกสหกรณ์มี
เทคนิค กลุ่มผู้น าได้ไป
เรียนรู้แล้วน ามาปรับ
ใช้กับตนเอง ขยายผล
กับสมาชิกทั่วไป
น ากลับความรู้ไปใช้ใจ
ริง และเป็นการ
กระจายความรู้ในการ
แปรรูปผลผลิตแก่ผู้ที่
สนใจ 

- ผลงานเด่นที่
ภาคภูมิใจในการท า
ให้ สหกรณ์ ร่วมมือ
ในการรวบรวม
ผลผลิตเกษตรของ
สมาชิกและจ าหน่าย
ออกไปใน
ระดับประเทศ 

เป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ที่ให้ผู้
ที่สนใจมาศึกษาและ
ขยายผลต่อไป เพ่ือ
เป็นการเกษตรแบบ
ยั่งยืนต่อไป 

ได้มีการเชื่อมโยงองค์
ความรู้  ศรร. และ 
ศพก. ในการรวบรวม
ผลผลิตการเกษตร 

 


