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ภาคีจตุรมิตร ทั้งภาคขบวนการสหกรณ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ในการขับเคลื่อนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม บนฐานคิดของการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ ในทิศทางของการ
พัฒนาเชิงคุณคา
การขับเคลื่อนงานวิจัยภายใตชุดโครงการ ซึ่งดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ไดกอ
เกิดเปนเครือขายทรัพยากรมนุษย ซึ่งผานกระบวนการเรียนรูรวมกันภายใตชุดความรูหลัก “การเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา” และเห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา ไดแก เครือขาย
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ เครือขายนักวิ จัย เครือขา ยนักสหกรณ เครือขา ยผูตรวจสอบกิจการ เครื อขา ยพระสงฆ
เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ นอกจากนั้น ชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ยังไดถูก
นําไปใชเปนยุทธศาสตรหลักในการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ซึ่งเปนนโยบายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาสหกรณของประเทศในปจจุบัน จึงอาจกลาวไดวา การขับเคลื่อนงานวิจัยของชุดโครงการ
เสมือนเปนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสหกรณไปพรอมๆ กัน
การดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรม สําหรับรูปแบบ และการบริหารจัดการสหกรณแนวใหม การพัฒนาระบบสนับสนุนและ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนา การติดตามหนุนเสริมการดําเนินงานของเครือขาย
ที่เปนผลผลิตของชุดโครงการ ตลอดจนการสังเคราะหชุดความรูที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม กระบวนการวิจัยไดถูกออกแบบภายใตกรอบคิดของกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาภายใตชุดความรูหลัก ไดแก การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สหกรณ การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยคุ ณ ค า และการบริ ห ารจั ด การโซ อุ ป ทานอย า งบู ร ณาการ ซึ่ ง มี ที ม
ประสานงานกลางและผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง (Coaching) คอยใหการสนับสนุนแกทีมวิจัย
ตางๆ จํานวน 8 โครงการ ไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
ยางพารา โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร โครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา : กรณี
สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด จังหวัดระยอง โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสวนสามพราน โครงการวิจัย
เครือขายคุณคากระจายสินคา โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม (ระยะที่ 1)และโครงการเครือขา ย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ
ภายใตระยะเวลา 1 ป ทีมประสานงานกลางไดใหการหนุนเสริม ติดตามงานในพื้นที่ การจัด
เวทีเรียนรู และใหคําปรึกษาแนะนําทั้งสิ้น 122 กิจกรรม มีสหกรณเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 332 สหกรณ
กลุม 61 กลุม โดยไดพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ไดแก

(ii)

การจัดทําเว็บไซต www.cai.ku.ac.th เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ
4 ฉบับ ซึ่งมีสมาชิกวารสาร 486 ราย จัดทําและเผยแพรเอกสารภายใตชุดความรู การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคา 27 รายการ ตลอดจนการจัดบูทนิทรรศการ และการเผยแพรความรูผานกลไกของสื่อมวลชนไปสู
สาธารณชน เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม และเชิญชวน
ประชาคมที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ผลการวิ จั ย ภายใต ชุ ด โครงการ ซึ่ ง ประกอบด ว ย โครงการย อ ย 8 โครงการ ได ผ ลผลิ ต
งานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค และมีผลผลิตงานวิจัยที่สรางสรรคคุณคา (Value Creation) และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสหกรณ / เครือขาย และกลุมธุรกิจที่สําคัญ ไดแก การ
พัฒนาฐานขอมูลสมาชิกภายใตการมีสวนรวม เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สหกรณ การดําเนินการสวนตนแบบ ยางพารา ผลไม มันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรูเกษตรกร
การปรับกระบวนการบริหารจัดการสหกรณอยางมีแบบแผนดวยกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธและ
แผนธุรกิจ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาสหกรณ การบริหารจัดการ
โซอุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ ภายใตกระบวนการสรางแบรนด การพัฒนาชองทางการตลาดใหม การ
ปรับปรุงรูปแบบและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ ผลงานวิจัยเชิงประจักษตางๆ เหลานี้ ชี้ใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งเปนไปในลักษณะของการขับเคลื่อนการพัฒนาบนหลักการพึ่งพา
และรวมมือกัน
การประเมิ นเครือข า ยที่เ ป นผลผลิตงานวิจัยสํ า หรับ โครงการที่ ดํา เนิ นการเสร็จ สิ้ นแลว
จํานวน 5 เครือขาย โดยพิจารณาแบบเมตริกสใน 2 มิติ ไดแก มิติดานระดับความเขมขนของการกอตัว
เปนเครือขาย และมิติดานผลลัพธการทํางานของเครือขาย พบวา เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคา
ยางพารา มี ผ ลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ ดี ทั้ ง 2 มิ ติ เครื อ ข า ยคุ ณ ค า กาแฟชุ ม พร เครื อ ข า ยคุ ณ ค า มั น
สําปะหลัง และเครือขายคุณคากระจายสินคา มีผลการประเมิน ทั้ง 2 มิติ อยูในระดับปานกลาง
ขอคนพบจากการวิจัย ในประเด็นของขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่
มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม มี 6 ประเด็น ไดแก คนในสังคมไมเชื่อมั่นวางใจในสหกรณ กลุมคนวงใน
ไดแก สมาชิก กรรมการ พนักงานสหกรณ ขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดการบริหารจัดการแบบองครวม
และฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเครื่องมือของรัฐ” ระบบการให
การศึกษาอบรมและถายทอดเทคโนโลยีมักเนนเรื่องการให “ความรู” แตขาด “วิธีคิด” ที่จะนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งองคความรูที่นํามาใชสวนใหญเปนแนวคิดขององคการธุรกิจเอกชน
พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ของสหกรณที่มีตอสมาชิกและชุมชนยอหยอน
ในชวงเวลาของการวิจัยไดมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ซึ่งจําแนกไดเปน 4 สวน
ไดแก การนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย ที่สําคัญไดแก นโยบายระดับชาติของสหกรณ การกําหนด
สหกรณเปนวาระแหงชาติ เสนอตอนายกรัฐมนตรี นโยบายการสงเสริมสหกรณโดยใช PAR ของกรม
สงเสริมสหกรณ การปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหม พ.ศ. 2553 การนําไปใชประโยชนในขบวนการ

(iii)

สหกรณ ที่สําคัญไดมีโครงการความรวมมือหลักสูตร Mini Master for Degree on Credit Union
Management สําหรับผูนําสหกรณในเอเชียรวมกับ ACCU โครงการหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง
รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํ า กั ด และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ซึ่ ง มี ผู ผ า นการฝ กอบรมในป 2553 ทั้ ง สิ้ น 375 คน การนํ า ไปใช
ประโยชน ใ นเชิง วิชาการ ไดแ ก การจัดทํา รายวิ ชา การจั ดการโซ อุป ทานสํ า หรับ ธุ รกิ จสหกรณ ของ
ส า ข า วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ภ า ค วิ ช า ส ห ก ร ณ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร การสร า งทุ น ทางสั ง คมมาสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสหกรณ ประกอบด ว ย
เครือขายผูทรงคุณวุฒิ 118 คน เครือขายนักสหกรณคุณคา 55 คน เครือขายเปาบุนจิ้น 294 คน เครือขาย
นั ก วิ จั ย 417 คน เครื อ ข า ยสมาชิ ก วารสารฅนสหกรณ 486 คน ซึ่ ง จะพั ฒ นาไปสู สั ง คมฐานความรู
(Knowledge Based Society) ในอนาคต
เนื่องจากกรอบคิดและแนวทางของงานวิจัย มิไดเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณเทานั้น แต
มีความสอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย 2
ประการ ไดแก 1) การผลักดันใหชุมชนหรือองคกรแมขายตางๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรค และสังคมฐานความรู ในการ
แกปญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายการเปดเสรีอาเซียน 2) การนํา Platform ของเสาหลักการ
เรียนรูและพัฒนา 3 ประการ ไดแก การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) การยกระดับ
ความสามารถของสหกรณในเชิงคุณคา และการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ (VN & F
Platform) ขยายผลไปสูชุมชนและองคกรแมขายตางๆ ภายใตเงื่อนไขบนหลักการ 3C
ขอเสนอสําหรับการวิจัยในระยะตอไป ไดแก การขับเคลื่อนชุดโครงการ ใน 3 กลุมงานวิจัย
เดิม และการขยายผลการใชประโยชนในการบมเพาะวิสาหกิจเชิงคุณคา (Value Enterprise Incubator)
รวมกับภาคีพันธมิตรภายใต VN & F Platform และการดําเนินการถายทอดความรูผานสถาบัน เพื่อสราง
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมตอไป

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของชุดโครงการ
การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในระยะที่ 3 นี้ มุงไปที่การ
ประสานงานกับขบวนการสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในการสรางสังคมเรียนรู
นวัตกรรม และระบบสนับสนุนตางๆ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงของการสหกรณไทยไปในทิศทางของ
“ระบบสหกรณที่มีคุณคา” ซึ่งไดถูกกําหนดเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550-2554) ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เปนนโยบายสหกรณระดับชาติ ในชวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
กระบวนการวิจัยของชุดโครงการฯ ที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องในรูปแบบของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางภาคขบวนการสหกรณ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ได
กอใหเกิดคุณคาหลายประการ ไดแก ทุนความรู ทุนทางสังคม และนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ
ซึ่งไดถูกนําไปใชเปนยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้นยัง
กอเกิ ด เปนเครือ ข ายทรั พ ยากรมนุ ษย เ ชิ งคุณ ค าที่ เ ข า มาช ว ยสนั บ สนุนการขับเคลื่ อนการพัฒ นาการ
สหกรณภายใตปณิธานรวม ไดแก เครือขายนักวิจัยสหกรณเชิงคุณคา เครือขายนักสหกรณเชิงคุณคา ฯลฯ
อี ก ทั้ ง ยั ง ได พัฒ นาระบบสนั บ สนุ น ต า งๆ เช น วารสารฅนสหกรณ เว็ บ ไซต http://www.cai.ku.ac.th
หลักสูตรฝกอบรมผูนําสหกรณเชิงคุณคา โดยมุงไปที่การขยายผลการสรางตัวแบบสหกรณและเครือขาย
สหกรณในแนวทางของการขับเคลื่อนสหกรณเชิงคุณคา โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่การสรางระบบ
สหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีแกประชาคมเปาหมาย 2 กลุม คือ กลุม
ผูผ ลิ ต และผูบริ โภค ดังกรณีของตัวแบบเครื อขา ยคุณคาขา วคุณธรรม เครือขา ยคุ ณคา ข า วหอมมะลิ
สหกรณไทย และอื่นๆ ซึ่งเปนผลลัพธการสรางเครือขายฯ ของชุดโครงการที่ผานมา
ผลการสังเคราะหสถานการณขบวนการสหกรณของชุดโครงการ ในระยะที่ 2 ซึ่งเสร็จสิ้น
ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ไดชี้ใหเห็นจุดออนและขอจํากัดของขบวนการสหกรณที่เปนอยู กลาวคือ
ขอเรียกร องและความต องการของคนในขบวนการสหกรณ ได แ ก ความเปนอิสระ โครงสรา งของ
ขบวนการสหกรณ เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาสหกรณ สหกรณประเภทอิสลาม กฎหมายสหกรณที่พึง
ประสงค การลดบทบาทของหนวยงานรัฐ การจัดตั้งธนาคารสหกรณเพื่อแกปญหาเงินสวนเหลือนั้น ได
ชี้ใหเห็นวา ประชาคมที่เกี่ยวของกับการสหกรณยังไมเขาใจในบริบทของสหกรณ บนอัตลักษณของการ
เปนองคการพึ่งพาตนเอง (Self Help Organization) อยางแทจริง (สวนลางของภาพที่ 1.1)
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ดวยตระหนักดีวาการพัฒนาการสหกรณนั้น ตองมุงไปที่การพัฒนาคน เพื่อใหคนมีศักยภาพ
และความพรอมในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการสหกรณไปในทิศทาง
ของสหกรณที่มีคุณคา เพื่อใหสหกรณและเครือขายธุรกิจสหกรณ เปนชองทางการเขาถึงแหลงทุน การ
เขาถึงตลาด การแกปญหาความยากจน และการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน ซึ่งกรอบ
คิ ดและแนวทางดั งกล าวถู กกํ าหนดเป นยุ ทธศาสตร ภายใต แผนพั ฒนาการสหกรณ แล วทั้ งสิ้ น ได แก
ยุทธศาสตรการปลูกจิตสํานึกสหกรณปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
ยุ ทธศาสตร การยกระดั บขี ดความสามารถของสหกรณ เพื่ อ สมาชิ กและชุ มชน ยุ ทธศาสตร เ ชื่ อมโยง
โซอุปทานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม- คุณคา และยุทธศาสตรการเชื่อมโยงระบบการเงินสหกรณ
ดังนั้นการขับเคลื่อนงานวิจัยของชุดโครงการจึงถือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปพรอมๆ
กัน เพื่อเปนการเสริมพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
ดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการในระยะที่ 3 นี้ จึงไดออกแบบการวิจัยไว 3 กลุม คือ กลุมงานวิจัยเชิง
พื้นที่ กลุมงานวิจัยเชื่อมโยงโซอุปทาน และกลุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน โดยคาดหวังได
ผลผลิตงานวิจัยที่เปนตัวแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับผูนําสหกรณ เครือขายกลุมธุรกิจและระบบ
การเงินที่จะกอใหเกิด ระบบสารสนเทศ สังคมเรียนรู ชุดความรูและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสราง
การเปลี่ยนแปลงไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา และตัวแบบระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและรวมมือ
กัน ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนการพัฒนาการสหกรณ1 (สวนบนของรูปที่ 1.1)

รูปที่ 1.1 บทสังเคราะหสถานการณของขบวนการสหกรณและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา
1

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ. 2550. แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ.
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัย ในการ
สนับสนุนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา
1.2.2 เปนแกนนําในการริเริ่มการสรางนวัตกรรมสําหรับรูปแบบสหกรณ และการบริหาร
จัดการสหกรณแนวใหมเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
1.2.3 สังเคราะหชุดความรูที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณในทิศทางการ
นําคุณคาสหกรณ
1.2.4 พัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานจําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา
1.2.5 ติดตามและหนุนเสริมเครือขายที่เปนผลลัพธของชุดโครงการ ใหมีบทบาทในฐานะ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา
1.3 กรอบคิดการดําเนินการ
การดําเนินการชุดโครงการ ในระยะที่ 3 จะเปนไปในรูปแบบของการขับเคลื่อนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งทีมประสานงาน จะนําทุนทางสังคมและทรัพยากรเศรษฐกิจที่มีอยู ไดแก
เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย เครือขายผูนําสหกรณเชิงคุณคา และผลลัพธเครือขายคุณคา ที่เปน
ผลผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงโซอุปทาน และกลุมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน โดยใชกรอบคิดและ
ความรูเดิมที่มีอยู ไดแก สหกรณเชิงคุณคา ผูนําเชิงคุณคา การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในสหกรณ และการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ มาใชในกระบวนการเรียนรู
รวมกัน โดยคาดหวังใหเกิดเปนความรูใหม นวัตกรรม ตัวแบบผูนําสหกรณ ตัวแบบเครือขาย ตัวแบบ
กลุมธุรกิจ และขอเสนอเชิงนโยบายที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา และการคาที่เปนธรรม

รูปที่ 1.2 กรอบคิดการดําเนินการชุดโครงการระยะที่ 3
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1.4 กระบวนการทํางาน
กระบวนการทํางานของชุดโครงการจะเปนไปดังรูปที่ 1.3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 การจัดเวทีเรียนรู การประสานงาน และการใหการสนับสนุน โดยทีมประสานงาน
กลางจะเปนผูดําเนินการเพื่อเติมความรูเกี่ยวกับแนวคิดและชุดความรูที่เกี่ยวของ และใหการสนับสนุนแก
ทีมวิจัยโครงการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามแผนการวิจัย
1.4.2 การขับเคลื่อนการวิจัยของโครงการยอย ซึ่งจะเปนไปภายใตแผนปฏิบัติการวิจัยของ
แตละโครงการ
1.4.3 การติดตามงานวิจัยในภาคสนาม โดยทีมประสานงานกลาง และผูทรงคุณวุฒิจะมีกลไก
การติดตามงานทั้งในภาคสนามและสวนกลาง โดยใชวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory
Observation) การประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ
1.4.4 การนํ า เสนอรายงานวิ จั ย โดยผู ป ระสานงานกลางจะเป นผู ดํ า เนิ น การให แ ต ล ะ
โครงการวิจัยมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา และรายงานวิจัยขั้นสุดทาย ภายใตคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหไดผลงานตามที่คาดหวัง

รูปที่ 1.3 กระบวนการทํางานของชุดโครงการวิจัย

1.5 นิยามศัพท
ผูนําสหกรณที่มีคุณคา มีคุณลักษณะใน 4 มิติ คือ มีกระบวนทัศน ยึดมั่นในหลักการและ
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับคุณคาสหกรณ เปนตัวจักรที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงใหเกิดคุณคา โดยเริ่มจาก
ตัวเอง และถายโอนคุณคาจากตนสูองคกร จากองคกรสูเครือขายความรวมมือ เพื่อใหเกิดประโยชนแก
การสรางคุณคาแกสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศ
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สหกรณเชิงคุณคา
(ประโยชน) สูสมาชิกและชุมชน

สหกรณที่ยึดมั่นในคุณคา หลักวิธีการสหกรณ เพื่อการนําคุณคา

การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยคุ ณ ค า การร ว มมื อ กั น ระหว า งสหกรณ ข ององค ก รธุ ร กิ จ ที่ เ ป น
พันธมิตร เพื่อสรางความเขมแข็งเปนปกแผนของสหกรณ
เครือขายธุรกิจสหกรณ เปนรูปแบบหนึ่งของกลยุทธความรวมมือ (Cooperative Strategy)
โดยเปนการรวมตัวของสหกรณในรูปแบบของเครือขายในแนวราบ (Horizontal Integration) ซึ่งจะชวย
ลดจุดออนในการดําเนินงานของเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ที่เปนอยูในปจจุบัน
กลุมธุรกิจสหกรณ หมายถึง การรวมตัวอยางเปนระบบของสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือ
ผูประกอบการ ซึ่ง มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีเปาหมายในการดํา เนินธุรกิ จในทิศทางของการเป น
องคการธุรกิจฐานสังคม (Social economy) การเขามาเปนสมาชิกของกลุม อยูบนพื้นฐานของความเชื่อถือ
ไววางใจ และพึ่งพารวมมือกัน อันจะนําไปสูการรวมชื้อ การรวมขาย การรวมมือกันทําการตลาด และ
คิดคนนวัตกรรมในการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องเพื่อบรรลุประโยชนรวมกันของสมาชิกและชุมชน
กลุ ม ธุ ร กิ จ สหกรณ ควรมี อ งค ป ระกอบที่ จ ะทํ า ให ก ารขั บ เคลื่ อ นการทํ า งานของกลุ ม เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน ไดแก การมีระบบการบริหารจัดการของกลุมธุรกิ จ การมีเงื่อนไข
สําหรับการทํางาน เพื่อการนํามาซึ่งประโยชนรวมกัน มีบรรยากาศของการเปนสังคมเรียนรู รวมถึง
สมาชิกกลุมมีอุดมการณ และเปาหมายของการดําเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมธุรกิจ
กลุมโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ เปนการวิจัยที่มุงเนนที่การสรางตัวแบบสหกรณเชิงคุณคาที่มีการ
พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของสมาชิกอยางมีแบบ
แผน การพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อใหเปนสหกรณที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพและเปนธรรมาภิ
บาล โดยมีกรอบทิศทางปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Self Help Organization) ในที่สุด
กลุมโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน เปนการวิจัยที่จะมุงไปที่การสรางเครือขายธุรกิจ
สหกรณที่มีพันธมิตรธุรกิจในกิจกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ภายใตโซอุปทานเพื่อการประหยัด
ตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันเพื่อการนําประโยชนมาสูสมาชิกและ
ชุมชน
กลุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุน เปนการสรางกลไกสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ
ไดแ ก ระบบขอมูล ข า วสารด า นสหกรณ องคค วามรู ตา งๆ ที่ เกี่ ยวของกับ การสนับสนุนการพัฒ นา
สหกรณ และเครือขายทรัพยากรมนุษยเชิงคุณคาที่จะเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณสูวิสัยทัศน “ระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อการนําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” ซึ่งเปนวิสัยทัศน การ
พัฒนาการสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
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แผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 2 เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสหกรณที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหคนไทยในชาติ
ศรั ท ธาและเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค า สหกรณ แ ละปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อย า งไรก็ ต ามการที่ จ ะบรรลุ
จุดมุงหมายตามแผนไดนั้น ขบวนการสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการในการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ เปนแผนที่
จัดทําขึ้นจากการมีสวนรวมของคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคขวนการ
สหกรณ ซึ่งไดรับการแตงตั้งขึ้นจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ไปสู
การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแปลงยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม

บทที่ 2
ผลการดําเนินงานวิจัย
2.1 กระบวนการทํางานวิจัย
กระบวนการทํางานวิจัยซึ่งไดออกแบบใหมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 กลุมกิจกรรม ไดแก
กลุมกิจ กรรมการเรียนรู และพั ฒนา กลุมกิจ กรรมการขั บเคลื่ อนการวิจั ยของโครงการย อยภายใตชุด
โครงการ กลุมกิจกรรมการติดตามงานวิจัยในพื้นที่ / การเชื่อมโยงเครือขาย / การประสานงานกับผูมีสวน
เกี่ยวของ และกลุมกิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ เพื่อการบรรลุผลการ
ดําเนินวิจั ยของชุด โครงการ ซึ่งคาดหวังจะใหไดผลผลิตการวิ จัยที่เปนตัวแบบผูนําสหกรณ ตัวแบบ
สหกรณ ตัวแบบเครือขาย ตัวแบบกลุมธุริจ และผลลัพธการวิจัยที่จะกอใหเกิดการนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาสหกรณและการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม (รูปที่ 2.1)

รูปที่ 2.1 กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ

2.1.1 การจัดเวทีเรียนรู/นิทรรศการ จํานวน 12 ครั้ง มีคนเขารวมในเวทีทั้งสิ้น 1,368 คน1
2.1.2 การขับเคลื่อนโครงการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว นรวม จํานวน 8 โครงการ มี
รายละเอียดในตารางที่ 2.1

1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.cai.ku.ac.th
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดโครงการวิจัยจําแนกตามกลุมงานวิจัย
ลําดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
กลุมงานวิจัยเชิงพื้นที่ :
1 **โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา :
กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด

หัวหนาโครงการวิจัย

ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย

นายสัมพันธ บูรณยาพร

15 ส.ค.52 - 14 ส.ค.53

กลุมงานวิจัยเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทาน :
2 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
3 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม (ระยะที่ 1)
4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
5 โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา
6 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร
7 **โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสวนสามพราน

นางดวงทิพย ระเบียบ
นางศศิธร วิเศษ
นายธวิช สุดสาคร
นายศานิต เกาเอี้ยน
นายเชาวนวัศ หอมชุม
นายณฐนนท เมธีพิสิฐกุล

15 ก.ย.51 - 14 ก.ย.52
15 ก.ย.51 - 14 ก.ย.52
15 ก.ย.51 - 14 ก.ย.52
15 ม.ค.52 - 14 ม.ค.53
1 พ.ค.52 - 30 เม.ย.53
15 ส.ค.52 - 14 ส.ค.53

กลุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ :
8 โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ

นางจุฑาทิพย ภัทราวาท

15 ส.ค.52 - 14 ส.ค.53

หมายเหตุ : ** โครงการวิจัยกลุมนี้จะมีเงินสนับสนุนวิจัยจากสหกรณ / หนวยงานของตนเองนอกเหนือจากทุนสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

2.1.3 การติดตามงานวิจัยในพื้นที่ / การเชื่อมโยงเครือขายและการประสานงานกับผูที่
เกี่ยวของ 119 ครั้ง

การติดตามงานวิจัยในพื้นที่ / การเชื่อมโยงเครือขายและการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ มี
จุดมุงหมายที่จะหนุนเสริมการทํางานวิจัยของแตละโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน
การขยายผลสูการนําไปใชประโยชนแกผูเกี่ยวของในระหวางชวงเวลาการวิจัย
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2.1.4 การจัดทํารายงานและเอกสารเผยแพรตลอดจนสื่อประชาสัมพันธเพื่อการเผยแพร
และการนําไปใชประโยชน
กลุมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ และสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูทั้งในกลุมนักวิจัย นักสหกรณ และผูเกี่ยวของในวงกวาง

2.2 ความรูที่นํามาใชในการวิจัย
การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตกลไกของทีมประสานงานใน
ฐานะทีมพี่เลี้ยง ที่จะใหการหนุนเสริมการทํางานวิจัยของทีมวิจัยชุดยอย ทั้ง 3 กลุมงานวิจัยนั้น ไดนํา
ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง การยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ความรูที่นํามาใชในการหนุนเสริมนักวิจัยภายใตชุดโครงการ
ความรู
y คุณคาสหกรณ

y เครือขายคุณคา

รายละเอียด
y สหกรณ อ ยู บ นพื้ น ฐานแห ง คุ ณ ค า ของการช ว ยตนเอง ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
เที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพสมาชิก สหกรณเชื่อมั่นในคุณคา
ทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม
และความเอื้ออาทรตอคนอื่นโดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่ม
การสหกรณ
y กระบวนการสรางเครื อขา ยเป นนวั ต กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ไดผสมผสานเอาเรื่องคุณคาสหกรณ (อุดมการณ) เชื่อมรอยสู
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ความรู

y การวิเคราะห SWOT

y การจัดทําแผนที่กลยุทธ

y การจัดทําแผนธุรกิจ

y การจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ

รายละเอียด
คนผ า นองค ก ร สร า งเครื อ ข า ยด ว ยการบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก (เชิ ง
กลยุทธ) ที่จะกอใหเกิดการบู รณาการความรวมมือในแนวราบ
(Horizontal integration) ที่มีกลไกความเชื่อมโยงและจัดระเบียบ
ความสั ม พั น ธ อ ย า งเหมาะสมบนความสมั ค รใจ โดยต า งฝ า ยต า ง
วางแผนและทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สัมมนาการ
สวั ส ดิ ก าร ซึ่ งเป น เรื่ อ งของการประกอบอาชีพ และวิ ถีของคนใน
ชุมชน ซึ่งจะกอใหเกิดความสุขรวมกันอยางยั่งยืน
y การนําเสนอผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของสหกรณที่พิจารณาในเชิงพลวัต ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึง
สิ่ง ที่เ ป นโอกาส (Opportunity) อุ ป สรรค (Threats) จุ ด แข็ ง
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของสหกรณ
y กรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานในอนาคต ซึ่ ง จะถู ก พั ฒ นาเป น
แผนงาน / โครงการของหนวยงาน ในชวงเวลาการดําเนินงานตาม
ชวงระยะเวลาของแผนกลยุทธ ซึ่งแผนที่กลยุทธจะชวยชี้แนะใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสหกรณบนวิถีทางที่ยึดมั่นในหลัก
และวิธีการสหกรณ เพื่อประโยชนของสมาชิกและการดํารงอยูของ
สหกรณอยางยั่งยืน
y เป น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบแนวคิ ด ทางธุ ร กิ จ และวิ ธี ก าร
ดําเนินการของกิจการ โดยแผนจะชวยกําหนดองคประกอบสําหรับ
กระบวนการทํ า งาน ตั้ ง แต ภ ารกิ จ -วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย
งบประมาณ การพยากรณดานการเงิน ตลาดเปาหมาย และกลยุทธ
จึ ง
ธุ ร กิ จ ฯลฯ เพื่ อ นํ า ไปสู แ ผนปฏิ บั ติ ง าน แผนธุ ร กิ จ ที่ ดี
เปรียบเสมือน แผนที่เดินทาง (Road map) ซึ่งทําใหธุรกิจสามารถเดิน
ไปยังทิศทางที่ตั้งไว และเปนเครืองมือจัดหาเงินทุน ผูใหทุนจะใช
ประกอบการพิจารณาตอบแทนและความเสี่ยงตลอดจนโอกาสการได
ชําระคืน แสดงสมรรถนะและความสามารถหลักของกิจการ ซึ่งจะ
เป น ประโยชน สํ า หรั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ หรื อ ธุ ร กิ จ คู ค า ในการ
พิจารณาแนวทางการทําธุรกิจรวมกัน
y การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเขาสูรูปแบบความรวมมือของ
ธุร กิจ ต า งๆ ภายใต โซ อุ ป ทาน ซึ่ งจะก อให เกิด เป นโครงสร างของ
โมเดลการจัด การธุร กิจ ของโซ อุป ทาน ซึ่ งเป นผลลัพธ เ ชิ งกลยุท ธ
ความรวมมือ (Cooperative Strategy) ที่จะสงผลตอศักยภาพการ
แขงขันธุรกิจ เพื่อการนําผลิตภัณฑและบริการจากผูผลิตสูผูบริโภค

ที่มา : www.cai.ku.ac.th เว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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2.3 เทคนิคที่นํามาใชในเวทีเรียนรู
กระบวนการที่ทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยไดนํามาใชในเวทีเรียนรูมีหลายรูปแบบใน
ที่นี้จะกลาวถึงที่นาสนใจ ไดแก
2.3.1) การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion)
เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูล สําหรับประเด็น
ปญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูกําหนดประเด็นในการสนทนา
เพื่อใหเกิดการแสดงความคิดเห็น และนําไปสูขอสรุปในประเด็นการสนทนา (รูปที่ 2.2)
ชุดโครงการวิจัยฯ มักใชเทคนิคการสนทนากลุมในขั้นตอนของการรวบรวม
ขอมูล อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา การสนทนากลุมอาจมีขอจํากัด หากมีผูรวมสนทนาเพียงไมกี่คนที่แสดง
ความคิดเห็น ดังนั้น จึงจําตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในการกําหนดตัวผูเขารวมสนทนา และการกําหนด
เงื่อนไขแกผูเขารวมสนทนา
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รูปที่ 2.2 การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion)

2.3.2) เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influenceControl: AIC)
เปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค ที่นําไปสูความเขาใจ
ในสภาพปญหา ความตองการของผูที่เกี่ยวของในดานตางๆ เทคนิค AIC จะสรางบรรยายกาศใหทุกคน
ในกลุมสนทนามีโอกาสในการใหขอมูล เหตุผล ความรูสึก ควบคูไปกับความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
นําไปสูการรวมกันกําหนด วิธีการ หรือแผนการดําเนินงานตามความมุงหวังของทุกคนโดยอาจใชการ
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วาดภาพสรางจินตนาการ การระดมความคิดแบบเปดกวาง ซึ่งจะชวยใหบรรยากาศเอื้อตอการมีสวนรวม
ของทุกคน (รูปที่ 2.3)

รูปที่ 2.3 เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence-Control :AIC)

2.3.3) เทคนิคการประชุมระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search
Conference : F.S.C.)
เป น เทคนิ ค เชิ ง กระบวนการที่ นํ า มาใช ใ นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง มี
จุดมุงหมายในการรวมกันทําความเขาใจในสถานการณที่เชื่อมโยงทั้งอดีต ปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมสําหรับอนาคต (รูปที่ 2.4)

รูปที่ 2.4 การประชุมระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference : F.S.C.)
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2.3.4) แผนที่ความคิด (Mind Map)
เป นเครื่องมื อที่ นํา มาใช ในการระดมความคิด ในประเด็นต า งๆ ที่ส ามารถ
เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของเรื่องราวตางๆ ที่มีความซับซอน การใชแผนที่ความคิดจะชวยพัฒนาให
บุคคลมีความคิดเชิงระบบ และมองเห็นความเปนองครวมไดมากขึ้น (รูปที่ 2.5)

รูปที่ 2.5 การระดมความคิดรวมกันในลักษณะแผนที่ความคิด (Mind Map)

2.3.5) เทคนิคการประเมินสถานการณอยางมีสวนรวม (Participatory Rapid
Appraisal :PRA)
เปนเทคนิคที่นําไปใชในขั้นตอนของการเก็บขอมูลโดยใหผูตอบมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและประเมินสถานการณ แทนการใหขอมูลอยางเดียว ซึ่งเหมาะกับการสํารวจสภาพปญหา
ในการประกอบอาชีพของสมาชิก หรือสภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ (รูปที่ 2.6)

รูปที่ 2.6 การประชุมเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา
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2.3.6) การทําแผนที่อยางมีสวนรวม (Participatory Mapping)
เปนการสรางแผนที่ของประชาคม หรือชุมชนทีเ่ ปนสวนประกอบของการวิจัย
เพื่อแสดงใหเห็นองคประกอบทางกายภาพ จุดวิกฤต กลุมเปาหมาย ฯลฯ ซึ่งอาจประยุกตเอาเทคนิคของ
แผนที่ภาพถายทางอากาศมาใช (GIS) (รูปที่ 2.7, 2.8)

รูปที่ 2.7 แผนที่ภาพถายทางอากาศ (GIS)

รูปที่ 2.8 พื้นที่การดําเนินโครงการวิจัยของชุดโครงการ

2.3.7) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมจะดําเนินการโดยทีมวิจัย จะเขาไปปะปนหรือ
ทํากิจกรรมรวมกับผูถูกสังเกต เพื่อใหไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ ครบถวนตามที่ผูวิจัยตองการ โดยการ
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สังเกตอาจทําอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งบางครั้ง
อาจตองใชเวลานานหลายเดือน หรือเปนป (รูปที่ 2.9)

รูปที่ 2.9 การสังเกตการณแบบมีสวนรวม

2.3.8) เวทีสังเคราะห /ถอดบทเรียน
เปนกระบวนการที่นํามาใชในขั้นตอนของการสรุปงานวิจัย โดยหัวหนาทีม
วิจัยจะตองมีความชัดเจน ในกรอบโจทยวิจัยและวัตถุประสงค เพื่อจะนําเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการประเมินผลการวิจัย จากขอมูลที่ได เพื่อสังเคราะหเปนชุดความรู หรือแนวทางที่จะนําไปสู
ขอสรุปสําหรับผลลัพธและผลกระทบที่ไดจากการวิจัยรวมกันในบางครั้ง (รูปที่ 2.10)

รูปที่ 2.10 เวทีสังเคราะหและถอดบทเรียนชุดความรูรวมกัน ระหวางนักวิจัยภายใตชุดโครงการ

2.3.9) การจัดทําแผนที่กลยุทธ
เทคนิคการจัดทําแผนที่กลยุทธ เปนเทคนิคที่ทางชุดโครงการวิจัยฯ ไดนํามาใช
กั บที มวิ จั ย เพื่ อ กระตุ นให นั กวิ จั ยและผู เ กี่ ยวข องมี ค วามคิ ดเชิ งระบบ และมองความเป น องค ร วมที่

16

ครอบคลุมทั้ง มิติดานกระบวนการเรียนรู (Learning and growth) กระบวนการภายใน (Internal process)
การเงิน (Financial) และผูที่เกี่ยวของ (Customer) ดังนั้น กระบวนการที่ใชเทคนิคการจัดทําแผนที่กลยุทธ
จะชวยใหผูเกี่ยวของไดมองความสัมพันธเชื่อมโยงใน 4 มิติ ดังกลาวรวมกับปญหา/โจทยวิจัยที่เปนอยู เพื่อ
นําไปสูกระบวนการคิดในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ ในการแกปญหารวมกันอยางเปนระบบ (รูปที่ 2.11)

รูปที่ 2.11 แผนที่กลยุทธโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร

2.4 การสนับสนุนของทีมประสานงานกลาง
ภายใต ก ระบวนการทํ า งานของชุ ด โครงการวิ จั ย “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” ในระยะที่ 3 (ระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ทีม
ประสานงานกลางไดใ ห การสนั บสนุ นกิจกรรมแก โครงการวิ จั ยภายใตโครงการจํา นวนทั้ง สิ้น 122
กิจกรรม (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) โดยอาจจําแนกออกเปนกลุมกิจกรรมสําคัญๆ ไดแก การจัดเวที
เรียนรู การสนับสนุนแกทีมวิจัยใหสามารถขับเคลื่อนการวิจัยตามแผนการวิจัยเพื่อการบรรลุเปาหมายที่
กําหนด การติดตามงานวิจัยของทีมวิจัย และการศึกษาดูงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.4.1) การจัดเวทีเรียนรู :
การจัดเวทีเรียนรู ถือเปนกิจกรรมสําคัญที่มีจุดมุงหมายเพื่อการยกระดับความรู
และการนําคุณคาสูประชาคมวิจัย โดยคาดหวังใหการดําเนินงานโครงการวิจัย สามารถบรรลุเปาหมายใน
การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ ที่จะนําคุณคา (ประโยชน)สูสมาชิกและชุมชน อีกทั้งการ
บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน

เวทีเรียนรู เพื่อการนําคุณคาสหกรณในกลุมผูนําและฝาย
จัดการสหกรณ
ณ หองประชุม สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2552

เวทีเรียนรู การพัฒนาชองทางไปสู 7-eleven แกทีมวิจัยฝายจัดการสหกรณภายใตภาคีเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร สีลม กรุงเทพฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552

เวทีเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจเรื่องการพัฒนาฐานขอมูล
สมาชิ ก และการนํ าไปใช ป ระโยชน ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง
นโยบายและการวางแผนธุรกิจแกผูนํา-ฝายจัดการสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด
ณ ห อ งประชุ ม สหกรณ ก ารเกษตรย า นตาขาว จํ า กั ด
จังหวัดตรัง วันที่ 9 มิถุนายน 2552
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เวทีเรียนรู เพื่อการยกระดับ/ปรับกระบวนทัศน เกี่ยวกับ
การนําความรูเรื่องการบริหารจัดการโซอุปทานมาใชใน
ธุรกิจสหกรณ
ณ หองประชุมพันธุมดิษยมณฑล อาคารเคยูโฮม มก.
วันที่ 8 ตุลาคม 2551

เวที เ รี ย นรู เพื่ อ ปรั บ กระบวนทั ศ น เ รื่ อ งผลกระทบเสรี
อาเซี ย นที่ มี คื อ การดํ า เนิ น งานสหกรณ แ ละเกษตรกร
สมาชิกแกนักวิจัยและผูนํา-ฝายจัดการสหกรณ ภายใตชุด
โครงการ / กรมสงเสริมสหกรณ
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
เวทีเรียนรู “รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” แกผูเชี่ยวชาญกรมสงเสริม
สหกรณ
ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มก. และโรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด
อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2553
เวทีเรียนรู “ผูนําสายเลือดใหม” ของสหกรณการเกษตร
บานคาย จํากัด เพื่อการยกระดับการพัฒนาสหกรณในเชิง
คุณคา
ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด
อําเภอ บานคาย จังหวัดระยอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

2.4.2) การสนับสนุนแกทีมวิจัย กิจกรรมการสนับสนุนแกทีมวิจัย เพื่ออํานวยความ
สะดวกการแกไขปญหาของทีมวิจัย ตลอดจนการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการหนุนเสริม
การขับเคลื่อนการวิจัยที่สําคัญ มีดังนี้
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การประสานงาน เพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพดินของ
สวนกาแฟตนแบบ กับโครงการพัฒนาวิชาการดิน-ปุยและ
สิ่งแวดลอม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร มก.

การประสานงานกับกรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย
เรื่ อ งการขอผ อ นผั น การนํ า ข า วเกิ ด บุ ญ วางจํ า หน า ยใน
หางสรรพสินคา

การประสานงาน กับกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา “ขาวเกิดบุญ”
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การเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน เกี่ยวกับ
ผลผลิตงานวิจัยภายใตชุดโครงการ

กลุมธุรากิจสหกรณสวนวามพราน

ขาวคุณธรรม

การประสานงานกับ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในการ
จั ด บู ท นิ ท รรศการงานเกษตรแฟร เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
สินคา/ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ กลุมธุรกิจสวนสามพราน
และการติดตามแบรนด

ขาวเกิดบุญ

การเผยแพรขาวประชาสัมพันธงานวิจัยแกหนวยงานวิจัย
งานThailand Research Expo 2009
ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

เครือขายคุณคากาแฟชุมพร

เครือขายคุณคายางพารา

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

การสนับสนุนเพื่อการสรุปบทเรียนจากการวิจัยและการ
นําเสนอรายงานวิจัย

21

การเสริ ม หนุ น การจั ด เวที เ รี ย นรู แ ก ที ม วิ จั ย กลุ ม ธุ ร กิ จ
สหกรณสวนสามพราน

การเสริ มหนุน การจั ด เวทีป ระชุ ม คณะกรรมการบริห าร
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย
ณ หองประชุมชุมนุมสหกรณการเกษตร จ.นครราชสีมา

การหนุน เสริมการจั ดเวทีการจั ดทําแผนที่กลยุทธแ กทีม
วิจัยชุดตางๆ เพื่อการมุงสูการดําเนินงานเครือขายคุณคา
เครือขายคุณคายางพารา

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

เครือขายคุณคายางพารา

2.4.3) การติดตามงาน กิจกรรมการติดตามงานของทีมประสานงานที่สําคัญ ไดแก การจัด
เวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย และติดตามงานในพื้นที่ ซึ่งมีที่สําคัญดังนี้

22

การจัดเวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย ภายใตคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ

การจัดเวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย ภายใตคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ

การจัดเวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย ภายใตคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ

การติดตามงานในพื้นที่ เพื่อสังเกตการณและเก็บขอมูล
รวมกับทีมวิจัย

23

การหนุ น เสริ ม สหกรณ ก ารเกษตรบ า นค า ย มาวางแผน
เตรียมงานสวนตนแบบ และวิเคราะหฐานขอมูล

การติ ด ตามงานผู ป ระสานงานและผู เ ชี่ ย วชาญกรม
สงเสริมสหกรร ศึกษา ดูงานกลุมธุรกิจสหกรณสวนสาม
พราน

2.4.4) การศึกษาดูงาน
การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม” ซึ่งมีจุดมุงหมายในการยกระดับการทําธุรกิจของสหกรณ ภายใตปจจัยสภาพแวดลอม
การเปดเสรีการคา ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมการและรวบรวมขอมูลเชิงรุก ทีมประสานงานกลางและทีม
วิจัยบางโครงการ เชน กรณีโครงการยางพารา จึงมีการศึกษาดูงานในประเทศจีนและมาเลเซียเพื่อคนหา
Know-how ดานการแปรรูปยางคอมปาวน และการเปดโอกาสสําหรับแนวทางการทําธุรกิจยางพาราและ
ผลไมในรูปแบบ Co-op to Co-op จึงไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย

การศึ ก ษาดู ง านของที ม ประสานงานกลางและที ม วิ จั ย
เครือข ายคุณ ค ายางพารา ที่บริ ษัทยู โรมา รับเบอร จํากั ด
ประเทศมาเลเซี ย เกี่ยวกับ โรงงานแปรรู ปและตลาดยาง
คอมปาวน
วันที่ 9-10 มกราคม 2553

24

การศึกษาดูงานตลาดผลไมซินฟาตี้ เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน
ภายใตพันธมิตรธุรกิจบริษัท ริชฟว เฟรส ฟูดส จํากัด
วันที่ 18 ธันวาคม 2552

การเจรจาธุ รกิ จและหารือ สําหรับแนวทางความรวมมื อ
การเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ยางพารา ระหว า งสหกรณ ไ ทยกั บ
ACFSMC ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552

2.5 ผลผลิตการวิจัยและการสรางคุณคา
ผลผลิตที่ไดจากการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ ผลผลิตการ
วิจัยและการสรางสรรคคุณคา (Value Creation) ที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ผลผลิตงานวิจัยและการสรางคุณคา
ลําดับที่ /ชื่อโครงการวิจัย

1.2 เครือขายสมาชิกภายใตกลไกประธานกลุม
นายจําเนียร สวางแจง
นางเตี่ยง เดชบุญ

นายประสิทธิ์ จิตประสงค
นายเสนห พุทธสังฆ
นายวิจิต ศิลาวารินทร นายสาย กังกเวคิน
นางสมควร ประคองวงศ

นายฉุน แกกลา

นายสวาง เรืองศรี นายประสิทธิ์ บุญเจริญ

นางบังอร วิทยาคุณ

น.ส.วิไลวรรณ ภูมิวารินทร
94

93

118

32
นายศึกษา พนชั่ว
นายโฉม มหาวิเชียร นายประทุม วิริยะพงษ

56

นายพรั่ง ดวงจันทร
78

67

นายสนัด อุบลประเสริฐ
นายภากร เบญจาพจนาพร

นายประสิทธิ์ พิทักษวงค
นายวินัย สวางดี
นางอรัญ สําเริง
นายฉกาจ สุขเกิด
นายวิชัย บินบน

นางวรรณา อัมฤทธิ์

101

นายสมบุญ วงคสาขา
นางรวย ชื่นฤดี

นายเทียน เรืองภักดี
69

59
นายสมุทร สงกลิ่น นายสุรนิ ทร สอาดรัตน

นายประพาย เชื้อสนุก

นายอภิวัฒน ปานล้ํา
นายสําเริง ฟกแกว
นายสุรสิทธิ์ ระมาตร

นางปราณี อัมรินทร นายประนอม อัมรินทร

นายสมคิด พลพิทกั ษ นางปราณี แดงโชติ

46

99
นายยม ไตรภพ
นายสนอง สงกลิ่น นายสินชัย วงษศรี

าเริง จันทรทอง
นายสุรยิ า สัตยวาท นายสํ
นางบํารุง แจงสวาง

107

117
58

107

นายประสิทธิ์ ประกอบสุข

102

นายเที่ยง มิง่ มงคล
นายสมควร ประกอบสุข

นายแจง พิทักวงศ

นายวินิต เพชรนคร
นายชุมพร สีดา
นายประยูร เฉิดฉาย
นายไพฑูรย มิ่งมงคล
น.ส.สวนีย มรรคผล
นายวิวัฒน แสงออน
นายสมคิด ประกอบสุข

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• การพัฒนาเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ
• การยกระดับการทํางาน
สหกรณในเชิงคุณคา (สนอง
บริการสมาชิกในการ
แกปญหาอาชีพ)
• การปรับความคิดผูนําฝาย
จัดการเรื่องการพัฒนาสมาชิก
• ก า ร พั ฒ น า เ ป น โ ค ร ง ก า ร
สายเลือดใหม (Young Blood
Project)
• การยกระดั บ การมี ส ว นร ว ม
ของสมาชิกตอสหกรณ

นางเดือน บุญประกอบ

88

70

38

นายประจวบ มิตรสนิท นายอรุณ คํามะฤทธิ์
นางรจนา การศึกษา

นายสายัน เวียงจันทร
นายสําราญ วงศลิขิต

น.ส.สุภาภรณ ใจธรรม
นางวัฒนา สกุลนอก

132

36

นายพิเชษฐ แสนเจริญ
นายทองอยู สุวรรณพิทักษ

นายสมร เอกฉัตร
น.ส.สุชาดา ทองพิมาย

นายอาทร จงเจริญพาณิช
71

103

นายธงชัย ยมหา
นายคํานึง กลอมเกลี้ยง นายวิฑูรย รัตนเพชร

134

นายสมัย ประถมพจน
137

นายถนอม ศิลารัตน
นายโสภณ ประกอบสุข

110

วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาตัวแบบการ
สรางกระบวนการเรียนรูที่
เหมาะสมกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาสหกรณการเกษตร
ใหเปน สหกรณเชิงคุณคาที่
แทจริง
2. เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาระบบการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณให
สามารถแกปญหาใหกับ
สมาชิกโดยเฉพาะกลุมที่ทํา
สวนยางและกลุมผลไม
3. เพื่อสรางกระบวนการ
เรียนรูของผูบริหารและ
สมาชิกสหกรณในการพัฒนา
ชองทางการตลาดสําหรับ
ผลไม ยางพารา และบริการ
ของสหกรณในทิศทางที่เอื้อ
ตอสมาชิก และชุมชน

1.1 ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก

95

1. โครงการวิจัยการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา :
กรณีสหกรณการเกษตรบาน
คาย จํากัด จ. ระยอง

ผลผลิตงานวิจัย

นายจันทร ประกอบสุข นายดํารง พงศแกว
นายวงษสวรรค สาครเสถียร นางสําเภา วงศสนิท

นายทวิช วงศลิขิต
นายบุญธรรม บุญถึง นายพิชิต นาคเกษม

1.3 แผนที่กลยุทธ

• การปรับกระบวนทัศนของ

ผูนํา-ฝายจัดการไปในทิศทาง
ของการพัฒนาสูสหกรณเชิง
คุณคา
• นําไปใชเปนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานสหกรณโดยมีแผนที่
ทางเดินที่ผูเกี่ยวของเขาใจ
ตรงกัน
• ผูนํา-ฝายจัดการไดเขามามี
สวนรวมในการวางแผน
สหกรณ
• สหกรณการเกษตรมีแผนการ
ดําเนินงานที่คํานึงถึงคุณคา
สหกรณและการพัฒนาที่ยั่งยืน

26
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ผลผลิตงานวิจัย
1.4 สวนตนแบบยางพารา/ผลไม

1.5 เวทีเรียนรูสําหรับการการประเมินโครงการทํา
รานขายยา/โรงสีสหกรณ/จุดรวบรวมยางพารา

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• สมาชิกไดใชสวนตนแบบเปน
ศูนยเรียนรูเพื่อการลดตนทุนเพิ่มผลผลิตตอไป ภายใตทีมพี่
เลี้ยงจาก มก.

• การนําความคิดผูนํา-ฝาย

จัดการสําหรับความเหมาะสม
ในการดําเนินการโครงการใน
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ย 2.1 ตัวแบบการกระจายสินคาสหกรณผานเครือขาย • ได ช อ งทางกั บ ตลาดใหม ข อง
สิ น ค า สหกรณ ที่ เ ข า ถึ ง กลุ ม
ปณท.
คุณคากระจายสินคา
ผูบริโภคใหม
วัตถุประสงค :
1. การดําเนินการตัวแบบ
เครื อข า ยคุ ณค าก ระจ า ย
สิ น ค า ในกลุ ม สหกรณ แ ละ
องค ก รชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพ
แ ล ะ ส มั ค ร ใ จ เ ข า ร ว ม
โครงการ ภายใตการบริหาร
จัดการรวมของภาคีพันธมิตร
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
และบริ ษั ท ไปรษณี ย ไ ทย
จํากัด และพันธมิตรธุรกิจ
2. ก ารพั ฒนาระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สํ า ห รั บ
เครือขายคุณคากระสินคา
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ลําดับที่ /ชื่อโครงการวิจัย

ผลผลิตงานวิจัย

2. การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก 2.2 ตัวแบบการจัดทําแคตตาล็อกสินคาสหกรณ
การดํ า เนิ น งานที่ มี ต อ ภาคี

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• ไดรูปแบบการสงเสริมการขาย
สินคาสหกรณใหม

เครื อข า ยคุ ณค าก ระจ า ย
สินค าในดานรูปแบบสินค า
ที่ เ หมาะสม มู ล ค า เพิ่ ม ของ
สินคาที่จําหนาย และโอกาส
ใ น ก า ร ข ย า ย ช อ ง ท า ง
การตลาดใหม

2.3 ตัวแบบการจัดทําแคตตาล็อกสินคาสหกรณผาน • ได รู ป แบบใหม ข องการขาย
Outlet สหพัฒน
ตรงสําหรับ(Direct Sale) สินคา
สหกรณ

2.4 การพัฒนากระบวนการสรางเครือขายกระจาย • ไดปลูกจิตสํานึกการพัฒนา
สินคาคุณภาพและการสราง
สินคาดวยการคัดสรรสินคาคุณภาพ
เครือขายสินคาสหกรณเชิง
คุณภาพแกผูประกอบการ 40
ราย
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การสรางคุณคา
(Value Creation)
2.5 การดําเนินการโครงการนํารองการติดตามแบรนด • ไดขอมูลปอนกลับสูสหกรณ
ดวยการทดสอบผูบริโภคในสินคากาแฟชุมพร
การเกษตร ผูปลูกกาแฟชุมพร
เพื่อการปรับปรุงสินคาให
สอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค
ผลผลิตงานวิจัย

2.6 การพัฒนารูปแบบสินคาเพื่อเพิ่มคุณคา

• การนําความคิดรานสหกรณ

เรื่อง การสรางคุณคา (Value
Creation) แกสินคาสหกรณ

2.7 การจัดทําทําเนียบสินคาชุมชน

• ฐานขอมูลสินคาสหกรณ/

สินคาชุมชน/สินคา OTOP
ของชุมชน/กลุมวิสาหกิจที่มีอยู
ในระหวางป 2551-2552

2.8 ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ แนวทางการเพิ่ ม ช องทาง • การขยายผลในการนําไปสูการ
พัฒนา โครงการ Farmer Shop
การตลาดใหมสําหรับสินคาสหกรณ
กับ ธ.ก.ส.
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ผลผลิตงานวิจัย

3. โครงการเครือขายคุณคา 3.1 ได ตั ว แบบเครื อ ข า ยการทํ า สวนผลไม คุ ณ ภาพ •
จํานวน4 กลุม
ผลไม จ.จันทบุรี (ระยะที่
1)

P

P

GA

GA

วัตถุประสงค :
1. เพื่อสรางตัวแบบการทํา
สวนผลไมคุณภาพของ
เกษตรกร ภายใตเครือขาย
ของสหกรณการเกษตร
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจผลไมภายใตโซ
3.2 ตั ว แบบการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ •
อุปทานที่มีสหกรณเปน
ระหว า งสหกรณ ก ารเกษตรเขาคิ ช ฌกู ฎ จํ า กั ด
แมขาย ที่จะเกิดกอใหเกิด
บริษัทสงออกไปจําหนายตลาดตางประเทศ
ผลดีตอเกษตรกรชาวสวน
แผนธุรกิจ
•
ผลไมอยางยั่งยืน
3. เพื่อศึกษาปญหาและ
บ.ริชฟว เฟรช
สกก.เขาคิชฌกูฎ
อุปสรรคของการ
ฟูด จก.
จํากัด
ดําเนินการตาม
คูคาตางประเทศ
•
วัตถุประสงคขอ 1 และ 2
เครือขาย
เครือขาย
ผูผลิตคุณภาพ
ผูผลิตคุณภาพ
และขอเสนอสําหรับแนว
ทางการสงเสริมจาก
ภาครัฐ

3.3 ไดขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมของ
รัฐ ที่มีตอการสงเสริมGAP แกเกษตรกรการ
ส ง เ ส ริ ม ธุ ร กิ จ ร ว บ รว ม ผ ล ไ ม แ ก ส ห ก ร ณ
การเกษตร

การสรางคุณคา
(Value Creation)
ไดชดุ ความรูการผลิตผลไม
คุณภาพดวยจิตวิญญาณ โดยมี
แกนนําเครือขายคือ คุณวิชัย
ประกอบทรัพย ซึ่งปจจุบัน
พัฒนาเปนศูนยเรียนรูและขยาย
ผลถายทอดแกผูสนใจอยาง
กวางขวาง โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูวา
ราชการจังหวัดและสหกรณ
การเกษตรตางๆเปนภาคี
พันธมิตร
ชุดความรูการบริหารจัดการโซ
อุปทานของสกก.ที่จะชวยขยาย
ตลาดใหม
ชุดความรูการดําเนินธุรกิจผาน
เครือขายพันธมิตรในแนวราบ
เพื่อประสิทธิภาพและ knowhow ใหม
การขยายผลไปสูภาคีพันธมิตร
สกก.มะขาม จก.
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ผลผลิตงานวิจัย

สมาชิก
สมาชิก

กลุมผูผลิต
มังคุดคุณภาพ

ตลาดตางประเทศ

ตลาดใหม

SPA
ผูส ง ออกผลไม
Carrefou
r ก
หางคาสง-คาปลี

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• การขยายผลไปสูการสราง
เครือขายสหกรณการเกษตร
ผูผลิตผลไมของกรมสงเสริม
สหกรณ

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

กลุมผูผลิต
เงาะคุณภาพ

ตลาดเดิม
ตลาดในประเทศ

ตลาดในประเทศ
ชองทางตลาดเดิม

เครือขายสหกรณ
ผูค าสงผลไม
จังหวัดปลายทาง
ผูค าสงผลไม
ในจังหวัด

Traceability ตรวจสอบยอนกลับ

4. โครงการเครือ ขา ยคุ ณค า 4.1 แผนธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา
มันสําปะหลัง จ.กําแพงเพชร
วัตถุประสงค :
1. เพื่อสรางตัวแบบการทํา
ไรมันสําปะหลังภายใต
เครือขายสหกรณ
การเกษตร
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจมันสําปะหลัง
ภายใตหวงโซอุปทานที่มี
สหกรณเปนแมขาย จะ
กอใหเกิดผลดีตอ
เกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง และเศรษฐกิจ
สังคมโดยรวม ภายใต
การนําของสหกรณ
เกษตร
3. เพื่อศึกษาปญหา และ
4.2 ได ตั ว แบบการทํ าไรมั นสํ าปะ หลังของสมาชิก
อุปสรรคของการ
ภายใตเ ครื อ ข า ยสหกรณ ก ารเกษตรเพื่ อ การลด
ดําเนินงานภายใต
ตนทุนและการเพิ่มผลผลิตตอไร
วัตถุประสงคขอที่ 1 และ
2 ในการสรุปสาระและ
ประเด็นตางๆ เพื่อ
นําเสนอ แนวทางในการ

• เปนการยกระดับของการ

ดําเนินงานของสหกรณ
การเกษตรในเชิงคุณคาโดยให
ความสําคัญกับสมาชิกและ
ชุมชนมากขึ้น
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การสรางคุณคา
(Value Creation)

ผลผลิตงานวิจัย

กําหนดนโยบาย และการ
สงเสริมจากภาครัฐ

• การขยายผลสูสมาชิกสหกรณ

ภายใตกลไกของสหกรณ
การเกษตร

4.3 ตั ว แบบเครื อข า ยธุ ร กิ จ มัน สํ า ปะหลั งภายใต โ ซ • ไดชองทางการตลาดใหม
• ไดพันธมิตรธุรกิจใหมภายใต
อุปทาน
โซอุปทาน ไดแก พันธมิตรตน
อุตสาหกรรมแปรรูป
อุตสาหกรรมแปรรูป
อุตสาหกรรมแปรรูป
น้ําเปนสหกรณการเกษตร/กลุม
ขั้นตน
ขั้นกลาง
ขั้นสุดทาย
ผลผลิตตนน้ํา
สหกรณ/โรงเรียน/สหกรณออม
พลังงาน
ลานมันเอกชน
มันเสน
ทรัพย และผูประกอบการที่ทํา
ตลาดกลาง สกต.
มันอัดเม็ด
อาหารสัตว
หัวมันสําปะหลัง
ธุรกิจลานตาก
แปงมัน

อุตสาหกรรม
การผลิตสินคาตาง ๆ

4.4 ศูนยเรียนรูการผลิตมันสําปะหลังเพื่อลดตนทุน- • ไดขยายผลสูการถายทอด
เทคโนโลยีแกสหกรณ
เพิ่มผลิตตอไร
การเกษตรในจังหวัด ภายใต
กลไกของเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ
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การสรางคุณคา
(Value Creation)
4.5 ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ แนวทางการส ง เสริ ม จาก • ปจจุบันสหกรณการเกษตรได
ภาครั ฐ และแนวทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ มั น
นําไปใชในการขับเคลื่อนธุรกิจ
สําปะหลังของสหกรณการเกษตร
รวมกับพันธมิตรทั้งใน จ.
กําแพงเพรชและจังหวัดอื่น
ผลผลิตงานวิจัย

5. โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ย 5.1 สรุปสถานการณการผลิตและการตลาดยางพารา
คุณคายางพารา (ระยะที่ 1)
วัตถุประสงค :
1. เพื่อประเมินสถานการณ
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด
ยางพารา และประมวล
ความรูในสวนที่เกี่ยวของกับ
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด
ยางพารา
2. เพื่อสรางตัวแบบการ
บริหารจัดการของสหกรณที่
เชื่อมโยงจากระบบการผลิต
และของสมาชิกชาวสวนยาง
ผานโซอุปทานสูตลาด
เปาหมาย
3. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจยางพาราตั้งแตผูผลิตถึง
ผูนําเขาจากตางประเทศ
ภายใตโซอุปทานโดยมี
สหกรณการเกษตรเปนแม
ขาย

64

65

• นําไปใชประโยชนในการจัด

เวทีเรียนรูแกผูที่เกี่ยวของ 30
คน และปจจุบันกําลังพัฒนา
ไปสูการจัดตั้ง/ดําเนินงานศูนย
ขอมูลยางพาราของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด
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ผลผลิตงานวิจัย

4. เพื่อใหขอเสนอแนะเปน 5.2 สวนตนแบบยางพาราเพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรู
นโยบายแกรัฐในการ
สนับสนุนการพัฒนาเปน
ของชาวสวนยางพารา
อยางยั่งยืน

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• ขอมูลสวนตนแบบ 3 สวนไดมี
การบันทึกบัญชีฟาลมและวาง
แผนการพัฒนาสวนยางพารา
ในรูปแบบของการทําสวน
ยางพาราแบบ Diversification
เพื่อการเรียนรูในทิศทางของ
การบริหารความเสี่ยงแก
เกษตรกร

5.3 ตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณที่เชื่อม y รูปแบบการบริหารจัดการ
เครือขายภายใตโซอุปทาน
สหกรณใหม ภายใตความรวมมือ
เดิม
ของเครือขายพันธมิตร
ตลาดกลาง
หาดใหญ
น้ํายาง
น้ํายาง

โรงรม
ยางแผน
 รมควน
ั

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตัง จก.

สกก.
ยานตาขาว

ผน ดบิ
ยางแ

ยางแ
ผน ด
บิ

สกย. 8 แหง

ยาง
แผ
น ร
มค
วนั

น้ํายาง

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

กลุม เกษตรกร 3 แหง

ใหม
ตลาดกลาง
หาดใหญ
น้ํายาง

แผนการลงทุน

น้ํายาง

ยางแผนรม
ควัน

ัน

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตัง จก.

นดบิ
ยางแผ
ยาง
แผ
นร
มค
ว

สกย. 8 แหง

สวนตนแบบ

โรงรม

กลุมเกษตรกร 3 แหง

ฐานขอมูล

พันธมิตร
china co-op
พันธมิตร
EUROMA

•ชุดความรูใหม

สกก.
ยานตาขาว
ยางแ
ผนด
ิบ

น้ํายาง

แผนที่กลยุทธ

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

พันธมิตรกลุมธารน้ําทิพย •โครงสรางใหม

พันธมิตร สว.สก./มก.

•ระเบียบใหม
•ฐานขอมูลสมาชิก
•สวนตนแบบ
•แผนที่กลยุทธ
•แผนการลงทุน
•พันธมิตรใหม
•ระบบใหม
•กรอบคิดการทําธุรกิจ
ยางพาราเปลี่ยน
•มีการบริหารความเสี่ยง
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ผลผลิตงานวิจัย
5.4 ไดขอตกลงความรวมมือระหวางสหกรณ
การเกษตรยานตาขาวและกลุมเกษตรกรทําสวน
ธารน้ําทิพย

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• ปจจุบันสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว จํากัด ไดเปนแมขาย
ขยายผลงานวิจัยไปเปนแผน
ธุรกิจรวมกับกลุมเกษตรกรทํา
สวนธารน้ําทิพย และเครือขาย
รวบรวมยาง

5.5 ฐานขอมูลสมาชิกที่ใหความสําคัญกับความเปน • สหกรณการเกษตรยานตาขาว
พลวัตรและการนําไปใชประโยชน
จํากัด นําขอมูลดังกลาวไปใช
ในการพัฒนาธุรกิจขายปุย
สินเชื่อ รวบรวมยางพาราและ
ตอยอดพัฒนาเปนศูนย
สารสนเทศยางพาราของ
สหกรณการเกษตร

5.6 แผนที่กลยุทธ
• ปจจุบันสหกรณการเกษตรได

ใชแผนที่กลยุทธในการปรับ
โครงสรางการบริหารงาน
สหกรณเพื่อรองรับกลยุทธการ
เชื่อมโยงพันธมิตรภายใต
โซอุปทาน
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การสรางคุณคา
(Value Creation)
• สหกรณการเกษตรไดรับการ
สนับสนุนเงินทุนจํานวน 10
ลานบาทจากรัฐบาล โดยชุด
ความรูจากการวิจัยชวยให
สหกรณการ เกษตรปรับ
แผนการลงทุนตามขอเสนอ
ของรัฐใหสอดคลองกับ
สถานการณและความเสี่ยง

ผลผลิตงานวิจัย
5.7 การวิเคราะหโครงการลงทุน
ผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุน





ผลการวิเคราะหทางการเงินของโครงการลงทุนโรงงานผลิตยางลูกขุนขนาด 5,000
ตัน/ป
ตัวชีว้ ดั ผลการวิเคราะหกรณีไมไดรบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
23.10%
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (NPV)
15,842,843
อัตราผลประโยชนตอ ตนทุน (BCR)
1.003
ระยะเวลาการคืนทุน (ป)
4.32
กรณีไดรบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน 5 ลานบาท
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
51.93%
มูลคาปจจุบนั สุทธิ (NPV)
20,842,843
อัตราผลประโยชนตอ ตนทุน (BCR)
1.005
ระยะเวลาการคืนทุน (ป)
1.92
30

5.8 ชุดความรู การผลิตยางคอมปาวนจากยางกนถวย • ชุดความรูและความสัมพันธ
โดยพั น ธมิ ต รบริ ษั ท ยู โ รม า รั บ เบอร จํ า กั ด
ดังกลาวไดนํามาบรรจุไวใน
ประเทศมาเลเซีย
แผนการวิจัยในระยะที่ 2 เพื่อ
ขยายผลการเชื่อมโยงายใต
โซอุปทาน
• สหกรณการเกษตรไดมี
นโยบายในการรวบรวมยางกน
ถวยเพื่อจําหนายแกพันธมิตร

6. โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ย 6.1 ได ส วนต น แบบ 3 สวน เพื่ อ การลดต น ทุ น การ • ปจจุบันอยูระหวางบันทึกบัญชี
ฟารมและการปรับใชสูตรปุย
ผลิตและการเรียนรูการปลูกกาแฟอยางยั่งยืน
คุณคากาแฟชุมพร (ระยะที่ 1)
และการดูแลรักษาภายใตพี่
เลี้ยงทีมวิจัย-สหกรณ
วัตถุประสงค :
การเกษตร
1. เพื่อศึกษาทางเลือกสําหรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟ
ที่เหมาะสม สําหรับ
สมาชิกสหกรณเพื่อใหเกิด
การลดตนทุนและเพิ่ม
ผลิตตอไร
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ผลผลิตงานวิจัย

2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจกาแฟ ตั้งแตการผลิต
ถึงการกระจายสินคาถึง
ผูบริโภค ภายใตการ
ดําเนินงานของสหกรณผู
ปลูกกาแฟชุมพร จํากัด
3. เพื่อสรางตัวแบบการสราง
ตราสินคากาแฟ ในมิติ
ของการอนุรักษ
ทรัพยากร-สิ่งแวดลอม
และการคาที่เปนธรรม
6.2 ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกใชแบบสอบถาม
ในการจัดเก็บ จํานวน815 ชุด

6.3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ

การสรางคุณคา
(Value Creation)

• ปจจุบันคณะกรรมการสหกรณ

ผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัดได
นําไปพัฒนาสูตรปุย/การ
วางแผนเรื่องการรวบรวม
ผลผลิต
• การจัดทําคูมือเซียนกาแฟ เพื่อ
ใชเปนตัวแบบการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการปลูกกาแฟของ
สมาชิกสหกรณ
• เปนการนําคุณคาการ
ดําเนินงาน
• สหกรณแกผูนํา-ฝายจัดการ

เพื่อใหมีเข็มมุงในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
สหกรณไปในทิศทางที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
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การสรางคุณคา
(Value Creation)
6.4 ชองทางการตลาดใหม การจําหนายกาแฟ 3 in 1 • อยูในระหวางการวิจัยในระยะ
ผานชองทางการขายตรงรวมกับปณท.
ที่ 1 สหกรณ มียอดจําหนาย
กาแฟผานชองทางปณท.
ทั้งสิ้น มูลคา 1,250,105 บาท
ผลผลิตงานวิจัย

6.5 แคตตาล็อกสินคาเพื่อการประชาสัมพันธผาน
เครือขายสหกรณ

• ปจจุบันไดกระจายโบชัวรแก

6.6 ขอสรุปแนวทางการสงเสริมสหกรณผูปลูกกาแฟ

• ชุดความรูและประสบการณที่

7. โครงการวิ จั ย กลุม ธุ ร กิ จ 7.1 เวทีเรียนรูรวมกับแกนนํากลุมธุรกิจ
สวนสามพราน (ปจจุบัน
ดําเนินงานวิจัยได 9 เดือน)

เครือขายสหกรณออมทรัพย
และสหกรณรานคา โรงแรม
ชุมพรคาบานา ซึ่งถือเปนวิถี
ตลาดแบบใหม (ขายตรง) สู
กลุมเปาหมายกลุมใหม

ไดรับชี้ใหเห็นผลกระทบจาก
นโยบายรัฐ เรื่องการรวบรวม
กาแฟในสถานการณราคา
กาแฟตกต่ําในป 2553 ซึ่ง
ปจจุบันสถาบันวิชาการดาน
สหกรณไดวางกรอบแนวทางที่
จะขยายผลและผลักดันขอมูล
ดังกลาวแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ
• กอใหเกิดการปลูกจิตสํานึกแก
ผูประกอบการเครือขาย/กลุม
เกษตรกรใหหันมาสนใจที่จะ
รวมมือกันเปนเครือขายของ
กลุมธุรกิจที่มีบริษัทโรสการ
เดน ริเวอรไซด จํากัด เปนแกน
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ผลผลิตงานวิจัย

การสรางคุณคา
(Value Creation)
นํา เพื่อการบรรจุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค :
1. เพื่อสรางระบบธุรกิจ
สหกรณ แ นวทางใหม ที่
เอื้อประโยชนแกสหกรณ
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
ชุมชนที่เห็นความสําคัญ
ในเรื่ อ งคุ ณ ค า สหกรณ
แ ล ะ แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
7.2 ก อเกิด เป นเครื อข ายพันธมิต รที่มี โรงแรมสวน • ปจจุบันผูบริหารโรงแรมสวน
ทําธุรกิจรวมกัน
สามพรานเป น แกนนํ า มี แ ผนการทํ า งานและ
สามพรานและแกนนําชุมชน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกื้อหนุน
เปาหมายรวม
ในอําเภอสามพรานและจังหวัด
การดํ า เนิ น งานของกลุ ม
ใกลเคียงไดเขารวมในการ
ธุรกิจสหกรณสูการบรรลุ
ขับเคลื่อนกลุมธุรกิจโดยมี
เปาหมายรวมกัน
เปาหมายรวมในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

7.3 การพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ พอเพียงและวิถีการ
ผลิตเกษตรอินทรียโรงแรมสวนสามพรานในฐานะ
แกนนํากลุมธุรกิจได พัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีการผลิตเกษตรอินทรียในบริเวณ
สวนสามพรานเพื่อการเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยีแกภาคีกลุมธุรกิจและผูสนใจ/
นักทองเที่ยว
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7.4 การขับเคลื่อนแนวคิดศูนยธุรกิจสหกรณในงาน
นิทรรศการตางๆ

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• ปจจุบันภาคีพันธมิตรไดเขามา
มีสวนรวมในศูนยเรียนรูภายใต
กลไกของโครงการวิจัยและ
โรงแรมสวนสามพราน ภายใต
ปณิธานรวม “ภาคีทุกคนตอง
เขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย
โดยมีสวนสามพรานเปนเสา
หลัก ในการใหความรูและ
ปญญา ไปสูการกินดีอยูดี มี
ความสุขถวนหนา”

• มีผูสนใจเขารวมเรียนรูทั้งสิ้น

402 คน
• ปจจุบันไดขยายผลไปใน
- กลุมเกษตรกรกองทุนฟนฟู
- กลุมเกษตรอินทรียในพื้นที่
5 จังหวัด ไดแก นครปฐม
ชัยนาท กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี และเพชรบุรี
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การสรางคุณคา
(Value Creation)

7.5 แผนธุรกิจของกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน
• ดวยตระหนักเห็นความสําคัญ

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบัน
ผูบริหารโรงแรมสวนสาม
พรานไดมีประชุมหารือกับ
สว.สก.เพื่อหารือสําหรับ
แนวทางความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนกลุมธุรกิจในทิศทาง
ของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
8 . โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข า ย 8.1 เว็บไซด www.cai.ku.ac.th
สารสนเทศเพื่ อการพั ฒ นา • มีผูสนใจเขาสูเว็บไซดเฉลี่ยเดือนละ 500 ราย
• มีเมนูหลัก 14 เมนูประกอบดวย
สหกรณ
1. เกี่ยวกับสถาบันฯ
2. แผนผังเว็บไซต
วัตถุประสงค :
3. ติดตอสถาบันฯ
1. เพื่อพัฒนาเครือขาย
4. ภารกิจงานวิจัย
สารสนเทศดานสหกรณ
5. ภารกิจงานบริการวิชาการ
บนเครือขายอินเตอรเน็ท
เพื่ อ ให ส ามารถเข า ถึ ง ผู นํ า
และฝายจัดการสหกรณ และ
ก า ร ส ร า ง เ ม นู ข อ มู ล ใ ห
ครอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระที่
นํ า พาความรู แ ละการปรั บ
ก ร ะ บ ว น ทั ศ น สู ก า ร
พัฒนาการสหกรณ
2.
เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข า ย
สารสนเทศดานวารสารฅนส
หกรณ ให เ ป น ที่ ส นใจใน
กลุ ม ผู นํ า ฝ า ยจั ด การ และ
การนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ น
การพัฒนาสหกรณ
3. เพื่อจัดทําและเผยแพร
เอกสารและสื่อประชาสันธที่
เป น ชุ ด ความรู จ ากการวิ จั ย

•
•
•
•
•

• ผลการประเมินความคิดเห็น

ผานเว็บไซตชี้วา
- รูปแบบ/โครงสรางของ
เว็บไซต นาสนใจ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดงายและ
รวดเร็ว

6. ภารกิจเชื่อมโยงเครือขาย
- การนําเสนอของเนื้อหามี
7. รายงานวิจัย/บทความวิชาการ
ความชัดเจน มีแหลงอางอิง
8. กิจกรรมของสถาบันในรอบป
ขอมูล และมีการเชื่อมโยงกัน
8. หอประวัติเกียรติคุณ
ทั้งในเว็บไซตสถาบันฯเอง
9. ขาวและภาพกิจกรรม
และเว็บไซตอื่นที่เกี่ยวของ
10. สารสนเทศสหกรณ
- สารสนเทศบนเว็บไซตมี
12. รางวัลที่ไดรับ
ประโยชนตอการนําไปใช
13. รวมลิ้งค
งานไดมาก
14. บล็อค
- มีบทความและงานวิจัย
เกี่ยวกับ สหกรณที่นาสนใจ
มีบทความเผยแพรจํานวน41 บทความ
และทันตอสภาวการณใน
มีวีดีทัศนเผยแพร จํานวน 8เรื่อง
ปจจุบัน
รายงานวิจัยเผยแพร 39 เลม
ขาวประชาสัมพันธอัพเดตเปนปจจบันทุกสัปดาห • ปจจุบันกําลังขยายผลพัฒนา
ไปสูคลังขอมูลที่จะรวบรวม
มี Blog สําหรับการเรียนรูนักวิจัย
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
สหกรณทั่วโลกมาเผยแพร
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ตัวแบบและแนวทางปฏิบัติที่
ดี จ ากผู นํ า สหกรณ แ ละผู นํ า
ชุมชน

ผลผลิตงานวิจัย

การสรางคุณคา
(Value Creation)
• การพัฒนาไปสูสังคมเรียนรู
ผานกลไกอินเทอรเน็ต

8.2 วารสารฅนสหกรณ
• วารสารที่ จั ด พิ ม พ แ ละเผยแพร ไ ปแล ว 7 ฉบั บ • ผลการประเมินความคิดเห็น
สมาชิกวารสารมีผลการ
ภายใต Theme “เติม ความรู เลาสู กันฟ งจาก
ประเมินในภาพรวมอยูใน
งานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา
ระดับดี
สหกรณและนานาสาระ”
• ปจจุบันสถาบันวิชาการดาน
• มีสมาชิกวารสาร 416 ราย
สหกรณมแี ผนงานที่จะใช
• มีการเผยแพรสูสถาบันการศึกษา และหองสมุดทั่ว
เครือขายสมาชิกวารสารฅน
ประเทศ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 90 แหง
สหกรณขบั เคลื่อนไปสูการเปน
• มีบทความวิชาการที่นําเสนอในแบบที่เขาใจงายๆ
สังคมเรียนรูเ พื่อยกระดับ
จํานวน 113 บทความ
ความรู/ความสามารถของผูนําฝายจัดการสหกรณ ซึ่งเปน
จุดสําคัญของขบวนการ
สหกรณในปจจุบัน
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การสรางคุณคา
(Value Creation)
8.3 เอกสารเผยแพร/สื่อประชา สัมพันธที่เกี่ยวของกับ • ปจจุบันไดเผยแพรในสํานักหอ
ชุดความรูงานวิจัยภายใตชุดโครงการ ในชวง
สมุดแหงชาติ หองสมุดใน
เวลาของชุดโครงการวิจัยในระยะที่ 3 มีการ
สถานศึกษา และหองสมุด
จัดพิมพและเผยแพรเอกสารตาง ๆ จํานวน 27
ประชาชนจํานวน 41 แหง
• อีกทั้งยังนําเสนอแก
รายการ
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวนรวม
ในกระบวนการ วิจัย เชน
นักวิจัย นักสหกรณ ฯลฯ
ผลผลิตงานวิจัย

2.6 การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
ภายใตกรอบภารกิจหลักประการหนึ่งของผูประสานงานโครงการ คือ การผลักดันผลงานวิจัย
เพื่อการนําไปใชประโยชนในที่จึงจะกลาวถึงการนําผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการไปใชประโยชน ซึ่งอาจ
จําแนกไปเปน 4 ดาน ไดแก การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย การสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ
สหกรณ การใชประโยชนในเชิงวิชาการและการสรางทุนทางสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

การใชประโยชนเชิงนโยบาย

คพช.
แผนขับเคลื่อน วุฒิสมาชิก
การกําหนดสหกรณ
เปนวาระแหงชาติ

สว.สก.
กสส. ใชเปนนโยบายของ
สถาบันฯ

การใชประโยชนเชิงวิชาการ
Inter conferenceเอกสารเผยแพร
27 เลม
รายวิชา ป.ตรี
บทความเผยแพร
ศูนยนวัตกรรมขาว
มก.

ภาควิชาสหกรณ

Workshop
กําหนด
ยุทธศาสตร PAR จนท.สงเสริม
ทั่วประเทศ

การใชประโยชนการสราง
การเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขาวหอมมะลิ
การสรางทุนทางสังคม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ

สหกรณ
ACCU
กลุมเกษตรกร
สหกรณ ตัวแบบเชิงคุณคา
หลักสูตรผูนํา
ชสค.
เชิ
ง
คุ
ณ
ค
า
ในเอเชียแปซิฟก
เครือขายคุณคา
หลักสูตรผูนํา
ตลาดกลาง
เอกชน ธ.ก.ส.
กตส. การเปลี่ยนแปลง
ระบบสหกรณ
สี่มุมเมือง
ชสอ.
Farmer shop แผนธุรกิจ
เชิงคุณคา
เครือขายผูปลูก
หลักสูตร
กลุมธุรกิจสหกรณ
หลักสูตรผูนํา
สกต.
ผักคุณภาพ
ผูตรวจสอบกิจการ การเปลี่ยนแปลง
เชิงคุณคา

เครือขาย
นักวิจัย 417 คน
เครือขาย
เครือขาย เครือขายสมาชิกวารสาร
ผูทรงคุณวุฒิ เปาบุนจิ้น 294 คน ฅนสหกรณ 486 คน
เว็บไซต
118 คน
สังคมขอมูล
เครือขายนักสหกรณ
Blog
ขาวสาร คลังขอมูล นักวิจัย
เชิงคุณคา 55 คน

รูปที่ 2.12 การนําผลงานวิจัยของชุดโครงการไปใชประโยชน

2.6.1 การใชประโยชนในเชิงนโยบาย
ในช ว งเวลา 1 มิ ถุน ายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 ผูป ระสานงานโครงการได
ผลักดันการนําผลงานวิจัยของชุดโครงการไปใชประโยชนในเชิงนโยบายที่สําคัญๆ 4 เรื่อง ดังนี้
1)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ (คพช.) ภายใตแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
โดยผลงานวิจัยของโครงการวิจัยทั้ง 8 โครงการ ภายใตชุด
โครงการฯ ไดถูกกําหนดเปนยุทธศาสตร โดยมีสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณเปนหนวยงานเจาภาพ ซึ่งผลงานวิจัยจะนําไปขยาย
ผลในเชิงนโยบายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2) คณะอนุกรรมาธิการการสหกรณและองคกรเกษตรกรใน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา : การกําหนดให
สหกรณเปนวาระแหงชาติ
วุฒิ ส มาชิ ก ได แต ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมาธิ ก ารการสหกรณ แ ละ
องค ก รเกษตรกรในคณะกรรมาธิ ก ารการเกษตรและสหกรณ
วุ ฒิ ส ภา ขั บ เคลื่ อ นแนวทางการกํ า หนดให ส หกรณ เ ป น วาระ
แหงชาติโดยมีชวงเวลาในการศึกษา 10 เดือน ในการดังกลาว ผู
ประสานงานโครงการไดนําเอาชุดความรูภายใตชุดโครงการวิจัย
ที่สําคัญไดแกการสรางผูนําเชิงคุณคา การสรางตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคาและการคาที่เปนธรรมไปใชในการยกรางเอกสารการกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ซึ่ง
หลังจากผานกระบวนการประชาศึกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ทางคณะอนุกรรมการไดมอบเอกสารดังกลาวแกผูแทนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ : นายศุภชัย โพธิ์สุ
3) กรมสงเสริมสหกรณ :
กรมสงเสริมสหกรณได มอบหมายใหผูเชี่ยวชาญ 8 คน เข า
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ ผู ป ระสานงานเป น เวลา 6 วั น และ
หลังจากนั้นไดผลักดันใหกรมสงเสริมสหกรณ นําเอาวิธีการวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มไปใช เ ป น ยุ ท ธศาสตร ใ นการ
สงเสริมงานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ โดยไดมอบหมาย
ใหผูประสานงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณจากทั่วประเทศ จํานวน 120 คน และจัดทํารายงาน “แนว
ทางการนํา การวิจั ยเชิงปฏิ บัติก ารแบบมีส ว นรวมไปใช ในการ
สงเสริมสหกรณ เพื่อนําไปใชเปนนโยบายของกรมสงเสริมใน
อนาคต”
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4) สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.)
การนําชุดความรูจากการวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม” ระหวางป 2548 -2552 สว.สก.ไดดําเนินการภายใตปณิธาน วิสัยทัศน โดย
แผนงานทางวิชาการ แผนงานการเชื่อมโยงเครือขายและแผนงานพัฒนาองคกร แผนงานการสรางระบบ
การวิจัย ซึ่งอาจกลาวไดวา ความรูที่ไดจากการวิจัยภายใตชุดโครงการ ไดถูกนําไปใชเปนนโยบายและ
แผนงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการ
ขับเคลื่อนภารกิจเปนไปตามแผนที่กลยุทธสูวิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขาย
พันธมิตร ในการพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหย่งั ยืน”

รูปที่ 2.13 แผนที่กลยุทธสถาบันวิชาการดานสหกรณ

2.6.2 การใชประโยชนการสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ ที่สําคัญมีดังนี้
1) โครงการพัฒนาผูนําสหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมกับ ACCU ในชวงเดือนมิถุนายน 2552
สมาพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนระหวางเอเชียแปซิฟก (Asian Confederation of Credit Union) โดย Mr.Ranjit
ซึ่งเปน Manager Director ไดเขาพบหารือกับผูประสานงานโครงการ ในฐานะผูอํานวยการสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ เพื่อเชิญเขารวมพัฒนาหลักสูตร Mini master degree on Credit Union Management ในการ
อบรมผูจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่ง ACCU จะดําเนินการปละ 1 ครั้ง
ในการดังกลาวทางผูประสานงานไดนําเอาชุดความรูจากชุดโครงการไปใชในการ
พัฒ นาเนื้ อ หาหลั กสู ต ร โดยเฉพาะเรื่ อ งการบริ หารจั ด การโซ อุ ป ทานเพื่ อพั ฒนาธุร กิจ สหกรณ และ
การศึกษาดูงานในพื้นที่งานวิจัย
ปจจุบัน ACCU และ สว.สก. ไดมีการประชุมเตรียมการและคาดวาจะจะมีการลงนาม
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ขอตกลงความรวมมือในเดือนกรกฎาคม 2553 และจะดําเนินฝกอบรมครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2553
โดยจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศึกษาดูงานที่โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

2) โครงการหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ชํานาญการ หลักสูตรเปาบุนจิ้น รวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ผูประสานงานได
นําเอาชุดความรู การพัฒนาสหกรณเชิงคุณคาไปใชในการยกราง
หลั ก สู ตร “ผู ต รว จสอบกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย อ ย า ง
ผู ชํ า นาญการ”
ภายใต ค ณะทํ า งานยกร า งหลั ก สู ต รซึ่ ง เป น
ผู ทรงคุณวุฒิ และได นํา เอาการจัด การความรูไปใช กระบวนการ
ฝกอบรมดังกลาวซึ่งหลังจากไดดําเนินการฝกอบรมมาระยะหนึ่ง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดเปนแกนนําขยายผลนําไปใชในขบวนการสหกรณ โดยไดมีการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณรานคา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 โดยมีรัฐมนตรีชวย และอธิการบดี
และผูนําในขบวนการสหกรณ จํานวน 250 คน เปนสักขีพยาน
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องคประกอบ 4 มิติ
ในการขับเคลือ่ นสหกรณเชิงคุณคา

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย
ซึ่งชสค. และ สว.สก. ได มี การลงนามขอ ตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553
ป จ จุ บั น ผู ป ระสานงานชุ ด โครงการได ร ว มพั ฒ นา
หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ ชสค. โดยใชความรูจาก
ชุ ด โครงการในเรื่ อ งความรู 4 มิ ติ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาการสหกรณเชิงคุณคาไปพัฒนาหลักสูตร 2 วัน และ
ไดมีแผนงานการฝกอบรม ทั้งสิ้น 4 รุน 160 คน

4) หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)
ภายใตขอตกลงความรวมมือระหวาง สว.สก.
และ ชสอ. ไดมีการจัดหลักสูตรอบรม “ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในสหกรณออมทรัพย” โดยไดนําชุด
ความรู 4 มิติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ
เชิ ง คุ ณ ค า ไปพั ฒ นาหลั ก สู ต รดั ง กล า ว โดยได
ประยุ ก ต เ อากระบวนการจั ด การความรู เ ข า ไป
ประยุกตในการฝกอบรมดวย
5) การสรางตัวแบบสหกรณ ตัวแบบเครือขายคุณคา และตัวแบบกลุมธุรกิจสหกรณ เพื่อ
พัฒนาไปสูระบบสหกรณเชิงคุณคาในสหกรณและกลุมเกษตรกรภายใตชุดโครงการ ในระหวางเดือน
มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 มีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมทั้งสิ้น 332 สหกรณ 61 กลุม
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 รายชื่อสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมชุดโครงการ จําแนกตามโครงการวิจัย
ลําดับ
ที่
1

ชื่อโครงการ
โครงการวิ จั ยเครือ ขา ยสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ
y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นครราชสีมา จํากัด
y สหกรณการเกษตรกะปง จํากัด

นทรวิโรฒ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.ทักษิณ
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.บูรพา

y สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย
จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด
y สหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด
y สหกรณการเกษตรเมืองสอง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
y
y
y
y
y

กาฬสินธุ จํากัด
สหกรณออมทรัพยบริษัทไมอัดไทย
จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง
จํากัด
สหกรณการเกษตรตาคลี จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด

y สหกรณออมทรัพย
y
y
y
y
y

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม
จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ
จํากัด

y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.นเรศวร
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จํากัด สาขา ม.มหาสารคาม
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จํากัด สาขา มศว.องครักษ
y สหกรณการเกษตรศรีเทพ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร จํากัด
y สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด
y สหกรณการเกษตรบานเขวา จํากัด
y สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทาง
y
y
y
y
y

บก จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช
จํากัด
สหกรณการเกษตรสามชุก จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา
จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปทีด่ ินสุวรรณ
ภูมิสาม จํากัด
สหกรณนิคมพนม จํากัด

y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย

จํากัด
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ
y
y
y
y
y
y
y
y
y

สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด จํากัด
สหกรณประมงแมกลอง จํากัด
สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด
สหกรณการเกษตรชุมแสง จํากัด
สหกรณการเกษตรหนองหญาไซ
จํากัด
สหกรณบริการคนตาบอดแหง
ประเทศไทย จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด
สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด

y
y
y
y
y
y
y
y
y

y สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

y
y

y สหกรณออมทรัพยกรมชลประธาน

y

จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี
จํากัด
y สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จํากัด
y สหกรณออมทรัพย 17 รามอินทรา
y
y
y
y
y
y
y
y

จํากัด
สหกรณออมทรัพยการเคหะแหงชาติ
จํากัด
สหกรณออมทรัพยพัฒนาองคกร
ชุมชน จํากัด
สหกรณออมทรัพยบริษัทไทยรุงยู
เนี่ยนคาร จํากัด
สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
สหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ
จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
สหกรณประมงระยอง จํากัด

y
y
y
y
y

สหกรณการเกษตรภูเวียง จํากัด
สหกรณการเกษตรเกาะพงัน จํากัด
สหกรณการเกษตรรัตภูมิ จํากัด
สหกรณการเกษตรสะเมิง จํากัด
สหกรณออมทรัพย เอส ยู อี จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานไทยน้ําทิพย
จํากัด
สหกรณรานคานิคมสรางตนเองเชียงพิณ
จํากัด
สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ จํากัด
สหกรณออมทรัพยขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมพลแสน จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปทีด่ ินพัฒนา
นิคมสาม จํากัด
สหกรณโคนมไทย-เดนมารคหวยสัตว
ใหญ จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากัด
สหกรณออมทรัพยคอสโมอุตสาหกรรม
จํากัด
สหกรณออมทรัพยรวมใจเปนหนึ่ง
จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

y สหกรณการเกษตรทาขุนรามและไมผล

กําแพงเพพชร จํากัด
y สหกรณออมทรัพพยสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแกน จํากัด
y สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ จํากัด
y สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ จํากัด
y สหกรณนิคมกบินทรบุรี จํากัด
y สหกรณนิคมกบินทรบุรี จํากัด
y สหกรณนิคมกบินทรบุรี จํากัด
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ
y สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด
y สหกรณการเกษตรทาขุนรามและไม
y
y
y
y
y

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ผลกําแพงเพชร จํากัด
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด
สหกรณนิคมนครชุม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด
สหกรณออมทรัพยสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จํากัด
สหกรณออมทรัพยองคการเภสัช
กรรม จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร
จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ
จํากัด
สหกรณออมทรัพย เนชั่นมัลติมีเดีย
กรุป จํากัด
สหกรณออมทรัพยขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นยโสธร จํากัด
สหกรณออมทรัพย ร.25 พัน 3 จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
อุทัยธานี จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค จํากัด
สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
สหกรณการเกษตรทับคลอ จํากัด
สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด
สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด

y สหกรณการเกษตรบางปะกง จํากัด
y สหกรณการเกษตรเมืองสระแกว จํากัด
y สหกรณโคนมปากชอง จํากัด
y สหกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด
y สหกรณการเกษตรรัตนบุรี จํากัด
y สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
y สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด

y สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด
y สหกรณการเกษตรปากชอง จํากัด
y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหวยขานาง -ทุงนา

จํากัด
y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จํากัด
y สหกรณการเกษตรระโนด จํากัด
y สหกรณผูใชนา้ํ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานโคนใต จํากัด
y สหกรณการเกษตรพรานกระตาย จํากัด
y สหกรณนิคมวังพระธาตุ จํากัด
y สหกรณการเกษตรวังชิ้น จํากัด
y สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากัด
y สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด
y รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด
y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนบานพุ

y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดใหม

ตะแบก จํากัด
y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จํากัด

ประเสริฐ จํากัด
y สหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด

y สหกรณการเกษตรดอยเตา จํากัด
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ
y สหกรณการเกษตรบานตาก จํากัด
y สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด
y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดนาพรม
y
y
y
y

จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา
จํากัด
สหกรณออมทรัพยขาราชการ พล.ม.2
รอ.จํากัด
สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

y สหกรณออมทรัพยพนักงานรถเมล

y สหกรณการเกษตรน้ําพอง จํากัด
y สหกรณการเกษตรคอนสวรรค จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด
y
y
y
y
y

นครราชสีมา จํากัด
สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท.
จํากัด
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
อํานาจเจริญ จํากัด
สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขนั ธ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
พิษณุโลก จํากัด
y สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการ
y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด
สงครามพิเศษ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ
y สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด
จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชลบุรี y สหกรณออมทรัพย
จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
y สหกรณการเกษตรเมืองแปดริ้ว จํากัด y สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช
จํากัด
y สหกรณการเกษตรสิงหนคร จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดลําปาง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ y สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ
จํากัด
จํากัด
y สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3
y สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
จํากัด
y สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด y สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงคอุบลราชธานี จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ
y สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
จํากัด
y สหกรณออมทรัพยกรมอนามัย จํากัด y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํากัด
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ
y สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ

จํากัด
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

y สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด
y สหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด
y สกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
y

y สหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด

y

y สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลิด

y

y
y
y
y
y
y
y
y

สิน จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง
จํากัด
สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด
สหกรณออมทรัพยเครือสมิติเวช
จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด
สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด
สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด
สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด

y
y

y สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด
y สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จํากัด
y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
y
y
y

y สหกรณนิคมคีรีมาศ จํากัด

y

y สหกรณนิคมหลังสวน จ.ชุมพร

y

y สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

y

เพชรบุรี จํากัด
y สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด
y สหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดนิ ลํา
พญากลาง จํากัด
y สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด
y สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย จํากัด

ฉะเชิงเทรา จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค
จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จํากัด
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส. เชียงราย จํากัด
สหกรณการเกษตรบางปลามา จํากัด

ธ.ก.ส. พิษณุโลก จํากัด
สหกรณการเกษตรนาหมอม จํากัด
สหกรณการเกษตรบานโฮง จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปทีด่ ินสุวรรณ
ภูมิหา จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
สหกรณออมทรัพยอมรินทรทวีสุข จํากัด
สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด

y สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด
y สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด
y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต

จํากัด
y สหกรณการเกษตรบรบือ จํากัด
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y สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา
y
y
y
y
y
y
y

เพชรบูรณ จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย
เชียงใหม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานควรฮาย
จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดุงสามัคคี
จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒฯ
จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแจซอน จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนการเคหะนคร
ลําปาง จํากัด
สหกรณออมทรัพย ปตท. จํากัด

y สหกรณผูเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัด

นครราชสีมา จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน)
y สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด
y สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลา

ลาดกระบัง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จํากัด
y รานสหกรณพระนคร จํากัด
y สหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด
y สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระ

y สหกรณการเกษตรปลวกแดง จํากัด

y

y สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด

y

y สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด

y

y สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดุงสามัคคี

y

y
y

จํากัด
สหกรณออมทรัพยกระจกเพชรมงคลพีเอ็มเคเซ็นทรัล จํากัด
สหกรณออมทรัพยคายอิงคยุทธ
บริหาร
สหกรณการเกษตรสวรรคโลก จํากัด
สหกรณการเกษตรดอนตูม จํากัด
สหกรณการเกษตรสารภีโชคชัย จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองลําพูน จํากัด

y

นครเหนือ จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา
จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร
จํากัด
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตูล
จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

y สหกรณการเกษตรหวยแถลง จํากัด

สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด
สหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดที จํากัด
สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
จํากัด
y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา y สหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม
ธ.ก.ส.อุดรธานี จํากัด
y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา y สหกรณการเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด
ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จํากั ด
y
y
y
y

y
y
y
y
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y สหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด

y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา

y สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

ธ.ก.ส. บุรีรัมย จํากัด
y สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด

y
y
y
y

พระปกเกลา จํากัด
สหกรณออมทรัพยและการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยกองบิน 1 จํากัด

y สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม
y
y
y
y

จํากัด
สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีรี
จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา
จํากัด
นิคมสหกรณเชียงคํา

y สหกรณออมทรัพย

y
y
y
y

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน
จํากัด
สหกรณออมทรัพยการประปาสวน
ภูมิภาค จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลบาน
หมี่ จํากัด
สหกรณออมทรัพย สป.จํากัด

y สหกรณออมทรัพยกรมการทหาร

สื่อสาร จํากัด
y สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
y สหกรณการเกษตรบานตาขุน จํากัด

y สหกรณการเกษตรหวยแถลง จํากัด
y สหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด
y สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด
y สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย จํากัด
y สหกรณการเกษตรสทิงพระ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปทุมธานี

จํากัด
y สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
y สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอร
ประเทศไทย จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํากัด
y สหกรณการเกษตรละงู จํากัด
y สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการ
y
y
y
y

กองทัพไทย จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการ
บินไทย จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานรถเมล
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมประชาสัมพันธ
จํากัด
สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด
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y สหกรณนิคมแมสอด จํากัด

y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา

y สหกรณการเกษตรหนองมวงไข

ธ.ก.ส. อุตรดิตถ จํากัด
y สหกรณการเกษตรนิคมบางระกํา จํากัด

จํากัด
y สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด

y สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ์ จํากัด

y สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี จํากัด

y สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จํากัด
รานสหกรณโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวี
ทรัพย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูสิงหบุรี จํากัด

y สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด

y

y สหกรณการเกษตรกุฉินารายณ จํากัด

y

y สหกรณการเกษตรบางปะอิน จํากัด

y

y สหกรณผปู ลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร

y

จํากัด
y สหกรณการเกษตรพราว จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูบุรีรัมย จํากัด

y สหกรณการเกษตรสอยดาว จํากัด
y สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด

ชัยภูมิ จํากัด
y สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุรี y สหกรณออมทรัพยเบญจมิตร จํากัด
จํากัด
y สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด y สหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด
y สหกรณออมทรัพย
y สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา
y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
จํากัด
ธ.ก.ส. รอยเอ็ด จํากัด
y สหกรณออมทรัพยพนักงานรอยัล
y สหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดนิ ลําพญา
ปอรซเลน จํากัด
กลาง จํากัด
y สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด
y สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส. ยโสธร จํากัด
• กลุมสตรีสหกรณแปรรูปเนื้อสัตวบา น
โค รง ก า ร วิ จั ย เ ค รื อ ข า ย คุ ณ ค า • กลุมวิสาหกิจชุมชนสายบัว กทม
ทาค้ํา นาน
กระจายสินคา
• กลุมสตรีสหกรณพัฒนากาวไกล กทม • กลุมอาชีพเกษตรกรรมบานหนองบัว
นาน
• กลุมสิ่งประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช กทม
• กลุมแมบานเกษตรคลองสี่ ปทุมธานี
• กลุมอาชีพกระทุงราย สังกัดสหกรณ
• กลุมอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวลํา
การเกษตรหนองจอก กทม
ไทร ปทุมธานี
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• แมบานสหกรณเมืองสามหมอก กทม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y
3

โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม

•
•

y
4

โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยคุ ณ ค า มั น •
สําปะหลัง

ไวทเฮาส ปทุมธานี
วิสาหกิจชุมชนดอกไมประดิษฐกระดาษ • ORCHID HUT พระนครศรีอยุธยา
สา กทม
กลุมวิสาหกิจชุมชนรักษบาติก ภูเก็ต
• กลุมภาพเพนทกระจก ภูเก็ต
กลุมสตรีพัฒนากลวยน้ําวาไทย
• กลุมวิสาหกิจชุมชนทําสวนปาคลอก
กาญจนบุรี
ภูเก็ต
กลุมสหกรณนิคมกุยมั่ง กาญจนบุรี
• กลุมนาเหนือบาติก กระบี่
กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุง • กลุมเฮือนโตทองผาพื้นเมือง
สมอ กาญจนบุรี
แมฮองสอน
กลุมสตรีสหกรณการเกษตรภูเขียวจํากัด • กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว
ชัยภูมิ
เลย
กลุมสตรีสหกรณบานหนองดินดํา
• กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณบาน
ชัยภูมิ
ราษฎรเกษมศรี หนองบัวลําพู
สหกรณผปู ลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจํากัด
• กลุมฟารมผึ้งธนฤนทร อุตรดิตถ
กลุมแมบานเกษตรกรและ
• กลุมแมบานเกษตรกรบานเสี้ยว
สภต.ปลายบาง นนทบุรี
อุตรดิตถ
กลุมอาชีพสหกรณกลวยอบแผนบางรัก • กลุมวิสาหกิจชุมและกลุม อาชีพ
นอย นนทบุรี
เครื่องประดับลับแล อุตรดิตถ
กลุมสตรีสหกรณไทลื้อบานดอนมูล นาน • กลุมสินคาในจังหวัดอุตรดิตถ
กลุมสตรีสหกรณบานหลายทุงนาน
สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ
• กลุมผูผลิตคุณภาพ พลวง
กลุมผูผลิตเงาะคุณภาพ
• กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ชากไทย
กลุมผูผลิตมังคุด
คุณภาพ ตะเคียนทอง
สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก. y กลุมเกษตรกรวังชะพลู

• สหกรณการเกษตรวังหามแห จํากัด
• สกก.ปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี

5

• กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐหมูบาน

โค รง ก า ร วิ จั ย เ ค รื อ ข า ย คุ ณ ค า • สหกรณการเกษตรยานตาขาว
ยางพารา
• สหกรณหาดสําราญ
• สหกรณกันตัง
• สหกรณปะเหลียน
• กลุมบานตันปรง
• กลุมบานพอนพลา

y กลุมเกษตรกรวังหามแห
y สหกรณนิคมนครชุม
• กลุมบานควนลอน
•
•
•
•
•

กลุมบานหนองยายแมม
กลุมบานยวนโปะ
กลุมบานวังเจริญ
กลุมบานโคกแตว
กลุมบานไซทอง
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ
•
•
•
•

6

7

8

กลุมบานในควน
กลุมบานโคกทรายเหนือ
กลุมบานหนองสามหอง
กลุมบานหนองบอ
y กลุมบานเขาใน
โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟ • สหกรณผปู ลูกกาแฟชุมพร
ชุมพร
• สหกรณทา แซะ
y สหกรณทันวาล
โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยพั ฒ นาตั ว y กลุมสมาชิก 28 กลุม กระจายใน 7 ตําบล
แบบสหกรณเชิงคุณคา
: กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย
โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยกลุ ม ธุ ร กิ จ y กลุมเกษตรกรอินทรีย
สหกรณสวนสามพราน
y กลุมชาวนาคุณธรรม
y กลุมเกษตรกรผูผ ลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย
y กลุมไรขิง
y กลุมเกษตรยั่งยืน
รวมทั้งสิ้น
332 สหกรณ

•
•
•
•

กลุมบานสูโสะ
กลุมบานหนองเอื้อง
กลุมบานปะเหลียน
กลุมบานทาพญา
y กลุมบานลิพัง
• ชุมนุมสหกรณ
• กลุม OTOP

y กลุมวิสาหกิจชุมชน
y กลุมสินคาแปรรูป
y กลุมแมบาน สวนสามพราน
y กลุมปลูกขาว
y โรงเรียน
61 กลุม

2.6.3 การใชประโยชนในเชิงวิชาการ
การนําชุดความรูไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ มีดังนี้
1) ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูประสานงานไดนําชุดความรูการบริหารจัดการโซอุปทาน และการเชื่อมโยง
เครือขายในการยกรางเนื้อหารายวิชา “การจัดการโซอุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ” ซึ่งเปนรายวิชาที่
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาตรี ซึ่งกําลังอยูระหวางการ
อนุมัติหลักสูตรเพื่อใชในปการศึกษา 2554
2) การขยายผลการพัฒนาระบบสารสนเทศขาวหอมมะลิ
ผูชวยผูประสานงานชุดโครงการ นางสาวสายสุดา ศรีอุไรไดขยายผลนําเครือขาย
ขาวหอมมะลิสหกรณไทย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการนํารองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการตลาดขาวหอมมะลิ เพื่อนําไปประมวลและนําเสนอในรูปของระบบสารสนเทศขาวหอมมะลิ
สหกรณภายใตศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3) เอกสารเผยแพร
เอกสารเผยแพรที่เรียบเรียงจากชุดความรูงานวิจัยในระหวาง 1 มิถุนายน 2552 –
31 พฤษภาคม 2553 มีจํานวน 27 รายการ ดังนี้

1. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 1 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2551-กุมภาพันธ 2552

2. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 1 ฉบับที่ 3
มีนาคม – พฤษภาคม 2552

3. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 1 ฉบับที่ 4
มิถุนายน – สิงหาคม 2552

4. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 2 ฉบับที่ 5
กันยายน – พฤศจิกายน 2552

5. สรุปโครงการเวทีเรียนรู
“สูเสนทางสหกรณที่มีคุณคา” ป 2552

6. รายงานวิจัยโครงการหลวง :
กลยุทธการจัดการโซอุปทาน สินคา พืช ผัก ผลไม
และกาแฟของโครงการหลวง
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7. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “โครงการเครือขายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ”

9. รายงาน “โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน”
ระหวางวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2551

10. รายงาน “โครงการศึกษาดูงาน
“งานแสดงสินคานานาชาติของสหกรณ
(ICA Expo World Cooperatives Exhibition)
ระหวางวันที่ 22-27 ตุลาคม 2551

11. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธ
เพื่อสรางความเขมแข็งของสหกรณ

12. คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย
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13. เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ รุนที่ 5

14. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ

15. คูมือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ
ของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ

16. คูมือ ผูนําสหกรณที่มีคุณคา

17. คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสหกรณการเกษตร

18. คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ
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19. ทําเนียบ
โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ รุนที่ 5

20. โบวชัวร
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

21. โบวชัวร
การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคา
ประจําป 2552

22. โบวชัวรขาวคุณธรรม

23. โบวชัวรเครือขายคุณคาระบบสหกรณที่มีคุณคา

24. โบวชัวรประชาสัมพันธวารสาร “ฅนสหกรณ”
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25. วีดีทัศนสถาบันวิชาการดานสหกรณ ปที่ 3/2552

26. ซีดีขอมูลทําเนียบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
อยางผูชํานาญการ รุนที่ 5 ”

27. วีดีทัศน วิถีแหงความพอเพียง ตอน...ขาวคุณธรรม

4) บทความวิชาการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระหวางประเทศ
ผูประสานงานโครงการไดนําเสนอบทความเรื่อง “Branding as the Marketing
Strategy for Organic Product : A Case Study of Moral Rice” ในที่ประชุม The International
Sysposium Go Organic for organic products : A case study of Moral Rice ณ Pullman Bangkok King
Power Hotel เมื่อ 19-21 สิงหาคม 2552
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2.6.4 การสรางทุนทางสังคม
ภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุดโครงการระยะที่ 3 ได
กอใหเกิดเปนเครือขายของทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ซึ่งมีอยูเปนทุนเดิมแลวจากการวิจัยในระยะที่ผาน
มา ซึ่งในระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 มีพัฒนาการดังนี้
ตารางที่ 2.5 การสรางทุนทางสังคมจากการวิจัย ระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553
ลําดับที่

ชื่อเครือขาย

1

เครือขายผูทรงคุณวุฒิ

2

3

4

จุดมุงหมายเครือขาย

เปนกลุมผูทรงคุณวุฒิ ที่
เห็นชอบในทิศทางการ
ขับเคลื่อนระบบสหกรณเชิง
คุณคา ไดเขามาสนับสนุน
กิจกรรมเชิงวิชาการรวมกับ
สหกรณ
เปนตัวแบบของนักวิจัยที่มี
เครือขายนักวิจัยเชิง
จุดมุงหมายในการเรียนรู
คุณคา
การพัฒนาสหกรณและ
นําไปขยายผลการพัฒนาสู
“ระบบสหกรณที่มีคุณคา”
เครือขายนักสหกรณที่มี เปนกลุมบุคคลที่ผานอบรม
หลักสูตรผูนําการ
คุณคา
เปลี่ยนแปลงของสถาบันฯ
ไดตั้งปณิธานรวมกันที่จะ
ชวยขยายผลชุดความรู “4
มิติ ในการขับเคลื่อน
สหกรณเชิงคุณคา” เพื่อการ
ยกระดับการพัฒนาการ
สหกรณไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาการ
สหกรณ
เปนกลุมบุคลลที่ผานอบรม
เครือขายเปาบุนจิ้น
หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ
อยางผูชํานาญการไดมี
ปณิธานรวมกันที่จะเสริม
พลังรวมกับ สว.สก. ในการ

จํานวน
ที่มีอยูเดิม
100

จํานวนทั้งหมด
ในรอบป
18

300

117

417

137

41

178

160

132

292

รวม
118

64
ลําดับที่

ชื่อเครือขาย

5

เครือขายสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ

6

เครือขายผูเยี่ยมชม
เว็บไซต

จุดมุงหมายเครือขาย
นําพา กลไกการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ในทิศทาง
ของการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ
เชิงคุณคา
กลุมบุคลลที่เปนสมาชิก
วารสารฅนสหกรณที่ให
ความรวมมือที่จะสรางสังคม
ขอมูลขาวสารโดยใชกลไก
ของวารสารฅนสหกรณ ใน
ฐานะสื่อการเรียนรูเชิงคุณคา
กลุมบุคคลที่เขามาคนควา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
เว็บไซต www.cai.ku.ac.th
ซึ่งปจจุบันมีผูสนใจเขามา
และชมเว็บไซต เฉลี่ยเดือน
ละ 500 คน

จํานวน
ที่มีอยูเดิม

จํานวนทั้งหมด
ในรอบป

รวม

338

148

486

8,000

3,250

11,250

บทที่ 3
บทวิเคราะห : จากแนวคิดผานกระบวนการวิจัยสูการพัฒนา
ระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม
งานวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
ในระยะที่ 3 นี้ ไดนําเอาทุนเดิมของชุดโครงการวิจัย ไดแก ชุดความรู การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การ
บริห ารจั ดการระบบสารสนเทศด า นสหกรณ และเครือ ข า ยที่เ ป นผลลัพธ จ ากการวิจัย ที่ ผา นมา ผ า น
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งไดวางกรอบการทํางานวิจัยไว 3 กลุม ไดแก กลุม
งานวิ จัยเชิ งพื้นที่ กลุ มงานวิจัยเชื่อมโยงเครื อขา ยภายใตโ ซอุปทาน และกลุ มโครงการพั ฒนาระบบ
สนั บสนุน ซึ่ งประกอบดว ย โครงการวิ จั ย 8 โครงการ โดยคาดหวัง ว า การวิจัยที่ ไดถูกออกแบบใน
รูปแบบของการสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาใน 3 เสาหลัก จะนําไปสูผลลัพธที่คาดหวัง ไดแก ตัว
แบบผูนํา ตัวแบบสหกรณ ตัวแบบเครือขาย และตัวแบบกลุมธุรกิจ ซึ่งมีบริบทการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเชิงคุณคา ที่จะนําไปสูการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรมในสังคม ซึ่งใน
บทนี้จะวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยงจากแนวคิดผานกระบวนการสูการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 Platform การขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคา
ที่เปนธรรม
การขับเคลื่ อนการวิจั ยในรู ปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีสว นร ว ม ภายใต ชุด
โครงการ ซึ่งมีระบบสนับสนุนที่เปนทุนความรู ทุนสารสนเทศ และทุนทรัพยากรมนุษยนั้น มุงเนนไปที่
การขับเคลื่อน 3 เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา เพื่อใหไดผลผลิตงานวิจัยที่เปนตัวแบบผูนํา ตัวแบบ
สหกรณ ตัวแบบเครือขาย และตัวแบบกลุมธุรกิจ ที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม ซึ่งเสาหลักการเรียนรูทั้ง 3 ประการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบ
สหกรณที่มีคุณคา และการคาที่เปนธรรมมีดังนี้ (รูปที่ 3.1)
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รูปที่ 3.1 Platform แนวคิดการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม

3.1.1 เสาหลักการเรียนรูเพื่อการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา)
กระบวนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) จะใชชุดความรูหลัก คือ “4
มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” และใชกระบวนการการจัดการความรู ภายใตหลักสูตรผูนําเชิงคุณคา
การศึกษาดูงาน การเรียนรูจากตัวแบบสหกรณที่ประสบความสําเร็จ การเรียนรูจากตัวแบบสหกรณที่
ลมเหลว การวิเคราะห SWOT การจัดทําแผนที่กลยุทธโดยคาดหวังที่จะสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
(Leader ship for change) ใหมีความพรอมที่จะไปขับเคลื่อนเสาหลักที่สอง
3.1.2 เสาหลักการเรียนรูเพื่อการยกระดับการดําเนินงานของสหกรณในทิศทางเชิงคุณคา
การดําเนินการในสวนของการยกระดับการดําเนินงานของสหกรณไปในทิศทางเชิง
คุณคา จะใชชุดความรูในหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ ซึ่งมีกรอบคิดไปในทิศทาง
ของการนําคุณคาสหกรณมาประยุกตกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการนําประโยชนสูสมาชิกและ
ชุมชน โดยจะใชกระบวนการมีสวนรวม หรือจัดทําแผนที่กลยุทธ ที่คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่
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เปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดมั่นในอัตลักษณของการเปนองคการธุรกิจฐานสังคม (Social
Economy Enterprise) ของสหกรณ โดยคาดหวังวา กระบวนการดังกลาวจะชวยยกระดับการทํางานของ
สหกรณไปในทิศทางเชิงคุณคามากกวาที่เปนอยู ซึ่งจะชวยลดจุดออน / ขอจํากัดของสหกรณ/กลุม/
องคกร ที่เปนอยูในปจจุบัน ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของสหกรณ และการนํา
ประโยชนไปสูสมาชิก โดยใชทุนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาที่มีอยูเดิมและที่ไดจากกระบวนการสรางเสา
หลักการเรียนรูที่หนึ่ง มาใชในขั้นตอนนี้
3.1.3 เสาหลักการเรียนรูเพื่อการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใตโซอุปทาน
การดําเนินการวิจัยในการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใตโซอุปทานไดใชชุดความรู การ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคา2 “การบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ”3 และ “การคาที่เปนธรรม” โดย
จะใชกระบวนการเรียนรูรวมกันในระหวางทีมประสานงาน ทีมวิจัย และผูนํา-ฝายจัดการสหกรณ / กลุม /
องคกร ในการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจภายใตขอตกลงรวม การสรางแบรนด การ
พัฒนาชองทางการตลาดใหม การสงเสริมธุรกิจภายใตพันธมิตร โดยคาดหวังที่จะสรางกระบวนการ
เรียนรู เรื่องการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการแกผูเกี่ยวของ เพื่อการยกระดับการดําเนินธุรกิจ
ทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ของโซอุปทาน ภายใตการมีสวนรวมของพันธมิตร เพื่อการ
บรรลุเปาหมายรวมกัน อันจะกอใหเกิดการลดตนทุน การเพิ่มรายไดของสหกรณ และการนําประโยชน
ไปสูสมาชิกและประชาคมที่เกี่ยวของ
3.2 ชุดความรูสําหรับเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม
ในที่นี้จะกลาวถึงรายละเอียดสําหรับชุดความรูในการสรางเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสู
ระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา)
ชุดความรู ดังกลา วได มาจากการดํ า เนิ นงานชุดโครงการที่ผา นมา โดยการพัฒ นา
หลักสูตรผูนําเชิงคุณคา และนําไปผานกระบวนการถายทอดความรูผูนําสหกรณ/องคกร ภายใตกลไกของ
แผนงานบริ ก ารวิ ช าการสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ และโครงการวิ จั ย “เครื อ ข า ยคุ ณ ค า จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช” และการนําไปใชเปนเงื่อนไขการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคาของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ จนเกิดเปนชุดความรู “4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” ซึ่งประกอบดวย มิติการนํา
คุณคาสหกรณ/อุดมการณ (การปลูกจิตสํานึกสหกรณ) มิติการปรับกระบวนทัศน (การเขาถึงและเขาใจใน
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการดําเนินงานสหกรณในเชิงบวก และเชิงลบ) มิติดานการ
2

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. 2552. “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”

3

ดูเพิ่มเติมจาก www.cai.ku.ac.th

68

ยึดมั่นในหลักการ (ประกอบดวยแนวคิดเรื่องหลักการสหกรณ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน) มิติแนวปฏิบัติ
(แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี) รูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 องคประกอบ 4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา

3.2.2 ชุดความรู “การยกระดับการดําเนินงานสหกรณไปในทิศทางเชิงคุณคา
ชุ ด ความรู ดั ง กล า ว ได พัฒ นาในรู ป ของโครงการการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงใน
สหกรณการเกษตร ซึ่งสถาบันวิชาการดานสหกรณไดนําไปใชถายทอดความรูภายใตโครงการวิจัยใน
ระยะที่ผานมาและโครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ในระหวางป 2550 -2552 ซึ่งผลการประเมินชี้ใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของสหกรณภายใตโครงการดังกลาว -ไปในทิศทางเชิงคุณคา
อยางเปนรูปธรรม4 และกอเกิดเปนชุดความรูสําหรับกระบวนการสรางการ
เปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน ไดแก (รูปที่ 3.3)

รูปที่ 3.3 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ

4

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สถาบันวิชาการดานสหกรณ. 2553. “คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ
การเกษตร”.
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ขั้นตอนที่ 1 : การกําหนดปณิธาน / การนําคุณคา
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อชี้ใหเห็นโอกาส
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน
ขั้นตอนที่ 3 : การกําหนดเข็มมุงหรือวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย
ความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทําแผนที่กลยุทธแบบมีสวนรวม เพื่อใหเปนแผนที่เดินทางสู
ความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 5 : การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบของทีมงาน
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ กรอบงบประมาณ และกิจกรมเชิง
ปฏิบัติการภายในชวงเวลาตางๆ
ขั้นตอนที่ 6 : การปรับระบบ / กลไก ไดแก การปรับปรุงระเบียบและระบบการ
ทํางานใหสอดคลองกับทิศทางเชิงกลยุทธ
ขั้นตอนที่ 7 : การดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 8 : การประเมินผล
การดําเนินการภายใตชุดความรูดังกลาวจะชวยลดจุดออนและขอจํากัดของสหกรณที่เปนอยู
และจะชวยยกระดับการทํางานของสหกรณที่จะนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชนมากขึ้น
3.2.3 ชุดความรู “การบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ”
ชุ ด ความรู ดั ง กล า วได ม าจากแนวคิ ด และกระบวนการทํ า งานในการเชื่ อ มโยง
เครือขายคุณคาของชุดโครงการ และนํามาประยุกตกับแนวคิดการบริหารจัดการโซอุปทานเชิงบูรณาการ
(Integrated Supply Chain Management) ของ Donald J. Bowersox David J. Class และ M. Bixby
Cooper, 2007 โดยจะแบงเปนขั้นตอนการดําเนินการ เปน 3 ขั้นตอน ไดแก
1) การวางกรอบทิศทางของเครือขายโดยสวนใหญจะใชกระบวนการเทคนิคการ
ประชุมระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference: F.S.C.) เทคนิคเชิง
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence Control: AIC) เทคนิคการประเมิน
สถานการณแบบมีสวนรวม (Participatory Rapid Appraisal: PRA) และการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy
Map) ภายใตการสนับสนุนของทีมประสานงานกลาง
2) การขับเคลื่อนแผนงานของภาคีเครือขาย
การขับเคลื่อนแผนงานของภาคีเครือขายจะใชกลไกของคณะกรรมการบริหาร
เครือขายตามรูปแบบองคกรเครือขายที่ออกแบบตามโมเดลของการบูรณาการโซอุปทาน (The Integrated
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Supply Chain Framework) ของ Donald J. Bowersox and other (2007)5 ซึ่งเปนลักษณะของการเชื่อมโยง
พันธมิตรทางธุรกิจเขาสูรูปแบบของความรวมมือของธุรกิจตางๆ ภายใตโซอุปทาน บริบทดังกลาวจะ
กอใหเกิดเปนโครงสรางของโมเดลการจัดการธุรกิจของโซอุปทาน ซึ่งเปนผลลัพธของกลยุทธความ
รวมมือ (Cooperative Strategy) ที่จะสงผลตอศักยภาพการทําธุรกิจเพื่อนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค
คุณคาที่เกิดจากการผนึกกําลังระหวางพันธมิตรธุรกิจ (Strategy partners6) ภายใต
โซอุปทานดังกลาวจะประกอบไปดวยความรวมมือในเรื่องขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ บริการ การเงิน
นวัตกรรม / ความรู โดยพันธมิตรธุรกิจจะรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมจากกระบวนการในระดับตน
น้ํา กลางน้ํา สูปลายน้ํา เพื่อลําเลียงผลิตภัณฑและบริการพรอมๆ กับการสรางคุณคา และมูลคาเพิ่มใหกับ
ผลิตภัณฑและบริการไปดวยในตัวดวยวิธีนี้ จึงคลายกับเปนการสรางกระบวนการรวมมือกันภายใต
โซอุปทาน (Supply Chain Collaboration) รูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 โมเดลการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ

3) การสรางนวัตกรรม / วิธีการใหม / แนวทางใหม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมภายใตการสนับสนุนของทีม
ประสานงานกลางในฐานะทีมพี่เลี้ยง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางตางๆ ไดนําไปสูการสรางนวัตกรรม /
วิธีการบริหารจัดการแบบใหม และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหมของสหกรณ / เครือขาย / กลุมธุรกิจ

5

ดูเพิ่มเติมจาก www.cai.ku.ac.th

6

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท. 2550. รายงานการศึกษาโครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกร ธ.ก.ส.
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ภายใต แ นวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development7) ที่สถาบันสิ่งแวดลอมรว มกั บ
คณะกรรมการเพื่ออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืน เสนอไวในที่ประชุมวา “เปนการ
พัฒนาที่ตองคํานึงถึงองครวมของทุก ๆ ดานอยางสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสามารถ
พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียมกัน” และการคาที่เปนธรรม (Fairtrade) สมาคมการคา
แฟรเทรดสากล (International Fair Trade Association : IFAT) ใหความหมายวา “หุนสวนการคาซึ่งตั้งอยู
บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนความโปรงใสและความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสรางใหเกิดความเสมอ
ภาคทางการคาระหวางประเทศ แฟรเทรดจะชวยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ภายใตแนวคิดดังกลาวจะนําไปสู การสรางสรรคนวัตกรรม วิธีการใหม และแนวคิด
ใหม ๆ เชน กรณีของการสรางระบบธุรกิจเชิงคุณคาของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ก็ไดรับการพิจารณา
ใหไดรับรางวัลนวัตกรรมรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเที่ยว และ
เศรษฐศาสตร จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กรณี ข องโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การแนวใหม ข อง
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย การสรางแบรนดขาวคุณธรรม และแบรนดขาวเกิดบุญ ซึ่งมุง
ไปที่การสื่อสารใหผูบริโภคที่ตองการสนับสนุนสินคาของเกษตรกรรายยอยที่ใชสหกรณเปนชองทางการ
เขาถึงตลาด

รูปที่ 3.5 ระบบธุรกิจเชิงคุณคาที่เกิดจากการบริหารจัดการโซอุปทานของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม

7

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการเพื่ออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549. http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=1604
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ที่ประชุมใหญภาคี
ผูต รวจสอบกิจการ
- สกก.บรบือ จก./สกก.นางรอง จก.

คณะกรรมการบริหารเครือขาย

ที่ปรึกษา

ทีมกลยุทธ
คณะทํางาน
สงเสริมการผลิต
สกก.พิมาย จก.
สกก.สุวรรณภูมิ จก.

คณะทํางาน
แปรรูปและขนสง
ชุมนุมฯบุรีรัมย จก.
สกก.กระสัง จก.

คณะทํางานการตลาด/
พัฒนาผลิตภัณฑ
สกก.ปราสาท จก.
สกก.ชุมพลบุรี จก.

คณะทํางาน R/D
การประเมินผล
/การพัฒนาคน
ทีมกลยุทธ

คณะทํางาน
รวบรวมผลผลิต
สกก.เกษตรวิสัย จก.

รูปที่ 3.6 โครงสรางการบริหารงานของเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

รูปที่ 3.7 ชี้ใหเห็นภาพของขาวหอมมะลิอินทรียที่เปน รูปที่ 3.8 ชี้ใหเห็นภาพลักษณของผลิตขาวหอมมะลิ
ผลผลิตของชาวนาคุณธรรม ที่ผูบริโภคเชื่อมั่น
ทีเ่ ปนผลผลิตของชาวนารายยอยที่มุงผลิต
และยินดีอุดหนุน
ขาวหอมมะลิคุณภาพ และใชกลไกของ
สหกรณทําการตลาดให

3.3 กลไกการถายโอนความรูสูการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม
การถายโอนความรูสูการพัฒนาระบบคุณคาที่เปนธรรม จะเปนไปภายใตกระบวนการการมี
สวนรวม และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการณในแตละโครงการ ซึ่งทีมวิจัยจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
โดยมีทีมประสานงานกลางและผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางใหการเสริมหนุน
กลไกการถายโอนความรูสูการพัฒนานั้น จะพิจารณาบนฐานของทุนสังคมและทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจโดยจะเริ่มตนจาก การขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อนําชุดความรู 4 มิติ ในการสราง
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ผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีศักยภาพและความพรอมในการเปนผูนําในการขับเคลื่อนสหกรณ / องคกร ใน
ทิศทางเชิงคุณคา จากนั้นจะไปสูขั้นตอนของการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณในทิศทางเชิงคุณคา ซึ่งจะมุงเนนไปที่การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ / องคกร ที่มีปณิธาน / เข็มมุงไปในทิศทางเชิงคุณคาที่จะนํา
ประโยชนมาสูสมาชิกและชุมชน ดวยการบริหารจัดการอยางมีแบบแผน โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่
มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําไปสูการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการ
โซอุปทานอยางบูรณาการ เพื่อการสรางพลังอํานาจการตอรองและการแขงขันและการสรางสรรคธุรกิจบน
หลักการพึ่งพาการรวมมือกันของพันธมิตรภายใตโซอุปทาน
ในการถายโอนความรูดังกลาวดวยกลไกของการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ยอมจะนําไปสูการ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนขององคกร / เครือขาย การนําคุณคาสูสมาชิกและชุมชนและพัฒนาไปสูระบบ
การคาที่เปนธรรม (รูปที่ 3.9)

รูปที่ 3.9 กลไกการถายโอนความรูสูการเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม

3.4 การประเมินเครือขายที่เปนผลผลิตจากการวิจัย
ในที่นี้จะประเมินเครือขายซึ่งเปนผลผลิตของโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในชวงเวลา
ของชุ ด โครงการ ในระยะที่ 3 ซึ่ ง มี 5 โครงการ ได แ ก โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยคุ ณ ค า กระจายสิ นค า
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม จังหวัดจันทบุรี โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวัด
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กําแพงเพชร โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา จังหวัดตรัง และโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟ
ชุมพร โดยทั้ง 5 โครงการอยูในกลุมโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน
การประเมินเครือขายในที่นี้จะไดใชการประเมินแบบแมทริกซใน 2 มิติ ไดแก มิติดานความ
เขมขนการกอตัวเปนเครือขาย และมิติดานผลลัพธการทํางานของเครือขาย
การประเมินมิติดานความเขมขนของการกอตัวเปนเครือขายจะพิจารณาในประเด็นของการ
มีกลไกและระบบความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย จํานวนภาคีที่เขารวมเครือขาย ซึ่งจะสะทอนใหเห็น
ระดับความสัมพันธของเครือขาย ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของความรวมมือจากภาคีเครือขายในอนาคต
การประเมิ น ผลลั พ ธ ข องเครื อ ข า ย จะเน น ไปที่ ผ ลลั พ ธ ใ นการทํ า งานร ว มกั น ของภาคี
เครือขาย เชน วิธีการบริหารจัดการแนวใหม ปณิธาน กรอบทิศทางการทํางานของเครือขาย แผนธุรกิจ
ใหม แบรนดสินคาใหม ทะเบียนเครื่องหมายการคา เปนตน
ผลการประเมินเครือขาย เปนไปตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1 และแสดงใหเห็นผลการ
ประเมินในรูปที่ 3.10 ซึ่งชี้ใหเห็นวา เครือขายคุณคาผลไม และเครือขายคุณคายางพารา มีผลการประเมิน
ทั้ง 2 มิติ อยูในระดับมาก สวนเครือขายคุณคามันสําปะหลัง เครือขายคุณคากาแฟชุมพร และเครือขาย
คุณคากระจายสินคา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยูในระดับปานกลาง

รูปที่ 3.10 การประเมินผลโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการ
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของการกอเกิดเปนเครือขายและผลลัพธการทํางานของเครือขาย
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1.
เครือขายคุณคากระจายสินคา

รายละเอียดการกอตัวเปนเครือขาย
ผลลัพธการทํางานของเครือขาย
y การกอตัวของเครือขายปลายน้ํา y ชองทางการตลาดใหมของกลุม
เพื่อการกระจายสินคาเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ / กลุม
เกษตรกร
y การจําหนายสินคาในแค็ตตาล็อก
2 ชองทาง
y ฐานขอมูลสินคาวิสาหกิจ /
สหกรณ / กลุมเกษตรกร
y การพัฒนารูปแบบสินคาสหกรณ
y ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
เครือขายคุณคากระจายสินคา

2.

เครื อ ข าย คุ ณค าผลไม จั งหวั ด y การกอตัวของเครือขายเกษตรกร
จันทบุรี (ระยะที่ 1)
เครือขายตนน้ํา ในรูปแบบของ
เครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพ
y การเชื่อมโยงพันธมิตรระหวาง
สหกรณกับสหกรณ (ตลาดกลาง
น้ํา)
y การเชื่อมโยงกับบริษัทสงออก
(ตลาดปลายน้ํา)
y การเชื่อมโยงพันธมิตรกับหาง
สรรพสินคา (ผลไมคุณภาพ)

y ผลไมคุณภาพ
y ชุดความรูการทําการเกษตรที่ดี
(GAP) ดวยจิตสํานึก
y การสรางทายาทเกษตรกร
ชาวสวนผลไม
y การถายโอนความรูเรื่อง GAP แก
ผูสนใจ

3.

เครือขายคุณคามันสําปะหลัง
จังหวัดกําแพงเพชร

y ศูนยเรียนรู
y พันธมิตรรวบรวมผลผลิตในพื้นที่
y การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สหกรณ
y เครือขายการออม

y การกอตัวของเครือขายกลางน้ํา
ระหวางสหกรณการเกษตรและ
ผูประกอบการลานตากมัน /
โรงเรียนในชุมชน
y การสรางศูนยเรียนรู เพื่อการ
เผยแพร ความรู
y โครงการนํารองการลดตนทุนการ
ผลิตภายใตผูเชี่ยวชาญปุยมูลสุกร
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ลําดับที่
ชื่อโครงการ
รายละเอียดการกอตัวเปนเครือขาย
4.
เครือขายคุณคายางพารา จังหวัดตรัง y การกอตัวของเครือขายตนน้ํา กับ
ผูรวบรวมยางพารา
y การกอตัวของเครือขายปลายน้ํา
กับกลุมเกษตรกร ในเรื่องการใช
เงินทุนวัตถุดิบ และ Know-how
ยางคอมปาวน
y การกอตัวของเครือขายความ
รวมมือกลางน้ํากับบริษัทยูโรมา
รับเบอร จํากัด ประเทศมาเลเซีย

5.

เครือขายคุณคากาแฟชุมพร

y การกอตัวของเครือขายปลายน้ํา
กับปณท. และโรงแรมในแหลง
ทองเที่ยว

ผลลัพธการทํางานของเครือขาย
y ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก
y สวนตนแบบ 3 สวน
y การจัดทําแผนที่กลยุทธเพื่อใช
เปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน
y การปรับโครงสรางการบริหาร
สหกรณ
y การพัฒนาระบบการเรียนรูจาก
เงินทุนของสหกรณ
y แผนการลงทุนโรงงานบางแหง
y ขอตกลงความรวมมือกับกลุม
เกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย
จังหวัดยะลา
y ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก
y คูมือเซียนกาแฟ เปนการถาย
โอนความรู การผลิตกาแฟแบบ
ดั้งเดิม
y การวางกรอบทิศทางของ
สหกรณการเกษตร บน
กระบวนการมีสวนรวม
y สวนตนแบบ 3 สวน
y การติดตามแบรนดกาแฟ 3 in 1
y การจัดทําแค็ตตาล็อกกาแฟ 3in
1 เพื่อประชาสัมพันธ
y ชองทางการตลาดใหม 3
ชองทาง
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3.5 ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม : ขอคนพบจาก
การวิจัย
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ของทีมวิจัยในรอบ
1 ปที่ผานมา ภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งไดใชเสาหลักการเรียนรูและพัฒนา
3 ประการ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีผลผลิตการวิจัยและการนําไปใชประโยชนดัง
รายละเอียดที่กลาวมาขางตน
ในสวนของการประเมินเครือขายที่เปนผลผลิตจากการวิจัย ไดชี้ใหเห็นวาความสําเร็จใน
การกอเกิดเปนเครือขายเชิงคุณคา ที่จะนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชน ตามกรอบคิดของชุดโครงการ
ไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมมีความแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตัวบุคคล บริบทการดําเนินงาน
ของสหกรณและปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการของสหกรณและธุรกิจที่สหกรณดําเนินการ ซึ่งแตกตาง
ไปตามภูมิสังคมและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีความเปฯพลวัตร
ในที่นี้จะกลาวถึงขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่
เปนธรรม ซึ่งเปนขอคนพบจากการวิจัย โดยประเมินจากกลุมกิจกรรมหลักของกระบวนการวิจัย ไดแก
กระบวนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง กระบวนการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณไปในทิศทาง
เชิงคุณคา และกระบวนการบริหารจัดการโซอุปทาน ซึ่งชี้ใหเห็นขอจํากัดตางๆ ดังรายละเอียด (รูปที่
3.11)
3.5.1 คนในสังคมไมเชื่อมั่นและวางใจ (Trust) ในสหกรณ
สถานการณปจจุบันที่เปนอยู :
1) ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชน / ทองถิ่น มีทัศนคติตอสหกรณเปนไปในเชิงลบ
ในประเด็นการทุจริต ระบบพวกพอง การแทรกแซงจากรัฐ
2) การกอเกิดของกลุม / องคกร ที่ดําเนินการตามหลัก – วิธีการสหกรณ แตไมจด
ทะเบียนเปนสหกรณ มีมากขึ้นเรื่อยๆ
3) หนวยงานภาครัฐเองใหการสนับสนุนการจัดตั้งกลุม / องคกร ลักษณะดังกลาว
มากขึ้น แตไมสนับสนุนใหจดทะเบียนเปนสหกรณ
4) รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มีทิศทางเชิงนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุม / องคกร ดังกลาวมากขึ้น ตามที่กําหนดไวในมาตรา 84 เดิม “รัฐสงเสริม สนับสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณ” เปน “รัฐสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ”
5) คนรุนใหมไมรูจักสหกรณ

78

บทวิเคราะห :
y คนในสังคมยังไมเขาใจและเขาถึงสหกรณจริงๆ
y ขาดขอมูล ความรู เกี่ยวกับสหกรณ เพื่อสรางความรูความเขาใจแกคนในสังคม
y ขาดตัวแบบสหกรณ ที่ชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษของสหกรณในบริบทของการเปน
องคกรธุรกิจเชิงคุณคาที่นําประโยชนสูสมาชิก-ชุมชน
3.5.2 กลุมคนวงใน (Boundary Partner) ไดแก สมาชิกสหกรณ กรรมการ ฝายจัดการ ขาด
จิตวิญญาณสหกรณ สวนใหญเขามาโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ตองการกูเงิน หรือฝากเงิน
(ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวา) หรือเพื่อผลประโยชนสวนตน ดังนั้นการขับเคลื่อนสหกรณในปจจุบันจึงมัก
เปนไปในทิศทางที่แตกตางจากวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสหกรณ ที่มุงบริหารจัดการที่จะนํา
คุณคา (ประโยชน) ไปสูสมาชิก-ชุมชน
บทวิเคราะห :
แนวคิดเรื่องสหกรณในสังคมไทยไมชัดเจน ดังนั้นกลุมคนที่เขามามีสวนรวม และกลุมคนที่
เปนฝายสนับสนุน จึงละเลยเรื่องคุณคาสหกรณ ขาดกระบวนทัศน และละเลยหลักการและแนวปฏิบัติที่
จะนําไปสูเปาหมายการดําเนินงานของสหกรณ ในการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก
3.5.3 ขาดการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic Management)
การบริ ห ารจั ด การสหกรณ ส ว นใหญ ไม ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรของสหกรณแบบองครวม ทั้งในเรื่องของการบริหารทรัพยากรของสหกรณเอง และความ
เชื่อมโยงระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงกับบริบทการดําเนินงานของสหกรณ
โครงสรางการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบใหผูบริหารสหกรณผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาบริหารจัดการ
สหกรณไมเอื้อตอการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (Professional Manager) จึงจะเห็นปรากฎการณ
โดยทั่วไปที่ผูบริหารสหกรณ มักใชดุลพินิจซึ่งเปนความชํานาญเฉพาะตัว และเฉพาะกลุมมาตัดสินใจเชิง
นโยบายสหกรณ กอรปกับการขาดขอมูลเชิงประจักษและฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานของ
สหกรณ ดังนั้นการบริหารจัดการสหกรณ จึงมักเปนไปแบบแยกสวน ทั้งในระดับสหกรณขั้นปฐมและ
ขบวนการสหกรณ ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชนที่พึงมีตอสมาชิก
และขบวนการสหกรณตามกรอบคิดและแนวทางของสหกรณที่ควรจะเปน
3.5.4 มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเครื่องมือของรัฐ” กอใหเกิดอุปสรรคที่เกิดจากรัฐใช
สหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนา ดังนั้นกวาทศวรรษที่ผานมา จึงมีขอเรียกรองผานเวทีการประชุม
ระดับนานาชาติ หลายครั้งเพื่อรณรงคใหรัฐเลิกใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาฯ แตควรหันไป
สนับสนุนใหสหกรณมีบริบทการดําเนินงานในแนวทางของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Autonomous)
แตในของประเทศไทยนั้น พบวาผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการ ภาควิชาการยังไมเขาใจใน

79

ประเด็น “ความเปนอิสระ” ของสหกรณอยางแทจริง สถานการณดังกลาวเปนอุปสรรคตอพัฒนาการของ
สหกรณในทิศทางของสหกรณเชิงคุณคา
จึงมักพบวาสหกรณที่กําลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาบนหลักการพึ่งพาและ
รวมมือกัน หันเหไปขับเคลื่อนโครงการของรัฐที่จัดสรรงบประมาณการสนับสนุนแกสหกรณ ซึ่งมักเปน
โครงการระยะสั้นไมตอเนื่อง และในที่สุดผลกระทบก็ตกอยูกับสหกรณ ทั้งเรื่องคาเสียโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจตามแผนงานของสหกรณ ปญหาการขาดทุนจากการขาดความรูและประสบการณในการ
ดําเนินงานตามโครงการของรัฐ เชน กรณีตลาดกลาง โรงงานแปรรูป กองทุนฟนฟู โครงการรับจํานํา
โครงการรวบรวมผลผลิตในชวงฤดูกาล โครงการสงเสริมการผลิตเชิงคุณภาพ ฯลฯ
3.5.5 ระบบการใหการศึกษาอบรมและถายทอดเทคโนโลยีที่ผานมา เปนไปในรูปแบบการ
ใหความรู แตยังขาด “วิธีคิด” ที่จะใหผูนําและฝายจัดการนําไปใชในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อีก
ทั้งความรูสวนใหญเปนเรื่อง “การแขงขัน ซึ่งไมสอดคลองกับบริบทของสหกรณ” จึงทําใหทิศทางของ
การขับเคลื่อนสหกรณในปจจุบัน มีทิศทางไปในบริบทขององคการธุรกิจเอกชนมากกวาสหกรณ
บทวิเคราะห :
นโยบายและเป า หมายของหน ว ยงานที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการให ก ารศึ ก ษาอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยี มุงไปที่จํานวนผูเขารวมการอบรม / ถายทอดเทคโนโลยี ที่มีการนําตัวแบบของธุรกิจ
สหกรณที่เปนตัวอยางที่ประสบความสําเร็จขยายผลไปสูสหกรณอื่น ซึ่งมิไดคํานึงถึงภูมิสังคม วัฒนธรรม
องคกร และศักยภาพความพรอมของสหกรณ จึงมักกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นแกสหกรณอยูเนืองๆ
3.5.6 พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ที่มีตอสมาชิก-ชุมชน ยอหยอน สหกรณ
สว นใหญ มุ ง ไปที่ พัน ธะความรั บผิ ดชอบที่มี ตอ หน ว ยงานรั ฐ ซึ่ งเป นไปตามเงื่ อนไขที่ กํา หนดไวใ น
กฏหมายสหกรณแตมักจะละเลยพันธะความรับผิดชอบที่พึงมีตอสมาชิกสหกรณและชุมชนตามบริบท
ของสหกรณ
บทวิเคราะห :
1) สาเหตุสําคัญประการแรกมาจากกฎหมาย และนโยบายรัฐ ที่ไดออกแบบใหฝายบริหาร
จัดการสหกรณ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน กรณีของการจัดทํารายงานการเงินภายใตการสอบบัญชีของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐที่ตองการใหมีการจัดทํารายการการเงินประจําปสําหรับ
รายงานผลการดําเนินงานแกที่ประชุมใหญสมาชิก เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
สหกรณ แตสวนใหญมักเขาใจวาความสําคัญอยูที่การรายงานตอหนวยงานรัฐ แทนที่จะเปนสมาชิกในที่
ประชุมใหญ และการใหบริการสนองความตองการของสมาชิกเพื่อการแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
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2) สมาชิกสหกรณไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน ในฐานะเจาของผูควบคุมสหกรณ กอรป
กับไมมีความรูความเขาใจในเรื่องบริบทการควบคุมสหกรณ จึงไมใหความสําคัญกับบทบาทในการ
ควบคุมอยางที่ควรจะเปน
3) ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสหกรณ ละเลยหลักการสหกรณสากล ขอที่ 7 “การเอื้อ
อาทรตอชุมชน” จึงมีสหกรณนอยแหงมากที่มีภารกิจเกี่ยวของและนําประโยชนสูชุมชน

รูปที่ 3.11 ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ : ขอคนพบจากการวิจัย

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวยบทสรุปในการขับเคลื่อนการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย
ในระยะที่ 3 ผลผลิตการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย และขอเสนอเชิง
นโยบายและและการวิจัยในระยะตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 บทสรุป
การขับเคลื่อนการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย ในระยะที่ 3 นี้ เปนไปโดยการนําเอาทุน
ทรัพยากรที่มีอยูเดิม อันประกอบดวย ชุดความรูเดิมที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
เชิงคุณคาและการคาที่เปนธรรม เครือขายทรัพยากรมนุษยกลุมตางๆ ที่เห็นชอบในกรอบคิด และแนวทาง
การดําเนินงานของชุดโครงการ ซึ่งประกอบดวย เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย เครือขายผูนํา
สหกรณ และเครือขายที่เปนผลลัพธการวิจัย ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใต
เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา 3 ประการ ภายใตการหนุนเสริมของทีมประสานงานกลาง
4.1.1 ผลผลิตการวิจัย
กระบวนการวิจัยในชวงระยะเวลา 1 ป (ระหวางเดือนมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม
2553) ไดมีการจัดเวทีเรียนรูและนิทรรศการงานวิจัย ทั้งสิ้น 12 ครั้ง มีคนเขารวม 1,368 คน มีการ
ดํ า เนิ น การโครงการวิ จั ย 8 โครงการ ได แ ก โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยคุ ณ ค า มั น สํ า ปะหลั ง จั ง หวั ด
กํ า แพงเพชร โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยคุ ณ ค า ยางพารา โครงการวิ จั ย เครื อ ข า ยคุ ณ ค า กาแฟชุ ม พร
โครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา: กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด จังหวัดระยอง
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาสวนสามพราน และโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ
ทีม ประสานงานกลางได ใ ห การหนุ นเสริ มติ ดตามงานในพื้นที่ การเชื่อมโยงและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งสิ้น 122 กิจกรรม ไดนําเสนอบทความในที่
ประชุมวิชาการระหวางประเทศ 1 บทความ ไดมีการจัดทําเอกสารเผยแพร ทั้งสิ้น 27 รายการ การจัดทํา
และเผยแพรวารสารฅนสหกรณ จํานวน 4 ฉบับ มีสมาชิกวารสารฅนสหกรณ 486 ราย นําไปเผยแพรใน
หองสมุดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 90 แหง การจัดทําเว็บไซต (www.cai.ku.ac.th) ประกอบดวย เมนูหลัก
14 เมนู มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 500 ราย
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ผลผลิตงานวิจัยในสวนของโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการ มีผลผลิตงานวิจัย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
y โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา กรณีสหกรณการเกษตรบา นคา ย
จํากัด จังหวัดระยอง ซึ่งดําเนินการได 9 เดือน มีผลผลิตงานวิจัยเปนฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อ
พัฒนาไปสูระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ และการยกระดับการทํางานของสหกรณในเชิงคุณคา
การเชื่อ มโยงเครือ ข า ยสมาชิก ภายใต กลไกประธานกลุม จํา นวน 28 กลุ ม เพื่ อ พั ฒ นาไปสู โครงการ
สายเลื อ ดใหม และการยกระดั บ การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก สหกรณ การจั ด ทํ า แผนที่ ก ลยุ ท ธ สู ก าร
เปลี่ยนแปลง การดําเนินการสวนตนแบบยางพาราและผลไม เพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรูภายใตทีมพี่เลี้ยง
จากวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
y โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการในระยะ 1 ป ไดผลผลิต
งานวิจัย เปนตัวแบบกระจายสินคาสหกรณผานเครือขายบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ของสินคาสหกรณ
และชุมชน จํานวน 39 รายการ ตัวแบบแคตตาล็อกสินคาสหกรณ เพื่อการสงเสริมการขายในรูปแบบใหม
ผานเครือขายบริษัทสหพัฒน และเครือขายวารสารฅนสหกรณ การติดตามแบรนดผลิตภัณฑกาแฟชุมพร
เพื่อปรับปรุงรสชาดกาแฟ 3 in 1 การพัฒนารูปแบบสินคาเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาเพิ่มแกรานสหกรณ
กรุงเทพ จํากัด การจัดทําทําเนียบสินคาชุมชน / สินคา OTOP / สินคากลุมวิสาหกิจ จํานวน 1,168 รายการ
และขอเสนอสําหรับแนวทางการเพิ่มชองทางการตลาดใหมสําหรับสินคาสหกรณ ซึ่งปจจุบันไดตอยอด
ไปสูการดําเนินการโครงการวิจัยรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ภายใตโครงการ
Farmer Shop
y โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม จังหวัดจันทบุรี (ระยะที่ 1) ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการใน
ระยะ 1 ป ไดผลผลิตงานวิจัยเปนตัวแบบเครือขายสวนผลไมคุณภาพ 4 กลุม ซึ่งปจจุบันไดตอยอดและ
ขยายผล นําเอาชุดความรูการผลิตผลไมคุณภาพดวยจิตวิญญาณไปสูการพัฒนาในกลุมเกษตรกรและ
สหกรณการเกษตรอยางกวางขวางทั้งในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ตัวแบบการเชื่อมโยงเครือขาย
พันธมิตรธุรกิจภายใตโซอุปทานของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด เพื่อนําผลไมของสมาชิ ก
สหกรณจําหนายยังตลาดตางประเทศ ไดขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมของรัฐที่มีตอการ
สงเสริมการผลิตผลไมคุณภาพเกษตรกร และการขยายผลไปสูการสรางเครือขายสหกรณการเกษตรผูผลิต
ผลไมของกรมสงเสริมสหกรณ
y โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการใน
ระยะ 1 ปไดผลผลิตงานวิจัยเปนแผนที่กลยุทธ และแผนธุรกิจในทิศทางของการยกระดับการดําเนินงาน
ของสหกรณการเกษตรที่ใหความสําคัญแกสมาชิกและชุมชนมากขึ้น ไดตัวแบบการทําไรมันสําปะหลัง
ของสมาชิกภายใตเครือขายสหกรณ เพื่อการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไร ซึ่งไดขยายผลไปสูสมาชิก
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สหกรณรายอื่นๆ ไดตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซอุปทาน ซึ่งสามารถพัฒนาชองทาง
การตลาดใหม ในรูปพันธมิตรรวบรวมผลผลิตและผูประกอบธุรกิจลานตากมันสําปะหลัง การจัดตั้งและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรูการผลิตมันสําปะหลัง เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไร ซึ่งไดขยายผลสูการ
ถายทอดเทคโนโลยีแกสหกรณการเกษตรในจังหวัดและขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมของ
ภาครัฐ และแนวทางการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจมันสําปะหลังของสหกรณการเกษตร
y โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา (ระยะที่ 1) ซึ่งเสร็จสิ้นโครงการในระยะที่ 1 ได
ผลผลิตงานวิจัยเปนรายงานสรุปสถานการณการผลิตและการตลาดยางพารา ซึ่งไดนําไปใชประโยชนใน
การจัดเวทีเรียนรูแกผูที่เกี่ยวของ และจะขยายผลไปสูการเปนฐานขอมูลสําหรับศูนยขอมูลยางพาราของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในระยะตอไป ไดสวนตัวแบบยางพาราเพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรูใน
สวนของการจดบันทึกบัญชีฟารม การวางระบบการทําสวนยางแบบ Diversification ไดตัวแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจสหกรณรวมกับพันธมิตรธุรกิจภายใตโซอุปทาน เพื่อการสรางอํานาจการแขงขัน ได
จัดทํา ขอตกลงความรวมมือกับกลุมเกษตรกรทํา สวนธารน้ํา ทิพย อําเภอเบตง จังหวัด ยะลา เพื่อ การ
วางแผนธุรกิจยางพารารวมกัน ไดจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเพื่อการนําไปใชประโยชนในการวางแผน
ธุรกิจสหกรณในการใหบริการแกสมาชิก และโครงการความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจ การจัดทําแผนที่
กลยุทธ ที่นําไปสูการปรับโครงสรางการบริหารงานของสหกรณ และการดําเนินการโครงการศูนยขอมูล
ยางพาราโดยการจัดสรรเงินทุนจากกําไรประจําป ไดจัดทําโครงการวิเคราะหการลงทุนโรงงานผลิตยาง
ลูกขุน ซึ่งไดนําไปเสนอขอสนับสนุนเงินทุน จํานวน 10 ลานบาทจากรัฐบาลและไดรับการอนุมัติ ไดชุด
ความรูการผลิตยางคอมปาวนจากยางกนถวยจากพันธมิตร บริษัทยูโรมา รับเบอร จํากัด ประเทศมาเลเซีย
และมีโครงการทําธุรกิจรวมกันในอนาคต ไดศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจดานยางพารากับ Coop China
ประเทศจีน โดยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับแนวทางที่จะรวมมือกันสําหรับงานวิจัยและ
ธุรกิจ Coop to Coop ในอนาคต
y โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร ไดดําเนินการเสร็จสิ้นในระยะที่ 1 ไดผลผลิต
งานวิ จั ย เป น สวนต นแบบ 3 สวน ที่ มุ ง ในการปรั บ ปรุ ง สภาพดิ น การบั น ทึ กบั ญ ชี ฟ าร ม และการใช
เทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการผลิต ไดจัดทําฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก จํานวน 815 ราย ที่จะนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อใหบริการสมาชิก ไดจัดทําแผนที่กลยุทธภายใตกระบวนการมี
สวนรวม เพื่อปรับกระบวนทัศนดานการจัดการธุรกิจสหกรณ ภายใตภาวะแขงขันและการเปดเสรีการคา
การจัดทําคูมือเซียนกาแฟเพื่อใชเปนตัวแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาการปลูกกาแฟของสมาชิกสหกรณ การ
พัฒนาชองทางการตลาดใหมผานเครือขายบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ซึ่งมียอดจําหนายทั้งสิ้น 1.2 ลาน
บาท ไดจัดทําแค็ตตาล็อกสินคาเพื่อการประชาสัมพันธผานเครือขายสหกรณ ไดขอสรุปแนวทางการ
สงเสริมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด
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y โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสวนสามพราน ซึ่งไดดําเนินการมา 9 เดือน ไดผลผลิตงานวิจัย
เปน เครือขายพันธมิตรที่โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซต อําเภอสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เปน
แกนนํา จํานวน 5 เครือขาย ไดแก เครือขายสวัสดิการพนักงานโรงแรม เครือขายกลุมผูผลิตสินคาอินทรีย
กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โรงเรียนในอําเภอสวนสามพราน โดยมีปณิธานรวมกัน “ภาคีทุกคน
ตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลัก ในการใหความรูและปญญา ไปสู
การกินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา” มุงที่จะใหโรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซต เปนแกนนําในการพัฒนา
กลุมธุรกิจสวนสามพราน เพื่อความสําเร็จในทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกัน
4.1.2 ในส ว นของการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน นั้ น อาจจํ า แนกออกเป น 4 ส ว น
ประกอบดวย
 การนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย ไดแก แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําหรับ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
การนําไปใชเปนประเด็นสาระสําคัญสําหรับแนวคิดการกําหนดสหกรณเปนวาระแหงชาติ ภายใตความ
รับผิ ดชอบของคณะอนุ กรรมาธิ การสหกรณ และองค กรเกษตรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ วุฒิสภา การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ(ใหม) พ.ศ. 2553 การนํารูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชในการสงเสริมสหกรณ ของกรมสงเสริมสหกรณ และการนําไปเปน
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การนําไปใชประโยชนในการสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณที่สําคัญ
ไดแก การนําไปพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร Mini Master Degree on Credit Union Management เพื่อใช
ฝกอบรมผูจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จัดโดย ACCU8 ปละ 1 ครั้ง โครงการ
หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ ซึ่งปจจุบันมีผูผานหลักสูตร ทั้งสิ้น 250
คน และไดขยายผลไปใชพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภายใตขอตกลงความรวมมือของ 2 หนวยงานรัฐ 5
ชุมนุมเครือขาย หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือระหวางชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จกัด และสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งมี
แผนงานจัดฝกอบรมในป 2553 จํานวน 4 รุน 160 คน หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งไดดําเนินการไปแลว 1 รุน มีผูผานการฝกอบรมจํานวน 25 คน การสราง

8

ACCU หมายถึงสหพันธสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงเอเชีย (Asian Confederation of Credit Union) ซึ่งเปนองคกรกลางของเครดิตยูเนี่ยนใน
แถบเอเชีย ที่ทําหนาที่เปนแมขายและใหการศึกษาอบรม และขอมูลขาวสารแกสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สําหรับสมาชิกและผูสนใจในภูมิภาค
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ตัวแบบเครือขายคุณคา และตัวแบบธุรกิจเชิงคุณคา ภายใตชุดโครงการซึ่งมีสหกรณและกลุมเกษตรกรเขา
รวมในการวิจัยทั้งสิ้น 332 สหกรณ 61 กลุม
 การนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ผูประสานงานไดนําชุดความรูการบริหาร
จัดการโซอุปทานและการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาไปใชในการยกรางเนื้อหารายวิชา การจัดการโซ
อุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ ของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ ภาควิชาสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งอยูระหวางการรออนุมัติหลักสูตร เพื่อใชในปการศึกษา
2554 การขยายผลนําทุนทางสังคมที่เปนเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ไปเปนภาคีเครือขายใน
โครงการนํารองการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะลิของศูนยความเปนเลิศแหง
นวัตกรรมขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ทุนทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ ผลผลิตที่เปนเครือขายทุน
ทรัพยากรมนุษย ที่เห็นชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณไปในทิศทางของการพัฒนาระบบ
สหกรณที่มีคุณคาและการคาที่ เปนธรรม ไดแก เครือขา ยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 118 คน เครือขายนั ก
สหกรณเชิงคุณคา จํานวน 55 คน เครือขายเปาบุนจิ้น 294 คน เครือขายนักวิจัย จํานวน 417 คน เครือขาย
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน 486 คน เครือขายเว็บไซตที่จะเขามาสนับสนุนการพัฒนาคลังขอมูล
ดานสหกรณ
4.1.3 การประเมินผลเครือขายที่เปนผลผลิตงานวิจัย
การประเมินเครือขายซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยที่ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 เครือขาย โดยพิจารณาใน 2 มิติ ไดแก มิติดานระดับความเขมขนของ
การกอตัวเปนเครือขายและมิติดานผลลัพธจากการทํางานของเครือขาย พบวา เครือขายคุณคาผลไม และ
เครือขายคุณคายางพารา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยูในระดับมาก สวนเครือขายคุณคากาแฟชุมพร
เครือขายคุณคามันสําปะหลัง และเครือขายคุณคากระจายสินคา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยูในระดับ
ปานกลาง
4.1.4 ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนา : ขอคนพบจากการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัยสําหรับขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูระบบสหกรณ
ที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ภายใตการดําเนินงานของชุดโครงการ ไดแก คนในสังคมไมเชื่อมั่นและ
วางใจ (Trust) ในสหกรณ กลุมคนวงใน (Boundary Partner) ขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดการบริหาร
จัดการแบบองครวม (Holistic Management) และฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
อยางมีแบบแผน มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเครื่องมือของรัฐ” ระบบการใหการศึกษาอบรมและ
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ถายทอดเทคโนโลยี มักเนนเรื่องการให “ความรู” แตขาด “วิธีคิด” ที่จะนําไปใชปฏิบัติไดอยางเปน
รู ป ธรรม อี ก ทั้ ง องค ค วามรู ที่ นํ า มาให ส ว นใหญ เ ป น แนวคิ ด ขององค ก รธุ ร กิ จ เอกชน พั น ธะความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของสหกรณที่มีตอสมาชิกและชุมชนยอหยอน ขอจํากัดตางๆ เหลานี้อยูบน
ความพยายามของทีมวิจัยที่จะคนหาคําตอบสําหรับขอเสนอแนวทางการพัฒนา ภายใตกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ของภาคีวิจัยทั้งภาคขบวนการ ภาครัฐ และภาควิชาการตอไป
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภายใตกรอบคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่
เปนธรรมที่ดําเนินงานอยู อาจกลาวไดวา เปนเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกลุม
องคกรที่มีฐานเปนองคกรดานเศรษฐกิจฐานสังคม (Social economy enterprise) ที่ดําเนินการโดยภาค
ประชาชน และมีภาคีภาควิชาการ ภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวม
การกําหนดวิสัยทัศนรวม (Share Vision) และการออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนเครือขาย
ความรวมมือ (Cooperative Network) ของภาคีพันธมิตร (Strategic Partners) ที่เขามามีสวนรวมภายใต
คานิยมรวม (Shared Value) อันไดแก คุณคาสหกรณ (Cooperative Value) แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) นั้น ไดกอเกิด
เครือขายความรวมมือของกลุม / องคกร / สหกรณ ในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจในทิศทางของการนํา
คุณคาสูการปฏิบัติ และการนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชน ไมเฉพาะในกลุมของสหกรณเทานั้น แต
ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดวย
รูปแบบของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ (System Approach) ภายใตชุด
โครงการซึ่งไดออกแบบกระบวนการทํางานที่เคลื่อนตัว ภายใต Platform เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา 3
กลุม ไดแก
กลุมแรก เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา เพื่อสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) ซึ่ง
มีวัตถุประสงคในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในกลุมผูนํา และผูมีส วนเกี่ยวของ ให เปนผูนํา
ความคิด ที่สามารถบูรณาการการทํางาน เพื่อนําคุณคาสหกรณ ผานกระบวนการบริหารจัดการที่มององค
รวมในการสรางสรรค ผลผลิตและบริการอยางเหมาะสม
กลุมที่สอง เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา การยกระดับความสามารถของสหกรณในทิศทาง
เชิงคุณคา มีวัตถุประสงค เพื่อยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ ภายใตกระบวนการบริหารจัดการแบบ
องครวม (Holistic Management) ในทิศทางของการเปนองคกรธุรกิจฐานสังคม ที่มีจุดมุงหมายสําคัญ
ดังนี้
- เปนชองทางการเขาถึงแหลงทุนและตลาดของสมาชิกและชุมชน
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- เปนวิธีการแกปญหาความยากจน บนหลักการพึ่งพาตนเองของภาคประชาชน โดยมี
ภาคีพันธมิตรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม
- การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ โดยกลไกการบริหารจัดการภายใตการมีสวนรวม
- การสรา งทุนทางสัง คม ทั้งที่เ ปนองคความรู การบริหารจัดการธุรกิ จและทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคา โดยกลไกการเรียนรูและพัฒนาบนฐานงานสหกรณ
- การสรางวัฒนธรรมการทํางาน บนความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อไปสูการแกปญหา
ความยากจนและการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก และการเอื้ออาทรตอชุมชน
กลุมที่สาม เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ
มีวัตถุประสงคสําคัญในการยกระดับความสามารถในการทําธุรกิจของสหกรณ โดยใชกลยุทธความ
รวมมือ (Cooperative Strategy) ที่มีฐานคิดเรื่อง คุณคาสหกรณ (Cooperative Value) เปนตัวขับเคลื่อน
การสรางเครือขายพันธมิตรภายใตโซอุปทานที่จะสรางสรรคนวัตกรรม รูปแบบและวิธีการทํางานรวมกัน
ระหวางสหกรณและพันธมิตรธุรกิจเพื่อนําไปสูความอยูรอดภายใตสภาพแวดลอมที่เปนพลวัต และการ
นําประโยชนสูสมาชิกและชุมชนอยางยั่งยืน
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา กรอบคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณที่
มี คุ ณ ค า และการค า ที่ เ ป น ธรรมนั้ น มิ ไ ด เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาสหกรณ เ ท า นั้ น แต ยั ง มี ค วาม
สอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในปจจุบัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนาการสหกรณ และแผนแมบทการเงินฐานราก) โดยจะเห็นไดวาบนความพยายามในการ
ขับเคลื่อนของชุดโครงการไดวางกลไกสําหรับการเชื่อมตอยุทธศาสตรในระดับชาติ และการเคลื่อนตัว
ของงานวิ จั ยไว แล ว อย า งไรก็ ต ามภายใต ขอ จํา กั ดที่เ ป นขอ มูล เชิ ง ประจั กษจ ากการวิ จั ย ที่ทํ า ให การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตองใชเวลาและการเรียนรูและพัฒนาเพื่อการขจัดอุปสรรคไปพรอมๆ กัน ซึ่งในที่นี้
ไดกลาวถึงขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ที่จะชวยหนุนเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสูระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การผลักดันใหชุมชนหรือองคกรแมขายตางๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรค และสังคมฐานความรูในการ
แกปญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายเปดเสรีอาเซียน
2. การใช Platform ของ 3 เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในการขับเคลื่อนระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม รวมกับภาคีตางๆ โดยมีเปาหมายที่การสรางระบบเศรษฐกิจสรางสรรค การยกระดับการ
ทํางานของกลุม / องคกร ไปสูเครือขายและกลุมธุรกิจเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (รูปที่ 4.1)
3. ภายใตเงื่อนไขสําหรับปจจัยแหงความสําเร็จ บนหลักการ 3C แกภาคีที่เขารวมโครงการ
3.1 Clear : ภาคีที่เขารวมดําเนินการตาม Platform ตองมีความชัดเจนในปณิธานรวม
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3.2 Consistency of Theme : ความสม่ําเสมอของเนื้อหาสาระ ในกระบวนการสื่อสารทํา
ความเขาใจ
3.3 Creative ตองมีแนวคิดสรางสรรคที่โดดเดนมีเอกลักษณ และกอใหเกิดคุณคาและ
มูลคาเพิ่มที่เห็นเชิงประจักษ

รูปที่ 4.1 Platform การพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม

4.3 ขอเสนอสําหรับการวิจัยในระยะตอไป
4.3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในระยะตอไปควรดําเนินการ ใน 3 สวน ไดแก (รูปที่ 4.2)
1) การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ซึ่งอยูในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และแบงออกเปน 3 กลุมงานวิจัยเชนเดิม
ไดแก กลุมงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุมงานวิจัยการเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทานและพัฒนาระบบสนับสนุน
วัตถุประสงคของชุดโครงการ :
1.1) การใหมีการวิจัยอยางตอเนื่องจากการวิจัยเดิม โดยมุงใหไดตัวแบบเชิงประจักษ
ของนักสหกรณเชิงคุณคา สหกรณ / กลุม / องคกรเชิงคุณคา เครือขายคุณคา และกลุมธุรกิจเชิงคุณคา
1.2) ใหมีกระบวนการเรียนรูของประชาคมที่ตระหนักในคุณคา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะเขามารวมโครงการ ภายใต VN & F Platform การพัฒนาระบบคุณคา
และการคาที่เปนธรรม ที่จะพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู และระบบเศรษฐกิจสรางสรรคในอนาคต
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1.3) ไดองคความรู และหลักสูตรเรียนรูเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตลอดจนการใหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและคําถามของสังคม
1.4) ใหไดมาซึ่งนวัตกรรม รูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของกลุม / องคกร / สหกรณ เพื่อการนําไปใช
ประโยชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) การขยายผลการใชประโยชนในการบมเพาะวิสาหกิจเชิงคุณคา (Value Enterprise
Incubator) รวมกับภาคีพันธมิตรที่เปนหนวยงานราชการ ชุมชน ภาคเอกชน ภายใต VN & F Platform ซึ่ง
ไดแก การขับเคลื่อน 3 เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา อันประกอบดวย เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อ
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา เพื่อยกระดับการทํางานของ
สหกรณ / กลุม / องคกร ในเชิงคุณคา และเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการโซแหง
คุณคาอยางบูรณาการ ภายใตการสนับสนุนของคนวงใน ไดแก สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย และ
เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย
4.3.2 การถายทอดความรูผานสถาบัน เพื่อสรางบุคลากรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนา ภายใตกลไกของหลักสูตรเรียนรู (ฝกปฏิบัติ) แกผูนําชุมชน ผูนําองคกร และผูสนใจ
4.3.3 การติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในกลุมภาคีพันธมิตร เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ
มาพัฒนาองคความรู / หลักสูตรเรียนรู และ Platform ของการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป

รูปที่ 4.2 ขอเสนอการขับเคลื่อนการวิจัยในระยะที่ตอไป
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
1

กิจกรรม

จํานวน
กลุม
สถานที่
ผู
เขารวม
เปาหมาย
ผูประสานงาน 1
7
หอง 212 ชั้น 2
คน / นักวิจัย 2
อาคารวิจัยและ
คน /เจาหนาที่
พัฒนา มก.
สสท. 3 /
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 คน

ว.ด.ป.

โครงการ

ผลลัพธ

1/6/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

เพื่อหาแนวทางการทํา
วิจัยและหาขอสรุป

2

4/6/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

หารือแนวทางการทําชุด
สังฆทาน

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 1 /
เจาหนาที่ราน
สหกรณ
กรุงเทพฯ 3 /
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- หารือกับทางราน
สหกรณกรุงเทพ จํากัด
เพื่อจัดทําชุดสังฆทาน
เพื่อจําหนายรวมกับทาง
ไปรษณียและราน 108
shop
- สงรูปเพื่อลงแคตตา
ล็อกของ 108 Shop
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
2552

3

9/6/52

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”

หารือการดําเนินงานชุด
โครงการฯ ระยะที่ 2

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 1 /
เจาหนาที่ สกว.
1

3

อาคารเอส เอ็ม
ทาวเวอร สกว.

ดําเนินการเตรียม
review proposal
วันที่ 25/6/52

- มอบหมายใหสสท.เปน
แมขายในการ
ประสานงานเรื่อง
คณะกรรมการสงเสริม
ธุรกิจ เพื่อรวมจัดเวทีทํา
แผนธุรกิจ
- มอบคุณดวงทิพย
ระเบียบติดตอ
ประสานงานกับคุณ
สุทัศนและคุณฐากูร
-ใหสง รายงานการ
ประชุมภายในวันที่ 2
มิย.52 และจัดทํา
mandate ในชวงเดือน
ก.ค.-ก.ย. สําหรับการจัด
ประชุม

1-1

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
4

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 2/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 2

จํานวน
ผูเขารวม

5

หอง 205 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

เวทีสรางภาคีเครือขาย

ผูประสานงาน
1/ เจาของธุรกิจ
2/ เจาหนาที่
สถาบันฯ 1

4

โรงแรมสวนสาม
พรานฯ

โครงการวิจัย
เครือขาย
สหกรณนิคม
เชิงคุณคา

ประชุมหารือการ
ดําเนินการโครงการฯ

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 3/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

แผนการดําเนินงานใน
ชวงเวลาขยายเวลา
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระดับภูมิภาค
- การจัดเวทีประชา
พิจารณ

11/6/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา

ประชุมหารือแนว
ทางการธุกิจเกี่ยวกับ
ยางพารา

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 3/
ประธานกองทุน
สวนยางฯ 1

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

แนวทางการธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพารา การคา
ขายทําธุรกิจรวมกับ
ประเทศจีน

13/6/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

จัดบูทประชาสัมพันธ
และรับสมัครสมาชิก
วารสารฅน สหกรณงาน
ประชุมใหญ ชสอ.

เจาหนาที่
สถาบันฯ 5/
ผูสมัครสมาชิกซื้อวารสาร 28/
ผูที่สนใจ 10

43

หองแกรนดได
มอนด บอลรูม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี

- สมัครสมาชิก 1 ป
จํานวน 13 คน
- สมัครสมาชิก 2 ป
จํานวน 3 คน
- สมัครสมาชิก 3 ป
จํานวน 1 คน
- จําหนายฉบับที่ 1
จํานวน 1 เลม
- จําหนายฉบับที่ 2
จํานวน 2 เลม

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

9/6/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา

ประชุมหารือวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการฯ

5

10/6/52

โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน

6

10/6/52

7

8

สถานที่

ผลลัพธ
แผนการดําเนินงานใน
ระยะตอไปประกอบดวย
- การจัดทําแผนธุรกิจ
เครือขายยางพารา
- การจัดทําฐานขอมูล
สมาชิก
- การจัดเตรียมขอมูล
สําหรับการเชื่อมโยง
ธุรกิจกับประเทศจีน
- การจัดทําศูนยเรียนรู
สวนตนแบบ
- ทราบประวัติการจัดตั้ง
และแนวการดําเนินธุรกิจ
- สรางภาคีเครือขาย

1-2

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
- จําหนายฉบับที่ 3
จํานวน 2 เลม
- จําหนายฉบับที่ 4
จํานวน 6 เลม

9

16/6/52

โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด

ประชุมพัฒนาโจทยวิจัย
ป 2552 เพื่อเตรียม
พิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย

ผูประสานงาน
1/เจาหนาที่
สถาบันฯ 4/
เจาหนาที่ สกก.
บานคาย 2

7

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

รวมกันรางขอเสนอ
โครงการวิจัย ไดถําถาม
วิจัย วัตถุประสงคการ
วิจัย ผลลัพธที่คาดหวัง
ผลกระทบที่คาดวาจะ
ไดรับ และขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงาน
วิจัย และใหเตรียม
เอกสารขอเสนอ
โครงการ จํานวน 15 ชุด
นําเสนอวันที่ 25 มิ.ย. 52

10

17/6/52

การเชื่อมโยง
เครือขาย

เวทีการสรางเครือขาย

คณะอนุกรรม
การการพัฒนา
องคกร ผูจัดการ
และเจาหนาที่
รานสหกรณ
กรุงเทพ จํากัด
20/ ผู
ประสานงาน 1

21

หองประชุมชั้น 2
สํานักงานใหญ
เลขที่ 183 ถนน
สมเด็จพระปน
เกลา แขวงอรุณ
อมรินทร เขต
บางกอกนอย
กรุงเทพฯ

กําหนดการประชุมครั้ง
ตอไปเพื่อหาแนว
ทางการสรางเครือขาย

11

17/6/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ผลไม

รายงานความกาวหนา

ผูประสานงาน
1/ หัวหนา
โครงการและ
ทีมงาน 5

6

หอง 205 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

มีการรายงาน
ความกาวหนา 3 เดือน
หลังจากมีการรายงานผล
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม
2552

12

17/6/52

โครงการความ
รวมมือรวมกับ
ACCU

ประชุมหารือความ
รวมมือระหวาง CAI
และ ACCU

ผูอํานวยการ /
ACCU

9

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

แนวทางความรวมมือใน
การรวมกันจัดทํา
หลักสูตรอบรมผูจัดการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

1-3

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
กลุม
เปาหมาย
คณะกรรมการ/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 2

จํานวน
ผูเขารวม

8

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ไดมีการวางรายละเอียด
การจัดเตรียมงานวันที่
15 กันยายน 2552 และ
ลักษณะของรางวัล
- ไดมอบหมายให
อ.เชิญ บํารุงวงศ
และอ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน รับผิดชอบ
รายละเอียดคําจารึกใน
แผนโลหะ

ประชุมหารือการจัด
โครงการอบรม และ
สรางภาคีเครือขาย

ผูประสานงาน
1/ เจาหนาที่
ธกส. 4 /
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1

6

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- มีการจัดอบรมฯ 2 รุน
คือ
1. วันที่ 20-21 ก.ค. 52
2. วันที่ 26-27 ก.ค. 52
- มีภาคีเครือขายเพิ่มขึ้น

พัฒนาโจทยวิจัย
โครงการฯ

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 1/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1

3

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

มีการปรับปรุงขอเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อเตรียม
เสนอแกผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ 25 มิ.ย. 52

ประชุมหารือติดตาม
ความกาวหนา

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 2

3

ทําความเขาใจรวมใน
แนวทางการดําเนินงาน

ประชุมหารือติดตาม
ความกาวหนา

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย 1/
เจาหนาที่
ไปรษณีย 2/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ
ที่
13

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

19/6/52

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณที่มี
คุณคาและนัก
สหกรณที่มี
คุณคา

หารือรายละเอียดการจัด
งานประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ-นักสหกรณที่มี
คุณคา และรางวัล

14

22/6/52

15

22/6/52

โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา
ป 2552
โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน

16

22/6/52

17

23/6/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

สถานที่

ผลลัพธ

- ดําเนินการนัดหมาย
กลุมสินคาที่จะลงแคต
ตาล็อก 15 รายการ
- การจัดจําหนายเครื่อง
สังฆทาน จะเริ่ม
ดําเนินการวันที่
15 กรกฎาคม 2552

1-4

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
กลุม
เปาหมาย
คณะทํางานฯ

จํานวน
ผูเขารวม

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย

ผูประสานงาน
1/ ผูทรงคุณวุฒิ
8/ นักวิจัย 9/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 7/

25

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ติดตามสังเกตการณ การ
ดําเนินงานและความ
คืบหนาในการ
ดําเนินงานโครงการ
สรางภาคีเครือขาย

นักวิจัยสถาบันฯ
1/ เจาหนาที่
สกก.ผูปลูก
กาแฟ 35
ผูประสานงาน
1/ เจาหนาที่
ตลาดไทย 1 /
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1
คณะทํางานฯ

36

โรงแรมเปยมสุข
จ.ประจวบฯ

3

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ลําดับ
ที่
18

ว.ด.ป.

โครงการ

24/6/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ
ฉบับที่ 5

19

25/6/52

20

27/6/52

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

21

30/6/52

เครือขายบริษัท
ตลาดสี่มุมเมือง

22

1/7/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

กิจกรรม

ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสารฉบับที่ 5

สถานที่

ผลลัพธ
การจัดเตรียมทํา
วารสารฅนสหกรณ
ฉบับที่ 5 การหาบทความ
ผูสนับสนุนการพิมพ
วารสาร การจัดสงขอมูล
ประชาสัมพันธวารสาร
และมีการติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซตสถาบันฯ
รวมทั้งแนวทางการ
รณรงคสมาชิกวารสาร
ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะแนวทาง และ
แสดงขอคิดแกทีม
นักวิจัย

- รายชื่อผูที่จะสวนกาแฟ
เปนสวนตนแบบ จํานวน
4 ราย
- ติดตามการดําเนินงาน
แนวโนมการพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการผลิตสินคาผัก
และผลไม
- สมาชิกวารสารฅน
สหกรณ จํานวน 389 คน
ประเภท 1 ป 240 ราย 2
ป 78 ราย 3 ป 71 ราย
- ติดตามบทความจาก
ผูเขียนคอลัมภนิสตตางๆ
- การรายงานความ
คืบหนาในการพัฒนา
เว็บไซต ตองมีการ
พัฒนาใหทันเหตุการณ
อยูเสมอ

1-5

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ว.ด.ป.
โครงการ
ที่
23 2-4/7/52 เวทีวิชาการ ICA
87th Celebration
of International
Cooperative
Day 2009
24
13ชุดโครงการ
14/7/52 “การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”
25
14/7/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

กิจกรรม
เวทีสัมมนาวิชาการวัน
สหกรณสากล

จํานวน
กลุม
สถานที่
ผู
เขารวม
เปาหมาย
ผูประสานงาน 1
120 โรงแรมใบหยก
และสันนิบาต
สหกรณ

ผลลัพธ
การนําเสนองานวิชาการ

เวทีเรียนรูผู
ประสานงาน-นักวิจัย

ผูประสานงาน
1/ นักวิจัย /21 /
เจาหนาที่ 4/ ผู
สังเกตการณ 1

27

โรงแรมสวนสาม
พราน นครปฐม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน มีปฏิญญารวม
พลคน PAR เกิดขึ้นเพื่อ
เปนแนวการดําเนินการ
ทํางานวิจัย

ประชุมการวางแผนการ
ดําเนินงาน

ผูประสานงาน
1/นักวิจัย
สถาบันฯ 1/
เจาหนาที่ สกก.
ผูปลูกกาแฟ 2
ผูประสานงาน
1/ เจาหนาที่
ตลาดไทย 2 /
กลุมผูผลิต11/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1
คณะทํางานฯ

4

โรงแรมสวนสาม
พราน นครปฐม

- แนวทางการจัดทํา
ชองทางการตลาด
- และใหสงแผนการวิจัย

15

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- กลุมวิสาหกิจชุมชน
ทราบเงื่อนไขที่จะนํา
สินคาเขาวางขายที่
ไปรษณียตางๆ

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การพัฒนาเว็บไซตให
เปนขอมูลที่เปนปจจุบัน
- ติดตามบทความจาก
ผูเขียนคอลัมภนิสตตางๆ

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ขอความรวมมือจาก
สถาบันเกี่ยวกับการ
จัดหาพื้นที่เกษตร
อินทรีย ในจังหวัด
ยโสธร มีเมล็ดพันธุ คือ
มะเขือเทศ ฟกทอง
แตงกวา
- จะมีการนัดพูดคุยและ
ทํา Business plan กอน
การจัดทําโครงการ ใน
ครั้งตอไป

26

15/7/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

หารือระหวางไปรษณีย
กับกลุมวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับการนําสินคาเขา
วางขายในไปรษณีย

27

16/7/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสารฉบับที่ 5

28

16/7/52

โครงการ
ปรึกษาขอความรวมมือ
สงเสริมการผลิต การทําโครงการ
เมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกร

ผูประสานงาน 1
/ นักวิจัย 1/
เจาหนาที่
บริษัทอดัม เอ็น
เตอรไพรส ฯ 3

1-6

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
29

ว.ด.ป.

โครงการ

17/7/52

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มี
คุณคา

ประชุมความคืบหนา

30

20/7/52

โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา
ป 2552

31

22/7/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
คณะกรรมการ/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 2

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

8

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมหารือเพื่อเตรียม ผูประสานงาน/
งานโครงการ สกต.
เจาหนาที่ ธ.ก.ส.
ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรู
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส.

4

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณฉบับ
ที่ 5

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

คณะทํางาน

ผลลัพธ
- รายงานผลการติดตาม
ขอมูลการสืบคนนัก
สหกรณและสหกรณที่
ถูกเสนอชื่อ
- มีการเสนอชื่อนัก
สหกรณเพิ่ม
- หารือรูปแบบการจัด
งาน และนิทรรศการ
วันที่ 15 ก.ค. 52
- จัด 2 รุน คือ
1. 26-27/7/52
2. 30-31/7/52
- มีการแบงกลุม และ
กําหนดประเด็น คือ
1. การวางแผนเพื่อจัดทํา
แผนธุรกิจ
2. ทานคิดวาการทําแผน
ธุรกิจมีประโยชนหรือไม
ควรทําอยางไร
3. ตองการใหมีการ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ธุรกิจอยางไรบาง
- ติดตามผลการการ
ดําเนินงานคอลัมนนิสต
ตางๆ
- การจัดหาผูสนับสนุน
การพิมพวารสาร โดย
คุณสายสุดาติดตอขอการ
สนับสนุนจาก อ.สวัสดิ์
(จุฬา) สหกรณออม
ทรัพยการบินไทย และ
วชิระพยาบาล
- รายงานความคืบหนา
การรณรงคสมาชิก
วารสาร ปจุบันมีสมาชิก
จํานวน 410 คน
- การรายงานความ
คืบหนาการแกไข

1-7

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
32

กิจกรรม

จํานวน
กลุม
สถานที่
ผู
เขารวม
เปาหมาย
นิสิตปริญญาโท
20
สหกรณการเกษตร
ภาควิชาสหกรณ
เขาคิชฌกูฎ จํากัด
คณะ
เศรษฐศาสตร
มก. /อาจารย/
เจาหนาที่
สหกรณ
การเกษตร
เขาคิชฌกูฎ
จํากัด

ว.ด.ป.

โครงการ

ผลลัพธ

2829/7/52

เครือขายนิสิตป.
โทภาคสหกรณ

ศึกษาดูงาน
การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคาผลไม จ.จันทบุรี

33

2627/7/52

โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา
ป 2552 รุนที่ 1

การฝกอบรมการจัดทํา
แผนธุรกิจสําหรับ สกต.

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธกส.

150

หองเมจิค โรงแรม
มิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น

- ฝกอบรมการจัดทําแผน
ธุรกิจ เพื่อใหสามารถทํา
แผนธุรกิจได

34

3031/7/52

โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา
ป 2552 รุนที่ 2

การฝกอบรมการจัดทํา
แผนธุรกิจสําหรับ สกต.

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธกส.

150

โรงแรมมารวยการ
เดนท

- ฝกอบรมการจัดทําแผน
ธุรกิจ เพื่อใหสามารถทํา
แผนธุรกิจได

35

3/8/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

ประชุมหารือ

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

3

หอง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ผอ.มอบหมายใหคุณ
ดวงทิพยสรุปการ
เชื่อมโยงเครือขายที่

เกิดการเชื่อมโยง
เครือขายการเรียนรู

1-8

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

36

5/8/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน

ผูประสานงาน/
ผูเกี่ยวของ

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

37

6/8/52

การเชื่อมโยง
เครือขาย: ชสค.

ประชุมหารือการจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือ

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ชสค.

4

38

7/8/52

โครงการ สกต.
ขับเคลื่อนการ
เรียนรูเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ
ธกส.

รายงานสรุปผลการ
สัมมนาการจัดทําแผน
ธุรกิจระหวาง สกต. และ
สนจ.

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธ.ก.ส.

4

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.
หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ
ดําเนินการผานไป สรุป
การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ การนํา
สินคาลงแค็ตตล็อกกับ
ทาง 108 shop และจัดทํา
ฐานขอมูลสินคาสหกรณ
เพื่อทราบสินคา
สถานการณ ปญหาและ
อุปสรรค
- การจัดทําแผน Kiosk
จําหนายสินคาชุมชน ใน
มก.
- รายงานความคืบหนา
ในการปรับปรุงหนา
เว็บไซต
- การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ สง
จดหมายประชาม
สัมพันธไปยังหองสมุด
204 แหง สหกรณออม
ทรัพย 581 แหง เมื่อวันที่
28 กค.52
- การเตรียมงานวันที่ 15
กย.52 ใหคุณรัฐพรทํา
หนังสือเชิญแขกเขา
รวมงานจากเครือขาย
ตางๆ ตั้งเปาไวที่ 400500 คน
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ตกลงรวมมือ
ดานวิชาการกับ ชสค.
- ขอสรุปจากการสัมมนา
และแบงกลุม คือ
1. มีความคาดหวัง
อยางไรในการจัดทําแผน
เชื่อมโยงธุรกิจ
2. แนวทางการจัดทํา

1-9

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
แผน
3. การจัดทําแผนมี
อุปสรรคอยางไร
4. ตองการการสนับสนุน
อยางไรในการจัดทําแผน
- การอธิบายการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถามของ
สมาชิกสหกรณ โดย
นักวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ โดยผูที่
ดําเนินเก็บขอมูล คือ
เยาวชนบุตรหลานของ
สมาชิก และเจาหนาที่
ของสมาชิก
- การเก็บขอมูลจะเก็บใน
วันเสาร-อาทิตย
- มีการลงศึกษาพื้นที่
ใหบริการของสหกรณ
- อุปสรรคที่นาจะเกิด
จากการเก็บขอมูล
สมาชิกในครั้งนี้ คือ การ
เดินทาง เนื่องจากสมาชิก
อยูหางไกลและกระจัด
กระจาย
- มีการปรับกระบวน
ทัศน ฝายจัดการ
คณะกรรมการ สมาชิก

39

8/8/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

ประชุมอธิบายการเก็บ
ขอมูลสมาชิกและการลง
พื้นที่สวนกาแฟ

นักวิจัย/
เจาหนาที่
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร

5

หองประชุม
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด

40

13/8/52

ประชุมหารือเพื่อ
เชื่อมโยงเครือขาย

ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการวิจัย

4

หอง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ทําความเขาใจรวมกัน
และเชื่อมโยงเครือขาย

41

14/8/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา
และโครงการ
วิจัยกลุมธุรกิจ
สหกรณสวน
สามพราน
โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ

ดําเนินการคัดเลือก
สหกรณและนักสหกรณ
ที่มีคุณคา

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ
และนักสหกรณ

7

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

จากการคัดเลือกสหกรณ
และนักสหกรณที่มี
คุณคา ป 2552 ผลการ

1-10

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

นักสหกรณที่มี
คุณคา

42

19/8/52

43

21/8/52

44

21/8/52

กลุม
เปาหมาย
ที่มีคุณคา

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
คัดเลือก ดังนี้ คือ
สหกรณที่มีคุณคา :
สหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกูฎ จํากัด
นักสหกรณที่มีคุณคา :
คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน
และคุณจิต เพ็ชรกาล

Go organic
2009
“The approach
of organic
Agriculture
New Market ,
Food security
and Clean
Environment”
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ

ผูเกี่ยวของใน
หนวยงานแวด
วงเกษตร
อินทรีย

120

โรงแรมพลูแมน
บางกอก คิงพาว
เวอร

เผยแพรผลลัพธงานวิจัย
ชุดโครงการการ
พัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม
** ไมมีรายงานการ
ประชุม

ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินการ
โครงการ

ผูประสานงาน /
นักวิจัยเครือขาย
กาแฟชุมพร/
นักวิจัยเครือขาย
คุณคากระจาย
สินคา/เจาหนาที่
เดอะมอลล กรุป
จํากัด/เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

9

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา

หารือรวมกับทีมงาน
เดอะมอลลกรุป จํากัด

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่บริษัท
เดอะมอลลกรุป

8

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- บ.เดอะมอลล ไดหารือ
แนวทางการนํากาแฟ
ชุมพรไปจําหนายในหาง
เดอะมอลล อาจจัดใน
ลักษณะของ Promotion
- ใหทางสหกรณืผปู ลูก
กาแฟชุมพร เตรียมขอมูล
และหาขอแตกตางของ
กาแฟ
- รายงานผลการเก็บ
ขอมูลสมาชิก
- ประชุมหารือกับทาง
เดอะมอลลกรุป เพื่อหา
ขอตกลงในการนําสินคา
จากโครงการวิจัย
เครือขายกระจายสินคา
มาวางจําหนาย ภายใต
ตราสินคาสหกรณ
- ทางสถาบันฯตองการ
ใหทางเดอะมอลล ทํา
Scrip วามี feedback

1-11

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

45

2530/8/52

Thailand
Research Expo
2009

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยขาว
คุณธรรม

46

31/8/52

โครงการ
สงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกรขาว
อินทรีย

47

2/9/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการ ผอ./นักวิจัย/
ดําเนินการโครงการเพาะ
ตัวแทน
เมล็ดพันธุอินทรีย
บ.อดัมสฯ/จนท.
รวมกันระหวาง
สถาบันฯ
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวคุณธรรม กับ
บริษัทอดัม เอ็นเตอร
ไพรส กรุป จํากัด
ประชุมติดตามการ
คณะทํางานฯ
ดําเนินงานการจัดทํา
วารสารและเว็บไซต

48

3/9/52

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มี
คุณคา ป 2552

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการ การ
จัดเตรียมงานประกาศ
เกียรติคุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มีคุณคา

หนวยงาน
ราชการและอื่น
ที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยขาว

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ
และนักสหกรณ
ที่มีคุณคา/
เจาหนาที่

จํานวน
ผูเขารวม

140

5

สถานที่

ศูนยประชุม
บางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวอลด
ราชประสงค
หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

10

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผลลัพธ
อยางไร ในเรื่อง เอเยน
ผูบริโภค ผลผลิต
ไดเผยแพร
ประชาสัมพันธผลลัพธ
งานวิจัยขาวคุณธรรม

สรางความเขาใจให
ตรงกันในการดําเนินการ
โครงการเพาะเมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกร ตลอดจน
เงื่อนไข และขอตกลง
ตาง ๆ
- แนะนําตัวเว็บมาสเตอร
คนใหม คือ คุณสนธยา
สีแดง
- การเตรียมงานวันที่ 15
กย.52 ใหคุณดวงทิพย
รับผิดชอบทําโมเดล
วารสารฅนสหกรณแต
ละฉบับดวยโฟม
- ผอ.มอบหมายใหคุณผุ
สดีเปนผูรับผิดชอบดู
และบูทวารสารฅน
สหกรณ
- ผอ.ใหดําเนินการ
เขียนสกูปพิเศษเพื่อ
ประชาสัมพันธการจัด
เวทีเรียนรู ลงใน นสพ.
ไทยรัฐ
- รายงานความกาวหนา
การดําเนินงาน จัดทําโล
รางวัลสําหรับผูไดรับ
รางวัล
- ขอสรุป เรื่อง “การเพิ่ม
สหกรณปลอดดอกเบี้ย”

1-12

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
49

จํานวน
ผูเขารวม

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- บ.อดัมส มีพนักงาน
ประมาณ 100 คน
ดําเนินงานดานการผลิต
เมล็ดพันธุลูกผสม มี
พื้นที่การผลิตในภาค
อีสาน ผลผลิตหลัก คือ
มะเขือเทศ พริกหวาน
พืชตะกูลแตง และ
ฟกทอง
- คุณนิคม เพชรผา ไดให
ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่
จํานวน 4134 ไร มี
ขอจํากัดเรื่องน้ํา
- กรอบคิดการวาง
แผนการดําเนินงานวิจัย
- นัดหมายการจัดบูท
วันที่ 15 กันยายน 2552
ไดมีการชี้แจงถึงหนาที่
ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง และลําดับ
ขั้นตอนของงานที่
กําหนดไว
- มีการเสวนาในชวงเชา
และบาย โดยตอนเชามี
การประกาศราวัลนัก
สหกรณและสหกรณที่มี
คุณคาแหงป 2552 ผูที่
ไดรับรางวัลนักวหกรณ
ที่มีคุณคา มี 2 ทาน คือ
คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน
และคุณจิต เพ็ชรกาล
สวนสหกรณที่มีคุณคา
คือ สหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกูฎ จํากัด และมี
เวทีเสวนาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ ชวงบาย
เปนเวทีเรียนรูหัวขอ

3/9/52

โครงการ
ประชุมหารือการ
สงเสริมการผลิต ดําเนินงานเพื่อใหเขาใจ
เมล็ดพันธุ
ตรงกัน
อินทรียในแปลง
เกษตรกรขาว
อินทรีย

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการ
เครือขายคุณคา
ขาวคุณธรรม/
เจาหนาที่
บริษัทอดัมส
เอ็นเตอรไพรส

50

4/9/52

โครงการกลุม
ธุรกิจสวนสาม
พราน

ประชุมหารือวางแผน
ทางการดําเนินงาน
โครงการวิจัย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเกี่ยวของ

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

51

8/9/53

ประชุมเตรียมงาน “สู...
เสนทางสหกรณที่มี
คุณคา”

ผูประสานงาน /
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

9

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

52

15/9/52

โครงการวิจัย
“การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”
โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มี
คุณคา ป 2552

งานประกาศเกียรติคุณ
สหกรณและนักสหกรณ
ที่มีคุณคา “เสนทางสู
สหกรณที่มีคุณคา”

คนขบวนการ
สหกรณ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

485

สถานที่

หองสุธรรมอารีกุล
ชั้น 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป

ผลลัพธ

1-13

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
“รอยคุณคาจากสมาชิก
สหกรณ เครือขาย จน
กลายเปนกลุมธุรกิจ
ผลไมสหกรณ จันทบุรี”

53

16/9/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

54

25/9/52

55

29/9/52

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเกี่ยวของ

28

หอง 301 ชั้น 3
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- การจัดทําแผนธุรกิจ
สหกรณ
- การเสนอฐานขอมูล
สมาชิกจากชาวสวน
กาแฟ สมาชิกสหกรณผู
ปลูกกาแฟชุมพร จํากัด

โครงการวิจัย
ประชุมหารือ
สหกรณนิคมเชิง
คุณคา

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเกี่ยวของ

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการอบรม
หลักสูตร “การ
บริหารจัดการ

ผูอํานวยการ
สถาบัน/
กรรมการ ชสอ./

7

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผอ.ไดใหคําแนะนําตอ
ทีมวิจัย ดังนี้
- ทีมวิจัยประเมินความ
คิดเห็นจากการ
ดําเนินการวิจัย
โครงการฯ จากผอ.หนวย
นิคมสหกรณ
- ประเมินผลทีมวิจัยเพื่อ
สะทอนถึงการทํางานที่
เปนระบบของทีมวิจัย
- ควรนําเสนอกระบวน
ทัศนและการ
เปลี่ยนแปลงหลังจาก
ดําเนินการโครงการฯ
โดยเปรียบเทียบกอนหลังดําเนินการ
- วางแผนความรวมมือ
ในการดําเนินการ
โครงการโมชาฟ
เมืองไทย โดยเลือก
สหกรณนิคม 1 ใน 4
แหง ของสหกรณนิคม
ตนแบบ
- ที่ประชุมเห็นควรให
กลุมเปาหมายเปน
กรรมการดําเนินการ

ประชุมหารือการ
ดําเนินการโครงการ
อบรมรวมกับชสอ.

1-14

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

สหกรณออม
ทรัพยเชิง
คุณคา”

กลุม
เปาหมาย
เจาหนาที่

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

56

30/9/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานการจัดทํา
วารสารและเว็บไซต

คณะทํางานฯ

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

57

2/10/52

การนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง)
รายงานฉบับสมบูรณ

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย/
เจาหนาที่

70

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

58

6/10/52

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”
โครงการความ
รวมมือ ชสอ.

ประชุมหารือแนว
ทางการอบรมสัมมนา
รวมกับชสอ.

ผูประสานงาน/
คณะกรรมการ
ชสอ.

9

หอง 301
สํานักงานชุมนุน
สหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย
จํากัด

ผลลัพธ
สหกรณ โดยใช
กระบวนการ KM จะเริ่ม
ดําเนินการอบรมรุนที่ 1
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2552 ณ ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด และจะจัดใน
ตางจังหวัด 2 ครั้ง คือ จ.
เพชรบุรี และ จ.
ประจวบคีรีขันธ
- ผอ.แนะนําใหเจาหนาที่
ชสอ. นําเสนอแผนงานป
2553 พรอมขอสังเกต
และปญหาใหกรรมการ
ทราบ เพื่อเปนตนเรื่อง
ในการประชุมในครั้งนี้
- สรุปภาพรวมของ
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 5 คือ ราคาสูง การลด
คุณภาพกระดาษ
- ติดตามความกาวหนา
ในการจัดทําเว็บไซต
ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะแนวทางและ
ปรับแกไขรายงานวิจัย
เพื่อใหสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น
- ชสอ.ควรมุงไปทีก่ าร
ขับเคลื่อนภารกิจใน
ฐานะศูนยกลางการเงิน
สหกรณออมทรัพย ใน
มิติดานประสิทธิภาพ มิติ
ดานคุณคา โดยการสราง
นวัตกรรมการใหบริการ
การเงิน การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การสราง
เครือขายการเงินเชิง

1-15

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
คุณคา การพัฒนาบริการ
การเงิน การวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนา
หลักสูตรเรียนรู การ
จัดการความรูผูนํา-ฝาย
จัดการ

59

7/10/52

โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานการจัดทํา
วารสารและเว็บไซต

ผูคณะทํางานฯ

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ติดตามความกาวหนา
คอลัมนนิสตตางๆ
- จัดการประชาสัมพันธ
ไปยังชุมนุมสหกรณ
ตางๆ
- ดําเนินการขอความ
รวมมือจาก ชสอ. ชสค.
และ ชสท. เพื่อนําไปทํา
การประชาสัมพันธ
- การรายงาน
ความกาวหนาของการ
จัดทําเว็บไซตและการ
ปรับแกตามขอเสนอแนะ
- จัดเตรียมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ที่ 6 ซึ่งจะออกในวันที่ 4
ธค.52 มานําเสนอในครั้ง
หนา

60

13/10/
52

โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน

ติดตามงานวิจัยและรวม
ทําแผนธุรกิจ

ผูประสานงาน/
คณะกรรมการ
โรงแรมสวน
สามพราน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบัน

11

โรงแรมสวนสาม
พราน จ.นครปฐม

- คุณณฐนนทรายงาน
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงานวิจัย ตั้งแต
เดือนกันยายน 2552 และ
พาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูที่
ไดจัดทําขึ้น
- ผอ.ไดใหคุณณฐนนท
ดําเนินการจัดทําแผน
ธุรกิจ

1-16

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
61

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เครือขาย/

จํานวน
ผูเขารวม

15

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- รวมจัดทําแผนธุรกิจ
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคายางพารารวมกับ
สกก.ยานตาขาว
- เตรียมขอมูลเกี่ยวกับ
การรวบรวมยางของ
สหกรณการเกษตร
ฐานขอมูลสมาชิก เพื่อ
นําไปเจรจากับ ChinaCo-op

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูที่
มีสวนเกี่ยวของกับ
งานวิจัยของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ผูอํานวยการ
สถาบันฯ /
ผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานตางๆ

15

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ไดขอเสนอแนะในการ
ทํางานวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒิหนวยงาน
เครือขายพันธมิตร และ
ไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือเพื่อใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนา
งานวิจัย

ประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

ประชุมหารือการจัด
คลินิกอบรมประจําเดือน
ของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ

ผูอํานวยการ
สถาบันฯ /
ผูทรงคุณวุฒิ

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- ที่ประชุมเห็นชอบให
ดําเนินการจัดทําเข็มกลัด
ผูตรวจสอบกิจการฯ
- โครงการคลินิก
สหกรณเปนการ
ใหบริการวิชาการ ใหมี
การจัดทําปฏิทินคลินิก
ขึ้นทุกสัปดาหที่ 2 ของ
เดือน เริ่มดําเนินการใน
งบประมาณป 2553

พิธีลงนาม
ขอตกลงความ
รวมมือ ชสค.
และสถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ

ลงนามขอตกลงความ
รวมมือรวมกัน

ผูอํานวยการ
สถาบันฯ/
คณบดี/
ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ /
ประธาน
กรรมการ

16

หอง 5706
อาคารคณะ
เศรษฐศาสตร มก.

ขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง ชสค. และ
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

1516/10/
52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา

ประชุมทําแผนธุรกิจ
เครือขาย

62

21/10/
52

การประชุม
วิพากษงานวิจัย
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

63

22/10/
52

64

27/10/
52

สถานที่

ผลลัพธ

1-17

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
ดําเนินการ
ชสค. /เจาหนาที่

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

65

27/10/
52

โครงการ สกต. ประชุมหารือการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน Farmer
เรียนรูเพื่อการ
market
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ
ธกส.

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่/เจาที่
ธกส.

6

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

หารือความรวมมือกับ
ทาง ธกส. เพื่อจัดตั้งตัว
แบบ Farmer market
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

66

29/10/
52

โครงการพัฒนา ติดตามความกาวหนา
ผูประสานงาน/
ตัวแบบสหกรณ การดําเนินงานจัดทําแผน นักวิจัย/
เชิงคุณคา : กรณี กลยุทธ
เจาหนาที่
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด

23

สหกรณการเกษตร
บานคาย จํากัด

- ทีมวิจัย สกก.บานคาย
รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานวิจัย
- ทีมผูประสานงานปละ
ทีมวิจัยจัดทําแผนที่กล
ยุทธ เพื่อไปจัดทําเปน
แผนปฏิบัติงาน
- จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานในรอบ 1 ป
- มอบหมายใหผูตรวจ
สอบบัญชีเขียนสรุป
รายงานเกี่ยวกับดาน
การตลาดยางพารา ใน
จังหวัดระยอง
- ใหระบุปญหาที่สมาชิก
สหกรณประสบมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก

67

30/10/
52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

14

สหกรณ
การเกษตรพมาย
จังหวัด
นครราชสีมา

- ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานนําขางเกิด
บุญวางจําหนายที่ 7eleven
- หารือการดําเนิน
โครงการวิจัยในปที่ 2

68

4/11/52

โครงการ สกต.
ขับเคลื่อนการ
เรียนรูเพื่อการ

ประชุมหารือการจัดตั้ง
farmer market

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธ.ก.ส.

10

ตลาดกลางสหกรณ - หารือการจัดตั้ง farmer
การเกษตรเพื่อ
market ณ ตลาดกลาง
การตลาดลูกคา ธ. สหกรณการเกษตรเพื่อ

1-18

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ
ธกส.

สถานที่

ผลลัพธ

ก.ส. จังหวัดอยุธยา

การตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
จังหวัดอยุธยา

- ปรับกระบวนทัศนการ
วิจัย พิจารณาเครื่องมือที่
จะใชในการดําเนินตาม
วัตถุประสงค
- ทําปฏิทินกิจกรรม
- หารือชองทางการตลาด
- ลงพื้นที่สวนกาแฟ
ตัวอยาง
- ใหดาํ เนินการนําดินใน
พื้นที่สวนกาแฟตัวอยาง
ไปทําการวิเคราะห และ
ใหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการกอนและหลัง
ดําเนินการการทําสวน
กาแฟตัวยาง

69

5/11/52

โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน

ประชุมเพื่อติดตาม
งานวิจัย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย

3

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

70

9-10/11
/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานงาน
โครงการวิจัย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
กรรมการและ
เจาหนาที่
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร

4

สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด

71

16/11/
52

โครงการความ
รวมมือทาง
วิชาการระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ
และชุมนุม
สหกรณเครดิตยู
เนี่ยนแหง
ประเทศไทย
จํากัด

ประชุมปรึกษาหารือการ
ดําเนินการโครงการ
รวมกันระหวางชสค.สว.สก.

ผูอํานวยการฯ/
เจาหนาที่ ชสค./
เจาหนาที่
สถาบันฯ

4

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

72

1621/11/
52

โครงการผู
ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยาง

การเชื่อมโยงเครือขาย

ผูเขารวมการ
อบรม/วิทยากร
บรรยาย/
เจาหนาที่

24

หองพุทธชาด
อาคารเคยูโฮม มก.

- คุณจันทรจิรา เนาวประ
สิทธ รับไปยกราง
โครงการวิจัยเพื่อนํา
สนอสถาบันฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2552
โดยมีกําหนดเริ่มใน
เดือนมกราคม 2553
- การจัดหลักสูตรอบรม
ในลักษณะโครงการ
พิเศษที่แตกตางจากที่
ชสค. เคยจัด คุณจันทร
จิรา เนาวประสิทธิ์ ขอ
กลับไปหารือกับ
คณะกรรมการ
- มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 15 คน
- วิทยากรบรรยาย
จํานวน 8 คน

1-19

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

73

18/11/
52

74

18/11/
52

75

20/11/
52

76

24/11/
52

77

30/11/
52-

โครงการ

กิจกรรม

ผูชํานาญการ รุน
ที่ 6
เวทีตั้งรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลกระทบจาก รวมกัน
การลงทุน
อาเซียน : FTA
ของสหกรณ

กลุม
เปาหมาย
สถาบันฯ

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ/
ผูจัดการสหกรณ
การเกษตร/
เจาหนาที่
สถาบันฯ

24

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการ
ประชุมหารือ และทํา
หลักสูตรการ
ความเขาใจ
เรียนรู การ
ขับเคลื่อนการ
วิจัยและสงเสริม
การสหกรณไทย

ผูอํานวยการฯ/
ผูเชี่ยวชาญกรม
สงเสริม
สหกรณ/
เจาหนาที่
สถาบันฯ

8

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด
Association of
Asian
Confederation
of Credit Union
(ACCU)

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานวิจัย

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ

7

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินการโครงการ
อบรม

ผูอํานวยการฯ/
ตัวแทน ACCU

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

อบรมหลักสูตรการ
ผูอํานวยการฯ/
เรียนรูสําหรับผูเชี่ยวชาญ ผูเ ชี่ยวชาญ กรม

12

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ

โครงการ
หลักสูตรการ

ผลลัพธ
- มีจํานวนผูที่ไดรับ
เกียรติบัตร 14 คน
- ทุกคนรวมแสดงความ
คิดเห็นและนํา
ประสบการณจากการ
ทํางานของตนเอง มาเลา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
- ศาสตราจารยระพี
สาคริก และอาจารย
ไพโรจน สุจินดา ไดให
ขอคิดในการดํานเนิชีวิต
และการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ
- ตารางการอบรม ตั้งแต
วันที่ 30 พฤศจิกายน
2552 – 4 ธันวาคม 2553
- เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เดิม
การขับเคลื่อนการวิจัย
และพัฒนาสําหรับการ
สหกรณไทย เปน การ
ขับเคลื่อนการวิจัยและ
พัฒนาและสงเสริมการ
สหกรณไทย
- มีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธที่จัดทําขึ้น
- สหกรณการเกษตรบาน
คาย จก. มีความเห็นดวย
ที่จะเปนตั้งจุดรวมซื้อ
รวมขาย
- มีการจัดหลักสูตรระยะ
สั้น จํานวน 5 วัน และ
เปน Study Visit 1 วัน
- กลุมเปาหมาย ไมเกิน
30 คน
- หลักสูตร International
ผูเชี่ยวชาญจากกรม
สงเสริมสหกรณ จํานวน

1-20

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

กลุม
เปาหมาย
กรมสงเสริมสหกรณ
สงเสริม
สําหรับกระบวนการวิจัย สหกรณ/
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน วิทยากร/
รวม
เจาหนาที่
สถาบันฯ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

4/12/52

เรียนรู “งานวิจัย
เพื่อสงเสริมงาน
สหกรณไทย”

78

8/12/52

โครงการความ ลงนามความรวมมือ
รวมมือระหวาง ระหวางธ.ก.ส.-สว.สก.
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ
และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ

ผูอํานวยการฯ/
บุคลากรจาก
ธ.ก.ส./

79

9/12/52

โครงการ
ฝกอบรม ผูนํา
สหกณณออม
ทรัพยเชิงคุณคา

ฝกอบรมและการจัดการ
ความรู

80

11/12/
52

Coop Malaysia
เขาศึกษาดูงาน
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

ศึกษาดูงานสว.สก.

81

14-19
/12/52

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา

ศึกษาดูงาน Co-op
ประเทศจีน

82

18/12/
52

ประชุมเวทีขาว
ไทย 2552 เรื่อง
“วิกฤตของไทย
ใครจะแก”

เวทีวิชาการและ
นิทรรศการขาวไทย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

พัฒนา มก.
และ
โรงแรมสวนสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม

8 คน และวิทยากร
จํานวน 5 คน เพื่อเรียนรู
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม

12

หอง 5706 ชั้น 7
อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร
มก.

ทําความเขาใจและลง
นามรวมกัน

ผูนําในชุมนุม
สหกรณออม
ทรัพย

30

จังหวัดนนทบุรี

การนําคุณคาสูผูนําใน
ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพย

ผูอํานวยการฯ/
อาจารยคณะ
เศรษฐศาสตร
มก./บุคลากร
จาก Co-op
มาเลเซีย
ผูประสานงาน/
ทีมวิจัยเครือขาย
คุณคายางพารา

12

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ศึกษาดูงาน ทําความเขา
กระบวนการทํางานของ
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ

10

Co-op ประเทศจีน

ทาง Co-op China มี
ความยินดีที่จะรวมมือกับ
ทางสถาบันฯ และได
เชิญผูอํานวยการฯ เขา
รวมการจัดฟอรั่มที่
ประเทศจีน

กรมขาว/
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ/
ธกส./ เกษตรกร

400

หองสุธรรมอารีกุล
อาคารสารนิเทศ
มก.

มีผูเขารวมการจัดบูท
นิทรรศการ จํานวน 6
บูท และมีผูใหความ
สนใจนิทรรศการ
ประมาณ 50 คน

1-21

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
83

กิจกรรม

จํานวน
กลุม
สถานที่
ผู
เขารวม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
8
หอง 214 ชั้น 2
ทีมวิจัยเครือขาย
อาคารวิจัยและ
คุณคาขาวหอม
พัฒนา มก.
มะลิฯ/เจาหนาที่
สถาบันฯ

ว.ด.ป.

โครงการ

24/12/
52

โครงการ
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย
ระยะที่ 2

84

25/12/
52

ชุดโครงการ
ประชุมพิจารณาขอเสนอ
“การขับเคลื่อน โครงการ
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” ระยะที่ 2

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ/
ทีมวิจัย

13

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

85

6/1/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน

คณะทํางานฯ

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

86

8/1/53

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย
ระยะที่ 2

ประชุมทําความเขาใจ
และติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมเตรียมพิจารณา
ขอเสนอโครงการ

ผลลัพธ
ทําความเขาใจรวมกัน
เพื่อจัดทําโครงการระยะ
ที่ 2 มีวัตถุประสงคและ
การดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน
นําเสนอโครงการ 2
โครงการ คือ 1.
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาผลไม และ 2.
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย
ซึ่งในสวนของโครงการ
เครือขายคุณคาผลไม
อาจจะตองมีการปรับ
ขอเสนอในบางสวน
- จัดทําวารสาร
ฅนสหกรณ ฉบับที่ 7
- จํานวนสมาชิก
วารสารฅนสหกรณมี
จํานวน 420 คน และจะมี
การรณรงคการสมัคร
สมาชิกวารสารตอไป
- กําหนดออกวารสาร
ฉบับที่ 7 วันที่ 5 มีนาคม
2553
- มีการดําเนินการจัดทํา
website ภาษาอังกฤษ
ดวยโปรแกรมจุมลา
- ทําความเขาใจรวมกับ
ภาคีเครือขายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ
ระยะที่ 2
- มีการนัดประชุม
เครือขาย 16 เครือขาย
วันที่ 20 มกราคม 2553
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
87

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

9-10/
1/53

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา

ศึกษาดูงาน โรงงานผลิต
ยางพารา

88

12/1/53

ประชุมทําความเขาใจ
ขอเสนอโครงการ
Farmer Market

89

13/1/53

90

28/1/53

โครงการวิจัย
Farmer Market
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
การตลาดลูกคา
โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสารฅนสหกรณ

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาและหารือ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย

จํานวน
ผูเขารวม

ผูอํานวยการฯ/
เจาหนาที่
ธ.ก.ส./
เจาหนาที่
สถาบันฯ
คณะทํางานฯ

ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการ/
นักวิจัย

สถานที่

ผลลัพธ

8

บริษัท Euroma
ประเทศมาเลเซีย
และกลุมเกษตรกร
ทําสวนธารน้ําทิพย

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- เกิดขอตกลง “เบตง”
ในการพัฒนาระบบ
ยางพารา
- เกิดภีพันธมิตรระหวาง
กลุมเครือขายยางพารา
กับกลุมธารน้ําทิพย
- มีการขอตกลงรวมกัน 3
ขอ คือ
1. มุงพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางพาราอยาง
ยั่งยืน
2. รวมพลังสรางสรรค
ธุรกิจ
3. ความรวมมือทาง
วิชาการ
ประชุมหารือรวมกัน
เกี่ยวกับการจัดทํา
โครงการวิจัย Farmer
market

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ติดตามความกาวหนา
การจัดทําวารสารฉบับที่
7

3

หอง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

- บริษัทไปรษณียไทย ได
มีการสั่งกาแฟ 3 in 1
จํานวน 1,104 หอ โดยมี
ระยะเวลาในการวาง
สินคาที่ไปรษณีย 6 เดือน
- นัดประชุม
คณะกรรมการสหกรณ
และเกษตรกรสวนตัว
แบบประชุม วันที่ 3
กุมภาพันธ 53 ที่สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ เพื่อ
ประชุมหารือ

1-23

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ว.ด.ป.
โครงการ
ที่
91 29/1/53- นิทรรศการงาน
6/1/53 เกษตรแฟร
ประจําป 2553

กิจกรรม
จัดบูทแสดงผลงานวิจัย
และจัดจําหนายผลผลิต
จากงานวิจัย
1. กลุมธุรกิจสหกรณเชิง
คุณคา สวนสามพราน
2. ขาวเกิดบุญ
3. ขาวคุณธรรม

กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ

จํานวน
ผูเขารวม

300

สถานที่

มหาวิทยาลัยเกษตร - ประชาสัมพันธงานวิจัย
ศาสตร
รูปแบบใหมของกลุม
ธุรกิจสวนสามพราน
- มีการจัดบูทจําหนาย
ขาวคุณธรรมและขาวเกิด
บุญในตลาดนัดติดแอร
และในสวนของสนง.
ทรัพยสินและสวพ.
จํานวนทั้งสิ้น 6.5 ตัน
อาคารจักรพันธ
มีผเู ขาชมบูท จํานวน 533
เพ็ญศิริ มก.
คน เอกสารสําหรับแจก
ในการจัดนิทรรศการ คือ
โบชัวรกลุมธุรกิจสหกรณ
โบชัวรเครือขายคุณคา
โบชัวรรณรงคสมัคร
สมาชิกวารสาร และ
โบชัวรประชาสัมพันธ
กิจกรรมโรงแรมสวนสาม
พราน จํากัด
สหกรณการเกษตร ผูนําสายเลือดใหมเขาใจ
บานคาย จํากัด
โครงการและบทบาท
ของตน

92

29/1/53- โครงการวิจัย
6/1/53 เครือขายกลุม
ธุรกิจสวนสาม
พราน

จัดบูทนิทรรศการเชิง
วิชาการเกี่ยวกับกลุม
ธุรกิจสวนสามพราน

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย

533

93

1/2/53

ฝกอบรมผูนําสายเลือด
ใหม

ผูประสานงาน/
ผูนํา/เจาหนาที่
สถาบัน

48

94

3/2/53

ประชุมหารือ
คณะกรรมการสหกรณผู
ปลูกกาแฟ

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
คณะกรรมการ
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร

12

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

95

4/2/53

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการ

ผูอํานวยการ/
เจาหนาที่ ชสค.

6

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณกับ
ชุมนุมเครดิตยู
เนี่ยน จํากัด

ผลลัพธ

- ที่ประชุมมีความเห็น
สอดคลองกับการ
จําหนายกาแฟ 3 in 1
ผาน บ.ไปรษณีย มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อ
ประชาสัมพันธ
- จัดทําสวนตัวแบบ
ประชุมหารือรวมกันใน
การจัดโครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในเครดิต
ยูเนี่ยน

1-24

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
กลุม
เปาหมาย
ผูอํานวยการ/
ผจก.สกก.สารภี
โชคชัย จก. /
ผจก.สกก.พิมาย
จก.

จํานวน
ผูเขารวม

5

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

หารือแนวทางการจัดทํา
โครงการวิจัยรวมกัน
ระหวางสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และ
สหกรณการเกษตรสารภี
โชคชัย จํากัด

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน

ผูอํานวยการ /
เจาหนาที่ ชสอ.

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมหารือรวมกับ
แกนนําชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยเกี่ยวกับความ
รวมมือในการจัดอบรม

โครงการจัด
อบรมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงใน
เครดิตยูเนี่ยน

ประชุมผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการอบรมของ
ชสค.

ผูอํานวยการ/
ผูทรงคุณวุฒิ

3

หอง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ดวยและไดเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการจัด
ฝกอบรม

22/2/53

โครงการ
สัมมนาหัวขอ
100 ป การ
สหกรณไทย :
อดีต ปจจุบัน
และอนาคตที่ทา
ทาย

ประชุมสัมมนาวิชาการ

หนวยงานใน
ขบวนการ
สหกรณ/นิสิตที่
สนใจ

60

อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร
มก.

มีการจัดสัมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันในขวนการ
สหกรณ

23/2/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”

รายงานความกาวหนา
และ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ

ผูอํานวยการ/
ผูทรงคุณวุฒิ/
ทีมวิจัย

26

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา จํานวน 2
โครงการ คือ
1. โครงการวิจัยเครือขาย
กลุมธุรกิจสวนสาม
พราน
2. โครงการวิจัยพัฒนา
ตนแบบสหกรณเชิง

ลําดับ
ที่
96

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

10/2/53

โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณกับ
สหกรณ
การเกษตรสารภี
โชคชัย จํากัด

ประชุมหารือดําเนินการ
โครงการวิจัย

97

18/2/53

โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณกับ
ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย
จํากัด

98

19/2/53

99

100

สถานที่

ผลลัพธ

1-25

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
คุณคา : บานคาย
และนําเสนอ (ราง)
รายงานฉบับสมบูรณ
จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคายางพารา

101

25/2/53

102

4/3/53

103

31/3/53

104

7/4/53

105

1011/4/53

106

21/4/53

โครงการ
ฝกอบรม
หลักสูตร ผูนํา
การเปลี่ยน
แปลงในเครดิต
ยูเนี่ยน
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา
โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ
โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย
ระยะที่ 2
โครงการฝก
อบรมหลักสูตร
ผูนําการเปลี่ยน
แปลงในเครดิต
ยูเนี่ยน
โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ

หารือความรวมมือใน
การจัดทําโครงการ

ผูอํานวยการ /
ผูนํา ชสค.

4

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

หารือความกาวหนาใน
การจัดทําโครงการผูนํา
ในเครดิตยูเนี่ยน

ประชุมหารือการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ
และการนําเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประชุมหารือติดตามการ
ดําเนินงานวารสารฅน
สหกรณ ฉบับที่ 7 และ
การจัดทําเว็บไซต
สถาบัน
รวมประชุม
คณะกรรมการเครือขาย
ติดตามความกาวหนา

ผูประสานงาน/
หัวหนาทีมวิจัย

3

หอง 204 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

เตรียมขั้นตอนในการ
นําเสนอรายงายฉบับ
สมบูรณตอผูทรงคุณวุฒิ

คณะทํางานฯ

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผูประสานงาน /
คณะกรรมการ
เครือขาย

25

สหกรณ
การเกษตรพิมาย

ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดทําวารสารฅน
สหกรณ ฉบับที่ 8 และ
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซต
ไดมีการประชุมหารือ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง

เชื่อมโยงเครือขายกับ
ผูนํา ชสค.

เจาหนาที่ ชสค.

41

จ.สุราษฎรธานี

หารือความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร

คณะทํางานฯ

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผูอํานวยการเปนวิทยากร
บรรยายในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูนํา
การเปลี่ยนแปลงใน
เครดิตยูเนี่ยน
รายงานความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร และ
จัดหาผูสนับสนุนการ
พิมพวารสาร และได
ปรับแกเว็บไซตตามที่
ประชุมเรียบรอยแลว

1-26

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
กลุม
เปาหมาย
ผูประสานงาน /
ทีมวิจัย

จํานวน
ผูเขารวม

3

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ใหมีการปรับแก
แบบสอบถามเพื่อจัดเก็บ
ฐานขอมูล

ประชุมหารือรายละเอียด
ใน MOU

ผูอํานวยการฯ /
ผูนํา ACCU

4

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมหารือรายละเอียด
ขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง CAI และ ACCU

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ
โครงการความ
รวมมือกับกรม
สงเสริมสหกรณ

จัดประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณ

ผูนําในชุมนุม
สหกรณเครดิตยู
เนี่ยนแหง
ประเทศไทย
จํากัด
ผูอํานวยการ /
ผูเชี่ยวชาญ

500

หองศรีวรา แกรนด
บอลรูม โรงแรม
ทาวนอินทาวน
กรุงเทพฯ

มีผูสนใจสมัครสมาชิก
วารสาร 1 ป 7 ราย
จําหนายฉบับที่ 7 จํานวน
1 เลม

3

หอง 212 ชั้น 2
อาคารววิจัยและ
พัฒนา มก.

ประชุมเพื่อชี้แจงการเปน
วิทยากรบรรยายกลุมยอย
ในการจัดฝกอบรม
โครงการ PAR

7/5/53

เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ

ประชุมผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ

ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ

7

ศาลาริมน้ํา
ณ โรงแรมสวน
สามพราน

ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย
และใหขอคิดเห็น

112

10/5/53

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถอดบทเรียนรวมกัน

นักวิจัย/
กรรมการ
สหกรณ

15

สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด

ตกผลึกความคิดจากการ
ทํางานวิจัยในชวงเวลา 1
ป ของการดําเนินการวิจัย
รวมกัน

113

13/5/53

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร

ผูประสานงาน /
นักวิจัย

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

เตรียมการนําเสนอ ราง
รายงานฉบับสมบูรณ

114

13/5/53

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา

ประชุมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการนําเสนอ
(ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ
ประชุมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการนําเสนอ
ขอเสนอโครงการ

ผูประสานงาน /
นักวิจัย

5

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

เตรียมการนําเสนอ
ขอเสนอโครงการ

ลําดับ
ที่
107

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

22/4/53

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาในการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย
หลังการรายงาน
ความกาวหนา

108

23/4/53

โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด
โครงการความ
รวมมือกับ
ACCU

109

23-24
/4/53

110

27/4/53

111

ประชุมหารือการดําเนิน
โครงการอบรม PAR

สถานที่

ผลลัพธ

1-27

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
115

116

ว.ด.ป.

โครงการ

14/5/53

ชุดโครงการ
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม”
31/5/53 โครงการ
– 1/6/53 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม

จํานวน
กลุม
ผู
เขารวม
เปาหมาย
นําเสนอ (ราง) รายงาน
ผูประสานงาน /
29
ฉบับสมบูรณโครงการ
ผูทรงคุณวุฒิ /
วิจัยเครือขายคุณคากาแฟ นักวิจัย /
ชุมพร และนําเสนอ
เจาหนาที่
ขอเสนอโครงการวิจัย
สถาบันฯ
เครือขายคุณคายางพารา
จัดฝกอบรมการวิจัยเชิง ผูอํานวยการ
106
ปฏิบัติการแบบมีสวน
สถาบันวิชาการ
รวม
ดานสหกรณ /
ผูเชี่ยวชาญกรม
สงเสริมสหกรณ
/ เจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ
/ เจาหนาที่
สงเสริม
สหกรณ/
เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

กิจกรรม

สถานที่

ผลลัพธ

หอง 601 ชั้น 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

ผูทรงคุณวุฒิไดให
คําแนะนําในการจัดทํา
รายงาน และเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางการ
จัดทําการวิจัย

หองประชุมชลาลัย
โรงแรมชลจันทร
จังหวัดชลบุรี

- มีการรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
จัดทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพื่อใหเขามาอยูใน
วิถีชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณ
- ไดมีการเรียนรู
กระบวนการการจัดทํา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม และทํา
ตัวอยางขอเสนอโครงการ
โดยแบงเปน 4 กลุม
- มีการรายงานผลในการ
ดําเนินการโครงการใน
ระยะเวลาที่ผานมา และ
ผูประสานงานไดมอบ
หมายใหคุณณฐนนท
ดําเนินการทําแผนที่
(Mapping)
- นัดจัดประชุมเพื่อ
สอบถามความตองการ
ของกลุมเกษตรอินทรีย
ในวันอังคารที่ 22
มิถุนายน 2553
ไดมีการประชาสัมพันธ
เพื่อรณรงคสมัครสมาชิก
วารสารฅนนสหกรณ
สมัครสมาชิก จํานวน 2
ราย และตออายุสมาชิก
จํานวน 4 ราย

117

10/6/53

โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินการโครงการวิจัย

ผูประสานงาน /
นักวิจัย /
ผูบริหาร
โรงแรมสวน
สามพราน /
เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

7

หอง 212 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

118

12/6/53

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ

จัดประชาสัมพันธเพื่อ
การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ

ผูนําชุมนุม
สหกรณออม
ทรัพย

53

หองรอยัล จูบิลี่
บอลรูม อาคารชา
เลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและ
ประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี

1-28

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
จํานวน
กลุม
สถานที่
ผู
เขารวม
เปาหมาย
ผอ.สถาบันฯ/ตัว
4
สถาบันวิชาการ
แทนบ.อดัมสฯ/
ดานสหกรณ มก.
จนท.สถาบันฯ

ลําดับ
ที่
119

15/6/53

โครงการ
ประชุมสรุปผลการ
สงเสริมการผลิต ดําเนินการโครงการ
เมล็ดพันธุ
อินทรีย

120

16/6/53

โครงการการ
สรางเกษตรกร
รุนใหมฯ

ใหขอแนะนําการ
ดําเนินการโครงการแก
ตัวแทน สกว.ฝาย 1

ผอ.สถาบันฯ/
ตัวแทนสกว.
ฝาย 1 / จนท.
สถาบันฯ

4

สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มก.

121

18/6/53

ประชุมหารือการจัดทํา
โครงการฯ ครั้งที่ 1/2553

ผูทรงคุณวุฒิ /
เจาหนาที่
สถาบันฯ

6

หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก.

120

22/6/53

โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ
ที่มีคุณคาและ
สหกรณที่มี
คุณคา
โครงการกลุม
ธุรกิจสวนสาม
พราน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมเกษตรกรผูปลูก
อินทรีย

ผอ.สถาบันฯ/
ผูบริหารและ
จนท.โรงแรม
สวนสามพราน/
กลุมเกษตรกร/
จนท.สถาบันฯ

30

โรงแรมสวนสาม
พราน

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

ผลลัพธ
- สรุปผลการดําเนินการ
โครงการในปที่
- การขยายผลในปที่ 2
ในการสงเสริมเมล็ด
พันธุแตงกวา และถั่ว
- แนวทางการดําเนินการ
โครงการฯ
- นัดหมายประชุม 7 ก.ค.
53 เพื่อวางกรอบการ
ดําเนินการโครงการ
ความรวมมือ
- แผนการดําเนินการ
โครงการ
- กลุมเปาหมายสําหรับ
การจัดสงประชาสัมพันธ
- โลรางวัล
- แนวทางการแกปญหา
ของกลุมเกษตรกร
- อุดมกรณรวม ไดแก
1) เชื่อมั่นในเกษตร
อินทรีย 2) หวงใย
ผูบริโภค 3) เห็นชอบ
แนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 4) เชื่อมั่นในการ
พึ่งพาและรวมมือกัน
- ปณิธานรวม “ภาคีทุก
คนตองเขาใจและเขาถึง
เกษตรอินทรีย โดยมี
สวนสามพรานเปนเสา
หลักในการใหความรู
และปญญาไปสูความกิน
ดี อยูดี มีความสุขถวน
หนา
- นัดประชุมครั้งตอไป
ในวันที่ 12 ก.ค. 53 เพื่อ
จัดทําแผนธุรกิจ
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ลําดับ
ที่
122

ว.ด.ป.

โครงการ

23/6/53

โครงการ
เครือขายกลุม
ผูผ ลิตผัก ผลไม

กิจกรรม
ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินการ
โครงการ

กลุม
เปาหมาย
ผอ.สถาบันฯ/
ผูบริหาร/จนท.
บริษัทดอนเมือง
พัฒนา จก./
จนท.สถาบันฯ

จํานวน
ผูเขารวม

5

สถานที่
บริษัทดอนเมือง
พัฒนา จํากัด

ผลลัพธ
- แนวทางการดําเนินการ
โครงการ
- แนวทางขอตกลงความ
รวมมือระหวางตลาด
กลางสี่มุมเมือง และ
สว.สก.
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เนื้อหาสาระที่นําเสนอในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 1-7
¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 1 : ปฐมฤกษ (กันยายน-พฤศจิกายน 2551)

2-1

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2551-กุมภาพันธ 2552)

2-2

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 3 (มีนาคม-พฤษภาคม 2552)

2-3

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 4 (มิถุนายน-สิงหาคม 2552)

2-4

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 5 (กันยายน-พฤศจิกายน 2552)

2-5

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 6 (ธันวาคม 2552-กุมภาพันธ 2553)

2-6

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 7 (มีนาคม – พฤษภาคม 2553)

2-7

¾ เนื้อหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 8 (มิถุนายน - สิงหาคม 2553)

2-8

ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ....เพือ่ การพัฒนาการสหกรณ
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y หนังสือเลมเขียนขึ้นเพื่อจุดมุงหมาย 3 ประการคือ ประการ
แรก เพื่อการสรางความเขาใจในเรื่องความสําคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแกผูที่ตองการริเริ่มการทําวิจัย
ประการที่สอง เพื่อสรางความรู ความเขาใจในกรอบคิดและ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประการที่สาม
เพื่อปูพื้นฐานในเรื่องทักษะการบริหารจัดการงานวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ

คูมือผูนําสหกรณที่มีคุณคา
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาประกอบไปดวยกรอบคิดและแนวทางการ
สหกรณเปดตํานานความคิด สายธารแหงคุณคา
จากอดีตสูปจจุบันกรอบคิดและหลักการ กรอบ
ทิศทางการพัฒนาสหกรณไทยในปจจุบัน ผูนํา
สหกรณที่มีคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ และชุด
ความรูตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหา
เพิ่มเติมในเรื่องของขอคิดสําหรับนักสหกรณที่มี
คุณคา และแผนงานการนําคุณคาสูสหกรณ

3-1

ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาสาระประกอบดวยการปรับกระบวนทัศนดานการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดทํา แผนที่ กลยุทธ การจัดทํา
แผนปฏิบัติ 100 วัน สูการเปลี่ยนแปลงในสหกรณและการ
ดําเนินการและการประเมินผล รวมทั้งตัวอยางของการจัดทํา
รายงาน

คูมือการจัดทําแผนกลยุทธเพื่อสรางความเขมแข็งของ
สหกรณ
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เปนหนังสือคูมือสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ
ของสหกรณ ภายใตกระบวนการมีสวนรวม และ
คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยให
การวางแผนกลยุทธสําหรับสหกรณซึ่งจะนําไปใชใน
การบริหารจัดการสหกรณมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับศักยภาพและความพรอมในทุกสวนที่
เกี่ยวของ

3-2

ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ

คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาสาระประกอบดวยวิธีการวางแผนของกิจการในมิติ
ของการพิจารณาปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ของกิจการ เพื่อใหไดทราบถึงผลกระทบที่เปนทั้งเชิงบวกและ
ลบ เพื่อนําไปสูการดําเนินการอยางมีแบบแผนและชัดเจน

คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาประกอบดวยการทําความเขาใจถึงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกอนลงมือปฏิบัติ การ
ออกแบบวิจัยเพื่อกําหนดแผนที่ทางเดินสําหรับการ
วิจัยสูความสําเร็จ และการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยสูความสําเร็จและมีคุณคา นอกจากนี้
ยังประกอบดวยตัวอยางขอเสนอโครงการ จํานวน 6
โครงการ

3-3

ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ

การจัดการสหกรณออมทรัพย
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เป น หนั งสื อที่ เ ต็ มไปด วยความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ
สหกรณออมทรัพย การจัดการ โครงสรางองคการ
การจัดการบุคคล การบริหารการเงินใน รายงานทาง
การเงินและการวิเคราะหงบการเงิน ระบบบัญชีและ
วิธีการบันทึกบัญชี ระบบงาน เทคโนโลยี ที่นํามาใช
ในระบบงาน และการควบคุมภายใน การจัดการ
เชิงกลยุทธในสหกรณออมทรัพย

แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาสาระที่สรุปและสังเคราะหจากทีมงานวิจัยในจังหวัด
ใน 9 พื้ น ที่ ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งใหม ลํ า พู น เลย ขอนแก น
สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สงขลา และ ตรัง ภายใตกรอบ
แนวคิ ด “การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยพั น ธมิ ต ร”เพื่ อ เป น แนว
ทางการเชื่ อ มโยงและการพั ฒ นาเครื อ ข า ยในแนวทางที่ จ ะ
กอให เกิด ความเข ม แข็งและยั่ งยื น ทั้ งในสว นของเครือข าย
พันธมิตรและองคกรที่เปนสมาชิกเครือขาย ฯ

3-4

ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ

คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาสาระที่นาจะเปนประโยชนตอในการนํา
ไปประยุกตในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณของ
ผูบริหารและฝายจัดการสหกรณ ตลอดจนผูที่สนใจ
ซึ่งจะเปนการชวยสนับสนุนพัฒนาขบวนการ
สหกรณ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ผูเขียนไดประยุกตจาก
ทฤษฎีและประสบการณในการจัดทําแผนกลยุทธทั้ง
ในสหกรณภาครัฐ ภาคเอกชน มาเขียนในลักษณะที่
อานเขาใจงายและนําไปใชไดโดยตรง

คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตร
สูการปฏิบัติ
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
y เนื้อหาเนนการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผนรวมของ
กิจการสหกรณที่ครอบคลุมการบริหารจัดการในมิติดาน
การเงิน การตลาด กระบวนการภายในและการเรียนรู อันจะ
นําไปสูการบริหารจัดการอยางบูรณาการ และการบรรลุ
เปาหมายแหงความสําเร็จของสหกรณและการสนองความ
ตองการของสมาชิกภายใตภาวการณแขงขัน
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ
เอกสารประกอบการบรรยาย:
โครงการผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ;หลักสูตร
“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ”
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ
y เนื้อหาประกอบไปดวย ชุดความรูในหลายดานทั้ง
ดานการพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการ การพัฒนา
ทักษะ และประสบการณ ตลอดจนการจัดการความรู
ดานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย สําหรับ
ผูที่สนใจที่จะพัฒนาความรูไปสูการเปนผูชํานาญการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

เอกสารเผยแพร
ภายใตชุดความรู
การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา
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ตัวอยางหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือ
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