รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
(1 เมษายน 2551-31 มีนาคม 2552)

โดย รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ
ผูประสานงานชุดโครงการ
พฤษภาคม 2552

คํานํา
รายงานวิจั ย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ฉบับนี้เปน
รายงานการวิจัยของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณในระยะที่ 3 ซึ่งดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติก ารแบบมีสวนรว มของกลุมนักวิ จัย ที่มีวัต ถุประสงครว มกัน ที่จ ะนํ าชุด ความรู “การเชื่อมโยง
เครือขายคุณ คา” ไปสร างตัว แบบเครือขายในเชิงพื้น ที่ และตัว แบบเครือขายที่มุงเน นการเชื่อมโยง
พัน ธมิต รภายใตโ ซอุปทานตลอดจนการคน หาความรูเกี่ย วกับและการพัฒ นาระบบสนับสนุน ตางๆ
อาทิเชน หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา การพัฒนาชองทางการกระจายสินคา การสรางตราสินคา และ
อื่นๆ เพื่อชวยลดจุดออนและไดมาซึ่งวิธีการบริหารจัดการแบบใหมของการสหกรณ
การเรี ย นรู ร ว มกัน ของนั ก วิ จั ย ภายใต ก ารสนั บสนุ น ของผูทรงคุณ วุ ฒิ และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ทําใหการดําเนินการชุดโครงการสําเร็จ ลงดวยดี แมวาในบางโครงการจะมีอุปสรรคอยูบาง
หากแตนั กวิ จัยทุกทานไดแสดงน้ําใจและชดเชยสวนที่บกพรองเพื่อที่จะรักษาคุณ คาของผลงานวิจั ย
ตามที่คาดหวัง จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการฯ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาขบวนการสหกรณไดในอนาคต
ใครขอขอบพระคุณ ดร.สีลาภรณ บัวสาย เจาหนาที่สกว.ฝาย 4 ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
ทุกทาน เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ และคุณสายสุดา ศรีอุไร ที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงภายใน
เวลาที่กําหนด หากมีขอแนะนําประการใด ผูประสานงานยินดีนอมรับดวยความขอบคุณ

ผูประสานโครงการ
พฤษภาคม 2552

บทสรุปผูบริหาร
การดํ าเนิ นการชุด โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ซึ่งมีจุดมุงหมายในระยะยาวที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงบริบทการดําเนินงานของการสหกรณ
ไทยไปสูบริบทขององคการธุรกิจในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานสังคม (Social economy) โดยมี
วัตถุประสงคในการนําชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” มาตอยอดและขยายผลในรูปของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 3 กลุมงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 11 โครงการยอย ไดแก กลุมงานวิจัยเชิง
พื้นที่ มี 3 โครงการไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก โครงการเครือขายคุณคาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และโครงการเครื อขายสหกรณนิค มเชิงคุณคา กลุมงานวิจัย ที่มุง เน นการเชื่อมโยง
พันธมิตรภายใตโซอุปทาน มี 7 โครงการ ไดแก โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม โครงการเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย โครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ โครงการเครือขายคุณคา
กระจายสินคา โครงการเครือขายคุณคามัน สําปะหลัง โครงการเครือขายคุณคาผลไม และโครงการ
เครื อขายคุณ คายางพารา กลุมงานวิจัย เพื่อ สนั บ สนุ น การพัฒ นาสหกรณ ได แก โครงการเครื อขาย
สารสนเทศดานสหกรณ และการเชื่อมโยงเครือขาย
กระบวนการดําเนิ นการของชุด โครงการ จํ าแนกออกเปน 2 สวน สวนแรก จะเปน การ
ดําเนิ น การของทีมประสานงานกลางในการสร างเวทีเรีย นรู และการประสานงานกับทุก สว นฝายที่
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการวิจัยแกนักวิจัยของโครงกาวิจัยชุดยอย สวนที่สอง เปนการดําเนินการของทีม
วิจัย ภายใตโครงการยอย จํานวน 11 โครงการ ซึ่งมีกรอบเวลาการวิจัย 1 ป ระหวางเดือนเมษายน 2551มีนาคม 2552 ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้
ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาดานความพรอมของทีมวิจัยและกระบวนการในการปฏิบัติการ
วิ จั ย ของที ม วิ จั ย ในภาพรวมของชุด โครงการอยู ใ นเกณฑดี เครื อข ายที่ เป น ผลผลิต จากการวิ จั ย มี
จํานวน 9 เครื อขายได แก เครื อขายคุณ คาขาวคุณ ธรรม เครื อขายคุณ คาขาวหอมมะลิสหกรณ ไทย
เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เครือขายสหกรณนคิ ม
เชิงคุณคา เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคามันสําปะหลัง เครือขายคุณคากระจายสินคา เครือขาย
สารสนเทศดานสหกรณ โดยสหกรณและกลุม/องคกรเขามาเปนภาคีเครือขาย จํานวนทั้งสิ้น 303 แหง
เครือขายตางๆ เหลานี้เปนรูปแบบของการผสมผสานในแนวราบ (Horizontal integration) ที่
จะช ว ยลดข อ จํ า กั ด ของเครื อ ข า ยสหกรณ ที่ เ ป น รู ป แบบของการผสมผสาน ในแนวดิ่ ง (Vertical
integration) ในรูปของขบวนการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน จึงถือเปนมิติใหมของรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจสหกรณ จะชวยลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มอํานาจการตอรองในการดําเนินธุรกิจของเครือขาย โดย
มีการวางระบบการบริหารจัดการเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม และคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมของแต
ละเครือขาย นอกจากนั้นการหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของทีมประสานงานกลาง และการดําเนิน

โครงการสารสนเทศดานสหกรณ ไดกอใหเกิดการพัฒนาในกลุมของ เครือขายทุนมนุษยที่มีคุณคาไดแก
เครือขายนักวิจัย เครือขายคลังสมอง เครือขายพระสงฆเพื่อการพัฒนาสหกรณ เครือขายผูนําสหกรณ
เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เครือขายผูจัด การสหกรณ การเกษตร และเครือขายวารสารฅน
สหกรณ ซึ่งจะพัฒนาไปสูการเปนสังคมเรียนรู เพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณ
ที่มีคุณคา
ผลกระทบจากการวิจัยของชุดโครงการฯ ที่มีตอภาครัฐนั้นพบวา คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ (คพช.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2
(พ.ศ.2550-2554) สูการปฏิบัติโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 11 หนวยงาน และ
ชุดโครงการวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยภายใตยุทธศาสตร คิดเปนสัดสวน
รอยละ 11.5 ของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯดังกลาว
ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยที่มีตอภาคขบวนการสหกรณนั้นกอใหเกิดตัวแบบสหกรณ
ที่ริเริ่มการบริหารจัดการในเชิงคุณคาและเขามาเปนภาคีเครือขายจํานวน 51 สหกรณ มีผูนําสหกรณและ
ผูนํากลุม/องคกรประชาชนเขามามีสวนรวม จํานวนทั้งสิ้น 12,102 คน เกิดตัวแบบเครือขายความรวมมือ
ของสหกรณที่มีทิศทางไปในรูปแบบของเครือขายคุณคา จํานวน 9 เครือขาย นอกจากนั้นยังกอเกิดเปน
ศูนยเรียนรูของภาคขบวนการที่เกิดจากการดําเนินงานที่เริ่มตนจากการริเริ่มของสหกรณเองไดแก ศูนย
เรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรูมันสําปะหลัง
ผลกระทบที่มีตอภาควิ ชาการนั้ น พบว า การดํ าเนิ น งานศูน ย สารสนเทศด านสหกรณ ที่
มุงเน น ในการพัฒ นาเว็ บไซตและวารสารฅนสหกรณ นั้ น ทําใหเกิด การมีสว นรว มของผูทรงคุณ วุ ฒิ
นักวิจัย และนักวิชาการ ซึ่งจะนําไปสูการสรางสังคมฐานความรู (Knowledge base society) เพื่อกระตุน
การนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนในการพัฒนาสหกรณของผูนําและฝายจัดการสหกรณ นอกจากนั้น
ยังไดพัฒ นาหลัก สูต รผูนํ าสหกรณที่มีคุณ คา ซึ่งเปนหลักสูตรการเรีย นรู ที่บูร ณาการการเรี ยนรู 4 มิติ
ไดแก การปลูกจิตสํานึกความรวมมือในแนวทางของคุณคาสหกรณ (Co-operative Values) การปรับ
กระบวนทัศนในเรื่องบริบทของสหกรณและการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําหลักการสหกรณสูการบริหาร
จัดการอย างถูก ตองและการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติ ที่จ ะนํานัก สหกรณไปสูความเขมแข็งและเปน
ประโยชนตอสมาชิกและชุมชน
ขอคนพบจากการวิ จัย พบวาภายใตสถานการณ ของการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบันนั้ น
ผูนํ าและผูมีสวนเกี่ย วของในการสหกรณ มีค วามคุน เคยกับความชว ยเหลือจากรั ฐ จึงทําใหแนวคิด
เกี่ย วกับสหกรณ เปน ไปคนละทิ ศทางกับ สหกรณ ต ามอัต ลั ก ษณ ข องการเปน องคก ารพึ่ง พาตนเอง
(Self help organization) และบริบทของสหกรณในฐานะการเปนองคการธุรกิจใน sector เศรษฐกิจฐาน
สังคม (Social economy) ดังจะเห็นไดจ ากขอเรีย กร องในเรื่ องการแกไขกฎหมายสหกรณ ประเภท
สหกรณ ส มาชิ ก สมทบ ฯลฯ อย า งไรก็ ต ามภายใต ก รอบยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการสหกรณ ข อง
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 ไดชี้ทิศทางการพัฒนาไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา ซึ่งเปรียบเสมือน
(ข)

ภพภูมิใหม (New order) ที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรทั้ง 5 ที่กําหนดไว
เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน การดําเนินการวิจัยในระยะตอไปนั้น จึงควรมุงเนนไปที่การคนหาตัว
แบบสหกรณและสรางตัวแบบเครือขายสหกรณ ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษสําหรับบริบทการดําเนินงาน
ของสหกรณ ในฐานะองคก ารธุรกิจ ฐานสังคม (Social economy enterprise) การยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกและชุมชน ซึ่งจะไดมีแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) และการสรางความเชื่อมั่นแก
ผูเกี่ย วของกับการพัฒ นาการสหกรณ และเปน จุ ดคานงัด ที่จ ะนํ าพาไปสูร ะบบสหกรณที่มีคุณคา ซึ่ง
ขอเสนอสําหรับประเด็นการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้
กลุมงานวิจั ย เชิง พื้น ที่ ที่มุง ในการพัฒ นาตั ว แบบผู นํ าสหกรณ ประกอบด ว ย ตั ว แบบ
สหกรณที่มีคุณคา ตัวแบบเครือขายเชิงพื้นที่ ตัวแบบสหกรณรุนใหม (Young Co-ops.) กลุมงานวิจัยที่
มุงเชื่อมโยงโซอุปทาน ประกอบดวย ตัวแบบเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาในกลุมผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ
(Commodity Valued Networks) ตัวแบบกลุมธุรกิจสหกรณ (Co-op. Business Groups) กลุมงานวิจัยที่
พัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ประกอบดวย ชุดความรูการพัฒนาผูนําสหกรณ
เชิงคุณคา ชุดความรูการพัฒนาสหกรณเชิงคุณคา แนวทางพัฒนาระบบการเงินสหกรณบนหลักการ
พึ่งพาและรวมมือกัน แนวทางพัฒนาสังคมขอมูลขาวสารสหกรณ แนวทางรณรงคเรื่องคุณคาสหกรณ
แกประชาชน ศูนย เรี ยนรู สหกรณ บนหลักการพึ่งพาตนเอง แนวทางการสรางการเรียนรูสหกรณแก
เยาวชนในสถานศึกษา เปนตน
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Executive Summary
The conduct of research series on the Co-operative Movement and Fairtrade Development
aims to supplement and extend the knowledge of the “valued network connection” by conducting three
main projects, divided into eleven sub-projects, of participatory action research. These are the areabased research projects - with three sub-projects; a Valued Network Research Project of Phitsanulok
Province, a Valued Network Project of Nakhon Si Thammarat Province, and Land and Settlement
Valued Network Project - the research projects dedicated to establish alliance connection under
the supply chain - with seven sub-projects; Moral Rice Valued Network Project, Thai Co-operatives
Jasmine Rice Valued Network, a Conservative Community Tourism Network Project, a Distribution
Valued Network Project, a Cassava Valued Network Project, a Fruit Valued Network Project, and a
Rubber Valued Network Project – and the research project dedicated to support co-operative
development – Co-operative Information Network Project.
The process of the research series consists of two parts. One is the work of central
coordinators in conducting knowledge forum and coordinating all related sectors in order to support
the researchers of the sub-research projects. Another is the work of the research team of the eleven
sub-projects in one-year period from April 2008 to March 2009. The research results are as follows.
The results from an analysis of input factors in terms of the preparation of the research
team and procedures in conducting the research, as a whole, are in good basis. Nine networks
established from the research results are Moral Rice Valued Network, Thai Co-operatives Jasmine
Rice Valued Network, the Conservative Community Tourism Network of Phangnga, the Valued
Network of Phitsanulok, Land and Settlement Co-operative Valued Network, the Fruit Valued
Network, the cassava valued network, the distribution valued network, and the Co-operative
Information Network, in which 303 co-operatives and groups/organizations are associate networks.
Formation of these networks is the type of horizontal integration which can reduce the
limitations of the vertical integration of the current co-operative networks. This is the new dimension
of co-operative business which brings in the advantages of cost reduction and negotiating power of the
networks by setting the administrative system in order to achieve the common targets and taking the
networks’ conditions into account. Moreover, the encouragement of learning process from the central
coordinators and the execution of the co-operative information project results in the development of
human resources networks, which are a Researchers Network, a Think Tank Network, a Clergy

Network for co-operative development, a Co-operative Leaders Network, a Co-operative Auditors
Network, an Agricultural Co-operative Managers Network, and ‘The Co-operators’ magazine network,
which will then lead to the development of a learning society to support the co-operative development
to be the valued co-operative system.
The impact of the research projects to the government sector is that the National
Cooperative Development Committee (NCDC) has set a practical plan for strategic movement. The
research projects have participated in the movement, accounting for 11.5 per cent of the projects under
the practical plan.
The impact of the research projects to the co-operative movement sector is the initiation of 51
co-operative models, which create valued administration. The 9 Co-operative network models are
incubated with the valued network pattern. Besides, the research projects results in the establishment
of the learning centers, which are the effects from the operation initiated by the co-operatives. These
centers are Moral Rice learning center and cassava learning center.
For the impact to academic sector, the operation of the co-operative information center
which focuses on the website development and ‘The Co-operators’ magazine has created the
participation among qualified panels, researchers, and academic persons which can then create the
informative society and encourage the co-operative leaders and managers to apply such information
beneficially. The training course for valued co-operative leaders is developed as well. It is a fourdimension integrated learning course; to raise awareness of cooperation under the co-operative values,
to paradigm shift in terms of the co-operative contexts and sustainable development, to clarify on the
co-operative principles, and to drive the practical approaches which can form the skillful co-operators
and are benefit for members and community.
The research findings reveal that, under the current co-operative circumstances, the cooperative leaders and people involved are accustomed to the government support, thus their cooperative ideas are in the contrary to the co-operative identity – self help organization. This can be
seen from the requirement for an amendment of co-operative laws related to associate members, etc.
However, the strategic framework of the second co-operative development plan (2007 – 2011) has
directed the development to the valued co-operative system. This is considered as the ‘new order’
which all relevant sectors have to work cooperatively to drive all 5 strategies in order to achieve the
common goal. Next stage of the research projects should emphasize the pursuit and creation of the cooperative models in order to provide an empirical data for the co-operative context to improve living
(b)

circumstances of members and community. This will be ‘best practice’ and can build confidence to
those related to the co-operative development. The followings are the important research issues.
First, area-based research projects which will be employed to develop the co-operative
leaders’ model consist of the valued co-operative model, the area-based network model, and the Young
Co-ops. Second, the research projects dedicated to connect the supply chain are comprised of
goods and service business network model and the co-operative business groups. Last but not least, the
research projects dedicated to develop the supporting system and essential infrastructure consist
of, for instance, the approach to develop the co-operative monetary system through self-help and
cooperation, the approach to develop the co-operative informative society, the approach to campaign
the co-operative values to the nation, self-help principles co-operative learning center, and the
approach to create the co-operative learning environment through in the academic institutions.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของการวิจัย
การดําเนิ นการชุ ดโครงการวิจยั “การขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่ เป็ น
ธรรม” ในครั้ งนี้ อยู่ ภ ายใต้ ร ะบบการวิ จ ั ย ด้ า นสหกรณ์ ของสถาบั น วิ ช าการด้ า นสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) อย่าง
ต่อเนื่ องนับตั้งแต่ปี 2543 โดยเริ่ มต้นจากการสื บค้นและรวบรวมงานวิจยั และสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการด้าน
สหกรณ์ การพัฒนากรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และต่อมาได้ขยายผลไปเป็ นชุ ดโครงการวิจยั
แนวทางพัฒนาเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด ชุ ดโครงการการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543-2551 นั้น มี
ผลลัพธ์จากการวิจยั ทั้งในรู ปสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ด้านสหกรณ์และชุดความรู ้ที่นาํ ไปใช้เป็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการสหกรณ์ ในลักษณะของการยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่ การสร้ างระบบ
สหกรณ์ เชิ ง คุ ณค่ า ซึ่ ง จะช่ วยให้สหกรณ์ มีบริ บทในการดําเนิ นงานที่ สามารถนําประโยชน์คืนกลับ สู่
สมาชิ กและชุ มชนบนวิถีทางการดําเนิ นงานของสหกรณ์ในฐานะองค์ การธุ รกิจฐานสั งคมได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
ชุดความรู ้ที่ได้จากการดําเนิ นการวิจยั อย่างต่อเนื่ องที่เรี ยกว่า “การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุณค่า”
นั้น ได้ถู ก นํา ไปกํา หนดเป็ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาสหกรณ์ ทั้ง ฉบับ ที่ ห นึ่ งและฉบับ ที่ ส องโดยมี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ (คพช.) เป็ นแกนนําในการขับเคลื่ อนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา “มุ่งสร้ างระบบสหกรณ์ ทมี่ ีคุณค่ า เพื่อการนําพาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข” ในช่วง
สิ้ นสุ ดระยะเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 ในปี 2554 โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้า
ไปมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ดงั กล่าวด้วยการดําเนิ นการชุ ด
โครงการวิจยั ซึ่ งจําแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มโครงการวิจัยเชิ งพืน้ ที่ ที่มุ่งเน้นการดําเนิ นการโครงการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการเพื่อสร้างตัว
แบบ การสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าที่สหกรณ์ กลุ่ม/องค์กร และองค์การธุ รกิจในพื้นที่จงั หวัดและการ
ร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ายบนหลักการพึ่งพาและร่ วมมือกันในการจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบธุ รกิจและ
เวที เรี ยนรู ้ เพื่อการบรรลุ เป้ าหมายร่ วมกัน ได้แก่ โครงการเครื อข่ายคุ ณค่าจังหวัดพิษณุ โลก โครงการ
เครื อข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า
กลุ่มโครงการวิจัยทีม่ ่ ุงเน้ นการเชื่ อมโยงโซ่ อุปทาน เป็ นการดําเนินการโครงการวิจยั ที่มุ่งเน้น
เชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรทั้งที่เป็ นสหกรณ์ กลุ่ม/องค์กรชุ มชน และธุ รกิจเอกชนที่มาร่ วมมือกันในการ
บริ หารจัด การโซ่ อุ ป ทานที่ จ ะนํ า สิ น ค้า และบริ การของสหกรณ์ จากสมาชิ ก สหกรณ์ ก ระจายสู่

กลุ่มเป้ าหมายการตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อสมาชิ ก โดยมีเป้ าหมายระยะยาว
ที่จะสร้างระบบการค้าที่เป็ นธรรม (fairtrade) โครงการวิจยั ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เครื อข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
เครื อข่ายคุ ณค่าข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ ไทย เครื อข่ายท่องเที่ ยวชุ มชนเชิ งอนุ รักษ์ เครื อข่ายคุ ณค่าผลไม้
เครื อข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง เครื อข่ายคุณค่ายางพารา และเครื อข่ายคุณค่ากระจายสิ นค้า
กลุ่มโครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสร้ างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ใน
การพัฒนาการสหกรณ์โดยจะมุ่งไปในการขยายผลเครื อข่ายที่ก่อเกิดจากการดําเนิ นการวิจยั ด้านสหกรณ์
ที่ผ่านมาให้กว้างขวางขึ้น และประสานความร่ วมมื อให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ ที่มีคุณค่า เครื อข่ายที่สําคัญ ๆ ได้แก่ เครื อข่ายนักวิจยั เครื อข่ายผูท้ รงคุ ณวุฒิ เครื อข่ายนัก
สหกรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า เครื อข่ า ยผูต้ รวจสอบกิ จการ เครื อข่ า ยพระสงฆ์ก ับ การพัฒนาสหกรณ์ เครื อข่ า ย
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ การเกษตร นอกจากนั้นยังได้ดาํ เนิ นการโครงการเครื อข่ายสารสนเทศด้านสหกรณ์ ที่
มุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บไซต์และวารสารฅนสหกรณ์ที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึ งระบบสารสนเทศด้าน
สหกรณ์และความรู ้ที่เกี่ยวข้องแก่ผนู ้ าํ และฝ่ ายจัดการสหกรณ์และในระยะยาวจะพัฒนาไปสู่ คลังความรู ้
(Knowledge base) และก่อเกิดเป็ นสังคมทางปั ญญา (Wisdom society) ในหมู่ผนู ้ าํ และนักสหกรณ์ ซึ่ งถือ
เป็ นจุดคานงัดที่จะสร้ างการเปลี่ ยนแปลงในการพัฒนาการสหกรณ์ในทิศทางการพัฒนาจากบนลงล่าง
(Top-down development) ไปเป็ นการพัฒนาจากล่างขึ้นสู่ บน (Bottom-up development) ซึ่ งเป็ นวิถีทางที่
แท้จริ งของการสหกรณ์ อันจะนําไปสู่ ระบบการพึ่งพาและร่ วมมือกันอย่างมีพลังของการสหกรณ์ เพื่อ
เผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวตั น์อย่างเข้มแข็ง
การดําเนินการของชุดโครงการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งสิ้ น 11 โครงการ
ซึ่ งมีบางโครงการที่ดาํ เนินการสิ้ นสุ ดระยะเวลาโครงการแล้วในเดือนมีนาคม 2552 แต่บางโครงการยังอยู่
ในระหว่า งการดํา เนิ น การวิ จ ัย โดยผูป้ ระสานงานชุ ด โครงการจะได้ป ระมวลข้อ สรุ ป สํ า หรั บ การ
ดําเนินการวิจยั ภายใต้ชุดโครงการในช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน 2551 – มีนาคม 2552

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 สร้างเครื อข่ายนักวิจยั นักสหกรณ์ และเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุ นการสร้ าง
ระบบการวิจยั เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์และระบบการค้าที่เป็ นธรรม
1.2.2 สร้ างระบบการวิจยั ด้านสหกรณ์ เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ สู่ การ
เป็ นระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ไทย และระบบการค้าที่เป็ นธรรม
1.2.3 สนับสนุ นและประสานงานโครงการวิจยั ภายใต้ชุดโครงการทั้ง 3 กลุ่ม ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มี
คุณค่าและระบบการค้าที่เป็ นธรรม
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1.3 ผลงานทีค่ าดหวัง
1.3.1 ได้ชุดความรู ้ จากกระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบเพื่อใช้เป็ นจุดคานงัดในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์ ที่จะนําไปสู่ ระบบสหกรณ์ ที่มีคุณค่าที่เกิดจากการพึ่งพาและร่ วมมื อกันอย่างเป็ น
รู ปธรรม
1.3.2 เกิ ดสังคมเรี ยนรู ้ ภายใต้เครื อข่ายนักวิจยั เครื อข่ายผูท้ รงคุณวุฒิ เครื อข่ายนักสหกรณ์
และ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคขบวนการ
1.3.3 การสร้างฐานข้อมูลและเครื อข่ายสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสหกรณ์อย่างยัง่ ยืน
1.3.4 ความร่ วมมือด้านการวิจยั ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคขบวนการ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์อย่างมีแบบแผนตามเอกลักษณ์ของการ
สหกรณ์อย่างแท้จริ ง

1.4 ผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
1.4.1 การปรับกระบวนทัศน์ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์ไทย เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาสหกรณ์ตามอัตลักษณ์อย่างถูกต้อง
1.4.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริ หารจัดการสหกรณ์ในทุกระดับ ไปในทิศทางที่จะนํา
ประโยชน์สู่ สมาชิก ชุมชน และสังคม
1.4.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ภายใต้ชุดความรู ้จากการวิจยั ให้ก่อเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ

1.5 ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย
1.5.1 พื้นที่การดําเนิ นการโครงการวิจยั ภายใต้ ชุดโครงการประกอบด้วย 11 โครงการย่อย
ได้แก่โครงการเครื อข่ายสารสนเทศด้านสหกรณ์ที่เป็ นการวิจยั ที่มุ่งเน้นไปในการสร้างระบบสนับสนุ น
และโครงการย่อยต่างๆ อีก 10 โครงการ ได้แก่ (รู ปที่ 2.1)
1) เครื อข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุ โลก
2) เครื อข่ายสหกรณ์นิคม
3) เครื อข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรี ธรรมราช
4) เครื อข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
5) เครื อข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์จงั หวัดพังงา
6) เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
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7) เครื อข่ายคุณค่ากระจายสิ นค้า
8) เครื อข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง
9) เครื อข่ายคุณค่าผลไม้
10) เครื อข่ายคุณค่ายางพารา
เครือข่ายคุณค่า
จ.พิษณุโลก

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
สหกรณ์ไทย
เครือข่ายคุณค่า
ข้าวคุณธรรม

เครือข่ายคุณค่า
มันสําปะหลัง
จ.กําแพงเพชร

เครือข่ายสหกรณ์
นิคมเชิงคุณค่า

เครือข่ายคุณค่า
จ.นครศรีธรรมราช
เครือข่ายท่องเที่ยงชุมชน
เชิงอนุรักษ์ จ.พังงา
เครือข่ายคุณค่ายางพารา

เครือข่ายคุณค่า
ผลไม้
เครือข่ายสารสนเทศ
ด้านสหกรณ์

เครือข่ายคุณค่า
กระจายสินค้า

รู ปที่ 1.1 พื้นที่การดําเนิ นการโครงการวิจยั ภายใต้ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็ นธรรม”
1.5.2 กรอบการดําเนิ นการชุ ดโครงการวิจยั
กรอบการดําเนิ นการชุ ดโครงการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการนําชุ ดความรู ้ “การเชื่ อมโยง
เครื อข่า ยคุ ณ ค่ า ” ที่ ไ ด้จากการวิจ ัย ของชุ ด โครงการมาต่อยอดขยายผลในการขับ เคลื่ อนเครื อข่ า ย 3
รู ปแบบ ได้แก่ เครื อข่ายเชิงพื้นที่ เครื อข่ายที่มุ่งเน้นไปที่การเชื่ อมโยงโซ่อุปทาน และเครื อข่ายที่มุ่งสร้าง
ระบบสนับ สนุ น การพัฒ นาการสหกรณ์ ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ใ นบทนํา กระบวนการดํา เนิ น การของชุ ด
โครงการ จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วน (รู ปที่ 1.2)
1) ส่ วนแรก : เป็ นการดําเนิ นภารกิจของทีมประสานงานกลาง ที่ทาํ หน้าที่ในเรื่ องการ
สร้ างเวทีเรี ยนรู ้ และการประสานงานกับทุกส่ วนฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุ นให้ภารกิจที่มุ่งมัน่ ในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ทุกทีมสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาํ หนดไว้ร่วมกัน

4

1.1) การสร้ างเวทีเรี ยนรู ้ จะเป็ นการดําเนิ นการที่ทีมประสานงานกลางนําชุ ดความรู ้
หลัก คื อ “การเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุ ณค่า” 1 และชุ ดความรู ้ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ การค้าที่เป็ นธรรม การ
บริ หารจัดการโซ่ อุปทาน ทฤษฎี เกมกับการประยุกต์ในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายคุ ณค่า การสร้ างแบรนด์ การ
บริ หารการเปลี่ ยนแปลงในสหกรณ์ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิ บตั ิ การบริ หารจัดการเชิ งบูรณาการ
ในสหกรณ์ 2
1.2) การประสานความร่ วมมือกับทุกส่ วนฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ขบวนการสหกรณ์ ใน
และต่างประเทศ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ หน่ วยงานรัฐ องค์การพัฒนาเอกชน องค์กร
ธุ รกิ จเอกชนภายใต้โซ่ อุป ทานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเข้ามามี ส่วนร่ วมในการเชื่ อมโยงเครื อข่า ย
คุณค่าของโครงการวิจยั ต่าง ๆ
1.3) การจัดเวทีถอดบทเรี ยนและสังเคราะห์ความรู ้ ภายใต้เครื อข่ายผูท้ รงคุณวุฒิ
และเครื อข่ายนักวิจยั เป็ นการดําเนินการของทีมประสานงานกลางเพื่อนําข้อมูลป้ อนกลับจากการติดตาม
แนะนําการขับเคลื่อนการวิจยั ในภาคสนาม ตลอดจนข้อมูลข่าวสารและชุ ดความรู้ที่สืบค้นได้โดยกลไก
ของศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ มาถอดบทเรี ยนร่ วมกันระหว่างที มประสานงานกลาง ผูท้ รงคุ ณวุฒิและ
นักวิจยั เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการวิจยั แต่ละโครงการ
1.4) การดําเนิ นการศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ทีมประสานงานกลางจะได้ดาํ เนิ นการ
จัดทําและเผยแพร่ ข ้อมู ลข่ าวสารแก่ นักวิ จ ัยและผู้เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ผ่านกลไกของศู นย์
สารสนเทศสหกรณ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ใน 2 รู ปแบบ คือสารสนเทศผ่านเครื อข่ายทางอินเตอร์ เน็ต
(http://www.cai.ku.ac.th) และวารสารฅนสหกรณ์ 3 เพื่อเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานในด้านระบบข้อมูลข่าวสารที่
จะนําไปใช้ประโยชน์ ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่ เป็ นธรรมระหว่างผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้อง
2) ส่ วนที่ 2: เป็ นการดําเนิ นการในส่ วนของทีมวิจยั ชุดย่อยจํานวน 11 โครงการ ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ (รู ปที่ 1.2)
0
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1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 ในหัวข้อกรอบคิดหลักของการวิจยั

2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรู ปที่ 4.2

3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 3.11

5

รู ปที่ 1.2 กรอบดําเนินการชุดโครงการวิจยั
2.1) กลุ่มโครงการวิจัยเชิ งพืน้ ที่ :
1. เครื อข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุ โลก

คําถามวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : วิรัช วาณิ ชธนากุล 1. แนวทางการขยายเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ที่ มี สกต. เป็ น
หัวหน้าโครงการวิจยั ร่ วม: อดิศยั ประไพศรี
แกนนํา บนหลักการของ “เครื อข่ายคุ ณค่า” ควร
เป็ นอย่างไร
2. เครื่ องมือสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึ กความ
ร่ วมมือบนหลักการสหกรณ์ แก่ผนู ้ าํ สหกรณ์ ควร
เป็ นอย่างไร
3. ตัวแบบสําหรับฐานข้อมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนา
สหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า เป็ นอย่างไร
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2. เครื อข่ายคุณค่า จ.นครศรี ธรรมราช

คําถามวิจยั
1. รู ปแบบ เครื่ องมือ และกระบวนการปลูกจิตสํานึ ก
ความร่ ว มมื อ แก่ ผู ้นํา สหกรณ์ เพื่ อ ให้ มี ค วาม
พร้ อมในการขับเคลื่ อนการพัฒนาสหกรณ์ และ
เครื อข่ายคุณค่าควรเป็ นอย่างไร
2. แนวทางสําหรับการพัฒนาความพร้อมให้แก่ผนู ้ าํ
ตามข้อ 1 มี อะไรบ้า ง และแต่ล ะแนวทางมี ข ้อดี
ข้อด้อย อย่างไร
3. การพัฒนาผูน้ าํ ตามแนวทางต่างๆ มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของเครื อข่ายที่เป็ นอยูอ่ ย่างไรบ้าง

3. เครื อข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

คําถามวิจยั
1. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ นิคมอย่างเป็ นระบบ
เพื่อก่อให้เกิดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินและนํา
ประโยชน์ สู่ สมาชิ ก และชุ ม ชนควรมี ทิ ศ ทาง
อย่างไร
2. แนวทางปฏิ บตั ิสําหรับการพัฒนาสหกรณ์ นิคมสู่
การเป็ นสหกรณ์นิคมเชิ งคุณค่าที่จะก่อให้เกิดการ
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น อย่ า งเหมาะสม โดยมี
สหกรณ์เป็ นแกนประสาน เป็ นอย่างไร
3. ตัว แบบสํ า หรั บ ฐานข้อ มู ล ที่ จ ะสนับ สนุ น การ
พัฒนาสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่าเป็ นอย่างไร

หัวหน้าโครงการวิจยั : ยินดี เจ้าแก้ว

หัวหน้าโครงการวิจยั : ประพฤทธิ์ โภคา

2.2) กลุ่มโครงการวิจัยทีม่ ่ ุงเน้ นในการเชื่ อมโยงโซ่ อุปทาน :
4. เครื อข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
คําถามวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : นิคม เพชรผา
1. ตัวแบบการปลูกจิตสํานึ กเพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
ในกลุ่ ม ชาวนาผู ้ป ลู ก ข้ า วคุ ณ ธรรม ควรเป็ น
อย่างไร จึงจะก่ อให้เกิ ดการพัฒนาวิถีชีวิตชาวนา
ในทิศทาง “ศีลเด่น เป็ นงาน ชาญวิชา” ตามที่ต้งั ใจ
2. แนวทางการขยายผล “เครื อข่ า ยคุ ณ ค่ า ข้ า ว
คุ ณ ธรรม” เพื่ อ การสร้ า งระบบการผลิ ต และ
การค้าข้าวที่เป็ นธรรม ควรเป็ นอย่างไร
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5. เครื อข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

คําถามวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : บุญเกิด ภานนท์
1. แนวทางการเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ภายใต้ ห่ ว งโซ่
หัวหน้าโครงการวิจยั ร่ วม: วันชัย จันทร์ประเสริ ฐ
อุปทาน ที่มีสหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย จํากัด
เป็ นแกนนํา จะทําอย่างไรจึ งจะบรรลุ เป้ าหมาย
ร่ วมของภาคีพนั ธมิตร ตามแนวทางของเครื อข่าย
คุณค่า
2. เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงจากการดําเนิ น
ธุ รกิจข้าวหอมมะลิ ควรเป็ นอย่างไร
3. แนวทางการบริ หารจัดการของเครื อข่า ยธุ รกิ จ
ข้าวหอมมะลิ ควรดําเนิ นการอย่างไร จึ งจะเกิ ด
ความยัง่ ยืน

6. เครื อข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา คําถามวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : นารถพงศ์ สุนทรนนท์ 1. เครื่ องมือในการปรับกระบวนทัศน์แก่ผปู ้ ระกอบ
การธุ รกิจท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ควรเป็ น
อย่างไร
2. แนวทางการขยายผลไปสู่ ภาคีพนั ธมิตรสําหรับ
ผูป้ ระกอบการที่สนใจควรดําเนินการอย่างไร
3. แนวทางการดําเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ธุรกิจท่องเที่ยว
ชุมชนอนุ รักษ์เป็ นอย่างไร
4. แนวทางการสนับสนุ นของรัฐที่เหมาะสมควรเป็ น
อย่างไร
7. เครื อข่ายคุณค่าผลไม้

หัวหน้าโครงการวิจยั : ศศิธร วิเศษ

คําถามวิจยั
1. กลุ่มเป้ าหมายเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ในการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด
2. รู ปแบบการทําสวนผลไม้คุณภาพ ของเกษตรกร
และสมาชิ ก สหกรณ์ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
“เครื อข่ายการเรี ยนรู ้” และเป็ นผลดี ต่อเกษตรกร
ควรเป็ นอย่างไร
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3. รู ปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจ
รวบรวมผลไม้คุณภาพที่มีสหกรณ์การเกษตรเป็ น
แม่ข่ายควรมีบทบาทอย่างไรในการเชื่ อมโยง และ
พัฒนาเครื อข่ายการผลิตผลไม้คุณภาพ
4. กลไกการส่ งเสริ มจากภาครัฐ ควรเป็ นอย่างไร
8. เครื อข่ายคุณค่ามันสําปะหลัง

คําถามวิจยั
1. ตัวแบบการทําไร่ มนั สําปะหลังภายใต้เครื อข่าย
สหกรณ์ ก ารเกษตรที่ จะนํา ผลประโยชน์สู ง สุ ด
กลับคืนสู่ สมาชิก ควรเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบและกระบวนการเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจ
มั น สํ า ปะหลั ง ภายใต้ โ ซ่ อุ ป ทานที่ มี ส หกรณ์
การเกษตรเป็ นแม่ ข่ า ย ควรเป็ นอย่ า งไร จึ ง จะ
ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อเกษตรกรผูป้ ลู กมันสําปะหลัง
และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม
3. กลไกการส่ งเสริ มจากภาครัฐ ควรเป็ นอย่างไร

9. เครื อข่ายคุณค่ากระจายสิ นค้า

คําถามวิจยั
1. ชนิด รู ปแบบ กระบวนการจัดหาและกระจายสิ นค้า
สหกรณ์ และชุ มชน เพื่อช่ วยเผยแพร่ ภาพลักษณ์
สหกรณ์ และชุ มชนแก่กลุ่มเป้ าหมายผ่านช่องทาง
การจําหน่ายร้านไปรษณี ยไ์ ทยและพันธมิตรธุ รกิจ
ควรเป็ นอย่างไร
2. ระบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายฯ เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและความยัง่ ยืนควรเป็ นอย่างไร
3. รัฐควรเข้ามาหนุนเสริ มอย่างไร

หัวหน้าโครงการวิจยั : ธวิช สุดสาคร

หัวหน้าโครงการวิจยั : ดวงทิพย์ ระเบียบ

10. เครื อข่ายคุณค่ายางพารา

คําถามวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : ศานิต เก้าเอี้ยน
1. รู ปแบบการบริ หารจัดการของสหกรณ์เพือ่ เชื่อมโยง
หัวหน้าโครงการวิจยั ร่ วม : นุชริ นทร์ อยูอ่ าํ ไพ จากกระบวนการผลิตของสมาชิ กและการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ของเครื อข่ า ยภายใต้โ ซ่ อุ ป ทานควรทํา
อย่างไร
2. ช่องทางการตลาดทางเลือกใหม่สาํ หรับสหกรณ์
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เพื่อลดข้อจํากัดของเกษตรชาวสวนยางพาราและ
สหกรณ์และเชื่อมโยงไปสู่ ตลาดปลายทางจะต้อง
ทําอย่างไร
3. รู ปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายยาง
พาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่ งออกที่มีสหกรณ์
การเกษตรเป็ นแกนนํา ภายใต้โซ่ อุป ทานควรมี
รู ปแบบอย่างไร
4. กลไกของรัฐที่ช่วยหนุนเสริ มการประกอบอาชี พ
และการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์อย่างยัง่ ยืนนั้น
ควรช่วยในลักษณะใดบ้าง
2.3) กลุ่มโครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ์ :
11. เครื อข่ายสารสนเทศสหกรณ์
คําถามวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1. เพื่อพัฒนาระบบเครื อข่ายสารสนเทศสหกรณ์ บน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ให้สามารถเข้าถึงผูน้ าํ และ
ฝ่ ายบริ หารจัด การสหกรณ์ เพื่ อ การนํา ไปใช้
ประโยชน์ในสหกรณ์ทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสารสนเทศสหกรณ์ ผ่านกลไก
วารสารสหกรณ์ (co-op : magazine Thailand) ให้
สามารถเข้าถึ งผูน้ าํ และฝ่ ายบริ หารจัดการสหกรณ์
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในสหกรณ์ทุกระดับ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อเชื่อมโยงใหเห็น กรอบคิด หลัก ของการวิจั ย และสถานะของชุดโครงการวิจั ย ตั้งแต
เริ่มตนจนถึงปจจุบันในสวนที่มีความเกี่ยวของกับบริบทการสหกรณไทย ซึ่งจะไดนําเสนอบริบทการ
สหกรณไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้

2.1 กรอบคิดหลักของการวิจัย : การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
ชุด ความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณ คา” เปน ผลลัพธจากการถอดบทเรี ยนภายใต ชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในระยะขยายเวลา” โดยกลุมนักวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูนําสหกรณที่ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ไดใชเวทีเรียนรูรวมกันถอดบทเรียนที่ตางคนตางไดจากการปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่การวิจัยอยางตอเนื่อง
เปนเวลา 4 ป ระหวางป 2547-2551 จึงสรุปเปนกรอบคิด “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ดังนี้
2.1.1 นิยาม
“วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว กาวทันการเปลี่ยนแปลง
เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก”
2.1.2 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ประกอบดวย ปจจัย 2 กลุม
1) ปจจัยดานทีมวิจัย/ทีมสนับสนุน มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก
- นักวิจัยมีความเขาใจในกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย
- มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา
- มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม
- มีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายการเชื่อมโยงเครือขาย
2) ปจจัยดานกลุม/องคกรที่เขารวมในภาคีเครือขาย มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก
- จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกร
- ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน ระหวางผูนําองคกร
- ความตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา
- ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ

2.2. บริบทของการสหกรณไทย : มิติการพัฒนาเชิงคุณคาสูความเปนองคกรธุรกิจฐานสังคม
นับตั้งแต รัฐได นําเอาวิธีการสหกรณ เขามาใชเปนเครื่ องมือในการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบันนับเปนเวลากวา 94 ปแลวนั้น จากขอมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ในป 2551 ชี้ใหเห็นบริบทการดําเนินงานของสหกรณวา มีสหกรณดําเนินงานอยูจํานวน 7,535 สหกรณ
(เปนกลุมสหกรณภาคการเกษตร รอยละ 60 เปนกลุมสหกรณนอกภาคการเกษตร รอยละ 40) มีจํานวน
สมาชิกสหกรณ 10 ลานคน (อยูในกลุมสหกรณภาคการเกษตร รอยละ 60 อยูในกลุมสหกรณนอกภาค
การเกษตร รอยละ 40) มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 9 แสนลานบาท (เปนของสหกรณภาคการเกษตรรอยละ 11
เปนของสหกรณนอกภาคการเกษตร รอยละ 89) มูลคาธุรกิจของสหกรณ มีมูลคาทั้งสิ้น 1 ลานลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 11 ของ GDP ของประเทศในปเดียวกัน และพบวามีสหกรณที่ดําเนินการขาดทุนและ
ไมได รายงานผลการดํ าเนิ นงานคิดเปน รอยละ 24 ซึ่งสถานการณ ดั งกลาวคลายคลึงกับการประเมิน
สถานการณ ของสหกรณ ใ นชว งป 2549 ของ จุฑาทิพย ภั ทราวาท และคณะ ภายใตโ ครงการยกร าง
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 24 โดยไดนําเอาวิธีการของ Portfolio matrix analysis มาใชในการวิเคราะห
สถานการณ โดยชี้ใหเห็นวา มีสหกรณเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่สามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีบริบทการดําเนินงานในเชิงคุณคาที่นําประโยชนสูสมาชิก สหกรณรอยละ 60 มีการดําเนินงานอยาง
มีประสิทธิภาพ แตยังมีบริบทการดําเนินงานเชิงคุณคาอยูในระดับต่ํา และพบวาสหกรณประมาณรอยละ
30 ที่ประสบปญหาขาดทุนและมีปญหาเรื่องการควบคุมภายในไมไดมาตรฐาน (รูปที่ 2.1)

รูปที่ 2.1 Portfolio matrix analysis ในการวิเคราะหสถานการณภายในป 2549

4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน จุฑาทิพย ภัทราวาท, การนํายุทธศาสตรการสรางคุณคาเพื่อการพัฒนาการสหกรณไทย, 2552
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ภายใตความพยายามของเครือขายนักวิจัยเชิงคุณคา โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปน
แกนนํา และโอกาสที่ไดมีโอกาสเปนทีมที่ปรึกษาการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 ตอเนือ่ งจาก
ที่ไดมีสวนรวมในการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 จึงไดนําชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขาย
คุณ คา ไปสร างกระบวนการมีสวนร ว มกับทุกสว นฝายที่เกี่ย วของทั้งภาควิ ชาการ ภาครัฐ และภาค
ขบวนการ ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณไปในแนวทางของกรอบคิดและทิศทางของ
ระบบสหกรณเชิงคุณคา โดยมุงเนนไปในการยกระดับขีดความสามารถในมิตดิ า นประสิทธิภาพและความ
เขมแข็งของสหกรณควบคูไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการนําคุณคา (บริการ) สูสมาชิกและ
ชุมชน ดังรูปที่ 2.2

รูปที่ 2.2 กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาการสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2

2.3. สถานะของชุดโครงการวิจัยกับบริบทการพัฒนาการสหกรณไทย
นับตั้งแตป 2543 ที่ไดมีการริเริ่มการดําเนิ นการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณอยางเปนระบบตาม
กรอบแนวทางการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนทางวิจัย (สกว.) โดยเริ่ม
ตั้งแตการดําเนินการโครงการวิจัย “บรรณานุกรมสิ่งพิมพดานสหกรณในประเทศไทย” โครงการวิจัย
“กรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ” ชุดโครงการวิจัย “การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรในพื้นที่ 9
จังหวัด ” ชุด โครงการวิจั ย “การพัฒ นาขบวนการสหกรณในพื้น ที่ 36 จังหวั ดเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน” และชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” (รูปที่ 2.3)
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รูปที่ 2.3 กรอบแนวทางการดําเนินการของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณอยางเปนระบบภายใตการ
สนับสนุนจาก สกว.
รายละเอียดดังรูปที่ 2.3 จะชี้ใหเห็นวาไดนําผลลัพธและชุดความรูที่ไดจากการวิจัยไปใช
ประโยชนตั้งแตริเริ่มดําเนินการในป 2543 กลาวคือ ไดมีการนําประเด็นขอคิดมาเคลื่อนงานวิจัย โดย
สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคขบวนการสหกรณ ในการจัดทํากรอบ
คิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในชวงป 25455 ซึ่งผลลัพธจากการวิจัย ไดถูกนํ าไปใชในการยกราง
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549) ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก
1) การปฏิรูปกรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ โดยแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับ ที่ 1 ได กํา หนดยุ ท ธศาสตร มุง เน น ไปที่ ก ารสนั บสนุ น ใหเกิ ด ความร ว มมือระหว างสหกรณ ที่
จดทะเบียนตามกฎหมายและสหกรณของภาคประชาชน ซึ่งกลาวไดวาเปนการริเริ่มจุดประกายความคิด
ที่ใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดั บปฏิบัติมีมุมมองของการร วมมือกัน เพื่อเกิด พลัง
(Synergy) ของกลุม/องคกรและสหกรณซึ่งมีอุดมการณ แนวคิด และแนวทางการดําเนินงานในฐานะ
องคกรเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy) และเริ่มมีการหาแนวทางการลดขอจํากัดของการรวมมือ
ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับของสหกรณและกลุม/องคกรของภาคประชาชน
5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จุฑาทิพย ภัทราวาท, รายงานวิจัยกรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ, 2545.
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2) การจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ (สว.สก.) ตามประกาศสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เมื่ อ วั น ที่ 15 กั น ยายน 2547 ให มี ส ถานภาพเป น หน ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับความเห็นชอบจาก คพช. ใหทําหนาที่เปนองคกรที่มุงเนนในการวิจัย
และวิ ชาการเพื่อใหก ารสนั บสนุ น การพัฒ นาการสหกรณ ภายใต ก ารขับเคลื่อนการดํ าเนิ น งานของ
สว.สก. นับตั้งแตป 2547 เปนตนมานั้น ไดเกิดเครือขายนักวิจัย นักวิชาการ และนักสหกรณ ที่มีแนวคิด
มุงไปในมิติของการพัฒนาสหกรณเชิงคุณคา โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนแกนนํา6
ในระหว า งป 2548-2550 ได มี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory action research) ที่ไดตอยอดนําชุดความรูจากการวิจัยเดิมขยายผลดําเนินการวิจัยในวง
กวางในระดับพื้นที่จังหวัดทั้งสิ้น 45 จังหวัด ภายใตชุดโครงการ การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรในพื้นที่
9 จังหวัด และชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพื่อแกปญหาความยากจน
ผลลัพธและผลกระทบที่ไดจากการวิจัย ในชวงเวลาดังกลาว อาจสรุปโดยสังเขปไดดังนี้
1) ชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ซึ่งถูกนําไปใชเปนกรอบคิดและแนวปฏิบัติที่
ชวยยกระดับการดําเนินงานของขบวนการสหกรณ ไปสูระบบสหกรณที่จะนําคุณคา (ประโยชน) สู
สมาชิกและชุมชน บนวิถีทางสหกรณในฐานะการเปนองคกรอิสระ (Autonomous) ที่ยึดมั่นบนหลักการ
พึ่งพาและการรวมมือกัน
2) ชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ถูกนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมี คพช. เปน
แกนนําการพัฒนาตามกฎหมายสหกรณ
3) การกอเกิดกลุมทุนมนุ ษย ที่มีแนวคิดการพัฒนาการสหกรณในมิติคุณคา ไดแก เครือขาย
นั กวิ จั ย จํ านวน 300 คน เครื อข ายผูทรงคุณวุ ฒิ 30 คน เครื อขายพระสงฆเพื่ อการพัฒนาสหกรณ 57 รู ป
เครือขายนักสหกรณเชิงคุณคา 42 คน เครือขายผูตรวจสอบกิจการ 222 คน เครือขายผูจัดการสหกรณ 38 คน7
4) เกิด การพัฒ นาหลักสูตรเรีย นรูแกผูนําสหกรณใ นมิติ เชิงคุณ คาเพื่อการปลูก จิตสํานึ ก
สหกรณ และปรับกระบวนทัศนแกผูนําสหกรณไปในทิศทางของการนําสหกรณเชิงคุณคา เชน หลักสูตร
ผูนําสหกรณเชิงคุณคา หลักสูตรผูนําสหกรณเชิงบูรณาการ หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการอยางชํานาญการ8
5) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อน “ระบบสหกรณอยางมีคุณคา” ทั้ง
ในรู ปของการขับเคลื่อนการวิ จั ย การขับเคลื่อนการพัฒ นาสหกรณ และโครงการความร ว มมือทาง
วิชาการ ไดแก9
6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องสถาบันวิชาการดานสหกรณใน www.cai.ku.ac.th
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8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่องหลักสูตรบริการวิชาการ www.cai.ku.ac.th

9

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ www.cai.ku.ac.th
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- ขอตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและวิทยาลัยการ
สหกรณ เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ (Co-operative College, Manchester, United Kingdom)
- ขอตกลงความร ว มมือทางวิ ชาการระหว างสถาบัน วิ ชาการดานสหกรณ - กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
- ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและชมรมผูจ ดั การสหกรณ
การเกษตร
- ขอตกลงความรวมมือโครงการผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางมีคุณภาพระหวาง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ (กตส.) กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย และเครือขายชุมนุมสหกรณ
ในปจจุบันการขับเคลื่อนโครงการวิจัย “การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ที่
กําลังดําเนินการอยูในชวงเวลา ป 2551-2552 นั้นมีบทบาทในฐานะการเปนโครงการในแผนปฏิบัติการ
เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไปสูแนวการปฏิบัติซึ่งคิดเปน
สัดสวนรอยละ 11.5 ของโครงการภายใตแผนฯดังกลาว
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บทที่ 3
ผลลัพธจากการวิจัย
การนําเสนอผลลัพธการวิจัยในที่นี้ จะเปนการนําเสนอผลลัพธการวิจัยภายใตการดําเนินการ
ของชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ซึ่งประกอบไปดวยการ
ดําเนิ น การวิจั ย ในกลุมโครงการวิจั ย 3 กลุม ไดแก กลุมโครงการวิจัย เชิง พื้น ที่ ได แก โครงการวิ จั ย
เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก โครงการเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช โครงการเครือขายสหกรณ
นิคมเชิงคุณคา กลุมโครงการวิจัยที่มุงเนนการเชื่อมโยงโซอุปทาน ไดแก โครงการเครือขายคุณคาขาว
คุณธรรม โครงการเครื อขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย โครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง โครงการเครือขาย
คุณคาผลไม โครงการเครือขายคุณคายางพารา และกลุมโครงการวิจัยที่มุงพัฒนาระบบสนับสนุนการ
พัฒนาการสหกรณ ไดแก โครงการเครื อขายสารสนเทศดานสหกรณ และการขยายผลการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาของทีมประสานงานกลางเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้น ฐาน และระบบการสนับสนุนการ
พัฒนาการสหกรณ
ผลลัพธการวิจัยของโครงการวิจัยชุดยอย จํานวน 11 โครงการในที่นี้ จะนําเสนอ ณ จุดเวลา
สิ้น สุ ด เดื อ นมี น าคม 2552 ซึ่ ง เปน ช ว งเวลาที่ บ างโครงการได ดํ า เนิ น การวิ จั ย สิ้น สุ ด แล ว แต บ าง
โครงการวิ จั ย ดํ า เนิ น การได ค รึ่ ง ทาง และบางโครงการได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การไป 3 เดื อ น (กรณี ข อง
โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.1 เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ
การดํ าเนิ น การโครงการวิ จั ย เครื อขายคุณ คาจั งหวั ด พิษ ณุ โ ลก เปน การต อยอดการ
ดําเนินการโครงการวิจัยของทีมวิจัยเดิม ภายใตชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
36 จังหวัด เพื่อแกไขปญหาความยากจน” โดยผลลัพธที่ไดจากการวิจัยระยะสิ้นสุดโครงการในป 2548
ไดออกมาเปนเครือขายธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของเครือขายที่สมัครใจมารวมมือกัน ทั้งหมด 5
เครือขาย ประกอบดวย เครือขายรวบรวมขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ เครือขายธุรกิจ
วั สดุ อุปกรณ ก ารเกษตร และเครื อขายสหกรณ โดยมีสหกรณ ก ารเกษตรเพื่อการตลาดลูก คา ธกส.
พิษ ณุ โลก จํ ากัด (สกต.พิษ ณุโ ลก) เปน แมขายและศูน ย ประสานงาน โดยมี ธกส. จังหวัด พิษณุ โ ลก
สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนหนวยงานชวยสนับสนุนและตอยอด
การดําเนินงาน สมาชิกของแตละภาคีเครือขายมีจํานวนมากพอสมควร เชน เครือขายรวบรวมขาวโพด
ประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกขาวโพด จํานวน 172 คน เครือขายขาวปลอดภัยประกอบดวยเกษตรกร

ผูปลูกขาวที่เขารวมโครงการจํานวน 67 คน เครือขายโคเนื้อ ประกอบดวยเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อจํานวน
500 คน เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณ ประกอบดวย สมาชิกที่เขารวมโครงการ 365 คน เครือขายสหกรณ
ประกอบดวยสมาชิกที่เขารวมโครงการจํานวน 60 คน ตัวแบบของเครือขายคุณคาพิษณุโลกเปนรูปแบบ
ของเครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominate network)10 ที่มีการดําเนินงานมุงเนนไปที่การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับการประกอบอาชีพแกสมาชิกของภาคีเครือขาย การสงเสริมใหสมาชิก
ลดต น ทุนคาใชจายในการผลิต และเพิ่มชองทางการตลาดแกผลผลิต โดยพบวา บางเครื อขายมีก าร
เชื่อมโยงกิจ กรรมอย างต อเนื่ อง และพบว าบางเครือขายยั งมีขอจํากัด เรื่องระเบีย บและขอบังคับของ
สหกรณ ในการดําเนินธุรกิจรวมกัน จึงเปนเหตุจูงใจใหทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกดําเนินการวิจัยตอยอด
ในครั้งนี้ 11 (รูปที่ 3.1)

รูปที่ 3.1 รูปแบบเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกที่มีแกนนําเครือขาย (Dominate network)

10

อานรายละเอียดเพิ่มใน วิรัช และคณะ, รายงานวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก, 2548

11

อานรายละเอียดใน จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด, 2548 หนา 123
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2.) วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อหาแนวทางพัฒ นาเครื อ ขายธุร กิ จ ที่มี สกต. เปน แกนนํ า บนหลั ก การของ
“เครือขายคุณคา”
2.2 เพื่อสังเคราะหตัว แบบ สําหรั บกระบวนการปลูกจิ ตสํานึ กความรว มมือแกผูนํ า
องคกรบนหลักการสหกรณ
3.) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1 การขยายเครือขายธุรกิจในพืน้ ที่จังหวัด โดยมี สกต. เปนแกนนํา
3.2 บทสังเคราะหสําหรับตัวแบบกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการ
สหกรณ
4.) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1 ผูนํ าภาคีเครื อขายมีศัก ยภาพและความพร อมในการขับเคลื่อนการทํางานของ
เครือขายตามที่คาดหวัง
4.2 การยกระดับภาพลักษณของ สกต. ในสายตาของสหกรณและกลุม/องคกรอื่น ใน
ฐานะที่ทําหนาที่การตลาด เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร
อันจะกอใหเกิดพลังความรวมมือในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก
ชุมชน สังคมมากขึ้น
4.3 การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทําธุรกิจดานการตลาดของเครือขายธุรกิจที่
มี สกต. เปนแกนนํา เพื่อกอใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซึ่งจะเปนตัวแบบที่ดีที่
จะขยายผลไปสู จั ง หวั ด อื่ น ตามแผนงาน/โครงการ ภายใต ยุ ท ธศาสตร ข อง
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2
5.) กระบวนการวิจัย
การดําเนินการวิจัยของทีมวิจัย ในชวง 12 เดือน (เม.ย.51-มี.ค.52) ไดมุงเนนไปที่การใช
เวทีเรียนรู การประชุมแกนนําและภาคีเครือขาย การเยี่ยมเยียน การศึกษาดูงาน การจัดทําจดหมายขาวราย
ไตรมาส และการจัดกีฬาสามัคคี โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางทีมวิจัยและแกนนําของภาคี
เครือขาย 20 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 800 คน (รูปที่ 3.2)
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รูปที่ 3.2 กระบวนการดําเนินการวิจัย
6.) ผลการวิจัย
6.1 ผลลัพธการขยายเครือขาย
ผลการดําเนินงานของทีมวิจัยมีรายละเอียด ดังรูปที่ 3.3 ประกอบดวย 5 เครือขาย และ
1 หมูบาน โดยมี สกต. พิษณุโลกเปนแมขายในการประสานงาน เอื้ออํานวยและกระตุนใหแตละเครือขาย
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในองคความรู และภูมิปญญาตางๆ ที่สมาชิกสนใจ เชน ความรูเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจโคเนื้อ ธุรกิจรวบรวมขาวโพด โดย สกต. ไดเปลี่ยนบทบาทหลักมาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
เครือขายทําให สกต. มีพันธมิตรมากขึ้นและสมาชิกที่เขารวมเปนภาคีเครือขายมีอํานาจการตอรองธุรกิจ
ไดมากขึ้น สามารถลดตนทุนการผลิตภายใตการพึ่งพาและรวมมือระหวางกันมากขึ้น ดังรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.3 ผลลัพธเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
โดยผลการต อ ยอดการดํ าเนิ น การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ไ ด มี ก ารพัฒ นาในสว นที่เ กี่ ย วกั บ
โครงสรางการบริหารจัดการเครือขาย ไดกําหนดใหผูจัดการ สกต. พิษณุโลกเปนผูกํากับดูแลเปนหลักใน
การเชื่ อ มประสานและขั บ เคลื่ อ น โดยมี ธกส. สํ า นั ก งานจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป น ที่ ป รึ ก ษาและมี
ผูประสานงานของแตละเครือขาย ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรายงานความกาวหนาและปญหา
อุปสรรคของเครือขาย (รูปที่ 3.4)
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รูปที่ 3.4 โครงสรางการบริหารงานเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
6.2 ตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําองคกร บนหลักการ
สหกรณ
เครื่ อ งมือ สํ า หรั บกระบวนการปลูก จิ ต สํ านึ ก ความร ว มมื อแก ผู นํ า องค ก รบน
หลักการสหกรณ ที่ทีมวิจัยนํามาใช มี 3 วิธี ไดแก
1. การจัดประชุม พูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําความรูจักคุนเคย และทํา
ธุรกิจรวมกัน
2. การจัดกีฬาสานความสัมพันธระหวางสมาชิก เครื อขาย คณะกรรมการ สกต.
เจาหนาที่ สกต. และเจาหนาที่ ธกส. เพื่อกระชับความสัมพันธ ความสามัคคี และเปดโอกาสใหสมาชิก
ไดสังสรรค พบปะ พูดคุย ทํากิจกรรมรวมกัน
3. จดหมายขาวชาวเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับราคาปุย และการเปรียบเทียบราคาปุยของ สกต. และราคาตลาด แกสมาชิก
4. การจัดประชุมกลุมยอย เพื่อวางแผนการทํางานรวมกัน
7.) ขอคนพบของทีมวิจัย
การรวมตั ว กัน เปน ภาคีเครื อขาย สามารถแกไขปญ หาและกอใหเกิด ประโยชน แ ก
สมาชิกของภาคีเครือขายที่เปนเกษตรกร ดังนี้
7.1 การแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําโดยการพึ่งพาและรวมมือกันหาแนวทางแกไข
เชน กรณีการแกปญหาราคาขาวโพดตกต่ําโดยการเก็บขาวโพดไวอีก 1 ฤดู การแปรรูปเปนอาหารสัตว
การเจรจาตอรองธุรกิจกับบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มราคา
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7.2 การเพิ่มพลังในการเจรจาตอรองธุรกิจรวมกัน
7.3 สกต.เปลี่ยนบทบาทจากเดิม มาชวยอํานวยความสะดวกใหเครือขายไดมีเวทีเรียนรู
ที่จะรวมมือกันแกปญหา ทั้งดานการผลิต และการตลาด ทําให สกต. มีพันธมิตรธุรกิจมากขึ้น
7.4 การร ว มมือกัน ของภาคีพันธมิต ร สามารถใชหลัก การพึ่งพาและร ว มมือกัน ลด
ตนทุนการผลิต และสรางแบรนดสินคาของเครือขายได
8.) ขอสังเกตของผูประสานงาน-ผูทรงคุณวุฒิ
ที ม วิ จั ย เสนอที่ จ ะขอขยายเวลาออกไปอี ก 6 เดื อ น เพื่ อ ลงรายละเอี ย ดสํ า หรั บ
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา และ ผลลัพธที่เกิดขึ้นใหชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการดําเนินงาน
เครือขาย รายชื่อสมาชิกของแตละภาคีเครือขาย ผลลัพธจากการดําเนินงาน เครือขายมีขอมูลเชิงประจักษ
ของกระบวนการปลูก จิ ต สํานึ ก ความร ว มมือ และการสังเคราะหตั ว แบบสําหรั บกระบวนการปลูก
จิตสํานึก

3.2 เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนการดําเนินการวิจัย
สหกรณนิคม คือสหกรณที่จัดตั้งจากเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากทางราชการ
รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณนิคม มีจุดมุงหมายเพื่อใหราษฎรผูยากไร ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรที่ดินใหอยูดีกินดี มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดําเนินกิจกรรมรวมกันและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันดวยวิธีการสหกรณ การจัดตั้งสหกรณนิคมใชวิธีการและหลักเกณฑเชนเดียวกับการจัดตั้ง
สหกรณ ก ารเกษตร การดํ าเนิ น งานของสหกรณ นิ ค มเปน ลั ก ษณะของสหกรณ แบบอเนกประสงค
เชนเดียวกับสหกรณการเกษตร คือมีธุรกิจตางๆ ทั้งดานสินเชื่อ การซื้อ การขาย การแปรรูป การสงเสริม
อาชีพและบริการ ในสวนของการจัดที่ดินเปนการดําเนินงานโดยรัฐ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดิน
การปรั บปรุ งที่ดิ น การจั ด สาธารณู ปโภคต างๆ เพื่อประโยชน ใ นการประกอบอาชีพและที่อยู อาศัย
สําหรับงานของสหกรณนิคมนั้น จะเกี่ยวของกับการจัดที่ดิน ซึ่งเปนผูรับการจัดสรรที่ดินทางราชการ
และผูกพันตามราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และในกรณีของสหกรณการเชาซื้อที่ดิน
กรมสงเสริมสหกรณไดใชเงินงบประมาณและทุนหมุนเวียนฯ จัดซื้อที่ดินจากหนวยราชการและเอกชน
เพื่อจัดใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง หรือมีนอยไมเพียงพอแกการทํากิน ไดมีที่ดินทํากินเปน
ของตนเอง โดยวิธีการสหกรณ การจัดสรรใหสมาชิกเขามาทํากินในที่ดินแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ ให
สมาชิกเชาซื้อที่ดินและใหสมาชิกเชาที่ดิน โดยกรมสงเสริมสหกรณจะทําสัญญาเชาซื้อที่ดินกับสหกรณ
และสหกรณจะนําไปใหสมาชิกเชาและเก็บคาเชาที่ดิน สงเปนเงินรายได แผนดิน โดยรวมแลวมีพื้น ที่
สหกรณประเภทนี้รวมทั้งสิ้น 5 ลานไร12
12

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ประพฤทธิ์ โภคา และคณะ, รายงานวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา, 2552 หนา 119-122
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ภายใตพระราชบัญญัติสหกรณไดกําหนดให สหกรณนิคมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
แนะนําสงเสริม ประกอบดวย ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/หัวหนานิคมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
และสวนจัดนิคมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ จากขอมูลของรายงานภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงิน ของสหกรณนิ ค มในป 2550 (กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ, 2550) แสดงใหเห็นสถานการณ ก าร
ดําเนินงานของสหกรณนิคมดังรายละเอียดตอไปนี้
· จํานวนสหกรณนิคม 96 แหง ประกอบดวย สหกรณนิคม 57 สหกรณ สหกรณ
การเชาที่ดิน จํานวน 21 สหกรณ สหกรณเชาซื้อที่ดินจํานวน 15 สหกรณ
· จํานวนสหกรณที่เลิกกิจการระหวางป มี 3 สหกรณ
· จํ า นวนสหกรณ นิ ค มที่ ส อบบั ญ ชี ไ ด จํ า นวน 81 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 84
ของสหกรณนิคมทั้งสิ้น
· จํ า นวนสหกรณ นิ ค มที่ ส อบบั ญ ชี ไ ด แ ละดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขาดทุ น มี 22 แห ง
คิดเปนรอยละ 27
· จํานวนสมาชิกสหกรณนิคม 159,357 คน ลดลงจากปกอน รอยละ 25
· ทุน ดํ า เนิ น งานของสหกรณ นิ ค ม 3,492 ลา นบาทมีอั ต ราเพิ่ม ขึ้น ในระหว า ง
ป 2548-2550 คิดเปนรอยละ 3.6
· มูลคาธุ ร กิจ 5,925 ลา นบาท เพิ่มจากปก อน ร อยละ 2.7 ประกอบด ว ยธุร กิ จ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมูลคา 1,507 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด
· ธุรกิจรั บฝากเงินมูลคา 1,323 ลานบาท คิดเปนสัด สวนร อยละ 23.4 ของมูลคา
ธุรกิจทั้งหมด
· ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายมูลคา 1,291 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.0
ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด
· ธุรกิจการใหเงินกูมูลคา 1,284 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ22.8 ของมูลคา
ธุรกิจทั้งหมด
· ธุรกิจแปรรูปผลิตผลมูลคา 204.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.6 ของมูลคา
ธุรกิจทั้งหมด
· ธุรกิจการใหบริการและสงเสริมการเกษตรมูลคา 15 ลานบาท คิดเปนสัดสว น
รอยละ 0.25 ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2525 เรื่องนโยบายการใชและกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และไดสรุปแนวทางการจัด ที่ดินไววา “การจัดที่ดิน ซึ่งหนวยงานตางๆ ที่กําลังดําเนิ นการอยูใ น
ปจ จุ บั น ให ดํ า เนิ น การต อ ไป แต ไ มใ ห ข ยายพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การยกเว น ในกรณี ก ารปฏิ รู ป ที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมและการพัฒนาที่ดินและใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการในการจัด
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ที่ดินที่เหลือใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป” จากนโยบายดังกลาวปจจุบันจึงไมมีการจัดตั้งสหกรณนิคมเพิ่มขึ้น
โดยทางกรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบจึงเห็นควรใหมีการพัฒนาสหกรณนิคมไป
ในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ และไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยภายใตชุด
โครงการเพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณนิคมที่เกิดประโยชนตอสมาชิกและชุมชนตอไป
2.) วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 สํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณนิคม
2.2 สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
2.3 ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง
2.4 พัฒ นา ตัว แบบ ฐานขอมูล ศัก ยภาพและการใชประโยชน ที่ดิน ในพื้นที่สหกรณ
ทดลอง 1 แหง
3.) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1 ผูมีสวนเกี่ยวของ ในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและเขา
มามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม
3.2 แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งจะเปนกรอบทิศทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งเปนรูปแบบของสหกรณนิคมที่
มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิกและสหกรณที่จะนําที่ดินในครอบครองวางแผนการ
ผลิตรวมกัน โดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซึ่งจะตอยอดไปสูการพัฒนาการตลาดที่จะกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มในการจําหนายผลผลิตของสมาชิกผานภาคีพันธมิตรที่เปนเปาหมายรวมกัน
3.3 ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ
3.4 ฐานขอมูลสหกรณนคิ ม 100 แหง
3.5 ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณ
ตัวอยาง 1 แหง
4.) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1 เกิด การเปลี่ย นแปลงในกระบวนทัศน ของผูมีสวนเกี่ย วของในเรื่องทิศทางการ
พัฒนาสหกรณนิคม การจัดการสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน การเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน เพื่อเปน
แกนนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมในการแกไขปญหาความยากจนของสมาชิก
สหกรณนิคม 200,000 ครัวเรือน ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณนิคม 5 ลานไร
4.2 ลดปญหา / ขอจํากัด การละทิ้งที่ดินของสมาชิกสหกรณนิคมที่เปนอยูในปจจุบัน
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4.3 เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณ
ที่จะมารวมมือกันในการพัฒนาใหเกิดเปน “ระบบคุณคา” ที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่จะใหคนอยูไดและมีสิ่งแวดลอมที่ดี
4.4 ไดขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมจากภาครัฐ
5.) กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยในชวงเวลา เม.ย. 2551-มี.ค.2552 ทีมวิจัยไดดําเนินการดังนี้13
5.1 การประชุมเตรียมงานระหวางทีมประสานงานกลาง-ทีมวิจัย
5.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ย นเรี ยนรู เพื่อจัด ทําแผนกลยุ ทธสหกรณนิค ม 4 เวทีในพื้น ที่
สหกรณนิคมตนแบบ ไดแก สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด สหกรณนิคมดอน
ตาลสอง จํากัด และสหกรณนิคมแมระมาด จํากัด
5.3 การรวบรวมและจัดทําขอมูลรายสหกรณ โดยใชแบบสอบถามจากสหกรณนิคม 93
สหกรณ ไดกลับคืนมา 76 สหกรณ คิดเปนรอยละ 84
5.4 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม
ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552-2554
ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก งานนิคมสหกรณ งานสงเสริมสหกรณ
งานดานนโยบายและวางแผน ดานการถายทอดเทคโนโลยี ดานการพัฒนาธุรกิจสหกรณและดานการ
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ ในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 30 คน ตามคําสั่งกรม
สงเสริมสหกรณที่ 296/2551 สง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 และแกไขปรับปรุงเนื่องจากมีคณะทํางาน
บางสวน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 572/2551 สง ณ วันที่ 25 ธันวาคม
2551 คณะทํางานไดมีการประชุมเพื่อพิจารณารางแผนแมบทฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และมี
มติใหทีมวิจัยพิจารณาแกไขรางแผนแมบท
5.5 การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา
ไดดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําแผนกลยุทธแลวจํานวน 4 สหกรณ
และมีการกําหนดแผนงานโครงการซึ่งจะนําไปสูแนวปฏิบัติ และการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ
5.6 การพัฒนาตัวแบบ “ฐานขอมูล” ศักยภาพการใชประโยชนจากที่ดิน โดยการจัดทํา
ในลักษณะแผนที่ GIS

13

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน ประพฤทธิ์ โภคาและคณะ, รายงานวิจัยสหกรณนิคมเชิงคุณคา, 2552 หนา 2-4
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6.) ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย
6.1 ผูมีสว นเกี่ย วของในเชิงนโยบายและปฏิบัติ ก าร ประกอบด ว ย รองอธิ บดี ก รม
สงเสริมสหกรณ ผูเชี่ยวชาญ สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยนิคม
สหกรณ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและทีมวิจัย ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
สหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งจะนําไปสูการจัดทําแผนแมบทตอไป
6.2 (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซึ่งเปน
รูปแบบของสหกรณนิคมที่มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิกและสหกรณที่จะนําที่ดิน
ในครอบครองมาดําเนินการรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซึ่งจะตอยอดไปสูการพัฒนา
ระบบตลาดรวมกันตอไป
6.3 ตัว แบบสหกรณ นิค มเชิงคุณ คา 4 สหกรณ ซึ่งอยู ในกระบวนการพัฒ นาภายใต
กรอบทิศทางของแผนกลยุทธของสหกรณตนแบบที่ไดจัดทําภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวน
ฝาย ซึ่งหากเปนไปตามแนวทางดังกลาว จะชว ยใหบริบทการดําเนินงานของสหกรณนิค มมีบทบาท
ความสัมพันธในการสงเสริมอาชีพและการแกปญหารวมกันของสมาชิกและชุมชนมากขึ้นกวาที่เปนอยู
6.4 ฐานขอมูลสหกรณนคิ ม ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ
6.5 ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะของแผนที่ GIS ในสหกรณนิคมสอยดาว
จํากัด จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ ที มวิ จั ย ได เสนอที่จ ะขอขยายเวลาการดํ าเนิ น วิ จั ย อี ก 6 เดื อน ไปจนถึง เดื อ น
กันยายน 2552 เนื่องจาก ทีมวิจัยมีภารกิจเรงดวนในความรับผิดชอบจึงทําใหไมสามารถ ดําเนินการวิจัย
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยไดตามที่กําหนด
7.) ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย
7.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องทิศทางการพัฒนา
สหกรณนิค ม การจัด การสิ่งแวดลอม การใชประโยชน ที่ดิน การเชื่อมโยงโซอุปทานซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณนิคม ในการแกไขปญหาความยากจนของสมาชิก
สหกรณนิคม 200,000 ครัวเรือน ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณนิคม 5 ลานไร
7.2 เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณที่
จะมารวมมือกันในการพัฒนา ในเรื่อง “ระบบสหกรณที่มีคุณคา”

3.3 เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ
การดําเนินงานวิจัยเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการทํางานตอยอดจาก
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ซึ่งสิ้นสุดใน ป 2549 ชี้ใหเห็นวา
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จังหวั ด นครศรี ธรรมราช จึ งมีกลุม/องคก รจํ านวนทั้งสิ้น 2,961 องคก ร ประกอบดว ย สหกรณ ที่จ ด
ทะเบีย นตามกฎหมายสหกรณ จํ านวน 417 สหกรณ กลุม/องคกรของภาคประชาชน จํ านวน 2,544
องคกร ชุมนุมสหกรณจดทะเบียน 2 ชุมนุม เครือขายองคกรภาคประชาชน 6 เครือขาย โดยจากรายงาน
วิจัยของ ยินดี เจาแกวและคณะ (2549) ชี้วา กลุม/องคกรและเครือขายที่สามารถดําเนินงานในรูปแบบ
เครือขายทางสังคม (Social network) ที่มีการดําเนิ นงานอยางเขมแข็ง มีอยูด วยกัน 3 เครือขาย ไดแก
เครื อขายกลุมสัจจะออมทรั พยเพื่อพัฒนาคุณ ธรรมครบวงจรชีวิ ต จั งหวัดนครศรีธรรมราช เครือขาย
ผลิตภัณฑชุมชนนครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว อําเภอทุง สง
ซึ่งเครือขายทั้ง 3 มีหลักการและวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน และมีเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อรวมกัน
แกปญหาของสมาชิกไดดีพอสมควร
ดวยตระหนักเห็นจุดเดนของทีมวิจัย เครือขายคุณคานครศรีธรรมราช ที่มีหนวยงานตน
สังกัดเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงไดขยายผลการดําเนินการโครงการภายใตชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” เพื่อใหไดชุดความรูและสารสนเทศที่จะ
เปนประโยชน สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณไปสูการบรรลุ
เปาหมาย ตามวิสัยทัศน “การพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา” ตอไป
2.) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแก
ผูนําสหกรณ
2.2) เพื่อเสนอทางเลือกสําหรับรูปแบบ เครื่องมือ และกระบวนการในการปลูกจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนําสหกรณ
2.3) ประเมิน ผลกระทบของกระบวนการพัฒ นาผูนํ าที่มีตอการดํ าเนิ นการเครือขาย
คุณคานครศรีธรรมราช
3.) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ไดตัวแบบและขอเสนอแนะ สําหรับเปนเครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนําสหกรณที่มีคุณคา มีความพรอมในการพัฒนาเครือขายคุณคาเพื่อการบรรลุเปาหมาย
การดําเนินงานของกลุม/องคกร สหกรณและเครือขายใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและตามภารกิจของ
เครือขายคุณคานครศรีธรรมราชตามเปาหมายรวม
4.) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานสหกรณของผูนําที่ผานกระบวนการวิจัย โดย
ผูนํ ามีก ารปรั บกระบวนทั ศน และระบบคิด ในการทํางานในองคก ร สหกรณ และเครื อ ขาย โดยให
ความสําคัญกับการรวมมือกัน ทํางานเพื่อประโยชนของสมาชิก ชุมชน และสังคมมากขึ้น และพรอมทีจ่ ะ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณตอไป
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5.) กระบวนการวิจัย
เพื่อสนองตอบวัตถุประสงคของโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยจึงไดดําเนินการ ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 3.5
การดําเนินการของโครงการเริ่มจากการนําตัวแบบ หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา ซึ่ง
พัฒ นาโดยสถาบัน วิ ชาการด านสหกรณ (ประกอบด ว ย เนื้ อหา หลัก สูต ร เอกสาร-สื่อประกอบการ
บรรยายและกระบวนการเรี ย นรู ) เพื่อมาพัฒ นาโดยนั ก วิ จั ย และทีมงานผูเชี่ย วชาญด านการพัฒ นา
หลักสูตร และสหกรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและสํานักงานสหกรณจังหวัด
จากนั้ นได มีก ารประสานงานกับภาคีก ลุมสหกรณ ที่จะเขาร ว มอบรมในจังหวัด เพื่อ
วางแผน การฝกอบรม แกกลุมเปาหมายทั้งสิ้นจํานวน 6 รุน
การดําเนินการฝกอบรมในหลักสูต รที่พัฒนาขึ้นมานั้ น มี 2 รูปแบบ ซึ่งใชเวลาอบรม
แตกตางกันไดแกหลักสูตร 3 วัน และหลักสูตร 2 วัน
สําหรั บการติด ตามประเมินผลนั้ น จะประกอบไปด วยผลกอนการฝก อบรมและการ
ประเมินผลหลังการฝกอบรม

สํานักงานสหกรณจังหวัด

ตัวแบบ
หลักสูตรการพัฒนา
ผูนํา สว.สก.

เครือขายกลุม/
องคกรและสหกรณในพื้นที่
จังหวัดนครศรีฯ

การพัฒนาหลักสูตร
และเนื้อหาสาระ
โดยนักวิจัย-ผูเชี่ยวชาญ

การประสานงาน-สํารวจ
ความตองการของ
ผูนําเครือขายตางๆ

การฝกอบรมกลุมเปาหมาย
6 รุน

ตัวแบบหลักสูตรที่ปรับปรุง
เนื้อหา
วิธีการ
สื่อที่ใช

การติดตามประเมินผล

ขอมูลยอนกลับ

ตัวแบบการประเมินผล
- ระหวางฝกอบรม
- หลังฝกอบรม

รูปที่ 3.5 กระบวนการดําเนินการโครงการ ในการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมและการติดตามประเมินผล
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6.) ผลลัพธจากการวิจัย
6.1) การดําเนินการฝกอบรมผูนําสหกรณ
ไดสรางกระบวนการฝกอบรมผูนํา ภายใตตัวแบบหลักสูตร 2 กลุม ไดแก หลักสูตร
ฝกอบรม 2 วัน และ 3 วัน14 แกสหกรณและเครือขายกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัด จํานวน 4 รุน มีสหกรณ/
กลุมที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 29 สหกรณ/กลุม มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 227 คน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการฝกอบรมผูนํา ภายใตหลักสูตรตัวแบบ
ลําดับที่

ชื่อสหกรณที่สงผูนําเขารวมโครงการ

1

กลุมสหกรณกองทุนสวนยาง
- สหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด
- สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด
- สหกรณกองทุนสวนยางหางสวน จํากัด
- สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน จํากัด
- สหกรณกองทุนสวนยางบานชายาขา จํากัด
สหกรณการเกษตรศุภนิมิต จํากัด
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จํากัด
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ จํากัด
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิต ปากพนัง จํากัด
สกก.นครศรีธรรมราช
สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด
เครือขายกลุม...นครศรีธรรมราช 13 กลุม ไดแก
กลุมดินดอน/กลุมหนองจิก/กลุมเขานอย/ กลุมปากเจา/กลุม
เขาหนาเหรียง/กลุมวัดใหม/
กลุมเขาโพธิ์/กลุมบางขัน/กลุมหนองบัว/
กลุมทาชาง/กลุมขนอม/กลุมทุงคา/
กลุมมหาชัย
เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระกียรติเขาขาว 5 กลุม
- ธนาคารหมูบานไสสาน
- สกย.เกษตรสัมพันธ
- สกย.นิคมเกษตรพัฒนา จํากัด
- สกย.ไสสาน
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเขาขาว
รวม

2

3
4
5

6

14

จํานวน
ผูอบรม
38

ตัวแบบหลักสูตร
ฝกอบรม 2 วัน

ตัวแบบหลักสูตร
ฝกอบรม 3 วัน
P

36

P

32
38
63

P
P
P

20

P

227

คน

ดูรายละเอียด คูมือหลักสูตรฝกอบรมของยินดี เจาแกวและคณะโครงการวิจัยเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช,2552
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6.2 ) การติดตามประเมินผลการอบรม15
การติดตามประเมิน ผล ประกอบไปดวย 2 สวน คือการประเมินผลระหวางการ
อบรม และการประเมินผลหลังการฝกอบรม ตลอดจนการติดตามผลหลังการอบรมผานไประยะเวลา
หนึ่ง เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม และการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับสหกรณ
วิธีก ารประเมิน ผลกอนการฝก อบรม ประกอบด ว ย การประเมินด านปฏิกิริ ย า
ตอบสนอง (Reaction evaluation) และการประเมินการเรียนรู (Learning evaluation)
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลหลั ง การฝ ก อบรม ประกอบด ว ย การประเมิ น พฤติ ก รรม
(Behavior evaluation) และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร (Result evaluation)
ผลการประเมินดานปฏิกิริยาตอบสนอง พบวา ผูเขารับการอบรมทุกกลุมมีความ
คิดเห็นอยูในเกณฑ ดี ถึง ดีมาก โดยใหเหตุผลวา เนื้อหาหลักสูตร มีความสําคัญตอการดําเนินงานและ
สามารถนําไปใชประโยชนได สวนผลการประเมินการเรียนรู โดยวิธีการวัดระดับความรูกอนและหลัง
การฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรม ทั้ง 6 รุน มีระดับความรูแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ระดับความรู กอนและหลังการฝกอบรม
ผลการประเมิ น ด า นพฤติ ก รรม ซึ่ ง ที ม วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การ หลั ง การฝ ก อบรม
ประมาณ 2-3 เดือน พบวา ผูนําสหกรณ ที่เขารวมโครงการ มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสังเกต
จากคาคะแนนวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองคกร/สหกรณ พบวามีการเปลี่ยนแปลง
อยางเปนรูปธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับผลการดําเนินการ ในเชิงคุณคา ตัวอยางเชน
· มีการอบรมดานอาชีพแกสมาชิก
· มีการฝกอบรมความรูดานสหกรณแกสมาชิก
· การระดมหุนเพิ่ม
· การประชุมประเมินผลการทํางานแกเจาหนาที่
· มีโครงการสงเสริมการออมแกสมาชิก ฯลฯ
7) ขอคนพบจากการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัย พบประเด็นที่สามารถนําไปขยายผลขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ
เชิงคุณคาไดดังนี้
ก. ผูนําสหกรณที่มีองคความรูเพิ่มขึ้น สามารถนําไปถายทอดใหกับสมาชิกสหกรณได
ข. จากการติด ตามผล พบว า สหกรณ แต ละกลุมเริ่ มตื่ นตั ว ที่จ ะจั ด อบรมและจั ดเวที
เรียนรูใหกับสมาชิก พรอมทั้งมีการประยุกตกระบวนการเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพใหมากขึ้น
15

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ยินดี เจาแกว และคณะ โดยงานวิจัยเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช หนา 108-112
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ค. เมื่อภาคีเครือขายไดขอมูลสารสนเทศของภาคีตางๆ ก็มีความคิดที่จะใหความรวมมือ
และสนับสนุนในลักษณะของการพึ่งพากัน ซึ่งยอมจะกอใหเกิดความเขมแข็งเปนปกแผนของระบบการ
สหกรณ ตามที่คาดหวังได
ง. การฝก อบรมผู นํ าเชิง คุณ ค า จะเปน ปจ จั ย สนั บสนุ น ที่สํา คัญ ที่จ ะกอ ใหเ กิด การ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคาระหวางกลุม/องคกรและสหกรณ และการบรรลุเปาหมายของเครือขายคุณคาได
อยางเปนรูปธรรม

3.4 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
1) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มโครงการ
โครงการเครือขายคุณ คาขาวคุณธรรม เปนโครงการตอยอดจากชุดโครงการวิจัย การ
พั ฒ นาขบวนการสหกรณ ใ นพื้ น ที่ 36 จั ง หวั ด โดยมี ที ม วิ จั ย ของสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร รวมกันดําเนินการในลักษณะของ
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี สว นร ว ม โดยมีจุ ด มุ งหมายสํา คัญ ในการร ว มมื อกั น แก ปญ หาราคา
ขาวเปลือกตกต่ํา ทั้งๆ ที่ชาวนากลุมนี้เปนกลุมผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ที่ไดรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียระดับสากล และเคยสงผลิตภัณฑแปรรูปขาวออกไปจําหนาย ในกลุมประเทศแถบอียูไดแลว
การเริ่มตนโครงการในปการผลิต 2549-2550 มีชาวนากลุมผูริเริ่มจํานวน 108 คน โดย
กระบวนการวิจัยในปแรกเนนไปที่การสรางเวทีเรียนรู การแกปญหาการตลาด ดวยการสรางตราสินคา
“ขาวคุณธรรม” และการพัฒนาชองทางการตลาด เพื่อใหไดขอสรุปสําหรับการแกปญหาราคาผลผลิตก
ต่ํา เมื่อเวลาผานไปในปแรก มีชาวนาที่ผานเงื่อนไขการผลิตขาวคุณธรรมเพียง 38 คน ไดผลผลิต จํานวน
168 ตัน (ขาวหอมมะลิ 105) สามารถจําหนายไดราคาขาวเปลือกกิโลกรัมละ 10.50 บาท ซึ่งสูงกวาราคา
ในตลาดทั่วไป ซึ่งรับซื้อกันในราคา 8 บาทตอกิโลกรัม โดยมีการจําหนายผลิตภัณฑภายใตแบรนด “ขาว
คุณธรรม” ผานภาคีพันธมิตรดานการตลาดที่สําคัญ ไดแก KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมธุรกิจในเครือเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอสรุปในป
แรก ชาวนาได ร ว มกัน กําหนดปฏิญ ญาชาวนา เพื่อจะนํ าไปใชเปน แนวปฏิบัติ ข องเครื อขายชาวนา
คุณธรรม มีการกําหนดเงื่อนไข/คุณ สมบัติข องชาวนาผูปลูก ขาวใหปฏิบัติ ตามศีล 5 และ ลด ละ เลิก
อบายมุข ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ และไมเลนการพนัน เพื่อนํ าไปสูการกําหนดมาตรฐาน การผลิตขาว
คุณธรรม ควบคูกับมาตรฐานการรับรองขาวหอมมะลิอินทรียที่มีอยูแลว
ในการดําเนินโครงการขาวคุณธรรมในปที่ 2 (ปการผลิต 2550-2551) มีชาวนาที่สนใจ
ขอเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามดวยตระหนักดีถึงเรื่องมาตรฐานการดําเนินการ จึง
ไดรับสมาชิกไวจํานวน 82 คน และเมื่อสิ้นปมีชาวนาที่ผานเงื่อนไข “ขาวคุณธรรม” จํานวน 71 คนได
ผลผลิต 464 ตัน มีชองทางการจําหนายในกลุมเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน จํานวน 100 ตั น
จําหนายผานบริษัทแคลร อินเตอรเนชั่นแนล โปรดักซ 50 ตัน 12 กลุมพี่นอง ญาติธรรม จังหวัดอุดรธานี
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30 ตัน เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 23 ตัน และมูลนิ ธิธรรมะร วมใจไดดํ าเนินการยื่น ขอจดทะเบีย น
เครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม” (รูปที่ 3.6) ที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร ตลอดจนการจัดตั้ง
โรงเรียนชาวนาคุณธรรม ณ ศาลาการเปรียญ วัด ปาสวนธรรมรว มใจ เพื่อการเผยแพรและเปน แหลง
เรียนรูสําหรับผูสนใจ ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ แวะไปศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง

รูปที่ 3.6 เครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม”
ในการริ เริ่มโครงการในปที่ 3 นั้ น เครื อขายคุณ คาขาวคุณ ธรรม ภายใตก ารนําของ
หัวหนาทีมวิจัย แกนนําชาวนาคุณธรรม ภายใตเครือขายของมูลนิธิธรรมะรวมใจไดมีเจตนารมณอยาง
แรงกลาที่จะขยายผลการดําเนินการโครงการ เพื่อสรางตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความรวมมือในกลุม
ชาวนา ขาวคุณธรรม และการขยายผลสูภาคีพันธมิตร เพื่อพัฒนาไปสูการสรางระบบการผลิตและการคา
ที่เปนธรรม
2) วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1) การสรางตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ ในกลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม
2.2) การขยายผลเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม สูภาคีพันธมิตรเพื่อพัฒนาไปสูการสราง
ระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม
3) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) ตัวแบบสําหรับเครื่องมือและวิธีการ การปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกกลุมชาวนา
สําหรับวิถีชีวิตชาวนา ที่มุงพัฒนา ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา เพื่อรวมมือกันพัฒนาระบบการผลิตและ
การคาขาวภายใต เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
3.2) ขอเสนอสําหรับการขยายผล เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไปสูชาวนาในพื้นที่อื่น
3.3) รายงานผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการ ผลระทบที่ มี ต อ ชาวนา และภาคี พั น ธมิ ต ร
ตลอดจนปญหา อุปสรรค การดําเนินการโครงการ และการสนับสนุนที่ตองการในระยะตอไป
4) ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
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4.1) การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวของชาวนา ที่คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ที่มิใช
แคมูลคาเพิ่ม จากการขายขาว แตเปน เรื่องของการพัฒนาคุณ คาของตนเอง ใหเปนแบบอย างในการ
ดําเนินชีวิต ของคนในสังคม
4.2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การตลาดสําหรับผูประกอบการ ในกระบวนการตลาด
ที่ใหโอกาสชาวนาเปนคนกําหนด “ราคาขาว”
4.3) เปนจุดเริ่มตนสําหรับการสราง นวัตกรรม การผลิตและการคาขาวที่เปนธรรม
5) กระบวนการดําเนินการวิจัย
กระบวนการดําเนินการวิจัย ของโครงการในครั้งนี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้
5.1) การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินการของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เพื่อใหผูมี
สวนเกี่ยวของมีเปาหมายตรงกัน และเขามามีสวนรวมอยางเหมาะสม โดยนักวิจัย แกนนําชาวนา ทีม
ประสานงานกลางไดสรางกระบวนการมีสวนรวม ในชวงเริ่มตนโครงการ
5.2) การจัดเวทีเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ ภายใตแกนนําของหัวหนาทีมวิจัย เพ
สื่อการสรางสังคมเรียนรู และการสรางความเขาใจในสถานการณของโครงการ เพื่อสามารถเขามามีสวน
รวมไดอยางเหมาะสม
5.3) การขับเคลื่อนโครงการ ทั้งดานการพัฒ นา/สงเสริ มการผลิต การตรวจศีล การ
แนะนําสงเสริมชาวนาทั้งในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การสงมอบผลผลิต
5.4) การจัดการดานการตลาด ไดแก การประสานงานกับหนวยงานพันธมิตร ในการ
วางแผนการกระจายผลผลิต ที่สําคัญ ไดแก หางสยามพารากอน บริษัทพลังบุญ จํากัด บริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด งานวัน เกษตรแหงชาติ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร งานนิ ทรรศการเพื่อไทย พน ภัย พึ่งใจ
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ณ วังสวนกุหลาบ บริษัทเจริญโอสถ จํากัด และหนวยงานพันธมิตรการตลาดอื่นๆ
5.5) การเชื่อมประสานกับหนวยงานพันธมิตร ไดแก สํานักงานพาณิชยจงั หวัด เครือขาย
ศูนยปราชญชาวบาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย
5.6) การศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมใหนักวิจัย ผูอํานวยการศูนยขาวคุณธรรม และชาวนา
ที่เปนสมาชิกโครงการ ไดรับรูสถานการณ รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง จึงไดนํากลุมเปาหมายไปศึกษาดูงาน ที่งานวันเกษตรแหงชาติ วังสวนกุหลาบ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัด
5.7) การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม จํานวน 16 ศูนย
6) ผลลัพธจากการวิจัย
6.1) แบรนด “ขาวคุณธรรม” ไดรับการยอมรับทั้งในกลุมผูบริโภค ผูประกอบการ และ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด นั ก วิ ชาการ และคนในสั งคมในวงกว า ง และได รั บ การจดทะเบี ย น
เครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม” ภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ อําเภอ นาโส จังหวัดยโสธร
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6.2) ไดตัวแบบของ การผลิตขาวของกลุมชาวนา ที่เปนตัวแบบที่ดีของ “ศีลเดน เปน
งาน ชาญวิชา” ภายใตเงื่อนไขการถือศีลและลดอบายมุข 3 ประการ (ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ และไมเลน
การพนัน) ตลอดจนการประพฤติตนตามปฏิญญาชาวนาคุณธรรมที่มีผูสนใจในทุกระดับ ใหความสนใจ
ไปศึกษาดูงานและจัดทําเอกสารเผยแพรอยางตอเนื่อง 16
6.3) ไดตัวแบบของ ระบบการผลิตและการคาขาว ที่ชาวนาผูปลูกขาวมีกระบวนการ
ตัดสินใจภายใตเครือขายชาวนา ดวยตนเอง และสามารถพิสูจ นใหเห็น วา ดวยกระบวนการดังกลาว
ชาวนาสามารถแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําโดยไมตองขอความชวยเหลือจากรัฐ ซึ่งในทิศทางดังกลาว
ยอมจะนําไปสูการพัฒนาเปนระบบการคาอยางเปนธรรม (Fairtrade) ในอนาคต
6.4) ชาวนาไดรับรูขอมูลขาวสาร และปรับแนวคิดในสวนที่เกี่ยวกับการจําหนายขาว
ภายใตการสรางพลังความรวมมือ
6.5) เกิดเปนศูนยเรียนรู ชาวนาคุณธรรม เพื่อการเผยแพรสูสาธารณชน และการพัฒนา
เปนสังคมความรูในวงกวางในอนาคต
7) ขอคนพบจากการวิจัย
7.1) ความสําเร็จของกลุม ตองมีปจจัยเริ่มตนจากการที่สมาชิกกลุมมีอุดมการณ/คานิยม
รวม มีเปาหมายรวม ไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ มีพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ที่ไดรับความไววางใจจากกลุม
และพรอมที่จะทํางานรวมกันภายใตแผนงานที่เห็นชอบตรงกัน
7.2) คุณธรรมเปนทุนที่มีอยูในคนทุกคน เมื่อมีโอกาสนํามาใชในวิถีชีวิต ไมวาจะเปน
วงเรียนรู การทํางานรวมกัน ยอมเปนปจจัยสนับสนุนที่จะชวยใหทุกฝาย มองความสําเร็จของภาพรวม
ไดมากขึ้น ดวยวิธีนี้ควรจะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสหกรณ
7.3) ผูบริโภคในสังคมไทย ใหความสําคัญกับการซื้อสินคาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม การ
รวมกลุม การทําความดี และยินดีใหราคาที่สูงกวา
7.4) ผูนําความคิดที่มุงมั่นทุมเท เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
กลุม และมีความจําเปนที่ตองใหผูนําเขาถึงระบบสารสนเทศสหกรณที่เกี่ยวของกับภารกิจ เพราะจะชวย
ให การพัฒนากลุม บรรลุความสําเร็จไดจริงยิ่งขึ้น
7.5) ปจจุ บัน หน วยงานรัฐ และบริ ษัทเอกชน มีเปน จํานวนมากที่ทํางานซ้ําซอนกัน
บางโครงการมีลักษณะของการไปขอการสนับสนุน/ชวยเหลือ ใหกลุม/องคกรทํางานใหมากกวาไปให
การสนับสนุนแกกลุม/องคกร

3.5 เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ
1) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ
16
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การดํ าเนิ น การโครงการเครื อขายทองเที่ย วชุมชนเชิงอนุ รั ก ษ ถือเปน การต อชุด การ
ดําเนินการ ภายใตชุดโครงการวิจัย “การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรในพื้นที่ 9 จังหวัด” และชุดโครงการ
“การขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” โดยในชวงเริ่มตนโครงการในป 2548
– 2549 กลุมในชุมชนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได เขามามีสวนรวมในฐานะเปนภาคีพันธมิตรของ
เครือขายฯ จํานวนทั้งสิ้น 12 กลุม ไดแก กลุมบางเตยใต กลุมลําภี (บานชางนอน) กลุมทุงมะพราว (บาน
เกาะนก) กลุมบานสามชอง กลุมบานบางทอง (บานนาใน) กลุมปากพู กลุมในโตน กลุมทุงคานทอง
กลุมออมทรัพยสามชอง กลุมผูเลี้ย งสุก รบานน้ําเค็ม กลุมเกษตรกรบางนายสี และกลุมผูเลี้ย งปลาใน
กระชังบางวัน โดยภาคีพันธมิตรชุมชนเหลานี้เขามารวมมือกันเปนเครือขายในการขับเคลื่อนภารกิจ การ
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษของกลุม ซึ่งมีตนทุนทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่
เปนเสนหดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยเปาหมายของเครือขายนั้น มุงเนนไปที่การรวมมือกัน
เพื่อใหมีวงเรียนรูรวมกันที่จะนําไปประยุกตในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวของตนใหมีประสิทธิภาพใน
เชิงธุรกิจและยังคงอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน
อยางไรก็ตาม ภายหลังสิ้นสุดโครงการในป 2549 ไดมีภาคีเครือขายบางกลุมถอนตัวไป
ดวยสาเหตุสําคัญ ดังนี้
· ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด และมูลนิธิคีนัน
· ขาดการรวมเวทีเครือขาย
· เกิดการควบรวมกลุม ระหวางกัน
· เปาหมายไมตรงกับเปาหมายของเครือขาย
· ระยะทางไกล ติดตอประสานงานกับเครือขายไมสะดวก เนื่องจากมีคาใชจายสูง
ในชวงของการติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายของทีมประสานงาน
กลาง ช ว งป 2550 พบว า แกนนํ าเครื อข า ยยั งคงเกาะกลุ มกั น อย า งเหนี ย วแน น และมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเครือขายอยางตอเนื่อง ที่สําคัญ ผูนํากลุมธุรกิจทองเที่ยว มีความกระตือรือรน ที่จะ
ขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวของเครือขาย ในลักษณะของการสรางพลังความรวมมือ เพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเปนไปอยางยั่งยืน เกิดผลดีตอนักทองเที่ยวและชุมชน กอปรกับ
ทีมวิจัยก็ใหการติดตามการดําเนินงานของเครือขายอยางตอเนื่อง ดังนั้น ทางทีมประสานงานกลาง จึงได
จัดเวทีกําหนดโจทยวิจัย ของโครงการภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ และ
การคาที่เปนธรรม” ขึ้นเปนการดําเนินการโครงการในระยะที่ 3 อีกครั้ง
2) วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1) พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ เพื่อการดําเนินการธุรกิจอยางยั่งยืน
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2.2) หาแนวทางในการขยายผลเครื อ ข า ยท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง อนุ รั ก ษ ใ นกลุ ม
ผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย
2.3) การพัฒนาฐานขอมูล การทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน
2.4) หาแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ
3) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ย วภายใตเครือขายฯ มีกระบวนทัศน ดานการบริหาร
จัดการธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม
3.2) เกิดเปนเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี
3.3) ไดฐานขอมูลการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรภายใตเครือขาย
เพื่อประโยชนสําหรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเหมาะสม
3.4) ขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนของรัฐ สําหรั บธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษที่เหมาะสม
3.5) การเตรียมการสําหรับการพัฒนาไปสูการเชื่อมโยงเครือขายทองเที่ยวกับพันธมิตร
ในตางประเทศ ในลักษณะระบบสหกรณเชิงคุณคา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางเปนธรรม
4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) เกิดเปนระบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ที่สรางความเปนธรรมแกผูประกอบการ
ที่เปนคนในชุมชน
4.2) การเปด โอกาสใหผูประกอบการที่เปนคนในชุมชนไดเขามามีสวนรว มในศูน ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ธุรกิจทองเที่ยวและรวมมือกันดําเนินงานในรูปของเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษอยางยั่งยืน
5) กระบวนการวิจัย
การดําเนินการวิ จัยนั้ น ทีมวิจั ยใชกลไกของคณะกรรมการเครือขายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมซึ่งมีการดําเนินการ ดังนี้
· การจัดเวทีประชุมคณะกรรมการ ทุกวันที่ 4 ของเดือน
· การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใตการสนับสนุนของทีมวิจัยและหนวยงานพันธมิตร
· การจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานของเครือขาย ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
· การจัดกิจ กรรมแสดงบทบาทสมมุติเปนนักทองเที่ยวอย างนอยปละ 1 ครั้ ง เพื่อให
เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและผูสนใจ
· รวมกับสถาบันการศึกษา จัดการเรียนรูแกกลุมในเครือขาย
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6) ผลการวิจัย
6.1) เครื อขายทองเที่ย วชุมชนเชิงอนุรั ก ษ จั งหวั ด พังงา ประกอบด วยกลุมทองเที่ย ว
ชุมชน จํานวน 8 กลุม เชน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก กลุมบานสามชองโฮมสเตย
การบริ หารจัด การเครื อขายฯ เปน ไปภายใต ค ณะกรรมการบริ หารเครื อขาย ที่มี
กรรมการ 13 คน มีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน สวนการบริหารจัดการ ในระดับกลุม
ธุรกิจนั้นก็จะดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริการเชนเดียวกัน โดยมีกรอบทิศทางการดําเนินงานของ
เครือขายเขียนในรูปของวิสัยทัศน ดังนี้
“เปนเครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน บนพื้นฐาน
การอนุรักษและการมีสวนรวม”
6.2) แผนทิศทางและแผนธุรกิจ
การจัดทําแผนทิศทางและธุรกิจของเครือขายและกลุมทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ
มีเจตนารมณ ที่จะสรางกระบวนการเรียนรูแกผูประกอบการของกลุมและเครือขายไดเขาใจถึงสถานะ
ของธุร กิจ ทองเที่ ย วชุมชนฯ คูแข งขัน และกระบวนการบริ หารจั ด การธุร กิจ ทองเที่ย วในทิศทางที่
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว/ตลาด แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ และ
วิธีชุมชนไดอยางยั่งยืน
หลังสิ้ น สุด โครงการ กลุมธุร กิจ ทุก กลุม ได มีแ ผนธุร กิจ ของกลุม ภายใต ค วาม
รวมมือของ ทีมวิจัยและศูนยบมเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคนิคพังงา17
6.3) การจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวของเครือขายฯ
การจั ด ทําโปรแกรมการทองเที่ย วของเครื อขาย นั บว าเปน ผลลัพธที่เกิด จากวง
เรี ย นรู ข องเครื อขายฯ กําหนดกิจ กรรมของนั ก ท องเที่ย วและกลยุ ทธก ารตลาด โดยโปรแกรมการ
ทองเที่ยว ไดจัดทําขึ้นภายใต โครงการทดลองของเครือขายและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญการทองเที่ยว
จึงเกิดเปนโปรแกรมขึ้นมา 18
6.4) เกิดเปนสังคมเรียนรู ในกลุมของผูประกอบการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ซึ่งจะมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนของการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยางยั่งยืน
7) ขอคนพบจากการวิจัย
7.1) เครื่องมือที่เหมาะสมในการใชในการใหความรู และปรับกระบวนทัศนแกผูนํากลุม/
องคกร ไดแก กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ภายใตการสนับสนุนของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจะชวยบูรณาการ
ความรู และขอ มูลขา วสาร ของบริ บทในชุมชนที่ เปน ที่ตั้ งของกลุม/ชุ มชน และบริ บทของสังคมที่
17
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เกี่ยวของในระดับตางๆ ซึ่งจะชวยเสริมพลังแกผูนํากลุม/ชุมชน ในการบริหารจัดการกลุม/ชุมชน ได
อยางเทาทันเหตุการณ
7.2) ในปจ จุ บั น มีห น ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนใหก ารสนั บสนุ น การจั ด ตั้ งและ
ดําเนินงานเครือขายเปนจํานวนมาก แตสวนใหญมักจะเปนไปเพื่อเปาหมายในการใหการสนับสนุน การ
ทํากิจ กรรมตามที่กําหนดไว ในโครงการเทานั้ น มิได มองไปถึงผลประโยชนข องเครื อขายที่พึงมีต อ
ปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของแตอยางใด แนวทางที่ผูประสานงานและทีมวิจัยไดประยุกตใชในการขับเคลื่อน
การวิจั ย จึงมุงไปที่ชองว างที่เกิดขึ้น จากโครงการตางๆ เพื่อเปด ประเด็น ในการเสริ มหนุ นใหได เกิด
ประโยชนแกคนในชุมชนและภาคีควรพิจารณาในการเขาไปมีสวนรวมในโครงการใดๆ ในลักษณะทีจ่ ะ
เกิดประโยชนตอกลุม/องคกร และชุมชนอยางเปนรูปธรรม

3.6 เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
1) ทุนที่มีอยูเดิมกอนเริ่มโครงการ
การดํ าเนิ น งานของที มวิ จั ย การเชื่ อมโยงเครื อขายในพื้นที่จั งหวั ดร อยเอ็ด ภายใต ชุ ด
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดผลลัพธการวิ จัยเปนเครือขายที่ใชชื่อ
“แคนดู โมเดล จังหวัดรอยเอ็ด”19 ซึ่งเปนลักษณะของเครือขายลักษณะที่มีแกนนํา (Dominated network)
โดยมีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนแกนนําและมีภาคีเครือขาย ประกอบดวย สหกรณการเกษตร
โพนทอง จํากัด สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด และกลุมเกษตรกรทํานา ในจังหวัดรอยเอ็ด
ในการติดตามประเมินผลเครือขายของทีมประสานงานกลางในระยะเวลาหลังสิ้นสุด
โครงการ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 พบว า กระบวนการดําเนินงานของเครื อขายยังคง
เปน ไปอย างต อเนื่ อง และขยายผลกอใหเกิดภาคีเครื อขายในวงกว างขึ้น โดยมีภ าคีเครื อขายเปน ทั้ง
ภาคเอกชน ที่เขามาเชื่อมโยงภารกิจดานการตลาด อีกทั้งสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ไดทําหนาที่
เปนแมขายในการรวบรวมขาวเปลือกมาแปรรูปบรรจุหีบหอ และจําหนายใหแกสหกรณการเกษตรและ
สหกรณประเภทอื่น ๆ จนเปน ที่ยอมรั บและเชื่อถือ และกระจายผลผลิต ขาวสารไปใหหลายชองทาง
การตลาดทั้งในขบวนการสหกรณ และกลุมธุรกิจคาปลีกตางๆ เชน เดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน
ขอมูลที่ไดจากการประชุมเวทีแลกเปลี่ย นเรี ยนรู 4 ครั้ ง ในชว งป 2550 พบว า ปจจั ย
สภาพแวดลอมภายในของสหกรณ มีจุดแข็งหลายประการไดแก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มี
ความเชื่อมั่น ไว วางใจในตั วผูจัด การสหกรณ การเกษตร และใหการสนับสนุ นเชิงนโยบายอย างเปน
กระบวนการ สําหรับตัวผูจัดการสหกรณการเกษตรนั้น เปนผูที่มีจิตวิญญาณสหกรณ มีความมุงมั่นทุมเท
เสียสละ และมีกรอบคิดการพัฒนาสหกรณไปในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา ซึ่งยากที่
จะมีปรากฏในตัวผูจัดการสหกรณการเกษตรโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังเปนจุดออน คือ ฝายบริหาร
19
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จัดการยังขาดกรอบคิด ทักษะ และประสบการณในการบริหารความเสี่ยงดานธุรกิจ ซึ่งจําเปนตองไดรับ
การเพิ่มพูนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และภาพลักษณของสหกรณการเกษตร
และการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายธุรกิจ “แคนดูโมเดล” เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน
ปจจุบันเครือขายแคนดูโมเดล ไดขยายกิจกรรมความรวมมือในระหวางภาคีเครือขายใน
เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวแกสมาชิกสหกรณดวยการใชปุยชีวภาพ ตลอดจนการดําเนินโครงการ
สวัสดิการตางๆ โดยทั้งแกสมาชิก คนในครัวเรือนสมาชิก ตลอดจนใหการสนับสนุนแกชุมชนในละแวก
ขางเคียงของสหกรณอยางสม่ําเสมอ จึงเห็นไดวาสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนสหกรณที่มี
ทุน ทางมนุ ษ ย ทุน ทางเศรษฐกิจ และทุน ทรั พยากรอยู ใ นระดั บที่ ควรได รั บการหนุ น เสริ มใหเปน
สหกรณแมขายที่จะนําพาภาคีเครือขายใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูระบบสหกรณที่มีคณ
ุ คา ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 โดยเนนไปที่การเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาระบบการผลิต และการคาขาวอย างเปนธรรม โดยการดํ าเนินการดังกลาวเปน ไปภายใตค วาม
เห็นชอบของคณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ การเกษตรเกษตรวิสัย ที่จะดําเนินการโครงการความ
รวมมือกับสถาบัน วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางต อเนื่องเปน เวลา 3 ป 20ซึ่งมี
รายละเอียดในการดําเนินการโครงการวิจัยในระยะที่หนึ่ง ดังนี้
2) วัตถุประสงคการวิจัย
2.1) เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจ ตามแนวทางของเครือขายคุณคาและการคาที่
เปนธรรม ที่มีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนแกนนํา
2.2 ) เพื่อหาเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการของเครือขาย และการลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ
3) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) ตัวแบบสําหรับการเชื่อมโยงธุรกิจขาวหอมมะลิ ภายใตหวงโซอุปทาน
3.2) ตัวแบบเครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ
ขาวหอมมะลิ
3.3) ตั ว แบบการบริ ห ารจั ด การ ของเครื อข ายธุ ร กิ จ ขา วหอมมะลิ บนแนวทางของ
เครือขายคุณคาสูระบบการคาที่เปนธรรม
4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) ผูนําสหกรณที่เปนภาคีเครือขายฯ มีทักษะและประสบการณ ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจขาวหอมมะลิ ที่คํานึงถึงความเสี่ยงและการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ภายใตสภาพแวดลอมที่แขงขัน
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4.2) เปนแกนนําการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ โดยการ
เชื่อมรอยหวงโซอุปทานตามแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
5) กระบวนการวิจัย
กระบวนดําเนินการวิจัยของโครงการ เปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยซึ่งอาจสรุปใหเห็น
ไดดังรูปที่ 3.7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.1) การจั ดเวทีแลกเปลี่ย นเรีย นรู เพื่อสรางความเขาใจในกรอบการดํ าเนิน การวิ จั ย
ตลอดจนการใหความรู การสรางการมีสวนรวมในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขาย
โดยการดําเนินการจะเปนไปภายใตทีมที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการโซอุปทาน ฯลฯ
5.2) การขับเคลื่อนการดําเนินการเครือขายฯ โดยใชกลไกของคณะกรรมการบริหาร
เครือขายภายใตแผนการดําเนินงานเครือขายโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
5.3) การประสานงานกับ หน ว ยงาน/ภาคีพั น ธมิ ต ร เพื่ อการขั บเคลื่อ นภารกิ จ ของ
เครือขาย ทั้งดานการสงเสริมการผลิต การตลาด การสรางตราสินคา ฯลฯ
5.4) การเจรจาธุรกิจ เพื่อเปดชองทางการตลาดใหม
5.5) การจัดบูทเพื่อจําหนายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาที่พัฒนาขึ้นมา

รูปที่ 3.7 กระบวนการวิจัย เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย

6) ผลลัพธจากการวิจัย
6.1) เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย เปนรูปแบบของเครือขายความรวมมือระหวาง
ภาคีเครือขายที่เปนสหกรณการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร ยโสธร บุรีรัมย
และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น 16 สหกรณ โดยมีกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทํา
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กรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายฯ และไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทยสูสากล” และกําหนดกรอบภารกิจของเครือขายไว 5 ประการ คือ
ก) การส ง เสริ ม การผลิ ต เพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ลดต น ทุ น การผลิ ต และพั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตขาวแกสมาชิกสหกรณ
ข) การรวบรวมผลผลิต เพื่อใหเกิดการใชวัสดุ อุปกรณของภาคีใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในลักษณะของกงสี
ค) การแปรรูป เพื่อสนองความตองการของตลาด และสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
ง) การตลาด/พัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสรางแบรนดใหแก ผลิตภัณฑของเครือขาย
จ) การวิ จั ย และประเมินผลและการพัฒ นาคน เพื่อใหมีขอมูลปอนกลับสําหรั บ
พัฒนาการดําเนินงานของเครือขาย
โดยปจจุบันไดมีการจัดประกวดและใชตราสัญลักษณของเครือขายฯ เพื่อใหเปนที่
ประจักษในการกอเกิดของเครือขายและผูที่เกี่ยวของ
6.2) แบรนด “ขาวเกิดบุญ”
เปนผลลัพธการสรางตราสินคาของเครือขายฯ ภายใตกระบวนการเรียนรูของภาคี
เครือขายเมื่อนําตราสินคา ในการพัฒนาชองทางการตลาดใหมและขับเคลื่อนไปสูการคาที่เปนธรรมใน
อนาคต
การเปด ตั ว ตราสิ น ค า “ข าวเกิ ด บุญ ” ได ดํ า เนิ น การในงานวั น เกษตรแห งชาติ
ระหวาง 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดนําถุงขาวเกิดบุญ ถวาย
แด ส มเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี และได เ ป ด บู ท นิ ท รรศการ
กระบวนการดําเนินการวิจัยของโครงการเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย และบูทจําหนายสินคาใน
งานตลอด 7 วัน ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนจํานวนมาก สามารถจําหนายขาวเกิดบุญได
ทั้งสิ้น 9 ตัน21
6.3) การเปดชองทางการตลาดใหม
ปจจุบันกระบวนการวิจัยภายใตการขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารเครือขาย
และทีมวิ จัย อยูใ นระหวางการเจรจาธุรกิจเพื่อนําขาวเกิด บุญ บรรจุถุงพลาสติ กขนาด 500 กรั ม เพื่อ
จําหนายในชั้นวางสินคาของ 7-Eleven และการจําหนายขาวหอมมะลิเพื่อใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ
Fozen food ของบริษัท ซีพี ออลล (จํากัด) มหาชน
6.4) ตัว แบบขอบังคับสําหรั บการดํ าเนิ น งานเครื อขายคุณ คา ซึ่งอยู ใ นระหว างการ
นําไปใชทดลอง สําหรั บเครื อขายคุณ คาขาวหอมมะลิสหกรณไทย โดยจะชว ยลดความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการธุรกิจของสหกรณและภาคีพันธมิตรไดในอนาคต
21

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th
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6.5) ตัวแบบการบริหารจัดการของเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย ซึ่งจะกอใหเกิด
ความรวมมือและนําไปสูการพัฒนาระบบการคาที่เปนธรรมในอนาคต (รูปที่ 3.8)

* •

•
•
•

ที่ประชุมใหญภาคี
ผูตรวจสอบกิจการ
- สกก.บรบือ จก./สกก.นางรอง จก.

คณะกรรมการบริหารเครือขาย

ทีมกลยุทธ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
สงเสริมการผลิต
แปรรูปและขนสง
สกก.พิมาย จก.
ชุมนุมฯบุรีรัมย จก.
สกก.สุวรรณภูมิ จก.
สกก.กระสัง จก.
สกก.กระสัง จก.
สกก.ปราสาท จก. คณะทํางาน
รวบรวมผลผลิต
สกก.เกษตรวิสัย จก.

ผจก.เกษตรวิสัย
ผจก.พิมาย (จัดทําบัญชี)
ผจก.ปราสาท
ผจก.ชุมนุมบุรีรัมย

ที่ปรึกษา

คณะทํางานเฉพาะกิจสรางแบรนดเกิดบุญกับ 7-eleven *

คณะทํางานการตลาด/
พัฒนาผลิตภัณฑ
สกก.ปราสาท จก.
สกก.เกษตรวิสัย จก.
ชุมนุมบุรีรัมย จก.
สกก.พิมาย จก.

คณะทํางาน R/D
การประเมินผล
/การพัฒนาคน
ทีมกลยุทธ

รูปที่ 3.8 โครงสรางการบริหารงานเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
7) ขอคนพบ
การรวมพลังกันกอตัวเปนเครือขายธุรกิจของสหกรณการเกษตรอยางมีแบบแผน และมี
กระบวนการทํางานรวมกันเพื่อใชโครงสรางพื้น ฐาน และวัสดุอุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
ควบคูกับการวางแผนการดําเนินงานใหบริการแกสมาชิกตั้งแตกระบวนการผลิต จะเปนแนวทางสําหรับ
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ ที่เปนทางเลือกสําหรับการชวยแกไขปญหาราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา อยาง
ไดผล

3.7 เครือขายคุณคาผลไม
1) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ
จั งหวั ด จั น ทบุ รี เกษตรกรสว นใหญ ประกอบอาชีพทํ าสวนผลไม เชน เงาะ มังคุ ด
ลองกอง สละ ทุ เรี ย น เป น ต น ที่ ผ านมาการทํ าสวนผลไมข องเกษตรกรยั ง ประสบกับ ปญ หาด า น
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การเกษตรอยูตลอดเวลา และสงผลกระทบตอการดํารงชีพ เพราะสถานการณราคาผลไมมีแนวโนมตกต่าํ
อยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากปญหาปริมาณผลไมในชวงระยะเวลาที่ผลผลิตมีปริมาณออกสูตลาดเปนจํานวน
มาก (Peak) และมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจํากัด ประกอบกับขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว เมือ่ พน
กําหนด (ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม) ก็จะทําใหผลผลิตเกิดความเสียหาย ดังนั้นเกษตรกรจึงเรง
เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไมคํานึงถึงการจัดการคุณภาพสงผลทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมีสาเหตุมาจาก
ตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรมีไมเพียงพอ ในชวงผลไมกระจุกตัว เกิดภาวะผลไมลนตลาด สงผล
ตอราคาผลไมตกต่ํามาโดยตลอด
จากปญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปพบวา เกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมในการเพาะปลูก/
ผลิตผลไมแบบตามใจตนเอง หรือมีการเพาะปลูก/ผลิตผลไมแบบหลากหลายชนิดปลูกสลับชนิดในพื้นที่
เดี ยวกัน และเกษตรกรมักใชก ลไกด านราคามาเปนตั วกําหนดในการตั ดสินใจเพาะปลูก /ผลิต ผลไม
เพราะเมื่อผลไมชนิดใดราคาตกต่ําเกษตรกรก็จะทําการโคนทิ้งแลวหันไปเพาะปลูก/ผลิตผลไมที่มีราคา
สูงกวาในขณะนั้นแทน โดยไมมีการวางแผนการเพาะปลูก/ผลิตผลไมและการจัดการอยางเปนระบบ ซึ่ง
เกษตรกรมักไมคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนและระยะเวลาในการเสียโอกาส ซึ่งพฤติกรรมในการเพาะปลูก/
ผลิตผลไมลักษณะนี้ยอมไมกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพราะสถานการณ
การเพาะปลูก/ผลิต ผลไมลักษณะนี้ ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางตลาดและวางแผนการตลาดได
สงผลตอภาวะราคาผลผลิตที่ขึ้นกับอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของผลไมในแตละชนิด
นอกจากนั้น เกษตรกรยังประสบกับปญหาที่เกิดจากสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา อาทิ ภัยธรรมชาติ (ภาวะภัยแลง, ฝนตกชุก) และตนทุนการผลิตที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง อาทิ ปุย เคมีเกษตร วัสดุอุปกรณการเกษตร รวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิง ประกอบกับผลกระทบ
จากการฉุดราคาของผลไมที่ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด และผลไมนําเขาจากตางประเทศที่
มีราคาถูกกวา ลวนสงผลตอปญหาราคาผลผลิตที่เกษตรกรไมสามารถหลีกเลี่ยงได เกษตรกรสวนใหญจงึ
มัก ประสบกับการขาดทุนต อเนื่อง ทําใหจํ าเปนต องกูยื มเงินจากสถาบัน การเงิน, สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ) หรือแมกระทั่งกูยืมเงินนอกระบบ กอใหเกิดปญหาหนี้สินที่ไมสามารถสงชําระคืนไดเกิดขึ้น
ซึ่งสงผลกระทบตอภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยใหสหกรณการเกษตรเปนสวนหนึ่งใน
การแกไขปญหา ภายใต อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ โดยการชวยเหลือตนเองดว ยการให
ความรู ความเขาใจแกสมาชิกสหกรณ/เกษตรกรในการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด ตั้งแตการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การบรรจุ และ
การขนสงผลผลิตจากฟารมถึงจุดรวบรวม ในชวงแรกจากการศึกษา พบวา พฤติกรรมของเกษตรกรใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดมีวิธีการที่ทําใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการขาดความรู ความ
เขาใจในการจัดการคุณภาพของเกษตรกร เชน การใชอุปกรณในการเก็บเกี่ยวมังคุดที่ไมเหมาะสม โดย
เกษตรมักจะใชตระกรอสอยมังคุดใสลงในยามซึ่งทําจากผาหรือถุงปุย แลวบรรจุใสเขงซึ่งทําจากหวายไม
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ไผ ทําใหมังคุดเกิดรอยบุบจากการกดทับ หรือหูฉีกขาดจากการบาดของเขงหวาย ทําใหมังคุด ไมได
คุณภาพตามที่ตลาดตองการกลายเปนสินคาตกไซส ทั้งที่เกษตรกรมีการดูแลกระบวนการผลิตอยางดี
ตลอดชวงระยะเวลาการผลิต แตกลับมาเกิดความเสียหายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการขนสง ดังนั้น
สิ่งเหลานี้จึงเปนสิ่งที่ตองเรียนรู แลกเปลี่ยนและพัฒนารวมกัน เพื่อใหเกษตรกรไดมีความรู ความเขาใจ
ในการผลิตผลไมคุณภาพ โดยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดวยการเปดเวทีเตรียมความพรอมกอนการ
รวบรวมผลผลิต เพื่อแลกเปลี่ย นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพผลผลิต ร วมกัน โดยมุงเน นใหมีก าร
รณรงคใหสมาชิก/เกษตรกรเขาใจในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมและถูกตองเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลผลิตมังคุด ซึ่งมีการคัดแยกเกรดผลผลิต
ตามความตองการของตลาด หมายความวา สมาชิก/เกษตรกรจะไดรับราคาตามเกรดคุณภาพผลผลิตของ
ตนเอง คณะวิจัยมองเห็นวาสหกรณการเกษตรมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรเพาะปลูก/ผลิต
ผลไมเปนหลัก จึ งได ศึกษาแนวทางในการสงเสริมธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไม ซึ่งเปนบทบาท
หนาที่สําคัญของสหกรณการเกษตรที่จะตองมีการพัฒนาเพื่อประโยชนสูงสุดที่สมาชิกจะไดรับจากการ
รวมกลุมกันจัดตั้งเปนสหกรณขึ้นมา ดังนั้นการพัฒนากระบวนการจัดการผลไมใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
และการสรางเครือขายเพื่อใหไดผลไมคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด ซึ่งผลไมคุณภาพยังเปนที่
ตองการของตลาดจํานวนมาก และในสวนผลผลิตที่เหลือสามารถสงเสริมใหทําการแปรรูปผลผลิตได
ตอไป
เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญ มีศักยภาพในดานการผลิตผลไมคุณภาพ เพียงแต
ตองมีการสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรไดมีความเขาใจและมองเห็นทิศทางที่ชัดเจน ในอนาคตเรื่อง
การวางแผนการผลิตตองใหสัมฤทธิ์ผล, ตองปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติเกษตรกรในการเพาะปลูก/ผลิต
ผลไม, มีการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ สรางเครือขายกลุมผูผลิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพ, มีการวางแผนการเพาะปลูก/ผลิตพืชหลัก พืชรองและการจัดการอยางเปนระบบ, มี
การมองตลาดนําการผลิต, มีการจัดการผลไมคุณภาพตามความตองการของตลาดตลอดสาย ทั้งเกรด
คุณภาพตลาดสงออกตางประเทศ, เกรดคุณภาพตลาดภายในประเทศ จนถึงเกรดตลาดแปรรูป ซึ่งใน
จังหวัดจันทบุรี มีผูประกอบการลงทุนในเรื่องตลาด Fresh Shield และการแปรรูปขนาดใหญ ซึ่งเห็นวา
นาจะสรางฐานการผลิตและการตลาดคอนขางมาก นาจะเปนโอกาสที่จะพัฒนาตลาดผลไมคุณภาพให
เติบโตได เมื่อเกษตรกรมองเห็นชองทางการตลาดที่ชัดเจน เกษตรกรก็จะมีความมั่นใจในการผลิตผลไม
ใหไดคุณภาพ
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของเครือขาย
คุณคาผลไม จะเกิดจากการเรียนรูและคนหาเพื่อใหเกิดตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพที่สงผลตอความ
ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความคิด ความตองการของเกษตรกรผูผลิต โดยมีสหกรณการเกษตรพรอมทีจ่ ะเขาใจใน
ขบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จากทุกฝายที่เกี่ยวของตกลงรวมกัน ระหวางเกษตรกร สมาชิก สหกรณ
การเกษตร ผูมีสวนเกี่ยวของ และทีมวิจัย เพื่อใหเกิดรูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายผูผลิตผลไม
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คุณภาพ เชื่อมตอการดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไมคุณภาพของสหกรณที่จะใชรูปแบบในการ
สงเสริม แนะนํา เปนแนวทางสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการชวยเหลือตนเอง ตามอุดมการณ วิธีการ และ
หลักสหกรณ เพราะที่ผานมาการพึ่งพา นโยบายภาครัฐฯ เชน การแทรกแซงราคา การประกันราคา การ
พยุงราคา ฯลฯ ไมทําใหการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางแทจริง หากราคาไมตกต่ํารัฐก็จะไมมี
นโยบายดําเนินการ
การเรีย นรูที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่จะกอใหเกิดการเปลี่ย นแปลง ซึ่งเปน การเรี ยนรูการ
เปลี่ย นแปลงที่มาจาก “ขางใน” ไมใ ชใ หใครมาหยิ บยื่ นหรื อยั ด เยี ย ดให น าที่จ ะไดแนวความคิด ที่
หลากหลายแลวนํามาสรุปเปนรูปแบบสูการปฏิบัติ เกิดจากจิตวิญญาณในการที่จะรวมกันแกไขปญหา
โดยมีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการเรีย นรูเชน นี้
ผูวิจัยคิดวาจะทําใหเกิดจิตสํานึกใหม ใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตผลไมคุณภาพ จน
ทําใหสามารถเปนต นแบบในการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการผลิตและการจัด การดานการตลาดของ
สหกรณ ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญ ที่จะทําใหเกิดการผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูระบบการตลาดและ
การคาที่เปนธรรม นําไปสูก ารแกไขปญ หาราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมีเกษตรกรสมาชิก และสหกรณ
การเกษตร เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาของจังหวัดจั นทบุรี และหน วยภาครัฐจะสามารถใชเปน
แนวทางในการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางยั่งยืน
ในการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ จะมุงเนนไปที่สมาชิกสหกรณที่มีการ
เพาะปลูกมังคุดและเงาะ ในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ
จํากัด เปนแมขายในการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจผลไมภายใตโซอุปทาน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไมที่เกิดจากการรวมกลุมของเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะรวมมือ
กันสรางสังคมเรียนรูสูการพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพและพัฒนาสรางเครือขายทางธุรกิจภายใตโซ
อุปทานเพื่อนําไปสูระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม ตอไปในอนาคต
2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อสร างตัว แบบการทําสวนผลไมคุณ ภาพของเกษตรกร ภายใต เครื อขายของ
สหกรณการเกษตร
2.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ ผลไมภายใตโ ซอุปทานที่มีสหกรณ เปนแมขายที่จ ะ
กอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรชาวสวนผลไมอยางยั่งยืน
2.3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามวัตถุประสงคขอ 1 และ 2
และขอเสนอสําหรับแนวทางการสงเสริมจากภาครัฐ
3) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) ตัวแบบการทําสวนผลไมคณ
ุ ภาพของเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ
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3.2) เกิด กลุมผูผลิต ผลไมคุณ ภาพภายใต เครื อขายธุร กิจ รวบรวมผลไมคุณ ภาพของ
สหกรณการเกษตร
3.3) ตัวแบบสําหรับการเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ
ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
3.4) ขอเสนอสําหรับแนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตร
ตาง ๆ
4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) เกษตรกรชาวสวนผลไม และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องการ
ผลิตผลไมคุณภาพและเขามาเปนสมาชิกในเครือขายผลไมที่มีสหกรณเปนแกนนํา
4.2) เกษตรกรและสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการสามารถยกระดับการผลิตผลไมให
มีคุณภาพ
4.3) สหกรณมีแนวทางในการบริหารจัด การธุรกิจผลไมที่มีประสิทธิภาพยั่ งยืน ใน
ทิศทางของการสนับสนุนระบบการคาที่เที่ยงธรรม
5) กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ มุงเนนรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม
(Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม เพื่อคนหา
คุณคาที่มีอยูในตัวตนของผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยทุกฝาย กระตุนใหเกิดความกลาที่จะแสดงออกทาง
ความคิด ความรูสึกที่เปนตัวตนที่แทจริง เกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน เขาใจและเขาถึงปญหาจาก
ความต องการที่แทจ ริง เกิดการรว มกันระดมความคิด ในการหาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และ
รวมกันพัฒนาเพื่อใหเกิดรูปแบบ (Model) การสรางเครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขาย
ธุร กิจรวบรวมผลไมคุณภาพ ภายใต การจัด การโซอุปทานที่มีสหกรณ เปน แมขาย เพื่อใหบรรลุต าม
วัตถุประสงคที่ไดตั้งเปาหมายไว

กระบวนการวิ จัยในระยะที่ 1: การเตรี ยมการ ไดกําหนดวิธีการดําเนิ นงานออกเปน
แนวทางปฏิบัติ 8 กิจกรรม ดังนี้
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· กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการ
วิจัย ระหวางทีมวิจัยและสหกรณการเกษตรเปาหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ชี้แจงและสร างความเขา ใจในสาระสําคั ญ ของโครงการวิ จั ย วั ต ถุ ประสงค
ผลลัพธที่คาดหวัง กรอบคิด/กรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจ
รวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน ภายใตการ
จัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
2. เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการวิจัย สมัครใจพรอมที่จะรวม
เดินทางไปดวยกัน เพื่อประโยชนของเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ ชุมชนและสังคมสวนรวม
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเปาหมาย (คณะกรรมการและ
เจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ) ชี้แจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
· กิ จ กรรมที่ 2: การสํ า รวจและคั ด สรรเกษตรกร / สมาชิ ก สหกรณ เ ข า ร ว ม
โครงการวิจัยตามหลักเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว
วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกสหกรณเขารวมโครงการโดยความสมัครใจ
2. เพื่อกําหนดคุณลักษณะกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ตามกรอบแนวทางในการรวมกลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลาง
ในการขับเคลื่อน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/
วิ ธีก าร ที่เหมาะสมในการสํา รวจและคัด สรรเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ ที่ มีค วามสมัค รใจเขาร ว ม
โครงการวิจัย
2. กําหนดคุณลักษณะของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพตามกรอบแนวทางในการรวมกลุม
ผูผลิตผลไมคุณภาพ

· กิจกรรมที่ 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ
และ เกษตรกร/สมาชิกสหกรณเปาหมายที่ไดรับการคัดสรรเขารวมโครงการวิจัย
วัตถุประสงค
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1. เพื่อชี้แจงและสร างความเขาใจในสาระสําคัญ ของโครงการวิ จั ย วั ต ถุประสงค
ผลลัพธที่คาดหวัง กรอบคิด/กรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจ
รวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน ภายใตการ
จัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
2. เพื่อใหเกิดความเขาใจและสมัครใจพรอมที่จะรวมเดินทางไปดวยกัน เพื่อประโยชน
ของเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ ชุมชนและสังคมสวนรวม
3. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ตามความตองการที่แทจริง
4. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวมในการคนหาปญหา อุปสรรคใน
การผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดของเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ
เปาหมาย
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/
วิธีการในการประชุมฯ วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและเกษตรกร/
สมาชิกสหกรณเปาหมาย โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมใน
เวทีฯ จะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ, เกษตกร/สมาชิก
สหกรณเปาหมาย และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
· กิจกรรมที่ 4: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรว มสัญ จร ระหวางผูมีสว น
เกี่ยวของและกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปลี่ย นเรี ยนรู แบบมีสวนร วมระหวางผูมีสว นเกี่ย วของ และ
สมาชิก กลุมผูผลิต ผลไมคุณ ภาพ ในการแลกเปลี่ยนเรี ย นรู องคค วามรู ที่หลากหลายทั้งความรู ด าน
วิชาการ และความรู ประสบการณใ นการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพที่มีอยูในตัว ตน จนเกิดการสราง
“เครือขายการเรียนรู” ในการพัฒนากระบวนการผลิตผลไมใหมีคุณ ภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด
2. เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติในการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพ เกิด
การพัฒ นากระบวนการการจั ดการคุณภาพผลไม นําไปสูรูปแบบการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพของ
เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ
3. เพื่ อค น หากรอบแนวทางในการสง เสริ ม สนั บสนุ น กลุม ผูผลิ ต ผลไม คุณ ภาพ
เชื่อมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการ
ขับเคลื่อน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
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วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/
วิธีการในการประชุมฯ วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสัญจร ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ โดยการ
เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู แบบมีสวนร วม กลุมเปาหมายที่เขารวมในเวทีฯ จะประกอบด วย ทีมวิจัย ,
คณะกรรมการและ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และสมาชิกกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ
· กิจกรรมที่ 5: การเพิ่มพูนองคความรูดานการผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย
ภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานการจัดการคุณภาพผลไมใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจ
ในการผลิ ต สิ น ค า อาหารปลอดภั ย ภายใต ร ะบบการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรดี ที่ เ หมาะสม (Good
Agricultural Practices: GAP)
2. เพื่อส งเสริ ม สนั บสนุ น ให สมาชิก ได เขา สูร ะบบการปฏิบั ติ ทางการเกษตรดี ที่
เหมาะสม (GAP) และไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q-Mark) จากหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลไมของสมาชิก ใหสามารถกําหนดเปนคุณภาพ
มาตรฐานผลไมของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/
วิธีการในการสงเสริม สนั บสนุนการจัดการคุณภาพผลไม ภายใตระบบการปฏิบัติ ทางการเกษตรดี ที่
เหมาะสม (GAP)
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหคําแนะนําในการเขาสูระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรดี ที่เหมาะสม (GAP) เพื่อรั บการตรวจประเมิน ฟาร มของสมาชิก และได รั บการรั บรอง
มาตรฐาน (Q-Mark) จากหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน
3. เพื่อตรวจเยี่ยมฟารม สํารวจและติดตามสถานการณการผลิต ปญหา อุปสรรคใน
การผลิตผลไมของสมาชิกใหเปนไปตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)

· กิจกรรมที่ 6: การเพิ่มพูน องคค วามรู ดดา นการพัฒ นาประสิทธิภ าพการจั ด การ
คุณภาพสินคาจากการศึกษา เรียนรูผานประสบการณตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง
วัตถุประสงค
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1. เพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคาให
สมาชิกมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสินคา สามารถจัดการคุณภาพสินคาใหได
ตรงตามความตองการของตลาดเปาหมาย
2. เพื่อเสริมสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอมูลและประสบการณในการผลิต
ผลไมคุณภาพระหวางกัน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณทั้งดานการผลิตและการตลาด สรางความมั่นใจ
ในการผลิตสินคาคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
3. เพื่อเสริ มสร างและพัฒ นาใหเกิด การเชื่อมโยงเครื อขายการผลิตผลไมคุณ ภาพ
ระหวางสมาชิกผูผลิตผลไมคุณภาพ และเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมของสหกรณการกเษตรในสวน
ของการขยายชองทางการตลาด
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผน
และกําหนดรูปแบบ/กิจกรรม วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ ในการศึกษาเรียนรูผานประสบการณ
ตรงนํ าไปสูก ารปฏิบัติ จ ริ ง เพื่อพัฒ นาประสิทธิภ าพการจั ด การคุณ ภาพสิน คาของกลุมผูผลิต ผลไม
คุณภาพ
2. จัด กิจ กรรมการศึกษา เรี ยนรู ผานประสบการณ ต รงนําไปสูก ารปฏิบัติ จริ ง เพื่อ
เพิ่มพูนองคความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคา
3. ประชุมเชิงปฏิบัติ การแบบมีสว นรว มระหว างผูมีสว นเกี่ยวของ โดยการเปด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมในเวทีจะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการ
และ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และคณะผูรวมเดินทาง
· กิจกรรมที่ 7: การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อสรุปแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจในรูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ
รวบรวมผลไมคุณ ภาพที่มีสหกรณก ารเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน เพื่อนํ าไปสูการดํ าเนิ น
ธุรกิจรวบรวมผลไมและกระจายไปสูคูคาในแตละตลาดเปาหมาย
2. เพื่อใหเกิดความเขาใจแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ
3. เพื่อ ให เกิ ด การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู แบบมีส ว นร ว มในการกํ าหนดรู ปแบบและ
กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย
วิธีการดําเนินงาน
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1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/
วิธีการในการประชุมฯ วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและเกษตรกร/
สมาชิกสหกรณเปาหมาย โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมใน
เวทีฯ จะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ, เกษตกร/สมาชิก
สหกรณแกนนํากลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
· กิจกรรมที่ 8: การเปดเวทีเจรจาการคาเพื่อสรางเครือขายการตลาดธุรกิจรวบรวม
ผลไมคุณภาพของสหกรณ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ
2. เพื่อเจรจาการคารวมกับคูคากลุมเปาหมายเดิม และคูคากลุมเปาหมายใหมเพื่อขยาย
ชองทางการตลาดธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/
วิธีการในการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ
2. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และคูคาในแตละตลาดเปาหมาย เพื่อเจรจาการคา
รวมกับคูคากลุมเปาหมายเดิม และคูคากลุมเปาหมายใหมเพื่อขยายชองทางการตลาดธุรกิจรวบรวมผลไม
คุณภาพของสหกรณ
6.) ผลลัพธจากการวิจัย
ผลที่ได จ ากกระบวนการวิ จั ย ในระยะแรกซึ่งทีมวิ จั ย ใชเวลาดํ า เนิ น การ 6 เดื อน มี
ผลลัพธจากการวิจัย สรุปไดดังนี้
เกิ ด การรวมกลุ ม ผู ผ ลิ ต ผลไม คุ ณ ภาพภายใต เ ครื อ ข า ยที่ มี ส หกรณ ก ารเกษตร
เขาคิชฌกูฏ จํากัด โดยมีเกษตรกรจํานวน 70 รายเขารวมโครงการ ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้
6.1.1. กลุมผูผลิตเงาะคุณภาพ ตําบลคลองพลู จํานวน 20 คน
6.1.2. กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลเคียนทอง จํานวน 20 คน
6.1.3. กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลพลวง
จํานวน 19 ราย
6.1.4. กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ตําบลชากไทย จํานวน 11 ราย
โดยทีมวิจัยไดประสานงานเพื่อจัดเวทีเรียนรูและการศึกษาดูงานในสวนที่จะชวยเพิ่มพูน
ความรู ที่สําคัญไดแก
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- การผลิตสินคาอาหารปลอดภั ยภายใต ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม
(Good Agricultural Practice: GAP)
- สนับสนุนใหสมาชิกขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ได 34 คน
7) ขอคนพบจากการวิจัย
ผลการเรียนรูรวมกันแบบมีสวนรวมภายใตโครงการวิจัยไดเกิดแนวทางในการพัฒนา
แนวคิดที่หลากหลายนําไปสูการปฏิบัติตามความเหมาะสม กระบวนการดังกลาวนํามาซึ่งการยอมรับซึ่ง
กันและกัน การรวมมือกันเปนกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ
ในสวนของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ที่เขามารวมในฐานเปนแกนกลางก็ได
ตระหนักคิดถึงความสําคัญในการสงเสริมกลุมผูผลิตสินคาคุณภาพ และเปนสวนหนึ่งที่จะชวยแกไข
ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา
การเรียนรูรวมกันตามศักยภาพและการปรับตัวของทุกฝายกอใหเกิดใหม ซึ่งเกิดจาก
การประสานพลังที่จะดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
การที่เกษตรกรและสหกรณเรียนรูแนวทางการรวมกลุมการพัฒนาการผลิตควบคูไ ปกับ
การใหก ารสนับสนุ นของสหกรณ ตามความตองการของเกษตรกรอย างแทจ ริง จะทําใหกลุมและ
สหกรณเปนตัวแบบที่จะนําไปสูการดําเนินงานที่ยั่งยืนและสามารถนําไปถายทอดแนวทางการเชื่อมโยง
เครือขายเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอชุมชน
ผูที่จะเขามาเปนสมาชิกของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพตองมีความจริงใจ มุง มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ผลผลิตผลไมคุณภาพ มีการจัดการดานผลผลิต การจัดเก็บของสด และเก็บผลผลิตในชวงระยะเวลาที่
เหมาะสม การคัดแยก การขนสง สําหรับหนาที่ของสหกรณคือการสนับสนุนดานขอมูล รวมรับรูและ
แกไขปญหา รวมตัวหาตลาดและเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด มองประโยชนในระยะยาว ซึ่งจะ
ชวยใหทุกฝายเกิดความเชื่อมั่นในเครือขายสหกรณ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืนตอไป

3.8 เครือขายคุณคามันสําปะหลัง
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินโครงการ
มันสําปะหลังเปนพืชพลังงานชีวมวล ที่สําคัญที่ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่ง
เปนหนึ่งในพลังงานทางเลือกในปจจุบัน ในยุคที่ราคาน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ
สงผลกระทบอยางกวางขวางในภาคการผลิต และการบริโภคของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การผลิตและการใชเอทานอลเพื่อผสมในน้ํามันเบนซินตามแผนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพลังงาน เหงาของมันสําปะหลังยังสามารถใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงไดอีก นอกจากนั้นแลว
มันสําปะหลังยังเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาตางๆ เชน แปงมันสําปะหลัง
กระดาษ ยาเม็ด และอาหารสัต ว เปนต น โดยมีสัดสวนการผลิต มัน สําปะหลังเพื่อใชภายในประเทศ
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ประมาณ รอยละ 15 และเพื่อการสงออกรอยละ 85 (กรุ งเทพธุรกิจ: กันยายน 2550) จากประโยชน
ดังกลาวจึงนับไดวามันสําปะหลังนั้นเปนพืชไรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ในปจจุบันผลผลิตรวมของมันสําปะหลังทั้งประเทศประมาณ 27 ลานตัน แตจากการ
วิเคราะหอุปสงคของมันสําปะหลังพบวาตลาดมีความตองการถึง 32 ลานตันในป 2551 ความตองการ
ของตลาดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปน34 ลานตัน และ 37 ลานตัน ในป 2552 และ ป 2553 ตามลําดับ (กรุงเทพ
ธุรกิจ: กันยายน 2550) และผลผลิตโดยเฉลี่ยตอไรของมันสําปะหลังของประเทศอยูที่ประมาณ 3 ตั น
(ขอมูลจากกรมการคาตางประเทศ) ซึ่งยังคงอยูในระดับที่ต่ํากวาระดับการผลิตที่สามารถทําไดจริงจาก
เกษตรกรผูที่มีการบริหารจัดการการเพาะปลูกที่ใชเทคโนโลยีของการเกษตรสมัยใหม เกษตรกรสวน
ใหญยังคงทําการเพาะปลูกกันแบบดั้งเดิมและยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง ในสวนภาคราชการ
และสถาบันวิชาการตางๆไดพยายามทําการวิจัยคนควาเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม เพื่อชวยเหลือ
สงเสริมการเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกร แตเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกมันสําปะหลังจํานวนมากยังไม
ตอบรับกับการชวยเหลือดังกลาวนับไดวาเปนการเสียโอกาสอยางยิ่งกับสถานการณที่ภาวะราคาของมัน
สําปะหลัง กําลัง เพิ่ม สูงขึ้ น ปจ จั ย อะไรที่จ ะทํ าให เกษตรกรเกิด การเปลี่ย นแปลงและหัน มาทํ าการ
เพาะปลูกอยางถูกวิธี หลักการของการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่สามารถสรางผลผลิตได
อยางเต็มที่ และประหยัดตนทุนการเพาะปลูก กระบวนการเก็บเกี่ยว แปรรูปและรวบรวมมันสําปะหลัง
ที่รักษาคุณภาพของหัวมัน และประหยัดตนทุนการขนสงรวบรวม ปญหาการแขงขันการรับซื้อหัวมันสด
และมันเสนที่ใชกลยุทธราคาเปนหลัก ซึ่งสงผลเสียตอการดําเนินงานของสหกรณ เกษตรกรและสมาชิก
สหกรณมักไมไดรับความเปนธรรมในดานความเที่ยงตรงของตาชั่ง และการกดราคาจากนายทุน การ
ลงทุนซ้ําซอนในการสรางลานตากมันและแปรรูป ของเอกชนและสหกรณ ปญหาการกระจายตัวของ
ผลผลิตมันสําปะหลังที่ไมเหมาะสมซึ่งนับไดวาเปนการใชทรัพยากรที่ไมคุมคาของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาใหกับเกษตรกร การดําเนินงานของสหกรณการเกษตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณ การเกษตรที่มีสมาชิกสวนใหญ ทําการเพาะปลูกมัน สําปะหลัง นอกจาก
สหกรณจะทําหนาที่ในการรวบรวมและแปรรูปมันสําปะหลังเปนมันเสนแลว สหกรณการเกษตรควรจะ
นําหลักของการจั ดการหวงโซอุปทานมาประยุกต ใชก็คือการใหก ารสนั บสนุน และชวยเหลือสมาชิก
ตั้งแตตนน้ํา ก็คือการบริหารจัดการเพาะปลูกที่สามารถใหผลผลิตสูงสุด และมีคุณภาพตรงตามความ
ตองการของตลาด ภายใตการบริหารงบประมาณการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ทําใหสมาชิก ของสหกรณ สามารถเพิ่มกําไรจากการผลิต มัน สําปะหลังได มากขึ้น และจะสงผลต อ
คุณ ภาพชีวิต ที่ดี ของสมาชิก สหกรณต อไป โดยจะใชกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาระหวาง
สหกรณและกลุม/องคกรพันธมิตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ ในการขยายผลไปสู
การเชื่อมรอยหวงโซอุปทานสินคาและบริการตางๆ ตั้งแตกระบวนการผลิตของผลผลิตตนน้ําไปจนถึง
การบริโภคของสินคาสําเร็จรูปปลายน้ํา เพื่อกอใหเกิดคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
กรอบแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศ สหกรณและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณตองการ
ทราบถึงวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานของผลผลิตที่ไดจากการผลิต
ของสมาชิกในการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ซึง่ ประกอบ
ไปดว ยประเด็ นต างๆ รวมไปถึงประเด็ น ดานการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การเก็บเกี่ย วและ
รวบรวมผลผลิต การแปรรูป แนวทางการจัดสรรผลผลิตที่แปรรูปแลวเพื่อจัดจําหนายไปยังอุตสาหกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ งานวิจัยนี้จึงจะทําการศึกษา สํารวจ ทดลอง และรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานดังกลาว
การวิ จัย ครั้ งนี้จ ะจํ ากัด อยู ใ นเรื่ องของการผลิต การรวบรวม แปรรู ป มัน สําปะหลัง
ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆที่อยูในหวงโซอุปทานธุรกิจมันสําปะหลังเปน
หลัก และผูวิจัยไดคัดเลือกสหกรณตนแบบที่จะทําการศึกษา ก็คือ สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังประมาณ เจ็ดแสนไร มากเปนอันดับ
สองของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ประมาณหนึ่งลานแปดแสนไร (ขอมูลจากกรมการคา
ตางประเทศ และสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร) สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดเขา
รวมโครงการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการดานสหกรณและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และไดรับคัดเลือกให
ได รั บรางวั ลการจั ด การดี เยี่ ยมในด านการจัด ทําแผนกลยุ ทธ ประจํ าป พ.ศ. 2550 จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และมีความพรอมในเรื่องบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเขาใจ
ในอุดมการณสหกรณเปนอยางดี จากผูนําสหกรณ ก็คือประธานและกรรมการสหกรณ ทีมบริหาร ก็คือ
ผูจัดการ และพนักงานในสวนตางๆ ที่จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนงานของการวิจัยในครัง้ นี้
2) วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถตอบปญหาของการวิจัยได วัตถุประสงคจึงถูกตั้งขึ้นใหสอดคลองดังนี้
2.1) เพื่อสรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร
2.2) เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแม
ขายจะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม ภายใต การนําของ
สหกรณเกษตรที่ใชระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2.3) เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคขอที่ 1 และ2
ในการสรุปสาระและประเด็นตางๆ เพื่อนําเสนอ แนวทางในการกําหนดนโยบาย และการสงเสริมจาก
ภาครัฐ
3) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร
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3.2) ตัวแบบสําหรับเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแม
ขายที่มีระบบฐานขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
3.3) แนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตรภาคตางๆ
4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) สหกรณ มีแนวทางในการบริ หารจั ด การธุร กิจ มัน สําปะหลัง ที่มีประสิทธิภ าพ
ยั่งยืนสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นได
4.2) สหกรณ เป น แกนนํ าในการขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาเครื อ ขา ยธุ ร กิ จ
สหกรณ โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานตามแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 2
4.3) สมาชิกของสหกรณมีรายได และผลการประกอบการที่ดีขึ้น จากการเพิ่มผลผลิต
และการลดตนทุนการผลิต
5.) กระบวนการวิจัย
การดําเนินงานของโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัย (รูปที่ 3.9) ดังตอไปนี้
5.1 การสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งประกอบไปดวย
5.1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจเรื่อง เครือขายคุณคาและ
การเชื่อมโยงธุ ร กิจ ภายใต โ ซอุ ปทาน แกผู สนใจเขา ร ว มโครงการ 50 คน ได แก ผูจั ด การสหกรณ
ผูประกอบการลานมัน คณะกรรมการ เกษตรกรสมาชิก ผูแทนหนวยงานราชการจากสํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพาณิชยจังหวัด ตลอดจนเกษตรกรอิสระ
5.1.2 การวางแผนทิศทางเครือขาย เพื่อวางกรอบแนวทางการดําเนิน ธุรกิจของ
เครือขายในอนาคต
5.1.3 การประสานงานผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการดําเนินงานของเครือขาย
โดยกระบวนการเรียนรู ภายใตการสนับสนุนของทีมประสานงานกลางจะไดสรางกลไกในการสราง
ความรูความเขาใจในชุดความรูที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การคาที่เปนธรรม
การบริหารจัดการเชิงรุก การบริหารความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร ฯลฯ
5.2 กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย จะประกอบไปดวย
5.2.1. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางภาคี สกก. /กลุมเกษตรกร โดยไดดําเนินการ
สร างตัว แบบการทําไร มัน สําปะหลังในการเพิ่มผลผลิต ตอไร เพื่อขยายผลสูก ลุมเกษตรกรที่เขาร ว ม
โครงการ การพั ฒ นาฐานขอมู ลธุร กิจ และมีแผนการจั ด ทําสั ญ ญาขอตกลงซื้อขายล ว งหน าหั ว มั น
สําปะหลังสด ระหวางลานมัน/โรงแปง ในพื้นที่กับสหกรณการเกษตรขาณุลักษบุรี จํากัด
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5.2.2. การดําเนินการเครือขาย คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร
ขาณุลักษบุรี จํากัด ไดมีมติเห็นชอบใหสหกรณ จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มคุณภาพผลผลิตมันสําปะหลัง
ซึ่งเปนรูปแบบของโมบายคลินิก เพื่อใหบริการดานวิชาการแกสมาชิกและเกษตรกร

เริ่มตน
ระยะที่ 1
การเตรียมการและ
การพัฒนาตัวแบบการผลิต

กรอบคิด/กระบวนการ
ดําเนินการวิจัย

ระยะที่ 2

การวางแผน

1.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางทีมประสานงานกลาง/
ทีมวิจัย/ผูสนใจเขารวมโครงการ

2.การประสานงาน/สหกรณ/
องคกร/ ผูประกอบการ
ที่สนใจเขารวมโครงการ

3.การดําเนินการตัวแบบ
ชาวไรมันสําปะหลัง

4.การสรางตัวแบบ
เครือขายธุรกิจ
มันสําปะหลัง

สหกรณการเกษตร
ระยะที่ 3
การดําเนินการ

กรอบคิด/
การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
/โซอุปทาน

ผูสนใจ/
ผูประกอบการ

การจัดทําฐานขอมูล
การผลิตของเกษตรกร

5. การดําเนินการเครือขาย

รูปที่ 3.9 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
6.) ผลลัพธจากการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในชวงเวลา 6 เดือน มีผลลัพธจากการวิจัยดังนี้
6.1) เครือขายคุณคามันสําปะหลัง ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไวดวย
วิสัยทัศน : “เครือขายที่มุงเนนประโยชนของสังคมโดยรวม”
พันธกิจ:
1) รวบรวมองคความรู
2) สรางความรวมมือ
3) สรางเครือขายธุรกิจรวม

57

6.2) เกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของภาคีเครือขาย
โดยในเบื้องตนสหกรณการเกษตรจะไดดําเนินการโครงการ การสนับสนุนการ
บริหารจัดการดานการผลิตใหแกสมาชิกเพื่อเพิ่มผลผลิตกําไร และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใชกลไก
ของศูนยสงเสริมการเรียนรูของสหกรณการเกษตรขาณุลักษบุรี จํากัด เปนตัวขับเคลื่อนโดยมีตัวแบบไร
มันสําปะหลังเปนจุดเริ่มตนที่จะขยายผลแกกลุมเกษตรกรในวงกวาง
มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือภายใตเครือขายสหกรณและภาคีพันธมิตรดาน
การตลาด เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของเครือขายรวมกัน

3.9 เครือขายคุณคากระจายสินคา
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ
เมื่อพิจารณาบริบทการดําเนินงานของสหกรณในประเด็นของการเปนองคการธุรกิจทีม่ ี
บทบาททั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และมีเปาหมายที่ปลายทางอยูที่การยกระดับฐานะความเปนอยูของ
สมาชิก ดวยการใหบริการแกปญหาการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตตามควรแกอัตภาพ
ในแนวทางของการแกไขปญหาการประกอบอาชีพนั้น จากขอมูลภายใตโครงการยก
รางแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2, (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ) ชี้ใหเห็นวาในป 2549 ระบบธุรกิจ
สหกรณมีมูลคาการธุรกิจ 1 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 11 ของ GDP ประเทศไทยในชวงเวลาเดียวกัน
โดยมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรที่สหกรณการเกษตรดําเนินการนั้น ไดแก ขาว ขาวโพด ยางพารา
มันสําปะหลัง มีสวนปาลมน้ํามัน ผลไม น้ํานมดิบ ฯลฯ นอกจากนั้นขอมูลภายใตการดําเนินการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อ
แกไขปญหาความยากจน” ชี้ใ หเห็น วากลุม/องคก รที่ดําเนิ นกิจ กรรมสงเสริ มการประกอบอาชีพแก
สมาชิก ทั้งที่เกิดขึ้น จากการจัด ตั้งโดยหน วยงานรั ฐ และเกิดจากการรวมตั วกันเองนั้ น ยังคงประสบ
ปญหาดานตลาดตอเนื่อง เพื่อรองรั บผลิตภัณฑและบริก าร เชน กรณีของกลุมสตรี กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน กลุมหัตถกรรมในครัวเรือน เปนตน
ในการประเมินสถานการณ เบื้องตนพบวา ผลิตภัณ ฑของกลุม/องคกรตางๆดังกลาว
ขางตนนั้น ไดรับการสนับสนุนสงเสริมในดานเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุหีบหอ และมีจํานวนไม
นอยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแลว ไดแก มาตรฐาน อย. มาตรฐานสินคาสหกรณ (สมส.)
โดยพบวา สวนใหญยังตองพึ่งพานโยบายรัฐในการสงเสริมการตลาดเปนครั้งคราว ในการจัดมหกรรม
แสดงสินคาระดับประเทศ มหกรรมแสดงสินคาที่จัดโดยงานเทศกาลประจําปของจังหวัด ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอการประกอบอาชีพของสมาชิกกลุม/องคกรในระยะยาว
เพื่อศึกษาหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ
สหกรณ และกลุม/องคกรของภาคประชาชนที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันใหไดมีตลาด
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รองรับอยางตอเนื่อง และเปนแนวทางการทําธุรกิจของประชาชนและผูประกอบการรายยอย ซึ่งจะชวย
ใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรมและการคาที่เปนธรรม การดํ าเนิน การโครงการเครือขายคุณคา
กระจายสินคา ซึ่งจะดําเนินการภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม” อีกทั้งยังดําเนินการในฐานะโครงการภายใตแผนงานจัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจ
สหกรณ ยุทธศาสตร พัฒนาระบบเครื อขายความร วมมือในการเชื่อมรอยโซอุปทานเพื่อประโยชน สู
สมาชิกและสังคมอยางเที่ยงธรรมของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2
2.) วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1) ดําเนินการพัฒนาตัวแบบเครือขายคุณคากระจายสินคา ในกลุมสหกรณและองคกร
ชุมชนที่มีศักยภาพและสมัครใจเขารวมโครงการ ภายใตการบริหารจัดการรวมของภาคีพันธมิตร คือ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
2.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ สําหรับเครือขายคุณคากระจายสินคา
2.3) ติดตามประเมินผล การดําเนินการของเครือขายคุณคากระจายสินคา
3.) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) ผลิต ภั ณ ฑ สหกรณ แ ละชุมชนได รั บการพัฒ นาเพื่อจั ด จํ าหน า ยในชองทางการ
จําหนายของรานไปรษณียไทย
3.2) ประชาชนให ค วามสนใจและอุด หนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ สหกรณ และชุ มชนผ านชอ ง
ทางการจําหนายรานไปรษณีย
3.3) ไดตัวแบบการกระจายสินคาที่เอื้อประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภคอยางเปนธรรม
3.4) ไดพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาทางตรงจากผูผลิตถึงผูบริโภค (Direct Sale)
3.5) ขอ เสนอเชิ ง นโยบายในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสู ร ะบบการค า ที่ เ ปน ธรรม
(Fairtrade)
4.) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) ชองทางการกระจายสินคาจากจังหวัดที่อยูหางไกลกันจะสามารถกระจายไดทั่วถึง
กันทั้งประเทศ ดวยที่ทําการไปรษณียที่กระจายอยูทั่วประเทศที่ทําใหตนทุนคาขนสงลดลง เปรียบไดกับ
การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน
4.2) สมาชิกสหกรณที่ไดรับการจัดจําหนายในชองทางการจําหนายของไปรษณีย จะ
ไดรับการประชาสัมพันธสินคา ที่จะทําใหจํานวนลูกคาเพิ่มและการจําหนายสินคาเพิ่ม การผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น กลุมสหกรณจะเติบโตและเขมแข็งขึ้น
4.3) ในส ว นของสิ น ค า สหกรณ ที่ ล งในแคตาล็ อ ควารสารฅนสหกรณ และลงใน
เว็บไซต www.cai.ku.ac.th หรือในแคตาล็อคที่โครงการวิจัยไดจัดทําขึ้นและรวมมือกับไปรษณียในการ
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จั ด สงถึ งกลุมเปาหมายในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล จะเปน อีก ช องทางหนึ่ งในการกระจายสิน คา ที่
โครงการฯจะติดตามประเมินผล
4.4) ผูบ ริ โ ภคที่ เ ห็น คุ ณ คา ในการอุ ด หนุ น สิน ค า สหกรณ จะได รั บ ความสะดวก
ประหยัดเวลาและคาเดินทางในการหาซื้อสินคา
5.) กระบวนการวิจัย
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ที่ นํ า เสนอในที่ นี้ เป น ในช ว งเวลาของการดํ าเนิ น การ 6 เดื อ น
(ระหวาง ต.ค.2551-มี.ค.2552) ซึ่งมุงเนนไปที่การดําเนินการ ดังนี้ (รูปที่ 3.10)
5.1) การประชุม เพื่อวางกรอบการดํ าเนิ น งานร ว มกัน ระหว างนั ก วิ จั ย และบริ บ ท
ไปรษณียไทย จํากัด
5.2) การรวบรวมขอมูลสําหรั บสถานการณ การผลิต และการตลาด กลุม/องคก ร
เปาหมาย (หมายถึง กลุม/องคกรที่สงเสริมการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑของสมาชิก ที่มีการดําเนินงานบน
หลักการพึ่งพาและรวมมือกัน)
5.3) การจัดเวทีเรียนรูรวมกันและการคัดสรรสินคาระหวางนักวิจัย ผูนํากลุม/องคกร ที่
สนใจเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และภาคีพันธมิตรดานตางๆ
5.4) การจัดกิจกรรมการตลาดภายใตการประสานงานของทีมวิจัย
5.5) การจักทําแคตาล็อคสินคา ลงเผยแพรในวารสารฅนสหกรณและเว็บไซต
5.6) การติ ด ตามประเมิน ผลระยะต น เพื่อนํ าขอมูลปอนกลับสําหรั บการปรั บปรุ ง
แผนการดําเนินการชวงตอไป

รูปที่ 3.10 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
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6.) ผลลัพธจากการวิจัย
6.1) ผลการประเมิ น สถานการณ ข องกลุ ม/องคก ร 22 จํ านวนซึ่ งชี้ ใ ห เห็น ปญ หาของ
การตลาด
6.2) จัดทํากระเชาของขวัญปใหมตนแบบเพื่อประชาสัมพันธ
6.3) แคตาล็อคสินคาสหกรณลงในวารสารฅนสหกรณและเว็บไซต www.cai.ku.ac.th
6.4) สินคาสหกรณที่เขารวมโครงการ “อรอยทั่วไทย สงไดที่ไปรษณีย” โดยไดการ
ประสานงานและคัดสรรสินคาของทีมวิจัย ไดแก
1. หลามหมูยอภูหลวง (หมูยอกระบอกไมไผ จ.เลย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปเนื้อสัตว จ.เลย)
2. ขาวคุณธรรม
3. มะพราวออนแกว
4. เครือขายกลุม/องคกรที่สนใจเขารวมโครงการ
5. การประชุมหารือแกนนําเครือขายสตรีสหกรณ เพื่อการจัดตั้งและดําเนินการจุด
กระจายสินคา
7.) ขอคนพบจากการวิจัย
ผลจากการประสานงาน การติดตาม และขอมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ชี้ใหเห็นวา
สินคาและผลิตภัณฑข องสหกรณ กลุม/องคกรต างๆที่มีกิจกรรมการผลิตและจําหนายสินคาต างๆ (มี
ปญหาของและขอจํากัดดวย คือ
7.1) การแขงขันดานการตลาดของกลุมโครงการ โดยมีสาเหตุมาจากการสงเสริมการ
กอเกิดของกลุมผูผลิตที่หนวยงานรัฐใหการสงเสริม
7.2) ขาดสถานที่และแหลงจําหนายผลิตภัณฑที่ตอเนื่อง สวนใหญมักจําหนายตามงาน
มหกรรมสินคา และนิทรรศการที่หนวยงานราชการจัดใหในชวงเวลา 7-10 วันเทานั้น

3.10 เครือขายคุณคายางพารา
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มโครงการวิจัย
ในปจจุ บันยางพารายั งคงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิด หนึ่งของประเทศไทย ทั้งใน
ดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกรและการนํารายไดเงินตราเขาประเทศจากการสงออก โดยในป 2550 มี
เกษตรกรที่มีอาชีพทําสวนยางพารารวม 1.258 ลานครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกรวม 15.357 ลานไร ใหผลผลิต
แลว 11.052 ลานไร ไดผลผลิต 3.024 ลานตัน ซึ่งปลูกในภาคใตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.37 ของเนื้อที่
22

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดวงทิพย ระเบียบ, รายงานความกาวหนา โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา

61

ปลูกทั้งประเทศ สงออก 2.966 ลานตัน ไดมูลคา 1.944 แสนลานบาท ใชภายในประเทศเพียง 0.058 ลาน
ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ปริมาณการผลิตยางพาราของไทยในป 2550 คิดเปนปริมาณ 3 ลานตัน และสงออกรวม
ทั้งสิ้น 2,598 ลานตัน โดยยางแทงเปน สิน คาสงออกเปน สัด สว นมากที่สุด คิด เปนร อยละ 42.49 ของ
ปริ ม าณการส งออกทั้ ง สิ้ น รองลงไป ได แ ก ยางพารารมควั น น้ํ ายางข น ยางผสม คิ ด เป น ร อ ยละ
30.83, 10.63 และ 4.04 ตามลํ า ดั บ โดยประเทศคู ค า สํ า หรั บ ยางแผ น รมควั น ได แ ก ญี่ ปุ น จี น
สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแทงไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเกาหลี สําหรับยางขน ไดแก มาเลเซีย
วิถีการตลาดยางพาราแตกตางกันตามลักษณะของผลผลิตยางพารา เริ่มตนจากชาวสวน
ยางพาราซึ่งมี 2 ลักษณะใหญ คือ ลักษณะเปนแผนยางดิบแหง และน้ํายางสด
วิถีการตลาดของยางแผนดิบแหงและในลักษณะอื่นๆ เชน เศษยาง และยางกอน เปนตน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราซึ่งขายในลักษณะนี้จะมีทางเลือกขายใหกับพอคาเรที่มารับซื้อถึงบาน หรือ
เกษตรกรจะนําไปขายเองใหกับผูรวบรวมในตลาดระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด นอกจากนี้
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณก็จะขายยางแผนดิบใหกับสหกรณที่ตนเองเปนสมาชิก
ผูรวบรวมและสหกรณก็จะขายแผนยางดิบที่รวบรวมไดใหกับตลาดกลางยางพาราและ
โรงงานแปรรูปเบื้องตน เชน โรงรมควัน และโรงงานผลิตยางแทง เปนตน โรงงานแปรรูปเบื้องตนก็จะ
ขายยางแผนรมควันและยางแทงใหแกผูแปรรูปผลิตภัณฑในประเทศและผูสงออกยาง
สําหรับวิถีการตลาดของน้ํายางสด เกษตรกรที่ขายในลักษณะน้ํายางสดก็จะนําไปขาย
ใหกับผูรวบรวมยังจุดรับซื้อในหมูบาน และอําเภอ เปนตน และขายใหกับสหกรณที่ตนเองเปนสมาชิก
ผูรวบรวมและสหกรณก็จะนําน้ํายางสดที่รวบรวมไดขายตอที่ตลาดกลางและโรงงานแปรรูปเบื้องตน
เชน โรงงานทํายางแทง โรงงานผลิตน้ํ ายางขน ยางเครฟ และยางแผน ผึ่งแหง เปนตน เมื่อไดผลผลิต
แปรรูปเบื้องตนแลวก็จะขายใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางภายในประเทศและขายใหกับผู
สงออก
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รูปที่ 3.11 วิถีการตลาดยางพาราไทย
ตั้งแตป 2545 ราคายางพาราทุกประเภทมีแนวโนมสูงขึ้นจากเดิมป 2545 ยางพาราแผน
ราคากิโลกรัมละ 45.57 บาท และไดเพิ่มสูงขึ้นเปนราคา 99.43 บาทตอกิโลกรัม ในป 2551 หลังจากนั้นก็
มีแนวโนมลดลงอยางมากจนเหลือเพียงกิโลกรัมละ 30 .20 บาท ในเดือนธันวาคม 2551 จากความผัน
ผวนของราคายางพารากอใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของภายใตโซอุปทาน ซึ่ง
ชาวสวนยางพาราผูประกอบการโรงรมควันสหกรณ กองทุนสวนยางและสหกรณการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของสินคาเกษตรที่สําคัญชนิดตาง ๆ ของประเทศ
ไทย ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 จึงเห็นวาจากปญหาดังกลาว จึงควรที่จะไดมีการทําวิจัยเครือขายคุณคาของ
ยางพารา โดยเริ่มศึกษาจากสหกรณที่มีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพือ่ ใชเปนตนแบบในการพัฒนา
เครื อขาย ปจ จุ บัน มีสหกรณก ารเกษตรเขามาดํ าเนิ นธุร กิจ เกี่ยวกับยางพาราหลายสหกรณ สหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป ปจจุบันมีสมาชิก
4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร ไดแก สกก.ปะเหลียน จก. สกก.หาด
สําราญ จก. สกก.กันตัง จก. สกย.บานคลองปะเหลียน จก. สกย.บานโคกทรายเหนือ จก. สกย.บานหนอง
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สามหอง จก. สกย.บานนายควน จก. สกย.บานหนองยายแม็ม จก. สกย.บานปะเหลียนใน จก. สกย.บาน
ไทรทอง จก. สกย.บานสายควน จก.ฯลฯ (3.12)
การดําเนินงานของ สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย
โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและยางแผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางยานตาขาว และตลาด
กลางหาดใหญ สําหรับยางคัตติ้ง (ขี้ยาง) สกก.ยานตาขาว จก.ขายโดยตรงใหกับผูแปรรูปในทองถิ่น
การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณที่ผานมา สหกรณมีพันธมิตร ไดแก สํานักงาน
ตลาดกลางหาดใหญ (ใหความรูและการอบรมเรื่ องตลาดยางอุปกรณ และโกดัง) สํานัก งานกองทุน
สงเคราะหสวนยาง ใหการสนับสนุนโรงรมยาง จํานวน 3 โรงงาน อยูที่ ต.โพรงจระเข ต.เกาะเปยก และ
ต.ในควน สํานักงานสหกรณจังหวัด ใหเงินกูแกกองทุนพัฒนาการสหกรณ คิดดอกเบี้ยรอยละ 3/ป และ
ขายโดยตรงใหบริษัทสงออก ไดแก ยูไนเต็ดรับเบอร จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร จ.ตรัง และ บ.เซาทแลนด
รับเบอร หาดใหญ (รูปที่ 3.11)
ในบรรดา สกก.ที่ทําธุรกิจยางพารา ซึ่งมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตา
ขาว จก. เปนสกก.อันดับแรกที่เนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2549 - 2551 มีธุรกิจรวบรวม
ยางพารา 1,200 2,000 และ 3,000 ตัน ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางรมควัน 40% ยางแผน
ดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10% คิดเปนรอยละ 30, 40, 20 และ 10 ของปริมาณทั้งหมด ตามลําดับ จุดเดนที่
สําคัญของสหกรณ คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดยไมคิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉลี่ย
คืนใหภาคี และสมาชิกอยางสม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว จํ ากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพารา
ไปสูการสงออกโดยตรง ซึ่งหากเปนไปไดจะกอใหเกิดคุณคาและผลประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น

รูปที่ 3.12 ภาคีพันธมิตรการทําธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว จํากัด
64

อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในฐานะแกน
นําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถิ่นและจังหวัดในเรื่องของการรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผน
รมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นที่เทานั้น ทําใหมีทางเลือกในชองทางขายนอย สหกรณการเกษตร
ยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจสงออกยางพาในอนาคต แตในปจจุบันยังขาดความรู ทักษะ
ประสบการณ ในเรื่ องการทําธุร กิจ และขอมูลขาวสารที่เกี่ย วของกับการสงออก ซึ่งหากมิได มีก าร
เตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ อาจทําใหธุรกิจไมประสบความสําเร็จ ซึ่งจะกอใหเกิด
การขาดทุนเหมือนที่เกิด ขึ้นอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต อ
ความแปรปรวนของราคา
2.) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อประเมินสถานการณการผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรูใน
สวนที่เกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดยางพารา
2.2) เพื่อสรางตัวแบบการบริหารจัดการของสหกรณที่เชื่อมโยงจากระบบการผลิตและ
ของสมาชิกชาวสวนยางผานโซอุปทานสูตลาดเปาหมาย
2.3) เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตผูผลิตถึงผูนําเขาจากตางประเทศภายใต
โซอุปทานโดยมีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย
2.4) เพื่อใหขอเสนอแนะเปน นโยบายแกรั ฐในการสนั บสนุ น การพัฒ นาเปนของ
ชาวสวนยางพาราอยางยั่งยืน
3.) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) สารสนเทศและชุดความรูเกี่ยวกับสถานการณการประกอบอาชีพและการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ
3.2) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การของสหกรณ ก ารเกษตรและเครื อ ข า ยที่ จ ะนํ า
ผลประโยชนสูงสุดคืนสูสมาชิก
3.3) รูปแบบการเชื่อมโยงธุรกิจยางพาราที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนนําภายใตโซ
อุปทานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิกชาวสวนยางพารา
3.4) แนวทางการสงเสริมจากภาครัฐและความรวมมือจากพันธมิตรตาง ๆ
4.) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) สหกรณและองคกรเกษตรกรที่เปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจยางพาราที่มีประสิทธิภ าพ ยั่ งยื น สามารถแขงขัน กับธุร กิจ อื่น ได และนํ าไปสูการพัฒนาระบบ
การคาที่เปนธรรมและสามารถดําเนินการสงออกเองได
4.2) สหกรณ เปน แกนนํ าในการพัฒ นาเครื อ ขายธุร กิจ สหกรณ โดยการเชื่อมโยง
เครือขายธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน เพื่อนําประโยชนสูสมาชิก
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4.3) สมาชิกสหกรณมีรายไดและผลประกอบการดีขึ้นจากการเพิ่มผลผลิต/ลดตนทุน
การผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
5.) กระบวนการวิจัยแบงออกเปน 3 ป
กระบวนการวิจัยใชระยะเวลา 3 ป (2552-2554)
5.1) กระบวนการวิจัยปที่ 1 (2552)
การดําเนินการวิจัยในป 2552 จะเริ่มตนในพื้นที่ดําเนินงานเครือขายยางพาราที่มี
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนํา และกลุมภาคีเครือขาย โดยมีรายละเอียดในรูปที่ 3.13
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
5.1.1. การประสานงานและจัดสนทนากลุมเปาหมาย (Focus groups) เพื่อประเมิน
สถานการณการผลิต–การตลาดยางพาราที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร/สมาชิก และการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรและภาคีตลอดจนการประมวลชุดความรูที่เกี่ยวของ
5.1.2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณที่เชื่อมโยงถึงการสงเสริมการ
ผลิตของสมาชิกและการดําเนินธุรกิจรวมกับเครือขายภายใตโซอุปทาน
5.1.3. การประชุมหารือระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อการวางกรอบการดําเนินการ
เครือขายฯ
5.1.4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูเกี่ยวของเพื่อเขาใจกระบวนการทํางานของ
เครือขายคุณคา ชุดความรูโซอุปทานยางพารา ตลาดซื้อขายลวงหนา แนวโนมการผลิตและการตลาด
ยางพาราในอนาคต ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจยางพารา และการดําเนินธุรกิจสงออกยางพารา
5.1.5. การดํ าเนิ น การเครื อขายที่เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาดภายใต โ ซ
อุปทานจนถึงตลาดสงออก
5.1.6. การประสานกับพันธมิตรธุร กิจเพื่อหาลูทางการพัฒนาชองทางการตลาด
ตางประเทศ
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รูปที่ 3.13 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา
6.) ผลลัพธของการวิจัย
ผลลัพธจากการของโครงการที่เริ่มดําเนินการไปได 3 เดือน (เดือนม.ค.2552-มี.ค.2552)
มีดังนี้
6.1) ทราบสถานการณการผลิตและการตลาดยางพาราในพื้นที่ที่ทําการศึกษา
6.2) มีสมาชิกสหกรณ 3 ราย รับอาสาดําเนินการ สวนยางพาราตนแบบ
6.3) เริ่มดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณที่ปลูกยางพารา จํานวน 3,700 ราย
เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาระบบการผลิตของสมาชิกสหกรณ
67

7.) ขอคนพบจากการวิจัย
7.1) นโยบายรัฐที่ผานมาสงผลสะทอนในมุมลบกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ เชน กรณี
ของตนกลายางพารา
7.2) ปญหาการขาดสารสนเทศดานการตลาดของประเทศไทยสงผลกระทบตอการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร อีกทั้งนําไปสูการแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งรัฐตองสูญเสียงบประมาณเปน
จํานวนมากแตไมสามารถแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําได
7.3) ควรไดมีการริเริ่มพัฒนา ฐานขอมูลการประกอบอาชีพของสมาชิก ในสหกรณ
การเกษตร เนื่ อ งจากเปน จุ ด เริ่ มต น ของการพัฒ นาการดํ าเนิ น งานของสหกรณ ก ารเกษตรที่จ ะชว ย
แกปญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณไดอยางเปนรูปธรรม
7.4) สหกรณมีตลาดเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อจะวางแผนดานการตลาดรองรับผลผลิต
ของสมาชิกไดอยางเหมาะสม

3.11 เครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
1.) ทุนเดิมที่มีอยูกอนเริ่มดําเนินโครงการ
ผลการสํารวจขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับปจจัยที่เปนขอจํากัดของการขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณตามทิศทางของการเปนสหกรณแท (true co-operatives) ที่จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
และนําประโยชนสูสมาชิกตามที่คาดหวังนั้น พบวา ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งมีความจําเปน แตยังไมมีใน
ปจจุบันคือ “ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ” ไดแก ชุดความรูเ รือ่ งคุณคา หลักและวิธกี าร
ที่จะไปพัฒนากรอบคิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของการดําเนินงานสหกรณ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเชิงนโยบายและธุรกิจ ไดแก แนวโนมอัตราดอกเบีย้ แนวโนมราคาสินคา ความตองการ
สิน คาในตลาดเปาหมาย กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ที่ผานมาขบวนการสหกรณ จะได ก าร
สนับสนุนระบบสารสนเทศผานกระบวนการฝกอบรม สัมมนาและใหผานเอกสารสิ่งพิมพขององคกร
กลาง เชน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณระดับชาติตาง ๆ หากแตยังคงขาดระบบ
ขอมูลและชุดความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบคิดเชิงบูรณาการ ซึ่งจําเปนตองเผยแพร แกผูนํ า
สหกรณในทุกระดับอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จึงจะสามารถชวยใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานของฝาย
บริหารจัดการสหกรณที่สามารถยืนหยัดไดในยุคเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน อยางไรพรมแดนเชนปจจุบัน
การดําเนินการโครงการ “เครื อขายสารสนเทศเพื่อการพัฒ นาสหกรณ” ในที่นี้จึ ง
มุงเนน ไปที่การสรางตัวแบบของระบบสารสนเทศที่เขาถึงผูนําและฝายบริหารจั ดการสหกรณ ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒ นาเปน ระบบสารสนเทศสหกรณ เพื่อสนั บสนุนการพัฒ นาการสหกรณ อยางถูกตอง
เหมาะสมตอไป โดยการดําเนินการวิจัยดังกลาว จะเปนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม
ภายใตภารกิจของศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยเนนที่ระบบสารสนเทศ 2
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ลักษณะ ไดแก ระบบสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ตบนเว็บไซต www.cai.ku.ac.th และเครือขาย
สารสนเทศผานวารสารสหกรณ (co-op:magazine Thailand) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณใน
รอบปที่ผานมาพบวามี 2 กรณีคือ การเขาถึงระบบสารสนเทศดว ยระบบอินเตอรเนตและผานกลไก
วารสาร ฅนสหกรณ ในรอบปที่ผานมานั้นการดําเนินงานตางของสารสนเทศเพื่อใชในการเผยแพรจะ
มุงเนนไปยังการพัฒนาผูนําเพื่อกาวทันการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการสงเสริมและสนั บสนุนเพื่อใหเกิด
ความรูใ นลักษณะของ การกาวทัน ต อการเปลี่ย นแปลงทั้งในดานระบบการคาที่เปน ธรรม การเพิ่ม
ผลผลิต การบริ ห ารจั ด การ กฎหมาย และเครื อ ขา ยคุณ คา ถือเปน แรงเสริ มต อ การดํ า เนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2
การประเมินผลสําเร็จจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณนั้น กลไก
หรือกระบวนการเรียนรูสารสนเทศเปนสิ่งที่กอใหเกิดพฤติกรรมใหมในเรื่องของเวลาคือสามารถเรียนรู
จากคอมพิวเตอรไดทุกที่ทุกเวลาหรือการอานวารสารที่ไมถูกจํากัดดวยเวลา จะเห็นไดวากลุมของผูเรียน
ซึ่งมีความรูพื้นฐานที่หลากหลายนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อใหเกิดความเขาใจของผูอานจึงเปนสิ่งจําเปน
ที่จะทําใหเกิดกระบวนการดังกลาว
2) วัตถุประสงคของการดําเนินงาน
2.1) เพื่อพั ฒ นาระบบเครื อขายสารสนเทศสหกรณ บนเครื อข ายอิน เตอร เน็ ต ให
สามารถเขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ เพื่อการนําไปใชประโยชนในสหกรณทุกระดับ
2.2) เพื่อพัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณ ผานกลไกวารสารสหกรณ (co-op:magazine
Thailand) ใหสามารถเขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ เพื่อการนําไปใชประโยชนในสหกรณทุก
ระดับ
3) ผลลัพธที่คาดหวัง
3.1) เครื อขายสารสนเทศทางวิ ชาการผานอิน เตอร เน็ ต www.cai.ku.ac.th ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับเครือขายอินเตอรเน็ต และการนําไปใชประโยชนของสหกรณทุกระดับ
3.2) วารสารสหกรณที่มีสาระสําคัญทางวิชาการที่สอดคลองเหมาะสมกับการนําไปใช
ประโยชนในสหกรณทุกระดับและกลุมผูสนใจเปนภาคีเครือขายวารสารสหกรณ
3.3) ความสนใจของผูนําสหกรณและผูบริหารจัดการสหกรณ ในการติดตามเนื้อหา
ทางวิชาการในวารสารสหกรณและการนําไปใชประโยชนในสหกรณ
4) ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
4.1) เปนการเปดเวที และสรางโอกาสใหได มีการนําชุดความรู และสารสนเทศทาง
วิชาการที่เกี่ย วของกับการพัฒ นาสหกรณ มาพัฒนาใหอยู ในรู ปแบบของสารสนเทศทางวิ ชาการที่
เหมาะสมและเปนที่นาสนใจของนักสหกรณในการนําไปใชประโยชนในสหกรณ
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4.2) การเกิดสังคมขอมูลขาวสาร Information Society สังคมทางปญญา (wisdom
Society) ของนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําสหกรณ ฝายบริหารจัดการ และผูเ กีย่ วของในทุกระดับ โดย
ที่ทุกฝายจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณตามศักยภาพความพรอมของตน
4.3) เปนการสราง “ทุนสารสนเทศ” Information Resource ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนในการพัฒนาการสหกรณ ซึ่งจะชวยลดขอจํากัดในการพัฒนาการสหกรณมากวา 90 ป
5) กระบวนการจัดทําเว็บไซต
กลยุทธเพื่อใชงาน
1 SEO
2 CAI web blog
3 ขาวจากสื่อมวลชน
4 การสราง Back link
เวปมาสเตอร

พัฒนาเวปไซต
ผูไ ดรับมอบหมายงาน

เริ่ม ตน

ผูว ิจัย

คณะทํางาน

กรอบทิศทาง
ดําเนินงาน

ประชุมคณะทํางาน
สารสนเทศสหกรณ

เขีย นขาวสถาบันฯ
จัดทําภาพกิจกรรม
สรุปผล

ขาววารสาร
กิจกรรมอื่นๆ

สงขอมูล

อัพโหลด

แสดงผล

การประเมิ น
1 ดาน SEO
1.1 www.google.com
1.2 www.yahoo.com
1.3 www.msn.com
2 การนับผูเขาชม
3 ขอคิดเห็น /เสนอแนะ

กิจกรรม
การประชุม
การเสวนา
การฝกอบรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู

รูปที่ 3.14 กระบวนการจัดทําเวปไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ
6) กระบวนการดําเนินการวารสารฅนสหกรณ
กระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ เริ่มตนจากการประชุมหารือเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2551 โดยเปนการหารือระหวางผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ในเรื่องชื่อวารสาร และเนื้อหาสาระ จํานวนเลม
ตอป คอลัมนิสตประจําฉบับ และแนวทางการผลิตและการเผยแพร และการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 11
กุมภาพันธ 2551 เปนการประชุมของคณะทํางานวารสาร เพื่อหารือในเรื่ องเนื้ อหาประจําฉบับ และ
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําเพื่อจัดสงใหโรงพิมพตามกําหนดเวลา การประชุมครั้งที่ 3 การประชุม
ครั้งที่ 3 เปนการประชุมรวมกับทีมที่ปรึกษาการจัดทําวารสาร เพื่อวางรูปแบบวารสาร และลักษณะการ
จัดพิมพ การประชุมครั้งที่ 4 เปนการประชุมคณะทํางานวารสาร เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในการ
ดําเนินการ เรื่องระยะเวลาในการเผยแพร และแผนการดําเนินงานของวารสาร ฉบับที่ 1 เปนการประชุม
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เพื่อรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานและการรณรงคสมาชิก โดยการดําเนินการวารสารแตละจะ
ฉบับ จะทําการประชุมหารือเพื่อวางรูปแบบและรายงานความกาวหนา สัปดาหละ 1 ครั้ง

รูปที่ 3.15 แสดงหนาแรกของเว็ปไซต www.cai.ku.ac.th
7) ผลลัพธที่ได
7.1) ผลลัพธจากการพัฒนาเว็บไซต
สถาบั น วิ ชาการด านสหกรณ มีร ะบบสารสนเทศผา นเครื อข า ยระบบอิ น เตอร เ น็ ต
ซึ่งระบบดั ง กลา วถือเปน การเชื่ อมโยงเครื อขา ยที่ส ามารถนํ า สารสนเทศดั งกลาวไปใช งานใหเกิ ด
ประโยชนกับสหกรณทุก ระดับ อีกทั้งกอใหเกิด การคนหาขอมูลขาวสารในลักษณะของสังคมขอมูล
ขาวสารหรื อ Information Society และสั งคมทางป ญ ญา หรื อ Wisdom Society ของนั ก วิ ชาการ
ผูทรงคุ ณ วุ ฒิ ผู นํ าสหกรณ ฝา ยบริ หารจั ด การ และผูที่ เกี่ย วข องทุก ระดั บตามศั ก ยภาพของตนเอง
เนื่องจากทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสารสนเทศสหกรณ นอกจากนั้นเปนการ
สรางทุนสารสนเทศหรือ Information Resource ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการพัฒนาสหกรณ
ในปจจุบันและอนาคต
จากการประเมินเว็ ปไซต ที่ประสบความสําเร็ จนั้น เปนการประเมินจาก จํานวนผูเขา
ชมเว็ ปไซต ปจ จุบัน มีผูเขาชมเว็ปเฉลี่ย เปน จํ านวน 660 รายต อเดื อน ซึ่งเครื อขายผูนํ าสหกรณ และ
ผูบริหารจัดการสหกรณสามารถเขาเยี่ยมชมและคนควาหาขอมูลของ www.cai.ku.ac.th ไดจากโดเมน
ดังกลาวทั้งจากโดยตรง การคนหาผาน search engine ไดแก www.google.com, www.yahoo.com และ
www.msn.com มีดังนี้
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ราย

จํานวนผูเขาชมเวป www.cai.ku.ac.th
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เดือ น

รูปที่ 3.16 แสดงกราฟของจํานวนผูเขาชมเว็ปไซตเฉี่ย ตั้งแต พ.ค. 51 ถึง ก.พ. 52
7.2) กระบวนการดําเนินการวารสารฅนสหกรณ มีขั้นตอนดังภาพ

รูปที่ 3.17 กระบวนการจัดทําและเผยแพรวารสาร
สําหรับกระบวนการทํางานในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้น ประกอบดวยกระบวนการ
ในการรณรงคสมาชิก ใหม กระบวนการในการรณรงคสปอนเซอร และการประเมิน ผลลัพธจากการ
รณรงค การสมัครเปนสมาชิกวารสาร ฅนสหกรณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) กระบวนการในการรณรงคสมาชิกใหม
กระบวนการรณรงคสมาชิก เริ่มจากในภายในงานเสวนาทางวิชาการ “ชวนกัน
คิดในการนําคุณคาในการพัฒนาสหกรณ” วันที่ 16 กันยายน 2551 โดยไดจัดบูธวารสารฅนสหกรณเพื่อ
ประชาสัมพันธและเผยแพร ตอมาไดมีการสงวารสารเพื่อประชาสัมพันธและรับสมัค รสมาชิกไปยั ง
หน ว ยงานกลางสหกรณ ได แ ก กรมส ง เสริ ม สหกรณ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ชุ ม นุ ม สหกรณ
ระดับประเทศ สหกรณ จังหวั ด และสหกรณ ตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจั งหวัด หองสมุด
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สถาบันการศึกษา นักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ เพื่อใหประชาสัมพันธ
เชิญชวนผูที่เกี่ยวของสมัครเปนสมาชิกวารสาร รวมทั้งการใหสมาชิกวารสารปจจุบันรณรงคหาสมาชิก
เพิ่มเติม และสถาบันฯ ยังไดดําเนินการรณรงคสมาชิกในรูปแบบของการโทรศัพทประชาสัมพันธเชิญ
ชวนสหกรณตางๆ และสหกรณจังหวัดเขารวมเปนสมาชิกอีกทางหนึ่งดวย อีกทั้งสถาบันฯ ไดทําการ
ประสานงานกับศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และองคกรกลางสหกรณ เพื่อนําวารสารวาง
จําหนายอีกชองทางหนึ่งดวย
นอกจากนี้ สถาบันยังไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศตางๆ เพื่อใหชวยรณรงคเผยแพรวารสาร แกผูที่
เกี่ยวของและสหกรณในสังกัด สถาบันฯ ไดรณรงควารสารผานทางการจัดแสดงนิทรรศการ ในงานบน
เสนทางงานวิ จัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552 และงาน
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2552
ของกรมสงเสริมสหกรณ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
2) กระบวนการในการรณรงคสปอนเซอร
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดทําหนังสือขอรับการสนับสนุนคาใชจายและ
ลงโฆษณาวารสาร ไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ภายหลังจากการสงวารสารไดดํ าเนินการประสานงาน
ความคืบหนาและติดตามผลเปนระยะ โดยหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีดังนี้
1. ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
3. ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
4. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
5. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
6. สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด
7. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
8. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
10. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
11. ธนาคารออมสิน
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห
13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
14. บมจ.ธนาคารกรุงไทย
15. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
16. สมาคมตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย
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17. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
18. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
19. บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน )
20. สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
21. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
22. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด
23. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
24. กลุมธุรกิจพืช ครบวงจรเครือซีพี
25. บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
3) ผลลัพธ
(1) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 1
วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 1 เผยแพรครั้งแรกในงานเสวนาทางวิชาการ “ชวน
กันคิดในการนําคุณคาในการพัฒนาการสหกรณ” วันที่ 16 กันยายน 2551 โดยใชเปนเอกสารประกอบการ
เสวนา ซึ่งแจกเฉพาะผูเขารวมเสวนา ไดแก นักวิจัย ผูนําและฝายจัดการสหกรณ ผูนําชุมชน เจาหนาที่รัฐ
นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 400 เลม ภายในงานมีผูสมัครสมาชิกทั้งสิ้น 51 ราย โดยแบงเปน
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 22 ราย
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 23 ราย
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 6 ราย
(2) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 2 (ยอดรวม ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2551)
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 90 ราย
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 53 ราย
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 35 ราย
(3) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 3 (ยอดรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552)
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 171 ราย
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 69 ราย
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 54 ราย
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8) สิ่งที่คนพบจากการวิจัย
1) การจั ด การระบบขอมูลสารสนเทศ ประกอบดว ยการทํางานของคณะกรรมการ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อติมตามผลการดําเนินงานทั้งในสวนของ
แผนกลยุ ทธ และการแกไขจากขอมูลสวนที่ปอนกลับ (Feed back) โดยจัดใหมีก ารประชุมกัน ทุก ๆ
สัปดาห ซึ่งจัดขึ้นที่หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ซึ่ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศผ า นเว็ ป ไซต www.cai.ku.ac.th คื อ การนํ า เสนอข อ มู ล ทั้ ง
กระบวนการวิจั ยแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ผลของการวิจั ย ได แกชุด ความรู จากงานวิ จั ย
รวมถึงสื่อตางๆ เพื่อใหเครือขายผูจัดการ เครือขายผูนํา และเครือขายนักวิจัย สามารถดาวนโหลดไฟล
ตางๆ ได ซึ่งกระบวนการพัฒนาสวนใหญจะเนนที่เรื่องการพัฒนาเพื่อใหรูปแบบของเนื้อหาครบถวน
รวมถึงมีรู ปแบบที่น าสนใจในการเขาชมเว็ ปไซต โดยอาศัย เทคนิ ค การพัฒนาด าน Search Engine
Optimization อีกดวย
จากที่กลาวมาแลวนั้นกระบวนการคนหาคําสําคัญผาน Search engine จะเห็นไดชัดเจน
วามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ โดยมีการคาดการวาประมาณรอยละ 75 ของ
ขอมูลมีก ารคน หาผานระบบนี้ ในปจ จุบัน และการใชเทคนิ คคําสั่งในการเขีย นโปรแกรมด วยระบบ
Search Engine Optimization จะทําใหเว็บนั้นมีความนิยมเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว เชน การคนหาคําวา
สหกรณ ผาน www.google.com ซึ่งในสมัยปจจุบันจะมีการพูดถึงวาจะทําอยางไรใหเว็ปเราขึ้นใน 10
ลําดั บแรก (ฝงซายของ Google) ดั งนั้ น สิ่งต างๆ เหลานี้ ลว นเปน ความรู ใ หมที่จํ าเปน ต อการพัฒ นา
สารสนเทศในขบวนการสหกรณทั้งสิ้น สําหรับผลของการใชโปรแกรมดังกลาวดูจาก ภาคผนวก
2) สําหรับชุดความรูที่เผยแพรผานวารสารฅนสหกรณนั้น มีความสําคัญอยางยิง่ ในยุคทีม่ ี
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และการเมืองในปจจุบัน ไมวาจะเปนระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค หรื อกระทั่งระดับโลก เนื่ องจากธุรกิจทุก ธุรกิจ รวมถึงสหกรณ จํ าเปน ตองปรับตัว เองเพื่อให
สามารถแขงขันในธุรกิจดังกลาวได จะเห็นไดชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มความไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ชุดความรูตางๆ เปนแรงหนุนเสริมเพื่อใหเกิดความสามารถใน
การแขงขัน (Competitiveness) ซึ่งอาศัยความรวมมือกันในรูปแบบของเครือขายคุณคา (Value network)
โดยจะเห็นชัดในเรื่องของการนําเสนอเรื่องของ การวิจัย การบริหารธุรกิจ กฎหมาย การขับเคลือ่ นแผนกล
ยุทธ หลักและวิธีการเพิ่มผลผลิต การสงเสริมการบริหารองคกรเพื่อความโปรงใส เปนตน
3) กลุมเปาหมายของวารสารฅนสหกรณ ไดแกผูนําและฝายจัดการสหกรณ ยังไมคอย
ตื่นตัว และยังไมใหค วามสําคัญเรื่องการติ ดตามขอความทางวิชาการเทาใดนัก อยางไรก็ตามผูนําใน
ระดับชุมนุมสหกรณ ใหความคิดวาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีผูรับผิดชอบในการจัดการอยางตอเนื่อง และ
ใชวารสารดังกลาวเปนสื่อกลางที่จะใชกระตุนพฤติกรรมการเขาดึงขอมูลขาวสารเชิงวิชาการ ซึ่งอาจตอง
ใชเวลาพอสมควร โดยทางชุมนุมสหกรณตางๆยินดีใหความชวยเหลือ
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4) กลุมเปาหมายที่เขามาใชบริการเว็บไซตยังคงจํากัดอยูในแวดวงของนักวิชาการ นิสิต
นักศึกษา และฝายจัดการของสหกรณ ซึ่งถือวาเปนเรื่องของการปลุกกระแสใหคนในแวดลงสหกรณมี
ความตื่นตัว โดยชุดโครงการไดพยายามนําเสนอภาพกิจกรรมการวิจัยในพื้นที่และกิจกรรมทางวิชาการที่
เกี่ยวของ เผยแพรในเว็บไซตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูการกอเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร
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บทที่ 4
การวิเคราะหผลการดําเนินการวิจัย
การดําเนิน งานชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ซึ่งประกอบดวยโครงการวิจัยจํานวน 11 โครงการ ดังที่ไดกลาวรายละเอียดในบทที่ผานมามีผล
การดําเนินการวิจัยรายละเอียดซึ่งจะนําเสนอใหเปนรูปแบบของบทวิเคราะหอยางเปนระบบดังรูปที่ 4.1
ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหปจจัยนําเขาในดานความพรอมของทีมวิจัย การวิเคราะหกระบวนการดาน
การปฏิบัติการวิจัยและการวิเคราะหผลการวิจัยซึ่งประกอบดวย ผลผลิตที่ไดและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง
มีรายละเอียดโมเดลการวิเคราะหในรูปที่ 4.1
การวิ เ คราะห ป จ จั ย นํ า เข า ด า นความพร อ มของที ม วิ จั ย และกระบวนการในด า นการ
ปฏิบัติการวิจัยนั้ นจะใชเกณฑการจัดระดับ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 โดยใหคาคะแนน โดยแบงออกเปน 3
ระดับ ดังนี้
คะแนนระหวาง 3.68 - 5.00
คะแนนระหวาง 2.34 - 3.67
คะแนนระหวาง 1.00 - 2.33

รูปที่ 4.1 โมเดลที่ใชในการวิเคราะหผลการดําเนินการวิจัย

อยูในระดับดี
อยูในระดับปานกลาง
อยูในระดับตองปรับปรุง

4.1 การวิเคราะหปจจัยนําเขา : ความพรอมของทีมวิจัย
ภายใตวัตถุประสงคสําคัญของชุดโครงการฯประการหนึ่ง คือ การสรางเครือขายนักวิจัย
เพื่อใหเกิดเปนสังคมเรียนรูและเกิดความรวมมือดานการวิจัยระหวางภาคราชการ ภาคขบวนการ ภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณอย างมีแบบแผนตามเอกลัก ษณข องการเปน สหกรณอย าง
แทจริงนั้น การดําเนินการของชุดโครงการภายใตทีมประสานงานกลางไดมีการเสริมพลังโดยใชกลไก
ของวงเรียนรูระหวางนักวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรูที่สําคัญไดแก กรอบคิด กระบวนการวิจัย และ
องคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดในรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 ประเด็นการเรียนรูของทีมวิจัย ภายใตการหนุนเสริมของทีมประสานงานกลางชุดโครงการฯ
การวิเคราะหความพรอมของทีมวิจัย ซึ่งไดพิจารณาใน 3 องคประกอบ ไดแก การนําทีมของ
หัวหน าทีมวิ จัย ความชัดเจนในกรอบการวิจั ย และความสามารถในการแยกสวนการวิ จัยจากภารกิจอื่น
(รายละเอียดในตารางที่ 4.1) ผลการวิ เคราะหชี้ใหเห็นว า ความพร อมของทีมวิ จั ยในภาพรวม (ทั้ง 11
โครงการ) อยูในเกณฑดี และพบว า ทีมวิ จัยที่ตองปรับปรุงเรื่องความพรอมของทีมวิจัยมีอยู 2 ทีม ซึ่งมี
ประเด็นอยูที่เรื่องของการนําทีมซึ่งมีสาเหตุมาจากการโยกยายงานและการถูกมอบหมายงานเชิงนโยบาย ทํา
ใหเปนอุปสรรคในการนําทีมวิจัยตามที่ไดวางแผนไว ทั้งนี้สาเหตุสําคัญมาจากการมีภารกิจของนักวิจัยที่
คาบเกี่ยวกับการทํางานกับกลุมเปาหมายการวิจัยกลุมเดียวกัน และอยูในชวงเวลาเดียวกับการวิจัยจึงอาจ
สงผลกระทบตอจุดมุงหมายของการวิจัยและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนแกผูเกี่ยวของ และพบวาทีมวิจัยที่มี
ความพรอมอยูในเกณฑปานกลาง มี 2 ทีม ทีมวิจัยที่มีความพรอมอยูในเกณฑดี มีจํานวน 7 ทีม
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาดานความพรอมของทีมวิจัยของชุดโครงการ
ความสามารถในการแยก
สวนการวิจัยกับภารกิจอื่น

เกณฑการประเมินความพรอมของทีมวิจัย
โครงการ
ที่
ดี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ภาพรวม

ปาน
กลาง

ตอง
ปรับปรุง

ดี

ปาน
กลาง

P

ดี

P
P
P
P

P
P
P
P

P

ปาน
กลาง

P
P
P
P

ตอง
ปรับปรุง

P
P

P
P
P

P

P

ตอง
ปรับปรุง

P

P
P
P
P
P
P
P
P

ผลการ
ประเมิน

ความชัดเจนใน
กระบวนการวิจัย

การนําทีม

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

P
P
P

ปานกลาง
ดี
ดี

P
P

ดี

P

ดี

4.2 การวิเคราะหกระบวนการ: การปฏิบัติการวิจัยของทีมวิจัย
การวิ เคราะหก ระบวนการซึ่ งมุงไปที่ ก ารปฏิบัติ ก ารวิ จั ย ของทีมวิ จั ย ซึ่งประกอบด ว ย
องคประกอบ 3 สวน ไดแก การมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนของทีมวิจัย กลุมเปาหมายเขามามีสวนรว ม
อยางเหมาะสม และการปฏิบัติการวิจัยเปนไปตามกรอบเวลา
ผลการวิเคราะหชใี้ หเห็นวาการปฏิบัตกิ ารวิจัยของทีมวิจัยในภาพรวมอยูใ นเกณฑปานกลาง
ทีมวิจัยที่มีผลการปฏิบัตกิ ารวิจัยอยูในเกณฑดี มี 5 ทีม อยูใ นเกณฑปานกลาง มี 5 ทีม และอยูในเกณฑ
ตองปรับปรุง มีอยู 1 ทีม ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.223

23

ดูรายละเอียดการวิเคราะหเพิ่มเติมในภาคผนวกบทที่ 4
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหวิจัยดานกระบวนการ : การปฏิบัติการวิจัยของทีมวิจัย ภายใตชุดโครงการฯ
การปฏิบัติการวิจัยเปนไปตาม
กรอบเวลา

เกณฑการประเมินความพรอมของทีมวิจัย
โครงการ
ที่

การมีแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจน
ดี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ภาพรวม

ปาน
กลาง

ผลการ
ประเมิน

กลุมเปาหมายเขามามีสวน
รวมอยางเหมาะสม

ตอง
ปรับปรุง
P

ดี

P

ปาน
กลาง

ตอง
ปรับปรุง
P

ดี

ปาน
กลาง

P
P

P

P

ตอง
ปรับปรุง
P

ปรับปรุง

P

ปานกลาง
ปานกลาง

P

P

ปานกลาง

P

P

P

ดี

P

P

P

ดี

P

P

P

P

ปานกลาง

P

P

P

ปานกลาง

P

P

P

ดี

P

P

P

ดี

P

P

P

P
P

P

ดี
ดี

4.3 การวิเคราะหผลลัพธจากการวิจัย
การวิเคราะหผลลัพธจากการวิจัยในที่นี้จะเปนการวิเคราะหผลลัพธของการวิจัยในภาพรวม
ของชุดโครงการวิจัยฯ ซึ่งมาจากการดําเนินการของโครงการยอยทั้ง 11 โครงการ ดังที่กลาวไวในบทที่ 3
รวมกับผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการของทีมประสานงานกลาง โดยการพิจารณาผลลัพธจากการวิจัย
จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรก ไดแก ผลผลิตจากการวิจัย และสวนที่สอง ผลกระทบจากการวิจัย
4.3.1 ผลผลิตจากการวิจัย
การประมวลผลผลิตจากการวิจัยในภาพรวมของชุดโครงการวิจัยฯในที่นี้จะเปนไป
ตามที่ไดกําหนดไวในผลงานที่คาดหวังของชุดโครงการ ซึ่งประกอบดวย ขอคนพบจากการวิจัย การกอ
เกิดเปนเครือขายฯตางๆทั้งเครือขายในเชิงพื้นที่ เครือขายที่มุงไปที่การเชื่อมโยงโซอุปทานและเครือขาย
ที่มุงสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ และความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (รูปที่ 4.3)
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รูปที่ 4.3 ผลผลิตจากการวิจัย
1) ขอคนพบจากการวิจัย
ภายใตกรอบคิดและแนวทางการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการวิจัยทีม่ งุ เนนไป
ที่การสรางตัว แบบของเครือขายคุณ คาโดยกระบวนการดํ าเนินการวิจัย จะประกอบไปดวย การปลูก
จิต สํานึ ก เรื่ องคุณ คาสหกรณ การปรั บกระบวนทัศน ใ นเรื่ องของการพัฒ นาที่ยั่ งยื น การนําหลัก การ
สหกรณสูการปฏิบัติเพื่อนําประโยชนของการสหกรณสูสมาชิกและชุมชนบนวิถีสหกรณ (ดังรูปที่ 4.2)
ขอคนพบที่สําคัญดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3

รูปที่ 4.4 กระบวนการวิจยั เชื่อมโยงเครือขายและมิตขิ องการพัฒนา
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ตารางที่ 4.3 ขอคนพบจากการวิจัย
กระบวนการวิจัย
1) การปลูกจิตสํานึกความ
รวมมือตามแนวทางคุณคา
สหกรณและเศรษฐกิจ
พอเพียงแกผูนําและผูมีสวน
เกี่ยวของกับสหกรณ

1.1
1.2
1.3
1.4

ขอคนพบจากการวิจัย
องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาผู นํ า สหกรณ ยั ง ไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ
เวทีการฝกอบรมที่เ กี่ยวขอ งยังพู ดถึงการปลูก จิตสํานึ กความรวมมื อในมิ ติ
ของการบรรยายใหรูมากกวาการปฏิบัติไดจริง
ยังขาดตัวแบบผูนํา สหกรณที่นําพาสหกรณสูความสําเร็ จในฐานะองคการ
พึ่งพาตนเองอยางเปนรูปธรรม
ผูมีสวนเกี่ยวของที่ระดับนโยบายและปฏิบัติเลือกที่จะนําการพัฒนาสหกรณ
ไปในทิศทางของการพัฒนาจากภายนอกมากกวาริเริ่มจากการมีสวนรวมของ
สมาชิก

2) การปรับกระบวนทัศนผูนาํ
เกี่ยวกับบริบทสหกรณในมิติ
ของการเปนองคการธุรกิจ
ฐานสังคม (Socialeconomy)

3.1 ผูนําสหกรณบางกลุมมีมุมมองของสหกรณในรูปแบบเดียวกับองคการธุรกิจ
เอกชนที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําไรและนํากําไรมาแบงปนกัน ในขณะที่
ผูนําสหกรณบางกลุมมีมุมมองวารัฐตองชวยสนับสนุนแกสหกรณทั้งดาน
เงินทุนการประกันราคาผลผลิตและอื่นๆ มีผูนําสวนนอยที่มีแบบแผนการ
ดํา เนิ นงานไปในทิศ ทางของการเปน องคก รพึ่ งพาตนเองและมุ งดํ า เนิ น
ธุรกิจเพื่อนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชนในลักษณะของการเปนองคการ
ธุรกิจฐานสังคมอยางแทจริง
3.2 ยังขาดการคนหาตัวแบบของสหกรณที่เปนตัวอยางที่ดีของการเปนองคการ
ธุรกิจฐานสังคมและนําไปขยายผลเพื่อการพัฒนา
3.3 นโยบายรัฐยังคงมองวาสหกรณเปนเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเปนทิศทางที่ขัดแยงตอบริบทของสหกรณ

3) การนําหลักการที่ชัดเจน

3.1 พบวาผูนําสหกรณและผูมีสวนเกี่ยวของไมเขาใจหลักการสหกรณที่ชัดเจน
จึงเกิดปรากฎการณที่มีข อถกเถียงระหวางผูนําสหกรณ เจาหนาที่รัฐ และ
นัก วิ ชาการในเรื่อ งต า งๆ ได แ ก กฎหมายที่ พึ งประสงคค วรเป นอย า งไร
เงื่อนไขการรับสมาชิกสมทบควรเปนอยางไร รัฐควรปลอยใหสหกรณเปน
อิสระ (แตตองการงบประมาณสนับสนุน)
3.2 นักการเมื องมีบ ทบาทที่สํา คัญที่ส งผ านนโยบายมายั งสหกรณ ลั กษณะที่
สวนทางกับหลักการสหกรณ เชน กรณีโครงการยางพาราอัดแทง โครงการ
รับจํานําโครงการฟนฟู ฯลฯ ซึ่งกอใหเกิดความไขวเขวในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 4.3 ความรูและขอคนพบจากการวิจัย (ตอ)
กระบวนการวิจัย
4) แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กอใหเกิดความเขมแข็งแก
สมาชิกและการนําประโยชน
ไปสูสมาชิกและชุมชน

4.1

4.2

4.3

4.4

ขอคนพบจากการวิจัย
สถานการณข องขบวนการในป จ จุบั น มุงไปที่ก ารสร า งความเข มแข็ งแก
สหกรณ แตส วนใหญยังขาดการนํ าประโยชนไ ปสู ส มาชิก และชุมชนซึ่ ง
จําเปนตองมีการวางฐานการมีสวนรวมของสมาชิกตั้งแตระดับการกําหนด
นโยบาย จึงจะกอเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมะสมและเปนประโยชนต อ
สมาชิกและชุมชนอยางแทจริง
ขบวนการสหกรณยังขาดโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จําเปน
เชน ระบบฐานขอมูลสมาชิกที่จะนําไปสูการพัฒนาอาชีพ และบริการที่เอื้อ
ประโยชน ต อ สมาชิ ก ระบบเตื อ นภั ย ที่ เ สริ ม ธุ ร กิ จ สหกรณ กองทุ น
เสถียรภาพเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานสหกรณ
และความสูญเสียที่สงผลกระทบตอมวลสมาชิกโดยรวม
การดํา เนิน งานของสหกรณยั งอยู บนเสน ทางการดํ าเนิ นงานขององค การ
ธุรกิจที่ขาดการมีสวนรวมของสมาชิก ซึ่งยอมไมใชเสนทางการดําเนินงาน
ของสหกรณที่เปนแนวทางการปฏิบัติตนที่จะนําไปสูประโยชนของสมาชิก
และชุมชนอยางแทจริง
ปจ จุ บั น ยังขาดตั วแบบสํ า หรั บ แนวทางปฏิ บัติ ที่ ดี ข องสหกรณ ภายใต โ ซ
อุปทานที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหกรณเพื่อการนําประโยชน
ไปสู ส มาชิ ก ส ว นใหญเป น ตั ว แบบสํ า หรั บ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ รั ฐ ให ค วาม
ชวยเหลือซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการก็สงผลกระทบตอสหกรณ และกอใหเกิด
ผลลัพธที่ไมดีในสายตาของคนในสังคม

2) เครือขายที่เปนผลผลิตจากการวิจัย
ผลการดําเนินการของชุดโครงการวิจัยฯ ซึ่งมุงเนนไปที่การสรางตัวแบบเครือขาย
ความรวมมือของสหกรณและภาคีพันธมิตรภายใตกรอบคิด “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ทั้งในกลุม
งานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุมงานวิจัยที่มุงเนนการเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทานและกลุมงานวิจัยที่มุง
สร า งเครื อ ขา ยในลัก ษณะของระบบสนั บสนุ น การพัฒ นาสหกรณ ได ผลผลิ ต ในรู ป เครื อข ายฯดั ง
รายละเอียดในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย
ชื่อเครือขาย
1) เครือขายขาวคุณธรรม

รายละเอียดเครือขาย
§ เปนตัวแบบของเครือขายขาวหอมมะลิอินทรียที่ประกอยดวยสมาชิกที่
เปนชาวนา 208 คน ที่กําหนดเงื่อนไขการปลูกขาวของชาวนาโดยการ
ลดอบายมุ ข 3 ประการ มีโ ครงสรา งการบริ หารเครือ ข ายที่จ ะพัฒ นา
ระบบการผลิตและการตลาดภายใตโซอุปทานเพื่อนําไปสูการคาที่เปน
ธรรม ป จ จุ บั น ข า วคุ ณ ธรรมได จ ดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค า กั บ
กระทรวงพาณิชยแล ว ได ขยายการดํา เนิ นงานของเครือ ขา ยไปสู การ
จั ด ตั้ ง ศู น ย เ รี ย นรู ข า วคุ ณ ธรรม 16 แห ง ภายใต แ กนนํ า ของชาวนา
คุณธรรม และการจัดตั้งกองทุนหนุนเกื้อเพื่อนําไปสูการจัดสวัสดิการ
และสมาชิกและชุมชน โดยมีมูลนิธิธรรมะรวมใจ วัดปาสวนธรรม อ.ปา
ติ้ ว จ.ยโสธร เป น แม ข า ยตั ว แบบเครื อ ข า ยข า วคุ ณ ธรรม คื อ เป น
แบบอยางของการขับเคลื่อนแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา

2) เครือขายขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย

§ เป น ตั ว แบบของเครื อ ข า ยที่ มีภ าคี เ ป น พั น ธมิ ต ร สหกรณ ก ารเกษตร
จํ า นวน 16 แห ง ในพื้ น ที่ 6 จั งหวั ด ได แ ก ร อ ยเอ็ ด ยโสธร สุ ริ น ทร
บุรีรัมย มหาสารคาม และนครราชสมา เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณ
ไทย ได ว างกรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานภายใต โ ครงสร า งการ
บริหารงาน และขอบังคับเครือขายฯที่มีคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ
เปนฝายบริหารจัดการ ภายใตวิสัยทัศน “มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิ
ไทยสูสากล” และมีพันธกิจ 5 ประการในการสงเสริมการผลิตรวบรวม
ผลผลิ ต การแปรรู ป การตลาดและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ การวิ จั ย และ
ประเมิ นผลนั้ น จะเปน ตัว แบบของเครื อข ายธุร กิจของสหกรณที่ เป น
นวั ตกรรมการผสมผสานในแนวราบ (Horizontal integration) ที่ จ ะ
สรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจสหกรณภายใตสภาวะแขงขันเพื่อ
นําประโยชนสูสมาชิกชาวนาในฐานะผูผลิต ซึ่งจะนําไปสูระบบการคา
ที่เ ป น ธรรมในอนาคต ป จ จุ บั นเครื อ ข ายฯกํ า ลังดํ า เนิน การสร า งตรา
สินคา “ขาวเกิ ดบุญ” เพื่อเป ดชองทางการตลาดใหมค วบคูไปกับการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณคาในกลุมภาคีพันธมิตร ซึ่งจะเปนตัว
แบบของระบบธุ ร กิ จ สหกรณ บ นหลั ก การพึ่ งพาและร ว มมื อ ตามอั ต
ลักษณของสหกรณ
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ)
ชื่อเครือขาย
3) เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ จังหวัดพังงา

รายละเอียดเครือขาย
§ เปนตัวแบบเครือขาย ซึ่งประกอบดวยภาคีพันธมิตรเปนผูประกอบการ
ธุรกิจชุมชน 8 กลุม ที่ไดวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายวา
“เปนเครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน
บนพื้ น ฐานการอนุ รั ก ษ แ ละมี ส ว นร ว ม” โดยมี ก ระบวนการบริ ห าร
เครือขายใน 2 ระดับเครือขายและระดับชุมชน ที่มีการประชุมกันอยาง
สม่ําเสมอ
§ ป จ จุ บั น เครื อ ข า ยฯได จั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ ของเครื อ ข า ยและของภาคี
พั น ธมิ ต ร ทั้ ง 8 กลุ ม และได พั ฒ นาโปรแกรมการท อ งเที่ ย วร ว มกั น
ภายใตตราสัญลักษณของเครือขาย ตัวแบบของเครือขายทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษคือเปนเครือขายฯที่แสดงใหเห็นมิติของความเปนองคการ
เรียนรู (Learning Organization) ไดเปนอยางดี

4) เครือขายคุณคาจังหวัด
พิษณุโลก

§ เปนตัวแบบของการกอตัวของเครือขายธุรกิจเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดที่มี
สกต.พิษณุโลก จํากัด เปนแกนนําเครือขาย จุดมุงหมายสําคัญ คือ การ
นําคุณคา สหกรณ บนหลั กการรวมซื้อ รวมขาย รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน
§ เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกที่มี สกต.พิษณุโลก จํากัด เปนแกนนํา
และมี ก ลุ ม เครื อ ข า ยรวบรวมข า วโพด กลุ ม เครื อ ข า ยข า วปลอดภั ย
เครือข ายโคเนื้อ เครือขา ยวัสดุ การเกษตร เครือข ายสหกรณ เปนกลุ ม
ภาคีพันธมิตรที่กําลังพัฒนาการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนบทพิสูจนใหเห็น
ว า การนํ า คุ ณ ค า สหกรณ ม าเป น ปณิ ธ านร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ย จะ
กอ ให เ กิด พลังในการสร างจํ านวนการต อ รองทางธุร กิ จ ที่ จะช วยลด
ตนทุนการผลิต และการเพิ่มชองทางการตลาดแกภาคีและนําประโยชน
สูสมาชิกและชุมชน
§ สิ่งทาทายสําหรับเครือขายคุณคา จังหวัดพิษณุโลก คือ การพัฒนาใหเกิด
เปนกลุมธุรกิจในระดับจังหวัดบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน

85

ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ)
ชื่อเครือขาย
5) เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา

รายละเอียดเครือขาย
§ เปนตัวแบบของเครือขายคุณคาที่มีเปาหมายรวมในการบูรณาการความ
ร ว มมื อ ระหว า งภาคี พั น ธมิ ต รที่ เ ป น สหกรณ นิ ค มจํ า นวน 96 แห ง
กระจายอยูทั่วประเทศ โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันของสหกรณนิคม คือ การจัดทําแผนแมบทสหกรณนิคม
เชิงคุ ณคาและการจัด ทําแผนที่ GIS ซึ่งจะนํา ไปสู การพั ฒนาสหกรณ
นิคมของเปนระบบและมีแผนเพื่อนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน
§ ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง กําลังอยูระหวางการดําเนินงาน
เพื่ อ ค น หาแนวทางที่ เ ป น แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารขยายผลใน
สหกรณนิคมอื่นๆ
§ ภายใตกระแสของการพัฒนาที่ยั่งยืน วิกฤตสิ่งแวดลอมวิกฤตพลังงาน
ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา นาจะเปนตัวแบบของสหกรณที่มีการ
บริหารจัดการที่ดินรวมกันของสมาชิกโดยมีสหกรณนิคมเปนคนดูแล
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ มุมมองของ “ไมชาฟเมืองไทย”

6) เครือขายคุณคาผลไม

§ เปนตัวแบบของเครือขายธุรกิจที่มีสหกรณการเกษตรเขาคิชกูฏ จํากั ด
เปนแกนนํา และมีจุดมุงหมายที่จะเชื่อมโยงภาคีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมของสหกรณทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
ภายใตโซอุปทาน ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพของ
เกษตรกร ในระบบมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) การ
จัดเวทีเรียนรูและคณะกรรมการและฝายอัตลักษณที่จะพัฒนากิจกรรม
การตลาดเพื่อการเปดชองทางการตลาดในทุกระดับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
§ ตัว แบบเครื อ ขา ยคุ ณค า ผลไม เป นตั ว แบบของวิธี ก ารทํ า งานรว มกั น
ระหวาง เจาหนาที่รัฐ สหกรณ และสมาชิก ที่มีกระบวนทัศนการพัฒนา
เห็นคุณคาสหกรณในการนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน นอกจากนั้น
ยังแสดงใหเ ห็น วิ ธีก ารทํา งานแบบบูร ณาการที่ผู รับ ผิ ดชอบ คํา นึงถึ ง
กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรเปนหลัก ในการสรางเปนชุมชนเรียนรูของ
เกษตร
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ)
ชื่อเครือขาย
7) เครือขายคุณคามัน
สําปะหลัง

รายละเอียดเครือขาย
§ ตัวแบเครือขายคุณคามันสําปะหลัง เปนตัวแบบการกอเกิดเครือขายโดย
มีสหกรณการเกษตรขาณุลักษณบุรี จํากัด เปนแกนนํา และมีจุดมุงหมาย
สํา คัญที่จ ะสร างเครื อข า ยธุ รกิ จ โดยการเชื่อ มโยงพั น ธมิ ตรภายใต โ ซ
อุปทาน เพื่อสรางพลังความรวมมือ ทั้งในกิจกรรมสงเสริมการผลิตแก
เกษตรกรสมาชิกการรวบรวมผลผลิต การจําหนาย การแปรรูปและการ
สรางศูนยการเรียนรูเรื่องการปลูกมันสําปะหลังแกสมาชิกและชุมชน
§ สิ่งทาทายของการพัฒนาเครือขายคุณคามันสําปะหลัง คือ การยกระดับ
การทํางานของสหกรณการเกษตรอยางมีแบบแผนเพื่อพัฒนาชองทาง
การตลาดในลั ก ษณะของการพิ จ ารณาประโยชน เ ปรี ย บเที ย บ
(Comparative Advantage) แกสหกรณใหเปนที่ประจักษแกสังคม

8) เครือขายคุณคากระจายสินคา

§ เปนตัวแบบการทํางานในรูปแบบของเครือขายที่มีภาคีพันธมิตรที่เปน
หน ว ยผ ลิ ต (วิ สา ห กิ จ ชุ มชน ส ห กร ณ ก ลุ มเ ก ษตร กร ฯล ฯ)
ผูประกอบการธุรกิจ และผูบริโภคภายใตโซอุปทาน โดยนักวิจัยไดใช
นวัต กรรมของการสรา งตราสิน คา การพัฒ นาชองทางการตลาด การ
พัฒนาเทคนิคการจัดจําหน าย รูปแบบใหม เปนการจัดทําแคตตาล็อ ก
สิ น ค า เพื่ อ นํ า สิ น ค า กระจายสู ผู บ ริ โ ภคและตลาดเป า หมายอย า ง
เหมาะสม
§ ตัว แบบเครื อ ขา ยกระจายสิน ค า จะถือ เปน กลไกการนํา ร องที่ จะเป น
แนวทา งของก ารพั ฒ น าธุ ร กิ จ แก ร า น สหกรณ สหกร ณ แล ะ
ผูประกอบการ ในอนาคต ควบคูไปกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาสหกรณ โดยใชสินคาสหกรณและสินคา
ชุมชนเปนสื่อกลาง

9) เครือขายคุณคายางพารา

§ เปน ตัวแบบของการพัฒ นาธุรกิ จยางพาราที่มีสหกรณ การเกษตรเป น
แกนนํา จุดมุ งหมายในการดํา เนิน งานเครือข ายที่ เริ่มดําเนินงานไป 3
เดื อ นนั้น มุ งไปที่ ก ารพั ฒ นาการดํ า เนิน งานของสหกรณที่ ค รอบคลุ ม
กิ จ กรรมตั้ งแต ก ารพั ฒ นาฐานข อ มู ล สวนยางพาราของสมาชิ ก เพื่ อ
นํ า ไปสู แ ผนธุ ร กิ จ ของสหกรณ ที่ จ ะนํ า มาซึ่ ง บริ ก ารเพื่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและการลดตนทุนการผลิตยางพาราขอ
§ สมาชิก การดําเนินการเวทีเรียนรูใหแกเกษตรกร การดําเนินการสวน
ยางพาราต น แบบและการเชื่ อ มโยงภาคี พั น ธมิ ต รภายใต โ ซ อุ ป ทาน
ยอมจะทําใหเครือขายยางพาราที่เกิดขึ้นนําไปสูการคายางพาราที่เป น
ธรรม ที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนนําในอนาคต
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ)
ชื่อเครือขาย
10) เครือขายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ

11) เครือขายทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา
11.1 เครือขายนักวิจัย

รายละเอียดเครือขาย
§ เครือขายสารสนเทศดานสหกรณที่มุงไปที่การพัฒนาเว็บไซตควบคูไป
กับการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ ที่เปนวารสารรายไตรมาส
นั้น จะนํ า ไปสู สั งคมข อ มู ล ข า วสารด า นสหกรณ ที่ จ ะยกระดั บ การ
พัฒนาสหกรณไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา ดวยการรณรงคใหผูนําและ
ฝ า ยจั ด การสหกรณ บ ริ โ ภค และนํ า ข อ มู ล ข า วสารที่ เ กี่ ย วข อ ง ไม ใ ช
ประโยชนใ นการพัฒนาสหกรณอย างเหมาะสมและเกิดประโยชนต อ
สมาชิกและชุมชนอยางที่คาดหวัง
§ เครือขายสารสนเทศด านสหกรณ จะชวยใหเ ครือขายทุน มนุษยที่เป น
ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการ
พัฒนาการสหกรณฝายกลไกของเครือขายฯ

§ ประกอบไปดวยนักวิจัย จํานวน 300 คน ที่ผานกระบวนการวิจัยภายใต
ชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีกรอบคิดและแนวทางในการพัฒนาสหกรณใ น
ทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา ซึ่งถือเปนทุนทางสังคม
ที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณในอนาคต

11.2 เครือขายผูทรงคุณวุฒิ

§ ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิด านการวิจั ยและดา นสหกรณ ที่เขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณในเชิงคุณคา มีจํานวน
รวม 108 คน

11.3 เครือขายพระสงฆเพื่อ
การพัฒนาสหกรณ

§ ประกอบดวยพระคุณเจาที่ เปน นักปฏิบัติ ที่มีป ระสบการณงานพั ฒนา
เครือขายองคกรชุมชนและองคกรการเงิน ซึ่งไดเขารวมเวทีเรียนรูดาน
ชุดโครงการวิจัย และเห็นชอบที่จะเขาชวยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
สหกรณเชิงคุณคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสหกรณเชิงคุณธรรมที่ทาน
เคลื่อนงานอยู ทั้งสิ้น 57 รูป

11.4 เครือขายผูนําสหกรณ
เชิงคุณคา

§ กรรมการและผูจัดการสหกรณที่ผานกระบวนการจัดการความรู ภายใต
หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา มีจํานวน 16 คน
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ)
ชื่อเครือขาย
11.5 เครือขายผูตรวจสอบ
กิจการอยางชํานาญการ

รายละเอียดเครือขาย
§ ผูตรวจสอบกิจการที่เขาสูกระบวนการเรียนรูของสถาบัน ในการพัฒนา
ตนเอง เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณที่จะนํามาสูสหกรณในเชิงคุณคา
หรือที่รูจักกันในนามของ “เปาบุนจิ้น” มีจํานวนทั้งสิ้น 222 คน

11.6 เครือขายผูจัดการสหกรณ
การเกษตร

§ ชมรมผู จัด การสหกรณ การเกษตร ได จัด ทํา ขอ ตกลงความรว มมื อกั บ
สถาบันวิชาการดานสหกรณในการจัดเวทีเรียนรู เพื่อรวมมือกันพัฒนา
สหกรณไปในทิศทางของสหกรณเชิงคุณคา มีจํานวนทั้งสิ้น 53 คน

3) ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ
การดํ าเนิ น การของทีมประสานงานกลางที่มีจุ ด มุงหมายสําหรั บในการสร าง
ระบบการวิจัยและการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ โดยชุดความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัย
นั้น ในชวงเวลาของการดําเนินการของชุดโครงการ มีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 14 หนวยงาน ที่
เขามามีสวนรวมในฐานะนักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 81 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ
ลําดับที่

นักวิจัยหลัก นักวิจัยรวม
1. กรมสงเสริมสหกรณ
3
10
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
1
1
4. กรมพัฒนาชุมชน
1
2
5. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
6. ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
7. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
8. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5
14
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี
1
2
11. บริษัทไปรษณียไทย จํากัด
2
12. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
13. สหกรณการเกษตรขั้นปฐม
1
10
14. ศูนยความเปนเลิศขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12
41
รวม

ผูทรงคุณวุฒิ/อื่นๆ
2
5
1
1
1
1
14
1
1
1
28

รวม
13
2
7
3
1
1
1
1
33
4
2
1
11
1
81

89

4.3.2 ผลกระทบจากการวิจัย
การประเมินผลกระทบจากการวิจัยในที่นี้ จะประเมินผลกระทบ ในมิติที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ในภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ และภาควิชาการ (รูปที่ 4.3)
ซึ่งมีรายละเอียดในองคประกอบตางๆ ดังนี้

รูปที่ 4.5 ผลกระทบจากชุดโครงการวิจัย
1) ผลกระทบที่มีตอภาครัฐ
ในสวนของภาครัฐ ภายใตการนําของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(คพช) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งมีหนว ยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ภายใต แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว
ทั้งสิ้น 11 หนวยงาน คือ กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) กรมตรวจบัญชี (กตส.) สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ชุมนุ มสหกรณ เครดิต ยูเนี่ย นแหงประเทศไทย จํ ากัด (ชสค.) ชุมนุ ม
สหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย (ชรสท.) สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และกรมสวัสดิ การคุมครองแรงงาน โดยไดร วมกัน จัดทํา
แผนปฏิบัติการ รองรับงบประมาณ ป 2550-2554 จํานวน 25 แผนงาน 139 โครงการ ในสวนของชุด
โครงการไดเขาไปมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยภายใต แผนปฏิบัติการในยุทธศาสตร ทั้งสิ้น
12 โครงการ จัดเปนสัดสวนรอยละ 11.5 ของโครงการทั้งสิ้น (ตารางที่ 4.6)
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ตารางที่ 4.6 การประเมินผลกระทบของการที่ชุดโครงการวิจัยฯ ในการเขาไปมีสวนรวมในมิติของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
รวม

โครงการภายใตชุดโครงการ
(จํานวน)
4
2
1
5
12

โครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น

คิดเปนสัดสวนรอยละ (%)

28
14
36
43
18
139

14.2
14.2
2.8
11.6
0
11.5

2) ผลกระทบที่มีตอภาคขบวนการสหกรณ
การดํ าเนิน การของชุด โครงการวิ จัย ฯ ได ทําใหเกิดผลกระทบต อภาคขบวนการ
สหกรณ ดังนี้
2.1) ตัวแบบสหกรณที่ริเริ่มการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา
ภายใตการดําเนินการของชุดโครงการฯ ไดมีสหกรณและกลุมองคกรชุมชนที่
เขารวมเปนภาคีเครือขาย ริเริ่มที่จะมีการบริหารจัดการในเชิงคุณคา จํานวนทั้งสิ้น 303 สหกรณ (กลุม)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7
2.2) การกอเกิด เปน เครื อขายในสภาพของความร ว มมือในแนวราบ (Horizontal
integration) ซึ่งถือวาเปนปรากฏการณที่จะชวยใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจและพลังอํานาจการ
ตอรองที่เกิด จาก การลดตน ทุนคาใชจายและการเพิ่มประสิทธิภ าพการดําเนินงานของภาคีพันธมิต ร
เครื อขายที่เปนสหกรณ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ภาวะการแขงขันในยุ คโลกาภิวั ฒนนั้ น สงผลใหองคก รกลาง
สหกรณที่เปนผลลัพธของความรว มมือกัน ในแนวดิ่ ง มีตนทุนคาใชจายสูงและไมสามารถแขงขันได
เครือขายธุรกิจที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินการชุดโครงการวิจัยทั้ง 9 เครือขาย ซึ่งเปนปรากฏการณในมิติ
ใหมที่จะเปนตัวแบบสําหรับการเรียนรู และขยายผลไปสูการพัฒนาการสหกรณในอนาคต
2.3) ศูน ย เ รี ย นรู ข องภาคขบวนการ ได แ ก ศูน ย เ รี ย นรู ข าวคุณ ธรรม ศูน ย เรี ย นรู
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ศูนยเรียนรูมันสําปะหลัง: สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี คือเปนตัวแบบ
ของการเรียนรูที่เกิดจากการขับเคลื่อนของภาคขบวนการสหกรณ ที่ควรขยายผลไปสูการพัฒ นาศูน ย
เรียนรูในสหกรณตางๆ ซึ่งจะเปนการพัฒนาการเรียนรูบนหลักการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ซึ่งจะ
กอใหเกิดจิตสํานึกของความเปนเจาของในสหกรณมากขึ้น
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2.4) การมีสวนรว มในการวิจัยของผูนําสหกรณ ฝายจัดการและผูนําชุมชนผลการ
ประเมิน การมีสวนรวมในการวิจัย ภายใตชุดโครงการ ระหวางเมษายน 2551-พฤษภาคม 2552 มีผูนํา
สหกรณ-ฝายจัดการสหกรณ ผูนําชุมชน เขามามีสวนรวมในชุดโครงการ ทั้งสิ้น 303 คน (ตารางทิ่ 4.8)
ตารางที่ 4.7 รายชื่อสหกรณและกลุมบุคคลที่เขารวมเปนภาคีเครือขายฯ และมีการริเริ่มการบริหารจัดการ
ในเชิงคุณคา
ชื่อโครงการ
สหกรณ/กลุมบุคคล
เครือขายสารสนเทศดาน
· สมาชิกวารสาร จํานวน 338 คน
· สหกรณที่เปนสมาชิก
สหกรณ
จํานวน 35 สหกรณ
เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก · เครือขายโคเนื้อ
· สหกรณการเกษตรเนินมะปรางจก.
· เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร · สหกรณการเกษตรวังทอง จก.
· เครือขายรวบรวมขาวโพด
· สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จก.
· เครือขายขาวปลอดภัย
· สหกรณนิคมวังทอง จก.
เครือขายคุณคา
· สหกรณกองทุนสวนยาง
· สหกรณการเกษตร
จ. นครศรีธรรมราช
บานชายเขา จก.
ศุภนิมิตรเชียรใหญ จก.
· สหกรณกองทุนสวนยาง
· สหกรณการเกษตร
บานวังธน จก.
ศุภนิมิตรปากพนัง จก.
· สหกรณกองทุนสวนยาง
· สหกรณการเกษตร
บานหนองแดงสามัคคี จก.
หัวไทร จก.
· สหกรณกองทุนสวนยาง
· สหกรณจังหวัด
ไสกรูดการเกษตร จก.
นครศรีธรรมราช
· สหกรณกองทุนสวนยาง
· เครือขายสหกรณ
หางสาน จก.
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว
· สหกรณการเกษตร
· เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ศุภนิมิตรเฉลิมพระเกียรติ จก.
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
· สหกรณการเกษตร
ศุภนิมิตรชะอวดพัฒนา จก.
เครื อ ข า ยสหกรณ นิ ค มเชิ ง · สหกรณการเชาซื้อที่ดินธัญบุรี จํากัด · สหกรณการเชาซื้อที่ดินนครปฐม จํากัด
คุณคา
· สหกรณการเชาซื้อที่ดินนาขวัญ จํากัด · สหกรณการเชาซื้อที่ดินบางแกว จํากัด
· สหกรณการเชาซื้อที่ดินบางไทร จํากัด · สหกรณการเชาซื้อที่ดินเมืองเกา จํากัด
· สหกรณการเชาซื้อที่ดินบานแทน จํากัด · สหกรณการเชาซื้อที่ดินลําลูกกา จํากัด
· สหกรณการเชาซื้อที่ดินวังนอย จํากัด · สหกรณการเชาซื้อที่ดินองครักษ จํากัด
· สหกรณการเชาซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด · สหกรณการเชาที่ดินเกาเลี้ยว จํากัด
· สหกรณการเชาที่ดินชัยบาดาล จํากัด · สหกรณการเชาที่ดินคลองโยง จํากัด
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
ชื่อโครงการ
สหกรณ/กลุมบุคคล
เครื อข ายสหกรณนิ คมเชิ ง · สหกรณการเชาที่ดินดงมูลหนึ่ง จํากัด · สหกรณการเชาที่ดินดงมูลสอง จํากัด
คุณคา(ตอ)
· สหกรณการเชาที่ดินนครเดิฐ จํากัด
· สหกรณการเชาที่ดินพิชัยภูเบนทร จํากัด
· สหกรณการเชาที่ดินลํานารายณ จํากัด · สหกรณการเชาที่ดินวาริชกรรมไชยา จํากัด
· สหกรณเจริญวัฒนา จํากัด
· สหกรณนิคมกบินทรบุรี จํากัด
· สหกรณนิคมกบินทรบุรีสอง จํากัด
· สหกรณนิคมกุยมั่ง จํากัด
· สหกรณนิคมเกษตรกรกาวหนาพราว จํากัด · สหกรณนิคมเกษตรกาวหนาทาฉาง จํากัด
· สหกรณนิคมขามทะเลสอ จํากัด
· สหกรณนิคมเขาพนมสาทร จํากัด
· สหกรณนิคมคลองทอม จํากัด
· สหกรณนิคมคลองทอมสอง จํากัด
· สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด
· สหกรณนิคมคําอาฮวน จํากัด
· สหกรณนิคมคีรีมาศ จํากัด จํากัด
· สหกรณนิคมแคนดง จํากัด
· สหกรณนิคมชะอํา จํากัด
· สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด
· สหกรณนิคมเชียงคํา จํากัด
· สหกรณนิคมซองกาเลีย จํากัด
· สหกรณนิคมดงเย็น จํากัด
· สหกรณนิคมดงรัง จํากัด
· สหกรณนิคมดอนตาล จํากัด
· สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด
· สหกรณนิคมดานชาง จํากัด
· สหกรณนิคมทองผาภูมิ จํากัด
· สหกรณนิคมทาแซะ จํากัด
· สหกรณนิคมทาดินแดง (จองอั่ว) จํากัด
· สหกรณนิคมทายาง จํากัด
· สหกรณนิคมทุงสง จํากัด
· สหกรณนิคมนครชุม จํากัด
· สหกรณนิคมนาคอเรือ จํากัด
· สหกรณนิคมนาวาใหญ จํากัด
· สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด
· สหกรณนิคมบางสะพาน จํากัด
· สหกรณนิคมบาเจาะ จํากัด
· สหกรณนิคมบานเขาเลี้ยว จํากัด
· สหกรณนิคมบานสรางพัฒนา จํากัด
· สหกรณนิคมประมงกาญจนดิษฐ จํากัด · สหกรณนิคมประมงนครศรีฯ จํากัด
· สหกรณนิคมปลายพระยา จํากัด
· สหกรณนิคมปะทิว จํากัด
· สหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด
· สหกรณนิคมปายุบใน จํากัด
· สหกรณนิคมปเหล็ง จํากัด
· สหกรณนิคมพนม จํากัด
· สหกรณนิคมพระรวง จํากัด
· สหกรณนิคมพราว จํากัด
· สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด
· สหกรณนิคมพิชัยพัฒนา จํากัด
· สหกรณนิคมฟากทา จํากัด
· สหกรณนิคมแมแจม จํากัด
· สหกรณนิคมแมแตง จํากัด
· สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด
· สหกรณนิคมแมริม จํากัด
· สหกรณนิคมแมสอด จํากัด
· สหกรณนิคมลานสัก จํากัด
· สหกรณนิคมวังทอง จํากัด
· สหกรณนิคมวังไทร จํากัด
· สหกรณนิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
ชื่อโครงการ
สหกรณ/กลุมบุคคล
เครื อข ายสหกรณนิ คมเชิ ง · สหกรณนิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด
· สหกรณนิคมวังพระธาตุ จํากัด
คุณคา(ตอ)
· สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด
· สหกรณนิคมศรีสําโรง จํากัด จํากัด
· สหกรณนิคมสมุทรสาคร จํากัด
· สหกรณนิคมสรรคโลก จํากัด
· สหกรณนิคมสระแกว จํากัด
· สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด
· สหกรณนิคมสันทราย จํากัด
· สหกรณนิคมสูงเนิน จํากัด
· สหกรณนิคมหนองบัวพัฒนา จํากัด
· สหกรณนิคมหลังสวน จํากัด
· สหกรณนิคมหางฉัตร จํากัด
· สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด
· สหกรณบานปทุม จํากัด
เครือขายขาวคุณธรรม
— กลุมชาวนาคุณธรรมภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ
— สหกรณการเกษตรธรรมชาติหนองยอ จํากัด
— สหกรณการเกษตรจตุรพักตรพิมาน จก.
เครือขายคุณคา
· สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จก.
ขาวหอมมะลิสหกรณไทย · สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จก.
— สหกรณการเกษตรอาจสามารถ จก.
— สหกรณการเกษตรโพนทราย จก.
· สหกรณการเกษตรปราสาท จก.
— สหกรณการเกษตรโพนทอง จก.
· สหกรณการเกษตรพิมาย จก.
· สหกรณการเกษตรบุรีรมย จก.
· สหกรณการเกษตรบรบือ จก.
· สหกรณการเกษตรกระสัง จก.

เครือขายทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษ จ.พังงา

เครือขายคุณคาผลไม

· สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สุวรรณภูมิหา จก.
· กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก
· กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง
· กลุมบางพัฒนโฮมสเตย
· กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร
· กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน
· กลุมทองเที่ยวชุมชนบางเตยใต
· กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน
· สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ
· กลุมผูผลิตเงาะคุณภาพ
· กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ตะเคียนทอง

· สหกรณการเกษตรชุมพลบุรี จก.
— สหกรณการเกษตรนางรอง จก.
— สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สุวรรณภูมิ จก.
— สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สุวรรณภูมิสี่ จก.
·
·
·
·
·
·

กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน
กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา
สหกรณกองทุนสวนยางในโตน
สหกรณกองทุนสวนยางบานบางทอง

· กลุมผูผลิตคุณภาพ พลวง
· กลุม ผูผลิตมังคุดคุณภาพ ชากไทย
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
ชื่อโครงการ
เครือขายคุณคามันสําปะหลัง

เครือขายคุณคากระจายสินคา

สหกรณ/กลุมบุคคล
· สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก. — กลุมเกษตรกรวังชะพลู
— กลุมเกษตรกรวังหามแห
· สหกรณการเกษตรวังหามแห จํากัด
— สหกรณนิคมนครชุม
· สกก.ปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี
· กลุมวิสาหกิจชุมชนสายบัว กทม
· กลุมสตรีสหกรณแปรรูป
เนื้อสัตวบานทาค้ํา นาน
· กลุมสตรีสหกรณพัฒนากาวไกล กทม · กลุมอาชีพเกษตรกรรมบาน
หนองบัว นาน
· กลุมสิ่งประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช กทม · กลุมแมบานเกษตรคลองสี่
ปทุมธานี
· กลุมอาชีพกระทุงราย สังกัดสหกรณ
· กลุมอาชีพแปรรูปอาหารจาก
การเษตรหนองจอก กทม
เนื้อสัตวลําไทร ปทุมธานี
· แมบานสหกรณเมืองสามหมอก กทม · กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
หมูบานไวทเฮาส ปทุมธานี
· วิสาหกิจชุมชนดอกไมประดิษฐ
· ORCHID HUT
กระดาษสา กทม
พระนครศรีอยุธยา
· กลุมวิสาหกิจชุมชนรักษบาติก ภูเก็ต
· กลุมภาพเพนทกระจก ภูเก็ต
· กลุมสตรีพัฒนากลวยน้ําวาไทย
· กลุมวิสาหกิจชุมชน
กาญจนบุรี
ทําสวนปาคลอก ภูเก็ต
· กลุมสหกรณนิคมกุยมั่ง กาญจนบุรี
· กลุมนาเหนือบาติก กระบี่
· กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกร · กลุมเฮือนโตทองผาพื้นเมือง
ทุงสมอ กาญจนบุรี
แมฮองสอน
· กลุมสตรีสหกรณการเกษตร
· กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ภูเขียวจํากัด ชัยภูมิ
เนื้อสัตว เลย
· กลุมสตรีสหกรณบานหนองดินดํา
· กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ
ชัยภูมิ
บานราษฎรเกษมศรี
หนองบัวลําพู
· สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจํากัด · กลุมฟารมผึ้งธนฤนทร อุตรดิตถ
· กลุมแมบานเกษตรกรและ
· กลุมแมบานเกษตรกรบานเสี้ยว
สภต.ปลายบาง นนทบุรี
อุตรดิตถ
· กลุมอาชีพสหกรณกลวยอบแผนบาง · กลุมวิสาหกิจชุมและกลุมอาชีพ
รักนอย นนทบุรี
เครื่องประดับลับแล อุตรดิตถ
· กลุมสตรีสหกรณไทลื้อบานดอนมูล นาน · กลุมสินคาในจังหวัดอุตรดิตถ
· กลุมสตรีสหกรณบานหลายทุง นาน
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
ชื่อโครงการ
เครือขายคุณคายางพารา

เครือขายคุณคากาแฟ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

สหกรณ/กลุมบุคคล
สหกรณการเกษตรยานตาขาว
· กลุมบานควนลอน
สหกรณหาดสําราญ
· กลุมบานหนองยายแมม
สหกรณกันตัง
· กลุมบานยวนโปะ
สหกรณปะเหลียน
· กลุมบานวังเจริญ
กลุมบานตันปรง
· กลุมบานโคกแตว
กลุมบานพอนพลา
· กลุมบานไซทอง
กลุมบานในควน
· กลุมบานสูโสะ
กลุมบานโคกทรายเหนือ
· กลุมบานหนองเอื้อง
กลุมบานหนองสามหอง
· กลุมบานปะเหลียน
กลุมบานหนองบอ
· กลุมบานทาพญา
กลุมบานเขาใน
· กลุมบานลิพัง
สหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร
· ชุมนุมสหกรณ
สหกรณทาแซะ
· กลุม OTOP
สหกรณทันวาล

ตารางที่ 4.8 การมีสวนรวมในการวิจัยของชุดโครงการของผูนําสหกรณฝายจัดการสหกรณและผูนําชุมชน
รายชื่อโครงการวิจัย
จํานวนผูมีสวนรวมในการวิจัย (คน)
1. ชุดโครงการประสานงานกลาง
3,280
2. โครงการสารเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
8,657
3. โครงการเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
8
4. โครงการเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช
12
5. โครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
46
6. โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรม
2
7. โครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
16
8. โครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา
13
9. โครงการเครือขายคุณคาผลไม
5
10. โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
2
11. โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา
39
12. โครงการเครือขายคุณคายางพารา
22
รวม
12,102
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3) ผลกระทบที่มีตอภาควิชาการ
การดํ าเนิ น งานของชุด โครงการวิ จั ย ฯ กอ ให เกิ ด เครื อข ายสารสนเทศด า น
สหกรณที่มีผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ เขามามีสวนรวมในการหนุนเสริมการพัฒนาการสหกรณ
ภายใตกลไกของเว็บไซด และวารสารฅนสหกรณ อีกทั้งเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรผูนํา
สหกรณเชิงบูรณาการและโครงการประกาศเกียรติคุณผูนําสหกรณ และสหกรณที่มีคุณคาแหงป ซึ่งเปน
การริเริ่มของภาควิชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ ภายใตชุดโครงการฯ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
3.1) เว็บไซด www.cai.ku.ac.th ซึ่งกอใหเกิดการสืบคนขอมูลในชวงเวลาของ
การดํ าเนิ น การชุด โครงการ (ระหว างเมษายน 2551-มิถุยายน 2552) จํ านวน 8,000 คน มีร ายการเชิง
วิชาการใหสืบคนทั้งสิ้น 58 รายการ ไดแก
3.2) วารสารฅนสหกรณเปนวารสารรายไตรมาส ซึ่งไดจัดทําและเผยแพรทั้งสิ้น
4 ฉบับ มีหัวขอน าสนใจภายใต หัวขอหลัก ไดแก เติ มความรู เลาสูกัน ฟงจากการวิ จัย ติ ดตามความ
เคลื่อนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ และมีสมาชิกวารสาร จํานวน 338 ราย ประกอบดวยสมาชิกรายบุคคล
จํานวน 303 ราย สมาชิกที่เปนสหกรณ จํานวน 35 สหกรณ
3.3) การพัฒนาหลักสูตร ผูนําสหกรณเชิงคุณคา
หลักสูตรผูนําสหกรณเชิงคุณคา จัดทําขึ้นภายใตทีมประสานงานกลางโดย
มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะจัดทําหลักสูตรเรียนรูที่ มีเนื้อหาสาระ ใน 4 มิติของการเรียนรูของผูนํา เพื่อการ
พัฒนานําไปสูการเปนผูนําเชิงคุณคา ซึ่งตองประกอบดวย จิตสํานึกความรวมมือในแนวทางของคุณคา
สหกรณ การปรับกระบวนทัศนผูนําเกี่ยวกับบริบทของสหกรณในแนวทางของการ การเปนองคการ
เศรษฐกิจฐานสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําหลัก การสหกรณ อยางชัดเจนและแนวทางปฏิบัติ ที่
สอดคลองกับหลักการและวิธีการสหกรณที่จะสรางความเขมแข็งของสหกรณและการนําประโยชนไปสู
สมาชกและชุมชน โดยในชวงระยะเวลาของชุดโครงการมีผูนําสหกรณเขามามีสวนรวมในการเรียนรู
จํานวนทั้งสิ้น 137 คน
3.4) โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป
โครงการประกาศเกียรติคุณนัก สหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป ได
กําหนดไวเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ซึ่งอยู
ภายใตความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีการกําหนด
เงื่อนไข กระบวนการสรรหา และประกาศเกียรติคุณครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึง่ จะเปนตัวแบบ
ผูนําสหกรณเชิงคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณที่มีคุณคา อันจะชวยสนับสนุนในรูปขอมูลเชิง
ประจักษ และเปนจุดคานงัดการพัฒนาการสหกรณ สูการพัฒนาเปนระบบสหกรณที่มีคุณคาตอไป
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บทที่ 5
ขอคนพบจากการวิจัยและขอเสนอสําหรับทิศทางการวิจัยในระยะตอไป
บริบทการดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม” ซึ่งเปนโครงการที่ขยายผลจากชุดโครงการวิจัยดานสหกรณที่ไดรับการสนับสนุน
อยางตอเนื่องจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนถึงปจจุบันนั้น กอใหเกิดผลลัพธและ
สรางผลกระทบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในสวนของภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ และภาควิชาการ
ผลกระทบกลาวคือ ในสวนของภาครัฐ ภายใตการนําของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(คพช.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) สู
การปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “การสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อการนําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข”
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใตแผนฯ ดังกลาวทั้งสิ้น 11 หนวยงาน ซึ่งชุด
โครงการฯ ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในรูปของโครงการวิจัยคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.5
ของโครงการ ที่มีอยูในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ในสวนของภาคขบวนการสหกรณ นัน้ ไดกอ เกิดเปนตัว
แบบเครือขายสหกรณที่ริเริ่มการบริหารจัดการในเชิงคุณคาไปสูการเปนระบบสหกรณที่ดําเนินงานบน
หลักการพึ่งพาตนเอง ประโยชนสูสมาชิกและชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 9 เครือขาย ประกอบดวยภาคีสหกรณ
และกลุมองคกรทั้งสิ้น 303 แหง ซึ่งมีผูนําสหกรณและผูนํากลุม/องคกรเขามามีสวนรวมทั้งสิ้น 12,102
คน ซึ่งถือเปนมิติใหมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับความสามารถในการแขงขันของสหกรณ
ภายใตยุคโลกาภิวัฒนไดมากขึ้น ในสวนของภาควิชาการไดกอเกิดเปนเครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขาย
นัก วิจั ย เครือขายผูนํ าสหกรณ และกลุม/องคก ร ซึ่งเขามามีสวนรว มในสวนของการพัฒนาเครื อขาย
สารสนเทศดานสหกรณที่มุงเปนการพัฒนาเว็บไซด (www.cai.ku.ac.th) และวารสารฅนสหกรณซึ่งมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาไปสูสังคมขอมูลขาวสารที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสาร
ผูนําและฝายจัดการสหกรณและการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสหกรณในอนาคต จึงถือไดวา ไดมี
การพัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาไปสูร ะบบสหกรณทมี่ คี ณ
ุ คาในระดับหนึง่
5.1 ขอคนพบจากการวิจัย
สถานการณจําลองที่แสดงใหเห็นในรู ปที่ 5.1 นั้น ชี้ใ หเห็นสถานการณ เชิงเปรีย บเทีย บ
ระหวางสถานการณ ของขบวนการสหกรณที่เปน อยูในปจจุ บันและสถานการณ จําลองในภพภูมิใหม
(New order) ซึ่งเปนไปตามกรอบวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 “มุงสรางระบบสหกรณ
ที่มีคุณคา เพื่อการพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในสถานการณทั้ง 2 ดังนี้
สถานการณของขบวนการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน: ขบวนการสหกรณไทยที่เปนไป
ภายใตกรอบของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นั้นประกอบดวยสหกรณขั้นปฐม 7 ประเภท ซึ่งมี
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรกลางระดับสูงสุด (Apex organization) มีสหกรณขั้นปฐม

รวมทั้งสิ้น 6,869 สหกรณ มีสมาชิกสหกรณจํานวน 10 ลานคน สหกรณมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 8 แสน
ลานบาท มีการดําเนิ นธุรกิจคิด เปนมูลคาปละ 1 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 จาก GDP ของ
ประเทศ อยางไรก็ตามพบวา สถานการณของขบวนการสหกรณไทยที่ดําเนินการมากวา 90 ป ในฐานะ
การเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งเจาหนาที่รัฐ ผูนํา
สหกรณ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ รูสึกคุนเคยกับการไดรับการสนับสนุนจากรัฐ จึงทําใหมุมมอง
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณอยูหางจากการเปนองคการพึ่งพาตนเอง ดังจะเห็นไดจากขอ
เรียกรองของบรรดาผูนําสหกรณในปจจุบัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกรองใหมีสหกรณประเภทอิสลาม
การเรียกรองใหมีการแกกฎหมายสหกรณ การเรียกรองขอความเปนอิสระโดยลดบทบาทของหนวยงาน
ภาครัฐ แตยั งคงรอรั บการสนั บสนุ นดานงบประมาณ การถกเถีย งกัน เรื่องสมาชิก สมทบ ประเด็นขอ
เรียกรองตางๆ ที่เปนอยูในขณะนี้ยอมชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ ยัง
ไมเขาใจในบริบทการดําเนินงานของสหกรณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Autonomous) และ
บทบาทในฐานะของการเปนองคการเศรษฐกิจฐานสังคมที่ตองใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อ
ประโยชนของสมาชิกและชุมชนเปนสําคัญ
ภพภูมิใหมของการสหกรณไทย:
ความพยายามของชุดโครงการวิจัยฯ ที่ไดโอกาสนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
สหกรณ ของรัฐภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉ บับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) นั้น คือ “มุงสรางระบบ
สหกรณที่มีคุณคา เพื่อการพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” นั้น อาจกลาวไดวาเปนภพภูมิใหม (New order)
ซึ่งการพัฒนาบริบทการสหกรณจากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันไปสูบริบทการสหกรณในภพภูมิ
ใหม ซึ่งมีบรรยากาศดังนี้
~ คนไทยสามัคคี-พึ่งพา-รวมมือกัน
~ คนไทยอุดหนุนสินคาบริการสหกรณดวยความผูกพัน
~ คนไทยสมัครเปนสมาชิกสหกรณเพิ่มขึ้น
~ คนไทยมีศรัทธาและเชื่อมั่นในสหกรณปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
~ สหกรณยกระดับขีดความสามารถเปนที่พึ่งของสมาชิก-ชุมชน
~ สหกรณเขมแข็งมั่นคง มีธรรมาภิบาล
~ ผูนําพรอมขับเคลื่อนสหกรณตามอัตลักษณของ SHOs
~ ผูนําสหกรณเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (ระดับคิด-กระบวนทัศน-การประพฤติตน)
~ นวัตกรรมCo-ops to Co-ops.(การบริหารจัดการโซอุปทานสูระบบการคาที่เปนธรรม)
~ การขยายโอกาสธุรกิจของสหกรณจากใน-นอกขบวนการเพิ่มสัดสวนธุรกิจตอ GDP
~ เกิดเครือขายธุรกิจสหกรณสูระบบการคาที่เปนธรรม
~ ระบบการเงินสหกรณเอื้อตอการเขาถึงของสมาชิกและเกิดการหมุนเวียน
99

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันไปสูภพภูมิใหม:
ภายใต ยุ ทธศาสตร ก ารพัฒ นาการสหกรณ ภ ายต ก ารนํ าของ คพช. ซึ่งประกอบไปด ว ย
ยุทธศาสตร 5 ประการไดแก
~ ยุทธศาสตรที่ 1: สงเสริมใหคนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
~ ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณใหมีศักยภาพและ
ความพรอมที่จะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณไปในทิศทาง
ของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง
~ ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณใหเปนองคการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
~ ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยหวงโซ
อุปทานเพื่อประโยชนสูสมาชิกและสังคมอยางเที่ยงธรรม
~ ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการ
รวมมือกันระหวางสหกรณ
ขอมูลที่ไดรับจากการขับเคลื่อนการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย ชี้ใหเห็นวาขบวนการ
สหกรณที่เปนอยูในปจจุบันยังขาดตัวแบบผูนําสหกรณที่มีคุณคา ตัวแบบสหกรณที่มีการบริหารจัดการ
สหกรณ ใ นเชิงคุณ คา ตั ว แบบเครื อขายสหกรณ ที่ มีคุณ คาและระบบการเงิน สหกรณ ตลอดจนขาด
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ กรอบคิด
และกระบวนทัศนของผูนําสหกรณและผูมีสวนเกี่ยวของที่เคยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ จึงทําใหมิติ
ดานบริบทสหกรณแตกตางไปจากอัตลักษณของสหกรณที่ควรจะเปน ซึ่งเปนจุดออนที่ตองสรางการ
เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การเปดพื้นที่ใ หมี บรรยายกาศของการเรียนรูระหวางผูนําสหกรณการพัฒนา
ระบบสนับสนุนใหมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสหกรณเชิงคุณคา เครือขายสหกรณเชิงคุณคาและ
พัฒ นาไปสูร ะบบธุร กิจ สหกรณ ใ นเชิงคุณ คา ซึ่งเปน แนวทางที่มีค วามเปน ไปได มากที่สุด ของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยการเริ่มจากสหกรณที่ผูนําสหกรณและฝายจัดการที่มีความมุงมั่นตั้งใจกอน
และที่สําคัญจําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศดานสหกรณ ใหเขาถึงผูนําและฝายจัดการสหกรณให
มากที่สุด
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รูปที่ 5.1 บทวิเคราะหสําหรับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา
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5.2 ขอเสนอสําคัญทิศทางการวิจัยในระยะตอไป
ทิศทางการวิจัยในระยะตอไป ควรดําเนินการในรูปแบบของการสนับสนุนจากภาค
วิชาการใหมีระบบสนับสนุนการพัฒนา สรางตัวแบบสหกรณที่มีการบริหารจัดการในเชิงคุณคา สรางตัว
แบบเครื อขายและระบบธุรกิจสหกรณที่เปน แนวทางปฏิบัติที่จ ะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาดังที่
คาดหวังไว ซึ่งในที่นี้ไดนําเสนอทิศทางการวิจัย ใน 3 กลุมงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 5.2)
กลุมงานวิจัยเชิงพื้นที่: ประกอบดวย
· ตัวแบบผูนําสหกรณ
· ตัวแบบสหกรณที่เปนอิสระพึ่งพาตนเอง
· ตัวแบบสหกรณที่มีคุณคานําพาประโยชนสูสมาชิกและชุมชน
· ตัวแบบเครือขาย
· ตัวแบบสหกรณรุนใหม (Young Co-ops)
กลุมงานวิจัยที่มุงเชื่อมโยงโซอุปทาน: ประกอบดวย
· ตัวแบบเครือขายธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑและบริการตางๆ
· ตัวแบบกลุมธุรกิจสหกรณ เพื่อนําไปสูระบบการคาที่เปนะธรรม
กลุ ม งานวิ จั ย ที่ พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น และโครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น :
ประกอบดวย
· แนวทางพัฒนาระบบการเงินสหกรณบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน
· แนวทางการพั ฒ นาสั งคมข อมูล ขา วสารสหกรณ เพื่อ การนํ า ประโยชน ไ ป
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ
· แนวทางการรณรงคเรื่องคุณคาสหกรณแกประชาชน
· โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนา อาทิ ระบบฐานขอมูลสมาชิก
· ศูนยเรียนรูสหกรณ บนหลักการพึ่งพาตนเอง
· แนวทางการสรางการเรียนรูสหกรณแกเยาวชนในการพัฒนา
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รูปที่ 5.2 ระบบการวิจัยที่จําเปนในระยะตอไป
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ภาคผนวก
Ä ภาคผนวกที่ 1 : ตารางแสดงการประชุมของชุดโครงการ
Ä ภาคผนวกที่ 2 : ภาพกิจกรรมของชุดโครงการ
Ä ภาคผนวกที่ 3 : สื่อประชาสัมพันธของชุดโครงการ

ภาคผนวกที่ 1
ตารางแสดงการประชุมของชุดโครงการ

ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรมของชุดโครงการ

ภาคผนวกที่ 3
สื่อประชาสัมพันธของชุดโครงการ

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
1

ว.ด.ป.

โครงการ

28/2/51

เครือขายคุณคา
จ.พิษณุโลก

2

13/3/51

3

8/3/51

4

14/3/51

5

1/4/51

6

3/4/51

7

4/4/51

8

9/4/51

9

10/4/51

เครือขายคุณคา
จ.พิษณุโลก

10

18/4/51

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

กิจกรรม

ประชุมหารือระหวางทีม
วิจัยและผูประสานงานเพื่อ
พัฒนาโจทยวิจัยในระยะ
ที่ 2 ภายใตชุดโครงการ
เครือขายคุณคา ประชุมหารือระหวางทีม
กระจายสินคา
วิจัยและผูป ระสานงาน
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
ภายใตชุดโครงการ
เครือขายคุณคา ประชุมหารือระหวางทีม
ผลไม
วิจัยและผูป ระสานงาน
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
ภายใตชุดโครงการ
เครือขายคุณคา ประชุมหารือแนวทาง
กระจายสินคา
ความรวมมือระหวาง
seven eleven กับ
โครงการสินคาชุมชน
เครือขาย
ประชุมหารือเพื่อพัฒนา
สหกรณนิคมเชิง โจทยวิจัยโครงการ
คุณคา
เครือขายสหกรณนิคม
เชิงคุณคา
เครือขายคุณคา ประชุมหารือเพื่อพัฒนา
ขาวคุณธรรม
โจทยวิจัยในปที่ 3
เครือขายคุณคา
มันสําปะหลัง
เครือขายคุณคา
ผลไม

ประชุมหารือเพื่อพัฒนา
โจทยวิจัย
ประชุมหารือเพื่อปรับ
ขอเสนอโครงการและ
สรางความเขาใจให
ตรงกัน
ประชุมหารือเพื่อปรับ
ขอเสนอโครงการ

ประชุมหารือแนวทาง
ความรวมมือระหวางสว.
สก.-ปณท.

กลุม
เปาหมาย
นักวิจัย/
ผูประสาน/
ผูเกี่ยวของ

จํานวน
ผูเขารวม

6

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

นักวิจัย/
ผูประสาน/
ผูเกี่ยวของ

9

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

นักวิจัย/
ผูประสาน/
ผูเกี่ยวของ

4

โรงแรมคาริบูไฮ
แลนด จ.จันทบุรี

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

8

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนกับ
seven eleven

ผูวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

4

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ
นักวิจัย/
ผูประสานงาน
ผูวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

4

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

5

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

6

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หองประชุม
วิทยาลัย
เทคนิค
จ.จันทบุรี
หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผูบริหารปณท./
ผอ.สว.สก./
จนท.สถาบันฯ

3

แนวทางในการ
ดําเนินการโครงการวิจัย
เครือขายสหกรณนิคม
เชิงคุณคา
แนวทางในการ
ดําเนินการโครงการวิจัย
ในปที่ 3
แนวทางในการ
ดําเนินการโครงการวิจัย
แนวทางในการปรับ
ขอเสนอโครงการ/
กระบวนการในการ
ดําเนินงานโครงการ
กรอบคิด/
กระบวนการวิจัยเพื่อ
นําไปปรับขอเสนอ
โครงการ/
แนวทางความรวมมือใน
การดําเนินการเครือขาย
คุณคากระจายสินคาผาน
Post shop ของปณท.

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

5

สถานที่

หองประชุม ชั้น
2D อาคาร
ไปรษณียไทย
จํากัด

ผลลัพธ
กรอบคิดในการ
ดําเนินการโครงการ
เครือขายคุณคา จังหวัด
พิษณุโลกในระยะที่ 2
กรอบคิดในการ
ดําเนินการโครงการ
เครือขายคุณคากระจาย
สินคา
กรอบคิดและแนวทางใน
การดําเนินการโครงการ
เครือขายคุณคาผลไม

1-1

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
11

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

18/4/51

เครือขายคุณคา
พิษณุโลก

12

30/4/51

เครือขายคุณคา
ขาวคุณธรรม

ประชุมเพื่อปรับขอเสนอ
โครงการเพื่อเตรียมการ
ดําเนินการเซ็นสัญญา
สงผลงานเขาประกวด
รางวัลนวัตกรรม ป 50

13

1/5/51

เครือขายคุณคา
ขาวคุณธรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
เครือขายคุณคาขาว
คุณธรรม

14

2/5/51

ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนฯ

ประชุม Kick off ชุด
โครงการวิจัยฯ

15

13/5/51

เครือขายคุณคา
มันสําปะหลัง

16

13/5/51

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

17

15/5/51

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

18

16/5/51

19

20/5/51

ประชุม
คณะทํางาน
เฉพาะกิจฯ
ชุดโครงการวิจัย ประชุมพิจารณาขอเสนอ
โครงการ

กลุม
เปาหมาย
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ
ผอ.สถาบันฯ/
ชาวนา
คุณธรรม/จนท.
สถาบันฯ

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

6

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

100

หองประชุมกําพล
อดุลยวิทย/ อาคาร
สารนิเทศ 50 ป
มก.

ผูประสานงาน/
ผอ.ศูนยขาว
คุณธรรม/
นักสงเสริม/
ผูเกี่ยวของ
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

18

หองประชุม
สารสนเทศ
สหกรณ มก.

41

หองนนทรี 3
อาคาร KU HOME
มก.

ประชุมหารือโจทยวิจัย
เครือขายคุณคามัน
สําปะหลังรวมกับนักวิจัย

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

3

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ประชุมชี้แจงบทบาท
หนาความรับผิดชอบ
ของหัวหนาโครงการ/
ระบบการทํางานของ
เครือขาย
ประชุมหารือความ
รวมมือในการดําเนินการ
วิจัยระหวางสว.สก.ปณท.
ประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

5

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน

5

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

คณะทํางาน
เฉพาะกิจ

5

หองประชุม 8
สภาที่ปรึกษาฯ

แนวทางความรวมมือใน
การพัฒนาสหกรณไทย

รองผอ.สกว./
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

12

หองนนทรี 3
อาคาร KU HOME
มก.

ความชัดเจนในประเด็น
คําถามวิจัยและ
กระบวนการวิจัยเพื่อ
นําไปปรับขอเสนอ

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

กรอบคิดและแผนการ
ดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน
และมีความเขาใจทีต่ รงกัน
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 สาขา
บริหารธุรกิจจัดการการ
ทองเที่ยวและ
เศรษฐศาสตร
วิสัยทัศน/ภารกิจ/
วัตถุประสงค /กลยุทธ
ของเครือขายคุณคาขาว
คุณธรรม
นักวิจัยภายใตชุด
โครงการมีความเขาใจใน
กรอบ/เงื่อนไขการ
ดําเนินการวิจัย
ไดประเด็นคําถามวิจัย
และกระบวนการวิจัยเพื่อ
นําไปพัฒนาเปนขอ
สเนอโครงการ
หัวหนาโครงการเขาใจ
บทบาทหนาที่และระบบ
การทํางานของเครือขาย

แนวทางความรวมมือ
ดานการวิจัยระหวางสว.
สก.-ปณท.

1-2

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
20

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

21/5/51

ประชุมหารือการ
ขับเคลื่อนแผนฯ2 ไปสู
การปฏิบัติ

21

24/5/51

ประชุมการขับ
เคลื่อนแผนพัฒนา
สหกรณฉบับที่ 2
ไปสูการปฏิบัติ
เครือขายคุณคา
ขาวคุณธรรม

22

26/5/51

เครือขาย
ประชุมหารือแนว
สหกรณนิคมเชิง ทางการพัฒนาสหกรณ
คุณคา
นิคมอยางเปนระบบ

23

27/5/51

24

28/5/51

25

3/6/51

26

5/6/51

ประชุม
คณะทํางาน
เฉพาะกิจศึกษา
การพัฒนา
สหกรณไทย
การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
ภายใตแผนที่
กลยุทธสําหรับ
สหกรณ
การเกษตร
ตนแบบ
การขับเคลื่อน
แผนพัฒนา
สหกรณฉบับที่
2 ไปสูการ
ปฏิบัติ
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

ลงพื้นที่ตามงาน/หวาน
เมล็ดพันธุขาวคุณธรรม
และมอบรางวัลนวัตกรรม
แกชาวนาคุณธรรม โดย
ฯพณฯทานองคมนตรี

ประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ

ประชุมติดตาม
ประเมินผล สกก.
ตนแบบ 4 แหง

ประชุมหารืองานใน
ยุทธศาสตรที่ 2 ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2

ประชุมหารือกรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน
การคัดเลือกสินคาเพื่อลง
แคตตาล็อก

จํานวน
กลุม
ผู
เขารวม
เปาหมาย
คณะทํางานการ
16
ขับเคลื่อนฯ

สถานที่
หอง 226
กสส.

ผลลัพธ
แนวทางการขับเคลือ่ น
แผนฯ 2

ฯพณฯ
องคมนตรี/
ผูประสานงาน/
ชาวนาคุณธรรม/
ผูเกี่ยวของ

100

วัดปาสวนธรรมะ
อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

4

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

คณะทํางาน
เฉพาะกิจ

12

หองประชุม 8
อาคารพญาไท
พลาซา

ประธาน/ผจก.
สกก. 4 แหง/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

10

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ไดทราบพัฒนาการของ
สกก.ตนแบบ 4 แหง
หลังเสร็จสิ้นโครงการ

คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ

10

หองประชุม 226
กรมสงเสริม

แผนงานและผูรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ที่ 2

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

4

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

แนวทางการคัดเลือก
สินคาเพื่อลงแคตตาล็อก

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

ความกาวหนาของการ
ดําเนินการวิจัยและชวย
สรางขวัญและกําลังให
ชาวนาคุณธรรมมี
กําลังใจในการสานตอ
เจตนารมย
แผนการดําเนินงานจัดทํา
ฐานขอมูล/แผนแมบท
การพัฒนาสหกรณนิคม
และตัวแบบสหกรณ
นิคม 4 แหง
ขอเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการพัฒนา
สหกรณในนามที่ปรึกษา

1-3

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเกี่ยวของ

จํานวน
ผูเขารวม

3

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาสหกรณ

คณะทํางาน
เฉพาะกิจ

12

หองประชุม 8
อาคารพญาไท
พลาซา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางทีมวิจัย/กลุม
ทองเที่ยวชุมชนฯ

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

28

หองประชุม
สํานักงานสหกรณ
จ.พังงา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางพระสงฆใน
เครือขายพื้นที่ภาคเหนือ
ประชุมติดตามงานวิจัย

พระสงฆ/
ผูประสานงาน/
นักวิจัย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย

40

ม.จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม
หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ประชุมเตรียมการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางทีมวิจัย/สมาชิก
เครือขาย
ประชุมหารือรายละเอียด
โครงการฯ

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

2

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

หัวหนา
โครงการ/
นักวิจัย/ผู
ประสานงาน

6

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

แผนการดําเนินงานที่ทีม
วิจัยตองดําเนินการ :
- การกําหนดชนิด
ผลิตภัณฑ
- การกําหนดตลาด
เปาหมาย/แผนการ
สงเสริมการขาย

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

3

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ปรึกษาหารือรูปแบบการ
จัดทําวารสารฅน
สหกรณและ
กลุมเปาหมาย

ลําดับ
ที่
27

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

10/6/51

เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

ประชุมหารือแผนการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย

28

10/6/51

29

21/6/51

ประชุม
คณะทํางาน
เฉพาะกิจศึกษา
การพัฒนา
สหกรณไทย
เครือขายทอง
ชุมชนเชิง
อนุรักษ จ.พังงา

30

30/6/51- เครือขาย
1/7/51 พระสงฆ

31

3/7/51

เครือขาย
สหกรณนิคมเชิง
คุณคา

32

4/7/51

เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

33

7/7/51

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

34

10/7/51 วารสาร
ฅนสหกรณ

ประชุมหารือแนว
ทางการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

6

สถานที่

ผลลัพธ
แผนงานการดําเนินงาน
เครือขาย/ขอสรุปการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารเครือขายฯ
ขอเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการพัฒนา
สหกรณในนามที่ปรึกษา

ติดตามความกาวหนา
โครงการฯ ซึ่งกลุมไดมี
การดําเนินการจัดทําแผน
ธุรกิจ
แนวคิดการพัฒนา
สหกรณโดยเครือขาย
พระสงฆ(พระนักพัฒนา)
ทราบผลการดําเนินการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ครั้งที่ 1 ณ สหกรณนิคม
สอยดาว
ประเด็นที่ใชในการ
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู

1-4

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
35

ว.ด.ป.

กลุม
เปาหมาย
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

จํานวน
ผูเขารวม

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

5

ประชุมหารือเพื่อวาง
ผูประสานงาน/
แผนการดําเนินการจัดทํา
ผูเกี่ยวของ
วารสารฅนสหกรณ
เครือขาย
นักวิจัยขอคําแนะนํา
นักวิจัย/
สหกรณนิคมเชิง ผูประสานงานสําหรับ
ผูประสานงาน/
คุณคา
การเตรียมการจัดทําแผน
ผูเกี่ยวของ
กลยุทธสหกรณตนแบบ
4 แหง
วารสาร
ประชุมคณะทํางานฯเพื่อ ผูประสานงาน/
ฅนสหกรณ
ติดตามความกาวหนา
ผูเกี่ยวของ
การจัดทําวารสารฅนส
หกรณ
เครือขายคุณคา ประชุมหารือเพื่อ
นักวิจัย/ผู
กระจายสินคา
พิจารณารูปแบบสินคา
ประสานงาน/
เพื่อลงแคตตาล็อกสินคา ผูเกี่ยวของ
เครือขาย
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
นักวิจัย/
สหกรณนิคมเชิง เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
ผูประสานงาน/
คุณคา
ผูเกี่ยวของ

โครงการ

กิจกรรม

สถานที่

ผลลัพธ

11/7/51 เครือขายคุณคา
ขาวหอมฯ

ประชุมหารือรายละเอียด
โครงการฯ

36

14/7/51 เครือขายคุณคา
ยางพารา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย

37

21/7/51 เครือขาย
ประชุมหารือแผนปฏิบัติ
สหกรณนิคมเชิง การวิจยั โครงการ
คุณคา

38

25/7/51 วารสาร
ฅนสหกรณ

5

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

39

4/8/51

9

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

มีแนวทางที่ชัดเจนใน
การเตรียมการลงพื้นที่
จัดทําแผนกลยุทธของ
สหกรณตนแบบ 4 แหง

40

4/8/51

4

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

41

7/8/51

2

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

42

9/8/51

13

- ทราบความกาวหนา
การจัดทําวารสาร ฉบับ
ปฐมฤกษที่จะออกใน
เดือนกันยายน 51
ไดรูปแบบสินคาสําหรับ
ลงแคตตาล็อกสินคา ทีจ่ ะ
จัดจําหนายทางไปรณีย
แผนกลยุทธสหกรณ
นิคมวิภาวดี จก.

43

16/8/51- เครือขายคุณคา
17/8/51 ขาวหอมมะลิฯ

หองประชุม
สหกรณนิคม
วิภาวดี จํากัด
จ.สุราษฎรธานี
ศูนยพัฒนาคุณภาพ - แผนกลยุทธเครือขาย
ชีวิต อ.วังน้ําเขียว - ระเบียบ/ขอบังคับ
นครราชสีมา
เครือขาย
- โครงสรางการ
บริหารงานเครือขาย
- แผนการดําเนินงาน
เครือขาย

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

35

หองประชุมเรไร
สถาบันอาหารฯ

แผนกลยุทธเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิฯ

7

หอง Information
Center
อาคารวิจัยและ
พัฒนา
หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ไดขอมูลเพื่อนําไปใช
พัฒนาเปนขอเสนอ
โครงการ

35

แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการ
เตรียมการลงพื้นที่จัดทํา
แผนกลยุทธสหกรณ
ตนแบบ 4 แหง
แผนการดําเนินการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ

1-5

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
44

45

46
47

48

ว.ด.ป.

โครงการ

22/8/51 โครงการการ
จัดการความรู
และพัฒนา
ฐานขอมูลแบบ
มีสวนรวมเพื่อ
ขับเคลื่อนแผน
แมบทการเงิน
23/8/51 เครือขาย
สหกรณนิคมเชิง
คุณคา
27/8/51 เครือขายคุณคา
ยางพารา
8/9/51 เครือขายกํานัน
ผูใหญบาน
จ.จันทบุรี
11/9/51 เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

กิจกรรม
เขารวมเวทีนําเสนอแผน
แมบทการเงินรากฐาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
สหกรณนิคมดอนตาล
สอง จํากัด
ประชุมปรับขอเสนอ
โครงการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประชุมหารือเพื่อการ
เตรียมการการจัดสัมมนา
วิชาการ
เครือขาย
ประชุมหารือผลการจัด
สหกรณนิคมเชิง ทําแผนกลยุทธและแนว
คุณคา
ทางการเขียนรายงานวิจัย
เครือขาย
การประชุมทําแผน
สหกรณนิคมเชิง แมบทการทํางาน
คุณคา
สหกรณนิคม
เครือขาย
การจัดเวทีเสวนาวิชาการ
สถาบันฯ
“ชวนกันคิดเรื่องนํา
คุณคาในการพัฒนา
สหกรณ”
เครือขายคุณคา การประชุมหารือรวมกับ
ขาวหอมฯ
seven eleven

49

11/9/51

50

15/9/51

51

16/9/51

52

17/9/51

53

17/9/51 เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

ประชุมหารือการ
จําหนายขาวหอมมะลิกับ
seven eleven

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ/
ผูที่สนใจ

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

10

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

แนวทางการพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนแผนแมบท
การเงินฐานราก

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

20

แผนกลยุทธสหกรณ
นิคมดอนตาลสอง จํากัด

หัวหนาทีมวิจัย/
ผูประสานงาน
ชมรมกํานัน
ผูใหญบาน จ.
จันทบุรี
นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ
ผูประสานงาน/
หัวหนาทีมวิจัย

2

หองประชุม
สหกรณนิคมดอน
ตาลสอง จํากัด
จ.มุกดาหาร
หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หอประชุมที่วาการ
อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จ.จันทบุรี
หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

45

3

5

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

20

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา
หองสุธรรม มก.

400

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

10

หองประชุม
สารสนเทศ อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

13

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

ไดขอเสนอโครงการที่มี
กรอบคิดการวิจัยชัดเจน
แผนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาหมูบานเชิงคุณคา
แนวทางการจัดสัมมนา
วิชาการวันครบรอบ
สถาปนาสถาบันฯ
ไดแนวทางการเขียน
รายงานวิจัย
แนวทางการจัดทําแผน
แมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม
รณรงคการนําคุณคาไป
ใชในการพัฒนาสหกรณ/
การเปดตัววารสารฅน
สหกรณ
แนวทางการปฏิบัติ
สําหรับการนําขาวเกิด
บุญจําหนายใน seven
eleven
กรอบแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับ seven
eleven

1-6

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
54

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

จํานวน
ผูเขารวม

2

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ชองทางการจําหนาย
สินคา
แผนการดําเนินงานการ
ประชาสัมพันธและการ
กระจายวารสารฅน
สหกรณฉบับปฐมฤกษ
แนวทางการสราง
เครือขายสหกรณ
การเกษตรภายใต
แผนงานการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
แผนการขับเคลื่อนแผน
แมบทการเงินระดับ
รากฐาน

สถานที่

19/9/51 เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

ประชุมหารือเพื่อหาชอง
ทางการจําหนายสินคา

55

24/9/51 วารสาร
ฅนสหกรณ

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

6

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

56

25/9/51 การเชื่อมโยง
เครือขาย

ประชุมหารือเพื่อการ
ประชาสัมพันธและการ
กระจายวารสารฅน
สหกรณ
ประชุมหารือแนวทาง
บริหารจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวลเพื่อใชเปน
พลังงานทดแทน

ผูเกี่ยวของใน
ขบวนการ

10

หอง มพส. ชั้น 14
อาคารศรีอยุธยา
ราชเทวี กทม.

57

26/9/51 การขับเคลื่อน
แผนแมบท
การเงินระดับ
รากฐาน
1/10/51 ประชุมวารสาร
ฅนสหกรณ

ประชุมหารือเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนแมบท
การเงินระดับรากฐาน

คณะทํางาน

60

หอง 301 ชั้น 3
สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง

6

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

58

59

2/10/51

การขับเคลื่อน
แผนฯ 2

60

3/10/51

เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ

61

6/10/51

62

63

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา
8/10/51- เสนอรายงาน
9/10/51 ความกาวหนา
ของชุดโครงการ
วิจัย

ประชุมหารือการจัดทํา
คณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ วารสารฯ
ที่ 2
ประชุมหารือเพื่อการ
คพช.
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ภายใตแผนฯ2

50

ประชุมหารือแผนงาน
ภายใตภารกิจของสว.
สก.

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ

14

ประชุมหารือการจัดทํา
แคคตาล็อกสินคา
นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา

ผูประสานงาน/
นักวิจัย
ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย/
ผูเกี่ยวของ

9

15/10/5 เครือขาย
ประชุมหารือการทําแผน
1
สหกรณนิคมเชิง แมบท
คุณคา

นักวิจัย/
ผู ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

62

7

ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 2
การติดตามการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาการสหกรณ
ภายใตแผนฯ 2
หองสารสนเทศ
แนวทางการดําเนินงาน
อาคารวิจัยและ
ภายใตภารกิจของ
พัฒนา
สถาบันจากคําแนะนํา
ของผูท รงคุณวุฒิ
หอง 212 อาคาร
รูปแบบแคตตาล็อก
วิจัยและพัฒนา
สินคา
หองพันธุมดิษย
ขอเสนอแนะจาก
มณฑล อาคาร KU ผูทรงคุณวุฒิสําหรับการ
HOME มก.
ปรับแกไขรายงานวิจัย
และแผนการดําเนินการ
วิจัยในระยะ 6 เดือนหลัง
หอง 212 อาคาร
แนวทางการจัดทําแผน
วิจัยและพัฒนา
แมบทสหกรณนิคม

1-7

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
64

65

ว.ด.ป.

โครงการ

30/10/5 เครือขาย
1
สหกรณนิคมเชิง
คุณคา
31/10/5 เครือขายคุณคา
1
กระจายสินคา

กิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ
ประชุมหารือการ
ดําเนินการกระเชา
ของขวัญปใหม
หารือการจัดทําการด
อวยพร

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒ/ิ
นักวิจัย
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
ผจก.ชรสท.
นักวิจัย/
ผูประสานงาน/
รองผจก.โรง
พิมพ ชสท.
ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒ/ิ
นักวิจัย
ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒ/ิ
นักวิจัย
ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒ/ิ
นักวิจัย
นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
สหกรณภาค
ประชาชน/กลุม
ผูผลิตสินคา
ชุมชน

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

20

อ.โปงน้ํารอย
จ.จันทบุรี

แผนกลยุทธสหกรณ
นิคมโปงน้ํารอน

5

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

8

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

แผนงานการดําเนินงาน
การดําเนินการกระเชา
ของขวัญปใหม
แผนการจัดทําการดอวย
พรและหารือคาใชจาย

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

รางแผนแมบทสหกรณ
นิคม

4

หอง 204 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

16

หองประชุม 1 ชั้น
14 สกว.

50

หอง 601
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

ประเภทของกลุมสินคา
ชุมชนที่เชิญมาคัดเลือก
สินคา
ทบทวนคําถามวิจัย
วัตถุประสงคและ
ผลลัพธ
สินคาชุมชนที่คัดเลือก
เพื่อลงแคตตาล็อกของ
เครือขายคุณคากระจาย
สินคา

66

6/11/51

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

67

7/11/51

68

7/11/51

เครือขาย
สหกรณนิคมเชิง
คุณคา
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

69

12/11/5 เครือขายคุณคา
1
ยางพารา

70

14/11/5 เครือขายคุณคา
1
กระจายสินคา

การคัดเลือกสินคาชุมชน

71

14/11/5 เครือขายขาว
1
หอมมะลิฯ

ประชุมกรรมการบริหาร
เครือขาย ครั้งที่ 3

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒ/ิ
คณะกรรมการ
บริหารฯ

10

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

เงื่อนไขการประกวด
Logo ขาวเกิดบุญและ
ตราสัญลักษณเครือขาย/
แนวการจัดทําขอมูลการ
ผลิต/การแกไขระเบียบขอบังคับ

72

19/11/5 เครือขายคุณคา
1จ.พิษณุโลก
20/11/5
1

ติดตามงานวิจัยในพื้นที่

ทีมประสานงาน
กลาง / นักวิจัย

27

กองทุนหมูบาน
ม.4 ตําบลวังนก
แอน พิษณุโลก

ความกาวหนาในการ
ดําเนินการวิจัยกลาง

ประชุมหารือการจัดทํา
แผนแมบท
ประชุมหารือเพื่อ
เตรียมการการจัดประชุม
คัดเลือกสินคราชุมชน
การพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

1-8

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
73

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย

จํานวน
ผูเขารวม

5

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

มอบหมายใหคุณดวง
ทิพยจัดทําแคตตาล็อก
เพื่อลงลงวารสารฅน
สหกรณ

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

แนวทางในการจัดทํา
แค็ตตาล็อก
แผนการดําเนินการใน
การจัดนิทรรศการและ
ความรับผิดชอบ
ผลการตัดสินตรา
สัญลักษณเครือขาย
และโลโกขาวเกิดบุญ
รูปแบบแคตาล็อกและ
สินคาที่คัดเลือกลง
แคตตาล็อก

สถานที่

25/11/5 เครือขายคุณคา
1
กระจายสินคา

ประชุมหารือการ
ดําเนินการสําหรับสินคา
ที่ไดรับการคัดเลือก

74

4/12/51
8/12/51

ผูประสานงาน/
นักวิจัย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย

5

75

76

9/12/51

ประชุมหารือการจัดทํา
แค็ตตาล็อกสินคา
ประชุมหารือเพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัด
นิทรรศการขาวคุณธรรม
พิจารณาตราสัญลักษณ
เกิดบุญ

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

10

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

77

11/12/5 เครือขายคุณคา
1
กระจายสินคา

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

6

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

78

16/12/5
1
18/12/5
1

ประชุมหารือการ
คัดเลือกสินคาลงแคต
ตาล็อกและรูปแบบของ
แคตตาล็อก
พิจารณาตราสัญลักษณ
เกิดบุญ
ประชุมหารือการจัดเคา
เตอรกาแฟกับปณท.

ผูประสานงาน/
นักวิจัย 9
ผูประสานงาน/
นักวิจัย

9

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

79

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา
เครือขายขาว
คุณธรรม
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

6

5

80

23/12/5 เครือขายขาว
1
หอมมะลิฯ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเครือขายฯ

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ผูที่
เกี่ยวของ

23

หอง 601 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

81

วารสาร
ฅนสหกรณ
วารสาร
ฅนสหกรณ
วารสาร
ฅนสหกรณ

ประชุมจัดเตรียมการ
จัดทําวารสาร ฉ.3
ประชุมหารือการจัดทํา
วารสาร ฉ.3
ประชุมหารือการจัดทํา
วารสาร ฉ.3

คณะทํางาน
วารสาร
คณะทํางาน
วารสาร
คณะทํางาน
วารสาร

6

83

25/12/5
1
29/12/5
1
7/1/52

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

84

7/1/52

วารสาร
ฅนสหกรณ

ประชุมติดตามความ
คืบหนาวารสารฉบับที่ 3

คณะทํางาน
วารสาร

5

82

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

6
4

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผลลัพธ

ตัดสินตราสัญลักษณและ
ประกาศผูไดรบั รางวัล
หาแนวทางการจัดเคาเตอร
กาแฟชุมพรตามแหลง
ทองเที่ยว เพื่อสรางแบรนด
มีมติใหสหกรณที่ไมไดมี
สวนรวมในการเขารวม
ประชุมออกจากสมาชิก
เครือขาย
Outline วารสาร ฉบับที่
3
ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสาร ฉบับที3่
การมอบหมายใหติดตาม
บทความ หาเปาหมาย
สมาชิก
การติดตามบทความ/
การเพิ่มเปาหมายสมาชิก

1-9

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
85

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

13/1/52

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

ประชุมหารือเตรียมแคต
ตาล็อกสินคากับปณท.

86

14/1/52

วารสาร
ฅนสหกรณ

87

16/1/52

เครือขายคุณคา
จ.พิษณุโลก

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
วารสาร
การประชุมติดตามงาน วิจัย
ในพื้นที่

88

20/1/52

วารสาร
ฅนสหกรณ

89

21/1/52

เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ

90

22/1/52

91

3/2/52

แนวทางความ
รวมมือระหวาง
สถาบันฯกับ
ชสอ.
เครือขาย
กระจายสินคา

92

11/2/52

93

12/2/52

แนวทางความ
รวมมือระหวาง
สถาบันกับ
ชสอ.
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ผูที่
เกี่ยวของ

จํานวน
ผูเขารวม

6

หอง 212 อาคาร
วิจยและพัฒนา

คณะทํางาน
วารสาร

5

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ผูที่
เกี่ยวของ

100

คณะทํางาน
วารสาร

5

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

สถานที่

หองวรยา
โรงแรมไพลิน
จ.พิษณุโลก

ผลลัพธ
การวางระบบการสั่งซือ้
ใหปณท.รายงาน
ความกาวหนา และวาง
รูปแบบสินคา
ความกาวหนาในการ
ติดตามบทความและการ
ปรับปรุงแกไขบทความ
การการเรียนรูการสราง
เครือ ขายเขมแข็งจาก
ตัวอยางเครือขายขาว
คุณธรรมและขาวหอมมะลิ
ควมกาวหนาในการ
ติดตามบทความวารสาร
ฉบับที่ 3
หลักการและแบบปฏิบัติ
ในการประกาศเกียรติคุณ

ประชุมเพื่อติดตาม
ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสาร
ประชุมหารือการจัดทํา
โครงการประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ/สหกรณ
ที่มีคุณคา
การหารือแนวทางความ
รวมมือระหวางสถาบันฯ
กับ ชสอ.

ผูทรงคุณวุฒิ/
ผูที่เกี่ยวของ

6

หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผอ.สถาบันฯ
คณะกรรมการช
สอ./ผูเกี่ยวของ

6

หารือการจําหนายขาว
คุณธรรมผานไปรษณีย
ไทย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ผูที่
เกี่ยวของ

5

หอง 212อาคารวิจัย การตออายุ MOUโครงการ
และพัฒนา
ผูตรวจสอบฯและMOU
ทางวิชาการใหม
ระหวางชสอ.-สว.สก.
บูทจําหนายขาว
ชองทางการจําหนายขาว
คุณธรรม งาน
คุณธรรมผานไปรษณีย
เกษตร
ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล

การหารือแนวทางความ
รวมมือระหวางสถาบันฯ
กับ ชสอ.

ผอ.สถาบันฯ
คณะกรรมการ
ชสอ./เกี่ยวของ

12

ชุมนุมสหกรณออม ราง MOU ทางวิชาการ
ทรัพยแหงประเทศ ระหวางชสอ.-สว.สก.
ไทย

การประชุมหารือเรือ่ งการ
ตลาดระหวางคณะกรรม
การบริหารเครือขายฯ
กับฝายจัดซื้อซีพี

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูที่เกี่ยวของ

13

หอง 401 ชั้น 4
อาคารซีพี ทาว
เวอร

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

ขอตกลงเบื้องตนในการ
รับซื้อขาวจากเครือขาย
เปนวัตถุดิบของขาว
กลองและการสรางแบ
รนดขาวเกิดบุญขนาด
0.5 กก.

1-10

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ผูที่
เกี่ยวของ
คณะกรรมการ
บริหารเครือขาย

จํานวน
ผูเขารวม

8

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ประชุมนําเสนอหลักการ
การดําเนินการ
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคากาแฟชุมพร
เขารวมจัดนิทรรศการ
งานวันสหกรณ

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/ผูที่
เกี่ยวของ

6

ชั้น 14 สํานักงาน
สกว.

ผอ./จนท.
สถาบันฯ

600

สมาชิกวารสารฅน
สหกรณ จํานวน 32 ราย

หารือการเชื่อมโยง
เครือขายกับอบจ.ยโสธร

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

7

โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร จอมเทียน
ซิตี้ พัทยา
หองประชุม
องคการบริหาร
สวนจังหวัดยโสธร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูประสานงาน
และนักวิจัย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

33

หอง 601 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

การแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางทีมวิจัย และ
เตรียมความพรอมในการ
จัดทํารางรายงานฉบับ
สมบูรณและรายงาน
ความกาวหนา

เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

ประชุมหารือเพื่อหา
ความรวมมือในเรื่อง
ตนทุน-คาใชจายในการ
ทําธุรกิจกับ seven
eleven

สมาชิกเครือขาย
ที่มีโรงสี

13

สหกรณ
การเกษตรพิมาย

สมาชิกที่มีเครือขายมี
ขอตกลงชวยกันออก
คาใชจายโรงสีละ
100,000 บาท

เครือขายคุณคา
ยางพารา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักวิจัย-สมาชิก
สหกรณผูปลูกยาง

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

25

สกก.ยานตาขาว จ.
ตรัง

สรางความเขาใจเรื่องการ
ดําเนินการโครงการวิจัย
ระหวางสหกรณนักวิจัย-สมาชิกสหกรณ
ผูปลูกยาง

ลําดับ
ที่
94

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

13/2/52

95

19/2/52

เครือขายคุณคา
จ.พิษณุโลก
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

96

19/2/52

เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิฯ

ประชุมทบทวนแผนการ
ดําเนินการวิจัย
ประชุมหารือเรื่องการลง
รายละเอียดสินคาในโ
บชัวรสินคา
ประชุมหารือการทํา
ธุรกิจกับ seven eleven

97

20/2/52

เครือขายคุณคา
กาแฟ

98

23/2/52

99

25/2/52

100

27/2/52

โครงการรณรงค
สมาชิกวารสาร
ฅนสหกรณ
ประชุมการ
เชื่อมโยง
เครือขายกับ
อบจ.ยโสธร
โครงการ
ประสานงาน
กลาง

101

1/3/52

102

3/3/524/3/52

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

9
6

สถานที่
หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

ผลลัพธ
แผนการขยายเวลา 6
เดือน
โบชัวรสินคา 15 รายการ
และรายละเอียด
มาตรฐานสินคา
คณะกรรมการเห็นดวย
กับการทําธุรกิจกับ seven
eleven
มอบหมายใหดําเนินการ
จัดทําขอเสนอโครงการ
เพื่อนําเสนอ

แนวทางการเชื่อมโยง
เครือขายกับอบจ.ยโสธร

1-11

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
103

กลุม
เปาหมาย
ผูนําขบวนการ
สหกรณ/นัก
สหกรณ/
ผูเกี่ยวของ

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

80

หองประชุม กสส.

ขอสรุปกฎหมายสหกรณ
ที่พึงประสงค

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
สตรีสหกรณ

สตรีสหกรณ/
ผูเกี่ยวของ

9

ผูนําสหกรณ/
ผูที่เกี่ยวของ

16

ศูนยสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา
หอง 601 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

แนวทางในการ
ดําเนินการเครือขายสตรี
สหกรณ
หลักสูตรอบรมที่ไดรับ
การยอมรับ/ผูนําผานการ
อบรมและเปนสมาชิก
เครือขาย จํานวน 16 คน

9

หองประชุม 3401
อาคารรัฐสภา

9

อาคารวิจัยและ
พัฒนา

ขอสรุปจากการระดม
ความคิดเห็นในเวที
กฎหมายสหกรณที่พึง
ประสงค
Concept ของวารสาร
ฉบับที่ 4

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

5/3/52

โครงการ
สัมมนา
กฎหมาย
สหกรณที่พึง
ประสงค
เครือขายสตรี
สหกรณ

ประชุมหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นสัมมนากฎหมาย
สหกรณที่พึงประสงค

104

6/3/52

105

7/3/52

เครือขายผูนํา
สหกรณ

อบรมหลักสูตรการ
บริหารจัดการเชิงคุณคา
แกผูนําสหกรณ

106

9/3/52

ประชุมสรุปการจัดเวที
กฎหมายสหกรณที่พึง
ประสงค

107

10/3/52

ประชุมสรุปเวที
กฎหมาย
สหกรณที่พึง
ประสงค
วารสาร
ฅนสหกรณ

108

11/3/52 การสัมมนา
กฎหมาย
สหกรณที่พึง
ประสงค
24/3/52 ประชุมคณะอนุ
คณะกรรมาธิกา
รวิสามัญ
พิจารณา

109

110

25/3/52- ชุดโครงการการ
26/3/52 ขับเคลื่อนฯ

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

ประชุมหารือการจัดทํา
คณะทํางาน
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 4
วิทยากรและเขารวม
คณะกรรมการ/
โครงการสัมมนา เรื่อง
วิทยากร
“กฎหมายที่พึงประสงค”

หมายเลข 209 ชั้น
2 อาคารรัฐสภา

การประชุม
คณะอนุ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ กรรมาธิการ
พิจารณาโครงสรางฯ
และทีป่ รึกษา
องคประกอบ และอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
การพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ
นําเสนอรายงานฉบับ
สมบูรณและรายงาน
ความกาวหนา

นักวิจัย/
ผูทรงคุณวุฒิ/
ผูประสานงาน

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

ใหกรอบแนวคิดเรื่อง
กฎหมายสหกรณที่พึง
ประสงค

หมายเลข 3401 ชั้น ขอเสนอสําหรับการปรับ
2 อาคารรัฐสภา
โครงสราง คพช.

60

หอง 601 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

Comment จาก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ปรับปรุงรายงานให
สมบูรณ

1-12

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
111

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

27/3/52 ประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการการ
สหกรณและ
องคกรเกษตรกร
30/3/52- โครงการอบรม
5/4/52 ผูตรวจสอบ
กิจการสอ.อยาง
ผูชํานาญการ
31/5/52 ประชุม
คณะอนุกรรมกา
รสงเสริมและ
สนับสนุนการ
ขยายธุรกิจของ
สหกรณ

หมายเลข 3401 ชั้น 2
อาคารรัฐสภา

114

3/4/52

โครงการผู
ตรวจสอบ
กิจการคุณภาพ

ลงนามความรวมมือ
ระหวางสสท.-กตส.กสส.สว.สก.และ
ขบวนการสหกรณ

115

8/4/52

วารสาร
ฅนสหกรณ

ประชุมหารือการจัดทํา
วารสาร ฉบับที่ 4

116

20/4/52 ประชุมรวมกับ
สสท.

117

21/4/52 เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

118

22/4/52

112

113

ชุดโครงการการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ
และการคาที่
เปนธรรม

หลักสูตรจัดฝกอบรม
ผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ

กลุม
เปาหมาย
คณะอนุ
กรรมาธิการ
และทีป่ รึกษา

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

หมายเลข 3401 ชั้น การแตงตั้งตณะทํางาน
2 อาคารรัฐสภา
สําหรับขอเสนอขอเสนอ
สหกรณเปนวาระ
แหงชาติ
หองพุทธชาด ชั้น 3 ผูเขารวมการอบรม
KU HOME มก.
จํานวน 60 คน

ผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
ออมทรัพย
ทั่วประเทศ
คณะอนุ
กรรมาธิการ
และทีป่ รึกษา

68

รมต./ผูนําใน
ขบวนการ
สหกรณ/
อธิการบดี มก./
ผอ.สว.สก.
คณะทํางาน
วารสาร

200

หองชัยพฤกษ ชั้น
3 KU HOME มก.

การขยายผลโครงการผู
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ

5

ประชุมหารือโครงการ
คณะกรรมการ
ความรวมมือทางวิชาการ สสท./ผอ.สว.
ระหวางสสท.-สว.สก.
สก.
ประชุมหารือการ
นักวิจัย/ผู
จําหนายสินคาทาง
ประสานงาน
ไปรษณีย

10

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา
หองประชุม สสท.

5

หองประชุม
สารสนเทศ มก.

Outline วารสารฉบับที่ 4
แกไขหัวขอและผูเขียน
คอลัมนนิสต
แนวทางความรวมมือ
ทางวิชาการระหวาง
สสท.-สว.สก.
แนวทางการจําหนาย
สินคาผานไปรษณีย

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ ผูทรงคุณวุฒิ/ผู
พัฒนากรอบคิดสําหรับ ประสานงาน/ผู
โจทยวิจัยของชุด
ทีเ่ กี่ยวของ
โครงการฯภายใต
ปงบประมาณ 2552

16

สกว. ชั้น 14 อาคาร แนวทางการดําเนินการ
เอส เอ็ม ทาวเอร
วิจัยที่สถาบันฯทําอยูเปน
สิ่งที่ควรดําเนินการ
ตอไปเพื่อสรางความ
แตกตางในขบวนการ
สหกรณ

หมายเลข 3401 ชั้น 2
อาคารรัฐสภา

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

ขอเสนอเรื่องการขยาย
ธุรกิจสหกรณ มาตร 62

1-13

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
119

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

23/4/52 วารสาร
ฅนสหกรณ

ประชุมหารือ

120

24/4/52

ประชุมหารือรวมกับทาง
ปณท.

121

27/4/52 ประชุม
คณะกรรมการ
สหกรณ
แหงชาติ ครั้งที่
2/2552
1/05/52 โครงการผูตรวจ
สอบกิจการ
สหกรณอยาง
ผูชํานาญการ

122

123

124

125

เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

1/05/52 โครงการรางวัล
สหกรณที่มี
คุณคาและผูนํา
สหกรณที่มี
คุณคา
1/05/52 เครือขาย
สารสนเทศ
สหกรณ

6/05/52

โครงการ
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

การประชุม กพ.6

ประชุมสรุปประเมินการ
จัดอบรมผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออม
ทรัพยอยางผูชํานาญการ
รุนที่ 5
ประชาหารือเพื่อจัดทํา
ตัวชี้วัดของโครงการ

กลุม
เปาหมาย
คณะผูจัดทํา
วารสาร

จํานวน
ผูเขารวม

4

นักวิจัย/ผู
ประสานงาน/
ผูที่เกี่ยวของ
คณะอนุ
กรรมาธิการ
และทีป่ รึกษา

3

คณะทํางาน/
ผูเกี่ยวของ

8

ผูทรงคุณวุฒิ

สัมภาษณ คุณธีรพงษ
ผูใหสัมภาษณ/
ตั้งธีระสุนันทหัวขอ
คณะทํางาน
มุมมองของนักบริหาร
มืออาชีพตอการบริหาร
จัดการสหกรณ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการ นักวิจัย/ผู
ดําเนินโครงการ
ประสานงาน/
ผูที่เกี่ยวของ

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

8

สถานที่

ผลลัพธ

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

- เปลี่ยนโรงพิมพที่
รับผิดชอบเรื่องการพิมพ
วารสาร ฅนสหกรณ คือ
โรงพิมพบานานา
กราฟค
- ความกาวหนาคอลัมภ
เนื้อหาวารสาร
- การหาสปอนเซอร /
การรณรงคสมาชิก
- การพัฒนา website
หอง อาคารวิจัย
ขอสรุปของสินคาที่
และพัฒนา
ดําเนินการรวมกับ
โครงการไปรษณีย
หองประชุมสํานัก มีการแตงตั้งคณะทํางาน
พัฒนาระบบการ
ผลักดันการขับเคลือ่ น
บริหารการจัดการ แผนปฏิบัตงิ านภายใต
สหกรณ ชั้น 1 กรม แผน 2
สงเสริมสหกรณ
หองสารสนเทศ
มีการปรับระยะเวลาการ
อาคารวิจัยและ
จัดฝกอบรม จาก 7 วัน
พัฒนา
เหลือ 6 วัน และเปลี่ยน
เวลาอบรมเปน 9.0018.00 น. ทุกวัน
หองสารสนเทศ
ตัวชี้วัดการประกาศ
อาคารวิจัยและ
เกียรติคุณนักสหกรณ/
พัฒนา
สหกรณที่มีคุณคา

2

หอง 212 อาคาร
วิจัยและพัฒนา

บทสัมภาษณเพื่อลง
วารสาร ฉบับที่ 4

8

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

ทําความเขาใจการ
ดําเนินการโครงการ
รวมกันและจัดทํา
แผนการดําเนินการวิจัย

1-14

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
126

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
รมช.ชาติชาย
พุคยาภรณ

จํานวน
ผูเขารวม

4

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

สถานที่

6/05/52 เครือขาย
สารสนเทศ
สหกรณ
15/05/5 วารสาร
2
ฅนสหกรณ

สัมภาษณ รมช.ชาติชาย
พุคยาภรณ
ประชุมเพื่อติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
วารสาร ฉบับที่ 4

คณะทํางาน

6

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

128

20/05/5 วารสาร
2
ฅนสหกรณ

ประชุมปดเลมวารสาร
ฉบับที่ 4

คณะทํางาน

6

หองสารสนเทศ
อาคารวิจัยและ
พัฒนา

129

21/5/52 ประชุม
คณะทํางาน
พิจารณาศึกษา
และผลักดันให
สหกรณเปน
วาระแหงชาติ
ในคณะอนุ
กรรมาธิการ
สหกรณและ
องคกรเกษตรกร

1. แตงตั้งคณะทํางาน
พิจารณาและผลักดันให
สหกรณเปนวาระ
แหงชาติ
2. หาประเด็นในการ
พิจารณาศึกษาและ
ผลักดันใหสหกรณเปน
วาระแหงชาติ

คณะทํางาน
พิจารณาศึกษา
และผลักดันให
สหกรณเปน
วาระแหงชาติ
จํานวน 20 ทาน

20

หองประชุมคณะ
กรรมาธิ การ
หมายเลข 302
อาคารรัฐสภา 2

130

25/5/52 โครงการอบรม
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จังหวัด
ระยอง

1. จัดเวทีเรียนรู
แผนพัฒนาการสหกรณ
หัวขอ การจัดการบริหาร
เชิงคุณคา การจัดการการ
มีสวนรวม
2. สรางภาคีเครือขาย
คุณคา

- ประธานกลุม
และเลขานุการ
กลุมสหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํานวน 67
คน
- กลุมวิทยากร
และเจาหนาที่ 6
คน

73

สหกรณการเกษตร
บานคาย จังหวัด
ระยอง

127

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

ผลลัพธ
บทสัมภาษณเพื่อลง
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 4
กําหนดระยะการสงงาน
และรายงานการทํางาน
ระหวางสถาบันฯโรงพิพม
ปกวารสาร/บทความ
พรอมจัดสงพิมพและมี
การปรับแกไขบาง
คอลัมน
แตงตั้งคณะทํางานฯ
พิจารณาประเด็นที่จะ
ผลักดันใหสหกรณเปน
วาระแหงชาติ
- และไดแตงตั้ง ศ.พิเศษ
ดร.อาบ นคะจัด
ตําแหนงประธาน คุณสุร
ศักดิ์ นาคสวัสดิ์ เปนรอง
ประธาน และดร.ไพศาล
จันทรังษี ตําแหนง
เลขานุการ
การปรับกรอบคิด
กระบวนการพัฒนา
สหกรณเชิงคุณคาแกผูนํา
สหกรณ จํานวน 67 คน
แนวทางความรวมมือใน
การพัฒนาสหกรณเชิง
คุณคาระหวาง สกก.
บานคาย และ สว.สก.

1-15

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและผูป ระสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยในระยะที่ 2 ภายใตชดุ โครงการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุมหารือเพื่อปรับขอเสนอโครงการ
วันที่ 10 เมษายน 2551 ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ติดตามงานวิจัยในพื้นที่
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมกองทุนหมูบาน ม.4 ตําบลวังนกแอน จ.พิษณุโลก

2-1

การประชุมติดตามงานวิจัยในพื้นที่
วันที่ 16 มกราคม 2552 ณ หองวรญา โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประชุมทบทวนแผนการดําเนินการวิจัย
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

2-2

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช
การประชุมติดตามงานวิจัยในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช

2-3

โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา
ประชุมหารือระหวางทีมวิจัย ที่ปรึกษา และผูประสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
วันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประชุมหารือระหวางทีมวิจัย ผูอ ํานวยการนิคมสหกรณ 4 ตัวแบบของสหกรณนิคมเชิงคุณคา
และผูประสานงาน เพือ่ พัฒนาโจทยวิจัย
วันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบันวิชาการดานสหกรณ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด
วันที่ 9 สิงหาคม 2551 ณ หองประชุม สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด

2-4

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด
วันที่ 23 สิงหาคม 2551 ณ หองประชุมสหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทพัฒนาสหกรณนิคม
วันที่ 15 กันยายน 2551 ณ หอง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมสอยดาว จํากัด
วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุมสหกรณนิคมสอยดาวจํากัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

2-5

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนดําเนินงานในฤดูการผลิต ป 2551
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ.ศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบันวิชาการดานสหกรณ

ฯพณฯทานองคมนตรี เปนประธานหวานเมล็ดพันธุขาวคุณธรรม
และมอบรางวัลนวัตกรรมแกชาวนาคุณธรรม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 ณ วัดปาสวนธรรมะ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
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เขารวมจัดนิทรรศการ เพื่อไทย พนภัย พึง่ ใจ เพือ่ นพึง่ (ภา) และสวนอัมพรเกษตรแฟร
วันที่ 8 -14 ธันวาคม 2551 ณ วังสวนกุหลาบและสวนอัมพร กรุงเทพฯ

ประชุมหารือการเชือ่ มโยงธุรกิจรวมกับเครือขายคุณคากระจายสินคา
และจัดจําหนายขาวคุณธรรมภายในงานวันเกษตรแฟรแหงชาติ ประจําป 2552
ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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โครงการวิจัยเครือขายขาวคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนกลยุทธเครือขายขาวคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
ณ อาคารสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําโครงสรางการบริหารเครือขาย
และแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2551 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุและประชาชน อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
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ประชุมหารือระหวางคณะกรรมการบริหารเครือขาย ผูป ระสานงานกลาง
และตัวแทนฝายการตลาดของ บริษัท ซี.พี.ออลล จํากัด เพือ่ พัฒนาโจทยวิจัย
วันที่ 17 กันยายน 2551 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

ประชุมหารือระหวางคณะกรรมการบริหารเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทยกับ
ตัวแทนฝายการตลาดของบริษทั ซี.พี.ออลล จํากัด เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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ประชุมหารือการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากการสงประกวดโลโกสญ
ั ลักษณเครือขาย
และเครื่องหมายการคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
วันที่ 9 และวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนประธานในพิธีมอบรางวัลการ
ประกวดโลโกสญ
ั ลักษณเครือขายและเครื่องหมายการคา
ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การเปดตัวแบรนดขาว “เกิดบุญ” ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552
ระหวางวันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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โครงการวิจัยเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา
ประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและผูป ระสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยภายใตชุดโครงการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 ณ หอง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายผูนําชุมชนทองเที่ยวและเยีย่ มชมชุมชนเชิงอนุรักษบานโคกใคร
วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจงั หวัดพังงา
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม
ประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและผูป ระสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยภายใตชุดโครงการ
วันที่ 8 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมคาริบูไฮแลนด อ.เมือง จ.จันทบุรี

การประชุมหารือระหวางผูป ระสานงานกลางและนักวิจัย
เพื่อปรับขอเสนอโครงการและกรอบดําเนินการวิจัย
วันที่ 9 เมษายน 2551 ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา
การพิจารณาขอเสนอโครงการ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ.หองประชุม 1 สกว. ชัน้ 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประสานงานกลางและนักวิจัย
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและสมาชิกสหกรณผปู ลูกยาง
ระหวางวันที่ 3-4 มีนาคม 2552 ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จังหวัดตรัง
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
วันที่ 19 กันยายน 2551 ณ หอง 204 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมคัดเลือกสินคาชุมชนเพือ่ เขารวมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประชุมหารือการจัดเคานเตอรกาแฟรวมกับทีท่ ําการไปรษณีย
วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ หอง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประชุมหารือการจําหนายขาวคุณธรรมผานไปรษณียไทย
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 ณ บูท จําหนายขาวคุณธรรม งานเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เครือขายวารสารฅนสหกรณ

วารสารฅนสหกรณ
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การเชื่อมโยงเครือขาย
เครือขายพระสงฆเพื่อการพัฒนาสหกรณ
เครือขายพระสงฆ วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2551
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เครือขายผูทรงคุณวุฒิ
ประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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การเชื่อมโยงเครือขาย
เครือขายบริหารจัดการเชิงคุณคา

เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ
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สื่อประชาสัมพันธของชุดโครงการ
เอกสารเผยแพรทางวิชาการ ::

แผนปฏิบัติการ
เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ

คูมือประกอบการใชในการสรางเครือขายคุณคา

โบชัวร ::

ขาวคุณธรรม

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

การพัฒนาหมูบานที่มีคุณคา

วารสารฅนสหกรณ

วารสารฅนสหกรณ ฉบับปฐมฤกษ

วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 2

วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 3

วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 4

วารสาร ::
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วีดีทัศน ::

วีดีทัศนประกอบการดําเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อการพัฒนาสูหมูบานเชิงคุณคา จังหวัดจันทบุรี

ขอมูลชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม

วีดีทัศนเนื่องในวาระครบรอบ 3 ป
การดําเนินงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขาวเผยแพรในหนังสือพิมพ ::

ที่มา : หนังสือพิมพเกลียวเชือก ปที่ 16 ฉบับที่ 194 วันที่ 11 - 17 ต.ค. 51

ที่มา : เอกสารประชาสัมพันธ มก. ฉบับที่ 13 หนาที่ 1 วันที่ 26 ม.ค. 2552
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ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ คอลัมนไชยรัตน สมฉุน ฉบับที่ 18637 หนาที่ 7 วันที่ 30 ม.ค. 2552

ที่มา : หนังสือพิมพคม ชัด ลึก วันที่ 2 เมษายน 2552 หนาที่ 6

ที่มา : เอกสารประชาสัมพันธ มก. ปที่ 27 ฉบับที่ 46 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552
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