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(a)

บทสรุปผูบริหาร 
 

 โครงการการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในครั้ง
น้ีเปนไปตามแนวนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ ที่มีวัตถุประสงคในการใหความรู และฝกทักษะ
เกี่ยวกับ PAR แกบุคลากรในตําแหนงนักวิชาการและเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ เพ่ือนําไปใชประโยชน
ในการสงเสริมสหกรณภายใตความรับผิดชอบ 
 
 การจัดเวทีเรียนรูผูเขารวมเวที ซ่ึงประกอบดวย การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรูดาน PAR 
และการฝกทักษะดวยการระดมความคิด และเขียนขอเสนอโครงการวิจัยภายใตทีมวิทยากรนั้น ทําใหทราบ
ถึงปญหาและขอจํากัดในการทํางานสงเสริมสหกรณ ซ่ึงที่สําคัญ คือ สหกรณไมคอยใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่สงเสริม ขาดความรูเรื่องการวิจัย และบางสวนไมไดรับความเชื่อถือไววางใจจากสหกรณ ซ่ึงผูเขา
รับการอบรมสวนใหญมีความเห็นวา PAR จะชวยใหเกิดบรรยากาศและกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง
คน 3 ฝาย ไดแก นักวิจัย นักพัฒนา และกลุมเปาหมายในการสงเสริมสหกรณ ซ่ึงจะชวยแกปญหา / 
ขอจํากัดที่มีอยู อีกทั้งยังจะชวยยกระดับการพัฒนางานสหกรณไปในทิศทางที่เหมาะสมอีกดวย 
 
 ผลการสํารวจทุนความรูและประสบการณดานการวิจัยของผูเขารับการอบรมนั้น พบวา 
สวนใหญรอยละ 75 มีประสบการณงานวิจัยท่ัวไป ผูมีประสบการณ PAR มีเพียงรอยละ 9 และสวนใหญ
รอยละ 85 มีความสนใจที่จะทําวิจัย PAR โดยไดเสนอประเด็นการวิจัยที่นาสนใจหลายประเด็น ไดแก 
การมีสวนรวมของสมาชิกในธุรกิจสหกรณ การพัฒนาสหกรณใหเขมแข็ง การเชื่อมโยงเครือขาย การ
สรางจิตวิญญาณการเปนนักสงเสริมสหกรณ ฯลฯ 
 
 การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเรื่อง PAR โดยใชแบบลิเคิรท สเกล พบวา ระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายดานการวิจัยและ PAR ของกรมสงเสริมสหกรณอยูในระดับเห็นดวย โดยมี
ขอเสนอสําหรับมาตรการในการสนับสนุนให PAR สามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมที่สําคัญ 
ไดแก การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และการใหความรูและการฝก
ทักษะเกี่ยวกับ PAR แกบุคลากรอยางทั่วถึง 
 
 ผลการระดมความคิดในการประชุมกลุมยอย 4 กลุม ไดเปนขอเสนอโครงการวิจัย 4 
โครงการ เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการพัฒนาการสหกรณภายใตปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม
และการเปดเสรีทางการคา ซ่ึงสหกรณตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงอยางทาทายในปจจุบัน ทีมท่ี
ปรึกษาจึงไดมีขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมการเรียนรู PAR บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือ



 

 

(b)

นําไปสูการสรางจิตสํานึก PAR ในวิถีการทํางานสงเสริมสหกรณ โดยมีมาตรการที่สําคัญ 4 ประการ 
ไดแก การกําหนดเปนนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ การกําหนดมาตรการที่จะกระตุนใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญ เขาใจและเขาถึง PAR เพ่ือนําไปใชในวิถีการทํางาน การกําหนดแผนงานและผูรับผิดชอบ
การขับเคล่ือนสูเปาหมายทั้งระยะสั้น กลางและยาว และการสนับสนุนการสรางเครือขายพันธมิตรกับ
สถาบันการศึกษา ในการขับเคล่ือน PAR เพ่ือการเรียนรูและพัฒนาสหกรณไปพรอมๆ กัน  
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บทที่ 1 
 

โครงการการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณ ไดจัดทํายุทธศาสตรแผนงานวิจัยและพัฒนากรมสงเสริมสหกรณ 
ป 2553 – 2555 เพ่ือเปนแนวทางในการยกระดับการพัฒนาการสหกรณและกลุมเกษตรกรดวยระบบวิจัย
และพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 17 กลยุทธ 6 แผนงานวิจัย และโครงการวิจัย 21 โครงการ โดย
ในปงบประมาณ 2553 จะดําเนินการ 10 โครงการวิจัย โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) 
เปนโครงการหนึ่งที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ 2553 ตามยุทธศาสตรเสริมสรางบุคลากร                
กรมสงเสริมสหกรณใหเห็นคุณคาการวิจัยและพัฒนาและนําผลการวิจัยไปใช ซึ่งในปแรกเปนการสราง
หัวหนาทีมงานในแตละจังหวัดพรอมกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของหนวยงานสวนกลาง รวมทั้งส้ิน
ประมาณ 120 คน เพ่ือใหมีความรูเขาใจในเรื่องบทบาทและความสําคัญของการวิจัยแบบมีสวนรวม การ
ฝกปฏิบัติการทําวิจัย การสรางแนวคิดในการขับเคลื่อนการดําเนินการทั้งในปปจจุบัน และในปตอๆ ไป 
อยางเปนระบบ 
 กรมส ง เ ส ริ มสหกรณ ได พิ จ า รณาแล ว เ ห็นว า  สถาบั นวิ ช า ก า รด า นสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่จัดต้ังขึ้นมาเพื่อพัฒนางานดานวิชาการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และมติคณะรัฐมนตรี มีการทํางานรวมกับกรมสงเสริม
สหกรณ หนวยงานที่เกี่ยวของกับสหกรณและขบวนการสหกรณ / กลุมเกษตรกร มาเปนระยะเวลานาน 
ไดทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมสหกรณมาอยางตอเน่ือง ถือไดวามี
ประสบการณและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี จึงขอความรวมมือมาเพ่ือขอใหเปนผูดําเนินการ
จัดอบรมใหแกขาราชการกลุมเปาหมายของกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 120 คน เพ่ือบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรแผนงานวิจัยและพัฒนาของกรมสงเสริมสหกรณ ในดานการเสริมสรางบุคลากรใหเห็นคุณคา
การวิจัยและพัฒนาและการนําไปใชประโยชน 
 

1.2  วัตถุประสงค 
 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาวิธีการแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริม
สหกรณ 
 1.2.2  เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณใหมีความรู ความเขาใจ 
และทักษะสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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1.3  เปาหมายโครงการ 
 

 ใหบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณที่ เ ก่ียวของสามารถใชเปนแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นําไปสูการปฏิบัติไดจริงและเห็นผล 
 

1.4  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  

 1.4.1  บุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณไดรับองคความรูในแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมมากขึ้น 
 1.4.2  ผลงานจากโครงการนี้ สามารถนําไปขยายผลสําเร็จใชงานในองคกรได 
 

1.5  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

 1.5.1  ผลผลิต (Output) รายงานการศึกษาที่มีขอเสนอแนะแนวทาง วิธีการการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 1.5.2  ผลลัพธ (Outcome) บุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณในสังกัดสวนกลางและสวน
ภูมิภาคเขาใจแนวทางและวิธีปฏิบัติ สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.6  วิธีการดําเนินการโครงการ 
 

 การดําเนินการโครงการจะประกอบไปดวย การดําเนินการเก็บขอมูลสํารวจ การรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหผล และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
 1.6.1  การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือใชประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 1.6.2  การประสานงานและเตรียมการสําหรับการประชุมกลุมยอยรวมกบัวิทยากรประจํากลุม 
 1.6.3  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สําหรับกลุมเปาหมาย 120 คน ระยะเวลา 2 วัน 
 1.6.4  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประสบการณ ความสนใจ และขอเสนอโครงการวิจัยท่ี
กรมสงเสริมสหกรณควรดําเนินการ 
 1.6.5  การจัดทํารายงานสรุป “แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” จํานวน 2 
ฉบับ พรอม CD 1 แผน 
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1.7  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
 

 ระยะเวลา 2 เดือน หรือ  60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจาง 
 
 

กิจกรรม 

เดือนที่ 1 เดือนท่ี 2 

สัปดาห สัปดาห 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. จัดจางที่ปรึกษาและที่ปรึกษานําเสนอ  
    Inception Report 

        

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ         
3. นําเสนอรายงานฉบับราง         
4. นําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ         
 



บทที่ 2 
 

รายงานสรุปการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 การดําเนินการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเปนภารกิจสวนหน่ึงของโครงการ ซ่ึงได
ดําเนินการระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมชลจันทร รีสอรท จังหวัดชลบุรี มี
รายละเอียดดังน้ี 
 

2.1  กําหนดการฝกอบรม และผูเขารับการฝกอบรม 
 

 แผนการฝกอบรมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาโครงการ ซ่ึงมีผูเขารับการฝกอบรม 
จํานวนทั้งส้ิน 120 คน (รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ภาคผนวกที่ 4) 
 

วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

08.00-09.30 น. ลงทะเบียน  และพักรับประทานอาหารวาง 
09.30-10.00 น. ประธานพิธีเปด  

: โดย รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  (นายจิตรกร  สามประดษิฐ) 
10.00-12.00 น. การบรรยายหัวขอ “ความจําเปนของการวิจัยและพัฒนาและการวิจัยแบบมีสวนรวม” 

: โดย ดร.สีลาภรณ   บัวสาย : รองผูอํานวยการสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. การบรรยายหัวขอ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : รูปแบบ กระบวนการและการนําไปใชประโยชนในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ” 

: โดย รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท : ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
16.30-18.30 น. การประชมุเชิงปฏิบัติการกลุมยอย 4 กลุม “กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัการ :  จะริเร่ิมและดําเนินการอยางไร?” 

- วิทยากรประจาํกลุม 1 : ผศ.ดร.อานนท  ผกากรอง  และน.ส.ณัฐพร  ชโลธร 
- วิทยากรประจาํกลุม 2 : ดร.ธวิช  สุดสาคร  และน.ส.สายสดุา  ศรีอุไร 
- วิทยากรประจาํกลุม 3 : ผศ.ดร.วชัรินทร  สายสาระ  และน.ส.ผสุดี  กลิ่นเกษร 
- วิทยากรประจาํกลุม 4 : ผศ.ณรงคศักดิ์  จกัรกรณ  และน.ส.ธราภรณ  ศรีงาม 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 

08.30-12.00 น. การประชมุเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการวิจัยเชิงปฏบัิติการ :  จะริเร่ิมและดําเนินการอยางไร?” (ตอ) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. นําเสนอตัวแบบการดําเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมสีวนรวมกลุม 1-4 และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู 

: โดย วิทยากรสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
16.00-16.30 น. พิธีปด และเดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ 
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2.2  สรุปสาระสําคัญจากการประชุม 
 

 ในท่ีน้ีจะกลาวถึงสาระสําคัญจากการประชุม ดังตอไปน้ี  
 

 2.2.1  การบรรยายพิเศษ “ความจําเปนของการวิจัยและพัฒนาและการวิจัยแบบมีสวนรวม” 
โดยรองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สกว. สรุปไดดังน้ี 
 

  การนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชในหนวยงานสหกรณ สามารถชวย
พัฒนาชุมชนได เน่ืองจากสมาชิกซ่ึงก็คือ ประชาคมในชุมชนเปนผูที่รูปญหาที่แทจริง รูความตองการและ
ศักยภาพของตนเองดี แตคนในชุมชนยังขาดกระบวนการคิดที่เชื่อมโยง รูปญหาแตไมรูวิธีการแกไข อาทิ 
ปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ถาเกษตรกรรวมกลุมกันจะกอใหเกิดอํานาจการตอรอง 
ท้ังน้ีตองมีความรูควบคูไปดวย เน่ืองจากพอคามีความสามารถดานการบริหารจัดการที่ดีกวาเกษตรกร 
โดยส่ิงที่สงผลตอความสามารถในการบริหารจัดการ มี 3 สวน ไดแก เครือขาย ความรูและเงิน การ
นํามาใชกับงานสหกรณ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: PAR ซ่ึงมีนักวิจัยรวมกับ
ชาวบาน เปนการเรียนรูรวมกันบนพื้นฐานการปฏิบัติงานรวมกัน และเปนแนวทางการแกไขปญหา
รวมกัน โดยตองประกอบดวยเจาของปญหาและคนนอก คือ นักวิจัยตองมีความรูมากกวาเจาของปญหา 
เพ่ือกอใหเกิดพลังการแกปญหามากขึ้น 
  โจทยสําคัญของการวิจัยในปจจุบันและอนาคต คือ การศึกษาแนวทางการแกปญหา
การดําเนินธุรกิจภายใตนโยบายเปดเสรีการคา โดยโจทยที่ทาทาย คือ ทางเลือกของเกษตรกรควรเปน
อยางไรภายใตระบบการคาเสรี เกษตรกรยังขาดอะไร มีชองทางและโอกาสอะไรบาง คําถามนี้ควรเปน
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพราะอยูในสถานการณที่ผูเก่ียวของจะตองมาเรียนรูรวมกันเพ่ือคนหา
คําถามไปใชพัฒนา เชน ชุดโครงการสหกรณที่ดําเนินการอยู ไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา 
ท่ีมุงคนหาคําตอบวาทําอยางไรเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงจะมีอาชีพอยางยั่งยืน โดยมีสหกรณ
การเกษตรเปนชองทางการตลาดให หรือโจทยวิจัยโครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ซ่ึง
มีสหกรณการเกษตร 16 แหง มาเรียนรูรวมกันท่ีจะพัฒนาใหเปนระบบธุรกิจสหกรณเกี่ยวกับการพัฒนา
โซอุปทานขาวหอมมะลิไทย 
  วิธีการออกแบบและสรางเครื่องมือในงานวิจัยสหกรณน้ัน สวนใหญจะใชความรู
หลายๆ ดาน ไดแก เศรษฐศาสตรสหกรณ บริหารธุรกิจ การตลาด ในเรื่อง Value chain, Demand, Supply 
โดยเสริมดวยแนวคิดดานสังคมควบคูไป อาทิ ชุดความรูชุมชนเขมแข็ง คําวาชุมชนเขมแข็งก็นาจะเปน
เปาหมายของงานสหกรณดวย  ดังน้ันงานสหกรณจึงมีเปาหมายทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม                   
ในขณะเดียวกัน ดานเทคโนโลยีก็มีความสําคัญ ไดแก การนําเทคโนโลยีมาจัดการขอมูล ดานการตลาด 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงในลักษณะนี้นักวิจัยที่มาจากผูประกอบการ นักธุรกิจ นักวิชาการก็เปน
ส่ิงจําเปน 
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 2.2.2  การบรรยายหัวขอ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: รูปแบบ กระบวนการ 
และการนําไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ” โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
ผูอํานวยการสถาบันวาการดานสหกรณ สรุปเนื้อหาสาระไดดังน้ี (เอกสารฉบับสมบูรณดูไดจาก
ภาคผนวกที่ 1) 
 

    ความหมาย :  
 

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบของการวิจัยที่ตางไปจาก
งานวิจัยโดยท่ัวๆ ไป ซ่ึงไดพัฒนามาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการพัฒนาแบบมี
สวนรวม (Participatory Development) โดยกลุมนักวิชาการที่ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม มีความคิดวา องคความรู ที่มาจากการวิจัยที่ผูกขาดโดยนักวิจัยเปนผูคิดและออกแบบวิธีวิจัยเองนั้น        
มีขอจํากัดมากขึ้น และกอใหเกิดชองวางระหวางความรูกับการปฏิบัติมากขึ้น ดังน้ัน จึงเกิดการผสมผสาน
แนวคิดและแนวทางการวิจัยที่เปนความลงตัวของกระบวนการที่ไมมีรูปแบบตายตัว ไมมีสูตรสําเร็จ แต
ตองมีวิธีการที่เปดกวางและยืดหยุนโดยเร่ิมตนจากผูคนที่รอบรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง และนําไปสู
การพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติที่มีอยูแลวใหเกิดความรูใหมรวมกัน ในที่น้ีจะไดนําเอา
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผูรูไดกลาวไวในเอกสารวิชาการตางๆ ดังน้ี 
   1)  Whyte (1991, 20) : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการที่
ผูคนจํานวนหนึ่งในองคกรหรือชุมชน เขามารวมศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกันกับนักวิจัย ผาน
กระบวนการวิจัยต้ังแตตนจนกระทั่งเสร็จส้ินการเสนอผล และการอภิปรายผลการวิจัย เปนการเริ่มตน
ของผูคนที่อยูกับปญหา คนหาปญหาที่ตนเองมีอยูรวมกับนักวิชาการ จึงเปนกระบวนการที่ผูคนในองคกร
หรือชุมชนมิใชผูถูกกระทํา แตเปนผูกระทําการที่มีสวนรวมอยางกระตือรือรนและมีอํานาจหนาที่รวมกัน
ในการวิจัย 
   2)  อุทัย ดุลยเกษม (2536, 89) : เปนรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนซึ่งเคยเปน
ประชากรวิจัย กลับบทบาทมาเปนผูรวมในการทําวิจัย โดยเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการวิจัย 
   3)  นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544, 61-62) : เปนกลยุทธที่สะทอนใหเห็นถึงการ
เดินทางไปสูการพัฒนา (Journey of Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูไปสูส่ิงที่
สามารถเปนไปได ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม โดยหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอยูที่
กระบวนการวิจัย ซ่ึงในแนวทางความรวมมือ (Collaborative Approach) ระหวางนักวิจัย กลุมผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ทั้งน้ีกระบวนการวิจัยจะตองเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระและสงเสริม
คุณคาของชีวิต และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะเขารวมสังเกต  ตรวจสอบสภาพการณตางๆ สะทอน
ความคิดความตองการจากทรัพยากรที่มีอยู อุปสรรค และปญหาที่ปรากฏอยู ตรวจสอบทางเลือกที่เปนไป
ได และมีการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกไปสูการเปล่ียนแปลงใหม 
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   4)  จุฑาทิพย ภัทราวาท (2552, 6) : เปนรูปแบบของการวิจัยที่บุคคลที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยไดมีสวนรวมในกิจกรรมการวิจัย ทั้งรวมคิด รวมปฏิบัติในทุกขั้นตอน อันประกอบดวย การ
กําหนดประเด็นปญหาการวิจัย การเก็บขอมูล การสรุปผลการวิจัย และการนําไปใชแกปญหาหรือสราง
การเปล่ียนแปลงในสังคมโดยตรง 
 

    หลักการ : 
 

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยที่ผสมผสานดวย
กระบวนการคนควา (Investigation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) และการปฏิบัติการ 
(Action) เพ่ือใหกลุมเปาหมายในการวิจัย (Unit of analysis) ไดมีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจ 
และหาความรู แนวทางใหมในการแกปญหารวมกัน โดยตองใหความสําคัญกับหลักการพึ่งพาตนเอง การ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ความเคารพตอภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่นและทุนทางสังคมที่มีอยู 
การปลดปลอยความคิดอยางมีอิสระ และการยกระดับความรูในแนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน โดย
รูปแบบของการวิจัยท่ีผสมผสานดวยกระบวนการตามหลักการดังกลาว ยอมจะนําไปสูผลผลิตงานวิจัยที่
เปนความรูใหมหรือแนวทางใหมในการแกปญหา ซ่ึงจะเปนมุมมองที่แตกตางไปจากความคิดแบบเดิม 
 

    การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูการเปลี่ยนแปลง 
 

    การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวย การดําเนินการ 8 ขั้นตอน โดยเริ่มตนจากการศึกษาสถานการณและการกําหนดประเด็น
ปญหาของชุมชน ผูนําองคกร / สถาบัน ที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัย (รูปที่ 2.1) 
  

 
 

รูปที่ 2.1  การขับเคล่ือนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูการปฏิบัติ 
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    เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 

    1)  เทคนิคการสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion)  
    2)  เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence-
       Control: AIC)  
    3)  เทคนิคการประชุมระดมความคิดเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน (Future Search 
      Conference: F.S.C.)  
    4)  แผนที่ความคิด (Mind Map)  
    5)  เทคนิคการประเมินสถานการณอยางมีสวนรวม (Participatory Rapid  
           Appraisal: PRA)  
    6)  การทําแผนที่อยางมีสวนรวม (Participatory Mapping)  
    7)  แผนภูมิการวิเคราะห  
    8)  การสัมภาษณ 
    9)  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
    10)  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  
    11)  เวทีสังเคราะห /ถอดบทเรียน 
    12)  การจัดทําแผนที่กลยุทธ  
 
 

    ชุดความรูท่ีใชในการวิจัย  ไดใชชุดความรูตางๆ ดังน้ี 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.2  ชุดความรูที่เกี่ยวของท่ีนํามาใชในการวิจัยภายใตชุดโครงการ 
 



 9

 

    การบริหารจัดการ PAR 
 

   ระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสะทอนใหเห็นกระบวนการวิจัยที่
เช่ือมโยงระหวางขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน ดังรูปท่ี 2.3 
 

 
 

รูปที่ 2.3 ระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

    สรุป : การวิจัยแบบ PAR ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว แตมีกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและ
กระบวนการปฏิบัติที่นําไปสูการเรียนรูรวมกันของนักวิจัย นักพัฒนาและกลุมเปาหมาย ซ่ึงถือไดวาเปน
เคร่ืองมือการพัฒนาที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานสงเสริมสหกรณไดเปนอยางด ี
 

  2 . 2 . 3  สรุปการประชุม เ ชิ งปฏิบั ติ ก า รสํ าหรับกลุ มย อย  4  ก ลุ ม  ภาย ใตหั วข อ 
“กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ: จะริเริ่มและดําเนินการอยางไร” โดยมีประเด็นการประชุมที่สําคัญดังน้ี 
 

     การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับ PAR โดยวิทยากรประจํากลุม 
     การฝกทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู PAR ดวยการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย 
ซ่ึงมีขอสรุปดังน้ี 
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 กลุมท่ี 1  :  ขอเสนอโครงการวิจัย “แนวทางการสงเสริมสหกรณแบบมีสวนรวม” 
   :  วิทยากร โดย ผศ.ดร.อานนท ผกากรอง 
     
     ผลการระดมความคิดเกี่ยวกับปญหาสหกรณ มีขอสรุปดังน้ี 
    1)  สมาชิกสหกรณ 

• ไมมีสวนรวม ไมใหความรวมมือ  
• ขาดความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน  
• ขาดจิตสํานึกท่ีดี  
• ขาดความรูความเขาใจงานสหกรณ 

 

    2)  ฝายจัดการสหกรณ 
• การบริหารจัดการสหกรณมีการทุจริต ขอบกพรอง ขาดหลักธรรมา- 

ภิบาล ในสหกรณ 
• ฝายบริหาร ฝายจัดการ และฝายสงเสริมเองที่ไมทําหนาที่ของตนเอง 
• ฝายจัดการมีบทบาทในการชี้นําคณะกรรมการสูง 

 

    3)  บุคลากรของสหกรณ 
• ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  
• การแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของฝายจัดการและ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
• ขาดความรูเรื่องสหกรณและขาดความศรัทธาในระบบสหกรณ 
• ขาดกระบวนการมีสวนรวมทุกข้ันตอนของทุกฝาย 
 

    4)  เจาหนาที่สงเสริม 
• สหกรณไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่สงเสริม 
• เจาหนาท่ีสงเสริมปฏิบัติงานแปลงแผนสูการปฏิบัติแบบขอไปที 
• ขาราชการทํางานไมเต็มที่ (เชาชาม เย็นชาม)  ไมปฏิบัติหนาที่อยาง

จริงจัง ทําหนาท่ีเปนนายไปรษณีย 
• เจาหนาท่ีสงเสริม และสมาชิกขาดจริยธรรม ขาดจิตวิญญาณในการ

สงเสริมสหกรณ ขาดเปาหมายที่ชัดเจน 
• เจาหนาท่ีสงเสริมไมปรับตัวกับนโยบายกรมสงเสริมสหกรณ 
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    5)  นโยบายรัฐ / กฎหมาย 
• นโยบายกรมสงเสริมสหกรณ การสงเสริมติดกรอบเฉพาะสหกรณที่

จดทะเบียน  
• การมีโทษทางวินัยเม่ือปฏิบัติงานแลวเสียหายตองทําการชดใชเอง ทํา

ใหขาราชการทํางานไมเต็มที่ 
• นโยบายรัฐขาดความชัดเจน (ไมชัดเจนดานการสงเสริมสหกรณ) 

 

    6)  การบริหารจัดการ 
• การทุจริตของพนักงานอันเนื่องมาจากการขาดการตรวจสอบดูแล (การ

บริหารจัดการฝายจัดการสหกรณ) 
• กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหขาดความตอเน่ืองในการ

ดําเนินงาน 
• สหกรณเล็กขาดเงินทุน สหกรณใหญขาดการบริหารจัดการเงิน (ขาด

ศักยภาพในการบริหารงาน)  
• ขาดอุปกรณเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

 

     ประเด็นการวิจัย 
1. ประเด็นดานการบริหารจัดการ ควรมุงไปที่คนสหกรณ เน่ืองจากถาคนทั้ง 3 
ฝายเขาใจหลักการบริหารจัดการที่แทจริงก็ยอมสงผลตอการบริหารจัดการที่
ดีดวย  

2. ประเด็นดานเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ เพราะมีขอมูลอยูแลว  และตองเปนผู
ที่เขาไปสรางจิตสํานึกใหคนสหกรณ  

3. กระบวนการสงเสริมโดยใชการสวนรวมไมใชการสั่งการ  
4. รูปแบบ แนวทางการสงเสริมที่กอใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี (สงเสริม
สหกรณอยางไรใหถูกใจสหกรณ) 

 

     คําถามวิจัย 
    1. แนวทางการสงเสริมสหกรณ แบบมีสวนรวม มีแนวทาง....อยางไร 
    2. สหกรณคิดอยางไร (ความพึงพอใจ) กับการสงเสริมสหกรณของเจาหนาที่ 
     ในปจจุบัน 
    3. กรมสงเสริมสหกรณจะมีมาตรการในการนําแนวทางไปสูการปฏิบัติได

อยางไร 
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     วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือหาแนวทางในการสงเสริมสหกรณแบบมีสวนรวมของเจาหนาที่ สงเสริม 

    2. เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมสหกรณ 
3. เพ่ือหามาตรการในการทําแนวทางการสงเสริมแบบมีสวนรวมไปสูการปฏิบัติ 

 

     กรอบแนวคิด 
    การดําเนินการโครงการ เพ่ือใหเปนไปตามกรอบแนวความคิดน้ัน ตองมีการนํา
ความรูที่มีอยู มาบูรณาการกับความรูดานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามที่คาดหวังไว (รูปที่ 2.4) 
 

 
 

รูปที่ 2.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     องคประกอบทีมวิจัย 
    ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ัน ทีมวิจัยตองประกอบดวย นักวิจัย 
(เจาหนาที่สงเสริม) นักพัฒนา และกลุมเปาหมาย ซึ่งไดแก เจาหนาที่สงเสริม และสหกรณ (รูปที่ 2.5) 

 
 

 
 
รูปที่ 2.5  องคประกอบทีมวิจัย 
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     กระบวนการวิจัย 
    ในกระบวนการวิจัยน้ัน  ประกอบดวย  การศึกษาบริบทในการวิจัย  การ
ออกแบบ/วางแผน การปฏิบัติ และการติดตาม เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการวิจัย (รูปที่ 2.6) 
 

 
รูปที่ 2.6  กระบวนการวิจัย 
 

     ขอเสนอของทีมวิทยากร 
 

      ผศ.ณรงศักดิ์ จักรกรณ 
     กลาววา ประเด็นเราจะสงเสริมแบบมีสวนรวมและพยายามที่จะคนหาแนว
ทางการสงเสริมแบบมีสวนรวม ส่ิงที่ยังไมชัดเจน ในการวิจัยแบบ PAR น้ัน เมื่อเราไดแนวทางที่มาจาก
การสอบถามแลว เทาน้ีถือวายังไมเพียงพอ ถาเปนการวิจัยแบบ PAR เต็มรูปแบบ คือข้ันตอนไปสูการ
ปฏิบัติตองชัดเจน ถาได Active Plan กระบวนการวิจัยจะนําไปสูการปฏิบัติแบบใหมที่ไมเหมือนแบบเดิม
ท่ีทําใหทุกข ตองถูกนําไปปฏิบัติดวย แตถาตองการที่จะใหความรูชุดแนวทางใหม ถาจะเปน PAR ตอง
ถูกนําไปทดลองใชถึงจะกลบัไปสูวงจรตัวใหมไดที่ยกระดับจากเดิม 
        ดร.ธวิช สุดสาคร 
     กลาววา ทําเฉพาะไดแนวคิดอยางเดียว ก็จะเหลือแต P กับ R ไมมี A เปนการ
วิจัย ประเด็นสําคัญคือเร่ืองของ Action research คือ การปฏิบัติงานนําไปสูการเรียนรูของกลุมเปาหมาย 
นักวิจัย ในเรื่องของปญหาอุปสรรค หลังจากคิดและลองปฏิบัติมีขอจํากัดซึ่งจะนําไปสูการสรุป
ผลการวิจัยถือวาเปนเรื่องสําคัญของการวิจัยตางๆ 
        ผศ.ดร. อานนท ผกากรอง 
     กลาววา ประเด็นเร่ืองของผลกระทบหลังจากที่ดําเนินการ ผลท่ีเกิดขึ้น คือ
กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ที่ไปกระทบตอสหกรณ จะสอดคลองถูกตองกับสหกรณมากขึ้น ใน
กรอบของการวิจัย PAR จะมี Action เพียงแตไมสามารถอธิบายได ไมไชเพียงแตมีการทําแลกเปลี่ยน 
ประชุมหาขอมูลหรือจัดเวที ความจริงมี Action และหลังจาก Action นําไปสูการออฟเซิรฟ เพ่ือจะ
กลับไปศึกษารูปแบบใหม 
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 กลุมท่ี 2  :  ขอเสนอโครงการ “การสรางและพัฒนาตัวแบบผูนําสหกรณ” 
   :  วิทยากร โดย ดร.ธวิช สุดสาคร 
  
     ประเด็นการวิจัย 
    • ปญหาผลไมลนตลาด จะแกไขไดอยางไร 
    • ทําอยางไรใหสมาชิกพัฒนาคุณภาพน้ํานมและเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต 
    • พัฒนาเจาหนาที่ใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาธุรกิจได 
    • ตองการใหสหกรณมีการพัฒนาระบบการรวบรวมผลผลิต (ฝายจัดการเห็น 
     ความสําคัญของธุรกิจรวบรวม) 
    • ปญหาการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ (ผลจากนโยบายรัฐ) 
    • สมาชิกไมมีสวนรวมกับธุรกิจสหกรณ 
    • สหกรณควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพและ 
     ประโยชนสูงสุด 
    • ทําไมสหกรณจึงไมทําธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 
    • สหกรณสาขา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่บริการ 
    • แนวทางการพัฒนากลุมสมาชิกสหกรณ กลุมอาชีพสหกรณ ใหเกิดเปน 
     เครือขายแบบยั่งยืน 
    • ทําอยางสมาชิกจึงจะจงรักภักดีกับสหกรณ  
    • ทําอยางไรใหสหกรณอยูอยางยั่งยืน และสามารถพัฒนาอาชีพใหกับสมาชิก 
    • ทางเลือก ทางรอดของสหกรณ  
    • แนวทางการสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ 
    • ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของสหกรณ 
    • ทําอยางไร ใหสหกรณเปนสหกรณแท ที่ไมใชการแสวงหากําไร-ขยายธุรกิจ 
    • แนวทางการดําเนินธุรกิจของรานคาสหกรณใหอยูรอด 
    • มาตรฐานสหกรณ (การมีสวนรวม < 60%, ขาดทุน, นโยบาย) 
    • ความศรัทธาของสมาชิกสหกรณ 
    • ทาํอยางไรสมาชิกจึงคิดวาตนเองเปนเจาของสหกรณ 
 

     ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ    
   ในการมีสวนรวมของสมาชิกน้ัน สมาชิกตองมีความรู ความเขาใจ  และ

อุดมการณสหกรณ มีความศรัทธา และมีความโปรงใสของการดําเนินงานสหกรณ นอกจากนั้นระหวาง
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สหกรณและสมาชิกตองมีการสื่อสารใหขอมูลกันและกัน และตองมีการคํานึงถึงผลประโยชนที่สมาชิก
จะไดรับ พ้ืนที่การใหบริการ การบริหาร และแรงจูงใจดวย (รูปที่ 2.7) 
 
 

 
 

รูปที่ 2.7  ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ 
 

     คําถามการวิจัย 
    1. จะสรางตัวแบบผูนําของสหกรณไดอยางไร 
    2. พัฒนาผูนําสหกรณไดอยางไร 
 

     วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพ่ือกําหนดตัวแบบและคุณลักษณะของผูนํา 
    2. เพ่ือกําหนดวิธีการในการสรางและพัฒนาตัวแบบ 
 

     กรอบแนวคิด 
    กรอบแนวคิดในการสรางและพัฒนาตนแบบผูนําสหกรณ ซ่ึงมีแนวคิดอยู 2 
แนวทางคือ การพัฒนาตัวแบบผูนํา ศึกษาเรื่องกระบวนการไดมาของผูนําและจะพัฒนาผูนําไดอยางไร 
(รูปที่ 2.8) 
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รูปที่ 2.8  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

     วิธีการวิจัย (รูปที่ 2.9) 
    • การเลือกตัวอยาง 
     - สหกรณการเกษตรในพื้นท่ี (อําเภอ) 
     - ผูนํา/สมาชิก/กรรมการ 
    • วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
     - Focus group 
     - สัมภาษณเชิงลึก 
     - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 
 

รูปที่ 2.9  วิธีการวิจัย 
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     ขอเสนอของทีมวิทยากร 
 

      ผศ.ณรงศักดิ์ จักรกรณ 
     กลาววา การเปลี่ยนองคกรตองเร่ิมเปล่ียนจากผูนํา ถาเราไดศึกษาตัวแบบผูนํา 
ตัวแบบจะถูกนําไปออกแบบกระบวนการสรางผูนํา  ถาเปนในมุมมองการหาผูนํา ผูนําที่ดีเปนแบบไหน 
ไปทํากับผูนําที่ดีแลวถอดกระบวนการที่หลอมเขา ถาทําดวยความรูชุดการสรางผูนําจะมีผลกระทบตอ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสหกรณ เคยใชในกลุมของผู Change agent ในกลุมผูขับเคลื่อน
งานอนุรักษทรัพยากรใน 4 ภูมิภาค ถอดจากกระบวนการ การหลอหลอมผูนําขึ้นมา focus group ไมพอ 
เครื่องมือท่ีใชยังไมบันทึกในทฤษฏี วิธีการวิจัย ที่ใชคําวา Deep Dialogue แทนที่จะไดตัวแบบ เราจะได 
process หรือปจจัยที่หลอหลอมกับกระบวนการที่เกิดขึ้น จะใชประโยชนในการสรางกระบวนการที่
เหมาะสมไดงายมากกวามีตัวแบบ 
      รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 
     กลาววา เรื่องการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น ตองทําอยางมีแบบแผนและ
เปนกระบวนการ เริ่มต้ังแตการคนหาตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี จากนั้นตองมีวิธีตกผลึกความคิดเพ่ือ
นําไปขยายผล ซ่ึงตองคํานึงถึงทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรในแตละที่ดวยรายละเอียด อาจศึกษาไดจาก
ยุทธศาสตรที่ 2 ของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  
      ผศ.ดร. อานนท ผกากรอง 
     กลาววา เห็นดวยวาในกระบวนการหาผูนําก็มี 2 เสนทาง แตกระบวนการที่
คิดไว พอไดลักษณะหรือแบบ  ไมรูวาแบบจะเหมาะกับคนสหกรณหรือไม เพราะในกระบวนการยังขาด
กระบวนการทดลองวาผูนําแบบตางๆ เปนจุดหมายเล็ก ๆ 
      ดร.ธวิช สุดสาคร 
     กลาววา กอนที่จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนทางทีมงาน ควรจะสืบคนขอมูลกอน หรือ
ถอดบทเรียนจากผูนําที่ประสบความสําเร็จ หรือมุมมองผูนําที่เกี่ยวของกับการทํา Focus group ใหเห็นภาพ
ผูนําควรเปนอยางไรกอนจะเขาสูกระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางและ
พัฒนา และนําไปสูการทดลองปฏิบัติ เพ่ือจะนําไปสูการศึกษาและการถอดบทเรียนเพ่ือหาผลลัพธในที่สุด 
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กลุมท่ี 3  :  ขอเสนอโครงการ “การคนหารูปแบบการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหสหกรณดีข้ึน” 
   :  วิทยากร โดย ผศ.ดร.วัชรินทร    สายสาระ 
    
 

  ปญหาในการสงเสริมสหกรณ 
    จากการไปปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณน้ัน พบวา เจาหนาที่
สงเสริมสหกรณพบปญหาจากหลายดาน เชน ปญหาทางดานสมาชิก นโยบายของรัฐ หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ  การบริหารงาน และจากตัวเจาหนาท่ีสงเสริมเอง 
 
 

 
 

รูปที่ 2.10  ปญหาในการสงเสริมสหกรณ 
 

     ประเด็นการวิจัย 
    • จากการรวบยอดประเด็นการวิจัย ประเด็นที่ไดคือ การคนหารูปแบบการ
สงเสริมสหกรณ เพ่ือใหสหกรณดีขึ้น 
 

     คําถามวิจัย 
    • รูปแบบการสงเสริมสหกรณที่เหมาะสมในสภาวะการณปจจุบันควรเปนอยางไร 
     คําถามยอย 
     1.  สภาพการสงเสริมสหกรณจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
     2. ปจจัยเงื่อนไขอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
     3.  จะหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสหกรณใหเหมาะสมได 
      อยางไร 
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     วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาสภาพการณสงเสริมสหกรณจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
    2. เพ่ือศึกษาปจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการสงเสริมสหกรณจากอดีต 
     จนถึงปจจุบัน 
    3. เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสหกรณที่เหมาะสม ภายใต
     สภาวะการณในปจจุบัน 
    4. เพ่ือสรุปองคความรูรูปแบบการสงเสริมสหกรณที่เหมาะสม 
 

     กรอบแนวคิด 
    การดําเนินโครงการ การคนหารูปแบบการสงเสริมสหกรณ เพ่ือใหสหกรณดีขึ้น 
มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี (รูปที่ 2.11) 
 

 
 

รูปที่ 2.11  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
     วิธีการวิจัย 
    • ขยายผลมาจากกระบวนการวิจัย ไดแก 
     -  ระยะเตรียมการ (สรางความเขาใจ) 
     -  พัฒนาโจทย  
     -  ระยะที่ 2 
     -  ระยะที่ 3 ทดลอง 
     -  ระยะสรุปบทเรียน 
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     ขอเสนอของกลุมวิทยากร 
 

      ดร.ธวิช สุดสาคร 
     กลาววา ในกระบวนการทํางานประเด็นที่สําคัญคือ เรื่องของประเด็นที่จะทํา
และวิธีการที่ระบุชัดเจน การวางกรอบใหแคบลงจะทําใหงานเดนชัดมากขึ้น  เชน เรื่องของกระบวนการ
สงเสริมแบบมีสวนรวมตาง ๆ และแนวทางในการพัฒนางานสงเสริมของเจาหนาที่สงเสริมมีบทบาทมาก  
      ผศ.ณรงศักดิ์ จักรกรณ 
     กลาววา รูปแบบใหมที่จะไดคือรูปแบบการทดลองในบริบทจริง ในเร่ืองของ
การทดลองตัวแบบตัวใหม กิจกรรมใหม ที่จะบอกวาอันใหมขึ้นอยูกับบริบทของเงื่อนไขและปจจัย หรือ
อาจจะดูวา Action หรือไม Action 
 

 
 กลุมท่ี 4  :  ขอเสนอโครงการวิจัย “แนวทางการสงเสริมสหกรณแบบมีสวนรวม” 
   :  วิทยากร โดย ผศ.ดร. อานนท ผกากรอง 
    
     ผลการระดมความคิดเกี่ยวกับปญหาสหกรณ มีขอสรุปดังน้ี 

• สรางการมีสวนรวมของสมาชิกที่มีตอสหกรณ 
• สรางเครือขายเพ่ือขับเคลื่อนงานสหกรณในระดับจังหวัด 
• สรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตผลของสมาชิกสหกรณ 
• สรางการจัดการธุรกิจสหกรณใหมีประสิทธิภาพ 
• ระดับความเปน “สหกรณแท” และ “สหกรณเทียม” 
• แกไขปญหาหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ 

 

     คําถามวิจัย 
  1. ทําไมสมาชกิไมใหความรวมมือกับสหกรณ 
  2. อะไรคือธุรกิจ/บริการ ที่สมาชิกตองการใหสหกรณทํา 
  3. อะไรคือปญหาที่แทจริงของสมาชิก 

 

     วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการที่แทจริงของสมาชกิ 
  2.  เพ่ือออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการและมุงประโยชนที่แทจริง 

         ของสมาชิก 
  3.  เพ่ือประเมินการมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ 
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     วิธีการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย : สหกรณภาคการเกษตรในจังหวัด 
  1.  กําหนดทีมวิจัย: เจาหนาที่สหกรณ กรรมการ พนักงาน สมาชิก ผูนําชุมชน 
  2.  สรางทีมวิจยั 
  3.  ศึกษาปญหาและความตองการของสมาชิก 
  4.  วิเคราะหหากิจกรรม / ชองวาง 
  5.  นํากิจกรรมไปปฏิบัติ 
  6.  สรุปบทเรียนที่ได (วามีผลลัพธอยางไร) 
  7.  ประเมินการมีสวนรวม 
 

     ขั้นตอนการวิจัย 
    การดําเนินโครงการ ในการสรางความเขมแข็งของสหกรณโดยการมีสวนรวม
ของสมาชิกน้ัน มีข้ันตอนการวิจัยดังน้ี (รูปที่ 2.12) 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.12  ขั้นตอนการวิจัย 
 
 

     ขอเสนอของกลุมวิทยากร 
 

    ผศ.ดร.วัชรนิทร สายสาระ 
   กลาววา การวิจัยเพ่ือพัฒนาสหกรณจากที่ไดฟงแตละกลุมนําเสนองาน                 

ผูอบรมเชื่อหรือไมวา PAR เปนกระบวนการวิจัยสามารถพัฒนาสหกรณได เราไมสามารถทําใหทุก
สหกรณเกิดขึ้นพรอมกันได อยากใหมองเหมือนกับการปกเสาเข็มหนึ่งตน แลวคอยๆทําไป เพราะ
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เจาหนาที่นอย คนนอย เราปกไปเรื่อย ๆ สักวันหน่ึงรากฐานของสหกรณแตละจังหวัดก็จะเขมแข็ง  ตอง
นํากระบวนการ PAR เขาไปเปนวิถีการทํางานของกระบวนการสหกรณในบทบาทของการสงเสริม 
เพราะเคยมีบางหนวยงานเคยเชื่อและเอาบุคลากรในหนวยงานมาอบรม แลวกลับไปก็ทํางานเหมือนเดิม 
ดังน้ัน PAR ก็ไมสามารถจะแกปญหาเรื่องการขับเคลื่อนสหกรณเพ่ือเขาไปสูการพัฒนาได จะทําอยางไร
ให PAR กลายเปนวิถีการปฏิบัติเพ่ือกระบวนการพัฒนาที่ดี ที่สําคัญการทํา PAR อยาหาส่ิงสําเร็จรูปตางๆ
เพ่ือตองการเอาไปใชในทันที การทํา PAR มีตัวอยาง ซ่ึงยกตัวอยางรายการ ชิมไป บนไป ของทานสมัคร 
คือการทําไป เรียนรูไป ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ เราจึงพยายามเปลี่ยนจากรูแบบที่เคยบอกมาเปนการสราง
การเรียนรูใหกับคน คือ อยาตอบอะไรงายๆ เปลี่ยนเปนการตั้งคําถามชวนคิด ทําตัวใหเปนผูไมรู พยายาม
ลดความรู แลวต้ังคําถามใหคิด จะนําไปสูการสรางกระบวนการการเรียนรูในกระบวนการสหกรณ 
สหกรณของเราในอนาคตถาทําแบบนี้ก็จะกลับมาฟนเขมแข็งเหมือนเดิม 

    ผศ.ณรงศักดิ์ จักรกรณ 
      กลาววา นักสงเสริมสหกรณ  มีประสบการณสหกรณมานาน ดังน้ันเราไม

ตองรอใหใครมาส่ังเรา  เพราะเหมือนคนสงเสริมไมเปน (ไมนับคนที่ไมอยากทํางาน) เราไมตองรอให
กรมสงเสริมสหกรณมาสั่งเราใหไปสงเสริมสหกรณ ถาเราเริ่มตนคิดใหมไมตองรอใหใครมาสั่งเราก็ทํา
เปน คอนเซปสหลักของการสงเสริมสหกรณ ตองสงเสริมเพ่ือใหสมาชิกมีชีวิตที่ดี และยังมีรายละเอียดที่
นาสนใจอีกมาก ถาเราบอกวาเราเปนนักสงเสริมเราก็ตองหาสหกรณที่ตองสงเสริมแลวก็ตองหาคนมา
สงเสริม เอาโจทยที่เราคิดลงไปทําในพื้นที่จริงใหได เราก็จะไดทั้งเพ่ือน ความรู ความสนุก และบอกวาน่ี
คือความสําเร็จของนักสงเสริมสหกรณ เรากําลังสรางความสุขในการทํางาน แนวทางที่เหมาะสม สมาชิก 
น้ีคือสิ่งที่เราทําไดดวยตัวเอง ต้ังโจทยแลวลงไปใช PAR เปนเคร่ืองมือในการสงเสริม เราจะมีเพ่ือนใน
การทําใหสหกรณดี โดยที่เราไมตองไปแบกภาระคนเดียว จะมีทีมรวมแบกภาระรวมกัน 

    ผศ.ดร. อานนท ผกากรอง 
   กลาววา ประเด็นที่จะมองในทางตรงขาม พบวาผูท่ีเขารวมงานวิจัยไมเคยมี

ใครเคยทํา PAR มากอน และคนที่มา ไมไดอยูในโครงสรางนักวิจัยของสหกรณจังหวัด กรมสงเสริม
สหกรณอาจตองไปทบทวนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการวิจัยการทํา PAR เปนวัฏจักร ตอง
เดินอยางตอเน่ือง เม่ือไหรที่บริบทเปล่ียนรูปแบบที่เราคนหาก็จะเปลี่ยนไป ก็จะเห็นวาทุกทานที่เขามาสู
การอบรมในครั้งน้ี นํากระบวนการคิดในเชิง PAR ไปใชในวิถีชีวิตและการทํางาน โดยคิดวาจะตองทํา
อยางตอเน่ืองแลวเราก็จะมีความสุข 

    รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
   สุดทายอยากสรุปบทเรียนเกี่ยวกับ PAR ที่ตนเองมีประสบการณวา นโยบาย

ดานการสงเสริมสหกรณน้ัน ควรมีเปาหมายอยูที่การทํา PAR ใหอยูในวิถีการทํางานของเจาหนาที่
สงเสริม เน่ืองจากกระบวนการ PAR ซ่ึงเปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบและมีแบบแผน 
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ซ่ึงจะตองเริ่มจากการกําหนดประเด็นการวิจัย ซ่ึงไมใชวาอยูๆ จะใหคนใดคนหนึ่งมาตั้งใจทําวิจัย แตตอง
สรางเวทีที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมาระดมความคิด  เปาหมายตอไปอยูที่สวนรวม คือสหกรณ สมาชิก หรือ
ชุมชน มิใชคิดการวิจัยแตเปาหมายอยูที่ตัวนักวิจัย หรือทีมวิจัย  

   ตอจากนั้นก็ตองตั้งคําถามวิจัยที่จะหาคําตอบรวมกัน การหาคําตอบการวิจัย
น้ันควรตองมีกรอบแนวคิดซ่ึงอางอิงอยางมีแบบแผน ตัวอยางเชน ถาคําถามการวิจัยชี้วา แนวทางการ
สงเสริมสหกรณอยางมีสวนรวมควรเปนอยางไรนั้น วิทยากรเชื่อวา เจาหนาที่สงเสริม 10 คน มาคิดจะมี
กรอบคิดที่แตกตางไปจากการมอบหมายใหสมาชิกและฝายจัดการสหกรณมานั่งคิด ประเด็นน้ีช้ีใหเห็นวา 
ทําไมองคประกอบของ PAR จึงตองมีนักวิจัย นักพัฒนา และกลุมเปาหมายที่จะพัฒนามารวมกันคิด
รวมกันทํา เพราะจะมองประเด็นปญหาอยางบูรณาการ 

   ที่นาสังเกตประการหน่ึง คือ การวิจัยหรือการสงเสริม จําเปนตองมองปญหา
แบบบูรณาการ หรือมองแบบองครวม เพราะโลกยุคท่ีเปนพลวัต ที่มีเรื่องนโยบายรัฐ ขอตกลงการคา และ
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ัน มันมีภาพซอนกันมากมาย  เปนการวิจัยเพ่ือแกปญหาเรื่องธุรกิจสหกรณ 
หากมุงไปที่ตลาดเพียงอยางเดียว ยอมไมมีวันทําไดสําเร็จ เพราะการพัฒนาธุรกิจสหกรณน้ัน จําเปนตอง
เร่ิมตนจากการพัฒนาอาชีพของสมาชิก ตองมีชุดความรูหลายดาน เชน เรื่องการผลิต ตนทุน ปญหาโรค
แมงศัตรูพืช ปญหาหน้ีสินของสมาชิก ฯลฯ ดังน้ันการใชเทคนิคการจัดการความรู การใชเทคนิค Mind 
map เพ่ือสะทอนปญหา จึงจะชวยใหนักวิจัยรวมกันแยกภาพปญหา ซ่ึงปญหาท่ีมีอยูไดปรากฏในสายตา 
จากนั้นจึงเปนเรื่องของการออกแบบวิจัย เพ่ือนําไปสูการเรียนรูในการพัฒนารวมกันตอไป 

   ดังน้ันหากเจาหนาที่สงเสริมมองเรื่อง PAR เปนเร่ืองเดียวกับงานสงเสริม
สหกรณ กระบวนการสงเสริมจะกลายเปนตัวจักรที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง และที่สําคัญการพัฒนา
สหกรณจะยังคงเปนไปเพื่อเปาหมายในการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน อันเปนการ
บริหารของสหกรณอีกดวย 

 

2.3  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 
 

 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมที่ไดจัดขึ้น 
ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี โดยมี
ผูเขารวมการอบรมทั้งส้ิน 120 คน และรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นไดจํานวนทั้งส้ิน 90 ชุด มีผล
การประเมินสรุปไดดังน้ี 
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 2.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 2.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ ความถี่ รอยละ 
ชาย 45 50.0 
หญิง 44 48.9 
ไมตอบ 1 1.1 
รวม 90 100 

  

 2.3.2  การประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม มีรายละเอียดในตารางที่ 2.2 
 

ตารางที่ 2.2  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรม 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับของความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รวม 
คาเฉล่ีย/

ความหมาย 

ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. กอนเขารับการอบรม ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีอบรมเพียงใด - 4 
(4.4) 

35 
(38.9) 

39 
(43.3) 

12 
(13.3) 

90 
(100) 

2.34 
ปานกลาง 

2. หลังเขารับการอบรม ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีอบรมเพียงใด 9 
(10.0) 

58 
(64.4) 

23 
(25.6) 

- - 90 
(100) 

3.84 
เห็นดวย 

3. เนื้อหาหลักสูตรในภาพรวมมีความสอดคลองกับความตองการของทาน
เพียงใด 

17 
(18.9) 

52 
(57.8) 

21 
(23.3) 

- - 90 
(100) 

3.96 
เห็นดวย 

4. เอกสารเลมหลักท่ีใชประกอบการฝกอบรมเปนประโยชนกับทานเพียงใด 19 
(21.1) 

57 
(63.3) 

13 
(14.4) 

1 
(1.1) 

- 90 
(100) 

4.04 
เห็นดวย 

5. ทานคิดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในหนาท่ีการงานไดมากนอย
เพียงใด 

13 
(14.4) 

60 
(66.7) 

16 
(17.8) 

1 
(1.1) 

- 90 
(100) 

3.94 
เห็นดวย 

6. โดยภาพรวม ทานพอใจกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพียงใด 11 
(12.2) 

58 
(64.4) 

19 
(21.1) 

2 
(2.2) 

- 90 
100 

3.87 
เห็นดวย 

7. ความจําเปนของการวิจัยและพัฒนาและการวิจัยแบบมีสวนรวม โดย  
    ดร.สีลาภรณ  บัวสาย 

20 
(22.2) 

44 
(48.9) 

22 
(24.4) 

2 
(2.2) 

2 
(2.2) 

90 
(100) 

3.87 
เห็นดวย 

8. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : รูปแบบ กระบวนการและการ 
    นําไปใชประโยชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ โดย  
    รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

18 
(20.0) 

57 
(63.3) 

14 
(15.6) 

1 
(1.1) 

- 90 
(100) 

4.02 
เห็นดวย 

9. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : จะริเริม่และดําเนินการอยางไร? 
   โดย ทีมวิทยากร 

25 
(27.8) 

52 
(57.8) 

25 
(27.8) 

- - 90 
(100) 

4.13 
เห็นดวย 

10. การนําเสนอผลการประชุมกลุมยอยและอภิปราย 15 
(16.7) 

56 
(62.2) 

19 
(21.1) 

- - 90 
(100) 

3.96 
เห็นดวย 
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ตารางที่ 2.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และการอบรม 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับของความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ไมตอบ รวม 
คาเฉลี่ย/

ระดับความ
คิดเห็น 

   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และการจัดอบรม 

1. สถานที่อบรมเอื้อตอบรรยากาศการเรียนรูตาม
ความคาดหวังของทานเพียงใด 

10 
(11.1) 

43 
(47.8) 

28 
(31.1) 

5 
(5.6) 

- 4 
(4.4) 

90 
(100) 

3.67 
เห็นดวย 

2. ความเหมาะสมหองท่ีใชจัดอบรม 12 
(13.3) 

51 
(56.7) 

22 
(24.4) 

1 
(1.1) 

- 4 
(4.4) 

90 
(100) 

3.86 
เห็นดวย 

3. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ 
    ประกอบการอบรม  

9 
(10.0) 

53 
(58.9) 

22 
(24.4) 

2 
(2.2) 

- 4 
(4.4) 

90 
(100) 

3.80 
เห็นดวย 

4. อาหารท่ีจัดไวบริการมีความเหมาะสม   
    เพียงใด 

6 
(6.7) 

3 
(3.3) 

36 
(40.0) 

33 
(36.7) 

8 
(8.9) 

4 
(4.4) 

90 
(100) 

3.40 
ปานกลาง 

5. ความเหมาะสม ของเวลาในการเสวนา 5 
(5.6) 

21 
(23.3) 

26 
(28.9) 

22 
(24.4) 

12 
(13.3) 

4 
(4.4) 

90 
(100) 

2.83 
ปานกลาง 

6. ความเหมาะสมในการดําเนินการในภาพรวม 5 
(5.6) 

37 
(41.1) 

37 
(41.1) 

5 
(5.6) 

2 
(2.2) 

4 
(4.4) 

90 
(100) 

3.44 
ปานกลาง 

7. การใหบริการของเจาหนาท่ีระหวางการ    
    อบรมมีความเหมาะสมเพียงใด 

8 
(8.9) 

44 
(48.9) 

30 
(33.3) 

3 
(3.3) 

1 
(1.1) 

4 
(4.4) 

90 
(100) 

3.64 
ปานกลาง 

 
**  หมายเหต ุ: คาคะแนนเฉลี่ย 

1.00-2.33 ไมเห็นดวย 
2.34- 3.64 ปานกลาง 
3.65-5.00 เห็นดวย 

 

 2.3.3  ขอเสนอแนะอื่นๆ ท่ีสําคัญ ไดแก 
 

 ประเด็น ความถี่ (คน) 
  ควรขยายเวลาการฝกอบรม 37 
  ควรจัดฝกอบรมที่กรุงเทพมหานคร / ในสถานศึกษา 26 
  ควรจัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง 4 
  ควรขยายผลไปสูกลุมอ่ืนดวย 2 
  เนื้อหาหลักสูตรควรลงรายละเอียดมากข้ึน 4 
  ขอใหมีการติดตามผลผูเขารับการอบรม 1 
  ควรเลือกกลุมเปาหมายผูเขารับการอบรมที่มีหนาที่โดยตรง 2 
  ความชัดเจนในหัวขอฝกอบรมนอย 3 
  ควรแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน 3 
  คิดวาเปนประโยชนในการนําไปใชประโยชนในงานสงเสริม 3 
  ควรจัดสรรดานงบประมาณการวิจัย 4 

 



บทที่ 3 
 

ขอมูลท่ัวไป ประสบการณ ความสนใจ และความคิดเห็นที่มีตอ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 

 เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของผูเขารับการอบรม ซ่ึงเก็บ
รวบรวมไดทั้งส้ิน 89 ชุด ซ่ึงมีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังน้ี 
 

3.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูล ความถี่ รอยละ 

1.เพศ   • ชาย 44 49.4 

 • หญิง 42 47.2 

 • ไมตอบ 3 3.4 

รวม  89 100 

2. อายุ • 21 - 30 ป 6 6.7 

 • 31 - 40 ป 26 29.2 

 • 41 - 50 ป 37 46.1 

 • 51 - 60 ป 20 22.5 

รวม  89 100 

3. ตําแหนงงานในปจจุบัน  • นักวิชาการ 85 95.5 

 • เจาหนาท่ีสงเสริม 3 3.4 

 • อ่ืน ๆ ไดแก เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
ชํานาญงาน 

1 1.1 

รวม  89 100 

4. ประสบการณทํางานที่กรมสงเสริมสหกรณ      1 - 5 ป 12 13.5 
 • 6 - 10 ป 8 9.0 

 • 11 - 20 ป   24 27.0 

 • มากกวา 20 ป 44 49.4 

 • ไมตอบ 1 1.1 

รวม  89 100 

5. ทานเคยมีประสบการณในการทําวิจัยมากอนหรือไม • ไมเคย 22 24.7 

 • เคย 67 75.3 

รูปแบบการวิจัยท่ีเคยทํา • การวิจัยท่ัวไป 51 57.3 

 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 8 9.0 

 • ทั้งการวิจัยท่ัวไปและแบบมีสวนรวม 8 9.0 

รวม  89 100 
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3.2  ประสบการณดานการวิจัย และระดับความเชี่ยวชาญตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 จากขอมูลช้ีใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณเปนหัวหนาทีมวิจัยมีเพียงรอยละ 
3.34 ผูที่เคยเปนนักวิจัย เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล การรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลภาคสนาม การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และประสบการณในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม คิดเปนรอยละ 38.2, 48.3, 50.6, และ 30.3 แตผูที่มีประสบการณและสามารถถายทอดได ในแตละ
ดานนั้นมีสัดสวนนอยมาก อยูในสัดสวนรอยละ 1-6 เทาน้ัน (ตารางที่ 3.2) 
 

ตารางที่ 3.2  ประสบการณในการทําวิจัย และระดับความเชี่ยวชาญ 
 

ประสบการณการทําวิจัย 

ไมเคยมี
ประสบการณ 

มีประสบการณ 
มีประสบการณ
และสามารถ
ถายทอดได 

รวม 

ความถี่ 
รอย
ละ 

ความถี่ 
รอย
ละ 

ความถ่ี 
รอย
ละ 

ความถี่ 
รอย
ละ 

1.  หัวหนาทีมวิจัย 86 (96.6) 3 (3.34) - - 89 (100) 
2.  นักวิจัย 54 (60.7) 34 (38.2) 1 (1.1) 89 (100) 
3.  เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลการวิจัย 44 (49.4) 43 (48.3) 2 (2.2) 89 (100) 
4.  การรวบรวมขอมูลภาคสนาม 30 (33.7) 53 (59.6) 6 (6.7) 89 (100) 
5.  การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 45 (50.6) 42 (47.2) 2 (2.2) 89 (100) 
6.  การเขียนรายงานวิจัย 41 (46.1) 45 (50.6) 3 (3.4) 89 (100) 
7.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    
     เชน  การเปนวิทยากรกระบวนการ  
     การจัดสนทนากลุมเปาหมาย  

58 (65.2) 27 (30.3) 4 (4.5) 89 (100) 

 

3.3  ความสนใจในการทําวิจัย 
 

 ผลการสํารวจพบวาผูเขารับการอบรมที่สนใจทําวิจัย คิดเปนรอยละ 85.4 สวนอีกรอยละ 9 ตอบ
วาไมสนใจ ผูที่ตอบวาไมสนใจใหเหตุผลวา ไมมีประสบการณไมรูจะเร่ิมตนอยางไร งานในหนาที่มีมาก 
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ตารางที่ 3.3  รอยละของผูสนใจในการทําวิจัย 
 

ประเด็น ความถี่ รอยละ 
  ไมสนใจ 8 9.0 
 สนใจ 76 85.4 
 ไมตอบ 5 5.6 

รวม 89 100 
 

3.4  ประเด็นการวิจัยท่ีสนใจ 
 

 ประเด็นการวิจัยที่ผูตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุด ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิกใน
การทําธุรกิจกับสหกรณ แนวทางการพัฒนาสหกรณใหเขมแข็ง การเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ
และชุมชนและอื่นๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4  ประเด็นการวิจัยที่สนใจ 
 

สนใจทําวิจัย  ระบุประเด็นการวิจัย ความถี่ 

ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ   
1. การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณในธุรกิจของสหกรณ และดานอื่นๆ  การมีสวนรวมของทุก

ฝายที่เกี่ยวของกับสหกรณ การมีสวนรวมในการทํางานระหวางฝายบริหาร ฝายจัดการ และ
ฝายสงเสริม/การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการแกปญหาการทุจริตในสหกรณ 

14 

2. การพัฒนาสหกรณใหดีข้ึนและเขมแข็ง/ แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งแกสหกรณ/กลุม
เกษตรกร/การบริหารงานของคณะกรรมการ/การจัดการธุรกิจสหกรณใหมีประสิทธิภาพ/
ความสําเร็จของกระบวนการสหกรณ/สหกรณออมทรัพยทําอยางไรจึงจะเปนสหกรณออม
ทรัพยอยางแทจริง/การบริหารงานของสหกรณเปนการชวยเหลือสมาชิกหรือไม/การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก 

13 

3. ความรูของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ /การสรางจิตสํานึกของสมาชิก /สมาชิกสหกรณเห็น
บทบาทของสหกรณที่มีผลตอวิถีชีวิต/สมาชิกรูคุณคาสหกรณอยางแทจริง/ ความเสื่อมศรัทธา
ของสมาชิกสหกรณ/สมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณนอยลง/ความศรัทธาของสหกรณตอ
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ/ Active member 

10 

4. การเชื่อมโยงเครือขาย การสรางเครือขายระหวางสหกรณและชุมชน การเชื่อมโยงเครือขาย
สหกรณบริการ การพัฒนากลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็งเทียบเทาสหกรณ/การเชื่อมโยง
เครือขายสหกรณเครดิตยูเนี่ยน / Value chain/พันธมิตรของสหกรณ 

6 

5. การพัฒนากลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็งเทียบเทาสหกรณ/กลุมเกษตรกรทําอยางไรจะ
พัฒนาใหเปนกลุมเกษตรกรที่ดี/การวิจัยการแกไขปญหาในการดําเนินงานกลุมเกษตรกร  

3 

6. การหาตนทุนทางสังคมที่เอ้ือตอการพัฒนาสหกรณอยางยั่งยืน 1 
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ตารางที่ 3.4  (ตอ) 
 

สนใจทําวิจัย  ระบุประเด็นการวิจัย ความถี่ 

ประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย  
7. แนวการปฏิบัติงานหรือทิศทางของกรมสงเสริมสหกรณ ที่เนนการพัฒนาสหกรณที่ตรงจุด

และไดผลชัดเจน/ทําอยางไรกรมสงเสริมสหกรณจึงจะเปนผูนําในการพัฒนาสหกรณ/แนว
ทางการพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/เกษตรกร 

3 

8. นโยบายของรัฐที่มีผลตอการพัฒนาสหกรณ/การกําหนดนโยบายของรัฐในการสงเสริม
สหกรณ 

2 

9. การศึกษาระบบสหกรณในการเปนเครื่องมือของรัฐ /การสนับสนุนจากภาครัฐที่ทําใหสถาบัน
เกษตรกรพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

2 

10. ผูบริหารมีความเปนธรรมในการแตงตั้งโยกยายหรือไม 1 
11. บทบาทหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณสามารถทําใหสหกรณ กลุมเกษตรกร ประสบ

ความสําเร็จตามหลักการ วิธีการ อุดมการณสหกรณ ไดหรือไม  
1 
 

12. นโยบายของผูบริหารกสส.ตอบสนองความตองการของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณหรือไม 1 
13. การกําหนดขอบเขตธุรกิจและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับประเภทของสหกรณ 1 
14. กฎหมายสหกรณทําใหสหกรณไมพัฒนาหรือไม  1 
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ  
15. การดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณใหประสบผลสําเร็จ /วิธีการแกไขปญหา

ผลผลิต ล้ินจี่ ลําไย ลนตลาด/การดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กระบวนการมีสวนรวมในการทํา
ธุรกิจรวบรวมผลไมในสหกรณ กลุมเกษตรกร /ศึกษาการทําธุรกิจผลไมของสหกรณใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรณีศึกษา สกก.พรหมคีรี จํากัด 

6 

16. การแกไขปญหาที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/เงินรับฝากของสหกรณ 2 
17. การสรางมูลคาเพ่ิมปาลมน้ํามันในสหกรณ 1 
เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ  
18. เจาหนาที่สงเสริมกับงานที่ถูกมอบหมายและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ /ทําอยางไรใหบุคลากรมีจิต

วิญญาณการเปนนักสงเสริม/ปจจัยที่ทําใหเจาหนาที่สงเสริมปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี /
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณตอการพัฒนาสหกรณ 

4 

19. แบบแผนในการสงเสริมสหกรณของเจาหนาที่สงเสริมเปนอยางไร /การสงเสริมใหสมาชิกมี
สวนรวมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ /การสงเสริมสหกรณอยางไรใหสมาชิก คนสหกรณ
เกิดความศรัทธากระบวนการ และเชื่อวาระบบสหกรณจะนําไปสูการกินอยูที่ดี และมีความสุข
ในสังคมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนได 

3 

20. ถาไมมีเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ ยังจะมีสหกรณในประเทศไทยหรือไม /จะสงเสริมเพื่อ
พัฒนาสหกรณอยางไรใหสหกรณพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 

2 
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ตารางที่ 3.4  (ตอ) 
 

สนใจทําวิจัย  ระบุประเด็นการวิจัย ความถี่ 

อื่นๆ  
21. การแกไขปญหาทุจริตของสหกรณ กลุมเกษตรกร 2 
22. การจัดตั้งธนาคารสหกรณ 1 
23. ความตองการอยูในสหกรณของบุตรสมาชิกสหกรณ 1 
24. การบริหารจัดการสมัยใหมดวยสหกรณ 1 
25. ความเปนอิสระของสหกรณ  1 
26. การบริหารจัดการสหกรณในภาคและนอกภาคเพื่อเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดการและนํา

ขอดีมาใชกับสหกรณที่ไมประสบความสําเร็จ  
1 

27. การควบสหกรณ 1 
28. ผลกระทบตอสมาชิกสมทบ  1 

 
3.5  ความคิดเห็นท่ีมีตอการวิจัย 
 

 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มี
รายละเอียดในตารางที่ 3.5 ซ่ึงช้ีใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับนโยบายเรื่องการสนับสนุนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และสนใจเขาไปมีสวนรวม สนับสนุนความคิดเห็นเรื่องการจัดสรร
งบประมาณเรื่องวิจัย และเห็นดวยวาจะชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกันที่จะนําไปใชแกปญหาสหกรณ แตมี
ประเด็นที่นาสังเกต คือ ระดับความเห็นเกี่ยวกับการนําการวิจัยไปใชประโยชน (ตารางที่ 3.5) 
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ตารางที่ 3.5  ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการวิจัย และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

ไมตอบ รวม Mean 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ปาน 
กลาง 

ไม 
เห็นดวย

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 
1. นโยบายของกรมสงเสริมสหกรณเรื่องการสนบัสนุนให

มีการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมจะชวยยกระดับ
การทํางานสงเสริมสหกรณแกเจาหนาที่สงเสริมไดเปน
อยางดี 

37 
(41.6) 

35 
(39.3) 

12 
(13.5) 

2 
(2.2) 

0 
(0) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

4.24 
เห็นดวย 

2. ทานเปนคนหนึ่งที่เห็นดวยกับนโยบายและมีความสนใจ
อยากเขาไปมีสวนรวมในการทําวิจัย 

38 
(42.7) 

35 
(39.3) 

13 
(14.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

4.29 
เห็นดวย 

3. ประเด็นที่นาเปนหวงประการหนึ่งก็คือ หากทุกคนให
ความสนใจจะทาํวิจัยกันหมดแลวใครจะทํางาน
ประจํา 

8 
(9.0) 

17 
(19.1) 

26 
(29.2) 

23 
(25.8) 

12 
(13.5) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

2.84 
ปานกลาง 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมจะชวยใหเกิด
การเรียนรูรวมกัน และนําไปสูแนวทางการแกปญหา
และพัฒนาสหกรณ  

48 
(53.9) 

34 
(38.2) 

4 
(4.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

4.51 
เห็นดวย 

5. การทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมนัน้ จําเปน
อยางย่ิงที่จะตองมีงบประมาณเฉพาะมิเชนนั้น คงจะ
เปนไปไดยาก  

29 
(32.6) 

29 
(32.6) 

24 
(27.0) 

3 
(3.4) 

1 
(1.1) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

3.95 
เห็นดวย 

6. ตามความเห็นของทานตองยอมรับวา ยังไมเคยเห็น
งานวิจัยใดที่นาํไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

14 
(15.7) 

41 
(46.1) 

22 
(24.7 

8 
(9.0) 

1 
(1.1) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

3.69 
เห็นดวย 

7. หากมีโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการวิจัย ทาน
ยินดีที่จะเขารวมดวยความเต็มใจ 

40 
(44.9) 

27 
(30.3) 

19 
(21.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

4.24 
เห็นดวย 

8. การทําวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมนาจะเหมาะ
กับคนรุนใหมมากกวา  

13 
(14.6) 

16 
(18.0) 

27 
(30.3) 

23 
(25.8) 

7 
(7.9) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

3.06 
ปานกลาง 

9. หากไมวางระบบและกลไกในการปฏิบัติใหดี 
นโยบายดานการวิจัยนี้อาจสงผลในทางลบตอการ
ดําเนินงานสงเสรมิสหกรณในภาพรวมมากกวาผลดี  

11 
(12.4) 

40 
(44.9) 

20 
(22.5) 

10 
(11.2) 

5 
(5.6) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

3.49 
ปานกลาง 

10. คนที่จะมีความเหมาะสมกับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมสีวนรวมนัน้ ตองเปนคนที่มุงม่ัน ทุมเทและ
เปดใจกวางและตองทํางานอยางมีแบบแผน  

40 
(44.9) 

38 
(42.7) 

4 
(4.5) 

3 
(3.4) 

1 
(1.1) 

3 
(3.4) 

89 
(100) 

4.31 
เห็นดวย 

 
*  หมายเหตุ : คาคะแนนเฉลี่ย 
 1.00 – 2.33  ไมเห็นดวย 
 2.34 – 3.64  ปานกลาง 
 3.65 – 5.00  เห็นดวย 
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3.6  ประเด็นปญหาที่เผชิญในปจจุบัน 
 

 ประเด็นปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามเผชิญอยูในปจจุบันน้ันจําแนกไดดังน้ี (ตารางที่ 3.6) 
 3.6.1 ปญหาเกี่ยวกับสหกรณ ไดแก สหกรณไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่สงเสริม ปญหา
การทุจริต บุคลากรขาดความรู / ทักษะในการบริหารจัดการ / ขาดการดําเนินงานแบบมืออาชีพ ไมไดให
ความสําคัญกับสมาชิก 
 3.6.2  ปญหาเก่ียวกับสมาชิก ไดแก ขาดการมีสวนรวมของสมาชิก สมาชิกขาดศรัทธา 
สมาชิกไมเขาใจหลักการสหกรณ ขาดจิตสํานึกสหกรณ สมาชิกมีหน้ีสินคางชําระมาก ฯลฯ 
 3.6.3  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาท่ีสงเสริม ไดแก ขาดความรู ความชํานาญ ขาดความมุงมั่น
ทุมเท ไมไดรับความเชื่อม่ันไววางใจจากสหกรณ ไมใหความสําคัญกับงานสงเสริม แตมุง KPI อยางเดียว 
มีปปริมาณงานมากกวาอัตรากําลัง 
 3.6.4  ปญหาเก่ียวกับกรมสงเสริมสหกรณ ไดแก นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความ
ชัดเจนในการสงเสริมสหกรณ นโยบายของกสส.ไมสอดคลองกับความตองการของสหกรณ ตัวชี้วัดของ
กสส.มีมากไมเกิดประโยชน ขาดองคความรู งานของกสส.ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไมสามารถ
บังคับใชกฎหมายในการกํากับดูแลสหกรณไดอยางแทจริง ฯลฯ 
 

ตารางที่ 3.6  ประเด็นปญหาที่เผชิญ 
 

ประเด็นปญหา ความถี่ 

ปญหาเกี่ยวกับสหกรณ/บุคลากร  
1. สหกรณขาดความศรัทธาตอเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ  และไมยอมรับ ไมใหความรวมมือกับ

เจาหนาที่สงเสริม/บุคลากร คณะกรรมการสหกรณไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่สงเสริม 
11 

2. การทุจริตของสหกรณ และไมสามารถจัดการได/สหกรณดําเนินกิจการผิดกฎหมายสหกรณ 8 
3. บุคลากรขาดความศรัทธาสหกรณ อุดมการณ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย เสียสละ/

บุคลากรของสหกรณไมมีสวนรวมในการดําเนินงานของสหกรณและปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของตน ขาดจิตสํานึก ขาดความรูในการบริหารธุรกิจแบบสหกรณ 

8 

4. สหกรณมีปญหาดานการบริหารจัดการภายใน /สหกรณทํางานโดยไมมีการวางแผน อาทิ เงิน
สด/สินคาขาดบัญชี/สหกรณไมพัฒนา (ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น)/สหกรณขาดขอมูล
พื้นฐานของสมาชิก/กลุมเกษตรกร ไมมีขอมูลจัดทําแผนธุรกิจ 

7 

5. การดําเนินธุรกิจของสหกรณไมครบทุกธุรกิจ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สหกรณ/การบริหารงานของสหกรณสวนใหญมุงเนนในการหาประโยชนมากกวาการ
ชวยเหลือสมาชิกที่แทจริง /ไมสนใจผลประโยชนของสมาชิก 

6 

6. คณะกรรมการสหกรณขาดความรูดานกฎหมาย งานสหกรณ ไมรูหนาที่ หลักการและวิธีการ
สหกรณ/องคความรูของฝายกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/
คณะกรรมการดําเนินการไมใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติงาน 

4 
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ตารางที่ 3.6  (ตอ) 
 

ประเด็นปญหา ความถี่ 
7. ฝายจัดการสหกรณทําหนาที่เหมือนเปนผูบริหาร เนื่องมาจากคณะกรรมการขาดความรู/

ผูจัดการไมเปนมืออาชีพ/ฝายบริหารไมไดกําหนดนโยบายใหฝายจัดการทํา 
4 

8. สหกรณ/กลุมเกษตรกรไมมีการเชื่อมโยงเครือขาย/ สหกรณประสบปญหาการขาดทุน
ตอเน่ือง/สหกรณ/กลุมเกษตรกรมีปญหาดานการตลาด 

3 

9. อ่ืนๆ เชน สหกรณทํางานกึ่งราชการ/เมื่อสหกรณขาดเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณแลว ไม
สามารถดําเนินงานอยูได 

2 

ปญหาเก่ียวกับสมาชิกสหกรณ  
10. ขาดการมีสวนรวมของสมาชิก/สมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณนอย/สมาชิกที่มีหนี้คางชําระมาก 

ดอกเบี้ยคางชําระมาก ทําใหสมาชิกกลุมน้ีไมเขามาทําธุรกิจกับสหกรณ 
17 

11. สมาชิกไมเขาใจหลักการสหกรณที่แทจริง/สมาชิกขาดจิตสํานึก ไมรูบทบาทของตัวเอง/
สมาชิกสหกรณไมใหความสําคัญในการรับความรู/สมาชิกสหกรณไมเสียสละในการรับการ
สงเสริม 

10 

12. สมาชิกสหกรณขาดความเชื่อถือศรัทธาตอการบริหารงานของสหกรณ 6 
13. อ่ืนๆ เชน ผูบริหาร (คณะกรรมการ) ของสถาบันเกษตรกรมีความเปนผูนําชุมชนหรือเปน 

ขาราชการเกา  ซ่ึงหลักการ อุดมการณถูกเบี่ยงเบน / สมาชิกสมทบมีคุณสมบัติขัดตอกฎหมาย
สหกรณ 

2 

ปญหาเก่ียวกับเจาหนาที่สงเสริม  
14. เจาหนาที่สงเสริมขาดความมุงมั่น ตั้งใจ และทุมเท  ขาดจริยธรรม ขาดจิตสํานึก/ไมไดให

ความสําคัญในการสงเสริมสหกรณอยางแทจริง (เนน KPI อยางเดียว)/เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ ไมเขาถึงสหกรณ กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเทาที่ควร/ไมเขาถึงตัวสมาชิก
สหกรณ ลงพื้นที่นอย สงผลใหกลุมงานไมสามารถวิเคราะห แนะนําไดตรงประเด็น/ไมมีแบบ
แผนในการดําเนินงาน และใหคําแนะนํา/ทํางานไมตรงกับสหกรณ เน้ืองานใหกับกรมอื่น ๆ
เชน วิสาหกิจชุมชน food safety 

15 

15. ความรู ความชํานาญการ ประสบการณงานสงเสริมสหกรณของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ ท่ี
จะสงเสริมสหกรณใหมีความเขมแข็ง และไมเขาใจปญหาของสหกรณ/แนวทางการสงเสริม 
องคความรูที่จําเปนในการสงเสริมใหสหกรณมีความเขมแข็งประสบผลสําเร็จ /เจาหนาที่
สงเสริมขาดการพัฒนาตนเองในดานความรู ดานเศรษฐกิจ เปนตน 

12 

16. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณไมไดรับความรวมมือ ความเชื่อถือ และไววางใจจากสหกรณ/
เจาหนาที่สงเสริมไมมีความจริงใจในการแนะนําสหกรณ 

6 

17. เจาหนาที่สงเสริมมีนอย (ปริมาณงานมากกวาอัตรากําลัง) /เจาหนาที่สงเสริมรับผิดชอบตอ
สหกรณมากเกินไป เมื่อทํางานแลว อาจตองมารับโทษภายหลัง 

4 
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ตารางที่ 3.6  (ตอ) 
 

ประเด็นปญหา ความถี่ 
18. อ่ืนๆ เชน เจาหนาที่สงเสริมแตละคนมีมาตรฐานในการสงเสริม การถายทอดไมเทากัน ซ่ึง

ปจจุบันมีการเปลี่ยนตัว จสส.ตลอด ทําใหสมาชิกสหกรณเกิดความสับสน/เจาหนาที่สงเสริม
เปนภาระใหสหกรณ/บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ เจาหนาที่สงเสริม ขาดขวัญ กําลังใจ และ
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน/ขาวสารการประชาสัมพันธในการดําเนินงานตางๆ ไมทั่วถึง/
สมาชิกสมทบมีผลกระทบตอสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

6 

ปญหาเก่ียวกับนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ  
19. นโยบายของกรมสงเสริมสหกรณเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหขาดความตอเน่ืองในการปฏิบัติ

หนาที่ นโยบายที่ไมแนนอนของหนวยสงเสริมและภาครัฐ/กรมสงเสริมสหกรณขาดความ
ชัดเจนในการสงเสริมที่เปนภารกิจของหนวยงาน 

7 

20. นโยบายการสงเสริมสหกรณไมตรงกับความตองการของสหกรณ/ สหกรณไมเห็นประโยชน
จากโครงการตางๆ ที่กรมสงเสริมคิด และไมสอดคลองกับภารกิจหลักของสหกรณ/การ
สงเสริมสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณเปนคนละแนวทางกับกรมตรวจบัญชสีหกรณ 

3 

21. ตัวชีว้ัดของกรมสงเสริมสหกรณมีมากเกินไป ไมเกิดประโยชนเทาที่ควร/การรายงานที่ไม
ตอบสนองกับการปฏิบัติงาน 

2 

22. อ่ืนๆ เชนเครื่องมือในการสงเสริมมีมาก ทําใหมองไมเห็นองครวมและเปาหมายที่ชัดเจน/การ
ปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 

2 

ปญหาอื่นๆ อาทิ  
23. ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาระเบียบ คําแนะนํา คําวินิจฉัยตางๆ ของนายทะเบียน

สหกรณที่สะดวกในการคนหา  
1 

24. งานของกลุมงานมีการแบงสวนกัน จึงไมไดบูรณาการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  1 
25. ปญหาจากนักการเมืองระดับชาติ และระดับทองถิ่น การไมมีองคความรู 2 
26. การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน อยางรวดเร็ว 2 
27. ไมสามารถบังคับใชกฎหมายในการกํากับดูแลสหกรณไดอยางแทจริง  2 
28. งบประมาณมีนอย 1 
29. ขาดความรวมมือจากทุกฝาย  1 
30. ระบบการจัดการยังไมดีพอ 1 
31. ขาดคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในขบวนการสหกรณ 1 
32. แผนการตลาดผลิตภัณฑสหกรณ 1 
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3.7  มาตรการที่กรมสงเสริมสหกรณตองดําเนินการ 
 

 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการที่กรมสงเสริมตองดําเนินการ เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และ
เกิดประโยชนตองานสงเสริมสหกรณที่สําคัญ ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณที่เหมาะสม การ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจน การใหความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับ PAR ฯลฯ (ตารางที่ 3.7) 
 

ตารางที่ 3.7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่กรมสงเสริมสหกรณตองดําเนินการ 
 

มาตรการที่กรมสงเสริมสหกรณตองดําเนินการ ความถ่ี 

งบประมาณ  
1. เพิ่มงบประมาณ และกําหนดงบประมาณที่ชัดเจน และใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ ในการเบิก  
        งบประมาณ /การสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม / สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเชิง    
        ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหกับสํานักงานสหกรณจังหวัด  

20 

2. ใหผูวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนผูเสนองบประมาณ (Bottom –up)  1 
นโยบาย  
3. กําหนดนโยบายที่ชัดเจน/ควรระบุใหชัดวาจะใหจังหวัดทําอะไร งานวิจัยหรืองานวิชาการ  8 
4. ความตอเนื่องของนโยบาย /ปรับการวิจัยแบบ PAR ไปสูแนวทางการสงเสริมสหกรณ 3 
5. มีแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร /ควรใหกรมสงเสริมสหกรณกําหนดเปนนโยบายเพื่อพัฒนา 3 
6. มีการกําหนดยุทธศาสตร  1 
การอบรม  
7. ใหความรูเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแกบุคลากรของหนวยงาน  แนวทางในการ

ปฏิบัติการสงเสริมอยางมีสวนรวม /องคความรูการทําวิจัย PAR/ขยายผลการอบรมสูเจาหนาที่
สงเสริมที่ปฏิบัติงาน/เสริมความรูใหบุคลากรกรมสงเสริมในหัวขอการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

10 

8. อบรมและใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง/ใหความรูแกบุคลากร เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ /
ควรจัดอบรมกับเจาหนาที่สงเสริมทุกคน      

8 

9. สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยของกรมที่นาสนใจไปใชในการกําหนดนโยบายครั้งตอไป หรือ
นําไปใชประโยชนจริง /เมื่ออบรมแลว ควรนําไปใชประโยชนตอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตอ/กําหนด
กรอบการวิจัย ประเด็นท่ีควรวิจัยใหชัดเจน เพ่ือใหนําผลวิจัยไปใชประโยชนไดจริง และเมื่อทํา
ผลงานวิจยัฯ ออกมาแลว ควรเผยแพรใหบุคลากรไดทราบ และเขาถึงขอมูลไมใชทําแลวเก็บไว 

5 

10. ความรูและการฝกปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ   4 
11. การจัดการความรู (KM)/การพัฒนาองคความรู/ใหความรูกับขาราชการในเรื่องการวิจัยการจัด

หลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ 
4 

12. จัดอบรมเจาหนาที่สงเสริมสหกรณใหมีความรู ความเขาใจและจัดตั้งทีมวิจัยประจําจังหวัด ใหลง
มือปฏิบัติโดยสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการ   

3 

13. สนับสนุนบุคลากรใหเกิดทักษะทาง Creative thinking  1 
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ตารางที่ 3.7  (ตอ) 
 

มาตรการที่กรมสงเสริมสหกรณตองดําเนินการ ความถ่ี 

อื่นๆ  
14. ทีมงานวิจัย ผลิตนักวิจัยในรูปทีมงาน/กําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ความกาวหนาของ

นักวิจัย /บุคลากรที่รับผิดชอบ/ใหความสําคัญกับการวิจัยของบุคลากรอยางแทจริง/จัดตั้งทีมวิจัย
ประจํากรมสงเสริมสหกรณ คิดแกปญหา กําหนดแนวทาง และกลยุทธ/สนับสนุนใหผูมีความ
รับผิดชอบงานวิจัยโดยเฉพาะบุคลากรในการทําวิจัย หัวหนาทีมจะตองเปนผูมีอํานาจในสายงาน
บังคับบัญชา/ผูบริหารระดับสูง(กสส.) ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจัง/กําหนดใหมีกลุมงานวิจัย/สหกรณจังหวัดตองใหความสําคัญ 

11 

15. การมีสวนรวมของคนในองคกรและสหกรณ/ผูบริหารเห็นถึงความสําคัญของ PAR/เสริมสราง
ความเขาใจใหบุคลากรของสหกรณเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม/ตองทําความเขาใจเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณวา ทําวิจัยและใครไดรับผลดีอยางไร และผูทําจะไดอะไร มิใชนําปญหามาเพิ่มเติม 
เนื่องจากไมเคยทํา/ภารกิจวิจัยตองชัดเจนและไมมากเกินไป/เจาหนาที่สงเสริมสหกรณตองมีความ
เขาใจและไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องการวิจัยแบบ PAR/ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และให
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น/เพ่ิมบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา/หัวหนาสวนตอง
รับทราบนโยบายและใหการสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่/ตองใหทุกคนในองคกรไดรับ
ทราบแนวทางการทํางานในทิศทางเดียวกัน/ใหความรูนักสหกรณทุกระดับ ใหรูจักการศึกษา
วิเคราะห วิจัยงานสหกรณในจังหวัดที่ตัวเองทํางาน 

11 

16. ยกเลิก KPI ที่เนนการอบรมชาวบานแบบ one way connection/กําหนด KPI ที่เนนการทํางานแบบมี
สวนรวม/ให กสส.ใสเปน KPI ระดับจังหวัด เพ่ือเปนผลงานแกทีมงานและมีความตั้งใจทําเต็มที่ 
ไมใชทําแตงานฝากในระดับจังหวัด/มีหนังสือส่ังการไปทุกจังหวัด/นําไปเชื่อมโยงกับตัวชี้วดักสส./
กําหนดตัวชี้วดัใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่/นํางานวิจัยที่ไดสูการปฏิบัติ และสามารถตอบ
ตัวชีว้ัดของกรมสงเสริมสหกรณได 

8 

17. กําหนดเปนแผนปฏิบัติงานของสหกรณจังหวัด ท่ีดําเนินการรวมกับกรมสงเสริมสหกรณ/ 
กําหนดใหทุกจังหวัดวิจัยแบบมสีวนรวม  

4 

18. เปนนักสงเสริมที่แทจริง /ทําวิจัยเรื่องท่ีเกิดขึ้นในแตละจังหวัด เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดกับสหกรณ 
กลุมเกษตร/การสงเสริมโดยการเนนดานคุณภาพมากกวาปริมาณ/เจาหนาที่ตองทําอยางจริงจัง 

4 

19. ประกวดผลงาน  ใหรางวัลการทํางานวิจัยของจังหวัดท่ีใชกระบวนการ PAR     2 
20. การสนับสนุนขวัญ กําลังใจเจาหนาที่ระดับจังหวัดที่ทําวิจัย /การแบงงานที่มีความชดัเจน/สราง

แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ กับทีมท่ีวิจัยเชิงปฏิบัติการของกรมสงเสริม 
3 

21. การจัดทําแผนธุรกิจกลุมอาชีพตอยอด/การสํารวจสถานการณกลุมอาชีพ/การบริหารจัดการผลไม 3 
22. อ่ืนๆ เชน Active member/การจัดทําฐานขอมูลผูวิจัย/การสรางเครือขายขององคกรหรือสถาบัน

เกษตรกรอยางจริงจัง/ลดบทบาทบางภารกิจของกรมที่มักรับงานอ่ืนๆ มากเกินไป/การเผยแพร
งานวจิัยผานสื่อตางๆ ใหรับทราบอยางทั่วถึง ทุกภาคสวน/เขาใจและเขาถึงประโยชนของระบบ
สหกรณ 

6 
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3.8  หลักสูตรฝกอบรมท่ีตองการ 
 

 ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมที่ตองการที่สําคัญ ไดแก การฝก
ปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เทคนิค / เคร่ืองมือของ PAR สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห การพัฒนาทีมวิจัยระดับจังหวัด กฎหมาย / ขอบังคับ แผนกลยุทธ / การวิจัยตลาด การวิเคราะห
ผลการวิจัย ฯลฯ (ตารางที่ 3.8) 
 

ตารางที่ 3.8  หลักสูตรฝกอบรมที่ตองการ 
 

หลักสูตรฝกอบรม ความถ่ี 
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการฝกปฏิบัติ การนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวน

รวมสูการปฏิบัติ /วิธีการปฏิบัติแนวทางในการสรางความมีสวนรวม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดวยการวิจัยแบบมีสวนรวม/การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมสูการปฏิบัติในกรมสงเสริม
สหกรณ/หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมควรจัดทุกป เพ่ือใหเกิดความชํานาญ
และไดนักวิจัยใหมเพิ่มข้ึน 

18 

2. สถิติและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย/การวิเคราะหขอมูลอยางมีทิศทาง ไมใช
เนนแบบมีสวนรวมอยางเดียว/ วิถีการถอดบทเรียนจากขอมูลที่ไดรับ การสังเคราะห
ผลงานวิจัย / Brain storming /การเขียนโครงการ   

11 

3. วิทยากรถายทอดดานการมีสวนรวม การนํา PAR ไปใช /เทคนิคการเปนวิทยากรกระบวนการ/
การถายทอดทีมวิจัยระดับจังหวัด   

8 

4. การพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในดานตางๆ สงเสริมการดําเนินงานของสหกรณในหลายๆ 
ดาน /การสงเสริมสหกรณดานธุรกิจอ่ืนๆ นอกจากสินเชื่อ /นักสงเสริมสหกรณที่หมดไฟ/นัก
สงเสริมสหกรณท่ีไมมีหลักการ/การสงเสริมสหกรณอยางมีสวนรวมระหวางเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณคณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิก 

7 

5. รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนองานวิจัย/
ประโยชนของการทําวิจัย/ปญหา อุปสรรค และวิธีแกไขปญหาตางๆ งานวิชาการและ
ดําเนินการเปนประจํา  

6 

6. หลักสูตรนักวิจัย จัดอบรมทีมวิจัย /ทําวิจัยเบื้องตนและเขมขน/การเปนนักวิจัยมืออาชีพ /
หลักสูตรงานวิจัยตางๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุม
เกษตรกร   

5 

7. การสรางจิตสํานึกของขาราชการ เจาหนาที่สงเสริมที่ดี  /แนวทางในการสงเสริมสหกรณดาน
ตางๆ/เนนใหขาราชการมีความซื่อสัตย สุจริต ทํางานใหสมกับเปนเจาหนาที่ของรัฐ และคุมคา
กับเงินเดือน/องคความรู หลักการ อุดมการณสหกรณ  

5 

8. การวิเคราะหการเงินเพ่ือการสงเสริมสหกรณ/การบรหิารการเปลี่ยนแปลง/ความเสี่ยง 4 
9. จัดตั้งทีมงานวิจัยระดับจังหวัด /อบรมนักวิชาการสหกรณในทุกระดับ   3 
10. อบรมแผนกลยุทธ/การวิจัยตลาดในสถานการณปจจุบัน /หลักการบริหารงาน 3 
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ตารางที่ 3.8  (ตอ) 
 

หลักสูตรฝกอบรม ความถ่ี 
11. การนําผลการวิจัยไปสูการเขียนยุทธศาสตรและสูวิธีปฏิบัติ/ การคนหาผลงานวิจัยที่ผานมาจาก

สถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ/เทคนิคการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการสูกลุมเปาหมาย 
3 

12. หลักสูตรการวิเคราะหการดําเนินงานสหกรณดวยวิธีการสหกรณ/หลักสูตรการบริหารจัดการ
สหกรณตามหลักการสหกรณ/หลักสูตรวิเคราะหความเปนสหกรณ 

3 

13. สงเสริมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก /การรวมกันซ้ือ รวมกัน
ขายของสหกรณการเกษตร/การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณเพื่อการ
สงออก 

3 

14. อ่ืนๆ เชนกฎหมาย ขอบังคับ ที่สหกรณประสบบอย ๆ/ขอบเขตและขอปฏิบัติของผูตรวจการ
สหกรณ/การแกไขปญหาที่พบจากการสงเสริมสหกรณ/การบริหารจัดการตลาดสินคาของ
กลุมอาชีพสหกรณ (กลุมสตรีสหกรณ)/พัฒนาคนสหกรณ (เจาหนาที่สงเสริม/คณะกรรมการ/ 
ฝายจัดการ/สมาชิก)/การสรางศรัทธาตอกระบวนการสหกรณ 

7 

 
 

 



บทที่ 4 
 

สรุปและขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
 

4.1  สรุป 
 

 การดําเนินการโครงการการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(PAR) ในคร้ังน้ี เปนไปตามแนวทางนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ ที่มีวัตถุประสงคในการใหความรู
และฝกทักษะเก่ียวกับ PAR แกบุคลากรเพื่อนําไปใชประโยชนในงานสงเสริมสหกรณที่ตนรับผิดชอบ 
 การดําเนินการโครงการฯ ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนแรก 
: การเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรมและออกแบบสอบถาม ข้ันตอนที่สอง : เปนการประชุมระดม
สมองระหวางทีมวิทยากรสําหรับการประชุมกลุมยอย ซ่ึงไดรับความรวมมือจากวิทยากรที่มีประสบการณ 
ไดแก ผศ.ดร.อานนท ผกากรอง ผศ.ดร.วัชรินทร สายสาระ ดร.ธวิช สุดสาคร และผศ.ณรงศักด์ิ จักรกรณ 
ข้ันตอนที่สาม : การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 120 คน เพ่ือใหความรู
ทักษะ และฝกปฏิบัติการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย PAR ภายใตทีมวิทยากร ข้ันตอนที่ส่ี : การรวบรวม 
จัดระเบียบและวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนที่หา : การประชุมรวมกับทีมงานผูเช่ียวชาญและวิทยากร เพ่ือ
นําเสนอรายงานเบื้องตน ข้ันตอนที่หก : การจัดทํารายงาน 
 

 4.1.1  ทุนเดิมดานความรู และประสบการณงานวิจัย 
 

  ผูเขารับการอบรมที่ตอบแบบสอบถาม มีทั้งส้ิน 89 คน สวนใหญรอยละ 95 มี
ตําแหนงงานเปนนักวิชาการเกือบรอยละ 50 ทํางานมานานกวา 20 ป ผูที่เคยมีประสบการณงานวิจัยทั่วไป 
คิดเปนรอยละ 75 ที่เคยมีประสบการณ PAR มีเพียงรอยละ 9 ผูที่เคยมีประสบการณดานวิจัย ที่เคยมี
ประสบการณดานการวิเคราะหขอมูล การรวบรวมขอมูลภาคสนาม การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและ
การเขียนรายงานวิจัย คิดเปนรอยละ 48, 60, 47 และ 51 ตามลําดับ 
 

 4.1.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัย 
 

  การประเมินความคิดเห็นที่มีตอการวิจัยและ PAR โดยใชวิธีของ Likert Scale น้ัน
พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอนโยบายดานการวิจัยและ PAR ของกรมสงเสริมสหกรณอยูในระดับเห็นดวย 
  ผลการสํารวจความคิดเห็นผูเขารับการฝกอบรม พบวา รอยละ 85 มีความสนใจในการ
ทําวิจัย PAR ซ่ึงประเด็นการวิจัยที่เปนที่สนใจที่สําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิกในธุรกิจสหกรณ 
การพัฒนาสหกรณใหเขมแข็ง การเชื่อมโยงเครือขาย การสรางจิตวิญญาณการเปนนักสงเสริม ฯลฯ 
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  ประเด็นปญหาที่เผชิญในปจจุบัน ขอสรุปจากการอบรมชี้วา ปญหามี 4 ดาน ไดแก 
ปญหาเกี่ยวกับสหกรณ ปญหาดานสมาชิก ปญหาดานเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ และปญหาเก่ียวกับกรม
สงเสริมสหกรณ ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี ปญหาเกี่ยวกับสหกรณ ไดแก สหกรณไมใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่สงเสริม ปญหาการทุจริต บุคลากรขาดความรู / ทักษะในการบริหารจัดการ ขาดการดําเนินงาน
แบบมืออาชีพ สหกรณไมใหความสําคัญกับสมาชิก ปญหาเกี่ยวกับสมาชิก ไดแก ขาดการมีสวนรวมของ
สมาชิก สมาชิกขาดศรัทธาในสหกรณ สมาชิกไมเขาใจหลักการสหกรณ สมาชิกขาดจิตสํานึกสหกรณ 
สมาชิกมีหน้ีคางชําระมาก ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ ไดแก ขาดความรู-ความชํานาญ ขาด
ความมุงม่ันทุมเท ไมไดรับความเชื่อถือไววางใจจากสหกรณ ไมใหความสําคัญกับงานสงเสริมแตมุง KPI 
อยางเดียว มีปริมาณงานมากกวาอัตรากําลัง ปญหาเกี่ยวกับกรมสงเสริมสหกรณ ไดแก นโยบาย
เปล่ียนแปลงบอย ขาดความชัดเจนในการสงเสริมสหกรณ นโยบายของกรมสงเสริมสหกรณไม
สอดคลองกับความตองการของสหกรณ ตัวช้ีวัดของกรมสงเสริมสหกรณมีมากไปไมเกิดประโยชน ขาด
องคความรู งานของกรมสงเสริมสหกรณไมเปนไปในแนวเดียวกัน ไมสามารถบังคับใชกฎหมายในการ
กํากับดูแลสหกรณไดอยางแทจริง ฯลฯ 
  ขอเสนอสําหรับมาตรการที่กรมสงเสริมสหกรณตองดําเนินการในการสนับสนุน 
PAR ที่จะนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมที่สําคัญ ไดแก การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจน และการใหความรูและการฝกทักษะเกี่ยวกับ PAR แกบุคลากรอยางทั่วถึง 
  หลักสูตรฝกอบรมที่ตองการที่สําคัญ ไดแก การฝกปฏิบัติ PAR เทคนิค / เครื่องมือ
ของ PAR สถิติท่ีใชในการวิเคราะห การพัฒนาทีมวิจัยระดับจังหวัด กฎหมาย / ขอบังคับ แผนกลยุทธ / 
การวิจัยตลาด การวิเคราะหผลการวิจัย ฯลฯ 
 

 4.1.3  ขอเสนอโครงการวิจัย : ผลการระดมความคิดเห็นของกลุมยอย 
 

  ผลการระดมความคิดของการประชุมกลุมยอย ไดผลผลิตเปนขอเสนอโครงการวิจัย
ในแตละกลุม ดังน้ี กลุมท่ีหน่ึง : แนวทางการสงเสริมสหกรณแบบมีสวนรวม กลุมท่ีสอง : แนวทาง
พัฒนาตัวแบบผูนําสหกรณ กลุมท่ีสาม : รูปแบบการสงเสริมสหกรณใหดีขึ้น กลุมท่ีสี่ : การสรางความ
เขมแข็งของสหกรณ 
 

4.2 กรอบคิดและขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
 

 4.2.1  กรอบคิดการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
 

  จากขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และขอมูลที่ไดจากโครงการฯ ในครั้งน้ี อาจชี้ใหเห็นขอจํากัดในการพัฒนาสหกรณ โดยการ
ใชกรอบการพัฒนาการสหกรณเชิงระบบ (Systematic Approach)  
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  ในภาพจําลองสถานการณใหเห็นการวิเคราะหเชิงระบบ ภายใตสถานการณยุคพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural) ในยุคการเปดเสรีการคา ซ่ึงขบวนการสหกรณยอมประกอบไปดวยคนหลาย
ยุคสมัย ที่มีความแตกตางกันทั้งอุดมการณความคิด วิถีชีวิต-วัฒนธรรม อุดมการณ-ความคิดและ
ประสบการณ 
  คําถามที่ตองการคําตอบ คือ ปจจัยนําเขาอะไรบาง กระบวนการอยางไร และผลลัพธ
อะไรที่จะพัฒนาใหสหกรณสามารถยืนหยัดภายใตปจจัยสภาพแวดลอมที่เปน Multicultural ในยุคการเปด
เสรีทางการคาที่สังคมตื่นตัวเร่ืองคุณภาพ-มาตรฐานภายใตขอกําหนดทางกฎหมายที่เขมงวดและรัดกุม 
  ในสวนของปจจัยนําเขา ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐาน (นโยบายรัฐ 
กฎหมาย) เจาหนาที่สงเสริม เงินทุน ความรูและการถายทอดเทคโนโลยี 
  ในสวนของกระบวนการเมื่อพิจารณาบนอัตลักษณของสหกรณแลว กระบวนการ
ดําเนินการที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการภายใตการมีสวนรวมอยางมีแบบแผน บนหลักการของการเปน
องคการธุรกิจฐานสังคม 
  ในสวนของผลลัพธ ไดแก ความสําเร็จเชิงธุรกิจของสหกรณเพ่ือการเปนที่พ่ึงของ
สมาชิกการแกปญหาใหแกสมาชิกในดานการประกอบอาชีพ และการยกระดับฐานะความเปนอยู การ
สรางเศรษฐกิจชุมชนและการขานรับนโยบายรัฐ 

 
 
รูปที่ 4.1 กรอบคิดพัฒนาสหกรณเชิงระบบ 
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  ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) และกรอบแนวคิด
การพัฒนาการสหกรณเชิงระบบที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา PAR จะเปดโอกาสใหกลุมคน 3 สวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา ไดแก นักวิจัย นักพัฒนาและกลุมเปาหมายในการพัฒนา ไดเขามามีสวนรวมใน
การเรียนรูอยางมีแบบแผนรวมกัน และเมื่อไดมีการกําหนดโจทยวิจัยเพ่ือพัฒนาในสวนที่เปนปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลลัพธของการพัฒนา กลุมคนเหลาน้ีก็จะเขาไปเรียนรูรวมกันที่จะใหไดมาซึ่งชุด
ความรู และการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตปจจัยสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางเหมาะสม 
 

 4.2.2  ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

  ในแนวทางของกรมสงเสริมสหกรณน้ัน หากสามารถสรางบรรยากาศและแรงจูงใจ
ใหบุคลากรมีจิตสํานึก PAR ซ่ึงไมเพียงแตเปนการเปดประตูบานใหญใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
ออกไปแสวงหา การเรียนรูรวมกับสหกรณและชุมชนเทาน้ัน แตยังชวยลดขอจํากัดและปญหาที่เผชิญอยู
ในปจจุบัน ดังน้ัน จึงควรขับเคล่ือนนโยบาย การสงเสริมการเรียนรู PAR บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 
เพ่ือนําไปสูการสรางจิตสํานึก PAR แกบุคลากรและนําไปใชประโยชนในวิถีทางทํางานสงเสริมสหกรณ 
 

  มาตรการที่สําคัญ ไดแก  
  1)  การกําหนดนโยบาย ใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ นํา PAR มาใชในวิถีการทํางาน
สงเสริมสหกรณภายใต Platform การเรียนรูรวมกันอยางมีแบบแผนเพื่อนําไปสูการพัฒนา 
  2)  การกําหนดมาตรการกระตุนใหบุคลากรตระหนักเห็นความสําคัญเขาใจและ
เขาถึง PAR เพ่ือนําไปสูการมีจิตสํานึก PAR ในวิถีการทํางาน 
  3)  การกําหนดแผนงานและมอบหมายหนวยที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงาน
สูการบรรลุเปาหมายทั้งระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว 
  4)  การสนับสนุนสรางเครือขายพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อน 
PAR ในการเรียนรูและพัฒนา สําหรับประเด็นการวิจัยท้ังในเชิงพ้ืนที่ / เชิงประเด็น เชน กรณีพืช
เศรษฐกิจตาง ๆ / และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนา ไดแก กฎหมายสหกรณ เปนตน 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ทิศทางการพฒันาประเทศ 
 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศ ในชวงเวลาของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ไดใหความสําคัญกับความ
เชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลก ควบคูไปกับการนําการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
จากขอสรุปในเอกสาร “กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ” ในคราวการประชุมประจําป 2552 
ของสภาพัฒนฯ1  ชี้วา ประเทศไทยมีภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจระดับหน่ึง ภาคการเงินมีความเขมแข็ง แต
ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีปญหาการแยงชิงทรัพยากร ในขณะที่สังคมยังแตกแยกภายในประเทศ ปญหา
ทางดานการเมือง ปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตใน
ชนบท และเกิดปญหาการขาดความอบอุนในครอบครัว โดยการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะให
ความสําคัญกับประเด็นทาทายตางๆ ไดแก การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงคาดวา
ภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก การใหความสําคัญกับการดูแลสถาบันการเงินเขมงวด
มากขึ้น ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจคารบอนต่ํา การแขงขันที่
จะมีความรุนแรงมากขึ้น ภายใตเทคโนโลยีท่ีพัฒนากาวไกล ประเด็นที่สังคมจะใหความสําคัญกับระบบ
เศรษฐกิจที่ตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ประเด็นการกีดกันทางการคาที่เปนอุปสรรคตอการคาเสรี 
การเมืองของโลกที่มีเสรีมากขึ้น และปญหาการกอการราย 
 กระบวนทัศนของการพัฒนาในชวงเวลาตอไปจะใหความสําคัญกับการใหประชาชนเปน
เจาของเรื่องและเขามามีสวนรวมในการวางแผนและแกไขปญหา เพ่ือการอยูรวมกันระหวางมนุษย 
ส่ิงแวดลอม คานิยมและวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับการใชยุทธศาสตร “เศรษฐกิจสรางสรรค” มาเปน
ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน ซ่ึงภายใตแนวคิดดังกลาวจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมี
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนา ที่สําคัญ ไดแก การวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรคใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต การพัฒนาคน
ในสาขาอาชีพตางๆ การสงเสริมนวัตกรรมของวิสาหกิจในทุกขนาด การจัดใหมีมาตรการกระตุนและจูงใจ
เพ่ือดึงดูดภาคการผลิตใหวิจัยและพัฒนาสินคาสรางสรรค การสงเสริมองคความรูดานการตลาด รวมทั้งการ
พัฒนาสินคาเชิงสรางสรรคในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สนับสนุนความรวมมือระหวางภาค
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน ซ่ึงมีความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง
วัฒนธรรม การสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงกันระหวางผูบริโภค ผูออกแบบสรางสรรคและผูประกอบการ 
เพ่ือใหมีการสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและบริการที่เปนประโยชนเชิงพานิชยได นอกจากนั้นจะตองกระตุน

                                                 
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก (Online) : www.nesdb.go.th 
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ใหเกิดอุปสงคของผลิตภัณฑสรางสรรคขึ้นภายในประเทศควบคูกับการสงเสริมผลิตภัณฑสรางสรรคเพ่ือ
การสงออกโดยสนับสนุนใหคนไทยผลิตและบริโภคสินคาสรางสรรคในประเทศมากขึ้น ในสวนของ
ประเด็นยุทธศาสตรดานท่ีเกี่ยวกับภาวะโลกรอนน้ัน ใหความสําคัญกับการปรับตัวสูสังคมคารบอนต่ํา ซ่ึง
การศึกษาวิจัยที่จําเปน ไดแก การศึกษาวิจัยตลาดคารบอนเครดิต การเสริมสรางเทคนิคการเจรจาและสราง
แนวรวม เพ่ือสรางอํานาจการตอรองในเวทีการคา การลงทุน และสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางโอกาสแก
ผูประกอบการไทย การวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปสูนวัตกรรมพื้นฐานภูมิปญญาไทย 
 ประเด็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตรการสรางสถาปตยกรรมทางสังคม มุงเนนไปที่การสราง
สังคม/ชุมชนใหยึดม่ันคุณคา/คานิยมหลัก (Core Value) ที่สําคัญไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ประชาธิปไตย
ที่เคารพ ความเห็นที่แตกตาง ไมละเมิดสิทธิ์ผูอื่น การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมที่เปนธรรม การ
สรางคานิยมการเรียนรูตลอดชีวิตผานการกระทําและสามารถปรับตัวเองโดยใชปญญา ความเอื้ออาทร 
การดูแลซ่ึงกันและกัน การทําประโยชนเพ่ือสวนรวม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหนํ้าหนัก
ไปที่กลไกของสถาบันหลักเปนหนวยปลูกฝงคุณธรรม ศีลธรรม หรือตอกเสาเข็มใหเขมแข็ง ไดแก ระบบ
การศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ซ่ึงจะไดนําแนวคิดตางๆ เหลาน้ีไปดําเนินการจัดทําเปน
กรอบทิศทางการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตอไป 
 
1.2  ทิศทางการวิจัยในปจจุบัน 
 

 กรอบทิศทางของการวิจัยภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) 
ซ่ึงจัดทําโดยสภาวิจัยแหงชาติ : วช.  (รูปที่ 1.1)ไดนําไปใชเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบ
ขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป ตามมติคณะรัฐมนตรีระหวาง
ปงบประมาณ 2551-2553 น้ัน มุงเนนไปที่การวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรของ
ประเทศควบคูไปกับการวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและ
ย่ังยืนไปใหทุกภาคมีสวนรวม และเนนใหเกิดเครือขายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเปนศูนยกลางการวิจัย
เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรวิจัยรวมกัน โดยมีวิสัยทัศนวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) คือ ประเทศ
ไทยมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน โดยไดกําหนดพันธกิจเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน 
ไดแก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงข้ึนและสรางฐานความรูที่มีคุณคา 
เพ่ือสามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมรวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิง
พานิชยและสาธารณะ โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวนรวม ภายใต
ยุทธศาสตร 5 ประการ สภาวิจัยแหงชาติ ไดพิจารณากําหนดเปนกลุมงานวิจัย ไดแก การประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียง  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล  การปฏิรูปการศึกษา  การจัดการน้ํา  
การพัฒนาพลังงานทดแทน  การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกและลดการนําเขา  การปองกันโรค
และการรักษา  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  
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เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม  และการบริหารจัดการการทองเที่ยว  โดยมี
ตัวช้ีวัดที่คาดหวังที่สําคัญในสิ้นป 2553 ไดแก คาใชจายวิจัยของประเทศควรเพิ่มไดนอยกวารอยละ 0.5 
ของ GDP สัดสวนการลงทุนการวิจัยในภาคเอกชน คือ ภาครัฐ เพ่ิมเปน 1:1 และบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาประชากร 10,000 คน (ดูเพ่ิมเติมที่ www.hrel.go.th.index) 
 ในแวดวงการวิจัยและพัฒนายังมีองคกรของรัฐภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
มีการขับเคล่ือนพันธกิจที่นาสนใจและจับตามอง ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซ่ึง
กําหนดพันธกิจไวในการสนับสนุนกระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัย และสรางระบบวิจัย เพ่ือตอบ
คําถามและเสนอทางเลือกใหสังคม ทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคด้ังเดิมและภาคใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
การกําหนดนโยบายและยกระดับความรูและสติปญญาของสังคม และการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี
ยุทธศาสตรในระหวางป 2550-2552 ที่สําคัญไดแก ยุทธศาสตรการวิจัยและจัดการความรูเชิงพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรการวิจัยตามความตองการของประเทศ (ดูเพ่ิมเติมใน www.trf.or.th/about) 
 

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

ยทุธศาสตรการวิจัยที่ 1 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิ

• การวิจัยเพือ่สรางมูลคาและศักยภาพทางการแขงขนั
• การวิจัยเพือ่พฒันาองคความรูและภมูิปญญาทองถิ่น
• การวิจัยเพือ่พฒันาองคความรูและภมูิปญญาทองถิ่น
• การวิจัยเพือ่พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกจิจากการทองเทีย่ว
• การวิจัยเพือ่พฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชวีภาพและ
พลังงานทางเลือก

• การวิจัยเพือ่ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ดานโลจิสติกสทีม่ีคุณภาพ

• การวิจัยเพือ่การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การวิจัยเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ครม. มีมติเมื่อวันที ่8 พ.ค. 50 เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ.
2551-2553 เพือ่ใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยและเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะห
ตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณประจําป

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

ยทุธศาสตรการวิจัยที่ 1 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิ

ยทุธศาสตรการวิจัยที่ 1 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพือ่การ
พัฒนาเศรษฐกจิ

• การวิจัยเพือ่สรางมูลคาและศักยภาพทางการแขงขนั
• การวิจัยเพือ่พฒันาองคความรูและภมูิปญญาทองถิ่น
• การวิจัยเพือ่พฒันาองคความรูและภมูิปญญาทองถิ่น
• การวิจัยเพือ่พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกจิจากการทองเทีย่ว
• การวิจัยเพือ่พฒันาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชวีภาพและ
พลังงานทางเลือก

• การวิจัยเพือ่ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการใหบริการ
ดานโลจิสติกสทีม่ีคุณภาพ

• การวิจัยเพือ่การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การวิจัยเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจระหวางประเทศ

ครม. มีมติเมื่อวันที ่8 พ.ค. 50 เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พ.ศ.
2551-2553 เพือ่ใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยและเปนกรอบทิศทางในการวิเคราะห
ตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณประจําป

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 2 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ
พัฒนาสังคม

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 2 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการ
พัฒนาสังคม

• การวจิัยเพ่ือปฏริูปกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ระบบ

• การวจิัยเพ่ือสงเสริมอนุรักษและพัฒนาคุณคาทางศาสนา
ศิลปวฒันธรรมและเอกลักษณท่ีหลากหลาย

• การวจิัยเพ่ือสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การ
รักษาพยาบาล

• การวจิัยเพ่ือพัฒนาและคุมครองภมิูปญญาการแพทยแผน
ไทย/พ้ืนบาน/ทางเลือก

• การวจิัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา
• การวจิัยเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของ
หนวยงานรัฐและเอกชน

• การจัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิน

• การสงเสริมความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันของทองถิน่และ
สังคม

• การเสริมสรางความมั่นคง และบูรณาการการแกไขปญหา
สถานการณความไมสงบในประเทศ

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 3 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางวทิยาการและทรพัยากร
บุคคล

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 3 : 
การสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางวทิยาการและทรพัยากร
บุคคล

• การวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและองคความรูใหมทาง
วทิยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และการพัฒนาองคความรู
ใหม

• การวิจัยเพ่ือการสรางศักยภาพและความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 4 : 
การเสรมิสรางและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 4 : 
การเสรมิสรางและพัฒนาทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

• การวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเกี่ยวกับการฟนฟู บํารงุดิน 
รวมทั้งการใชประโยชนท่ีดิน

• การวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า
• การสรางองคความรูเกี่ยวกับภยัพิบัติจากธรรมชาติ

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 5 : 
การบรหิารจัดการความรู 
ผลงานวจิัย ทรพัยากร และภูมิ
ปญญาของประเทศ สูการใช
ประโยชนดวยยุทธวธิีท่ี
เหมาะสม

ยุทธศาสตรการวจิัยท่ี 5 : 
การบรหิารจัดการความรู 
ผลงานวจิัย ทรพัยากร และภูมิ
ปญญาของประเทศ สูการใช
ประโยชนดวยยุทธวธิีท่ี
เหมาะสม

• การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวจิัยของประเทศ และ
การบริหารจัดการความรูผลงานวจิัย

• การวิเคราะหและประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการวจิัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

 
 
 

รูปท่ี 1.1  ยุทธศาสตรการวจิยัของชาติ 
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1.3 พัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : ประสบการณของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

จุดเริ่มตนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมหรือที่เรามักจะคุนเคยกับคําวา “PAR” 
น้ัน ไดริเร่ิมขึ้นในชวงป 2546 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : ซ่ึง
ในขณะนั้น ดร.สีลาภรณ  บัวสาย เปนผูอํานวยการฝายชุมชนและสังคม ไดใหความสนใจในเรื่องงานวิจัย
ทางดานสหกรณ โดยกอนหนาน้ัน สกว.ไดสนับสนุนใหดําเนินการในรูปของโครงการวิจัยอยู 2 
โครงการตอเน่ืองกัน โดยในป 2543 ไดดําเนินการโครงการจัดทําบรรณานุกรมฯสิ่งพิมพดานสหกรณ ป
ตอมา (พ.ศ. 2545) ไดดําเนินการโครงการพัฒนากรอบคิดสําหรับยุทธศาสตรและในป 2546 จึงไดเร่ิม
ดําเนินการในลักษณะของชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตชุดโครงการ “แนว
ทางการพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด”  ในชวงเวลา พ.ศ. 2548-2550 เปนการ
ดําเนินการชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่ 36 จังหวัด” และในป 2551 ไดปรับเปลี่ยน
ช่ือชุดโครงการวิจัยมาเปน “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”  มาจนถึง
ปจจุบัน (รูปท่ี 1.2, 1.3)  
 

ประเมิน
สถานการณ
ของการวิจัย
ขาดความรู/
สารสนเทศในการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา

การวางกรอบคิด
สําหรับยุทธศาสตร
การพัฒนาสหกรณ
ในทิศทางของ True 
Co-op
การบูรณาการความ
รวมมือระหวาง
สหกรณท่ีจดทะเบียน/
ไมจดทะเบียน

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
การวางหมุด
ยุทธศาสตร
ระดับชาติ
แผน 1

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
การวางหมุด
ยุทธศาสตร
ระดับชาติแผน 2
ดวยการเช่ือมโยง
เครือขายคุณคา

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม
การสรางตัวแบบ
สหกรณ
การสรางสังคม
ขอมูลขาวสาร
การพัฒนาระบบ
สนับสนุนตางๆ

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการสราง
ตัวแบบธุรกิจ
สหกรณเชิงคุณคา

1. การขับเคล่ือน
องคการธุรกิจฐาน
สังคม
2. ตัวแบบธุรกิจ
สหกรณเชิงคุณคา
บนหลักการ พึ่งพา-
รวมมือ
3. ระบบการคา
ท่ีเปนธรรม

การประมวล
ส่ิงพิมพดาน
วิชาการ/วิจัย
ในรอบ 10 ป

เครือขาย
นักวิชาการ
วงเรียนรู
กรอบคิด/วิธีการ
ทํางานพัฒนา

การปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน
การพัฒนาสหกรณ
(สหกรณจดทะเบียน-
สหกรณภาคประชาชน)
เครือขายนักวิจัย
การเปดความคิดแกคน
ในขบวนการสหกรณเรื่อง
การเชื่อมโยงความ
รวมมือระหวางสหกรณ
จดทะเบียน-สหกรณ
ภาคประชาชน
ชุดความรู
“เครือขายคุณคา”

เครือขายนักวิจัย
เครือขายเชิงพ้ืนที่
ชุดความรูการแก
ปญหาความยากจน
บนวิถีสหกรณท่ี
แกจน 3 จน : 
- จนความคิด
- จนเศรษฐกิจ
- จนเพื่อนฝูง
ชุดความรูการเชื่อม
โยงเครือขายคุณคา
การวางยุทธศาสตร
การพัฒนาการสหกรณ
ในเชิงคุณคา

ชุดความรูการปลูกจิตสํานึก
ชุดความรูการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณสูระบบ
คุณคา 4 มิติ
ชุดความรูการบริหารจัดการ
โซอุปทาน
เครือขายทรัพยากรมนุษย
เครือขายสารสนเทศ
- เว็ปไซต
- วารสารฅนสหกรณ
เครือขายธุรกิจเชิงพ้ืนที่
เครือขายธุรกิจภายใต
โซอุปทาน
การสราง Brand สินคาสหกรณ
นวัตกรรมการเชื่อมโยง
เครือขายแนวราบ

การคนหาตัวแบบ
แนวปฏิบัติ
ตัวแบบสหกรณเชิง
คุณคา
ตัวแบบกลุม
ธุรกิจสหกรณ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
การพัฒนาสังคม
ขอมูลขาวสารผานกลไก
ศูนยสารสนเทศและ
เครือขาย

การแกปญหา
ความยากจนบน
วิถีสหกรณ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคม
ในระบบ Social 
Economy
การแกปญหาราคา
สินคาเกษตรตกต่ําใน
ระยะยาว

โครงการจัดทํา
บรรณานุกรมฯ

ส่ิงพิมพดานสหกรณ

โครงการการทํา
กรอบแนวทาง
การพัฒนา

ชุดโครงการวิจัย
9 จังหวัด

ชุดโครงการวิจัย
36 จังหวัด

ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ
และการคาท่ีเปนธรรม

2543 ป 2550 – 2552   2545 2548-2549

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผลงานที่คาดหวัง

 
 
รูปท่ี 1.2  พัฒนาการดําเนินการวิจัยระหวางป 2543-ปจจุบัน 
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กรอบแนวทางการดําเนินงาน ชุดโครงการวจิยัดานสหกรณ : รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ สถาบันวชิาการดานสหกรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

นําเสนอเวท ีสกว. ณ จ.สมุทรสงคราม เมื่อ 22-23 มิ.ย.49 
 

รูปท่ี 1.3 Road map ของแผนงานวิจัยภายใตชุดโครงการฯภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน   
              สนับสนุนการวิจัย 
 

1.3.1 การจุดประกายความคิดเกี่ยวกับการวิจัยดานสหกรณ 
การดําเนินการโครงการจัดทําบรรณานุกรมฯสิ่งพิมพดานสหกรณ พ.ศ. 2534-2543 ในป พ.ศ.

2543 ซ่ึงมีวัตถุประสงคสําคัญในการประมวลสิ่งพิมพดานวิชาการและการวิจัยในรอบ 10 ป เพ่ือชี้ใหเห็น
สถานการณในการทําวิจัยในอดีตที่ผานมาและขอเสนอสําหรับแนวทางการวิจัยที่ควรดําเนินการในอนาคต 2

ผลการวิจัยสามารถรวบรวมและจัดทําในรูปวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัยไดทั้งส้ิน 547 รายการ ซ่ึงมีทั้งท่ี
เปนงานวิจัยและวิทยานิพนธ โดยสวนใหญรอยละ 72 ของงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 
research) ซ่ึงมุงไปในเรื่องของการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ 
ตลอดจนการศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ มีงานวิจัยในสัดสวนรอยละ 24 ที่เปนเชิงวิเคราะห 
(Analytical research) และรอยละ 4 เปนการคนหาขอมูลเบื้องตน (Exploratory research)  

ขอสังเกตจากการวิจัยในชวงเวลานั้น ไดช้ีใหเห็นประเด็นขอจํากัดของการวิจัยที่นาสนใจ 3 
ประเด็น ไดแก กรอบแนวคิดของนักวิจัยที่ยังคงยึดติดวา “สหกรณกับการพึ่งพารัฐ” เน่ืองจากขอเสนอสวน
ใหญมักเปนเร่ืองที่เสนอใหรัฐดําเนินการทั้งดานเงินทุน บุคลากร การฝกอบรม และการสนับสนุนอ่ืนๆ  กรอบ
ทิศทางของการวิจัยมักเปนเรื่องของการวิเคราะหเหตุการณในอดีต โดยไมไดมองสถานการณในอนาคต ยัง

                                                 
2 ดูรายละเอียดใน จุฑาทิพย  ภัทราวาท, “สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต”. 

Online: http://www.cai.ku.ac.th/article/021-2550.pdf 
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ขาดมุมมองในเชิงองครวม ขอเสนอสําหรับการแกปญหาสหกรณ มักมองเปนสวน ๆ เชน การแกปญหาดาน
สินเช่ือ แตไมไดเช่ือมโยงถึงแนวทางการแกปญหาดานการผลิต การตลาดใหแกสมาชิก ดังน้ันขอเสนอในการ
พัฒนาสหกรณบางอยางจึงกอใหเกิดปญหาหลายอยางในสหกรณดังท่ีเราไดรับทราบกันอยูเสมอมา 
นอกจากนั้นยังพบวาการนําไปใชประโยชนของผลงานวิจัย ยังคงจํากัดอยูในแวดวงของผูวิจัย ซ่ึงผลงานวิจัย
สวนใหญจะนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ/ผูเช่ียวชาญ และสงผลงานใหหนวยงานเจาของทุน 

ขอเสนอสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยทางสหกรณในชวงเวลาดังกลาวเปนไปในรูป
ของการดําเนินการในลักษณะของแผนแมบทการวิจัยเพ่ือการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย ซ่ึงประกอบ
ไปดวยชุดโครงการวิจัย 3 กลุม ไดแก กลุมการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่มุงศึกษาหาขอเท็จจริงให
ไดองคความรูที่จะนําไปใชในการพัฒนาขบวนการสหกรณ กลุมการวิจัยเชิงสังเคราะห (Analytical 
research) ท่ีมุงไปที่การวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรตาง ๆ ท่ีจะนําไปสูขอเสนอในทาง
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสหกรณ กลุมการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory action research) ที่มุงไปที่ให
เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูมีสวนเก่ียวของ (รูปที่ 1.4) 

 

 
 
รูปท่ี 1.4 แนวคิดการดําเนินการโครงการวิจัยเพ่ือการปฏิรูปขบวนการสหกรณ 
แหลงที่มา : รายงานวิจัย “โครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดสําหรับชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ” สํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจัย, 2544. 
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1.3.2 การวางกรอบคิดสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณในทิศทางขององคการพึ่งพาตนเอง   
         (Self help organization)3 

ในชวงป พ.ศ. 2545 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดสนับสนุนใหดําเนินการ
ชุดโครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบคิดสําหรับการวิจัยดานสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญที่จะ
ใหมีเวทีระดมความคิดสําหรับผูเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณใน
ทิศทางของการเปนองคการพ่ึงพาตนเอง 

ผลการสังเคราะหสถานการณของขบวนการสหกรณในชวงเวลาดังกลาวชี้ใหเห็นวากลุม/
องคกรประชาชนที่มีพฤตินัยเปนสหกรณน้ัน มีทั้งสหกรณที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณและที่มิได
จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ (สหกรณภาคประชาชน) โดยสหกรณที่จดทะเบียนมีระบบเครือขายท่ี
เรียกวา ขบวนการสหกรณ และมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรกลางระดับสูงที่จัดตั้ง
ขึ้นมาโดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาความรวมมือกันในระหวางสหกรณตามหลักและวิธีการสหกรณ 
จุดเดนของสหกรณกลุมน้ีคือ ความเปนนิติบุคคล แตยังมีขอจํากัดในเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่ง
มีสาเหตุหลายประการ ไดแก ขาดการมีสวนรวมของสมาชิก ผูบริหารและฝายจัดการสหกรณยังไมมี
ศักยภาพและความพรอมในการบริหารจัดการ จึงมักเห็นปรากฏการณที่สหกรณยังตองพ่ึงพาความ
ชวยเหลือจากรัฐ ในขณะเดียวกันกลุมสหกรณที่มิไดจดทะเบียน ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการรวมตัวของ
ประชาชนเอง มีจุดเดนตรงที่สวนใหญสหกรณในกลุมน้ีจะมีผูนําท่ีเขมแข็งและมีอุดมการณ สมาชิกเขามา
มีสวนรวมอยางจริงจัง กิจกรรมของกลุมสวนใหญมุงไปที่การสงเสริมการออม การใหเงินกู และการจัด
สวัสดิการแกสมาชิก มีระบบเครือขายความรวมมือที่ขยายวงกวางทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด และ
ระดับชาติมากขึ้นเร่ือย ๆ แตมีจุดออนอยูที่การบริหารจัดการขึ้นอยูกับผูนํา ดังน้ันเมื่อใดก็ตามที่ขาดผู
นําไปก็มักจะเกิดผลกระทบตอความเขมแข็งของกลุมและสมาชิก โดยสถานการณที่เปนอยูในชวงเวลา
น้ัน พบวาการพัฒนาขบวนการสหกรณยังคงปดตัวอยูในแวดวงของสหกรณที่จดทะเบียน ยังไมมีการ
เชื่อมโยงความรวมมือเพ่ือการเรียนรู และการสรางความเขมแข็งรวมกัน 

ประเด็นที่เปนแงคิดสําหรับการพัฒนาคือ ทําอยางไรจึงจะใหเกิดการเชื่อมโยงความรวมมือ
ระหวางสหกรณที่จดทะเบียนและสหกรณภาคประชาชน เพ่ือใหเกิดผลดีตอภาพรวมในการพัฒนา 

อาจกลาวไดวาเปนเรื่องของความเหมาะสม พอดีกับชวงเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ (คพช.) ซ่ึงทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในเวลานั้น (ทานบุญมี จันทรวงศ) ในฐานะ
เลขานุการ คพช. ไดมอบหมายใหนําขอเสนอตามกรอบคิดสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณดังกลาว
ไปสรางกระบวนการระดมความคิดกับผูเกี่ยวของ และใชกระบวนการประชาพิจารณแลว จึงนําไปสูการ

                                                 
3 อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก จุฑาทิพย  ภัทราวาท, และคณะ  “แนวทางการพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัด”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. 
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กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณภายใตกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2546-2549) ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังน้ี 

 
วิสัยทัศนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2546-2549) 
 
 

 
 

 

 
1.3.3 การเริ่มตนของการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

หลังจากที่ไดนําชุดความรูจากรายงานวิจัยโครงการพัฒนากรอบคิดฯไปใชประโยชนในเชิง
นโยบายในการพัฒนาสหกรณในรูปของยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณ ภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549)  ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2546  

ผูประสานงานชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ (ในขณะนั้น) ก็ไดเริ่มดําเนินการชุดโครงการวิจัย 
“แนวทางการพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด” จํานวน 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 
ลําพูน เลย ขอนแกน สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี  สงขลา และตรัง โดยการดําเนินการโครงการวิจัย (ชุด
ยอย) เปนไปตามกรอบคิดการเชื่อมโยงเครือขาย ซ่ึงมุงไปที่การสรางความรวมมือระหวางกลุม/องคกร
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหเกิดเวทีเรียนรูรวมกัน การใชทรัพยากรรวมกัน การ
เส่ียงภัยรวมกัน และการไดรับประโยชนรวมกัน ซ่ึงทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (คุณบุญมี  จันทรวงศ) 
ไดใหการสนับสนุนสําหรับเจาหนาที่สงเสริมสหกรณในพ้ืนที่ในการเขาไปมีสวนรวมการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเปนไปภายใตกรอบแนวคิดและกรอบการดําเนินการวิจัยที่มุงใหเกิดการ
เชื่อมโยงเครือขายบนความสมัครใจของสหกรณและกลุม/องคกรประชาชนตามความสมัครใจ โดยมีทีม
ประสานงานกลางคอยใหการสนับสนุนโดยใชระยะเวลาวิจัย 2 ป 

ผลการวิจัยปรากฎวาทีมวิจัยในพ้ืนที่จังหวัด 9 ทีม สามารถหนุนเสริมการสรางเครือขายได
ทั้งส้ิน 31 เครือขาย ซ่ึงมีความแตกตางกัน แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก เครือขายพันธมิตรที่รวมตัวกัน
ในเชิงพ้ืนที่ เครือขายพันธมิตรที่รวมตัวกันในเชิงธุรกิจ และเครือขายพันธมิตรเชิงวิชาการ นอกจากนั้น
ทีมวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ไดสังเคราะหบทเรียนการเชื่อมโยงเครือขายจากประสบการณวิจัยออกมา
เปนวิสัยทัศนของเครือขายพันธมิตรเพ่ือนําไปขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายฯ ดังนี้ 
 

เปนองคกรชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียึดม่ันในคุณคาสหกรณ มีการรวมมือกัน
เช่ือมโยงเครือขายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร และความเปนธรรมาภิบาล สรางความ

เขมแข็งของสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อยางยั่งยืน 
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วิสัยทัศนเครือขายพันธมิตร 
 
 

 
 

 
ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งและยั่งยืนของเครือขายพันธมิตรตาม

วิสัยทัศนขางตนมีจํานวน 14 ประการ4 
ในชวงเวลาดังกลาวไดกอเกิดเปนเครือขายนักวิจัย ท่ีมีประสบการณในการขับเคล่ือนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทั้งส้ิน 82 คน และมีผูนําสหกรณ สถาบันเกษตรกร เจาหนาท่ีสงเสริม 
นักวิชาการ นักธุรกิจ ฯลฯ เขารวมในชุดโครงการวิจัยทั้งส้ิน 7,278 คน 

1.3.4 การขยายผล PAR ในพื้นท่ี 36 จังหวัด 
ในชวงป 2548-2549 ชุดโครงการวิจัยฯ ไดรับการสนับสนุนจากศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือ

เอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) ผานทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ใหขยายผลการ
ดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด ในพ้ืนที่  36 จังหวัด โดยมีทีมวิจัยใน
ระดับจังหวัด 36 ทีม และมีทีมประสานงานกลางคอยใหการสนับสนุน โดยการดําเนินงานมุงเนนไปท่ี
การสรางกระบวนการ 3 ขั้นตอน ไดแก การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่องคุณคาสหกรณ เครือขาย
คุณคา และกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุกแกผุนํากลุม/องคกรและสหกรณที่เขารวมโครงการ จากนั้น
จึงนําเขาสูกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย ซ่ึงมีคุณลักษณะของการเชื่อมคน เ ช่ือมองคกร เชื่อม
กระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ภายใตความเชื่อม่ันในคุณคาสหกรณ (Co-operative values) รวมกัน 
โดยคาดหวังที่จะกอใหเกิดความเขมแข็งขององคกรที่เขารวมเปนภาคีเครือขาย 

ภายใตกรอบเวลาของการวิจัย 1 ป ซ่ึงถือเปนชวงเวลาคอนขางจํากัด อยางไรก็ตามการ
ดําเนินงานของทีมวิจัยระดับจังหวัดทั้ง 36 ทีม ก็ดําเนินการไดผลลัพธเครือขายจํานวนทั้งส้ิน 117 
เครือขาย และมีนักวิจัยเขารวมในชุดโครงการวิจัยทั้งส้ิน 300 คน มีผูนํากลุม/องคกร/สหกรณเขามามีสวน
รวมจํานวน 38,342 คน มีกลุม/องคกร/สหกรณเปนภาคีเครือขายจํานวน 872 องคกร 

ผลลัพธเครือขายที่เกิดข้ึนน้ัน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก เครือขายธุรกิจจํานวน 82 เครือขาย 
เครือขายเชิงสังคม/พ้ืนที่ จํานวน 24 เครือขาย และเครือขายวิชาการ จํานวน 11 เครือขาย ผลการ
ประเมินผลกระทบของการกอเกิดเปนเครือขาย พบวา เครือขายสวนใหญอยูในระยะเริ่มตน จึงยังไม
สามารถประเมินผลกระทบไดอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม พบวาในบางเครือขายสามารถดําเนินธุรกรรม

                                                 
4 อานละเอียดเพิ่มเติมไดจาก จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ, “แนวทางการพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัด”, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2549. 

เปนองคกรท่ีเกิดจากความรวมมือ ในวงสัมพันธระยะยาว ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  
เนนแผนการเรียนรู เพื่อประสิทธิภาพสูองคกรพันธมิตร และการมีคุณภาพชีวิตของสมาชิกองคกร 
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ดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการเพ่ิมรายได ลดรายจาย และขยายโอกาสแกภาคีพันธมิตรในเครือขายอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงช้ีใหเห็นวา “เครือขายคุณคา” ที่เปนผลผลิตจากการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา สามารถ
แกปญหาความยากจนไดอยางที่คาดหวัง 

ผลการติดตามความกาวหนาของเครือขายท่ีเปนผลผลิตของชุดโครงการฯ หลังสิ้นสุดโครงการ
ได 8 เดือน พบวา เครือขายที่มีพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง จํานวนรอยละ 67 ของผลลัพธเครือขายท่ี
เกิดขน และผลการการถอดบทเรียนในระหวางทีมวิจัยและผูทรงคุณวุฒิไดมีขอเสนอใหขยายผลเครือขาย
คุณคาไปเปนตนแบบของเครือขายคุณคาเชิงพ้ืนที่ พรอมทั้งการตอยอดพัฒนาเปนเครือขายคุณคาตามโซ
อุปทาน เพ่ือหวังผลในเรื่องของการพัฒนาไปสูระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม (Fairtrade) 5 

ในชวงเวลาเดียวกันกับการขับเคล่ือน PAR ภายใตชุดโครงการฯดังกลาว สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณไดรับมอบหมายใหเปนแกนนําในการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-
2554) ซ่ึงในการดังกลาวสถาบันฯไดนําเอาชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ซ่ึงเปนผลลัพธจาก
การวิจัยนําไปใชเปนยุทธศาสตรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณตามวิสัยทัศนที่กําหนด 
 

วิสัยทัศนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)  
 
 

 
 

 
 

1.3.5 การขยายผล PAR สูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาภายใตโซอุปทาน 
ในชวงเวลาป 2550 จนถึงปจจุบัน สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดรับผิดชอบในฐานะ

หนวยงานเจาภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ซ่ึงเปนชุดความรูที่เปนผลลัพธจากการวิจัยอยางตอเน่ือง ซ่ึงแบง
งานวิจัยออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ กลุมงานวิจัยการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา และกลุม
งานวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุน (รูปที่ 1.5) โดยคาดหวังวา ใช PAR เปนกลยุทธในการสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับความสามารถในการดําเนินงานสหกรณใหมีความเขมแข็ง และนําประโยชนสู
สมาชิก ดวยการขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาสูพันธมิตรภายใตโซอุปทาน เพ่ือการตั้งรับ
สถานการณ การเปดเสรีการคาท่ีสหกรณกําลังเผชิญหนาอยูในปจจุบันและอนาคต 
 

                                                 
5 อานละเอียดเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ. “ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 
จังหวัด ระยะขยายผล”, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2550. 

 

มุงสรางระบบสหกรณท่ีมีคุณคา เพื่อการนําพาสู สังคมอยูเย็นเปนสุข 
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รูปท่ี 1.5 กรอบแนวทางการวิจัยภายใตชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ              

การคาที่เปนธรรม 



บทที่  2 
แนวคิดและกระบวนการสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 
  เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในแงของแนวคิด
และกระบวนการ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางจากการวิจัยประเภทอ่ืน และความแตกตางจากการ
พัฒนาโดยทั่วๆ ไป การชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางระดับความเขมขนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม การนําไปใชประโยชน เทคนิค และเครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัย 
ตลอดจนขอดีและขอจํากัดสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่นักวิจัยพึงตระหนักเพ่ือการ
บริหารจัดการงานวิจัยสูความสําเร็จตามความคาดหวัง 
 

2.1 แนวคิด : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  

  ในแวดวงของนักวิจัยและนักพัฒนา บนกระแสความคิดด้ังเดิมที่ เชื่อมั่นในพลังของ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการจัดการจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ ทําใหกระบวนการวิจัยมักมุงไปที่การใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรแกปญหาดวยการที่นักวิจัยเปนผูกําหนดโจทยวิจัยหรือปญหา จากน้ันก็จะ
ต้ังสมมติฐาน การออกแบบวิจัย การเขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและจัดทําขอสรุป
ใหเปนองคความรู ซ่ึงที่ผานมามีขอมูลเชิงประจักษที่ช้ีใหเห็นวางานวิจัยตางๆ เหลาน้ันมีเปนจํานวนมาก
ที่ไมไดนําไปใชประโยชนในการแกปญหา หรือนําไปใชพัฒนาแตอยางใด6 
  ภายใตกระแสความคิดของนักวิชาการ สํานักหลังความทันสมัย (Postmodern) ไดเปด
มุมมองในเรื่องของการแกปญหา และการพัฒนาวา “การพัฒนา” เปนวาทกรรมที่ทําใหคนในสังคมท่ี
เผชิญกับปญหา ใหความสําคัญตอการแกปญหานอยลงโดยเห็นวา การแกปญหาของสังคมนั้นควรตอง
วิเคราะห ใหเห็นถึงธรรมชาติของความสลับซับซอนและพลวัตของปญหา และมีแนวทางการแกปญหา
อยางเปนระบบ จึงจะนําไปสูการพัฒนาในที่สุด 
  นักวิชาการสายชุมชน สหกรณ และองคกรพัฒนาเอกชน ตางก็มีแนวคิดวา “การพัฒนา” 
ตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาคมหรือชุมชน หรือคนในสังคมที่เผชิญปญหาดวยตนเอง โดยมี
แนวทางใหใชภูมิปญญาและพึ่งพาตนเองในการแกปญหารวมกัน ซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูการแกปญหาเชิง
โครงสรางได 
  ในแงของการพัฒนา Britha Mikkelsen (1995 : 61) ไดช้ีใหเห็นวา การพัฒนาแบบเดิมมี
ปญหามากมาย จึงจําเปนที่จะตองปรับวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติ ไปเปนรูปแบบของการพัฒนาแบบมี
สวนรวมเพ่ือใหผลของการพัฒนาใกลเคียงกับสถานการณมากที่สุด ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

                                                 
6 อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ.  2544. “สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมาและแนว
ทางการวิจัยในอนาคต”. รายงานวิจัยวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัยและวิทยานิพนธดานสหกรณ พ.ศ. 2533-2543. 
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โดยแนวคิดดังกลาวเกิดมาจากการตั้งขอสงสัยตอความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกันในการพัฒนา และเห็นวา
หากการมีสวนรวมในการควบคุมความรูและทรัพยากรในการพัฒนายังจํากัดอยู ในบางกลุมก็เปนเรื่อง
ยากที่จะทําใหเกิดผลของการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน7 
  ในสวนของประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดริเร่ิมใหคนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในงานวิจัยทองถิ่นตั้งแตปลายป 2541 โดยไดมองงานวิจัยเปน “กระบวนการ” ใน
ฐานะ “เครื่องมือ” ที่จะเพ่ิมพลัง (Empower) แกชุมชน โดยใหชุมชนรวมกันจัดการชีวิตของตัวเอง อัน
เปนวิถีทางหนึ่งที่จะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนได8 
  ดังท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา แนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชน 
กลายเปนเงื่อนไขท่ีมีความจําเปนในโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงมีความเปนพลวัต และสังคมมีความเชื่อมโยงของ
ปญหาที่ซับซอนมากขึ้น กอปรกับแนวคิดของการใหคนและชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาตลอดจน
และการแขงขันและการใชนวัตกรรมนําการพัฒนา ทําใหการแกปญหาโดยใชองคความรูและทฤษฎี ที่มี
ความเขมขนไมมีความยืดหยุนไปถึงทางตัน และนําไปสูการกอเกิดปญหาอื่นตามมาภายหลังเสมอ 
 

 2.1.1  ความหมาย : 
   

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบของการวิจัยที่ตางไปจากงานวิจัยโดย
ทั่วๆ ไป ซ่ึงไดพัฒนามาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
(Participatory Development) โดยกลุมนักวิชาการที่ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มี
ความคิดวา องคความรู ที่มาจากการวิจัยท่ีผูกขาดโดยนักวิจัยเปนผูคิดและออกแบบวิธีวิจัยเองนั้นมี
ขอจํากัดมากขึ้น และกอใหเกิดชองวางระหวางความรูกับการปฏิบัติมากขึ้น ดังน้ัน จึงเกิดการผสมผสาน
แนวคิดและแนวทางการวิจัยที่เปนความลงตัวของกระบวนการที่ไมมีรูปแบบตายตัว ไมมีสูตรสําเร็จ แต
ตองมีวิธีการที่เปดกวางและยืดหยุนโดยเริ่มตนจากผูคนที่รอบรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตนเอง และนําไปสู
การพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติที่มีอยูแลวใหเกิดความรูใหมรวมกัน ในที่น้ีจะไดนําเอา
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผูรูไดกลาวไวในเอกสารวิชาการตางๆ ดังน้ี 
  1)  Whyte (1991, 20) : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ กระบวนการที่ผูคนจํานวน
หน่ึงในองคกรหรือชุมชน เขามารวมศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกันกับนักวิจัย ผานกระบวนการวิจัยตั้งแต
ตนจนกระทั่งเสร็จส้ินการเสนอผล และการอภิปรายผลการวิจัย เปนการเริ่มตนของผูคนที่อยูกับปญหา 

                                                 
7  อานรายละเอียดเพิ่มเติม สิทธินัฐ  ประพุทธนิติสาร อางอิงงานของ  Britha Mikkelsen (1995) เรื่อง Method for 

development work and research. A new guide for practitioners, Sage publications London หนา    31-32, 61 
8  อานรายละเอียดเพิ่มเติม สิทธุ สโรบล, 2552. วิธีวิทยาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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คนหาปญหาที่ตนเองมีอยูรวมกับนักวิชาการ จึงเปนกระบวนการที่ผูคนในองคกรหรือชุมชนมิใช
ผูถูกกระทํา แตเปนผูกระทําการที่มีสวนรวมอยางกระตือรือรนและมีอํานาจหนาท่ีรวมกันในการวิจัย 
  2)  อุทัย ดุลยเกษม (2536, 89) : เปนรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนซึ่งเคยเปนประชากร
วิจัย กลับบทบาทมาเปนผูรวมในการทําวจิัย โดยเขามามีสวนรวมตลอดกระบวนการวิจัย 
  3)  นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544, 61-62) : เปนกลยุทธที่สะทอนใหเห็นถึงการเดินทางไปสู
การพัฒนา (Journey of Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เปนอยูไปสูส่ิงที่สามารถเปนไปได 
ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม โดยหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงอยูที่กระบวนการวิจัย ซ่ึง
ในแนวทางความรวมมือ (Collborative Approach) ระหวางนักวิจัย กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ทั้งน้ีกระบวนการวิจัยจะตองเปนประชาธิปไตย ยุติธรรม มีอิสระและสงเสริมคุณคาของ
ชีวิต และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะเขารวมสังเกต ตรวจสอบสภาพการณตางๆ สะทอนความคิดความ
ตองการจากทรัพยากรที่มีอยู อุปสรรค และปญหาที่ปรากฏอยู ตรวจสอบทางเลือกที่เปนไปได และมีการ
เปลี่ยนแปลงจิตสํานึกไปสูการเปลี่ยนแปลงใหม 
  4)  จุฑาทิพย ภัทราวาท (2552, 6) : เปนรูปแบบของการวิจัยที่บุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการวิจัย ทั้งรวมคิด รวมปฏิบัติในทุกขั้นตอน อันประกอบดวย การกําหนด
ประเด็นปญหาการวิจัย การเก็บขอมูล การสรุปผลการวิจัย และการนําไปใชแกปญหาหรือสรางการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโดยตรง 
 

 2.1.2  หลักการ : 
 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบของการวิจัยท่ีผสมผสานดวยกระบวนการ
คนควา (Investigation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing) และการปฏิบัติการ (Action) เพ่ือให
กลุมเปาหมายในการวิจัย (Unit of analysis) ไดมีสวนรวมในการสรางความรูความเขาใจ และหาความรู 
แนวทางใหมในการแกปญหารวมกัน โดยตองใหความสําคัญกับหลักการพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ความเคารพตอภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่นและทุนทางสังคมที่มีอยู การปลดปลอย
ความคิดอยางมีอิสระ และการยกระดับความรูในแนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยรูปแบบของการวิจัย
ที่ผสมผสานดวยกระบวนการตามหลักการดังกลาว ยอมจะนําไปสูผลผลิตงานวิจัยที่เปนความรูใหมหรือ
แนวทางใหมในการแกปญหา ซ่ึงจะเปนมุมมองที่แตกตางไปจากความคิดแบบเดิม (รูปที่ 2.1) 
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รูปที่ 2.1  หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
 2.1.3  ระดับความเขมขนของการมีสวนรวมในการวิจัย และการนําไปใชประโยชน 
 

ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนเสมือนการเชื่อมตอ
ระหวางองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปสูการพัฒนา โดย PAR จะเปนกระบวนการเรียนรูของกลุมคนที่
ตองการแกปญหา หรือตองการพัฒนาแบบคิดไป ทําไป โดยเนนไปที่กระบวนการมีสวนรวมในการ
คนหาความรูไปสูการปฏิบัติ โดยมีคนเปนศูนยกลาง ดังน้ันการนําไปใชประโยชนยอมเปนไปใน 2 มิติ 
คือ ตัวบุคคล และหนวยที่เปนเปาหมายในการวิจัย (Unit of analysis) ซ่ึงอาจเปนองคกร สหกรณ ชุมชน 
หรือเครือขาย จากขอมูลของชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ภายใตการสนับสนุนของสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ดําเนินการ
ระหวางป 2546 – 2552 มีจํานวนทั้งส้ิน 63 โครงการ9 พบวา ความสัมพันธระหวางความเขมขนในการมี
สวนรวมในการวิจัยและการนําไปใชประโยชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ตัวบุคคลที่เขามามี
สวนรวมในการวิจัยจะมีโอกาสไดรับประโยชนจากการมีสวนรวมในการวิจัยดีกวาหนวย/องคกรที่เปน
เปาหมายในการวิจัย อยางไรก็ตามมีขอมูลเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นถึงประโยชนจากการนําองคความรูที่ได

                                                 
9 เดิมชุดโครงการวิจัยดังกลาวใชชือ่ : โครงการประสานงานเพื่อการวิจัยดานสหกรณ ตั้งแตป 2546 เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อ 
  ดังกลาวในป พ.ศ. 2551 เนื่องจากไดเพิ่มบริบทการวิจัยในเรื่องการคาที่เปนธรรม 
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จากการวิจัยขยายผลไปใชในภารกิจอื่นของผูมีสวนรวมในการวิจัย10 จึงอาจกลาวไดวา PAR เปนกลยุทธ
สําคัญอยางหนึ่งในการนําไปใชในการยกระดับขีดความสามารถใหกับผูนําในทิศทางของการปรับ
กระบวนทัศนและการพัฒนาระบบคิดแบบองครวม ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับสังคมไทยยุคปจจุบัน 
   

ตารางที่ 2.1  ความสัมพันธระดับความเขมขนของการมีสวนรวมในการวิจัยและการนําไปใชประโยชน 
 

การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย 

การนําไปใชประโยชน 

ตัวบุคคล 
หนวย/องคกร

เปาหมายในการวิจัย 
  มีชื่อเปนนักวิจัย นอย นอย 
  มีสวนรวมในเวทีเรียนรู ปานกลาง / มาก นอย 
  มีสวนรวมในการกําหนดโจทยวิจัยและการออกแบบวิจัย ปานกลาง / มาก ปานกลาง / มาก 
  มีสวนรวมในการปฏิบัติการวิจัย ปานกลาง / มาก ปานกลาง / มาก 
  มีสวนรวมตลอดกระบวนการวิจัย มาก ปานกลาง / มาก 
  คิดริเริ่มที่จะวิจัย และมีสวนรวมในการออกแบบวิจัย มาก ปานกลาง / มาก 

   
2.2  กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

 2.2.1  ความแตกตางระหวางการวิจัยแบบดั้งเดิมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

  กอนจะกลาวถึงกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จะขอเปรียบเทียบ
ใหเห็นความแตกตางระหวางการวิจัยแบบดั้งเดิมท่ีมีนักวิจัยเปนศูนยกลาง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมโดยพิจารณาในประเด็นเร่ือง ปรัชญา / หลักการ จุดมุงหมาย กรอบการวิจัย จุดเนน เปาหมาย 
และกระบวนการตางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก “รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูประสานงาน-นักวิจัย” การประชุมเชิง
ปฏิบัติการภายใตชดุโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” วันที่ 13-14 กรกฎาคม 
2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบคุณลักษณะสําคัญระหวางการวิจัยแบบด้ังเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
    สวนรวม 
 

ประเด็นเปรียบเทียบ การวิจัยแบบดั้งเดิม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

  รูปแบบ   มีโจทยวิจัยและเปาหมายที่กําหนดให   เนนที่ปญหาและคําถามตามสถานการณ 

  ปรัชญา / หลักการ   เนนที่ตัวนักวิจัย / ผูเชี่ยวชาญ / ระเบียบ 
     วิธีการ ที่คอนขางเปนทางการ 

  เนนที่กระบวนการเรียนรูของผูมีสวนได 
     สวนเสีย อยางอิสระ เสมอภาค เทาเทียม  
     เปนประชาธิปไตย และการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  จุดมุงหมาย   เพ่ือใหไดคําตอบตามระเบียบวิธีการวิจัย 
     ที่กําหนด 

  เพื่อใหไดชุดความรูและวิธีการแกปญหา
จากการเรียนรูรวมกัน 

  วิธีการ   เปนไปตามระเบียบวิธีการวิจัยที่มีทฤษฎี 
     และสมมติฐานรองรับ และใชวิธีการ 
     สถิติในการวิเคราะหและสรุปผลในเชิง 
    วิชาการ 

  เรียบงาย เปนไปตามธรรมชาติ เนน 
     กระบวนการมีสวนรวม และการ 
     ออกแบบวิจัยที่มีความยืดหยุน ตาม 
     สถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

  การวิเคราะห   การทําความเขาใจเปนสวนๆ เนนที่การ 
     วิเคราะหตัวเลขเชิงปริมาณ 

  การมององครวม และมองความเชื่อมโยง 
     ระหวางองคประกอบสวนยอย ใหเกิด 
     ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
     ภูมิสังคม และทุนทางสังคมที่มีอยู 

  ผลลัพธ   เนนที่ผลลัพธเปนชุดความรู ผลิตผลของ 
    โครงการที่เปนวัตถุ ส่ิงของ และการใช 
    ประโยชนในการอางอิง และผลงาน    
    ตีพิมพ 

  เนนไปที่การยกระดับความสามารถของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย การเรียนรูรวมกัน 
การสรางผูนําความคิด (เชิงระบบ) และ
การเสริมพลังของภาคประชาชน และ
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
 2.2.2  การมีสวนรวมของกลุมตางๆ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

  บุคคลที่มีสวนรวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มักจะประกอบไปดวย กลุมคน 
3 ฝาย ไดแก บุคคลเปาหมาย ซ่ึงอาจเปนผูแทนขององคกร สหกรณ สถาบันเกษตรกร หรือชุมชนที่เปน
หนวยวิจัย (Unit of analysis) กลุมนักวิจัย ไดแก นักวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยที่มีความ
เช่ียวชาญในเรื่องหรือสถานการณที่จะทําวิจัยเปนผูรูในเรื่องแนวคิด ระเบียบ และวิธีการวิจัย กลุม
นักพัฒนา เปนกลุมคนที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสงเสริมหรือพัฒนา หนวยวิจัย ซ่ึงมักไดแก 
ขาราชการ และฝายรัฐบาล หรือองคกรพัฒนาเอกชน (รูปท่ี 2.2) 
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รูปที่ 2.2  การมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

2.2.3 การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูการเปลี่ยนแปลง 
 

  การขับเคล่ือนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย การ
ดําเนินการ 8 ขั้นตอน โดยเร่ิมตนจากการศึกษาสถานการณและการกําหนดประเด็นปญหาของชุมชน 
ผูนําองคกร / สถาบัน ที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัย (รูปที่ 2.3) 
  

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 

รูปที่ 2.3  การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูการปฏิบัติ 
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2.3  เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
   

  เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จะนําไปสูการดําเนินการโครงการวิจัยในขั้นตอนตางๆ 
ต้ังแตการพัฒนาโครงการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานวิจัย และการใชประโยชนจากงานวิจัยเพ่ือแกปญหาและขยายผลไปสูการพัฒนา  
  อาจกลาวไดวา นักวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม โดยเฉพาะผูที่เปนหัวหนาทีมวิจัย ซ่ึงตองมีความแมนยําในหลักการ เพ่ือจะสามารถนําเทคนิค
และเครื่องมือมาผสมผสานในกระบวนการวิจัยเพ่ือใหไดสัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวัง  
  ในที่น้ีจะไดหยิบยกเอาเทคนิคและเครื่องมือที่นักวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” มาเปนตัวอยาง (รูปที่ 2.4) 

 

 
 

รูปที่ 2.4  เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 
  2.3.1  เทคนิคการสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion)  
 

        เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูล สําหรับประเด็นปญหาท่ี
เฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูกําหนดประเด็นในการสนทนา เพ่ือใหเกิด
การแสดงความคิดเห็น และนําไปสูขอสรุปในประเด็นการสนทนา (รูปที่ 2.5) 
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  ชุดโครงการวิจัยฯ มักใชเทคนิคการสนทนากลุมในขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล 
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา การสนทนากลุมอาจมีขอจํากัด หากมีผูรวมสนทนาเพียงไมก่ีคนที่แสดงความ
คิดเห็น ดังน้ัน จึงจําตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในการกําหนดตัวผูเขารวมสนทนา และการกําหนด
เงื่อนไขแกผูเขารวมสนทนา  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5  การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion) 
 

2.3.2 เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence-
Control: AIC)  

 

             เปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค ที่นําไปสูความเขาใจใน
สภาพปญหา ความตองการของผูที่เกี่ยวของในดานตางๆ เทคนิค AIC จะสรางบรรยายกาศใหทุกคนใน
กลุมสนทนามีโอกาสในการใหขอมูล เหตุผล ความรูสึก ควบคูไปกับความคิดริเร่ิมสรางสรรค เพ่ือ
นําไปสูการรวมกันกําหนด วิธีการ หรือแผนการดําเนินงานตามความมุงหวังของทุกคนโดยอาจใชการ
วาดภาพสรางจินตนาการ การระดมความคิดแบบเปดกวาง ซ่ึงจะชวยใหบรรยากาศเอื้อตอการมีสวนรวม
ของทุกคน (รูปที่ 2.6) 
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รูปที่ 2.6  เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence-Control :AIC)  

 

2.3.3  เทคนิคการประชุมระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search 
Conference : F.S.C.)  

 

เปนเทคนิคเชิงกระบวนการที่ นํามาใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมี
จุดมุงหมายในการรวมกันทําความเขาใจในสถานการณที่เชื่อมโยงทั้งอดีต ปจจุบัน ซ่ึงจะนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมสําหรับอนาคต (รูปที่ 2.7) 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.7  การประชุมระดมความคิดเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference : F.S.C.) 
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2.3.4  แผนที่ความคิด (Mind Map)  
 

เปนเครื่องมือที่นํามาใชในการระดมความคิดในประเด็นตางๆ ที่สามารถเชื่อมโยง
ใหเห็นความสัมพันธของเร่ืองราวตางๆ ที่มีความซับซอน การใชแผนที่ความคิดจะชวยพัฒนาใหบุคคลมี
ความคิดเชิงระบบ และมองเห็นความเปนองครวมไดมากขึ้น (รูปที่ 2.8) 

 

   
 

   
 

รูปที่ 2.8  การระดมความคิดรวมกันในลักษณะแผนที่ความคิด (Mind Map) 
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2.3.5  เทคนิคการประเมินสถานการณอยางมีสวนรวม (Participatory Rapid 
Appraisal :PRA)  

เปนเทคนิคที่นําไปใชในขั้นตอนของการเก็บขอมูลโดยใหผูตอบมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและประเมินสถานการณ แทนการใหขอมูลอยางเดียว ซ่ึงเหมาะกับการสํารวจสภาพปญหา
ในการประกอบอาชีพของสมาชิก หรือสภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ (รูปที่ 2.9) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9  การประชุมเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา  
 

2.3.6  การทําแผนที่อยางมีสวนรวม (Participatory Mapping)  
 

เปนการสรางแผนที่ของประชาคม หรือชุมชนที่เปนสวนประกอบของการวิจัย 
เพ่ือแสดงใหเห็นองคประกอบทางกายภาพ จุดวิกฤต กลุมเปาหมาย ฯลฯ ซ่ึงอาจประยุกตเอาเทคนิคของ
แผนที่ภาพถายทางอากาศมาใช (GIS) (รูปที่ 2.10,2.11) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.10  แผนที่ภาพถายทางอากาศ (GIS) 
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รูปที่ 2.11  พ้ืนท่ีการดําเนินโครงการวิจัยของชุดโครงการฯ 
 

2.3.7  แผนภูมิการวิเคราะห  
 

เปนแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็น องคประกอบของความสัมพันธระหวาง ปจจัยที่
เกี่ยวของในประเด็นที่ศึกษาวิจัย (รูปที่ 2.12,2.13) 

 

 
 

รูปที่ 2.12  Portfolio matrix analysis ในการวิเคราะหสถานการณสหกรณ ป 2549 
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รูปที่ 2.13  แผนภูมิแทงแสดงความสัมพันธของพืชเศรษฐกิจผานเครือขายสหกรณ 
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ ป 2548 

 
2.3.8  การสัมภาษณ 
  

เทคนิคการสัมภาษณเปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่เอ้ือตอการสื่อสารแบบสองทาง
ระหวางผูใหขอมูลกับผูรับขอมูล ซ่ึงจะชวยใหขอมูลมีความถูกตอง ชัดเจนมากขึ้น การสัมภาษณอาจเปน
รายบุคคล (Individual interview) การสัมภาษณเปนกลุม (Group interview) ซ่ึงจะเปนการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก ที่ตองการทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (รูปที่ 2.14) 

 
 

      
 
 
 
 
 

   
 

รูปที่ 2.14 เทคนิคการสัมภาษณแบบรายบุคคล และการสัมภาษณแบบกลุม 

การสัมภาษณแบบรายบุคคล การสัมภาษณแบบกลุม 
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2.3.9  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
 

การสังเกตการณแบบมีสวนรวมจะดําเนินการโดยทีมวิจัย จะเขาไปปะปนหรือทํา
กิจกรรมรวมกับผูถูกสังเกต  เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ ครบถวนตามที่ผูวิจัยตองการ โดยการสังเกต
อาจทําอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงบางครั้งอาจตอง
ใชเวลานานหลายเดือน หรือเปนป (รูปที่ 2.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.15  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
 

2.3.10  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อาจดําเนินการไดในหลายรูปแบบทั้งเวทีขนาดใหญ และ
เวทีขนาดเล็ก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการจัดเวที  

ตัวอยางเชน ในขั้นตอนของการเริ่มตนการดําเนินการโครงการวิจัย หัวหนาทีมวิจัยอาจใช
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการรับฟงนักวิจัยเพ่ือใหทราบขอจํากัด และความตองการของนักวิจัย ในการ
นําไปสูกระบวนการวางแผนปฏิบัติการวิจัย  

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือขยายผลตัวแบบของงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จแก
เครือขายนักวิจัย ก็สามารถจัดเปนเวทีใหญได โดยใชกระบวนการเลาเรื่องความสําเร็จ และหลังจากรับฟง
แลว ก็อาจเปดเวทีใหมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอไป  (รูปที่ 2.16)  
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รูปที่ 2.16 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายคุณคาผลไม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 
 

2.3.11  เวทีสังเคราะห /ถอดบทเรียน 
  

   เปนกระบวนการที่นํามาใชในขั้นตอนของการสรุปงานวิจัย โดยหัวหนาทีมวิจัย
จะตองมีความชัดเจน ในกรอบโจทยวิจัยและวัตถุประสงค เพ่ือจะนําเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในการประเมินผลการวิจัย จากขอมูลที่ได เพ่ือสังเคราะหเปนชุดความรู หรือแนวทางที่จะนําไปสูขอสรุป
สําหรับผลลัพธและผลกระทบที่ไดจากการวิจัยรวมกันในบางครั้ง (รูปที่ 2.17) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.17  เวทีสังเคราะหและถอดบทเรียนชุดความรูรวมกัน ระหวางนักวิจัยภายใตชุดโครงการฯ 
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2.3.12  การจัดทําแผนที่กลยุทธ  
 

  เทคนิคการจัดทําแผนที่กลยุทธ เปนเทคนิคที่ทางชุดโครงการวิจัยฯ ไดนํามาใช
กับทีมวิจัย เพ่ือกระตุนใหนักวิจัยและผูเกี่ยวของมีความคิดเชิงระบบ และมองความเปนองครวมที่
ครอบคลุมทั้ง มิติดานกระบวนการเรียนรู (Learning and growth) กระบวนการภายใน (Internal process) 
การเงิน (Financial) และผูที่เกี่ยวของ (Customer) ดังน้ัน กระบวนการที่ใชเทคนิคการจัดทําแผนที่กลยุทธ 
จะชวยใหผูเกี่ยวของไดมองความสัมพันธเช่ือมโยงใน 4 มิติ ดังกลาวรวมกับปญหา/โจทยวิจัยที่เปนอยู 
เพ่ือนําไปสูกระบวนการคิดในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ ในการแกปญหารวมกันอยางเปนระบบ (รูปท่ี 
2.18) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.18  แผนที่กลยุทธโครงการวิจัยเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม  
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2.4  ชุดความรูท่ีใชในการวิจัยฯ  
 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ัน มุงเนนไปที่การ
มองภาพองครวม และเปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูรวมกันเพ่ือสรางสรรควิธีการ หรือแนวทางในการ
แกปญหา และการนําไปใชในการพัฒนา ดังน้ัน จึงจําเปนที่นักวิจัย โดยเฉพาะอยางย่ิง หัวหนาทีมวิจัย 
จะตองนําเอาชุดความรูตางๆ ที่เก่ียวของกับประเด็นการวิจัยมาใชในเวทีเรียนรู  

การดําเนินการของชุดโครงการวิจัย ไดนําเอาชุดความรูตางๆ มาใชในเวทีเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง ซ่ึงในที่น้ีจะแสดงใหเห็นดังรูปที่ 2.1911 

 

ชุดความรู 

คุณคา/
หลักการสหกรณ

การบริหารเชิงกลยุทธ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอตกลงเสรีอาเซียน

การบริหารจัดการ
โซอุปทาน

การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา

การคาที่เปนธรรม

การวิเคราะห
SWOT

ขอตกลงการคาเสรี

การสรางแบรนด

แผนที่กลยทุธ

 
 

รูปที่ 2.19  ชุดความรูที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการวิจัยภายใตชุดโครงการ  
 
2.5  คุณสมบัติของนักวิจัย (รูปท่ี 2.20) 
 

  จากการถอดบทเรียนของชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่ 36 จังหวัด” 
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 ชี้ใหเห็น
วา คุณสมบัติของนักวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 ประการ ไดแก  

                                                 
11 อานรายละเอียดเพิ่มเติมในจุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ.  2550.  รายงานวิจัย : การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาท่ีเปนธรรม 
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• มีความเขาใจในกรอบคิดและเปาหมายของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 

• มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 

• มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 

• มีการทํางานอยางตอเน่ืองเพื่อหวังผลการบรรลุเปาหมาย 
 
ในดานของผูที่เขามามีสวนรวมในการวิจัย ก็จําเปนตองมีคุณสมบัติ 4 ประการ ไดแก  

• จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกรที่จะเขารวมเปนภาคีเครือขาย 

• ความเชื่อม่ันไววางใจซึ่งกันและกันระหวางผูนําองคกร 

• การตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 

• ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ  
 

 
 
รูปที่ 2.20  ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
 



บทที่ 3 
การบริหารจัดการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 
  การบริหารโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่จะกลาวถึงในที่น้ี จะชวยใหนักวิจัย
มองเห็นกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงระหวางกิจกรรมตางๆ ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงจะตอง
มีการออกแบบและวางระบบการทํางานในแตละขั้นตอนไวตั้งแตแรกเริ่ม ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว อาจมีการ
ปรับเปล่ียนไดบางตามสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลง แตยังคงรักษาหลักการ กรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงคการวิจัยตามที่กําหนดไวและนํามาซึ่งผลผลิตการวิจัย ผลลัพธและผลกระทบตามที่คาดหวัง 
และเช่ือถือได ในที่น้ีจะกลาวถึงระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และรายละเอียดการปฏิบัติ
ในการแตละขั้นตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1  ระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (System of Participatory Action Research)  
 

  กอนอื่นขอทําความเขาใจถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมกับบริบทของหนวยที่เปนเปาหมายการวิจัย ซ่ึงอาจเปนสหกรณ สถาบันเกษตรกร ชุมชน ที่ถูก
กําหนดเปนหนวยเปาหมายในการวิจัยเสียกอน 
 

  3.1.1  ความเช่ือมโยงระหวางบริบทของหนวยท่ีเปนเปาหมายการวิจัยและกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
                 

       ดังที่กลาวในตอนตนแลววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ัน มีแนวคิด 
หลักการ และวัตถุประสงคเพ่ือการแกปญหา และสรางการเปลี่ยนแปลงในองคกร ชุมชน หรือประเด็นที่
เปนหนวยเปาหมายในการวิจัย ที่สนใจในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย ดังน้ันการทําความ
เขาใจในบริบท (Context) ขององคกร ชุมชน หรือประเด็นที่เปนหนวยเปาหมายในการวิจัย ซึ่งเปน
ส่ิงจําเปนที่เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่จะนําไปสูการไดมาซึ่ง
ขอมูล การเรียนรูรวมกัน การสรางการเปลี่ยนแปลง และการมีสวนรวมในการปฏิบัติการวิจัย เพ่ือการ
นําไปใชประโยชน (รูปที่ 3.1) 
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รูปที่ 3.1  ความเช่ือมโยงระหวางบริบทของหนวยที่เปนเปาหมายการวิจัยและกระบวนการวิจัยเชิง 
         ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

  3.1.2  ระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   

       ระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่จะสะทอนใหเห็นกระบวนการวิจัย ท่ี
เชื่อมโยงระหวางข้ันตอนตางๆ ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดการวิจัย ประกอบดวย 5 ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 3.2) 
ไดแก 

 
 

รูปที่ 3.2  ระบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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3.2  ประเด็นวิจัย (Problem Statement) 
 

  ประเด็นการวิจัยโดยทั่วไป อาจมีแหลงที่มาหลายทาง เชน ประเด็นเชิงยุทธศาสตรใน
ระดับประเทศ เปนประเด็นเชิงนโยบายจากหนวยงานใหทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเปนประเด็นที่นักวิจัย
สนใจ ในองคการธุรกิจเอกชนปจจุบัน มักมีทิศทางในการกําหนดประเด็นวิจัยไปในการมุงสราง
นวัตกรรมใหม สินคาใหม ระบบเทคโนโลยีใหม เพ่ือการสรางความสามารถในการแขงขัน การลด
คาใชจาย การเพิ่มรายได การขยายโอกาส และที่สําคัญ คือ การสรางสรรคส่ิงใหม (Creative thought) 
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (ดังรูปที่ 3.3) 
 

 
 

รูปที่ 3.3  การวิจัยเชิงสรางสรรคเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางนวัตกรรมใหมในองคกรธุรกิจ 
 

  อยางไรก็ตามการกําหนดประเด็นวิจัยของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ควร
จะริเริ่มจากการมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย ทั้งผูเกี่ยวของกับประเด็นโจทยวิจัย นักวิจัย นักพัฒนา
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ โดยในขั้นตอนของการกําหนดประเด็นวิจัยน้ันอาจตองดําเนินการหลายครั้ง 
โดยการจัดเวทีพูดคุยทั้งในวงแคบ ไปสูวงกวาง เชนกรณีของการกําหนดประเด็นวิจัยเรื่องยางพาราของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด อาจตองดําเนินการหลายครั้งจนแนใจวา ประเด็นปญหาที่ตั้งขึ้นน้ัน
เปนเรื่องท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดจริงจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  กระบวนการจัดเวทีกําหนดประเด็นวิจัย จะประกอบดวย การประเมินสถานการณท่ี
เก่ียวของ การคนควาขอมูลที่มีอยู การตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับ ขอจํากัด หรือความจําเปนที่ตอง
ดําเนินการและควรเปนเร่ืองของการมองนอกกรอบ มองอนาคตรวมกัน โดยผูท่ีรวมอยูในเวทีของการ
กําหนดประเด็นการวิจัย อาจใชผูที่ครํ่าหวอด หรือชํานาญการในประเด็นเรื่องน้ันๆ ซ่ึงจะชวยให
กระบวนการกําหนดประเด็นการวิจัย มีความเหมาะสมและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวัง 
(รูปที่ 3.4) 
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รูปที่ 3.4  เวทสัีงเคราะหโจทยวิจัยโครงการวจิัยเครือขายคุณคายางพารา 
 

3.3  การออกแบบวิจัย 
 

  การออกแบบวิจัย คือ แผนที่ความคิดของนักวิจัยท่ีจะบอกวาจะตองทําอะไรบาง ทําอยางไร 
ทําอะไรกอน-หลัง จะตองเกี่ยวของกับอะไรบาง เพ่ือนําไปสูคําตอบที่ตองการ องคประกอบของการ
ออกแบบวิจัยที่สําคัญ ไดแก การกําหนดคําถามการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย กรอบแนวคิด
ในการวิจัย วิธีการวิจัย การกําหนดทีมวิจัย แผนการดําเนินการวิจัย และการจัดทํางบประมาณการวิจัย ซึ่ง
จะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปน้ี (ตารางที่ 3.1) 
 
 
 
 
 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือกําหนด 
โจทยวิจัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

เวทีสังเคราะหโจทยวิจัย 
ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คร้ังที่ 2 

เวทีสังเคราะหโจทยวิจัย 
ที่ยานตาขาว คร้ังที่ 3 
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ตารางที่ 3.1  องคประกอบในการออกแบบวิจัย มี 8  องคประกอบ  ดังรายละเอียดในตาราง 
 

องคประกอบในการออกแบบวิจัย รายละเอียด 
1. ประเด็นการวิจัย (Problem Statement) ระบุปญหาท่ีสนใจจะทําการวิจัย หรือหาแนวทาง

แกปญหาหรืออาจเปนประเด็นเชิงนโยบายของ
หนวยงานเจาของทุนสนับสนุนการวิจัย /ของ
ประเทศ/ของชุมชน 

2. คําถามการวิจัย (Research Questions) ระบุส่ิงที่นักวิจัยตองการรู หรือตองการหาคําตอบ 
อันเปนที่มาของการวิจัย เรื่อง น้ัน  คําถามวิจัย
เปรียบเสมือนศูนยกลางของการออกแบบวิจัย 

3. วัตถุประสงคในการศึกษา (Objectives) เปนส่ิงที่นักวิจัยตองทําเพ่ือบรรลุเปาหมาย 
4. กรอบคิด/ทฤษฎีที่ใชในการวิจัยหรือบางทีเรียก
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework ) 

เปนแนวทางสําหรับการหาคําตอบในการวิจัยท่ี
สามารถปรับใหเหมาะสมได ซ่ึงอาจไดมาจาก
ประสบการณสวนตัวของนักวิจัย จากการทบทวน
วรรณกรรมหลาย ๆ แหลงและนํามาปรับใชในการ
วิจัย หรืออาจเกิดจากการศึกษานํารองและความคิด
สรางสรรคของนักวิจัย 

5. วิธีการวิจัย (Methodology) ประกอบดวย 3 สวนไดแก 
   - การเลือกตัวอยางหรือผูที่จะใหขอมูลในการวิจัย 
   - เทคนิคท่ีนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   - วิธีการวิเคราะหขอมูล 

6. การกําหนดทีมผูวิจัย ประกอบดวย ที่ปรึกษาโครงการ หัวหนาทีมวิจัย 
นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย 

7. แผนการดําเนินการวิจัย - แสดงกิจกรรม การดําเนินการวิจัย ภายใตกรอบ
เวลา ซ่ึงจะช้ีใหเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล 
เวลา กิจกรรมการมีสวนรวมในการวิจัยตลอด
การดําเนินการโครงการวิจัย 

8. งบประมาณที่ใชในการวิจัย คาใชจายที่ใชในการดําเนินการโครงการวิจัย 
 
 
 
 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 36

  3.3.1  การกําหนดคําถามในการวิจัย (Research Question) 
 

       คําถามการวิจัยเปนส่ิงแรกที่ตองทําในการออกแบบการวิจัย ซ่ึงโดยทั่วไปแลวการตั้ง
คําถามในการวิจัย อาจทําไดใน 3 รูปแบบ คือ 

1)   คําถามที่ยึดกลุมเปาหมายในการวิจัยเปนหลัก เชน ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางมี  
วิธีการเลือกซ้ือปจจัยการผลิตอยางไร 

2)   คําถามที่มุงถึงขอมูลที่ตองการ เชน การทําหนาที่ของเจาหนาที่สินเชื่อ ธ.ก.ส. เปน
เวลานานมีผลตอการติดตามสินเชื่อจากลูกคาหรือไม  

3)   คําถามที่มุงเขาใจความสัมพันธของตัวแปรหรือผลกระทบของปจจัยอยางใดอยาง
หน่ึง ตัวอยางเชน นักวิจัยที่ไมเคยมีประสบการณงานวิจัยเชิงปฏิบัติการมีผลตอผลลัพธงานวิจัยอยางไร  

จํานวนคําถามการวิจัยในแตละโครงการไมควรมีจํานวนมากเกินไป อาจจะหาจุดเนน
ของการวิจัยไดยาก และอาจเกิดความซับซอนเกินไป โดยทั่วไปควรมีคําถามหลักๆ เพียง 1-2 คําถามก็พอ 
 

  3.3.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

เปนส่ิงที่จะกําหนดวิธีการวิจัยและขอบเขตของการวิจัยและการกําหนดคําตอบของ
การวิจัยที่ตองการ หลักการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย มีดังน้ี 

1)   ควรเขียนวัตถุประสงคเปนขอๆ ใหชัดเจน เพ่ือทราบวาคําตอบของผลการวิจัยท่ี
ตองการมีอะไรบาง 

2)   หลีกเลี่ยงคําวา ศึกษา หรือพิจารณา เพราะมีขอบเขตกวางขวางเกินไป 
3)   ควรกําหนดวัตถุประสงคดวยคําวา เพ่ือหา เพ่ือสราง เพ่ือกําหนด เพ่ือเปรียบเทียบ 

เพ่ือทดสอบ เปนตน 
 

  3.3.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 
 

        เปนกรอบแนวคิดโดยสรุปที่มาจากความเชื่อและทฤษฎีที่ผูวิจัยนํามาใชสนับสนุน
การทําวิจัย หรืออีกนัยหน่ึงเปนแบบจําลองที่อธิบายปรากฏการณที่นักวิจัยจะศึกษา ซ่ึงถูกสรางขึ้นมา
สําหรับการวิจัยเรื่องน้ันๆ โดยเฉพาะ 
 

  3.3.4  วิธีการวิจัย (Methodology) 
       

       วิธีการวิจัยประกอบดวย สวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 
       1)  การเลือกตัวอยาง ในที่น้ีมิไดหมายความถึงประชากรที่จะถูกกําหนดเปนเปาหมาย
ในการวิจัยเทาน้ัน แตจะรวมความถึง การเลือกสถานที่ เหตุการณและกระบวนการที่จะศึกษาดวย ในการ
ปฏิบัติมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางอยู 2 แบบ ไดแก การเลือกแบบสุมโดยอาศัยหลักความนาจะเปนทางสถิติ 
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(Probability sampling) และการเลือกแบบยึดวัตถุประสงคในการวิจัยเปนหลัก (Purposive sampling) โดย
หลักการแลวการเลือกตัวอยางในการวิจัยน้ันผูวิจัยตองสามารถอธิบายสิ่งที่เลือกไดทั้งในทางแนวคิด
ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัยวาจะทําใหผลการวิจัยเปนไปอยางถูกตองและเชื่อถือได 
  กลุมตัวอยางที่จะสนองวัตถุประสงคของการวิจัยอาจจําแนกไดตามวัตถุประสงคของกลุม
ตัวอยางไดดังรูปที่ 3.5 

 

รูปที่ 3.5  กลุมตัวอยางตามวตัถุประสงคการวิจัย 
 

         2)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวิธีการเก็บ
ขอมูลหลายรูปแบบใหเลือกตามความเหมาะสมของลักษณะขอมูลที่ตองการ และก็อาจใชหลายวิธี
ผสมผสานกัน เชน การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมเปาหมาย การ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (รูปที่ 3.6) 

 
รูปที่ 3.6 รูปแบบ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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          3)  การวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่จะนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มักจะเปนสถิติเชิงพรรณนาอยางงาย เชน คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย 
(Arithmetic mean) คารอยละ (Percentage) เพ่ือนําเสนอผลการวิเคราะหสภาวะหรือสถานการณของ
ตัวอยางการวิจัย นอกจากนั้นก็อาจประยุกตเครื่องมือการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมาใช 

ตัวอยางเชน  การหาคาความสัมพันธของตัวแปรดวยการทดสอบไควสแควร (
2χ ) วิธีวัดความคิดเห็น/

ความพึงพอใจ โดยวิธีของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยใช Port-
folio matrix การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะหสวอท (SWOT 
Analysis) การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) การวิเคราะหการดําเนินงานที่ดีเยี่ยม 
(Best practices) และการสรางทฤษฎีจากขอมูล (Grounded in the data) รูปที่ 3.7 
 

 
 
รูปที่ 3.7  สถิติและเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

  3.3.5  การกําหนดทีมวิจัย 
 

       โดยทั่วไปโครงการวิจัยแตละโครงการจะมีหัวหนาโครงการเพียงคนเดียว ซึ่งจะเปน
บุคคลที่มีสวนรวมในการออกแบบวิจัย การบริหารจัดการโครงการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ 
อยางไรก็ตามในโครงการวิจัยขนาดใหญเปนโครงการวิจัยในลักษณะของการดําเนินการเปนชุด
โครงการวิจัย ซ่ึงมีการดําเนินการวิจัยอยางตอเน่ืองน้ันอาจจะมีหัวหนาชุดโครงการที่ เ รียกวา  ผู
ประสานงานชุดโครงการ (Project Coordinator) ซ่ึงจะทําหนาที่ประสานงานกับทั้งหนวยงานสนับสนุน
โครงการวิจัยและผูทรงคุณวุฒิที่แตงต้ังขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองคุณภาพงานวิจัยและหัวหนาทีมวิจัยภายใตชุด
โครงการวิจัยเพ่ือการบรรลุเปาหมายในการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการวิจัยรวมกัน องคประกอบของ
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ทีมวิจัยจะประกอบไปดวย หัวหนาทีมวิจัย นักวิจัยโครงการ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผูมีสวนรวมใน
การวิจัย โดยแตละองคประกอบจะไดรับมอบหมายภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการวิจัย ภายใต
การบริหารจัดการของหัวหนาทีมวิจัย ในแตละโครงการ รูปที่ 3.8 
 

 
 
รูปที่ 3.8  องคประกอบของทีมวิจัย 
 

  3.3.6  แผนการดําเนินการวิจัย 
 

    แผนการดําเนินการวิจัยจะมีรายละเอียดที่แสดงใหเห็นตัวแบบการดําเนินการวิจัย 
ต้ังแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ ภายใตกรอบเวลาตางๆ ของโครงการ ซึ่งจะชวยใหหัวหนาทีมวิจัยและ
หนวยงานเจาของทุนสนับสนุน หรือผูประสานงานโครงการวิจัยใชเปนเครื่องมือในการติดตาม
ความกาวหนาของการวิจัยได ตัวอยางของแผนการดําเนินการวิจัยที่ใชกันอยูโดยท่ัวไปแสดงใหเห็นใน
ตารางท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.2  แผนการวิจัย ชุดโครงการเช่ือมโยงเครือขายคุณคาเกษตรอินทรีย 
 

ลําดับ กิจกรรม 
ชวงเวลา เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 การประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ/การรับสมัครเกษตรกรเขา
รวมโครงการ 

            

2 การประชุมเปดโครงการในกลุม
นักวิจัยและผูเกี่ยวของ 

            

3 การอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการ
ผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

            

4 การจัดทํารายงานเบื้องตน             
5 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม

พันธมิตรผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
            

6 การจัดทํารายงานความกาวหนา             
7 การประสานงานพันธมิตรดาน

การตลาด 
            

8 การจําหนายผลผลิตผานพันธมิตร             
9 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

เกษตรกรที่ เขารวมโครงการ /
พันธมิตร 

            

10 การวิเคราะห/จัดทํารายงานวิจัย             
11 การสรุปผลการวิจัยในที่ประชุม

นักวิ จั ย -พันธมิ ต รและความ
คิดเห็น 

            

12 การปรับปรุงรายงานวิจัยและสง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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  3.3.7  งบประมาณที่ใชในการดําเนินการวิจัย 
 

   โดยทั่วไปงบประมาณที่ใชในการดําเนินการวิจัย จะประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
หมวดครุภัณฑ  หมวดคาตอบแทน และหมวดคาใชสอย และโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
โดยสวนมากจะไมมีงบประมาณดานครุภัณฑ  เน่ืองจากโครงการการวิจัยสวนใหญมักเนนไปที่ การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการปฏิบัติการในพ้ืนที่รวมกับผูถูกวิจัยและผูเกี่ยวของ ดังน้ันสวนใหญจึงมักมี
งบประมาณหมวดคาตอบแทนและหมวดคาใชสอย ดังตัวอยาง 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 

 
3.3.8 ปจจัยท่ีสงผลตอการออกแบบวิจัย 

 
 

 ในหัวขอน้ีอยากจะกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการออกแบบการวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยมองภาพ
ความเชื่อมโยงของปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการดําเนินการในสวนของการออกแบบวิจัย ซ่ึงสงผล
กระทบตอผลลัพธจากการวิจัยท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงหากนักวิจัยไดทําความเขาใจใหดีแลวยอมมี
โอกาสที่จะพัฒนาการออกแบบวิจัยไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 
 ปจจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบวิจัยยอมสงผลตอการตั้งคําถามในการวิจัย วัตถุประสงค 
กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการวิจัย และในที่สุดยอมเกี่ยวกับผลลัพธที่ไดจากการวิจัยวาจะมีความถูกตอง
และสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด ในที่ น้ีผูเขียนจะกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการ
ออกแบบวิจัย 6 ประการ โดยใชประสบการณสวนตัวในฐานะผูประสานงานชุดโครงการวิจัยดาน
สหกรณมีรายละเอียดดังน้ี (รูปที่ 3.9) 
 

 1)  การมองประเด็นปญหาการวิจัยอยางเปนระบบ 
 การมองประเด็นปญหาการวิจัยอยางเปนระบบ คือการมองที่เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกส่ิงที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาการวิจัยจะชวยใหนักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัยที่สอดคลองเหมาะสม และ
นําไปสูผลลัพธการวิจัยตามจุดมุงหมายของการวิจัย ซ่ึงอาจเริ่มตนจาก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือกําหนดคําถามการวิจัยหรือการวิจัยนํารอง การตรวจสอบเอกสารการวิจัยที่เคยมีผูทํามา
กอน การสังเกตการณในภาคสนาม อยางไรก็ตาม พบวา การออกแบบวิจัยที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
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ผูเช่ียวชาญในสาขาที่จะทําการวิจัยน้ัน ๆ จะทําใหไดมาซึ่งวิธีการวิจัยและผลลัพธการวิจัยที่ถูกตองตรง
ประเด็นและนํามาใชประโยชนไดมากกวา 
 

 2)  ทักษะและประสบการณในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของนักวิจัย 
 การมีทักษะและประสบการณในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของนักวิจัยจะชวยให
การออกแบบวิจัยเปนไปในทิศทางของการวิจัยที่กอใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ
ไดมากขึ้น เพราะนักวิจัยผูออกแบบวิจัยจะตระหนักดีวามีโอกาสความเสี่ยงที่จะไมเปนไปตามแผนที่วาง
ไว  ดังน้ันจึงจะลงรายละเอียดในการคัดสรรนักวิจัยและออกแบบกระบวนการวิจัยที่สามารถยืดหยุนและ
ปรับเปลี่ยนไดในสถานการณที่ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยในแตละข้ันตอน 
 

 3)  กระบวนทัศนของนักวิจัย  
 คือ ระบบความเชื่อของนักวิจัยซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการช้ีนําการวิจัย นับตั้งแตการมองวาอะไร
เปนขอมูลไปจนถึงวิธีการที่จะใชเก็บขอมูล การวิเคราะหและการสรุปผลการวิจัย ตัวอยางเชน ในการ
ดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ ซ่ึงเก่ียวของกับการเลือกพันธมิตรในการเชื่อมโยง
เครือขายของทีมวิจัย 2 โครงการ พบวาในขณะที่ทีมวิจัยหน่ึงเลือกพอคาคนกลางที่ทําธุรกิจปุยในนั้นที่มา
เปนพันธมิตรในเครือขาย สวนอีกทีมวิจัยหน่ึงไมเลือก โดยใหเหตุผลวาพอคาคนกลางเปนคูแขงทาง
การคากับสหกรณ จึงไมควรเลือกเปนพันธมิตร ซ่ึงชี้ใหเห็นระบบคิดของนักวิจัยทั้ง 2 โครงการที่มีความ
แตกตางกัน 
 

 4)  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 
 เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมักจะเกี่ยวของกับคนหลายกลุมต้ังแตนักวิจัย 
ประชาชน ผูนําองคกร ที่เขามามีสวนรวมในการวิจัย หัวใจสําคัญของเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การวิจัยอยูที่การคุมครองคนที่มีสวนรวมในการวิจัย ซ่ึงโดยทั่วไปไดแก ประชาชนผูใหขอมูล หลักการก็
คือ ความปลอดภัยและผลประโยชนของประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยางในการวิจัยตองมากอน
จุดมุงหมายของนักวิจัย จึงหมายความวานักวิจัยควรประเมินผลกระทบของเทคนิคการเก็บขอมูลที่มีตอ
กลุมตัวอยาง ตั้งแตชวงเวลาของการวางแผน โดยกลุมตัวอยางควรตองไดรับรูวาเขามีสิทธิที่จะปฏิเสธการ
ใหขอมูลไดเสมอ นอกจากนั้น ผูทําวิจัยควรไดตระหนักถึงการนําผลการวิจัยไปใชอางอิงหรือเผยแพร วา
ตนไดรับสิทธิในการกระทําน้ันมากนอยเพียงใด และมีเงื่อนไขอยางไร ตัวอยางเชน ในกรณีของนักวิจัยที่
ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะมีเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาวา ในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ผูรับทุนจะทําดวยความรอบคอบที่ไมเกิดผลเสียหายแกผูใหทุน และจะตองระบุ 
“ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” พรอมสงสําเนาจํานวน 1 ชุด ใหผูให
ทุนดวยทุกคร้ัง 
 

  



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 43

 5)  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 ปจจุบันการเชื่อมตอของความคิดริเริ่มสรางสรรค และการวิจัยถูกนําไปใชในการสราง
นวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงทําใหเกิดส่ิงที่มีคุณคาแกสังคมมากกวาเดิม ไดแก สินคาใหม บริการใหม 
กระบวนการใหม การสื่อสารรูปแบบใหม การสรางระบบตลาดใหม กลยุทธใหม ระบบใหม ธุรกิจใหม 
และสังคมใหม โดยการดําเนินการวิจัยในลักษณะที่เรียกวา Inventing Research  
 ความคิดสรางสรรคของนักวิจัยจะถูกนําไปใชในขั้นตอนการออกแบบการวิจัย เปนการ
กําหนดรูปแบบของกระบวนการนํารอง สําหรับผลลัพธการวิจัยที่คาดหวัง และเมื่อผานกระบวนการ
ประเมินผลและทดสอบแลวก็จะนําไปเผยแพร เชนกรณีของโครงการวิจัย “เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” 
ซ่ึงผลลัพธที่ไดนอกจากจะเปนตราสินคา “ขาวคุณธรรม” แลว ยังไดรูปแบบใหมของระบบการผลิตและ
การคาขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย ที่สามารถชวยยกระดับราคาขาวใหเปนธรรมมากขึ้นโดยมิตองใหรัฐ
เขามาแทรกแซง 
 

 6) นโยบายของแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  
 หนวยงานสนับสนุนการวิจัย นับวามีบทบาทอยางสําคัญตอการออกแบบการวิจัย รูปที่ 3.9 
 
 

 
 
รูปที่ 3.9  ปจจัยที่สงผลตอการออกแบบวิจัย 
 

  
   
 



บทที่  4 
ตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัย 

 
 ในที่น้ีจะนําตัวอยางของขอเสนอโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ที่ดําเนินการในชวงป พ.ศ.2550-2552 มาเปนตัวอยาง ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

4.1  เครือขายคุณคาสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
 

1)  หลักการและเหตุผล 
 กรอบแนวทางการดําเนินงานของสหกรณนิคม ภายใตการสงเสริมของกรมสงเสริมสหกรณ
ในหลายทศวรรษที่ผานมานั้น เปนไปในทิศทางของการดําเนินงานธุรกิจแบบอเนกประสงค (Multi - 
purpose co-operatives) เหมือนกับสหกรณการเกษตรทั่วไป แตไดเพ่ิมภารกิจดานการจัดหาที่ดินทํากิน
ใหแกสมาชิกสหกรณอีกดานหน่ึง 
 การดําเนินงานของสหกรณนิคมท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีปญหาและขอจํากัดอยูหลาย
ประการ แมจะมีหัวหนาหนวยนิคมสหกรณ  ซ่ึงเปนหนวยราชการสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ ที่
ทําหนาท่ีสงเสริมอยูในพ้ืนที่ โดยเนนไปที่การจัดที่ดินและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการ
พัฒนาการดําเนินงานของสหกรณใหมีศักยภาพและความพรอมที่จะสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
สหกรณและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกก็ตาม โดยมีสาเหตุที่สําคัญหลายประการทั้งขอจํากัดเรื่องภูมิ
ทัศน  คุณภาพที่ดินทํากิน การละทิ้งที่ดินทํากินที่ไดรับการจัดสรร และการขาดจิตสํานึกความรวมมือกัน
ของสมาชิกสหกรณนิคม จึงทําใหการดําเนินงานของสหกรณนิคมยังไมกาวหนาเทาที่ควร   
 ขอมูลที่ไดจากการจัดประชุมระดมความคิด ระหวางหัวหนาหนวยนิคมสหกรณ 2-3 ครั้งท่ี
ผานมาในรอบป 2550 ชี้ใหเห็นประเด็นที่เปนโอกาสที่จะพัฒนาสหกรณนิคมในรูปของสหกรณนิคมเชิง
คุณคา ในทิศทางของการพัฒนาเชิงบูรณาการ ที่จะรณรงคใหสมาชิกสหกรณนิคมตื่นตัวที่จะมาวาง
แผนการผลิตรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของสหกรณนิคมท่ีจะเปนแมขาย เพ่ือพัฒนาไปสูการ
เช่ือมโยงเครือขายตามโซอุปทานที่จะบูรณาการความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรพันธมิตรที่จะ
พัฒนาระบบการผลิต การตลาดและวิถีชีวิตเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสมาชิก ชุมชนและสังคม ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ผานมา  
 กระบวนการเตรียมคน และการระดมความคิดระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ สํานัก
จัดตั้งและสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ 
หัวหนาหนวยนิคมสหกรณ  และผูมีสวนเก่ียวของ เห็นชอบที่จะจัดทําแผนแมบทพัฒนาสหกรณนิคม ท่ี
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สอดรับกับแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2550-2554 และพ.ร.บ.ปาชุมชน เน่ืองจากเล็งเห็นวา จะชวยใหสมาชิกสหกรณนิคม จํานวน 200,000 
ครัวเรือน ที่ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน 5 ลานไร กระจายอยูในพ้ืนที่ 33 จังหวัด ไดเขามามี
สวนรวมกับเจาหนาที่ของหนวยนิคมสหกรณในการวางแผนทิศทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน 
และแผนปฏิบัติการของสหกรณนิคม เพ่ือสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศในเรื่อง การแกไขปญหา
ความยากจน การอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดการปาชุมชน และอ่ืนๆ เพ่ือคนหาแนวทางปฏิบัติที่ดี สําหรับ
การพัฒนาการใชประโยชนที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณนิคม
บนหลักการสหกรณ ใหเกิดเปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับ
ที่ 2 ตอไป 
 การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สําหรับโครงการวิจัยการพัฒนาเครือขาย
สหกรณนิคมเชิงคุณคาในครั้งน้ีเปนเรื่องของการเตรียมการสําหรับการจัดทําฐานขอมูล กรอบคิดและทิศ
ทางการพัฒนาในเชิงระบบ เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดย
ที่ทีมประสานงานกลางจะใชกระบวนการวิจัยเขาถึงผูมีสวนเก่ียวของทุกระดับในการพัฒนาสหกรณนิคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ ภาคประชาชน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
สหกรณนิคม  ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมที่ทุกสวนฝายชวยกันทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาสหกรณนิคมที่จะสามารถเชื่อมโยงความรวมมือตั้งแต กิจกรรมการผลิตของ
สมาชิกสหกรณข้ึนปฐม ผานระบบเครือขายจากกิจกรรมตนนํ้าไปจนถึงกิจกรรมกลางน้ําซ่ึงจะเกี่ยวของ
กับปลายน้ํา ผูประกอบการในตลาด สําหรับผลิตภัณฑและบริการ อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของสหกรณนิคม และการใชประโยชนในที่ดินทํากิน
ของสมาชิกสหกรณนิคมอยางบูรณาการ อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาการ
ประกอบอาชีพ และการยกระดับชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในที่สุด  
 
 2)  คําถามวิจัย 
 2.1  แนวทางการพัฒนาสหกรณนิคมอยางเปนระบบ เพ่ือกอใหเกิดการใชประโยชนในที่ดิน
และนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ควรมีทิศทางอยางไร 
 2.2  แนวทางปฏิบัติสําหรับการพัฒนาสหกรณนิคมสูการเปนสหกรณนิคมเชิงคุณคา ที่จะ
กอใหเกิดการใชประโยชนในที่ดินอยางเหมาะสม โดยมีสหกรณเปนแกนประสานการมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบการผลิตและการตลาด  ในแนวทางของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เปนอยางไร  
 2.3  ตัวแบบสําหรับฐานขอมูลที่จะสนับสนุนการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคาเปนอยางไร 
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 3)  วัตถุประสงค 
 3.1  สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณนิคม 
 3.2  สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันเพ่ือจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  
 3.3  ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง 
 3.4  พัฒนาตัวแบบฐานขอมูล ศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีสหกรณทดลอง 1 
แหง  
 
 4)  ผลลัพธของงานวิจัย 
 4.1  ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม 
 4.2 แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงจะใชเปนกรอบทิศทางการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร การพัฒนาสหกรณนิคม ไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงเปนรูปแบบของสหกรณนิคมที่
มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิก และสหกรณที่จะนําที่ดินในครอบครองมาวางแผนการ
ผลิตรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซ่ึงจะตอยอดไปสูการพัฒนาระบบการตลาดที่จะ
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมในการจําหนายผลผลิตของสมาชิก ผานภาคีพันธมิตร ที่มีเปาหมายรวมกัน 

4.3  ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ 
4.4  ฐานขอมูลสหกรณนิคม 100 แหง 
4.5  ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณตัวอยาง 1 

แหง 
 
 5)  ผลกระทบที่คาดหวัง 
 5.1  เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่อง  ทิศทางการพัฒนา
สหกรณนิคม การจัดการสิ่งแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน การเช่ือมโยงโซอุปทาน เพ่ือเปนแกนนําใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมในการแกไขปญหาความยากจนของสมาชิกสหกรณ
นิคม 200,000 ครัวเรือน ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสหกรณนิคม 5 ลานไร 
 5.2  ลดปญหา/ขอจํากัด การใชประโยชนที่ดินของสมาชิกสหกรณนิคมที่เปนอยูในปจจุบัน 
 5.3  เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณ ที่จะมา
รวมมือกันในการพัฒนาใหเกิดเปน “ระบบคุณคา” ที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ ซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่จะใหคนอยูได ปาอยูได และมีส่ิงแวดลอม
ที่ดี  
 5.4  ไดขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมจากภาครัฐ 
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 6)  กรอบคิดสําหรบั “การพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา” จะเปนไปตามดงัรายละเอียด ในรูปที่ 3.1 
 กรอบคิดสหกรณนิคมเชิงคุณคา คือรูปแบบของสหกรณนิคมที่มุงเนนการบริหารจัดการ
อยางบูรณาการ เพ่ือที่จะพัฒนาการใชประโยชนที่ดินของสมาชิกสหกรณนิคมอยางเหมาะสม โดยมี
สหกรณนิคมเปนแกนนํา ในการวางระบบการผลิตและการตลาด ภายใตหลักการของการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา ที่จะกอใหเกิดภาคีพันธมิตรในการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑของสมาชิก 
อยางย่ังยืน 

 
 
รูปที่ 4.1 กรอบคิดการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
 

 7)  กระบวนการวิจัย ระยะท่ี 1:  มีนาคม 51-กุมภาพันธ  52 
 การดําเนินการวิจัย จะประกอบดวยขั้นตอน ดังตอไปน้ี (รูปที่ 2) 
 1) การรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล รายสหกรณ เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนแมบทโดย
ทีมงาน หนวยนิคมสหกรณ 
 2) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เก่ียวกับการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา แกผูนําสหกรณ
และหัวหนาหนวยนิคม  ผูอํานวยการสวนจัดนิคมสหกรณ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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 3) การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม  ในการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะของการ
สรางกระบวนการมีสวนรวม จากผูเกี่ยวของทั้งฝายสหกรณและฝายสงเสริม 
 4) การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ในสหกรณที่คัดเลือกใหเปน “ตัวแบบ” 4 สหกรณ 
โดยการพัฒนาจะเริ่มจากการจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินการ ที่คํานึงถึงแผนชุมชนและที่เกี่ยวของซึ่ง
เปนไปภายใตกรอบคดิ สหกรณนิคมเชิงคุณคา 
 5) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณนิคม ทีมวิจัย
ตัวแบบสหกรณนิคม 4 สหกรณ เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบแนวคิด “สหกรณนิคมเชิงคุณคา” 
และการเชื่อมโยงกับภาคีพันธมิตร  
 6) การพัฒนาตัวแบบ ฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณตัวแบบ 1 
แหง ภายใตทีมที่ปรึกษา /ผูเช่ียวชาญการจัดทําแผนที่ GIS  

 
รูปที่ 4.2 กระบวนการวิจัย เครือขายคุณคาสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
  

เร่ิมตน

การสํารวจและจัดทํา 
ฐานขอมูลสหกรณนิคม 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการ
พัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา

การจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาสหกรณนิคม 

 
ฐาน 

ขอมูล
สหกรณ
นิคม 100 

แหง 

ตัวแบบ
ฐานขอมูล

ศักยภาพและการ
ใชประโยชนท่ีดิน
ในสหกรณนิคม 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน/ขอเสนอ
สําหรับแนวทางการ

สนับสนุนจากภาครัฐที่
เหมาะสม 

 
แผนการใช

ประโยชนท่ีดิน
ของสมาชิก 

การจัดเวที
แลกเปล่ียน

เรียนรู 

การพัฒนาตัวแบบ 
ฐานขอมูลศักยภาพและ 
การใชประโยชนท่ีดินใน
สหกรณตัวแบบ 1 แหง 

แผนกลยุทธและแผนดําเนินการ
สหกรณนิคมตัวแบบ 4 แหง 

การพัฒนาตัวแบบสหกรณ
นิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ 

 
แผนแมบท 
การพัฒนา
สหกรณ
นิคม 
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8)  นักวิจัย 
 หัวหนาโครงการวิจัย  ....................................................................... 

 นักวิจัย     .......................................................................  
 

 9)  แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประชุมเตรียมงานระหวางทีม
ประสานงานกลาง-หัวหนาทีมนักวิจัย 

            

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู             
3. การรวบรวมและจัดทําขอมูลราย
สหกรณ 

            

4. การจัดทําแผนแมบท             
5. การจัดทํารายงานความกาวหนา             
6. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู             
7. การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิง
คุณคา 

            

8. การพัฒนาตัวแบบ “ฐานขอมูล” 
ศักยภาพการใชประโยชนที่ดิน 

            

9. การจัดประชาพิจารณแผนแมบท             
10. การสังเคราะห - จัดทํารายงาน             

 

10) งบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 
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4.2  เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 1) หลักการและเหตุผล  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดที่มีประวัติความเปนมาและมีความสําคัญทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  ศาสนาวัฒนธรรมของพุทธและพราหมณที่เกาแกมาชานาน ใน
ตอนกลางของภาคใต และเอเชียใต ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเปนเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวของ
คาบสมุทร   มีลักษณะพ้ืนที่เปนที่ราบสูง มีภูเขา และปาใหญแลวคอยลาดต่ําไปทางทิศตะวันออกจนเปน
ที่ราบจดชายทะเลฝงอาวไทย มีจํานวนประชากร (กันยายน  2548) จํานวน 1,539,256 คน แบงเขตการ
ปกครองตามลักษณะพ้ืนที่ออกเปน อําเภอ 23   อําเภอ 165 ตําบล  และ1,473 หมูบาน ในขณะที่มีรายได
จังหวัดเบื้องตน ณ ราคาปจจุบัน (GPP= Gross Provincial Product) ป 2548 ประมาณ 81,489,566 บาท  มี
รายไดเฉลี่ยตอหัว 49,932.33 บาท ซ่ึงลดลงกวาปกอน และผลผลิตจังหวัดมาจากดานการเกษตรเปนสวน
ใหญ รองลงมาจากการคาสงคาปลีก อุตสาหกรรมเหมืองแรและการบริการ ในขณะที่การผลิตทาง
เกษตรกรรมปจจุบันก็มีสัดสวนลดลงและอาชีพของประชากรของจังหวัดสวนใหญยังเปนอาชีพผลิตดาน
การเกษตร   เปนการผลิตตามฤดูกาลที่อาศัยธรรมชาติเปนสวนใหญ  เมื่อประชากรมากแตการผลิตลดลง
ทําใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของจังหวัดต่ํากวาจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต หรืออยูในลําดับที่ 12 หรือ 13 จาก 14 
จังหวัดของภาคใตกอใหเกิดความยากจน การไมมีงานทําเพราะผลผลิตดานการเกษตรราคาตกต่ํา และการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพจากการผลิตดานการเกษตรไปเปนการรับจางแรงงานในอุตสาหกรรมมากขึ้นผสมกับ
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผานมาย่ิงทําใหประชากรในจังหวัดมีปญหาดานตางๆ มาก
ย่ิงขึ้นไมใชแตดานเศรษฐกิจเทาน้ัน มีทั้งดานสังคม ครอบครัวแตกแยก ชุมชนลมสลาย การขาดคุณธรรม
จริยธรรม  และสิ่งแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น  เมื่อมีนโยบายแกปญหาความยากจนของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีผูย่ืนลงทะเบียนคนจนเปนจํานวนทั้งส้ิน 184,028 คน คิดเปนรอยละ 12.02 ของ
ประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 เพ่ือแกปญหาความยากจนและการเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัด
นครศรีธรรมราช   จึงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม การจัดต้ังธุรกิจ
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสรางงานและขยายฐานการผลิตใหม่ันคงและใหเกิดความ
ย่ังยืนดวยการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการ ของการผลิตผลิตภัณฑชุมชนอยางเปนระบบและ
ครบวงจร  โดยการรวมเปนกลุม  องคกร สหกรณและเครือขาย ผสมกับนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมในอดีตของรัฐและหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงไดเกิดกลุม องคกร สหกรณ 
และเครือขายขึ้นมาก มีประชากร พ้ืนที่การปกครอง และโครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการในจังหวัด
นครศรีธรรมราชจํานวนมาก จากการวิจัยขบวนการพัฒนาสหกรณในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ
ยินดี เจาแกวและคณะ (2549) พบวาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุมองคกรที่มีทั้งท่ีจดทะเบียนเปน
สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณและไมจดทะเบียน   มีจํานวนทั้งสิ้น 2,961 องคกร โดยเปนสหกรณ
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จดทะเบียนประเภทตางๆ 417 สหกรณ   และกลุมองคกรที่เปนสหกรณไมจดทะเบียน (สหกรณภาค
ประชาชน) จํานวน 2,544 องคกรชุมนุมสหกรณจดทะเบียน 2 ชุมนุม  เครือขายองคกรภาคประชาชน  6  
เครือขาย  สหกรณจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ ป 2542 สวนใหญที่ประสบความสําเร็จ คือ 
สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร ที่ไมประสบความสําเร็จรวมท้ังชุมนุมสหกรณ  สหกรณประมง 
สหกรณบริการ เพราะขาดการบริหารจัดการที่ดีของสมาชิกคณะกรรมการดําเนินงาน ขาดความรูความ
เขาใจในอุดมการณและวิธีการดําเนินงานแบบสหกรณ สวนสหกรณภาคประชาชน ประกอบดวยกลุม
องคกรทางการเงิน กลุมเกษตรกรและการแปรรูปผลผลิตมีจํานวนมาก  ตามสภาพพื้นที่การปกครองและ
นโยบายประชานิยมของรัฐเปนสวนใหญ บางก็ไดลมเลิกไปเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีเครือขาย  
ระดับจังหวัด 6 เครือขาย  สวนใหญเปนเครือขายขององคกรทางการเงินชุมชน  กลุมสหกรณภาค
ประชาชนสวนใหญยังมีปญหาดานการบริหารจัดการ การขาดกําลังเจาหนาที่ในการประสานดูแลได
ทั่วถึง กลุมท่ีประสบความสําเร็จ เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตที่ต้ังมาในระยะแรก ๆ  กลุมสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  สําเร็จไดจากการกอเกิดที่มาจากความตองการของประชาชน 
และมีผูนําที่มีการบริหารจัดการมีอุดมการณ หลักการในการดําเนินงานชัดเจนจากการวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวากลุมองคกรและเครือขาย  ท้ังที่เปนสหกรณจด
ทะเบียนและเปนสหกรณภาคประชาชน ที่สามารถดําเนินงานในรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือขายของ
กลุมองคกร เปนเครือขายทางสังคม (Social Network) ที่สามารถแกปญหาความยากจนไดครบทุกมิติ มี
อยูดวยกัน  3 เครือขาย  คือ เครือขายกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เครือขาย
ผลิตภัณฑชุมชนเมืองนคร  และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ   ตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสง   ที่มี
แนวคิด  หลักการและวิธีการ จากปญหาของชุมชนประสานรวมมือกับองคกรภาครัฐเพ่ือแกปญหาตาง ๆ 
มิไดคํานึงในดานหน่ึงดานใดโดยเฉพาะ ในขณะที่แตละเครือขายทั้ง 3 ท่ีกลาวมาก็ยังตองการหารูปแบบ
หรือเครื่องมือ และกระบวนการในการที่จะทําใหเปนเครือขายที่มีวัตถุประสงคและเปาหมายอยูแลวน้ัน  
สามารถแกปญหาใหกับสมาชิก กลุม ไดทุกมิติอยางสมดุลและมีความย่ังยืน ซ่ึงการเชื่อมโยงเครือขาย
กลุม องคกร ตามแนวคิดเครือขายทางสังคม (Social Network)  มีความจําเปนและมีความสําคัญเพราะเปน
การสรางประชาธิปไตยภาคประชาชน การพัฒนาคนซึ่งเปนรากฐานแกปญหามิติทางสังคมและทางดาน
อื่นๆ ได เพราะ คน ซ่ึงเปนสมาชิกหรือผูนําของกลุม หรือเครือขายถือวาเปนทรัพยากรสําคัญที่จะไป
แกปญหาพัฒนาทรัพยากรอื่นๆตอไป (พระมหาสุทิตย อาภากโร(อบอุน), 2547:37, มงคล ชาวเรือ, 2546 : 
28, อนุชาติ พวงสาลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล,2541 : 9 ) ใหความสําคัญของเครือขายวาเปนการเชื่อมโยง
รอยรัดเอาความพยายามและดําเนินงานของฝายตางๆ เขาดวย กันอยางเปนระบบและอยางเปนรูปธรรม 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหน่ึงรวมกันโดยแตละฝายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักของตนตอไปอยางไม
สูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตน   การเช่ือมโยงนี้อาจเปนรูปของการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ เฉพาะ
กิจตามความจําเปนหรืออาจอยูในรูปของการจัดองคกรที่เปนโครงสรางของความสัมพันธกันอยางชัดเจน 
เปนเครือขายความรวมมือที่เปนไปไดทั้งในระดับปจเจกบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับองคกรและสถาบัน  
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ซ่ึงการเช่ือมโยงเครือขายคือทุนทางสังคม (Social Capital) บนแนวคิดของสังคมฐานความรู ในลักษณะ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู  (Knowledge Base Economy and Society) ท่ีเดนจากการวิจัย
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่ 36 จังหวัด โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(2549) ในระยะที่สาม ไดเสนอรูปแบบการเชื่อมโยง เครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน ที่มุงเนน
การสราง “เครือขายคุณคา”  ตามอัตลักษณที่กําหนดไวคือ “วงสัมพันธระยะยาว  กาวทันการเปลี่ยนแปลง  
เนนแผนเรียนรู  เพ่ือประโยชนสูภาคีพันธมิตรและสมาชิกองคกร” ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณคา  3  ประการ คือ 
 1. คุณคาทางเศรษฐกิจ  เปนการผนึกกําลังของภาคีเครือขาย ท่ีจะกอใหเกิดพลังอํานาจการ
ตอรองในกิจกรรมเชิงธุรกิจ  เชน  การรวมซื้อ  การรวมขาย  การรวมบริการ ประสานภารกิจ  เกิดการลด
ตนทุนตอหนวย และเพ่ิมรายได ทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจ ของกลุม องคกร สหกรณและเครือขายได 
 2. คุณคาทางสังคม  คือ กระบวนการสรางพันธมิตร  หรือที่นักวิชาการ สหกรณ เรียกกันติด
ปากวา  “การผูกเสี่ยว  สรางเกลอ”  ซ่ึงเปนเรื่องที่นักวิชาการสหกรณ  ไดนําเอากรอบคิด เรื่อง พันธมิตร
เชิงกลยุทธ  (Strategic  partner)  แตมีความแตกตางจากพันธมิตรเชิงกลยุทธโดยทั่วไปตรงที่ คน ที่เปน
ทรัพยากรมนุษย    ผูซึ่งควรจะเปนการพัฒนาอยางยิ่งเปนอันดับแรก    เพ่ือใหเปนผูนํา กลุม องคกร 
เครือขาย ที่มีจิตวิญญาณสหกรณ  (Co-operative  spirit)  ที่จะมุงมั่น  มีความจริงใจ มีอุดมการณ หลักการ
ในการรวมมือกันดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมรวมกัน   ซ่ึงจะชวยนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุข 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู คือ พัฒนาคนใหมี
คุณธรรม นําความรู เกิดภูมิคุมกัน และการเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
 3. คุณคาทางวัฒนธรรม  เปนกระบวนการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ี
นักวิชาการสหกรณใชคําวา “การติดอาวุธทางปญญา” ใหแกผูนําชุมชน กลุม องคกร สหกรณ และ
เครือขาย ซ่ึงถือเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน จากผูนําที่เคยชินกับการบริหารจัดการแบบตั้งรับ
วัฒนธรรมองคกรแบบเกาเปนการบริหารจัดการเชิงรุกท่ีผูนําเปนผูที่มีความคิดเชิงระบบ (System thinking) 
กลายเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพียบพรอมดวยคุณธรรมอุดมการณ ซ่ึงจะเปนตัวจักรสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรของกลุม สหกรณ เครือขายใหมีพลังการขับเคลื่อน เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
การเปนที่พ่ึงของสมาชิกตอไป 
 คุณคาทั้ง 3 ประการจะทําใหเกิดขึ้นได อยูที่การหนุนเสริมสรางคน ที่เปนผูนําของกลุม 
องคกร ของเครือขาย และองคกรทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของ ไดเปล่ียนแปลงการพัฒนาจากการเนนดาน
เศรษฐกิจอยางเดียว เปนการพัฒนาทางสังคมและใหเปนสังคมเรียนรู เปนเครือขายเรียนรู ซ่ึงจะหนุนเสริม
ใหเกิดกลไก การขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบ วิธีการ รูปแบบเครือขายที่เกื้อหนุนให
ประชาชนเขาถึง มีระบบการคาที่เปนธรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนรูปธรรม แกปญหา
ความยากจนได นําไปสูสังคมเปนสุข ตามความคาดหวังของสังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรม ฉะนั้น
เครือขายทั้ง 3 ที่ไดทําการศึกษามาแลวไดรับการสงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนาตอยอด เพ่ือใหเครือขายคุณคา
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สหกรณไดมีรูปแบบเครือขายที่มีแนวทาง เคร่ืองมือ มีกระบวนการในการพัฒนาคน ผูนําของ กลุม องคกร
ของเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช มีคุณคาสหกรณในตัวคนบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
ไปพัฒนาขับเคลื่อนทรัพยากรอื่นของเครือขาย สรางความสุขใหสมาชิกกลุมองคกรของเครือขาย จนเปน
ตัวแบบการขยายผลเครือขายคุณคาไปยังเครือขายและจังหวัดอื่นๆ ไดตอไป โดยในที่น้ีจะเปนการคนหา
รูปแบบเครื่องมือและกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการอุดมการณสหกรณที่เหมาะสม
กับการพัฒนาผูนําสหกรณใหมีจิตสํานึกความรวมมือและมีความพรอมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงซับซอน
ของสังคมเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน สามารถที่จะขับเคล่ือนสหกรณและเครือขายที่มีอยูใหบรรลุเปาหมาย
รวมกันอยางยั่งยืน 
 

 2)  คําถามวิจัย 
 2.2.1 รูปแบบ เครื่องมือ และกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ แกผูนําสหกรณ เพ่ือให
มีความพรอมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ และเครือขายคุณคาควรเปนอยางไร  
 2.2.2 แนวทางสําหรับ การพัฒนาความพรอมใหแกผูนําตามขอ 1 มีอะไรบาง และแตละ
แนวทางมีขอดี ขอดอย อยางไร 
 2.2.3 การพัฒนาผูนําตามแนวทางตางๆ มีผลกระทบตอ การดําเนินงานของเครือขายท่ีเปนอยู
อยางไรบาง  
 

 3)  วัตถุประสงค 
 2.3.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนํา
สหกรณ  
 2.3.2 เพ่ือเสนอทางเลือกสําหรับรูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกฝงจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนําสหกรณ 
 2.3.3 ประเมินผลกระทบของกระบวนการพัฒนาผูนําที่มีตอการดําเนินการเครือขายคุณคา   
จ.นครศรีธรรมราช  

 

 4) นิยามศัพท 
 รูปแบบ หมายถึง ชุดของความสัมพันธของทรัพยากรทั้งหมดของเครือขายคุณคา                    
จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงจะแสดงใหเห็นเครื่องมือ หรือหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาการปลูกจิตสํานึกความ
รวมมือผูนําสหกรณ กระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย กลุมองคกร และภาคีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 เครื่องมือ หมายถึง หลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการ
สหกรณใหกับผูนํากลุม องคกร สหกรณ ของเครือขายคุณคา  จ.นครศรีธรรมราช 
 กระบวนการ หมายถึง การสรางหลักสูตร การปฏิบัติการทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรม  
การประเมินผลหลักสูตรหรือการฝกอบรม และการประเมินผลกระทบของการพัฒนาผูนํา 
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 5)   ขอบเขตการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยการพัฒนาผูนําสหกรณในที่น้ีจะมุงเนนไปที่ กลุมผูนําภาคีเครือขายที่เปน
ผลลัพธจากการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซ่ึงประกอบดวย เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เครือขายผลิตภัณฑชุมชนเมืองนคร จํานวน 180 คน โดยจะดําเนินการ
รวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 6)  ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 ไดตัวแบบและขอเสนอแนะ สําหรับเคร่ืองมือ และกระบวนการในการปลูกฝงจิตสํานึก
ความรวมมือแกผูนําสหกรณ เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาผูนําสหกรณ ที่มีคุณคา มีความพรอมในการ
พัฒนาเครือขายคุณคาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานของเครือขายท่ีจะเกิดประโยชนแกสมาชิก
สหกรณ และภารกิจของเครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช ตามเปาหมายรวม 

 

 7)  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 มีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการทํางานสหกรณของผูนําที่ผานกระบวนการวิจัย  โดยผูนํามี
การปรับกระบวนทัศนและระบบคิดในการทํางานในองคกร สหกรณ  โดยใหความสําคัญกับการรวมมือ
กัน  ทํางานเพื่อประโยชนของสมาชิก ชุมชนและสังคมมากขึ้นกวาเดิม  
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8)  กระบวนการวิจัย 
 

 
 
รูปที่ 4.3  กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 9)  นักวิจัย 
 หัวหนาโครงการวิจัย ..................................................................  
 นักวิจัย   ..................................................................  
 

ทีมวจัิย/ผูเช่ียวชาญการฝกอบรม 

การประชุมระดมความคดิเพือ่
พัฒนาเคร่ืองมือและกระบวนการ 
พัฒนาจติสํานกึความรวมมือ 

การสรางกรอบการทาํงาน
สหกรณ การฝกอบรม - การ

ติดตามประเมนิผล 

Plat form สําหรับ 

กระบวนการอบรม 

 

เน้ือหา-สาระ 
หลักสูตรผูนําสหกรณ

ท่ีมีคุณคา สว.สก. 

 

การประสานงาน
กบัผูนาํเครือขายท่ี
เปนกลุมเปาหมาย 

การพัฒนาตวัแบบ / 
การจดัเตรียมทีม

วิทยากร 

การดาํเนนิการฝกอบรม การสังเคราะหงาน 

ผูนาํท่ีผานการฝกอบรม 

ขอเสนอสหกรณ 
แนวทางการพัฒนา 

ผลกระทบที่เกดิ
ขึน้กบัเครือขาย 

การตดิตาม/ 
ประเมินผล 

Schedule 
กลุมเปาหมาย 

กรอบคดิ
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10)  แผนการวิจัย 
 

กิจกรรม 
เดือนที่  ป  2551 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. การประสานงานภาคีเครอืขายที่เขารวม
โครงการ 

            

2. การเตรียมการสาํหรับรูปแบบเครื่องมือและ
กระบวนการวจิัย 

            

3. การวางแผนการฝกอบรมผูนําภาคีเครือขาย  
(การจัดทําปฏทิินฝกอบรม/ปฏิทินติดตาม
ประเมินผล) 

            

4. การรายงานความกาวหนา             
5. การดําเนินการฝกอบรมกลุมเปาหมาย 6 รุน ๆ 
ละ 30 คน 

            

6. การติดตามประเมินผล             
7. การสังเคราะหตัวแบบ/แนวทางการปลกู
จิตสํานึกความรวมมือ 

            

8. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
 

11) งบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 
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4.3  เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 
 
 1)  หลักการและเหตผุล 
 เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เปนเครือขายประเภทธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
เครือขายที่สมัครใจจํานวน 5 เครือขาย ในป 2548 อันประกอบดวย เครือขายรวบรวมขาวโพด  เครือขาย
ขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขายสหกรณ และสหกรณ
การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) การดําเนินงานในรูปแบบของ
เครือขายดังกลาวน้ัน สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) ทํา
หนาที่เปนแมขายและศูนยการประสานงานและขอมูลกับสมาชิกมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการ
แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร ความรู และทักษะตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปนแหลงที่
สมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันซื้อและรวมกันขายผลิตภัณฑของตนเองกับผูซ้ือหรือผูขาย อันจะ
นําไปสูการลดรายจายและเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิก โดยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก
ไดรับการสนับสนุนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ เขาดวยกันจากสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพรอมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย จากผลการดําเนินงานของเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกท่ีผานมา ทําใหสมาชิกไดลดตนทุน
คาใชจายการผลิตการเกษตร มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการขายผลผลิตในราคาประกัน มีชองทางการตลาดมาก
ขึ้น มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพมากขึ้น สมาชิกมีทางเลือกใน
การตัดสินใจประกอบอาชีพมากข้ึน รูจักกันมากขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบไปสูสมาชิกแตละเครือขายที่เปน
สมาชิกเปนจํานวนมากพอสมควร เชน เครือขายโคเนื้อ ประกอบดวย เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ จํานวน 500 
คน เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร ประกอบดวย กลุมวัสดุอุปกรณการเกษตร จํานวน 365 คน 
เครือขายรวบรวมขาวโพด ประกอบดวย  เกษตรกรผูปลูกและรวบรวมขาวโพด จํานวน 172  คน  
เครือขายขาวปลอดภัย ประกอบดวย  เกษตรกรผูปลูกขาวที่เขารวมโครงการ จํานวน 67  คน และสมาชิก
สหกรณ จํานวน 60  คน  
 ในหวงระยะ 1 ป ของการดําเนินงานที่ผานมา ทีมวิจัยซ่ึงประกอบไปดวยหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดพิษณุโลก สํานักงาน
สหกรณจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดรวมกันสนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน 
พบวา สมาชิกของแตละเครือขายมีการสรางความสัมพันธและกิจกรรมที่ดีตอกัน เชน กิจกรรมตลาดนัด
โคกระบือของเครือขายโคเนื้อ การซื้อขายขาวเปลือกและขาวสารของเครือขายขาวปลอดภัย การรวบรวม
และขายขาวโพดของเครือขายรวบรวมขาวโพด ซ่ึงเปนความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ทําใหมีเกษตรกร
จํานวนมากใหความสนใจที่จะเขารวมเปนสมาชิกเครือขายทั้งรายบุคคลและกลุม เน่ืองจากเห็นวามี
ประโยชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางเลือกในการประกอบอาชีพและชองทางการการตลาดในการคาขายโค
เน้ือ  อยางไรก็ตาม ยังมบีางเครือขายที่ไมสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกันได เครือขายดังกลาวคือ 
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เครือขายสหกรณ เน่ืองจากติดขัดเกี่ยวกับระเบียบ/ขอบังคับของแตละสหกรณ รวมทั้งคณะกรรมการ
สหกรณเองก็ยังไมคอยเห็นความสําคัญในการเชื่อมโยงเปนเครือขาย  
 จากสถานการณดังกลาวขางตน เปนเหตุจูงใจใหทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกดําเนินการวิจัยตอ
ยอดเพ่ือศึกษาวา ทําอยางไรจึงจะตอยอดเครือขายคุณคาไปในกลุม/องคกรและสหกรณอื่นในจังหวัด
พิษณุโลก ควบคูไปกับการศึกษาตัวแบบการพัฒนาจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําสหกรณในการรวมมือ
กันบนหลักการสหกรณ เพ่ือหนุนเสริมการดําเนินงานของเครือขายใหสามารถบรรลุเปาหมายรวมภายใน
เวลาที่กําหนด 
  

 2)  คําถามวิจัย 
 2.1  แนวทางการขยายเครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา บนหลักการของ “เครือขาย
คุณคา” ควรเปนอยางไร 
 2.2  เครื่องมือสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการสหกรณ แกผูนํา
สหกรณควรเปนอยางไร 
 

 3)  วัตถุประสงคการวิจัย 
 3.1  เพ่ือตอยอดเครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา บนหลักการของ “เครือขายคุณคา” 
 3.2  เพ่ือสังเคราะหตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําองคกรบน
หลักการสหกรณ 
 

4)  ขอบเขตการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยจะครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินงานในจังหวัดพิษณุโลก โดยใชการตอยอดจาก
เครือขายธุรกิจที่มี สกต.เปนแกนนําที่มีอยูเดิม ไดแก เครือขายวัสดุอุปกรณการเกษตร เครือขายโคเนื้อ  
เครือขายสหกรณ เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายรวบรวมขาวโพด ไปสูกลุมเกษตรกรตางๆที่สนใจ  
 

5)  ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 5.1  การตอยอดเครือขายธุรกิจจากผลิตภัณฑเดิมไปในผลิตภัณฑอื่นๆไดแก กลุมผักกะเฉด 
กลุมหมูหลุม กลุมปุยอินทรีย กลุมโค กลุมพันธุขาว กลุมนํ้าพริก และการเพ่ิมข้ึนของจํานวนภาคีพันธมิตร
ในเครือขายธรุกิจที่มี สกต.เปนแกนนํา  
 5.2  บทสังเคราะหสําหรับตัวแบบกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือบนหลักการ
สหกรณ 
 

6)  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 6.1  ผูนําภาคีเครือขายมีศักยภาพและความพรอมในการขับเคลื่อนการทํางานของเครือขาย
ตามที่คาดหวัง  
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 6.2  การยกระดับภาพลักษณของสกต.ในสายตาสหกรณและกลุม/องคกรอ่ืน ในฐานะ
สหกรณที่ทําหนาที่การตลาดที่เชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร อันจะกอใหเกิด
พลังความรวมมือในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก ชุมชน สังคมมากขึ้น 
 6.3  การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทําธุรกิจดานการตลาดของเครือขายธุรกิจที่มี
สกต.เปนแกนนํา เพ่ือใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซ่ึงจะเปนตัวแบบที่ดีที่จะขยายผลไปสูจังหวัดอื่น 
 

7)  กระบวนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก การจัดเวทีพูดคุย การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus Group) เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบรรยาย และ การประชุมสัมมนาระดมความคิด (Brain 
Storming) การสื่อสารแบบไรขีดจํากัด การจัดศูนยขอมูลขาวสารและการเรียนรู แผนผังใยแมงมุม การ
ถอดบทเรียน 
 สําหรับกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน แยกออกเปน 3 กลุม ไดแก   
 กลุมท่ี 1  เสริมสรางความสัมพันธใหมากขึ้นและรักษาความสัมพันธที่ดีซ่ึงกันและกันไว  
ไดแก เครือขายที่มีอยูเดิม เครือขายรวบรวมขาวโพด  เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ  เครือขาย
ธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร 
 

 
 
 
 กลุมท่ี 2  เช่ือมความสัมพันธจากเดิมที่ไมคอยมีกิจกรรมรวมกัน เครือขายในกลุมน้ี ไดแก 
เครือขายสหกรณ โดยมีกิจกรรมที่เช่ือมกัน คือ นํ้ามัน และวัสดุและอุปกรณการเกษตร  เชน สหกรณนคร
ไทย  กิจกรรมที่เช่ือมกับ สกต.พิษณุโลก คือ  วัสดุและอุปกรณการเกษตร  และน้ํามัน สหกรณวัดโบสถ 
กิจกรรมที่เชื่อมกับ สกต.พิษณุโลก คือ วัสดุและอุปกรณการเกษตร  สหกรณวังทอง และสหกรณนิคมวัง
ทอง  กิจกรรมที่เชื่อมกับ สกต.พิษณุโลก คือ  นํ้ามัน 
 

- ทีมวิจัย 
- เจาหนาที่ของ    
  สกต.พิษณุโลก 

การดําเนินกิจกรรม 
ของแตละเครือขาย 
อยางตอเนื่อง 

สนับสนนุ ใหกําลังใจ

กระตุน จัดสถานการณ 

เย่ียมเยียน ติดตาม
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 กลุมท่ี 3 ขยายเครือขายใหมใหหลากหลายและกวางขวางมากขึ้น กลุม องคกร และเครือขาย
ในกลุมน้ี ไดแก  
 1)  สกต.พิษณุโลก จะดําเนินการขยายเชื่อมโยงกับบุคคล กลุมและองคกรตางๆ ในหมูบาน
ดอนมวง อําเภอวังทอง และตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

 
 

• กลุมพันธุขาว (สมาชิก 60 คน) และตําบลดอนทอง (สมาชิก 20 คน) จะเช่ือมโยง
ติดตอการซื้อขายขาวกับ สกต.พิษณุโลก  

• กลุมหมูหลุม  สกต.พิษณุโลกจะสงวิทยากรไปสอนเรื่องการทําอาหารหมู 

• กลุมโค  สกต.พิษณุโลก จะสนับสนุนการจัดการข้ีวัว 

         บานดอนมวง 
 อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก 

กลุมพันธุขาว กลุมโค

หมูหลุม กลุมทําปุยอินทรีย

กลุมนํ้าพริก กลุมผักกระเฉด 

กลุมสุขภาพ

สกต.พิษณุโลก 

ตําบลดอนทอง 

น้ํามัน 

สกต.พิษณุโลก 
สหกรณนครไทย 

สหกรณนิคมวังทอง สหกรณวังทอง 

สหกรณวัดโบสถ 

น้ํามัน วัสดุและอุปกรณการเกษตร 

วัสดุและอุปกรณการเกษตร 
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• กลุมทําปุยอินทรีย สกต.พิษณุโลก จะสนับสนุนการทําปุยหมักในหลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายวิธีการทาํ 

• กลุมนํ้าพริก ซ่ึงมีการจัดระบบที่ดี  สามารถเปนตนแบบได สกต.จะประสานกับ
สถาบันการศึกษาท้ังในและนอกจังหวัดพิษณุโลก เ พ่ือมาสนับสนุนเรื่องการถนอมอาหารใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งเพ่ิมมูลคาและชองทางการตลาด 

• กลุมผักกระเฉด (มีคนขายคนเดียว มีทีมรวบรวมผัก) สกต.พิษณุโลก จะเปนศูนย
การเรียนรู รวมทั้งการประชาสัมพันธองคความรูเกี่ยวกับการจัดการใหกับสมาชิกเครือขายอื่น ๆ ที่สนใจ  

• กลุมสุขภาพ สกต. พิษณุโลก จะสนับสนุนวิชาการดานการบริหารจัดการของ
กลุมซ่ึงกลุมมีการนําเงินของกลุมตาง ๆ มาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 
 2) เครือขายโคเนื้อ จะดําเนินการขยายเชื่อมโยงกับกลุมวิสาหกิจที่เล้ียงโค ผูที่สนใจทั่วไป ผู
เลี้ยงวัวในอําเภอบางกระทุมและอําเภอใกลเคียง 
 

การขยายเครือขายโคเนื้ออําเภอบางกระทุม 

 
 3)  เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร  จะดําเนินการขยายเช่ือมโยงกับกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง (จํานวน 1 หมูบาน) ในอําเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการเงิน 
(การบูรณาการกองทุน) และวัสดุอุปกรณการเกษตร 
 

เวทีพูดคุย 

โดยทีมวิจัย 

กลุมวสิาหกิจท่ีเล้ียงโค 

ผูท่ีสนใจท่ัวไป 

ผูเล้ียงวัว 

แกนนํากลุมละ 2 คน 

1. เครือขาย (ตอเชื่อมจากเดิม) 
2. ทําทะเบียนผูท่ีเขารวมเปนเครือขาย และ
จํานวนโค (คนและโค) 
3. สมาชิกเครือขายดูแลซึ่งกันและกัน 
4. ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อ 
5. สกต.พิษณุโลกเปนศูนยขอมูล 
6. กลุม ฯ รวบรวมผลผลิตเอง 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 62

 
 
 ข้ันตอนและกระบวนการวิจยั แสดงใหเห็นในรูปที่4.4 
 

 
 
รูปที่ 4.4 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 
 

8)  นักวิจัย 
 หัวหนาโครงการวิจัย      .........................................................................        
 นักวิจัย  .........................................................................   

   
 

เครือขายธุรกิจ 
วัสดุอุปกรณการเกษตร 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง 
(จํานวน 1 หมูบาน) ในอําเภอเมืองพิษณุโลก 

- จัดการหนี ้(โดยการบูรณาการกองทุน) 
- ใชแกนนาํ เชน หัวหนากลุมลูกคา ธ.ก.ส. แกนนาํหมูบาน 
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9)  แผนการดําเนินการ  12  เดือน 
 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การจัดการความรู “การเชื่อมโยง

เครือขายคุณคา” ยุทธศาสตรการพัฒนา
สหกรณแกผูเก่ียวของ 

            

2. การตอยอดเครือขายคุณคาตามแผน
ดําเนินการ 

            

3. การดําเนินการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ
ในกลุมผูนําที่เปนภาคีเครือขาย 

  
      

    

4. การจัดทํารายงานความกาวหนา             
5. การติดตามประเมินผลผูนําที่ผาน

กระบวนการ 
            

6. การติดตามประเมินผลการเชื่อมโยง
เครือขาย/การดําเนินงานเครือขาย /การ
สังเคราะหตัวแบบ 

            

7. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
 

10) งบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 
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11)กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เครือขายขาว
ปลอดภัย

ธ.ก.ส.สํานักงาน
จ.พิษณุโลก

เครือขายโคเน้ือ

เครือขายวัสดุอุปกรณ
การเกษตร

ตําบลดอนทอง

กลุมผักกระเฉด กลุมนํ้าพริก

กลุมพันธุขาว กลุมโค

หมูหลุม

กลุมสุขภาพ

กลุมทําปุย
อินทรียบานดอนมวง

อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก

บานมวงหอม ม.7 
ต.แกงโสภา อ.วังทอง

กลุมผูทําไรออย /กลุมแมบาน
ม.4,5 ต.บางระกํา อ.บางระกํา

และลูกคาท่ัวไป

1)หมูท่ี 4,6,7,9 
ต.บานกราง
2) หมูที่ 6,8 
ต.ดอนทอง
อ.เมือง

กลุมผูเล้ียงโค
อ.นครไทย

กลุมผูเล้ียงโค
อ.บางกระทุม

กลุมผูเล้ียงโค
อ.เนินมะปราง

กลุมผูเล้ียงโค
อ.วัดโบสถ

กลุมผูเล้ียงโค
อ.บางระกํากลุมออมทรัพยเพื่อการ

ผลิตบานคุยยาง อ.บางระกํา

กลุมเกษตรรุงเรือง
ต.ไผขอดอน อ.เมือง

กลุมรักชาวนา
ผลิตบานคุยยาง อ.บางระกํา

กลุมพัฒนาการเกษตร
ผลิตบานคุยยาง อ.บางระกํา

ผูที่สนใจท่ัวไป

กลุมวิสาหกิจ
ที่เล้ียงโค

ผูเล้ียงวัว

สหกรณอําเภอนครไทย

สหกรณอําเภอวังทอง

สหกรณนิคมอําเภอวังทอง

สหกรณอําเภอวัดโบสถ

กองทุนหมูบาน 1 หมูบาน ใน
อ.เมืองพิษณุโลก

เครือขายรวบรวมขา
วโพด สกต. 

พิษณุโลก

บานถํ้าพระ
อ.เนินมะปราง

บานหวยเฮ้ีย
อ.นครไทย

บานเขาชี อ.วังทอง

บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ

(พิษณุโลก)

บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ
เมล็ดพันธุ

บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ

อาหารสัตว

เครือขาย สหกรณ

 
 
สัญลักษณ  สีดํา        หมายถึง กิจกรรมของเครือขายคุณคาที่มีอยูเดิม ซ่ึงตองรักษาความสัมพันธกันไว 
 สีนํ้าเงิน  หมายถึง กลุม/กิจกรรม ที่จะดําเนินการขยายเครือขาย 
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12)  นิยามศัพท 
 1.  หลักการสหกรณ หมายถึง  คือ  กรอบหรือแนวทางสําหรับสหกรณที่ เ ช่ือม่ันใน
อุดมการณสหกรณ ไดยึดถือและปฏิบัติ มี 7 ประการ ไดแก  

(1) การเปดรับสมาชิกทั่วไปดวยความสมัครใจและไมกีดกันการเปนสมาชิก 
(2) สมาชิกควบคุมกันตามหลักประชาธิปไตย 
(3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
(4) เปนอิสระและเปนกลาง 
(5) การใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 
(6) การรวมมือระหวางสหกรณ 
(7) ใสใจตอชุมชน 

 2.  พ้ืนที่สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง กลุม/องคกรและสหกรณในพ้ืนที่ตาง ๆ ที่มี
ศักยภาพ และความเปนไปไดของการขยายเครือขายคุณคาไปยังพ้ืนที่น้ัน ๆ  
 3.  คุณลักษณะของเครือขายคุณคา หมายถึง วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุม/องคกรพันธมิตร
ในระยะยาว กาวทันการเปลี่ยนแปลง  เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
สมาชิก 

 
13)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษาการเสริมสรางเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก ทีมผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่มีผูศึกษาไวเปนกรอบแนวทางดังตอไปนี ้
 1)  แนวคิดเก่ียวกับเครือขาย 
 2)  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย 
 1.1  ความหมาย 

จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ (2550:11)  กลาวถึงความหมายของเครือขายคุณคา หมายถึง 
วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุม/องคกรพันธมิตรในระยะยาว กาวทันการเปลี่ยนแปลง เนนการเรียนรู สู
ประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 

อรรณพ พงษสวาท (2539 : 3 อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546: 448-449) กลาว
วา เครือขายเปนการเชื่อมโยงรอยรัดความพยายามและการดําเนินงานของฝายตาง ๆ เขาดวยกันอยางเปน
ระบบและอยางเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน โดยที่แตละฝายยังคงปฏิบัติ
ภารกิจหลักของตนตอไปอยางไมสูญเสียเอกลักษณและปรัชญาของตนเอง 
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เสรี พงศพิศ (2548: 197-198) กลาวถึงเครือขายเปนเครื่องมือหน่ึงในการเชื่อมประสาน
ชุมชน กลุม องคกรตาง ๆ เขาดวยกันใหเปนขบวนการโดยไมจําเปนตองเปนสถาบัน 

 
 1.2  ความจําเปนในการสรางเครือขาย 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 456) กลาวถึง ความจําเปนในการสรางเครือขายวา การ
สรางเครือขายเปนการรวมตัวกันเพ่ือผลประโยชนรวมและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  
  1.2.1  เครือขายองคกรธุรกิจ  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 457-458) กลาวถึง
การเชื่อมโยงระหวางองคกรทางธุรกิจ จัดวาเปนส่ิงที่เกิดขึ้นมานานและมีประสิทธิภาพอยางพอเพียงใน
การที่จะดําเนินการทางธุรกิจ ภาคธุรกิจการสรางเครือขายนําไปสูการสรางมูลคาในเชิงธุรกิจ เชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม เปนตน  การสรางเครือขายการทํางาน เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก (1) 
เพ่ือสรางความสามารถในการเขาถึงตลาดของสินคา (2) เพ่ือลดคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (3) เพ่ือ
ลดภาวการณแขงขัน (4) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสรางนวัตกรรมและการประดิษฐผลิตภัณฑใหม (5) เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ (6) เพ่ือลดแรงกดดันจากการกําหนดเขตการคา 
  1.2.2  เครือขายทางสังคม ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 458-460) มีความเห็น
วากระบวนการกอเกิดเครือขายทางสังคม จัดเปนการในการรวมตัวกันของคนในชุมชนและสังคมที่จะ
สานตอความสัมพันธและการชวยเหลือเกื้อกูล ดังน้ัน ในการสรางเครือขายทางสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความตองการ ดังน้ี (1) ความตองการที่จะแสวงหาเพ่ือน (2) ตองการที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ 
กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่มาอยูรวมกันภายในกลุม (3) ความรูสึกดังกลาวขางตน นํามาซ่ึงหลักประกันความมั่นคง
ทางจิตใจ และกอใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือกันตามมา 
  1.2.3  เครือขายการเรียนรู  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 463-465) กลาวถึง
เครือขายการเรียนรู วาหากมองในดานการจัดการศึกษา เปนระบบการเรียนรูอยางไมเปนทางการ เพ่ือให
ประชาชนมีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียม กวางขวาง ตอเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากน้ี ยังมีการสรางเครือขาย
การเรียนรูของชุมชน เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลกับบุคคล กลุมกิจกรรม และ
ระหวางชุมชน อันจะนําไปสูการวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน หรือทองถิ่นใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ 
  1.2.4  เครือขายงานพัฒนา  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 466-468) มองเหตุผล
ในการสรางเครือขายในมิติของงานพัฒนาวา เครือขายถูกนํามาอธิบายในฐานะที่เปนยุทธศาสตรในการ
ทํางานของนักพัฒนา เปนรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือขายความสัมพันธระหวางชุมชน หมูบาน 
ทรัพยากรบุคคลและวิทยากรชาวบาน เพ่ือขยายแนวรวมไปสูการสรางพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
พัฒนา หรือจากการตอรองในระดับนโยบาย จะเห็นไดจากองคกรพัฒนาทั้งของภาครัฐและเอกชน ตางให
ความสนใจยุทธศาสตรการพัฒนาในรูปของเครือขาย ซ่ึงแตละองคกรมีนโยบายและวิธีการทํางานที่ตางกัน
ไปตามลักษณะขององคกรและกลุมชาวบาน โดยเปาหมายของการทํางานยืนอยูบนจุดเดียวกัน คือ การเนน
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ใหชาวบานสามารถยกระดับความเปนอยูของตนใหดีขึ้น และสรางพลังอํานาจการตอรองระหวางเครือขาย
กับกลุมภายนอก ทั้งในระดับปจเจกและระดับนโยบาย 

เสรี พงศพิศ (2548, 202) กลาวถึงประโยชนของการทํางานเปนเครือขาย ดังน้ี 
1) กอใหเกิดผลบางอยางที่ใครคนเดียวทําใหเกิดไมได 
2) ทําการรณรงคไดกวางกวาและมีประสิทธิภาพมากกวา 
3) สงอิทธิพลตอคนอื่นในเครือขายและนอกเครือขาย 
4) ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องหรือประเด็นหน่ึง หรือการตอสูหน่ึงชัดเจน

มากขึ้น เพราะมีหลายแงมุมมองจากหลากหลายองคกร 
5) รวมมือกันทํา แบงงานกันทํา 
6) ลดงานที่ซํ้าซอนลง และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร 
7) ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ แรงบันดาลใจและทักษะตางๆ  
8) ทําใหเกิดความสามัคคี ใหกําลังใจกัน และชวยกันในรูปแบบตาง ๆ ในบางกรณี

ชวยสามารถระดมทุนไดดี 
  

 1.3  ประเภทและรูปแบบของเครือขาย 
สมพันธ เตชะอธิก (2537: 89-91) จําแนกประเภทของเครือขายจาการศึกษาเครือขายผูนํา

ชาวบานออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
  1)  เครือขายความคิด  เปนเครือขายที่เนนการทํางานดานความคิด ความรู หรือเทคนิค
ตาง ๆ  เครือขายเหลาน้ีเปนแหลงที่ผูนําไดมีโอกาสเผยแพรแนวความคิดของตนเองและไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณของตนกับคนอื่น ๆ ทําใหเกิดความคิดที่ชัดเจนขึ้น ตัวอยางเชน เครือขายกลุมครู เครือขาย
องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน 
  2)  เครือขายกิจกรรม  เปนเครือขายที่เนนการชวยเหลือ รวมมือกันในกิจกรรม 
สวนมากมักเปนเครือขายภายในชุมชนที่สมาชิกของเครือขายอาจเปนเครือญาติกัน หรือมีสายสัมพันธ
เปนครูและลูกศิษยกัน หรืออาจรวมอยูในกลุมกิจกรรมเดียวกัน สมาชิกของเครือขายจะคอยชวยเหลือ
หรือรวมมือกัน ยังผลใหงานพัฒนาของผูนําประสบผลสําเร็จ 
  3)  เครือขายสนับสนุนทุน  เปนกิจกรรมพัฒนาเพื่อแกปญหาของชุมชน อาจจะมาจาก
การระดมทุนภายในหมูบานโดยการระดมหุนจากสมาชิก เชน กองทุนรานคา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
หรือธนาคารขาว หรือการทอดผาปา  หรืออาจเปนทุนที่มาจากภายนอก  
 คณะกรรมการ กป.อพช. ภาคอีสาน (2541) ไดจําแนกประเภทของเครือขายเปน 10 ประเภท 
ไดแก 

1) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก จุดเนน คือการสรางแบบอยางทางเลือก การฟนฟู
เกษตรกรรม 
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2) เครือขายผูหญิงภาคอีสาน เปนกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูหญิง เปด
โอกาสใหผูหญิงเขาสูกระบวนการตัดสินใจทางสังคม  

3) เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ืออนุรักษฟนฟูส่ิงแวดลอมโดย
ชุมชน 

4) เครือขายองคกรชุมชน จุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมใน
การปกครองและแกไขปญหาของตนเอง 

5) เครือขายธุรกิจชุมชน  เพ่ือทําใหชุมชนมีรายได เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
มีการพัฒนาองคกรชุมชนใหเขมแข็งขึ้นอันนําไปสูรายได 

6) เครือขายสิทธิมนุษยชน มีการรณรงคใหประชาชนตื่นตัวและรูจักรักษาสิทธิของ
ตน 

7) เครือขายชุมชนเมือง  เปดโอกาสใหชุมชนมีบทบาทในการแกไขปญหาของ
ตนเองโดยมีองคกรรัฐและเอกชนใหการสนับสนุน 

8) เครือขายเด็กและเยาวชน  เปนการกลาวถึงยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   

9) เครือขายตานเอดสอีสาน  เปนการทํางานกับผูติดเช้ือในการสรางบานพักช่ัวคราว 
ใหคําปรึกษา ดูแล ฟนฟูจิตใจและรางกาย 

10) เครือขายคนรุนใหม   เปนการรวมกลุมกันเพ่ือสรางเครือขายที่สานตอ
อุดมการณทางสังคมของ NGOs 

พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน) (2548: 85-91) ไดแบงประเภทและรูปแบบของเครือขาย
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
  1) เครือขายเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การรวมตัวของกลุม องคกร เครือขายท่ีอาศัยพ้ืนท่ี
ดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกัน เปนกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เปนเปาหมายนําทาง และเปนการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไมแยกสวนตาง ๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นท่ี
เปนที่ต้ังแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกันของทุกฝาย 
  2) เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม  ไดแก  เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม  หรือ
สถานการณที่เกิดขึ้นเปนปจจัยหลักในการรวมกลุม องคกร โดยมองขามในเชิงมิติพ้ืนที่ มุงเนนการ
จัดการในประเด็นกิจกรรมน้ัน ๆ อยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
  3) เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่  ไดแก เครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรม และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคมเปนแนวทางในการแบงเครือขาย ซ่ึงอาจแบงเปน
เครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคกรพัฒนาเอกชน โดยเครือขายตาง ๆ 
ดังกลาวมุงเนนการดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของ
หนวยงาน หรือโครงการสรางหลักของกลุมผลประโยชนน้ัน  ๆ  
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 1.4  เทคนิคและวิธีการสรางเครือขาย 
Cor P. Veer (2537: 68 อางถึงในปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546: 478-479) ไดเสนอ

หลักปฏิบัติในการเสริมสรางเครือขาย ดังน้ี 
1) ระบุกลุมหรือบุคคลที่สามารถทําหนาที่กระตุนหรือทําใหเครือขายดําเนินการไปได 
2) การจัดการเครือขายที่ดี ตองมีศิลปะในการประสานประโยชน ทําใหผูมีสวนได

สวนเสียแตละฝายไดประโยชนรวมกัน 
3) ในการพัฒนา การปฏิบัติ และติดตามผลของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของ

เครือขายจะตองมีการติดตอส่ือสารกันอยางใกลชิดระหวางสมาชิกเครือขายผูไดรับประโยชนและผูใหทุน 
4) จําเปนจะตองมีความสนใจรวมกัน วัตถุประสงคและทัศนะรวมกัน และมีวิธีการ

ทํางานที่จะอํานวยใหเกดิการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิก 
นฤมล นิราทร (2542 : 3-15) ไดจําแนกกระบวนการเสริมสรางเครือขายออกเปนข้ันตอนตางๆ 

ดังน้ี 
1) ขั้นตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขาย 
2) ขั้นการติดตอกับองคกรที่จะเปนเครือขาย 
3) ขั้นตอนการสรางพันธะกรณีรวม 
4) ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ 
5) หลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ จนนําไปสูการทํากิจกรรมรวมกันแลว

เมื่อผลงานเปนที่ปรากฏชัด องคกรเครือขายรูสึกวาตนไดรับประโยชนจากการเขาเปนเครือขาย 
ความสัมพันธของเครือขายจะแนนแฟนขึ้นพรอมกับการเรียนรูรวมกัน 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 491-492) ไดกลาวถึงการสรางเครือขายจําเปนตองมีการ
สงเสริมอยางเปนกระบวนการ โดยมีวิธีการดังน้ี 

1) การศึกษาเรียนรูในระดับกลุมชุมชน 
2) การกระตุนใหเกิดความสนใจ 
3) การเห็นความจําเปนในการเชื่อมโยงเปนเครือขาย 
4) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย โดยเฉพาะการเสริมพลังในการ

ประสานงาน การติดตอส่ือสารของแกนประสาน หรือแมขาย หากเครือขายมีการพัฒนาจนเกิดความ
เขมแข็ง ก็จะเกิดพลังในการผลักดัน ตอรองใหเปาหมายในการรวมเปนเครือขายบรรลุผลตามที่เครือขาย
กําหนดไวได 

5) การสรุปประสบการณและการขยายงานอยางตอเน่ือง 
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 1.5  การจัดการเครือขาย 
 ปาริชาติ  สถาปตานนท และชัยวัฒน  ถิระพันธ (2546: 13) กลาวถึงยุทธศาสตรในการจัดการ
เครือขาย มี 6 ประการ ดังน้ี 

1) จุดมงหมายรวม  ทุกฝายสามารถกําหนดจุดมุงหมายรวมกันได 
2) บุคคล บุคคลในเครือขายจะตองมีจิตสํานึกรวม มีความถนัดในงานที่ทํา มีสวน

รวมในกระบวนการทํางาน และไดรับประโยชนจากความเปนสมาชิกในเครือขาย 
3) การเ ช่ือมโยง  ตองมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่ เหมาะสม  โดยอาจมีศูนย

ประสานงาน 
4) การสรางความรูสึกรวม เพ่ือใหเกิดพลังในการผลักดันเปาหมาย 
5) การพัฒนาระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได  
6) การจัดระบบขอมูลขาวสาร จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทราบถึง

กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือขาย 
พระราชวรมุนี (2527 อางถึงใน พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน), 2548: 121-123) ไดเสนอ

แนวคิดในการพัฒนาและการจัดการกลุมและเครือขาย ดังน้ี 
1) การสรางความเชื่อถือ เพ่ือใหเครือขายน้ันเปนเครือขายที่เกิดจากศรัทธา ความ

จริงใจ ความเปนมิตร หรือมีความตระหนักในสิ่งที่เกิดข้ึนอยางแทจริง 
2) การกําหนดขอตกลง  หรือกฎ  กติกา  เ พ่ือใหเครือขายมีขอตกลงรวมกัน  มี

กระบวนการทํางานที่หลากหลาย และมีกลไกที่เหมาะสมตอการดําเนินงาน 
3) การสรางแหลงการเรียนรู  เปนการกําหนดใหเครือขายเปนศูนยรวมแหงการ

เรียนรู และเปนศูนยรวมขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง และทันตอเหตุการณ 
4) การดําเนินการในเชิงรุก เปนการกําหนดแนวทางเพื่อใหเครือขายมีกระบวนการ

ทํางานในเชิงรุก มีการจัดทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสม 
5) การเปนองคกรแหงปญญา เปนการพัฒนาและการจัดการความรูเพ่ือใหเครือขายมี

การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
อยางไรก็ตาม ตามแนวคิดของพระราชวรมุนี (2527 อางถึงในพระมหาสุทิตย อาภากโร 

(อบอุน), 2548: 124-145) เห็นวาการจัดการเครือขายที่มีประสิทธิภาพน้ัน สมาชิกและผูที่เกี่ยวของกับ
เครือขายจะตองมีความรู ความเขาใจถึงขั้นตอนและวงจรชีวิตของเครือขาย เพราะพัฒนาการของเครือขาย
ในแตละชวงเวลานั้นมีความแตกตางกันตามสถานการณที่ เกิดขึ้น โดยพระราชวรมุนีไดกลาวถึง
กระบวนการจัดการเครือขาย 4 ขั้นตอนตามวงจรชีวิตของเครือขาย ดังน้ี 
 1)  ขั้นตระหนักและการกอตัวของเครือขาย ในข้ันน้ีมีวิธีการที่จะจัดการ คือ (1) การศึกษา
ขอมูลและสภาพการณ ความพรอมภายในกลุมตนเองและเครือขายอื่น เพ่ือทราบกิจกรรมและบริบทท่ี
เกี่ยวของ (2) การสรางศรัทธาและการหาแนวรวม เพ่ือใหเกิดความไววางใจ ยอมรับและเห็นความสําคัญ
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ที่จะมารวมกันเปนเครือขาย (3) การสรางความตระหนักหรือการเสนอใหเห็นประเด็นปญหา  (4) การ
แสวงหาขอมูลทางเลือก อันจะนําไปสูการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาและจะนําไปสูกระบวนการรวมกลุม
และเครือขาย (5)  การคนหาความตองการและการหาจุดรวมในการพัฒนาเครือขาย (6) การแสวงหา
ทางเลือกในการทํากิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและการแสวงหาแกนนําเครือขาย (7) การสรางระบบ
ความสัมพันธของเครือขาย เปนการใหทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไดมีบทบาทในการพัฒนา
เครือขาย 
 2)  ขั้นการสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย ในข้ันน้ีเปนจุดกอเกิดความรวมมือของ
ความเปนเครือขายมีวิธีการจัดการดังน้ี (1)  การกําหนดวัตถุประสงคและขอตกลงรวมกัน  (2)  การ
กําหนดบทบาทหนาที่ และการวางผังเครือขาย เปนการกําหนดในรายละเอียดเก่ียวกับบทบาท หนาที่ของ
ผูที่เขามารวมเปนเครือขายโดยเฉพาะแกนนําและคณะทํางานฝายตาง ๆ  (3) การเสริมสรางและพัฒนา
ผูนํา  เน่ืองจากผูนําที่ดีจะเปนผูท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูความสําเร็จ มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมของเครือขาย (4) การจัดระบบการติดตอส่ือสารระหวางปจเจกบุคคล กลุมบุคคลและเครือขาย 
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน (5) การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ตอเน่ือง (6) 
การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม ซ่ึงจะชวยใหเห็นศักยภาพและขอจํากัดของตนเองและ
พยายามหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น (7) การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงความสัมพันธ คือ การสงเสริม
และการรักษาผลประโยชนและการรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 3)  ขั้นการพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน ในข้ันนี้เปนกระบวนการหนึ่งที่จะให
เครือขายมีความเขมแข็งและยั่งยืน มีวิธีการและขั้นตอนดังน้ี (1) การทบทวนและสรุปบทเรียน วิธีการน้ี
จะทําใหเครือขายไดทบทวนตัวเอง ไดรูถึงศักยภาพและปญหาที่เกิดขึ้นภายในเครือขาย เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาและการจัดการเครือขายที่ตอเน่ือง (2) การเสริมสรางผูนําและหนวยนําของเครือขาย ผูนําจะเปนผูที่
ใหความคิดและเปนผูเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาเครือขาย การเสริมสรางผูนําเครือขาย คือ การเขาไป
สนับสนุนใหเกิดการแสวงหาและพัฒนาผูนําที่มีจิตสาธารณะ (3) การเสริมสรางกิจกรรมสาธารณะและ
เวทีแหงการแลกเปลี่ยนความรู (4) การขยายกิจกรรมและมโนทัศน การขยายแนวคิดและกิจกรรมของ
เครือขายที่ไดจากประสบการณการทํางานและสรุปบทเรียนท่ีเปนองคความรู เพ่ือใหสาธารณชนทราบ 
หรือเพ่ือแสวงหาแนวรวมในการดําเนินการในระดับนโยบาย นอกจากนี้ จะทําใหเครือขายเกิดการเรียนรู
และเกิดอํานาจ/พลังในการตอรอง (5) การสรางความรูใหมและการจัดการความรูท่ีตอเนื่อง (6) การ
เสริมสรางวัฒนธรรมเครือขายเพ่ือขจัดความขัดแยง (7) การเสริมสรางความนาเชื่อถือและระบบการ
ตรวจสอบแบบมีสวนรวม  
 4)  ข้ันการรักษาความสัมพันธและความตอเน่ือง มีแนวทางดังน้ี (1) การจัดกิจกรรมท่ี
ตอเน่ือง (2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกของเครือขาย (3) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีและความรูใหม (4) การกําหนดสรางแรงจูงใจในการทํางาน (5) การบริหารจัดการขอมูล 
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ระบบสื่อสาร และการจัดการความรูที่ตอเน่ือง (6) การใหความชวยเหลือและแกไขปญหาภายในเครือขาย 
(7) การเสริมสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง 

เสรี พงศพิศ (2548: 199) ไดกลาวถึงบทบาทของผูประสานงานเครือขายองคกรชุมชน หรือ
เครือขายองคกรที่ทํางานกับชุมชน มีอยู 3 ประการ คือ เปนผูเชื่อมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนา (Facilitator) เปนผูเชื่อมประสานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst) และเปนผูเช่ือมประสานให
เกิดเครือขาย (Net worker) 

 

 1.6  เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการเครือขาย 
 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน) (2548: 172-184) กลาวถึงเทคนิคและเครื่องมือการ
ทํางานของเครือขาย มีประโยชนในฐานะที่เปนเครื่องมือที่ชวยใหกระบวนการดําเนินงานของเครือขาย 
เชน การรวบรวมขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพัฒนากิจกรรม การเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู เปนตน ที่มีความจําเปนและใชกันอยางแพรหลาย ไดแก  
  1)  การจัดเวทีสาธารณะ 
  2)  การประชุมกลุมยอย 
  3)  การสนทนาอยางสรางสรรค 
  4)  การสรุปบทเรียน 
  5)  การสื่อสารไรขีดจํากัด 
  6)  การจัดการพื้นที่รูปธรรม 
  7)  การจัดการประเด็นปญหาเรงดวน 
  8) การจัดศูนยขอมูลขาวสารและการเรียนรู 
  9)  แผนผังใยแมงมุม 
  10)  เทคนิคและเครื่องมืออื่น ๆ  เชน แผนที่วงจรเครือขาย  ผังกิจกรรม พฤกษาเครือขาย
หรือโครงสรางเครือขาย ปฏิทินแรงงาน ปฏิทินฤดูกาล แผนที่ทรัพยากรแผนที่ตัดขวาง การสัมภาษณ 
การศึกษาดูงาน การฝกอบรม SWOT PAR AIC เปนตน  
 อยางไรก็ตาม พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน) (2548: 185-186) ไดเสนอแนะการนํา
เคร่ืองมือและเทคนิคตาง ๆ มาใชในแตละข้ันตอนของการจัดการเครือขาย ดังน้ี   
  (1) ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตระหนักและการกอตัวของเครือขาย  เครื่องมือท่ีควรใช ไดแก 
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ การใชพฤกษาเครือขาย การประชุมกลุมยอย การจัดเวที
สาธารณะ และการสรุปบทเรียน  
  (2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการสรางพันธกรณีและการบริหารเครือขาย เคร่ืองมือที่ควรใช 
ไดแก การสัมภาษณ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การประชุมกลุมยอย การจัดเวทีสาธารณะ การจัดการ
ประเด็นการจัดขอมูลขาวสาร การสื่อสารไรขีดจํากัด การสรุปบทเรียน PAR AIC  เปนตน 
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  (3) ข้ันตอนท่ี 3 ขั้นการพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน เครื่องมือที่ควรใช 
ไดแก การประชุมกลุมยอย  การจัดเวทีสาธารณะ การสื่อสารไรขีดจํากัด การจัดการประเด็นปญหา
เรงดวนแผนผังใยแมงมุม การจัดศูนยขอมูลขาวสารและการเรียนรู การสรุปบทเรียน  PAR AIC  เปนตน 
  (4) ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการรักษาความสัมพันธและความตอเน่ือง เคร่ืองมือที่ควรใช ไดแก 
การประชุมกลุมยอย การสื่อสารไรขีดจํากัด การจัดเวทีสาธารณะ การจัดการพ้ืนที่รูปธรรม การจัดการ
ประเด็นปญหาเรงดวน การจัดศูนยขอมูลขาวสารและการเรียนรู แผนผังใยแมงมุม การสรุปบทเรียน เปน
ตน 
 

 1.7  ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย 
จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ(2550) ไดศึกษาการพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่ 36 

จังหวัด พบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา จะสําเร็จไดตองมีองคประกอบ
ตาง  ๆ 4 องคประกอบ คือ 

องคประกอบที่ 1 : การมีกรอบคิด ประกอบดวยชุดความรูหลัก 3 ประการ คือ ชุดความรู
คุณคาสหกรณ ชุดความรูเครือขายคุณคา และชุดความรูดานการ
จัดการเชิงรุก 

องคประกอบที่ 2 : การมีกรอบทิศทางการดําเนินการในการเชื่องโยงเครือขายคุณคาที่สําคัญ 
ไดแก  
2.1. กระบวนการจัดการความรูในระหวางผู เกี่ยวของ ทั้งทีม

นักวิจัย ผูนํา กลุม/องคกร/สหกรณตลอดจนภาคีพันธมิตร
เครือขายอยางตอเน่ือง 

2.2. ตระหนักในสํานึกและพฤติกรรมที่มีคุณคาและคุณธรรมใน
ตัวคนที่เกี่ยวของในภาคีเครือขาย 

2.3. การกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายในรูป
เปาหมายรวม วิสัยทัศนและพันธกิจของเครือขายใหมีความ
ชัดเจน และเปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนรวมกันใน
ภาคีเครือขาย 

องคประกอบที่ 3 : ปจจัยดานทีมวิจัย ไดแก 
3.1. ความเขาใจในกรอบแนวคิดและเปาหมายของการเชื่อมโยง

เครือขายคุณคา 
3.2. มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 
3.3. มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 
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3.4. มีการทํางานอยางตอเน่ืองเพ่ือการบรรลุผลการเชื่อมโยง
เครือขาย 

องคประกอบที่ 4 : ปจจัยดานผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ ไดแก 
4.1 จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกรที่จะเขารวมเปนภาคี

เครือขาย 
4.2 ความเช่ือถือไววางใจซึ่งกันและกันระหวางผูนําองคกร 
4.3 การตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 
4.4 ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ 

 

ปจจัยที่สงผลตอความย่ังยืนของเครือขาย จําเปนตองมี 5 องคประกอบ ไดแก 
  องคประกอบที่ 1   ความเล่ือมใสศรัทธาของผูนํา ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน
ระหวางผูนําที่มีคุณคา/คุณธรรม 
  องคประกอบที่ 2    มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเน่ือง มีองคความรู สารสนเทศที่
ดึงดูดความสนใจ 
  องคประกอบที่ 3   มีกลไกการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน 
  องคประกอบที่ 4   มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
  องคประกอบที่ 5   มีตัวกระตุนใหเห็นตัวแบบของเครือขายคุณคาที่เปนตัวแบบที่ดี 
 Scheuing: Eberherd E (1994 อางถึงใน นฤมล นิราทร, 2542: 17-20) กลาวถึง ส่ิงสําคัญตอ
ความสําเร็จในการทํางานเครือขาย ไดแก 
  1)  การมีพันธะสัญญาที่หนักแนนระหวางกัน นอกจากจะหมายถึงการมีอุดมการณ 
และความสัมพันธที่เหนียวแนนแลว ยังหมายถึงการมีมิตรภาพที่ใกลชิด มีสายสัมพันธระหวางกันดวย 
การสรางมิตรภาพและสายสัมพันธไมใชส่ิงที่จะสรางไดขามคืน แตหมายถึงการผานกระบวนการการ
ทํางาน ความสําเร็จ ความลมเหลวรวมกัน และรวมปรึกษาหารือกันอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
  2)  การพัฒนาอยูตลอดเวลา เครือขายการทํางานจะมีประโยชนอยางเต็มศักยภาพ ก็
ตอเม่ือแตละองคกรที่มารวมเปนเครือขายมีการปรับปรุงพัฒนาอยูตลอดเวลา 
  3)  การรักษาพันธะกรณีระยะยาว  เน่ืองจากการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอตองการขอ
ผูกพันระยะยาว และองคกรเครือขายที่มีพันธกรณีรวมกัน มีความผูกพันกันในระยะยาว  และไดรับ
ประโยชนรวมกันเทาน้ันที่จะอยูในสภาพที่จะสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากร ตลอดจนรวมกันทํางานและ
สรางผลงานที่เปนประโยชนตอสมาชิกไดดี องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสรางพันธะกรณี
ระยะยาว  คือการติดตอส่ือสาร ซ่ึงเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการรักษาความสัมพันธ 
  4)  การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง การสนับสนุนใหองคกรเครือขายไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถ รวมคิดรวมแกปญหาตางๆ เชน การหาทุน การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ เปนตน 
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  5)  การมีคานิยมรวมกัน เน่ืองจากคานิยมเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมใน
การทํางาน การทํางานแบบเครือขายจะประสบความสําเร็จอยางยิ่งหากองคกรเครือขายมีคานิยมรวมกัน 
  6)  ภาวะผูนํา  ในที่น้ีภาวะผูนําหมายรวมถึงการสรางวิสัยทัศนในเชิงกลยุทธ รวมทั้ง
ชักจูง โนมนาวใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญตอส่ิงท่ีจะตองกระทํารวมกัน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการจัดหา
ทรัพยากรที่จําเปนตอการทํางาน เปนคนซื่อสัตย สุจริต ขยัน เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ปาน กิมป (2540: 30-31) กลาวถึงวิธีการจัดการเครือขายการเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ ควรมี
การดําเนินงาน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  สงเสริมกระบวนการเรียนรู ไดแก การเสริมสรางกิจกรรมใหคนในชุมชนไดมีการ
แลกเปลี่ยน ถายทอดความรู ตลอดจนมีการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหสภาพและปญหา 
แสวงหาทางเลือกสําหรับการแกปญหา ทดลอง และสรุปผลการเรียนรู 
  2)  สรางเครือขายการเรียนรู ไดแก การประสานเชื่อมโยงหนวยงานตางๆ ในชุมชน
และองคกรภายนอกชุมชน เพ่ือใหเขามามีบทบาทในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2546: 499-500) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
เครือขายการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก 
  1)  ปจจัยภายนอก ไดแก  การเผยแพรแนวคิดใหมเกี่ยวกับการพัฒนา  การให
ความสําคัญและความตอเน่ืองของรัฐตอนโยบายการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองของชุมชน ความรวมมือและ
การสนับสนุนจากองคกรภายนอกที่เก่ียวของ 
  2)  ปจจัยภายใน ไดแก ความตระหนักในปญหาของชุมชน การมีผูนําชุมชนที่มี
ความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูของกลุม การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสมกับการแกปญหาของชุมชน ตลอดจนความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกับ
องคกรเครือขาย โดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือการพ่ึงตนเอง  
 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน) (2548: 149) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขาย ปจจัยภายใน ไดแก การมีสวนรวมของภาคประชาชน จิตสํานึกตอสวนรวมของปจเจก
บุคคล การมีผูนําเครือขายที่มีความรูความสามารถ การมีระบบบริหารจัดการที่เปนระบบและเหมาะสม การ
มีระบบสารสนเทศ/ขอมูล/ระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การมีพันธกรณีที่สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน การจัดการและการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง การเสริมสรางภูมิความรู และขบวนการทาง
ปญญา และการมีกิจกรรมที่ตอเน่ือง ปจจัยภายนอก ไดแก การสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แหลง
ทุน สถาบันวิชาการ หนวยงานวิจัย และกองทุนสนับสนุนตางๆ การมีเวทีสาธารณะ ขบวนการประชาสังคม 
และสถานการณที่กอใหเกิดการรวมพลังเครือขาย เชน เหตุการณธรรมชาติ สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เปนตน 
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 1.8 กระบวนการการดําเนินงานของเครือขายคุณคาท่ีพึงประสงค 
เพ่ือใหเครือขายเกิดความยั่งยืนและสรางคุณคาใหแกภาคีเครือขายจนถึงสมาชิก จําเปนตอง

ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การสรางความเลื่อมใสศรัทธา และนําไปถือปฏิบัติในหมูสมาชิกในเรื่อง
คุณคาสหกรณและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางสังคมการเรียนรูที่เปนพลวัต การสราง
ความเขมแข็งขององคกร(ภาคี) รวมทั้งการมีภาพลักษณท่ีดี การสรางวงสัมพันธเชิงคุณคา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก 
 
 2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ(2549) ไดศึกษาแนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกร
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด 9 จังหวัด พบวา การพัฒนาเครือขายพันธมิตรเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและ
ย่ังยืน จําเปนจะตองกําหนดวิสัยทัศนของเครือขายพันธมิตรภายใตกรอบแนวคิดของชุดโครงการ  เพ่ือ
นําไปสรางความเขาใจและสรางแรงบันดาลใจระหวางผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ในอันที่จะนําไปสูการมีสวน
รวมในการพัฒนาความเขมแข็งและยั่งยืนของเครือขายพันธมิตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545: 40) ไดศึกษาปจจัยที่เสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายภาคประชาชน พบวา ปจจัยที่สงเสริมตอการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย
ภาคประชาชน ไดแก (1) ความหลากหลายของกลุม องคกรเครือขายที่มีอยูในสังคม (2) การสรางเวทีการ
เรียนรูรวมกันระหวางกลุม องคกรของภาคประชาชนดวยกันและกับภาครัฐ/นักวิชาการ (3) การสราง
ระบบฐานขอมูลขององคกรเครือขายที่เปนระบบ (4) การเฝาติดตามประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ (5) 
การเขาใจและยอมรับกระบวนการทํางานของกันและกัน (6) ทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น (7) ทุนทั้งจาก
ภายนอกและภายในของชุมชน (8) การประสานงานความรวมมือขององคกรชุมชนในเชิงผลประโยชน
ตางตอบแทน 
 ประหยัด จตุพรพิทักษกุล (2538 : 122) ไดศึกษาเครือขายการเรียนรู เกี่ยวกับระบบ
เกษตรกรรมทางเลือกของชุมชน พบวา เงื่อนไขและปจจัยที่มีผลตอการเกิดเครือขายเรียนรูมี 8 ประการ 
คือ  

1) ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนที่มีความสัมพันธทางเครือญาติสูง 
2) บทเรียนการเผชิญกับวิกฤตการณปญหารวมกันของชุมชนที่ไดเรียนรูปญหา

และบทเรียนการแกไขปญหารวมกัน 
3) วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินที่ตองมีพิธีกรรมตาง ๆ  รวมกันเปนส่ือใน

การพบปะและการผลิตทางอุดมการณในการดําเนินชีวิตรวมกันของชุมชน 
4) องคกรชุมชนหรือการรวมกลุมทํากิจกรรมแกไขปญหารวมกัน 
5) ความสามารถของผูนําหรือแมขายการเรียนรูของชุมชน ที่มีอุดมการณเพ่ือ

ชุมชน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเทาทันสถานการณ กระตือรือรนในการแกไขปญหาของชุมชน 
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6) การคมนาคมและการสื่อสารมวลชน ที่ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหคนในชุมชน
ติดตอส่ือสารกันไดอยางสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

7) สถานการณทางการเมือง 
8) การสนับสนุนจากภายนอก ทั้งดานขอมูลขาวสาร เงินทุนและกําลังใจในการ

เรียนรูของชุมชน 
 

14) บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.ภาคเหนือ). พัฒนาการและบทเรียน
งานพัฒนาขององคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และคณะกรรมการสงเสริมการระดมทุนเพ่ืองานพัฒนา (PRC), 2541. 

จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. “แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด” 
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) , 2549. 

จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. รายงานการวิจัยชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการณสหกรณในพ้ืนที่ 36 
จังหวัด” ระยะขยายผลสูการดําเนินการในระยะที่ 3. กรุงเทพฯ: รายงานการวิจัยเสนอสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. 

นฤมล นิราทร. การสรางเครือขายการทํางาน : คูมือ. (เอกสารอัดสําเนา), 2542. 
ปาน  กิมป. การพัฒนาเครือขายการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน. วิทยานิพนธ

ดุษฎีบัณฑิตพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 
ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธ. การสื่อสารกับสังคมเครือขาย. กรุงเทพฯ : เอกสาร

ประกอบการฝกอบรมหลักสูตร 3 “การสรางเครือขายที่มีพลัง” สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา 
สถาบันการเรียนรูและพัฒนาสังคม, 2546. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : อุษาการ
พิมพ, 2546. 

ประหยัด  จตุพรพิทักษกุล. เครือขายการเรียนรู เ ก่ียวกับระบบเกษตรกรรมทางเลือกของชุมชน. 
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 

สมพันธ เตชะอธิก. ศักยภาพและเครือขายผูนําชาวบาน คูมือและทิศทางการพัฒนาผูนําชาวบานเพื่อ
แกปญหาในชนบท. กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 2537. 

เสรี พงศพิศ. เครือขาย ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง. กรุงเทพ ฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 2548 
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน). เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ 

: พิสิษฐไทย ออฟเซต, 2548. 
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สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สภาท่ีปรึกษา ฯ ในความคาดหวังของสังคมไทย
และความเชื่อมโยงเครือขายภาคประชาชน. กรุงเทพฯ : รายงานการวิจัยเสนอสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545. 

วิรัช วาณิชธนากุล และคณะ.รายงานวิจัยโครงการ การพัฒนาขบวนการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. 
กรุงเทพฯ: รายงานการวิจัยเสนอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. 
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4.  เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
 

1)  หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินการโครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม อยูในชุดโครงการวิจัยการพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพ้ืนที่ 36 จังหวัด ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) โดยมีทีมวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณและมูลนิธิธรรมรวมใจ วัดปาสวนธรรม อ.ปาต้ิว   
จ.ยโสธร รวมกันดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action 
research) โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ เพ่ือแกไขปญหาของชาวนาในเรื่อง การจําหนายขาวในราคาต่ํา
ตอเน่ืองกันมา 2-3 ป ติดตอกันทั้งๆ ที่ชาวนากลุมน้ีเปนกลุมผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรียที่ไดมาตรฐาน
เกษตรอินทรียและผลิตภัณฑไดมาตรฐานสงออกไปเยอรมันแลว ซ่ึงแนวคิดในการแกปญหาของชาวนา
กลุมน้ี คือ การลงทุนดําเนินการโรงสี เพ่ือการแปรรูป โดยหวังวาจะเปนทางออกในการแกปญหาดาน
การตลาดที่เผชิญอยู 
 การดําเนินการในปแรก (ปการผลิต 2549-2550) มีสมาชิกชาวนาที่สนใจเขารวมโครงการ 
จํานวน 108 คน และมีผูผานเงื่อนไขตามมาตรฐาน “ขาวคุณธรรม” 38 ราย ผลผลิตขาวเปลือกในปแรก
จํานวน 168 ตัน (ขาวหอมมะลิ 105) ขายไดในราคา 10.50 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งสูงกวาราคาที่ซ้ือขายใน
ทองถิ่น กิโลกรัมละ 2.50 บาท เน่ืองจากภาคีพันธมิตร ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
(ชสท.) ภาคีพันธมิตร KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมธุรกิจเดอะมอลลกรุป สยามพารา
กอน และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)ใหการสนับสนุนสงเสริมการขายเพื่อสราง “ตราสินคาขาว
คุณธรรม” จนเกิดเปนเครือขายคุณคาขาวคุณธรรมข้ึนภายใต ภาคีพันธมิตรที่มีเปาหมายรวม ในการ
สนับสนุนกลุมชาวนาคุณธรรม โดยกลุมชาวนาดังกลาวไดกําหนดปฏิญญารวมกันที่จะมุงพัฒนาตนเองที่
จะบุกเบิก การพัฒนาระบบการผลิตและการคาขาวที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  
 ในปที่สอง (ปการผลิต2550-2551) แมจะมีชาวนาที่สนใจเขารวมโครงการจํานวนมาก แตใน
กลุมแกนนําเห็นตรงกันวา ควรจะไดนําบทเรียนในปแรกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนากลุมเดิมกอน 
เพ่ือจะพัฒนาใหเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี กอนจะขยายผลไปสูชาวนาที่สนใจ โดยในเบื้องตนแนะนําใหไป
เขาโครงการ “เกษตรอินทรีย” กอน เมื่อพรอมจึงจะเขามารวมในกลุม “ขาวคุณธรรม” ในระยะตอไป 
ดังน้ันในปที่ 2 จึงมีชาวนาเขารวมโครงการจํานวน 82 คน และมีชาวนาที่ผานการรับรองมาตรฐานขาว
คุณธรรม จํานวน 71 คน ไดผลผลิต (รวมขาวทุกพันธุ) 464 ตัน โดยปริมาณการจําหนายทั้งส้ิน 200 ตัน จะ
จัดสรรใหกลุมเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน 100 ตัน บริษัทแคลรอินเตอรเนช่ันแนล โปรดักส 50 
ตัน กลุมดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี 30 ตัน และเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 23 ตัน มูลนิธิธรรมะ
รวมใจไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ขาวคุณธรรมไวที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
จังหวัดยโสธร นอกจากนั้นกลุมชาวนายังไดรวบรวมเงินบนหลักการพึ่งพาตนเอง และดําเนินการโรงสี
ขนาดเล็กซ่ึงกอใหเกิดกิจกรรมเสริมรายไดแกตนในครัวเรือนชาวนาที่มาชวยเหลือกันในการบรรจุหีบหอ 
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และรับจางรายวัน มีการพัฒนาศาลาวัดปาสวนธรรมที่ต้ังของมูลนิธิใหเปน “โรงเรียนชาวนาคุณธรรม” เพ่ือ
การเผยแพรและเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจ  
 

 ภายใตกรอบคิด “เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” ซ่ึงเปนเร่ืองของการพัฒนาวิถีชีวิตของ
ชาวนาบูรณาการสูระบบการตลาด เพ่ือสรางระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม (Fair trade) ตาม
เปาหมายรวมในระยะยาว ของกลุมชาวนาผูริเร่ิมน้ัน จึงจําเปนที่จะตองหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาเครือขายคุณคาใหมีความย่ังยืน และขยายผลไปสูชาวนากลุมอ่ืนผานศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม 
(โรงเรียนชาวนาคุณธรรม) 
 

2) คําถามวิจัย  
 4.2.1  ตัวแบบการปลูกจิตสํานึกเพ่ือใหเกิดความรวมมือในกลุมชาวนา ผูปลูกขาวคุณธรรม 
ควรเปนอยางไร จึงจะกอใหเกิดการพัฒนาวิถีชีวิตชาวนา ในทิศทาง “ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา” ตามท่ี
ต้ังใจ 
 4.2.2  แนวทางการขยายผล “เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม” เพ่ือการสรางระบบการผลิต และ
การคาขาวที่เปนธรรม ควรเปนอยางไร 
 

3)  วัตถุประสงค 
 4.3.1  การสรางตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ ในกลุมชาวนา      ผูปลูกขาวคุณธรรม 
 4.3.2  การขยายผลเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม สูภาคีพันธมิตร เพ่ือพัฒนาไปสูการสราง
ระบบการผลิตและการคาขาวที่เปนธรรม 

 

4)  กรอบคิด 
 กรอบคิดการดําเนินการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม มีเปาหมายปลายทางอยูที่ การพัฒนาวิถี
ชีวิตชาวนาใหมีศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเมื่อ
ขยายผลไปสูภาคีพันธมิตรในระบบการผลิตและการตลาด ในลักษณะของ “เครือขายคุณคา” ยอมจะ
กอใหเกิดระบบการผลิตและการคาขาวอยางเปนธรรม คือ ชาวนาผูผลิต ผูประกอบการคาขาว และ
ผูบริโภคตางก็มีความพึงพอใจในประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินธุรกรรมรวมกันของภาคีพันธมิตร ที่
ตางฝายตางก็มีเปาหมายรวมกัน ในการสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมใหกับ “ขาวคุณธรรม” รวมกัน (รูปท่ี 
4.5)  
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Fairtrade

 
 
รูปที่ 4.5 กรอบคิดการพัฒนาโครงการขาวคุณธรรม 
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5)  ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1   ตัวแบบสําหรับเครื่องมือและวิธีการ การปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกกลุมชาวนา 
สําหรับวิถีชีวิตชาวนา ท่ีมุงพัฒนา ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา เพ่ือรวมมือกันพัฒนาระบบการผลิตและ
การคาขาวภายใต เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
  5.2  ขอเสนอสําหรับการขยายผล เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไปสูชาวนาในพื้นที่อื่น  
 5.3  รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลระทบที่มีตอชาวนา และภาคีพันธมิตร ตลอดจน
ปญหา อุปสรรค การดําเนินการโครงการ และการสนับสนุนที่ตองการในระยะตอไป 

 

6)  ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ 
 6.1  การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวของชาวนา ที่คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ที่มิใชแค
มูลคาเพ่ิม จากการขายขาว แตเปนเรื่องของการพัฒนาคุณคาของตนเอง ใหเปนแบบอยางในการดําเนิน
ชีวิต ของคนในสังคม 

6.2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การตลาดสําหรับผูประกอบการ ในกระบวนการตลาด ที่ให
โอกาสชาวนาเปนคนกําหนด “ราคาขาว”  

6.3 เปนจุดเริ่มตนสําหรับการสราง นวัตกรรม การผลิตและการคาขาวที่เปนธรรม  
7) แผนการดําเนินการวิจัย  12  เดือน 

 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประชุมหารือเพ่ือจัดทําแผนงานวิจัย ระหวางทมี

ประสานงานกลาง-นักวิจัย 
           

2. การจัดทําแผนกลยุทธ (เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม)            
3. การจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู เจาหนาที่สงเสริม (ถอด

บทเรียนที่ผานมา) เรื่องการพัฒนาสูการเปนตัวแบบ
ชาวนาคุณธรรม และการขยายผลสูชาวนากลุมอ่ืน /
การพัฒนาสูระบบ Fairtrade 

           

4. การจัดเวทีชาวนาคุณธรรม (เริ่มโครงการปที่ 3)            
5. การจัดทาํรายงานความกาวหนา (นําเสนอแผนการ

ดําเนินการ-ชาวนา-นักวิจัยผูเขารวมโครงการ) 
           

6. การดําเนินโครงการของนักวิจัย             
7. การศึกษาดูงาน-การประชมุถอดบทเรียนสําหรับนักวิจัย            
8. การประเมนิผลโครงการในกลุมแกนนําชาวนา             
9. การสังเคราะหบทเรียนจัดทํารายงาน             
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8)  นักวิจัย 
 หัวหนาโครงการวิจัย   ..................................................................   
 นักวิจัย      .................................................................. 
 

9)  งบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 
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4.5  เครือขายทองเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา 
 

1)  หลักการและเหตุผล 
 ผลการดําเนินงานของทีมวิจัย จ.พังงา  ภายใตชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในพ้ืนที่ จ.พังงา ในระหวางป 2548-2549 น้ัน ไดผลลัพธในรูปเครือขายทั้งส้ิน 6 เครือขาย ไดแก 
เครือขายยางพารา เครือขายสินคา OTOP เครือขายตลาดผลไม เครือขายขาวสารและสินคาอุปโภคบริโภค 
เครือขายปุยและเครือขาย Home Stay จ.พังงา 
 ในชวงระยะขยายผลการผลการดําเนินการชุดโครงการวิจัย หลังจากสิ้นสุดโครงการ
ระยะแรกปรากฏวาในบรรดาผลลัพธเครือขาย ที่เกิดข้ึนน้ัน เครือขาย Home Stay  จ.พังงา เปนเครือขายที่
มีกิจกรรมอยางตอเน่ือง ภายใตภาคีพันธมิตรที่เขามารวมในเครือขายทั้งส้ิน 12 กลุม ที่สําคัญ ไดแก การ
สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การพบปะสมาชิกกลุม การศึกษาดูงานรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
จนทําใหหลายกลุมเร่ิมเปดบริการแกนักทองเที่ยวและมีรายไดพอสมควร อยางไรก็ตาม ผลจากเวทีถอด
บทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยจังหวัดไดรับ ชี้ใหเห็นวา 
ผูประกอบการทองเที่ยวซ่ึงเปนผูนําชุมชนยังขาดชุดความรูและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ที่จะอยูไดอยางย่ังยืนภายใตสภาวะแขงขันในระบบเศรษฐกิจท่ีเปน
พลวัต แตจุดแข็งของผูประกอบการทองเที่ยวท่ีเปนผูนําชุมชนน้ันเปนเร่ืองของการรักษถ่ิน  มีความหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน   มีความรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินและ
ขนบธรรมเนียมพ้ืนฐาน และท่ีสําคัญคือ มีความตองการที่จะผนึกกําลังความรวมมือเปนเครือขาย
ทองเที่ยวที่จะสรางระบบฐานขอมูล และการบูรณาการระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษรวมกัน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการโครงการวิจัย “เครือขายทองเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา” เพ่ือพัฒนาใหเปนตัวแบบการดําเนินธุรกิจในรูปของเครือขายทองเที่ยวท่ี
ชุมชนอยูได ส่ิงแวดลอมยั่งยืน และกอใหเกิดเปนระบบทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน โดยการดําเนินการจะเปนไปในลักษณะของ Experimental development 
ภายใตชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาและขยายผลสูผูประกอบการทองเที่ยวชุมชน ในพ้ืนที่จ.
พังงา และพ้ืนที่ใกลเคียง 

 

2) คําถามวิจัย 
  5.2.1  เคร่ืองมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ
ควรเปนอยางไร 
 5.2.2  แนวทางการขยายผลไปสูภาคีพันธมิตรสําหรับผูประกอบการที่สนใจควรดําเนินการ
อยางไร 
 5.2.3  แนวทางการดําเนินงานศูนยเรียนรูธุรกิจทองเที่ยวชุมชนอนุรักษเปนอยางไร 
 5.2.4  แนวทางการสนับสนุนของรัฐที่เหมาะสมควรเปนอยางไร 
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3)  วัตถุประสงคการวิจัย 
 5.3.1  พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษเพ่ือการดําเนินการธุรกิจอยางยั่งยืน 
 5.3.2  หาแนวทางในการขยายผลเครือขายทองเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษในกลุมผูประกอบการ
ที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย 
 5.3.3  การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรในจังหวัดพังงา เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฯอยางยั่งยืน 
 5.3.4  หาแนวทางการพัฒนาการศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 
 

4) ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 5.4.1  ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวภายใตเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษมีกระบวนทัศน
ดานการบริหารจัดการธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม 
 5.4.2  เกิดเปนเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี 
 5.4.3  ไดฐานขอมูลการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนของภาคพันธมิตรภายใตเครือขายฯ เพ่ือ
เปนประโยชนสําหรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเหมาะสม 
 5.4.4  ขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนของรัฐสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษที่เหมาะสม 
 5.4.5  การเตรียมการสําหรับการพัฒนาไปสูการเชื่อมโยงเครือขายทองเที่ยวกับพันธมิตรใน
ตางประเทศในลักษณะระบบสหกรณเชิงคุณคา  ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนชุมชนอยางเปนธรรม 
 

5)  ผลกระทบที่คาดหวัง 
 5.5.1 เกิดเปนระบบธุรกิจทองเ ท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ  ที่สรางความเปนธรรมแก
ผูประกอบการที่เปนคนในชุมชน 

5.5.2 การเปดโอกาสใหผูประกอบการที่เปนคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในศูนย
แลกเปล่ียนเรียนรูธุรกิจทองเที่ยว และรวมมือกันดําเนินงานในรูปของเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษอยางย่ังยืน 
 

6)  กระบวนการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยจะดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ (รูปที่ 4.6) 
  ขั้นที่หน่ึง : การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายสําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย 
  ขั้นที่สอง : การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการวางระบบทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษระหวางภาคีพันธมิตรของเครือขายและผูมีสวนเกี่ยวของ 
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ขั้นที่สาม : การจัดทําฐานขอมูลผูประกอบการทองเที่ยวของภาคีพันธมิตร
เครือขาย 
  ขั้นที่ส่ี : การจัดทําแผนทิศทางและแผนธุรกิจของเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษและภาคีเครือขายฯ 
  ขั้นที่หา : การดําเนินการตามแผนฯของเครือขาย 
  ขั้นที่หก : การดําเนินการศูนยเรียนรูทองเที่ยว 
  ขั้นที่เจ็ด : การติดตามประเมินผลและการสังเคราะหตัวแบบธุรกิจทองเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษโดยทีมวิจัย 
 

 
 
รูปที่ 4.6 กระบวนการวิจัย เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 
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7)  นิยามศัพท 
 การทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  หมายถึง  การทองเที่ยวที่ชุมชนซึ่งเปนเจาของแหลงทองเที่ยว  
เปนผูจัดการการทองเที่ยวเพ่ือบริการแกนักทองเที่ยว ที่ตองการมาพักผอนและเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรมและสังคม ของชุมชนน้ันๆ โดย
การทองเท่ียว เปนไปลักษณะสงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุและวิถีชีวิต วิถีชุมชน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และสังคม ซ่ึงเปนเอกลักษณ
เฉพาะชุมชนใหคงอยูอยางย่ังยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหสรางความเขาใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน 
ระหวางนักทองเที่ยวและชุมชน 
 ศูนยเรียนรูทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ หมายถึง ศูนยที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรู  เกี่ยวกับการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ เพ่ือใหบริการแกชุมชนที่จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
เครือขายการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ หนวยราชการ นักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ โดย
ดําเนนิกิจกรรมและบริการ ดังน้ี 

1. จัดทําฐานขอมูลของชุมชนที่ดําเนินการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2. จัดทําฐานขอมูลของเครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษแตละชุมชน เครือขาย

การทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษและเผยแพรผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. เผยแพรแผนและกระบวนการพัฒนาของกลุมทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ และ

เครือขาย 
5. เปนศูนยกลางพบปะระหวางกลุมทองเที่ยวชุมชนกับนักทองเที่ยวและบริษัทนํา

เที่ยว และสงเสริมสนับสนุนการตลาดของเครือขายการทองเท่ียวฯ 
6. เผยแพร ประชาสัมพันธ โปรแกรมการทองเที่ยวของชุมชนแตละชุมชน 
7. เปนศูนยบริการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวของชุมชนเชิงอนุรักษแก

นักทองเที่ยวและผูสนใจ 
 เครือขายคุณคา หมายถึง วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว กาวทัน
การเปลี่ยนแปลง เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคี และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 

 

8)  นักวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย .................................................................. 
นักวิจัย                     .................................................................. 
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9)  แผนการดําเนินการวิจัย 12  เดือน 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประมวลขอมูลที่เกี่ยวของ

กับนโยบายสําหรับธุรกิจ
ทองเที่ยวชุมชนอนุรักษ 

            

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือการวางระบบ 

            

3. การจัดทําฐานขอมูล
ผูประกอบการทองเที่ยวของ
ภาคีพันธมิตรเครือขาย 

            

4. การจัดทําแผนทิศทางและ
แผนธุรกิจ 

            

5. การจัดทาํรายงานความกาวหนา             
6. การดําเนินการตามแผนฯ

ของเครือขาย 
            

7 .  การหนุนเสริมจากทีม
ประสานงาน/ศูนยเรียนรู
ทองเที่ยว 

            

8. การติดตามประเมินผล             
9.  การสังเคราะหตัวแบบ

ธุรกิจทองเที่ยวฯ 
            

10. การจัดทํารายงาน             
 

10)  งบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 
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4.6  เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย  
 

1)  ความเปนมา : 
 การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพ้ืนที่ 36 จังหวัด ที่ผาน

มา ซ่ึงมุงเนนไปที่การสรางกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เพ่ือการแกปญหาความยากจนนั้น ทีม
วิจัยจังหวัดรอยเอ็ดไดผลลัพธจากการวิจัยที่รูจักกันดีในนามของ “แคนดู โมเดล จังหวัดรอยเอ็ด” ซ่ึงเปน
ลักษณะของเครือขายแบบที่มีแกนนํา (Dominated Network) โดยมีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 
จังหวัดรอยเอ็ดเปนแมขายในการพัฒนาระบบคุณคา ระหวางภาคีเครือขาย ไดแก สหกรณการเกษตรโพน
ทอง จํากดั สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด และกลุมเกษตรกรทํานาในจังหวัดรอยเอ็ด  

 ในการติดตามประเมินผลเครือขายของทีมประสานงานกลางในระยะเวลาหลังสิ้นสุด
โครงการ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 พบวา กระบวนการดําเนินงานของเครือขายยังคง
เปนไปอยางตอเน่ือง และขยายผลกอใหเกิดภาคีเครือขายในวงกวางขึ้น โดยมีภาคีเครือขายเปนทั้ง
ภาคเอกชน ที่เขามาเชื่อมโยงภารกิจดานการตลาด อีกทั้งสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ไดทําหนาที่
เปนแมขายในการรวบรวมขาวเปลือกมาแปรรูปบรรจุหีบหอ และจําหนายใหแกสหกรณการเกษตรและ
สหกรณประเภทอื่นๆ จนเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ และกระจายผลผลิตขาวสารไปใหหลายชองทาง
การตลาดทั้งในขบวนการสหกรณ และกลุมธุรกิจคาปลีกตางๆ เชน เดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน  
 ขอมูลท่ีไดจากการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 4 ครั้ง ในชวงป 2550 พบวา ปจจัย
สภาพแวดลอมภายในของสหกรณมีจุดแข็งหลายประการ ไดแก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมี
ความเชื่อมั่นไววางใจในตัวผูจัดการสหกรณการเกษตร และใหการสนับสนุนเชิงนโยบายอยางเปน
กระบวนการ สําหรับตัวผูจัดการสหกรณการเกษตรนั้น เปนผูที่มีจิตวิญญาณสหกรณ มีความมุงมั่นทุมเท 
เสียสละ และมีกรอบคิดการพัฒนาสหกรณไปในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึงยากที่
จะมีปรากฏในตัวผูจัดการสหกรณการเกษตรโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังเปนจุดออน คือ ฝายบริหาร
จัดการยังขาดกรอบคิด ทักษะ และประสบการณในการบริหารความเสี่ยงดานธุรกิจ ซ่ึงจําเปนตองไดรับ
การเพิ่มพูนเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และภาพลักษณของสหกรณการเกษตร 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือขายธุรกิจ “แคนดูโมเดล” เพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน 
 ปจจุบันเครือขายแคนดูโมเดล ไดขยายกิจกรรมความรวมมือในระหวางภาคีเครือขายในเรื่อง
การลดตนทุนการผลิตขาวแกสมาชิกสหกรณดวยการใชปุยชีวภาพ ตลอดจนการดําเนินโครงการ
สวัสดิการตางๆ โดยทั้งแกสมาชิก คนในครัวเรือนสมาชิก ตลอดจนใหการสนับสนุนแกชุมชนในละแวก
ขางเคียงของสหกรณอยางสม่ําเสมอ จึงเห็นไดวาสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนสหกรณที่มีทุน
ทางมนุษย ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรอยูในระดับที่  ควรไดรับการหนุนเสริมใหเปนสหกรณแม
ขายท่ีจะนําพาภาคีเครือขายใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูระบบสหกรณที่มีคุณคา ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 โดยเนนไปที่การเชื่อมรอยโซอุปทาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการ
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ผลิตและการคาขาวอยางเปนธรรม โดยการดําเนินการดังกลาวเปนไปภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ที่จะดําเนินการโครงการความรวมมือกับ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเน่ืองเปนเวลา 3 ป ซ่ึงมีรายละเอียดใน
การดําเนินการโครงการวิจัยในระยะที่หน่ึง ดังน้ี 

 

2) คําถามวิจัย 
 2.1  แนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจภายใตโซอุปทาน ที่มีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 
เปนแกนนํา จะทําอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมายรวมของภาคีพันธมิตร ตามแนวทางของเครือขายคุณคา 
 2.2  เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจขาวหอมมะลิ ควรเปนอยางไร 
 2.3  แนวทางการบริหารจัดการของเครือขายธุรกิจขาวหอมมะลิ ควรดําเนินการอยางไร จึง
จะเกิดความยั่งยืน 
 

3) วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางของเครือขายคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม ที่มีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนแกนนํา 
 3.2 เพ่ือหาเคร่ืองมือและแนวทางในการบริหารจัดการของเครือขาย และการลดความเสี่ยง
จากการดําเนินธุรกิจ  

 

4)  ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 4.1 ตัวแบบสําหรับการเชื่อมโยงธุรกิจขาวหอมมะลิ ภายใตโซอุปทาน 
 4.2 ตัวแบบเครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจขาว
หอมมะลิ 
 4.3 ตัวแบบการบริหารจัดการ ของเครือขายธุรกิจขาวหอมมะลิ บนแนวทางของเครือขาย
คุณคาสูระบบการคาที่เปนธรรม 

 

5)  ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 5.1 ผูนําสหกรณท่ีเปนภาคีเครือขายฯ มีทักษะและประสบการณ ในการบริหารจัดการธุรกิจ
ขาวหอมมะลิ ที่คํานึงถึงความเสี่ยงและการดําเนินธุรกิจท่ีย่ังยืน ภายใตสภาพแวดลอมที่แขงขัน 
 5.2 เปนแกนนําการขับเคล่ือนยุทธศาสตร การพัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ โดยการเชื่อม
รอยโซอุปทานตามแผนพฒันาการสหกรณ ฉบับที่ 2  
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6) กรอบคิดการวิจัย  
 การดําเนินการโครงการจะเปนไปตามกรอบคิดการวิจัยที่นําชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคาไปบูรณาการกับชุดความรูอื่นๆ  ที่ เกี่ยวของนําไปใชในการวิจัยในรูปแบบ  Experimental 
development ในรูปที่ 4.7 
 

 
 
รูปที่ 4.7  กรอบคิดการพัฒนา เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 
 

7) กระบวนการวิจัย 
 จะเปนไปตามขั้นตอนในรูปที่ 6.2 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 : การประชุมหารือระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและทีมประสานงานกลาง 
เพ่ือการวางแผนการดําเนินการโครงการ ภายใตขอตกลงความรวมมือของสหกรณการเกษตรที่เปนแกน
นําและภาคีพันธมิตร 

 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ืองการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาการ
เชื่อมโยงโซอุปทานและชุดความรูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําแผนท่ีกลยุทธสําหรับเครือขายขาวหอมมะลิ 
 ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทําแผนธุรกิจของเครือขาย 
ขั้นตอนที่ 5 : การดําเนินการตามแผนธุรกิจ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการสรางตราสินคา การ

พัฒนาธุรกิจ การติดตามประเมินผล การดําเนินการเครือขาย 
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ขั้นตอนท่ี 6 :  การถอดบทเรียน ภายใตการมีสวนรวมของทีมผูทรงคุณวุฒิและนักวิจยั 
ตลอดจนผูนําภาคีเครือขาย เพ่ือสังเคราะหชุดความรูการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย/การบริหารความ
เส่ียงในการดําเนินธุรกิจขาวหอมมะลิ 
 

 
 

รูปที่ 4.8  กระบวนการวิจัย เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ 
 

8)  นักวิจัย 
 หัวหนาโครงการวิจัย ..................................................................... 
 นักวิจัย                       ..................................................................... 
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9)  แผนการวิจัย 12 เดือน 
 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การประชุมหารือผูเก่ียวของเพื่อการวางแผน 
   โครงการการจัดทําขอตกลงระหวางภาคีเครือขาย 

            

2. การจัดการความรูแกผูมีสวนเกี่ยวของ             
3. การจัดทําแผนที่กลยุทธเครือขายธุรกิจ 
    ขาวหอมมะลิ 

            

4. การรายงานความกาวหนา             
5. การจัดทําแผนธุรกิจเครือขาย             
6. การดําเนินการตามแผนธุรกิจ             
7. การจัดเวทีถอดบทเรียน             
8. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
 

10)  งบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 

1. หมวดคาตอบแทน : xxx 
  
2. หมวดคาใชสอย : xxx 
  

รวม xxx 
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4.7  เครือขายคุณคาผลไม 
 

1) หลักการและเหตุผล 

จากการดําเนินการโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไมจังหวัดจันทบุรี ในระยะที่ 1 มุงเนนไป
ที่การแกไขปญหาการทําสวนผลไมอยางเปนระบบ ดวยการสรางเวทีแหงการเรียนรู ผานกระบวนการ
ทํางานแบบ     มีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือสรางตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของ
เกษตรกรสมาชิกในการพัฒนาการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด 
กอใหเกิด “เครือขายการเรียนรู” ชุดความรูที่ไดรับสามารถกระตุนใหเกษตรกรสมาชิกเกิดแนวคิด 
ทัศนคติ และจิตสํานึกในการทําสวนผลไมคุณภาพ ภายใตระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช เกิดการ
รวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพในพ้ืนที่ 4 ตําบลนํารอง จํานวน 4 กลุม รวม 73 คน ตลอดจนเกิดรูปแบบการ
เชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาด ภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด เปน
แกนนําในการขับเคลื่อน  

ในการดําเนินการโครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม สามารถสรางระบบธุรกิจผลไมของ
สหกรณไดท้ังในระดับตนนํ้า ต้ังแตการพัฒนาการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของตลาด สงผลใหเกิดการสรางเกษตรกรคุณภาพ เครือขายกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และการ
จัดการผลไมท่ีมีคุณภาพ     ในระดับกลางน้ํา เชื่อมโยงพันธมิตรกับภาคีเครือขายในการรวบรวมและ
จําหนายผลไม สงผลใหเกิดการบริหารจัดการตลาดผลไมที่มีประสิทธิภาพทั้งตลาดหลัก และตลาดรอง 
จนกระทั่งในระดับปลายน้ํา เชื่อมโยงพันธมิตรกับผูประกอบการคาสงออกผลไม สงผลใหเกิดการพัฒนา
และขยายชองทางการตลาดผลไมคุณภาพในตลาดตางประเทศ ซ่ึงทั้งหมดเปนผลลัพธที่เปนตนแบบธุรกิจ
เครือขายผลไมเชิงคุณคา และการคาที่เปนธรรมตอผูบริโภค คูคา และเกษตรกรสมาชิก นําไปสูแนวทาง
การพัฒนาสหกรณการเกษตรตามความตองการอยางแทจริง ตลอดจนเปนบริบทในการสงเสริมจาก
ภาครัฐ ภายใตอุดมการณ หลักการ วิธีการและคุณคาสหกรณ 

ผลลัพธที่โดดเดนอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากผลลัพธที่เปนตนแบบธุรกิจเครือขายผลไมเชิง
คุณคาแลว ไดแก ความภาคภูมิใจของผูจัดการสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ท่ีสะทอนใหเห็นวา 
ปจจุบันเกษตรกรสมาชิก มีทัศนคติที่ดีกับสหกรณ ซ่ึงแตกตางจากในอดีตที่เกษตรกรสมาชิกมักให
ความสําคัญในเรื่องเงินทุนอยางเดียว แตในปจจุบันสหกรณและเกษตรกรสมาชิก สามารถมีบทบาทรวมกัน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาชีพการทําการสวนผลไมแกเกษตรกรสมาชิก ตลอดจนสามารถพัฒนา
ชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ  

การกาวไปสูนโยบายเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ อาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA)       
ของประเทศไทย ตามขอตกลงทางการคาของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ไดเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ซ่ึงมีสินคาเกษตรของไทย จํานวน 23 รายการ ที่จะตองยกเลิกโควตา และลดภาษีเปน 0% 
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เมื่อมองภาพเศรษฐกิจโดยรวมแลว ไทยและอาเซียนตางก็จะไดรับประโยชนจากการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน 
AFTA แตจะมากนอยกวากันน้ันขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวของภาครัฐ และภาคเอกชนในแตละ
ประเทศ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริโภค ผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาอุปโภค บริโภคในราคาถูกลง แต
อยางไรก็ตามการนําเขาผลไมจากตางประเทศที่มีราคาถูกลงจะยังคงสงผลกระทบตอการบริโภคภายในประเทศ 
รวมทั้งการลักลอบผานตามแนวชายแดนซึ่งยากตอการควบคุมและตรวจสอบแหลงที่มาทําใหเกิดผลกระทบตอ
ราคาผลไมของเกษตรกรสมาชิกได 

ท้ังน้ี การขับเคล่ือนสหกรณการเกษตรและกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพใหกาวทันกับพลวัตของ
การเปดเขตการคาเสรีอาเซียนหรือ อาฟตา (AFTA) ทําใหตองเรงปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรอมกับ
สถานการณที่ เกิดขึ้น แมผลไมเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี อาทิ มังคุด เงาะ ทุเรียน จะไมไดรับ
ผลกระทบในภาพรวมของการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน AFTA เน่ืองจากไมไดถูกกําหนดเปนสินคา
เกษตร จํานวน 23 รายการ แตการขับเคลื่อนใหเกษตรกรสมาชิกมีความรู ความเขาใจในสินคาเกษตร
คุณภาพ และพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพในการผลิตผลไมใหมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐานการ
นําเขาของประเทศตลาดเปาหมาย หรือขอกีดกันทางการคาที่อาจสงผลกระทบขึ้นไดในอนาคต ดังน้ัน 
การสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ โดยมีสหกรณการเกษตรเปนแกนนําในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งทั้งทางดานการพัฒนาการผลิต และการพัฒนาขยายชองทางการตลาด
ของผลไม ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับสถานการณดังกลาว ตลอดจนเปนการสรางภูมิคุมกันให
ระบบสหกรณการเกษตร  

เพ่ือเปนการตอยอด และขยายผลการขับเคลื่อนเวทีแหงการเรียนรู โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาผลไม ภายใตการคาที่เปนธรรม ในระยะที่ 2 จึงตองการถายทอดองคความรูสูการปฏิบัติจริง โดย
การนําเอาชุดความรูรูปแบบการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และการบริหารจัดการโซอุปทานไปสูภาคี
เครือขาย โดยมีเปาหมายในการขยายผลไปยังสหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด ซ่ึงมีพ้ืนที่ดําเนินการ
ติดตอกัน สรางเปนเครือขายเวทีแหงการเรียนรูในการพัฒนาและวางแผนการผลิตรวมกัน นําไปสูการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณ สงผลใหเกิดศักยภาพทางการแขงขัน 

นอกจากนั้นจะใหความสําคัญดานขอมูลพ้ืนฐานการผลิต การตลาด และตนทุนรวม เพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานวางแผนการผลิตพืชหลัก และพืชรอง เพ่ือเพ่ิมรายได สราง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการจัดการระบบกระจายสินคาทั้งตลาดภายในประเทศ 
และตลาดตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพพัฒนาสูสากล นับเปนการเพ่ิมคุณคาในการสงเสริมการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณการเกษตร จนนําสูการบูรณการรวมกันของทุกฝาย กําหนดเปนแผนปฏิบัติงานบนแนว
ทางการพัฒนาสหกรณสูความยั่งยืน และเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูของเกษตรกรสมาชิกและสหกรณ
การเกษตรอื่นๆ  และที่สําคัญ ระบบธุรกิจที่สหกรณขับเคลื่อนรวมกับภาคีพันธมิตรไดสะทอนใหเห็นตัว
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แบบของการบริหารจัดการภายใตโซอุปทาน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามารถในเชิงแขงขันภายใตการเปด
การคาเสรีอาเซียนที่ประเทศไทยกําลังเผชิญหนา 
 

2)  คําถามวิจัย 
2.1 การพัฒนากลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ใหสามารถยืนหยัดและเผชิญหนากับตลาดการคา

เสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ควรดําเนินการอยางไร 
2.2 การวางแผนธุรกิจของเครือขายคุณคาผลไมสูตลาดใหสอดคลองกับการผลิตของ

ชาวสวนผลไม ภายใตภาคีเครือขาย ควรทําอยางไร 
2.3 นโยบายรัฐในการสนับสนุนสงเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม ภายใตตลาดการคาเสรีควรเปน

อยางไร 
 

3) วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือหาแนวทางในการขับเคลื่อนกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ภายใตกลไกของสหกรณ

การเกษตรเพื่อสรางภูมิคุมกันแกเกษตรกรชาวสวนผลไม ภายใตตลาดการคาเสรีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา 

3.2 เพ่ือขยายผลการดําเนินธุรกิจเครือขายคุณคาผลไม สูตลาดในประเทศและตางประเทศให
สอดคลองกับการผลิตของชาวสวนผลไมภายใตภาคีเครือขาย 

3.3 เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายรัฐในการสงเสริมชาวสวนผลไม ภายใตตลาดการคาเสรี 
 

4)  ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
4.1 ชุดความรูสําหรับแนวทางปฏิบัติสําหรับการขับเคลื่อนกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพชาวสวนผลไมอยางย่ังยืน 
4.2 เกิดกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ และการขยายผลในพื้นท่ี

จังหวัดจันทบุรี 
4.3 เกิดตัวแบบการดําเนินธุรกิจของเครือขายคุณคาผลไม ภายใตโซอุปทานที่สามารถ

เชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหกรณและผูประกอบการ ในการกระจายผลไมสูผูบริโภค 
 

5)  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
5.1 ชวยลดปญหาผลไมราคาตกต่ํา และขายไมได ในชวงฤดูกาล 
5.2 เกิดเปนระบบธุรกิจผลไม ระหวางภาคีพันธมิตรในภูมิภาคตางๆ ท่ีมีการประสานความ

รวมมือในเชิงธุรกิจมากขึ้น  
5.3 เพ่ิมคุณคาและบทบาทในการดําเนินธุรกิจสหกรณในการเปนชองทางการตลาดของ

เกษตรกรรายยอย ใหกวางขวางขึ้น 
 



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 97

6) ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย จะเปนไปดังน้ี (รูปที่ 4.10)  
6.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคีพันธมิตรและแกนนําเครือขายสหกรณการเกษตร       

เขาคิชฌกูฏ จํากัด มุงเนนไปท่ีการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมเพ่ือกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานของ
สหกรณ นําไปสูการสรางความมั่นใจในการประกอบอาชีพทําสวนผลไมบนแนวทางการพัฒนาสหกรณสู
ความยั่งยืนย่ังยืน  

6.2 สงเสริมใหเกิดการศึกษาเรียนรูผานประสบการณตรง ดานการวางแผนการผลิตพืชหลัก 
พืชรอง และแนวทางการขยายชองทางการตลาดสินคาคุณภาพทั้งในและตางประเทศ นําไปสูการปรับ
กระบวนทัศน ดานการผลิต การบริหารจัดการของเครือขายกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพและสหกรณ
การเกษตร ใหสามารถปรับตัวใหทันกับสถานการณของการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน และเปนการสราง
ภูมิคุมกันใหระบบสหกรณการเกษตร ภายใตการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายคุณคาผลไม 

6.3 การจัดเวทีเรียนรูภายใตภาคีเครือขายคุณคาผลไมโดยการนําเอาชุดความรูรูปแบบการ
รวมกลุม การจัดทํา GAP การลดตนทุนการผลิต การจัดการสวนผลไมอยางย่ังยืน ซึ่งเปนชุดความรูจาก
การวิจัยระยะที่1 นําไปขยายผลยังสหกรณการเกษตรมะขาม จํากัด สรางเปนเครือขายแหงการเรียนรูใน
การพัฒนาและวางแผนการผลิตรวมกัน (รูปท่ี4.9)  
 

 
 
 

รูปที่ 4.9 การจัดเวทีเรียนรูแกภาคีเครือขายคณุคาผลไม และชุดความรูตาง ๆ ที่จาํเปน 
 

 

6.4 การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของภาคีเครือขาย จะมุงไปที่การเก็บรวมรวมขอมูลดานการ
ผลิตของเกษตรกรสมาชิกภายใตภาคีเครือขายกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการพัฒนาการผลิต และการวางแผนรวมกันภายใตระบบธุรกิจของเครือขาย 
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6.5 การจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนภาคีเครือขาย เพ่ือนําไปสูการบูรณาการ      
ตามขอตกลงรวมกัน เพ่ือสรางอํานาจการตอรองในการดําเนินธุรกิจภายใตโซอุปทาน การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของเครือขายคุณคาผลไม จะประกอบไปดวย ภารกิจสําคัญ 3 ดานไดแก  

6.5.1 การยกระดับการทํางานของสหกรณการเกษตรในรูปแบบของธุรกิจอเนกประสงค 
(multipurpose Co-ops) ซ่ึงจะชวยเสริมสรางศักยภาพของสหกรณการเกษตรในการสงเสริมการผลิตผล
ไมคุณภาพแกเกษตรกรสมาชิกชาวสวนผลไม ไดแก ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจการตลาด ธุรกิจสงเสริม
การเกษตร เพ่ือแกไขปญหาการประกอบอาชีพชาวสวนผลไมอยางครบวงจร 

6.5.2 การเชื่อมโยงธุรกิจกระจายสินคาในกลุมภาคีพันธมิตรเครือขายฯ จะเปนเร่ืองของ
การวางแผนธุรกิจรวมกันระหวาง ภาคีพันธมิตร สหกรณการเกษตร และผูประกอบการในดานการ
รวบรวมและการกระจายสินคาที่จะกอใหเกิดเปนระบบธุรกิจของเครือขายท้ังตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ 

6.5.3 การติดตามประเมินการดําเนินงานเครือขายฯ จะมุงไปที่การติดตามผลการ
ดําเนินงานของเครือขายฯ ปญหาอุปสรรคท่ีเผชิญ เพ่ือนําไปสูการสังเคราะห สรุปบทเรียน  

6.6 การสรุปสังเคราะหการดําเนินการวิจัย จะมุงไปที่การจัดเวทีเรียนรู ระหวางภาคีเครือขาย 
เพ่ือหาขอสรุป เก่ียวกับ สถานการณ ปญหา อุปสรรค ในการวิจัยและขอเสนอแนะอื่นๆ   
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รูปที่ 4.10 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

การเช่ือมโยงธุรกิจ 
ของ สสก. ในรูปธุรกิจ

เอนกประสงค 

การเชื่อมโยงธุรกิจ 
กระจายสินคาใน 
กลุมภาคีพันธมิตร 

เครือขาย

เริ่มตน 

การสรางเวทีแหงการเรียนรู 
โดยการขยายผลชุดความรู 
ไปยัง สกก.มะขาม จก. 

3 

การจัดทําฐานขอมูล 
สมาชิกของภาคีเครือขาย 

4 การจัดทําแผนธุรกิจของ  
สกก. ที่เปนภาคีเครือขาย 

5 

การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเครือขาย 

6 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ระหวางภาคีพันธมิตร 
และแกนนําเครือขาย 
สกก.เขาคิชฌกูฏ จก. 

1 

การศึกษาเรียนรูผาน
ประสบการณตรง การวางแผน

การผลิตพืชหลัก พืชรอง  

2 

การติดตาม/ประเมินผล 
การดําเนินการเครือขาย 

การสรุปสังเคราะห 
ผลการดําเนินการวิจัย

7 

ส้ินสุด 
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7)  แผนการดําเนินงานวิจัย 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคีพันธมิตร
และแกนนําเครือขาย สกก.เขาคิชฌกูฏ จก. 

            

2. การศึกษาเรียนรูผานประสบการณตรง ดานการ
วางแผนการผลิตพืชหลัก พืชรอง และแนวทางการ
ขยายชองทางการตลาด 

 
           

3. การจัดเวทีเรียนรูโดยการนําเอาชุดความรู
รูปแบบการรวมกลุม ขยายผลไปยัง สกก.มะขาม 
จก. 

            

4. การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของภาคีเครือขาย             

5. การจัดทําแผนธุรกิจของสกก.ที่เปนภาคี
เครือขาย 

  
 

         

6. การขับเคลื่อนการดําเนินงานเครือขายการ
พัฒนา 
    เปนธุรกิจอเนกประสงค 

 
           

7. การรายงานความกาวหนา             
8. การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงธุรกิจกระจายสินคา 
ในกลุมภาคีพันธมิตรเครือขาย 

            

9. การสรุป/สังเคราะหผลการวิจัย             
10. การจัดทําและเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ             
 

8) รายงานความกาวหนา (6 เดือน) 

รายงานความกาวหนาจะประกอบไปดวย 

8.1 ขอแนะนําการผลิตผลไมคุณภาพที่ไดจากการถอดบทเรียนตัวแบบชาวสวนคุณภาพ 

8.2 ชุดความรูในการจัดทําฐานขอมูลการผลิตของเครือขายฯ / ปญหาและอุปสรรค 

8.3 รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เปนภาคีเครือขาย 

8.4 รายงานสรุปปญหาและอุปสรรคการวิจัยในระยะแรก 
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9)  ทีมวิจัย: 
- หัวหนาโครงการวิจัย     นางศศิธร  วิเศษ 

นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสหกรณจังหวัด
จันทบุรี 

- นักวิจัย                           1. นายศุขพัฒสรณ  วัฒนโภไคย 
นักวิชาการมาตรฐานสินคา สํานักงานสหกรณจังหวัดจันทบุรี 
2. นางสุรางค  พุมโพธิ์ทอง 
ผูจัดการ สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จาํกัด 
3. นางวภิาภรณ  ผลมาก 
ผูจัดการ สหกรณการเกษตรมะขาม จาํกัด 

 
 
 



บทที่  5 
ผลลัพธงานวิจัยและการนําไปใชประโยชน 

 
5.1 การสรางตัวแบบระบบธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา 
 

   ดวยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตภายใตนโยบายเปดเสรีทางการคาและผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโลกรอน ภัยพิบัติ โรคระบาด และวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา 
การยกระดับธุรกิจของสหกรณซ่ึงมีมูลคาประมาณ 1.6 ลานลานบาทหรือประมาณรอยละ 11 ของมูลคา
ผลิตภัณฑประชาชาติใหไดเกิดประโยชนตอสมาชิกและประชาคมสหกรณ อีกทั้งขยายผลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนําประโยชนสูประชาชนบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน 
   สถาบันวิชาการดานสหกรณจึงดําเนินการโครงการวิจัยรวมกับหนวยงานภาครัฐและ
ขบวนการสหกรณที่สรางตัวแบบระบบธุรกิจสหกรณภายใตโซอุปทานที่มีความรวมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจ (Strategic partner) ในแนวราบ (Horizontal integration) เพ่ือความสามารถในการแขงขันและการ
ลดตนทุนดวยการจัดทําแผนธุรกิจ การสรางแบรนด การพัฒนาชองทางการตลาด และการปรับปรุง
ระเบียบขอบังคับที่เอ้ือประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ปจจุบันตัวแบบธุรกิจสหกรณที่สามารถนําไปเปน
แบบอยางของระบบธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา มี 8 เครือขาย ดังน้ี  
 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อตัวแบบธุรกิจ 
จํานวนสหกรณ/
สมาชิกที่เขารวม 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น ความคาดหวังในอนาคต 

1. เครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิสหกรณไทย 
 

 สหกรณ 
     การเกษตร 16   
     แหง 

 สมาชิก 7,600  
     คน 

 เกิดเปนเครือขายเชิงธุรกิจ 
 มีแผนธุรกิจเครือขาย 

     สรางอํานาจตอรองดาน   
     การตลาด 

 เกิดแบรนดขาวเกิดบุญ 
 เพิ่มชองทางการตลาด 

    ใหม 
 ผูนํา-ฝายจัดการมีความรู  

    ดานการตลาดเชิงรุก/การ  
    บริหารแบรนด/การ  
    บริหารความเสี่ยง 

 มีแผนปกปองภาพลักษณ 
    ขาวหอมมะลิไทยดวย         
     แบรนดเกิดบุญ 

 ประชาชนสนใจและตอบ 

 ตัวแบบของเครือขาย  
     จะขยายผลในการ 
     พัฒนาระบบธุรกิจ 
    ใน Community อ่ืนๆ 

 การเพิ่มมูลคาจาก 
     การมีอํานาจตอรอง 

 การผนึกกําลังสราง 
     ระบบสวัสดิการแก 
     สมาชิก-ชุมชน  
     (สรางโรงพยาบาล) 
การปกปองภาพ ลักษณ
และ มาตรฐาน ขาว
หอมมะลิไทย ในยุค
เปดเสรีอาเซียนที่มี
การลักลอบขาวจาก 

รวบรวมผลผลิต แปรรูป การตลาด/
พัฒนาผลิตภัณฑ

R/D การประเมินผล
/การพฒันาคน

พันธกิจ

• เพิ่มผลผลิต
• ลดตนทนุการผลิต
• พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต

• เพื่อใชวัสดุ/อุปกรณ
ของภาคใีหเกิด
ประโยชนสงูสดุ
• เพื่อสรางระบบทุน
หมนุเวียนบนหลักการ
พึ่งพาและรวมมอืกัน
ของเครือขายฯ
• สรรหาวัตถุดิบที่มี
คณุภาพของเครือขาย

• เพื่อสนองความ
ตองการของตลาด
เปาหมาย
• เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับตลาด
เปาหมาย
• เพื่อสรางมลูคาเพิม่
ใหแกผลิตภัณฑ

• สรางแบรนดให
ผลิตภัณฑเปาหมายของ
เครือขายฯ

มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย สูสากล

เครือขายคณุคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

สงเสริมการผลติ

• เพื่อใหมี
สารสนเทศ
ปอนกลับเพื่อการ
พัฒนา เพื่อรักษา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
เครือขาย

รวบรวมผลผลิต แปรรูป การตลาด/
พัฒนาผลิตภัณฑ

R/D การประเมินผล
/การพฒันาคน

พันธกิจ

• เพิ่มผลผลิต
• ลดตนทนุการผลิต
• พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต

• เพื่อใชวัสดุ/อุปกรณ
ของภาคใีหเกิด
ประโยชนสงูสดุ
• เพื่อสรางระบบทุน
หมนุเวียนบนหลักการ
พึ่งพาและรวมมอืกัน
ของเครือขายฯ
• สรรหาวัตถุดิบที่มี
คณุภาพของเครือขาย

• เพื่อสนองความ
ตองการของตลาด
เปาหมาย
• เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับตลาด
เปาหมาย
• เพื่อสรางมลูคาเพิม่
ใหแกผลิตภัณฑ

• สรางแบรนดให
ผลิตภัณฑเปาหมายของ
เครือขายฯ

มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย สูสากล

เครือขายคณุคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

สงเสริมการผลติ

• เพื่อใหมี
สารสนเทศ
ปอนกลับเพื่อการ
พัฒนา เพื่อรักษา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ
เครือขาย



การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาการสหกรณ : สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 103

ลําดับ
ที่ 

ชื่อตัวแบบธุรกิจ 
จํานวนสหกรณ/
สมาชิกที่เขารวม 

ผลลัพธที่เกิดขึ้น ความคาดหวังในอนาคต 

    รับในแบรนดขาวเกิดบุญ ประเทศเพ่ือนบานมา
สวมสิทธิ์เปนขาวไทย 
 

2. เ ค รื อ ข า ย คุ ณ ค า ข า ว
คุณธรรม 
 

 ชาวนาคุณธรรม 
259 คน 

 ผูประกอบการ 
10 ราย 

 บริษัทสงออก 3
ราย 

 บริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด 

 ก า ร เ พิ่ ม ร า ค า ภ า ย ใ ต   
แบรนด ข า ว คุ ณ ธ ร รม 
ระหวางป 2549-2552 ได 
15-30% จากราคาตลาด-
ราคาประกัน 

  การตอบรับจากผูบริโภค
ใ น เ รื่ อ ง แ บ ร น ด ข า ว
คุณธรรม 

  ชุดความรูการสราง 
  แบรนด 

 นวัตกรรมการพัฒนาระบบ
ธุ ร กิ จ ข า ว ห อ ม ม ะ ลิ
สหกรณ ไทยของกลุ ม
ชาวนาภายใตโซอุปทาน 

  ปฏิญญาชาวนาคุณธรรม  
  ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม 

16 ศูนย 
 ชุดความรูการแกปญหา
ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา
ภ า ย ใ ต แ น ว ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ไ ด มี โ อ ก าสถ ว า ย ข า ว
คุ ณ ธ ร ร ม แ ด ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปละ 
1 0 0  ตัน  ภายใต มู ลนิ ธิ
ธรรมะรวมใจ  เครือขาย
เกษตรอินทรีย 

 ไดรับรางวัลนวัตกรรมของ 
มก. ป 2550 

 

 ศู น ย เ รี ย น รู ข า ว
คุ ณ ธ ร ร ม จ ะ เ ป น
กลไกที่สะทอนให
เ ห็นกระบวนกา ร
ป ลู ก ข า ว ข อ ง
เครือขายชาวนาที่ได
นอมนําเอาแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเ พียง
แ บ บ ก า ว ห น า ม า
ดําเนินการไดอยาง
เปนรูปธรรมและเปน
แนวทางปฏิบัติ ท่ีดี
ค ว ร นํ า ไ ป เ ป น
ตัวอยาง 
 แบรนดขาวคุณธรรม
จ ะ ช ว ย เ ชิ ด ชู
ภาพลักษณขาวหอม
มะลิเกษตรอินทรีย 
 เยาวชน/คนในสังคม
ไ ด เ ชิ ด ชู ศั ก ดิ์ ศ รี
ช า ว น า ไ ท ย ที่ มี
คุณธรรม 
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3. เ ค รื อ ข า ย คุ ณค า ผ ล ไ ม   

จ.จันทบุรี 
 
 

 สหกรณ 
     การเกษตร 2  
     แหง 

 สมาชิก 73 คน 
 ผูสงออก 2   

     บริษัท 
 บริษัท 18 บริษัท 
 หนวยงานรัฐ  6 
หนวยงาน 

 ตัวแบบชาวสวนผลไม
คุณภาพ 

 ตัวแบบการทํา GAP ดวย
จิตสํานึกของเกษตรกรสู
ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย า ง เ ป น
รูปธรรม 

 ก า ร ข ย า ย ผ ล ตั ว แ บ บ
ชาวสวนผลไม คุณภาพ
ไปสูเครือขายเกษตรกรใน
พื้นที่อ่ืน 

 ตัวแบบการทําธุรกิจผลไม
ของสหกรณภายใต โซ
อุปทานที่ลดตนทุน เพิ่ม
มูลคา 

 เ วที เ รี ยนรู ก า รบริห า ร
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ผ ล ไ ม
สหกรณสูสากล 

 ชุดคว ามรู ก า ร ทํ า  GAP 
ดวยจิตสํานึก 

 

 การขยายผลการผลิต
ผลไม คุณภาพผ าน
เครือขายในพ้ืนที่อ่ืน 

 การพัฒนาชองทาง
ก า ร ต ล า ด ผ ล ไ ม
ส ห ก ร ณ ภ า ย ใ ต
เครือขายคุณคา 

 การจัดทําฐานขอมูล
ผลไมสหกรณ 

 การสรางทายาท
เกษตรกรชาวสวน
ผลไม 

4. เครือขายคุณคายางพารา อ.
ยานตาขาว จ.ตรัง 
 
 

 สหกรณ 
    การเกษตร 12  
    แหง 

 กลุมเกษตร 1  
    แหง 

 สมาชิก 4,000  
    ครัวเรือน 

 แผนธุรกิจเครือขาย 
 แผนใชทรัพยากรรวมกัน 
 แผนพัฒนาเทคโนโลยี  

     และผลิตภัณฑใหม 
 การเจรจาธุรกิจระหวาง 

    สหกรณการเกษตรยานตา 
    ขาวและ China CO-OP   
    ประเทศจีนเรื่องธุรกิจยาง      
    คอมปาวน 

 ขอตกลงเบตงเพื่อการ 
     ผนึกกําลังความรวมมือ 
    ระหวางเครือขาย สกก. 
    ยานตาขาว-กลุมเกษตรกร 
    ทําสวนธารน้ํ าทิพยและ
ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น
สหก รณ ใ น ก า รพั ฒน า

 การพัฒนาธุรกิจ 
     ยางพาราภายใต  
     Co-ops to Co-ops   
     ระหวางไทย-จีน  
     เพื่อรองรับนโยบาย 
     เปดเสรีการคา 

 การพัฒนาฐานขอมูล 
    ยางพาราของ  
      เครือขายสหกรณ 
      การเกษตรไทย 

 การพัฒนา 
     เทคโนโลยีการแปร 
     รูปยางคอมปาวน  
    ระหวางพันธมิตร  
    สกก.ยานตาขาว-กลุม 
     ธารนํ้าทิพย- 
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ระบบธุรกิจเชิงคุณคา 
 การจัดเวทีเรียนรูและลด
ตนทุนการผลิตแก
เกษตรกร 

 การจัดทําฐานขอมูล  
เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

 การจัดทําตัวแบบสวน 
    ยางพาราเพื่อลดตนทุน 
    การผลิต 
 

     ผูประกอบการใน 
     มาเลเซีย 

 ระบบการคา 
     ยางพาราที่เปนธรรม 
     กับเกษตรกร 

 การลดความเสี่ยงจาก 
     ความผันผวนของ 
     ราคายางพารา 
 

5. เครือขายทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา 
 

 กลุมทอง เที่ ยว
ชุมชน  จํานวน 
11 กลุม 

 ห น ว ย ง า น
ภาครัฐ 6 แหง 

 ภ าค เ อกชน  1 
แหง 

 ภ าค เ อกชน  4 
แหง 

 

 ทําใหชุมชนรู คุณคาของ
แหลงทองเท่ียว  วิถีชีวิต
แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ ที่ มี
ความสําคัญตอรายได และ
ภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 ทองถ่ินไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
เชน การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การปรับปรุงระบบ
สาธารณสุ ข  ระบบการ
คมนาคม การจัดใหมีแหลง
สันทนาการ รานคา และพ้ืนท่ี
พักผอนหยอนใจ 

 มี ก า รฟ น ฟู วั ฒนธรรม
ประเพณีและพัฒนาตอ
ยอดในเชิงสรางสรรค 

 ได สัญลักษณ เครื อข า ย
ทองเที่ยวชุมชนจ.พังงา 

  มีการจัดองคกรในการ
บริหารเครือขาย 

  มีแผนทิศทางเครือขาย 
วิสัยทัศน ภารกิจ 
วัตถุประสงค 

  มีแผนธุรกิจภาคีเครือขาย
เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค 
ของเครือขาย 

 การเพิ่มแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
สงเสริมการเรียนรู
ใหบริการแกชุมชน 
เ ช น  เ ส น ท า ง
คมนาคม  แผนผั ง
ชุ ม ช น  ป า ย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

 เพื่ อ เปนแบบอย า ง
เ ค รื อ ข า ย ผู นํ า ใ ห
ชุ ม ช น อ่ื น เ อ า
เยี่ยงอยางในการนํา
คุ ณ ค า ส ห ก ร ณ สู
สังคม 

 เสริมศักยภาพในการ
ทองเที่ยวชุมชนเชิง
อนุรักษ 
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6. เ ค รื อ ข า ย คุ ณค า ก า แ ฟ
ชุมพร 
 

  สหกรณ
การเกษตร 3 
สหกรณ 

 สมาชิก จํานวน 
1,065 คน 

 

  ฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ
ผูปลูกกาแฟ 

  ขอมูลกาแฟ  พันธุกาแฟ 
การดูแลกาแฟ 

  ขอมูลการใชปุย ปริมาณ
การใชปุยของสมาชิก 

  แรงงานในการเก็บเก่ียว
ผลผลิตกาแฟ 

  แหลงในการจําหนาย 
  ความร วมมื อของภา คี
เครือขายกระจายสินคา ใน
การจัดจําหนายกาแฟ 3 in 1 
ผานบริษัทไปรษณียไทย 
ทั้ง 719 แหง  

 

 การสรางระบบการ
ผลิตและการตลาด
รองรับการเปลี่ยน 
แปลงจากนโยบาย
เปดเสรีการคาอาเซียน 
ของสหกรณ 
 การสงเสริมการลด
ตนทุนการผลิตและ
การพัฒนาเทคโน- 
โลยีการผลิตแก
เกษตรกรในแนวทาง 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 การรณรงคใหคนไทย 
อุดหนุนกาแฟไทย 

7.  เครือขายคุณค า  จังหวัด
พิษณุโลก 
 

 สหกรณ
การเกษตร 7 
แหง 

 กลุม/องคกร 24 
แหง 

 จํานวนสมาชิก 
14,615 คน 

 ส ห ก ร ณ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
กิ จกรรมแบบ เดี ยวกั น
รวมมือกันเปนเครือขาย 

 เ ค รื อ ข า ย ที่ มี ลั ก ษณ ะ
กิจกรรมตางกันรวมมือกัน
เปน เครือข ายในระดับ
จังหวัด 

  ปุยแบรนด สกต.
พิษณุโลก 

  การตรวจสอบคุณภาพปุย 
โดยรวมมือกับหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

 การแลก เปลี่ ยนข อมู ล
ความรูประสบการณ 

 องคความรู ในการสราง
เครือขายสหกรณ 

 กลยุทธการเปลี่ยนคูแขง
เปนคูคา 

 ก า ร ใ ห ส ม า ชิ ก
สามารถพึ่งพาตนเอง 
และพึ่งพาซึ่งกันและ
กั น โ ด ย มี  ส ก ต .
พิษณุโลกเปนแมขาย 
 มีหมู บ านตนแบบ
สํ าหรั บ ลูกค า และ
สมาชิกในการเรียนรู
ที่ จ ะ พ่ึ งพ าตน เ อ ง
ภายใตหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ก า ร พั ฒ น า ก ลุ ม
เครือขายใหมีความ
เขมแข็งเพิ่มมากขึ้น 
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8. เ ค รื อ ข า ย ก ลุ ม ธุ ร กิ จ

สหกรณ  สวนสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 

  สหกรณ
พนักงาน
โรงแรม 1 แหง 

 โ ร ง เ รี ย น ใ น
อําเภอสวนสาม
พราน 1 แหง  

 กลุมผูผลิตผัก
อินทรีย/
ปลอดภัย 2 กลุม 

 เครือขาย
สหกรณ
การเกษตร 20
สหกรณ 

 ผูประกอบการ   
     ธุรกิจโรงแรม   
     สวนสามพราน  
    1 แหง 

 เกิดเปนตัวแบบกลุมธุรกิจ
สหกรณแนวใหมที่มีแกน
นําเปนผูประกอบการที่
ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนมา
ผ นึ ก กํ า ลั ง กั บ ก ลุ ม /
สหกรณและชุมชนในการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ธุ ร กิ จ
สหกรณที่ใหความสําคัญ
กับการอนุรักษภูมิปญญา
ไทย / ส่ิ งแวดลอม  และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํ า เนิน
ธุ รกิ จ ร วม กันอย า งมื อ
อาชีพใหเกิดประโยชนตอ
ภาคีและชุมชน 

 การถอดบทเรียน
สําหรับการ
ดําเนินงานกลุมธุรกิจ
สหกรณ และขยาย
ผลไปสูการพัฒนาใน
ขบวนการสหกรณ
ตามแผนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร การ
พัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2 ภายใตการ
กํากับดูแลของ คพช. 

 

5.2  การสรางแบรนด 
 

 การสรางแบรนดถือเปนกลยุทธการตลาดที่สําคัญที่สถาบันไดนํามาใชในเวทีเรียนรูภายใตชุด
โครงการวิจัยที่ดําเนินการระหวางป 2548-2552 ผลลัพธการสรางแบรนดที่ถือวาประสบความสําเร็จ 
ไดแก แบรนดขาวคุณธรรม แบรนดขาวเกิดบุญ แบรนดกาแฟชุมพร ดังรายละเอียดตอไปนี้ (รายละเอียด
อื่นศึกษาเพ่ิมเติมจากรายงานวิจัย ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ,2552) 
 

 แบรนดขาวคุณธรรม 
จุดมุงหมายเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมของกลุมชาวนา

คุณธรรมท่ีวางเงื่อนไขของชาวนาคุณธรรมตองถือศีล ลดอบายมุข 3 
ประการ “ไมด่ืมเหลา ไมสูบบุหร่ี ไมเลนการพนัน” 

ภาพลักษณของแบรนดขาวคุณธรรมจะชวยรณรงค
ใหผูบริโภคมีความผูกพันอยากอุดหนุนชาวนาคุณธรรม ซ่ึงปจจุบัน
ขอมูลเชิงประจักษชี้วาแบรนดขาวคุณธรรมสามารถชวยแกปญหาขาว
ราคาตกต่ําไดอยางเปนรูปธรรม (ขายขาวไดราคาสูงกวาราคาตลาด 30%) 
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   แบรนดขาวเกิดบุญ 
จุดมุงหมายเพื่อสรางเอกลักษณของแบรนดใหผูซ้ือ

รูสึกถึงการไดรับบุญกุศลถึงการอุดหนุนชาวนารายเล็กที่ตองการ
แกปญหาการประกอบอาชีพผานเครือขายสหกรณการเกษตรเพื่อพัฒนา
ไปสูระบบการคาที่เปนธรรม 

 ปจจุบันสหกรณการเกษตร 16 แหงใน 5 จังหวัด 
ผนึกกําลังกันในการนําแบรนดเกิดบุญเพ่ือปกปองภาพลักษณและ
มาตรฐานขาวหอมมะลิไทย ภายใตนโยบายการเปดการคาเสรีอาเซียน ที่
มีการสวมสิทธจากประเทศเพื่อนบาน ที่จะสงผลกระทบตอขาวหอม
มะลิไทยในอนาคต 

 
  แบรนดกาแฟชุมพร 

 มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะรณรงคใหคนไทยอุดหนุน
กาแฟไทยผานระบบธุรกิจสหกรณ เพ่ือต้ังรับผลกระทบจากการเปด
การคาเสรีอาเซียน 

ภาพลักษณของแบรนดกาแฟชุมพรเปนกาแฟแท
พันธุโรบัสตาของกลุมผูปลูกกาแฟชุมพร ซึ่งเปนแหลงผลิตที่สําคัญ
ของประเทศ 

 

  ผลงานวิจัยชี้ภายใตชุดโครงการฯใหเห็นเปนขอมูลเชิงประจักษวา การสรางแบรนดชวย
สรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาไดอยางมีนัยสําคัญ อีกท้ังจะชวยสรางเสริมภาพลักษณของสินคาสหกรณใหดู
โดดเดนขึ้นดวย ซึ่งปจจุบันสถาบันไดนําชุดความรูการสรางแบรนดขยายผลไปสูการจัดทํา Brand 
tracking เพ่ือตอยอดชุดความรูการสรางแบรนดและขยายผลในผลิตภัณฑอื่นๆ 
 

5.3  การสรางเครือขายทางสังคม  (Social Network) 
 

   ภายใตแผนงานการเชื่อมโยงเครือขายน้ันสถาบันวิชาการดานสหกรณไดจัดทําวารสารฅน 
สหกรณ ในรูปแบบของวารสารรายไตรมาส และเว็บไซต (http://www.cai.ku.ac.th) เพ่ือเผยแพรชุด
ความรูเกี่ยวกับสหกรณโดยมีกลุมเปาหมายสําคัญ คือ ผูนําและฝายจัดการสหกรณตลอดจนนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ปจจุบันมีสมาชิกวารสาร จํานวน 564 ราย และมีโครงการรวมแบงปน 

สานฝน ฅนสหกรณ ที่สหกรณใหญจะบริจาคเงินซื้อวารสารฅนสหกรณแกสหกรณขนาดเล็กและ
หองสมุดประชาชน ซ่ึงจะเปนการขยายผลการสรางเครือขายทางสังคมโดยใชกลไกของวารสารฅน 
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สหกรณและเครือขายอินเตอรเน็ต และจะพัฒนาไปเปนสังคมฐานความรู (Knowledge base society) ใน
ประชาคมสหกรณตอไปในอนาคต ซ่ึงจะลดขอจํากัดของสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน (รูปที่ 5.1)  
 

 
 
รูปที่ 5.1  เครือขายทางสังคมที่เชื่อมโยงดวยกลไกของศูนยสารสนเทศ สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 
5.4  การนําชุดความรูจากการวิจัยไปใชเปนนโยบาย 
 

 5.4.1  แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2546-2549) 
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รูปที่ 5.2 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549) 

แหลงที่มา : คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.), “แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549) 
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 5.4.2 .แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 5.3 แผนที่ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 



 2-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2 
 

แบบประเมินความคิดเห็น 
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แบบประเมนิ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ หลักสตูร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มถิุนายน 2553 ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุร ี
          

คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดบัความคิดเห็นของทาน 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ     (.....) ชาย     (.....) หญิง 
2) ตําแหนง   หนวยงานตนสังกัด    จังหวัด    

 
2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

ระดับของความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

      
1.กอนเขารับการอบรม ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพียงใด      
2.หลังเขารับการอบรม ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อบรมเพียงใด      
3.เนื้อหาหลักสูตรในภาพรวมมีความสอดคลองกับความตองการของทาน
เพียงใด 

     

4.เอกสารเลมหลักที่ใชประกอบการฝกอบรมเปนประโยชนกับทานเพียงใด      
5.ทานคิดวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในหนาที่การงานไดมากนอย
เพียงใด 

     

6. โดยภาพรวม ทานพอใจกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพียงใด      
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับความรูท่ีไดรับจากวิทยากรในแตละหัวขอวิชา 
 

     

7. ความจําเปนของการวิจัยและพัฒนาและการวิจัยแบบมีสวนรวม 
โดย ดร.สีลาภรณ  บัวสาย 

     

8. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : รูปแบบ กระบวนการและการ
นําไปใชประโยชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ  

โดย รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 

     

9. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : จะริเริ่มและดําเนินการอยางไร? 
โดย ทีมวิทยากร 

     

10. การนําเสนอผลการประชุมกลุมยอยและอภิปราย      
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3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และการจัดอบรม 
 

ระดับของความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

      
1.สถานที่อบรมเอื้อตอบรรยากาศการเรียนรูตามความคาดหวังของทาน
เพียงใด 

     

2.ความเหมาะสมหองที่ใชจัดอบรม      
3.ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม       
4.อาหารที่จัดไวบริการมีความเหมาะสมเพียงใด      
5.ความเหมาะสม ของเวลาในการเสวนา      
6.ความเหมาะสมในการดําเนินการในภาพรวม      
7.การใหบริการของเจาหนาที่ระหวางการอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด      
 

5. ขอเสนอแนะอื่นๆ  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     

 
 

 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

โปรดกรอกขอมูลและสงคืนเจาหนาที่ แบบประเมินของทานมีผลตอการจัดเสวนาในครั้งตอไป ขอขอบคุณ อยางยิ่งสําหรับความรวมมือ 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

แบบสอบถาม 
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คําชี้แจง : แบบสอบถามมี 3 ตอน โปรดใสเครื่องหมาย ( ) หรือเติมขอความที่กําหนด 

 

ตอนที่ 1 :  สถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม  

ใหทานใสเครื่องหมาย ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางใหครบทุกขอ  

1. เพศ     ชาย     หญิง 
 

2. อายุ     21 - 30 ป      31 - 40 ป 

  41 - 50 ป      51 - 60 ป  

3. ตําแหนงงานในปจจุบัน  

  นักวิชาการ     เจาหนาที่สงเสริม 

  อื่น ๆ ระบุ         

4. ประสบการณทํางานที่กรมสงเสริมสหกรณ 

  1 - 5 ป      6 - 10 ป 

  11 - 20 ป      มากกวา 20 ป  

5. ทานเคยมีประสบการณในการทําวิจัยมากอนหรือไม  

 ไมเคย   

  เคย    รูปแบบการวิจัยที่เคยทํา  

     การวิจัยทั่วไป  

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นที่มีตอการวิจัยและงานสงเสริมสหกรณ  

 

6. ประเด็นปญหาดานการสงเสริมสหกรณที่ทานเผชิญที่สําคัญๆ มีอะไรบาง  

             
             

 

 

 

แบบสอบถาม 

โครงการ การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริม
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7. ทานสนใจอยากทําวิจัยหรือไม  เรื่องอะไรบาง  

 ไมสนใจ  ระบุเหตุผล          

   สนใจ ระบุประเด็นการวิจัยที่สนใจอยากทํา 

            
            
            

 

8. ทานมีประสบการณในการทําวิจัยดานใดบาง และมีความเชี่ยวชาญระดับไหน  

 

 ไมเคยมี
ประสบการณ 

มีประสบการณ มีประสบการณและ
สามารถถายทอดได 

    
 หัวหนาทีมวิจัย    

 นักวิจัย     

 เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลการวิจัย    

 การรวบรวมขอมูลภาคสนาม    

 การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย    

 การเขียนรายงานวิจัย    

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เชน  การเปน
วิทยากรกระบวนการ การจัดสนทนากลุมเปาหมาย  

   

 

9. มาตรการอะไรบางที่กรมสงเสริมสหกรณตองดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหนโยบายการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนตองานสงเสริมสหกรณ  

9.1             

9.2             

9.3             

9.4             

 

10. หลักสูตรฝกอบรมอะไรบางที่ทานตองการใหกรมสงเสริมสหกรณดําเนินการ 

10.1             

10.2            
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ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นที่มีตอการวิจยั และการวิจยัเชิงปฏบิัติการแบบมสีวนรวม 

คําชี้แจง: โปรดใสเครื่งหมาย ( ) ลงหนาระดับความคดิเห็นที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทาน  

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็น 

ระดับความคดิเห็น 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

 เห็น
ดวย 

ปาน 
กลาง 

ไม 
เห็นดวย

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 
1. นโยบายของกรมสงเสริมสหกรณเรื่องการสนับสนุนใหมีการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะชวยยกระดับการทํางานสงเสริมสหกรณแก
เจาหนาที่สงเสริมไดเปนอยางดี 

     

2. ทานเปนคนหนึ่งที่เห็นดวยกับนโยบายและมีความสนใจอยากเขาไปมีสวน
รวมในการทําวิจัย 

     

3. ประเด็นที่นาเปนหวงประการหนึ่งก็คือ หากทุกคนใหความสนใจจะทําวิจัย
กันหมดแลวใครจะทํางานประจํา 

     

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และ
นําไปสูแนวทางการแกปญหาและพัฒนาสหกรณ  

     

5. การทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
งบประมาณเฉพาะมิเชนนั้น คงจะเปนไปไดยาก  

     

6. ตามความเห็นของทานตองยอมรับวา ยังไมเคยเห็นงานวิจัยใดที่นําไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

     

7. หากมีโครงการฝกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการวิจัย ทานยินดีที่จะเขารวมดวย
ความเต็มใจ 

     

8. การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนาจะเหมาะกับคนรุนใหม
มากกวา  

     

9. หากไมวางระบบและกลไกในการปฏิบัติใหดี นโยบายดานการวิจัยนี้อาจ
สงผลในทางลบตอการดําเนินงานสงเสริมสหกรณในภาพรวมมากกวา
ผลดี  

     

10. คนที่จะมีความเหมาะสมกับการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น 
ตองเปนคนที่มุงมั่น ทุมเทและเปดใจกวางและตองทํางานอยางมีแบบแผน  

     

 

ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลของทานจะเปนประโยชนสําหรับขอเสนอเพื่อกําหนดเปนแนวทาง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกรมสงเสริมสหกรณ 

ทีมงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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ภาคผนวกที่ 4 
 

รายชื่อผูเขารับการอบรม 
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รายชื่อผูอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมสีวนรวม” 

ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมชลจันทรพัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง จังหวัด 

1. น.ส.กรุณา แตงวิจิตร นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ นนทบุรี 

2. นายทวีศักดิ์ ยังใหผล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พระนครศรีอยุธยา 

3. นางสุรีย จิรเจิดนภา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สระบุรี 

4. นางปฐมพร สุทธนากร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สระบุรี 

5. นายธนิสร เนติธรรมกุล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ชัยนาท 

6. น.ส.ปาจรีย คงแยม นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ลพบุรี 

7. นางสมศิริ จิตรไพศาลศรี นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สิงหบุรี 

8. นางปราโมช ชูพินิจ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน อางทอง 

9. นางณัฎยา ศรีชัย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ฉะเชิงเทรา 

10. น.ส.ภัทรภร ศิริมงคล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ นครนายก 

11. นายสําเนา ประสาตร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ปราจีนบุรี 

12. นางวุฒธินันท ประยูรหงษ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สมุทรปราการ 

13. นายอาทร ชัยยันต นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สระแกว 

14. นางสาวสุมา หลีกภัย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ จันทบุรี 

15. นายไพฑูรย ทองนอย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ระยอง 

16. นายมารุต พงษพิมาย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ชลบุรี 

17. นางสาวศศิธร ยุชยทัต นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ชลบุรี 
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง จังหวัด 

18. นายวิชิต สรรพนุเคราะห นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ตราด 

19. นายสุรพล เพชรนิล ผอ. นิคมสหกรณทองผาภูมิ กาญจนบุรี 

20. นายวัชระ ชวยประเสริฐ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ นครปฐม 

21. นายพยุงศักด์ิ สายวงศ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ ราชบุรี 

22. นายพิทักษ สุพรรณวรรษา เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ สุพรรณบุรี 

23. นายวงศธารินทร พรมรักษ ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ประจวบคีรีขนัธ 

24. นายเชวง ดิลกอุดมชัย ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ เพชรบุรี 

25. นายชวลิต จันทรสวัสด์ิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สมุทรสงคราม 

26. นางถนอมนวล บุญเรือง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สมุทรสงคราม 

27. นายณรงคพล พัฒนศรี ผูอํานวยการนิคมสหกรณบานไร สมุทรสาคร 

28. นายนิรันต ศรีวิไล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ชุมพร 

29. นางเรวดี สุนทรนนท นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ นครศรีธรรมราช 

30. นายชวรัตน มณีโลกย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พัทลุง 

31. น.ส.ปลันทนา สุวรรณมณี นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สงขลา 

32. นางปรีดา ไชยศักดิ์ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สตูล 

33. นายฉาฝอี ลาเตะ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ปตตานี 

34. นายกิตติ พงศเลิศฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ยะลา 

35. นายสวัสดิ์ ออนประชู นักวิชาการสหกรณชํานาญการ นราธิวาส 

36. นางณัชกช นามจันทร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ระนอง 

37. น.ส.สาวดี รักษศิริ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พังงา 

38. น.ส.สมจิตต เชาฉอง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ภูเก็ต 
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง จังหวัด 

39. นายสุพร เขียวสิน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กระบี่ 

40. นายพิพัฒน จิตณรงค นักวิชาการสหกรณ ตรัง 

41. นายพงศสันต ขําปู นักวิชาการสหกรณชํานาญการ หนองคาย 

42. นางพรสถิตย กําไรทอง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ หนองบัวลําภู 

43. นายวสันต สุขสมบัติ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ เลย 

44. นายสมดุลย ศงสนันทน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ อุดรธานี 

45. นายนิคม เขม็ปญญา นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ นครพนม 

46. วาที่ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก นักวิชาการสหกรณชํานาญการ มุกดาหาร 

47. นางยุพดี สารทอง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สกลนคร 

48. นายยงยุทธ อุดมศักด์ิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ขอนแกน 

49. นางดารณี แยมศรีสุข นักวิชาการสหกรณชํานาญการ มหาสารคาม 

50. นายเชษฐา ไพศาล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ รอยเอ็ด 

51. นายภูมินทร นารถสกุล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กาฬสินธุ 

52. นายนรุทธิ์ อุทรา นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ อํานาจเจริญ 

53. นายเสริมศักดิ์ ยิ้มนอย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ศรีสะเกษ 

54. น.ส.จิราภรณ วงศพานิชย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ยโสธร 

55. นางสุพัฒ วิไลหอม นักวิชาการสหกรณชํานาญการ อุบลราชธานี 

56. นายชัยเดช เอ็นยอด นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สุรินทร 

57. นายพนม สุขศิร ิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ นครราชสีมา 

58. น.ส.สะอาดจิตร ประสงคสิน เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน นครราชสีมา 

59. น.ส.มณีรัตน สิงหรา ณ อยุธยา นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ บุรีรัมย 
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหนง จังหวัด 

60. นายวรรณศักด์ิ ไมจัตุรัส ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ชัยภูมิ 

61. น.ส.พิมลวรรณ เคหา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ เชียงใหม 

62. น.ส.ภัณฑิลา จันทรินทุ นักวิชาการสหกรณปฎิบัติการ แมฮองสอน 

63. นายสมชาย ปุณยฤทัยพงศ ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ลําปาง 

64. นายประเสริฐ บุนนาค นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ลําพูน 

65. นายสมเกียรติ สวนบุญ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ นาน 

66. นายพิพัฒ สัญญา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พะเยา 

67. น.ส.เฉลิมพร วงศจักร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ เชียงราย 

68. นายชัยสิน เลิศราภิณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ แพร 

69. นายบรรจง ชัยขุนพล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ตาก 

70. น.ส.อภินัน จูเกษม นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พิษณโุลก 

71. น.ส.ชนัดดา กลมกลิ้ง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ เพชรบูรณ 

72. นายรุงเรือง เลขวรรณวิจิตร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สุโขทัย 

73. นายประคอง งามสิริศักดิ์ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ อุตรดิตถ 

74. นายรักเกียรติ พิฑูรวรวิทย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กําแพงเพชร 

75. นายกฤษดากร กิ้มสวัสด์ิ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ นครสวรรค 

76. วาที่ ร.ต.อนุพันธ ฉัตรศรีพงษ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พิจิตร 

77. นายนรสีห สุดวิลัย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ อุทัยธานี 

78. นางจินตนา พจนมนตรี นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ สวนกลาง 

79. นางอรวรรณ คงเมือง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

80. น.ส.วรมารถ ดิลกอุดมชัย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 
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81. นางจําลอง ย้ิมสรวล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

82. น.ส.สุดาวรรณ สันติวิบูลย นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

83. นายกรกฎ ชยุตรารัตน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

84. นายสุรเดช ขุนจันทร นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สวนกลาง 

85. น.ส.กรรณิการ โพธิประพงพทอง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สวนกลาง 

86. นางสุนีย การดี นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

87. นายสําราญ เช้ือสุจริต นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

88. นางอรศิริ เจริญภักดี นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

89. น.ส.พรพิมล เสถียรสุนทร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

90. น.ส.พัชาภรณ สุธงษา นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สวนกลาง 

91. น.ส.วิลาสินี วังทะพันธ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

92. นางศรีรัตน จินตวร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

93. นายสุวิช นอยอ่ิม นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ สวนกลาง 

94. น.ส.สมพร เพิกสวน นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

95. นายสมภพ ตติยาภรณ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 

96. นายธีรยุทธ ลายสีดา นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สวนกลาง 

97. น.ส.ศิรินทรทิพย นาคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ สวนกลาง 

98. น.ส.ปยรัตน ฝายอุประ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สวนกลาง 

99. น.ส.จุไรรัตน ตันสกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สวนกลาง 

100 นายโกญจนาท มายะการ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สวนกลาง 
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ภาคผนวกที่ 5 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมกลุมยอยกับวิทยากร 
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ภาพกิจกรรมการประชุมกลุมยอยกับวิทยากร พรอมจัดทําขอเสนอโครงการ 
 

  
กลุมที่ 1 โดย ผศ.ดร.อานนท  ผกากรอง  วิทยากรประจํากลุม  

 

  
กลุมที่ 2โดย ดร.ธวิช  สุดสาคร วิทยากรประจํากลุม 

 

  
กลุมที่ 3 โดย ผศ.ดร.วัชรินทร  สายสาระ วิทยากรประจํากลุม 

 

  
กลุมที่ 4 โดย ผศ.ณรงคศักด์ิ  จักรกรณ วิทยากรประจํากลุม 
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ภาคผนวกที่ 6 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

  
บรรยากาศชวงลงทะเบียนตอนเชา คุณจิตรกร สามประดิษฐ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

เปนประธานในพธีิเปดโครงการอบรม 

  
ดร.สลีาภรณ บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว. 
มาถายทอดความรูในการวิจัยแบบ PAR 

ผูอบรมฟงการบรรยายอยางตั้งใจ 
 

  
รศ. จุฑาทพิย ภัทราวาท ผูอํานวยการ สว.สก. 
เลาถึงประสบการณในการทาํการวจัิยแบบ PAR 

ชวงเวลาแหงการซักถาม 

  
บรรยากาศในการ comment จากผูทรงคุณวุฒิ การแนะนําวิธีการวิจัยแบบ PAR  
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ภาคผนวกที่ 7 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมประเมินผลรวมกับทีมผูเชี่ยวชาญและวิทยากร 
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ภาพกิจกรรมการประชุมรวมกับทีมผูเช่ียวชาญและวิทยากรประจํากลุม 
 
 

  
 
 

  
  

ภาพประชุมหารือกระบวนการรวมกับทีมวิทยากร 
 
 
 
 
 

การประชุมประเมินผลรวมกับทีมผูเช่ียวชาญและวิทยากร 
 

 
 

ประชุมประเมินผลรวมกับผูเช่ียวชาญ กรมสงเสริมสหกรณ และทีมวิทยากร 
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