
การถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  

ชื่อหน่วยงาน  สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จ ากัด    
ประวัติ  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2514 ประเภท 
สหกรณ์การเกษตร เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 323/11646 โดยการควบสหกรณ์ขนาดเล็ก จ านวน 10 สหกรณ์
เข้าด้วยกัน สมาชิกแรกตั้งจ านวน 160 คน  มีทรัพย์สินรวม 331,26 บาทหนี้สินอ่ืนๆ 228,088 บาท   
ทุนด าเนินงาน 559,350 บาท เดิมตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 7 ต าบลรัตนวารี อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ  บนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดินเพ่ิมอีก  
1 แปลง เนื้อท่ี 6 ไร่ 67 ตารางวา เพื่อเตรียมรองรับเงินอุดหนุนของรัฐบาล ในการก่อสร้างตลาดกลางผลิตผล
การเกษตรของสหกรณ์ ซึ่งต่อมาได้ก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ขึ้นในบริเวณดังกล่าว เลขที่ 114 หมู่ที่ 
10 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 2,386 คน 
สังกัดกลุ่ม รวม 92 กลุ่ม ทุนเรือนหุ้น 130,549,460.00 บาท หนี้สินรวม 444,593,442.08 บาท รวม
ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 655,506,694.50 บาท ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 19,303,142.78 
บาท 

 

อัตลักษณ์ 
             สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ จิตส านึกความเป็นเจ้าของ 
การด าเนินงานของสหกรณ์ที่โดดเด่น 
              การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรหัวตะพาน จ ากัด จัดท าโครงการปลูกข้าว
คุณภาพดี และรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพและปลอดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก  
เมื่อน าผลผลิตมาขายจ าได้ในราคาสูง เพราะเป็นข้าวที่มีคุณภาพ สิ้นปี สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จ ากัด  
มีเงินเฉลี่ยคืนให้ 

สินค้าและบริการ 
สินค้า 
   1. จ าหน่ายปุ๋ย  
   2. จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
   3. จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  



   4.  จ าหน่ายนมโรงเรียน 
   5. รวบรวมข้าวเปลือก  

 

  

 

บริการ 
    1.ให้สินเชื่อเงินกู้ยืมกับสมาชิก ร้อยละ 10 บาท 
    2. ให้สินเชื่อปุ๋ยกับสมาชิก 
    3. รับฝากเงินกับสมาชิก 
    4. เงินรับฝากออมทรัพย์   
    5. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 

 

 



ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ 
    1. ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพโดยสหกรณ์จัดหาให้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
    2. สมาชิกได้ข้าวที่มีคุณภาพดี มีอัตราผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน 
    3. อัตราการสีทดสอบคุณภาพได้เปอร์เซ็นต์ข้าวต้นสูงขึ้น 
    4. ขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าปกติ 
    5. สิ้นปีมีเงินเฉลี่ยคืนให้ 
    6. สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จ ากัด ได้มีส่วนร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์  
แบบครบวงจร 

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

 เล่าประสบการณ์จากวิธีการท างานจริง 
          ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จ ากัด ได้จัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านการ
รวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตร มีการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิก สมาชิกน าผลผลิตที่ได้มาจ าหน่ายให้กับ
ทางสหกรณ์และทางสหกรณ์น าผลผลิตที่รวบรวมได้ไปจ าหน่าย  

 วางแผนไว้อย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติการ 
           แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  มีการตั้งเกณฑ์ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกท่ีได้มาตรฐาน และขยาย
การรวบรวมทั้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 

 วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
           ในการศึกษาดูงานสามารถเข้าไปศึกษาได้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  



 



 ระบุผลงานที่ได้รับจากการท างาน 
           สมาชิกสหกรณ์เข้ามาจ าหน่ายผลผลิตให้กับทางสหกรณ์    

 ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
           การส่งเสริมให้สมาชิกน าผลผลิตจ าหน่ายให้กับทางสหกรณ์ โดยเน้นความเป็นธรรมด้านราคา และ
เครื่องชั่ง 

 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 
           ควรมีเครื่องจักรเพ่ิมเติมที่ช่วยในการรวบรวมและเก็บรักษาผลผลิต 

 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
          ผลผลิตออกมาในช่วงเวลาเดียวกันท าให้มีปัญหาในการรวบรวม 

 ระบุผลงานที่ได้รับจากการท างาน 
           สมาชิกสหกรณ์เข้ามาจ าหน่ายผลผลิตให้กับทางสหกรณ์    

 ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
           การส่งเสริมให้สมาชิกน าผลผลิตจ าหน่ายให้กับทางสหกรณ์ โดยเน้นความเป็นธรรมด้านราคา และ
เครื่องชั่ง 

 สิ่งใดไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้/ท าไมเป็นเช่นนั้น 
           ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลจากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

 สาเหตุที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ  
           ตลาดส าหรับการจัดจ าหน่ายผลผลิต ที่มีท้ังภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านภูมิอากาศ สถานที่
เหมาะสม ผลผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

 ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
           การเชื่อมโยงของด้านการตลาดของทางสหกรณ์ ภาครัฐ และเอกชน  การจัดสรรผลผลิตที่กระจาย
ออกเพ่ือป้องกันผลผลิตมากเกินไป 

 ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
           ความร่วมมือ ความสนใจของสมาชิกและเกษตรกรในการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์   
ส่งและรวบรวมจ าหน่ายให้ทางสหกรณ์ 

 ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
          ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ 

 ระบุผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
           สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปน าผลผลิตมาจ าหน่ายที่สหกรณ์ 

 

 
 
 
 



ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ   
สินค้าหลัก: ข้าว สถานที่ตั้ง: บ้านหนองแอวมอง หมู่ที่ ๗ ต าบลโพนเมืองน้อย อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ                                    
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้: นายมานพ แสงสว่าง บ้านเลขท่ี ๔ หมู่ที่ ๗ ต าบลโพนเมืองน้อย 
อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  
สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรต าบลโพนเมืองน้อยส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือท านา โดยคิดเป็นร้อยละ 90 
ของพ้ืนที่ พ้ืนทีส่่วนใหญ่อยู่ในระดับความเหมาะสมน้อยต่อการปลูกข้าวท าให้ประสบปัญหา ดังนี้      
   - ด้านต้นทุนการผลิตสูง      
   - ปริมาณผลผลิตต่ า  
   - ความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ า  
แนวทางการพัฒนา : ลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพ่ิมผลผลิตให้มากกว่าค่าเฉลี่ยของอ าเภอ โดยมีต้นทุน  3,
๙๔0 บาท/ไร่ และต้องการผลผลิตเฉลี่ย ๕๒๐ กิโลกรัม/ไร่  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว การน าไปใช้ประโยชน์ : การลดต้นทุน
การผลิตข้าว การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์   
หลักสูตรเรียนรู้ :   
๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว         
๒. เศรษฐกิจพอเพียง         
๓. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์    
๔. การปลูกพืชฤดูแล้ง (แตงโม และพืชผัก)    
๕. การอนุรักษ์ดินและน้ า และเทคโนโลยีการจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ ฯ  

ฐานการเรียนรู้ :  
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว การท าการเกษตรของเกษตรกร ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ปุ๋ย เป็นต้นทุนการ ผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของปัจจัยการผลิตทั้งหมด หากสามารถหาสิ่งทดแทน จะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตลงได้    

 

2. เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
เกษตรกร ให้ สามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ เป็นสถานที่ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง ให้กับเกษตรกรที่สนใจ  



 

3. การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์  การท าการเกษตรโดยใช้แนวคิดของเกษตรอินทรีย์โดยการผลิตสาร 
ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกร สามารถท าการผลิตเองได้ เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ  
๔. การปลูกพืชฤดูแล้ง (แตงโม และพืชผัก)    
๕. การอนุรักษ์ดินและน้ า และเทคโนโลยีการจัดการดิน แปลงเรียนรู้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยง
เครือข่าย ศรร. และ 

ศพก. 

ช่ือศูนย์ฯ ต้นแบบ 
 

สหกรณ์การเกษตรหัว
ตะพาน จ ากัด 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ศพก.อ าเภอหัวตะพาน สกก.หัวตะพาน 
จ ากัดศพก.อ าเภอ
หัวตะพาน 

เป้าหมาย 
 
 

สมาชิกสหกรณร์่วมท า
ธุรกิจกับสหกรณ ์

ร่วมกับทางสหกรณส์่งเสริม
ให้สมาชิกท าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรผสมผสาน 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน และการ
แปรรูปผลผลติพร้อมให้
ความรูผู้้สนใจ 

สมาชิกสหกรณร์่วม
ท าธุรกิจกับสหกรณ ์

แรงบันดาลหรือ
ทัศนคติ อะไรที่ท า
ได้อย่างน้ี 
 

เพื่อให้สมาชิกเข้า
มาร่วมท าธุรกจิกับ
สหกรณ์โดย 
ให้สหกรณ์เป็น
ตัวกลางจัดหาวัตถุดิบ 
รวบรวมและจดั
จ าหน่ายให้สมาชิก 

การส่งเสริมทางภาครัฐโดย
ให้สหกรณ์เป็นตัวกลาง
จัดหาวัตถุดบิ รวบรวมและ
จัดจ าหน่ายใหส้มาชิก 

เพื่อต้องการเพิ่มรายได้และ
ปรับระบบการท าการเกษตร
พร้อมรวบรวมผลผลิตมาจัด
จ าหน่าย 

เป็นการเสรมิ
รากฐานการท า
เกษตรและการเพิ่ม
รายได้กับเกษตรกร 

เปลี่ยนแรงบันดาล
ใจมาเป็น
เป้าหมายอะไร 
 

สมาชิกมสี่วนร่วมใน
การท าธุรกิจกับทาง
สหกรณ์เพิ่มขึ้น 

ความต้องการในการให้
สมาชิกสหกรณม์ีส่วนร่วมใน
การท าธุรกิจสหกรณ ์

เพื่อมีช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลผลิตทางดา้น
การเกษตร 

การลดต้นทุนในการ
ผลิตรวบรวมผลผลิต 
จัดจ าหน่ายเพื่อเพ่ิม
รายได ้

เปลี่ยนเป้าหมาย
เป็นวิธีการอะไร 
 

น าความรู้เกีย่วกับการ
ท าธุรกิจของสหกรณ ์
- มีฐานการเรยีนรู้ 
เรื่องการสหกรณ์  การ
บริหารจดัการธรุกิจ
ของสหกรณ ์
- ปัจจัยความส าเร็จ
สมาชิกน าผลผลิตด้าน
การเกษตรเกษตร
อินทรีย์น ามาขายให้
ทางสหกรณ ์

- นโยบายสู่การปฏิบตัิ ท า
ความเข้าใจกับสหกรณ ์
และประสานงานกับ
หน่วยงานภาคการเกษตร 
เพื่อหาแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
- ลักษณะเด่นที่ท าให้การ
ท างาน ศรร. ประสบ
ความส าเร็จคือการรวบรวม
ผลผลติของสมาชิกสหกรณ ์
 

- น าความรู้จาก
ประสบการณ์จริง เทคนิควิธี
ที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน มาท าฐานการ
เรียนรู้ และลดต้นทุนเพิ่ม
ผลผลติ 
- ปัญหาอุปสรรค การ
ส่งเสริมภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่อง 
และการลงมาส่งเสริมที่
แยกกันท า 

- มีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อ
รวบรวมสินค้าด้าน
การเกษตรอินทรีย์
พร้อมเป็นตลาด
กลางจ าหน่าย 
 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การ
สหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยง
เครือข่าย ศรร. และ 

ศพก. 

ผลที่เกดิขึ้นคือ
อะไร 

การขยายผลไปสู่
สมาชิกสหกรณม์ี
เทคนิค กลุ่มผู้น าได้ไป
เรียนรู้แล้วน ามาปรับ
ใช้กับตนเอง ขยายผล

- ผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจใน
การท าให้ สหกรณ์ ร่วมมือ
ในการรวบรวมผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ของสมาชิก
และจ าหนา่ยออกไป 

เป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรูด้้านเกษตรอินทรีย์ที่
ให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาและ
ขยายผลต่อไป 

ได้มีการเชื่อมโยง
องค์ความรู้  ศรร. 
และ ศพก. ในการ
รวบรวมผลผลติ
การเกษตร 



กับสมาชิกท่ัวไป
น ากลับความรู้ไปใช้ใช้
จริง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


