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Abstract 
The purposes of this study were the biography and the successful operation of Credit Union 

Limited, Phetchaburi Province of Assistant Professor Suwit Pheerpong.  The researcher gathered 
the information by documenting and interviewing his family, his relatives, local leader, government 
workers and other people who know him. Then presented by analysis and description. 

Suwit Pheerpong was born on December 20, 1938 at Nongputtha Village, Moo 9, Donyang 
District, and Meuang in Phetchaburi Province. His father names Aun Pheerpong and mother’s Au 
Pheerpong.  He is the third of 6 siblings.  He married with Mrs.Sum- ang Pheerpong and he had a 
son and a daughter.  When he was young, he was a excellent student. He was kids living in temples 
because his family was poor.  In primary school, he studied in Wat Phriang School.  He graduated 
with Bachelor's Degree, Bachelor of Education Program in Science-Biology (B.Ed.) from 
Srinakharinwirot University.  

His character is a good person, human relations, selflessness, self-discipline, self-
discipline, serious work and like to plant a tree. 

His pride awards include: 1) National Cooperative Cooperative 2011 Department of 
Cooperative Promotion from the Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2) Outstanding Rural 
Development Member of the Year 1995, 3) The National Elderly of the Year 2015 from the 
National Association of the Elderly of Thailand In the King's patron. Princess Srinakarin, and  
4) Ph.D. Management of Phetchaburi Rajabhat University Academic Year 2558. 

He used the 4M management model, including Man, Money, Materials and Management 
for management of Credit Union Cooperative in Phetchaburi Province and he organized various 
activities for member of Credit Union Cooperative in Phetchaburi Province.  

Keywords: Credit Union Limited, The Biography, The Successful Operations 
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บทที ่1  
บทนํา 

 
ความสําคญัของปัญหา 

จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีมีการนาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานคน ทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น เกิดภาวะการวา่งงาน เศรษฐกิจตกตํ่า ผูป้ระกอบการรายยอ่ยตอ้งเลิก
กิจการ ผูทุ้กขย์ากมีความเดือดร้อนและเร่ิมแสวงหาหนทางช่วยตนเองและร่วมมือกนัช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั จึงเป็นแหล่งท่ีมาของความคิดการก่อตั้งระบบสหกรณ์ข้ึน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) 
การสหกรณ์ในประเทศไทย เร่ิมข้ึนในปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 และจดัตั้งเป็นสหกรณ์แห่งแรก คือ 
สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จาํกดัสินใช ้ณ ทอ้งท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2459 (นิรันดร์ อ่อนนุ่ม และคณะ, 2557) และไดมี้การพฒันามาอย่างต่อเน่ืองจากการ
สนับสนุนของภาครัฐตามลาํดับ  ปัจจุบนัจาํนวนสหกรณ์ในประเทศไทยมีทั้ งหมด 8,173 แห่ง 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) แต่อัตราการเติบโตของจาํนวน
สหกรณ์ทั้งหมดในประเทศไทย มีลกัษณะผนัผวน เร่ิมมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 2549 แต่กลบัเพิ่มข้ึน
ในปี 2552 และลดลงในปี 2553-2554 แต่กลบัเพิ่มข้ึนในปี 2555-2556 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลง 
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากสถิติอตัราการเติบโตของจาํนวนสหกรณ์ในประเทศไทยปี 
2549-2558 อตัราการเติบโตของสหกรณ์ภาคการเกษตรโดยเฉล่ียมีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ 
0.48 ลดลงตํ่าสุดในปี 2551 มีแนวโน้มสูงข้ึนในช่วงปี 2552-2553 ในปี 2554 ลดตํ่าลง แต่เพิ่มข้ึน
ช่วง 2555-2556 และมีแนวโนม้ลดตํ่าลงตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา และอตัราการเติบโตของสหกรณ์
นอกภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 2.92 ซ่ึงเติบโตสูงสุดในปี 2549 และมีแนวโนม้ลดตํ่าลงเร่ือยๆ มา 
ในช่วงปี 2549-2553 กลบัเพิ่มข้ึนในปี 2554 และลดลงในปี 2555 แต่กลบัเพิ่มข้ึนอีกเลก็นอ้ยในช่วง
ปี 2556-2557 และลดตํ่าลงมากในปี 2558 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการสหกรณ์ใน
ประเทศไทย  

และจากผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการดา้นการสหกรณ์ไดส้รุปว่าคนในชาติบางส่วน
ยงัไม่เขา้ใจหลกัการสหกรณ์ และไม่ตระหนกัเห็นความสาํคญัของสหกรณ์จึงไม่เขา้มามีส่วนร่วม
อย่างท่ีควรจะเป็น เกิดการช่วงชิงตลาดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกนักบัสหกรณ์ กรอบภารกิจของ
สหกรณ์ยงัคงเป็นแบบต่างคนต่างทาํไม่มีแผนการดาํเนินงานเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในภาพรวม
ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐยงัขาดเป้าประสงค์และตัวช้ีวดัท่ีชัดเจน มีการ
ดาํเนินการแบบแยกส่วนไม่มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ และในทางปฏิบติัของสหกรณ์ยงัตอ้งพึ่งพิง
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ภาครัฐโดยเฉพาะเงินทุนและขอ้เรียกร้องต่างๆ จึงไม่สามารถเป็นองคก์รพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งท่ีควร
จะเป็น ส่งผลทาํให้ขาดความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ การตดัสินใจ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจาก
นโยบายของภาครัฐ (ดวงพร หชัชะวณิช และบญัชา ชลาภิรมย,์ 2554)  

ขบวนการสหกรณ์เป็นแนวทางหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจและสังคมไทย เห็นไดจ้าก
การท่ีสหกรณ์ไดด้าํเนินการมาครบ 100 ปี ในปี 2559 สามารถนาํสหกรณ์เขา้ใชใ้นการแกปั้ญหาของ
ชุมชนและทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกต่างๆ เช่น การแกปั้ญหาราคาสินคา้เกษตร
ตกตํ่า การแกปั้ญหาหน้ีสินของขา้ราชการ เป็นตน้ โดยปัจจุบนัสหกรณ์แบ่งเป็น 7 ประเภท คือ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออม
ทรัพย ์และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ตามกฎกระทรวงกาํหนดประเภทสหกรณ์ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
122 ตอนท่ี 63 ก, 2548 : 1) จากขอ้มูลผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท
ในปี  2557 พบว่ามีสมาชิกรวมทั้ งหมดประมาณ  11.58 ล้านคน  มีเ งินทุนดําเนินงานทั้ ง ส้ิน 
2,173,966.87  ลา้นบาทและมีมูลค่าในการดาํเนินธุรกิจรวมทั้งส้ิน 1,850,430.42 ลา้นบาท เงินออม
ของสมาชิกทั้งส้ิน 1,410,876.81 ลา้นบาท สมาชิกของสหกรณ์ให้ความสาํคญักบัธุรกิจการให้กูย้ืม
กบัการรับฝากเงินมากท่ีสุด ร้อยละ 63.12 และร้อยละ 27.95 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2558) 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเป็นสหกรณ์ 1 ใน 7 ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย จาก
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 พบว่ามีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 1,174 แห่ง มีสมาชิกสามญัและ
สมทบจาํนวน 923,271 คน และ 422,496 คน ตามลาํดบั สินทรัพยร์วม 52,734,422,900.62 บาท เงิน
รับฝาก 31,949,414,915.97 บาท และทุนเรือนหุ้น 24,080,658,559. 51 บาท (ชุมนุมสหกรณ์เครดิต 
ยเูน่ียนแห่งประเทศไทย, 2558) นบัไดว้่าเป็นสหกรณ์ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการช่วยเหลือชุมชนและ
สมาชิกสหกรณ์ โดยสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจัดตั้ งข้ึนโดยความสมัครใจของสมาชิกท่ีอยู่ในวง
สัมพนัธ์เดียวกนั เช่น ชุมชนเดียวกนั ประกอบอาชีพแบบเดียวกนั หรืออยู่ในสถาบนัการศึกษา
เดียวกนั ดาํเนินการภายใตห้ลกัประชาธิปไตย คือ หน่ึงคนหน่ึงเสียง สมาชิกจะสะสมทรัพยร่์วมกนั
เพื่อเป็นทุนดาํเนินการใหส้มาชิกท่ีมีความเดือดร้อนเป็นผูกู้ย้มืนาํไปใช ้คณะกรรมการบริหารไดรั้บ
การเลือกตั้งจากสมาชิก และโดยสมาชิกของสหกรณ์เอง ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บการจดัสรร
สู่มวลสมาชิกในรูปแบบของดอกเบ้ีย เงินปันผล และสวสัดิการต่าง ๆ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งอยู่ในตาํบลสามพระยา อาํเภอ
ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นท่ีในการจดัการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ และทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมในภูมิภาคตะวนัตก เม่ือพิจารณาในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีแลว้พบว่าสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนของจงัหวดัเพชรบุรีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากมีจาํนวนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจาํนวน 70 แห่ง
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โดยประมาณ มีสมาชิกสามญั สมทบ องค์กรอ่ืน และกลุ่มสะสมจาํนวน 227,113 คน 6,523 คน 
1,162 องค์กร และ 42 กลุ่ม ตามลาํดับ สินทรัพยร์วม 6,319,818,226.38 บาท (ร้อยละ 11.98 เม่ือ
เทียบกบัทั้งประเทศ) เงินรับฝาก 3,044,295,202.82 บาท (ร้อยละ 9.53 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) และ
ทุนเรือนหุน้ 2,247,154,580.00 บาท (ร้อยละ 9.53 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) ถือไดว้่าจงัหวดัเพชรบุรี
มีขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีเขม้แขง็และการดาํเนินเงินท่ีย ัง่ยนื 

ความสําเร็จของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนของจงัหวดัเพชรบุรี เกิดจากความ
ร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีบุคคลสาํคญัท่ีมีส่วนในการผลกัดนัให้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนดงักล่าวประสบความสาํเร็จและไดรั้บการยอมรับ นัน่คือ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง 
นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 สาขาวิชาวิชาการสหกรณ์ ปัจจุบนัเป็นท่ีปรึกษาชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี และท่ีปรึกษาสันนิบาต
สหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี ในอดีตเคยดาํรงตาํแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี โดยเป็นผูก่้อตั้งและใหค้าํปรึกษาในการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมาแลว้มากกวา่ 60 แห่ง 
ในดา้นวิชาการนั้น เป็นผูมี้ผลงานมากมายทั้งการเขียนตาํรา เอกสาร และการวิจยัในดา้นสหกรณ์  

ด้วยเหตน้ีผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอัตชีวประวติัและผลงานด้านขบวนการ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง ผลการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการรวบรวมอตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
อยา่งเป็นระบบทางวิชาการ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจและเป็นการเผยแพร่เกียรติ
ประวติัของบุคคลท่ีไดส้ร้างคุณประโยชน์ดา้นสหกรณ์ในจงัหวดัเพชรบุรี ตลอดจนนาํวิธีการของ
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ไปประยกุตป์รับใชใ้นการพฒันาขบวนการสหกรณ์อ่ืนๆ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาอตัชีวประวติัผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 

2554  
2. เพื่อศึกษาผลงานด้านขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ของผูช่้วย

ศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้กาํหนดขอบเขตด้านเน้ือหาไว  ้
ดงัต่อไปน้ี 
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1) อัตชีวประวติัของผูช่้วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง ผูว้ิจัยจะศึกษาในประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี 

1.1) ชาติภูมิ 
1.2) ปฐมวยั 
1.3) การศึกษา 
1.4) ชีวิตครอบครัว 
1.5) อุปนิสยัและบุคลิกภาพ 
1.6) ผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บ 

2) ผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารย ์
สุวิทย ์เปียผอ่ง ผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้ในประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

2.1) การจดัการการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.2) บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.3) กิจกรรมเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.4) เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 

2. ขอบเขตดา้นวิธีการ การสาํรวจและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสาํรวจและศึกษา
เอกสารท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเอกสารต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมจากการทาํงานและชีวิตความเป็นอยู ่

3. ประชากรในงานวิจัยประกอบด้วยบุคคลในครอบครัว  ญาติพี่น้อง บุคลากรใน
สถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผูน้าํทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีองคก์ร
ภาครัฐ และบุคคลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัอตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 

4. ระยะเวลาท่ีทาํการวิจยั และสถานท่ีทาํการเกบ็ขอ้มูล เร่ิมวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
จนถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวม 1 ปี 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. สามารถรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 อยา่งเป็นระบบ ซ่ึง
องคก์ารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนใจสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการพฒันา
ชุมชนหรือสงัคมต่อไปได ้
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2. เป็นการเผยแพร่เกียรติประวติัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่
บุคคลท่ีสนใจทัว่ไปมากข้ึน ในฐานะนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 และในฐานะท่ีเป็นผู ้
สร้างสรรคผ์ลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีให้ประสบความสําเร็จ 
ตลอดจนการเป็นตน้แบบแห่งการปฏิบติัแก่อนุชนรุ่นต่อไป 

3. ทาํใหน้กัวิชาการเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการศึกษาอตัชีวประวติัและผลงานของบุคคล
สาํคญัภายในทอ้งถ่ิน และเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะศึกษาบุคคลสาํคญัในแหล่งอ่ืนๆ ต่อไป 

4. สามารถอา้งอิงขอ้มูลจากผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีในแวดวงวิชาการ และสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนัน้ีไดต่้อไป 

 
 

นิยามศัพท์  

อตัชีวประวติั หมายถึง ความเป็นมาของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย  ์เปียผ่อง ซ่ึงจาํแนก
ออกเป็นดา้นต่างๆ เช่น ชาติภูมิ ปฐมวยั การศึกษา ชีวิตครอบครัว อุปนิสัยและบุคลิกภาพ และ
เกียรติคุณท่ีไดรั้บ 

ผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน หมายถึง งานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง ซ่ึงจาํแนกออกเป็นการจดัการการ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กิจกรรมเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียน และเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้วรรณกรรม และรวบรวมสาระสาํคญัต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีและในประเทศไทย ตลอดจนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย 

2. แนวคิดเก่ียวกบัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 

3. แนวทางการศึกษาอตัชีวประวติั 

4. เอกสารท่ีเก่ียวกบัอตัชีวประวติัและผลงงานของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย  

 

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นสหกรณ์อเนกประสงค ์จดัตั้งข้ึนดว้ยความสมคัรใจของสมาชิกท่ี
รู้จกัคุน้เคย มีความไวว้างใจกนั อยู่ในวงสัมพนัธ์เดียวกนั เช่น อาศยัในชุมชนเดียวกนั ประกอบ
อาชีพเดียวกนั หรือในสถานท่ีเดียวกนั หรือมีกิจกรรมร่วมกนัเพื่อการรู้จกัช่วยเหลือตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกประหยดัและออม เพื่อการรู้จกัช่วยตนเองเป็นเบ้ืองตน้และเป็น
พื้นฐานในการสร้างความมัน่คงแก่ตนเองและครอบครัว (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั, 2559) 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นอีกสหกรณ์ประเภทหน่ึงตามประกาศกฎกระทรวงกาํหนด
ประเภทของสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการรวมคน เพื่อทาํกิจกรรมเร่ืองการออมและพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน ในขณะท่ีเครดิตยเูน่ียน
ไดเ้ร่ิมแพร่หลายในต่างประเทศ เม่ือคุณพ่อ บอนแนงค์ ทราบถึงคุณประโยชน์อนัมหาศาลของ
วิธีการเครดิตยเูน่ียน จึงไดส่้ง นายอมัพร วฒันวงศ ์เจา้หนา้ท่ีของสมาคม ศูนยก์ลางเทวา ไปศึกษา
งานพฒันาและ เครดิตยเูน่ียน ณ สถาบนัเซียร์โซลิน ประเทศ ฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 1 ปี (2507–2508) 
จึงได้กลบัมาจุดประกายเครดิตยูเน่ียนข้ึนในประเทศไทย โดยพยายามชักชวนรวมกลุ่มคนใน
แนวคิดใหม่ของการพฒันาวิธีการน้ีแก่ชาวบา้นในชุมชนท่ีตั้งของสมาคม จนกระทัง่สามารถจดัตั้ง 
"กลุ่มเครดิตยเูน่ียน แห่งศูนยก์ลางเทวา" ในประเทศไทยเป็นแห่งแรกเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2508 
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ดว้ยจาํนวน สมาชิกเร่ิมตน้คร้ังแรกจาํนวน 13 คน จาํนวนเงินทุนรวม 360 บาท และไดแ้พร่ขยายการ
จัดตั้ งสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศไทยข้ึนเป็นจํานวนมากภายใต้ปรัชญาและ
อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ท่ีมุ่งจะพฒันาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตาม
หลกัการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ ซ่ึงประโยชน์ท่ีสมาชิกจะ
ไดรั้บ มีดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นคนรู้จกัประหยดัและออม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจดัตั้งในชุมนุมของสมาชิก สมาชิก
ของสหกรณ์จึงมีท่ีสะสมเงินท่ีสะดวกและรวดเร็วไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินท่ีไกลๆ 
แมมี้เงินจาํนวนนอ้ยหรือมากกต็าม สมาชิกกส็ามารถท่ีจะสะสมได ้

2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน เม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจาํเป็นท่ีจะต้องใช้
จ่ายเงินสมาชิกมีสิทธิท่ีจะขอกูเ้งินจากสหกรณ์ไดใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรม 

3. สร้างความมัน่คงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแต่ละแห่งจะจดัให้มี
บริการในรูปแบบต่างๆแลว้แต่ความตอ้งการของสมาชิกและเงินทุนท่ีสหกรณ์มีอยู ่ซ่ึงมีส่วนสร้าง
ความมัน่คงใหเ้กิดข้ึนแก่ครอบครัวและสมาชิก 

4. สามารถพฒันาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนช่วยใหป้ระชาชนใน
ชุมชนเกิดการประหยดัและออม เพื่อสร้างกองทุนข้ึนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือบาํบดัความทุกขร้์อนท่ี
เกิดข้ึน เพื่อให้รู้จกัการแกไ้ขและตดัสินใจช่วยเหลือกนัในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผูน้าํใน
ชุมชน 

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 โดยรวมทัว่
ประเทศ มีจาํนวนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนประมาณ 1,168 แห่ง จาํนวนสมาชิกรายบุคคล จาํนวน 
1 ,300,215 คน  สถานการทางการเ งินของสหกรณ์ /กลุ่มเครดิตยูเ น่ียนทั่วประเทศไทย  มี 
จํานวนสินทรัพย์รวมประมาณ  65,923,569,119.66 บาท  จํานวนลูกหน้ีเ งินกู้รวมประมาณ 
49,734,106,600.99 บาท จาํนวนเงินรับฝากรวมประมาณ 35,768,546,809.78 บาท จาํนวนทุนเรือน
หุ้นรวมประมาณ 27,639,930,159.36 บาท (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั, 
2560) 

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในประเทศจาํแนกออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) พื้นท่ีภาค  
2) จงัหวดั 3) สามญั 4) สมทบแบ่งออกเป็นเครดิตยเูน่ียนและองคก์รอ่ืนๆ และ 5) กลุ่มเครดิตยเูน่ียน
สะสม ซ่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจาํนวนรวมมากท่ีสุด จาํนวน 321 แห่ง รองลงมาคือภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออก ตามลาํดบั จาํนวน 288, 274, 149 และ 70 แห่ง 
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สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในประเทศจาํแนกออกเป็น 4 กลุ่มย่อย 
ไดแ้ก่ 1) สามญั 2) สมทบ 3) องคก์รอ่ืนๆ และ 4) กลุ่มฯสะสม ซ่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
จาํนวนรวมมากท่ีสุด จาํนวน 332,042 คน รองลงมาคือภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออก ตามลาํดบั  

ภาคกลางมีจาํนวนสินทรัพยร์วม ประมาณ 28,799,206,296.74 บาท จาํนวนลูกหน้ีเงินกูร้วม 
ประมาณ 23,372,679,947.90 บาท จาํนวนเงินรับฝากรวม ประมาณ 22,168,907,290.65 บาท และ
จาํนวนทุนเรือนหุ้นรวม ประมาณ 13,185,334,727.32 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบั
ทุกภาคส่วนของประเทศ 

ซ่ึงสถิติท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เม่ือเทียบในส่วนของจงัหวดัแลว้ จงัหวดัเพชรบุรี มีสถิติ
สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนภายในจงัหวดั จาํนวนมากถึง 66 แห่ง นบัว่าสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน 
ของจงัหวดัเพชรบุรีมีความน่าสนใจ  

 
2. แนวคดิเกีย่วกบัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี  

เครดิตยูเน่ียนของจงัหวดัเพชรบุรี โดยการสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีได้
จดัตั้งเครดิตยูเน่ียนแห่งแรกในปี พ.ศ.2523 ช่ือ กลุ่มเครดิตยูเน่ียนวดัใหม่ธรรมรังษี ปัจจุบนั คือ 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธรรมรังษี จาํกดั โดยมีสมาชิกประมาณ 5,500 คน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 
100 ลา้นบาท  (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และชมรมเครดิตยเูน่ียนจงัหวดัเพชรบุรี, 2553 : 3) 

อาจารยถ์นิม นิลกลดั ท่ีปรึกษาชมรมเครดิตยูเน่ียน จงัหวดัเพชรบุรี (มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี และชมรมเครดิตยเูน่ียนจงัหวดัเพชรบุรี, 2553 : 47-49) กล่าวว่า ในระยะแรกชาวบา้ยยงัไม่
เขา้ใจไม่มัน่ใจในเครดิตยูเน่ียน เข็ดขยาดกบัการกูน้อกระบบ และยงัมีธนาคารท่ีเป็นระบบและ
ปลอดภยักว่าอยูใ่กลเ้คียงกบัหมู่บา้น ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการก่อตั้งเครดิตยเูน่ียน แต่คณะ
ผูก่้อตั้งก็ไม่ละความพยายามโดยมีปณิธานแน่วแน่ว่าจะทาํให้สําเร็จตามเป้าหมาย จึงอาศยัความ
ซ่ือตรง ความซ่ือสัตย ์ความสนิทสนม ความสัมพนัธ์ส่วนตวั ไปพูดคุยกบัผูป้กครองท่ีเป็นศิษยเ์ก่า
พ่อคา้ และประชาชน ในช่วงเวลากลางคืนของวนัเสาร์และอาทิตย ์ใช้ระยะเวลาหลายเดือน จึง
สามารถรวบรวมคนไดป้ระมาณ 40-50 คน โดยเชิญผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง และอาจารย์
ชาํนาญ อ่ิมสะอาด มาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเครดิตยเูน่ียนเพิ่มเติม จนสามารถจดัตั้งกลุ่มเครดิตยู
เน่ียน “รวมนํ้ าใจท่ายาง” ไดส้าํเร็จเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2525 และประมาณปี พ.ศ.2529-2530 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน กลุ่มเครดิตยเูน่ียนไดร้วมตวักนัตั้งเป็งองคก์รชาวบา้น เรียกวา่ “ชมรมเครดิตยู
เน่ียนเพชรบุรี” เพื่อเป็นศูนยร์วมในการเผยแพร่และจดัตั้งส่งเสริมและพฒันาเครดิตยเูน่ียนชนบทใน
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ชุมชนเมืองเสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ มีทศันคติท่ีดีในการ
สร้างสรรคแ์ละพฒันางานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ในระยะน้ีไดเ้พิ่มทั้งสมาชิกและเงินหุ้น เงินฝาก
มากข้ึน คณะกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจขบวนการเครดิตยเูน่ียนดีข้ึนมาก ทาํให้เครดิตยเูน่ียนใน
จังหวดัเพชรบุรีมีความมั่นคงเกิดความเช่ือมั่น เป็นท่ียอมรับของสมาชิกและเป็นท่ียอมรับใน
ขบวนการเครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย  

นายสตปภษั ตั้งชู ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ/รักษาการผูจ้ดัการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั สาขาจงัหวดัเพชรบุรี (มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และชมรมเครดิตยูเน่ียน
จงัหวดัเพชรบุรี, 2553 : 54) กล่าวว่า จงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีไดมี้การนาํแนวคิดเร่ืองสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม นาํไปสู่การกินดีอยู่ดี
ของประชาชน และไดก่้อตั้งข้ึนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2522 โดยผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปีย
ผ่อง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิวตั กล่ินงาม และผูช่้วยศาสตราจารยบ์วัเงิน พาทีทิน อาจารยจ์าก
วิทยาลยัครูในสมยันั้น หรือมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีในขณะน้ี ไดเ้ขา้รับการอบรมเร่ืองเครดิตยู
เน่ียนจากการสัมมนาวิทยาลยัครูทัว่ประเทศ ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั 
และไดน้าํความรู้ดงักล่าวมาปรึกษาหารือกบัพระครูอนุกูลประชากิจ (เจา้อาวาสวดัธรรมรังษี) เพื่อ
การจดัตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน ณ วดัธรรมรังสี เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2523 โดยตั้งช่ือกลุ่มว่า 
“กลุ่มเครดิตยเูน่ียนใหม่ธรรมรังสี” ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นกลุ่มเครดิตยเูน่ียนแห่งแรกในจงัหวดัเพชรบุรี 
โดยมีสมาชิกคร้ังแรก จาํนวน 66 คน รวมเงินทุนเรือนหุน้จาํนวน 1,550 บาท และไดข้อจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย  ์เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2535 ใช้ช่ือว่า 
“สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนธรรมรังสี จาํกดั” จนถึงในขณะน้ี 

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนของสาขาจงัหวดัเพชรบุรีท่ีไดมี้การรวบรวมสาํหรับปีส้ินสุด ณ 
30 เมษายน 2561 พบว่ามีการจดัตั้งกระจายอยู่ทุกอาํเภอทัว่ทั้งจงัหวดั ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอ 
ท่ายาง อาํเภอบา้นลาด อาํเภอเขายอ้ย อาํเภอแก่งกระจาน อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอชะอาํ และ
อาํเภอบา้นแหลม โดยมีจาํนวนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนทั้งส้ิน 45 แห่ง เม่ือแยกเป็นรายอาํเภอ
แลว้ พบว่า อาํเภอเมืองเพชรบุรี อาํเภอบา้นลาดและอาํเภอท่ายาง เป็นอาํเภอท่ีมีสหกรณ์/กลุ่มเครดิต
ยเูน่ียนมากท่ีสุด ประมาณ 9 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทั้งจงัหวดั 
รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอชะอาํ ประมาณ 8 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 17.78 ของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
เน่ียนทั้งจงัหวดั  รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอเขายอ้ย และอาํเภอแก่งกระจาน มีจาํนวนสหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนประมาณ 4 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 8.89 ของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทั้งจงัหวดั 
และอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง กบัอาํเภอบา้นแหลม มีจาํนวนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจาํนวนนอ้ย
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ท่ีสุด ประมาณ 1 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 ของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนทั้งจงัหวดัเพชรบุรี 
ตามลาํดบั (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาจงัหวดัเพชรบุรี, 2561) 

จากสถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนของจงัหวดัเพชรบุรี ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 จงัหวดั
เพชรบุรี มีจาํนวนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนประมาณ 66 แห่ง โดยประมาณ มีสมาชิกสามญั สมทบ 
องคก์รอ่ืน และกลุ่มสะสม จาํนวน 199,421 คน (ร้อยละ 17.60 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) 4,631 คน 
(ร้อยละ 3.85 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) 839 องคก์ร (ร้อยละ 2.19 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) และ 50 
กลุ่ม (ร้อยละ 0.58 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) ตามลาํดบั จาํนวนสมาชิกรายบุคคล จาํนวน 204,941 
คน (ร้อยละ 14.76 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ) มีจาํนวนสินทรัพยร์วม ประมาณ 7,442,968,262.08 
บาท (ร้อยละ 11.29 เม่ือเทียบกับทั้ งประเทศ เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 0.94 (ร้อยละ 10.35)) 
จาํนวนลูกหน้ีเงินกูร้วม ประมาณ 4,905,121,348.19 บาท (ร้อยละ 9.86 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ 
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 2.29 (ร้อยละ 7.57)) จาํนวนเงินรับฝากรวม ประมาณ 3,883,350,603.36 
บาท (ร้อยละ 10.86 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ 1.07 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ (ร้อยละ 9.79)) และ
จาํนวนทุนเรือนหุ้นรวม ประมาณ 2,620,852,799.00 บาท (ร้อยละ 9.48 เม่ือเทียบกบัทั้งประเทศ  
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 0.26 (ร้อยละ 9.22)) ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัทุกจงัหวดั
ของประเทศ (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2560) และ (ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2559) และเม่ือวิเคราะห์ถึงการขยายตวัของสหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา คือระหว่าง ปี พ.ศ.2555-2558 พบว่ามีอตัรา
การเพิ่มข้ึนของสมาชิกทุกปี ปีละประมาณ 10,562  8,077 และ 8,087 ราย ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 
4.94, 3.60 และ 3.48 ตามลาํดบั  จึงถือไดว้่าจงัหวดัเพชรบุรีมีขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่ีแขม้
แขง็และการดาํเนินงานท่ีย ัง่ยนื  

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีการจาํแนกตามขนาดของสหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยเูน่ียนในสาขาจงัหวดัเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 4 ขนาด ไดแ้ก่ 1) ขนาดใหญ่มาก 2) ขนาดใหญ่ 
3) ขนาดกลาง และ 4) ขนาดเลก็ มีจาํนวนประมาณ 37 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 62.71 ของทั้งจงัหวดั), 
18 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 30.51 ของทั้งจงัหวดั), 3 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของทั้งจงัหวดั), และ 1 
แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของทั้งจงัหวดั) ตามลาํดบั (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย 
จาํกดั, 2559) 

สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีการจาํแนกตามลกัษณะของสถานท่ีตั้ง
ของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในสาขาจังหวดัเพชรบุรี มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท  
2) ชุมชนเมือง และ 3) สถานประกอบการ/โรงงาน มีจาํนวนประมาณ 44 (คิดเป็นร้อยละ 74.58 ของ
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ทั้งจงัหวดั), 13 (คิดเป็นร้อยละ 22.03 ของทั้งจงัหวดั), และ 2 (คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของทั้งจงัหวดั) 
ตามลาํดบั (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2559) 

ซ่ึงข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเพชรบุรี 
สหกรณ์/กลุ่ม หนองขานาง มีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุด ประมาณ 12,449 คน เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 
จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08  มีสินทรัพยม์ากท่ีสุด ประมาณ 642,197,653.27 บาท เพิ่มข้ึน
จากปีท่ีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 4.46  มีทุนเรือนหุ้นมากท่ีสุด จาํนวน 216,395,660 หุ้น เพิ่มข้ึนจากปีท่ี
แลว้ คิดเป็นร้อยละ 2.86  ส่วนสหกรณ์/กลุ่ม บา้นหนองกระทุ่มพฒันา มีรายไดธุ้รกิจสูงประมาณ 
17,098,509.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 89.75  สหกรณ์/กลุ่ม โรงเรียนวดัหนองแก มี
จาํนวนเงินรับฝากมากท่ีสุด ประมาณ 402,680,333.47 บาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 4.75 
ตามลาํดบั (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2559) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีดงักล่าว สรุปไดว้่า การ
ดาํเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีสามารถจดัการสมาชิกท่ีมีความแตกต่างและมี
ความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล แสดงถึงศักยภาพของสมาชิกและเงินทุนจาํนวนมาก 
สะทอ้นให้เห็นถึงการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมและความเขม้แข็งของขบวนการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นสหกรณ์ต้นแบบ ทาํให้สหกรณ์อ่ืนๆ สามารถยึดถือเป็น
แบบอยา่งได ้ 

 
3. แนวทางการศึกษาอตัชีวประวตัิ  

การศึกษาชีวประวติัของบุคคลสําคญั หรือผูท่ี้มีผลงานดีเด่นในดา้นต่าง ๆ ไดมี้ผูศึ้กษาไว้
จาํนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาชีวประวติัควบคู่กบัการศึกษาผลงานของบุคคล ซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไปตามขอ้มูลของผูเ้ป็นเจา้ของประวติั และผลงานของบุคคลนั้น ๆ มีนกัวิชาการหลาย
คนไดก้ล่าวถึงแนวทางในการศึกษาชีวประวติัของบุคคลไว ้ซ่ึงพอจะประมวลไดด้งัต่อไปน้ี 

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (2528 : 3) ไดอ้ธิบายถึง การศึกษาเก่ียวกบัชีวิตและผลงาน
ของบุคคลสาํคญั พอสรุปไดว้า่ การศึกษาการดาํเนินชีวิตของบุคคลสาํคญัท่ีไดส้ร้างคุณงามความดีท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การประสบความสําเร็จในชีวิต ส่งผลให้ประเทศชาติ
พฒันากา้วหนา้ในดา้นต่างๆ นั้น ควรค่าท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูให้เป็นตน้แบบสาํหรับเยาวชน
ของชาติและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจไดศึ้กษาในหลกัการดาํเนินชีวิต แนวคิดในการทาํงาน คุณธรรมท่ี
ยดึเหน่ียวจิตใจ และผลงานอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
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ดวงใจ ไทยอุบุญ (2554 : 253) ไดนิ้ยามถึงการเขียนชีวประวติัไวว้า่ ชีวประวติั คือ เร่ืองราว
เก่ียวกบัชีวิตของบุคคล การเขียนชีวประวติัคือ การเขียนโดยนาํส่วนท่ีเป็นสาระและมีคุณประโยชน์
ต่อสังคมของบุคคลนั้นมาเล่าโดยอาศยัศิลปะในการเขียน ภาษาท่ีใชค้วรเป็นภาษามาตรฐาน หรือ
ภาษาก่ึงแบบแผน เน้ือหานั้นจะตอ้งเป็นประวติัของบุคคลท่ีน่าสนใจ อาจกล่าวถึงแรงผลกัดนัท่ีทาํ
ให้บุคคลผูน้ั้นมีชีวิตอย่างนั้น เช่น บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา การต่อสู้ และการดาํเนินชีวิต 
ทศันะ ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน หรือความลม้เหลว เป็นตน้ และในการเขียนชีวประวติัควร
คาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ควรช้ีให้เห็นว่าอตัประวติัท่ีศึกษาของบุคคลนั้นเป็นคนลกัษณะอยา่งไร เหตุผลใด
จึงเป็นเช่นนั้น 

2. เขียนโดยปราศจากอคติ 
3. เลือกเขียนประวติับุคคลท่ีน่าสนใจ เป็นแบบอย่างในการดาํเนินชีวิต ทั้งท่ีเป็น

แบบอยา่งท่ีดี และแบบท่ีไม่ควรเอาเยีย่งอยา่ง 
4. ภาษาสาํนวนควรใหไ้ดค้วามชดัเจน ชดัแจง้ กระชบัความ 

 
ลกัษณา โตวิวฒัน์ (2539 : 14) ไดบ้รรยายถึงแนวทางการศึกษาชีวประวติัไว ้พอสรุปถึงวิธี

ในการเขียนชีวประวติัไดด้งัน้ี 

1. ผูเ้ขียนตอ้งคดัเลือกประวติัของบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพิจารณาวา่ 
บุคคลนั้นเป็นคนอยา่งไร ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 

2. เป็นการเขียนเฉพาะเร่ืองของคนจริง ไม่ใชเ้ร่ืองของบุคคลสมมุติข้ึน 
3. ควรเลือกเขียนประวติัของบุคคลท่ีน่าสนใจ และเป็นบุคคลท่ีไดรั้บรางวลัระดบั 

ประเทศ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างในการดาํรงชีวิตท่ีเป็นตน้แบบท่ีดี และแบบท่ีไม่
ควรเอาเยีย่งอยา่ง แต่ส่วนใหญ่จะเลือกเฉพาะบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4. ใชศิ้ลปะทางดา้นภาษาในการเล่าให้ชวนอ่าน และไม่ควรปรุงแต่งสาํนวนเน้ือหา
ใหเ้กินจริง 

5. ผูเ้ขียนตอ้งเขียนดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ไม่มีอคติต่อบุคคลท่ีเขียนถึง และจะตอ้งมี
ความจริงใจต่อผูท่ี้ผูเ้ขียนกาํลงัศึกษาชีวประวติั 

 
เสนีย ์ วิลาวรรณ และคณะ (2533 : 51) ไดก้ล่าวถึง การศึกษาชีวประวติัของบุคคลไว ้สรุป

ไดว้า่ ชีวประวติั คือ เร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัชีวติของบุคคล การเขียนชีวประวติัมี 2 วิธี คือ การเขียน
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ชีวประวติัของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงเรียกว่า อตัชีวประวติั และการเขียนชีวประวติัของบุคคลอ่ืน ชีวประวติั
ทั้งสองวิธี มีหลกัการเขียนดงัน้ี 

1. เลือกเฉพาะเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีสาํคญั ๆ ของบุคคลนั้น 
2. เรียงเน้ือเร่ืองตามลาํดบัเวลาเป็นช่วงของระยะเวลา แต่อาจการเขียนอา้งถึงเร่ืองราว

หรือเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต หรือผลท่ีปรากฎตามมาในภายหลงักไ็ด ้
3. แทรกโวหารอธิบาย พรรณนา หรือเปรียบเทียบตามความเหมาะสม 
4. แสดงขอ้คิดเห็นประกอบตามความเหมาะสม แต่ระวงัอยา่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 
วิสาข ์จติัวตัร์ (2528 : 43) ไดอ้ธิบายถึง ลกัษณะของชีวประวติับุคคลสาํคญั พอสรุปไดว้่า 

ชีวประวติั เป็นเร่ืองราวประวติัของบุคคลสาํคญั ซ่ึงผูเ้ขียนไดร้วบรวมสาระขอ้เท็จจริง และขอ้มูล
จากเอกสารต่างๆ แลว้เรียบเรียงข้ึนอยา่งมีศิลปะ ทาํให้ผูอ่้านเกิดความสนใจติดตามเน้ือเร่ือง โดยมี
องคป์ระกอบต่างๆ ของการเขียน ไดแ้ก่ ประวติั ลกัษณะนิสัยในชิวิตประจาํวนั ประสบการณ์ตั้งแต่
เร่ิมต้นท่ีบุคคลนั้นได้พบกับปมปัญหาอุปสรรคและความยากลาํบาก จุดคล่ีคลาย วิธีการหรือ
คุณลกัษณะในตนเองท่ีสามารถชนะอุปสรรคเหล่านั้นได ้เช่น ความกลา้หาย ความอดทน ความ
เพียรพยายาม และความเสียสละ และจุดจบของเร่ือง ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของบุคคลนั้น สะทอ้น
ความคิดใหผู้อ่้านเกิดความนิยมชมชอบบุคคลสาํคญัดงักล่าว แลว้เกิดการยดึถือเป็นตน้แบบเพ่ือการ
ประสบความสาํเร็จในชีวิต 

 
ธวชั ปุณโณทก (2527 : 67) ไดบ้รรยายถึงลกัษณะของการเขียนชีวประวติั พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. เจา้ของชีวประวติัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีหลกัการ มีอุดมคติในการดาํเนินชีวิตและ
ประสบความสาํเร็จในชีวิต มีความวิริยะอุตสาหะในการท่ีจะเผชิญต่ออุปสรรคจน
ประสบความสาํเร็จ ตลอดจนยดึมัน่ในปรัชญาชีวิตของตนเองอยา่งแน่วแน่ 

2. มีทศันะท่ีดีต่อสงัคมและเลง็เห็นถึงความสาํคญัของชีวิต สงัคม และประเทศชาติ 
3. ปรัชญาชีวิต ทศันะต่อสังคม อุดมคติ ตลอดจนความสําเร็จในชีวิตของเจา้ของ

ชีวประวติั ควรเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี 
4. วิเคราะห์ให้เห็นถึงปัจจัยท่ีทาํให้เจ้าของชีวประวติัประสบความสําเร็จ หรือ

ลม้เหลว และช้ีใหผู้อ่้านทราบเพ่ือเป็นแนวคิดในการสร้างอนาคตของผูอ่้าน 
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อุดม หนูทอง (2523 : 125) ไดก้ล่าวถึงแนวการเขียนชีวประวติัไว ้พอสรุปไดว้่า การเขียน
ชีวประวติัของบุคคลจะตอ้งระวงัถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล มีความเท่ียงธรรมในการเขียน ไม่ควร
กล่าวในเชิงยกยอ่งหรือตาํหนิมากเกินไป การเขียนชีวประวติัมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 

1. เขียนตามลาํดบัเหตุการณ์ ตามช่วงเวลา  
2. เขียนโดยจดัลาํดบัเร่ืองเป็นประเดน็ เช่น กาํเนิด การศึกษา ครอบครัว หนา้ท่ีการงาน 

ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ อุดมคติชีวิต เป็นตน้ 

สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ (2522 : 100-101) ได้บรรยายถึงแนวการศึกษาชีวประวัติและ
อตัชีวประวติัไวส้รุปไดว้่า ประวติั คือ เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตของบุคคลจริง ส่วนอตัชีวประวติั คือ 
ประวติัส่วนตวัของผูเ้ขียนเอง  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. รูปแบบ การเขียนชีวประวติับุคคล คือ การเขียนโดยวิธีการเลือกเฉพาะส่วนของ
ชีวิตท่ีเป็นประโยชน์แก่การวินิจฉยัวา่บุคคลนั้นเป็นคนอยา่งไร ใชศิ้ลปะในการเล่า
เร่ืองราวและพึงงดเวน้ส่วนท่ีควรยกเวน้ 

2. ระดบัภาษา ควรใชภ้าษามาตรฐานหรือภาษาก่ึงแบบแผน 
3. เน้ือหา เก่ียวกบัประวติับุคคลท่ีน่าสนใจ โดยกล่าวถึงองคป์ระกอบสาํคญัในชีวิต

ของบุคคลนั้นท่ีมีส่วนส่งเสริมหรือผลกัดนัให้ตอ้งเป็นไปอยา่งนั้น เช่น การศึกษา 
วิธีการต่อสู ้กลวิธีในการดาํเนินชีวิต ผลงาน ความสาํเร็จ ความลม้เหลว เป็นตน้ 

4. กลวิธีการเขียนชีวประวติั 
4.1 มุ่งเนน้ใหเ้ห็นวา่บุคคลนั้นเป็นอยา่งไร ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 
4.2  เขียนดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ไม่มีอคติ 
4.3  เขียนเฉพาะเร่ืองของคนจริง ไม่ใช่เร่ืองของบุคคลสมมุติ 
4.4  เลือกเขียนชีวประวติับุคคลท่ีน่าสนใจ คนท่ีเป็นแบบอยา่งในการดาํรงชีวิต 
4.5  ไม่ควรปรุงแต่งสาํนวนหรือเน้ือหาใหเ้กินจริง 

 
จากแนวคิดในการศึกษาอตัชีวประวติัของนกัวิชาการดงักล่าว สรุปไดว้า่ เกณฑใ์นการเลือก

บุคคลท่ีจะศึกษาอตัชีวประวติั ประกอบดว้ย ประวติัของบุคคลท่ีน่าสนใจ บุคคลท่ีไดรั้บรางวลั 
บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งในการดาํรงชีวิตท่ีดี บุคคลท่ีประสบความสาํเร็จในแวดวงการนั้นๆ และควร
นาํเสนอโดยใชห้ลกัการทางภาษาท่ีเป็นภาษามาตรฐาน มีความชดัเจน กระชบัไดใ้จความ เขียนจาก
ความเป็นจริง แสดงขอ้คิดเห็นประกอบไดต้ามความเหมาะสมโดยปราศจากอคติ 
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4. เอกสารทีเ่กีย่วกบัอตัชีวประวตัิและผลงงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์ เปียผ่อง  

อตัชีวประวติัและผลงงานของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย  ์เปียผ่อง เป็นการรวบรวมจาก
ขอ้มูลทุติยภูมิ จากเอกสารดงัต่อไปน้ี 1) หนงัสือประวติัและผลงาน นกัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 
2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาบริหารและส่งเสริมพฒันาสหกรณ์ จดัทาํโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555), 2) เอกสารท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสมอบปริญญา
บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558 จดัทาํโดยมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี และ 3) หนงัสือท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสท่ีครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งเครดิตยเูน่ียน
ในจงัหวดัเพชรบุรี จดัทาํโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และชมรมเครดิตยเูน่ียนจงัหวดัเพชรบุรี 
ก่อนนาํมาเรียบเรียง 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง เกิดวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ซ่ึงไดส้มรสกบันาง
สาํอาง เปียผ่อง มีบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน ท่ีอยู่ สถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพครู จากวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร ระดบั พ.ม. (พิเศษมธัยม), กศ.บ. 
(การศึกษาบณัฑิต) จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ Cert.in TQM. University 
of Northrumbia Newcasstle England และประวติัการรับราชการ (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2555 : 3-11) ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 1 ประวติัการรับราชการของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
ลาํดับ  ปี พ.ศ. ประวตัิการรับราชการ 

1 2502 ครูโรงเรียนท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
2 2507 ครูโรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรคพ์านิช) จงัหวดัเพชรบุรี 
3 2512 ผูช่้วยครูใหญ่ โรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรคพ์านิช) จ.เพชรบุรี 
4 2518 อาจารยโ์ท วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 
5 2519 อาจารยโ์ท วิทยาลยัครูเพชรบุรี 
6 2528-2534 หวัหนา้คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี 
7 2538-2542 คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
8 2552-ปัจจุบนั - ฝ่ายรองผู ้อ ํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง  



15 
 

 
 

ลาํดับ  ปี พ.ศ. ประวตัิการรับราชการ 
- รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและส่งเสริมวฒันธรรม มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี  

- ท่ีปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  
- ท่ีปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
- ท่ีปรึกษาสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  
- คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- อนุกรรมการวินัยและการให้ออกจากราชการของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- ขา้ราชการบาํนาญ 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2555). ประวติัและผลงาน นกัสหกรณ์

แห่งชาติ ประจาํปี 2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาบริหารและส่งเสริมพฒันาสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (กมุภาพนัธ์), 5-6. 

 
ตารางท่ี 2 ผลงานดีเด่นของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
ลาํดับ  ปี พ.ศ. ผลงานดีเด่น 

1 2510 ริเร่ิมจดัตั้งสวสัดิการ โรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรคพ์านิช) และ
พฒันาเป็นสวสัดิการกลุ่มพฒันาเป็นตน้แบบของสวสัดิการโรงเรียน 
และกลุ่มโรงเรียนทัว่จงัหวดัและทัว่ประเทศ 

2 2518 จดัตั้งสวสัดิการคณะวิทยาศาสตร์ในวิทยาลยัครูเพชรบุรี 
3 2524 - จดัตั้งสวสัดิการคณะวิทยาการจดัการ และกาํลงัจะพฒันาเป็น

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จาํกดั 
- เป็นวิทยากรท่ีปรึกษา จดัตั้งและพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมา
นานและต่อเน่ือง โดยความร่วมมือของชมรมเครดิตยเูน่ียนเพชรบุรี
จนถึงปัจจุบนั ไดจ้ดัตั้งเครดิตยเูน่ียนข้ึนตามหมู่บา้นต่าง ๆ ทุก
ทอ้งท่ีอาํเภอ ในจ.เพชรบุรี มากกวา่ 60 แห่งมีเงินทุนหมุนเวยีนกวา่ 
4,300 ลา้นบาท 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2555). ประวติัและผลงาน นกัสหกรณ์
แห่งชาติ ประจาํปี 2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาบริหารและส่งเสริมพฒันาสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (กมุภาพนัธ์), 3-4. 



16 
 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลงานดา้นตาํราเอกสารประกอบการสอนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
ลาํดับ  ผลงานด้านตาํราเอกสารประกอบการสอน 

1 อุตุนิยมวิทยา 
2 สหกรณ์เบ้ืองตน้ 
3 หลกัการและวธีิการสหกรณ์ 
4 การจดัตั้งและการดาํเนินงานสหกรณ์ 
5 สหกรณ์รูปอ่ืน 
6 หลกัการตลาด 
7 การคา้ส่งและการคา้ปลีก 
8 การบริหารการตลาด 
9 กลยทุธ์การตลาด 
10 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 
11 การจดัการวิสาหกิจชุมชน 

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองใน
โอกาสมอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 
2558), 26. 

 
ตารางท่ี 4 ผลงานดา้นวิจยัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
ลาํดับ  ผลงานด้านวจัิย 

1 การศึกษาความเป็นไปไดก้ารจดัตั้งเครดิตยเูน่ียนในชุมชนเมือง 
2 ความคิดเห็นของขา้ราชการ 4 กระทรวงหลกั (เกษตรและสหกรณ์ มหาดไทย 

ศึกษาธิการ และสาธารณสุข) ท่ีมีต่อเครดิตยเูน่ียน 
3 การมีส่วนร่วมของเครดิตยเูน่ียนท่ีมีต่อการพฒันาชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลหนองจอก 
4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

(ทุน วช.) 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2555). ประวติัและผลงาน นกัสหกรณ์

แห่งชาติ ประจาํปี 2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาบริหารและส่งเสริมพฒันาสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. (กมุภาพนัธ์), 4-5. 
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ข้อมูลจากการศึกษาหนังสือประวติัและผลงาน นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 
สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาบริหารและส่งเสริมพฒันาสหกรณ์ ซ่ึงจดัทาํโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555) เป็นการประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อ
คดัเลือกนักสหกรณ์แห่งชาติ ตามนิยาม คุณสมบติัเกณฑ์การคดัเลือก ภายในกรอบระยะเวลาท่ี
กาํหนด โดยกาํหนดใหส้ถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย หรือผูท่ี้เคยไดรั้บการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ทั้งน้ี กรมส่งเสริม
สหกรณ์จึงมีคาํสั่ง 324/2554 ลงประกาศ ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นายสุเมธ 
ศรีจรรยา หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก หัวหน้าผูเ้ ช่ียวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการสํานักจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้าํนวยการกลุ่ม
วิจัยและพฒันาสหกรณ์เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  โดยมีหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกนัก
สหกรณ์แห่งชาติ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดรั้บเอกสารการเสนอช่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นนกัสหกรณ์แห่งชาติ
ประจาํปี 2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ จาํนวน 3 ราย และไดด้าํเนินการคดัเลือกนกัสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจาํปี 2554 ตามขั้นตอนต่าง ๆ แลว้ ปรากฏผลดงัน้ี คือ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ไดรั้บ
คดัเลือกเป็นนกัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกน้ีไดด้าํเนินชีวิต
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตมีคุณธรรมทั้งในหน้าท่ีการงานและความประพฤติส่วนบุคคล ปฏิบติังาน
ดว้ยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ืองานสหกรณ์ ยดึมัน่ในอุดมการณ์หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ และมี
ผลงานดีเด่น จึงไดรั้บการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 ซ่ึงมีขอ้มูล
รายละเอียด (กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) ดงัน้ี 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง เป็นผูก่้อตั้ง/ให้คาํปรึกษาในการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนมาแลว้มากกว่า 60 แห่ง ในดา้นวิชาการนั้น เป็นผูมี้ผลงานมากมายทั้งการเขียนตาํรา เอกสาร 
และการวิจยัในดา้นสหกรณ์ ซ่ึงชีวประวติัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง มีดงัน้ี 

การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการบาํนาญวนัละบาทเพ่ือผูสู้งวยัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3 ผลงาน (คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2558 : 34) ไดแ้ก่ 
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1. การจัดตั้ งกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาทเพ่ือผู ้สูงวัยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในทศันะของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจอก จาํกดั ปี 
2553 (ทุนมหาวิทยาลยั) 

2. การจัดตั้ งกองทุนสวัสดิการบํานาญวันละบาทเพ่ือผู ้สูงวัยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพชรบุรี (ทุนสาํนกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) มีผลทาํให้ได้รับทุนวิจัยต่อยอดจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ จาํนวนเงิน 778,750 บาท 

3. ผลงานวิจยัเร่ืองการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการบาํนาญวนัละบาท เพื่อผูสู้งวยัตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทศันะของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองจอก 
จาํกดั ไดน้าํไปเผยแพร่ในวารสารสถาบนัวิจยัญาณสังวร มหาวิทยาลยัมหามกุฎ
ราชวิทยาลยั ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2553) 

ผลงานวิจัยดังกล่าวน้ี ได้นําไปใช้ในการจัดตั้ งกองทุนสวสัดิการตาํบลโดยจัดร่วมกับ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต่าง ๆ 

- กองทุนสวสัดิการตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
- กองทุนสวสัดิการตาํบลไร่สะทอ้น อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
- กองทุนสวสัดิการตาํบลยางหยอ่ง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
- กองทุนสวสัดิการตาํบลสระพงั อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง มีบทบาทต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใน จงัหวดั
เพชรบุรีเป็นอย่างมาก เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ไดริ้เร่ิมจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัธรรมรังษี 
จาํกัด ข้ึนเป็นแห่งแรกท่ี ต.หนองพลบั อ.เมือง จ.เพชรบุรี ปัจจุบนัมีสมาชิก 6,000 คน เงินทุน
หมุนเวียนประมาณ 200 ลา้นบาท เป็นวิทยากร ท่ีปรึกษาจดัตั้งและพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมา
นานและต่อเน่ือง โดยความร่วมมือของชมรมเครดิตยเูน่ียนเพชรบุรี จนถึงปัจจุบนั ไดจ้ดัตั้งเครดิตยู
เน่ียนข้ึนตามหมู่บา้นต่าง ๆ ทุกทอ้งท่ีในจงัหวดัเพชรบุรีมากกว่า 60 แห่ง มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 
6,000 ลา้นบาท (คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2558 : 29-31) 

จากการศึกษาอตัประวติัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้าก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ เอกสารเร่ืองประวติัและผลงาน นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 
สาขาวิชาการสหกรณ์ และสาขาบริหารและส่งเสริมพฒันาสหกรณ์ จดัทาํโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555), เอกสารเน่ืองในโอกาสมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558 จดัทาํโดยมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และ



19 
 

 
 

หนังสือท่ีระลึกมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 30 ปี เครดิตยูเน่ียน จดัทาํโดยมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี และชมรมเครดิตยเูน่ียนจงัหวดัเพชรบุรี แต่เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ผูว้ิจยัจะเขา้ไปศึกษาจาก
การสมัภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มีดงัต่อไปน้ี 

พิชยั ขวญัทอง จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ สุรพล สุยะพรหม และสุพจน์ ทรายแกว้ (2557) ได้
ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อความยัง่ยนืของเศรษฐกิจชุมชน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเพื่อค
วามยัง่ยืนของเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สรุปไดด้งัน้ี วตัถุประสงค์ชัดเจน มี
เงินทุนหมุนเวียน สมาชิกพึ่งตนเองไดแ้ละสามารถชาระหน้ีได ้ภาระหน้ีสินลดลง สมาชิกมีความ
สามคัคีกนัมากข้ึน ระดบัคุณธรรมจริยธรรมสูงข้ึน ภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน มีทรัพยากรการบริหาร
เพียงพอ มีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

จิตติมา ทบันอ้ยและพิทกัษ ์ศิริวงศ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหนองขานาง จาํกดั อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า สมาชิกสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนหนองขานาง จาํกดั มีความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานวา่สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนหนองขานาง จาํกดัตอ้งคาํนึงเสมอว่าสหกรณ์ประสบความสาํเร็จไดเ้ม่ือสมาชิกไดรั้บ
ประโยชน์ทางดา้นการเงินและการบริการจากสหกรณ์ไม่นอ้ยไปกวา่สถาบนัอ่ืนๆ ดงันั้นสหกรณ์จึง
ควรปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งข้ึนตามความตอ้งการของสมาชิกทั้งในด้านการฝาก-ถอน การ
ให้บริการเงินกูแ้ละการจดัสวสัดิการอ่ืนๆ ดว้ยความรวดเร็วและเต็มใจท่ีจะให้บริการอย่างเต็มท่ี 
นอกจากนั้นควรจดัส่งเจา้หน้าท่ีเขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบติังาน การให้บริการ ตลอดจนการพฒันาและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่
ของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน นอกเหนือไปจากการเป็นสถาบนัการเงินของชุมชนสหกรณ์
แลว้ควรจดัสรรกาํไรท่ีไดใ้นแต่ละปีเพื่อสร้างความเจริญใหแ้ก่ชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

ศุภางค ์จิรเดชพิทกัษ,์ สมจิตร วรางคณางคย์คุล และกรรณิกา ปันสิทธ์ิ (2525) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาบทบาทของชุมชนสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ท่ีมีต่อสหกรณ์สมาชิก 
พบว่าการพฒันาของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในดา้นเงินทุนและจาํนวนสมาชิกยงัอยูใ่นระดบัตํ่า เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสหกรณ์ออมทรัพยท์ัว่ไป แต่ทางดา้นคุณภาพของสมาชิกนั้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
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เน้นทางดา้นการให้การศึกษาอบรมมาก สมาชิกจึงมีความเขา้ใจในหลกัปรัชญา และวิธีการของ
สหกรณ์ดีกว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยท์ัว่ไปสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมีบทบาทในดา้นการให้
กูย้ืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชน แต่ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหานายทุนให้หมดไปจาก
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดงันั้นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั ตอ้งปรับปรุงการดาํเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การให้กูย้ืมเงินทั้ง
ระหว่างสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกบัสมาชิกและระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนกบัสมาชิก เพื่อ
จดัสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลให้
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสามารถพฒันา และแพร่หลายไดม้ากยิง่ข้ึนและสงัคมของประเทศใหเ้จริญข้ึน 

ทรัพย์ พงษ์ทอง (2524) ได้ศึกษาการดาํเนินงานของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน  
สหกรณ์เครดิตยเูนียนมีบทบาทอยา่งมากต่อการศึกษา ในฐานะท่ีเป็นองคก์ารท่ีมีกระบวนการให้ผู ้
เป็นสมาชิกมีกิจกรรมต่างๆ กระทาํอยู่ตลอดเวลาท่ีเป็นสมาชิก และใน การกระทาํกิจกรรมต่างๆ 
เหล่านั้น ทาํให้เกิดการเรียนรู้ในทางท่ีจะพฒันาตนเองและผูอ่ื้น และการดาํเนินงานของสหกรณ์
เครดิตยูเนียนในปัจจุบนั สมาชิกและกรรมการมีความรู้และความเขา้ใจในหลกัการของสหกรณ์
เครดิตยูเนียนในด้านต่างๆ 7 ประการ ได้แก่ 1) หลกัการประชาธิปไตย 2) หลกัความสมคัรใจ  
3) หลกัการปกครองตนเอง 4) หลกัความเสมอภาค 5) หลกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 6) หลกัความ
เป็นสากล และ 7) หลกัการวิวฒันาการ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจะเจริญกา้วหนา้และมัน่คงต่ืนตวัอยู่
เสมอถา้มีบุคคลอนัเป็นท่ีเคารพนบัถือของ สมาชิกคอยกระตุน้ และในชุมชนท่ีมีสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนแลว้ก็จะเป็นการง่ายท่ีจะตั้งกลุ่มประชาชน ทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืน สาํหรับแนวทางใหก้ารศึกษา
นั้น ชุมชนควรจะมีสหกรณ์เครดิตยเูนียนก่อน โดยมีพระสงฆห์รือผูน้าํศาสนาเป็นคนคอยกระตุน้
และมีสถาบนัท่ีเก่ียวกบัการใหก้ารศึกษาเป็นแหล่ง วิชาการ ท่ีจะใหก้ารอบรมเผยแพร่ แกปั้ญหาของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหส้ะทอ้นถึงส่ิง
ท่ีควรศึกษาทบทวน ประกอบดว้ย การบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน บทบาทหนา้ท่ี กิจกรรม 
และเครือข่าย ในการดาํเนินการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือทุกภาคส่วน 
เร่ิมตั้งแต่องคก์ารสหกรณ์ยูเน่ียน สมาชิกสหกรณ์ยูเน่ียน ตลอดจนบุคลากรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สหกรณ์ยเูน่ียนทั้งหมด 
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ภาพท่ี 1 ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํเร็จในการเป็นนกัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งชาติ ปี 2554 

 
การศึกษาค้นควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอัตชีวประวติัและผลงานของบุคคลสําคัญ มี

ดงัต่อไปน้ี 

ชลิตา ถนอมวงษ ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองชีวประวติัครูสิงหล สงัจุย้ ผลการวิจยัพบวา่ ครูสิงหล 
สังจุย้ เป็นครูท่ีมีความสามารถและรอบรู้ดา้นดนตรีไทยเป็นอยา่งมาก ครูสิงหลไดส้ั่งสมความรู้จาก
ครูหลายคนทั้งน้ี ครูสิงหล สังจุย้ยงัไดส้ามารถผลิตเคร่ืองดนตรีไทยและซ่อมแซมเคร่ืองดนตรีไทย
จนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ในการเรียนการสอนครูสิงหล สังจุย้ จะสอนนอกตาํราโดยสอนความรู้
และประสบการณ์ทัว่ไป จึงถือว่าเป็นครูท่ีมีความรักใหแ้ก่ศิษยไ์ดอ้ยา่งดี จึงทาํใหค้รูเป็นท่ีเคารพรัก
ของบรรดาลูกศิษยท์ั้งหลายโดยทัว่ไป 

นักสหกรณ์เครดติ
ยูเนียนแห่งชาต ิ

2554

การบริหารจัดการ

บทบาทหน้าที ่

กจิกรรม

เครือข่าย



22 
 

 
 

พงษสุ์ดา ทา้วนอก (2553: 49) ไดก้ล่าวไวว้า่ ครูสุเชาว ์หริมพานิช เป็นผูมี้ความสามารถทาง
ดนตรีไทยอย่างดีเยี่ยม เน่ืองจากไดรั้บการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากครูท่ีมีฝีมือดีและมีช่ือเสียง
หลายคน ประกอบกบัครูสุเชาวเ์ป็นบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ขยนัหมัน่เพียรและศึกษาหาความรู้อย่าง
จริงจงั เพิ่มเติมวิชาความรู้อยูต่ลอดเวลา และยงัรวบรวมโนต้เพลงไทย เพลงมอญ เทปเพลง ซีดีเพลง 
ไวเ้ป็นจานวนมาก เห็นไดจ้ากผลงานต่างๆ ของครูสุเชาวท่ี์ไดส้ร้างสรรคอ์อกมา อีกทัง่ยงัเป็นผูอุ้ทิศ
ตนในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผูส้นใจอยา่งเตม็ท่ีเตม็กาลงัความสามารถจึงทาให้เป็นท่ีเคารพ
รักของบรรดาลูกศิษยทุ์กคน ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นวา่ชีวประวติัของครูสุเชาว ์หริมพานิช นั้นสมควรอยา่ง
ยิง่ท่ีจะศึกษารบรวมเอาไวแ้ละนาไปเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อไป 

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองอตัชีวประวติัและงานของ 
เสนาะ อูนากูล ชีวิตในช่วงปฐมวยั ประวติัการศึกษา การทาํงาน การพฒันาประเทศชาติ และความ
ผนัผวนของชีวิต เพื่อเป็นท่ีระลึกและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการทาํงานและชีวิตครอบครัว ให้
อนุชนรุ่นหลงัไดใ้ชเ้ป็นกรณีศึกษาจากชีวิตของบุคคลร่วมสมยัท่ีมีตวัตนอยู่จริง บนพื้นฐานของ
ขอ้เท็จจริงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นมุมมองของความรักหลายรูปแบบ อาทิ ความรักของ
ครอบครัว ความรักต่อเพื่อนมนุษย ์ความรักต่อสงัคม และความรักท่ียิง่ใหญ่ท่ีมีต่อประเทศชาติ 

 นพชยั อินทรแกว้ และคณะ (2549) ไดศึ้กษาชีวประวติัและผลงานดา้นการเกษตรของนอ้ม 
คงเทพ เป็นการศึกษาชีวประวติัและผลงานดา้นการเกษตรของนอ้ม คงเทพ บา้นไสโพธ์ิ ตาํบลดอน
ทราย อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์บุคคล
ในครอบครัว ญาติพี่น้อง ผูน้าํในทอ้งถ่ิน เจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐ และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัชีวประวติัและผลงานดา้นการเกษตรของน้อม คงเทพ แลว้เสนอผลงานดว้ยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์และมีภาพประกอบ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอตัชีวประวติัและผลงานบุคคลสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ พอ
สรุปไดว้่า การศึกษาประวติัและผลงานของบุคคลสําคญันั้นจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของ
บุคคลสําคญั ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงภูมิหลกั ประกอบด้วย ชาติภูมิ อุปนิสัย ชีวิตในช่วงปฐมวยั 
การศึกษา การทาํงาน ครอบครัว และผลงานเกียรติภูมิท่ีสมควรไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเป็นตวัอยา่ง
ในการดาํเนินชีวิตของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 
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ภาพท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาอตัประวติัของนกัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งชาติ  

ปี 2554 
 

 

นักสหกรณ์เครดติ
ยูเนียนแห่งชาต ิ

2554

ชาตภูิมิ

ช่วงปฐมวยั

การศึกษา

การทาํงานและ
ชีวติครอบครัว

อุปนิสัย

ผลงาน
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บทที ่3 
การดําเนินการวจัิย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็น การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาอตัชีวประวติัและ

ผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปีย
ผ่อง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554  โดยใชก้ารศึกษาทฤษฎีทางวิชาการเก่ียวกบัอตัชีวประวติั
และกระบวนการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย และได้กาํหนดขั้นตอน
วิธีดาํเนินการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. แบบการวิจยั 
2. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
3. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
4. ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
5.  การดาํเนินการวิจยั 
 

แบบการวจัิย  (Research  Design) 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่ออตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 
2554   

 
ขั้นตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร บทความ และงานวิจยั 
ตลอดจนส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีจะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดของ
การวิจยัและการสร้างแนวคาํถามใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้ในการเขียนเคา้โครงวิจยั  

2. สาํรวจรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของ
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 ออกแบบการสัมภาษณ์และ
แนวคาํถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงกบัความตอ้งการ และทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. นาํแบบสัมภาษณ์และแนวคาํถาม ท่ีสร้างข้ึนและปรับแกใ้หส้มบูรณ์แลว้ไปสมัภาษณ์
กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการวิจยัต่อไป 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการถ่ายภาพประกอบ โดยใช้
วิธีการจดบนัทึก บนัทึกเสียง และถ่ายภาพในระหวา่งการสมัภาษณ์  

5. การจดัการกบัขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมจากเอกสารต่างๆ จากการ
สัมภาษณ์ และจากการถอดความท่ีไดบ้นัทึกเสียงไว ้มาศึกษาและสรุปสาระสาํคญัอยา่งละเอียดและ
จดัหมวดหมู่ตามขอบเขตดา้นเน้ือหาของงานวิจยั  

6. ดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล กรณี
ท่ีเน้ือหาไม่ครบถว้น หรือไม่สมบูรณ์ตามขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีไดก้าํหนดไว ้จะดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป  

7. นําภาพท่ีได้ถ่ายประกอบขณะท่ีมีการสัมภาษณ์หรือสังเกต มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และจดัเรียงลาํดบัตามขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีกาํหนดไว ้ 

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง  
2. ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั 
3. ประธานชมรมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาเพชรบุรี  
4. ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาเพชรบุรี 
5. ผูจ้ดัการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขาเพชรบุรี 
6. ผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
7. ประธานกองทุนเงินกูส้หกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจอก 
8. เจา้หนา้ท่ีและสมาชิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจอก  
9. เจา้หนา้ท่ีและสมาชิก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองแก 
10. รองเจา้คณะสงฆ ์อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
11. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
12. อาจารย ์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
13. ท่ีปรึกษาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นซ่อง (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนยาง) 
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และบุคคลทั่วไปท่ีเก่ียวข้อง หรือผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกับอัตชีวประวัติและผลงานด้าน
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ซ่ึงจดัแบ่ง
ตามการดาํเนินการวิจยั 2 ส่วน ดงัน้ี  

 

1. อตัชีวประวติัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย  ์เปียผ่อง ผูว้ิจัยจะศึกษาในประเด็น 
ดงัต่อไปน้ี 

- ชาติภูมิ 
- ปฐมวยั 
- การศึกษา 
- การทาํงานและชีวิตครอบครัว 
- อุปนิสยัและบุคลิกภาพ 
- ผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บ 

2. ผลงานด้านขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเ น่ียนในจังหวัดเพชรบุรีของผู ้ช่วย
ศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ผูว้ิจยัจะศึกษาคน้ควา้ในประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

- การจดัการการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
- บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
- กิจกรรมเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
- เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการ  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการดาํเนินการ ระหว่าง วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 20 
พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 1 ปี 

 
การดําเนินการวิจัย  

แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจยั มีดงัน้ี 
1. รวบรวมขอ้มูล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอตัชีวประวติั

และผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์
แห่งชาติประจาํปี 2554 

2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 
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3. สาํรวจพื้นท่ีท่ีสนใจเพ่ือศึกษาสภาพการณ์ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัชีวประวติัและผลงาน
ดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ในปัจจุบนั 

4. วิเคราะห์ความตอ้งการ รายละเอียดต่างๆ และผลการจดัรูปแบบขบวนการสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนในพื้นท่ีท่ีศึกษา 

5. สัมภาษณ์พูดคุยกับผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องกับสุวิทย์ เปียผ่องทั้ งหมดเพ่ือทราบ
อตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 

6. ลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลงานวิจยัในพื้นท่ีท่ีศึกษา 
7. นาํเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัอตัชีวประวติัและผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิต

ยเูน่ียนของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 
8. ทาํรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เขียนรายงานและสรุปผล 

 
ตารางท่ี 2 แผนการดาํเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

 

แผนการดาํเนินงาน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1 การสาํรวจและศึกษาเอกสาร             

2 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร             

3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสมัภาษณ์             

4 การจดัหมวดหมู่ขอ้มูลและสรุปสาระ             

5 ตรวจสอบขอ้มูลและภาพ             

6 วิเคราะห์ขอ้มูล             

7 นาํเสนอผลการวิจยั             

8 ทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์             
 

 
การตรวจสอบขอ้มูลที่นิยมใชก้นัมากในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบขอ้มูล

แบบสามเส้า (สุภางค ์จนัทวานิช, 2556) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ 
1.  ดา้นขอ้มูล  เน ้นการตรวจสอบขอ้มูลที ่ไดม้าจากแหล่งต่างๆ  นั้นพิจารณาถึง

ขอ้เท็จจริงท่ีตรงกนั กรณีท่ีทุกแหล่งขอ้มูลท่ีสืบคน้มามีขอ้คน้พบที่ตรงกนั แสดงไดว้่าขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง 
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2.  ดา้นผูว้ ิจยั  เน ้นการตรวจสอบขอ้คน้พบจากผูว้ ิจยัหรือผู เ้ก ็บขอ้มูลแต่ละบุคคล 
พิจารณาว่าขอ้คน้พบดงักล่าวมีความตรงกนัหรือไม่ อย่างไร กรณีที่ผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลใน
งานวิจยั พบว่าขอ้คน้พบท่ีไดม้ามีความตรงกนัแสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้ามีความถูกตอ้ง 

 3. ดา้นทฤษฎี เน้นการตรวจสอบโดยการใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลาย แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้า
ตรวจสอบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ อย่างไร กรณีท่ีผูว้ิจยัพบว่าไม่ว่าจะนาํทฤษฎีใด
มาใชก้็ไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนัแสดงว่าขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้ามีความถูกตอ้ง 

4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล พิจารณาจากการใชว้ิธีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองเดียวกนั และกรณีท่ีไดข้อ้คน้พบท่ีตรงกนั แสดง
ว่าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นมีความถูกตอ้ง  

 

ในงานวิจยั น้ี  ผูว้ ิจยัไดใ้ชว้ ิธีการตรวจสอบขอ้มูลที่นิยมใชก้นัมากในการวิจยัเชิง
คุณภาพดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงพิจารณาจากบริบทของขอ้มูลหรือขอ้คน้พบท่ีไดรั้บเพื่อผลการวิจยั 
ท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษา เร่ืองเล่าชีวิตความสําเร็จดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใน

จงัหวดัเพชรบุรี ของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 น้ี ผูว้ิจยั
ไดท้าํการสัมภาษณ์โดยใชแ้นวการคาํถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล มาทาํการวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัชีวประวติัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ในประเดน็ดงัน้ี 
1.1 ชาติภูมิ 
1.2 ปฐมวยั 
1.3 การศึกษา 
1.4 การทาํงานและชีวิตครอบครัว 
1.5 อุปนิสยัและบุคลิกภาพ 
1.6 ผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บ 

2. ผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของผูช่้วยศาสตราจารย์
สุวิทย ์เปียผอ่ง ในประเดน็ดงัน้ี 

2.1 การจดัการการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.2 บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.3 กิจกรรมเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.4 เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 

 
1. อตัชีวประวตัขิองผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์ เปียผ่อง 

ผลการศึกษา เร่ืองเล่าชีวิตความสาํเร็จดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดั
เพชรบุรี ของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 มีดงัน้ี 

1.1  ชาติภูมิ 

ข้อมูลชาติภูมิของสุวิทย์ เปียผ่อง จากผูใ้ห้ข้อมูลแสดงถึงข้อมูลตั้ งแต่วนัเดือนปีเกิด 
ภูมิลาํเนาท่ีเกิดและเติบโต ชาติกาํเนิดเป็นสามญัชนคนธรรมดาคนหน่ึง สภาพความเป็นอยูเ่ดิมของ
ครอบครัว ข้อมูลบิดาและมารดา ญาติพี่น้อง ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พื้นฐาน
ครอบครัวนั้นยากจนเน่ืองจากโดนนายทุนโกงท่ีดินทาํกิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง เกิดวนัองัคารท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ณ บา้นหนอง
พทุรา หมู่ 9 ตาํบลดอนยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี มาจากครอบครัวยากจน บิดาเป็นคนจงัหวดั
เพชรบุรี ช่ือนายอัน๋ เปียผอ่ง เป็นผูใ้หญ่บา้น เป็นคนดีท่ีชาวบา้นยกยอ่ง และมารดาช่ือนางอู่ เปียผอ่ง 
ทั้งคู่มีอาชีพทาํนา ซ่ึงผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นบุตรลาํดบัท่ี 3 จากพ่ีนอ้งทั้งหมด 6 คน 
ดงัน้ี 

1. นายอวบ เปียผอ่ง มีฐานะดี ขยนั มีครอบครัวท่ีมีความสุข อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นสมอดาน มี
ลูกสาว 1 คน ประกอบอาชีพครู และถึงแก่กรรม เม่ือปี พ.ศ.2555 มีอายไุด ้75 ปี  

2. นางเอ้ือน กิมเฮง อยู ่อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และถึงแก่กรรม เม่ือปี 
พ.ศ.2557 มีอายไุด ้72 ปี  

3. นายเอ้ือม เปียผอ่ง (สุวิทย ์เปียผอ่ง) ในปี พ.ศ.2561 มีอายไุด ้80 ปี 
4. นายออ้ม เปียผอ่ง ประกอบอาชีพช่างไม ้ผูรั้บเหมา อธัยาศยัดี เป็นท่ีรักใคร่ของชาวบา้น

ใน อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และถึงแก่กรรม เม่ือปี พ.ศ.2555 มีอายไุด ้72 ปี  
5. นางเอ้ือย เปียผอ่ง สมรสและอาศยัอยู ่อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ

ถึงแก่กรรม เม่ือปี พ.ศ.2552 มีอายไุด ้66 ปี  
6. นางอา้ย คลา้ยทิศ มีอาชีพทาํไร่อยู ่อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ยงัมีชีวิต

อยู ่ในปี พ.ศ.2561 มีอายไุด ้74 ปี 

พี่น้องส่วนใหญ่จะยา้ยถ่ินฐานไปอยู่อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีเพียง
พี่ชายคนโตและผูช่้วยศาสตราจารย์สุวิทย  ์เปียผ่อง ท่ียงัคงอาศยัอยู่ในหมู่บ้านดอนยาง ตาํบล 
ดอนยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เดิมครอบครัวมีท่ีดินเป็นของตนเอง ภายหลงัถูกนายทุน
ทอ้งถ่ินภายในจงัหวดัโกง เน่ืองจากไปยมืเงินนายทุนมา แลว้ไปลงลายมือช่ือเซ็นตรั์บรองไว ้เม่ือถึง
กาํหนดคืนเงิน ไม่มีเงินไปชาํระคืน กาลเวลาผา่นนานไปจึงโดนยึดท่ีดินทาํกินไปทั้งหมด ต่อมาจึง
ไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง จาํเป็นตอ้งเช่าท่ีทาํนาปลูกขา้ว ทาํให้มีฐานะยากจน ประกอบกบั
ครอบครัวมีลูกหลายคน จึงทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัวเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก
พอสมควร ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

 “ผมเป็นคนเพชรบุรี เป็นคนท่ีเกิดตาํบลดอนยาง อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นหมู่ ท่ี 9 บ้านหนองพุทรา พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนเมืองเพชร เป็นคนดีแต่จน 
พ่อทาํนา เป็นผู้ใหญ่แต่จน มีท่ีดินกถ็ูกนายทุนโกง แม่กท็าํนา มีลูกเยอะ มีลูก 6 คน 
ผมเป็นคนท่ี 3 ลาํบากมาก สมัยนู้นไปเอาเงินเขามา ไปเซ็นช่ือแล้วเขาก็ออกทุน
กันเอง พอน่ันกโ็ดนโกงท่ีหมด ไม่มีท่ีกเ็ช่านาทาํ” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 
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“บ้านเดิมอยู่หนองพทุรา แต่เกิดท่ีตาํบลดอนยาง อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบรีุ” 
(หลวงพ่อวัดนาพรหม, 2559) 

 
1.2 ปฐมวยั 

จากผูใ้ห้ขอ้มูลช่วงปฐมวยัของสุวิทย ์เปียผ่อง แสดงถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมยั
เด็กมาจนถึงอายปุระมาณ 12 ปี จะเจ็บป่วยบ่อย ญาติจึงบนบาลเม่ือหายป่วยจึงไดอ้าศยัอยูก่บัพระท่ี
วดั ประกอบกบัฐานะของครอบครัวท่ียากจนมีพี่นอ้งหลายคน ซ่ึงแสดงออกถึงความมานะพยายาม
และอดทนต่อความยากลาํบาก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สมยัวยัเด็ก ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง เป็นเด็กเรียนเก่ง มีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่
ผูอ่ื้น ชอบช่วยเหลืองานต่างๆ เป็นคนจริงใจ พอข้ึนประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 สุวิทย ์เปียผอ่ง อยากไป
อยูว่ดั แต่พ่อแม่ไม่ยอมใหลู้กไป เพราะกลวัวา่ลูกจะลาํบาก สมยัเด็กๆ สุวิทย ์เปียผอ่ง มกัจะเจบ็ป่วย
บ่อย ญาติของพ่อแม่ก็บนบาลว่า ถา้หายเจบ็จะใหไ้ปอยูว่ดั ดงันั้นเม่ือหายเจบ็ป่วยเป็นปกติแลว้ พ่อ
จึงนาํไปฝากกบัหลวงพ่อวดัเพรียง ตั้งอยูใ่นตาํบลโพไร่หวาน อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูติ่ดกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี พอไปอาศยัอยูใ่นวดั อาการเจบ็ไขไ้ดป่้วยกห็ายไป 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“รู้จักกันต้ังแต่เด็กๆ เขาเรียนเก่งมาก มีอะไรก็ชอบเผ่ือแผ่ เป็นคนจริงใจ”  
(ประนอม แม้นเมฆ, 2560) 

  
“พอขึน้ ป.3 ตัวเองกมี็ความรู้สึกอยากไปอยู่วัด แต่พ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกไปอยู่

กลวัว่าลกูจะลาํบาก ผมจะเจบ็ป่วยบ่อย ญาติพ่อแม่กบ็นบาลว่า ถ้าหายเจบ็จะให้ไปอยู่
วัด พอหายเจบ็ป่วยเป็นปกติแล้ว พ่อเลยพาไปฝากกับหลวงพ่อวัดเพรียง ซ่ึงอยู่ติดกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในปัจจุบัน พอไปอยู่วัดมันกห็ายเจบ็” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 
2560) 

 

ตอนไปเรียนหนงัสือพ่อแม่ไม่ไดใ้ห้เงินไปกินท่ีโรงเรียน จึงอาศยักินขา้ววดั ตอนอาศยัอยู่
วดัทาํทุกอยา่ง ปกติเด็กวดัส่วนหน่ึงจะเดินตามหลงัพระ เวลาพระออกบิณฑบาต ตอ้งคอยรับอาหาร
ป่ินโต ในอดีตเม่ือถึงช่วงฤดูแลง้ หลวงพ่อป่ันผูส้ร้างวดั จะออกจากวดัไปตดัไมท่ี้สาระเห็ด ตาํบล
เขาลูกช้าง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพราะมีตน้ไมเ้ป็นป่าเยอะ เม่ือตดัไมเ้สร็จก็ล่องแม่นํ้ า
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เพชรบุรีมา ช่วงนั้นมีพระนอ้ย หลวงพ่อกลวัเด็กวดัจะอดม้ือเยน็ หลวงพ่อจึงนาํเด็กแต่ละคนไปฝาก
บา้นอุปภมัภ ์โดยตอนเยน็ให้ไปนอนคา้งคืนบา้นท่ีทาํป่ินโตส่งวดั จะไดกิ้นขา้วเยน็ ผลไมท่ี้ไดกิ้น
บ่อยคือฝร่ังและมะม่วง  สมยัก่อนฝร่ังลูกโต พอคา้งคาวมนักินคร่ึงหน่ึง อีกคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือก็ตกลง
มาท่ีโคนตน้ จึงอาศยัไดกิ้นพออ่ิมทอ้ง ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“พอไปเรียนพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ตังค์ เลยได้แต่กินข้าววัด ผลไม้ท่ีกินบ่อยก็คือ
ฝร่ัง สมัยก่อนฝร่ังลูกโตๆ พอค้างคาวมันกินคร่ึงหน่ึง มันก็ตกคร่ึงหน่ึง สมัยก่อน
ผลไม้คือฝร่ัง มะม่วง ตอนอยู่วัดทาํทุกอย่าง ปกติเดก็วัดส่วนหน่ึงจะเดินตามหลงัพระ 
เวลาพระออกบิณฑบาต คอยรับอาหารป่ินโต วัดสมัยน้ันก็อดๆ พอถึงช่วงฤดูแล้ง 
หลวงพ่อป่ันจะสร้างวัด จะออกจากวัดไปตัดไม้ท่ีสาระเห็ด ตาํบลเขาลูกช้าง อาํเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ป่าไม้เยอะแยะ พอแกตัดไม้เสร็จกล่็องมาตามแม่นํา้เพชรบุรี 
ช่วงน้ันมีพระน้อย หลวงพ่อกลัวเดก็วัดจะอดอาหารเยน็ หลวงพ่อกเ็ลยพาเดก็แต่ละ
คนไปฝากบ้านอุปภัมภ์ พอตกตอนเยน็ให้ไปนอนค้างคืนบ้านท่ีทาํป่ินโตส่งวัด จะได้
ไม่อด”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 

1.3 การศึกษา 

ประวติัการศึกษาของสุวิทย ์เปียผ่อง เร่ิมตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 1-4  ต่อมาได้
ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาชั้น ปีท่ี 1-6 และไดศึ้กษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา เน่ือง
ดว้ยสุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นบุคคลท่ีเรียนเก่ง มีความสามารถ และมีความพากเพียรพยายาม จนสามารถ
สอบชิงทุนและศึกษาจนจบในระดบัปริญญาตรี ขอ้มูลการศึกษาไดส้ะทอ้นถึงศกัยภาพและความ
ขยนัมัน่เพียรของสุวิทย ์เปียผอ่ง จนสามารถประสบความสาํเร็จในชีวิตการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 

สุวิทย ์เปียผ่อง เขา้เรียนระดบัประถมศึกษา ชั้นปีท่ี 1 และ 2 ท่ีโรงเรียนวดัถ่ินปุรา ตาํบล
ดอนยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี สมยัเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ใชเ้วลา
เรียนอยู ่3 ปี แต่ไม่ไดห้นงัสือ อ่านหนงัสือไม่ออก พอข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 4 ยา้ยมาเรียน
ท่ีโรงเรียนวดัเพรียง ตาํบลโพธ์ิไร่หวาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สอบได้ท่ี 1 ครูใหญ่ช่ือ นายอํานวย อุดมผล จึงไปขอให้พ่อแม่ช่วยส่งให้เรียนต่อระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พ่อแม่ตดัสินใจอยูน่านเน่ืองจากครอบครัวฐานะยากจน แต่สุดทา้ยก็ยอมส่งใหไ้ป
ศึกษาต่อ โดยพาไปฝากให้อยูก่บัหลวงตาจุ่น วดัจนัทราวาส ซ่ึงตั้งอยู ่เลขท่ี 10 ถนนบริพตัร ตาํบล
ท่าราบ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี แต่ไดไ้ปเรียนท่ีโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ ์ตั้งอยู ่เลขท่ี 
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196 ถนนดาํเนินเกษม ตาํบลคลองกระแชง อาํเภอเมืองเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี ขณะนั้นเป็น
โรงเรียนราษฎร์ หรือโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์ มีนักเรียนจาํนวนมาก แต่ละ
ระดับชั้นจะมีนักเรียนอย่างน้อยจาํนวน 3 ห้องเรียน (ห้อง ก, ข และ ค) ขณะท่ีกาํลังศึกษาอยู่
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จะสอบไดท่ี้ 1 หรือ 2 บา้ง สลบักนัไปไม่แน่นอน และขณะท่ีใกลจ้ะ
ศึกษาจบระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 เป็นช่วงแห่งการตดัสินใจว่าจะเลือกเรียนต่ออะไร อนาคต
ถึงจะไปไดไ้กล  สุวิทย ์เปียผ่อง จึงตั้งใจจะไปสมคัรเรียนเป็นจ่าอากาศ หลงัศึกษาจนจบระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ ์และหากสอบไดท่ี้ 1 โรงเรียนจะส่งใหไ้ปเขา้เรียนท่ี
โรงเรียนเตรียมทหาร หลงัจากพิจารณาแลว้มีเพื่อนคนหน่ึง ช่ือ ขม โพธ์ิบาํรุง เรียนเก่งกว่าและมี
ความมุ่งมัน่จะเขา้โรงเรียนจ่าอากาศ และตั้งใจจะสอบให้ไดท่ี้ 1 เพื่อจะเขา้เรียนโรงเรียนเตรียม
ทหารเหมือนกนั สุวิทย ์เปียผอ่ง คิดว่าคงสู้เพื่อนคนน้ีไม่ได ้จึงตดัสินใจมาสอบเขา้เรียนสายครู ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“เม่ือเข้าเรียนช้ันประถมเสร็จ แล้วอาจารย์เขากไ็ปอยู่ ท่ีวัดสุวรรณไปศึกษาต่อ
ในระดับมธัยม” (หลวงพ่อวัดนาพรหม, 2559) 

 
 “เข้าเรียนช้ันประถม ป.1-2 ท่ีโรงเรียนวัดถ่ินปุรา ตาํบลดอนยาง อาํเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี เรียน ป.เตรียมและป.1 อยู่ 3 ปี แต่ไม่ได้หนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก  
ป.3-4 เรียนโรงเรียนวัดเพรียง ตาํบลโพธ์ิไร่หวาน อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พอจบ
ช้ัน ป.4 สอบได้ท่ี 1 ครูใหญ่ช่ือครู อาํนวย อุดมผล ได้ไปขอให้พ่อแม่ช่วยส่งให้เรียน
ช้ัน ม.1 พ่อแม่ตัดสินใจอยู่นาน เพราะครอบครัวฐานะยากจน ผลท่ีสุดยอมให้เรียนต่อ 
กต้็องไปฝากให้ไปอยู่วัดจันทราวาส อยู่กับหลวงตาจุ่น แต่ไปเรียนท่ีโรงเรียนสุวรรณ
ฯ ซ่ึง โรงเรียนสุวรรณฯ ขณะน้ัน เป็นโรงเรียนราษฎร์ ท่ีมีนักเรียนมาก แต่ละช้ันอย่าง
น้อยจะมี 3 ห้อง(ก,ข,ค) ขณะท่ีอยู่ ช้ัน ม.6 จะสอบได้ท่ี 1 หรือ 2 บ้างไม่แน่นอน 
ขณะท่ีจะจบ ม.6 เป็นการตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรถึงไปได้ไกล ใจจริงอยากไปเรียน
เป็นจ่าอากาศ และถ้าสอบได้ท่ี 1 โรงเรียนจะส่งให้เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร แต่
พิจารณาแล้วมีเพ่ือนคนหน่ึง ช่ือ ขม โพธ์ิบาํรุง เรียนเก่งกว่ากันแต่มีความมุ่งมัน่จะเข้า
โรงเรียนจ่าอากาศเหมือนกันและต้ังใจจะสอบให้ได้ท่ี 1 เพ่ือจะเข้าเรียนโรงเรียน
เตรียมทหาร คิดว่าคงสู้เพ่ือนคนนี้ไม่ได้ จึงตัดสินใจมาสอบเข้าเรียนครูโดยสอบ
คัดเลือกท่ีจังหวัดเพชรบรีุ”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 
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สุวิทย ์เปียผอ่ง เดินทางมาสอบคดัเลือกเขา้เรียนสายครูท่ีวิทยาลยัครู ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตตาํบล
โพธ์ิไร่หวาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ต่อมาทางวิทยาลยัประกาศรายช่ือผูท่ี้สอบติดในลาํดบัท่ี 1 
ถึง 4 เพื่อส่งไปศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา ซ่ึงสอบติดในลาํดับดังกล่าว จึงขอ
อนุญาตพ่อกับแม่ไปเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือใช้คาํย่อว่า ป.กศ. ท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยขอค่าใชจ่้ายปีละ 1,400 บาท เทียบไดก้บัปริมาณขา้วเปลือก 1 เกวียน พ่อแม่ก็
ยอมใหเ้รียน จึงไดเ้ร่ิมสอนท่ีวิทยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรก ขณะ
เรียนในระดบั ป.กศ. และไดทุ้นการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดบั ป.กศ.สูง โดยไดรั้บทุนภาคการศึกษา
ละ 2,500 บาท แต่พ่อแม่ไม่มีกาํลงัทรัพยส่์งเสียให้เล่าเรียนต่อได ้จีงเรียนจบแค่ระดบัชั้น ป.กศ. 
เท่านั้ น เ ม่ือจบระดับชั้ น ป.กศ. จึงตั้ งใจจะประกอบอาชีพเป็นครูทันที เพื่อให้มีสิทธ์ิสอบ
ประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษมธัยม หรือใชค้าํย่อว่า พ.ม. ในปี พ.ศ. 2502 จึงสมคัรเขา้ทาํงาน
เป็นครูท่ี โรงเรียนศึกษาปัญญา จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชน ทาํงานอยู่ไดป้ระมาณ 3 
เดือน จึงไดล้าออก หลงัจากท่ีสอบบรรจุเขา้รับราชการครูได ้เม่ือวนัองัคารท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2502 
ณ โรงเรียนมธัยมท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ช่วงระยะท่ีรับราชการครูอยูท่ี่โรงเรียนมธัยม
ท่ายาง สุวิทย ์เปียผ่อง มีความมุ่งมัน่ตั้งใจจะสอบประกาศนียบตัรประโยคครูพิเศษมธัยมให้ได้
ภายในปีเดียวกนั และก็สามารถสอบไดจ้ริงภายในปีเดียวกนันั้น ในยุคสมยันั้นทางราชการ กรม
สามญัศึกษาจะมีโควตา้ ให้ครูไปสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีไดท้ัว่ประเทศเพียงปีละ 25 
คนเท่านั้น และไดเ้งินเดือนเตม็ตลอดในช่วงระหว่างท่ีลาศึกษาต่อ จึงเตรียมตวัสอบเอน็ทรานซ์เพื่อ
เขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือใชค้าํย่อว่า กศ.บ. ระหว่างท่ีเตรียมตวัสอบเอ็นทรานซ์นั้น จะเขียน 
คาํว่า พ.ม. กศ.บ.ไวท่ี้ส่ิงของทุกช้ิน โดยเฉพาะท่ีมุง้ เน่ืองจากเวลานอนจะเห็นไดช้ดัเจนอยา่งเตม็ตา 
ทาํให้เกิดความมุ่งมานะพยายาม จนสามารถสอบชิงทุนและเขา้ศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยการศึกษา
ประสานมิตรได ้ซ่ึงในปัจจุบนัใชช่ื้อว่ามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หรือใชค้าํเรียก
ยอ่ๆ ว่า มศว.ประสานมิตร โดยจบการศึกษาบณัฑิต วิชาเอกชีววิทยา ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูล
ดงัน้ี 

“ทางจังหวัดจะติดผู้ ท่ีสอบได้ 1 ถึง 4 ไปเรียนท่ีวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ขณะน้ันได้ขออนุญาติพ่อแม่ไปเรียนท่ีกรุงเทพฯโดยขอค่าใช้จ่ายปีละ 
1,400 บาท (ข้าวเปลือก 1 เกวียน) พ่อแม่ก็ยอมให้เรียนแต่สามารถได้เรียนแค่จบ
ช้ันป.กศ.เท่าน้ัน เพราะพ่อแม่มีกาํลังแค่น้ัน ถึงแม้ในการเรียนช้ันป.กศ.สูงกไ็ด้ทุน
เทอมละ 2,500 บาทกไ็ม่สามารถเรียนต่อได้ แต่เม่ือจบช้ัน ป.กศ.จึงต้องการเป็นครู
ทันที เพ่ือให้มีสิทธ์ิสอบ ครู พ.ม. จึงเข้าเป็นครูท่ี โรงเรียนศึกษาปัญญา และหลงัจาก
น้ันได้สมัครสอบเข้ารับราชการ เม่ือสอบได้ กล็าออกจากโรงเรียนราษฎร์ ไปบรรจุ



35 
 

 
 

เป็นครูท่ีโรงเรียนมธัยมท่ายาง เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2502 ช่วงระยะเป็นครูท่ีโรงเรียน
ท่ายาง มีความมุ่งมั่นต้ังใจจะต้องสอบ พ.ม. ให้ได้ภายในปีเดียว ผลปรากฏว่า สอบ  
พ.ม.ได้ ภายในปีเดียวจริง หลังจากน้ันเตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ์เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (กศ.บ.) ในยคุน้ันทางราชการ กรมสามญัศึกษาจะมีโควต้า ให้ครูไปสอบ
เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีท่ัวประเทศเพียงปีละ 25 คนเท่าน้ัน และได้เงินเดือนเตม็
ตลอดการศึกษา ระหว่างเตรียมตัวสอบเอน็ทรานซ์เข้าศึกษาต่อท่ี มศว.ประสานมิตร 
ได้ต้ังเป้าหมายท่ีคิดไว้ และเขียน คาํว่า พ.ม. กศ.บ.ไว้ท่ีของทุกชิ้น โดยเฉพาะท่ีมุ้ง 
เพราะเวลานอนจะเห็นเตม็ตา จะทาํให้เกิดความมุ่งมานะ”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 

1.4  การทาํงานและชีวติครอบครัว 

ชีวิตการทาํงานของสุวิทย ์เปียผอ่ง เร่ิมตน้จากการรับราชการครู ในปี พ.ศ.2502 ท่ีโรงเรียน
ท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เป็นเวลา 2 ปี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ยา้ยมารับราชการครูท่ี
โรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรคพ์านิช) จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงสอนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1-7 ในปี พ.ศ. 2512 ไดรั้บราชการตาํแหน่งผูช่้วยครูใหญ่โท โรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรค์
พานิช) จงัหวดัเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2518 ไดโ้อนยา้ยตาํแหน่งไปเป็นอาจารยโ์ท ณ วิทยาลยัครูพิบูล
สงคราม จงัหวดัพิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ไดรั้บราชการตาํแหน่งอาจารยโ์ท ณ วิทยาลยัครู
เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี สอนเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ ช่วงแรกสังกดัคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมายา้ย
สังกดัมาอยู่คณะมนุษยศาสตร์  ไดด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าโปรแกรมสหกรณ์ รับผิดชอบเก่ียวกบั
สวสัดิการโรงเรียน จากนั้นไดมี้การปรับเปล่ียนโครงการคณะวิชาภายในสถาบนั ไดมี้การแยกคณะ
วิชาออกมาเป็นคณะวิทยาการจดัการ จึงยา้ยมาอยูค่ณะวิทยาการจดัการ สอนเก่ียวกบัธุรกิจ การตลาด 
และสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2528-2534 ไดรั้บราชการโดยดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้คณะวิทยาการจดัการ 
สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2538-2542 ไดรั้บราชการโดยดาํรงตาํแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2552-2555 ไดรั้บราชการโดยดาํรงตาํแหน่งรอง
ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2556 
เป็นข้าราชการบาํนาญ และได้รับตาํแหน่งผูป้ระเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. และห้างหุ้นส่วนจาํกดั สห
สิกขมาตร ในปี พ.ศ. 2558 (เอกสารท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสมอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558, 31) ไดรั้บตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลตาํบล
หนองขนาน ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 
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- ท่ีปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  
- ท่ีปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
- ท่ีปรึกษาสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  
- คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- อนุกรรมการวินยัและการใหอ้อกจากราชการของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
- ขา้ราชการบาํนาญ 

ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

 “พอได้ พม. กศ.บ. มาบรรจุเป็นครูท่ีท่ายาง ตอนน้ันกลับมาเป็นครูท่ีท่ายาง 
สมัยก่อนเขาเรียกว่า “มัธยมท่ายาง” ตอนน้ันเป็นครู ตอนท่ีจบ ปคศ. จบมาบรรจุครู
แล้ว แล้วย้ายมาอยู่ ท่ีท่ายาง มันก็ได้ประสบการณ์หลายอย่าง สมัยก่อนครูใหญ่มี
อาํนาจผมอยู่กับเขาไม่ได้ ผมกเ็ลยย้ายไปอยู่หนองจอก”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

“ทีแรกเขาจะให้ไปอยู่คณะมนุษยศาสตร์ก่อน พอมันมีพวกสหกรณ์ พวก
ธุรกิจเน่ีย เขาก็เลยแยกออกมาเป็นคณะวิทยาการจัดการ ผมเป็นผู้ชาย 3 โบสถ์ 
ช่วงแรกอยู่คณะวิทยาศาสตร์ แล้วย้ายมาคณะมนุษยศาสตร์ และสุดท้ายมาคณะ
วิทยาการจัดการ พอมาอยู่คณะมนุษยศาสตร์กไ็ด้เป็นหัวหน้าโปรแกรมสหกรณ์ทาํ
สวัสดิการโรงเรียน”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 
“ตอนท่ีย้ายมา อาจารย์สุวิทย์เขาอยู่ในตาํแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ

ตอนน้ัน ปี 2529 และเพราะย้ายมาเป็นอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ต้องมา
ดูแลเพราะพ่ีเป็นลกูน้องในคณะ” (นรีนารถ ศรีวรนารถ, 2559)  

 

“แล้วกไ็ปเป็นครูอยู่ระยะหน่ึงแล้วกย้็ายสังกัดมาอยู่วิทยาลยัครู ตอนน้ันยงัเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  แล้วก็ทํางานอยู่ ท่ี น่ันจนเขายกสถานะขึ้นมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แล้วก็ทํางานอยู่ ตรงน้ันมาตลอด” (หลวงพ่อวัด 
นาพรหม, 2559) 

 
“รู้จักในฐานะหัวหน้า ตอนท่ีพ่ีมาบรรจุท่ีน่ีอาจารย์เป็นคณบดี คณะวิทยาการ

จัดการ” (จรรยาพร บญุเหลือ, 2559) 
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ขอ้มูลเก่ียวกับชีวิตการทาํงานได้สะทอ้นภาพของสุวิทย  ์เปียผ่องท่ีแสดงออกถึงความ

รับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยยดึหลกัการปฏิบติังาน 4 ต. ไดแ้ก่  
1) เตม็ใจ สุวิทย ์เปียผอ่ง มีความเตม็ใจและตั้งใจท่ีจะปฏิบติัการงานท่ีรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี  
2) เตม็ความสามารถ การทาํงานทุกช้ิน สุวิทย ์เปียผอ่ง ทาํอยา่งสุดกาํลงัความสามารถ ทุ่มเท

ทั้งแรงกายแรงใจในการทาํงาน 
3) เต็มเวลา เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของสุวิทยเ์ เปียผ่อง มกัใชไ้ปกบัการทาํงาน โดยไม่เคย

เก่ียงวา่จะเป็นวนัหรือช่วงเวลาใด ซ่ึงเรียกไดว้า่แทบจะอุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่อการทาํงานเลยกเ็ป็นได ้ 
4) เตม็บทบาท ในประสบการณ์ชีวิตของสุวิทย ์เปียผอ่ง ไดรั้บบทบาทหลายบทบาท ไดแ้ก่ 

บทบาทความเป็นลูก บทบาทความเป็นนกัเรียนนักศึกษา บทบาทความเป็นครู บทบาทความเป็น
ผูน้าํ และบทบาทความเป็นพ่อ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบแบบใด สุวิทย ์เปียผอ่ง 
สามารถกระทาํไดเ้ตม็ท่ีในทุกบทบาทและทาํไดดี้ โดยเฉพาะการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นตน้มา สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดย้า้ยมาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นหนองจอก ตาํบล
หนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และในปี พ.ศ. 2508 ไดส้มรส กบันางสําอาง เปียผ่อง 
นามสกุลเดิมว่า แซ่เอ่ง เป็นหญิงสาวลูกคร่ึงมีเช้ือชาติลาวพวนจากทางมารดาและมีเช้ือจีนจากฝ่าย
บิดาท่ีมาจากซวัเถา มลฑลกวางตุง้ ภรรยาของสุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นคนขยนัมาก ประกอบอาชีพหลกั
เป็นช่างเสริมสวย เวลาบางช่วงรับตดัเยบ็ผา้เส้ือ และในบางคราวก็ออกไปรับงานเป็นนายหน้าคา้
ท่ีดิน ภรรยาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2542 ขณะนั้นอายไุด ้48 ปี  

สุวิทย์ เปียผ่อง มีบุตร 2 คน เป็นบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน ปัจจุบันบุตรชาย
ประกอบอาชีพรับราชการตาํรวจ ไดรั้บเล่ือนยศเป็น พนัตาํรวจโท ธนาวุฒิ เปียผอ่ง ตาํแหน่งรองผู ้
กาํกบั ฝ่ายสืบสวน สถานีตาํรวจนครบาลบางซ่ือ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร 
สมรสแลว้ (มีบุตรสาว 2 คน) และบุตรสาวช่ือ นางลลิตา กานุวงษ์ ปัจจุบนัอายุ 47 ปี ทาํงานใน
ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายการตลาด ธนาคารเกียรตินาคิน และไดส้มรสกบั พนัเอกพิเศษอินทรา กานุวงษ ์
ปัจจุบนัตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนรักษาดินแดน (มีบุตรสาว 1 คน และบุตรชาย 1 คน) ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“แฟนผมเขาทาํทุกอย่าง เสริมสวยเป็นหลัก บางทีเป็นช่างเยบ็ผ้า บางทีเป็น
นายหน้าค่าท่ี แม่เขาเป็นลาวพวนและพ่อเป็นจีนมาจากซัวเถา เขาตายเม่ือปี 42 ตอน
น้ัน 48 ได้นะ ยงัสวยอยู่เลย”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 
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 “พอเข้ามาอยู่หนองจอกกแ็ต่งงาน มีลูกอยู่ 2 คน ลูกสาวทาํงานแบงค์ ลูกชาย
เป็นรองผู้กาํกับ”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 
“แฟนเขาคนขยัน เป็นช่างเสริมสวย แต่งงานกัน มีลูกอยู่  2 คน ลูกชายเป็น

ตาํรวจ ลกูสาวทาํงานธนาคาร”  (บญุเรือน พูลทรัพย์, 2560) 

 

ชีวิตครอบครัวของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง มีความเรียบง่ายและอบอุ่น แม้
ภรรยาจะเสียชีวิตไป แต่สามารถดูแลและเล้ียงดูบุตรและธิดาเพียงลาํพงัไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงใน
ปัจจุบนับุตรและธิดาไดเ้ติบโตข้ึนเป็นคนดี และมีอาชีพการงานท่ีมัน่คง มีครอบครัวท่ีอบอุ่น
สมบูรณ์ 

 

1.5 อุปนิสัยและบุคลกิภาพ 

สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นบุคคลท่ีมีความโอบออ้มอารี มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีความเมตตากรุณา
ต่อผูอ่ื้น มีจิตใจดี ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง เล่าว่าชอบช่วยอุดหนุนพ่อคา้แม่คา้ท่ีนาํของมา
ขายในร้านอาหารท่ีไปนั่งรับประทานอาหาร หรือร้านกาแฟ หรือเวลาท่ีเดินทางไปตามสถานท่ี
ต่างๆ เม่ือพบเจอผูอ่ื้นท่ีรู้จกั ก็จะเล้ียงนํ้ าเล้ียงกาแฟให้อ่ิมทอ้งครบถว้นทัว่ถึงทุกคน เวลาท่ีผูช่้วย
ศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง ช่วยซ้ือแลว้ตนเองจะมีความสุข และเม่ือซ้ือแลว้ก็นาํของเหล่านั้นมา
แบ่งปันแก่บรรดาเพื่อนร่วมงานบา้ง ลูกศิษยบ์า้ง ไม่เวน้แมก้ระทัง่ผูน้อ้ยหรือผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
หรือบุคคลอ่ืนทัว่ไป ไม่เลือกแบ่งชนชั้นวรรณะ ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์สุวิทย์เป็นคนท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารีแก่ทุคน” (ศิรินทร์ กรุงศรีเมือง, 
2560) 

 

“เราช่วยเขาแล้วมีความสุข บางคนผมจะไปน่ังร้านอาหาร พอคนมาขายของ 
ผมช่วยซ้ือทุกเจ้าเลยนะ ซ้ือตะโก้ เด๋ียวก็ข้าวเกรียบว่าว พวงมาลัย ผมมองว่าให้
กาํลงัใจ มองว่าเราให้แล้วมีความสุข แล้วกไ็ม่ได้เสียดาย มนัเป็นความสุขเลยแหละ” 
(สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 
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“ผมไปสังขละบุรี เขาไปกินกาแฟกัน ผมกไ็ปน่ังกินด้วย ผมกจ่็ายเลย 6 แก้ว 
ไม่เป็นไรผมเลีย้งได้ คุยไปคุยมาจากลุงก็เรียกอาจารย์ละ เสียเงิน 60 บาท ชวนไป
เท่ียวด่านเจดีย์สามองค์ฟรี เราให้ไง ตรงไหนท่ีผมอยู่ ด้วยจะเป็นกลุ่มท่ีช่วยเหลือ
เกือ้กูลกัน” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 
“อาจารย์สุวิทย์เป็นคนใจดี ชอบดูแลคน อันนีคื้อคุณสมบัติพิเศษ ชอบดูแลคน

เล็กคนน้อยคือคนท่ีเป็นพื้นบ้านธรรมดา ไม่ใช่มองท่ีเป็นข้างบนอย่างเดียว มอง
ข้างบนเหยียดคนข้างล่าง ไม่ใช่ โหนข้างบนเหยียดคนข้างล่างกไ็ม่ใช่ กเ็ห็นใจความ
เดือดร้อน” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

“ชาวบ้านกข็าย ขายไม่ได้ แกกไ็ปซ้ือมา ซ้ือมากไ็ม่ได้กิน ซ้ือมากเ็อามาฝาก
เดก็ เขาเรียกว่าสองทางเลย กล้วยแม่ค้าขายได้ เดก็ท่ีมากไ็ด้กินด้วย อย่างเน่ีย หาไม่ได้
หรอก ตรงนีเ้ป็นจุดเด่น” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 

สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นผูใ้ห้ ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีตกทุกขไ์ดย้าก ยึดคนอ่ืนเป็นศูนยก์ลางเสมอ 
เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง เล่าว่าไม่ค่อยปฏิเสธคนอ่ืน 
อย่างกรณีมีชาวบา้นโทรศพัท์มาขอทรายบา้ง ขอโน่นขอน่ีขอนั่น บางคร้ังก็ยงัไม่ทราบว่าจะขอ
อะไรกย็กใหไ้ปก่อนล่วงหนา้แลว้ และตนเองชอบสร้างศาลาริมทางเป็นศาลาท่ีทาํดว้ยไม ้ราคาศาลา
หลงัละประมาณ 50,000-70,000 บาท ในปี พ.ศ. 2560 น้ีสร้างไดจ้าํนวนประมาณ 10 หลงั โดยมอบ
ให้ทุกหมู่บา้น ไวส้าํหรับให้ผูท่ี้ผ่านไปผ่านมาไดพ้กัอาศยัชัว่คราวระหว่างเดินทาง หรือตามตลาด
นดับางแห่งมีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นห้วยนํ้ าลาํธาร ก็จะถมท่ีดินท้ิงเวลาไวน้านจนดินแน่นอยูต่วั แลว้จึง
สร้างศาลาไวบ้นท่ีดินท่ีถมบริเวณนั้น หรือกรณีมีคนมาขอรับบริจาค ก็จะสั่งทาํศาลาสาํหรับยกไป
ตั้งไดใ้หเ้ลย เม่ือผา่นไปสถานท่ีท่ีสร้างศาลาเหล่านั้นกรู้็สึกมีความสุขใจ ไดเ้ห็นคนผา่นมาผา่นไปมา
นัง่มานอน ตาํรวจมาเฝ้า คนมาตลาดนดัไดม้านัง่พกั ตนเองก็พลอยมีความสุขไปกบัคนเหล่านั้นดว้ย 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์สุวิทย์ แกน่ารัก แกไปเห็นแม่ค้าขายกล้วยทอดขาย แกกซ้ื็อกล้วยทอด
น่ันแหละเอามาฝากเด็ก หน่ึงช่วยแม่ค้าขายของได้ สองให้เด็กสํานักงานไว้เลย” 
(นิวัต กล่ินงาม, 2560) 
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“ผมปฏิเสธคนไม่เป็น ผมมีกองทรายเน่ีย ถ้าใครเขาจะขอ ซ่ึงผมรู้ว่าเขาจะขอ 
เขายกหูโทรศัพท์มาเลย อาจารย์ขออันน้ันอันนีห้น่อยได้มัย้ เอาเลย โดยยงัไม่ถามนะ
ว่าเอาอะไร เอาเลย ซ่ึงผมรู้แล้วว่าจะขอทราย ถ้ารู้ว่าใครจะขออะไร มนัให้สุดๆ นะ” 
(สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

“ผมเป็นคนท่ีชอบตรงไหนท่ีมีคนมาน่ัง ผมกม็องทาง ผมกจ็ะไปสร้างศาลา
บ้าง ตลาดนัด มนัจะมีพวกท่ีเป็นตลาดนัดอะ มนัเป็นห้วย ผมว่าคนท่ีมาตลาดนัดต้อง
มาน่ัง ผมกถ็มดินไปละ กถ็มดินไปหลายหม่ืน จนดินมนัอยู่ตัวมาแล้วกไ็ปสร้างศาลา
มาหน่ึงหลงัมาตั้งไว้ตรงน้ัน ตรงน้ันอะแสนกว่า ผมยงัมีศาลาอยู่ตามท่ีต่างๆเยอะ ขาย
ของก็ให้ เจ้าน่ีก็มาขอ อาจารย์ขอให้ไปต้ังท่ีนีสั้กหลังนึง ศาลาทาํใหม่ยกได้ ก็เป็น
ความสุข เห็นคนมานอน มาน่ัง ตาํรวจมาเฝ้า นัดกม็าน่ัง เออมนัเป็นความสุข” (สุวิทย์ 
เปียผ่อง, 2560) 

 
“ อาจารย์ให้เยอะแยะ อาจารย์สร้างศาลาท่ีพัก หลงักป็ระมาณ 5-7 หม่ืน เพ่ิงจะ

ประมาณ 10 หลังได้นะ อาจารย์เอาให้ทุกหมู่บ้าน เป็นศาลาท่ีทาํด้วยไม้อะ ถ้าเม่ือกี้
เข้ามากจ็ะมีตรงข้ามทางรถไฟมากจ็ะมี ตรงนัดกมี็ท่ีหน่ึง ฟากโน้นกมี็ท่ีหน่ึง และกมี็
ท่ีโรงเรียนวัดหนองจอกและก็ข้ามไป อบต.หนองขนาน และก็ท่ีฝ่ังห้วย และก็ท่ี
หนองจิกมีหลายหลงั” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นบุคคลท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีอารมณ์ขนั อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส เป็น

มิตรกบัผูอ่ื้น เขา้ใจคนง่าย และสามารถทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนทัว่ไปไดอ้ย่างดี สามารถติดต่อสาน
สมัพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งง่ายดาย  ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“แกเป็นอาจารย์ท่ีมีอุปนิสัยดี” (ร้อง สมใจ, 2560) 
 
“อาจารย์สุวิทย์เป็นคนท่ีอารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส” (พงษธร สองศรี, 2559) 
  
“อาจารย์เป็นคนอารมณ์ดี เปิดเผยแล้วกเ็ข้าใจคนง่าย จริงจังในการทาํงาน ลอง

จับงานอะไรแล้วต่อเดินต่อให้สาํเร็จ” (บญุชู นวรัตน์, 2559)  
 
“อาจารย์เป็นคนท่ีร่วมงานแล้วสามารถแนะนาํส่ิงต่างๆ ได้ดี ทาํงานได้กับทุก

คน” (ศศิวิมล กาหลง, 2559) 
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สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความจงรักภกัดี และไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี
จากชาวบา้น คนในชุมชน ตลอดจนคนทาํงานภายในองคก์ร เป็นผูเ้สียสละเวลาส่วนตวัเพื่อส่วนรวม 
เพื่อสังคม เพื่อชาวบา้น ช่วยเหลือผูอ่ื้น ช่วยเหลือชุมชน โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก
ผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์เป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน” (จรรยาพร บญุเหลือ, 2560) 
 
“เป็นคนท่ีเสียสละ ช่วยเหลือคน ช่วยเหลือชุมชน โดยไม่หวังอะไรตอบแทน

และกใ็นเร่ืองของงานส่วนรวม” (ศิรินทร์ กรุงศรีเมือง, 2560) 
 
 “ถ้าเป็นการทาํเพ่ือสังคม อาจารย์จะแบบว่าเตม็ท่ีไม่ได้เก่ียงว่าสังคมน้ันจะ

เป็นใคร” (นรีนารถ ศรีวรนารถ, 2560) 
 

“แกทาํงานเพ่ือสังคม เพ่ือชาวบ้าน เพ่ือประชาชนจริงๆ ท่ีได้รู้จักมา 7-9 ปีนี ้
อยู่ในขบวนการเครดิตยูเนียน รู้สึกว่าเป็นผู้ให้ เสียสละ เป็นผู้ ท่ีมีความเสียสละสูง” 
(ร้อง สมใจ, 2560) 

 

สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นคนท่ีเปิดเผย ซ่ือตรง จริงใจและจริงจงั พดูจาชดัถอ้ยชดัคาํ ตรงไปตรงมา 
ไม่ออ้มคอ้ม เขา้ใจง่าย ทาํให้คนฟังไดคิ้ดตามและสามารถโน้มน้าวใจผูฟั้งได ้คนท่ีไดรั้บฟังการ
บรรยายเกิดความพึงพอใจ ตวัอย่างท่ีไดไ้ปบรรยายให้แก่เกษตรกรท่ีต่างๆ ไดฟั้งแลว้เขา้ใจไดง่้าย 
เกษตรกรไดฟั้งแลว้มีความคิดเห็นคลอ้ยตามและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บคาํแนะนาํมา ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์เป็นคนจริง เปิดเผย ตรงไปตรงมา พูดจาชัดเจน ออกมาจากใจ”      
(บญุชอบ ผ่องอาํไพ, 2559)  

 
“พูดจาเข้าใจง่าย เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ท่ีได้รับฟัง เช่นสมาชิก เกษตรกรต่างๆ 

ฟังแล้วกเ็ข้าใจง่าย ตัดสินใจร่วมกิจกรรม” (พงษธร สองศรี, 2559) 
 
“อาจารย์สุวิทย์ เป็นคนตรงไปตรงมานะ จริงใจ จริงจัง พูดตรงๆ แบบลกูทุ่งๆ 

ไม่ได้ดัดจริตคิดอะไรหรอก” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 
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สุวิทย ์เปียผอ่ง รูปร่างสันทดั มีบุคลิกภาพดี ภูมิฐาน แต่งกายเรียบร้อย ทะมดัทะแมง มีวินยั
ในตนเอง มีความมัน่ใจ สง่างาม และภูมิใจในตนเอง ท่ีสามารถดาํเนินการส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง 
พิจารณาจากการเขียนหนงัสือตาํราในศาสตร์หรือรายวิชาท่ีสอนดว้ยตนเองทุกรายวิชา ซ่ึงพิจารณา
ไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์รูปร่างสันทัด ภูมิฐานดูดี มักใส่สูท รองเท้าขัดมันเรียบร้อย” 
(อมรรัตน์  สุขมาก, 2559) 

 
“ฝึกความฉลาดในวิชาการอะดี แต่ต้องคนมีวินัยในตนเอง ต้องมี Sense คือ

อะไรควรไม่ควร” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 
“ผมชอบทาํทุกอย่างด้วยตัวเอง เป็นความรู้สึกของผม มีความสง่างาม พอเรา

สอนแล้วมันมีตาํรา เรา assign งานอะไรมันกจ็ะง่าย มีตาํราอยู่  11 เล่ม ทุกวิชาท่ีผม
สอน” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 

สุวิทย ์เปียผ่อง เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีเป้าหมายและแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน การวางแผน
งานสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง สามารถนาํความคิดความมุ่งหวงัส่ิงต่างๆ กาํหนดเป็นวตัถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความสําเร็จให้ได ้มีความตั้งใจจริงในการทาํงาน เป็นคนมุมานะพยายาม 
จริงจงัในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีสุดกาํลงัความสามารถ หากตั้งใจทาํการงานส่ิงใดแลว้จกัตอ้งทาํให้
สาํเร็จลุล่วง ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์เป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์ ใจกว้าง เป็นคนท่ีต้ังใจทํางาน  เป็นคนท่ีมี
เป้าหมายมีแผนชัดเจนและกรู้็ว่าจะนาํแผนไปปฏิบัติยังไงให้เกิดผลสาํเร็จ เป็นคนท่ี
ทาํงานเพ่ือองค์กร เป็นคนทาํงานจริง” (จรรยาพร บญุเหลือ, 2560) 

 
“อันนีคื้อจุดเด่นท่ีทาํงานมุ่งมั่น และเสียสละ ติดตามงาน ไม่ย่อท้อ น่ีมองใน

แง่ของงานนะ จนกระท่ังคนเขายอมรับและศรัทธา” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 
“ถ้าพูดถึงการทาํงานอาจารย์สุวิทย์จะเป็นไอดอลของครูนะ คือทาํงานแบบ 

หน่ึงไม่ได้สนใจว่ามีเงินมัย้ สองไม่มีคาํว่าทาํไม่ได้ อาจารย์ทาํได้แล้วมนัส่งผลดีกับท่ี
อาจารย์ทาํ เรียกได้ว่าเตม็ท่ี” (นรีนารถ ศรีวรนารถ, 2560) 
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สุวิทย ์เปียผ่อง ชอบปลูกตน้ไมเ้ป็นชีวิตจิตใจ ยามเกษียณและมีเวลาว่างจะแต่งกายดว้ย
เส้ือผา้ท่ีสวมใส่สบายและเหมาะแก่การทาํสวนทาํไร่ พร้อมดว้ยเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็น 
เพื่อตดัตกแต่งในพิ้นท่ีรกร้างท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ปรับปรุงพื้นท่ีให้เหมาะแก่การเพาะปลูกตน้ไม ้
ถากถางทุกพื้นท่ีทุกตรอกซอกซอยทัว่ทั้งหมู่บา้นหนองจอก แมไ้ม่ใช่บริเวณพ้ืนท่ีของตนเอง เพื่อ
ปลูกตน้ไมใ้หญ่ท่ีออกผลผลิตท่ีสามารถกินได้ เช่น ตน้ตาลโตนด ตน้มะพร้าว ตน้มะม่วง ตน้
กระทอ้น ตน้ขนุน ตน้กลว้ย เป็นตน้ และพืชผกัสวนครัวหลายชนิด เช่น ตน้แค ตน้มะเขือ ตน้พริก 
เป็นตน้ ไม่เพียงแต่เพาะปลูกไวเ้ท่านั้ น ยงัดูแลเอาใจใส่ในการรดนํ้ าพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ตน้ไม้
เหล่านั้นเติบโตจนออกดอกออกผล ตลอดจนจดัวางไมท่ี้ใช้เก็บสอยผลผลิตเหล่านั้น พาดไวใ้ห้
สาํหรับคนท่ีผ่านไปผ่านมาไดส้อยและเก็บกินไดโ้ดยไม่หวงหรือคิดมูลค่าใดๆ ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก
ผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

 “อาจารย์สุวิทย์แกเป็นคนน่ารัก แกปลูกมะพร้าวไว้ แกเอาไม้สอยมะพร้าวไว้
ท่ีโคนต้น ใครอยากกินให้สอยเอา ปลกูมะม่วง ใครอยากกินกไ็ปสอยเอา คนคิดแบบ
นีน่้ารักไหม” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 
 “หลังจากท่ีเกษียณมาแล้ว แทนท่ีเวลาว่างจะอยู่ บ้าน ไม่ยอมหยุด จะแต่งชุด

เป็นชาวไร่ แบกจอบ แบกง้าวไปตามท่ีท่ีข้างถนน ก็จะไปฟัน ไปถางต้นไม้ และก็
ปลูกมะม่วง ปลูกมะพร้าว รู้สึกจะแทบทุกซอยเลย เพราะอาจารย์บอกว่า มีคนถาม
อาจารย์ว่า อาจารย์ไม่ใช่ท่ีของอาจารย์แล้วอาจารย์ปลูกทาํไม อาจารย์บอกว่าไม่
เป็นไร ท่ีมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ อาจารย์บอกว่าคนเกบ็มันไม่ใช่อาจารย์ คนเกบ็เป็น
ใครก็ได้ท่ีอยากเก็บเวลาตกดอกออกผลมา ถึงหน้ามะม่วงก็จะมีคนมาสอยมะม่วง
เยอะแยะเลย มะพร้าวกใ็ครเกบ็ได้ เกบ็เอา อาจารย์ไม่หวง ปลูกไว้ไม่ให้ขาด ไม่ใช่
น้อยๆนะ เป็นร้อยต้นมากมายเลย อย่างตรงหน้าสถานีรถไฟอะ ปลกูเยอะมากเลย ทุก
ซอย” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
“อาจารย์สุวิทย์เน่ียกเ็ป็นคนปลูกต้นไม้ ปลูกท่ัวท้ังหมดของหนองจอก ปลูก

ท้ังหนองจอก ริมทางรถไฟ หน้าบ้าน ปลูกหมด และแกก็ปลูกของกิน เม่ือก่อนอยู่
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปลกูกระท้อน ปลกูมะม่วง ต้นขนุน ต้นแค อาจารย์บอก
ว่าไม้ดอกมันมีประโยชน์อะไร แป๊บเดียวเด๋ียวมันก็ร่วง มันสวยแป๊บเดียว แต่มัน
ไม่ได้มีประโยชน์ในเร่ืองของงการแก้หิว แกบอกว่าเดก็บางคนมนัไม่ได้มีจะกิน มัน
ก็จะได้กินนะ เม่ือก่อนต้นไม้หน้าคณะวิทยาการจัดการจะปลูกประเภทไม้ผล
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ค่อนข้างเยอะ สมัยแกอยู่  แม้กระท่ังลูกน้องท่ีซ้ือบ้านใหม่ ส่ิงท่ีให้คือต้นไม้ ต้นไม้
ประเภทไม้ผลนะท่ีให้อะ ไปปลูกให้เลย ช่วยรดนํา้ต้นไม้ให้ด้วยจนออกผลออกลูก 
แล้วคนหนองจอกกจ็ะพูดถึงแก และแกกไ็ม่ได้หวง ว่าอันนี้แกปลูก ว่าจะต้องเป็น
ของแก และตอนท่ีอาจารย์เป็นหัวหน้าคณะ แกก็จะมีโครงการประเภทนี้ ท่ีปลูก
ต้นไม้ ปลกูริมทาง เอาต้นไม้ประเภทต้นสะเดา พวกไม้ท่ีมนัแขง็แรงมาปลกู ต้นไม้ท่ี
ไม่ต้องดูแลมาก” (นรีนารถ ศรีวรนารถ, 2560) 

 

สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นบุคคลท่ีมีความโอบออ้มอารี มีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น มีจิตใจดี เป็น
ผูใ้ห ้ชอบช่วยเหลือ ยดึคนอ่ืนเป็นศูนยก์ลางเสมอ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นผูมี้มนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี มีอารมณ์ขนั อธัยาศยัดี เป็นมิตรกบัผูอ่ื้น ซ่ึงเขา้หลกัสังคหวตัถุ 4 คือหลกัธรรมในการ
ครองใจผูอ่ื้น ผกูไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกลู เป็นหลกัการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั มี 4 ประการ อนัไดแ้ก่ 

1) ทาน การให้ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงพิจารณาได้
จากการท่ี สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดเ้สียสละเวลาส่วนตวัในการประสิทธ์ิประศาสตร์วิชาให้แก่ลูกศิษย ์ให้
ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแก่ชาวบา้น การบริจาคใหศ้าลาท่ีพกัริมทางแก่ผูส้ัญจรไป
มา โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

2) ปิยวาจา การพูดจาดว้ยถอ้ยคาํท่ีไพเราะอ่อนหวาน พูดดว้ยความจริงใจ สุวิทย ์เปียผ่อง 
พูดจาชัดถ้อยชัดคาํ เขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา และจริงใจ พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย  ์
ชาวบา้น และบุคคลอ่ืนๆ ทัว่ไป 

3) อตัถจริยา การประพฤติในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น สุวิทย ์เปียผ่อง ไดป้ลูกตน้ไมใ้ห้
ร่มเงาและแบ่งปันผลผลิตแก่ผูอ่ื้นโดยจดัใหมี้ไมส้าํหรับไดเ้กบ็กินไวอี้กดว้ย 

4) สมานตัตา การเป็นผูมี้ความสมํ่าเสมอ มีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลาย สุวิทย ์เปีย
ผ่อง เป็นผูท่ี้มีวินยัในตนเอง มีความตั้งใจจริงในการทาํงาน คิดจะทาํอะไรแลว้จะตอ้งทาํให้สาํเร็จ
ตลอดมา มกัให้ความสําคญักบังานตลอดมาทั้งชีวิต สามารถทาํงานร่วมกบัทุกคนดว้ยความเสมอ
ภาค จนเป็นท่ีไวว้างใจแก่ผูอ่ื้น 
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1.6 ผลงานเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดรั้บเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรางวลัท่ีผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
ภูมิใจในชีวิตจากการทาํงานทางดา้นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี มีผูใ้หก้ารเปรียบเทียบ 
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง เสมือนเป็นผูก่้อตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี อีก
ทั้งไดรั้บสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี และบางคนยกยอ่งว่า
เป็น The one who behind the success of Credit Union Petchaburi หมายถึง ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จ
ของเครดิตยเูนียนเพชรบุรี ตลอดจนรางวลัดงักล่าวเป็นเกียรติประวติัสูงสุดในชีวิต เป็นบุคคลสาํคญั
ระดบัประเทศท่ีประกอบคุณประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“เขาบอกว่าควรจะได้ต้ังนานแล้ว นักสหกรณ์แห่งชาติคือส่ิงท่ีผมภูมิใจนะ” 
(สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 
“อาจารย์สุวิทย์ ผมว่าแกเป็น The one who behind the success of Credit Union 

Petchaburi ผู้อยู่ เบื้องหลังความสําเร็จของเครดิตยูเนียนเพชรบุรี” (นิวัต กล่ินงาม, 
2560) 

 

“และก็ได้รับรางวัลเก่ียวกับเครดิตยูเนียน มากมาย อาจารย์ทาํเยอะมากค่ะ” 
(จรรยาพร บญุเหลือ, 2560) 

 
“ตอนนี้เครดิตยูเนียนของเพชรบุรีก็มีต้ัง 60 กว่าแห่งและก็เป็นผู้ ก่อต้ัง คน

เพชรบุรีเลยให้ฉายาว่าเป็นบิดาของเครดิตยูเนียนเพชรบุรี เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้
ก่อต้ังทุกท่ีเลย” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
“ได้นักสหกรณ์แห่งชาติ ถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิตแล้ว เป็นคน

ของประเทศ ระดับประเทศ” (ร้อง สมใจ, 2560) 
 

สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดรั้บเลือกเป็นผูท่ี้มีผลงานพฒันาชนบทดีเด่น ปี พ.ศ. 2538 จากมูลนิธิบุญ
ถ่ิน อตัถากร ซ่ึงรางวลัดงักล่าว ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผ่อง ไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่าเป็น
ผูพ้ฒันาชนบทอย่างแท้จริง โดยมีผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาชนบทให้เห็นเชิงประจักษ์
มากมาย ไดแ้ก่ การอบรมให้ความรู้แก่ชาวบา้นในเร่ืองสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในหลายพื้นท่ีทาํให้
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สามารถจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนไดจ้าํนวนประมาณ 14 แห่งในปีนั้น การจดัอบรมสัมมนาใน
หลกัสูตรต่างๆ การส่งเสริม เผยแพร่ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเสริมแรงสร้างกาํลงัใจอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพฒันาการบริหารสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ สมาชิก และ
ชาวบา้นในทุกๆ พื้นท่ีท่ีสามารถเขา้ถึงได ้(เอกสารท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสมอบปริญญาบริหารธุรกิจ 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558, 31)  การสร้างตาํแหน่งงานให้กบั
บณัฑิตในทอ้งถ่ิน ไดท้าํงานท่ีสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใกลบ้า้น ประมาณ 300 ตาํแหน่ง (เอกสารท่ี
ระลึกเน่ืองในโอกาสมอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปี
การศึกษา 2558, 43) การไดรั้บตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลตาํบลหนองขนาน อาํเภอเมืองเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี  การปลูกตน้ไมแ้ละการสร้างศาลาริมทางจาํนวนมากในเขตทอ้งถ่ินชนบท ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“ผมได้รับรางวัล ผลงานพัฒนาชนบทดีเด่น ปี พ.ศ. 2538 จากมูลนิธิบุญถ่ิน 
อัตถากร” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 
“รู้สึกว่าจะได้เป็นอาจารย์ท่ีทาํงานด้านสังคม มูลนิธิบุญถ่ิน อัตถากร น่ันได้ 1 

รางวัล” (จรรยาพร บญุเหลือ, 2560) 
 

 “แกไม่ได้เป็นเฉพาะเครดิตยูเน่ียนนะ แกได้รับเป็นประธานบริหารของ
เทศบาลทางบ้านอาจารย์น่ะ และเป็นประธานสภาท่ีรัฐเขาต้ังเพ่ือเป็นสมาคม 
ตาํแหน่งรักษาการ บริหารเทศบาลช่ัวคราว อาจารย์เป็นอยู่ตอนนี ้คนกเ็ลือกให้เป็น ท่ี
ชุมชมกเ็ป็นท่ียอมรับ” (ร้อง สมใจ, 2560)  

 

“ท่ีสําคัญคือความมีพัฒนาการ มันจ้างเดก็ในชุมชน เรียนจบไปมาทาํงานใน
ชุมชน สร้างงานให้กับคนเท่าไหร่ เครดิตยูเนียนแห่งหน่ึงใช้คนประมาณ 10-12 คน 
เล็กใหญ่ประมาณ 20 คน มันมีก่ีแห่ง สร้างงานให้กับชุมชน สร้างงานนะ” (นิวัต 
กล่ินงาม, 2560) 

 
สุวิทย ์เปียผ่อง ไดรั้บเลือกเป็นผูสู้งอายุดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 จากสมาคมสภาผูสู้งอายุ

แห่งชาติประเทศไทย ในพระราชาอุปภมัถ ์สมเดจ็พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ซ่ึงพิจารณาได้
จากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
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“ตอนหลังเขากจ็ะมาขอพ่อดีเด่นให้ผม เขากเ็อาผู้ สูงวุฒิท่ีมีผลงานดีเด่น คือ
เอกสารน่ีแหละ คือผมทาํหลายอย่าง”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 

 “เป็นพ่อดีเด่นนะปีท่ีแล้ว พ่อดีเด่นแห่งชาตินะ ไปรับโล่ท่ีโน้นนะ” (ประนอม 
แม้นเมฆ, 2560) 

 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดรั้บปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมาศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ 
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558 โดยเกณฑก์ารพิจารณาจาก คุณสมบติัขอ้แรกคือ
เป็นคนดี ขอ้ท่ีสองเป็นคนเสียสละ ขอ้ท่ีสามเป็นผูท่ี้ไดใ้ชว้ิทยาการท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี
เปิดดาํเนินการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และประการท่ีส่ีคือตอ้งไม่เป็น
บุคลากรหรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ซ่ึงผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปีย
ผอ่ง ไดรั้บการลงมติจากคณะกรรมการตดัสินในท่ีประชุมเป็นเอกฉนัท ์ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าว
เป็นบุคคลท่ีเคยรับราชการ และมีอายุราชการประมาณ 40 ปี หรือเทียบเท่า อย่างไรก็ตามรางวลั
ดงักล่าวไม่ไดม้อบใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยง่าย ไม่ใช่รางวลัท่ีจะใหใ้ครก็ได ้แมแ้ต่ผูท่ี้บริจาค
เงินกไ็ม่สามารถมอบใหไ้ด ้นบัตั้งแต่มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรีก่อตั้งมา มีบุคคลผูไ้ดรั้บเลือกแลว้ 
จาํนวนไม่ถึง 10 คน ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์เป็นผู้บริหารระดับสูง ได้รับเกียรติบัตรจากสมเดจ็พระเทพฯ ฟ้าชาย 
แต่ว่าทุกวันนีเ้ป็น ดร. นะ เพราะว่าความสามารถความโดนเด่นทาํให้ตรงนีเ้กิดมา พอ
ถามว่ากิตติมศักด์ิตรงนีง่้ายมั้ย จริงๆแล้วผมเทียบได้ตรงนีไ้ม่ง่ายนะเพราะเขาไม่ให้
ง่ายๆหรอก ถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีเขามองไว้ไม่ได้ อย่างน้อยท่ีพูดกส็ําคัญนะ 
ราชภัฎต้ังมาสมยัไหนเพ่ิงมี 10 คนเอง เห็นมัย้ มนัไม่ง่าย” (บญุชอบ ผ่องอาํไพ, 2560)  

 

 “กท่ี็เข้าไปราชภัฎ ผมกไ็ปเห็นอธิการบดีราชภัฎยงัให้ความไว้วางใจ ตอนน้ัน
ยังไม่ได้ ดร. ด้วย ปีนี้ได้ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎแล้วด้วย เป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ด้วย” (ร้อง สมใจ, 2560) 

 

 “ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจ ดษุฎีบัณฑิตกิตติมาศักด์ิ จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 
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 “แต่มหาวิทยาลัยก็ให้กิตติมศักด์ิแกไปเอง ปีท่ีผ่านมา รับปริญญาเม่ือต้นปี 
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ง่ายๆนะ ไม่ใช่จะให้ใครกไ็ด้ คนบริจาคเงินกใ็ห้
ไม่ได้ ต้ังแต่มีมหาวิทยาลัยมา ให้ไม่ถึง 10 คนเลย และเกณฑ์การให้พิจารณาจาก ข้อ
ท่ีหน่ึงกคื็อเป็นคนดี ข้อท่ีสองเป็นคนเสียสละ อันท่ีสามได้ใช้วิทยาการอันท่ีเราเปิด
เรียน เปิดสอนในมหาวิทยาลยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และประการท่ีส่ี กคื็อ
ว่า ต้องไม่เป็นบุคลากรหรือมีส่วนได้เสียในมหาวิทยาลัย อาจารย์สุวิทย์ได้ เอกฉันท์
นะ กรรมการเอกฉันท์ และกรรมการก็เป็นอดีตราชการตกประมาณ 40 หรือ
เทียบเท่า” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 

2. ผลงานด้านขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเพชรบุรีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุวทิย์ เปียผ่อง ในประเด็นดังนี ้

2.1 การจัดการการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

สุวิทย ์เปียผ่อง มีความเป็นภาวะผูน้าํในการบริหารจดัการกาํลงัคน โดยไดร่้วมกบั
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีในการดาํเนินการจดัโครงสร้างสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี การสรรหาผูบ้ริหารและการไดม้าซ่ึงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใน
จงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการปฏิบติังานท่ีเกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากท่ีสุด  การริเร่ิมก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งแรกในจงัหวดัเพชรบุรี โดย
นมสัการเจา้อาวาสวดัธรรมรังษี (พระครูประชาอนุกลูกิจ) ซ่ึงเป็นผูน้าํทางศาสนาท่ีชาวบา้นเล่ือมใส
ศรัทธา ระดมคนชักชวนมาฟังรายละเอียดต่างๆ จนเขา้ใจ จากการรวมกลุ่มเล็กๆ สามารถขยาย
เครือข่ายจนก่อตั้งเป็น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัธรรมรังษี แห่งแรก เม่ือปี พ.ศ. 2522 สุวิทย ์เปียผอ่ง 
สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัชุมชน โดยผสมผสานการดาํเนินการระหวา่งองคก์รกบับุคคลไปดว้ยกนั 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี  

“ในวันท่ี 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 เขาจับผมไปอบรมเร่ืองเครดิตยูเน่ียน 
พอก่อต้ังสหกรณ์เสร็จ ผมกเ็ปิดอีกสหกรณ์ สมัยน้ัน พลเอกประมาณ อดิเรกสาร เขา
ส่งเสริมการสหกรณ์ แล้ววิทยาลัยครูตอนน้ันเขามีโครงการพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์ชุมชนชนบท ผมกเ็ปิดอีกสหกรณ์” (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 
“อาจารย์สุวิทย์เป็นคนบุกเบิกแปลงความคิดมาเลยนะ เครดิตยูเนียนแห่งแรก

คือ เครดิตยูเนียนวัดใหม่ธรรมรังษี ชาวบ้านเขาไม่เช่ือหรอก เขาไม่เช่ือว่าทาํได้ยงัไง 
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เรากต้็องทาํให้เขาดู เม่ือปี 2523 ผมจบปริญญาเอกกลบัมาเม่ือปี 2530 แกกย็งัทาํอยู่ ปี 
2535 ผมไปเป็นอธิการท่ีสงขลา ผมกลับมาแกก็ยังทาํอยู่  จนกระท่ังมีเครือข่ายเต็ม
บ้านเต็ม เ มือง  เค รือ ข่าย เพชรบุ รีมาก ท่ี สุดในประเทศไทย  ฝี มือ  อาจาร ย์ 
สุวิทย์  หมดเลย  ส่วนผมในฐานะท่ีเป็นรองอธิการบดีก็ได้สนับสนุน จัดสรร
งบประมาณให้บ้าง สร้างความเช่ือถือให้กับชุมชนเขาบ้าง เขาหมายถึงใช้สองอย่าง 
ใช้องค์กรกับใช้บคุคลไป Match ด้วยกัน” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 
“อาจารย์เป็นผู้นาํในส่วนของการจัดต้ังสหกรณ์เครดิตยูเนียนซ่ึงเป็นผู้ ริเร่ิม

ของจังหวัดเพชรบรุรีอันท่ีจริงแล้วกมี็หลายคนและอีกคนหน่ึงคู่หูของอาจารย์ชาํนาญ 
อ่ิมสะอาด เสียชีวิตไปแล้ว  ในเร่ืองของการจัดต้ังเครดิตยูเนียนก็เรียกว่าเป็น
สุภาพบรุุษชาํนาญในการจัดต้ังของจังหวัดเพชรบรีุโดยเร่ิมแรกกจ็ะได้ปรึกษากันแล้ว
กไ็ปปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีองค์ก่อน พระธรรมรัตนดิลก อดีตเจ้าคณะสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี กเ็ลยปรึกษากันเลยนัดประชุมท่ีราชภัฏ แล้วกอ็าราธนาพระสงฆ์เข้า
ร่วมประชุมโดยเฉพาะเอาระดับอธิการเจ้าอาวาสแล้วกชั็กชวนแสดงท่ีแจ้งเหตุผล ซ่ึง
ตอนน้ันน่าจะเป็น พ.ศ. 2522 อย่างท่ีเห็นเป็นรูปธรรมจัดต้ังขึน้กมี็วัดธรรมรังษีเดิม 
แล้วกใ็ช้ช่ือกลุ่มเครดิตยเูนียนวัดธรรมรังษี จาํกัด” (หลวงพ่อวัดนาพรหม, 2560) 

 
“คนเครดิตยูเน่ียนจะเรียกว่าเป็นบิดาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะ เพราะ

อาจารย์ได้ไปเข้าอบรมเครดิตยเูน่ียนเม่ือปี 2522 ไปอบรมมาเสร็จ ไปดูงานท่ีสหกรณ์
เครดิตยูเนียนท่ีจังหวัดนครปฐม สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักบุญเปโตร คืออาจารย์เป็น
คนแบบนีท่ี้ชอบเรียนรู้ รู้แล้วปฏิบัติ เห็นว่ามนัดีกเ็ลยคุยกับ ดร.นิวัติ ตอนน้ันเป็นรอง
อธิการหรือตาํแหน่งบริหารนะคะ ก็มาคุยกันแล้วก็จะลงมือทําเครดิตยูเนียนใน
จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นคนเร่ิมต้นในจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ ริเร่ิมก่อต้ังเครดิตยูเนียน
จังหวัดเพชรบรีุ ซ่ึงกเ็ป็นคนเก่งอะ กว้างขวาง แต่มองแล้ว เพราะมนัเป็นเร่ืองเงินเร่ือง
ทอง จะทาํให้สาํเร็จได้กต้็องไปหาพระ เพราะคนสมยัน้ันเช่ือเร่ืองพระ เช่ือพระ กห็า
พระวัดธรรมรังษี เจ้าอาวาสสมัยน้ัน กคื็อให้ช่วยนะคะ กร็ะดมคนแล้วอาจารย์กพ็ูด
ถึงเนือ้หา แต่ว่าพระกเ็หมือนกับเชิญชวนคนมา จะเหมือนกับเกร่ินนาํ แล้วหลังจาก
น้ันกคิ็ดว่าตรงน้ันประสบความสาํเร็จ สามารถท่ีจะรวมกลุ่มคน ให้คนเช่ือลงหุ้นได้ 
กเ็ชิญระดับเจ้าคณะจังหวัดเข้าร่วมด้วย” (จรรยาพร บญุเหลือ, 2560) 
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“ผมอยู่ในวงการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนด้วยกัน อาจารย์สุวิทย์ ผู้ ก่อต้ังเครดิตยู
เน่ียนในเพชรบุรี ต้ังแต่สมัย ปี พ.ศ. 2552-2523 ต้ังท่ีแห่งแรกท่ีวัดใหม่ธรรมรังษี 
อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบรีุ” (บญุชู นวรัตน์, 2559)   

 

การจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ซ่ึงไดแ้ก่ สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายการจดัการทาํหนา้ท่ีจดัหลกัสูตรอบรมพฒันาคณะ
กรรมการบริหารและฝ่ายจดัการทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง จากกระบวนการดงักล่าวเป็นการจดักาํลงัคน
ตามความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกบังานมากท่ีสุด ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้
ขอ้มูลดงัน้ี 

“ช่วงน้ันได้คุณทะนงศักด์ิ เป็นประธาน พอดีคุณทะนงศักด์ิเขาเป็นคนท่ีมีใจ
สาธารณะเหมือนกัน เอาจริงเอาจังกเ็ลยไปกันได้ กล้็มลุกคลุกคลานมาด้วยกัน กท็าํ
อยู่ในโรงเรียนสักพักหน่ึงนะ” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

“อาจารย์จะสร้างอาคารสาํนักงาน แกบอกว่าสร้างไปเถอะ เลยพอมีกรรมการ
ท่ีเขาพอเป็นช่างบ้าง รู้เร่ือง และพอดีมีคนรับ เอาเถอะ ถ้ากรรมการตกลงว่าทาํกคื็อ
ทาํ” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 

การจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี มีการบริหารจดัการเงิน จดัสรร
เงินให้มีการใชจ่้ายดว้ยตน้ทุนท่ีนอ้ยท่ีสุด และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลง็เห็นไดจ้าก 
การท่ีผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ไดจ้ดัสรรเงินคนละเลก็ละนอ้ย จากหลาย ๆ คน ทาํใหมี้เงิน
ท่ีสามารถนาํมาบริหารจดัการในส่วนของค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นจาํนวนมาก สามารถจดัตั้งเงินกองทุน
สาํหรับค่าใชจ่้ายในกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก มีเงินปันผลให้แก่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
มีเงินกองทุนสาํหรับสมาชิกท่ีเจ็บป่วยตอ้งนอนโรงพยาบาลและมีเงินชดเชยให้ในขณะนอนรักษา
ตวั มีเงินกองทุนกูย้มืสาํหรับสมาชิกท่ีเดือนร้อน เงินกองทุนบาํนาญสาํหรับผูสู้งอาย ุ60 ปีข้ึนไป ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“ประมาณ พ.ศ. 2510 ตอนหลังครูกเ็ห็นว่าดี พอกู้ดอกร้อยละ 1 บาท มันกถ็กู 
พอเอามาปันผลมนัคร่ึงๆ เอาไว้กองเลีย้งเจ้านาย ตอนหลงัมาครูพวกน้ันฝากทุกเดือน
เลย จนกระท่ัง 6 โรงเรียนนีเ้ข้ามาเป็นสมาชิกหมด แล้วกจ็ะมีเงินหลายล้าน” (สุวิทย์ 
เปียผ่อง, 2560)   
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“สมยัน้ันเป็นศึกษาธิการอาํเภอเขาดูแลโรงเรียนอยู่ เวลาเขามา นายต้องหาเงิน
เลีย้งเขา ผมกม็องว่า พวกเราเน่ีย ครูกไ็ม่ค่อยมีเงินด้วย ผมเลยชวนครูรวมเอาเงินคน
ละ 20 บาท ได้มัง้ มาต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการ เสนอพวกครู ครู 32 คน เอากับผมด้วย 
10 คน มนักไ็ด้เดือนละ 200 บาท”  (สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

 

“อาจารย์พูดว่า มีเงิน 10 บาท เราใช้ไปแล้วให้เหลือเกบ็ทุกวัน ทุกส่ิงทุกอย่าง
ของสหกรณ์มนัเกิดได้เพราะว่าต้องออม ถ้ามีการออมมนัเป็นนิสัยของคน ถ้านักเรียน
แม่ให้ 10 บาท เกบ็วันละ 1-2 บาท มนักเ็กบ็เป็นนะ เดก็กอ็อมเป็นนะ มนักเ็ข้าวัฎจักร
เก่ียวกับการออมต่างๆ ในการออม มีหุ้นมีอะไร เราสามารถกู้ หุ้นไปทาํอะไรกไ็ด้ ไป
ประกอบอาชีพได้ ผมว่าประมาณน้ันอะนะ อาจารย์กบ็อกว่าถ้ามีการฝากกมี็การกู้ เป็น
ธรรมชาติของเราเพ่ือให้ครอบครัวของเราดีขึน้” (บญุชอบ  ผ่องอาํไพ, 2560) 

  
“ตอนนี้มีโครงการและก็ดาํเนินการอยู่ คือ โครงการใครป่วยช่วยทาํบุญ 20 

บาท เอาไว้ช่วย ก็ให้แต่ละหมู่ บ้านต้ังกลุ่มรวมกันขึน้มา กลุ่มละ 100-200 คน และ
เวลามีคนไปนอนโรงพยาบาล เพ่ือนๆสมาชิกกจ็ะช่วยกันออกคนละ 20 บาท เพ่ือจะ
รวมเงินได้ 4,000 บาท  ตอนนีก้ต้ั็งไว้หลายกลุ่มแล้วของท่ีหนองจอกกมี็ เวลาใครเจบ็
ใครป่วยกเ็อาใบเสร็จไปเกบ็แต่ละกลุ่มๆ แล้วต้องให้ค่าจ้างท่ีให้เขาช่วยเกบ็ให้ กจ็ะ
ให้ค่านํา้มันเขา ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นเดก็นักเรียน อย่างวันเสาร์-อาทิตย์ อย่างท่ีหมู่บ้าน
หนองพลบั กไ็ด้อาจารย์เป็นคนเร่ิมดาํเนินการให้ เวลาใครเจบ็เขากจ็ะมาทาํลงช่ือ ลง
สมุด เบิกตังค์ แล้วก็จะมีกรรมการอีกคนหน่ึงรับฝากเงินไว้ เวลาใครเจ็บก็จะชวน
อาจารย์ไปเย่ียมด้วย ถ้าเรามีเวลาก็จะไปเย่ียมท่ีโรงพยาบาล เอาดอกไม้ไปเย่ียมท่ี
บ้าน” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

“แล้วอาจารย์กย็ังมีกองทุนวันละบาทท่ีเป็นสวัสดิการของภาครัฐเน่ีย อาจารย์
รณรงค์อยากให้กองทุนนีโ้ตทุกหมู่บ้านเพราะว่ามันเป็นกองทุนท่ีสามารถช่วยได้ท้ัง
ตอนเจบ็ ไปนอนโรงพยาบาล แล้วกม็นัมีสวัสดิการเยอะนะตรงน้ันเพราะว่ามนัจะไป
มีเงินของภาครัฐเข้ามาสมทบด้วย” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

“และตอนนีโ้ครงการหน่ึงท่ีอยากให้เป็นจริงคือ อยากให้สมาชิกของสหกรณ์
เครดิตยูเนียนมีบาํนาญ ได้รับบาํนาญหลังจากอาย ุ60 ปี ไปแล้ว ให้มีบาํนาญกินบ้าง 
โดยท่ีให้สหกรณ์เป็นผู้ดาํเนินการ เป็นผู้ จ่ายเงินบาํนาญตัวนี ้โดยใช้เงินของสมาชิก
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เอง ท่ีฝากเป็นเงินสะสมไว้ อาจารย์ก็มีสูตรให้คิด ตอนนี้กาํลังเร่ิมโครงการอยู่” 
(ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 

การจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี มีส่วนของการบริหารวสัดุในการ
ดาํเนินงาน มีกระบวนการทาํโดยให้เกิดความส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด หรือเกิดประโยน์สูงสุด เล็งเห็น
ได้จากผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย  ์เปียผ่อง ได้บริหารในส่วนของวสัดุและวตัถุดิบต่างๆ ในการ
ดาํเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด เช่น การใชส้ถานท่ีว่างในโรงเรียน
สําหรับนัดหมายการประชุมสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ เน่ืองจากเป็น
ห้องว่างในเวลานั้นไม่ไดใ้ชง้าน และต่อมาไดข้ยายพื้นท่ีไปใชอ้าคารของสมาชิกท่ีเป็นหน้ีธนาคาร 
จึงไดต้ดัสินใจซ้ือต่อจากธนาคารดว้ยทุนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

“ตอนน้ันท่ีบ้านยังไม่เป็นสมาชิก เพราะยังไม่เช่ือเหมือนกัน แต่แฟนไป ไป
เท่ียวแรกได้คน 60 คน ประชุมท่ีโรงเรียนแต่ตอนนีร้ื้อไปแล้ว เม่ือก่อนท่ีว่างๆ ตรง
น้ัน เป็นโรงเรียนเก่า อาจารย์ใช้เป็นท่ีสําหรับเรียกประชุมหารือกับชาวบ้าน” 
(ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

“พอดีกรรมการคนหน่ึงเขามีบ้านอยู่ในตลาดเป็นบ้าน 2 ช้ัน เขากข็ายให้ถูกๆ 
เขาไปอยู่ บ้านไร่ กเ็ลยย้ายจากท่ีโรงเรียนไปอยู่ ท่ีตลาดหนองจอก ทาํไปได้สักระยะ
หน่ึง ความเช่ือถือของชาวบ้านเร่ิมมากขึน้ ตอนแรกกท็าํอยู่แค่ตาํบลหนองจอกอะ ใน 
14 หมู่บ้าน พอมา มีอยู่ช่วงหน่ึง ช่วงน้ันคณะกรรมการเป็นครูส่วนใหญ่ แล้วกาํลงัวัย
ทาํงานกันเยอะกเ็ลยคิดว่ามนัน่าจะขยายไปตาํบลข้างเคียง กเ็ลยขยายไปอีก 4 ตาํบล ก็
เลยได้สมาชิกเยอะ พอได้สมาชิกเยอะบ้านหลังแรกไม่ได้แล้ว แคบแล้วอาจารย์บอก
ว่าซ้ือท่ีเลย พอดีท่ีท่ีสร้างตรงน้ันเจ้าของท่ีเขาเป็นหนีส้หกรณ์อยู่แล้วเขาไม่มีกาํลงัใช้ 
กคุ็ยกับอาจารย์ พอดีช่วงน้ันอาจารย์เป็นประธาน และเขาบอกขายธนาคารกรุงไทย 
ถ้าไม่เอาธนาคาร กรุงไทยยึด พอดีเขากเ็ป็นหนีเ้รากห็ลายแสนอยู่ อาจารย์บอกว่าเอา
เลย กเ็ลยประชุมกรรมการ กเ็ลยซ้ือท่ีแปลงน้ันไว้ 2 ล้าน แต่ว่าถ้าเป็น ณ บัดนี ้ไม่ได้
แล้ว” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

“อาจารย์บอกเอาเลย ซ้ือเลย เพราะจะสร้างอาคารสาํนักงาน แกบอกว่าสร้าง
ไปเถอะ เอา 3 ช้ันไปเลย กเ็ลยพอมีกรรมการท่ีเขาพอเป็นช่างบ้าง รู้เร่ือง พอดีมีคนรับ 
เอาเถอะอาจารย์ ถ้ากรรมการตกลงว่าทาํก็คือทาํ ได้สร้างอาคารก็แรงผลักดันของ
อาจารย์น่ีแหละ ถ้าเฉพาะกรรมการเองก็ไม่กล้าเอาเงินเยอะๆ ไปซ้ือท่ี ไปสร้าง
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สาํนักงาน 7 ล้าน แต่ถ้าสร้างเด๋ียวนีเ้ขาสร้างกันนะไม่ตํา่กว่า 20 ล้าน ท่ีเขาสร้างกัน
ตอนนี ้ถือว่าเราได้สร้างก่อนและถกูด้วยได้ 7 ล้าน” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
“พออาคารเกิดขึน้ปุ๊บ สมาชิกมากมาย ทุกคนกเ็หมือนมนัเป็นจุดขาย และเร่ือง

ของกรรมการ เม่ือก่อนไม่มีใครอยากเป็นกรรมการอะ ไม่มีใครเป็น แต่พอมีอาคาร
หลังใหญ่ขึน้มา ทีนีใ้ครๆกเ็ช่ือถือ กอ็ยากมาเป็นกรรมการ น่ีประธานเขาแย่งกัน พอ
หนองจอกสร้าง ท่ีนีก้เ็ลยเป็นเหมือนต้นแบบอะ ให้กับสหกรณ์ท่ีอ่ืนๆด้วย กไ็ปสร้าง
สาํนักงาน ทีนีก้เ็ร่ิมมีหลายๆท่ีเร่ิมมาดูงาน เร่ิมสร้างกม็าดูแบบกันอะไรกัน กถ้็าไม่ได้ 
อาจารย์สุวิทย์ กรรมการก็คงไม่กล้า หน่ึง เพราะว่าใช้เงินทุนสํารอง เป็นตัวสร้าง 
เด๋ียวมันกจ็ะหักค่าเส่ือมไป อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงผลักดัน เขาเรียกว่า
เป็นผู้อยู่ เบือ้งหลงั” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 

การจัดการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี มีกระบวนการจัดการบริหาร
ควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเตม็ท่ี เล็งเห็นได้
จากการท่ีผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ไดจ้ดักระบวนการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี ใชร้ะบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ทุกเดือนจะมีการประชุมดา้นกลุ่ม
และสหกรณ์เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ ในการบริหารจดัการและร่วมมือกันกาํหนด
แนวทางในการบริหารและการพฒันาเครดิตยเูนียน โดยการใชร้ะบบการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่าง
สมาชิกดว้ยกนั การกาํหนดเกณฑก์ารกูย้ืมและการตรวจสอบของสมาชิกให้สามารถเขา้ถึงกองทุน
ไดง่้ายและควบคุมการคํ้าประกนัระหว่างสมาชิกดว้ยกนัเอง 3 คน ทาํให้มีจาํนวนมากเพิ่มข้ึนและมี
ความเขม็แขง็มากข้ึน (โดยมีสมาชิกรายบุคคลและเงินออมเพิ่มข้ึน) ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

“คือส่วนนี้มันเป็นการพัฒนาชุมชนให้ดีขึน้เพราะอย่างน้อยการต้ังสหกรณ์
เครดิตยูเนียนขึน้มากเ็พ่ือเป็นทุนของหมู่ บ้าน ในการท่ีจะช่วยเหลือประชาชนท่ีจะ
เข้าถึงทุนในระดับสูงๆได้ยาก เช่นจะเข้าไปหาเงินสักก้อนมาทาํทุนให้ครอบครัวเพ่ือ
ประกอบอาชีพเน่ียยากไปธนาคารกล็าํบาก แล้วอีกอย่างหน่ึงกคื็อธนาคารมีเง่ือนไข
เยอะ อย่างเครดิตยูเนียนเรามีเง่ือนไขอะไรไม่มากเพียงแค่เป็นสมาชิกท่ีดี แล้วก็มี
เพ่ือน มีเพ่ือนท่ีเข้าใจก็สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ คือเราให้กู้ ง่าย คือเราไม่ได้มี
ข้อจาํกัดมากมาย เข้าถึงง่ายช่วยได้จริงๆ จนความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านท่ี



54 
 

 
 

อยู่ใกล้เคียงสหกรณ์และเป็นสมาชิกของเราเน่ีย มีทุนในการพัฒนาอาชีพของเขาให้
มนัดีขึน้ได้ง่ายและประสบความสาํเร็จ” (บญุชู นวรัตน์, 2560) 

 
“เราไปกู้ เงิน 3 คนคํา้ก็กู้สหกรณ์ได้แล้ว สหกรณ์เป็นของเราก็กู้ ได้แล้ว คุณ

เดือนร้อน คุณคํา้ให้ผม ผมคํา้ให้คุณ คุณไม่กู้กไ็ด้ ไม่เป็นไร ท้ัง 3 คน ต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์ เราสลบักันคํา้อยู่ น่ีแหละ 3 คนวนไปวนมาอยู่อย่างนี ้ใครไม่กู้กไ็ม่เป็นไร ไม่
กู้กส่็งเงิน ครบส้ินปีบริหารได้กาํไรกอ็อมไปและจัดปันผลกลับคืนมาอย่างนี ้ผมว่า
มนัได้ตรงนี”้ (ร้อง สมใจ 2560) 

 
“มนักเ็กิดจากความเช่ือใจของคนในพืน้ท่ีว่า คือหลกัการของเครดิตยเูนียนให้

ช่วยกันและก็มันก็อยู่ ท่ีชาวบ้านเช่ือใจแล้วว่า เครดิตยูเนียนเป็นสมาชิกแล้วมั่นคง
แน่นอน เพราะอยู่ ท่ีการประชาสัมพันธ์ของเครดิตยูเนียน คือ แต่ละสหกรณ์กจ็ะมี
เทคนิคในการเรียกสมาชิกเข้าโดย อย่างวิธีไปงานศพอย่างนี ้อย่างคนท่ีเป็นสมาชิก
เครดิตยูเนียนสหกรณ์ก็ไปเป็นเจ้าภาพให้เพราะทุกท่ีจะทาํเหมือนกัน จะไปเป็น
เจ้าภาพให้และกช่็วงพระสวดจบกจ็ะขอเวลาเจ้าภาพประชาสัมพันธ์ว่า นาย ก เป็น
สมาชิกเครดิตยูเนียนนะตอนนีมี้เงินฝากอยู่ 5,000 บาท สหกรณ์สมทบให้อีก 5,000 
บาท เป็นหน่ึงหม่ืนแล้ว มีหนีอ้ยู่สองหม่ืน เน่ืองจากเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีดี ฉะน้ัน
หนีส้องหม่ืนสหกรณ์ยกให้ฟรีและกย็ังมีตัวเพ่ือนช่วยเพ่ือน ตรงท่ีเพ่ือนช่วยเพ่ือนก็
ยงัได้เงินอีกเป็นแสน เพราะฉะน้ันคนท่ียงัไม่เป็นสมาชิกเขากเ็หมือน เอ๊ะ กช่็วยจริงๆ 
ได้จริงๆ แล้วเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้ ถ้ากู้ธนาคารมาเป็นหนี้ก็ต้องใช้ แต่น่ีไม่ต้องเลย 
และให้สูงสุดถึง 5 แสน” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 

2.2 บทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูนียนในจงัหวดัเพชรบุรี มีดงัน้ี 

2.2.1 การสร้างเครือข่าย 
สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดจ้ดัใหมี้กลุ่มคนท่ีสมคัรใจไดเ้ช่ือมโยงกนั ในการแลกเปล่ียน

ข่าวสารร่วมกนั หรือทาํกิจกรรมร่วมกนั โดยการใชว้ิธีการพดูคุยกบัชาวบา้น โดยเดินไปหาชาวบา้น
ทีละบา้น โดยการอุทิศความทุ่มเททั้งเวลาและกาํลงั สามารถจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนข้ึนมา
ไดส้าํเร็จ ซ่ึง ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผ่อง จะออกค่าใชจ่้ายทุกอย่างให้แก่ชาวบา้นไดส้มคัร
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สมาชิก ช่วยอาํนวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารทุกอยา่งและเม่ือจดัตั้งไดเ้รียบร้อยแลว้ จะมีการ
ประสานของบประมาณสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี ไปจดักิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมความรู้ให้สมาชิก และคณะกรรมการ ซ่ึงทาํให้เกิดเครือข่ายระหว่าง
สมาชิกและคณะกรรมการ ตลอดจนเครือข่ายระหว่างบุคคลกับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ทั้ งยงั
สนบัสนุนการพฒันาการทาํงานของสหกรณ์เครดิตยเูนียนจงัหวดัเพชรบุรีใหเ้ขม้แขง็เป็นเครือข่ายท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และสามารถเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ่ืนๆ ได ้สร้างสมัพนัธ์อนั
ดีระหว่างสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในแต่ละเขตพ้ืนท่ี ภายในประเทศ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

“จนกระท่ังมีเครือข่ายเตม็บ้านเตม็เมือง เครือข่ายเพชรบุรีมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย ฝีมือ อาจารย์สุวิทย์ หมดเลย” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 
“อาจารย์บอกว่าหนองจอกตั้งยากมาก เพราะคนไม่เช่ือและช่ือก็เป็นภาษา 

อังกฤษด้วย อะไรกไ็ม่รู้เครดิตยูเนียน อาจารย์บอกว่าช่วงนู้น อาจารย์ใช้วิธีเดินตาม
บ้านเลย เดินแต่ละบ้าน ตอนน้ันท่ีบ้านยังไม่เป็น เพราะยังไม่เช่ือเหมือนกัน แต่แฟน
ไป ไปเท่ียวแรกได้คน 60 คนเลย” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
 “แต่ว่าถามจากอดีต อาจารย์สุวิทย์แกเป็นคนเร่ิมดาํเนินการในการจัดต้ังกลุ่ม

นะครับ และกใ็นเร่ืองของการอุทิศความทุ่มเท เวลาแกจัดต้ังกลุ่ม แกจะออกทุกอย่าง
ให้ กคื็อในเร่ืองของสมาชิกมาสมัครวันแรกเน่ีย ในเร่ืองของเอกสารทุกอย่างและก็
เ ม่ือพอจัดต้ังได้เรียบร้อยแล้ว  แกก็จะมีของบขอประสาน  งบสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัราชภัฎเน่ีย ไปจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะกิจกรรมอบรมเพ่ือเสริมความรู้
ให้สมาชิก คณะกรรมการ แกกจ็ะของบตรงนีม้าใส่สนับสนุนการพัฒนาการทาํงาน 
และเพชรบุรีถือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีสหกรณ์เครดิตยูเนียนเยอะท่ีสุดในประเทศไทย
จังหวัดเดียว ณ เวลานีก้ย็ังมีเป้าหมายท่ีจะให้ประชากรจังหวัดเพชรบุรี 4-5 แสนคน 
ขณะนีใ้ห้เป็นเครดิตยเูนียน 70 80 90% ซ่ึงมีระยะเวลาของแกวางแผนไว้อยู่ น่ันแสดง
ว่าอาจารย์สุวิทย์แกวางแผนไว้จนกว่าแกไปไม่ได้ว่าง้ันเถอะ” (สุภาพ จันทรพิรมย์, 
2560) 
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2.2.2 การยอมรับนบัถือ 
สุวิทย ์เปียผ่อง เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการทาํงานไดส้ําเร็จจนเป็นท่ี

ยอมรับ เช่ือถือ ไวว้างใจ ได้รับการยกย่อง ชมเชย จากเพื่อนร่วมงานและเพ่ือนบา้น จนได้รับ
มอบหมายให้ทาํงานท่ีสาํคญัจากผูบ้งัคบับญัชา และมีเพื่อนร่วมงานขอคาํแนะนาํในการปฏิบติังาน 
เลง็เห็นไดจ้าก ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นตน้แบบท่ีดีท่ีสุดในทศันคติของบุญชอบ ผอ่ง
อาํไพ และยงัยกยอ่งเป็นบุคคลท่ีมีการวางแผนและใหค้าํแนะนาํไดดี้ ท่ีสามารถช้ีนาํ  บรรยายแลว้ทาํ
ใหค้นยอมรับในเร่ืองนั้นๆ ได ้ซ่ึงทาํให ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นผูมี้บารมี มีวิสยัทศัน์ 
มีความคิดดี ริเร่ิมสร้างสรรค ์ทั้งยงัเป็นผูแ้นะนาํใหใ้ชป้รัชญาของพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 9 ในเร่ือง
เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง พออยูพ่อกินตามสภาพของตนเอง และทุกคนศรัทธาในความเป็นครูบา
อาจารย ์เวลาบรรยายทาํใหมี้ผูส้นใจฟังเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากพูดอธิบายเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและ
ทาํให้ทุกคนคิดตามและประจกัษด์ัง่คาํสอนนั้น และผูฟั้งก็จะนาํคาํสอนเหล่านั้นไปพูดปากต่อปาก 
เช่น การบรรยายเร่ืองการออม ช้ีใหเ้ห็นวา่ หากสมาชิกแต่ละคนออมวนัละ 1 บาท จะทาํใหมี้เงินเกบ็
ไวใ้ชใ้นยามจาํเป็นวนัละตามจาํนวนของสมาชิก  และหากทุกคนทั้งประเทศไทยออมจะทาํใหมี้เงิน
ออมจาํนวนมาก ส่งผลให้ไม่ตอ้งไปพึ่งใคร สามารถพึ่งพาตวัเองให้รอดได ้ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้
ขอ้มูลดงัน้ี 

“อาจารย์เป็นแบบท่ีดีท่ีสุดเลย เป็นคนท่ีมีการวางแผนแนะนาํดีมาก เพ่ือชี้นาํ 
พูดแล้วคนเช่ือ ผมว่าการพูดให้คนเช่ือ ไม่ง่ายนะ อาจารย์เป็นคนมีบารมี มีวิสัยทัศน์ 
มีความคิดดี ริเร่ิมสร้างสรรค์ ผมอ่านบทความของอาจารย์มาหมดเลยเน่ีย ผมก็ว่า
อาจารย์เป็นคนแนะนาํให้ใช้ปรัชญาของพระเจ้าอยู่หัวนะ ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ออม ไม่ฟุ่ มเฟือย พออยู่พอกินตามสภาพของคนเรา พูดว่าต้องมีการออม ไม่ให้ใช้
หมด” (บญุชอบ  ผ่องอาํไพ, 2560) 

 “ผมว่ามันเกิดศรัทธาในตัวอาจารย์นะว่า สอนในราชภัฎเน่ีย ทุกคนรู้จักหมด 
พออาจารย์ออกมาทาํงานเน่ีย ออกมาข้างนอก คนข้างนอกเหมือนกับเป็นสาวก
อาจารย์เลยอะ อย่างผมเน่ียเป็นสาวกเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่า พออาจารย์สุวิทย์มา
พูดเราอยากฟังแล้วเราเกบ็คาํของท่านไปพูดต่อ ถามว่าทาํไมพูดถึงคนเช่ือ แกพูดคาํ
ผมคาํหน่ึงว่า เร่ืองมันระบาด เพราะว่าตาํบลของผมมีประชากร 5,399 คน ถ้าหากว่า
สมาชิกออมวันละ 1 บาท เราต้องมีเงินวันละ 5,399 บาท ถ้าหากว่าเราออมในวันเดียว
นะ ใน 1 เดือนอะ เท่าไหร่ ถ้าประเทศไทยประชากร 60-70 กว่าล้านออมวันละ 1 บาท 
จะมีเงินวันละเท่าไหร่ วันหน่ึงมีเงินต้ัง 60-70 กว่าล้าน 2 วันเท่าไหร่ ผมว่าประเทศ
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ไทยทาํอย่างนี้ไม่ต้องไปพ่ึงใครนะ พ่ึงตัวเองได้รอดเลยนะ” (บุญชอบ ผ่องอาํไพ, 
2560) 

 
“อันนีคื้อจุดเด่นท่ีทาํงานมุ่งมัน่ อันนีจ้ริงๆ และเป็นแบบอย่าง และเสียสละนะ 

จนกระท่ังคนเขายอมรับและศรัทธา ศรัทธาสร้างไม่ง่ายนะ ศรัทธาต้องทาํให้เขา
เช่ือถือ ยอมรับ อาจารย์สุวิทย์” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 
2.2.3 คนพื้นท่ี 

สุวิทย ์เปียผ่อง เป็นมิตรกบัชาวบา้นทุกคนในหมู่บา้น ให้ความเป็นกนัเองกบั
ทุกคน แสดงใหเ้ห็นว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีมนุษยสัมพนัธ์และช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค 
สงสารชาวบา้นท่ีเป็นหน้ีนอกระบบจึงคิดหาวิธีช่วยเหลือ โดยตั้งกลุ่มสหกรณ์เครดิตยเูนียนข้ึนเพื่อ
ออมเงิน และปันผลแก่สมาชิก จัดตั้ งกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เม่ือมีบุคคลในพ้ืนท่ี
เจ็บป่วยก็ไปเยี่ยมเยือนถามสารทุกขสุ์ขดิบมีเงินสมทบช่วยเหลือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย เม่ือมีคนถึงแก่
กรรมก็ไปงานศพและเป็นเจา้ภาพงานศพ ยกหน้ีสินใหแ้ก่คนตาย ทาํใหค้นตายไม่ตอ้งชดใชห้น้ีสิน 
และมีเงินให้แก่บรรดาญาติผูต้ายเพื่อไวใ้ช้ในการจัดพิธีศพ มีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน กองทุน
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ทาํให้คนในพื้นท่ีให้ความเคารพยาํเกรง ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก
ผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“ผมชอบทักทายคนอ่ืนก่อนเสมอ คนอ่ืนต้องมาก่อน อยู่ๆ มากส็งสารชาวบ้าน
ท่ีเป็นหนีน้อกระบบจึงคิดหาวิธีช่วยเหลือ โดยต้ังกลุ่มขึน้เพ่ือออมเงินไว้ช่วยเหลือ” 
(สุวิทย์ เปียผ่อง, 2560) 

  
“มันกเ็กิดจากความเช่ือใจของคนในพืน้ท่ีว่า คือหลักการของเครดิตยเูนียนให้

ช่วยกันและก็มันก็อยู่ ท่ีชาวบ้านเช่ือใจแล้วว่า เครดิตยูเนียนเป็นสมาชิกแล้วมั่นคง
แน่นอน เพราะอยู่ ท่ีการประชาสัมพันธ์ของเครดิตยูเนียน คือ แต่ละสหกรณ์กจ็ะมี
เทคนิคในการเรียกสมาชิกเข้าโดย อย่างวิธีไปงานศพอย่างนี ้อย่างคนท่ีเป็นสมาชิก
เครดิตยูเนียนสหกรณ์ก็ไปเป็นเจ้าภาพให้เพราะทุกท่ีจะทาํเหมือนกัน จะไปเป็น
เจ้าภาพให้และก็ช่วงพระสวดจบก็จะขอเวลาเจ้าภาพประชาสัมพันธ์ว่า ใน ก เป็น
สมาชิกเครดิตยูเนียนนะตอนนีมี้เงินฝากอยู่ 5,000 บาท สหกรณ์สมทบให้อีก 5,000 
บาท เป็นหน่ึงหม่ืนแล้ว มีหนีอ้ยู่สองหม่ืน เน่ืองจากเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีดี ฉะน้ัน
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หนีส้องหม่ืนสหกรณ์ยกให้ฟรีและกย็ังมีตัวเพ่ือนช่วยเพ่ือน ตรงท่ีเพ่ือนช่วยเพ่ือนก็
ยงัได้เงินอีกเป็นแสน เพราะฉะน้ันคนท่ียงัไม่เป็นสมาชิกเขากเ็หมือน เอ๊ะ กช่็วยจริงๆ 
ได้จริงๆ แล้วเป็นหนี้ก็ไม่ต้องใช้ ถ้ากู้ธนาคารมาเป็นหนี้ก็ต้องใช้ แต่น่ีไม่ต้องเลย 
และให้สูงสุดถึง 5 แสน” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 

2.2.4 บทบาทอาจารย ์

สุวิทย  ์เปียผ่อง เป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ชอบเรียนรู้ ฝึกฝน และ
ตั้งใจทาํงานอย่างจริงจงั มีคุณธรรมโปร่งใส มีการปฏิบติัตนเป็นตน้แบบหรือแม่พิมพ ์เพื่อให้ลูก
ศิษยไ์ดรั้บความรู้ ดว้ยการตั้งใจสอนในส่ิงท่ียากให้เขา้ใจไดง่้ายอยา่งมีเหตุมีผล สามารถอธิบายให้
ผูฟั้งเขา้ใจไดอ้ย่างลึกซ้ึง ตรงไปตรงมา ตลอดจนผูฟั้งสามารถนาํไปคิดวิเคราะห์ต่อยอดต่อไปได ้
เม่ือมีผูส้งสยัหรือไม่เขา้ใจซกัถาม และสามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งยงัเป็นอาจารยท่ี์ใจดี มี
เมตตา อุทิศทั้งแรงกายแรงใจให้กบัลูกศิษย ์การให้เวลาแก่ลูกศิษยอ์ย่างเต็มท่ี ไม่เก่ียงว่าจะเป็น
ช่วงเวลาไหน แมก้ระทัง่ในช่วงเวลารับประทาน ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผอ่ง จะดูแลใส่ใจลูก
ศิษย ์ใหโ้อกาสแก่ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสไดท้าํงานเพื่อใหส้ังคมยอมรับ ทาํใหทุ้กคนรักกนั ใหช่้วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ไม่ทอดท้ิงกนั ยามใครเดือดร้อนสามารถมาปรึกษาได ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปีย
ผอ่ง จะช่วยเหลือ ใหค้าํปรึกษาลูกศิษย ์โดยไม่มีการปิดบงัใดๆ และไม่หวงัผลตอบแทน ลูกศิษยข์อง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผอ่ง เล่าว่า อาจารยเ์ป็นคนดีคนหน่ึงของสังคม เม่ือตอนเกษียณไปลูก
ศิษยมี์ความอาลยัอาวรณ์และเสียดาย ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“ท่ีมนัขยายได้ไวขนาดนี ้กคื็อหน่ึง อาจารย์สุวิทย์มีส่วนก่อต้ังและกเ็กิดขึน้ใน
สถานศึกษา มันเกิดอยู่ในมหาวิทยาลัย พอเกิดอยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บเน่ีย นักเรียน 
นักศึกษาคนข้างในกรู้็ว่ามนัคืออะไร แล้วกลุ่มคนเหล่านีเ้ม่ือจบการศึกษากย้็ายกันไป
ทาํงานท่ีธนาคารกเ็ป็นส่วนหน่ึงในเร่ืองของการได้ส่ือสาร ส่ือสารความเป็นยูเนียน
ให้กับสมาชิก ให้กับคนในจังหวัดได้รู้อย่างรวดเร็ว” (สุภาพ จันทรพิรมย์, 2560) 

 
“คนเป็นครูเน่ีย ผมว่ามันเก่ียวกับว่า มีคุณธรรมสูง แล้วกค็นเคารพนับถือ คน

เป็นครูเน่ีย ไม่ทาํให้คนบอบชํา้ เราคนเป็นครูเน่ีย คุณธรรมในตัวเขาเพราะว่าเขาเป็น
ครู เน่ียสาํคัญมาก” (บญุชอบ  ผ่องอาํไพ, 2560) 
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“อาจารย์ สุวิทย์ เป็นอาจารย์ท่ีใจดีและกส็อนเราเข้าใจ อาจารย์มีเมตตา ให้ทุก
คนรักกัน ให้ช่วยเหลือกัน ถ้าใครเดือดร้อนกม็าปรึกษาอาจารย์ อาจารย์กจ็ะช่วยเหลือ 
ให้คาํปรึกษาลูกศิษย์ โดยท่ีว่าไม่ได้ปิดบัง ไม่ได้อะไรเลย อาจารย์เป็นคนดีคนหน่ึง
ของสังคม อาจารย์เกษียณไปพวกเรากเ็สียดาย ไม่อยากให้อาจารย์เกษียณเลย” (ศิษย์
เก่าหลกัสูตรสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรีุ, 2560) 

 
“พอทาํงานด้วยท่ีเราเห็นเป็นอันดับแรกคือการให้กับลูกศิษย์ คือการให้เวลา 

คือคนเป็นครูเร่ืองเวลามันเป็นเร่ืองปกติอยู่แล้วท่ีต้องให้ แต่อาจารย์สุวิทย์ให้เตม็ท่ี
เลย ไม่มีมีคาํว่าน่ีคือเวลาของครูนะ เธออย่ามายุ่ง อะไรอย่างนีไ้ม่ใช่ ตลอดเวลาและ
รวมเวลาไปทานข้าว คือจะต้องเลีย้งดูลูกศิษย์ด้วยซํ้าไปและไม่ว่าลูกศิษย์คนน้ัจะอยู่
ในสภาพไหน เช่นบางคนอาจจะอยู่ในสภาพท่ีไม่ได้เตม็ร้อย คืออาจจะไม่มีร่างกาย 
หรือความคิดเตม็ร้อยแบบคนอ่ืน ไม่เคยตัดโอกาส แกกเ็รียกใช้ คือบอกว่า คนเหล่านี้
เหมือนว่าคือต้องให้เขาได้ทาํงาน ให้สังคมยอมรับ เราต้องยอมรับเขา เขาจะได้รู้สึก
ว่าไม่ถูกทิง้ คือเห็นกไ็ด้ความคิดจากแกเยอะนะ จากอาจารย์สุวิทย์เน่ีย จากการท่ีเขา
ทาํและบางคร้ังเขากส็อนด้วย” (นรีนารถ ศรีวรนารถ, 2560) 

 
2.3 กจิกรรมเกีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดจ้ดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชน (กองทุนวนัละบาท) ในตาํบลต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน บาท กองทุนวนัละบาทเม่ือออมครบ 1 ปีจะมีเงินสะสม
จาํนวนประมาณ 365 บาท  กรณีท่ีสมาชิกสะสมครบ 5 ปี จะไดรั้บเงินบาํนาญปีละ 500 บาท เร่ือยไป
จนกวา่สมาชิกรายนั้นจะเสียชีวิต ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“อย่างท่ีน่ีกมี็กองทุนออมวันละบาท ให้สมาชิกแต่ไม่ได้บังคับนะ แล้วแต่ใคร
จะสมัคร กองทุนวันละบาท ปีหน่ึงก ็365 บาท  พอใครเป็นสมาชิกวันละบาทครบ 5 
ปี กจ็ะได้เงิน บาํนาญปีละ 500 กองทุนวันละบาทจะจ่ายให้ ถ้าใครเป็นครบ 5 ปี กจ็ะ
ได้ปีละ500 เร่ือยไปจนกว่าจะเสียชีวิต” (บญุชู นวรัตน์, 2560)  

 
“แล้วอาจารย์กย็ังมีกองทุนวันละบาทท่ีเป็นสวัสดิการของภาครัฐเน่ีย อาจารย์

รณรงค์อยากให้กองทุนนีโ้ตทุกหมู่บ้าน” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 
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การดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูนียนจะช่วยเหลือแก่สมาชิกแบบครบวงจรวฎัจกัร
ชีวิตมนุษย ์ตั้งแต่เกิด แก่ เจบ็ ตาย และทุนการศึกษาสาํหรับเดก็ กรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูนียน
วยัหนุ่มสาวแต่งงาน สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีเงินขวญัถุงมอบให้แก่คู่บ่าวสาว และเม่ือมีบุตร 
สหกรณ์เครดิตยเูนียนจะมีเงินมอบให้ บางแห่งใหเ้ม่ือมีบุตร ไดสู้งสุดถึง 3 คน (สามทอ้ง) บางแห่ง
ให้เม่ือมีบุตร สูงสุด 2 คน ยามลูกเจ็บป่วยก็มีสวสัดิการรักษาพยาบาลให้ทั้งลูกทั้งสมาชิกท่ีเจบ็ป่วย 
ยามเจ็บป่วยปกติเบิกไดต้ลอดทั้งปี เม่ือบุตรเขา้โรงเรียน มีทุนการศึกษาสาํหรับเด็กให้ โตข้ึนเป็น
หนุ่มจะบวชเรียน ทางสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจะมีทุนให้ช่วยเหลือในการบวชเรียน กรณีสมาชิก
เสียชีวิตจะมีเงินดูแลครอบครัวของผูเ้สียชีวิตให้ตามสัดส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ และยกเลิก
หน้ีสินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหโ้ดยเครือญาติของผูต้ายท่ียงัมีชีวิตอยู ่ไม่ตอ้งชาํระคืน เป็นการ
ช่วยเหลือในเบ้ืองตน้เพื่อบรรเทาความทุกขย์าก หลกัเกณฑห์รือรายละเอียดงบประมาณท่ีช่วยเหลือ
แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ข้ึนอยู่กบัฐานะสหกรณ์ฯ นั้นๆ บางแห่งมีเงินจาํนวนมากจะจ่ายให้มาก บาง
แห่งมีเงินนอ้ยจะจ่ายใหพ้อประมาณ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“ในส่วนของสหกรณ์ท่ีต้ังขึน้มา กมี็สวัสดิการ เรียกว่ามีสวัสดิการต้ังแต่เกิด
จนตาย สมาชิกเครดิตยเูนียนด้วยกัน หนุ่มสาวแต่งงานเรากมี็เงินขวัญถงุ เป็นเงินขวัญ
ถุงให้ มีลูกเราก็ให้ บางแห่งให้ก็ให้ถึง 3 คน สามท้องว่าง้ันเถอะ ลูกเจ็บป่วยก็มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลให้ท้ังลูกท้ังสมาชิกเจ็บป่วย พอเข้าโรงเรียน มีสวัสดิการ
ศึกษาให้ โตขึ้นเป็นหนุ่ มจะบวชเรียนมีทุนให้ช่วยเหลือในการบวชเรียน แล้วก็
เจบ็ป่วยปกติเบิกได้ท้ังปีอยู่แล้ว แล้วแต่ฐานะสหกรณ์นะครับ บางแห่งมีเงินเยอะกใ็ห้
เยอะ บางแห่งมีเงินน้อยกพ็อประมาณ” (บญุชู นวรัตน์, 2559)  

“ถ้าเสียชีวิตกมี็เงินดูแลครอบครัว ตามสัดส่วน ตามระเบียบท่ีเรากาํหนดไว้ 
เป็นการช่วยเหลือกันเบื้องต้นเพ่ือซับนํ้าตาให้กับคนท่ีทุกข์ยาก” (บุญชู นวรัตน์, 
2560)  

 
“อันท่ีสองคือของเขาพัฒนาการเป็นให้คนเดือดร้อนมายืมได้ ให้สวัสดิการอีก 

เกิดแก่เจ็บตาย เป็นทุกวงจรของชีวิตเน่ีย ตายไปยกหนี้ให้เลย ทาํนองน้ัน แบบนีมี้
องค์กรท่ีไหนให้ได้” (นิวัต กลุ่นงาม, 2560) 

 
สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดจ้ดัตั้งกองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล โครงการใครป่วยช่วยทาํบุญ 

20 บาท เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกท่ีเจ็บป่วย โดยรวมสมาชิกเป็นกองทุนละไม่เกิน 300 คน โดย
เพื่อนสมาชิกจะช่วยกนัทาํบุญคนละ 20 บาท เม่ือสมาชิกท่ีป่วยเขา้รักษาตวัเป็นคนไขใ้นโรงพยาบาล 
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จะไดรั้บเงินเยีย่มไขค้ร้ังละ 1,000-6,000 บาท ข้ึนอยูก่บัจาํนวนสมาชิกของแต่ละกองทุน ซ่ึงพิจารณา
ไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

“เจ็บไข้ได้ป่วยไปเอาบิลมา เอาใบเสร็จมา ได้ปีละ 1,000 บาทบ้าง 200 บาท
บ้าง 500 บ้าง แล้วแต่ฐานะสหกรณ์” (พงษ์ธร สองศรี, 2560) 

 
“แล้วตอนนีก้มี็โครงการและกด็าํเนินการอยู่ คือ โครงการใครป่วยช่วยทาํบุญ 

20 บาท เอาไว้ช่วย กใ็ห้แต่ละหมู่บ้านต้ังกลุ่มรวมกันขึน้มา กลุ่มละ 100-300 คน และ
เวลามีคนหน่ึงบอกว่าเวลาท่ีเราไปนอนโรงพยาบาล เพ่ือนๆ สมาชิกกจ็ะช่วยกันออก
คนละ 20 บาท เพ่ือจะรวมเงินได้ 4,000 บาท เวลาใครเจ็บกจ็ะชวนอาจารย์ไปเย่ียม
ด้วย ถ้าเรามีเวลากจ็ะเย่ียมท่ีโรงพยาบาล แต่ว่างานมันกเ็ยอะ บางทีหลายอย่าง กจ็ะ
เอาดอกไม้ไปเย่ียมท่ีบ้าน ตอนนีก้ต้ั็งไว้หลายกลุ่มแล้วของท่ีหนองจอกกมี็ เวลาใคร
เจบ็ใครป่วยกเ็อาใบเสร็จไปเกบ็แต่ละกลุ่มๆ มนัจะมีเงินของภาครัฐเข้ามาสมทบด้วย 
เวลาใครเจ็บเขากจ็ะมาทาํลงช่ือ ลงสมุด เบิกตัง แล้วกจ็ะมีกรรมการอีกคนหน่ึงรับ
ฝากเงินไว้” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
 “อีกส่วนเป็นโครงการไม่ใช่กองทุน โครงการใครป่วยช่วย 20 บาท หมายถึง

ว่า สมาชิกท่ีเป็นของกองทุนนี ้ถ้าป่วย สมาชิกเราจะเกบ็เงินคนละ 20 บาท แล้วเอาไป
เย่ียมไข้ ไปดูแล ดูแลคนเฝ้าไข้ ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าการกินท่ีจะไปเฝ้าไข้ ไปดูแล มนัก็
ทาํให้คนท่ีครอบครัวท่ีประสบปัญหาเบาบาง คล่ีคลายความทุกข์ยากไปได้ ได้เงิน
กลุ่มละ 1,000-2,000 บางกลุ่มเขาสมาชิกมาก เขาเก็บได้เก็บได้เยอะเกือบ 5,000 -
6,000 บ้างกมี็ กเ็ป็นการช่วยเหลือเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน เม่ือตาย เสียชีวิตกไ็ด้เงินก้อน
นี้แต่ว่าเป็นบางแห่ง ไม่ทุกแห่ง อย่างของเราใครป่วยเราก็ให้ช่วย ใครตายเราก็ให้ 
เป็นการช่วยเหลือกันในเบือ้งต้น” (บญุชู นวรัตน์, 2560)  

 
สุวิทย ์เปียผอ่ง ไดจ้ดัตั้งกองทุนสวสัดิการบาํนาญ โดยการนาํเงินค่าหุน้ขณะท่ีสมาชิก

อายุครบ 60 ปีของแต่ละคนมาแบ่งจ่ายคืนเป็นบาํนาญรายเดือนเป็นเวลา 20 ปี เท่ากบั 240 เดือน 
เช่น ตอนท่ีมีอายคุรบ 60 ปี มีเงินหุ้นจาํนวน 60,000 บาท จะไดบ้าํนาญเดือนละ 360 บาท วิธีการน้ี
จะทาํใหส้มาชิกไดใ้ชเ้งินค่าหุน้ก่อนตาย แทนท่ีจะไม่ไดใ้ชเ้ลย แต่มีเง่ือนไขวา่สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะ
รับบาํนาญรายเดือนจะตอ้งสมทบเงินเขา้กองทุนน้ีวนัละบาทเป็นเวลา 5 ปีก่อน ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก
ผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
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“และตอนนีโ้ครงการหน่ึงซ่ึงใฝ่ฝันอยากให้เป็นจริงคือ อยากให้สมาชิกของ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนเน่ียมีบาํนาญ ได้รับบาํนาญหลังจากอายุ 60 ปี ไปแล้ว ให้มี
บาํนาญกินบ้าง โดยท่ีให้สหกรณ์เป็นผู้ดาํเนินการ เป็นผู้ จ่ายเงินบาํนาญตัวนี ้โดยใช้
เงินของสมาชิกเอง ท่ีฝากเป็นเงินสะสมไว้อะ และก็เอามา อาจารย์ก็มีสูตรให้คิด 
ตอนนีก้าํลงัเร่ิมโครงการอยู่” (ประยงค์ ใจเท่ียง, 2560) 

 
สุวิทย ์เปียผ่อง ไดจ้ดัตั้งสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกเครดิตยูเน่ียนตั้งแต่เกิดจนตาย 

กรณีท่ีสมาชิกเครดิตยูเนียนแต่งงานกนั ทางสหกรณ์จะมีเงินขวญัถุงให้ เม่ือมีบุตรจะไดรั้บเงิน
สวสัดิการ บางแห่งใหแ้ก่บุตรสูงสุดจาํนวน 3 คน เม่ือสมาชิกหรือบุตรเจบ็ป่วย ทางสหกรณ์กมี็เงิน
ชดเชยให้สามารถเบิกจ่ายไดต้ลอดทั้งปี เม่ือบุตรถึงวยัเขา้ศึกษาในโรงเรียน ก็จะมีสวสัดิการศึกษา
ให้ เม่ือบุตรชายโตข้ึนไดบ้วชเรียน จะมีทุนช่วยเหลือในการบวชเรียน ทางสหกรณ์จะจดัสรรให้
แตกต่างกนัตามสัดส่วนฐานะทางการเงินของสหกรณ์แต่ละแห่ง เม่ือสมาชิกเสียชีวิต ทางสหกรณ์
จะร่วมเป็นเจา้ภาพและจดัสรรเงินใหแ้ก่ญาติ ตลอดจนยกเลิกหน้ีสินใหเ้ลย ทางสหกรณ์จะไม่ทวง
คืน ไม่ติดต่อหรือทวงถามจากทายาท แต่จะปิดบญัชีเงินกูใ้หเ้ลย ดงันั้นเม่ือสมาชิกเสียชีวิตลงจะไม่
ตอ้งชาํระหน้ีสินแก่สหกรณ์  กรณีท่ีสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมนั้นมีเงินฝาก หรือมีเงินหุ้น หรือเงินออม
ในสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะบวกเพิ่มให้อีกเท่าหน่ึงของจาํนวนท่ีสมาชิกมี เม่ือสมาชิกอายุ 70 ปี มี
เงินบาํเหน็จให้ ทั้งน้ีจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี ข้ึนอยู่กบัการบริหารงานของแต่ละสหกรณ์  
อย่างไรก็ตามสมาชิกตอ้งมีประวติัดี ตรงต่อเวลาในการชาํระเงินกู้ ไม่ผิดนัด กรณีถา้มีปัญหา
สามารถแจง้หรือทเร่ืองขอรับการผ่อนผนัไดต้ามระเบียบของสหกรณ์  ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้
ขอ้มูลดงัน้ี 

“มีสวัสดิการน่ันแหละ ช่วยเหลือต้ังแต่เกิดจนตาย สหกรณ์บ้านเราเน่ีย เกิด 
ตาย มีสมาชิก 2 คน แต่งงานกัน เอาการ์ดมา สหกรณ์เขาให้ตังค์แล้ว คนละ 500 บาท 
ฝากขวัญถงุ มีลกูขวัญถงุไปอีก  500 บาท ถ้าหลายพัน คณะกรรมการสหกรณ์ใส่บัญชี
ฝากไว้ให้ ส่งเสริมการออมเร่ือยมา จนถึงปัจจุบันนี้มันเท่าไหร่แล้ว หากเกิดแก่ 
เจ็บป่วย 70 ปี มีบาํเหน็จชาวนาให้เดือนละ 1,000 บาท ปีละ 1,000 บาท แล้วแต่
สหกรณ์ เกิด แก่ เจบ็ ตาย ได้ตัง มีฌาปนกิจ ตอนกู้กมี็คํา้ประกันให้อีก สวัสดิการหน่ึง 
สวัสดิการ 2 กู้ เงินไม่เกิน 5 แสนบาท ตาย เขาจะมีท่ีประกัน เขาจะเอาเงินมาช่วยเรา 5 
แสนบาท พร้อมดอกเบีย้ สวัสดิการ 2 มีหุ้นอยู่เท่าไหร่ 5 หม่ืน กู้ 5 แสน ต้องมี 5 หม่ืน
ขึน้ เขาให้มาอีก 5 หม่ืน ทายาทเอาไป 1 แสนเลย หุ้นอะ เดิมบวกของใหม่ท่ีได้มาอีก 
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1 เท่า เป็นหน่ึงแสนไปเลย ทายาทได้ไปเลย แล้วตัวนี้เขาใช้หนี้ให้ครบ ท้ังต้นท้ัง
ดอกเบีย้ แต่สมาชิกต้องทาํตนซ่ือสัตย์นะ” (พงษ์ธร สองศรี, 2560) 

 
 “ในส่วนของสหกรณ์ท่ีต้ังขึน้มา กมี็สวัสดิการ เรียกว่ามีสวัสดิการตั้งแต่เกิด

จนตาย สมาชิกเครดิตยเูนียนด้วยกัน หนุ่มสาวแต่งานเรากมี็เงินขวัญถงุ เป็นเงินขวัญ
ถุงให้ มีลูกเราก็ให้ บางแห่งให้ก็ให้ถึง 3 คน สามท้องว่าง้ันเถอะ ลูกเจ็บป่วยก็มี
สวัสดิการรักษาพยาบาลให้ท้ังลูกท้ังสมาชิกเจ็บป่วย พอเข้าโรงเรียน มีสวัสดิการ
ศึกษาให้ โตขึ้นเป็นหนุ่ มจะบวชเรียนมีทุนให้ช่วยเหลือในการบวชเรียน แล้วก็
เจบ็ป่วยปกติเบิกได้ท้ังปีอยู่แล้ว แล้วแต่ฐานะสหกรณ์นะครับ บางแห่งมีเงินเยอะกใ็ห้
เยอะ บางแห่งมีเงินน้อยกพ็อประมาณ ถ้าเจบ็ป่วยมีเงินเย่ียม มีเงินดูแลเสียชีวิตกมี็การ
ไปเย่ียมเยียนรวบรวมเงินไปช่วยกัน ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีเงินก้อนไป มีเงินใส่ซองไป
ช่วย ไปร่วมเป็นเจ้าภาพ กรณีของสมาชิกท่ีกู้ เงินของสหกรณ์ไป เรามีหนีต้ั้งแต่วันกู้
จนถึงวันเสียชีวิต เหลือหนีก้ับสหกรณ์เท่าไหร่ เรายกให้เลย ไม่เอาแล้ว ยกหนีใ้ห้ มี
เงินฝาก มีเงินหุ้นหุ้นเท่าไหร่ เงินออมเท่าไรเราก็บวกให้เท่าตัว สวัสดิการนี้เป็น
สวัสดิการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย ซ่ึงสหกรณ์ทุกแห่งส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี ้เรียกว่า สวัสดิการ สก 1  สก 2   สก 1 คือสวัสดิการ
คุ้มครองเงินกู้   สก 2 คือสวัสดิการช่วยเหลือเงินฝาก คือเพ่ิมให้อีกเท่าตัว ทําให้
สมาชิกมีกาํลังใจในการท่ีจะออมมากขึน้ใครมีเงินออกมากกไ็ด้มาก ตามเกณฑ์ ท่ีเรา
กาํหมดไว้ แต่ท้ังนีท้ั้งน้ันต้องเป็นสมาชิกท่ีดี ไม่ผิดนัด ไม่ขาดส่ง มาส่งต้น ส่งดอก 
ส่งหุ้น สมํา่เสมอ เราก็จะให้ ดูแลตรงนี้ และก็บางคนมีสมาชิกสวัสดิการกองทุน
สมทบ กองทุนสมทบเรียกว่า สก5 เขาชุมนุมต้ังเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จะเกบ็ใครเสียชีวิต เกบ็ศพละ 60 สตางค์ ท่ัวประเทศ
ไทย กจ็ะได้เงิน 130,000 บาท ช่วยในการจัดทาํศพและกมี็หนีก้ย็กหนีใ้ห้ ไม่ทวงคืน 
ไม่ติดต่อ หรือทวงถามจากทายาท หมดกัน ปิดบัญชีเงินกู้” (บญุชู นวรัตน์, 2560)   

 

2.4 เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

2.4.1.ชมรมเครดิตยูเนียนเพชรบุรี ทาํหน้าท่ีส่งเสริมเผยแพร่จดัตั้งและพฒันาเครดิต
ยเูนียนใหมี้ความเขม้แขง็และมีจาํนวนสหกรณ์และมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน ชมรมเครดิตยเูนียนจะมี
การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัเดือนละ 1 คร้ัง และเป็นการประชุมสัญจรไปตาม 
สหกรณ์ต่างๆ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
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“ปัจจัยความสําเร็จเครดิตยูเนียน คือหน่ึง ถ้าในแง่หลักการ หลักการเครดิต
ยเูนียน อันท่ีสองในแง่ของบุคคล ถ้าโดยบุคคลนะคือ อาจารย์สุวิทย์ ถ้าโดยองค์คณะ
บุคคลนะคือกรรมการเครดิตยูเนียนจังหวัดเพชรบุรี และ กรรมการเครดิตยูเนียนแต่
ละแห่ง รวมท้ังสมาชิกของเครดิตยูเนียน ซ่ึงทาํให้คนท่ีเขาเรียนรู้ขึน้ไปเน่ีย มันต้อง
อบรมแลกเปล่ียนความรู้ ประชุม สัมมนา มันมากหลาย ถ้าคุณมองในเร่ืองของการ
รวมคนและให้มีระบบการคิดหรือว่าระบบการคิดเขาเรียกว่า โปรแกรมการคิดไป
ในทางเดียวกันไม่ง่าย” (นิวัต กล่ินงาม, 2560) 

 
“การประชุมเครือข่าย ชมรมเครดิตยูเนียน จังหวัดเพชรบุรี แล้วแต่ภารกิจ 

ส่วนใหญ่เราจะกาํหนดเป็นสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน วันเสาร์ แต่ถ้ามีภารกิจสาํคัญ การท่ี
มีเปล่ียนแปลงจะมีหนังสือแจ้งไป โทรศัพท์แจ้งไป ขอเล่ือนเป็นวันน้ันวันนี ้และก็
หมนุเวียนกันเป็นเจ้าภาพสถานท่ีประชุม เช่น หมนุเวียนไปทุกอาํเภอ เดือนนีคิ้วของ
ท่ายางท่ีไหนจะรับ เขากคุ็ยกันในอาํเภอ แล้วกมี็เจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพ ได้มีโอกาส
ไปพบปะกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันแล้ว กท็านข้าวกลางวันร่วมกันมือ้หน่ึง 
กฎทาํให้ความสมัครสมานกลมเกลียวกันดีขึน้เร่ือยๆ อันนี้เป็นเร่ืองของเครือข่าย 
อย่างเดือนท่ีแล้วก็ไปประชุมท่ีสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าขามสามัคคี ไปประชุม
สถานท่ีไม่พอกอ็าศัยวัด ประชุมบนวัด ถ้าท่ีไหนมีห้องประชุมพอท่ีจะจุคนได้สัก 50 
คนกนั็ดท่ีสหกรณ์ เดือนหน้าเขาปากช่อง บึงปรีดา” (บญุชู นวรัตน์, 2560)   

 

2.4.2 เครือข่ายสหกรณ์เพชรบุรี สันนิบาตรสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรีโดยมีการประชุม
ร่วมกนักบัสหกรณ์ทุกประเภทในจงัหวดั เดือนละ 1 คร้ังมีการช่วยเหลือกนั ดา้นการเงิน สหกรณ์ท่ี
ขาดสภาพคล่องหรือตอ้งหาเงินไปลงทุน ในธุรกิจต่างๆ กจ็ะช่วยเหลือกนัในเวทีประชุมน้ี 

ชมรมเครดิตยเูนียนเพชรบุรี มีการจดัตั้งปฎิญาณ “เพชรบุรี สญัญาจะช่วยเหลือกนัดา้น
การเงิน สหกรณ์ใหญ่ช่วยสหกรณ์เลก็ พี่ช่วยนอ้งสหกรณ์พนัธมิตร” ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงัน้ี 

“ท่ีจดทะเบียนแล้ว 47 แห่ง ท่ียังไม่ได้จดทะเบียนอีกก็ประมาณ 16 กลุ่มท่ี
เตรียมการท่ีให้พร้อมจดเรากจ็ดให้ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้กาํกับดูแลแล้วก็
มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบการทาํงาน และกด็ูแลเร่ืองของทรัพย์สิน 
เงินทอง อาจารย์สุวิทย์ กไ็ม่ได้หยดุเลยนะ ไปเร่ือยไป ไปเย่ียมไปเยือน ไปแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ ไปพบคณะกรรมการ ไปพบสมาชิกอยู่ เร่ือยๆ อาจารย์มีโครงการอะไรขึน้
เร่ือยๆ กเ็ป็นเร่ืองของการช่วยเหลือชาวบ้าน และคิดวิธีการท่ีจะช่วยเหลือชาวบ้าน
ออกมาเร่ือยๆ” (บญุชู นวรัตน์, 2560)  

 
“ในการจัดต้ังของสหกรณ์เครดิตยเูนียนเของเราจะไม่เหมือนสหกรณ์ประเภท

อ่ืนในเร่ืองขององค์กรท่ีจะมาเป็นสหกรณ์ เราจะต้องผ่านขัน้ตอนแรกจะเรียกว่ากลุ่ม
สะสม ระยะหน่ึงโดยท่ีสาขาเน่ีย ซ่ึงมีบทบาทในเร่ืองของการช่วยประชาสัมพันธ์ 
ช่วยส่งเสริมการจัดต้ังเน่ีย ดูว่าหลังจากการตั้งกลุ่มมาเน่ียภายในระยะเวลา 6 เดือน 
จนถึง 1 ปี เน่ีย กลุ่มเร่ิมมีความสามารถ มีคณะกรรมการบริหาร มีความสามารถท่ีจะ
ดาํเนินการเองนะครับ เรากย็กจากกลุ่มเน่ีย มาเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการนะครับ กคื็อ
สมาชิกผู้ใช้บริการ กลุ่มและสมาชิกมาเป็นผู้ใช้บริการ จากกลุ่มมาเป็นผู้ใช้สมาชิก 
บริการ อันนี้ก็คือสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ช่ือเต็มๆ ก็คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยเูนียนแห่งประเทศไทยจาํกัด” (สุภาพ จันทรพิรมย์, 2560)  
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บทที ่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
เร่ืองเล่าชีวิตความสาํเร็จดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ของ

ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผ่อง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 น้ี ผูว้ิจยัไดส้รุป อภิปรายผล 
และแสดงขอ้เสนอแนะ จากผลการศึกษาในภาพรวม ซ่ึงไดแ้บ่งออกหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการวิจยัอตัชีวประวติัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ในประเดน็ดงัน้ี 
1.1 ชาติภูมิ 
1.2 ปฐมวยั 
1.3 การศึกษา 
1.4 ชีวิตครอบครัว 
1.5 อุปนิสยัและบุคลิกภาพ 
1.6 ผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บ 

2. สรุปผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีของ 
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ในประเดน็ดงัน้ี 

2.1 การจดัการการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.2 บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.3 กิจกรรมเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 
2.4 เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี 

3. อภิปรายผล 
4. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

 
1. สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการศึกษา เร่ืองเล่าชีวิตความสําเร็จดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใน
จังหวดัเพชรบุรี ของผูช่้วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง นักสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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1.1  ชาติภูมิ 

สุวิทย ์เปียผอ่ง เกิดวนัองัคารท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 ณ บา้นหนองพทุรา หมู่ 9 ตาํบลดอน
ยาง อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี บิดาช่ือนายอัน๋ เปียผ่อง เป็นผูใ้หญ่บา้นและเป็นคนดี 
มารดาช่ือนางอู่ เปียผอ่ง ทั้งคู่มีอาชีพทาํนา สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นบุตรคนท่ี 3 จากพ่ีนอ้งทั้งหมด 6 คน 
เดิมครอบครัวมีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง ภายหลงัมีการโกงท่ีดินทาํใหฐ้านะครอบครัวยากจน  

 

1.2 ปฐมวยั 

สุวิทย ์เปียผอ่ง เป็นเดก็เรียนเก่ง มีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่ผูอ่ื้น ชอบช่วยเหลืองานต่างๆ เป็น
คนจริงใจ แต่สุขภาพไม่ค่อยดี เจ็บป่วยบ่อย ญาติจึงบนบาลเม่ือหายป่วยจึงให้ไปอาศยัอยูก่บัพระท่ี
วดัเพรียง จงัหวดัเพชรบุรี  

 

1.3 การศึกษา 

ประวติัการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัปริญญาตรี  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 ประวติัการศึกษาของสุวิทย ์เปียผอ่ง 

ลาํดับ ระดับ สถาบันการศึกษา 
1 ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 และ 2  โรงเรียนวดัถ่ินปุรา ตาํบลดอนยาง  

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
2 ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4  โรงเรียนวดัเพรียง ตาํบลโพธ์ิไร่หวาน  

อาํเภอเมือง เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
3 มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 6 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ ์ตาํบลคลองกระแชง 

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
4 ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา 

(ป .กศ. )  

วิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา กรุงเทพมหานคร 

5 ประกาศนียบตัรประโยคครู
พิเศษมธัยม (พ.ม.) 

กรมการฝึกหดัครู กระทรวงศึกษาธิการ 

6 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต 
วิชาเอกชีววิทยา (กศ.บ.) 

วิทยาลยัการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 
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1.4  การทาํงานและชีวติครอบครัว 

ชีวิตการทาํงานของสุวิทย ์เปียผ่อง เร่ิมตน้จากการรับราชการครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางท่ี 6 ประวติัการทาํงานของสุวิทย ์เปียผอ่ง 
ลาํดับ  ปี พ.ศ. ประวตัิการทาํงานและรับราชการ 

1 2502 ครูโรงเรียนศึกษาปัญญา จงัหวดัเพชรบุรี 
2 2502 รับราชการครูโรงเรียนท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี (1 ก.ย. 02)
3 2507 รับราชการครูโรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรคพ์านิช)  

จงัหวดัเพชรบุรี 
4 2512 ผูช่้วยครูใหญ่ โรงเรียนวดัหนองจอก (ศรีสวรรคพ์านิช)  

จงัหวดัเพชรบุรี 
5 2518 อาจารยโ์ท วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 
6 2519 อาจารยโ์ท วิทยาลยัครูเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
7 2528-2534 หวัหนา้คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
8 2538-2542 คณบดีคณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

จงัหวดัเพชรบุรี 
9 2552-2555 รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
10 2556 ขา้ราชการบาํนาญ 

11 2558 ผูป้ระเมินคุณภาพภายนอกของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

12 ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  
- ท่ีปรึกษาเครือข่ายสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
- ท่ีปรึกษาสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  
- คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- อนุกรรมการวนิยัและการใหอ้อกจากราชการของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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ชีวิตครอบครัวของสุวิทย ์เปียผอ่ง โดยเร่ิมปี พ.ศ. 2506 เม่ือไดย้า้ยมาอยูท่ี่ตาํบลหนองจอก 
อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ไดส้มรสกบันางสําอาง เปียผ่อง เม่ือปี พ.ศ. 2508 มีบุตร 2 คน เป็น
บุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 1 คน และภรรยาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2542  

 

1.5 อุปนิสัยและบุคลกิภาพ 

สุวิทย ์เปียผ่อง เป็นบุคคลท่ีมีความโอบออ้มอารี มีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น เป็นผูใ้ห้ มี
จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ ยึดคนอ่ืนเป็นศูนยก์ลางเสมอ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี มีอารมณ์ขนั อธัยาศยัดี เป็นมิตรกบัผูอ่ื้น มีบุคลิกภาพดี มีวิสัยทศัน์ มีความมัน่ใจและ
ภูมิใจในตนเอง  ซ่ึงเขา้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ไดแ้ก่ 1) ทาน 2) ปิยวาจา 3) อตัถจริยา และ 4) สมานตัตา  

 

1.6 ผลงานเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 

สุวิทย ์เปียผอ่ง มีผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บต่างๆ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 7 ผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บของสุวิทย ์เปียผอ่ง 
ลาํดับ  ปี พ.ศ. ผลงานเกยีรตคุิณทีไ่ด้รับ 

1 2554 นกัสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2554  สาขาวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2 2538 ผูท่ี้มีผลงานพฒันาชนบทดีเด่นจากมูลนิธิบุญถ่ิน อตัถากร 
3 2558 ผูสู้งอายดีุเด่นแห่งชาติ จากสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งชาติประเทศไทย 

ในพระราชาอุปภมัถ ์สมเดจ็พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 
4 5825  ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมาศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ 

จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 

2. ผลงานด้านขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเพชรบุรีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สุวทิย์ เปียผ่อง ในประเด็นดังนี ้

2.1 การจัดการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

สุวิทย ์เปียผ่อง เป็นบุคคลสําคญัท่ีมีผลงานดา้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้หลักการบริหารแบบ 4 M ซ่ึงประกอบด้วย Man(คน), Money(เงิน), 
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Materials (วตัถุดิบ) และ Management(การบริหารจดัการ) ในการจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใน
จงัหวดัเพชรบุรี ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 3 รูปแบบการจดัการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี  
ของผูช่้วยศาสตราจารย ์สุวิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งชาติ ปี 2554 

 

2.1.1 Man หรือ คน โดยการบริหารกาํลงัคน และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใน
จงัหวดัเพชรบุรีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการการจดัโครงสร้างขององค์กร การสรรหา
ผูบ้ริหารและจดัการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีภายในทอ้งถ่ินท่ี
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการปฏิบติังานท่ีเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การจัดการ
สหกรณ์เครดติยู
เน่ียนในจังหวดั

เพชรบุรี 

Man
(คน)

Money
(เงนิ)

Management
(การบริหารจัดการ) 

Materials 
(วตัถุดบิ) 
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มากท่ีสุด มุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงไดแ้ก่ สมาชิก คณะกรรมการบริการ และฝ่ายการ
จดัการทาํหนา้ท่ีจดัหลกัสูตรอบรมพฒันาคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง  

2.1.2 Money หรือ เงิน การจดัสรรเงินจากคนละเลก็ละนอ้ย หลายๆ คน ทาํใหมี้เงินท่ี
สามารถนาํมาบริหารจดัการในส่วนของค่าใชจ่้ายต่างๆ ทาํให้เกิดสภาพคล่องในการดาํเนินงาน 
สามารถจดัสรรเงินโดยมีตน้ทุนท่ีน้อยท่ีสุด สามารถจดัตั้งเงินกองทุนสําหรับใชจ่้ายในกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาชิก มีเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกไดอ้ยา่งครบวงจรวฎัจกัรของมนุษย ์
ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตลอดจนสามารถการบริหารทางดา้นการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2.1.3 Materials หรือ วตัถุดิบ การบริหารในส่วนของวสัดุและวตัถุดิบต่างๆ ในการ
กระบวนการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความ
ส้ินเปลืองในการใชท้รัพยากรต่างๆ ไดน้อ้ยท่ีสุด 

2.1.4 Management หรือ การจดัการ  การจดักระบวนการบริหารจดัการ โดยใชร้ะบบ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นประจาํทุกเดือน จดัใหมี้การประชุมดา้นกลุ่มและสหกรณ์เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ ในการบริหารจดัการและร่วมมือกนักาํหนดแนวทางในการพฒันาสหกรณ์
เครดิตยเูนียน ระบบการช่วยเหลือเก้ือกลูระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั การกาํหนดเกณฑก์ารกูย้มืและการ
ตรวจสอบของสมาชิกให้สามารถเขา้ถึงกองทุนไดง่้ายและควบคุมการคํ้าประกนัระหว่างสมาชิก
ดว้ยกนัเอง ทาํให้มีจาํนวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนและมีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าว
สามารถควบคุมเพื่อใหง้านทั้งหมดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี  

 

2.2 บทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

สุวิทย ์เปียผอ่ง มีบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูนียนในจงัหวดัเพชรบุรี ดงัน้ี 

2.2.1 การสร้างเครือข่าย 
จดักลุ่มคนท่ีสมคัรใจไดเ้ช่ือมโยงกนั แลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกนั ทาํกิจกรรม

ร่วมกนั โดยการใชว้ิธีการเขา้ไปพดูคุยกบัชาวบา้นทีละบา้น  
 

2.2.2 การยอมรับนบัถือ 
เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาการ ไดใ้ห้ความไวว้างใจ เช่ือถือ 

ยกยอ่ง ชมเชย เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการทาํงานจนประสบความสาํเร็จ ตลอดจน
การใหค้าํแนะนาํท่ีดีในการปฏิบติังาน   
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2.2.3 คนพื้นท่ี 
การเป็นมิตรกบัชาวบา้นทุกคนในหมู่บา้น ใหค้วามเป็นกนัเองกบัทุกคน แสดง

ใหเ้ห็นวา่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั มีมนุษยสมัพนัธ์และช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค 
  

2.2.4 บทบาทอาจารย ์
การเป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ชอบเรียนรู้ ฝึกฝน และตั้งใจทาํงาน

อยา่งจริงจงั มีคุณธรรมโปร่งใส มีการปฏิบติัตนเป็นตน้แบบหรือแม่พิมพ ์การให้วิทยาความรู้ การ
ตั้งใจอบรมสั่งสอนในส่ิงท่ียากให้เขา้ใจไดง่้ายอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทาํให้ผูฟั้งสามารถนาํไปคิด
วิเคราะห์ต่อยอดต่อไปได ้สามารถตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน  

 

2.3 กจิกรรมเกีย่วกบัสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดจ้ดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชน (กองทุนวนัละบาท) ในตาํบลต่างๆ 
โดยการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ระหว่างกนั แบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และทุนการศึกษาสาํหรับเด็ก สร้างระบบการเงินภายในทอ้งถ่ิน 
และมีการบริหารจดัการโดยทอ้งถ่ินนั้นๆ เอง 

กองทุนสวสัดิการรักษาพยาบาล โครงการใครป่วยช่วยทาํบุญ 20 บาท เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกท่ีเจ็บป่วย โดยรวมสมาชิกเป็นกองทุนละไม่เกิน 300 คน โดยเพื่อนสมาชิกจะช่วยกนั
ทาํบุญคนละ 20 บาท เม่ือสมาชิกท่ีป่วยเขา้รักษาตวัเป็นคนไขใ้นโรงพยาบาล จะไดรั้บเงินเยี่ยมไข้
คร้ังละ 1,000-6,000 บาท ข้ึนอยูก่บัจาํนวนสมาชิกของแต่ละกองทุน  

กองทุนสวสัดิการบาํนาญ โดยการนาํเงินค่าหุ้นขณะท่ีสมาชิกอายุครบ 60 ปีของแต่
ละคนมาทยอยจ่ายคืนเป็นบาํนาญรายเดือนเป็นเวลา 20 ปี เท่ากบั 240 เดือน เช่น ตอนท่ีมีอายคุรบ 
60 ปี มีเงินหุ้นจาํนวน 60,000 บาท จะไดบ้าํนาญเดือนละ 360 บาท วิธีการน้ีจะทาํให้สมาชิกไดใ้ช้
เงินค่าหุ้นก่อนตาย แทนท่ีจะไม่ไดใ้ชเ้ลย แต่มีเง่ือนไขว่าสมาชิกผูป้ระสงคจ์ะรับบาํนาญรายเดือน
จะตอ้งสมทบเงินเขา้กองทุนน้ีวนัละบาทเป็นเวลา 5 ปีก่อน  

สวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกเครดิตยูเน่ียนตั้ งแต่เกิดจนตาย กรณีท่ีสมาชิกเครดิต
ยเูนียนแต่งงานกนั ทางสหกรณ์จะมีเงินขวญัถุงให ้เม่ือมีบุตรจะไดรั้บเงินสวสัดิการ บางแห่งใหแ้ก่
บุตรสูงสุดจาํนวน 3 คน เม่ือสมาชิกหรือบุตรเจบ็ป่วย ทางสหกรณ์กมี็เงินชดเชยใหส้ามารถเบิกจ่าย
ไดต้ลอดทั้งปี เม่ือบุตรถึงวยัเขา้ศึกษาในโรงเรียน ก็จะมีสวสัดิการศึกษาให้ เม่ือบุตรชายโตข้ึนได้
บวชเรียน จะมีทุนช่วยเหลือในการบวชเรียน ทางสหกรณ์จะจดัสรรให้แตกต่างกนัตามสัดส่วน
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ฐานะทางการเงินของสหกรณ์แต่ละแห่ง เม่ือสมาชิกเสียชีวิต ทางสหกรณ์จะร่วมเป็นเจา้ภาพและ
จดัสรรเงินให้แก่ญาติ ตลอดจนยกเลิกหน้ีสินให้เลย ทางสหกรณ์จะไม่ทวงคืน ไม่ติดต่อหรือทวง
ถามจากทายาท แต่จะปิดบญัชีเงินกูใ้ห้เลย ดงันั้นเม่ือสมาชิกเสียชีวิตลงจะไม่ตอ้งชาํระหน้ีสินแก่
สหกรณ์  กรณีท่ีสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมนั้นมีเงินฝาก หรือมีเงินหุ้น หรือเงินออมในสหกรณ์ ทาง
สหกรณ์จะบวกเพิ่มให้อีกเท่าหน่ึงของจาํนวนท่ีสมาชิกมี เม่ือสมาชิกอายุ 70 ปี มีเงินบาํเหน็จให้ 
ทั้งน้ีจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี ข้ึนอยู่กบัการบริหารงานของแต่ละสหกรณ์  อย่างไรก็ตาม
สมาชิกตอ้งมีประวติัดี ตรงต่อเวลาในการชาํระเงินกู ้ไม่ผดินดั กรณีถา้มีปัญหาสามารถแจง้หรือทาํ
เร่ืองขอรับการผอ่นผนัไดต้ามระเบียบของสหกรณ์   

 
2.4 เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดัเพชรบุรี 

2.4.1.ชมรมเครดิตยเูนียนเพชรบุรีซ่ึงทาํหนา้ท่ีส่งเสริมเผยแพร่จดัตั้งและพฒันาเครดิต
ยเูนียนใหมี้ความเขม้แขง็และมีจาํนวนสหกรณ์และมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน ชมรมเครดิตยเูนียนจะมี
การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเดือนละ 1 คร้ัง และเป็นการประชุมสัญจรไปตาม สหกรณ์
ต่างๆ  

2.4.2 เครือข่ายสหกรณ์เพชรบุรี สันนิบาตรสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรีโดยมีการประชุม
ร่วมกนักบัสหกรณ์ทุกประเภทในจงัหวดั เดือนละ 1 คร้ังมีการช่วยเหลือกนั ดา้นการเงิน สหกรณ์ท่ี
ขาดสภาพคล่องหรือตอ้งการเงินไปลงทุน ในธุรกิจต่างๆ กจ็ะช่วยเหลือกนัในเวทีประชุมน้ี 

ชมรมเครดิตยูเนียนเพชรบุรี มีการจดัตั้งปฎิญาณ “เพชรบุรี สัญญาจะช่วยเหลือกนัดา้น
การเงิน สหกรณ์ใหญ่ช่วยสหกรณ์เลก็ พี่ช่วยนอ้งสหกรณ์พนัธมิตร” 

 

2.  อภิปรายผล 
 

เร่ืองเล่าชีวิตความสาํเร็จดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ของ
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง นกัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี 2554 น้ี 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดริ้เร่ิมดาํเนินการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนใน
จงัหวดัเพชรบุรี โดยการเขา้ไปพูดคุยกบัชาวบา้นในแต่ละบา้นและระดมกลุ่มคนเพื่อสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอยา่งชดัเจน ใหค้นในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดัโครงสร้าง 
การสรรหาคณะกรรมการ และสมาชิกเพื่อเขา้มาร่วมกนัทาํงาน เกิดขยายเป็นเครือข่ายสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกรายบุคคล รวมถึงบุคคลภายใน
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ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมและการประชุมร่วมกนัภายในทอ้งถ่ิน ตลอดจนระหวา่ง
เครือข่ายสหกรณ์ฯ ในแต่ละภูมิภาค  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชยั ขวญัทอง และคณะ (2557) 
ไดศึ้กษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเพื่อความยัง่ยืนของเศรษฐกิจ
ชุมชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า นโยบายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีวตัถุประสงคก์าร
พฒันาศกัยภาพของชุมชนอย่างชดัเจนและมีขั้นตอนการพฒันาท่ีเป็นระบบ โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบั
บุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัชุมชนพร้อมทั้งมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนักบันโยบาย
ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของรัฐบาลทุกประการ 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดจ้ดัสรรเงินจากคนละเล็กละนอ้ย จากหลายๆ คน ทาํให้มีเงินท่ีสามารถ
นาํมาบริหารจดัการในส่วนของค่าใชจ่้ายต่างๆ ทาํให้เกิดสภาพคล่องในการดาํเนินงาน สามารถ
จดัสรรเงินให้มีการใช้จ่ายดว้ยตน้ทุนท่ีน้อยท่ีสุด สามารถจดัตั้งเงินกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก มีเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มีเงินกองทุนสาํหรับ
ช่วยเหลือสมาชิกไดอ้ยา่งครบวงจรวฎัจกัรของมนุษย ์ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตลอดจนสามารถการ
บริหารทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกับรายงานผลการ
ดาํเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ประจาํปี 2559 ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(2559 : 45) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง รายงาน บทสรุปของรายงาน พบว่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นองคก์าร
การเงินท่ีจดัตั้งในแหล่งชุมชนเดียวกนั มุ่งเนน้การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยนาํเงินของ
ตนเองท่ีสะสมไวเ้ป็นกองทุน จดัการกองทุนของตนเอง สร้างระบบการเงินของชุมชนโดยชุมชน 
ขบวนการเครดิตยเูน่ียนมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนในเขตเมืองและชนบท 

สุวิทย ์เปียผ่อง ไดจ้ดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชน (กองทุนวนัละบาท) ในตาํบลต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน แบบครบวงจร ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีการจดัตั้งชมรม
เครดิตยเูนียนเพชรบุรีซ่ึงทาํหนา้ท่ีส่งเสริมเผยแพร่จดัตั้งและพฒันาเครดิตยเูนียนใหมี้ความเขม้แขง็
และมีจาํนวนสหกรณ์และมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน โดยจะมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั
เดือนละ 1 คร้ัง และเป็นการประชุมสัญจรไปตาม สหกรณ์ต่างๆ ชมรมเครดิตยเูนียนเพชรบุรี มีการ
จดัตั้งปฎิญาณ “เพชรบุรี สัญญาจะช่วยเหลือกนัดา้นการเงิน สหกรณ์ใหญ่ช่วยสหกรณ์เล็ก พี่ช่วย
นอ้งสหกรณ์พนัธมิตร” และเครือข่ายสหกรณ์เพชรบุรี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมนึก วิเศษสมบติั 
และสุวิทย ์ เปียผอ่ง (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง กลยทุธ์การพฒันาสหกรณ์ในเครือข่ายจงัหวดัเพชรบุรี 
ให้เป็นสหกรณ์ตน้แบบของการเป็นเมืองสหกรณ์และเมืองสวสัดิการเพื่อสมาชิก ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลยุทธ์ท่ีจะทาํให้สหกรณ์มีสมาชิกและเงินทุนเพิ่มข้ึนตอ้งใชก้ลยุทธ์ท่ี
หลากหลาย การท่ีจะทาํใหมี้สหกรณ์ตน้แบบและจงัหวดัเพชรบุรีเป็นเมืองสหกรณ์ เครือข่าย/ชมรม 
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มีการจดัประชุมตวัแทนสหกรณ์เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการสหกรณ์ร่วมกัน มีการจัดอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการร่วมกัน 
สหกรณ์ทาํขอ้ตกลงความร่วมมือช่วยเหลือกนัทางดา้นการเงินมีระบบสหกรณ์พี่ช่วยสหกรณ์นอ้ง 
เครือข่ายมีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนงานโครงการท่ีหลากหลาย เป็นแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง 3-5 ปี เช่น แผนการจดัสวสัดิการท่ีหลากหลายครอบคลุมทุก
วงจรชีวิต คือ 1) สวสัดิการท่ีสหกรณ์จดัใหฟ้รี และ 2) สวสัดิการท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมจ่ายบา้ง ไดแ้ก่ 
กองทุนสวสัดิการชุมชน (กองทุนวนัละบาท) กองทุนใครป่วยช่วยทาํบุญ 20 บาท (กองทุน 20 บาท) 
ซ่ึงกองทุนน้ีไดรั้บความร่วมมือจากสหกรณ์ต่างๆ อปท.รพ.สต. สถานศึกษา กลุ่มองคก์ร ฯลฯ 

สันนิบาตรสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี มีการประชุมร่วมกนักบัสหกรณ์ทุกประเภทในจงัหวดั 
เดือนละ 1 คร้ัง มีการช่วยเหลือกนั ดา้นการเงิน สหกรณ์ท่ีขาดสภาพคล่องหรือตอ้งการเงินไปลงทุน 
ในธุรกิจต่างๆ ก็จะช่วยเหลือกนัในเวทีประชุมน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของดวงพร หชัชะวณิช และ
บญัชา ชลาภิรมย ์(2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทย พบวา่ สนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยเป็นองคก์ารสหกรณ์สูงสุด ความเขม้แขง็และประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ
องคก์ารน้ีเป็นมาตรวดัความเจริญกา้วหนา้และการพึ่งตนเองของขบวนการสหกรณ์ในประเทศได้
เป็นอยา่งดี องคก์ารน้ีตอ้งมีลกัษณะเป็นสหกรณ์ท่ีแทจ้ริงและสามารถแสดงบทบาทเป็นผูน้าํ รวมทั้ง
เป็นตวัแทนและเป็นปากเสียงของขบวนการสหกรณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น จะตอ้งทาํ
หน้าท่ีส่งเสริมการจดัตั้ งสหกรณ์ การให้คาํแนะนํา การศึกษาอบรม และการติดต่อสัมพนัธ์กับ
รัฐบาล ส่วนราชการหน่วยงานหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และประการสําคญัต้องทาํหน้าท่ีส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์ ถึงแม้จะมีขอ้จาํกัด
มากมายในเร่ืองขอ้กฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัแต่ก็มีช่องทางท่ีจะทาํให้สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยมีการดาํเนินงานในฐานะท่ีเป็นองคก์ารสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไดโ้ดยใชเ้ครือข่าย
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งท่ีอยู่ในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานท่ีอยูน่อกขบวนการ
สหกรณ์ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในการช่วยให้เกิดการพฒันาขบวนการสหกรณ์ไทยให้
เขม้แขง็และไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 
3.  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากการศึกษาพบว่า ความสําเร็จด้านการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวดั
เพชรบุรี มีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในทอ้งถ่ินของประเทศ ดงันั้น
จึงควรมีการพฒันาดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีอยา่งย ัง่ยนื โดยการ
ใหค้วามรู้ เผยแพร่หรือนาํเสนอขอ้มูล และอบรมแก่ชาวบา้นโดยตรง เน่ืองจากท่ีผา่นมาวิธีดงักล่าว
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ทาํให้การดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีประสบความสําเร็จ สามารถช่วย
ยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบา้นให้ดีข้ึนได ้ผูบ้ริหารของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนควรบริหาร
จดัการอยา่งโปร่งใส เป็นธรรมและยึดหลกัธรรมาภิบาล สามารถให้สมาชิกของสหกรณ์ตรวจสอบ
ไดต้ลอดเวลา อย่างไรก็ดี สันนิบาตรสหกรณ์จงัหวดัเพชรบุรี รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสนบัสนุนงบประมาณ ตลอดจนการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีได ้
เพื่อความสาํเร็จดา้นการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนต่อไป  

 
4.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาเพื่อพฒันาการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี ภายใน
ทอ้งถ่ินท่ียงัไม่ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในทอ้งถ่ิน
ของประเทศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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เฉียงเหนือตอนบน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2557 : 87-101. 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (เอกสารท่ีระลึกเน่ือง
ในโอกาสมอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 
2558). 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ลกัษณา โตวิวฒัน์. (2539). การใช้ภาษาไทย 2. พิมพค์ร้ังท่ี 3. (เอกสารอดัสาํเนา) 
วิสาข์ จัติว ัตร์. (2528). การศึกษางานของนักเขียนบางคน. นครปฐม : หมวดวิชาการสอน

ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
ศุภางค ์จิรเดชพิทกัษ,์ สมจิตร วรางคณางคย์คุล และกรรณิกา ปันสิทธ์ิ . )2525(. การศึกษาบทบาท

ของชุมชนสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ท่ีมีต่อสหกรณ์สมาชิก .วิทยานิพนธ์ 
หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ส่งเสริมสหกรณ์. กรม .(2558). การสหกรณ์ในประเทศไทย .ส่วนเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์. 
สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. (2552). อตัชีวประวตัิและงานของ เสนาะ อูนากลู. 

กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 
สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์ (2522). การเขียน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช. 
เสนีย ์ วิลาวรรณ และคณะ. (2533). การเขียน 2. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช. 
สุภางค ์ จนัทวานิช. (2556). การวเิคราะห์ข้อมูลในการวจัิยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 
สมนึก วิเศษสมบติั และสุวิทย ์ เปียผอ่ง. (2560).  กลยทุธ์การพฒันาสหกรณ์ในเครือข่ายจงัหวดั

เพชรบุรี ใหเ้ป็นสหกรณ์ตน้แบบของการเป็นเมืองสหกรณ์และเมืองสวสัดิการเพื่อสมาชิก 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการระดบัชาติราชภฏัเพชรบุรีวิจยัเพื่อ
แผน่ดินไทยท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 7. วนัเสาร์ ท่ี 15 กรกฎาคม 2560  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2528). ชีวติและผลงานของคนไทยตวัอย่าง. กรุงเทพมหานคร : 
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อุดม หนูทอง. (2523). พืน้ฐานการศึกษาวรรณคดีไทย. สงขลา : โรงพิมพเ์มืองสงขลา. 
Christian Pierdzioch.  ( 2015) .  On the Directional Accuracy of Forecasts of Emerging Market 

Exchange Rates. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015000556.  
Fair, R. C.  ( 1 9 8 0 ) .  Estimating the Expected Predictive Accuracy of Econometric Models, 

International Economic Review. 21(2): 355 – 378. 
Frechtling, D.C. (2002). Forecasting Tourism Demand: Methods and Strategies. Oxford: Jordan Hill. 
Mark Greer. (2003). Directional accuracy tests of long-term interest rate forecasts.  International 

Journal of Forecasting 19(2003): 291 – 298. 
Yoichi Tsuchiya.  (2013) .  Do corporate executives have accurate predictions for the economy?  

A directional analysis. Economic Modelling. 20(2013): 167 – 174. 
 
 



 
 

80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



81 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
บุคลานุกรม 
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บุคลานุกรม 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สถานทีท่ีสั่มภาษณ์ 
จรรยาพร บุญเหลือ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ 8 ถนนหาด

เจา้สาํราญ ตาํบลนาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
นรีนารถ ศรีวรนารถ สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ 8 ถนนหาด

เจา้สาํราญ ตาํบลนาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
นิวตั กล่ินงาม สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ 8 ถนนหาด

เจา้สาํราญ ตาํบลนาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
บุญชอบ ผอ่งอาํไพ หมู่บา้นหนองนางจีน หมู่ 4 ตาํบลดอนยาง อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดั

เพชรบุรี 76000 
บุญชู นวรัตน ์ สหกรณ์เครดิตยเูนียนวดัใหม่ประเสริฐ จาํกดั เลขท่ี 42/28 ถนนโยธาธิการ 

เพชรบุรี หมู่ 3 ตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 76150 
บุญเรือน พลูทรัพย ์ บา้นดอนยาง ใกลก้บัวดัถ่ินปุรา ตาํบลดอนยาง อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดั

เพชรบุรี 76000 
ประนอม แมน้เมฆ บา้นเลขท่ี 19 หมู่ 3 ตาํบลหนองพลบั อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

76000 
ประยงค ์ใจเท่ียง บา้นหนองจอก หมู่ 7 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 
พงษธร สองศรี บา้นช่องสะแก ตาํบลช่องสะแก อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
พยอม สืบสมบติั สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ 8 ถนนหาด

เจา้สาํราญ ตาํบลนาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
ร้อง สมใจ สถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ตาํบล

นาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
ศศิวิมล กาหลง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจา้สาํราญ ตาํบลนา

วุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 76000 
ศิรินทร์ กรุงศรีเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นหนองขานาง หมู่ 5 ตาํบลท่าคอย 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 
สุภาพ จนัทรพิรมย ์ สถาบนัวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ตาํบล

นาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ สถานทีท่ีสั่มภาษณ์ 
สุวิทย ์ เปียผอ่ง บา้นเลขท่ี 108 หมู่ 7 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 
หลวงพอ่วดันาพรหม วดันาพรหม 41 หมู่ 8 ตาํบลนาพนัสาม อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

76000 
อมรรัตน์  สุขมาก สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหนองจอก ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดั

เพชรบุรี 76130 
 
ผู้สัมภาษณ์โดย : คณะผูว้ิจยั และผูช่้วยนกัวจิยั 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 4 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง เขา้รับโล่เกียรติยศ นกัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 
สาขาวิชาการสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
ถ่าย ณ บา้นเลขท่ี 108 หมู่ 7 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 วนัท่ี 30 พ.ย. 2559 

 

  
 

ภาพท่ี 5 แสดง โล่เกียรติยศ นกัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2554 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวชิาการ

จัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส
มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558), 24. 
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ภาพท่ี 6 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง เขา้รับโล่เกียรติยศ ผูสู้งอายดีุเด่น ประจาํปี พ.ศ. 2558 
จากสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 
ถ่าย ณ บา้นเลขท่ี 108 หมู่ 7 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 วนัท่ี 30 พ.ย. 2559 

 
  

 
ภาพท่ี 7 แสดง โล่เกียรติยศ ผูสู้งอายดีุเด่น 

ประจาํปีพทุธศกัราช 2558 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). 
ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎบีณัฑิตกติติมศักดิ์ 

สาขาวชิาการจัดการ. เพชรบุรี :  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองใจโอกาสมอบปริญญา
บริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชา

การจดัการ ปีการศึกษา 2558), 25. 
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ภาพท่ี 8 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง เขา้รับพระราชทาน 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ  
จากสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู  

เน่ืองในโอกาสมอบพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีการศึกษา 2558  

ถ่าย ณ บา้นเลขท่ี 108 หมู่ 7 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 วนัท่ี 30 พ.ย. 2559 
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ภาพท่ี 9 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง และครอบครัว 
ถ่าย ณ บา้นเลขท่ี 108 หมู่ 7 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 76130 วนัท่ี 30 พ.ย. 2559 

 
 

ภาพท่ี 10 แสดง ครอบครัวของบุตรและธิดาของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วทิย ์เปียผอ่ง 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎบัีณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวชิาการ

จัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส
มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558), 22. 
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ภาพท่ี 11 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง ดาํเนินงานดา้นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวชิาการ
จัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส

มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558), 14-26. 
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ภาพท่ี 12 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง บริจาคศาลาริมทาง 
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎบัีณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวชิาการ

จัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส
มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558), 42. 

 

 
ภาพท่ี 12 แสดง ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง รักการปลูกตน้ไมเ้ป็นชีวิตจิตใจ 

ท่ีมา: มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (2558). ปริญญาบริหารธุรกจิ ดุษฎบัีณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาวชิาการ
จัดการ. เพชรบุรี : คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. (ท่ีระลึกเน่ืองในโอกาส
มอบปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ ปีการศึกษา 2558), 42. 
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ภาคผนวก ค 
แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ 
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ 
 
ตอนที ่1 แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกัและผู้ให้ข้อมูลเพิม่เติม 
1. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัและผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ประสบการณ์การทาํงานของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ตาํแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หข้อ้มูลหลกัผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมและผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ตอนที ่2 แนวทางการสัมภาษณ์เกีย่วกบัอตัชีวประวตัิและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวทิย์  เปียผ่อง 
 

1. ชาติภูมิของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ช่วงปฐมวยัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. การศึกษาของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
4. การทาํงานของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
5. ชีวิตครอบครัวของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
6. อุปนิสยัของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
7. ผลงานเกียรติคุณท่ีไดรั้บของผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิทย ์เปียผอ่งเป็นอยา่งไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที ่3 แนวทางการสัมภาษณ์เกีย่วกบัผลงานด้านกระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  

ในจังหวดัเพชรบุรีของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์ เปียผ่อง 
 
1. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีมีระบบการบริหารจดัการอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรี มีความสาํคญัอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. การจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. สหกรณ์ยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีมีอิสรภาพในการอบรมสมาชิกอยา่งไร  

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในจงัหวดัเพชรบุรีทาํอยา่งไร จึงทาํใหค้นในชุมชนเช่ือมัน่ศรัทธา 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
7. แนวปฏิบติัท่ีดี สาํหรับสหกรณ์เครดิตยเูนียนในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
8. หากตอ้งการใหร้ะบบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเป็นท่ีพึ่งของประชาชนต่อชาวบา้นควรทาํอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
9. ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา มีการดาํเนินการในระบบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอยา่งไร ปัจจยัความสาํเร็จ 

มีอะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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10. ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูนียนควรมีอะไรบา้ง อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
11. ท่านมีขอ้เสนอแนะหรือไม่ อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ประวตัิคณะผู้วจัิย 
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1. ประวติัผูว้จิยัหรือคณะผูว้ิจยั 
ประวตัิคณะผู้วจัิย รายที ่1 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือ - สกลุ (นาย,นาง,นางสาว) (ภาษาไทย) ประสพชยั พสุนนท ์
             (ภาษาองักฤษ) PRASOPCHAI PRASUNON 
2.  วนั เดือน ปีเกิด 8 ธนัวาคม 2520 (เพื่อเกบ็ในฐานขอ้มูลนกัวิจยั) 
 
3.  ตาํแหน่งทางวิชาการปัจจุบนั      ขา้ราชการ    พนกังาน 
   o อาจารย ์         รองศาสตราจารย ์ 
      o ผูช่้วยศาสตราจารย ์             o   ศาสตราจารย ์
4.  สถานท่ีทาํงาน 
 คณะวิทยาการจดัการ โทรศพัท ์0-3259-4043-50 ต่อ 41399    

โทรสาร 0-3259-4022 e-mail address: prasopchai@ms.su.ac.th 
ท่ีอยูปั่จจุบนั      

บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 3 ต .สามพระยา อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 76120  
โทรศพัท์ 086-792-6269 

5.  ประวติัการศึกษา 
     -   ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ    ปีท่ีจบ 2541 
 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยกุต ์มหาวิทยาลยัศิลปากร   ปีท่ีจบ 2545 
 - ปริญญาเอก สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร   ปีท่ีจบ 2559 
6.  วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  
    -  ระดับปริญญาโท  ช่ือเร่ือง การตรวจสอบค่าผดิปกติตามแนวทางเบส์ : ตวัสถิติ

ระยะทางคูลแบคกแ์ละ L1 ในรูปอยา่งง่าย  ปีท่ีดาํเนินการ 2545 
    -  ระดับปริญญาเอก  ช่ือเร่ือง การประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพย:์ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยส์ถาบนัอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ปีท่ีดาํเนินการ 2559 

7.  สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ  
(1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  
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ประวตัิคณะผู้วจัิย รายที ่2 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือ - สกลุ (นาย,นาง,นางสาว) (ภาษาไทย) พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์
             (ภาษาองักฤษ) PHITAK  SIRIWONG 
2.  วนั เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2508 (เพื่อเกบ็ในฐานขอ้มูลนกัวิจยั) 
3.  ตาํแหน่งทางวิชาการปัจจุบนั      ขา้ราชการ    พนกังาน 
   o อาจารย ์         รองศาสตราจารย ์ 
      o ผูช่้วยศาสตราจารย ์             o   ศาสตราจารย ์
4.  สถานท่ีทาํงาน 
 คณะวิทยาการจดัการ โทรศพัท ์0-3259-4043-50 ต่อ 41111    

โทรสาร 0-3259-4022 e-mail address: phitak@ms.su.ac.th 
ท่ีอยูปั่จจุบนั      

บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 3 ต .สามพระยา อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 76120  
โทรศพัท์ 089-074-7074 

5.  ประวติัการศึกษา 
     -   ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

ปีท่ีจบ 2531 
     -   ปริญญาตรี สาขาสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

ปีท่ีจบ 2537 
 - ปริญญาโท สาขาสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ปีท่ีจบ 2536 
 - ปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ีจบ 2543 
6.  วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา  
    -  ระดับปริญญาโท   ช่ือเร่ือง พฤติกรรมการแสวงหาและการนาํสารนิเทศไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานเผยแพร่ในการป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์           ปีท่ีดาํเนินการ 2536 
    -  ระดับปริญญาเอก    ช่ือเร่ือง การสร้างและการปรับเปล่ียนความเป็นเพศและ
จินตนาการทางเพศ ในกลุ่มวยัรุ่นชาย    ปีท่ีดาํเนินการ 2543 
7.  สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

(10) สาขาสงัคมวิทยา  
(11) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 
(12) สาขาการศึกษา  
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ประวตัิคณะผู้วจัิย รายที ่3 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ช่ือ - สกลุ (นาย,นาง,นางสาว)  (ภาษาไทย) อริสสา  สะอาดนกั 
              (ภาษาองักฤษ) ARISSA SA-ARDNAK 
2.  วนั เดือน ปีเกิด 27 พฤษภาคม 2523 (เพื่อเกบ็ในฐานขอ้มูลนกัวิจยั) 
3.  ตาํแหน่งทางวิชาการปัจจุบนั       ขา้ราชการ    พนกังาน 
    อาจารย ์         o   รองศาสตราจารย ์ 

      o ผูช่้วยศาสตราจารย ์             o   ศาสตราจารย ์
5.  สถานท่ีทาํงาน 
  คณะวิทยาการจดัการ โทรศพัท ์0-3259-4043-50 ต่อ 41339  

โทรสาร 0-3259-4022e-mail address: arissa@ms.su.ac.th 
ท่ีอยูปั่จจุบนั      

บา้นเลขท่ี 1 หมู่ 3 ต .สามพระยา อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศพัท ์0899155253  
6.  ประวติัการศึกษา 

     -   ปริญญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปีท่ีจบ 2558 
           -   ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
               ปีท่ีจบ 2546 
 - ปริญญาโท สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีท่ีจบ 2553 
7.  วิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา 
    -  ระดับปริญญาโท     ช่ือเร่ือง ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการในฝ่ายสารสนเทศของคณะวิชา
ภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีท่ีดาํเนินการ 2552 
8.  สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ โปรดระบุแขนงวชิา      และแนวเร่ืองยอ่ยดว้ย   

)9(  สาขาเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ การบริหารธุรกิจ 
)11  (สาขาเทคโนโลยีสารสนเท ศฯ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 


