รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 4”
(1 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)

โดย

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ
ผู้ประสานงานชุดโครงการ
มิถุนายน 2554

สัญญาเลขที่ RDC5340005

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการ “การขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 4
Research series on Co-operatives Transformation and Fairtrade
ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ :
1. ดร.สีลาภรณ์
2. ศ.ดร.โสภิณ
3. รศ.สมพร
4. คุณเอ็นนู
5. ดร.จันทรวิภา
6. คุณลดาวัลย์
7. คุณกฤษฎา
8. อาจารย์เชิญ
9. อาจารย์ไพโรจน์
10. ดร.ปรีชา
11. นายแพทย์ สมเกียรติ
ทีมประสานงานกลาง :
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. นางสาวสายสุดา
3. นางสาวธราภรณ์
4. นางสาวพรติมา

บัวสาย
ทองปาน
อิศวิลานนท์
ซื่อสุวรรณ
ธนะโสภณ
คําภา
อุทยานิน
บํารุงวงศ์
สุจินดา
สิทธิกรณ์ไกร
ธาตรีธร

ภัทราวาท
ศรีอุไร
ศรีงาม
คงศรี

นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ :
1. รศ.ศานิต
เก้าเอี้ยน
2. ผศ.ดร.ปิติ
กันตังกุล
3. นางนุชรินทร์
อยู่อําไพ
4. นายกัมปนาท
วงศ์ชูวรรณ
5. ผศ.ดร.อภิรดี
อุทัยรัตนกิจ
6. นางดวงทิพย์
ระเบียบ
คูหากาญจน์
7. คุณกาญจนา

หน่วยงานต้นสังกัด
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
หน่วยงานต้นสังกัด
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย์
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ประธานกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop

สัญญาเลขที่ RDC5340005

8. คุณบรรหาร
9. คุณสุขุม
10. คุณสมพงษ์
11. คุณสะอาด
12. ดร.อัจริยา
13. นางศศิธร

แสงฟ้าสุวรรณ
ไวทยธํารงค์
ชุ่มเพ็งพันธ์
จึงสมานญาติ
มณีน้อย
วิเศษ

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
กรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14. นายศุขพัฒสรณ์ วัฒนโภไคย สํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15. นายอรุษ
นวราช
กรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนสามพราน
16. นายสุทิศ
จิราวุฒิพงศ์ ผู้อํานวยการฝ่ายสวน โรงแรมสวนสามพราน
17. นางดิษยา
ยศพล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
18. นายวิชัย
มีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม : ตลาดสุขใจ โรงแรมสวนสามพราน
19. นางธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
20. นางบุญเกิด
ภานนท์
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
21. น.ส.บุญล้วน อุดมพันธ์
ผู้จัดการโรงสีสกก.เกษตรวิสัย จํากัด
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด
22. นางขนิษฐาบวช สันเทียะ
23. นางรุ่งอรุณ
เชาวกรกุล
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมณ์ จํากัด
24. นายวิทูล
ธรรมเทรากุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด
25. นายประยุทธ์ หงษ์ทอง
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
25. นางพรสุดา
ภาคภูมิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
26. น.ส.จีรนันท์
เลาวัชรากูล เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
27. นายสัมพันธ์
บูรณยาพร สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
28. นายวงษ์สรรค์ สาครเสถียร สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
29. นายทวีศักดิ์
งาเจือ
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
30. นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
31. นายสุพจน์
สุขสมงาม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
32. นายสนธยา
สีแดง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
33. นายธนวัฒน์
ธนะปลื้ม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
34. นางสาววสินธรา ขวยเขิน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
สําเร็จลงตามแผนงานการวิจัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของนักวิจัยทั้ง 7
โครงการ ทีมงาน
ประสานงานกลาง และบุคลากรจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทุกคน ตลอดจนการสนับสนุนจาก
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยของสถาบันฯ รวมทั้งภาคีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงาน และ
ขบวนการสหกรณ์ท้งั ในและต่างประเทศ
ใคร่ขอขอบคุณท่านรองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย) ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งข้อคิด กําลังใจ และงบประมาณแก่ชุดโครงการมาโดยตลอด รวมทั้ง
คุณอังคณา ใจเลี้ยง ที่ให้เวลาและข้อเสนอแนะทั้งเรื่องวิจัยและการประสานงานกับทางทีมงาน สกว.
หวังว่าเอกสารรายงานวิจัยฉบับนี้ จะชี้ให้เห็นแนวคิด กระบวนการวิจัย ผลผลิต และ
คุณค่าที่เกิดขึ้นของการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้กรอบระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม จะช่วยสานต่อนโยบายของสกว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตามสมควร
หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้ประสานงานยินดีน้อมรับเพื่อการปรับปรุง

รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้ประสานงานชุดโครงการ
มิถุนายน 2554

บทสรุปผู้บริหาร
ชุดโครงการ “การขับเคลือ่ นการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 4
การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม” ในระยะที่ 4 ซึ่งถือเป็นการดําเนินการวิจัยที่ทําอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาปีที่ 11 ภายใต้การ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2543 นั้น กระบวนการวิจัยที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาคมวิจัย เป็นไปตาม Road Map การขับเคลื่อนชุดโครงการเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ “คนในสังคม มีความสามัคคี ร่วมกันพัฒนาประเทศ สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน”
การดําเนินการของชุดโครงการวิจัยในระยะที่ 4 ที่มุ่งเน้นไปที่การนําชุดความรู้ภายใต้
กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) เพื่อการยกระดับความเข้มแข็งแก่
สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP อันจะนําไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายเปิดเอเซียนในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการดําเนินการในระยะที่ 4 ได้ก่อให้เกิดตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือกภายใต้แบรนด์
Farmer Shop ตัวแบบตลาดทางเลือก (ตลาดสุขใจ) ตัวแบบผู้นํา เครือข่าย และกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า
หลักสูตรการเรียนรู้ คลังความรู้ และศูนย์เรียนรู้ ที่มีเอกลักษณ์ในแนวทางของการนําคุณค่าสหกรณ์
สู่การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยอาจกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อนการวิจัยของชุด
โครงการเป็นไปในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาในแนวทางของการพัฒนาสหกรณ์เชิงอัตลักษณ์
ซึ่งมีความแตกต่างจากการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ของรัฐ ในระยะที่ 4 ได้จัดกิจกรรมใน
กลุ่มประชาคม ทั้งสิ้น 124 กิจกรรมประกอบด้วย เวทีเรียนรู้ การประสานงานภาคี/หน่วยงาน การ
สนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีผ้เู ข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 5,691 คน
หน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม 189 องค์กร มีคนสนใจเซิร์ทเอ็นจินเข้ามาในเครือข่าย
สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต ปรากฏ ณ เดือนมิถุนายน 2554 จํานวน 1,120 รายการ มีโครงการวิจัย
ย่อยที่กําลังดําเนินงานทั้งสิ้น 7 โครงการประกอบด้วย โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
กรณี สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน โครงการวิจัย
เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้ โครงการวิ จั ย เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า วหอมมะลิ ส หกรณ์ ไ ทย โครงการวิ จั ย
เครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop และโครงการเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
การดําเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัย ซึ่งได้ถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนการวิจัย
ภายใต้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN & F Platform) และมีทีมประสานงาน
กลางเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ทีมนักวิจัยชุดย่อย เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของชุดโครงการผลผลิตงานวิจัยที่เป็น
ที่สนใจของสังคม ได้แก่ แบรนด์ข้าวเกิดบุญ โครงการ Farmer Shop ตลาดสุขใจ เครือข่ายผลไม้
คุณ ภาพ กลุ่ม ผู้ผ ลิ ต มัง คุ ดคุ ณภาพ เครื อข่ายเชิ งคุณค่ายางพารา เครื อข่ายเปาบุ้น จิ้ น วารสาร

(i)

ฅนสหกรณ์ เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต หลักสู ต รเรี ย นรู้สําหรั บ ผู้ นําการเปลี่ย นแปลง และหลั ก สู ต ร
รายวิชา “การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์” ของภาควิชาสหกรณ์ที่ได้นําชุดความรู้จากการ
วิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการขับเคลื่อนการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการที่เป็นการขับเคลื่อน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาของชุดโครงการ
งานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” โดยสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเริ่มต้นในปี
2543 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและวิชาการด้านสหกรณ์ และดําเนินการต่อเนื่องภายใต้
ความร่วมมือระหว่างภาคีจตุรมิตร ทั้งภาคขบวนการสหกรณ์ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชา
การ ในการขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม บนฐานคิ ด ของการยกระดั บ การ
พัฒนาการสหกรณ์ ในทิศทางของการพัฒนาเชิงคุณค่า
การขับเคลื่อนงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้
ก่อเกิดเป็นเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ชุดความรู้หลัก “การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” และเห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ในเชิงคุณค่า
ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายนักสหกรณ์ เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ
เครื อข่ ายพระสงฆ์ เ ครื อข่ ายสมาชิ ก วารสารฅนสหกรณ์ นอกจากนั้ น ชุ ดความรู้ “การเชื่ อมโยง
เครือข่ายคุณค่า” ยังได้ถูกนําไปใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ซึ่งเป็น
นโยบายและกรอบทิ ศทางในการพั ฒนาสหกรณ์ ของประเทศในปั จจุ บัน จึ งอาจกล่ าวได้ ว่ า การ
ขับเคลื่อนงานวิจัยของชุดโครงการเสมือนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ไปพร้อมๆ กัน
การดํา เนิ น การวิ จัย ที่ เ สร็จ สิ้ น ไปในระยะที่ 3 ประกอบด้ วย 8 โครงการย่ อ ย ได้ แ ก่
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร โครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า: กรณี สหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด จังหวัดระยอง โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ (ระยะที่ 1)และโครงการเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งทีมประสานงานกลางได้ให้การหนุนเสริม และจัดกิจกรรม
ร่วมกับภาคีนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วม จํานวน 332 สหกรณ์ 61 กลุ่ม
ภายใต้ระยะเวลา 1 ปี ทีมประสานงานกลางได้ให้การหนุนเสริม ติดตามงานในพื้นที่
การจัดเวทีเรียนรู้ และให้คําปรึกษาแนะนําทั้งสิ้น 122 กิจกรรม มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น
332 สหกรณ์ กลุ่ม 61 กลุ่ม โดยได้พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทําเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทําและ
เผยแพร่วารสารฅนสหกรณ์ 4 ฉบับ ซึ่งมีสมาชิกวารสาร 486 ราย จัดทําและเผยแพร่เอกสารภายใต้
ชุดความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 27 รายการ ตลอดจนการจัดบู๊ทนิทรรศการ และการ
เผยแพร่ ค วามรู้ ผ่ า นกลไกของสื่ อ มวลชนไปสู่ ส าธารณชน เพื่ อ ให้ ท ราบความก้ า วหน้ า ของการ

พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม และเชิญชวนประชาคมที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ผลการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการย่อย 8 โครงการ ได้ผลผลิต
งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีผลผลิตงานวิจัยที่สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสหกรณ์ / เครือข่าย และกลุ่มธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่
การพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกภายใต้การมีส่วนร่วม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของสหกรณ์ การดําเนินการสวนต้นแบบ ยางพารา ผลไม้ มันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
เกษตรกร การปรับกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีแบบแผนด้วยกระบวนการจัดทําแผนที่
กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ การ
บริหารจัดการโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้กระบวนการสร้างแบรนด์ การพัฒนา
ช่ อ งทางการตลาดใหม่ การปรับ ปรุง รูป แบบและบรรจุ ภัณ ฑ์ สํา หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลงานวิ จั ย เชิ ง
ประจักษ์ต่างๆ เหล่านี้ ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
การประเมินเครือข่ายที่เป็นผลผลิตงานวิจัยสําหรับโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จํานวน 5 เครือข่าย โดยการวิเคราะห์เมตริกส์ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านระดับความเข้มข้นของการก่อ
ตั ว เป็ น เครื อ ข่ า ย และมิ ติ ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารทํ า งานของเครื อ ข่ า ย พบว่ า เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ผลไม้
เครือข่ายคุณค่ายางพารา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีท้ัง 2 มิติ เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง และเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า มีผลการประเมิน ทั้ง 2 มิติ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จั ย ในประเด็ น ของข้ อ จํ า กั ด ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม มี 6 ประเด็น ได้แก่ คนในสังคมไม่เชื่อมั่นวางใจในสหกรณ์
กลุ่มคนวงใน ได้แก่ สมาชิก กรรมการ พนักงานสหกรณ์ ขาดจิตวิญญาณสหกรณ์ ขาดการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมและฐานข้ อมูลที่จําเป็นต่อการตั ด สิ น ใจ มุมมองในประเด็น “สหกรณ์ เป็น
เครื่องมือของรัฐ” ระบบการให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมักเน้นเรื่องการให้
“ความรู้” แต่ขาด “วิธีคิด” ที่จะนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งองค์ความรู้ที่นํามาใช้ส่วน
ใหญ่เป็นแนวคิดขององค์การธุรกิจเอกชน พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ของสหกรณ์ที่มี
ต่อสมาชิกและชุมชนย่อหย่อน
ในส่วนการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อาจจําแนกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ การนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ที่สําคัญได้แก่ นโยบายระดับชาติของสหกรณ์ การกําหนดสหกรณ์เป็น
วาระแห่งชาติ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์โดยใช้ PAR ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ใหม่ พ.ศ. 2553 การนําไปใช้ประโยชน์ในขบวนการ
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สหกรณ์ ที่สําคัญได้มีโครงการความร่วมมือหลักสูตร Mini Master for Degree on Credit Union
Management สําหรับผู้นําสหกรณ์ในเอเชียร่วมกับ ACCU โครงการหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมในปี 2553 ทั้งสิ้น 375 คน การ
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ได้แก่ การจัดทํารายวิชา การจัดการโซ่อุปทานสําหรับธุรกิจ
สหกรณ์ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับ ปริญญาตรี ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ การสร้ า งทุ น ทางสั ง คมมาสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสหกรณ์
ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 118 คน เครือข่ายนักสหกรณ์คุณค่า 55 คน เครือข่ายเปาบุ้น
จิ้น 294 คน เครือข่ายนักวิจัย 417 คน เครือข่ายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ 486 คน ซึ่งเครือข่าย
เหล่านี้จะเข้ามาเป็นภาคีของการพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ใน
อนาคต
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการนั้น มิได้
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศษสตร์
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลั งงาน ยุทธศาสตร์การปรั บ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น เอกสารประกอบการประชุ ม ประจํ า ปี 2554
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
การขับเคลื่อนการวิจั ยในระยะที่ 4 จะมุ่งไปที่ก ารขับเคลื่อนชุดโครงการใน 3 กลุ่ ม
งานวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน และการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงาน
สนับสนุน โดยโครงการประสานงานกลางจะทําหน้าที่ในฐานะแกนนําในการคิดค้นนวัตกรรม และ
พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางเชิงคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ด้วยการขับเคลื่อน
กรอบงานคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) แก่ภาคีที่ตระหนักเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาสหกรณ์เชิงอัตลักษณ์ที่เน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรอิสระ (Autonomous) และ
การพึ่งพาตนเอง (Self Help Organization) ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญของประชาชนในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เป็นแกนนําในการคิดค้นนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาในทิศทางเชิงคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม
1.2.2 ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยใน
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมในกลุ่มภาคีที่สนใจ เพื่อการแก้ไขความยากจน การตั้ง
รับนโยบายการเปิดเสรีอาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2.3 เป็นแกนนําในการขับเคลื่อน VN & F Platform เพื่อพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่
เป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
1.2.4 เป็นแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้แก่ผู้นําและผู้สนใจภายใต้ VN & F Platform
และการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้นําที่พัฒนาหลักสูตรเรียนรู้
1.2.5 การพัฒนาเครื่องมือระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
1.2.6 การติดตามหนุนเสริมเครือข่ายที่เป็นผลผลิตของชุดโครงการ ให้มีบทบาทในฐานะ
ภาคีการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
1.3 กรอบคิดการดําเนินการ
การดําเนินการชุดโครงการในที่น้ีจะเป็นไปภายใต้กรอบคิดในรูปที่ 1.1 ซึ่งถูกออกแบบใน
การขับเคลื่อนชุดโครงการออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ ด้วย
การนําองค์ความรู้/ตัวแบบ/นวัตกรรม/คลังความรู้ ที่เป็นผลผลิตงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการและที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัย 3 กลุ่ม เช่นเดิม ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มงานวิจัย
เชื่อมโยงโซ่อุปทาน และกลุ่มโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างองค์
ความรู้ ตัวแบบ นวัตกรรม คลังความรู้ และเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา ส่วนที่สอง เป็นการขยายผลการขับเคลื่อน Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม (VN & F Platform) กับภาคีพันธมิตรที่สนใจ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy System) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพื่อการแก้ปัญหาความยากจน
การตั้งรับนโยบายการเปิดเสรีอาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนที่สาม การถ่ายทอดความรู้ผ่าน
สถาบันฯเพื่อสร้างบุคลากรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กลไกของหลักสูตรเรียนรู้
แก่ผู้นํา ชุมชน และผู้สนใจ ภายใต้ VN&F Platform
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เสาหลักการเรียนรู

รูปที่ 1.1 กรอบคิดการขับเคลื่อนการวิจยั ของชุดโครงการ ระยะที่ 4
1.4 กระบวนการทํางาน
กระบวนการทํางานของชุดโครงการจะเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการในรูปที่ 1.2
ขั้นที่ 1 : การจัดเวทีเรียนรู้ การประสานงาน การให้การสนับสนุน และการคิดค้น
นวัตกรรมของทีมประสานงานกลางเพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการและภาคีพันธมิตรที่สนใจ
ตลอดจนการเผยแพร่/เสนอความรู้แก่ประชาคมต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 : การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ Platform VN & F
โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากทีมประสานงานกลาง
ขั้นที่ 3 : การจัดหลักสูตรเรียนรู้ภายใต้ Platform VN & F แก่ภาคีพันธมิตรที่สนใจเข้า
ร่ วมโครงการ และการขยายผลการขั บเคลื่ อนระบบคุ ณค่ าและการค้ าที่ เ ป็ นธรรม ร่ วมกั บภาคี
พันธมิตร
ขั้นที่ 4 : การติดตามงานวิจัยในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ เพื่อนํามา
สังเคราะห์และถอดบทเรียนสําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการวิจัยในระยะต่อไป
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รูปที่ 1.2 กระบวนการทํางานของชุดโครงการ
1.5 ผลงานทีค่ าดว่าจะได้รับ
1.5.1 ชุดความรู้ใหม่/นวัตกรรมสําหรับรูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่า
1.5.2 ตัวแบบผู้นํา สหกรณ์ เครือข่าย กลุ่มธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากการขับเคลื่อน
กระบวนการบริหารจัดการตาม Platform VN & F
1.5.3 ระบบสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ เว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น
คลังความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ให้แก่คนในสังคมที่เข้ามามีส่วน
ร่วมภายใต้ชุดโครงการ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ในอนาคต
1.5.4 หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทขององค์กร/
กลุ่ม/ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
1.5.5 ข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.6.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ใน
ทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง และการทําหน้าที่ในฐานะองค์กรเศรษฐกิจฐานสังคม เพื่อ
เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
1.6.2 เกิดนวัตกรรมใหม่ รูปแบบการบริหารจัดการวิธีใหม่ การจัดการฐานข้อมูลแบบ
มีส่วนร่วม ที่จะนําไปสู่การตัดสินใจอย่างมีธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
สนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง
1.6.3 คนในสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมได้มีการปรับจิตสํานึกและกระบวนทัศน์ในทิศทาง
ของการนําคุณค่ามาใช้พัฒนาตนเองและชุมชน
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานวิจัย
2.1 ผลการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ
การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะที่ 4 ระหว่าง 1 กรกฎาคม 255330 มิถุนายน 2554 เป็นไปตามกระบวนการทํางานที่ได้กําหนดไว้ 4 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุดโครงการ
การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของชุ ด โครงการฯ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมสํ า คั ญ 4
กิจกรรม ได้แก่ การจัดเวทีเรียนรู้ การประสานงาน การให้การสนับสนุนโครงการวิจัยชุดย่อย การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวนทั้งสิ้น 124 กิจกรรม มีคนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น 3,191 คน มีหน่วยงาน
และองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 62 องค์กร(รายละเอียดในตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1 การขับเคลื่อนกิจกรรมของชุดโครงการฯ ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2553วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

1

1/7/53

โครงการกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรกลุ่ม
องค์กรเกษตรกร
บ้านคลองใหญ่

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสมาชิก

ผู้ประสานงาน/
สมาชิกกลุ่ม
กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้าน
คลองใหญ่

2

2/7/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน

- นําเสนอ (ร่าง) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์โครงการ

ผู้ประสานงาน /
ผู้ทรงคุณวุฒิ /

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
120

12

สถานที่

ผลลัพธ์

สํานักงานสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มองค์กร
เกษตรกรบ้านคลอง
ใหญ่
จังหวัดชัยนาท

- เกิดปฏิญญาคลองใหญ่
คือ จะร่วมพลัง มุ่งมั่น
ใช้ปัญญา แก้ปัญหา
หนี้สินเพื่อรุ่นลูก รุ่น
หลาน อยู่อย่างยั่งยืน
- กําหนดกรอบภารกิจ
ร่วมกันไว้ 5 ประการ
1. สัจจะออมทรัพย์วัน
ละบาท
2. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์
3. แก้ปัญหาหนี้สิน
4. โครงการเลี้ยงโค
5. การมีศูนย์เรียนรู้ ซึ่ง
อาจจะมีแปลง
ทดลองปลูกพืชโดย
ใส่ปุ๋ย
บทสรุปงานวิจัย
- ฐานข้อมูลสมาชิก

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

วิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟ
ชุมพร
- นําเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่ายางพารา

นักวิจัย /
เจ้าหน้าที่สถาบัน

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่
พัฒนา มก.

3

5/7/53

โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์และ
สันนิบาต
สหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
จํากัด

ประชุมหาแนวทางความ
มือระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และ
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด

ผอ.สถาบันฯ/
ตัวแทนสันนิบาต
สหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
จํากัด

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

4

7/7/53

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมคณะทํางาน
จัดทําวารสารฅนสหกรณ์

คณะทํางาน
วารสาร

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

5

7/7/53

โครงการสร้าง
และพัฒนา
เกษตรกร รุ่น
ใหม่

ประชุมระดมความคิด
เสนอแนะข้อเสนอ
โครงการวิจัย

ผอ.สถาบันฯ/
เจ้าหน้าที่
สํานักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย

20

ห้องประชุม 1
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร
เอสเอ็มทาวเวอร์
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ผลลัพธ์
สหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จํากัด
- ศูนย์เรียนรู้ ภายใต้
โครงการวิจัยธุรกิจ
เชิงคุณค่าสามพราน
- เพิ่มช่องทาง
การตลาดในการ
จําหน่ายผลไม้แก่
ชาวสวนผลไม้
- เพิ่มช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คําแนะนํา
การจัดทํารายงาน โดย
เขียนให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
หารือทําความเข้าใจ
รูปแบบแนวทางความ
ร่วมมือการดําเนินการ
โครงการวิจัยระหว่าง
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดยเบื้องต้นการวิจัยจะมุ่ง
ไปที่การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้
- หารือการจัดทําหน้าปก
วารสาร โดยใช้รูป
บอลลูนลอยขึ้นฟ้า
- ขอบทความ และรูป
หน้ากลางเกี่ยวกับการ
นําเสนอผลงานวิจัยที่
ประเทศออสเตรเลีย
ผอ. สว.สก. ได้นําเสนอ
แนวคิดประสบการณ์จาก
การบริหารเครือข่าย
คุณค่า การรวมกลุ่มและ
การเชื่อมโยงสู่ตลาดแก่ที่
ประชุม เพื่อเป็นอีก

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

6

7/7/53

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

ประชุมติดตามการดําเนิน
โครงการฯ และหารือการ
ดําเนินโครงการ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

11

7

8/7/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่ระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม
และบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ : แนวคิดและ
ประสบการณ์”
โดย คุณอนุวัฒน์ เฉลิมชัย
ตําแหน่ง Brand Director
บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จํากัด

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทีม
วิจัย/
วิทยากรบรรยาย

52
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สถานที่

ผลลัพธ์

แนวทางในการพัฒนา
โครงการสร้างและพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการฯ คือ
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจประกอบอาชีพ
เกษตรกรและกลุ่ม
นักศึกษาในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
ระดับ ปวช.และปวส.
ห้อง 214 ชั้น 2
แนวทางการวิจัยในปีแรก
อาคารวิจัยและ
ของระยะที่ 2 มีเป้าหมาย
พัฒนา มก.
การสร้างข้าวเกิดบุญให้
เป็นที่รู้จักโดยการศึกษา
และนําระบบการปลูกข้าว
ที่ดี ( GAP) เพื่อสร้าง
จิตสํานึกและความ
เข้มแข็งในระดับต้นน้ําของ
เครือข่ายฯ โดยให้สหกรณ์
การเกษตรปราสาท
จํากัด คัดเลือกสมาชิกเข้า
ร่วมการปลูกข้าวระบบ
GAP
ห้องพันธุมดิษยมณฑล ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ชั้น 2 อาคารเคยูโฮม ความคิดเห็นในหัวข้อ
มก.
แนวทางการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่ระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบที่จะ
นําหลักการ 3C ไปใช้ใน
การขับเคลื่อโครงการวิจัย
และสุดท้ายเป็นการ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ :
แนวคิดและประสบการณ์
โดยคุณอนุวัตร เฉลิมชัย
ตําแหน่ง Brand Director
บริษัทเอสซีจีผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จํากัด เพิ่มเติม
เต็มความรู้การสร้าง

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

8

9/7/53

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณ์และ
นักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า ปี 2553

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่
2/2553

คณะกรรมการ
สรรหาฯ/
เจ้าหน้าที่สถาบัน

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

9

12/7/53

โครงการวิจัย
เครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่า
สวนสามพราน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

14

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

10

14/7/53

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานวารสาร
ฅนสหกรณ์

คณะทํางาน

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

11

19/7/53

โครงการ
เครือข่ายกลุ่ม
ผู้ผลิตผัก ผลไม้

ประชุมหารือการเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ผลิตพืชผัก
ปลอดภัย ตลาดกลางสี่
มุมเมือง

ผู้ประสานงาน/
เจ้าหน้าที่บริษัท
ดอนเมืองพัฒนา
จํากัด

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

12

20/7/53

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

ประชุมติดตามการดําเนิน
โครงการฯ และหารือการ
ดําเนินโครงการ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ์
แบรนด์แก่นักวิจัย โดย
เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้
ร่วมซักถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- รูปแบบการจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณฯ
ประจําปี 2553
- กําหนดหลักเกณฑ์การ
คัดสรรนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า
- กําหนดแผนการวิจัยที่
จะดําเนินการต่อไป และ
การดําเนินการโครงการ
ทดลอง เพื่อทําเป็นตัว
แบบในการดําเนินงาน
- บทความการประกาศ
เกียรติคุณสหกรณ์ ปี
2553
- ติดตามบทความจาก
เปาบุ้นจิ้น
- ตั้งเป้ารณรงค์วารสาร
จํานวน 500 ราย
หารือถึงแนวทางการ
ส่งเสริมการผลิต/คุณภาพ
ของเครือข่ายผู้ผลิตของ
ตลาดสี่มุมเมืองและ
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์และตลาด
กลาง สี่มุมเมืองในอนาคต
โครงการการศึกษาดูงาน
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
จังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้าง
จิตสํานึกการปลูกข้าว
หอมมะลิที่ดี (GAP) ของ
เกษตรกรนําร่องจํานวน 6
รายที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ
-การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศข้าว
หอมมะลิ เพื่อเป็นข้อมูล

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

13

21/7/53

โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัว
แบบ Farmer
Shop

นําเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยแนวทางการ
ยกระดับการเชื่อมโยง
ธุรกิจด้านการผลิตและ
การตลาดสําหรับสินค้า
ของเกษตรกร : การ
พัฒนาตัวแบบ Farmer
Shop

ผู้ประสาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ทีมวิจัย

12

ห้องประชุม 1
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคารเอส
เอ็มทาวเวอร์

14

22/7/53

การประชุม
วิชาการ
ผลงานวิจัยพืช
เขตร้อนและกึ่ง
ร้อน ครั้งที่ 4

วิทยากรบรรยาย
“การสร้างแบรนด์สินค้า
เกษตร”

ผอ.สถาบันฯ /
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

80

โรงแรม เอส.ดี. อเว
นิว กทม.

15

23/7/53

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมคณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ์และ
เว็บไซต์ เพื่อติดตามงาน
ดําเนินงาน

คณะทํางาน

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ์
สําหรับเครือข่ายในการ
ตัดสินใจผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
-การสร้างแบรนด์ข้าว
หอมมะลิเกิดบุญ ในระยะ
ที่ 2 โดยจะเน้นไปที่การ
ออกบู๊ทจําหน่ายสินค้า
และการวางจําหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้า
และตลาดนัดต่าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อนําร่อง
การสร้างตัวแบบ Farmer
shop ในรูปแบบการ
เชื่อมโยงการทํางานของ
เครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรและพันธมิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่างให้
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง
ข้อเสนอต่างๆ และ
ดําเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
ผอ. สว.สก. บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “การสร้าง
แบรนด์สินค้าเกษตร”
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในงานวิจัย
และพัฒนาพืชเขตร้อน
และกึ่งร้อน ทั้งเป็นการ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและร่วมฉลองใน
วาระครบรอบ 50 ปี การ
สถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
กําหนดรายชื่อผู้ที่ให้เขียน
บทความตามคอลัมน์
ต่างๆ และดําเนินการ
ประสานงานขอบทความ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

16

29/7/53

17

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
4

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์กับ
ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย
จํากัด

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน

ผอ.สถาบันฯ/
ตัวแทน ชสค.

2-6/
8/53

โครงการสินค้า
เกษตรอินทรีย์

ศึกษาดูงานต่างประเทศ
นครซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ประสานงาน/
ทีมงานบริษัท
อดัมส์เอ็นเตอร์
ไพรซ์

3

18

9/8/53

โครงการ
เครือข่ายกลุ่ม
ผู้ผลิตผัก ผลไม้

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน

ผู้ประสานงาน/
ตัวแทนบริษัท
ดอนเมืองพัฒนา
จํากัด

3

19

10/8/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

เชื่อมโยงเครือข่าย
และประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าและการ
นําเสนอผลงาน
โครงการวิจัยในพื้นที่
จังหวัดยโสธรและจังหวัด
อุบลราชธานี

ผอ.สถาบันฯ/
นักวิจัย

110

20

11/8/53

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณ์และ

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหานักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่

คณะกรรมการ
สรรหาฯ/
เจ้าหน้าที่สถาบัน

6
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สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์

- แนวทางการขับเคลื่อน
MOU ระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์
และ ชสค.โดยใช้คุณค่า
เป็นกลไกลในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์
-แนวทางความร่วมมือ
สนับสนุนจาก ชสค. ใน
การดําเนิน
โครงการวิจัย Famer
shop เพื่อเชื่อมโยงห่วง
โซ่อุปทานสินค้าเกษตร
นครซิดนีย์
ศึกษาดูงานในเรื่อง
ประเทศออสเตรเลีย ของการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาระบบจําหน่าย การ
จัดการโซ่อุปทานสินค้า
เกษตร เพื่อนํามายกระดับ
การพัฒนาชุดโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนา
การสหกรณ์และการค้าที่
เป็นธรรมในระยะที่ 4
ห้อง 204 ชั้น 2
ที่ประชุมได้มีการรายงาน
อาคารวิจัยและ
ผลการการดําเนินงานใน
พัฒนา มก.
ระยะที่ผ่าน พร้อมทั้ง
ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง
ห้องประชุมศาลา
นําเสนอความก้าวหน้า
กลาง จังหวัดยโสธร โครงการวิจัย 2 โครงการ
คือ โครงการวิจัยพลวัต
และการใช้ประโยชน์จาก
ปลาในจังหวัดยโสธรและ
โครงการวิจัยโครงการ
ระบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรชุมชน
ห้อง 214 ชั้น 2
- วางแผนการดําเนินการ
อาคารวิจัยและ
ตามขั้นตอนและพิธีการ
พัฒนา มก.
ต่างๆ ในการดําเนินงาน

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

นักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า ปี 2553
โครงการวิจัย
เครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่า
สวนสามพราน

3/2553
ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารโรงแรมโรสการ์
เด้นท์ ริเวอร์ไซต์
สวนสามพราน

ผู้ประสานงาน/
ผู้บริหารโรงแรม
โรสการ์เด้นท์ฯ /
ทีมวิจัย

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมร่วมกับ
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวผัก
และผลไม้
ประชุมติดตามและหารือ
การดําเนินงานโครงการ

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายข้าวหอม

ผู้ประสานงาน/
คณะกรรมการ

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ

21

17/8/53

22

18/8/53

โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัว
แบบ Farmer
Shop

23

19/8/53

โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนา
ต้นแบบสหกรณ์
เชิงคุณค่า :
กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้าน
ค่าย จํากัด

24

24/8/53

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
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ผลลัพธ์
ประกาศเกียรติคุณฯ
วันที่ 15 กันยายน 2554
สรุปผลการดําเนิน
โครงการวิจัยในรอบ
ระยะเวลา 1 ปีท่ผี ่านมา
ทั้งนี้นักวิจัยได้ขอ
คําแนะนําจากผู้
ประสานงานในการเขียน
รายงานวิจัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
นําเสนอผลงานวิจัยแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ Farmer
shop และการวาง
แผนการดําเนินที่ชัดเจน
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
โครงการที่จะดําเนินงาน
ในระยะต่อไป อาทิ
-โครงการศูนย์เรียนรู้จาก
สวนต้นแบบ เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร
-โครงการอัพเดท
ฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุด
บริการสินเชื่อ
-โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อ
และการตลาด
-หน่วยกลั่นกรอง
โครงการใหม่ เพื่อลด
ปัญหา อุปสรรคในการ
ทํางาน ในทิศทางเชิง
คุณค่า
-โครงการผลิตและ
จําหน่ายมูลสุกร
-โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
-โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของสหกรณ์
- รายงานความก้าวหน้า
การจัดทําฐานข้อมูล

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

โครงการ

กิจกรรม

ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

มะลิสหกรณ์ไทย

บริหารฯ

นําเสนอ (ร่าง) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์
- โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจ
เชิงคุณค่าสวนสามพราน
- โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิง
คุณค่า : กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย
จํากัด
นําเสนอผลงานวิจัยชุด
โครงการฯ

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ทีมวิจัย

12

ห้อง 306 ชั้น 3
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้ประสานงาน/
ผู้ช่วยผู้
ประสานงาน

120

เมือง Lyon
ประเทศฝรั่งเศส

ได้มีการจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาดูงาน

ผู้ประสานงาน/
หัวหน้าทีมวิจัย

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การจัดบู๊ท Farmer
shop ในงานเสวนา
วิชาการที่จะจัดขึ้นในวันที่
15 กันยายนนี้ จากนั้นจึง

25

26/8/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”

26

26/9/53

27

8/9/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือ
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สถานที่
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
เครือข่าย การอบรม
สมาชิกสหกรณ์ในการ
ปลูกข้าว GAP ด้วย
จิตสํานึก
- การสร้างทีมงาน
กลยุทธ์ โดยจะมีการ
ประชุมทีมกลยุทธ์ของ
เครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อการขับเคลื่อนงาน
ของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว
- การจัดทําสารสนเทศ
การตลาดข้าวหอมมะลิ
ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรพิ
มาย จํากัด สหกรณ์
การเกษตรบรบือ จํากัด
และสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด พร้อม
ด้วย โรงสีเอกชนอีก
5 แห่งเป็นแกนนําในการ
จัดเก็บฐานข้อมูลราคา
ขายข้าวหอมมะลิ
ผู้ทรงคุณแต่ละท่านได้
แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะให้แก่ทีม
นักวิจัยนําไปปรับแก้และน
าไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานวิจัยต่อไป

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

28

10/9/53

โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือการจัด
บู๊ทจําลอง Farmer Shop
ในงานเสวนาวิชาการและ
ประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี 2553

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

3

29

15/9/53

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณ์และ
นักสหกรณ์ที่มี
คุณค่า แห่งปี
2553

การประกาศเกียรติคุณ
และเวทีเสวนาทาง
วิชาการ ประจําปี 2553

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย/ผู้ที่สนใจ

441
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สถานที่

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มก.

ผลลัพธ์
ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อน
โครงการวิจัยโครงการ
Farmer shop ซึ่งจะมี
สินค้าอาหารและสินค้า
อุปโภคบริโภคของใช้และ
ของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้า
แปรรูป สินค้าเกษตร
สําหรับสินค้าอุปโภค
บริโภค ได้เสนอสินค้าที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม
จะไปดําเนินการวางแผน
เกี่ยวกับการคัดเลือก
สินค้า และการประเมิน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
เบื้องต้นจะมีการเปิดตัว
แสดงรูปแบบในงาน
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ
การจัดทําโมเดล farmer
shop เพื่อจัดแสดงในงาน
วันประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ
ประจําปี 2553 โดยให้
คุณดวงทิพย์ ระเบียบ
เป็นผู้รับผิดชอบ
ปีนี้มีผู้ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์ที่มีคุณค่า 3 ท่าน
ได้แก่
- คุณผ่องศรี สิมะ
วัฒนา ผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตร
บางน้ําเปรี้ยว จํากัด
- คุณพิมลพักตร์
มหาขันธ์ กรรมการ
ผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาล
ชลบุรี จํากัด
- คุณเกียงเฮง แซ่ตั้ง
อดีตประธาน
กรรมการผู้จัดการ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

30

16/9/53

31

20/9/53

32

22/9/53

โครงการ

โครงการ
การสร้างและ
พัฒนาเกษตรรุ่น
ใหม่
โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัว
แบบ Farmer
Shop

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

วิทยากรบรรยาย

ผอ.สถาบันฯ/
กลุ่มเกษตรกรรุ่น
ใหม่

ประชุมหารือการดําเนิน
โครงการ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

2

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานและหารือ
ร่วมกัน

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

4
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150

สถานที่

ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ
จังหวัดอยุธยา
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนียน จํากัด
ในส่วนของสหกรณ์ที่มี
คุณค่ามีสหกรณ์ที่ได้รับ
โล่ประกาศฯ คือ
- ร้านสหกรณ์
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จํากัด
- สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า
ธ.ก.ส. สุรินทร์ จํากัด
ผู้ประสานงานได้เป็น
วิทยากรบรรยาย ภายใต้
โครงการการสร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
กรอบแนวคิดรูปแบบร้าน
Farmer shop เบื้องต้นมี
รายละเอียด อาทิ การ
ประยุกต์แนวคิดร้านของ
ต่างประเทศกับไทยสินค้า
มาตรฐานสินค้าปลอดภัย
มีมาตรฐาน เพื่อให้
ผู้บริโภคมั่นใจ การ
เชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรกรขายตรง เป็นต้น
- การกําหนดแผนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน
โครงการวิจัย
- การวางแผนการ
ประสานงานจัดประชุม
สนทนากลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบของ Farmer shop
และมาตรฐานคุณภาพ ใน
ต้นเดือนตุลาคม 2553
แนวทางการขับเคลื่อน
ฐานข้อมูลสมาชิกสู่แผน
ธุรกิจของสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว
จํากัด โดยมีแนวทางใน
การขับเคลื่อโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาแผนพัฒนา

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

33

28/9/53

โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือการดําเนิน
โครงการ

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

34

28/9/53

ประชุมหารือเตรียมการ
ดําเนินโครงการฯ

ผอ.สถาบันฯ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

35

29/9/53

ประชุมคณะทํางาน
ติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน

คณะทํางาน

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

36

4/10/53

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์
การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับ
สถาบันอินทรีย์
จันทรสถิตย์ฯ

ร่วมประชุมจัดทําแผน
กลยุทธ์

ข้าราชการ
บุคลากรในสังกัด
สถาบันอินทรีย์
จันทรสถิตย์ฯ

60

ฐานทัพเรือสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

37

6/10/53

ประชุมหารือร่วมกับ
ตัวแทน บริษัท ดีเค รีเทล
จํากัด

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย / ตัวแทน
บ.ดีเค รีเทล
จํากัด

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

-17-

ผลลัพธ์
สหกรณ์ 3 ด้านคือ แผน
ด้านสินเชื่อ แผนด้าน
การตลาด และแผนด้าน
การจําหน่ายยางพารา
- หารือเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินการโครงการวิจัย
- ร่างและแก้ไข
แบบสอบถามการสํารวจ
กลุ่มเป้าหมาย
- สินค้าที่คัดเลือกต้อง
เป็นเกษตรแปรรูป
สร้างความเข้าใจใน
Methodology การวิจัย
ระหว่างทีมวิจัยและการ
วางแผนการวิจัยร่วมกัน
ซึ่งโครงการดังกล่าวมี
ระยะเวลาดําเนินการ 8
เดือน โดยจะเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
ที่ประชุมได้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงาน และได้มีการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาใน
บางส่วน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วม ประจําปี
2554 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติงาน ตลอด
ระยะเวลาการประชุม
ผู้เข้าร่วมต่างตั้งใจและให้
ความร่วมมือแสดงความ
คิดเห็นกับการจัด
ทําแผนเป็นอย่างดี
ได้ชี้แจงให้ทางบริษัท ดีเค
รีเทล จํากัด ทราบถึงการ
ดําเนินโครงการวิจัยฯ
ตลอดจนลักษณะของ
ซอฟต์แวร์ที่จําเป็นต้องใช้

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

38

7/10/53

โครงการกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่า
สวนสามพราน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายบ้าน
คลองจินดา

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย /
เครือข่ายบ้าน
คลองจินดา

39

10-17

โครงการศึกษาดู

ศึกษาดูงาน

ผู้อํานวยการ /

-18-

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ ริเวอร์ไซต์
จํากัด

30

ประเทศเยอรมนี

ผลลัพธ์
ในการบริหารจัดการร้าน
Farmer shop ซึ่งเป็น
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ที่
โครงการวิจัยฯ
ประสานงานเพื่อพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในร้าน
Farmer shop
ได้วางแผนจะนํา
ซอฟต์แวร์มาทดลองใช้ใน
เดือนพฤศจิกายน 2553
ทางนักวิจัยได้นัดหมายกับ
ตัวแทนจาก บริษัท เพื่อไป
ดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานจริงจากทางร้าน
เครือข่ายที่ใช้งาน
โปรแกรมนี้อยู่ เพื่อนํา
ข้อมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจในวันศุกร์ที่
8 กันยายน 2553
- มีการปรับกระบวน
ทัศน์การเชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรและ
การบริหารจัดการ
เครือข่ายร่วมกัน
- ร่วมอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง
- การนําเสนอปัญหา
อุปสรรคข้อจํากัด และหา
แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
ร่วมกัน
- หารือถึงเงื่อนไขการ
คัดเลือกสินค้า
ของกลุ่มฯเพื่อมาจําหน่าย
ใน Farmer market
- หารือถึงแนวทางการจัด
นิทรรศการวันพฤกษา
ชาติ 5 ธันวาคม 2553 มี
แนวคิดในการจัดงาน
- วัตถุประสงค์เพื่อ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

40

ว.ด.ป.

โครงการ

/10/53

งานร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
จํากัด

19/10/
53

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

ทีมงาน ชสอ.

เข้าร่วมแข่งขันเรียลลิตี้
“เกมส์สหกรณ์”
Season 2

ทีมวิจัย

-19-

สถานที่
ประเทศเนเธอ
แลนด์
ประเทศเบลเยี่ยม
ประเทศฝรั่งเศส

25

อาคารวชิราณุสรณ์
คณะเกษตร มก.

ผลลัพธ์
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทาง
วิชาการสหกรณ์ร่วมกับ
ผู้บริหารสหกรณ์ในยุโรป
- สถานที่ดูงานนั้นได้แก่
Germany International
Raiffisen Union(IRU) และ
DZ Bank in Germany ใน
ประเทศเยอรมนี LABO
BANK ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และ
Federation National des
Cooperatives de
Conmmatreurs ใน
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการ
เดินทางไปในครั้งนี้คณะ
เดินทางได้รับความรู้
แนวคิดทฤษฏีสหกรณ์ที่
เป็นสถาบันการเงินใน
ยุโรปอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์และ
งานวิจัยในประเทศไทย
เป็นอย่างดี
- สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น
ไนน์ และบริษัท ฟาร์ม
แชนเนล (ประเทศไทย)
จํากัด ได้จัดกิจกรรมการ
แข่งขันเรียลลิตี้ “เกมส์
สหกรณ์ ซีซั่น 2” ภายใต้
แนวคิด “Super COOP
Super Brand” คิดดี มีแบ
รนด์ ขายได้ ขยายตลาด
ให้ชุมชน ที่เน้นการสร้าง
แบรนด์ เพื่อเป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์
และรักษาความได้เปรียบ
ทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
- คุณบุญล้วน อุดมพันธุ์
ตัวแทนเครือข่ายคุณค่า

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

41

19/10/
53

42

19/10/
53

43

20/10/5
3

44

21/10/
53

โครงการ

กิจกรรม

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
การสัมภาษณ์
ผู้อํานวยการฯ

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย
ร่วมกับคุณวุฒิชัย สารยศ
จากบริษัท เอด้า ซอฟท์
จํากัด
สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการฯ

โครงการสมาชิก
กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
กลุ่มบ้านคลอง
ใหญ่ จ.ชัยนาท
โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย / ตัวแทน
บริษัท เอด้า
ซอฟท์ จํากัด

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้อํานวยการฯ /
ตัวแทน
หนังสือพิมพ์
สยามรัฐ

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมติดตามประเมินผล
การบรรยาย เรื่อง การทํา
ปุ๋ยมูลสุกร โดย คุณ สุ
กัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ประสานงาน /
วิทยากรบรรยาย
/ จนท.สถาบันฯ

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมหารือ
คณะกรรมการเครือข่ายฯ

ทีมผู้
ประสานงาน /
ทีมวิจัย

12

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ์
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ได้ร่วมแข่งขันเกมส์
สหกรณ์ นําข้าวหอมมะลิ
แบรนด์เกิดบุญนําเสนอ
ผลงานกลุ่มธุรกิจข้าว ผล
จากการนําเสนอและจัด
นิทรรศการ ปรากฏว่าข้าว
หอมมะลิแบรนด์
เกิดบุญ ได้รับคัดเลือก
เป็นสินค้าอันดับ 1 จากผู้
แข่งขันกลุ่มข้าวด้วยกัน
ได้เข้ารอบ 10 ประเภท
หารือเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมเกี่ยวกับการ
จัดการด้านระบบการเงิน
การบัญชี และ stock
สินค้า
ผู้อํานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ได้
ให้สัมภาษณ์แก้นักข่าว
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
เกี่ยวกับงานเครือข่าย
คุณค่า
รายงานผลการจัด
บรรยายและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เกษตรกร
- ข้าวหอมมะลิแบรนด์
เกิดบุญได้รับการคัดเลือก
เข้ารอบเป็น 1 ใน10
สหกรณ์ในการ
แข่งขันเรียลลิตี้ “เกมส์
สหกรณ์ ซีซั่น 2”
- หารือถึงการดําเนิน
งานวิจัย มีวาระที่สําคัญ
คือ
1) รายงานความก้าวหน้า
โครงการศึกษาดูงาน
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
ของเกษตรกรต้นแบบการ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ปลูกข้าวหอมมะลิ GAP
2) การปรับปรุงรูปแบบถุง
บรรจุภัณฑ์โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขนําโลโก้
การรับรองมาตรฐาน SGS
และโลโก้ตราคนหาบข้าว
ออก โดยให้คงระเบียบ
การใช้เงินกองทุนของ
เครือข่าย
- ที่ประชุมได้รายงาน
ปัญหาอุปสรรคการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์โลโก้
เครือข่ายข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย ทั้งนี้ผู้
อํานวยการฯ จะช่วย
ประสานงานดําเนินติดต่อ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในการจดสิทธิบัติอีกทาง
หนึ่ง

45

22-23
10/53

46

26/10/
53

47

27/10/

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา
โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์

เวทีถอดบทเรียน

โครงการวิจัย

ประชุมหารือร่วมกับ

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการ
ร่วมกับตัวแทน ชสอ.

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย /
เกษตรกร
ผู้อํานวยการฯ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ประสานงาน /
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สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จ.ตรัง
2

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

2

ห้อง 214 ชั้น 2

เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนรู้
ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางใน
การยกระดับการทําธุรกิจ
- มีการประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน โดย
ออกแบบ forum เพื่อ
ดําเนินกิจกรรม ออกเป็น
11 กิจกรรม
- มอบหมายหน้าที่ให้กับ
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
ชสอ. ในฐานะผู้ช่วย
นักวิจัย ให้มีการ
ประสานงานกับทีมต่างๆ
และรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานกับ ชสอ.
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
วิจัย
- การติดตาม

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

53

พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ตัวแทน ชสอ. คุณสุนทรีย์
ถาวร

ตัวแทน ชสอ.

48

1/11/53

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจ
โรสการ์เด้นท์
สวนสามพราน

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

49

1/11/53

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

หารือการดําเนินการ
วางแผนสําหรับรายงาน
วิจัย

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

4

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

50

2/11/53

โครงการวิจัย

ตัดสิน Farmer Shop

ผู้ประสานงาน /

4

ห้อง 214 ชั้น 2
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อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
ความก้าวหน้าและวาง
แผนการจัดประชุม
คัดเลือกสินค้าในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2553 เป็น
การประชุมเพื่อคัดสรร
สินค้าเข้าโครงการ
Farmer Shop โดยมี
กลุ่มเป้าหมายรายการ
สินค้าที่จะเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด
54 รายการ
รายงานความก้าวหน้า
การเปิดตัวโครงการ
Farmer Market โดยมี
รายละเอียดต่างๆ บทสรุป
จากการหารือคือ
- Highlight ของงานใน
ครั้งนี้ซึ่ง ทางสวนสาม
พรานจะมีการจัดพื้นที่ไว้
สําหรับใช้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และสื่อกลาง โดยมี
จุดตรวจสินค้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- ผลิตภัณฑ์ที่นํามา
จะต้องมีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม มาจําหน่าย
ถึงมือผู้บริโภคในราคาที่
เป็นธรรม ส่วนการจัด
ล็อคสําหรับผู้ประกอบการ
นั้นทางสวนสามพราน
เสนอให้ใช้การจับฉลาก
เพื่อความเท่าเทียมกัน
- วางแผนการจัดทํา
รายงานวิจัย
- วางแผนการออกบู๊ท
-จัดทําแผนงานกลุ่ม
- จัดเตรียมการคัดสินค้า
-การคัดเลือก
เครื่องหมายบริการ
หัวหน้าโครงการวิจัยการ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

คณะกรรมการ

สถานที่
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

51

10/11/
53

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน

ผู้ประสานงาน /
หัวหน้า
โครงการวิจัย /
จนท.สว.สก.

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

52

12/11/
53

ประชุมหารือการ
ดําเนินการโครงการ
ร่วมกับผู้บริหาร ชสอ.

ผู้ประสานงาน /
ผู้จัดการใหญ่
ชสอ.

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

53

15/11/53

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์

ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ประสานงาน /
ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ์
พัฒนาและดําเนินการตัว
แบบ Farmer shop พร้อม
ด้วย ผศ.ดร. อภิรดี อุทัย
รัตนกิจ หัวหน้า
โครงการวิจัยร่วมได้
ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ผศ.ดร.ปิติ กันตังกุล และ
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
เพื่อพิจารณาคัดเลือก
เครื่องหมายบริการ
ร้านค้าปลีก Farmer Shop
- หารือความก้าวหน้า
เกี่ยวกับโครงการคัดเลือก
สินค้า เพื่อจัดจําหน่ายใน
ร้านค้าปลีก “Farmer
Shop”
- กําหนดประเภทสินค้า
มีการหารือ และทําความ
ใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการการเงินฯ

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ
การจัดฟอรั่มของ
เจ้าหน้าที่ ชสอ.
และได้มีการมอบหมาย
งานให้ที่ประชุมจัดเตรียม
ข้อมูล ดังนี้
- คุณสุรจิตต์ ทําการ
ประเมินสถานการณ์
- อ.วรเทพ เรื่อง
สถาปัตยกรรมการเงิน
- อ.ไพโรจน์ กลไกการ
สร้างระบบบริหารจัดการ
และได้มีการหารือ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

54

16/11/53

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการ

ผู้ประสาน / ทีม
วิจัย

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

55

17/11/53

หารือร่วมกับประธาน
OTOP

ผู้ประสานงาน /
ประธาน OTOP

3

ห้อง 204 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

56

18/11/53

การมอบรางวัลสําหรับผู้
ชนะการประกวดการ
ออกแบบเครื่องหมาย
บริการ Farmer Shop

ผู้ประสานงาน /
ผู้ทรงคุณวุฒิ /
นักวิจัย

30

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

57

23/11/5
3

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

งานแถลงข่าวเปิดตัว
“ตลาดสุขใจ”

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย /
ผู้ทรงคุณวุฒิ

50

โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ สวนสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม
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ผลลัพธ์
เกี่ยวกับการจัดทําวีดิทัศน์
และนัดประชุมอีกครัง้ วัน
ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553
- การติดตามความ
คืบหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ของหัวหน้าโครงการและ
หัวหน้าโครงการร่วม
- การเตรียมความพร้อม
การประชุมเพื่อคัดเลือก
สินค้า เข้าสู่ร้าน Farmer
Shop ในวันพฤหัสบดีท่ี 18
พ.ย. 53
- การเปิดตัวกระเช้าอวย
พรปีใหม่ เพื่อจัดจําหน่าย
โดยร้าน Farmer Shop
คาดว่าจะเปิดตัวได้ใน
วันที่ 15 ธ.ค.53 ภายใต้
แนวคิด สินค้าภายใน
กระเช้า สามารถใช้ได้ทั้งปี
เพื่อสุขภาพและมีคําว่า
Farmer Shop
- เชิญคุณพรพลร่วมงาน
เปิดตัวตลาดสุขใจ
- ประสานกับทาง OTOP
นําสินค้ามาร่วมจําหน่าย
ใน Farmer Shop
จากการประกวดการ
ออกแบบ logo farmer
shop ผู้ชนะการประกวด
คือ อาจารย์ยอดศักดิ์
งานแถลงข่าวเปิด ตัว
ตลาดสุขใจ มีสื่อมวลชน
จากหลายแขนง ร่วมงาน
ซึ่งมีการปาฐกถาใน
หัวข้อ “ กินอยู่ปลอดภัย
สุขใจ สบายกาย” โดยคุณ
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการ มูลนิธิ
หัวใจอาสา ซึ่งมี

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

58

1-2/
12/53

โครงการวัน
ธุรกิจการเกษตร
(Agribusiness
Day) ประจําปี
2553

วันธุรกิจการเกษตร
(Agribusiness Day)
ประจําปีการศึกษา 2553

จนท.สว.สก. /
ผู้เข้าชมบู๊ท

50

ณ ห้องโถง ชั้น 2
อาคารปฎิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ บางเขน

59

3/12/53

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

60

8/12/53

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

ประชุมหารือร่วมกับ คุณ
พ่อวิจิตรบุญสูง

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

2

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

-25-

ผลลัพธ์
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
พร้อมด้วย รศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท ผู้อํานวยการ
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คุณอรุษ
นวราช กรรมการผู้จัดการ
สวนสามพราน โรสกาเด้น
ริเวอร์ไซค์ และคุณชวลิต
เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษา
สภาเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรแห่งประเทศไทย
ร่วมจัดบู๊ทประชาสัมพันธ์
ร้าน Farmer shop ผู้เยี่ยม
ชมสามารถหาซื้อสิ้นค้า
ภายในร้านได้ มีจําหน่าย
ผักออแกนิกปลอดสารพิษ
ข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิด
บุญ และเพื่อให้เข้ากับ
เทศกาลเฉลิมฉลองส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ทางร้าน Farmer shop มี
บริการกระเช้าของขวัญให้
ผู้สนใจสั่งจองได้ที่บู๊ท
ภายในงาน
- มีการประชุมหารือเพื่อ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี
4 forum แบ่งตามภาค คือ
1. ส่วนกลาง
2. ใต้/ตะวันตก
3. เหนือ
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
และกําหนดให้มีผู้เข้าร่วม
เวทีไม่เกิน 40 คน
วางแผนการดําเนิน
โครงการวิจัยในระยะ
ต่อไปภายใต้ความร่วมมือ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และชุมชน
ภายใต้คําถาม มาตรฐาน
ข้าวคุณธรรมที่จะ
ยกระดับวิถีชาวนาไป
พร้อมกับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ควรเป็นอย่างไร
ซึ่งจะมี ดร.อภิรดี อุทัย
รัตนกิจ และ ศ.ดร.ธันวา
จิตต์สงวน เป็นที่ปรึกษา
เบื้องต้นมีแผนการ
ดําเนินงานคือ การจัดเวที
ถอดบทเรียนความ
แตกต่างการรับรอง
มาตรฐานเกษตรกรรม
ยั่งยืนและข้าวคุณธรรม
การรับรองมาตรฐานโดย
ชาวนาคุณธรรมเอง การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปลูกผักอินทรีย์ได้
มูลค่าอะไร และการถ่าย
ถอดความรู้ระบบการเงิน
แบบง่ายแก่เครือข่าย

61

8/12/53

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือเพื่อ
ดําเนินการโครงการ

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

-26-

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมหารือเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัย
โดยมีประเด็นสําคัญใน
การหารือการเลือก
รายการสินค้าที่จะนํามา
จําหน่ายในการเปิดตัวร้าน
Farmer shop ที่
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ ซึ่งประกอบไป
ด้วยสินค้า 3 ประเภท คือ
ประเภทข้าวของเครื่องใช้
ประจําวัน อาทิ ข้าว
คุณธรรม ข้าวเกิดบุญ
น้ําตาล น้ําปลา ฯลฯ
ประเภทอาหารเครื่องดื่ม
อาทิ ผักอินทรีย์
ผักพื้นบ้าน ผลไม้

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

62

13/12/5
3

63

15/12/
53

โครงการ

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

หารอแนวทางและ
ประเด็นการหารือก่อนเข้า
พบ สศค.

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การประชุมหารือ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สศค. กระทรวงการคลัง

ผู้ประสานงาน /
ผู้ทรงคุณวุฒิ /
ผู้บริหาร สศค. /
เจ้าหน้าที่ สศค. /
รองผู้อํานวยการ
สว.สก.

8

สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
กระทรวงการคลัง

-27-

ผลลัพธ์
ปลอดภัยคลองจินดา ฯลฯ
และประเภทของขบเคี้ยว /
เบ็ดเตล็ด
- นอกจากนี้
ผู้อํานวยการได้มอบหมาย
ให้ ผศ.ดร.อภิรดี
ประสานงานกับ ดร.
เบญจมาศ กําหนด
คุณสมบัติคุณลักษณะ
ของผลไม้ในการจัดทํา
package ของ Fresh Fruit
- ทั้งนี้ที่ประชุมได้นัด
หมายหารือคัดเลือกสินค้า
OTOP เข้าร่วมร้าน
Farmer shop ในวัน
อาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม
นี้ ณ เมืองทองธานี
- นโยบาย post bank
- คุณสุรจิตต์รายงาน
ฐานะการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์
-นัดหารือร่วมกับ สศค.
วันที่ 15 /12/53

ที่ประชุมได้มีการหารือใน
4 ประเด็น คือ
- ความเป็นไปได้ของ
การบูรณาการระบบ
การเงินระหว่างสหกรณ์
ออมทรัพย์และกองทุน
หมู่บ้าน
- ความคิดเห็นประเด็น
post bank ที่มีการเปิด
โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน
ของผู้ด้อยโอกาส และการ
สร้างวินัยทางการเงินของ
ประชาชน
- ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนา syndicated loan

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ของสหกรณ์ในการดูดซับ
เม็ดเงินส่วนเหลือ และ
กลไกการหมุนเวียนของ
ระบบการเงินสหกรณ์
- กรอบคิดโครงการ
รณรงค์ 1 คน 1 สถาบัน
การเงิน
และได้มีการหารือที่
ประชุมเกี่ยวกับการจัด
forum “แนวทางความ
ร่วมมือของสถาบัน
การเงินในระบบกึ่งระบบ
และฐานราก” โดยให้
กระทรวงการคลังเป็นผู้
ออกหนังสือเชิญนาย
ธนาคาร รวมถึง SME
BANK โดยมีกําหนดวัน
เวลา ภายในเดือน
มกราคม 2554 และ
มอบหมายให้คุณสายสุดา
ศรีอุไร ประสานงานกับ
คุณกุณฑีรา จีรังพิทักษ์
กุล

64

15/12/5
3

นิทรรศการ
“ขับเคลื่อน
งานวิจัยข้าวไทย
สู่นวัตกรรม”

การจัดนิทรรศการข้าว

สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ /
กรมการข้าว

-28-

45

ห้องสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ
50 ปี มก.

สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ร่วมจัดนิทรรศการโดยนํา
ผลงานการวิจัยการสร้าง
แบรนด์ข้าวหอมมะลิแบรนด์
เกิดบุญ และข้าวคุณธรรม
ไปจัดแสดงในการประชุม
วิชาการข้าว
แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้
หัวข้อ ขับเคลื่อนงานวิจัย
ข้าวไทยสู่นวัตกรรม ซึ่ง
จัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

65

20/12
/53

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การสํารวจสินค้า เพื่อ
คัดเลือกเข้าโครงการ
Farmer Shop

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

20

ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิม
แพค เมืองทองธานี
นนทบุรี

66

23/12/
53

โครงการวิจัย
ธุรกิจเชิงคุณค่า
สามพราน

ประชุมติดตามการดําเนิน
โครงการ

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

67

27/12
/53

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การประชุมคัดเลือกสินค้า
ภายใต้โครงการ Farmer
Shop

ผู้ประสานงาน /
ผู้ทรงคุณวุฒิ /
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
OTOP

20

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

-29-

ผลลัพธ์
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และ
กรมการข้าว
สํารวจสินค้าโอทอป
ภายในโอทอปซิตี้ 2553
เพื่อคัดเลือกนํามา
จําหน่ายในร้าน
Farmer shop จากการเดิน
สํารวจพบว่ามีสินค้าที่
น่าสนใจมากมายหลาย
ชนิด ซึ่งนักวิจัยจะได้
ประสานงานนําสินค้าที่มี
คุณภาพมาจําหน่ายให้
ผู้บริโภคได้ซื้อหากันใน
ร้าน Farmer shop
- นักวิจัยได้รายงาน
สถานการณ์ปัญหา
อุปสรรค ผลการเปิด
ตลาดสุขใจ
- การรับรองเกษตร
อินทรีย์ คุณอรุษแจ้งให้ที่
ประชุมทราบการสุ่มตรวจ
สินค้าในตลาด ซึ่งมี
ค่าใช้จ่าย ค่าน้ํายาเดือน
ละ 4,000 บาท ตัวอย่าง
ละ 200 บาท (10ตัวอย่าง
ตรวจเดือนละ 2 ครั้ง)
- ประชุมภาคี
ผู้ประกอบการโครงการ
Farmer shop โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญในการ
ระดมความคิดและวาง
กรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการ
Farmer shop ไปสู่การ
จัดตั้งและดําเนินการร้าน
Farmer shop โดยมีภาคี
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการจํานวน 20
ราย
- ผู้ประกอบการเห็นด้วย

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

68

ว.ด.ป.

5-67/01/53

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กิจกรรม

จัดบู๊ทนิทรรศการ
โครงการ farmer shop

กลุ่ม
เป้าหมาย

จนท.สว.สก. /
จนท.กฟผ.
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จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

100

สถานที่

ณ บริเวณโดมขาว
อาคาร
ประชาสัมพันธ์ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จํากัด

ผลลัพธ์
ในปณิธานและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
Farmer shop และสมัคร
ใจเป็นสมาชิกของ
โครงการเพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาไปสู่การ
จัดตั้งและดําเนินการร้าน
Farmer shop โดยในที่
ประชุมได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการคือ
คุณกาญจนา คูหา
กาญจน์ จากบริษัท ซี.เค.
อินดัสทรี (2000) จํากัด
สว.สก. ได้เข้าร่วมการจัด
แสดงสินค้า โดยนําตัว
แบบร้านค้าปลีก ภายใต้
แบรนด์ Farmer Shop มี
สินค้าที่จัดแสดง จํานวน
125 รายการ จาก
ผู้ประกอบการ 31 ราย
รายรับจากการจัด
จําหน่ายสินค้าจากผู้ที่
สนใจให้การอุดหนุนสินค้า
ผู้ประกอบการ เป็นเงิน
23,430.20 บาท
ข้อเสนอแนะในการดําเนิน
- เจ้าหน้าที่ประจําบู๊ท
ควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลสินค้า
- เจ้าหน้าที่ประจําบู๊ท
ควรทราบ Stock ของ
สินค้า เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้า
- ควรมีตะกร้าสําหรับผู้
ที่สนใจซื้อสินค้า เพื่อ
ความสะดวกของผู้ซื้อ
- ควรมีระบบการบริหาร
จัดการ Stock สําหรับ
ผู้ประกอบการที่นําสินค้า

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

69

6/1/54

70

7/1/54

71

8/1/54

72

10/1/53

โครงการ

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop
โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการ
เครือข่ายคุณค่า
ธุรกิจสามพราน

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
มาเพิ่มในระหว่างวัน
- สรุปรายการสินค้าที่
ขายต่อวัน
- ผู้ประสานงาน ได้
แนะนําแนวทางการเขียน
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ

ประชุมหารือการจัดทํา
รายงานความก้าวหน้า

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมหารือการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็น

ทีมวิจัย

3

ห้อง 214 ชั้น2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

- ประเด็นสําคัญในการ
แสดงความคิดของผู้นํา
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดตามสถานการณ์ตลาด
สุขใจ

ทีมวิจัย

2

โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ สวนสาม
พราน นครปฐม

- มีการเปิดร้านให้เด็กเข้า
ฟรี เนื่องจากเป็นวันเด็ก
แห่งชาติ
- ร้านค้า farmer Shop มี
พนักงานขาย 3 คน
- ผู้เข้าชมร้าน 14 คน

ประชุมหารือกับคณะ
กรรมการบริหาร farmer
Shop

ทีมวิจัย / และ
คณะกรรมการ
บริหาร farmer
Shop

11

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

1. ใช้พื้นที่ของคณะ
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ สร้างเป็นโชว์รูม
(Show Room) ของ
โครงการร้าน Farmer
Shop โดยตั้งร้านค้าที่
ตลาดสุขใจ สวนสาม
พราน และ กฟผ. เป็น
Outlet
2. เงินที่จะนํามาลงทุนใน
การก่อสร้างร้าน ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ในเบื้องต้น
จะใช้การเปิดรับบริจาค
จากผู้สนับสนุน และ
ผู้ประกอบการ
3. ผู้เข้าร่วมประชุม
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ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
คณะกรรมการบริหารให้
ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ
1,000 บาท/ราย เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และนัดประชุมทุกวัน
จันทร์ที่ 2 และ 4 ของ
เดือน โดยนัดครั้งต่อไปใน
วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 2554
ณ ห้อง 214 ศูนย์
สารสนเทศสหกรณ์
อาคารวิจัยและพัฒนา
มก.
4. แนวคิดเด่นของร้าน
Farmer Shop คือ สินค้าดี
ราคาถูก ซึ่งสินค้าจะเน้น
จําพวกสินค้ารักษ์สุขภาพ
5. แจ้งแก่ผู้ประกอบการ
ที่นําสินค้ามาวางจําหน่าย
ในร้าน ให้ส่งเรื่องราวของ
สินค้าที่เป็นจุดเด่นมายัง
สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ (สว.สก.) เพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและ
บันทึกไว้ในร้านค้า
อิเล็คทรอนิคส์ของ
เว็บไซต์
http://cai.ku.ac.th/farmers
hop/farmershopmain.htm
l
6. ให้ ดร. อัจฉริยา มณี
น้อย นักวิจัยของ
โครงการฯ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารอีก
1 ท่าน
7. ให้ที่ประชุมร่วมกัน
เสนอแนวคิดวางภาพ
อนาคตที่จะใช้เป็น
Wording และวิสัยทัศน์ ใน
การสร้างแบรนด์ Farmer
Shop
8. งานเกษตรแฟร์
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ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

73

11/1/54

โครงการ
เครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมคณะทํางาน
วารสารเพื่อจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ์
ฉบับที่ 11

คณะทํางาน

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

74

13/1/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

ประชุมหารือ
คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ประสานงาน /
คณะกรรมการ
เครือข่าย

15

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

75

14/1/54

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์

เวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์
สําหรับแนวทางการ
พัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและเกื้อหนุน
การร่วมมือกันระหว่าง
สหกรณ์

นักวิจัย / ผู้นํา
สหกรณ์ออม
ทรัพย์

35

ห้องนนทรี 2
อาคารเคยูโฮม

76

18/1/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายธุรกิจ
คุณค่าสามพราน

ประชุมหารือการดําเนิน
โครงการวิจัยร่วมกับทีม
วิจัย

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ์
ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28
ม.ค. – 5 ก.พ. 2554 ที่จะ
ถึงนี้ผู้ประกอบการรายใด
สนใจนําสินค้าร่วมแสดง
และจําหน่ายให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ สว.สก. เพื่อ
กําหนดจํานวนสินค้าที่
เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่
จัดแสดงมีขนาดจํากัด
- มีการรายงานการ
ปรับปรุงเว็บต์โดยเว็บ
มาสเตอร์
- กําหนดผู้เขียนบทความ
ในวารสารฅนสหกรณ์
ฉบับที่ 11
ประเด็นการประชุม
- การจัดทําถุงรูปแบบ
ใหม่เพื่อบรรจุข้าว และ
แนวทางการจําหน่ายถุง
เก่าให้หมด stock
- หัวหน้าโครงการ
รายงานปัญหาคุณภาพ
การผลิต ซึงเกิดจาก
โครงการประกันรายได้
ของรัฐบาล
ผู้เข้าร่วมเวที จํานวน 35
ราย และจากการสรุป
แบบประเมินจากผู้ร่วม
เวที ผู้ตอบแบบประเมิน
ได้รับความรู้จากการเข้า
ร่วมเวที คิดเป็นร้อยละ
60 และได้รับประโยชน์
และสามารถนําไปใช้ใน
การทํางานได้ คิดเป็นร้อย
ละ 53.3
- นักวิจัย รายงาน
สถานการณ์ตลาดสุขใจ
และคณะกรรมการ
บางส่วนอยากให้รูปแบบ
ตลาดเหมือนตลาดนัดวัด

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

77

20/1/54

โครงการอบรม
หลักสูตร
“กรรมการ
ดําเนินการ
รุ่นที่ 1/2554”

การอบรมหลักสูตร
“กรรมการดําเนินการ
รุ่นที่ 1/2554”
หัวข้อ “ปรัชญา
อุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์”

ผู้ประสานงาน/
กรรมการ ชสอ.

70

โรงแรมเฟลิกซ์
ริเวอร์แควรีสอร์ท
อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

78

25/01/5
4

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ farmer
Shop

ประชุมหารือร่วมกับ
ตัวแทน the mall group

ผู้ประสานงาน /
ตัวแทน
the mall group

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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ผลลัพธ์
ไร่ขิง
- การสุ่มตรวจผลไม้
พบว่า ฝรั่งกลุ่มบ้านคลอง
จินดาพบสารปนเปื้อน
และได้ทําการตักเตือน
และแจ้งประธานกลุ่มแล้ว
- นัดเยี่ยมชตลาดสุขใจ
เพื่อติดตามสถานการณ์
วันที่ 22 มกราคม 2554
โดยมีกิจกรรมพบ
สื่อมวลชน และผู้ค้าใน
ตลาด
- บรรยายพิเศษในหัวข้อ
ปรัชญา อุดมการณ์
หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะเกี่ยวกับ
บทบาทภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การ
บริหารงานในสหกรณ์
- แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความ
คิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม
กับวิทยากร
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์
รับสมัครสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ์
- หารือแนวทางความ
ร่วมมือในการพัฒนาตัว
แบบร้าน Farmer shop
ประเด็นสําคัญในการ
หารือ คือ
1. ปัญหาข้อจํากัดในการ
ส่งเสริมการตลาดข้าว
คุณธรรม และข้าวเกิดบุญ
ใน The mall
2. ฝ่ายสรรหาสินค้าตลาด
สด The mall ยินดีให้การ
สนับส่งเสริมสนับสนุน

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
ร้าน Farmer shop

79

28/01/
54 –
5/02/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การจัดนิทรรศการ
งานวิจัย
“บนเส้นทางงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์” งานเกษตรแฟร์
ปี 2554

ผู้ที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมบู๊ท
นิทรรศการ

400

อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

80

28/01/
54 –
5/02/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
Shop

การจัดบู๊ทจําหน่ายสินค้า
งานวิจัย งานเกษตรแฟร์
ปี 2554

ผู้ที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมบู๊ท
นิทรรศการ

00

บริเวณด้านหน้า
อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
งานเกษตรแฟร์
ปี 2554

81

28/01/
54 –
5/02/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2

การจัดบู๊ทจําหน่ายข้าว
เกิดบุญ งานเกษตรแฟร์
ปี 2554

ผู้ที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมบู๊ท
นิทรรศการ

00

82

28/01/
54 –
5/02/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

การจัดบู๊ทจําหน่ายข้าว
คุณธรรม งานเกษตรแฟร์
ปี 2554

ผู้ที่สนใจเข้า
เยี่ยมชมบู๊ท
นิทรรศการ

00

83

2/02/54

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ

ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลัง

นักวิจัย /
ผู้บริหาร
สถาบันวิจัย
นโยบาย
เศรษฐกิจ
กระทรวงการ

4

บริเวณด้านหน้า
อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
งานเกษตรแฟร์
ปี 2554
บริเวณด้านหน้า
อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
งานเกษตรแฟร์
ปี 2554
ห้องประชุม
สถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจ
กระทรวงการคลัง
อาคารทิปโก้
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บู๊ทนิทรรศการการพัฒนา
ตัวแบบร้านค้าปลีก
Farmer shop ซึ่งเป็น
ร้านค้าปลีกทางเลือกหนึ่ง
ที่เป็นศูนย์รวมและ
จําหน่าย สินค้าเกษตร
แปรรูปภายใต้การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างมีระบบ ซึ่งผู้ผลิต
และผู้บริโภคเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน
- จําหน่ายสินค้าที่ผ่าน
การคัดเลือก เช่น กล้วย
เล็บมือนางศรีภา
พริกแกงแม่เกตุ แชมพูพัน
ทิพย์ ผลิตภัณฑ์ชาใบ
หม่อนกาญจนา และผัก
ปลอดสารพิษ Adam
organic
- จําหน่ายข้าวเกิดบุญ
- สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นําข้าวเกิดบุญไปจําหน่าย
จํานวน 50 กก.

- จําหน่ายข้าวคุณธรรม
ได้จํานวน 3,007 กก.
- สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นําข้าวคุณธรรมไป
จําหน่ายจํานวน 210 กก.
ประเด็นที่หารือ ดังนี้
- แนวทางการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ใน
รูปแบบการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
- แนวทางความเป็นไปได้

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

84

17/02/5
4

85

21/02/5
4

86

22/02/5
4

87

โครงการ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ farmer
Shop

โครงการความ
ร่วมมือกับ
องค์กรกระจาย
เสียงและ
แพร่ภาพ
สาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
(ส.ส.ท.)
24/02/54 โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

คลัง

ในการออกพันธบัตร
สหกรณ์

เวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์
ครั้งที่ 2

นักวิจัย / ผู้นํา
สหกรณ์ออม
ทรัพย์

28

ห้องนนทรี 2
อาคารเคยูโฮม
มก.

เวทีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อกําหนดทิศทาง
Farmer shop

ผู้ประสานงาน /
นักวิจัย /
ผู้ประกอบการ

23

ห้อง 601 ชั้น

ประชุมหารือแนวทางการ
จัดตั้งสหกรณ์ขององค์กร
กระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ผู้ประสานงาน /
ทีมงาน สสท.

16

ห้องประชุมผู้บริหาร
ส.ส.ท. ชั้น 13
อาคารชินวัตร 3

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

6

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

-36-

ผลลัพธ์

- อภิปรายในหัวข้อ
ทิศทางการบริหารเงินของ
สหกรณ์...อุปสรรคที่
เผชิญ
- บ่ายเป็นเวทีระดม
ความคิด ในหัวข้อ มอง
อนาคตสําหรับการพัฒนา
ระบบการเงินที่พึ่งพา
ตนเองและการ
ร่วมมือกัน
- ชี้แจงความ
เป็นมาของโครงการวิจัย
และวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม
- คุณมณฑาทิพย์ ภัคยา
ภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป
กลุ่มธุรกิจครบวงจรเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
บรรยายเล่าประสบการณ์
การบริหารจัดการร้านค้า
ปลีก
- เปิดรับสมาชิก
ผู้ประกอบการเป็นหุ้นส่วน
เชิงกลยุทธ์ร่วมกับร้าน
Farmer shop โดยมี
ผู้ประกอบการสมัครเข้า
ร่วมจํานวน 19 ราย
- หารือแนวทางการจัดตั้ง
สหกรณ์ของ ส.ส.ท. ซึ่ง
อยู่ระหว่างกระบวนการ
ยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ์ โดยคาดหวังว่า
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นจะ
แก้ไขความเดือนร้อนของ
สมาชิกได้
- คุณอรุษได้นําเสนอแผน
จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ในตลาด

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

88

3/03/54

89

4/03/54

90

7/03/54

91

17-23/
03/54

โครงการ

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2 /
โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม
โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
shop
โครงการวิจัย
การพัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer
shop

กิจกรรม

จัดแสดงสินค้า
ข้าวเกิดบุญ

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์
/ศูนย์ความเป็น
เลิศแห่งนวัตกรรม
ข้าว/สถาบัน
ค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มก.
นักวิจัย / ผู้นํา
สหกรณ์ออม
ทรัพย์

120

ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

29

ห้องนนทรี 2
อาคารเคยูโฮม
มก.

ประชุมหารือรูปแบบ
และแนวทางการนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ

ผู้ประสานงาน /
ทีมวิจัย

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

การจัดนิทรรศการอาหาร
ปลอดภัย

ผู้เยี่ยมชม
นิทรรศการ
สินค้า

เวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์
สําหรับแนวทางการ
พัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เกื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเอง
และการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ ครั้งที่ 4
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300

ลานชั้น G
ห้างสรรพสินค้าThe
mall
สาขาบางกะปิ

ผลลัพธ์
- ที่ประชุมมีมติให้ผู้มี
ความรู้ด้านข้าวมาอบรม
แก่พนักงานเพื่อจําหน่าย
ข้าว
- การขับเคลื่อนศูนย์
เรียนรู้นักวิจัยได้ปรับแผน
ตารางการอบรมใหม่โดย
จะจัดอบรมตามความ
ต้องการของผู้เข้าอบรม
- หารือแนวทางความ
เป็นไปได้ในการจัดชั้นวาง
สินค้า Farmer shop
บริเวณสวนสามพราน
ได้นําข้าวหอมมะลิแบรนด์
เกิดบุญ และข้าวคุณธรรม
ร่วมแสดงและจําหน่ายใน
งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
2-6 มีนาคม 2554

- ร่วมอภิปรายในหัวข้อ
“ทิศทางการบริหารเงิน
ของสหกรณ์...อุปสรรคที่
เผชิญ”
- ช่วงบ่ายเป็นเวทีระดม
ความคิดเห็น ในหัวข้อ
“มองอนาคตสําหรับการ
พัฒนาระบบการเงินที่
พึ่งพาตนเองและ
การร่วมมือกัน”
- ประชุมการนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้า
และแบ่งความรับผิดชอบ
ในการนําเสนอแต่ละ
หัวข้อ
- เป็นความร่วมมือให้การ
สนับสนุนโดยบริษัท เดอะ
มอลล์ กรุ๊ป จํากัด
ฝ่ายสรรหาสินค้าตลาด
สด Home fresh mart

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ผลลัพธ์
- ระยะเวลาการ
จําหน่ายทั้ง 7 วัน มียอด
จําหน่ายสินค้ามูลค่า 4
แสนบาท
เจรจาแนวทางความ
ร่วมมือด้านวิชาการและ
ธุรกิจกับ Co-operative
Group และ Co-operative
College ประเทศอังกฤษ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สําหรับแนวทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจการวิจัย
ของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และการเรียน
การสอนในภาควิชา
สหกรณ์ ในอนาคต

92

1827/03/
54

โครงการศึกษาดู
งาน UK AWARE
2011

ศึกษาดูงาน Fairtrade

ผู้ประสานงาน

2

ประเทศอังกฤษ

93

5/04/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ธุรกิจสามพราน

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน

ผู้ประสานงาน
นักวิจัย

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- หารือและติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานโครงการ

94

8/04/54

นําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่าผลไม้
ระยะที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ทีม
วิจัย

20

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ดําเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย

ผู้ประสานงาน/
ทีมวิจัย

15

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- สรุปผลการดําเนินการ
Road show ในนิทรรศการ
สินค้าอาหารปลอดภัย
- แนวทางในการดําเนิน
การร้าน Farmer shop
- การจัด road show ใน
วันที่ 4-10 สิงหาคม 54
- นัดหมายประชุมครั้ง
ต่อไปในวันที่ 6- 7
พ.ค. 2554 ณ โรงแรม
โรสการ์เด้น สวนสาม
พราน นครปฐม
เพื่อพูดคุยเรื่องแผนการ
ดําเนินงาน

95

โครงการ “การ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม”
11/04/54 โครงการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop
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ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
5

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

96

20/04/
54

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ์

ประชุมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ์ ฉบับ
ที่ 12

คณะทํางาน

97

21/04/
54

โครงการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer
Shop

ประชุมหารือการจด
ทะเบียนร้านค้า farmer
shop

ผู้ประสานงาน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

98

22/04/
54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

ประชุมหารือ
คณะกรรมการทีม
กลยุทธ์

ผู้ประสานงาน/
คณะกรรมการ
ทีมกลยุทธ์

10

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

99

232404/54

โครงการผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง
ในเครดิตยูเนี่ยน

วิทยากรบรรยาย

ผู้นําในเครดิตยู
เนี่ยน

41

ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย
จํากัด

100

27/4/54

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เอื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเองและ
เกื้อหนุนการ

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานและหารือการ
ดําเนินงานต่อไป

ผู้บริหาร สศค. /
นักวิจัย /
ผู้ทรงคุณวุฒิ

22

ห้องนนทรี 2
โรงแรมเคยูโฮม
มก.
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สถานที่
ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ์
- กําหนดหัวข้อการเขียน
บทความ เพื่อจัดทํา
หนังสือขอบทความจาก
คอลัมนิสต์
- การดําเนินการขอ
sponsor เพื่อสนับสนุน
วารสารฅนสหกรณ์
- ติดตามความก้าวหน้า
การจัดทํา website cai
- รุปแบบของการจด
ทะเบียนร้านค้า Farmer
Shop
- สิทธิประโยชน์ของผู้เข้า
มาเป็นสมาชิกของร้าน
Farmer shop
- กรณีที่มีผู้มาขอใช้
แบรนด์ farmer shop
- รายงานความคืบหน้า
ด้านการส่งเสริมการผลิต
และการแปรรูปของภาคี
เครือข่าย
- การเชื่อมโยงธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตร
- รายงานปัญหา/
อุปสรรค และข้อแก้ไขการ
ทําธุรกิจร่วมกันของ
เครือข่าย
- การจัดการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง
- เป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายภาคีพันธมิตรใน
การขับเคลื่อนและพัฒนา
งานสหกรณ์
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการวิจัยโครงการ
การเงินฯ ตามแผนที่
กําหนดไว้

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

101

30/4/54

ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์
โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

102

15/05/
54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

shop "
103

19/05/
54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“การปลูกผักคอนโด”

ทีมผู้
ประสานงาน/
วิทยากร
บรรยาย/
เกษตรกร

30

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ ริเวอร์ไซต์
สามพราน

หัวหน้าโครงการวิจัยการ
พัฒนาและดําเนินการตัว
แบบ Farmer shop ได้
เข้าร่วมงาน "มหกรรม
สินค้าวิสาหกิจชุมชน"
ประชุมคณะกรรม
การบริหารร้าน Farmer

นักวิจัย

2

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน

7

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

shop

Farmer Shop

shop "
104

24 /05/
54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

27/05/5
4

โครงการวิจัย
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์
ที่เกื้อหนุนพึ่งพา
ตนเองและการ

- การบรรยายโดย
วิทยากร รศ.ดร.อรรถวุฒิ
ทัศน์สองชั้น
- เกษตรกร และผู้ที่เยี่ยม
ชมตลาดสุขใจให้ความ
สนใจ เพื่อการนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน
นักวิจัยได้คัดเลือกสินค้าที่
น่าสนใจ เพื่อเชิญเข้าร่วม
เวทีคัดสินค้า

-การจัด Road show ณ
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
วันที่ 4-10 สิงหาคม
2554 ในงาน Fresh

Farm
ประชุมหารือร่วมกับ

นักวิจัย

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

นักวิจัย/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

Mr.Spencer Leung จาก
บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์
ไพรเซส จํากัด

shop "

105

ผลลัพธ์

การประชุมหารือ ร่วมกับ
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
และคุณสุรจิตต์ แก้ว
ชิงดวง
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แนวทางความ
ร่วมมือการเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจระหว่างบริษัท
อดัมส์ฯ และโครงการวิจัย
การพัฒนาตัวแบบร้านค้า
ปลีก Farmer Shop
ในส่วนของตลาดสินค้า
ออแกนิก ในตลาด
ต่างประเทศ ซึ่ง
Mr.Spencer จะเป็นผู้
ประสานงานหาช่องทาง
จําหน่ายสินค้า
ในตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศ
สิงคโปร์
การจัดทําร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการ
วิจัยฯ โดยผู้อํานวยการ
สถาบันฯ ได้นําเสนอร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณา

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม

สถานที่

ร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์

106

28/05/5
4

โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่า

107

31/05/5
4

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ยางพารา

108

6/06/54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

shop "

109

6/06/54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

ผลลัพธ์
แก้ไขข้อความในเล่ม
รายงานร่วมกัน เพื่อให้มี
ความเหมาะสมสําหรับ
จัดทํารูปเล่มที่สมบูรณ์ส่ง
แก่ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
การให้ความรู้แก่
เกษตรกรเรื่องภัยของ
สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการ
ผลิต ที่ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกาย

การจัดอบรมให้ความรู้
เรื่อง “ภัยของสารเคมี
ตกค้างมีผลกระทบต่อ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย
อย่างไร”
ประชุมโครงการเครือข่าย
คุณค่ายางพารา ระยะที่
2ร่วมกับ รศ.ศานิต เก้า
เอี้ยน, ผศ.ดร.ปิติ กันตัง
กุล และผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้ม
สมบุญชัย
การบรรยายพิเศษ ใน
หัวข้อ “เรื่องเล่า
ประสบการณ์ร้านค้า
ปลีก”
ประชุมคัดเลือกสินค้า
Farmer shop ครั้งที่ 3

ทีมผู้
ประสานงาน/
วิทยากร /
เกษตรกร

25

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ริเวอร์ไซต์
สามพราน

ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย

5

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- รายงานความก้าวหน้า
การดําเนินงานโครงการ
- แนวทางการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร Farmer shop

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน

การบรรยายพิเศษ ใน
หัวข้อ “เรื่องเล่า
ประสบการณ์ร้านค้า
ปลีก” โดยคุณนริศ ธรรม
เกื้อกูล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทย
แลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์
บริหารจัดการร้านค้าปลีก
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ไม่
ว่าจะเป็นการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง
รูปแบบการจัดชั้นวาง
สินค้า ตลอดจนกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ การ
สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
- การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ เรื่องเล่าประสบ
กาณณ์ร้านค้าปลีก
- การคัดสินค้าเพื่อนําเข้า
วางในชั้นวางร้าน Farmer

นักวิจัย/ผู้ทรง
คุณ/ผู้
ประกอบการร/
คณะกรรมการ
บริหารร้าน

18

Farmer Shop

Farmer Shop

shop "

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

Shop
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ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

110

10/6/54

โครงการ
วิจัย
โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสร้างคุณค่า
และพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาคม
องค์การกระจาย
เสียงและแพร่
ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

ประชุมโครงการวิจัย
โครงการวิจัยแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้าง
คุณค่าและพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีแก่
ประชาคมองค์การ
กระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย ( ส.ส.ท.)
ร่วมกับคณะกรรมการ
สมาพันธ์ ส.ส.ท.

ผู้อํานวยการ สว.
สก. / เจ้าหน้าที่

ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้ประกอบการ
คุณมณิสรา เจนวากรวงศ์
สํารับโบราณ ร้าน

นักวิจัย/ผู้
ประกอบ
การ

shop "

Farmer shop

111

112

13/6/54

14/6/54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

shop "

ประชุมหารือร่วมกับ
ผู้บริหารศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่
สุวรรณ) : แนวทางความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์และ
ไร่สุวรรณ เพื่อวาง
จําหน่ายสินค้าร้าน

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
8

thai pbs

3

นักวิจัย/ผู้บริหาร
ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่าง
แห่งชาติ

6

นักวิจัย/
เจ้าหน้าที่บริษัท
เอด้าซอฟต์

5

สถานที่

ผลลัพธ์

ห้อง 401 ชั้น 4
อาคารสํานักงาน
ใหม่ thai pbs

- ทําความเข้าใจเรื่อง

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยพัฒนา
มก.

- ผู้ประกอบการนําสินค้า
มานําเสนอเพื่อเข้าร่วม
โครงการ Farmer shop
-เชิญผู้ประกอบการเข้า
ร่วมเวทีคัดสินค้า Farmer

ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่าง ไร่
สุวรรณ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

บทบาทสมาพันธ์ต่อ
สหกรณ์ของ ส.ส.ท. ที่จะ
เกิดขึ้น
- การนัดประชุมเพื่อจัด
เวทีตกผลึกครั้งที่ 1

shop
- หารือความร่วมมือ
ระหว่างโครงการ Farmer
Shop เรื่องการนํา
สินค้าเข้าวางชั้นวางสินค้า
ในร้านไร่สุวรรณ

Farmer shop
113

15/6/54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

shop "

ประชุมหารือร่วมกับ
คุณวุฒิชัย สารยศ
เจ้าหน้าที่ Bussiness

Development
Specialist บริษัท เอด้า
ซอฟท์ จํากัด เพื่อ
นําเสนออุปกรณ์เครื่องมือ
ประกอบการบริหาร
ร้านค้าปลีกสําหรับเตรียม
ความพร้อมสําหรับการ
วางระบบในร้าน Farmer

Shop
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ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- หารือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับโปรแกรมหน้า
ร้าน โดยให้ทาง สว.สก.
ดําเนินการโหลดโปรแกรม
เพื่อการทดลองใช้
- ให้ทาง บริษัท จัดทําใบ
เสนอราคา เพื่อตรวจสอบ
ราคาในการสั่งซื้อ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

114

16/6/54

โครงการ
วิจัยแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อสร้างคุณค่า
และพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
แก่ประชาคม
องค์การกระจาย
เสียงและแพร่
ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

เวทีตกผลึกความคิด
โครงการวิจัยแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้าง
คุณค่าและพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีแก่
ประชาคมองค์การ
กระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย

ผู้อํานวยการ สว.
สก./เจ้าหน้าที่

ประชุมหารือร่วมกับคุณ
อุษา ณ ตลุง ผู้จัดการ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ
จํากัด เพื่อหารือความ
ร่วมมือการดําเนินการ
โครงการร้าน Farmer

นักวิจัย/ผู้จัดการ
ร้านสหกรณ์
กรุงเทพฯ

115

17/6/54

shop "

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
84

thai pbs

สถานที่

ผลลัพธ์

ห้องประชุมอาคาร
A ชั้น 1 อาคาร
สํานักงานใหม่ thai

- ได้มีการทําความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสหกรณ์
คณะกรรมการ และฝ่าย
จัดการ
- ให้เจ้าหน้าที่มีการตอบ
แบบสอบถาม จํานวน
800 ชุด
- สอบถามความต้องการ
ของสมาชิกที่ต้องการให้
สหกรณ์ดําเนินการ
- เพื่อหารือความร่วมมือ
การดําเนินการโครงการ
ร้าน Farmer shop
- เชิญร้านสหกรณ์
กรุงเทพฯ เข้าร่วมนํา
สินค้าขึ้นชั้นวางร้านค้า

pbs

3

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

shop
116

20/6/54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

shop "

117

21-6/54

โครงการ
วิจัยการพัฒนา
และดําเนินการ
ตัวแบบ Farmer

shop "
118

21/6/54

โครงการวิจัย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

Farmer Shop

ประชุมหารือการ
ดําเนินการโครงการวิจัย
ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรดี
อุทัยรัตนกิจ หัวหน้า
โครงการวิจัยร่วม และ
อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

นักวิจัย

4

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

Mr.Tim Chung จาก

นักวิจัย/ผู้บริหาร
บริษัทอดัมส์เอน
เตอร์ไพรส์เซส
จํากัด

3

ห้อง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผู้ประสานงาน/
นักวิจัย/เครือข่าย
ข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย

10

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

บริษัท อดัมส์ ออแกนิก
เอ็นเตอร์ไพรเซส จํากัด
มอบเงินทุนสนับสนุนร้าน
Farmer shop จํานวน
50,000 บาท
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย
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ดําเนินการพัฒนาตัวแบบ
ร้าน Farmer Shop และ
อาจารย์ณิธิชา ธรรมธนา
กูล อาจารย์ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
โดยมีประเด็นวาระในการ
หารือคือรูปแบบแนวทาง
ในการจัดทําแบบสอบถาม
สําหรับร้าน Farmer
shop แก่ประชาคม มก.
ผู้บริหารบริษัทอดัมส์เอน
เตอร์ไพรส์เซส ได้มอบเงิน
สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการวิจัยฯ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของส สว.สก.
- หารือการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นักขายมือ
อาชีพ

ตารางที่ 2.1 กิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554)
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

119

21/6/54

โครงการวิจัย
พัฒนาและ
ดําเนินการตัว
แบบ Farmer

กิจกรรม

กลุ่ม
เป้าหมาย

จํานวน
ผู้เข้า
ร่วม
4

สถานที่

ผลลัพธ์

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ช่างร้าน Farmer shop
ได้นําแบบแปลนร้าน

8

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ทีมผู้
ประสานงาน/
วิทยากร/
เกษตรกร

30

ตลาดสุขใจ
โรงแรมโรสการ์
เด้นท์ ริเวอร์ไซต์
สามพราน

คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐ
โชค และคุณกิตติศักดิ์
พรหมเปี่ยม เพื่อหารือ
แนวทางรูปแบบการจัด
นิทรรศการมหกรรม
วิชาการ สกว.
ให้ความรู้แก่เกษตร และผู้
ที่สนใจเกี่ยวกับเกษตร
สิ่งแวดล้อม โดยการทํา
น้ํายาล้างจานชีวภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

26

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมช่างออกแบบ
ตกแต่งร้าน Farmer

นักวิจัย/ช่าง
ตกแต่งร้าน

shop

Farmer shop

ประชุมหารือร่วมกับ
นักวิจัยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้ประสานงาน/
เจ้าหน้าที่ สกว.

การจัดการให้ความรูเ้ รื่อง
เกษตรสิ่งแวดล้อม การ
ทําน้ํายาเอนกประสงค์
การทําน้ํายาล้างจาน
ชีวภาพ การทําลูกบอล
ชีวภาพ โดยวิทยากร :
คุณพัฒนพงศ์ บุญเลิศ
ประชุมหารือวางระบบ
จัดซื้อสินค้าร้าน Farmer
shop และคัดเลือกสินค้า
ร้า Farmer shop ครั้งที่ 4

Farmer shop

Shop
120

23/6/54

121

25/6/54

122

28/6/54

ชุดโครงการ การ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
สหกรณ์และ
การค้าที่เป็น
ธรรม
โครงการวิจัย
กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน

โครงการวิจัยและ
พัฒนาตัวแบบ

Farmer shop

123

29/6/54

เวทีตกผลึก
ความคิดงานวิจัย

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อ
ตกผลึกความคิดร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

ห้อง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

124

30/6/54

โครงการ
ฝึกอบรมผู้นําเชิง
คุณค่า “เทคนิค
การขายสไตล์
สหกรณ์”

การฝึกอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเป็นนักขายมือาชีพ
สไตล์สหกรณ์

ผู้ประสานงาน/
ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์

26

ห้อง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
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- หารือการวางระบบ
จัดซื้อสินค้าร้าน Farmer

Shop
- หารือร่วมกับ
คณะกรรมการร้าน
Farmer shop เพื่อ
เตรียมการดําเนินการร้าน
Farmer shop และนัด
ประชุมในวันที่ 8
กรกฎาคม 2554 ณ
ไร่สุสรรณ
การวางกรอบแนทางการ
ดําเนินงานชุโครงการวิจัย
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม
การดําเนินการจัดทําตัว
แบบผู้นําสหกรณ์เชิง
คุณค่า ตามกรอบ VN&F
Platform

2.2 ผลการขับเคลื่อนการวิจัยของโครงการย่อยภายใต้ VN & F Platform
ในช่วงเวลาการดําเนินการของชุดโครงการ ระยะที่ 4 มีการดําเนินการโครงการย่อย
จํานวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณีสหกรณ์
การเกษตรบ้านค่าย จํากัด โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิ งคุณค่าสามพราน โครงการวิจัยเครือข่าย
คุณค่าผลไม้ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา และโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop และโครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 รายละเอียดโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ระยะที่ 4
ลําดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ :
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณี
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
กลุ่มงานวิจัยเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน :
2. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
3. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
4. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
5. โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา
6. โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop
กลุ่มงานวิจัยเพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ :
7. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

ระยะเวลาดําเนินการวิจัย

นายสัมพันธ์ บูรณยาพร

15 ส.ค. 52-14 ส.ค. 53

นายอรุษ นวราช
นางศศิธร วิเศษ
นางธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
และน.ส.ณัฐพร ชโลธร
นายศานิต เก้าเอีย้ น และ
นายปิติ กันตังกุล
นางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ
น.ส.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

15 ก.ย. 53-14 ก.ย. 54
1 มี.ค. 53-28 ก.พ. 54
15 พ.ค. 53-14 พ.ค. 54

นางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท

15 ส.ค. 53-14 ส.ค. 54

15 ก.ค. 53-14 ก.ค. 54
15 ส.ค. 53-14 ส.ค. 54

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดโครงการย่อยได้จากเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ www.cai.ku.ac.th

2.2.1 โครงการวิ จั ย “เพื่ อ พั ฒ นาตั ว แบบสหกรณ์ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า ”: กรณี ส หกรณ์
การเกษตร บ้านค่าย จํากัด
สหกรณ์ การเกษตรบ้านค่าย จํากัด ถือเป็นตัวแบบสหกรณ์ การเกษตรที่ประธาน
สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่เชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรควรมี พี่เลี้ยงมาช่วยให้
คําแนะนําแก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อนําประโยชน์ไปสู่เกษตรกรสมาชิก
ให้มีการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
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ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ทีมพี่เลี้ยงได้มาช่วย
เสริมพลั ง การเรี ย นรู้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการ ฝ่ายจัดการ และแกนนําสมาชิก ได้
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้กรอบระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform)
การกําหนดเป้าหมายร่วมในรูปของวิ สัยทัศน์
“เป็ น สหกรณ์ ต้ น แบบ สนองความต้ อ งการ
พื้ น ฐานแก่ ส มาชิ ก เพื่ อ ยกระดั บ ฐานะความ
เป็นอยู่ ของสมาชิกชุมชน” ได้ช่วยให้สหกรณ์
ละวางนโยบายบางอย่ า งที่ มิ ใ ช่ ค วามสามารถหลั ก ของสหกรณ์ เช่ น การทํ า ธุ ร กิ จ ขายยา การ
ดําเนินการโรงสีข้าว โรงงานผลิตปุ๋ยอัดเม็ด และหันมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อการวางแผน
ธุรกิจในการให้บริการแก่สมาชิกแทน
การจัดเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่แกนนําสมาชิก ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่อง โซ่อุปทานผลไม้ ยางพารา ซึ่งเป็นพืชหลักของสมาชิก ทําให้สมาชิกบางส่วนหันมาใส่ใจในการใช้
น้ํ า หมั ก มู ล สุ ก ร เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และเข้ า มามี ส ว่ น ร่ ว มในศู น ญ์ เ รี ย นรู้ ที่ ที ม พี่ เ ลี้ ย งจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยแนะนํา
การสร้างกรอบการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ช่วยปรับกระบวนทัศน์ของ
กรรมการและฝ่ายจัดการให้หันมาให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการ
จัดการความรู้แก่บุคลากรมากขึ้น
แม้ จะสิ้ นสุ ดโครงการวิ จั ยแต่ สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จํ ากั ด ยั งคงเป็ นภาคี
พันธมิตรกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดยเฉพาะการขอความสนับสนุนด้านคําปรึกษาแนะนําและ
การเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรฝึกอบรม จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวแบบสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย
จํากัด เป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่มีผู้นําที่มีกระบวนทัศน์กว่างไกลและยืนหยัดในการเป็นองค์การ
พึ่งพาตนเอง (Autonomous) และการเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนและแหล่งความรู้ของสมาชิก
2.2.2 โครงการวิจัย “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน”
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานได้ดําเนินการเข้าสู่ระยะที่สอง โดยมีโรงแรม
สวนสามพรานเป็นแกนนํากลุ่มธุรกิจฯ มีภาคีเครือข่าย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรยั่งยืน กลุ่มโรงเรียน
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.สามพราน กลุ่มแม่บ้าน ต.สามพราน กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกร ต.ไร่ขิง และ
กลุ่มปลูกข้าวเกษตรยั่งยืน
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กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรมได้นําไปสู่การจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันของภาคีอย่างต่อเนื่อง และหลังจากได้กําหนด
เป้าหมายร่วมในรูปของปฏิญญาสวนสามพราน “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์
โดยมีสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วน
หน้า” จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่สี ําคัญประการหนึ่ง คือ การจัดตั้งและดําเนินงาน “ตลาดสุขใจ”
ตลาดสุขใจ จึงกลายเป็นกลไกการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีกลุ่มธุรกิจฯ ที่
ขยายวงกว้างขึ้นในกลุ่มของสถาบันเกษตรกรที่เห็นชอบในปฏิญญาสวนสามพราน จึงได้เข้ามาเป็น
สมาชิกตลาดสุขใจ ซึ่งมีกระบวนการบริหารตลาดภายใต้แนวคิด “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” ได้นํามา
สู่รูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่าที่ต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Trust) ที่จะพัฒนาให้
ตลาดสุขใจเป็นตลาดทางเลือกของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าอาหารปลอดภัยโดยตรงจากสถาบัน
เกษตรกรและคนในชุมชนสามพราน
ตลาดสุขใจ ถือเป็นตัวแบบในหลากมิติ เช่น ตลาดทางเลือกของผู้บริโภคที่
ต้องการอาหารปลอดภัย รูปแบบการบริหารจัดการบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน ตัวแบบศูนย์
เรียนรู้ที่ใช้กลไกตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรไปสูเ่ กษตรอินทรีย์ ตัวแบบระบบธุรกิจเชิง
คุณค่าที่ผ้ปู ระกอบการรายใหญ่หันมาใส่ใจชุมชนและเอื้ออาทรต่อสังคม
ในปัจจุบันแกนนํากลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ได้ริเริ่มการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลธุรกิจเพื่อการวางแผนร่วมกันในการพัฒนาไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมในอนาคต

ศูนย์เรียนรู้

แปลงเกษตรกร
ตลาดสุขใจ ณ โรงแรมสวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

2.2.3 โครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้”
แนวโน้มราคาผลไม้ที่สูงขึ้น กอรปกับนโยบายรัฐที่รณรงค์ให้ขยายพื้นที่ปลูก
ผลไม้ ส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนอาชีพของชาวสวนผลไม้ไปปลูกผลไม้ นั่นย่อมหมายความว่า
เกษตรกรไทยยังคงให้ความสําคัญกับ “ราคา” เป็นตัวตั้งมากกว่ามุมมองเรื่องการเกษตรยั่งยืน
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โครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่าผลไม้” ที่มีสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ
จํากัด เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการจัดการโซ่อุปทานร่วมกับภาคีเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกผลไม้
ผู้ประกอบการค้าวัสดุเกษตร ผู้ประกอบการส่งออก ผู้ประกอบการค้าส่ง – ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ตลอดจนเครือข่ายเกษตรกร
ผลงานวิจัยในระยะแรกที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “การผลิตผลไม้คุณภาพ”
เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ เ กษตรกรต้ อ งยึ ด เป็ น หลั ก การในการประกอบอาชี พ ภายใต้ ก รอบการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผลไม้ได้ผลผลิตการวิจัยที่เป็นตัวแบบเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
คุณภาพ ตัวแบบกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพทายาทเกษตรและตัวแบบเครือข่ายคุณค่าที่สร้างทั้งคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดและเงาะคุณภาพ
คุณค่าที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบการบริหารจัดการเชิงคุณค่าของสหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ที่ได้รับการขนานนามว่า “คิชฌกูฏ โมเดล” ได้ชี้ให้เห็นความสําคัญของ
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ ในช่วงต้นการขับเคลื่อนการวิจัยในระยะยที่สองนั้น ได้มุ่งเน้นใน
การขยายผลตัวแบบเครือข่ายสวนผลไม้คุณภาพ 4 กลุ่ม ที่มีชุดความรู้การผลิตผลไม้คุณภาพด้วยจิต
วิญญาณไปสู่กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรอย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ
อย่ างไรก็ ต ามนโยบายรั ฐ ในเรื่ องการจั ด การโซ่ อุ ปทานผลไม้ ที่ แตกต่ างจากการ
ขั บ เคลื่ อนการวิ จั ยของชุ ด โครงการฯ ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบกั บ เกษตรกร สถาบั น เกษตรกร และ
ภาพลักษณ์ที่สั่งสมกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่กลุ่มชาวสวนผลไม้เกิดความ
ท้อแท้และหันเหความสนใจไปปลูกยางพาราตามนโยบายรัฐ สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นสิ่งท้าทาย
สําหรับงานวิจัยในระยะต่อไปว่า ทําอย่างไรสหกรณ์การเกษตรจึงจะสร้างสรรค์ระบบธุรกิจเชิงคุณ
ค่าที่จะนําพาเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผลไม้คุณภาพ

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด

ศูนย์คัดผลไม้คุณภาพ
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2.2.4 โครงการวิจัยเครือข่าย “คุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย”
การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด เป็นแกนนําในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีสหกรณ์การเกษตร
ร่วมทั้งสิ้น 15 สหกรณ์ ในรูปของเครือข่ายในแนวราบ (Horizontal Integration) นับเป็นภารกิจท้าทาย
ของทีมพี่เลี้ยง ภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจากนโยบายรัฐที่มอง
สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การทํ างานที่ มี กรอบคิ ดอย่ างเดี ยวกั น คื อ การบริ หารจั ดการโซ่ อุ ปทานในธุรกิ จ
สหกรณ์ หากแต่มีกระบวนการทํางานที่แตกต่างระหว่างการริเริ่มจากภายนอกและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในสหกรณ์และยึดประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสําคัญ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัย อย่างไรก็ตาม การจัดเวทีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปรับวิสัยทัศน์โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ได้เปิดโอกาสให้ทีมพี่เลี้ยงและภาคีเครือข่ายได้สร้างแบ
รนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพเดียวกันของเครือข่ายคุณค่าข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย
การกํ า หนดเป้ า หมายร่ ว มของ
เครื อข่ ายในรู ปของวิ สัยทั ศน์ “มุ่ งพัฒนาคุณค่ า
ข้าว หอมมะลิสหกรณ์ไทย สู่สากล” ได้นําไปสู่
การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการ
ทํ างานร่ วมกั นของภาคี เครื อข่ าย เพื่ อการแบ่ ง
ส่วนภารกิจตามความสามารถหลักของสหกรณ์ที่
เป็นภาคีเครือข่าย การถ่ายโอนความรู้เรื่องการ
ผลิตที่มีคุณภาพด้วยจิตวิญญาณจากกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพได้นําไปสู่การจัดทําแปลงทดลองใน
กลุ่มชาวนาเพื่อการเรียนรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายผลในกลุ่มสมาชิกเพื่อ
การลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพการผลิตในอนาคต
แบรนด์เชิงคุณค่า “ข้าวเกิดบุญ” ที่เป็นความหวังของภาคีเครือข่ายในการปกป้อง
ภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย ในยุคเปิดเสรีทางการค้าที่มีการปลอมปนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
จึงอาจกล่าวได้ว่า เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิไทย ถือเป็นรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่
ที่จะนําไปสู่การสร้างพลังอํานาจต่อรองทางธุรกิจและการพัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นธรรมในอนาคต
2.2.5 โครงการวิจัย “เครือข่ายคุณค่ายางพารา”
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคายาง ทําให้ผู้ค้ายางประเภทซื้อมาขาย
ไปมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น เช่นเดียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่มี
สมาชิกเป็นชาวสวนยางพาราซึ่งยังไม่รวมถึงความเสี่ยงในธุรกิจที่สหกรณ์การเกษตรต้องเผชิญกับการ
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เข้าไปยุ่งเกี่ยวในตลาดซื้อขายล่วงหน้า และการลงทุนในโรงงานแปรรูปยางพารา ในสถานการณ์ที่ฝ่าย
จัดการสหกรณ์ไม่มีความรู้เรื่องโซ่อุปทานยางพารา
สหกรณ์ การเกษตรย่ านตาขาว จํ ากั ด ได้ ชื่ อว่ าเป็ นสหกรณ์ ก ารเกษตรที่ ประสบ
ความสําเร็จในเชิงธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงสหกรณ์การเกษตรด้วยกัน และในสถานภาพที่
จังหวัดตรังเป็นแหล่งปลูกยางพาราต้นแรกของประเทศ ดังนั้นการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโดยมีทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่คร่ําหวอดในเรื่องการตลาดและราคา
ยางพารา ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมนั้น ได้นําไปสู่การจัดเวทีเรียนรู้ที่จะช่วย
ปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจยางพาราของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
บนจุดแข็งของสหกรณ์ที่มีผู้นําและฝ่ายจัดการเป็นมืออาชีพ และมีเอกภาพในการ
บริ หารจั ดการภายใต้ วิสัยทัศน์ “สมาชิ กศรัทธา สหกรณ์เข้ มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมาชิ กและชุ มชน
พัฒนาธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานสู่สากล” ก่อให้เกิดการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การปรับโครงสร้างการ
บริ หารจั ดการ การจั ดทําแผนธุ รกิ จที่ เชื่ อมโยงกับฐานข้ อมู ลการผลิ ตของสมาชิ ก การเชื่ อมโยง
เครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานเพื่อการขยายตลาดไปต่างประเทศ ที่สําคัญสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว
จํากัด ยังมีการจัดสรรกําไรประจําปีเพื่อการวางระบบบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาบุคลากร ที่จะ
ช่วยยกระดับความสามารถของสหกรณ์ในการทําธุรกิจยางพาราอย่างยั่งยืน และการนําพาเกษตรกร
ชาวสวนยางได้เข้าถึงข้อมูลด้วยการดําเนินการศูนย์ข้อมูลยางพาราของสหกรณ์

2.2.6 โครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop”
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี
ได้นํามาซึ่งแนวคิดการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และความพยายามที่จะหาจุดคานงัด
ที่จะเป็น จุดเปลี่ยนที่สําคัญในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเปิดเสรี
ทางการค้าและการขยายธุรกิจของโมเดิร์นเทรด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs
OTOP และสหกรณ์ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่นํามาสู่การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop
กระบวนการวิจัยที่ได้ถูกออกแบบให้นําเอาแนวคิดของการบริหารจัดการ
โซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายการวิจัยอยู่ที่ สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการSMEs
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และOTOP ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) ได้นําไปสู่การจัดเวที
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมพี่เลี้ยงและกลุ่มเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานในระยะเวลา 1 ปี ได้ก่อเกิดเป็นภาคีพันธมิตรของ Farmer
Shop จํานวน 87 ราย ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายร่วมและยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนตัวแบบ Farmer Shop
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน” โดย
มีสโลแกนที่สร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคว่า “ไม่ได้หวังที่กําไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจํา” ได้นํามา
ซึ่งการผลึกพลังความร่วมมือในการเปิดตัว Farmer Shop ในสถานที่ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ภาพลั ก ษณ์ “Farmer Shop” การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า ในนามของ “มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์” และการเปิดร้าน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์บ่ม
ธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วยภารกิจสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ การคัดสรรสินค้าเข้าร่วมโครงการ การ
พัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทาน การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีก และการสร้างแบรน์ “Farmer Shop” ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของคนใน
สังคม
อาจกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อนตัวแบบ Farmer Shop เป็นขบวนการทางสังคม
แนวใหม่ที่พยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบธุรกิจค้าปลีกที่เป็นทางเลือกของคนในสังคม ที่จะช่วย
ลดข้อจํากัดในการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย และการค้าที่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบโซ่อุปทาน ตลอดจนการธํารงรักษาคุณภาพสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือไว้วางใจ ภายใต้แบ
รนด์ “Farmer Shop” โดยมีความคาดหวังประการสุดท้ายอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจของ
ไทยในยุคเปิดเสรีทางการค้า
2.2.7 โครงการวิจัย “เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์”
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จําเป็นสําหรับการพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ได้แก่ การวางระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
การสร้างระบบการเรียนรู้ที่ให้ท้ังความรู้และวิธีคิดแก่ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ตลอดจนการสร้าง
สังคมฐานความรู้ (Knowledge based Society) ที่จะช่วยเปิดพื้นที่กาเรียนรู้ให้กว้างขวางและเข้าถึงคน
ในสังคมเพื่อการตระหนักเห็นความสําคัญของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
การดําเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศหรือการพัฒนาสหกรณ์ จึ ง
มุ่ ง เน้ น ในการผลิ ต วารสารฅนสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น วารสารรายไตรมาส ที่ มี ก ารคั ด สรรความรู้ แ ละ
สารสนเทศที่อ่านเข้าใจง่ายแก่ผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ตลอดจนผู้สนใจควบคู่ไปกับการจัดทํา
เว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th เพื่อเผยแพร่ความรู้สารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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ปัจจุบันมีสมาชิกวารสารฅนสหกรณ์ จํานวน 394 ราย จําแนกเป็น องค์กร
238 ราย สมาชิ กรายบุ คคล 128 ราย และยังมีเผยแพร่ในห้ องสมุ ดสถาบั นการศึกษาต่างๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกจํานวน 28 แห่ง
การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่โครงการสารสนเทศสหกรณ์ได้พยายาม
ขยายตัวไปใน facebook และ twitter ได้ก่อให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษา
ผลงานของชุดโครงการทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมทั้งสิ้น 3,980 ราย (Update ณ 30 มิถุนายน
2554) และมีผู้สนใจเข้าสืบค้นผลงานสถาบันฯผ่าน Search Engine “www.google.com” จํานวน
145,556,660 ครั้ง 1,444 ลิ้งค์ และ “www.yahoo.com” จํานวน 172,603,083 ครั้ง 341 ลิ้งค์
นอกจากนั้นโครงการฯ ยังได้พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ อาทิ วีดีทัศน์
งานวิจัย วีดีโอเผยแพร่ในยูทูป โบว์ชัวร์ และการจัดบู๊ทนิทรรศการในงานวิชาการต่างๆ โดยมีการเผยแพร่
สื่อสร้างสรรค์ท้งั สิ้น 40 รายการ การจัดบู๊ทนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีผ้สู นใจเข้าร่วมชม 811 คน
2.3 การจัดหลักสูตรเรียนรู้ภายใต้ VN&F Platform
การจัดหลักสูตรเรียนรู้ภายใต้ VN&F Platform ในช่วงเวลาชุดโครงการ ระยะที่ 4
ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
2.3.1 หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ
(หลักสูตรเปาบุ้นจิ้น)
(1) หลักการและเหตุผล
ด้วยตระหนักดีว่าผู้ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ เป็นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่ อ
ความมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ การทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการควร
เป็นไปอย่างมีแบบแผนเพื่อให้การปฏิบัติตามพันธกิจของผู้ตรวจสอบกิจการมีความสมบูรณ์และทํา
หน้าที่ในการเป็นกลไกการควบคุมภายในสหกรณ์ได้ตามที่คาดหวัง
เพื่อสนับสนุนให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะการเป็นสถาบันการเงิน
มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
จึงได้จัดหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ” ขึ้น โดยหวังที่จะ
สร้างกระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) สามารถถ่ายทอดได้โดยง่าย และความรู้แบบไม่ชัดแจ้ง (Tacit knowledge)
ที่มีรากฐานมาจากการทํางานและประสบการณ์ ที่เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาไปสู่ การ
ตรวจสอบกิจการอย่างผู้ชํานาญการ
หลักสูตรที่ได้จัดทําขึ้นนี้ เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ที่มีความมุ่งมั่นในการนําความรู้สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งจะก่อให้เกิดแนว
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ปฏิบัติที่จะเป็นตัวแบบที่ดีสําหรับผู้ตรวจสอบกิจการและการต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
มืออาชีพต่อไป
(2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงการหลั กสู ตร ผู้ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ มี วัตถุประสงค์ ที่จะเพิ่มพู น
วิ สั ยทั ศน์ ความรู้ ทั กษะ และประสบการณ์ เพื่ อให้ ผู้ ผ่ านการอบรม สามารถปฏิ บั ติ ภารกิ จการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการเสริมสร้างกรอบคิด หลักการ และ
จริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ เทคนิคด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และ
การจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อการถ่ายทอด ทักษะ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเอง อันจะทําให้ผ้เู ข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ท้งั ความรู้
และความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
(3) ประโยชน์ที่ผ้เู ข้ารับการอบรมจะได้รบั
• มีกรอบคิด หลักการ และทักษะในการปฏิบัติของผูต
้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
• เพิ่มพูนความรู้ ในด้านเทคนิคการตรวจสอบ ด้านการเงิน บัญชี การบริหาร
จัดการ และการจัดทํารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
• สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม อันจะนําไปสู่การร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในอนาคต
(4) โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบไปด้วย 10 รายวิชา และเวทีการจัดการความรู้ 6 ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 6 วัน 38 ชั่วโมง
หัวข้อบรรยาย
1. บริบทการดําเนินงานสหกรณ์
2. กิจกรรมสันทนาการเชิงคุณค่า
3. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
4. ความรู้พื้นฐานทางบัญชี
5. กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้
6. กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ
7. เทคนิคการตรวจสอบการเงิน การบัญชี
8. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ
9. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน
10. การจัดการความรู้ (KM) สําหรับผู้ตรวจสอบกิจการ

รวม
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จํานวนชั่วโมง
2
2
2
3
4
2
5
6
6
6

38

(5) ผลการดําเนินการหลักสูตร
ในช่วงระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2553 –30 มิถุนายน 2554 นั้น ได้มีการจัดอบรม
หลักผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จํานวน 1 รุ่น คือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 8 รายละเอียดดังนี้
y หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 8
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19
มีนาคม 2554 ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล
โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร จํานวน 88 ราย และจาก
การประเมินความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 79 ราย พบว่า
- หลังเข้ารับการอบรม มีความรู้และเข้าใจเกี่ยยวกับเรื่องที่อบรมมากขึ้น
- เนื้อหาหลักสูตรและเอกสารประกอบการบรรยาย มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานได้คิดเป็น
ร้อยละ 70

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเปาบุน้ จิน้ รุ่นที่ 8 (14-19 กรกฎาคม 2554)
ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.3.2 หลักสูตรผู้นําเครดิตยูเนี่ยน
(1) หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปว่า ยุคนี้เป็นยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันเสรี ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีฯ องค์การ หน่วยงานต่างๆ ได้มี
การปรับทิศ เปลี่ยนทางมุ่งสร้างและพัฒนาเพื่อให้เท่าทัน และสามารถอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง
นี้ ดังนั้นการบริหารสหกรณ์ จะให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดี จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะความเป็น
ผู้นําที่เป็นเลิศ มีจริยธรรมคุณธรรม และมีวิสัยทัศน์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคณะกรรมการและ
สหกรณ์ได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้
ปัญหาสําคัญของการพัฒนาสหกรณ์คือ ผู้นําขาดกระบวนทัศน์หรือกรอบ
แนวความคิด การบริหารงานแบบบูรณาการ ที่จําเป็นในการบริหารสหกรณ์ และขาดการพัฒนา
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ภาวะผู้นําอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ให้ไปสู่ความสําเร็จได้
ด้ ว ยเหตุ ผ ลและความจํ า เป็ น ดั ง กล่ า ว ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง
ประเทศไทย จํากัด และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงประสานความ
ร่วมมือกําหนดจะจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนี่ยน” ขึ้นเพื่อ
จะสร้างผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของขบวนการสหกรณ์ภาคกลาง ให้เป็นผู้นําที่มีจริยธรรมและมี
กระบวนทัศน์การบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสหกรณ์ต้นแบบของภาคกลาง และส่งผล
ให้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความมั่นคง และเข้มแข็งต่อไป
(2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นํา ให้แก่ผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภายใต้
จิตตารมณ์และคุณธรรมในวิถีผ้นู ําเครดิตยูเนี่ยน
2. เพื่อปรับกระบวนทัศน์ เติมความรู้สร้างความเข้าใจ เสริมทักษะด้านการ
บริหารการจัดการ แก่ผ้นู ําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต
3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
4. เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในแต่ละภูมิภาค
(3) ประโยชน์ที่ผ้เู ข้ารับการอบรมจะได้รบั
1. ผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีภาวะความเป็นผู้นํา ภายใต้จิตตารมณ์และ
คุณธรรมในวิถีผ้นู ําเครดิตยูเนี่ยน
2. ผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะนําพาสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในฐานะสหกรณ์ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาในอนาคต
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการพัฒนา
สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์
(4) โครงสร้างหลักสูตร จํานวน 11 ชั่วโมง
1. จิตตารมณ์และคุณธรรมในวิถีผ้นู ําเครดิตยูเนี่ยน จํานวน 3 ชั่วโมง
1.1 การชมวิดีทัศน์ผ้นู ํา/จิตตารมณ์
1.2 บรรยายสรุป
2. กระบวนทัศน์ของผู้นําเครดิตยูเนีย่ น
จํานวน 3 ชั่วโมง
2.1 บทบาทการเป็นองค์การธุรกิจฐานสังคม
2.2 คุณค่าและหลักการสหกรณ์ เข็มทิศนําทางสู่เป้าหมาย
2.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีเ่ ครดิตยูเนี่ยนต้องเผชิญ
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2.4 เงี่อนไขทีท่ ้าทาย (สิทธิมนุษยชน บทบาทชายหญิง ความมั่นคงทาง
อาหารสิ่งแวดล้อม )
3. การบริหารจัดการที่นําประโยชน์ส่สู มาชิกและชุมชน
จํานวน 5 ชั่วโมง
3.1 กรอบความคิดการบริหารจัดการสู่การเป็นธรรมาภิบาลและการนํา
ประโยชน์ส่สู มาชิกและชุมชน
3.2 กระบวนการจัดการสีม่ ิติ/เครื่องมือที่ใช้
3.3 กลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
(5) ผลการดําเนินการหลักสูตร
จากการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในเครดิคยูเนี่ยน” ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด และสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงการดําเนินการภายใต้ชุดโครงการ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม (1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) ได้มีการจัด
อบรมหลักสูตรดังลกล่าวมีผ้เู ข้าร่วมอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1 : ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สาขาภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 2 : ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
สาขาภาคตะวันออก จ.เพชรบุรี

รุ่นที่ 3 : ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สาขาภาคตะวันออก จ.จันทบุรี

รุ่นที่ 4 : ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สาขาภาคตะวันออก จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 5 : ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สํานักงานใหญ่
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2.3.3 หลักสูตรเทคนิคการขายสไตส์สหกรณ์
(1) หลักการและเหตุผล
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
ปณิธาน “มุ่งสร้างคน ให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ด้วยการศึกษาวิจัยห้ได้นวัตกรรม
และชุดความรู้ใหม่มาสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้มีความพร้อมที่
จะขับเคลื่อนเพื่อนําพาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ตามอัตลักษณ์ของ
สหกรณ์ในรูปแบบของการเป็นองค์กรอิสระพึ่งพาตนเอง (Self-help Organization) ซึ่งปัจจุบัน
องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ (International Year for
Co-operation) โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะผลักดันให้รัฐบาลทุกประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
“ปีสากลแห่งสหกรณ์” เพื่อขานรับประกาศของสมัชชาสหประชาชาติ
และจากการประชุมภาคีเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ภายใต้
โครงการวิจั ย “เครื อข่ายคุณค่าข้ าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2” ร่วมกับ ผู้ประสานงานชุด
โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
พบว่ า ปั ญ หาสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ในการจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสหกรณ์ เนื่อ งมาจากเจ้ า หน้ า ที่
สหกรณ์เกษตรยังขาดความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคด้านการขายของสไตล์สหกรณ์ ที่สามารถโน้ม
น้าวผู้บริ โภคให้ สนใจในผลิตภัณฑ์ได้ จึง ได้ประสานมายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อการ
จัดการฝึกอบรมเทคนิคนักขายมืออาชีพสไตล์สหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การพัฒนาโครงการเรียนรู้ หลักสูตร “เทคนิคนักขายมืออาชีพ” เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ข่ายงานวิจัยของสถาบันฯ โดยนําชุดความรู้จากการ
วิจัย ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม VN&F Platform และความรู้ 4 มิติในการ
พัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อผลักดันให้หลักสูตรนี้เป็นเส้นทางสู่การเป็นนักขายมืออาชีพสไตล์
สหกรณ์ ที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถยืนหยัด
ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ท้าทายในปัจจุบัน
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายการจัดการสหกรณ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
หลักการตลาดเบื้องต้น เทคนิคการขายของสหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศข้าวหอมมะลิ
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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(3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการตลาดเบื้องต้น เทคนิคการขายของ
สหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศข้าวหอมมะลิ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. เพิ่มขีดความสามารถ และมีความพร้อมในการยกระดับความสามารถของ
สหกรณ์ ตามอัตตลักษณ์การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง และแนวทางการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2. ลดอุปสรรค ข้อจํากัด ในการบริหารจัดการสหกรณ์ทีบ่ ุคลากรยังขาด
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ
(4) ผลการดําเนินการหลักสูตร
การดําเนิ นการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิ คนักขายมื ออาชี พสไตล์ สหกรณ์ ”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2554 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรในสาย
การจั ดการ จํ านวน 20 ราย จาก 8 สหกรณ์ ดั งนี้ สหกรณ์ การเกษตรปราสาท จํ ากั ด สหกรณ์
การเกษตรพิ มาย จํากั ด สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิ สั ย จํ ากัด สหกรณ์ การเกษตรบรบื อ จํ ากั ด
ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรบุ รี รั มย์ จํ ากั ด สหกรณ์ การเกษตรนางรอง จํ ากั ด สหกรณ์ การเกษตร
บ้านค่าย จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด
การอบรมในครั้งนี้ได้สรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในหลักสูตร
อบรม เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ผ้เู ข้ารับการอบรม ได้แก่
- รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อาจารย์ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณสมเกียรติ โอภาสเพิ่งพงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท แอ๊ดวานซ์ เมดิคอล
ซิสเต็ม จํากัด
- คุณพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
- น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
นักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
- นายสนธยา สีแดง
นักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในการจัดอบรมหลักสูตร มีผ้ตู อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จํานวน 20
ราย สรุปดังนี้
- มีความรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้น ภายหลังการเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 80

-58-

- เนื้ อหาหลั กสู ตรมี ความสอดคล้ องกั บความต้ องการผู้ เข้ ารั บการอบรม
คิดเป็นร้อยละ 70
- ผู้เข้ ารับการอบรมเห็นว่ าสามารถนํ าความรู้ ที่ ได้ รั บจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ในหน้าที่การงานได้ คิดเป็นร้อยละ 55

2.3.4 หลักสูตรเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ
(1) หลักการและเหตุผล
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีปณิธาน “มุ่งสร้างคน ให้สะท้อนคุณค่าเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ด้วยการศึกษาวิจัยให้ได้นวัตกรรม
และชุดความรู้ใหม่มาสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้มีความพร้อมที่
จะขับเคลื่อนเพื่อนําพาสหกรณ์ให้เข้มแข็งและนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ตามอัตลักษณ์ของ
สหกรณ์ในรูปแบบของการเป็นองค์กรอิสระพึ่งพาตนเอง (Self-help Organization) ซึ่งปัจจุบัน
องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ (International Year for
Co-operation) โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะผลักดันให้รัฐบาลทุกประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ปี
สากลแห่งสหกรณ์” เพื่อขานรับประกาศของสมัชชาสหประชาชาติ
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เนื่องในวโรกาสที่ปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สถาบันฯ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้จัดโครงการหลักสูตรเรียนรู้
“เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ” แก่บุคลากรฝ่ายจัดการในระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการ
หรือผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นตัวจักรสําคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มนี้ มีความสามารถในด้านความคิด การมองการณ์ไกล มีความรู้และทักษะในด้านการบริการ
จัดการสหกรณ์ไปในทิศทางของการพัฒาที่ยั่งยืน
การพัฒนาโครงการเรียนรู้ หลักสูตร “เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการสหกรณ์
มืออาชีพ” เป็นผู้จัดการมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ข่ายงานวิจัย
ของสถาบันฯ โดยนําชุดความรู้จากการวิจัย ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม VN&F
Platform และความรู้ 4 มิติในการพัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า มาพัฒนาหลักสูตรและมีวิทยากร
ภายใต้เครือข่ายคลังสมองของสถาบันฯ มารวมพลังเพื่อผลักดันให้หลักสูตรนี้เป็นเส้นทางสู่การเป็น
ผู้จัดการสหกรณ์มืออาชีพ ที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ให้
สามารถยืนหยัดภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่ท้าทายในปัจจุบัน
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายการจัดการสหกรณ์ ให้มีสมรรถนะใน 4 มิติ ทั้ง
ด้านปรัชญา / อุดมการณ์สหกรณ์ กระบวนทัศน์ หลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อนําไปใช้ขับเคลือ่ น
สหกรณ์ในทิศทางของการเป็นองค์การอิสระพึ่งพาตนเอง (Self-help Organization: SHOs)
(3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่ ม พู น แนวคิด ความรู้ ทัก ษะ และประสบการณ์ แก่บุคลากรสายการ
จัดการสหกรณ์ ให้มีขีดความสามารถ และมีความพร้อมในการยกระดับความสามารถของสหกรณ์
ตามอัตตลักษณ์การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ลดอุปสรรค ข้อจํากัด ในการบริหารจัดการสหกรณ์ทีบ่ ุคลากรยังขาดการ
บริหารจัดการทีม่ ององค์รวม การทํางานเป็นทีม และการบริหารจัดการใช้อปุ ทานอย่างบูรณาการ
(4) กรอบการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตร
กรอบการเรี ยนรู้ภ ายใต้ ห ลั กสูต ร “เส้นทางสู่ก ารเป็น ผู้ จัดการสหกรณ์ มื อ
อาชีพ” แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การเรียนในมิติ ปรัชญา/อุดมการณ์สหกรณ์
ส่วนที่ 2 : การเรียนในมิติ กระบวนทัศน์
ส่วนที่ 3 : การเรียนในมิติ หลักการ
ส่วนที่ 4 : การเรียนในมิติ แนวทางปฏิบตั ิ
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(5) รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดการเรียนรู้ จํานวน 9 รายวิชา
หมวดที่ / ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์

หมวดที่ 1 : ปรัชญา อุดมการณ์
1. บริบทสหกรณ์ภายใต้ปรัชญา
อุดมการณ์หลักและวิธีการ
สหกรณ์

(3 ชั่วโมง)
• สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และความเข้ า ใจ ในบริ บ ทของ
สหกรณ์ เพื่อเปรียบเทียบกับองค์การธุรกิจอื่นใน
บริบทโลก
• เรี ย นรู้ แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากสหกรณ์ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ ทั้งใน-ต่างประเทศ
• สามารถวินิจฉัยได้ว่า ภารกิจใด คือ สิ่งที่ควร / ไม่
ควรดําเนินการ

หมวดที่ 2 : กระบวนทัศน์
1. กรอบการพัฒนาสหัสวรรษ และ
ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ ที่มี
ต่อสหกรณ์

(3 ชั่วโมง)
• มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในบริ บ ทของเศรษฐกิ จ
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มโลก และทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ตามกรอบแผนทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

•

จ/น ชั่วโมง
เรียนรู้
3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในบริ บ ทของนโยบายและ
กรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
• มองความเชื่ อ มโยงระหว่ า งทิ ศ ทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ-สังคม ของประเทศ ของภาคส่วนต่างๆ
3. แผนแม่บทการพัฒนาสหกรณ์
• มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในทิ ศ ทางการพั ฒ นา
สหกรณ์ ตามตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นา
สหกรณ์
• สามารถวิเคราะห์และเข้าใจในบริบทของสหกรณ์
ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
หมวดที่ 3 : หลักการ
(21 ชั่วโมง)
1. ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ • มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในเรื่ อ งเศรษฐศาสตร์
พื้ น ฐาน ทฤษฎี อุ ป สงค์ อุ ป ทาน การคิ ด ราคา
บัญ ชี ร ายได้ ป ระชาชาติ เศรษฐศาสตร์ ก ารผลิ ต
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 ชั่วโมง

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อบังคับ

3 ชั่วโมง

•

มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในกลไกของกฎหมาย
ข้อบังคับ ในการพัฒนาสหกรณ์

-61-

3 ชั่วโมง

หมวดที่ / ชื่อวิชา

วัตถุประสงค์
•

•

จ/น ชั่วโมง
เรียนรู้

มีความเข้าใจในสาระสําคัญของกฎหมายสหกรณ์
กับการดําเนินการสหกรณ์
เข้ า ใจในบริ บ ทของข้ อ บั ง คั บ ที่ มี ต่ อ การจั ด การ
สหกรณ์

3. ความรู้พื้นฐานด้านการควบคุม
ภายใน – การบริหารความเสี่ยง

•

•

4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ์

•

•

•

5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ

•

•

•

มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในกลไกของการควบคุ ม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์
มีความสามารถในการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
พัฒ นาทัก ษะและความสามารถในการมองการ
บริหารจัดการเชิงองค์รวม
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการ
บริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ มาใช้ ใ นการบริ ห าร
จัดการสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการโซ่
อุปทานอย่างบูรณาการ
สามารถมองความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจสหกรณ์
ภายใต้โซ่อุปทาน
มีแนวคิดสําหรับการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์
อย่างเหมาะสม ภายใต้โซ่อุปทาน

3 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

2.4 การจัดเวทีเรียนรู้
ในช่วงเวลาของชุดโครงการ ระยะที่ 4 ได้มีการจัดเวทีเรียนรู้ท้ังสิ้น 18 เวที ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
2.4.1 เวทีเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรบ้านคลอง
ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 มีสมาชิกเข้าร่วม 120
คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สิน โดยใช้กลไกการทําวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

-62-

2.4.2
เวทีเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน
งานวิ จัยสู่ ระบบคุณค่ าและการค้ าที่เป็นธรรม และกล
ยุทธ์ การสร้างแบรนด์ : แนวคิดและประสบการณ์ เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 มีสมาชิกเข้าร่วม 52
คน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยได้ร่วมนํา
หลักการ 3C ไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ตลอดจนการเวทีเติมเต็มความรู้ในหัวข้อกลยุทธ์
การสร้างแบรนด์: แนวคิดและประสบการณ์ตรงจาก Brand Director (คุณอนุวัฒน์ เฉลิมชัย) บริษัท
เอสซีจี สผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด เพื่อให้นักวิจัยได้แนวคิด ประสบการณ์ และความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
2.4.3 เวทีเรียนรู้การจัดทําแผนกลยุทธ์สถาบันอินทรีย์
จันทรสถิตย์ฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 มีผู้เข้าร่วม 60 คน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ์
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
2.4.4 เวทีเรียนรู้กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสาม
พราน : กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรบ้านคลองจินดา เมื่อ
วั นที่ 7 ตุ ลาคม 2553 มี สมาชิ กเข้ าร่ วม 17
คน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับกระบวนทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถอดบทเรียนหาแนวทางการการบริหารจัดการเครื อข่ าย
ตลอดจนแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคข้ อ จํ า กั ด ที่
เครือข่ายเผชิญอยู่
2.4.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคุณค่า
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 มี
สมาชิ กเครื อข่ ายเข้ าร่ วม 12
คน มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมประกวด
การสร้างแบรนด์ในรายการเรียลลิตี้ “เกมส์สหกรณ์ ซีซั่น 2”
การจัดทํ าถุงบรรจุ ภัณฑ์ ข้าวเกิดบุ ญ และการจดทะเบี ยน
เครื่องหมายการค้าเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
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2.4.6
เวที เรี ยนรู้การทําแผนธุรกิจเครื อข่ ายคุ ณค่ า
ยางพารา เมื่อวันที่ 22 กันายน 2553 มีสมาชิกเครือข่ายเข้า
ร่ วม 30
คน มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อระดมความคิ ดเห็ นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับการจัดทําแผนธุรกิจเครือข่ายคุณค่า
ยางพารา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
2.4.7 เวทีเรียนรู้กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 มี
ผู้เข้าร่วม 5 คน มี
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ก า ร
เตรี ย มการสํ า หรั บ
การเปิดตลาด Farmer
Market
“ตลาดสุ ข ใจ” เพื่ อ
ต้ อ งการคั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย
ต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การจัดสรรพื้นที่เพื่อ
ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ และจุดตรวจสินค้า
2.4.8 เวทีเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2553 มีผู้เข้าร่วม 8 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความเป็นไปได้ของการบูรณาการ
ระบบการเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน
การพัฒนา syndicated loan ของสหกรณ์ในการดูดซับเม็ดเงินส่วนเหลือและกลไกการหมุนเวียนของ
ระบบการเงินสหกรณ์ โครงการรณรงค์ 1 คน 1 สถาบันการเงิน และกรณีของ Post bank ที่มีการเปิด
โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ด้อยโอกาส และการสร้างวินัยทางการเงิน
2.4.9 เวทีเรียนรู้ผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2554 มีสมาชิกเข้าร่วม 45 คน มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับกระบวนทัศน์สู่
การเปลี่ยนแปลงของผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
2.4.10 เวทีเรียนรู้เรื่องเล่าประสบการณ์
ร้ า น ค้ า ป ลี ก เ มื่ อ วั น ที่ 2 1 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 4 มี
ผู้ประกอบการเข้าร่วม 23 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นและรับฟังเรื่องเล่าประสบการณ์จริงจากวิทยากรเกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านค้าปลีกให้กับ
ผู้ประกอบการสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop
2.4.11 เวทีเรียนรู้เรื่องเล่าประสบการณ์
ร้านค้าปลีก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 มีผู้เข้าร่วม 26
คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและเติ ม
เต็ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กิ จ ร้ า นค้ า ปลี ก ให้ กั บ
ผู้ประกอบการสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop และ
นักวิจัยโครงการ Farmer Shop ให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมการสําหรับการเปิดร้าน Farmer Shop ต้นแบบ ณ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.4.12
เวทีตกผลึกความคิดงานวิจัย
ร่ วมกั บผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เมื่ อวั นที่ 29 มิ ถุ นายน 2554 มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม 9 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางกรอบ
แนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
2.4.13 เวทีเรียนรู้เทคนิคการขายสไตส์สหกรณ์ของผู้นําสหกรณ์เชิงคุณค่า เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2554 เป็นตัวแบบหลักสูตรผู้นําสหกรณ์
เชิงคุณค่าตามกรอบ VN & F Platform มีผู้เข้าร่วม 20
คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในสายการจัดการ
สหกรณ์ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องหลักการตลาด
เบื้ องต้ น เทคนิ คการขายของสหกรณ์ การวิ เ คราะห์
ข้ อ มู ล สารสนเทศข้ า วหอมมะลิ และเพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถ และความพร้อมในการยกระดับความสามารถของสหกรณ์ ตามอัตลักษณ์การเป็น
องค์การพึง่ พาตนเอง และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.4.14
เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นํา
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1-4 มีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 4
ภาค (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวม 122 คน
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ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2554
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 4 วันที่ 4 มีนาคม 2554
มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น “ทิ ศ ทางการบริ ห ารเงิ น ของ
สหกรณ์….อุปสรรคที่เผชิญ” และระดมความคิดเห็น “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่
พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน”
2.4.15 เวทีเรียนรู้การปลูกผักคอนโด เมื่อวันที่
30 เมษายน 2554 มีผู้สนใจเข้าร่วม 35 คน มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในเรื่องการปลูก
พืชผักไว้บริโภคเองตามบ้านที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูก
2.4.16
เวทีเรียนรู้ภัยของสารเคมีตกค้างมี
ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2554 มีผู้สนใจเข้าร่วม 36 คน มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเรื่องภัยของสารเคมี
ตกค้างมีผลกระ ทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร
2.4.17 เวทีเรียนรู้กระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด มีผู้เข้าร่วม 61 คน มี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และตกผลึ ก
ความคิดในการวางแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความยั่งยืน
อย่างแท้จริง
2.4.18 เวทีเสวนาวิชาการบนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และ
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
แห่งปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 15 กันายน 2553เป็นไป
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นภายใต้ แ ผนพั ฒ นาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาผู้นําให้
มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
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การขับเคลื่อนสหกรณ์ในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อยกย่องผู้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปฏิบัติตนจนก่อให้เกิดคุณค่ากับสหกรณ์อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว ในการยกระดับขีดความสามารถของผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน
4 มิติ ซึ่งจะนําไปสู่การขับเคลื่อนสหกรณ์บนอัตลักษณ์การเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง และเป็นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์สู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพา
สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีกระบวนการสรรหาและ
คั ด เลื อ กนั ก สหกรณ์ แ ละสหกรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ น ไปตาม
เกณฑ์ช้ีวัด 4 มิติ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
การประกาศเกียรติคุณในปี พ.ศ. 2553 มีผ้นู ําสหกรณ์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนัก
สหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 3 ท่าน คือ คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบางน้ํา
เปรี้ยว จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณพิมลพักตร์ มหาขันธ์ กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชลบุรี จํ ากัด และคุณเกี ยงเฮง แซ่ตั้ ง อดี ต
ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จํากัด ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เครดิ ตยูเนี่ยนบ้ านดุงสามัคคี จํ ากัด ส่ วนรางวัลประกาศ
เกียรติคุณสหกรณ์ที่มีคุณค่ามี 2
รางวัล ได้แก่ ร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด และ
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จํากัด
2.5 การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระหว่างประเทศ
ได้เข้าร่วมเวทีนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Value Chain Management in Agricultural
Co-operatives, Thailand : Innovation for
competitiveness and fair-trade approaches.” ใน
เวที ICA European Research Conference ณ
University Lumiere Lyon2 เมือง Lyon ประเทศ
ฝรั่ ง เศส เมื่ อ วั น ที่ 2-6 กั น ายน 2553 บทความที่
นําเสนอในครั้งนี้เป็นการนําเสนอเรื่องราวของการ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของเครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิ ส หกรณ์ ไ ทย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สหกรณ์
การเกษตรที่มีสมาชิกเป็นชาวนาปลูกข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จํานวน
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16 แห่ง ที่ดําเนินการในลักษณะโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในช่วงเวลาปี 20082009
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ได้ออกแบบการวิจัย ภายใต้แผนการทํางาน
ร่วมกันของผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการในฐานะนักวิจัย โดยมี
พี่เลี้ยงเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ การสร้างเวทีเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ําเสมอได้
นําไปสู่การนํานวัตกรรมและชุดความรู้ใหม่มาใช้ในการออกแบบระบบการทํางานร่วมกันของสหกรณ์
การเกษตรที่เข้าเป็นเครือข่าย โดยมุ่งไปที่การ Pool Resource การใช้ความสามารถหลักของแต่ละ
สหกรณ์ในการแบ่งการทํางานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและการลดต้นทุนต่อหน่วยของธุรกิจ การ
สร้างแบรนด์เชิงคุณค่า การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ การพัฒนาระบบ Mutual Fund การจัดทํา
ฐานข้อมูลและแผนธุรกิจเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยและการปกป้องภาพลักษณ์และรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
ผลลัพธ์จากการวิจัยดังกล่าว ก่อให้เกิด
เป็ น รู ป แบบของเครื อ ข่ า ยในแนวราบ Horizontal
Integration Network ใช้ชื่อว่า เครือข่ายคุณค่าข้าว
หอมมะลิ ส หกรณ์ ไ ทย ที่ มี ค ณะกรรมการบริ ห าร
เครื อ ข่ า ยเป็ น รู ป ธรรม มี ข้ อ บั ง คั บ /ระเบี ย บ ซึ่ ง ได้
จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือข่ายในรูป
ของปณิ ธ านร่ ว ม วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และจั ด ตั้ ง
Mutual Fund ขึ้นมาเพื่อเกื้อหนุนการทําธุรกิจของ
เครือข่ายมีโครงการส่งเสริม GAP แก่สมาชิกสหกรณ์ การจัดทําแผนธุรกิจเครือข่ายที่ขับเคลื่อนบน
หลักการ Pool Resource และแบ่งงานกันทําบนความสามารถหลักของภาคีที่เข้าร่วมเครือข่าย สร้าง
แบรนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ที่ม่งุ สร้างเอกลักษณ์ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ที่เป็นข้าวของชาวนาขนาดเล็ก
และใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางการเข้าถึงตลาด และการปกป้องภาพลักษณ์และคุณภาพมาตรฐาน
ข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้นโยบายเปิดเสรีอาเซียน
นอกจากได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในเวที ICA European Research Conference
แล้วยังได้ชุดความรู้
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ง า น วิ จั ย ด้ า น
สหกรณ์ จ ากนานา
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ไ ด้ ม า
นํ า เสนอผลงานใน
เวที รวมทั้งได้ข้อมูล
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ข่าวสารที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการวิจัย ตลอดจนทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสหกรณ์
ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ในประเทศไทยให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
2.6 การเชื่อมโยงเครือข่าย
การเดินทางไปเชื่อมโยงเครือข่าย และเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ ได้สาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ในอังกฤษ ภายใต้ Campaign
“Co-operative Good for Everyone” ซึ่ง
เป็นไปในแนวทางของการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
อย่างบูรณาการ ซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของสว.สก.
ตลอดจนการเรียนการสอน ในภาควิชาสหกรณ์
2. ได้ข้อมูลความรู้จากประสบการณ์การวิจัยร่วมกับชุมชน และการให้การศึกษาอบรม ของ
Co-operative College ที่ต้องเน้นเรื่อง แนว
ทางการบริ ห ารจั ด การโซ่ อุ ป ทาน การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน การค้าที่เป็นธรรม และต้องสร้างกระแสให้
คนในสังคมหันมาใช้คุณค่าสหกรณ์นําทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในทิศทางของ Ethical
3 . ไ ด้ รั บ ก า ร ต อ บ รั บ จ า ก Cooperative College สําหรับโครงการความ
ร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกันแบบ Matching Fund โดยทาง Cooperative College (Dr.Linda Shaw) ยินดีจะสนับสนุนภารกิจ
ของสว.สก. และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริการ
ทางวิชาการ รวมทั้งจะเชิญไปร่วมงานสัมมนาวิชาการที่จะจัด ณ
เมืองแมนเชสเตอร์ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2555
4. ได้รับข้อมูลความรู้จาก FairTraders
Cooperatives ณ เมือง Homefirth เกี่ยวกับการจัดตั้งและ
ดําเนินงานสหกรณ์ดังกล่าว ซึ่งมีทิศทางการดําเนินงานคล้ายกับ
โครงการตัวแบบ farmer Shop โดยทางประธานกรรมการและ
ผู้จัดการได้เชิญชวนให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ สมัครเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ และจะได้ประสานงานกันเพื่อทําธุรกิจร่วมกัน โดย
ทั้ง 2 คน ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก
โครงการ Farmer Shop
5. ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทิศทางอนาคตของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธนาคาร อาหาร เสื้อผ้า
ของใช้ อุปโภคบริโภค ที่ให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ตลอดจนได้รับฟังแนวคิดเรื่องการดําเนินงานของ Ethical Bank ที่จะนําไปมาประโยชน์ในภารกิจงานวิจัยที่
กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้
2.7 การนําเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลคุณภาพประเภทแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี ประจําปี 2553 ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “การ
ถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยมาใช้ในงานบริการวิชาการ”
และได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 รางวัลดีเยี่ยม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่าง ๆ
การสร้างตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการของสว.สก. ว่ามีเจตนารมย์สําคัญที่จะให้เกิด
การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ ไปในทิศทางเชิงคุณค่าที่จะช่วย
ยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายของการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
(ปัจจุบันเป็นนโยบายการพัฒนาการสหกรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์การพัฒนาการสหกรณ์
สิ้นสุดปี 2554) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาดังกล่าว สว.สก. จึง
ริเริ่มดําเนินการพัฒนาและให้บริการตัวแบบหลักสูตรฝึกอบรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน
อาจสรุปเกี่ยวกับผลลัพธ์การดําเนินงานได้ดังนี้

2.7.1 ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตัวแบบหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างชํานาญการ
(1)
การขยายผลตั วแบบหลั กสู ตรผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชํานาญการ ไปสู่
การพั ฒนาเป็ นระบบการให้ การศึ กษาอบรมผู้ ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ภายใต้ ภารกิ จของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ (สสท.) ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์
เครดิ ตยู เนี่ ยนแห่ งประเทศไทย จํ ากั ด (ชสค.) ชุ มนุ มสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณ์บริการ
แห่ งประเทศไทย จํ ากัด (ชสบท.) และชุมนุมร้ านสหกรณ์ แห่ ง
ประเทศไทย จํากัด (ชรสท.)
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เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชาติชาย
พุคยาภรณ์) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คุณสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(คุณศุภชัย บานพับทอง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์) ผู้อํานวยการ
สถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ (รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท)
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติ 5 แห่ง โดยมีสักขีพยาน นักสหกรณ์ และ
ผู้มีเกียรติเข้าร่วมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) การก่อเกิดเป็นเครือข่ายเปาบุ้นจิ้น และ
สังคมฐานความรู้ ที่จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพึ่งพาและร่วมมือกัน ของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างชํานาญการ” ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น
260 คน (ข้อมูล ณ กันยายน ปี 2553)
Â สังคมคนเปาบุ้นจิ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
พึ่งพา ร่วมมือกันระหว่างเปาบุ้นจิ้น ในงานคืนสู่เหย้า ที่จัด
ขึ้น ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2551

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเปาบุ้นจิ้น

Â การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ผ่านกลไกวารสารฅนสหกรณ์ การ
เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอ เป็นการนําความรู้
ไปใช้ในการยกระดับการทํางานตรวจสอบกิจการ

ศิษย์เก่าเปาบุน้ จิ้นร่วมเขียนบทความในวารสารฅนสหกรณ์

Â การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งคนเปาบุ้ น จิ้ น ใน Blog
เปาบุ้นจิ้น ผ่านกลไกเว็บไซต์www.cai.ku.ac.th
Blog สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเปาบุ้นจิ้น
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(3) การยกระดับการนํากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการฝึกอบรมผู้นํา
ในขบวนการสหกรณ์

(4) การนําความคิดในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าเพื่อการ
นําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
อาจกล่าวได้ว่า “เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น”
เป็ น เครื อ ข่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ จ ะ
ช่วยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา
สหกรณ์ไปในทิศทางเชิงคุณค่า ด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ ภายใต้กรอบคิดและแนวทาง ใน
คู่มือ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างชํานาญการ ของสว.สก.
คู่มือ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ชํานาญการ

(5) เอกสารเผยแพร่
สว.สก. ได้จัดทําเอกสารคู่มือการฝึกอบรม ออกเผยแพร่ ทั้งในรูปของเอกสาร
ISBN, ISSN และเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
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2.7.2 ผลลัพธ์การดําเนินงานตัวแบบหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง (ผู้นําที่มีคุณค่า)
(1) การขยายผลโครงการหลั ก สู ต รไปใช้ ใ นแผนพั ฒ นาผู้ นํ า สหกรณ์ ข อง
ชุมนุมระดับชาติ และองค์กรกลางสหกรณ์ในระดับภูมิภาค
1) โครงการหลักสูตรผู้นําเชิงคุณค่า : ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจํากัด (ชสค.)
Â พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สว.สก.
– ช.ส.ค. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม
คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
พิธี MOU ทางวิชาการระหว่างสว.สก.-ชสค.
ประเทศไทย จํากัด เป็นผู้ลงนาม
รุ่นที่ 1 :
รุ่นที่ 2 :
รุ่นที่ 3 :
รุ่นที่ 4 :
รุ่นที่ 5 :
รุ่นที่ 6 :

2) โครงการหลักสูตรผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดําเนินการโดย ช.ส.ค.
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สาขาภาคใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น สาขาภาคตะวันออก
จังหวัดเพชรบุรี
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น สาขาภาคตะวันออก
จังหวัดเชียงใหม่
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น สาขาภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น สาขาภาคตะวันออก
จังหวัดขอนแก่น
หลักสูตรอบรมผู้นําสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น สํานักงานใหญ่
(2) การพัฒนา Platform VN&F เพื่อการยกระดับ
การพัฒนาผู้นําเชิงคุณค่า
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการ
บริหารจัดการตัวแบบหลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ได้พัฒนาจากชุดความรู้การวิจัย (4 มิติ ในการสร้าง
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็น 3
เสาหลักการเรียนรู้ ภายใต้ Platform การพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform)
ซึ่งทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ขยาย
VN & F Platform
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ผลนําไปใช้ในโครงการการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สํานักงานปฏิรูปที่ดิน และสํานักงานอาชีวศึกษา
โครงการขยายผลการนําไปใช้ประโยชน์ของ สกว. ภายใต้โครงการความร่วมมือการ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระหว่าง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
อาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ
เกษตรกรรม และธนาคาร
เ พื่ อ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์การเกษตร
การขยายผลไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

การดําเนินการของสถาบันฯ สําหรับโครงการถ่ายโอนความรู้
จากการวิจัยไปใช้ในงานบริการวิชาการ ได้ดําเนินการตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนของแผนที่กลยุทธ์ที่ได้ออกแบบไปในทิศทางของการบูรณาการ
การทํางานสู่ความสําเร็จ ภายใต้ภารกิจสําคัญ 4 ประการ เพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
อาจกล่าวได้ว่า แนวทางปฏิบัติดังกล่าวชี้ให้เห็นกระบวนการ
ทํางานในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมของคนในสังคม (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ในการขับเคลื่อนการทํางาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2) การทํางานอย่างมีแบบแผน ภายใต้แผนที่กลยุทธ์ขององค์กร เริ่มจากการวางแผน
การนําไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการนําไปปรับปรุงเพื่อยกระดับการทํางาน เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์และผลกระทบตามที่คาดหวัง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3) การถ่ายโอนความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
จะไปช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้เงื่อนไขคุณค่าและคุณธรรม
2.8 การนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ปัจจุบันชุดความรู้ของชุดโครงการวิจัยได้นําไปใช้ในการเปิดรายวิชา “การจัดการโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสหกรณ์” ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา (Course Number)
: 01125434
2. จํานวนหน่วยกิต (Course Credit) : 3 (3-0-6)
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3. ชื่อวิชา (Course Title)

: (ไทย) การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
(อังกฤษ) Supply Chain Management in Co-operatives Business

4. คําอธิบายรายวิชา (Course Descriptive) :
แนวคิดพื้นฐานในการจัดการโซ่อุปทาน การพัฒนาโซ่อุปทาน กลยุทธ์ ความร่วมมือ และ
พันธมิตรธุรกิจในการจัดการโซ่อุปทานกรณีศึกษา
Fundamentals of supply chain management, development of supply chain
collaboration strategics and business alternative from supply chain management. Case
studies.
5. สาระสําคัญ / ขอบข่ายเนื้อหาสาระ (Contents) :
บทที่ 1 บทนํา
1.1 เกริ่นนํา
1.2 ความสําคัญของการจัดการโซ่อุปทาน
1.3 ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน
1.4 พัฒนาการของการจัดการโซ่อุปทาน
1.5 องค์ประกอบของโซ่อุปทาน
1.6 กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน
1.7 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
1.8 การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ
บทที่ 2 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
2.1 บริบทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2 กรณีศึกษาโซ่อุปทานในสินค้าที่น่าสนใจของธุรกิจสหกรณ์
2.3 กรณีศึกษาโซ่อุปทานในสินค้าที่น่าสนใจของธุรกิจเอกชน
2.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์และเอกชน
บทที่ 3 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์
3.1 กลยุทธ์ความร่วมมือ (Co-operative strategy) และรูปแบบต่าง ๆ ของพันธมิตรธุรกิจ
3.2 การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ (Trust)
3.3 การสร้างแบรนด์ (Branding)
3.4 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ตามกรอบระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม
(VN&F Platform)
บทที่ 4 ตัวแบบการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ตามกรอบระบบคุณค่า และการค้า
ที่เป็นธรรม
4.1 กรณีศึกษา : ข้าวคุณธรรม
4.2 กรณีศึกษา : ข้าวเกิดบุญ
4.3 กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่าผลไม้
4.4 กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่ายางพารา
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4.5 กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
4.6 กรณีศึกษา : เครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง
4.7 กรณีศึกษา : กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน : ตลาดสุขใจ
4.8 กรณีศึกษา : ตัวแบบร้าน Farmer Shop
4.9 กรณีศึกษา : การจัดการโซ่อุปทานพืชผัก ผลไม้ โครงการหลวง
4.10 กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้บริโภคญี่ปนุ่
บทที่ 5 การถอดบทเรียน : ข้อจํากัด/อุปสรรคการนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจสหกรณ์และแนว
ทางการพัฒนา
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บทที่ 3
อภิปรายผลและแนวทางการวิจัยในระยะต่อไป
การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม” ในระยะที่ 4 ภายใต้กรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform)
เพื่อการยกระดับความสามารถของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์และเครือข่าย ไปในทิศทางของระบบคุณค่า
และการค้าที่เป็นธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีทุนเศรษฐกิจ (แหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก สกว.) ทุนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่ก่อเกิดจากการขับเคลื่อนการวิจัยมากว่า 10 ปี และ
ทุนความรู้ที่สั่งสมจากประสบการณ์งานวิจัย (การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า 4 มิติในการสร้างผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงและกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม) นั้น ทําให้ชุดโครงการวิจัยฯ มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามข้อสรุปในเวทีถอดบทเรียนระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในที่นี้จะ
ได้สรุปให้เห็นสถานการณ์ของผลลัพธ์การขับเคลื่อนการวิจัย ณ สิ้นสุดระยะที่ 4 ดังนี้
3.1 ผลการขับเคลื่อนสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์สู่การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา การขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยซึ่งปัจจุบัน
คือ ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 4 ซึ่งได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธานที่มุ่งนําคุณค่าสหกรณ์ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมกับภาคีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้นําสหกรณ์/ชุมชน เพื่อสร้างระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการขั บ เคลื่ อนการวิ จั ย ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วอาจสรุ ป ให้ เ ห็ น เป็ น ขั้ น ตอนของการ
ขับเคลื่อน ซึ่งอาจจําแนกเป็น 6 ระยะ (รูปที่ 3.1)
ระยะที่ 1 : การประเมินสถานการณ์และการวางกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
การริเริ่มการวิจัยในปี 2543 นําไปสู่การประเมินสถานการณ์แวดล้อมของ
การสหกรณ์และการวางกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาในทิศทางของการ
ขับเคลื่อนการสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์ โดยมีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นแกนนําและใช้กลไก
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิจัย นักสหกรณ์ และผู้นําชุมชน
ระยะที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้จากชุดความรู้การวิจัยในขั้นตอนแรก ได้นําไปใช้ใน
การยกร่างแผนแม่บทในการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2546-2549) และแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็นกรอบนโยบายที่เป็นจุดเปลี่ยนในเชิงกรอบคิดและแนวทางการพัฒนาการสหกรณ์ไทยที่ได้นําเอา
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คุ ณ ค่ า สหกรณ์ (สหกรณ์ เ ชิ ง อั ต ลั ก ษณ์ ) และถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของขบวนการเปลี่ ย นแปลงการ
พัฒนาการสหกรณ์ไทยที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งรัฐมีมุมมองว่า สหกรณ์เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ในขณะที่ขบวนการขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย มีมุมมองว่า สหกรณ์เป็น
กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ในมิติของการเป็น
องค์กรอิสระ (Autonomous) และพึ่งพาตนเอง (Self help organizations)
การขับเคลื่อนการนําคุณค่าสหกรณ์ภายใต้ชุดโครงการฯ ยังได้นําไปสู่การ
ปรับปรุ งกฎหมายสหกรณ์และการสร้างเครือข่ายทรัพยากรมนุ ษย์ที่ ตระหนั กในคุณค่าสหกรณ์
ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้นําสหกรณ์/ชุมชน การพัฒนาระบบ
การเรี ยนรู้สําหรับ ผู้นําสหกรณ์ /ชุม ชน ซึ่ งเป็น โครงสร้ างพื้น ฐานที่จําเป็น สําหรับการพัฒนาการ
สหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์
ระยะที่ 3 : การสร้างนวัตกรรมเกื้อหนุนการพัฒนา
การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัยฯ ในระยะต่อมาได้นํามาซึ่งชุดความรู้และ
นวัตกรรมความคิดที่เกื้อหนุนการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ได้แก่ ชุดความรู้การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า
4 มิติในการสร้างผู้นําเชิงคุณค่า ซึ่งได้ขยายผลไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์ ตัวแบบเครือข่าย
ตัวแบบธุรกิจ และตัวแบบผู้นําเชิงคุณค่าอย่างกว้างขวางทั้งในเชิงพื้นที่ และการเชื่อมโยงเครือข่ายใน
กลุ่มสินค้ายุทธศาสตร์
ระยะที่ 4 : การพัฒนา Platform การขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรมในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนากรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform)
และกรอบการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกรนั้น ได้นําไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคี
พันธมิตร ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด (ชสค.) ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และขบวนการสหกรณ์
ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสหกรณ์ใน
เชิงอัตลักษณ์อย่างกว้างขวาง การถอดบทเรียนร่วมกันในเวทีเรียนรู้ และการขับเคลื่อนการวิจัยได้
นํ า ไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ย นกระบวนทัศ น์ ผู้ นํา – ฝ่ า ยจั ด การสหกรณ์ / สถาบั น เกษตรกร/ชุ ม ชน และ
ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ได้ก่อเกิดเป็นสังคมฐานความรู้ที่มีจิตสํานึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” ที่จะ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 5 : ขบวนการขับเคลื่อนอย่างมีเอกลักษณ์
อาจกล่าวได้ว่าการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการฯ ร่วมกับเครือข่าย
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ปณิธานร่วม “การนําคุณค่าสู่การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”
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นั้น ได้ ห ล่ อ หลอมให้ เ กิ ดคุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ได้ แ ก่ “การทํ า งานอย่ า งมี น้ํ าใจ ใส่ ใ จใน
วิสัยทัศน์ รับผิดชอบ และมององค์รวม”
ระยะที่ 6 : การนําคุณค่าและการสร้างทางเลือกแก่คนในสังคม
ผลการขับเคลื่อนสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์ได้ก่อให้เกิดผลผลิตงานวิจัยใน
รูปแบบของแบรนด์สินค้าเชิงคุณค่า ตัวแบบผู้นํา ตัวแบบสหกรณ์ ตัวแบบเครือข่าย ตัวแบบกลุ่ม
ธุรกิจ ตัวแบบตลาด ตัวแบบศูนย์เรียนรู้ วารสารฅนสหกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานประกาศ
เกียรติคุณ เครือข่ายเปาบุ้นจิ้น หลักสูตรเรียนรู้เชิงคุณค่า และตัวแบบร้านค้าปลีกทางเลือก Farmer
Shop ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และบริบทในการนําคุณค่า ตลอดจนเป็นทางเลือกให้แก่คนในสังคม
เพื่อลดอุปสรรคการเข้าถึงแหล่งทุน เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงตลาด และการแก้ปัญหาความยากจน
บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน

รูปที่ 3.1 การขับเคลื่อนสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์ส่รู ะบบคุณค่าและการค้าทีเ่ ป็นธรรม
3.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
กับประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ในที่นี้จะได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯ กับประเด็น
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
แนวทางการพัฒนา :
1. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
2. ยกระดับการสร้างศักยภาพรายได้แก่เกษตรกร
3. เข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
4. กระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. พัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านการผลิตและบริหารจัดการ
6. พัฒนาการใช้ประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
7. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมด้วยบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ม่งุ สู่ความยั่งยืน
8. สนับสนุนการระดมทรัพยากรในชุมชนเพือ่ การพัฒนา
9. เปิดพื้นที่การเรียนรู้แสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างสร้างสรรค์
10. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง
11. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
12. รณรงค์กระตุ้นจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนคืนกลับสู่สังคมอย่างชัดเจน
13. ให้ภาคธุรกิจจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานทีแ่ สดงถึงความจริยธรรมกิจกรรมเพื่อ
สังคมเพื่อเผยแพร่
14. สร้างค่านิยมใหม่ทีย่ อมรับร่วมกันบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม
15. รณรงค์ให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชือ่ ค่านิยม และระบบคุณค่า
16. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึกทีถ่ ูกสร้างแก่เยาวชน ประชาชน
17. การพัฒนาสือ่ สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผ้รู ับสื่อมาร่วมเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาแรงงานภาคเกษตรกรโดยจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ จิตสํานึกและแนวจูงใจเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอย่างมีศักดิศ์ รี
2. การพัฒนานักวิจัย สร้างเครือข่ายนักวิจัยใน-ต่างประเทศ
3. การต่อยอดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชือ่ มโยงความรู้ใหม่กับภูมปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรม
ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสินค้า-บริการ
4. สร้างจิตสํานึกประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. สร้างค่านิยมให้มีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคทีร่ บั ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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6.
7.
8.
9.

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสื่อสารสังคมในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในระดับชุมชน/ประเทศ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เวที
เรียนรู้เครือข่ายสารสนเทศ
10. พัฒนาองค์ความรู้จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
11. สนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชน/สหกรณ์
12. การจัดการเรียนรู้ ถอดองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ
13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ
14. สร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในนวัตกรรมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนทีใ่ ห้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
2. การวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมบทบาทของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชน และเกษตรกร
4. สนับสนุนการบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้า
เกษตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและพลังงาน และคง
ความเป็นผู้นําด้านการเกษตรของโลกในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
5. สนั บ สนุ น การใช้ ส ารชี ว ภาพให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และสร้ า งความ
ปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. รณรงค์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรใช้สารเคมีการเกษตรอย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ
7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องผ่านศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครือข่ายเกษตรกรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
8. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
9. สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า
10. สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ มี โ อกาสทางการตลาดและเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน
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11. สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการนําองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
12. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล
13. สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผ้บู ริโภค
14. ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบ
สินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับ
สถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่เป็นธรรม
15. สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
ภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ของสินค้า เพื่อลดความสูญเสีย และต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
16. การจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของภาคเกษตรและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการ
ผลิตและตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
17. ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นหลักประกันทั้งทางรายได้ให้กับเกษตรกรและความมั่นคงด้านวัตถุดิบแก่
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร
18. พัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
19. สร้างแรงจูงใจเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีจิตสํานึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถี
ครอบครัวที่อบอุ่น ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างครบวงจร
20. พัฒนาสถาบันเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านการตลาด
และการบริห ารจัดการ ด้ วยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จ
21. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนําเข้า
สิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่ มี ต้ น ทุ น ต่ํ า โดยสนั บ สนุ น การปรั บ ตั ว และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยอาหารของสินค้า
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22. ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรอินทรีย์
23. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน
24. การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในมิติต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณค่าต่อการบริโภค
25. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชน
บริเวณใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง
เช่น ตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร
26. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมื อในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
27. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงานโดยให้
ความสําคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร
28. สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
29. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นอาหารและพลั ง งานตั้ ง แต่ ก ารผลิ ต
การตลาดไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาสินค้าทีมีเครื่องหมายการค้าของตนเองที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานมีการ
วางระบบการขาย และการกระจายสินค้าอย่างครบวงจร ด้วยการสนับสนุนการใช้
กลไกการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
2. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานปัญญา
3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้สามารถเติบโตได้อย่างมี
คุณภาพ
4. พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้
5. เพื่อร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการที่เกีย่ วเนื่องในพื้นที่
ตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
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6. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้
สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตามกฎระเบียบใหม่ของโลก
7. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ต ามแนวทางเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ มี ก าร
เชื่อมโยง และทํางานร่วมกันอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนของธุรกิจสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
8. พัฒนาทัก ษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะวิ สาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
9. สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ส ามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ วดล้ อ มภายในและ
ภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
10. สร้ า งความตื่ น ตัว และความตระหนั ก ของธุ ร กิ จ ทุ ก ภาคส่ ว นถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ และ
ยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและเชื่อมโยงการผลิตกับวิสาหกิจ
12. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ผู้ประกอบการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน
13. สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน
และสหกรณ์ทุกระดับ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน
14. สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย และส่งเสริมการ
ออมโดยเฉพาะภาคครัวเรือน
15. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มมี
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา :
1. พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
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ในเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถะในการแข่งขันในระบบเสรี
เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการได้ประโยชน์จากความเป็นเสรีท้ังด้านการค้า
การลงทุนและบริการ
2. สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ
เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการ
เปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
3. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระดับประชาชนโดยผ่านการเชื่อมโยง
เครือข่ายทางชุมชนและวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย เพื่อสร้าง
ความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา :
1. ส่งเสริมภาคเอกชนให้ดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมการทําการเกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุล
3.3 แนวทางการวิจัยในระยะต่อไป
เพื่อสนับสนุนแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การดําเนินการชุด
โครงการวิจัยในระยะต่อไป จึงเห็นควรที่จะใช้ชุดความรู้ตามกรอบระบบคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรม (VN & F Platform) ขยายผลการดําเนินการร่ ว มกั บ ภาคี พั น ธมิ ต ร ทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ ร่ ว มกั บ
องค์กร/ชุมชน เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/สถาบันเกษตรกร ในแนวทางของการหา
คําตอบว่า ทําไม และอย่างไร จึงต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม โดยจะ
ดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพและ
สถานภาพของกลุ่ม/องค์กร ได้แก่ ตัวแบบกลุ่มเกษตรกร ในแนวทางการยกระดับความสามารถ
การผลิตในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ SMEs
และOTOP ในแนวทางของการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ตัวแบบ
เครือข่ายคุณค่ าและกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า ในแนวทางของการบริหารจั ดการโซ่อุปทานอย่าง
บูรณาการ ตัวแบบตลาดชุมชน ในแนวทางของการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและวิถีการบริโภคแก่
ผู้ผลิตและผู้บริโภค และตัวแบบ Farmer Shop ในแนวทางของการปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานสู่โซ่คุณค่า
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ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป โดยคาดหวังว่าได้ชุดความรู้และนวัตกรรมที่จะใช้ในการขยาย
ผลการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาคีพันธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการโซ่อุปทานมาเป็นโซ่คุณค่าในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

รูปที่ 3.2 ข้อเสนอสําหรับแนวทางการวิจัยในระยะต่อไป
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ภาคผนวกที่ 1
รายงานการประชุมชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 กรกฎาคม 2553-30 มิถุนายน 2554)

รายงานการประชุม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ที่ทําการกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
อ.หันคา จ.ชัยนาท
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามทาง รศ.จุฑาทิพย์ และ
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา/ปัจจัย ร่วมกันในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ที่ทําให้เกษตรกรมีหนี้สิน ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของ
กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ดังนีฃ
• วิเคราะห์ถึงสภาพพื้นที่บ้านคลองใหญ่ โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มี
อาชีพเลี้ยงสัตว์และทําการเกษตร สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงได้แก่ วัว/ควาย แพะ เป็ด และไก่ ส่วนอาชีพ
ทําการเกษตรนั้น พืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากในพื้นที่ได้แก่ ข้าว อ้อย และข้าวโพด ซึ่งพบว่าปัญหา
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่น้นั เกิดจาก
1. ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนพื้ นที่ในการประกอบอาชีพ โดยในปัจ จุบัน นี้
กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เช่าพื้นที่จากนายทุนในการประกอบอาชีพ
2. ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ํา โดยน้ําที่ใช้ในการทําการเกษตรนั้นมาจาก 2
แหล่ ง ได้ แ ก่ น้ํ า ที่ ม าจากการชลประทาน และน้ํ า ฝนที่ มี ต ามฤดู ก าล ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหาน้ําไม่เพียงพอในการทําการเกษตร
3. ปัญหาที่เกิดจากวัชพืช แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ที่ทําให้ต้องมีการใช้ยากําจัด
ศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงในปริมาณสูง
4. ปัญหาที่เกิดจากการมีต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น มีการจ้างรถไถนา รถเกี่ยว ปุ๋ย
ที่มีราคาแพง เป็นต้น ซึ่งทําให้เกษตรกรมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงมากเมื่อเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้
5. ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
6. ปัญหาที่เกิดจากทางด้านการตลาด ผลผลิตมีราคาตกต่ํา

1-1

จากปัญหาที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันนั้น สมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ และให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นถึงแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีการหารายได้เสริม เปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดต้นทุน
การผลิต เช่น ทําปุ๋ยชีวภาพใช้เอง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มที่มี ทั้งหมด 12
กลุ่มย่อย ได้แก่ ไพรนกยูง หนองน้อย หนองแซง สุขเดือนห้า บ้านเชี้ยน เด่นใหญ่ เนินขาม นางลือ
สามง่าม กระบอกเตี้ย หัวยูง และมะขามเฒ่า มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 200 คน โดยทางกลุ่มนั้นได้
มีการร่วมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ มีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกัน คือการลดต้นทุน เพิ่ม
รายได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ได้มีปฏิญญาบ้านคลองใหญ่ร่วมกันคือ
คือ จะรวมพลังมุ่งมั่นใช้ปัญญาแก้ปัญหาหนี้สิน เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่อย่างยั่งยืน โดยอยู่บน
พื้นฐานของการพึ่งตนเอง ร่วมมือกันฟื้นฟูอาชีพ รวมกลุ่ม รักษาทรัพย์สินในพื้นที่ ซึ่งได้มีภารกิจ
ร่วมกันดังนี้
1. สัจจะออมทรัพย์วันละบาท
2. ส่งเสริมการใช่ป๋ยุ อินทรีย์
3. แก้ปัญหาหนี้สิน
4. โครงการเลี้ยงโค
5. การมีศูนย์เรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีแปลงทดลองการปลูกพืชโดยใส่ป๋ยุ อินทรีย์
หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่กันอย่าง
กว้างขวาง พร้อมทั้งได้มีการแจกแบบสอบถามสําหรับสมาชิกองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ โดย
เป็นคําถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เกี่ยวกับการทําการเกษตร ซึ่งทาง คุณสวิด แสง
ตะคร้อ ประธานกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ จะทําการเก็บรวบรวม และนําส่งทางไปรษณีย์
มายังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยของชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าทีเ่ ป็นธรรม ระยะที่ 3
วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร SM Tower พญาไท
ผู้มาประชุม
1. ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
3. คุณเอ็นนู
ซื่อสุวรรณรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
4. ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
5. รศ.นที
ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
6. ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจเกษตรและตลาด สกว.
7. ดร.ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม เจ้าหน้าที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. นางสาวอังคณา ใจเลี้ยง เจ้าหน้าที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
12. นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ สว.สก.
13. นางสาวธราภรณ์ ศรีงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สว.สก.
14. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย สว.สก.
15. นายสนธยา สีแดง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ สว.สก.
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ อํา นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ กล่ า วนํ า เสนอ
สรุปผลงานวิจัยสําหรับชุดโครการ ฯ ระยะที่ 3
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คําแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย การค้าที่เป็นธรรม 7 ข้อมาจากที่ไหน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เครือข่ายการค้าที่เป็นธรรมทั่วโลก และมีข้อตกลงร่วมกันใน
เครือข่าย เป็นรูปของเครือข่ายพันธมิตรที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เป็นกลยุทธ์หาความรู้ร่วมกัน
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ควรชี้จุดนี้อย่างชัดเจน หากมีเน็ตเวิร์คลักษณะนี้ในระดับโลก
และเข้าไปร่วม
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ เรื่อง fairtrade ทําในรูปขแงระบบการค้า เวลานี้เข้าไปใน
ซุปเปอร์มาเก็ตจะเห็นสินค้าในอีกระดับราคาหนึ่ง นั่นคือ การ set ให้เกิดการทํา fairtrade นํา
หลักการมา ต้องมีตลาดเพราะหากไม่มีตลาดจะไม่ประโยชน์ ซึ่งหากจัดทําได้จริงจะทําให้สินค้าไปใน
ระดับโลก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จากไปดูงานที่ประเทศอังกฤษ กระบวนการ fairtrade ของ
เรายังไม่สามารถไปถึงระดับโลก ในระยะเวลา 10 ปีอย่างแน่นอน กระบวนการ fairtrade ที่เป็นระบบ
การค้า จะต้องมีระบบ แต่ในเมืองไทยเราพัฒนาคน คนที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเราจะปลูกจิตสํานึก เป็น
ลักษณะการทดลอง การเชื่อมโยงจิตสํานึกผู้ผลิตกับผู้บริโภค
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ การสร้างวินัยประชาชน ชุมชน ในเมืองไทย ทําได้หลาย
กลุ่มแล้ว เพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ปฏิบัติทางด้านการเกษตร แต่ไม่เอาความสําเร็จของคนที่เคยทําได้
แล้วมาบอก คนก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไร แต่ถ้าทําความสําเรจของผู้อื่นแล้วมาบอกต่อ คนจะสนใจที่
จะทํา เป็นการทําเพื่อตัวเอง และทําเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย Fairtrade ไม่น่าจะติดกัน ถ้าติดกันเป็น trademark การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าแก่เกษตรกรและได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีโครงสร้างการกระจายสินค้าได้อย่าง
เป็นธรรม กรณีของ supply chain ถ้าอยู่ล่างสุดจะถูกเหยียบ ไต่โซ่ที่ 1 โดยการรวบรวมผลผลิต จะมี
การต่อรองเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการคัดเกรด มูลค่าจะเพิ่มขึ้นอีก และเมื่อมีการรับรองสินค้า ราคา
สินค้าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ามูลค่าจะเพิ่มตามขีดความสามารถ แต่ปัญหาอยู่ที่เราไม่เคย
ทําให้เกษตรกรเก่ง มามองในชุดโครงการ key effect ของการทําโครงการ คือ การให้เกษตรกรเก่ง
เก่งจากข้างใน ทั้งมุมของการมีจิตสํานึก และสะท้อนที่ระบบจัดการ เมื่อจัดการได้จะมีการกระจาย
รายได้ และลงไปที่สมาชิก
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร มีความเห็นด้วยเรื่องชื่อที่ Fairtrade ถ้าติดกันจะเป็นศัพท์
จําเพาะ จริงแล้วคํานี้ค่อนข้างกว้างขวาง
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ การทําธุรกิจเกษตรในปัจจุบันเช่น การทําระบบอินทรีย์ไป
หาสมาชิก เอาระบบ Contact farming ไป แล้วให้เกษตรกรทําและทําไม่ได้ตามนั้น เรื่องข้าวคุณธรรม
อาจารย์จุฑาทิพย์ได้นํากิจกรรมเข้าไป ผ่านกระบวนการปฏิบัติ จะทําอินทรีย์ได้ต้องมีศีลธรรม ไม่
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โกหก สร้างกลุ่มเพื่อเพิ่ม Value added เกิดผลลัพธ์ที่ดี เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่อยทําไป
แล้วจะเกิดการเห็นตัวอย่าง
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย การทํางานของเกษตรกร รัฐทําในลักษณะเอาน้ําไปรด โดยไม่ดู
ว่าเค้ามีต้นทุนอะไรอยู่ คิดอะไรก็ไปบอกให้เกษตรกรทํา เป็นระบบบังคับ แนวที่ชุดโครงการทํา เป็น
การทํางานกับเกษตร ทําให้เกตรกรเห็นโอกาส จะคว้าหรือไม่อยู่ที่ตัวเกษตรกร ถ้าต้องการเราจะมี
การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านช่องทางการตลาด ที่สําคัญ คือ เกษตรกรต้องฝึกตนเอง น้ําหนัก
ของการทํางานในขณะนี้ของหน่วยงานต่างๆ อยู่ที่ผู้ช่วย ไม่ได้อยู่ถูกช่วย จะทําให้เกษตรกรไม่ได้
ปรับเปลี่ยน แต่โครงการนี้มีความพิเศษ คือ การดูจากสิ่งที่ตัวอย่างทําแล้วเกิดการเรียนรู้ และเน้นที่
เรียนรู้มากกว่าการให้ จริงแล้วมีหน่วยงานที่ทําเรื่องการหาปลากินเอง แต่ไม่มีการต่อติดของ 2 มิติ
คนส่วนใหญ่ชอบทํางานในมิติของสวัสดิการที่รัฐมอบให้ เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา คุณอํานวย ปะติเส
ได้มีการทําบัญชีครัวเรือน และได้กล่าวว่า เกษตรมีความสามารถเป็นเกษตรกรในฐานะผู้จัดการ
ฟาร์ม ทําเรื่องจิตสํานึกไปพร้อมๆ กัน สิ่งที่โครงการนี้สามารถให้คําตอบได้จริงๆ เมื่อเกษตรกรรู้จัก
ครัวเรือนตนเอง ทราบต้นทุน ผลผลิตเป็นอย่างไร และจะเริ่มมีการวางแผนการตลาด แผนธุรกิจ ถ้า
สามารถต่อเชื่อมจะเกิดเป็นรูปธรรมได้ จากเดิมรายได้เป็นเท่าไหร่ และมีการเปลี่ยนแปลงหลังการ
จัดทําเท่าไหร่
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ตัวอย่างโครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า : กรณี
สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย การกระจายตัวของสมาชิก เริ่มจากสร้างภาพฝันว่าตนเองต้องการอะไร
และจะดํ า เนิ น การอย่ า งไรภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ ง หากต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงต้ อ งมี ก ารปรั บ
โครงสร้ าง จะคิ ด ใหม่ ต้ อ งมี แ ผนงาน และได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ย นและ มี ก ารเก็บ แบบสอบถามเป็ น
ฐานข้อมูล ซึ่งจะมาเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ เก็บข้อมูลเรื่องฐานการผลิต ทรัพยากร ที่ดิน
แรงงาน ฯลฯ และเรียนรู้ได้ว่า สมาชิกในกลุ่มมีพื้นที่ทํานวนเท่าไหร่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดย
แบบสอบถามเกิดการการเรียนรู้ระดมความคิดร่วมกันว่าฐานข้อมูลต้องการทราบอะไรบ้าง
โครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์มีจํานวนเยอะมาก แต่ไม่มีตลาด
แน่นอน จึงได้มีการหาช่องการตลาดใหม่ เช่น ไปรษณีย์ไทย จํากัด นําสินค้าสหกรณ์ หรือสินค้าชุมชน
ไปจําหน่ายได้จํานวน 39 รายการ ข้าวคุณธรรม ผู้บริโภคติดใจในแบรนด์ข้าวคุณธรรม และนําไปลง
ในแคตตาล็อกสินค้า 108 SHOP ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ นําสินค้าสหกรณ์มาวางขาย และทางหัวหน้า
โครงการสอนทํา PACKAGE เครื่องสังฆทานเพื่อเพิ่มมูลค่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องมีปลาย
น้ํา
โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2 เป็นการทํา GAP แบบมีจิตวิญญาณ และขยาย
จากสหกรณ์เขาคิชกูฎ จํากัด ไปยังสหกรณ์การเกษตรอื่นๆ สหกรณ์ทําแผนกับเกษตรกร และมีบริษัท
มารับซื้อ สามารถอัพราคาได้อย่างมาก
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ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ สหกรณ์มักจะมีการค้านอกลู่นอกทาง ล้ง คือ ผู้ส่งออก จะ
เป็นการเปิดทางให้เกิดการทุจริต สินค้าที่รวบรวมได้คุณค่าน้อยมาก ถ้ามาจัดการให้ถูกจะเพิ่มมูลค่า
ได้มาก การสร้างโรงงานแปรรูปจากรัฐ จะทําให้เกษตรฝึกฝนตนเอง
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ประเด็นที่ไปปักกิ่ง บริษัทริชฟิวแนะนําให้ไปตลาดกลางซิม
ฟาตี้ ทางนั้นอยากได้ผลไม้ไทยมาก แต่ทางเค้ายังไม่ไว้ใจสหกรณ์ ขาดผู้ส่งออก ส่วนนี้เป็นการขยาย
ผลในส่วนของเครือข่าย รัฐนําโรงงานมาลง แต่เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความรู้ ล้งที่มาจัดตั้ง มี
แรงงานเป็นคนในสหกรณ์ เพราะจะได้ตรงตามความต้องการของบริษัท
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย นี่คือกระบวนการของการจัดการ เกษตรกรกําลังเป็นนักคัด ไต่
จากโซ่ล่างสุดขึ้นมาหลายระดับ ผู้ประสานงานควรเก็บรายละเอียดของส่วนนี้ไว้ เพราะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงคนธรรมดาให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และใช้ระยะเวลาไม่มาก และสามารถเพิ่ม
มูลค่าสินค้าได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท แรงดึงกับแรงดัน แรงดึง คือ ผู้ประกอบการต้องการสินค้าที่
มีคุณภาพ GAP เกิดจากเกษตรกรทําด้วยตนเอง ผู้ประกอบการพึ่งพาอาศัยกัน
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดน่าสนใจมาก ผลไม้เน่าได้ ทาง
บริษัทลงไปเอง สังคมไทยมีปัญหาเรื่องการทุจริต รอยต่อส่วนนี้เป็นช่องว่างของสังคมไทย ถ้าเสริม
GAP เข้าไปตรงที่ช่องว่างนี้ได้จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สร้างผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ ทําให้เกษตรกรมีความเป็นมือ
อาชีพมากขึ้น และเชื่อมต่อพันธมิตรธุรกิจ นวัตกรรม Coop to Coop เป็นตัวแบบเรื่องการบริหาร
จัดการสหกรณ์ ต่อไปโครงการเครือข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง ณ เวลานั้นมันสําปะหลังจะเป็นพืช
อาหารหรือพืชพลังงาน จึงได้มีการจัดเวทีเรียนรู้เพื่อหาเป้าหมายที่จะดําเนินการจัดการ การทํางาน
มีอุปสรรคพอสมควร เนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาจํานวนมาก การทํางานในปีแรก เกิดโซ่
อุปทาน มีการทําลานมัน และได้เรียนรู้ว่าเมื่อทําลานมัน เก็บผลลิตได้ 30% จึงแก้ปัญหาโดยการเช่า
ลานมันเอกชน และบริการสมาชิกได้มากขึ้น และได้เจรจากับอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการต่อเนื่อง
โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 1 ผจก.มีจิตสํานึกที่ต้องการให้เกษตรกรเป็น
อิสระ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ได้มีการจัดทําฐานข้อมูล และได้ทําสวนต้นแบบ จํานวน 3
สวน เช่น การปลูกพืชแซม เลี้ยงสัตว์ในสวนยาง ไม่ต้องลงทุนใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการดําเนินการ
ต่อเนื่อง ได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยมีวิสัยทัศน์ ศูนบ์บริการสมาชิกและชุมชน มุ่งพัฒนาธุรกิจ
ยางพาราสู่สากล ในระยะยาวมีความต้องการจะทํา Coop to Coop ที่ประเทศจีน จากการไปดูงานที่
ประเทศจีน ทําให้ทราบว่าสหกรณ์ที่ประเทศจีนได้มีการจัดตั้งบริษัท แต่ทางจีนได้เชิญเข้าทาเข้าร่วม
การอบรม และได้ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ งยางคอมปาวด์ จากการดูง านที่ บ ริ ษั ท ยู โ รม่ า รับ เบอร์ ที่ ป ระเทศ
มาเลเซีย ซึ่งยางคอมปาวด์เป็นยางที่นํามาทําล้อรถยนต์ต่างๆ ส่งออกไปประเทศจีน กลุ่มธารน้ํา
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ทิพย์มีการขาดทุน มีความเสี่ยง มีการทําธุรกิจขายล่วงหน้า ยางมีราคาผันผวน ข้อตกลงความ
ร่วมมือเพื่อบริหารความเสี่ยงมีการจัดทําแผนธุรกิจ รัฐส่งงบให้มีการสร้างโรงงานยางคอมปาวด์
ผู้จัดการย่านตาขาวปรับแปลนโรงงานสร้างยางคอมปาวด์ให้สามารถทําอย่างอื่นได้อีกด้วย การ
นําเสนอข้อมูลใดๆ ก็ตามต้องมีฐานข้อมูล มีการจัดทําแผนธุรกิจ ต่อตลาดให้เป็น สร้างแบรนด์เป็น
ไทยให้ได้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท โครงการเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร จากการทํางาน 1
ปี กาแฟ 3 in 1 ขายแล้วไม่ได้ราคามากนัก สิ่งที่เจอ คือ การมีเชื่อโรค และนําดินไปตรวจที่หน่วยงาน
ทําให้ทราบว่ามีปัญหาอะไร และได้มีการจัดทําสวนต้นแบบเพื่อเรียนรู้ มีการใส่ปุ๋ยเคมีจํานวนมาก
กระบวนการเรียนรู้ คือ กรรมการไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลย สหกรณ์น้ีมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นแกนนํา
เครือข่ายกาแฟที่ดีที่สุดสู่ ผู้บริโภค มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ มีการเก็บฐานข้อมูลได้ท้ังหมด 815 ชุด
ได้เกิดการเรียนรู้กับชาวสวน
โครงการกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน เป็นโมเดลที่เป็นตัวอย่างอย่างแรกเป็นรูปแบบกลุ่ม
ธุรกิจ ใช้จิตวิญญาณสหกรณ์ ผู้บริหารสวนสามพรานเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานวิจัยเอง มีการ
ทําแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ขณะนี้เริ่มขายแพ็คเกจโชว์ และเริ่มพัฒนาศูนย์เรียนรู้ มีปฏิทินกิจกรรม
ใส่ Input อะไรเข้าไป เช่น โรงเรียนในสวนสามพราน และมี process ต่างๆ และหวังว่า output คือการ
สร้างเครือข่ายในอําเภอสวนสามพราน ผู้ใหญ่ไชยวัฒน์เป็นกลุ่มในเครือข่าย จะนําสวนผลไม้มาต่อ
กัน และนําคนที่เข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เข้ามาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ โรงแรมให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนเข้ามาทานอาหารในโรงแรม กลุ่มวัดไร่ขิง เอาเรื่องเกษตรอินทรีย์มารวมตัว กลุ่มผู้ปลูกข้าว
อําเภอวัดสิงห์ เกษตรกรกว่า 200 ชีวิต เป็นโรคตาโปน รัฐให้งบมาก็ดีใจ แต่ยิ่งทํายิ่งจน ประเด็นนี้ยิ่ง
ทําให้หนี้สะสม และเกิดปฏิญญา คือ 1. การทําปุ๋ยชีวภาพ 2. หาตลาด 3. ความรู้ กลุ่มเกษตรยั่งยืน
เป็นเครือข่ายของเกษตรอินทรีย์ มี 2500 กลุ่ม ผู้บริหารโรงแรมสวนสามพรานรุ่นนี้มองคนข้างล่าง
แต่อย่าคิดขายเพียงอย่างเดียว ต้องมองเรื่องคุณภาพ แต่ทุกคนยอมรับว่าไม่รู้เรื่องเกษตรอินทรีย์
จริงๆ มีการจัดทําแผนอย่างชัดเจน แบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากๆ คือ ข้าวคุณธรรม ชาวนาผู้
ปลูกมีจิตสํานึก และข้าวเกิดบุญ
จากการประเมินโครงการย่อยแบบเมทริกซ์ 2 มิติ มิติการก่อรัดตัวว่าลึกมากน้อยแค่
ไหน มีโครงสร้าง ระเบียบ ระบบ แผนธุรกิจ และอีกมิติคือผลลัพธ์การปฏิบัติงานตามแผนงาน จาก
การประเมิน ยางพารากับผลไม้ อยู่ในระดับ ดี ส่วนกาแฟชุมพร มันสําปะหลัง กระจายสินค้า ระดับ
ปานกลาง
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปรายงานการประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.30-20.00 น.
ณ ห้อง 214 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รศ.จุฑาทิพย์
คุณธนณฐ์วรรธ์
คุณรุ่งอรุณ
คุณทัศนีย์
คุณจีรนันท์
คุณประเวช
คุณอุรา
คุณสายสุดา
คุณณัฐพร
คุณธราภรณ์
คุณผุสดี

ภัทราวาท
แสงหวัง
เชาวกรกุล
จัตุกูล
เลาวัชรากูล
จันทร์จํานงค์
มะลา
ศรีอุไร
ชโลธร
ศรีงาม
กลิ่นเกษร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
รองประธานเครือข่ายฯ
เลขานุการ สกก. บุรีรัมย์ จํากัด
จนท. สกก.ปราสาท จํากัด
รองผู้จัดการฝ่ายบริหารฯ
กรรมการ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการ และคุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง หัวหน้า
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย พร้อมคณะทํางาน ได้ร่วมประชุมหารือถึง
แนวทางในการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากระยะที่ 1 โดยที่ประชุมได้มี
การหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เป้าหมายของการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 2 นี้ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบ
รนด์ “ข้าวเกิดบุญ” ให้อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจข้าว
หอมมะลิของเครือข่ายฯ ภายใต้โซ่อุปทาน และศึกษาหาแนวทางในการรักษามาตรฐานข้าวหอม
มะลิสหกรณ์ไทย โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้เพื่อให้แบรนด์ข้าวเกิดบุญอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค
และเกิดระบบธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร ซึ่งใน
ระยะที่ 2 นี้ จะมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายทั้งสิ้นจํานวน 15 สหกรณ์ ได้แก่
1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
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3. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
4. สหกรณ์การเกษตรปราสาทจํากัด จังหวัดสุรินทร์
5. สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์
6. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด จังหวัดมหาสารคาม
7. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์
8. สหกรณ์การเกษตรนางรอง จํากัด จังหวัดบุรีรัมย์
9. สหกรณ์การเกษตรโพนทองจํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
10. สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตน์จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
11. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่งจํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
12. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
13. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
14. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมสิ ี่ จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
15. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า จํากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
2. สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานในระยะ 6 เดื อ นนี้ ทางเครื อ ข่ า ยจะต้ อ งดํ า เนิ น งาน
โครงการภายใต้แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานเครือข่าย ที่ประกอบด้วย การบูรณาการทํางานร่วมกัน
ของภาคีเครือข่าย แผนการส่งเสริมการผลิตแก่เกษตรกร โดยมีโครงการนนําร่องของภาคีเครือข่าย
สหกรณ์ 15 แห่ง และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อจํากัด การบริหารจัดการเครือข่าย การจดทะเบียน
การค้าและข้อเสนอสําหรับแนวทางการทําธุรกิจร่วมกันของเครือข่ายฯ
3. การดําเนินงานโครงการจัดทําฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายสหกรณ์ โดยให้มีสหกรณ์
นําร่องก่อน 6 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ
จํากัดสหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง
จํากัด และสหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด โดยจะทําการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกพันธุ์ข้าวที่ใช้ ปัจจัย
การผลิต ปริมาณผลผลิต โรคแมลง ภูมิสังคม ภัยธรรมชาติ การเตรียมแปลง การเก็บเกี่ยวหลังการ
ผลิต และโครงการของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ประวัติการทํานาในรอบ 3 ปี ในกระบวนทํางานนั้น จะมี
การจัดฝึกอบรมให้กับนักวิจัยของสหกรณ์ 6 แห่ง ในเรื่องของการสํารวจ การรวบรวม การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยทางสหกรณ์จะรับผิดชอบในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล สถาบันฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม ส่วนรายละเอียดนั้นจะมีการหารือกันอีกในการประชุมครั้งต่อไป
4. การจัดเตรียมทีมกลยุทธ์ 6 สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดในการ
จําหน่ายข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนดเกิดบุญ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงช่องทางการกระจาย
สินค้าโดยคราวๆ ได้แก่ สหพัฒน์ ,Golden place ,The mall มอบหมายให้คุณรุ่งอรุณ และคุณบุญ
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ล้วนเป็นผู้รับผิดชอบ,กฟผ. มอบหมายให้คุณบุญล้วนเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีรายชื่อทีมกลยุทธ์ 6
สหกรณ์ ดังนี้
1. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง สกก.ปราสาท จํากัด
2. คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์ จํากัด
3. คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ สกก. เกษตรวิสัย จํากัด
4. คุณวิทูล ธรรมเมธากุล สกก. กระสัง จํากัด
5. สกก.พิมาย)
6. สกก.สุวรรณภูมิ)
7. คุณจีรนันท์ เลาวัชรกูล (เลขาเครือข่ายฯ)
5. แผนการดําเนินงานในรอบ 1 ปี
เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กิจกรรม

1. ประชุมทําความเข้าใจระหว่างภาคีเครือข่าย
/
2. การจัดทําแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการเครือข่าย
/ / /
3. การประชุมคณะทํางานบริหารเครือข่าย/เวทีเรียนรู้
/ / / / / / / / / /
4. การจัดเวทีเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย
/
/
/
/
5. การขับเคลื่อนกระบวนการด้านการส่งเสริมการผลิต
6. ประชุมนําเสนอรายงานความก้าวหน้า
/
7. การขับเคลื่อนการดําเนินการด้านการตลาดและการติดตามแบรนด์
8. เวทีสังเคราะห์ / ถอดบทเรียน
/
9. ประชุมนําเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์

หลังจากนั้นได้มีการปรึกษาหารือในประเด็นอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง
เลิกประชุมเวลา 20.00 น.
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/

/
/

/
/

สรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
“ทําไมต้องสร้างแบรนด์ : ปูนซีเมนต์ไทยกับการสร้างแบรนด์ตราช้าง”
วันที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารเคยูโฮม มก.
คุณอนุวัตร มาพร้อมกับคําถามที่ถามพวกเราในที่น้ันว่า เมื่อพูดถึงคําว่า “แบรนด์”
คุณคิดถึงอะไร..... นั่นซินะ “แบรนด์” คืออะไร? ฉันเองก็พยายามคิด..... และคําตอบแรกในหัวของ
ฉันบอกมาว่า แบรนด์ก็คือตราสินค้าหรือโลโก้ของสินค้ายังไงล่ะ แต่มีอีกหลายคนในที่น้ันบอกว่า แบ
รนด์คือยี่ห้อ คือความน่าเชื่อถือ คือเอกลักษณ์ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนจริงๆ หันกลับมาฟัง
คุณอนุวัตรต่อดีกว่า ว่าจริงๆ แล้ว แบรนด์คืออะไร
เมื่อกล่าวถึง “แบรนด์” นั้น ไม่ได้หมายความถึงเครื่องหมายการค้า แถลงการณ์พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือการโฆษณา อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่แบรนด์เป็นทุกอย่าง
รวมกั น คื อต้ อ งมี รูป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกที่จั บต้ อ งได้ มี คุ ณประโยชน์ ให้ แก่ ลูก ค้า มี คุ ณค่ า ใน
ตั ว เอง และบุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์ จ ะสื่ อ ถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพของผู้ ใ ช้ ด้ ว ย หากว่ า บริ ษั ท ใดยั ง ให้
ความสําคัญกับแบรนด์เพียงแค่ชื่อ นั่นแสดงว่ายังไม่เข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์เลย
“การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การทําการตลาด การพูดซ้ําๆ หรือการทําโฆษณาชวน
เชื่อ แต่การเกิดแบรนด์นั้นต้องให้ลูกค้าเป็นผู้บอกว่าสินค้าเราดี ไม่ใช่ผู้ผลิตเป็นผู้บอกว่า
สินค้าตนเองดีอย่างนั้นอย่างนี้”
คุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องแบรนด์ กับการจีบสาวของหนุ่มๆ คือจะมี
ลําดับขั้นตอนที่ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ขั้นแรกคือ เริ่มพบเจอ เช่นเดียวกับสินค้าที่ต้องนําสินค้าออก
สู่ตลาด มีการนําเสนอสินค้าสู่สายตาผู้บริโภคซึ่งรูปลักษณ์ต้องสะดุดตาเชิญชวนให้ลูกค้าอยากเข้า
มาหยิบจับ ขั้นสองคือ การพบปะพูดคุย เช่นเดียวกันกับสินค้าที่สะดุดตา ผู้บริโภคก็อยากเข้ามาหยิบ
จับทําความรู้จัก จากนั้นขั้นที่สาม ก็เริ่มออกเดทนัดทานข้าว เหมือนกับสินค้าที่ผ้บู ริโภคทดลองใช้ ถึง
ขั้นนี้ตัวสินค้าเองต้องแสดงศักยภาพของตนให้เป็นที่ประทับใจ และเกิดความติดใจในตัวสินค้า ซึ่ง
ระหว่างนั้นอาจมีคู่แข่ง เช่นเดียวกับการออกเดท ตัวสินค้าต้องทําให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ว่ามี
ความโดดเด่นแตกต่างจากยี่ห้ออื่นอย่างไร จนในที่สุดก็เกิดความรักความผูกพันจนไม่คิดเปลี่ยนใจ
ทั้งจากคู่เดทของตนหรือสินค้าที่เลือกแบรนด์ได้แล้วนั่นเอง
อาจสรุปได้ว่า “แบรนด์ คือชื่อเสียงที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้บริโภคได้สัมผัส
และสั่งสมมา เกิดเป็นความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค”
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แล้วคุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า แบรนด์ กับ สินค้า แตกต่างกันอย่างไร? ลองมาดู
ตารางนี้กัน

แบรนด
1. สรางจากความไววางใจและความ
สัมพันธระหวางผูบริโภคกับแบรนด
2. แบรนดมีบุคลิกภาพ
3. แบรนดถูกซื้อโดยลูกคา
4. แบรนดมีความโดดเดนที่แตกตาง
5. แบรนดยั่งยืนคูกาลเวลา

สินคา
1. สินคาผลิตจากโรงงาน
2. สินคาเปนแควัตถุ
3. สินคาถูกขายโดยพอคา
4. สินคาถูกทําซ้ําและเลียนแบบจาก
คูแขงไดงาย
5. สินคาลาสมัยได

จะเห็นได้ว่า แบรนด์ทุกแบรนด์เป็นสินค้า แต่สินค้าทุกชนิดไม่ใช่แบรนด์ ดังนั้นศิลปของ
การทําการตลาดนั่นก็คือ การสร้างแบรนด์ นั่นเอง
แล้วทําไมต้องสร้างแบรนด์? ... สาเหตุที่ต้องสร้างแบรนด์เป็นเพราะผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากมาย แต่มีเวลาในการเลือกจํากัด ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างทั้งแง่คุณสมบัติ
และคุณภาพ ดังนั้นผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากความเชื่อและความไว้วางใจ เมื่อเรา
สามารถสร้างแบรนด์ได้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความภักดีต่อสินค้า ส่งผลให้สามารถยกระดับ
ราคาพรีเมี่ยม และช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้อีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าแบรนด์มีมูลค่าทาง
การเงินได้ เพราะแบรนด์สร้างคุณค่าในจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า ดังที่คุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่าง
การจัดลําดับแบรนด์ระดับโลก จะเห็นได้ว่ากูเกิ้ล ....เว็บไซต์ช้นั นําได้อันดับหนึ่ง ทั้งๆ ที่กูเกิ้ลเองไม่ได้
ผลิตสินค้าออกวางจําหน่ายแต่อย่างใด เพียงแต่กูเกิ้ลสามารถสร้างแบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จัก และ
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
องค์ประกอบที่สําคัญของ แบรนด์ คือ คุณประโยชน์ คุณค่า คุณลักษณะภายนอก และ
บุคลิกภาพ โดยสิ่งที่จําเป็นในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งนั่นคือ ความไว้วางใจ (Trust) ระหว่างแบ
รนด์กับผู้บริโภค ซึ่งต้องมีอัตลักษณ์และมีจุดที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างชัดเจน
การที่ จะสร้างแบรนด์ได้น้ันต้องค้นหาตัวตนของตัวเองว่าเราเป็นใคร จะทําอะไร ทํ า
อย่างไร และทําไปทําไม ซึ่งแบรนด์จะเป็นตัวแทนของเราผลิตสินค้าออกไปสู่ท้องตลาด ไม่ควรสร้างแบ
รนด์ออกมามากถ้าไม่จําเป็น ควรใช้แบรนด์เดียวกันแต่มีสินค้าหลายๆ แบบหลายๆ สูตร เช่น รถ BMW
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ที่ใช้แบรนด์เดียวแต่มีหลายรุ่น หรือ NOKIA ที่ผลิตโทรศัพท์มือถือออกมาหลายรุ่นหลายราคาแต่ใช้แบ
รนด์เดียว หรือการใช้แบบ Subbrands ดังเช่นบริษัท SCG ที่ใช้แบรนด์แม่เป็นตราช้างแบบเดียวกัน แต่มี
ห้อยท้ายจาก แบรนด์แม่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร
การขายอีกช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันคือการใช้อินเตอร์เน็ตใน
การสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า และการซื้ อ ขายผ่ า น
อินเตอร์เน็ต คุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านหนึ่งที่ต้ังอยู่ใน จ.เพชรบุรี ได้ริเริ่มจัดทํา
เว็บไซต์เผยแพร่ร้านของตนเองให้เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว หากใครได้ไปเที่ยวเพชรบุรีก็คงอด
ไม่ได้ที่จะแวะเวียนไปอุดหนุน .... ช่างเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านที่ทันสมัยและน่าสนใจมากสําหรับฉัน
ที่เป็นคนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจําเช่นกัน ขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาก็ยังสามารถเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าให้กับตัวเองได้ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ค่อนข้างมีบทบาทมากในปัจจุบัน
“อย่าละเลยลูกค้า และความรู้สึกของลูกค้า” คุณอนุวัตรบอกว่านี่คืออีกหนึ่งหัวใจ
หลักของการสร้างแบรนด์ คือต้องอย่าลืมพลังของแบรนด์ที่ลูกค้ามีต่อสินค้าของเราด้วย เราต้องรักษา
ไว้ให้ลูกค้ารู้สึกภักดีต่อสินค้าเราตลอดไป
ช่วงท้ายของการบรรยายคุณอนุวัตรได้ยกตัวอย่างกรณีแบรนด์ SCG หรือตราช้างที่เรา
รู้จักกันดี....ปีนี้เป็นปีที่ 96 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งแต่เดิมคือเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งฉันเองได้ยินชื่อ
มาตั้งแต่เด็กๆ ยังจําได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆ เครือซิเมนต์ไทยนี่แหละที่เป็นผู้สนับสนุนรายการดีๆ ให้ฉันได้
นั่งคิดเลขและตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์กับรายการไอคิว 180 (ถ้าใครรู้จักหรือพอจําได้ก็แสดงว่า
คงรุ่นใกล้ๆ กัน) ซึ่งฉันเองก็เข้าใจมาตลอดว่าเครือซิเมนต์ไทยนั้นผลิตปูนขายเพียงอย่างเดียว เพิ่งมา
ทราบไม่ น านนี้ เ องว่ า บริ ษัท นี้ มี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อีก หลายๆ ชนิ ด นอกเหนื อ จากปูน ซี เ มนต์ ทั้ ง ปิโ ตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กระดาษ เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมายครบวงจร โดยเมื่อปีที่แล้วคุณ
อนุวัตรได้เข้ามารับหน้าที่ดูแลเรื่อง
แบรนด์สินค้าในเครือปูนซีเมนต์ไทย จึงมีความคิดที่จะสร้างแบรนด์ให้มีความทันสมัย ง่าย
ต่อการจดจํา ซึ่งปกติแล้วบริษัทนี้ใช้ชื่อในการติดต่อว่า สยามซีเมนต์กรุ๊ป (Siam Cement Group) จึง
เป็นที่มาของการรวมแบรนด์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวในแบรนด์ SCG (ตราช้าง)
แล้วห้อยท้ายด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งประโยชน์ของการรวมแบรนด์น้ันก็คือสามารถสร้างมูลค่า
และคุณค่าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด พร้อมกับสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้
อย่างแท้จริง ช่วยให้สินค้าแต่ละตัวเข้าใจบทบาทของตัวเองได้อย่างชัดเจน ลูกค้าเลือกได้อย่างมั่นใจใน
แบรนด์ตราช้างและจดจําได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยให้การเติบโตของสินค้าและแบรนด์มีระบบมากยิ่งขึ้น
ด้วย
กรณีแบรนด์ตราช้างนั้นทางบริษัทได้ใช้แบรนด์อยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ แบรนด์ SCG และ
แบรนด์COTTO โดยคุณอนุวัตรได้เล่าถึงสาเหตุที่ต้องแยกแบรนด์ออกจากกันเป็น 2 ชื่อ เนื่องด้วย
ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์น้ันจะให้ความรู้สึกและมีบุคลิกที่แตกต่างกัน โดยแบรนด์ SCG หรือตรา
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ช้างจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะมีบุคลิกของตราช้างคือ ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง
มีความน่าเชื่อ ถือที่จะเลือกใช้สร้างบ้านของลูกค้าได้อย่างทนทาน ส่วนแบรนด์ COTTO นั้นจะมีบุคลิก
ที่แตกต่างกับตราช้างอย่างชัดเจน คือดูมีรสนิยม ทันสมัยโฉบเฉี่ยว ซึ่งใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
กระเบื้อง และเครื่องสุขภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกสะดวกสบายและทันสมัยเป็นเหมือนของตกแต่งบ้านได้อีก
รูปแบบหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องแยกแบรนด์ออกเป็น 2 ชื่อ ทั้งๆ ที่ในช่วงแรกคุณอนุวัตรเพิ่งบอกมา
ว่ า ไม่ ค วรสร้ า งแบรนด์ อ อกมามากถ้ า ไม่ จําเป็ น แต่ ก รณี นี้ ใ ช้ เ พื่ อ บ่ ง บอกบุค ลิ ก ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
นอกจากนี้เมื่อเราสร้างแบรนด์เป็นที่รู้จักแล้ว ก็ต้องเดินหน้าพัฒนาสินค้าโดยร่วมกัน
สร้างหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณา ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการวิจัยกลุ่ม
ลูกค้าและวิเคราะห์ความต้องการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งอาจมีการเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท
อื่นๆ ในต่างประเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ของ COTTO ที่ได้ร่วมมือ
กันผลิตสินค้ากับแบรนด์ดิสนีย์ (Disney) ซึ่งทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีลายการ์ตูนในเครือดิสนีย์มาอยู่
บนสุขภัณฑ์ต่างๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าได้ ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นการสร้างสินค้าและนําแบรนด์ออกสู่
ตลาดโลกต่อไป.....
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านคงเข้าใจถึงความหมายและความสําคัญของการสร้างแบ
รนด์กันบ้างแล้ว ตัวฉันเองพอจะเข้าใจแล้วว่าการสร้างแบรนด์น้ันเป็นอย่างไร มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักภายในวันสองวัน หรือเดือนสองเดือน แต่เป็นการสั่งสมชื่อเสียง ความเชื่อ
และไว้วางใจในตัวสินค้าของเราต่อตัวลูกค้าที่จะเลือกใช้สินค้าของเราตลอดไป เราต้องมีความซื่อสัตย์
และจริงใจต่อลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เมื่อทําอะไรผิดไปก็ต้องรีบรับผิดชอบและหาทางแก้ไข เพื่อเรียก
ความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมายังแบรนด์ของเราโดยเร็ว หากเมื่อใดที่ลูกค้าเกิดความรักและภักดี
ต่อแบรนด์ของเราแล้ว นั่นคือความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ของเราที่จะเป็นที่รู้จักและอยู่คู่กับลูกค้า
ต่อไปอีกนานแสนนาน
ในช่วงท้ายที่เปิดโอกาสให้ซักถาม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยเรายิงคําถามเด็ดๆ หลาย
คําถาม จึงนําเอามาฝากท่านผู้อ่าน ดังนี้
อ. ไพโรจน์ สุจินดา
“พื้นฐานของสหกรณ์น้ันมีทุนของตัวเองอยู่อย่างหนึ่งคือ สมาชิก แต่ที่ผ่านมาจะเห็นว่า
การทําธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์น้ันยังไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจะให้แบรนด์ของ
สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับได้น้ันต้องใช้ฐานของสหกรณ์ คือ สมาชิกเป็นตัวช่วย เช่น
กรณีข้าวคุณธรรม คือมีสมาชิกรักษาศีล ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ก็สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้
จึงอยากให้วิทยากรและพวกเราชาวสหกรณ์ช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรให้สหกรณ์มีสมาชิกเป็นตัว
เสริมกัน เพราะสหกรณ์เองไม่ค่อยเข้าใจว่าควรใช้สมาชิกช่วยสร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็ง”
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คุณณฐวรรณ จาก สกก. ปราสาท
“กรณีข้าวหอมมะลิน้นั ได้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าในข้าวหอมมะลิมีสารตัวหนึ่งซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ที่ได้กินมีอารมณ์ดี จึงอยากทราบว่าเราจะทําโฆษณาหรือสร้างแรงจูงใจอย่างไรที่จะสื่อให้เห็นว่า
เมื่อได้ทานข้าวหอมมะลิแล้วจะได้ท้งั ความอร่อยและอารมณ์ดี”
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 2/2553
วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์เชิญ บํารุงวงศ์
2. อาจารย์ไพโรจน์ สุจินดา
3. อาจารย์จุฑาทิพย์ภัทราวาท
4. คุณสายสุดา ศรีอุไร
5. คุณธราภรณ์ ศรีงาม
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
2. คุณสุรจิตต์
แก้วชิงดวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมการจัดเตรียมการดําเนินงานโครงการประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 2/2553
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการปะชุม

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายละเอียดโล่รางวัล
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ที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ อาจารย์ เ ชิ ญ บํ า รุ ง วงศ์ เป็ น ผู้ เ ขี ย น
บรรยายรายละเอียดที่สื่อถึงคุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ในรูปแบบ
โคลงสี่สุภาพ
3.2 รูปแบบ / รายละเอียดงานประกาศเกียรติคุณฯ
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ได้ ต้ั ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ในการคั ด เลื อ กนั ก
สหกรณ์ที่มีคุณค่า กรณีของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการคัดสรรนักสหกรณ์ด้วยหรือไม่
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบว่า ในกระบวนคัดสรรประจําปี 2553
ควรคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นขบวนการสหกรณ์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ แ ก่ ประธานกรรมการ ผู้ จั ด การ
กรรมการ พนักงาน หรือฝ่ายจัดการต่างๆ ในหน่วยงานสหกรณ์ อีกทั้งคณะกรรมการ ได้มีการเสนอ
ชื่อนักสหกรณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. คุณนุชรินทร์ อยู่อําไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จํากัด
2. คุณธนณวรรธ์ แสงหวัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
รูปแบบงานพิธีการช่วงเช้าจะเป็นพิธีการรับโล่รางวัล และเวทีวิชาการ ช่วงบ่ายเป็นเวที
เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ซึ่ง theme งานในปีนี้จะเป็นในเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์ ใน
ส่วนของประธานในพิธี วิทยากร และผู้เข้าร่วมการเสวนาจะระบุในการประชุมครั้งต่อไป
3.3 ความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์โครงการ
จากการดําเนินการแก้ไขโบชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการ เมื่อการ
ประชุมครั้งที่ 1 ขณะนี้ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้เสนอให้มีการ
ทํางานในรูปแบบคู่ขนาน คือ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการสืบค้นนักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่า โดยเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ เครือข่ายนักวิจัย
ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นจํานวน 332
สหกรณ์
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดส่งโบชัวร์ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ (ธ.ก.ส. /
ส.ก.ต. / สหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน)
ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานส่งชื่อผู้ที่ควรได้รับการพิจารณา และให้จัดส่งเฉพาะสหกรณ์ที่จดทะเบียนก่อน
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วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ผู้อํานวยการสถาบันฯหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดทําใบ
ประชาสัมพันธ์วารสารฅนสหกรณ์ไปยังหน่วยงานสหกรณ์จังหวัด
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะนําให้ใช้รูปที่มีลักษณะเป็นคนจํานวนมาก
อุ้มชูโลกขึ้นข้างบนและมีวารสารฅนสหกรณ์อยู่บนรูปโลก และเขียนรายละเอียดเชิญชวนว่า “เพียง
วันละ 1 บาท ช่วยสร้างสังคมข้อมูลข่าวสารร่วมกัน” และระบุชื่อ-นามสกุล และตําแหน่งของผู้ที่
ต้องการประชาสัมพันธ์
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
การติดตามการดําเนินงานและจัดทําแผนธุรกิจกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-15.00น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณอรุษ
นวราช
3. คุณสุทิศ
จิราวุฒิพงศ์
4. คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ
5. คุณณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล
6. คุณประเวศ พันธุ์ศรี
7. ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์
ผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์
นักพฤษศาสตร์ โรงแรมโรสกาเด้นท์
หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน
กลุ่มเกษตรกร

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานชุดโครงการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อจัดทํา
แผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน โดยผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นท์ฯ ได้เข้าหารือร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรในเครือข่าย ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์
2. กลุ่มเกษตรยั่งยืน
3. กลุ่มปลุกข้าว
4. กลุ่มไร่ขิง
5. กลุ่มผู้ใหญ่ไชยวัฒน์
6. กลุ่มคลองจินดาพัฒนาที่ยั่งยืน
7. กลุ่มเกษตร 2000
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รูปที่ 1 เครือข่ายกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน
จากการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน ได้วางแผนร่วมกันใน
ระยะ 3 ปี ทางกลุ่มเครือข่ายต้องการขายสินค้าที่หลากหลาย แต่ยังคงเน้นความเป็นเอกลักษณ์ไปที่
สินค้าเด่นของอําเภอสวนสามพราน ได้แก่ ข้าว ส้มโอ มะพร้าวน้ําหอม กล้วยหอม เป็นต้น
ดร.อัจริยา มณีน้อย ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทสินค้า ในขั้นตอนแรกเราควร
ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดจําหน่ายสินค้าที่ชัดเจน และหากมองในเชิงเศรษฐกิจควรมีความ
หลากหลายของสินค้า
คุณอรุษ นวราช กล่าวว่า สินค้าที่นํามาจําหน่ายไม่ได้จํากัดเพียงแค่ผลไม้เท่านั้น ซึ่ง
ทางโรงแรมฯ ได้มีกลุ่มตลาดเป้าหมายบางส่วนเป็นทุนอยู่แล้ว ได้แก่
- กลุ่มตลาดสวนสามพราน
- กลุ่มตลาดวันเสาร์-อาทิตย์
- กลุ่มสมาคมโรมแรม
- ตลาดซุปเปอร์มาเก็ตในกรุงเทพฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ เครือเซ็นทรัล
- นักท่องเที่ยวโรงแรมสวนสามพราน
- คนที่ต้องการในสินค้าเกษตรอินทรีย์
- โรงพยาบาล
อีกทั้งสินค้าบางประเภทสามารถนํามาสกัดหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และ
สามารถ

1-20

นํามาส่งออกไปยังเครือข่ายโรงแรมในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด กลุ่ม
เครือข่ายไม่ควรปิดตนเอง สิ่งสําคัญที่สุด คือ คนวงในหรือคนในกลุ่มเครือข่ายควรได้รับประโยชน์
จากการสิ่งเหล่านี้ก่อน
จากนั้นได้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและ
โอกาส ในการจัดทํากลุ่มธุรกิจ ดังนี้

เครือข่ายกลุ่มธุรกิจสวนสามพรานร่วมกันจัดทําโครงการทดลอง ระยะเวลา 3 เดือน

ซึ่งคุณอรุษ นวราช ได้กล่าวว่า สินค้าที่นํามาจําหน่าย อยากให้เป็นไปตามฤดูกาลไม่
จําเป็นต้องเร่งการออกผลผลิต เป้าหมายสําคัญ คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์
คุณอัจริยา มณีน้อย กล่าวว่า การทําเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานที่ต้องควบคุมหลาย
อย่างซึ่งสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
กลุ่ม ธุร กิ จ สวนสามพรานได้ มี ก ารจัดทําโครงการทดลองระยะเวลา 3 เดือน โดยมี
รูปแบบดังนี้
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โรงแรม

- มะนาว
แผนรับซื้อผลผลิตคุณภาพ/
- ขาว
อินทรีย : ก.ค. 53
- กลวย
- มะละกอ

ศูนยเรียนรู
รู
ปฎิท
ินก

ิจกร

รมศ

ูนยเ
รียน

การ
ขอมูล/
ความต
อง

ภาพ
คุณ
า

ค
สิน

หนวย
คัดกรอง

ภาคีเครือขายผลิต
ชุดควา
มรู

สินคา
สินคา สินคา

ีย
ินทร
อ
+

รู
าม
คว
ชุด

ฐานขอมูล

หนวย
จัดซื้อ

กิจ
นธุร
ผ
แ
ูล/
ขอม

ปณิธาน
รวม

กลุมธุรกิจ
สวนสามพราน
สินคาคุณภาพ + อินทรีย

โครงการทดลอง 3 เดือน

ภาคีเครือขาย
กระจายสินคา

สินคา

การยกระดับสินคาเกษตร

แปลงทดลอง
ศูนยเรียนรู
การปรับเปลี่ยนสูเกษตรอินทรีย
รณรงคการผลิต/การบริโภคสินคาคุณภาพ/
อินทรียภายใตแบรนดสวนสามพราน

ใหความรูเกษตรอินทรีย

จากนั้น ได้ ร่ ว มกัน จั ดทํา แผนธุร กิ จ ร่ ว มกัน เพื่ อเป็ น แผนการปฏิ บัติ ง านร่ ว มกัน และที่
ประชุมได้มีการนัดประชุมหารือเพื่อทําความเข้าร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
จากนั้นได้ร่วมกันจัดทําแผนธุรกิจร่วมกันเพื่อเป็นแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้
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และที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารนั ด ประชุ ม หารื อ เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ร่ ว มกั น อี ก ครั้ ง ในวั น ที่ 17
สิงหาคม 2553
ปิดการประชุม 15.00 น.
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รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2553
คณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 15.15 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
น.ส. สายสุดา ศรีอุไร
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
นายอํานวย ลครศรี
น.ส.จีรนันท์ เลาวัชภกูล
นางขนิษฐาบวช สันเทียะ
น.ส.บุญล้วน อุดมพันธ์
นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล
นายสนธยา สีแดง

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด
เว็บมาสเตอร์

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นที่ปรึกษา
โครงการฯ กล่าวเปิดการประชุมและให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้
วาระการประชุม
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ได้แจ้งประเด็นของงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บข้าวในโกดังยุ้ง
ฉาง และได้กล่าวถึงการทํา GAP เพื่อการตรวจประเมินแปลงผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้ตามระบบ
การจัดการคุณภาพพืช การเกษตรดีที่เหมาะสมซึ่งมีเครือข่ายที่เข้าร่วม 15 สหกรณ์ และที่ได้เข้าร่วม
ทํา GAP มี 6 ราย คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณชาด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
และชุนนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด จากการสํารวจ โดยแบ่งความต้องการของเกษตรกรที่
จะทํา GAP นั้นได้ 3 ขั้น ซึ่งมีจํานวน 6 รายที่เข้าร่วม คือ ขั้นที่ 1 มีความต้องการที่จะทํา GAP (คุณ
สําเร็จ คุณยุพา) ขั้นที่ 2 มีความต้องการปานกลาง (คุณสมพ่อง คุณยง) และขั้นที่ 3 ไม่สนใจร่วมที่
จะทํา GAP (คุณเพชรรัตน์ คุณสุณี) ในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปลูกจิตสํานึกในการทําเกษตรที่
ดี ให้กับเกษตรกรในกลุ่มของผู้ที่ไม่สนใจทํา GAP โดยนํากรอบคิดการพัฒนา GAP แก่เกษตรกร
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ชาวนา และนําเกษตรกรทั้ง 6 รายเข้าไปศึกษาดูงานกับเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ในการ
ทํา GAP
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวังได้ให้ข้อเสนอแนะ นําการวิเคราะห์การทํางาน GAP ให้กับ
เครือข่าย เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการส่งเสริมพัฒนา GAP จากการศึกษาดูงาน ซึ่งทําให้เกษตรกรทํา
GAP ด้วยจิตวิญญาณ ด้วยการทํา GAP ต้องมองถึงความต้องการของตลาด และต้องการสินค้า
ใดบ้าง เมื่อลงมือปฎิบัติด้วยตนเองแล้วสามารถนําความรู้และประสบการณ์ในการทํา GAP ซึ่งเป็น
ทุนเดิมที่มี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและตนเองถึงการทํา GAP สามารถนําไปถ่ายถอด
ให้กับผู้อื่นได้ และจัดทําชุดองค์ความรู้หรือศูนย์เรียนรู้ในชุมชนได้ การเลือกเกษตรกรที่จะทํา GAP
นั้น ควรเน้นเกษตรกรที่อยากทํา หรือสนใจ สมัครใจ
ในการสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าวหอมมะลิ เครือข่ายที่เข้าร่วม
มี 5 จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วย สหกรณ์จังหวัด พานิชจังหวัด โรงสีเอกชน ดังนี้
1. จังหวัดนครราชศรีมา ได้แก่ สหกรณ์พิมาย จํากัด โรงสีเจียเม้ง
2. จังหวัดมหาสารคราม ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
3. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด โรงสีเกษตรไรท์
4. จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด โรงสีคูเป็กเส็ง
5. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด โรงสีแสงชัย
นอกจากนี้ยังได้นําภาคีต่างๆ เข้าร่วม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม
พาณิชย์ต่างๆ และกลุ่มเอกชน โดยจะจัดทําการรวบรวมข้อมูลราคาในรอบเดือนและในรอบปี ของ
สหกรณ์จังหวัดต่างๆ โรงสี และกลุ่มพาณิชต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง โดยการสุ่ม
ข้อมูล จะนําข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้ และเป็นฐานข้อมูลสําหรับกลุ่มสหกรณ์ได้
ตรวจสอบราคารับ ซื้ อ ได้ โดยจะจั ดทํ า ฐานข้ อ มู ล ประจํ าเดื อน แจ้ ง ข้ อ มูล ในทุ ก เดื อน ให้ กั บ 15
สหกรณ์ และสําหรับสหกรณ์ที่ไม่มีโรงสีสามารถเปิดตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้ข้ันตอนการจัดเก็บ
ข้อมูลดังนี้

•
•
•
•

กําหนดชื่อผูแทนสหกรณ
ทําแบบฟอรม
ขอมูลลง Blog
เว็บไซต

ขั้นตอนที่หนึ่ง

• สงขอมูลทุกวันที่ 5 ของ
เดือน (สูงสุด-ต่ําสุด)
ขาวเปลือก : ราคาซื้อหนา
โรงสี
ขาวสาร : < 100% ชั้น 2
ความชื้นไมเกิน 14

ขั้นตอนที่สอง

• อัพเดต
• แกไข
• วิเคราะห/นําเสนอขอมูล

ขั้นตอนที่สาม

คําอธิบายภาพเริ่มขั้นตอนการเก็บข้อมูล
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• จดหมายขาว
• โพสขึ้นเว็บไซต
• ฐานขอมูล

ขั้นตอนที่สี่

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดชื่อผู้แทนสหกรณ์ จัดทําแบบฟอร์ม และนําข้อมูลลงในเว็บ Blog
หรือเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือน (เก็บข้อมูลราคาสู
สุด-ต่ําสุด) ราคาข้าวเปลือกราคาขายหน้าโรงสี ราคาข้าวสาร เก็บราคาข้าวสาร 100% ข้าวสารชั้น
2 และความชื้นไม่เกิน 14%
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วทําการอัพเดตข้อมูล แก้ไข และนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
นําเสนอข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําจดหมายข่าย นําข้อมูลโพสลงเว็บไซต์ จัดทําฐานข้อมูลต่อไป
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ และคุณขนิษฐา บวชสันเทียะได้แจ้งให้ทราบถึงบรรจุภัณฑ์ของ
ซองใส่ข้าว ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคให้จัดทําซองที่มองเห็นเมล็ดข้าวด้านหน้าซอง เนื่องจาก
รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมทึบไม่เห็นเมล็ดข้าวด้านหน้าแต่สามารถมองได้เพียงด้านข้างเท่านั้น โดยได้ให้
ข้อเสนอแนะในการจัดทําซองบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่สามารถมองเห็นเมล็ดข้าวได้ แต่รูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ที่ยังเหลืออยู่ให้จําหน่ายให้หมดจึงจัดทําใหม่ได้
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ จากตัวอย่างแบรนด์
ดังต่างๆ เช่น ไวตามิลค์ นมหนองโพ ข้าวมาบุญครอง Body shop เป็นต้น ซึ่งมีสโลแกน และ
เอกลักษณ์ของตัวสินค้า การสร้างแบรนด์น้ันต้องหาความแตกต่างของตลาดจากตัวอย่างแบรนด์
ต่างๆ คือ ค่านิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทําให้ผ้บู ริโภคสนใจและติดตามแบรนด์น้ันๆ ควรใส่ใจต่อแบ
รนด์ที่ได้สร้างขึ้นมา ชื่อของแบรนด์น้นั บอกถึงจิตใจ ในกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพราะเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์
และให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอโจทย์ที่จะแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลราคาข้าวหอมมะลิในตลาด มีดังนี้
1. ลดข้อจํากัดในการเข้าถึงผู้บริโภค
2. สร้างจิตสํานึกของคนไทยในการซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคนไทย
ในท้องตลาดมีการผลิตแบรนด์ต่างๆ มากมาย แต่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน ราคาจะ
ไม่ต่างกันทั้งคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีปัจจัย การสร้างแบรนด์ คือ
1. ภาพลักษณ์ที่แตกต่าง คุณสมบัติที่แตกต่าง
2. บอกประโยชน์ของสินค้าได้
3. ตระหนักในคุณค่าของสินค้าได้
4. บอกถึงลักษณะของสินค้าได้
เพื่อสามารถสร้างมาตราฐานการผลิตสินค้าสู่ตลาด ให้เกษตรกรมีมาตราฐานในการ
ผลิตด้วยจิตวิญญาณในการทํา GAP และได้วางแผนในการทําตลาดขายข้าวหอมมะลิในกิจกรรมงาน
นิทรรศการต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
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1. จัดบู๊ทในงานประกาศเกียรติคุณ 15 กันยายน 2553 จัดที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และนํารถขนสิ น ค้าเปิดท้ ายตั้ง บู๊ทใต้อาคารสารนิเทศ 50
ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. จัดบู๊ทในช่วงปีใหม่ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ มก. สุวรรณชาด ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ
(ปิดสติ๊กเกอร์)
3. จัดบู๊ทตามตลาดนัดต่างๆ เช่น ตลาดนัด กฝผ. ประจําทุกเดือน ระยะเวลา 6 เดือน
ตลาดนัดไปรษณีย์ไทย ตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ บริษัท Foodland และบริษัท King Power
สหพัฒน์ 108 shop เป็นต้น
แบรนด์ที่มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากแบรนด์อื่น จะเป็นได้แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ และตาม
กระแสนิยมเท่านั้น แบรนด์ที่สร้างโดยชุดความรู้น้นั จะทําให้ผ้บู ริโภคจดจําแบรนด์ได้ และเป็นแบรนด์
ที่มีเอกลักษณ์ ทําให้ผ้บู ริโภคหันกลับมาซื้อสินค้าในแบรนด์น้นั เป็นประจํา
หลังจากนั้น คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ได้กล่าวสรุปการประชุมในครั้งนี้ คือ
1. การเสริม GAP การผลิตข้าว โดยใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะรู้ผลในการยื่นอีก 2
เดือน
2. ปัญหาข้าวเปลือก ในการจัดเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือก การผลิตข้าวด้วย GAP
โดยให้เกษตรกรทั้ง 6 คนไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด จังหวัดจันทบุรี ใช้
วิธีการปลูกข้าวด้วยจิตวิญญาณ ด้วยระบบ GMP และเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
การผลิต ให้ความสําคัญที่จะเรียนรู้จากการปฎิบัติด้วยตนเอง
3. การพัฒนาเกษตรกรด้วย GAP นั้นต้องสร้างองค์การเรียนรู้ ชุดเรียนรู้ หรือจาก
การศึกษาดูงาน การปรับปรุง ในระยะเวลา 6 เดือน ภายใน 1 ปี มีการประเมินและให้คําแนะนําแก่
สหกรณ์เล็กๆ เพื่อจัดทําฐานข้อมูล
4. จากฐานข้อมูลเดิมเกี่ยวกับ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ให้ทําการจัดทําข้อมูลในทุกวันที่ 5
ของเดือน และให้ตอบปัญหาหรืออุปสรรคลงใน Blog เพื่อทําการอัพเดตขึ้นเว็บไซต์ต่อไป
ข้อเสนอแนะในเรื่องแบรนด์ ให้หาข้อมูลของแบรนด์ที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในปีที่ผ่าน
มา รวบรวมและนํามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอแนะในเรื่องทําแผนธุรกิจ โดยการแบ่งทีมงานไปจัดบู๊ทจําหน่ายสินค้าตามตลาด
นัดต่างๆ เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคติดแบรนด์ โดยการทํากับตลาดล่างก่อนซื้อเป็นแหล่งชุมชนต่างๆ
หรือ ตลาดนัดต่างๆ ที่ผ้บู ริโภคมีกําลังซื้อ
ข้อเสนอแนะในการจัดทําการส่งเสริมการขาย โดยจัดทําโปสเตอร์ โบรชัวร์ โดยนํา
โปสเตอร์ติดที่รถยนตร์ 6 ล้อเพื่อโฆษณาสินค้า และทําธงญี่ป่นุ ไว้ใช้ในการจัดบู๊ทต่างๆ
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
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สรุปการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ
“แนวทางการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและ
การตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกร: การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 สกว. ชัน้ 14 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ
ผู้เข้าประชุม
1 รศ.จุฑาทิพย์
2 ดร.สีลาภรณ์
3 ดร.จันทรวิภา

ภัทราวาท
บัวสาย
ธนะโสภณ

4
5
6
7
8

คุณอํานวย
คุณเอ็นนู
อาจารย์ไพโรจน์
อาจารย์สมพร
คุณนที

ปะติเส
ซื่อสุวรรณ
สุจินดา
อิศวิลานนท์
ขลิบทอง

9
10
11
12

ดร.ปรีชา
คุณสายสุดา
คุณสุพจน์
คุณผุสดี

สิทธิกรณ์ไกร
ศรีอุไร
สุขสมงาม
กลิ่นเกษร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รองผู้อํานวยและผู้อํานวยการฝ่าย 4 สกว.
ที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสินค้าเกษตรและ
ตลาด สกว.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส.
รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อํานวยและผู้อํานวยการฝ่าย 4 สกว. กล่าวเปิดการ
ประชุม และชี้แจงความจําเป็นที่สําคัญในการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ หลังจากนั้น
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้นําเสนอโครงการแนวทางการ
ยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรกร: การพัฒนาตัว
แบบ Farmer Shop ต่อที่ประชุม โดยกล่าวถึงที่มาของโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการสัมมนา
เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่าง ธกส.-สกต.” ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30-31 กรฎาคม
2552 (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดในการยกระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการ
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ผลิตและการตลาดสําหรับสินค้าของเกษตรในรูปแบบของการจัดตั้งและดําเนินการ farmer market
ที่จะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเกษตรกร โดยโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop
นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สํ า หรั บ สิ น ค้ า ของเกษตรกรที่ มี ศั ก ยภาพ ภายใต้
เครือข่ายสถาบันเกษตรกร ออกแบบระบบการดําเนินงานของร้านจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร
ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” ดําเนินการร้านจําหน่ายของเกษตรกรภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop”
รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักและอุดหนุนสินค้าของเกษตรกร ภายใต้แบรนด์ “Farmer Shop” และเปิด
เวทีเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดําเนินงานร้านจําหน่ายสินค้าของเกษตรกร
โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop ที่ได้นําเอาแนวคิดในการจัดการโซ่อุปทานเชิง
บูรณาการมาใช้ในการออกแบบกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ที่เป็นระบบ เพื่อยกระดับสินค้าของเกษตรกรภายใต้แบรนด์ Farmer Shop (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop
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การวิ จั ย จะเป็ น ไปในรู ป แบบของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยมี
แผนงานสํ า หรั บ กิ จ กรรมต้ น น้ํ า คื อ การสํ า รวจจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล และการคั ด สรรสิ น ค้ า เข้ า ร่ ว ม
โครงการ แผนงานสําหรับกิจกรรมกลางน้ํา คือ การออกแบบระบบธุรกิจ Farmer Shop และ
แผนงานสําหรับกิจกรรมปลายน้ํา คือ การดําเนินการโครงการทดลอง Farmer Shop โดยแผนการ
ดําเนินงานโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปี
Comment :
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
ข้อมูลอะไรจะทําให้สมาชิกเปลี่ยนหรือยกตัวเองขึ้นได้ ในงานวิจัยที่ทําฐานข้อมูล
สมาชิก และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของสินค้าอย่างไร น่าจะใช้ “ข้อมูล” แทน “ฐานข้อมูล”
เพราะข้อมูลเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ แนวคิดโครงการ
นี้เป็นการทําที่กิจกรรมปลายน้ํา โดยทําที่ Niche Market เป็น Hi end Consumer (ต่างจากแนวคิด
ของ อ.จันทรวิภาซึ่งเป็น Lo end consumer) และให้ศึกษาระบบรายจังหวัด ว่าจะเกิดปัญหาที่ไหน ซึ่ง
เป็นปัญหา Conceptual ในการทําธุรกิจ ในมิติของเชิงเศรษฐกิจ Demand site ในพื้นที่ ที่การทํา
สวั ส ดิ ก ารตํ า บลดี ก ว่ า ระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง การดํ า เนิ น โครงการควรให้ ค วามเป็ น อิ ส ระของนั ก วิ จั ย
มากกว่าให้ไปรับภายใต้ ธ.ก.ส. เพราะจะทําให้ความคิดริเริ่มถูกทอนไป และ Innovation บางอย่างไม่
สามารถ create ขึ้นได้ และน่าจะให้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการในแบบสกว. แต่เป็นการทํางาน
ร่วมกันระหว่าง สกว.-ธ.ก.ส.ก็ได้ โดยเป็นเวทีที่น่าจะทํา Dialog ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจที่เกิดการ
เรียนรู้จาก Case ที่ไม่ประสบความสําเร็จ เช่น Lemon farm เพื่อเป็นกรณีศึกษา อย่าไรก็ตามการ
ลงทุนในช่วงแรกนั้น ควรจัดทํา Business Plan เพื่อดูว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไร อย่างไร ในช่วงอิน
คิวเบท 6-8 เดือน และทําข้อเสนอโครงการมาใหม่หลังอินคิวเบทแล้ว
คุณอํานวย ปะติเส
ให้ประเมินโครงการ ถ้าหากดําเนินการโครงการ Farmer shop และขอกู้เงินกับ Bank
นั้นต้องใช้คนเท่าไหร่ ในการดําเนินโครงการ เพราะไม่อยากให้มองว่าเป็นแค่งานวิจัย เนื่องจากการ
วิจัยไม่ได้มุ่งที่ผลกําไร ให้การดําเนินโครงการเป็นเหมือนกับการจัดตั้งบริษัท (การจัดตั้งองค์กร/
เครือข่ายขององค์กร) แล้วแบ่งฟังก์ชันออกไปทุกตัวขององค์กร ที่มีทีมปฏิบัติงาน เช่น ทีมการตลาด
ซึ่งอยากให้รัฐช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตลาด การรับรองคุณภาพ รัฐไม่ควรเข้ามาทําการตลาด
ในการดําเนินการนั้น เรามี Key success อะไรที่จะทําให้โครงการสําเร็จได้ เพราะเหมือนเป็นการทํา
ธุรกิจที่มีเจ้าของหลายคนไม่เหมือนกับบริษัทที่มีเจ้าของคนเดียว เช่น เซเว่นอีเลฟเวน โดยหัวใจของ
ความสําเร็จจริงๆ นั้นอยู่ที่ “คน” ที่ต้องเข้าใจในการดําเนินงาน
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คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
เดิมที่ ธ.ก.ส. ได้ทําเรื่องชุมชนไว้ 3 ขั้นตอน คือ ชุมชน โรงปุ๋ย และธุรกิจ ที่จังหวัด
แต่ละแห่ง โดยใช้ สกต. และ TABCO เช่น สกต.อยุธยา เพื่อให้เป็น Outlet โดยคัดเลือกสินค้า
ประเภทข้าวของ สกต. ผักอินทรีย์ที่ธ.ก.ส.รับรอง มีตรา มก.-ธ.ก.ส. รับสินค้าทั่วไปด้วย ไม่ได้วาง
เฉพาะสินค้าของธ.ก.ส.เท่านั้น เช่นข้าวสังข์หยด จ.กระบี่ ส่งสินค้าที่ศูนย์ราชการ จัดรายการสินค้า
ให้และใช้กลยุทธ์ในการขาย เพื่อให้เกิดความต้องการ ร้านค้าเช่าของศูนย์ราชการ ซึ่งธ.ก.ส.ได้ไปเปิด
ร้านที่ศูนย์ราชการเพื่อจําหน่ายสินค้า
รศ.สมพร อิศวิลานนท์
การก้าวไปสู่การค้าเสรีน้ัน น่าจะมองไปในส่วนของ External factor เพราะสิ่งที่อยู่ใน
Concept ส่วนใหญ่จะมีแต่ Internal factor และต้องมองว่า ใครคือ Target consumer หรือ
Stakeholder ซึ่งอาจจะเป็น สกต. หรือ ครัวเรือน ซึ่งต้อง Identify ให้ชัดเจน ซึ่งเป็นการวิจัยไม่น่าจะ
ทําทั้งประเทศ ต้องมี Standard ให้สามารถ operate ได้ (การทําธุรกรรมสินค้าทาง Internet สามารถ
ทําได้เพราะมี Standard) น่าจะมองที่ชุมชนเป็นหลัก เพื่อเป็นการยกระดับชุมชนเพื่อให้สู้กับกระแส
ของการค้าเสรี และในส่วนของการนําเรื่องฐานข้อมูลมากําหนดไว้วัตถุประสงค์ทําให้ไม่น่าสนใจ แต่
เป็น Output ดังนั้นน่าจะกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นชื่ออื่นที่น่าสนใจมากกว่า เช่น การพัฒนาช่องทาง
การกระจายสินค้า หรือการขับเคลื่อน และน่าจะมีนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
อ.ไพโรจน์ สุจินดา
ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเผชิญในอนาคต ซึ่งจากที่ได้ดําเนินการวิจัยร่วมกับสกว. ทําให้
พบสิ่งต่าง ๆ มากมายที่สามารถเป็นต้นทุน เช่น Brand กลุ่มผู้รักประเทศ เพราะฉะนั้นไม่ควรทิ้ง
กลุ่มเป้าหมายรักชาติ ตัวอย่างเช่นในเกาหลีมีจุดเด่นเรื่องความรักชาติ ซึ่งเขาใช้ความรักชาติมา
พัฒนาประเทศ
อ.จันทรวิภา ธนะโสภณ
ในด้าน supply site นั้นต้องมีฐานข้อมูล ต้องมองรูปแบบของ Farmer shop ว่าควร
เป็นอย่างไร ต้องคํานึงถึงสภาพแท้จริงของกลุ่มเกษตรกร วัตถุดิบในท้องถิ่นว่ามีอะไร หากผลิต
สินค้าออกสู่ตลาด ต้นทุนต้องสู้กับท้องตลาดได้ วัตถุดิบมี Cost ของสินค้า เพื่อให้ผู้ซ้ือซื้อสินค้าที่
คุณภาพ โดยลูกค้ารายแรกนั้นต้องเป็นกลุ่มสมาชิกเอง การจัดหาสินค้า วัตถุดิบต้องมีความแน่นอน
ในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ และเวลาในการจัดส่ง
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คุณนที ขลิบทอง
หากงานนี้เป็นงานวิจัย เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วใครจะเข้ามาดําเนินการต่อ เนื่องจาก
องค์กรที่จะเข้ามาดําเนินการ ควรมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดการบริหารอย่าง
ยั่งยืนเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลง และงานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบอะไรได้ เมื่อจบการวิจัยแล้วมีอะไรที่
เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ง งานวิ จัย ควรมี ตัว ชี้ วัด ที่ชัด เจน เมื่ อดํา เนิ น การแล้ ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในมิ ติ
อะไรบ้ า ง และสามารถตอบสนองความต้ อ งการได้ ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนของการศึ ก ษาและการ
เปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ในการดําเนินงาน
นั้นต้องดูว่ามี Demand chain และ supply chain จะเชื่อมโยงกันอย่างไร และผลงานวิจัยสามารถ
Apply ใช้ได้แค่ไหน หากคนที่เข้ามาดําเนินงาน เพียงเพื่อเอาตัวรอด เพราะฉะนั้นผลงานออกมาจะ
เป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่อยากให้ผลงานวิจัยออกมาบิดเบือน อยากให้ชี้ให้ชัดว่าเกิดผลอย่างไร ใน
งานวิจัยชิ้นนี้เน้นเรื่อง Brand เพราะฉะนั้นควรมองเรื่องการรับรองมาตรฐาน และ Brand เป็นเรื่อง
Marketing ด้วย
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
โครงการนี้เป็นงานวิจัยที่หวังผลด้านการปฏิบัติ และการสร้าง Model farmer shop
ซึ่งสิ่งที่สําคัญคือเรื่ององค์การที่จะมารับหน้าที่ เรื่องGrading การจัดการราคา การจัดการระบบรับ
ซื้อ ระบบบรรจุภัณฑ์ การแปรรูประดับท้องถิ่น (ขั้นปฐม) กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และการ
กระจายสินค้า เพราะองค์กรนี้ต้องมีศักยภาพในการดําเนินการในลักษณะนี้ได้ และกระจายสินค้าที่มี
ระบบจัดการที่ได้มาตรฐาน ปัจจัยที่ไม่สามารถละเลย คือ หนึ่ง กระบวนการในการบริหารจัดการที่
ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการคน/องค์กรจัดการที่เป็นระบบ สอง Model เป็น Know how ในตัวมัน
เอง ซึ่งต้องปรับตัวในสภาพได้หลายเรื่อง และสามต้องเป็นกลยุทธ์ที่ต้องมีการผสมผสาน ซึ่งไม่
สามารถอยู่เดียว ๆ แบบ Lemon farm ได้ ที่เรียกว่า “กลยุทธ์ผสมผสานมหาชน”
หลังจากนั้นได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
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รายงานการประชุมคณะทํางานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
ครั้งที่ 7/2553
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. น.ส. สายสุดา ศรีอุไร
2. น.ส. ณัฐพร ชโลธร
3. นายสนธยา สีแดง

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เว็บมาสเตอร์

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น.
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (คุณสายสุดา ศรีอุไร) เป็นประธานในที่
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ผอ. สว.สก. ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ จึ ง
มอบหมายให้คุณสายสุดา ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะทํ า งานศู น ย์ ส ารสนเทศสหกรณ์ ครั้ ง ที่
6/2553 เมื่อวันพุธที่ 14กรกฎาคม 2553 มีข้อแก้ไขดังนี้
หน้า 1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ บรรทัดที่ 2 แก้ไขจาก “เขียนงาน” เป็น “ขับเคลื่อน
งาน”
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
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3.1 การจัดทําวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 9
- หน้าปก วารสารฉบับที่ 9 เป็นรูปบอลลูนปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า คุณสายสุดานํา
ภาพปกที่ได้มาให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรแก้ไขรูปบอลลูนที่ลอยขึ้นฟ้า ให้
เป็นบอลลูนลูกเดียวขนาดใหญ่แทนลูกเล็กๆ หลายๆ ลูก และเพิ่มคนที่อยู่ด้านล่างให้มีเกษตรกรด้วย
3.1.1 บทความในวารสาร
1. ในแวดวงคนสหกรณ์
- การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี
2553 รอผลจากการตัดสินต้นเดือนสิงหาคม
- ข้าวคุณธรรมกับการสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รศ.จุฑาทิพย์
มี
บทความเดิมแล้ว
- เรียงร้อยถ้อยคําฯ คุณสายสุดารับผิดชอบ โดยคัดเลือกจากการประชุมเมื่อวันที่
2 และ 8 ก.ค. 53 ที่ผ่านมา
2. มุมมองจากคนแดนไกล
- มุมมองการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย (มองเชิงเปรียบเทียบกับออสเตรเลีย) โดย
อ.หมอ หรือ ดร.อัจฉรา ให้คุณณัฐพรทําหนังสือขอบทความถึง ดร.อัจฉรา
3. เติมความรู้
- เรื่องข้าว โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ คุณณัฐพรแจ้งว่าได้รับการติดต่อจาก อ.
สมพร ว่าอาจจะเขียนบทความใหม่ไม่ทันจึงขอใช้บทความเดิมที่มีอยู่แล้วมาลงแทน
- VN&F โดย รศ.จุฑาทิพย์
- นโยยายรัฐกับ FTA ในปีที่ผ่านมา โดยคุณณัฐชวัล
4. เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย
- ทําไมต้องสร้างแบรนด์ : ปูนซีเมนต์ไทยกับการสร้างแบรนด์ “ตราช้าง” เล่าเรื่อง
โดย Sako
- ควันหลงวันสตรีสากล โดย รศ.จุฑาทิพย์ มีบทความเรียบร้อยแล้ว
- เรื่องเล่าจากเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ เล่าเรื่องโดย คุณผุสดี
- ติดตามเปาบุ้นจิ้น (ขอเชิญประธานรุ่นทั้ง 7 รุ่น เล่าประสบการณ์การนําความรู้
ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ คนละ 2 หน้า) คุณณัฐพรแจ้งว่าอยู่ระหว่างการทําหนังสือขอ
บทความ
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5. ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ์
- ปล่อยความรู้ส่ขู บวนการ ระลอกที่ 3 โดย รศ. จุฑาทิพย์
6. นานาสาระ
- Repo Market โดย อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ให้คุณณัฐพรส่งสือเชิญเป็นลายลักษณ์
อักษรเรียบร้อยแล้ว
- ควันหลงบอลโลก : จริยธรรมกับเงื่อนไข ซื้อใจใครได้ โดย รศ.จุฑาทิพย์ มีบทความ
แล้ว
- คุยกับหมอบ๊อบเรื่องสุขภาพ โดยหมอบ๊อบ
- ภาพหน้ากลาง ใช้ภาพศึกษาดูงานออสเตรเลีย กับบริษัท ADAM วันที่ 2-5 ส.ค.
2553
- ธรรมะประจําฉบับ มอบให้คุณผุสดีเป็นผู้คัดเลือกมาเสนอในที่ประชุม
3.1.2 การจัดหาผู้สนับสนุนการพิมพ์วารสาร (Sponsor)
คุณณัฐพร แจ้งในที่ประชุมว่าได้ส่งหนังสือขอการสนับสนุนไปแล้ว ขณะนี้รอคุณบี
ติดตามเรื่องให้
3.2 ติดตามความก้าวหน้าการจัดทําเว็บไซต์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
- คุณสนธยา ชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ โดยหน้าแรกได้เปลี่ยนเป็น
เรื่องงานประกาศเกียรติคุณแล้ว โดยคุณสายสุดาได้ขอให้มีรายละเอียดของงานเพิ่มเติม และให้มี
ลิงค์ไปยังแบบฟอร์มการลงทะเบียนต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ได้เพิ่มเติมรายชื่อเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์เสร็จเรียบร้อย โดยที่ประชุมขอให้แยกรายชื่อแต่ละรุ่นให้เห็นชัดเจนกว่าเดิม
- คุณสายสุดาขอให้เพิ่มรายละเอียดของงานประกาศเกียรติคุณ ที่เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว
มีรายละเอียดของงานปีก่อนที่เคยจัดมาให้อ่านเพิ่มเติมด้วย และในหน้ารางวัลที่ได้รับขอให้เพิ่ม
รูปการรับรางวัลและถ้วยรางวัลลงไปด้วย และอาจเพิ่งลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ลงไปให้อ่าน
เพิ่มเติมได้ด้วย
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการรณรงค์สมาชิกวารสารฅนสหกรณ์
- คุณณัฐพร แจ้งจํานวนสมาชิกวารสารปัจจุบัน มีจํานวน 408 ราย โดยแบ่งเป็น
ประเภทสมาชิก 1 ปี จํานวน 181 ราย 2 ปี จํานาน115 ราย และ 3 ปี จํานวน 112 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ครั้งที่แล้ว 10 ราย จากการต่ออายุสมาชิก

วาระที่ 5 อื่นๆ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 3/2553
วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์เชิญ
2. อาจารย์จุฑาทิพย์
3. อาจารย์วรเทพ
4. คุณสุรจิตต์
5. คุณสายสุดา
6. คุณธราภรณ์
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ไพโรจน์

บํารุงวงศ์
ภัทราวาท
ไวทยาวิโรจน์
แก้วชิงดวง
ศรีอุไร
ศรีงาม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สุจินดา

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมการจัดเตรียมการดําเนินงานโครงการประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าและสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 2/2553
วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการปะชุม

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.4 รายละเอียดโล่รางวัล
จากการประชุม ครั้งที่ 2/2553 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธาน
กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เขียนบรรยายรายละเอียดที่สื่อถึงคุณสมบัติของนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า
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ทั้ ง นี้ รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท คณะกรรมการ ได้ ดํ า เนิ น การ
ประสานงานจัดทําโล่รางวัลเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจําปี 2553
เบื้องต้นไว้
3.5 การดําเนินการจัดส่งประชาสัมพันธ์โบชัวร์และใบเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณา
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากที่ ป ระชุ ม ให้ ดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง โบชั ว ร์
ประชาสัมพันธ์และใบเสนอชื่อเพื่อพิจารณานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ได้จัดส่งโบชัวร์ประชาสัมพันธ์และใบเสนอชื่อเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 มีกําหนดการ
ตอบกลับภายใน 31 กรกฎาคม 2553 เป็นจํานวน 670 ชุด กลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง คือ เครือข่าย
สมาชิ กวารสารฅนสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวั ด สกต. ธกส. ชสค. เครื อข่ายผู้ตรวจสอบ
กิจการฯ
3.6 ความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์โครงการ
จากการจัดส่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีผ้ทู ี่เสนอชื่อ ดังนี้
3.3.1 รายชื่อนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 2 คน คือ
ลําดับที่
1.

ชื่อ-สกุล
นายธนิต ยิ้มแก้ว

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการดําเนินการ

2.

นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง

ผู้ตรวจสอบกิจการ

หน่วยงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพ
แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รถไฟฯ
จํากัด
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นบ้ า นคุ ง
สามัคคี จํากัด

ผู้ส่ง
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ส ห ภ า พ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จํากัด
ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ
ไทย จํากัด

3.3.2 รายชื่อสหกรณ์ที่มีคุณค่า จํานวน 3 สหกรณ์ คือ
ลําดับที่
1.
2.
3.

สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอําเภอหนองสองห้อง จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จํากัด

ผู้ส่ง
นายสมเดช เจริญชัย
นายแพทย์วิชัย ชูชีพชื่นกมล

โดยวิธีการแมวมอง
ลําดับที่
1.
2.

ชื่อ-สกุล
คุณวิโรจน์ สุภนิติกร
คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ
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หน่วยงาน
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด

ผู้ส่ง
-

คณะกรรมการได้ดําเนินการพิจารณาข้อมูลนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่เสนอชื่อ โดย
อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิ โ รจน์ ได้ มี ก ารเสนอชื่ อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช จํากัด
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีการจัดทําแผนธุรกิจระยะ 5 ปี จึงได้มีมติให้ดําเนินการสืบค้น
ข้อมูลเชิงลึกของสหกรณ์อีกครั้ง
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช จํากัด : จังหวัดนครราชสีมา
- มีการจัดร้านดี แตกต่างกับร้านอื่น คือ มีแผนพัฒนาธุรกิจ 5 ปี
- ผู้จัดการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของร้านให้สนองต่อผู้รับบริการ
- ผู้รับบริการเป็นสําคัญ
- ผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสินค้า และมีคุณภาพ ทางร้านยินดีรับและนํามาโป
รโมทให้
- มีแผนพัฒนาธุรกิจร้านสหกรณ์ระยะยาว >> ครบ 4 มิติ
และได้ มีก ารพิ จ ารณาผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อนั กสหกรณ์ที่ มี คุณ ค่ า โดยผู้ที่มีข้อมู ลที่
น่าสนใจมี 2 ท่าน คือ นายเกียงเฮง แซ่ต้งั และนางผ่องศรี สิมะวัฒนา รายละเอียดดังนี้
1. นายเกียงเฮง แซ่ต้งั
ตําแหน่ง : ผู้ตรวจสอบกิจการ
หน่วยงาน : สค.บ้านคุงสามัคคี จก. > นอกภาคการเกษตร
- ความสามารถในการฟื้นฟูกิจการ
- เป็นคนเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น
- มีความกล้าหาญ
- มีภาวะผู้นํา
- ได้รับการยอมรับ ในหน่วยงาน ชสค.
- ใฝ่รู้ มีจิตตารมณ์
- ผลงานด้านงานสหกรณ์ของตนเองมีความโดดเด่น
- เป็นคนไม่ถือตัว
2. นางผ่องศรี สิมะวัฒนา
ตําแหน่ง : ผู้จัดการสหกรณ์
หน่วยงาน : สหกรณ์การเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด > ในภาคเกษตร
- ทุ่มเทกับการทํางาน
- มีความคิดริเริ่มที่ดี
- มีเอกภาพทางความคิดเป็นตัวของตัวเอง
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- มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและชุมชน
- ปลูกฝังความคิดการพึ่งพาตนเองแก่สมาชิก
- ปลูกฝังการอุดหนุนบริการของสหกรณ์
- ให้ความสําคัญกับสมาชิก
- เป็นคนตรง
- กล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน
- ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่ออาชีพของสมาชิก
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 รูปแบบงานพิธีการครงการประกาศเกียรติคุณฯ
ที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับวิทยากรและรูปแบบการเสวนา รายละเอียดดังนี้
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กล่าวรายงาน โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
พิธีเปิดและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์
ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารว่าง
เสวนาวิชาการ “บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”
ผู้ดําเนินรายการ
: คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
วิทยากร
: รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดร.สีลาภรณ์
บัวสาย
: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธ.ก.ส.
คุณอํานวย
ปะติเส
:
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คุณอนันต์
ภู่สิทธิกุล
รศ.สมพร
อิศวิลานนท์ : สถาบันคลังสมองของชาติ
: ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
คําภา
คุณลดาวัลย์
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสวนาวิชาการ “ขอเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม”
(การนําเสนอตัวแบบผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม)
ผู้ดําเนินรายการ
ภัทราวาท : ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์
: สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
คุณสาย
กังกเวคิน
: กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน
คุณอรุษ
นวราช
: เครือข่ายคุณค่าผลไม้
คุณศศิธร
วิเศษ
: เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
คุณธนณฐ์วรรธ์
แสงหวัง
: เครือข่ายคุณค่ายางพารา
คุณนุชรินทร์
อยู่อําไพ
: เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
พ่อวิจิตร
บุญสูง
: เครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
คุณนัด
ดวงใส
พิธีปิด โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
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สรุปรายงานการประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า
: สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1
2
3
4
5
6
7

รศ.จุฑาทิพย์
คุณสัมพันธ์
คุณอดุล
คุณทวีศักดิ์
คุณธัญดา
คุณประสิทธิ์
คุณผุสดี

ภัทราวาท
บูรณยาพร
บุญยัง
งาเจือ
เค้าประดับ
ยอดชรูด
กลิ่นเกษร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้จัดการ สกก.บ้านค่าย จํากัด
หัวหน้าสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ขับรถ
เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท ผู้ ป ระสานงานโครงการและคุ ณ สั ม พั น ธ์ บู ร ณยาพร
ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด พร้อมคณะ ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ในการให้บริการแก่สมาชิกชาวสวนยางพารา และสวนผลไม้ ในทิศทางที่
เกื้อหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอย่างยั่งยืนภายใต้การค้าเสรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางสหกรณ์และตัวสมาชิกเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการของสหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือ มีบทบาทในการมีส่วนร่วมน้อย
ในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์
2. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขาดเป้าหมายร่วม จึงทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์ขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้ประสานงานจึงแนะนําให้มีการนําวิสัยทัศน์เข้ามาช่วยในการสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยลดจุดอ่อนของสหกรณ์ ในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
นั้นสามารถทําได้โดยทําป้ายวิสัยทัศน์ขนาดใหญ่ติดหน้าสหกรณ์ เสื้อที่มีโลโก้วิสัยทัศน์ สติกเกอร์
เพื่อให้ทกุ ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบการบูรณาการ
3. สหกรณ์ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทําให้การทํางานขาดการเชื่อมโยง
กันจึงทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงาน
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4. การจัดให้มีทีมที่ปรึกษาของประธานกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ เพื่อให้ช่วย
กลั่นกรองข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับมา เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้ดีขึ้น
5. สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในคุณค่าสหกรณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์
และเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์
6. สมาชิกสหกรณ์ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่มาก
ผู้ ป ระสานงานและที ม งานของสหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นค่ า ย จํ า กั ด ได้ ร่ ว มกั น
ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณ์ในระยะต่อไป โดยมีการนําวิสัยทัศน์ “เป็น
สหกรณ์ต้นแบบ สนองความต้องการพื้นฐานแก่สมาชิก เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก
ชุมชน” มาเป็นเป้าหมายร่วมในการดําเนินงานอย่างบูรณาการของสหกรณ์ โดยมีโครงการที่จะ
ดําเนินงานในระยะต่อไปดังนี้
1.
โครงการศูนย์เรียนรู้จากสวนต้นแบบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร (ดังเอกสารแนบหมายเลข 1)
2. โครงการอัพเดทฐานข้อมูลอาชีพ ณ จุดบริการสินเชื่อ
3. โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อและการตลาด (ดังเอกสารแนบหมายเลข 2)
4. หน่วยกลั่นกรองโครงการใหม่ เพื่อลดปัญหา อุปสรรในการทํางาน ในทิศทางเชิง
คุณค่า
5. โครงการผลิตและจําหน่ายมูลสุกร
6. โครงการตรวจสุขภาพประจําปีประชุมใหญ่
7. โครงการเรียนรู้ สนับสนุนโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
8. โครงการปรับปรุง เว็บไซต์ของสหกรณ์
อย่ า งไรก็ ต ามที่ ป ระชุ ม ได้ มีก ารกล่ าวถึ ง ผลการเก็ บ แบบสอบถามของโครงการ
ฐานข้อมูลสมาชิก และผู้ประสานงานได้แนะนําวิธีการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่ให้ทีมวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน (ดังเอกสารแนบหมายเลข 3)
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานได้ให้ทีมดําเนินการปรับกระบวนทัศน์แก่เกษตรกร โดยให้มีการ
ลงพื้นที่ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน เพื่อให้คําปรึกษาในการ
ใช้ป๋ยุ ชีวภาพในการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553
คณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 14.50 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
2. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
รองผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
3. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
4. น.ส.จีรนันท์
เลาวัชภกูล สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
5. นายวิทูล
ธรรมเทรากุล สหกรณ์การเกษตรกระสัง จํากัด
6. นางพรสุดา
ภาคภูมิรัตน์ สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด
7. น.ส.บุญล้วน อุดมพันธ์
สหกรณ์การเกษตรวิสัย จํากัด
8. นางรุ่งอรุณ
เชาวกรกุล ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด
9. นายอนุมาลย์ พูนประโคน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด
10. นายสนธยา
สีแดง
เว็บมาสเตอร์
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท) เป็นที่ปรึกษา
โครงการฯ กล่าวเปิดการประชุมและให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้
วาระการประชุม
คุ ณ ธนณฐ์ ว รรธ์ แสงหวั ง ได้ แ จ้ ง ประเด็ น ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าการจัดทําฐานข้อมูล ได้จัดทําวางแผนการจัดการวัตถุดิบ การปลูกข้าว GAP โดยส่ง
ตัวแทน 6 คน คือ คุณสําเร็จ คุณยุพา คุณยง คุณสมพ่อง คุณสุณี และคุณเพชรัตน์ ซึ่งจะเป็น
สมาชิกที่จะเรียนรู้ด้วยจิตสํานึก และจัดทํารายงานและคู่มือการปลูกข้าว GAP ด้วยจิตสํานึก การ
จัดทําคู่มือจะมีการจัดทํา Blog เว็บไซต์ท้ัง 15 สหกรณ์ที่เป็นภาคีเครือข่าย การจัดทําป้ายโฆษณา
ทําโบรชัวร์ ซึ่งจะสรุปข้อมูลในการประชุมหารือในเดือนสิงหาคม โดยยกตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่
ประสบความสําเร็จ ทําให้ลูกค้าบอกคุณลักษณะของลูกค้าได้
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ได้กล่าวเสริมขึ้นโดยเริ่มกระบวนการทีมกลยุทธ์ โดยขอเปลี่ยน
ทีมจากสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด เป็น สหกรณ์การเกษตรบรบือ จํากัด แทนเนื่องจาก
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สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมติดตามงานได้ทําให้การทํางาน
ขาดช่วง โดยจะขอประชุมหารือกันเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าผู้จัดการของสหกรณ์ฯ มาไม่ได้ให้ส่งตัวแทนมา
แทนได้และต้องมาเข้าประชุมสม่ําเสมอ
การพิจารณาทีมกลยุทธ์ ในที่ประชุมได้ให้ความคาดหวังในการขับเคลื่อนงาน และต้อง
จัดการอย่างรวดเร็ว สามารถจับต้องได้ หลังจากการอภิปรายแล้ว เพื่อให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้น แต่
โครงสร้างของเครือข่ายยังไม่มี จึงต้องใช้ทีมกลยุทธ์เพื่อเป็นกลไก
คุณจีรนันท์ เลาวัชภกูล ได้กล่าวว่าการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ระยะที่ 2 หลายสหกรณ์มีส่วนร่วมน้อย และไม่เห็นความสําคัญถึงความก้าวหน้าในงาน
การพิจาณาองค์ประกอบของทีมกลยุทธ์ ทีมประชุมได้หารือถึงเรื่องความต้องการใน
การจัดตั้งทีม กลยุทธ์ มีความต้องการคาดหวัง รวดเร็ว ทําตามแบบ และจังหวัดที่เข้าร่วมได้ โดย
วิเคราะห์เป็นกรอบคิดการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ คือ คณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ เป็นผู้จัดตั้งทีม
กลยุทธ์ โดยต้องให้มีเป้าหมายร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม และได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ ต้องการให้สร้างคนรุ่นใหม่มาช่วยผลักดันงาน เพื่อต่อยอด
งานในเครือข่าย โดยในที่ประชุมเห็นด้วยกับการคัดเลือกคนเพื่อถ่ายถอดงานให้กับคนในรุ่นต่อไป
เพื่อสามารถทําได้ตามเป้าหมาย ทําให้เคลื่อนแบรนด์และเคลื่อนเครือข่ายต่อไปได้ โดยใช้ชุดความรู้ที่
ได้ เพื่อทําให้ทีมกลยุทธ์สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายร่วมกัน และคณะกรรมการควรมีส่วนร่วม
ด้วย โดยมีคําสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการมอบงานให้ใครเป็นทีมกลยุทธ์ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่
พร้อมทํางานนี้และสามารถปล่อยงานนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ โดยผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ให้วิทยาธา
นความรู้ กั บ คนรุ่ น ใหม่ ต่ อ ไป ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งช่ ว งทดลองงาน และให้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ
ความก้าวหน้าขององค์กรใหญ่ให้มีตลาด ซึ่งส่วนใหญ่กลยุทธ์จะเป็นเรื่องการตลาด โดยหัวหน้าทีม
กลยุทธ์ วางแผนการตลาดเพื่อจําหน่ายข้าวแบบยั่งยืน เงินทุน โครงสร้าง เรื่องความคิด กลไกของ
สหกรณ์ กรรมการดูแลสมาชิก
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติม ให้สร้างทีมกลยุทธ์ เพื่อถ่ายงานในปีต่อไป
โดยให้ทีมใหม่มาร่วมประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตัวจริงเข้าร่วมด้วย คุณบุญล้วน
อุดมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เป็นประธานเครือข่าย ได้สรุปทีมกลยุทธ์ 6 สหกรณ์
ดังนี้
1. คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง
2. คุณรุ่งอรุณ เชาวกรกุล และคุณอนุมาลย์ พูนประโคน
3. คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ และคุณกาญจนศิริ อัมสงคราม
4. คุณวิทูล ธรรมเดชากุล และคุณปานิศราพร เขียนสระน้อย
5. คุณปาณชญา บวชสันเทียะ
6. คุณจํารัส จันทร์ศรี และคุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์
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7. คุณจีรนันท์ เลาวัชรากูล
เครือข่ายสารสนเทศการตลาดข้าวหอมมะลิ โดยมีสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนนํา คือ
สหกรณ์การเกษตร พิมาย จํากัด สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด สหกรณ์การเกษตรบรบือ
จํากัด สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด โรงสีเอกชนที่
เป็นแกนนํา คือ โรงสีเจียเม้ง โรงสีเกษตรไรซ์ โรงสีข้าวทอง โรงสีคูเป็งเส็งปราสาท และโรงสีเจริญ
กิจพูนผล เพื่อจัดทําเป็นประวัติ ราคาขายของสหกรณ์เอง และเป็นแบบในการจัดเก็บข้อมูล โดยแบ่ง
ทีมจัดเก็บฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิดังนี้
1. คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ จาก สหกรณ์การเกษตรบรบือ กัด
2. คุณอนุมาลย์ พูนประโคน จาก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จํากัด
3. คุณจีรนันท์ เลาวัชรากูล จาก สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
4. คุณกาญจนศิริ อัมสงคราม จาก สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
5. คุณนิตยา จาก สหกรณ์การเกษตรพิมาย จํากัด
โดยให้กรอกข้อมูลลงในหน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ กรอกแค่ข้อมูลราคาขาย ราคาสูงสุด
ราคาต่ําสุด
คุณสายสุดา ศรีอุไร ได้กล่าวให้รายละเอียดตัวกรอกฐานข้อมูลการเก็บฐานข้อมูล จะ
ตั้ง Password แจกให้กับผู้คีย์ข้อมูล โดยจะสร้างเมนูด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ มีวิธีการส่ง
มอบข้อมูลรายเดือน “ฐานข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ” ข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ จะจัดเก็บ
ทุกวันที่ 5 ของเดือน ถ้าติดวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้คีย์ข้อมูลก่อนวันหยุด 1 วัน โดยจะ
แสดงชื่อ และข้อมูลหน่วยงาน จะกําหนดเดือนขึ้นให้อัตโนมัติ วันที่กรอก เช่นคีย์ข้อมูลเดือนสิงหาคม
แต่ข้อมูลที่เก็บจะต้องกรอกเป็นเดือน กรกฎาคม ซึ่งข้าวแห้งปลูกได้ท้ังปี จะอิงจาก 36 กรัมขึ้นไป
ของต้นข้าว ข้าวสดจะเก็บได้ช่วงกลางเดือนตุลาคม ความชื้น 20% ขึ้นไปจะอยู่ระหว่าง ตั้งแต่ 15
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ข้าวสดและข้าวแห้งสามารถเก็บย้อนหลังได้ โดยให้กรอกข้อมูลนโยบาย
สามารถจําแนกเป็นโครงการรับจํานําและมีผลกระทบด้านราคา และจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง โดย
ปัญหาจําแนกตามรายโครงการ เพิ่มข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) ให้กรอกสั่นๆ เพื่อกลั่นกรอง ได้
ยกตัวอย่าง เช่น โครงการตลาดนัดข้าวเปลือก มีผลกระทบคือข้าวจากชายแดนมีการปลอมปน
นโยบายของตลาดขายข้าว โครงการเปิดการค้าเสรีผลกระทบคือไม่สามารถจําหน่ายข้าวได้ทําให้เสีย
เงินลงทุนไป ในการกรอรกข้อมูลการตลาดข้าวนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ ชุด A
สหกรณ์
การเกษตรจังหวัด ชุด B การค้าภายในจังหวัดและชุด C โรงสีเอกชน
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ได้กล่าวถึงความหอมของข้าวหอมมะลิ ทําอย่างไรข้าวจึงจะมี
ความหอมเพิ่มขึ้น สาเหตุที่ข้าวหอมมะลิไม่มีความหอมหรือความหอมลดลงนั้น เกิดจากอายุข้าวที่
เก็บเกี่ยวน้อยเกินไปยังไม่สุกเต็มที่ ระยะเวลาความหอมของข้าวอยู่ที่ 4 เดือนแรก หลักจากนั้นความ
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หอมจะลดลงไป ในโรงสีเอกชนที่สามารถรักษาความหอมของข้าวได้เพราะมีโกดังติดแอร์ ซึ่งมี
อุณหภูมิที่เย็นสามารถเก็บรักษาความหอมของข้าวได้ โดยมีมาตรฐานที่กําหนดไว้
การจัดทําโครงการ GAP ด้วยจิตสํานึก โดยให้คุณขนิษฐา เป็นเกษตรกรของสหกรณ์
การเกษตรปราสาท จํากัด เป็นตัวแบบในการจัดทําโครงการ GAP ด้วยจิตสํานึก โดยแบ่งออกเป็น 3
กลุ่มคือ
1.กลุ่มที่ 1 มีความหวังที่อยากทํา GAP คือ คุณสําเร็จ และคุณยุพา
2.กลุ่มที่ 2 มีความคิดที่จะทํา GAP คือ คุณยง และคุณสมพ่อง
3.กลุ่มที่ 3 คือไม่มีความต้องการจะทํา GAP คือ คุณสุณี และคุณเพชรรัตน์
ในการทําโครงการนี้เพื่อหาความแตกต่างกัน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นกลาง ไม่
มุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยกลุ่มที่ 1 มีความตั้งใจจะทํา GAP ซึ่งจะวัดอย่างไร กลุ่มที่ 2 ทํา GAP
ตามกระแสนิยมหรืออยากทําตามคนอื่น กลุ่มที่ 3 ไม่มีความต้องการที่จะทําเพราะเห็นว่าทํายาก ได้
ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นระดับความต้องการทํา GAP แล้วโดยมีวิธีทําให้พึงพอใจในการทํา GAP คือ
เพิ่มรายได้ในการทําเกษตร รับซื้อข้าวในราคาสูง สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น แก้ไขตลาดให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
ทํางานไปพร้อมกัน โดยดูจาก 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการ GAP ด้วยจิตสํานึก สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จํากัด มี ช่องทางการตลาดจากการทํ าแบรนด์ ข้าวเกิ ดบุ ญจะนํ าเครือข่าย สามารถ
จําหน่ายได้ มีความรู้และลงมือปฎิบัติจริง ทางสหกรณ์จะรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขายต้นละ 200 บาท
และจะรับซื้อข้าว GAP ในราคาสูงแน่นอน โดยจะแบ่งงานให้สหกรณ์ร่วมกันทํา
คุณบุญล้วน อุดมพันธ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้สหกรณ์ของตนเลือกทําในสิ่งที่ตนถนัด
อย่ารับหลายงาน เพราะอาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่ดี โดยแบ่งให้คนในเครือข่ายทําในส่วนที่
ตนถนัด แบ่งงานกันรับผิดชอบในส่วนที่ตนเองทําได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ดีที่สุด
คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการเลือกทําในสิ่งที่ถนัด และคัด
สรรสิ่งที่ทําได้ จะเกิดผลงานที่ดีที่สุดขึ้นมา เป็นโครงการที่เอื้อเผื้อแก่กัน เพื่อให้มี GAP เข้าในจิต
สํานักของเกษตรกร
ตลาดข้าว GAP ข้าวที่ขายมีคุณสมบัติ มีคุณภาพ การวางแผนการตลาด การขายปลีกขายส่ง แผนการตลาดระยะสั้น คือ ขายภายในกลุ่มและการขายปลีก แผนการตลาดระยะยาว คือ มี
ตัวแทนจําหน่ายและขายส่งในปริมาณมาก มีกลุ่มลูกค้าประจํา แผนการตลาดระดับบน คือสินค้ามี
คุณภาพสูง ซื้อขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีผลผลิตน้อย จัดทําเป็น package ตามที่จัดสัมปทาน หรือ
ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับสินค้า โดยได้ติดต่อไปยังร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ
เช่น ร้านบ้านสวนไผ่สุขภาพ ศูนย์ชมรมมังสวิรัติ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิภาวดี โรง
อาหารกรมศุลกากร ร้าน Golden Place กระทรวงแรงงาน ร้านขายสินค้าของเอกชนอื่นๆ องค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดสุรินทร์ และฟู้ดคอร์ทต่างๆ ในล็อบบี้โรงแรม และยังมีช่องทาง
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การตลาดอื่นๆ อีก 10 กว่าร้านที่ยังไม่ได้ไปติดต่อ ในส่วนที่เป็นร้านค้าให้ศูนย์กระจายสินค้าดูแล
ควรมีรถขนส่งข้าวหอมมะลิเพิ่มเติม
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวให้คําแนะนําให้ติดต่อกับร้านโชว์ห่วยต่างๆ ในแหล่ง
ชุมชน ซึ่ง คุณพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ ได้แจ้งถึงร้านค้าโชว์ห่วยในบางร้านจะจําหน่ายข้าวแบบตัก
แบ่งขาย โดยจะขายข้าวขาว ข้าวหอม ข้าวกร่อง ในราคาเดียวกัน
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ได้กล่าวว่าแบรนด์ข้าวเกิดบุญที่ทําตลาดอยู่น้ันก็มีบางส่วนที่
ต้องทําตลาดเพิ่ม และอยากให้ทําเหมือนเครือข่ายของแอมเวย์ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดย
ได้ ใ ห้ คุ ณ จี ร นั น ท์ นํ า ไปจํ า หน่ า ยที่ เ มื อ งทอง และทํ า การสํ า รวจตลาด ช่ อ งทางแรกที่ ทํ า คื อ ทํ า
การตลาดเดิมและจัดทําฐานข้อมูลของลูกค้า สํารวจร้านค้าที่ขายข้าว และเตรียมพร้อมก่อนข้าวชุด
ใหม่จะเข้ามา
ข้อมูลการผลิตและการส่งเสริมอาชีพ ต้องตั้งโจทย์ที่จะทํา ถุงที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน
กําหนดให้เดือน กันยายน ต้องได้ถุงแล้ว โดยสั่งถุงมือพนมก่อน แบ่งเป็น 2 ขนาดคือ ขนาด 1 กิโล
และ 5 กิโล ให้ใส่เครื่องหมายการวิจัยและชื่อสถาบันฯ
คุณธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง ได้กล่าวสรุปว่าคณะทํางานที่มาเข้าร่วมงานประกาศเกียรติ
คุณฯประจําปี 2553 ในครั้งนี้ได้เข้าร่วมจัดบู๊ทและจําหน่ายสินค้า ได้จัดทําป้ายโฆษณา และธงญี่ปุ่น
ซึ่ ง จะให้ 15 สหกรณ์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และสรุ ป ประชุ ม ในวั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2553 ที่ สหกรณ์
การเกษตรปราสาท จํากัด ถ้า โครงการ Farmer shop ประสบผลสําเร็จจะทําให้มีช่องการตลาด
จําหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ให้ช่วยกันระดมความคิด จัดตั้งทีมกลยุทธ์ 6/6 จํานวน 12 คน การจัดเก็บ
ข้อมูลการตลาดข้าวหอมมะลิ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มเดือนสิงหาคม และการประสานงานการค้า
ภายในจังหวัดในการจัดเก็บข้อมูล รายงานยอดขาย อุปสรรคและความต้องการ การจัดการความรู้
ให้ข้อคิดแนวทางการตลาด การทําตลาดครั้งนี้ให้ทําเสื้อทีมโดยสกรีนลายโลโก้ข้าวเกิดบุญ
เลิกการประชุม

เวลา 14.50 น.
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การประชุมนําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าทีเ่ ป็นธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ. จุฑาทิพย์
ศ.ดร. โสภิณ
รศ. สมพร
ดร. ปรีชา
รศ. ศานิต

ภัทราวาท
ทองปาน
อิศวิลานนท์
สิทธิกรณ์ไกร
เก้าเอี้ยน

13. คุณสายสุดา ศรีอุไร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร
ตัวแทนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน
กรรมการผู้จัดการโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์
ผอ. ฝ่ายสวนโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์
นักพฤกษศาสตร์โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์
หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิง
คุณค่า กรณี สกก.บ้านค่าย จํากัด
ตัวแทนโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบ
สหกรณ์เชิงคุณค่า กรณี สกก.บ้านค่าย จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

6. คุณอังคณา
7. คุณณฐนนท์
8. คุณอรุษ
9. คุณสุทิศ
10. คุณศิริดารัตน์
11. คุณสัมพันธ์

ใจเลี้ยง
เมธีพิสิฐกุล
นวราช
จิราวุฒิพงศ์
เลขมาศ
บูรณยาพร

12. คุณทวีศักดิ์

งาเจือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณณัฐชวัล บุญเสริม
2. นายสุพจน์
สุขสมงาม

เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้มาประชุม
และเปิดการประชุม โดยเชิญหัวหน้าคณะโครงการวิจัยฯ กล่าวรายงานสรุปการทํางานวิจัยตลอด 1
ปีที่ผ่านมา
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1. โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน
คุณณฐนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน กล่าวรายงาน
สรุปการทํางาน
โครงการนี้มีคําถามวิจัยอยู่ด้วยกัน 2 ข้อคือ
1. ตัวแบบในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าควรเป็นอย่างไร และ
2. กระบวนการในการทํางานร่วมกันของสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ภายใต้
กลุ่มธุรกิจสหกรณ์ ควรเป็ นอย่างไร จึ งจะบรรลุเป้าหมายร่ วมกัน และมีแนวทางปฏิ บัติ ไปในทิ ศ
ทางการนําคุณค่าของสมาชิกและชุมชนอีกทั้งก่อให้เกิดการผนึกกําลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มธุรกิจ
ซึ่ง โครงการนี้ มี ก ลุ่ม ธุร กิ จ สวนสามพรานเป็น แกนกลาง และมีสถาบัน วิ ช าการด้ า น
สหกรณ์ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งในการทํ า งาน พร้ อ มกั บ มี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ า ร่ ว มอี ก 6 กลุ่ ม โดยมี ข้ั น ตอนการ
ดําเนินงานเริ่มจากการจัดเวทีหารือของภาคีในกลุ่มธุรกิจ จากนั้นได้จัดตั้งและดําเนินงานศูนย์เรียนรู้
เพื่อใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจซึ่งมีแผนการดําเนินงานใน 2 ระดับ คือ ระดับกลุ่มธุรกิจและ
ระดับภาคี จากนั้นเป็นการติดตามประเมินผล เพื่อนํามาสู่เวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียน
สําหรับผลการดําเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.52 ถึง 14 ส.ค. 53
นั้นได้เกิดภาคีธุรกิจขึ้น 9 กลุ่ม ได้แก่
1. สวนสามพราน เป็นแกนกลางของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด ได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการใช้
เกษตรอินทรีย์ในสวนสามพราน และมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย
2. ศูนย์เรียนรู้ ได้จัดตั้งขึ้น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์เรียนรู้ล่องน้ําลุยสวน ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลาง
สําหรับติดต่อประสานงาน เรียนรู้ด้านธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มี
กิจกรรมต่างๆ เช่น การพับดอกบัว การทําลูกประคบ และอื่นๆ ช่วยให้เกิดรายได้แก่สวนสามพราน
และชุมชนเกษตรกร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลที่สนใจ
สําหรับอีกหนึ่งศูนย์คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นศูนย์กลางสําหรับเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง หลั ง จากการเปิ ด ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ท้ั ง สองแล้ ว ได้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ขึ้ น เช่ น
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สนใจ ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
3. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ช่วยเสริมความรู้ในด้านวิชาการแก่
กลุ่ ม ภาคี แนะนํ า แนวทางการจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ การพั ฒ นาโจทย์ แ นวทางการวิ จั ย และปรั บ
กระบวนการวิจัยให้เหมาะสม
4. กลุ่มเกษตรกร มีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและ
สํารวจข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพื้นที่สามพราน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
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ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าปลอดภัย
และกิจกรรมอื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือ
5. ภาคีสหกรณ์ ซึ่งเป็นพนักงานของสวนสามพราน เป็นตัวแบบที่ไม่ได้จดทะเบียน
6. กลุ่มอาชีพและรัฐวิสาหกิจชุมชน มีการเรียนรู้การทําอาชีพจากชุมชนรอบด้านที่
สนใจ ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มอาชีพต่างๆ นําสินค้ามาวางจําหน่ายในสวนสามพรานแล้ว
7. โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีการสร้างยุวเกษตรกร โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้
เข้ามาเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
8. มีเครือข่ายสหกรณ์ ซึ่งร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ มากมาย
9. มีเครือข่ายอื่นๆ โดยได้จากงานเกษตรแฟร์ที่ผ่านมาท สวนสามพรานมีโอกาสได้เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณศิริดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมบทสรุปผลการดําเนินงานในช่วง 6 เดือนหลัง
โดยมีผลการดําเนินงานคือ ได้ 6 เครือข่ายเชื่อมโยงผ่านกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
และมีกลุ่มใหม่ 2 กลุ่มด้วยกัน มีศูนย์เรียนรู้ซึ่งทํางานผ่านเครือข่ายพันธมิตร มีการจัดการอบรมทุก
เดือนโดยคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนท้องถิ่นระดับ ป.5-ป.6 ที่มีผลการเรียนดีแต่ไม่มีโอกาสได้
ศึกษาต่อ ให้มาฝึกอบรมอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเหล่านั้น
มีการรวมกลุ่มคลองจินดากับกลุ่มปลูกข้าว โดยมีผู้ใหญ่ชัยวัศน์เป็นแกนนํา ซึ่งขณะนี้
แต่ละกลุ่มได้มีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนแล้ว และสามารถแจ้งแก่แกนนําได้ว่าต้องการทํา
อะไรบ้าง โดยมีการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมา จนขณะนี้ได้มีปณิธานร่วมแล้ว คือ
“ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลักในการให้ความรู้และปัญญา
ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีความสุขถ้วนหน้า” พร้อมกับอุดมการณ์ร่วมในการทํางาน 4 ข้อ คือ เชื่อมั่นใน
เกษตรอินทรีย์ ห่วงใยผู้บริโภค เห็นชอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน และเชื่อมั่นในการพึ่งพาและร่วมมือ
กัน
สุ ด ท้ า ยมี ง านทดลอง 3 เดื อ น ที่ ไ ด้ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จากเกษตรกร แต่ ต้ อ งมี ก ารสรุ ป
รายละเอียดต่อไป เนื่องจากเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องการจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งเพิ่งพบปัญหาล่าสุด
ในการขนส่งสินค้าแล้วพบความเสียหายจากการขนส่ง
จากการวิเคราะห์พบว่าภาคีเครือข่ายที่เริ่มต้นจาก 9 เครือข่าย มีการรวมกลุ่มเข้าเป็น
6 เครือข่ายใหม่ โดย 6 เครือข่ายนี้จะร่วมกันดําเนินงานตลอดโครงการปีที่ 2 ซึ่งการรวมตัวกันนี้เป็น
การรวมกลุ่มกันเองระหว่างเครือข่ายที่มีความคล้ายคลึงกัน ผลิตสินค้าใกล้เคียงกันจะรวมตัวกันเอง
ตามกลไก และจากการทดลองวิจัยในการเปิดช่องทางการตลาดให้ภาคีพันธมิตรนั้น ทําให้ทราบ
ปัญหาของภาคีฯ เช่น ต้องการชุดความรู้ต่างๆ จึงเกิดเป็นคําถามวิจัยของโครงการในปีที่ 2 ซึ่งใช้ชื่อ
โครงการว่า “โครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานปีที่ 2” ภายใต้คําถามวิจัย 2 ข้อ คือ
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1. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
ภายใต้เป้าหมายร่วม ควรเป็นอย่างไร
2. การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับปลอดภัย และอินทรีย์ ควรเป็นอย่างไร
และมีวัตถุประสงค์ อยู่ 3 ข้อ คือ
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ส่ชู ุมชนของกลุ่มธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการโซ่อุปทานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
การค้าที่เป็นธรรม
ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือ
1. จะเกิดช่องการการตลาดใหม่และเป็นธรรม เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ บริษัท
สายการบิน ตลาดสินค้าอินทรีย์ในเครือโรงแรม และโรงเรียน เป็นต้น
2. เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์อย่างประสบความสําเร็จในระยะยาว อยู่ดีกินดี และอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้และเข้มแข็ง
3. สินค้าเกษตรถูกยกระดับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ซื้อได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง
4. เกิดเกษตรกรตัวอย่างในเครือข่าย ที่มีศักยภาพมากขึ้นอันเนื่องจากองค์ความรู้ใหม่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ต่อ
เกษตรกรรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
สําหรับขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานนั้นแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตกผลึกความคิด, วางแผนการทํางานร่วมกัน และมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัด
2. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้, การขับเคลื่อนตลาด Farmer Market, การบริหารจัดการ
ธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานสู่ช่องทางการตลาดใหม่ และ การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
3. การประสานหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการในการขยายผลกลุ่มธุรกิจ, การศึกษา
ดูงาน และการสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการใหม่ วิธีการใหม่
4. สรุป, เวทีนําเสนอผลงานวิจัย และ Forum ทีมวิจัย
5. ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระบบธุรกิจของกลุ่ม, ตลาดใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ปลอดภัยกับ
เกษตรอินทรีย์, พันธมิตรธุรกิจที่เข้ามามีส่วนร่วม และนวัตกรรมใหม่ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์สูตรใหม่
คุณอรุษ นวราช กล่าวเพิ่มเติมเรื่องเกษตรอินทรีย์
ที่ผ่านมาพบว่าผลผลิตอินทรีย์ที่ได้มักพบปัญหาราคาตกต่ํากว่าสินค้าทั่วไป จึงคิดที่จะ
เป็นตัวกลางหาตลาดให้ เช่น เครือข่ายโรงแรม โรงเรียนเอกชนที่มีศักยภาพในการซื้อผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ ตลาดไท และเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ซึ่งจะมีตัวอย่าง Farmer Market
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บริเวณหน้าสวนสามพราน เพื่อให้เกษตรกรนําสินค้ามาจําหน่ายสินค้าปลอดภัย เป็นเหมือนโชว์รูม
(Show Room) ให้แก่เกษตรกรมีที่แสดงสินค้า และขณะนี้มีการทดลองซื้อสินค้าปลอดภัยเบื้องต้นมา
ทดลองใช้ และมีชุดตรวจสารปนเปื้อนไว้ตรวจสอบสินค้าแล้ว ซึ่งต้องการทํามาตรฐานให้เป็น ที่
ยอมรับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจพื้นที่เพาะปลูกให้ได้รับความเชื่อถือ เพื่อสร้างแบรนด์ที่เชื่อถือได้
ในตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์
และจะมีเวทีสนทนาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมสินค้าที่ Farmer Market
ในสวนสามพรานได้รับฟังในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งปีนี้คุณอรุษ รับ
หน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมทีมนักวิจัยอีก 3 ท่าน คือ คุณสุทิศ คุณศิริดารัตน์ และนักวิจัยจาก
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์อีก 1 ท่าน จะร่วมกันดําเนินงานโครงการในปีที่ 2 นี้ และจะขอเปลี่ยน
ชื่อโครงการจากคําว่า “สวนสามพราน” มาใช้คําว่า “สามพราน” แทนเพื่อความเหมาะสมด้วย
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. โสภิณ ทองปาน
กล่าวขอบคุณทีมงานที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานวิจัยชิ้นนี้ สําหรับเรื่องชื่อโครงการที่
ใช้คําว่า “สวนสามพราน” นั้น ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง แนะนําให้ใช้
ชื่อ “สามพรานเน็ตเวิร์ค” ซึ่งอาจสามารถใช้เป็นแบรนด์สินค้าได้ในอนาคตด้วย โดยการที่สินค้าจะใช้
ชื่อ แบรนด์น้ีได้น้ันต้องผ่านการตรวจสอบจากแกนนําก่อน และขอสนับสนุนเรื่องการตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผ้บู ริโภค
ส่วนเรื่องการตั้งกลุ่มต่างๆ ในรายงานนั้นควรอธิบายการจัดตั้งกลุ่มว่ามีที่มาเป็นอย่างไร
ขอแนะนําว่าอย่าตั้งกลุ่มย่อยมากเกินไป ให้เลือกแต่กลุ่มที่สนใจเข้ามาติดต่อเอง เพราะกลุ่มเหล่านี้
จะมีความตั้งใจจริง และทํากลุ่มหลักๆ ให้สมบูรณ์ อย่าทําอะไรเกินความสามารถ เพราะถ้าทําไม่
สําเร็จอาจเกิดผลเสียต่อตัวเราเองได้ เพราะฉะนั้นจึงขอเน้นว่าอย่าขยายกลุ่มมากเกินไป และกลุ่ม
ต่างๆ ต้องง่ายต่อการควบคุม
สําหรับเรื่องการตลาด คือการหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซึ่งก็คือการทํามาร์เก็ตติ้ง
(Marketing) ไม่ใช่การขายของที่ผลิตอะไรก็ได้ไปวางขายข้างถนนอันนี้จะกลายเป็นเพียงการขายของ
(Sell) เท่านั้น ส่วนการตรวจสอบในขั้นแรกยังไม่ควรให้เกษตรกรขนของมาให้เรา ทีมงานควรลงไป
ตรวจที่สวนด้วยตัวเอง เพราะถ้าให้ขนของมาแล้วตรวจไม่ผ่านอาจเป็นผลเสียต่อสวนสามพรานเองก็
เป็นได้
ในข้อวัตถุประสงค์ควรตั้งเป้าหมายเล็กๆ มีความพอดี ยังไม่ควรตั้งเป้าไปถึงการกินดีอยู่
ดีของชาวบ้านเลยน่าจะดีกว่า และการอบรมต่างๆ นั้น อนาคตถ้ามีกลุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้วก็
สามารถใช้กลุ่มเหล่านั้นไปอบรมต่อๆ กันจะได้เป็นเครือข่ายค่อยๆ ขยายวงออกไป
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รศ. สมพร อิศวิลานนท์
เห็นด้วยกับความคิดที่จะเปลี่ยนชื่อจาก “สวนสามพราน” มาใช้ “สามพราน” แทน
เนื่ อ งจากจะช่ ว ยให้ ดู ไ ม่ เ ป็ น การทํ า งานเฉพาะกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เอกชนมากเกิ น ไป และขอชื่ น ชมใน
ความสําเร็จที่ทํางานกันมาตลอดหนึ่งปี การทํางานต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ขอให้ใจเย็นๆ ค่อยๆ
ดําเนินการ เนื่องจากการที่จะให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์น้ันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้อง
ใช้เวลา โดยขณะนี้ต้องเตรียม Story หรือเรื่องราวประวัติความเป็นมาและความสําคัญเพื่อที่จะ
นําไปสู่การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในระยะแรก น่าจะใช้คําว่า “เกษตรปลอดภัย” ไปก่อน จะ
ง่ายกว่าใช้คําว่า “เกษตรอินทรีย์”
สิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงถึงคือจะทําอย่างไรให้คนเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา จะต้องสร้าง
ความแตกต่างในตัวสินค้า โดยเราเป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่จะไปวางจําหน่ายซึ่งอาจขอความร่วมมือกับ
กรมวิชาการเกษตรได้ การที่เราจะไปสู่ธุรกิจสินค้าปลอดภัยได้น้ันต้องมีกระบวนการดําเนินงาน การ
ตรวจไร่นา ตรวจสถานที่เก็บได้จริงและมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างเป็น
ระบบด้วย
สําหรับตลาดในขณะนี้มีอยู่ 2 ระดับ คือ Farmer Market หน้าสวนสามพราน เปรียบ
เหมือนเป็น สินค้าตลาดล่าง กับอีกกลุ่มคือเครือข่ายโรงแรม และสายการบินต่างๆ เหมือนเป็นตลาด
บนที่จะได้ราคาดีแต่ท้ังหมดนี้ต้องสร้างความเชื่อถือจากผู้บริโภคให้ได้ ในอนาคตอาจเกิดเป็นการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อี ก ด้ ว ย สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยคุ ณ ค่ า ช่ ว ยให้ คุ ณ ค่ า ของ
นครปฐมกลับคืนมา แต่ในรายงานยังไม่ค่อยพูดถึงสต็อก (Stock) หรือฐานที่มาของทรัพยากรจาก
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องสร้างฐานทรัพยากรไว้ด้วย
สํ า หรั บ ร่ า งข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ปี ที่ 2 นั้ น มี ข้ อ สงสั ย เรื่ อ งการตลาด หรื อ ตลาด
เป้าหมายนั้น เราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของเรา และดูว่าจะไปสร้างตลาดเป้าหมายได้อย่างไร ขอ
แนะนําให้ใช้คําว่า “สินค้าปลอดภัย” ก่อนไปสู่ “สินค้าเกษตรอินทรีย์” ส่วนการรับรอง (Certify) นั้น
ใครจะเป็นผู้ทําการรับรอง ซึ่งถ้าทําได้ก็จะสามารถนําไปประชาสัมพันธ์ได้ จะทําให้มีท้ัง Social Value
และ Business Value กลับมาสู่สวนสามพรานด้วย ถ้าสร้างความเชื่อถือทางสังคมได้ (Community
Trust) ก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ ม าก และขอแนะนํ า ให้ เ รี ย นรู้ จ ากชั ช วาล ออร์ คิ ด ฟาร์ ม ซึ่ ง ประสบ
ความสําเร็จในการทํางานแล้ว
ในข้อวัตถุประสงค์มีความเห็นว่าขอให้ตัดข้อ 1 ออกก่อน ข้อ 2 และ 3 คงไว้ และควร
เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ คือ การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในตัวสินค้าของกลุ่ม และ การพัฒนาระบบการ
รับรองคุณภาพ
ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับข้อแรก ให้ปรับเปลี่ยนเป็น “เกิดช่องทางการตลาดใหม่
การสร้างตลาดทางเลือกให้กับชุมชน และผู้บริโภคที่มีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย”
ส่วนข้อ 2 ให้ตัดออก และคงข้อ 3 และ 4 ไว้
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รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ขอให้คุณณฐนนท์ เพิ่มเติมรายงานในภาคผนวก ในส่วนของข้อสรุปต่างๆ ที่ได้ประชุม
กันมา 5-6 เวทีให้เขียนไว้ในรายงานวิจัยด้วย โดยเริ่มจากศูนย์เรียนรู้ 2 ศูนย์มาเป็นเครือข่าย 6 แห่ง
และให้เรียบเรียงการทํากิจกรรมแต่ละอย่าง อธิบายว่าต้นทุนทางสังคมที่สวนสามพรานและทั้ง 6
เครือข่ายมีอยู่คืออะไรบ้าง พร้อมกับสรุปว่ามีใครทําอะไรบ้างซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านมาก
สําหรับขั้นตอนและกระบวนการวิจัยที่นําเสนอร่างโครงการวิจัยปีที่ 2 นั้น แนะนําให้
เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆ ลงในร่างโครงการฯ ด้วย
คุณอังคณา ใจเลี้ยง
แนะนําว่าให้ดูที่วัตถุประสงค์ของงานที่เขียนไว้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง ต้องหาคําตอบ
และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ ที่สําคัญควรชี้แจงด้วยว่าเครือข่ายเดิมเคยมีอยู่หรือไม่ แล้วมารวมกลุ่มกัน
ได้อย่างไร และเมื่อมีโครงการวิจัยนี้แล้วเครือข่ายเกิดความเข้มแข็งขึ้นอย่างไร ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ
2 ยังไม่เห็นกระบวนการทํางานวิจัยอย่างชัดเจน ควรปรับการเขียนตามที่ รศ. จุฑาทิพย์ เสนอไว้แล้ว
2. โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่า กรณีสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย
จํากัด
ผู้จัดการสัมพันธ์ หัวหน้าทีมวิจัยฯ เสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
จากแนวคิดที่ว่าตั้งสหกรณ์มา 37 ปี แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของสมาชิกสหกรณ์ได้ จึงทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อนําไปสู่ภาพความฝันของสหกรณ์ โดยมีคําถาม
วิจัยอยู่ 2 ข้อคือ 1. ทําอย่างไรบุคลากรสหกรณ์จึงจะเข้าใจในคุณค่า หลักการ วิธีการสหกรณ์ และ
เข้ามามี ส่วนร่ วมอย่างเหมาะสม เกื้ อหนุ นการพัฒ นาสหกรณ์ เ พื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกและชุมชน
2. ทํ า อย่ า งไรสหกรณ์ จึ ง จะสามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ชาวสวน
ยางพารา และสวนผลไม้ในทิศทางที่เกื้อหนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกอย่างยั่งยืนภายใต้การค้า
เสรีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นสหกรณ์เชิงคุณค่าที่แท้จริง เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาระบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิก โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ทําสวนยางกับกลุ่มผลไม้ และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์
ในการพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผลไม้ ยางพารา และบริการของสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อ
อาทรต่อสมาชิก และชุมชน
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สําหรับกรอบคิดการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่านั้น จะเริ่มต้นขั้นที่ 1 จากการ
ปรับเปลี่ยนความคิดในการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการตั้งศูนย์
เรี ย นรู้ สู่ ข้ั น ที่ 2 คื อ การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ ใ ห้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนภายใต้ทีมพี่เลี้ยง คือสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกันจัดทําแผน
ธุรกิจ ดําเนินการตามแผนและติดตาม/ประเมินผล
ผลการวิ จั ย ในรอบปีที่ผ่านมาได้ ดํา เนิ น งานตามแผนงานจํ านวน 3 โครงการและ 1
กิจกรรม คือ
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จํากัด เริ่มจากการ
ประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อชี้แจงความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อมูลที่ต้องการ
สอบถาม จากนั้นออกแบบสอบถามและทําการทดสอบ เมื่อปรับเปลี่ยนเหมาะสมแล้วจึงจัดประชุม
ชี้แจง แจกแบบสอบถามให้แก่ประธานกลุ่มและคณะ นําไปแจกแก่สมาชิกในกลุ่ม โดยให้เวลา 3
เดือน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาบันทึก ผลที่ได้พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่ได้รับข้อมูลคือ การไม่พบ
ตัวสมาชิก สมาชิกไม่อยากให้ข้อมูลเพราะกังวลเรื่องภาษี สมาชิกบางรายอายุมากอ่านหนังสือไม่
ออก และบางรายไม่เข้าใจแบบสอบถาม ทําให้ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและใช้
เวลานานเกินกว่าที่วางแผนไว้
2. โครงการพั ฒ นาผู้ นํ า กลุ่ ม สมาชิ ก สายเลื อ ดใหม่ เป็ น การพั ฒ นาผู้ นํ า และสร้ า ง
เครือข่ายสหกรณ์เพื่อให้มีการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองและกลุ่มให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน สามารถสร้างกลุ่มให้แข็งแรง เมื่อเริ่มดําเนินงานก็พบปัญหาคือ ผู้นําส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึง
ความเป็นมาของผู้นําสายเลือดใหม่ เมื่อคัดเลือกมาแล้วส่วนใหญ่จะได้คนที่มีอายุมาก และไม่พร้อม
ที่จะเสียสละ บุคคลที่ได้มาส่วนมากไม่ได้มาด้วยความต็มใจ
3. โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตในพืชเศรษฐกิจโดยใช้มูลสุกร ได้มีการเชิญ
อ. สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการทําน้ําสกัดมูลสุกรมาอบรมให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิก
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ซึ่งจากการสํารวจผลที่ได้พบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบัติการมาก
สํ า หรับ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ การสร้ า งเอกภาพในการ
ทํา งานร่ว มกั น อย่ า งบู รณาการนั้ น ได้ มีก ารจัดเวทีเรี ยนรู้ร่ ว มกั นระหว่ างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญจาก สว.สก. พบว่าในกระบวนการทํางานของแต่ละฝ่ายที่ปฏิบัติกันมายังขาดความ
ร่วมมือกันทางด้านการเชื่อมโยงธุรกิจ จึงได้ร่วมกันวางแผนคิดริเริ่มโครงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างฝ่ายสินเชื่อและการตลาด เพื่อขยายธุรกิจการซื้อของสหกรณ์ และโครงการผลิตน้ําสกัดมูล
สุกรจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกซึ่งอยู่
ระหว่างการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ยังประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดอบรมและทําสวนต้นแบบ
เป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและสมาชิกด้วย
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ผลที่ได้จากการวิจัยนั้นคือมีการปรับโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ขึ้นใหม่ โดยได้มี
ทีมกลยุทธ์ ทีมที่ปรึกษา ตัวชี้วัด ประกอบกับการใช้ฐานข้อมูลที่ทําขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินเชิงนโยบาย
และลดข้อจํากัด และกลั่นกรองงาน นอกจากนั้นยังมีการขับเคลื่อนเครือข่ายและกระจายข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครือข่ายกลุ่มและสายเลือดใหม่มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ โครงการศูนย์
เรียนรู้แปลงทดลองเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร โครงการตรวจสุขภาพประจําปีวันประชุมใหญ่
โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์สหกรณ์ ฯลฯ
ข้อค้นพบจากการวิจัยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายข้อ อาทิ แนวทางการให้ความรู้แก่สมาชิกที่
มีความจําเป็นต้องให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพแก่เกษตรกร แนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์สหกรณ์ การพัฒนาฝ่ายจัดการ การบริหาร
ด้านเงินทุน ฯลฯ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. สมพร อิศวิลานนท์
งานวิจัยนี้มีประโยชน์ที่ทําให้นักวิจัยได้เห็นตัวตนของตัวเอง ว่ามีข้อดี-ข้อด้อย อย่างไร
ซึ่งจุดหลักของระบบสหกรณ์คือ เราไม่สามารถสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้ เพราะถ้าสร้างได้จะ
เกิ ด ประโยชน์ ม าก การที่ จ ะทํ า ให้ ก ลุ่ ม ชาวบ้ า นหรื อ สมาชิ ก ก้ า วหน้ า ได้ ควรสร้ า ง innovation
ให้ชาวบ้าน ส่วนเรื่องการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเป็นการริเริ่มที่ดี และฐานข้อมูลก็
เป็นสิ่งสําคัญ ทําไว้เป็นสิ่งที่ดี ส่วนเว็ปไซต์ที่สร้างไว้ควรมีการอัพเดทให้ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ ก็จะ
เกิดคุณค่าได้ และถ้าสหกรณ์สามารถพัฒนาจนเป็นศูนย์กลางได้จะดีมาก
และมีคําแนะนําเรื่องการสร้างตลาดคุณภาพว่า สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องสร้างตลาดเอง
แต่ให้ไปอยู่ในกระบวนการสร้างคุณภาพ แล้วจะสามารถดําเนินงานต่อไปได้เอง
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
กล่าวชื่นชมการทํางานว่าจะมีกี่สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลมากมาย มีทักษะต่างๆ มากมาย
แต่กลับมาเสนอตัวต้องการเข้าร่วมงานวิจัยกับสถาบันฯ ทําให้โครงการนี้เป็นการต่อยอดทุนทาง
สังคมที่ดี มาร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์รวมทั้ง 5 ของแผนฯ 2 ซึ่ง สกก. บ้านค่าย ได้มีการทํา
ฐานข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่ดี มีสหกรณ์ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เห็นคุณค่าตรงจุดนี้ และอนาคตเชื่อว่าสหกรณ์นี้
จะสามารถดําเนินงานต่อได้ด้วยตัวเอง และเห็นว่าผู้จัดการได้มีการมองแบบองค์รวมแล้ว ซึ่งอนาคต
จะมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมได้ดี
สําหรับรายงานนั้นให้เรียงลําดับการเขียนใหม่ และปรับเปลี่ยนการเขียนอีกเล็กน้อย เช่น
วัต ถุป ระสงค์ ข้อ 3.1 มี โ ครงการอะไรบ้ า ง ซึ่ง อาจใช้ เ ป็น คํ าตอบตั ว แบบได้ ในวัต ถุป ระสงค์ ค วร
เพิ่มเติมว่ามีการพูดคุยและตกผลึก ทําให้คณะกรรมการสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ลองเขียนเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง บางเรื่องจากการตกผลึกแล้วสรุปไดว่ายังไม่ควรดําเนินการ แต่เขียน
โครงการเอาไว้ให้เห็นว่าเราคิดจะทําอะไรบ้าง แล้วตัดสินใจไม่ทําเพราะอะไร ให้บอกเหตุผลด้วย
นอกจากนี้สหกรณ์ไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่อง ให้คัดแต่เรื่องที่สามารถทําได้จริง ควรมี
การ Share Vision ว่าต่อไปข้างหน้าจะทําอย่างไรให้เกิดคุณค่าซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
รศ. ศานิต เก้าเอี้ยน
แนะนําว่าควรสรุปผลตามวัตถุประสงค์ โดยในบทที่ 2-3 ที่มีโครงการย่อยให้ปรับการ
เขียนใหม่เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ โครงการย่อยต่างๆ เชื่อมต่อกับโครงการใหญ่อย่างไร และ
แนะนําให้เก็บข้อมูลเวลามีการประชุมใหญ่ ชี้ให้สมาชิกเห็นถึงการให้ประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่
แท้จริง เพื่อสามารถวางแผนทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเองได้
คุณอังคณา ใจเลี้ยง
แนะนําให้ปรับรูปแบบการเขียนใหม่ เพื่อตอบโจทย์ในวัตถุประสงค์ให้ตรงกับที่เขียนไว้
ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
คนสหกรณ์ เป็นนักปฏิบั ติ จึงไม่ ค่อยสามารถเขียนสรุปรายงานให้คนอ่ านเห็นอย่าง
ชัดเจนได้ ต้องค่อยๆ เรียนรู้และปรับเปลี่ยนกันไป ข้อแนะนําคือควรเขียนถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าได้
อะไร อย่างไร หรือผู้ทําวิจัยได้เรียนรู้อย่างเดียว สมาชิกสหกรณ์ได้อะไรหรือไม่ ในส่วนท้ายรายงาน
หัวข้อผลที่จะได้รับนั้นยังไม่ชัดเจน ส่วนข้อค้นพบจากงานวิจัยควรแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน สิ่งที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้นี้ได้อะไรบ้าง ควรมีข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมด้วย
นอกจากนี้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้าง ได้อะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง อย่างไรบ้าง เช่น
เรื่องการใช้ปุ๋ยมูลสุกร หลังจากใช้แล้วช่วยลดอะไรได้บ้าง มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง ต้องหาตัวชี้วัด
ออกมาให้เห็น ในส่วนของหัวข้อ สิ่งที่จะทํา ในรายงานคิดว่าใช้ได้ดีแล้ว
ในวงการสหกรณ์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้น้ันเป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากสมาชิก
มักจะนิยมเรื่องง่ายๆ ซึ่งในที่สุดก็จะไม่ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริง แต่สมาชิกที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้จะได้รับการพัฒนาและคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี ซึ่งสมาชิกต้องมีการปรับตัวด้วย เรา
เองต้ อ งหาสมาชิ ก ที่ พ ร้ อมจะเข้ า สู่ ก ระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อร่ วมดํา เนิ น งานกั น ต่ อ ไป ถ้ าไม่ มี ก าร
ปรับเปลี่ ยนก็จะวนเวียนอยู่ในรู ปแบบเดิมๆ ไม่ มีอะไรพัฒนาขึ้ น ช่วงแรกอาจจะดําเนินการยาก
เพราะคนสนใจมีน้อย แต่เมื่อเห็นผลแล้วในอนาคตจะมีจํานวนผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

12.30 น.
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/53
โครงการวิจยั การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 15.30-17.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. ผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
3. นายธนวัฒน์
ธนะปลื้ม

หัวหน้าโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม
นักวิจัยประจําโครงการ

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
รศ. จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาและดํ า เนิ น การตั ว แบบ
Farmer Shop และผศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการวิจัย โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
1. หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ได้ ห ารื อ กั บ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ร่ ว ม ร่ า งและแก้ ไ ข
แบบสอบถามก่อนจะลงสํารวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. Concept
ของหัวหน้าโครงการยังคงเดิมคือ สินค้าเกษตรแปรรูปที่เป็นของใช้
โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากวัสดุธรรมชาติ
3. หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม ได้เริ่มกระจายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้หลากหลาย โดยใช้
แบบสอบถามประมาณ 100 ชุด ภายใน 1 เดือนเริ่มทําการ
4. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยร่วมและนักวิจัยประจํา
โครงการ ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเครื่องหมายบริการให้แก่ร้าน Farmer Shop เพื่อจด
ทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการต่อไป
5. หัวหน้าโครงการวิจัยได้มอบหมายให้นักวิจัยประจําโครงการ หาข้อมูล website
เกี่ ยวกับร้านธุ ร กิ จ ค้ า ปลีก และหั วหน้ าโครงการวิ จัย ร่ ว มคัด สรรบริ ษัทคอมพิ วเตอร์ เพื่อพั ฒ นา
โปรแกรม
6. หัวหน้าโครงการวิจัยได้ไปทําเนียบ Supplier SME Trader เพื่อหาข้อมูลและได้นัด
หมายกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม เพื่อหารือครั้งต่อไปในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 53
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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เรียงลําดับลักษณะงานได้ดังนี้

เปดตัว
Supplier

เริ่มตน

สรรหาหุนสวน

Pretest

รวบรวม

หุนสวนที่มีเปาหมายเหมือนกัน

ของสด ผัก-ผลไม
บรรยากาศ
คุณภาพ/story
ปายแสดงคุณลักษณะ

จัดเวทีคดั สินคา

สรุป

สินคาเปาหมาย
เครือขาย
logistic

ออกหนังสือชวนรวมโครงการ

ประชุมวางแผน
สั่งซื้อ/ราคา

พัฒนาสินคา/สถาบันอาหาร

โมบายบูทตามหนวยงานพันธมิตร

ขอมูล
พัฒนากรอบคิด
ขอเสนอโครงการ
1-59

รายงานการประชุมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสามพราน
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00-12.30 น.
ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซต์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณสุชาดา ยุวบูรณ์
3. คุณอรุษ นวราช
4. คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ์
5. คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ
6. คุณวิชัย มีสวัสดิ์
7. คุณประเวศ พันธุ์ศรี
8. คุณบุญลือ มธตฎจินดา
9. คุณจินตนา วุ่นดี
10. คุณวิจิตร มีเจริญ
11. คุณปรีณา วงษ์รักจันทร์
12. คุณสํารวม จิตรกิตติรัตน
13. คุณสมัคร กุลสุขเกษม
14. คุณประกฤติ เกิดมณี
15. คุณสุชิน มาลัยทอง
16. คุณสุพจน์ สุขสมงาม
17. นายธนวัฒน์ ธนะปลื้ม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ประธานกรรมการผู้จัดการ โรงแรมโรสการ์เด้นฯ
กรรมการผู้จัดการ โรงแรมโรสการ์เด้นฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
กลุ่มพัฒนายั่งยืน
กลุ่มพัฒนายั่งยืน
สมุห์บัญชี
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
จัดซื้อ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่4
กลุ่มพัฒนายั่งยืน
กลุ่มพัฒนายั่งยืน
กลุ่มพัฒนายั่งยืน
เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ตามที่ได้มีการนัดหมายให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทางกลุ่มธุรกิจสวนสามพราน ใน
หัวข้อที่ว่า “ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพรานเป็นเสาหลัก ในการให้ความรู้
และปัญญา ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีความสุขถ้วนหน้า” โดยมี รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นักวิชาการด้าน
สหกรณ์และผู้ประสานงาน เป็นผู้ดําเนินรายการ โดยมีใจความสําคัญดังนี้
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1. ทางสวนสามพรานได้มีโครงการที่จะทดลองเปิดตัวตลาด ภายใต้ชื่อ Farmer Market
ในรูปแบบ Lifestyle Market โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทางสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทาง สกว.
- ทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและ ที่ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ โดยมี สกว. เป็นผู้สนับสนุนโครงการ
- โดยครั้งนี้ได้ทาง คุณวิชัย มีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม มาเป็นนักวิจัยเพื่อประสานงาน
แก่กลุ่มเกษตรกรและลงพื้นที่
2. ทางสวนสามพรานได้เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มเกษตรกรที่มาเข้าร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็น และสอบถามข้อมูลต่างๆ ในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการ
- โดยทางกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการมาเข้าร่วมเพราะเห็นว่า ทางสวนสามพรานน่าจะเป็น
แหล่งใหญ่และสื่อกลางในการกระจายสินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและได้ราคาที่เป็นธรรม
3. ทางสวนสามพรานได้มีการนัดประชุมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อคัดสรรร้านค้า
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิน ค้ า พร้ อ มทั้ ง ระบุข อบเขตและเกณฑ์ ใ นการเข้ า ร่ ว มมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน Farmer
Market เพื่อให้ได้เข้าใจตรงกัน โดยมีแผนและเกณฑ์ดังนี้
- ทางสวนสามพรานพร้อมที่จะยกระดับสินค้าของเกษตรกร โดยให้ใช้แบรนด์ของทาง
สวนสามพราน
- ด้านฐานราคาอยากให้กําหนดเองไม่ใช้เกณฑ์ตลาดเป็นหลัก แบบที่เกษตรกรอยู่ได้เรา
อยู่ได้เพื่อการค้าที่ยั่งยืน
- ทางสวนสามพรานได้ให้พื้นที่เพื่อจัดทําเป็นตลาดและโชว์รูมเพื่อจัดเป็นศูนย์ Service
พร้อมทั้งจัดวางพื้นที่แบ่งโซน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ โดยทางเกษตรกรต้องบริหาร
จัดการส่วนอื่นๆ เอง
- ส่วน concept ทางสวนสามพรานต้องการตลาดที่เป็น LifeStyle มีสินค้าที่หลากหลาย
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้สินค้าที่ปลอดภัยและช่วยเหลือเกษตรกร
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553
โครงการวิจยั การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ Farmer Shop
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 13.10 - 15.40 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณวุฒิชัย สารยศ
3. นายสนธยา สีแดง

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
บริษัท เอด้า ซอฟท์ จํากัด
เว็บมาสเตอร์

เริ่มการประชุมเวลา 13.10 น.
ผู้อํา นวยการสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ (รศ. จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท) ได้ ส อบถาม
คุณวุฒิชัย สารยศ ถึงการใช้งานของโปรแกรมสําเร็จรูประบบบริหารธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง AdaPos
Hypermart/Fashion คุณวุฒิชัย สารยศ ได้นําเสนอถึงโปรแกรมว่ามีท้ังหมดสําหรับกลุ่มธุรกิจ 3
ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้รับมาตรฐานด้านซอฟท์แวร์จาก CMMI
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับ ลูกค้าที่ใช้ซอฟท์แวร์ของบริษัท เอด้าซอฟท์ จํากัด มี
บริษัทและร้านค้าที่มีชื่อเสียงมีลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย เช่น เดอะมอลล์ สยามพารากอน และ
ร้านแฟมิลี่มาร์ท และยังมี Partner ที่เข้าร่วม คือ บริษัท Microsoft Sipa และIBM เป็นต้น
ในส่วนของหน้าจอโปรแกรมในการเข้าใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Back Office และ
Front Office ผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัส User และ Password เพื่อเข้าใช้งาน สําหรับพนักงานแคชเชียร์จะ
เข้าไปใช้ในส่วนของ Front Office เป็นจุดแคชเชียร์อย่างเดียว ส่วนผู้จัดการร้านจะเข้าไปใช้งานในส่วน
ของ Back Office จะใช้งานการ Scan สินค้า การนําเงินเข้า การลด การยกเลิก การเปิดบิล และ
การคืนสินค้า จะสามารถเซ็ตสิทธิ์การใช้งานให้กับพนักงานแคชเชียร์ได้ ซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถรับ
คําสั่งใช้งานได้ท้ัง 2 แบบ คือ ปุ่มแป้นพิมพ์และหน้าจอทัชสกรีนได้
การใช้งาน Software ผ่านเครื่อง Scanner เมื่อ Scan Bar Code จะขึ้นรายชื่อสินค้าให้
เมื่อ Scan แล้วจะสามารถส่ง Print Slip ได้ทันที คุณวุฒิชัย สารยศ ได้แสดงตัวอย่างการคีย์สินค้า
เมื่อมีมากกว่า 1 สินค้า และการค้นหาสินค้า จะแสดงรายงานการคํานวณ จํานวนสินค้าคงเหลือ
ราคารวม และยกตัวอย่าง กรณีที่มีลูกค้าต่อคิวเยอะ จะมีการคัดบิลเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าเพิ่ม
และขายให้กับลูกค้าเจ้าต่อไปได้ โปรแกรมนี้สามารถตรวจสอบยอดขายได้ เช็คราคาขายของสินค้า
แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ เหลื อ จํ า นวนเท่ า ใดบ้ า ง ถ้ า จะมอบส่ ว นลดในแต่ ล ะชิ้ น สิ น ค้ า จะลดได้ แ ค่ ผู้ ที่ เ ป็ น
Member ลดได้แค่ระดับเดียว คิดลดได้ทุกสินค้าในบิล ถ้าต้องการได้ส่วนลดในแต่ละชิ้นจะคิดเป็น
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โปรโมชั่นในช่วงเวลานั้น เท่านั้น Member สามารถเช็คยอดได้ แต่ระบบไม่มีการคํานวณเงินปันผล ไม่
มีระบบเฉลี่ยคืน แต่มีระบบสะสม รายเดือน และรายปี เช่น ยอดซื้อสะสมของนายสมชายภายในปี
จํานวน 800,000 บาท
การยกเลิกสินค้าจะยกเลิกได้ 3 รูปแบบ คือ ยกเลิกบางรายการ ยกเลิกรายการสุดท้าย
และยกเลิกทั้งบิล จะมีให้เลือกเหตุผลในการยกเลิกบิล ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถให้เพิ่มสาเหตุได้ และ
จะคืนสินค้าเข้า Stock สมารถตั้งสรุปการปิดรอบการขายได้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า-เที่ยง และช่วง
เที่ยง-เย็น เพื่อพิมพ์สรุปรายงานยอดขายในแต่ละวัน และการตรวจสอบจํานวนสินค้า ยอดขายใน
แต่ละวัน ซึ่งคุณวุฒิชัย สารยศ ได้ทดสอบการกรอกจํานวนเงินเข้าระบบ แคชเชียร์ควรทําการตรวจ
ยอดขายให้ตรงกับจํานวนเงินที่โปรแกรมจะสรุปยอดรวมให้
การแสดงสรุปรายงานปุ่มประมวลผลโดย Back Office จะสรุปรายงานคํานวณภาษีให้
ซึ่งแยกเป็นรายงานยอดขาย รายงานการคืนสินค้า รายงานยอดซื้อ และรายงานการสะสมแต้ม ใน
ตารางจะมีชื่อสินค้า รหัสสินค้า กลุ่มสินค้า ยอดขาย ส่วนลด ราคาต่อหน่วย และสามารถเลือกช่วง
วันได้ สามารถ Export เป็น Excel ได้ สรุปรายงานสินค้าคงคลังได้ และแยกเป็นกลุ่มของสินค้า
จํานวนรวมสินค้า
คุณวุฒิชัย สารยศ ได้ทดสอบการกรอกสินค้าเข้า เมื่อซื้อสินค้าจากตัวแทนจําหน่าย
จะได้ส่วนลดแล้วสรุปราคา ซึ่งถ้าพนักงานแคชเชียร์เป็นผู้สั่งซื้อจะแสดงสถานะว่ายังไม่สามารถ
อนุมัติได้ ผู้จัดการร้านต้องตรวจสอบและจึงอนุมัติสินค้าที่สั่งซื้อได้ จะแสดงสถานะว่าอนุมัติซื้อแล้ว
จะแสดงรายงานการสั่งซื้อ ของจึงจะเข้า Stock
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้สอบถามว่า ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ต้องการตรวจสอบ
สินค้าใน Stock จะทําอย่างไร ซึ่งคุณวุฒิชัย สารยศ ได้ตอบว่าจะโชว์เป็น Report และทดสอบ
โปรแกรมแสดง Report สรุปทุกรายการสินค้า มีเมนูตรวจสอบ Stock แสดงจํานวนสินค้าที่จัดซื้อ
และสินค้าคงเหลือใน Stock
ในส่วนของ Back Office สามารถเข้าใช้โปรแกรมตรวจเช็คยอดขายทั้งหมดได้ สามารถ
ตั้งชื่อสินค้า กําหนดราคาขายได้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับราคาทั่วไป กับ ระดับราคาสมาชิก
สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ-ขาย มีเมนูตรวจนับสินค้าใน Stock สามารถตรวจสอบจาก
รายการสินค้า กลุ่มสินค้า และผู้ขาย จะแจ้งสรุปรายงานได้ ซึ่งทางบริษัท จะ Training การใช้งาน
โปรแกรมให้ด้วย โปรแกรมนี้สามารถตรวจนับสินค้าและปรับ Stock สินค้า การปรับราคาต้นทุน
สินค้า ปรับราคาขายสินค้า (ในกรณีราคาสินค้าเพิ่ม) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อใช้กับโปรแกรมด้านบัญชี
Fomula Winning ได้ เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปอีกชุดที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าเชื่อมต่อโปรแกรม
คุณวุฒิชัย สารยศ ได้ทดสอบการแสดงการสั่งพิมพ์รายงานที่น่าสนใจในโปรแกรม การ
แจ้งจํานวนสินค้าคงเหลือ ซึ่งต้องกําหนดจํานวนสินค้าต่ําสุดและสูงสุด เมื่อจํานวนสินค้าต่ํากว่าที่
กําหนดไว้จะแจ้งเตือนให้จัดซื้อสินค้าเข้า Stock เพิ่ม และสามารถกําหนดให้พิมพ์รายงานตาม
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ช่วงเวลาในการเปิดใช้เครื่องได้ เมื่อช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้าใช้บริการจํานวนมาก ต้องเปิดใช้เครื่อง
คิดเงินในจุดอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ คุณวุฒิชัย สารยศ ได้กล่าวถึงต้นทุนในการใช้เครื่องพิมพ์ควรใช้
เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix ราคาถูกว่า อายุการใช้งาน 5 ปี
ถ้าตกลงจะซื้อจะกําหนดราคาด้าน Software ราคา 35,000 บาท ส่วนลด 15% เหลือ
29,750 บาท และราคาด้าน Hardware ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Small PC ยี่ห้อ Lenovo
(ราคา 17,900 บาท) จอมอนิเตอร์ (ราคา 4,850 บาท) ลิ้นชักใส่เงิน (ราคา 3,000 บาท) Scanner
(ราคา 4,500 บาท) และ Printer (ราคา 8,500 บาท) รวมทั้งสิ้นราคา 38,750 บาท ยังไม่รวมภาษี
และวัสดุอื่นๆ ที่ยังไม่รวมในชุดนี้ เช่น กระดาษม้วนราคาม้วนละ 30 บาท ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu ที่ใช้ในร้าน Seven-Eleven ร้าน Family Mart ทั้งชุดราคารวม 89,000 บาท
ยังไม่รวมภาษี ซึ่งมีอายุการใช้งานนานกว่า จากที่ข้อตกลงเปรียบเทียบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ท้ัง 2
ชุดนี้ ซึ่งได้ตกลงราคาในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu โดยภายในชุดประกอบไปด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu
- เครื่อง Scanner
- โปรแกรม AdaPos Hypermart/Fashion
รวมทั้งสิ้น ราคา 123,250 บาท/ 1 ชุด ซึ่งในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Small PC ยี่ห้อ
Lenovo จะนําไปใช้งานใน Back Office และชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Fujitsu จะนําไปใช้
งานใน Front Office
คุณวุฒิชัย สารยศ ได้สอบถามถึงการ Training การใช้งานโปรแกรมให้จัดฝึกอบรมที่ใด
และให้ประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการร้านค้าปลีก เรื่องการคุมสินค้าต้อง Train ให้กับผู้คุมสินค้า
ใน Stock และทางบริษัทจะดําเนินการส่งรายงานโปรแกรม AdaPos Hypermart/Fashion ให้ใน
ภายหลัง
เลิกประชุม เวลา 15.40 น.
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รายงานการประชุม
เพื่อติดตามสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มบ้านคลองใหญ่
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณสุกัญญา
จัตตุพรพงษ์
3. คุณวราพันธุ์
จินตณวิชญ์
4. คุณวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย
3. นายธนวัฒน์
ธนะปลื้ม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
นักวิชาการเกษตร 9
นักวิชาการสัตวบาล 4
นักวิชาการเกษตร 8
ผู้บันทึกการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และนักวิชาการทีม
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มบ้านคลองใหญ่ จ.ชัยนาท โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
วาระแรก : สรุปสถานการณ์ของเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
1. จากที่ ท างสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์ ไ ด้ ทํ า การวิ จั ย เชิ ง ปฎิ บั ติ เ พื่ อ สํ า รวจกลุ่ ม
กองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรกลุ่ ม บ้ า นคลองใหญ่ จ.ชั ย นาท โดยทางสถาบั น ฯ ได้ มี ก าร
ประสานงานกับทางทีมงานนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อต่อยอดต่อไป
2. คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลว่าทางกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต้องการที่จะทํายังไงให้
ความเป็นอยู่ดีขึ้น หนี้สินหมดไปต่างคนต่างเอาตัวรอด ไม่ได้คํานึงถึงส่วนรวม
3. คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลว่าเกษตรกรแต่ละคนยังไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การมาเข้า
ร่วมของสมาชิกจากหลายตําบล แต่ละตําบลมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ คุณสุกัญญาแนะนําว่าควร
แยกเป็นตําบลหรือกลุ่มๆ เพื่อให้สะดวกในการดําเนินการ
4. คุณสุกัญญา ให้ข้อมูลว่าเทคโนโลยีการผลิตไม่เหมาะสมกับราคาที่เบียงเบน ทีมงาน
ของคุณสุกัญญาจึงยกตัวอย่างการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ เพื่อลดต้นทุนแก่เกษตรกร ทางกลุ่มเกษตรกรเห็น
ด้วย ที่จะมีพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยเรื่องการเรียนรู้
5. สรุ ป จากที่ ท างที ม งานลงพื้ น ที่ ก ลุ่ ม กองทุ น ฟื้ น ฟู ก ลุ่ ม เกษตรกรบ้ า นคลองใหญ่
จุดอ่อนคือเทคโนโลยีการผลิต แนวทางไม่มีการลดต้นทุนการผลิต มีการเรียนรู้แต่ยังไม่ถูกต้อง ยัง
ขาดพี่เลี้ยงที่คอยแนะนําเพื่อให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
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วาระที่สอง : Approve Proposal
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท นําเสนอกรอบงานวิจัยของสถาบัน อธิบาย Road Map ของ
แผนงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ เช่นการสร้างแบรนด์ กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่ การนําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
โจทย์วิจัย ทําอย่างไรให้เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯสามารถลดต้นทุนการทํานา
- ทําอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับความรู้ / เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพของ
สมาชิกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ ในการทํา
การเกษตรของสมาชิกกลุ่มผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้
2. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการกลุ่มในการพึ่งพา และร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาในการประกอบอาชีพ และหนี้สิน
ประโยชน์
1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตพืชโดยการใช้ป๋ยุ มูลสัตว์แทนการใช้
ปุ๋ยเคมี
2. กลุ่มกษตรกรมีกรอบทิศทางการดําเนินงานอย่างมีแบบแผน เพื่อนําไปสู่ความ
เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเพิ่มมากขึ้น

1. ประสานงานผูเกี่ยวของ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- วางกรอบทิศทางกลุม
- การวางแผนปฏิบัติการวิจัย
- กําหนดตัวผูรับผิดชอบในดาน

3. การใชกลไกศูนยเรียนรูเพื่อ

การถายทอดเทคโนโลยีการ
ใชมูลสัตวเพื่อการลดตนทุน
และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกลุม

ตาง ๆ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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4. การดําเนินการโครงการ

มูลสัตวเพื่อการพึ่งพา

สรุปการประชุมหารือเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย์
2. คุณธนณวรรธ์
3. คุณรุ่งอรุณ
4. คุณบุญเกิด
5. คุณบุญล้วน
6. คุณวิฑูล
7. คุณเฉลิมพร
8. คุณจีรนันท์
9. คุณกาณจนศิริ
10. คุณสายสุดา
11. คุณสุพจน์

ภัทราวาท
แสงหวัง
เชาวกรกุล
ภานนท์
อุดมพันธ์
ธรรมเดชากุล
พิมพา
เลาวัชภกูล
อัมสงคราม
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
รองประธานชุมนุมสหกรณ์บุรีรัมย์
ประธานเครือข่ายฯ
ทีมกลยุทธ์ เครือข่ายฯ
กรรมการ
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจํากัด
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผู้ประสานงานกล่าวแนะนําวัตถุประสงค์การประชุมวาระพิเศษโดยให้คุณธนณวรรธ์
กล่าวถึงความเป็นมาของการส่งข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญเข้าร่วมแข่งขันเรียลลิต้ี “เกมส์สหกรณ์
ซีซั่น 2 “ ในนามของเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยโดยไม่ได้คาดหวังความสําเร็จ หวังเพียงได้
ทําการประชาสัมพันธ์แบรนด์ข้าวหอมมะลิเกิดบุญ สิ่งที่คณะกรรมการกําหนดในการแข่งขั้นนั้น
บางส่วนทางเครือข่ายเราได้ทําไปแล้วในโครงการวิจัย ซึ่งการหารือในครั้งนี้เป็นการเตรียมความ
พร้อม เตรียมข้อมูลเพื่อไปนําเสนอในรายการเกมส์สหกรณ์
จากนั้นทีมกลยุทธ์ได้รายงานการศึกษาดูงานการดําเนินเครือข่ายคุณค่าผลไม้(GAP)
ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จํากัด จังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง ผจก.มะขาม บรรยายสรุปว่าจากการไป
ครั้งนี้สรุปสิ่งที่ได้คือแนวทางการดําเนินงานการทําสวนผลไม้โดยการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี มีการจด
บันทึก ระยะเวลาในการใช้สารควรมีระยะเวลาห่างจากการเก็บเกี่ยวเท่าไรซึ่งใช้เครื่องมือง่ายๆ 2
อย่างคือ
1. มีสมุดจด 1 เล่มบันทึกการใช้สารเคมีการบริหารจัดการในฟาร์ม
2. คู่ มื อ การใช้ ส ารเคมี ซึ่ ง จะมี ข้ อ มู ล บอกคุ ณ สมบั ติ ข องสารเคมี แ ต่ ล ะชนิ ด มี
ระยะเวลาปลอดภัยกี่วัน ซึ่งมีหลักง่าย ๆ 3 ข้อคือ
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2.1 เกษตรกรปลอดภัย
2.2 ผู้บริโภคปลอดภัย
2.3 สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
โดยการสร้างจิตสํานึกให้แก่เกษตรกรเสมอในการทํา GAP โดยเกษตรกรจะเข้าร่วม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง โดยเกษตรกรจะนําปัญหาหรือสิ่งที่พบมาร่วมแบ่งปันร่วม
แก้ปัญหาภายในเวที ทําให้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานลดน้อยลง
หลั ง จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มวางแผนปฏิ บั ติ ก ารตลาดและวางเป้ า หมายการทํ า
การตลาดสรุปได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการตลาด
เดือนที่
กิจกรรม

เจ้าภาพ
1

2

3

1.
ประสานงานขอการรั บ รอง
เครื่ อ งหมายการค้ า จากกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา

สกก.เกษตรวิ สั ย
จก.

9

2. ขอเครื่องหมายรับรองจากกรมการค้า
ภายใน

สกก.เกษตรวิ สั ย
จก.

9

3. พิมพ์ถุง(ใหม่) สําหรับวางจําหน่ายใน
Hypermart

สกก.ปราสาท

4. กระจายสินค้าผ่านช่องทางการตลาด
ต่างๆ

ภาคี เ ครื อ ข่ า ย 5
สหกรณ์

5. การบริหารจัดการแบรนด์ข้าวเกิดบุญ

ทีมกลยุทธ์

4

9
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5

6

7

8

9

10

11

12

เป้าหมายการทําการตลาด
สหกรณ์

ช่องทางการตลาด

เป้าหมาย

1. สกก. เกษตรวิสัย จก.

เครือเดอะมอลล์และเครือข่ายภาคใต้ Farmer market/Farmer shop/ เครือข่าย
จังหวัด/มก. และอื่น ๆ

500ตัน/ปี

2. สกก. ปราสาท จก.

ตลาดใหม่สหภาพแรงงานการไฟฟ้า/กลุ่มชุมชนภาคใต้/กลุ่มชุมชนในจังหวัด

300 ตัน/ปี

3. สกก.กระสัง จก.

คาร์ฟู/ตลาดเครือข่ายสหกรณ์ภาคตะวันออก

200ตัน/ปี

4. ชสก. บุรีรัมย์ จก.

ชสร. ตลาดภาคเหนือ/จ.นครศรีฯ

300ตัน/ปี

5. สกก.พิมาย จก.

เครือข่ายในจังหวัด/ตลาดในกรุงเทพฯ

300ตัน/ปี

6. สกก.นางรอง จก.

เครือข่ายในจังหวัด / เครือข่ายภาคใต้

200ตัน/ปี

7. สกก.สุวรรณภูมิ จก.

เครือข่ายภาคใต้/ตลาดในกทม.

20 ตัน/ปี

รวม

1,820 ตัน/ปี

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมหารือการปรับปรุงรูปแบบถุงบรรจุภัณฑ์โดยที่ประชุม
เห็นชอบให้แก้ไขนําโลโก้การรับรองมาตรฐาน SGS และโลโก้ตราคนหาบข้าวออก โดยให้คงระเบียบ
การใช้เงินกองทุนของเครือข่ายเช่นเดิมในการจัดพิมพ์ถุง ทั้งนี้การบรรจุข้าวขนาด 1 กิโลกรัมจะทํา
การแวคคูลอั้มเพื่อจําหน่ายในไฮเปอร์มาร์ท
ในช่วงท้ายที่ประชุมได้รายงานปัญหาอุปสรรคการจดทะเบียนลิขสิทธิ์โลโก้เครือข่าย
ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ทั้งนี้ผู้อํานวยการฯจะช่วยประสานงานดําเนินติดต่อกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการจดสิทธิบัตรอีกทางหนึ่ง
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการวิจัย
“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์”
วันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ณ ห้อง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. นางสุนทรี ถาวร

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ.

สรุปสาระสําคัญของการประชุม ประกอบด้วย
1. การออกแบบแผนปฏิบัติการวิจัย โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 11 กิจกรรม ดังนี้
(1) ประชุมทีมวิจัย
(2) ประชุมจัดทําแผนปฎิบัติการวิจัย
(3) จัด Forum ฝ่ายจัดการที่เป็นทีมบริการของ ชสอ.
(4) จัด Forum ฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ ชสอ.
(5) จัด Forum สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
(6) จัด Forum ธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) จัด Forum
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(8) จัด Forum ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานชุมนุมสหกรณ์ประเภทอื่นๆ อดีตประธาน
กรรมการ
และที่ปรึกษา ชสอ. นักวิชาการอิสระ)
(9) จัด Forum ทีมวิจัย
(10) จัดทํารายงานความก้าวหน้า
(11) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
2. การจัด Forum โดยใช้เทคนิค Delphi (เทคนิค Delphi คือ กระบวนการหรือเครื่องมือ
ที่ใช้ในการตัดสินใจหรือลงข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ปราศจากการเผชิญหน้า
โดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ)
3. การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ. ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย มีดังนี้
(1) ประสานงานกั บ ฝ่ ายจั ด การที่ เ ป็ น ที ม บริ ก ารของ ชสอ. และเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
บริหารของ ชสอ. เพื่อกําหนดวันและเวลาในการจัด Forum
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(2) ประสานงานกับสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการเชิญเข้าร่วม
Forum สหกรณ์สมาชิก ตามรายชื่อที่หัวหน้านักวิจัยกําหนด
(3) ประสานงานเพื่อเตรียมการจัด Forum ต่างๆ
(4) บันทึกการประชุม และสรุปข้อคิดเห็นจากเวทีการจัด Forum ต่างๆ
(5) รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย ต่อคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ของ
ชสอ.
4. แผนปฏิบัติการวิจัย (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 3)
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม Farmer Market โครงการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสามพราน ครั้งที่ 3/2553
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
2. คุณอรุษ

นวราช

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย

3. คุณศิริดารัตน์ เลขมาศ

นักวิจัย

4. คุณวิชัย

มีสวัสดิ์

เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม

5. นายธนวัฒน์

ธนะปลื้ม

เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00
ตามที่ได้นัดหมาย เพื่อหารือเตรียมการที่จะเปิดตัวโครงการ Farmer Market และ
พิจารณาในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ ภายในระยะเวลา (6 เดือน) รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ
ตามวาระดังต่อไปนี้
¾ หารือเพื่อเตรียมการโครงการ Farmer Market
- คุณอรุษ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องการที่จะหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์
โดยต้องการ การแนะนําและความคิดเห็นจาก ผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยทางสถาบันฯ มีแผนที่จะ
เปิดตัวโครงการ Farmer Shop ในงานนี้ด้วย จึงมีการหารือกัน โดยทางคุณอรุษเห็นด้วยกับการ
เปิดตัวโครงการ Farmer Shop Concept ในการหารือในวันนี้คือ ขยายผล/การวางตําแหน่ง
- hilight ของงานในครั้งนี้ ทางสวนสามพรานมีการจัดพื้นที่ไว้สําหรับใช้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และสื่อกลาง โดยมีจุดตรวจสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาถ้าลูกค้าต้องการ โดยจะ
ตรวจสารเคมีกําจัดแมลง ที่ตกค้างในผัก ผลไม้และธัญพืช กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท,
ไพเรทรอยด์, ออร์แกโนคลอรีน โดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยผ่านชุดตรวจสอบ MJPK,
GAP, GI และ Organic ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสินค้านั้นทางกรรมการหารือกันแล้วสรุปได้ว่า
ทางลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 50% อีก 50% ทางผู้ประกอบจะเป็นผู้ออกให้
- การประชาสั ม พั น ธ์ ทางสวนสามพรานได้ มี ก ารประสานงานในเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เช่นเครือข่ายที่เกี่ยวกับ Green โดยล่าสุดได้มีการนัดหมายกับทางคุณถนัดศรี
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เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ Farmer Market ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้อํานวยการ
สถาบันฯ ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ บน

website

ของสถาบันฯ และ

ประชาสัมพันธ์ไปทางเครือข่าย เกี่ยวกับโครงการนี้แล้ว
- การจัดล็อคและกฎระเบียบต่างๆ ของทางผู้ประกอบการร้านค้านั้น ได้มีการหารือใน
ที่ประชุมสรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่นํามาจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม มา
จําหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม ส่วนการจัดล็อคสําหรับผู้ประกอบการนั้น เริ่มแรกทาง
สวนสามพรานเสนอให้ใช้การจับฉลาก เพื่อความเท่าเทียมกัน ในที่ประชุมจึงได้หารือและสรุปว่า
สิทธิขาดทั้งหมดขึ้นอยู่กับทางหัวหน้าโครงการ เพื่อให้ภาพโดยรวมนั้นออกมาสวยงามและดูเป็น
ระเบียบ
- จากทั้งหมด 31 บูธ (ลด - เพิ่มได้ตามสมควร) การเตรียมพื้นที่บูธ Farmer Shop
ทางสวนสามพรานได้มีการเตรียมพื้นที่สําหรับบูธ Farmer Shop โดยมีการเตรียมป้ายร้าน ชั้นวาง
สินค้าต่างๆ ไว้แล้ว

โดยทางสถาบันฯ ขอพื้นที่เพียง 3*3 ตารางเมตร สําหรับสินค้าที่จะนํามา

จําหน่ายในบูธFarmer Shop นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
จะมีการคัดสรรสินค้า ขึ้นในวันที่ 18 พ.ย. 53 โดยให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ นําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มาร่วมคัดสรรสินค้าได้ ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
¾

กรอบการบริหารจัดการแบรนด์
-

กรอบทิศทางและการวางตําแหน่ง
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¾

พิจารณาปฏิทินกิจกรรมเรียนรู้ (6 เดือน)
-

รายระเอียดสําหรับการปฏิบัติ Format ของตารางกิจกรรม การ Follow up และ
ประเมินผล

วิทยากร
ว-ด-ป

หลักสูตร
เกษตรธรรมชาติ

กลุ่ม

จุดมุ่งหมาย

เครือข่าย
วิทยุ
กองทัพบก
(50 คน)

- ให้ความรู้
เรื่องการเลือก
ซื้อและบริโภค
พืชผัก
ปลอดภัยและ
สุขภาพทีด่ ี

การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว
GAP
การรับรองอาหาร
ปลอดภัย
ปุ๋ยสั่งตัด
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ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ความ
คิดเห็น

ข้อแนะนํา

กิจกรรม

Follow up

ความ
คิดเห็นของ
ผู้เข้าอบรม

- ฟังบรรยาย

หลังจาก
1 เดือน
ติดตามการ
นําไปใช้
ประโยชน์

- รับเอกสาร
- ดูการสาธิต

¾

นัดหมาย
-

ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย. 53 นัดพบ คุณสุกัญญา น้ําหมักมูลสุกร
ถ้าเป็นไปได้ ทุกอาทิตย์ในระหว่างดําเนินโครงการ มาประชุมกันเพื่อหารือและติดตาม
ประเมินผล
- 9 พ.ย. 53 กันตนา นัดสัมภาษณ์ 9.00 น.
- 18 พ.ย. 53 ประชุมเพื่อคัดสรรสินค้า

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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การประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพา
ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ครั้งที่ 2/2553
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ. จุฑาทิพย์
อ. วรเทพ
คุณสุรจิตต์
อ. ไพโรจน์

ภัทราวาท
ไวทยาวิโรจน์
แก้วชิงดวง
ลิ้มศรีสกุลวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธราภรณ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

ศรีงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ 1: การพิจารณาประเด็นต่างๆ ในการจัด Forum
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผอ. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้มาประชุม
พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของสถาบันฯ และได้เสนอกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
งานวิจัยโดยจะมีการจัด Forum 1-4 และ Forum ใน ชสอ. ซึ่งจะมีการระดมสมอง
รวบรวมข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก โดยจะขอปรึกษาเรื่องประเด็นต่างๆ กับที่ประชุม
เพื่อที่จะนําไปจัด Forum ต่อไป ซึ่งประเด็นหลักจะเน้นที่คนทํางานรับเงินเดือนที่เข้าร่วมชุมนุม และ
นําแบบสอบถามให้ผ้เู ข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป้าหมายคือ การเข้าถึง
บริการอย่างเป็นธรรม โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกประเด็นทั่วประเทศ ซึ่งมี Highlight
คือ การออกแบบโมเดลที่เป็น Blueprint ให้เป็นต้นแบบเพื่อการนําไปใช้ต่อไป
ผู้อํานวยการฯ ได้กล่าวถึงเอกสารประกอบที่ได้จากงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ป ร ะ จํ า ปี 2 5 5 3 เ รื่ อ ง “อ น า ค ต น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ไ ท ย :
ความท้าทายจากเสถียรภาพทางการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน” ซึ่งสามารถสรุปนโยบายภาครัฐได้
ตามแผนภาพ
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แผนแมบทการเงินฐานราก

นโยบายรัฐ

แผนแมบทระยะที่ 1

การใหบริการศึกษาอบรม/
ขอมูลขาวสาร

มนุษยเงินเดือน

สถาบันการเงิน Non-profit
ชีวิตความเปนอยู

สถาบันการเงิน
ตนทุนการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
สวัสดิการ
การเขาถึงแหลงเงินทุน
อยางเปนธรรม

- บริษัทที่แทจริง

อาชีพ

- บริการ : สวัสดิการ/ความมั่นคง

คาดวาจะได Model
จาก อ.วรเทพ

สวัสดิการ
? จะเขามาทาง

สสส.
สกว.

จะเชื่อมกับ

ชุมนุม

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ

* ตองมีขอมูลธนาคารสหกรณ

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบคิดในที่ประชุมของการเชื่อมโยงระบบการเงินสหกรณ์
สําหรับประเด็นการสนทนา
- บริการที่ต้องการแต่ยังไม่ได้รับ มีข้อเสนอแนะจาก อ. วรเทพว่า ควรเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือ
บริการที่สหกรณ์ควรทําแต่ยังไม่ได้ทํา ซึ่งจะแตกต่างจากเรื่องสิ่งที่สมาชิกอยากได้ เช่น ความ
ปลอดภัยทางการเงิน/ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงทางการประกอบอาชีพ เช่น การฝึกอาชีพต่างๆ ถ้า
เป็นชาวนาควรให้รู้ว่าควรทําอะไรกับอาชีพนี้บ้าง พื้นที่บางแห่งอาจไม่เหมาะสําหรับการปลูกข้าวแต่
เหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่น เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรให้ชาวนารู้ว่าควรทําอะไร หรือจะทําอะไร
ได้บ้าง
- จุดอ่อนของบริการที่มีอยู่ ผอ. อธิบายว่า จะเริ่มสํารวจจากฐานคิดความต้องการของ
มนุษย์เงินเดือน เพื่อวิเคราะห์ Life Style ของคนเหล่านั้นทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านอาชีพ
(ตามแผนภาพที่ 1) ซึ่ ง อ.วรเทพ กล่ า วว่ า เสถี ย รภาพความมั่ ง คงทางการเงิ น มี อ ยู่ 2 มิ ติ คื อ
เสถียรภาพของสถาบันการเงิน และตัวสมาชิกเอง ซึ่งสิ่งสําคัญคือ ตัวสมาชิก เพราะฉะนั้นต้องสร้าง
เสริมให้สมาชิกแข็งแกร่ง แต่สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันคือ ถ้ากรณีสมาชิกออกจากหน่วยงานแล้วจะหมด
ความผูกพันกับสหกรณ์ไปด้วย ดังนั้นถ้าเราจะให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินสําหรับให้สมาชิกพึ่งพิง
ก็ควรให้สหกรณ์สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องอิงกับหน่วยงานหรือสถาบัน ดังนั้นสถาบันการเงินควรต้อง
เป็น นิติบุคคล มีความเป็นอิสระจากตัวแม่ และสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ในเบื้องต้นควรต้องทราบว่า
คนเหล่านั้นต้องการอะไรบ้าง และต้องให้มีความเข้าใจว่าสถาบันการเงินประเภท Non-profit นั้นคือ
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อะไร และสวัสดิการที่จะให้สมาชิก ความมั่นคงในการดําเนินชีวิต/ครอบครัว แล้วเมื่อสหกรณ์สําเร็จ
วัตถุประสงค์ก็ต้องแบ่งปันกับสหกรณ์อื่น และสิ่งหนึ่งที่ต้องการบอกคือ เมื่อเป็นสหกรณ์ก็ต้องมี
ความร่วมมือ ผนึกกําลังกัน ไม่ใช่การแตกเป็นหน่วยย่อยๆ ออกไปอีก
ผอ. จึงสรุปว่า สถาบันการเงินประเภทปิดนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่แท้จริง มีบริการและ
สวัสดิการที่จะให้ความมั่นคงแก่สมาชิก (ตามแผนภาพ 1) สําหรับตอนนี้มีข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อจัดทําสรุปและท้ายที่สุด ใน Forum จะได้อัตลักษณ์ และได้ทราบความต้องการว่าจะต้องมี
อะไรบ้าง ชุมนุมควรมีอะไรและควรทําอะไร โดยให้ชุมนุมมีส่วนร่วมใน Forum แล้วเราจะกล่าวถึง
หลักการ (Concept) เป็นการเปิดประเด็น
ผอ. กล่าวถึงระบบการเงิน ที่มีอยู่ 3 ระดับ คือ สถาบันการเงินในระบบ สถาบันการเงิน
กึ่ ง ระบบ และสถาบั น การเงิ น ระดั บ ฐานราก (Micro Finance) ซึ่ ง คาดหวั ง ว่ า ในอนาคต
สหกรณ์และสถาบันการเงินระดับชุมชนจะสามารถเชื่อมต่อกันได้หรือไม่ สหกรณ์ควรมีระบบอะไร
ต้องมีการแผนวางแผนอะไร รัฐต้องเกื้อหนุนอย่างไร ตามแผนภาพที่ 2
สถาบันการเงิน
ในระบบ

สถาบันการเงิน
กึ่งระบบ

ในอนาคตอยากจะใหเชื่อม
กันจะไดหรือไม ?

สถาบันการเงินระดับฐานราก
(Micro Finance)

แผนภาพที่ 2 ระบบการเงิน เขียนโดย รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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จากนั้น ผอ. ได้สรุปแผนการดําเนินงาน
จะนําขอมูลที่มีมาวาดกราฟเพื่อนําไปศึกษา
เพื่อใหไดกรอบคิดที่ตรงจุด
ความมั่นคง

1. การวางตําแหนง / งานวิจัย “ระบบการเงินที่เชื่อมโยงพึ่งพาและรวมมือกัน”
เริ่มจาก ระบบการเงินที่มี ชสอ. เปนแมขาย
Concept คือ เปนสหกรณระบบปด
→ มี paper ของนักสหกรณ / Professor วิเคราะห
→ ขอมูลวิกฤตสหกรณ : สหกรณลูกผสม

ชสอ. Model

×
×

ความเสี่ยง

×
โปรงใส
ขอให อ.วรเทพ ชวยคิดแบบ
blueprint ไวกอน/ และขอ paper

2. ขอรับฟงความคิดเห็นจาก

6 Forum: คนวงใน
2

ขอมูล

Forum: จากกระทรวงการคลัง/

ผูเชี่ยวชาญ

สหกรณคุณภาพ

3. การออกแบบ Model

สู

Design
คุณสุรจิตต : ขอขอมูลที่จะประเมิน
เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเงิน

ระบบการเงินคุณภาพ

แผนภาพสรุปบริการชุมนุม ชสอ.

เครื่องเขียน/แบบพิมพ
เคานเตอรเซอรวิส

สวัสดิการ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ของ จนท.
บริการชุมนุม ชสอ.
ใหการศึกษา

เงินกู

หุน
เงินฝาก
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1. ขอจุดแข็ง / จุดออน

2. ขอเสนอแนะ : อะไรที่จะทําใหระบบ
การบริหารจัดการของ ชสอ. ดีขึ้น

จากนั้น ผู้อํานวยการฯ ได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้บริหารสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ควรเพิ่มข้อ 3 แทรกเป็น “สหกรณ์ของท่านเลือกใช้บริการเงินกู้กับ ชสอ. เป็น
อันดับแรก” ต่อจากข้อ 2 ที่เป็นบริการฝากเงิน
2. ควรเพิ่มข้อ 4 เป็น “อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว” และ
ย้ายข้อ 3 เดิมมาเป็นข้อ 5
3. ข้อ 4 เดิม “ท่านมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของ ชสอ.” เลื่อนเป็นข้อ 6
และแก้ไขเป็น “ท่านเชื่อว่า ชสอ. มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นสถาบันที่มีความภูมิใจและ
เชื่อมั่น”
4. ข้อ 5 เดิม “ท่านต้องการให้ ชสอ. ทําหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดไป” เลื่อนเป็นข้อ 7 และแก้ไขประโยคเป็น “ชสอ. ต้องเป็นองค์กรกลาง
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดไป”
5. ข้อ 6 เดิม “อยากให้ ชสอ. เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการประสานงาน
ความร่วมมือและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์” เลื่อนเป็นข้อ 8 และแก้ไขประโยคเป็น “ชสอ. มีหน้าที่
เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการประสานความร่วมมือและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้
ยั่งยืน”
6. ข้อ 9 เดิม เลื่อนเป็นข้อ 11 “ท่านมีความพอใจในการให้บริการของพนักงาน ชสอ.
ดีอยู่แล้ว” และให้เปลี่ยนคําว่า “พนักงาน” เป็น “เจ้าหน้าที่”
7.
สําหรับข้อ 1 ด้านล่างตาราง “สหกรณ์ของท่านต้องการใช้บริการของ ชสอ.
อะไรบ้าง” ให้เพิ่ม “ด้านสวัสดิการ ระบุ.............” ลงไปก่อน ข้อ อื่นๆ ระบุ........
8. ข้อ 2 ด้านล่างตาราง แก้ไขเป็น “ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ ชสอ. ปรับปรุง 3 อันดับ
แรก” ตัดคําว่า “บริการ” ออก
ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการใช้คําว่า “ภาพลักษณ์” ในข้อ 4 และได้ข้อสรุปว่า
ควรแยก ภาพลักษณ์ กับ ความเชื่อมั่น ออกจากกัน จึงให้แก้ไขข้อความในข้อ 4 เดิม และเห็นว่าใน
อนาคตอาจตั้งเวทีในหัวข้อ “ภาพลักษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง”
สําหรับเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามคาดไว้ประมาณ 200 ฉบับ เพื่อนํามาวาด
กราฟเบื้องต้นเป็นข้อมูลในการดําเนินงานต่อไป โดยผู้อํานวยการฯ ได้ขอหารือในที่ประชุมกรณีการ
เชิญผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ควรจะเป็นใคร และควรเชิญใคร จึงขอให้คุณสุรจิตต์ และ อ.วรเทพ
ช่วยคัดเลือก โดยเริ่มจาก

1-80

1. พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ภาคกลาง และ ตะวั น ออก จั ด เวที ที่ อ าคารเคยู โฮม
ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน
2. ภาคเหนือ จัดที่ จ. เชียงใหม่
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ. นครราชสีมา
4. ภาคใต้ จัดที่ จ. สงขลา
วาระที่ 2 : ข้อหารือในการเตรียมตัวจัด Forum
ผอ. ขอ Model
โดย ผอ. จะจัดทํา และปรึกษากับ อ.วรเทพ และคุณสุรจิตต์ เช่น
Concept สหกรณ์ออมทรัพย์กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเริ่มชั่วโมงแรกด้วยการ Share Vision
และท่อนที่ 3 จะเป็นการ Debate ในทุกเรื่อง ซึ่ง อ.วรเทพ ให้ระวังอย่าให้ผู้เข้าร่วมดึงออกนอกแนว
หัวข้อที่เรากําหนด
ประเด็นที่ 3 หลักการบริหารงานการเงินประเภทปิด
1. ทําอย่างไรจะให้มีระบบบริหาร
2. ทําอย่างไรจะให้กลุ่มสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงอย่างเป็นธรรม
3. ทําอย่างไรจะให้มีเสถียรภาพ
และปิดท้ายด้วย ทําอย่างไรให้มีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ามีประเด็นพูดคุยมาก
จึงเห็นควรให้ใช้เวลาการจัดเวทีตลอดทั้งวันถึงเวลา 15.00 น. แล้วสุดท้ายให้มีการจัดการ mindmap
ผอ. ขอให้คุณสุรจิตต์ เตรียมเรื่องการวิเคราะห์ภาพรวม แล้วนํามาพิจารณากันอีกครั้ง
หนึ่งก่อนเปิดเวที
วาระที่ 3: มอบหมายการเตรียมงาน
1. ให้คุณสุรจิตต์ ทําการประเมินสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. อ. จุฑาทิพย์ ทํา intro เรื่อง hybrid ต่างๆ (มองเรื่อง ชสอ.)
3. อ. วรเทพ ให้ดูเรื่องสถาปัตยกรรมการเงิน ควรมีอะไร (ในภาพกว้าง/ นวัตกรรม
การเงิน/ หน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุน)
4. อ. ไพโรจน์ : กลไกการสร้างระบบการบริหารจัดการ (หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์)
จะทําอย่างไร / สหกรณ์ควรมีระบบบริหารจัดการอย่างไร
5 . อ . จุ ฑ า ทิ พ ย์ ต้ อ ง ก า ร ทํ า วี ดี ทั ศ น์ เ ป็ น i n t r o ก่ อ น เ ริ่ ม ง า น โ ด ย
คุณสุรจิตต์ได้เสนอภาพและ เนื้อหาจากภาพยนต์เรื่อง Wall Street2 : Money Never Sleeps ซึ่งชี้ถึง
ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาในปัจจุบันและต้นเหตุของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
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ที่ประชุมให้ทุกคนเขียนร่าง (Draft) แล้วนํามาพิจารณากันอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3
ธันวาคม 2553 และจะมีการประชุมที่ ชสอ. ในวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 53 (รอยืนยันวันเวลาที่แน่นอนอีก
ครั้งหนึ่ง)
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
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การประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพา
ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ครั้งที่ 3/2553
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00- 15.30 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ. จุฑาทิพย์
อ. วรเทพ
คุณสุรจิตต์
อ. ไพโรจน์
คุณสายสุดา

ภัทราวาท
ไวทยาวิโรจน์
แก้วชิงดวง
ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ศรีอุไร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธราภรณ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร

ศรีงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน
สหกรณ์ที่เอื้ อหนุนการพึ่งพาตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมื อกัน ระหว่า งสหกรณ์” ครั้งที่
2/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 มีข้อแก้ไขดังนี้
หน้า 2 เปลี่ยนชื่อแผนภาพที่ 1 เป็น “แผนภาพแสดงกรอบคิดในที่ประชุมของการเชื่อมโยง
ระบบการเงินสหกรณ์”
หน้า 2 บรรทัดที่ 7 จุดอ่อนของบริการที่มีอยู่ ให้เพิ่มคําว่า “ฐานคิด” ในประโยค “ผอ.
อธิบายว่าจะเริ่มสํารวจจากฐานคิดความต้องการของมนุษย์เงินเดือน”
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หน้า 2 บรรทั ดที่ 12 ในประโยค “ก็ควรให้ สมาชิก สามารถอยู่ได้...” แก้เป็ น “ก็ ควรให้
สหกรณ์สามารถอยู่ได้...”
หน้า 3 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 แก้ไขคําว่า “สถาบันการเงินประเภท Non-profit นั้นต้อง
เป็นบริษัทที่แท้จริง” เป็น “สถาบันการเงินประเภทปิดนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่แท้จริง”
หน้า 3 ย่อหน้าที่ 2 และในแผนภาพที่ 2 ให้แก้ไขชื่อเรียกสถาบันการเงินประเภทต่างๆ จาก
เดิม “สถาบันการเงิน/ธนาคารระดับประเทศ สหกรณ์ และสถาบันการเงินชุมชน” เป็น “สถาบัน
การเงินในระบบ สถาบันการเงินกึ่งระบบ และสถาบันการเงินระดับฐานราก (Micro Finance)”
หน้า 6 วาระที่ 3 ข้อ 1 เพิ่มคําว่า “ของสหกรณ์ออมทรัพย์” ที่ท้ายประโยคเดิม
แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง รายงานการประเมินสถานการณ์ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ นโยบายรัฐที่มี
ผลกระทบต่อระบบการเงินฯ ทั้งหมด 8 เรื่อง และข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ท้งั ระบบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ เขียนแผนภาพสรุปจากข้อมูลที่
ได้ ดังแผนภาพที่ 1
พรบ. สหกรณ เม.ย. 53
ประกาศ คพช.

ชุมนุม ชสอ.

คําสั่งนายทะเบียน

สอ. เงินเหลือ

ชุมนุมธนกิจ

ชสอ.

สอ. เงินขาด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตธนาคารออมสิน

~8 แสน

ใหสมาชิกกู
7 วัน

~ 1 แสน
ทุนภายนอก

การลงทุน
1 แสนลาน

แหลงที่มาของเงินทุน ?

ทางใชไปของเงินทุน ?

ทุนภายใน
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แผนภาพที่ 1
จากแผนภาพและข้อมูลที่ได้ รศ.จุฑาทิพย์ มีคําถามว่าแหล่งที่มาของเงินทุนคืออะไร และ
ต้องการทราบประมาณการว่าในช่วงปี 2554- 2559 จะมีแหล่งเงินทุนอะไร เท่าไหร่ และทางใช้ไป
เป็นอย่างไรบ้าง โดยขอให้ อ.วรเทพ ช่วยทําข้อมูลประมาณการแหล่งที่มาของเงินทุน ผลกระทบ
และคาดว่าถ้าเป็นไปในแบบเดิมๆ เราควรจะมีอะไรมารองรับบ้าง พร้อมวิธีการป้องกันการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ด้ ว ย และขอให้ คุ ณ สุ ร จิ ต ต์ เตรี ย มข้ อ มู ล ในการมองโอกาสและอุ ป สรรค โดย
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ของชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ เช่น ชุมนุมครู ชุมนุมตํารวจ ฯลฯ
อ. วรเทพ ไวทยาวิ โ รจน์ รายงานข้ อ มู ล ตามเอกสารประกอบ ได้ แ ก่ Road Map,
หน้าที่ของ ชสอ., ความร่วมมือภายนอกขบวนการสหกรณ์ ความร่วมมือกับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระ มูลนิธิ และหน่วยงานอื่นๆ พร้อมตัวอย่างนวัตกรรมต่างๆ
จากนั้นที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปได้ว่า ข้อจํากัดของรัฐวิสาหกิจใน
การกู้เงินต่างประเทศคือ 1. ความเสี่ยงในเรื่องค่าแลกเปลี่ยน และ 2. การมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น จึง
เห็นพ้องว่าการใช้วิธีการกู้แบบ Syndicated Loan นั้นเป็นวิธีการที่น่าสนใจ
รศ.จุฑาทิพย์ ได้ขอข้อสรุปวันและสถานที่ในการจัด Forum ทั้ง 4 ครั้ง โดยที่ประชุม
เห็นพ้องกันว่าให้จัดการประชุมที่อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
โดยกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 40 คน และมอบหมายให้คุณสายสุดาประสานงานจอง
สถานที่ แ ละสํ า รองห้ อ งพั ก สํ า หรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และนั ด ประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไปในวั น จั น ทร์ ที่ 13
ธันวาคม 2553
เลิกประชุมเวลา

15.30 น.
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การประชุมโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพา
ตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์”ครั้งที่ 4/2553
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30- 14.00 น.
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

รศ. จุฑาทิพย์
อ. วรเทพ
คุณสุรจิตต์
คุณสายสุดา

ภัทราวาท
ไวทยาวิโรจน์
แก้วชิงดวง
ศรีอุไร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธราภรณ์

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร

ศรีงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงิ น
สหกรณ์ ที่เอื้ อหนุนการพึ่งพาตนเองและเกื้อหนุ นการร่วมมื อกัน ระหว่า งสหกรณ์” ครั้งที่
3/2553 เมือ่ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3: เรื่องสืบเนื่อง
รศ. จุฑาทิพย์ เปิดประเด็นขอความคิดเห็นกรณีนโยบายของไปรษณีย์ที่จะดําเนินงาน
เรื่อง Post Bank เพื่อสนองนโยบายรัฐในการเข้าถึงเงินทุนของคนจน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยให้วงเงินกู้รายละ 10,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ย 1-2% ต่อเดือน ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ
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อาจจะส่ ง ผลให้ วิ นั ย ทางการเงิ น ของคนในชุ ม ชนเสี ย ไป จึ ง คิ ดว่ า ควรมี ห น่ ว ยงาน เช่ น ธนาคาร
แห่งชาติ ริเริ่มที่จะต้องมีระบบการติดตามหรือควรมีพี่เลี้ยงให้คําแนะนําในการใช้เงินนี้หรือไม่ และ
ควรมีการจัดระดับการคิดดอกเบี้ยกับลูกค้าชั้นดีหรือไม่ นอกจากนี้ได้ขอเสนอแนวคิด “1 คน 1
สถาบันการเงิน” สําหรับการกู้เงิน จะเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร
อ.วรเทพ ให้ ค วามเห็ น ว่ า เงิ น ที่ ไ ด้ ม านี้ เ ป็ น เงิ น ของรั ฐ บาล โดยมี พั น ธมิ ต รร่ ว มกั บ
ไปรษณีย์ คือ ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม และธนาคารกรุงไทย ซึ่งไม่น่ามีผลกระทบต่อ
สหกรณ์ แต่อาจจะส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์มีหนี้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นข้อเสียแก่ตัวสมาชิกเอง
และถึงแม้ว่าจะเป็นจํานวนเงินไม่มากแต่ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือนนั้นถือว่าค่อนข้างสูง ดังนั้นกลุ่ม
คนที่สามารถเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ได้จะไม่สนใจกับแหล่งเงินนี้ เนื่องจากขณะนี้ธนาคารพาณิชย์
ทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงเช่นกัน สําหรับเรื่องการจัดระดับการคิด
ดอกเบี้ ย กั บ ลู ก ค้ า ชั้ น ดี น้ั น ก็ มี ค วามเป็น ไปได้ ส่ ว นเครดิ ต ยู เ นี ย นขนาดเล็ก ที่เ พิ่ ง จัด ตั้ง อาจได้ รั บ
ผลกระทบบ้ าง แต่ ห น่ ว ยอื่นๆ ไม่ น่ าได้ รับ ผลกระทบอะไร เพราะเครดิตยูเ นี ย นเองมี จิต ตารมณ์
ค่อนข้างสูง และมีสวัสดิการค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่ความคิดเห็นส่วนตัวนั้นคิดว่าไปรษณีย์ไม่ควร
เข้ามาทําเรื่อง Post Bank เนื่องจากไปรษณีย์เองยังไม่มีความรู้ความชํานาญในเรื่องการออกเงินกู้
และระบบการติดตามหนี้สิน ดังนั้นหากคิดจะทําเรื่องเหล่านี้ควรอยู่ในรูปการให้เป็นสิ่งของเพื่อการ
ประกอบอาชีพจะเหมาะสมกว่า ไม่ควรให้เป็นตัวเงิน ซึ่งสิ่งสําคัญคือรัฐบาลที่จะเป็นผู้ให้เงินแก่
ไปรษณีย์น้ันน่าจะให้ผ่านลงมาทางสหกรณ์มากกว่าที่จะให้ผ่านไปรษณีย์ เพราะมีความชํานาญเรื่อง
เหล่านี้มากกว่า
ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าลูกหนี้มีหนี้หลายทางก็จะทําให้สหกรณ์ไม่ได้รับการใช้หนี้
จากลูกหนี้เหล่านี้ได้เช่นกัน เนื่องจากตามธรรมชาติของลูกหนี้ เมื่อมีเงินก็จะนําเงินไปใช้หนี้ในส่วนที่มี
ดอกเบี้ ย สู ง กว่ าก่ อน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบได้ และเห็น ว่ า Post Bank ที่ ต้ั ง ขึ้ น มานี้ ไ ม่ เ ป็น คุณ ต่ อ
สหกรณ์เลย ดังนั้นในระยะสั้นสหกรณ์ควรออกมาตรการป้องกันไว้ก่อน เช่น ถ้ารู้ว่าสมาชิกกู้เงิน
หลายทางก็จะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้กับสหกรณ์ และควรให้ Post Bank กําหนดด้วยว่าต้องไม่กู้
ทับซ้อน โดยหากให้ข้อมูลเท็จจะต้องเสียค่าปรับพร้อมกับผู้ค้ําประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
นอกจากนี้ต้องตั้งคําถามกับภาครัฐว่า นําข้อมูลมาจากที่ใดว่าประชาชนจะต้องการเงิน
10,000 บาทนี้ เพราะคิดว่าส่วนมากแล้วประชาชนจะต้องการงานมากกว่า และถ้าการเงินเกิดความ
เสียหายแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นควรให้เงินกับหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อที่จะนําไปพัฒนา
และช่วยคนเหล่านั้นมากกว่าที่จะนําเงินไปให้ที่ตัวบุคคลโดยตรง และถึงเวลาแล้วที่ควรให้การศึกษา
เรื่องการเงินเบื้องต้นแก่ประชาชนเพื่อให้รู้จักการใช้เงินที่ถูกต้อง สําหรับเรื่อง 1 คน 1 สถาบันการเงิน
นั้นก็เ ป็น ไปได้ โดยให้ ผู้ที่ไม่มีเงิ นเดื อนประจํากู้กับเครดิ ตยูเนียน และผู้ที่ มีเ งิ น เดื อ นประจํากู้กับ
สหกรณ์ อ อมทรัพย์ ที่ สําคัญ ต้ อ งพยายามดึ ง คนให้ เ ข้ า ระบบ “กรอบวิ นัย ในการดํา เนิ น การทาง
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การเงิน” โดยตัวชุมนุมต่างๆ ต้องสร้างกรอบให้แก่สมาชิกผู้กู้เอง และต้องมีแนวทางให้แก่บุคคล
ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นสมาชิก ในการช่วยวางแผนการใช้เงิน และการกู้เงินด้วย
คุณสุรจิตต์ มีความเห็นว่า กลุ่มคนที่จะไปกู้เงินตรงนี้คือ กลุ่มลูกค้าด้อยคุณภาพ ซึ่ง
อาจเป็นโอกาสอันดีที่สหกรณ์จะได้ลูกค้าชั้นดีไว้ แต่ผลเสียที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ จะทําให้วินัยทาง
การเงินเสียไป
สําหรับเรื่อง 1 คน 1 สถาบันการเงินนั้น ถ้ามีขึ้นแล้วจะทําให้ธนาคารออมสินไม่กล้า
แทรกแซงแต่อาจเข้ามาขอแทรกเรื่องการหักเงินใช้หนี้ของธนาคารกับสถาบันอื่นๆ ด้วย
รศ. จุฑาทิพย์ สรุปเรื่อง Post Bank จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุมได้ดังนี้
1. ผลกระทบจากการเกิด Post Bank
2. ได้แนวคิดรูปแบบ 1 คน 1สถาบันการเงิน (การกู้เงิน) ซึ่งจะต้องมีรูปแบบการให้เงินกู้
พร้อมกําหนดกรอบการให้กู้และเงื่อนไขที่เหมาะสม พร้อมกับการวางแผนการเงินระยะยาวด้าน
การเงินรายบุคคล
คุณสุรจิตต์ รายงานข้อมู ล “การวิเคราะห์ภาพรวมฐานะการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ระหว่างปี 2548-2552” ที่มีทุนดําเนินงานเฉลี่ย 5 ปี จํานวน 885,574 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดของสัดส่วนแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน ความเติบโตของแหล่งที่มาและทางใช้เงินทุน
(ตามเอกสารประกอบ) โดยวิเคราะห์ได้ว่า ดอกเบี้ยในตลาดการเงินจะมีผลกระทบต่อปริมาณเงิน
ฝากของสหกรณ์อย่างมีนัยสําคัญกับเงินรับฝากของสหกรณ์ ซึ่งเห็นได้ว่าลูกหนี้สหกรณ์ฯ จะไม่กลัว
ดอกเบี้ย ไม่ว่าอัตราจะสูงขึ้นหรือลดลง สมาชิกจะยังคงกู้เงินกับสหกรณ์ นอกจากนี้ข้อมูลในปี 2549
ที่แหล่งเงินทุนภายในติดลบนั้นเพราะมีความผันผวนและรัฐได้เปิดขายพันธบัตรจึงส่งผลกระทบด้วย
(จากข้อมูลเหล่านี้ รศ.จุฑาทิพย์ ขอให้คุณสุรจิตต์ เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนําลงวารสาร
“ฅนสหกรณ์”)
จากนั้น ได้ ร ายงานการประมาณการแหล่ ง ที่ม าและทางใช้ เ งิ น ทุน ในปี 2553-2557
(เอกสารประกอบ) โดย รศ.จุฑาทิพย์ ได้ขอให้คุณสุรจิตต์ทําข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง เงินฝากจาก
สมาชิก (ต่อราย) และเงินกู้ (ต่อราย) โดยแยกเป็น เงินเหลือ (ต่อราย) และเงินขาด (ต่อราย) ในรอบ
5 ปี แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มี ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ถ้าได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันจะ
มีความมั่นใจมากขึ้น
นอกจากนี้คุณสุรจิตต์ได้รายงานข้อมูล นโยบายรัฐที่มีผลกระทบต่อระบบการเงินของ
สหกรณ์ โดยมีนโยบายรัฐ 7 ข้อ พร้อมวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดจากนโยบายแต่ละข้อ ซึ่ง
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในแต่ละข้อพร้อมแก้ไขข้อมูลเพื่อความถูกต้องเหมาะสม พร้อม
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ขอให้ อ.วรเทพ ทํา Template ของการสร้างระบบการเงิน ปัจเจกบุคคล โดยมีสหกรณ์เป็นแกนนํา
และ รศ.จุฑาทิพย์ จะทํางบดุลของกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูป Do or Don’t เพื่อแสดงให้
เห็นความเป็นสหกรณ์กับความเสี่ยง และจะวิเคราะห์นโยบายรัฐเกี่ยวกับเรื่องการเงิน และการ
ประกาศว่าด้วยการลงทุน
 ที่ประชุมสรุปว่าบทแรกในรายงาน ควรเริ่มบทนําด้วยหลักการสหกรณ์ที่ว่าด้วยการ
พึ่งพา โดยต้องพาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากสหกรณ์ต้องมีท้ังคนรวยและคนจนผสม
กัน เพื่ อการพึ่ง พาช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กั น และกัน จะให้ ส หกรณ์ ฯ เลื อ กแต่ ค นรวยเข้ า เป็น สมาชิ ก นั้ น ไม่
สามารถทําได้และไม่ควรทําด้วย
อ.วรเทพ รายงานกรอบความร่วมมือ “CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART” ดัง
ภาพ
นโยบายภาครัฐ

กระทรวงการคลัง

BOT

ธกส.

ชุมนุมสหกรณ

Credit Union

ออมสิน

สหกรณออมทรัพย

* ดูมติสหประชาชาติ (18 ธ.ค. 52)
กําหนดใหป 2555 เปนปสากลแหง
สหกรณ DRIVING GLOBAL
RECOVERY THROUGH COOPERATIVE (พลิกฟนเศรษฐกิจ
โลกผานวิธีการสหกรณ)

SYNDICATED LOAN
(สทบ.)
กลุมออมทรัพย

คุณประโยชน
1. ปฏิบัติตามปณิธานรัฐธรรมนูญ
2. อนุวัตรตามหลักการสหกรณ
และปรัชญาสหกรณ
3. สรางวินัย และความรับผิดชอบ
4. สรางระบบใหเกิดขึ้น
5. รักษาตนเงิน
6. สรางความมั่นคงและยั่งยืน

กองทุนหมูบาน

CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART

1-89

รศ. จุฑาทิพย์ ขอให้ อ. วรเทพ เขียนบทความที่เกี่ยวเนื่องกั บแผนภาพโดยเพิ่ม
หน่วยงาน สทบ. ลงไปด้วย โดย อ. วรเทพ ได้นําหน่วย สทบ. เข้าไว้กับ ระบบ SYNDICATED LOAN
จากนั้นที่ประชุมได้สรุปประเด็นที่จะนําเข้าในเวทีที่กระทรวงการคลังในวันพุธที่ 15
ธ.ค. 2553 ได้แก่
1. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้มี SYNDICATED LOAN โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลและ
ช่วยค้ําประกันหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต โดยดอกเบี้ยของสหกรณ์จะมีอัตราที่ถูกกว่า
2. Post Bank กับผลกระทบที่มีต่อขบวนการสหกรณ์และความมีวินัยในการใช้เงิน มี
คําถามคือเหตุใดรัฐจึงไม่คิดถึงขบวนการสหกรณ์ในการจัดสรรเงินงบประมาณให้
3. วงจรทางการเงินที่จะเปลี่ยนมาให้เป็นระบบนี้กับ สทบ.
4. ในอนาคตจะดําเนินงานเป็นรูปแบบ “1 คน 1 สถาบันการเงิน” ได้หรือไม่
เลิกประชุมเวลา

14.00 น.
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การประชุมหารือ : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สศค.
โครงการวิจยั “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอือ้ หนุนการพึง่ พาตนเอง
และเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์”
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00- 14.30 น.
ณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ. จุฑาทิพย์
อ. วรเทพ
อ. ไพโรจน์
คุณสายสุดา
คุณกฤษฎา

ภัทราวาท
ไวทยาวิโรจน์
ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ศรีอุไร
อุทยานิน

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ
รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

6. คุณทวีศักดิ์ มานะจํา
7. ดร. ดวงกมล พรหมพิทักษ์ นักเศรษฐศาสตร์ สนง.เศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
8. คุณกุณฑิกา จีรังพิทักษ์กุล หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและโครงการ
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
รศ. จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท ราวาท แนะนํ า ที ม งานของสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเปิดประเด็นหารือในโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” โดยเกริ่น
นําถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินเหลือและไม่มีเงินเหลือ ว่าควรจะวางระบบอย่างไรให้เหมาะสม และ
สถาบันฯ ควรจะเข้าไปช่วยที่จุดไหนอย่างไร โดยมีประเด็นหารือในครั้งนี้อยู่ 4 ประเด็น คือ
1. ความเป็นไปได้ของการบูรณาการระบบการเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และ
กองทุนหมู่บ้าน
2. ความคิดเห็นประเด็น Post Bank ที่มีการเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของ
ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างวินัยทางการเงินของประชาชน
3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนา Syndicated Loan ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการดูดซับ
เม็ดเงินส่วนเหลือ และสร้างกลไกการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์
4. กรอบคิดโครงการรณรงค์ “1 คน 1 สถาบันการเงิน”
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ซึ่งโครงการนี้ต้องการช่วยให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เริ่มมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ได้มี Road
map หรือแนวทางการดําเนินงานระยะยาว จึงขอคําแนะนําจากที่ประชุมว่าควรทําอย่างไรที่จะช่วย
ยกระดับความคิดของกลุ่มเหล่านี้ เช่น ถ้ากระทรวงการคลังเห็นด้วยกับโครงการฯ อาจเกิดเป็น “1
คน 1 สถาบันการเงิน (กู้)” จะเป็นไปได้หรือไม่ หรือช่วยเรื่อง Syndicated Loan จะเป็นไปได้หรือไม่
และอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีนโยบายของไปรษณีย์ที่จะดําเนินงานเรื่อง Post Bank เพื่อ
สนองนโยบายรัฐในการเข้าถึงเงินทุนของคนจน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ
สมาชิกสหกรณ์ทําให้เกิดหนี้สินหลายทางได้ จึงขอคําแนะนําจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
คุณกฤษฎา อุทยานิน ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสรุปคือ
1. สหกรณ์ที่มีหัวใจของสหกรณ์ที่แท้จริงเป็นสิ่งสําคัญมาก แต่ปัจจุบันในประเทศไทย
หลักการสหกรณ์ยังอ่อนด้อยอยู่มาก เนื่องจากสมาชิกมักไม่คํานึงถึงหัวใจของสหกรณ์ แต่กลับเห็น
แก่ของสมนาคุณหรือการได้ท่องเที่ยวเพียงเท่านั้น สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันแท้จริงแล้วควรต้อง
บริหารให้เงินหมดโดยได้ รับผลประโยชน์สูง สุด ไม่ใช่ บริหารเพื่อให้ เงินเหลือ ซึ่ง เงิน ทุกบาทของ
สมาชิกต้องนําไปใช้อย่างมีประโยชน์ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าเราจะเข้าไปในชุมชนได้อย่างไรให้
เหมาะสม
2. สหกรณ์ควรเป็นหนึ่งเดียว แต่ปัจจุบันมีการแตกเป็นสหกรณ์ประเภทต่างๆ หลาย
ประเภททําให้ขาดการเชื่อมโยง เช่น สหกรณ์แ ท็กซี่ที่รวมตัวกันเพื่อไปกู้ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่หลักการ
สหกรณ์ที่แท้จริง คือต้องรวมตัวกันเพื่อการออมจึงทําให้เกิดการขาดดุลยภาพ และวิธีการแก้ปัญหา
จากหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ตรงจุดเหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งสะสมยุ่งเหยิงมากขึ้น
3. การจัดการต้องจบในตัวเอง ถ้ามีการจัดการในตัวเองครบถ้วน ต้องไม่ควรมี Excess
Demand และ Excess Supply
4. โครงการ “1 คน 1 สถาบันการเงิน” ไม่น่าทําได้และไม่ควรมี เพราะจะเป็นการขัด
รัฐธรรมนูญ และจํากัดสิทธิมนุษยชนเกินไป อีกทั้งยังไม่เชื่อว่าจะมีใครเอาเงินไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่ง
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
5. เงินออมในบางลักษณะไม่พร้อมที่จะนําไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าเรา
เอากําไรไปลงทุนแล้วเกิดความเสียหายก็ไม่ส่งผลกระทบมากเพียงแค่มีกําไรน้อยลงเท่านั้น ถ้าคิด
จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์น้นั สิ่งสําคัญคือต้อง Mark to Market
6. สิ่งสําคัญพื้นฐานคือต้องให้ทุกชุมชนคิดเป็น นักการออมที่ดีต้องมีความสม่ําเสมอ
และสหกรณ์ต้องมีกระบวนการจัดการที่มีดุลยภาพ
7. แนวคิดของ Post Bank นั้นมีหลักการที่จะให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสได้เงินสดอย่าง
รวดเร็วเท่านั้น ซึ่งที่จริงแล้วชื่อเต็มๆ คือ Post Saving Bank สําหรับสิ่งที่กลัวว่าเมื่อมีหน่วยนี้เกิดขึ้น
แล้วจะทําให้เกิดปัญหานั้นไม่น่าจะเลวร้ายมากกว่าที่เป็นอยู่ขึ้นอยู่กับการจัดการ เพราะมีเหตุผลทั้ง
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สิ่งที่มองเห็น (ในระบบ) และสิ่งที่มองไม่เห็น (นอกระบบ) อยู่ที่การมองเช่นถ้ามองนอกระบบก็จะเห็น
ว่าง่ายต่อการเข้าถึง แต่ก็ต้องจัดการตัวเองได้ด้วย
8. เรื่อง Syndicated Loan เป็นความคิดที่ดี แต่สหกรณ์ออมทรัพย์อาจจะไม่เห็นด้วย
และถ้าคิดจะทําธนาคารสหกรณ์ต้องเตรียมการอีกมาก
อ. วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ได้ชี้แจงข้อสงสัยในที่ประชุมดังนี้
1. คําว่า “1 คน 1 สถาบันการเงิน” นั้นคือเมื่อคนๆ หนึ่งเป็นหนี้อยู่ ในสถาบันการเงิน
หนึ่งแล้ว เราต้องการให้บุคคลเหล่านี้ไม่เป็นหนี้ซ้ําซ้อนหลายทาง
2. การที่รัฐจะเข้าไปค้ําประกันอะไรบางเรื่อง เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้คนเกิดความเชื่อมั่น
เพราะถ้ามีรัฐมาค้ําประกันแล้วจะช่วยให้ประชาชนเชื่อมั่นมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสถาบันแบบนี้
ออกมาก็จะช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพิ่มขึ้น
จากนั้นได้ขอหารือในประเด็นต่างๆ คือ
1. คาดว่าในปี 2555 จะมีเงินทะลักเข้ามายังสหกรณ์ออมทรัพย์มากขึ้น เพราะรัฐบาล
ประกาศว่าจะรับคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท ดังนั้นคนที่มีเงินมากกว่านั้นจะเอาเงินเหล่านี้เข้า
มาไว้ที่สหกรณ์ แล้วเราจะเอาเงินนี้ไปทําอะไร หรือมีทางออกทางไหนได้บ้าง เช่น รัฐจะออกตราสาร
บางอย่างให้สหกรณ์มาซื้อแล้วให้ดอกเบี้ยสูงนิดหน่อย เพื่อเอาเงินไปช่วยคนจนต่อไปจะดีหรือไม่
2. มีเงินของภาคเอกชนจํานวนหนึ่งที่หักจากเงินเดือนคือ เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่หัก
จากเงินเดือนของพนักงานแล้วนําจ้างสถาบันอื่นเอาไปลงทุนให้ ซึ่งจะดีกว่าและเป็นไปได้หรือไม่ที่จะ
นําเอาเงินตรงนี้ไปให้สหกรณ์บริหารจัดการ เนื่องจากเป็นเงินของพวกเราเอง แต่กลับไม่ได้มีโอกาส
ในการบริหารเงินของตัวเอง
3. กองทุนต่างๆ ที่ไม่เป็นทางการ เช่น กองทุนหมู่บ้าน นั้นเราต้องการให้มีองค์กรอะไร
เพิ่มเข้ามา (ขณะนี้มี สทบ. เพียงแห่งเดียวเป็นผู้ดูแล) และเป็นไปได้หรือไม่ที่เงินที่ผ่านมาทาง สทบ.
จะให้กระจายไปยังส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยคนเหล่านั้นได้ เช่น ให้ดอกเบี้ยเงินฝากมากขึ้ น หรือลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ําลง จะสามารถช่วยคนรากหญ้าอีกจํานวนหนึ่งได้ (นอกเหนือจากกองทุนหมู่บ้าน
เพียงอย่างเดียว) และถ้าเป็นไปได้เมื่อรัฐมีเงินก้อน จะให้ผ่านลงมาทางสหกรณ์ได้บ้างหรือไม่ เช่น
ผ่านทางเครดิตยูเนียน แทนที่จะส่งผ่านไปทางไปรษณีย์ที่ไม่มีประสบการณ์การทํางานด้านนี้ และ
คาดว่าอนาคตไปรษณีย์เองต้องเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อการติดตามหนี้สินอย่างแน่นอน
4. ขอเสนอให้ดูที่เจตนาการกู้ เช่น ถ้าจะกู้เพื่ออะไรให้ใช้สถาบันไหน และเสนอรูปแบบ
กรอบความร่วมมือ “CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART” ดังภาพ
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นโยบายภาครัฐ

กระทรวงการคลัง

BOT

ธกส.

ชุมนุมสหกรณ

Credit Union

ออมสิน

สหกรณออมทรัพย

คุณประโยชน
1. ปฏิบัติตามปณิธานรัฐธรรมนูญ
2. อนุวัตรตามหลักการสหกรณ
และปรัชญาสหกรณ
3. สรางวินัย และความรับผิดชอบ
4. สรางระบบใหเกิดขึ้น
5. รักษาตนเงิน
6. สรางความมั่นคงและยั่งยืน
* ดูมติสหประชาชาติ (18 ธ.ค. 52)
กําหนดใหป 2555 เปนปสากลแหง
สหกรณ DRIVING GLOBAL
RECOVERY THROUGH COOPERATIVE (พลิกฟนเศรษฐกิจ
โลกผานวิธีการสหกรณ)

SYNDICATED LOAN
(สทบ.)
กลุมออมทรัพย

กองทุนหมูบาน

CO-OPERATIVE MUTUAL FUND CHART
คุณกฤษฎา อุทยานิน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่สนับสนุนให้เป็นธนาคารเต็ม
รูป เพราะการที่จะให้ทุกสถาบันฯ ทั่วประเทศมีมาตรฐานเดียวกันหมดนั้นทําได้ยาก นอกจากนี้ยังมี
การนําระบบธนาคารที่ควรเป็น Commercial Bank มาทํางานผิดรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
เสียหายได้ ง่ าย สํา หรับ หลั ก การที่ เ สนอมานี้ เ ห็นด้วยว่ามี ความคิ ดคล้ ายๆ กัน และกรณี ก ารค้ํา
ประกันโดยรัฐนั้นเห็นด้วยว่าควรมี แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่น่าเชื่อถือ รัฐควรจะออกพันธบัตรเองแล้ว
เอาเงินไปช่วยหน่วยงานเหล่านั้นจะดีกว่าไปช่วยค้ําประกันให้ ซึ่งการค้ําประกันโดยรัฐบาลนั้นน่าจะมี
ความเป็นไปได้ แต่อาจต้องพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ขณะนี้ได้มีการทําฐานข้อมูล
ทางการเงิ น ของสถาบั น การให้ เ ครดิ ต เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางรวบรวมข้ อ มู ล ของบุ ค คลในการใช้
ประกอบการให้เครดิต ซึ่งคิดว่าควรเชิญชวนให้สหกรณ์ร่วมส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลเพื่อที่จะได้เข้า
ไปอยู่ในระบบมาตรฐาน และสหกรณ์เองก็จะมีสิทธิ์เข้าไปใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วย แต่ถ้าสหกรณ์ใดคิด
จะเข้าร่วมแล้วจะต้องมีข้อมูลที่อัพเดตอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่พร้อมอาจผิดข้อกฎหมายได้ ในมุมมอง
ของสหกรณ์ เราก็ควรทํา scenario ไปให้สหกรณ์ดูก่อน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจซึ่งไม่มี
ถูกหรือผิด แต่จะพร้อมรับความเสี่ยงเท่าไหร่ อย่างไร
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ดร. ดวงกมล พรหมพิทักษ์ ให้ข้อคิดว่าการพัฒนาคนน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สําคัญ
ในโครงการนี้ ทั้งนี้เห็นว่าการนําหลักของสถาบันการเงินไปใช้ในการบริหารสหกรณ์ และคนในชุมชน
นั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในชุมชน และเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันในระบบตลาดได้
อย่างแน่นอน ในกรณีของ Post Saving Bank นั้นเราไม่สามารถไปห้ามได้เพราะรัฐบาลเป็นผู้ริเริ่ม
ขึ้นมา
คุณทวีศักดิ์ มานะจํา คิดว่าอยากให้สหกรณ์สร้างคนให้หันมาสนใจสภาวะทางการเงิน
มากขึ้นทั้งการกู้เงินที่ต้องมีระเบียบในการใช้เงิน และมี Credit Ability และสําหรับคําถามที่ว่าในปี
2555 ที่รัฐประกาศคุ้มครองบัญชีเงินฝากเพียง 1 ล้านบาทนั้น ไม่น่าเป็นห่วงว่าเงินจะไหลเข้ามายัง
สหกรณ์ ฯ หรื อ สถาบัน ฯ ของรัฐ เนื่ อ งจากส่ ว นมากน่ า จะกระจายไปยั ง ตลาดทุน อื่ น ๆ มากกว่ า
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า บัญชีเงินฝากในประเทศไทย 98.6% มีบัญชีเงินฝากที่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท
และมีเพียง 1.4% เท่านั้นที่มีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท (ข้อมูลจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก) ดังนั้นจึง
คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบกับการไหลเข้าของเงินสู่สหกรณ์เท่าใดนัก
อ. ไพโรจน์ ลิ้ ม ศรี ส กุ ล วงศ์ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า เหตุ ใ ดรั ฐ บาลจึ ง ไม่ ม องมาทาง
สหกรณ์ ในการเป็นตัวกลางเพื่อกระจายเงินไปยังฐานรากได้
คุณทวีศักดิ์ ชี้แจงว่ากรณี Post Bank นี้ กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้เสนอ ซึ่ง
กระทรวงฯ จะดูแลเฉพาะในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ความคิดเห็นส่วนตัวนั้นคิดว่า Post Bank จะ
เป็นเหมือนพวกปล่อยเงินกู้ทั่วไปโดยใช้ไปรษณีย์เป็นตัวแทนเท่านั้น
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอหารือการจัด Forum “แนวทางความร่วมมือของ
สถาบันการเงินในระบบ กึ่งระบบ และฐานราก” โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกหนังสือเชิญนาย
ธนาคาร รวมถึง SME Bank เข้าร่วมหารือ กําหนดวันเวลาภายในเดือนมกราคม 2554 โดยมอบหมาย
ให้คุณสายสุดา ติดต่อประสานงานกับคุณกุณฑิกา จีรังพิทักษ์กุล
เลิกประชุมเวลา

14.30 น.
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รายงานการประชุมติดตามงานวิจัยโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจสามพราน
ครั้งที่ 4/2553
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย์
2. คุณอรุษ
3. คุณดิษยา
4. คุณสุทิศ
5. คุณศิริดารัตน์
6. คุณวิชัย
7.คุณสายสุดา
8. คุณสุพจน์

ภัทราวาท
นวราช
ยศพล
จิราวุฒิพงศ์
เลขมาศ
มีสวัสดิ์
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กล่าวแนะนําวาระ
การประชุมหารือในวันนี้ มีวาระที่สําคัญในการหารือคือ
ตลาดสุขใจ
โดยคุณวิชัย ได้รายงานผลตอบรับการเปิดตลาดสุขใจจากผู้ค้าและผู้บริโภคในช่วงที่
ผ่านมา มีผ้คู ้ามาจําหน่ายสินค้า จํานวน 45 ร้านไม่รวม ร้าน Farmer shop
ปัญหาอุปสรรค ที่พบคือ การจราจรในสัปดาห์ที่ทางโรงแรมมีการจัดงานสัตว์เลี้ยง ตรง
กับเวลาเปิดตลาดสุขใจ มีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถ ผู้ที่จะมาตลาดสุขใจไม่มีที่จอดรถ อีกทั้งทาง
จราจรของโรงแรมทําการปิดประตู ทําให้ผู้ที่จะมาเที่ยวชมคิดว่าตลาดปิด ทั้งนี้คุณอรุษได้แนะนําให้
เปิดประตูให้รถวิ่งผ่านไปมา อย่างน้อยถ้าไม่มีที่จอดเพียงพอ ก็ยังสามารถจอดลงเดินได้
ความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมาตลาดสุขใจเพื่อมาซื้ออาหาร
สุขภาพ ผักอารมณ์ดี อีกสาเหตุหนึ่งคือทางคณะกรรมการมีการให้ผู้บริโภค กรอกแบบสอบถามชิง
รางวัลทําให้มีแรงจูงใจเรียกผู้ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง โดยรางวัลส่วนหนึ่งจะเป็นโรงแรมโรสการ์เด้นฯ
อีกส่วนหนึ่งเป็นของผู้ค้าภายในตลาดสุขใจ นอกจากนี้ยังได้รับการติดต่อจากผู้ค้าต่างๆจะนําสินค้า
มาขายในตลาด โดยคณะกรรมการตลาดจะได้ดําเนินการพิจารณาต่อไป
คุ ณ อรุ ษ ได้ แ นะนํ า ให้ มี ก ารนั บ จํา นวนผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชมตลาด โดยใช้ เ ครื่อ งกด เพื่ อ
ประมาณการเก็บข้อมูลเป็นสถิติ
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ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้ต้ังข้อสังเกตเรื่องการปรับปรุงแบบสอบถามและกรณีร้าน
สับปะรด การรณรงค์ประชาคมจังหวัดนครปฐม ผ่านท่านผู้ว่าราชการ การใช้สัญลักษณ์ดึงดูดความ
สนใจในตลาด เช่น บอลลูน และการจัดเวรเชื้อเชิญผู้มาเที่ยวงานของผู้ประกอบการ
ร้าน Farmer shop
โดยคุณดิษยาได้รายงานสถานการณ์ร้าน Farmer shop จากการจําหน่ายในช่วงที่
ผ่านมาสินค้าประเภทเครื่องกระป๋อง น้ําพริก นม ขายไม่ได้ แต่ผักออแกนิกขายได้ ควรจะมีการตรวจ
คัดเลือกสินค้าที่หมดอายุออก
ที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงการปรับปรุงรูปแบบร้าน Farmer shop ซึ่งที่ประชุมร่วม
พิจารณาคัดเลือกสินค้าเพิ่มเติมเข้าร้าน คือ เนื้อโคขุนกําแพงแสน น้ําหมักมูลสุกร ทั้งนี้สินค้าที่ขาย
ไม่ได้หรือยอดขายต่ํา จะยังคงวางจําหน่ายไว้เช่นเดิม สําหรับข้าวเกิดบุญ หรือข้าวคุณธรรม ควรมี
ป้ายเล่าเรื่องราวที่มาของสินค้า
ศูนย์เรียนรู้
คุณวิชัยได้รายงานแผนการอบรมในเดือน มกราคม 54 จะเชิญวิทยาบรรยายน้ําฟัก
ข้าวต้านมะเร็งซึ่งได้ขณะนี้ได้ทําการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน
การสุ่มตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ที่ประชุมได้กล่าวถึงกิจกรรมการสุ่มตรวจด้วยเครื่องมือซึ่งได้วางเกณฑ์ไว้ว่าจะสุ่ม
ตรวจ เดือน ละ 2 ครั้ง
ในช่วงท้ ายการประชุมผู้อํานวยการแจ้งให้ ที่ ประชุมทราบถึงการจัดร้ าน Farmer
shop ที่สหกรณ์ออมทรัพย์การฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งทางนักวิจัยจะประสานนํา
สินค้าของเครือข่ายธุรกิจสามพรานไปจัดแสดงด้วยอาทิ น้ําฝักข้าว น้ําข้าวโพด สินค้ากลุ่มบ้านคลอง
จินดา
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.
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ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรมชุดโครงการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 กรกฎาคม 2553-30 มิถุนายน 2554)

ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่

ณ สํานักงานสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ตําบลหนองแซง
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะ 2

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตัวแทนเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยได้ร่วมแข่งขันเกมส์สหกรณ์ นําข้าวหอมมะลิแบรนด์เกิดบุญ
นําเสนอผลงานกลุม่ ธุรกิจข้าว และจําหน่ายภายในงาน
ณ อาคารวชิราณุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร,ทีมกลยุทธ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหาร,ทีมกลยุทธ์
วันที่ 22 เมษายน 2554 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

เวทีเพื่อสร้างความเข้าใจการดําเนินการโครงการธุรกิจคุณค่าสามพราน ระยะที่ 2 ร่วมกับทีมวิจัยโครงการ วันที่ 30 กันยายน 54
ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวทีปรับกระบวนทัศน์การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร
และการบริการจัดการเครือข่ายร่วมกับกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านคลองจินดา วันที่ 7 กันยายน 54
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งานแถลงข่าวเปิดตลาดสุขใจ
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ฯพณฯท่าน นายอําพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดตลาดสุขใจ วันที่ 12 ธันวาคม 53
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จ.นครปฐม

นักวิจัยและผู้ค้าภายในตลาดสุขใจร่วมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการวิจัยต่อที่ประชุมผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 54 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการอบรมต่างๆ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ โดยมีวิทยากรผู้ชํานาญการด้านต่างๆ มาให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานวิจัยและหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์,นักวิจัย,ผู้
ประสานงาน ณ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ วันที่ 2 กรกฎาคม 54
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

เวทีเสวนาวิชาการ และโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า แห่งปี 2553
วันที่ 15 กันยายน 2553
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การจัดเวทีคดั เลือกสินค้า ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาและดําการตัวแบบ Farmer Shop ขึ้น 4 ครั้ง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553, วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ,วันที่ 6 มิถุนายน 54 และวันที่ 28 มิถุนายน 54
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดนิทรรศการ ตัวแบบร้าน Farmer Shop วันโครงการธุรกิจการเกษตร
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

ฯพณฯ ท่านองคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค์ เยี่ยมชมร้าน Farmer Shop
ในวันพิธีเปิด “ตลาดสุขใจ” ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ ริเวอร์ไซต์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 12 ธันวาคม 2553

การจัดนิทรรศการออกร้าน Farmer Shop
วันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

จัด Road show ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer shop ในงาน “Food safety healthy life อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ”
ที่ห้างสรรพสินค้า The mall สาขา บางกะปิ ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2554

จัด Road show บูท๊ นิทรรศการ การพัฒนาตัวแบบร้านค้าปลีก Farmer shop วันเกษตรแฟร์ ประจํา ปี 2554 ภายใต้การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีระบบ ในนิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 อาคารจักรพันเพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีบทู๊ จําหน่ายสินค้าร้าน Farmer shop จําหน่ายด้านข้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกําหนดทิศทาง Farmer shopโดยเชิญคุณมณฑาทิพย์ ภัคยาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจครบวงจรเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด บรรยายเล่าประสบการณ์การบริหารจัดการร้านค้าปลีก ให้ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่องเล่าประสบการณ์ร้านค้าปลีก โดยคุณนริศ ธรรมธรรมเกื้อกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทลลิงค์
(ไทยแลนด์) จํากัด ถ่ายทอดประสบการณ์บริหารจัดการร้านค้าปลีกเครือเจริญโภคภัณฑ์
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุมหารือร่วมกับพันธมิตรถึงแนวทางความร่วมมือ
ในการสนับสนุนร้าน Farmer shop ได้แก่ ร้านสหกรณ์ผู้
ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด, ฝ่ายสรรหา
สินค้าตลาดสด Home fresh mart บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป
จํากัด, ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) และ
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การประชุม โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคมองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( ส.ส.ท.) ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ ส.ส.ท.
คณะกรรมการสมาพันธ์ ส.ส.ท.

เวทีตกผลึกความคิดประชาคม ส.ส.ท.และรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงความคาดหวังของประชาคม ส.ส.ท. ต่อการ
กําหนดทิศทางการให้บริการของสหกรณ์ วันที่ 16 มิถุนายน 54 ณ ห้องประชุมอาคาร A ชั้น 1 อาคารสํานักงานใหม่ Thai PBS
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”

การหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(สทบ.) โดยคุ ณ นที ขลิ บ ทอง ผู้ อํ า นวยการฯ สทบ. เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 54 ห้ อ ง 214 ชั้ น 2 อาคารวิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และ Mr.Ranjith Hettiarachchi Chief executive officer จาก
Association of Asian Confederation of Credit Union (ACCU)

การประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของ ACCU ภายใต้ Theme เรือ่ ง Global competitive advantage วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 54
ณ U Convention Center
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ภาพกิจกรรม
ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”
ดร.พิ ช ญ์ นิ ต ย์ เ สมอ รองผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย นโยบาย
เศรษฐกิ จ กระทรวงการคลั ง (สวค.) คุ ณ ปรีย า ผาติโ ล ผู้ ช่ ว ย
ผู้ อํ า นวยการ สวค.,คุ ณ อนั น ตโชค โอแสงธรรมนนท์ นั ก วิ จั ย
สวค., คุณกนกวรรณ ยี่หวังเจริญ นักวิจัย สวค. และคุณธีตา
ทองมั่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย สวค. วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 ชั้ น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมหารือระบบการเงินสหกรณ์ฯระหว่างสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง
(สวค.) วันที่ 27 เมษายน 54
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ภาคผนวกที่ 3
เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์เผยแพร่
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
(1 กรกฎาคม 2553-30 มิถุนายน 2554)

