
การถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  

 

ชื่อหน่วยงาน  สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จ ากัด 
ประวัติ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2511 ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร   เลขทะเบียนที่ กสก. 111/2518  มีสมาชิกแรกตั้งจ านวน 223 คน  
มีกลุ่มสมาชิก 11 กลุ่ม วงเงิน 200,000 บาท การด าเนินงานปีแรกมีปริมาณธุรกิจ 269,0000 บาท  
มีก าไรสุทธิ 2,371.21 บาท สหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ จนถึงปัจจุบัน 

 

อัตลักษณ์สหกรณ์  “เรียนรู้ความผิดพลาด  สู่ความเข้มแข็ง” 
   1. สร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นให้กับสมาชิก 
   2. มีความมุ่งม่ัน พัฒนาความรู้ความสามารถของ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
   3. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชน 
   4. ส่งเสริมการผลิตของสมาชิกให้มีคุณภาพ 
   5. ให้ความส าคัญตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ประชุมชี้แจงสมาชิกผ่านกลุ่มสมาชิก 
 สมาชิกเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีได้รับราคาเพ่ิมจากราคาตลาดตันละ 250 บาท 
 จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
 เครื่องชั่งได้มาตรฐานผ่านการตรวจรับรอง 

(บริการทดสอบเครื่องชั่งฟรีเพื่อเปรียบเทียบน้ าหนักกับจัดรับซื้ออ่ืน) 
 ในช่วงรับซื้อข้าวไมมีการหยุดพักกลางวัน  

ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ตันละ 230 บาท 

 
 
 
 
 



จุดเด่นและปัจจัยความส าเร็จปี 2560 

รายการ หน่วย จ านวน 

ข้าวเปลือก ตัน 22,296 

มูลค่า บาท 278,591,825.75 

ก าไรเฉพาะธุรกิจ บาท 9,570,221.35 

ก าไรสุทธิ บาท 77,679,805.90 

 
การจัดสวัสดิการสมาชิก 

 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 
 สวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ 
 สวัสดิการสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ 
 สวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก 
 แผนการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคต 
 จัดซื้อเครื่องอบลดความชื้น     
 ขยายการบริการสมาชิกและเกษตรกร 

 
 มีความเป็นมาอย่างไร แรงบันดาลใจอะไร ในการด าเนินการ 

           สหกรณ์ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหลายอย่าง  ธุรกิจรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกหรือ
เกษตรกรทั่วไปก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสร้างอ านาจต่อรองในการขาย
ผลผลิตในตลาด ยกระดับราคาซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ขายผลผลิต ได้ในราคาที่เป็นธรรม และไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบในเรื่องของการชั่ง ด้านราคา หรือการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงมีการตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ด้าน
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 
 เล่าประสบการณ์จากวิธีการท างานจริง 

          ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จ ากัด ได้จัดท าศูนย์เรียนรู้ด้านการ
รวบรวมผลผลิตทางด้านการเกษตร มีการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิก สมาชิกน าผลผลิตที่ได้มาจ าหน่ายให้กับ
ทางสหกรณ์และทางสหกรณ์น าผลผลิตที่รวบรวมได้ไปจ าหน่าย  
 วางแผนไว้อย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติการ 

           แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้  มีการตั้งเกณฑ์ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกท่ีได้มาตรฐาน และขยาย
การรวบรวมทั้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป 
 วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

ในการศึกษาดูงานสามารถเข้าไปศึกษาตามช่วงเวลาต่างๆของปี 
 
 



ปฏิทินกิจกรรมการเรียนรู้ 
สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 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 าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี    
สินค้าหลัก : ข้าว สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 4 บ้านแคน ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี    
ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ : นายจักริน  ภญิโญ อายุ 49 ปี บ้านเลขท่ี 65 หมู่ที่ 4 บ้านแคน  
ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี    
สถานการณ์ของพื้นที่ : สภาพพ้ืนที่ต าบลยางสักกระโพหลุ่ม พ้ืนทีเ่ป็นที่ลุ่ม มีความเสี่ยงในฤดูน้ าหลาก 
เนื่องจากอยู่ใกล้ล าห้วยสาธารณประโยชน์ ส่วนพื้นที่ดอนมีความเสี่ยงในฤดูน้ าน้อย/ฝนทิ้งช่วง ชนิดดินปัญหา
ของสภาพดินเป็นดินทรายขาดความอุดม สมบรูณ์ เป็นพ้ืนที่ ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย พื้นที่ท านา 80%
อาศัยน้ าฝนไม่สามารถควบคุมปริมาณของน้ าได้ สภาพแปลงนาพื้นที่นาไม่สม่ าเสมอขนาดกระทงนาขนาดเล็ก 
แนวทางการพัฒนา :    
   1) การเพ่ิมผลผลิตข้าว เดิมเกษตรกรผลิตข้าวได้เฉลี่ยไร่ละ 350 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีเป้าหมาย เพิ่ม
ผลผลิตไร่ละ 400 กิโลกรัม/ไร่     
   2) การผลิตข้าวให้ได้คุณภาพดี  
เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ : เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติข้าวให้มีคุณภาพดี การน าไปใช้ประโยชน์ : ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ ในการเพ่ิมผลผลิตข้าว  
หลักสูตรเรียนรู้ :  
   1) หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าว    
   2) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพดี  
ฐานการเรียนรู ้: จ านวน 7 ฐาน ได้แก่  
   ฐานที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง       
   ฐานที่  2 การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ     
   ฐานที่  3 การท าน้ าหมักชีวภาพ  
   ฐานที่ 4 การผลิตสารชีวภัณฑ์  
   ฐานที่ 5 การเลี้ยงไส้เดือน  
   ฐานที่ 6 การเลี้ยงแหนแดง  
   ฐานที่ 7 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การถอดบทเรียน  การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.)  
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ชุดค าถาม ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
ศรร. และ ศพก. 

ช่ือศูนย์ฯ ต้นแบบ 
 

สหกรณ์การเกษตรม่วง
สามสิบ จ ากัด 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ศพก.อ าเภอม่วงสามสิบ สกก.ม่วงสามสิบ จ ากดั
ศพก.อ าเภอม่วงสามสิบ 

เป้าหมาย 
 
 

สมาชิกสหกรณร์่วมท า
ธุรกิจกับสหกรณ ์

ร่วมกับทางสหกรณส์่งเสริม
ให้สมาชิกท าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรผสมผสานเพิ่ม
ผลผลติ 

ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน และการ
เพิ่มผลผลิต 

สมาชิกสหกรณร์่วมท า
ธุรกิจกับสหกรณ ์

แรงบันดาลหรือ
ทัศนคติ อะไรที่ท า
ได้อย่างน้ี 
 

เพื่อให้สมาชิกเข้ามาร่วม
ท าธุรกิจกับสหกรณโ์ดย 
ให้สหกรณ์เป็นตัวกลาง
จัดหาวัตถุดบิ รวมรวบ
และจัดจ าหน่ายให้
สมาชิก 

การส่งเสริมทางภาครัฐโดย
ให้สหกรณ์เป็นตัวกลาง
จัดหาวัตถุดบิ รวมรวบและ
จัดจ าหน่ายใหส้มาชิก 

เพื่อต้องการเพิ่มรายได้
และปรับระบบการท า
การเกษตรพร้อมรวบรวม
ผลผลติมาจดัจ าหน่าย 

เป็นการเสรมิรากฐาน
การท าเกษตรและการ
เพิ่มรายได้กับเกษตรกร 

เปลี่ยนแรงบันดาล
ใจมาเป็น
เป้าหมายอะไร 
 

สมาชิกมสี่วนร่วมในการ
ท าธุรกิจกับทางสหกรณ์
เพิ่มขึ้น 

ความต้องการในการให้
สมาชิกสหกรณม์ีส่วนร่วมใน
การท าธุรกิจสหกรณ ์

เพื่อมีช่องทางในการจัด
จ าหน่ายผลผลิตทางดา้น
การเกษตร 

การลดต้นทุนในการผลิต
รวบรวมผลผลติ จัด
จ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได ้

เปลี่ยนเป้าหมาย
เป็นวิธีการอะไร 
 

น าความรู้เกีย่วกับการ
ท าธุรกิจของสหกรณ ์
- มีฐานการเรยีนรู้ เรื่อง
การสหกรณ์  การ
บริหารจดัการธรุกิจของ
สหกรณ ์
- ปัจจัยความส าเร็จ
สมาชิกน าผลผลิตด้าน
การเกษตรมาจ าหนา่ย
ให้ทางสหกรณ ์

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

- น าความรู้จาก
ประสบการณ์จริง เทคนิค
วิธีที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน มาท า
ฐานการเรยีนรู้ และลด
ต้นทุนเพ่ิมผลผลิต 
- ปัญหาอุปสรรค การ
ส่งเสริมภาครัฐที่ไม่
ต่อเนื่อง และการลงมา
ส่งเสริมที่แยกกันท า 

- มีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อ
รวบรวมสินค้าด้าน
การเกษตรอินทรีย์พร้อม
เป็นตลาดกลางจ าหน่าย 
 

ผลที่เกดิขึ้นคือ
อะไร 

การขยายผลไปสูส่มาชิก
สหกรณ์มีเทคนิค 
สมาชิกและเกษตรกร
ทั่วไปมีความไว้วางใจใน
ระบบของสหกรณ์ใน
การรวบรวมผลผลิต 

- ผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจใน
การท าให้ สหกรณ์ ร่วมมือ
ในการรวบรวมผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ของสมาชิก
และจ าหนา่ยออกไป 

เป็นต้นแบบและแหล่ง
เรียนรูด้้านเกษตรอินทรีย์
เกษตรผสมผสาน และการ
เพิ่มผลผลิต ที่ให้ผู้ทีส่นใจ
มาศึกษาและขยายผล
ต่อไป 

ได้มีการเช่ือมโยงองค์
ด้านธุรกิจ  ศรร. และ 
ศพก. ในการรวบรวม
ผลผลติการเกษตร 

 


