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คํานิยม 
 

การดําเนินการ “โครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผลการดําเนินงานในระยะที่สาม
สําหรับชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” สําเร็จลุลวงลงดวยดี ภายใตคําปรึกษา
แนะนําของทีมที่ปรึกษา ซ่ึงใหความสนใจและใหการสนับสนุนเปนอยางดียิ่ง อีกทั้งแรงบันดาลใจที่ทีม
ประสานงานกลางไดรับการกระตุนจาก ดร.สีลาภรณ   บัวสาย ตลอดจนกําลังใจจากทีมวิจัยจังหวัดและผูชวย
นักวิจัยในโครงการ จึงทําใหผลลัพธเครือขายหลายเครือขายมีพัฒนาการไปในระดับที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม 
การกระตุนและการหนุนเสริมเครือขายยังคงตองดําเนินตอไป เพื่อใหเครือขายมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และเกิด
ประโยชนตอสมาชิกตามที่คาดหวัง 

 
หวังเปนอยางยิ่งวา จุดเปลี่ยนของการพัฒนาการสหกรณในชวงตนของทศวรรษที่สิบของ

ขบวนการสหกรณไทยดวยการใชชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” นี้จะนํามาซึ่งการแกปญหาความ
ยากจนบนวิถีสหกรณ โดยเริ่มตนจากแวดวงคนสหกรณ และขยายผลไปสูคนในชุมชน สังคม และประเทศ
ไดในที่สุด 
 
 
 
 
       (รองศาสตราจารย จุฑาทิพย   ภัทราวาท) 
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บทคัดยอ 
 
การติดตามความกาวหนาของเครือขายที่เปนผลลัพธของ “โครงการในระยะเตรียมการเพื่อ

การขยายผลการดําเนินงานในระยะที่สาม สําหรับชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
พบวา มีรายงานความคืบหนาของเครือขายใน 22 จังหวัด ซ่ึงมีเครือขายที่มีพัฒนาการการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น 78 เครือขาย คิดเปนรอยละ 67 ของผลลัพธเครือขายทั้งสิ้น 117 เครือขาย  

 

ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการถอดบทเรียนระหวางผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย            
ไดขอสรุปที่เปนคุณลักษณะของเครือขายคุณคา ซ่ึงจะชวยสรางความเขาใจใหตรงกันและเปนประโยชนใน
การขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาในระยะตอไปวา “วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตร
ในระยะยาว กาวทันการเปลี่ยนแปลง เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
สมาชิก” โดยมีขอเสนอสําหรับการขยายผลเครือขายคุณคาใน 3 กลุม ไดแก การขยายผลเครือขายที่จะพัฒนา
เปนตนแบบของเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่ การตอยอดที่จะพัฒนาเปนตนแบบเครือขายคุณคาตามหวงโซ
อุปทานสินคาและบริการของเครือขาย และการตอยอดเครือขายเชิงระบบและทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา 

 

การดําเนินการในชวงตอไปจะดําเนินการขยายเวลาเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยและจัดทําขอเสนอ
โครงการยอยในแตละกลุมควบคูไปกับการประสานงานภาคีพันธมิตรของทีมประสานงานกลางเพื่อการ
เตรียมการรองรับการขยายผลเครือขายคุณคาตามหวงโซอุปทานสินคาและบริการ ทั้งในและตางประเทศ
เพื่อนไปสูการพัฒนาระบบการผลิตและการคาอยางเที่ยงธรรม (Fair Trade) ตอไป 
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บทท่ี  1  
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาของการวิจัย 
  หลังสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินการโครงการวิจัย  “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่  
36  จังหวัด”  ซ่ึงเปนลักษณะของการดําเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ที่มุงเนนไปที่
การสรางกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายของกลุม/องคกรและสหกรณ  3  ขั้นตอน  คือการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ช้ีแจง  ทําความเขาใจแกผูนํากลุมองคกรและสหกรณเกี่ยวกับเรื่องคุณคาสหกรณ  เครือขายคุณคา  
และกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก  จากนี้จะเขาสูขั้นตอนของการหนุนเสริมการจัดกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานแกกลุม/องคกร/สหกรณที่สนใจการเชื่อมโยงเครือขาย  และขั้นตอนที่สามเปนกระบวนการ
เชื่อมโยงเครือขาย  ซ่ึงมีคุณลักษณะของการเชื่อมคน  เชื่อมองคกร  เชื่อมกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ  
ภายใตความเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ  (Co-operative  Values)  รวมกัน  โดยมีสมมติฐานวากรอบคิดและ
กระบวนการดังกลาวจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งขององคกรที่เปนภาคีเครือขาย  และกอใหเกิด
ประโยชนในการแกปญหาความยากจนแกสมาชิกตามความคาดหวัง 
  ภายใตกรอบเวลาการดําเนินการวิจัยซ่ึงใชเวลา  1  ปนั้น ถือเปนชวงเวลาที่คอนขางจํากัด  
อยางไรก็ตาม  การดําเนินงานของทีมวิจัยระดับจังหวัด  ซ่ึงมีทีมประสานงานกลางคอยใหการสนับสนุนใน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  และการเสริมทักษะสําหรับกระบวนการจัดการความรู  และการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในพื้นที่จังหวัดและสวนกลาง  สงผลใหไดผลลัพธเครือขาย  จํานวนทั้งสิ้น  117  
เครือขาย  โดยมีทีมนักวิจัยที่เขามามีสวนรวมในชุดโครงการจํานวน  300  คน  มีผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ  
เขามามีสวนรวมมากกวา  38,342  คน  มีกลุม/องคกร/สหกรณ  เปนภาคีเครือขายมากกวา  872  องคกร 
  ผลลัพธเครือขายที่เกิดขึ้น  117  เครือขายนั้น  หากพิจารณาตามวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการขยายเครือขายจะจําแนกเปน  3  กลุมไดแก  เครือขายเชิงธุรกิจ จํานวน  82  เครือขาย  เครือขายเชิง
สังคม / พื้นที่ จํานวน  24  เครือขาย และเครือขายวิชาการ จํานวน  11  เครือขาย  หากพิจารณาตามโครงสราง
การดําเนินงานของเครือขายจะจําแนกไดเปน  2  กลุม  ไดแก  เครือขายที่มีแกนนําเครือขาย  จํานวน  39  
เครือขาย  และเครือขายที่ไมมีแกนนําเครือขาย  78  เครือขาย  หากพิจารณาตามกระบวนการเชื่อมโยง
เครือขาย  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของปจจัยดานทีมวิจัยและปจจัยดานผูนํากลุม / โครงการ โดยวิธีการของ  
Portfolio  Matrix  เพื่อพิจารณาผลลัพธเครือขายที่เกิดจากเงื่อนไขของปจจัยทั้ง  2  ดานที่แตกตางกันนั้นจะ
พบวา หากปจจัยทั้งดานทีมวิจัยและผูนํามีความเขมขนยอมสงผลตอเครือขายที่เกิดขึ้น  มีคุณลักษณะของการ
เปนเครือขายคุณคา  หากปจจัยดานทีมวิจัยมีความเขมขนแตปจจัยดานผูนําองคกรไมเขมขน  ผลลัพธ
เครือขายที่เกิดขึ้นจะมีคุณลักษณะที่เรียกวา  เครือขายเกิดใหม  และหากปจจัยดานผูนําองคกรมีความเขมขน
โดยที่ปจจัยดานทีมวิจัยยังไมเขมขนมากนัก  เครือขายที่เกิดขึ้นจะมีคุณลักษณะเปน  เครือขายปรับเปล่ียน  
โดยพบวาผลลัพธเครือขายที่มีคุณลักษณะเปนเครือขายคุณคา  เครือขายเกิดใหมและเครือขายปรับเปลี่ยน  มี
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จํานวน  16,  55  และ  46  เครือขาย ตามลําดับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ, 
2550) 
  การศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากเครือขายที่เปนผลลัพธจากการวิจัยดังกลาวในชวงเวลา
กอนสิ้นสุดโครงการ  ซ่ึงเครือขายสวนใหญที่เกิดขึ้นยังอยูในระยะเริ่มตน ดังนั้น จึงยังไมสามารถประเมินผล
กระทบดานเศรษฐกิจไดอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม  พบวาในบางเครือขาย ตัวอยางเชน  เครือขายคุณคาขาว
คุณธรรม  จ.ยโสธร  เครือขายบูโดสันติสุข  จ.ปตตานี  เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต แคนดูโมเดล     
จ.รอยเอ็ด KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก สามารถดําเนินธุรกรรม
ทางดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการเพิ่มรายได  ลดรายจาย  และขยายโอกาสแกภาคีพันธมิตรในเครือขายอยาง
เปนรูปธรรม  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา “เครือขายคุณคา” สามารถแกปญหาความยากจนและเปนแนวทางในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณไดตามที่คาดหวัง 
  เพื่อการตอยอดและขยายผล  “เครือขายคุณคา” ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณและการแกไขปญหาความยากจนอยางกวางขวาง  การดําเนินการในระยะเตรียมการเพื่อขยายผลไปสูการ
ดําเนินการชุดโครงการวิจัยในระยะที่  3  ซ่ึงไดดําเนินการเพื่อการติดตามและการหนุนเสริมเครือขายที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนการเผยแพรกรอบคิดและกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายในระหวางนักวิจัย หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
การจัดการความรูที่เกี่ยวกับ  “เครือขายคุณคา”  และการนําไปสูการพัฒนาเพื่อบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน 
 

1.2 วัตถุประสงค 
1. เพื่อติดตามความกาวหนา และการดําเนนิงานของเครือขายที่เปนผลลัพธของชุด

โครงการฯ 
2. เพื่อหนนุเสริมการขับเคลื่อนการดําเนนิงานของเครือขาย  และการขยายผล 
3. เพื่อถอดบทเรียนสําหรับชุดความรู  “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” 
4. เพื่อพัฒนาโจทยวิจยัในระยะตอไป 

 

1.3 ผลงานที่คาดหวัง 
การดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน จะกอใหเกิดผลงานดังนี้ 
1. รายงานที่เปนการประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานเครือขาย หลังสิ้นสุด

โครงการ 
2. ชุดความรู “เครือขายคุณคา” และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ และความยั่งยืนของ

เครือขาย 
3. ขอเสนอสําหรับแนวทางการหนุนเสริมการดําเนินงานเครือขาย และการขยายผลการ

ดําเนินงานเครือขาย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ และการแกปญหาความยากจนบน
วิถีสหกรณ 

4. โจทยวิจัยสําหรับการดําเนินการชุดโครงการวิจัยในระยะที่ 3 
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1.4 กระบวนการวิจัย 
 

กระบวนการวจิัย ประกอบดวยการดําเนนิการในขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ (รูปที่ 1.1)  
1) การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการดําเนินงานเครือขายหลังสิ้นสุดโครงการ 

(สิงหาคม 2549) โดยใชแบบบันทึกการติดตามงานที่มีหัวหนาโครงการวิจัยระดับจังหวัดเปนผูดําเนินการ
ในชวงเดือนเมษายน 2550 

2) การตอยอดการดําเนินงานเครือขาย ไดแก กระบวนการที่ทีมประสานงานกลางใหการ
หนุนเสริมการดําเนินงานเครือขาย เพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวาง ตัวอยางเชน การนําทีมเครือขายนักวิจัย
และเครือขายคลังสมองไปดําเนินการวิจัยเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 การพัฒนาเครือขาย    
นักสหกรณที่มีคุณคา การพัฒนาเครือขายพระสงฆกับการพัฒนาสหกรณ การวางระบบศูนยสารสนเทศดาน
การสหกรณ เปนตน ซ่ึงจะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการนํามาใชในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3) การติดตามการดําเนินงานของเครือขายในพื้นที่ ไดแก กระบวนการที่ทีมประสานงาน
และผูทรงคุณวุฒิลงพื้นที่จังหวัดที่มี เครือขายมีศักยภาพในการตอยอดขยายผลในระยะตอไป  เพื่อ
สังเกตการณและเก็บรวบรวมขอมูลมาใชในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในพื้นที่และสวนกลาง ไดแก กระบวนการ
ที่ทีมประสานงานกลางดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการ
สหกรณ และภาคประชาชน เพื่อการเผยแพรชุดความรูและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงเครือขาย 
อีกทั้งการดําเนินการชักชวนเขารวมเปนภาคีพันธมิตรในการพัฒนาเครือขายคุณคาตามหวงโซอุปทาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในวงกวาง 

5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมประสานงานกลาง ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย เพื่อ
การสังเคราะหชุดความรู สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จและยั่งยืนของเครือขาย แนวทางการขับเคลื่อนชุด
ความรูเครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณและการวางกรอบโจทยวิจัยในระยะที่ 3 
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รูปท่ี 1.1 กระบวนการวิจยัในระยะเตรียมการเพื่อขยายผลสูระยะที่ 3 
 



 

 

บทท่ี 2 
รายงานความกาวหนาและพัฒนาการการดาํเนินเครือขายการเครือขายฯ 

 
 การติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานเครือขายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 117 เครือขาย ในพื้นที่ 
36 จังหวัด โดยใชแบบประเมินผลที่ทีมประสานงานกลาง ขอความรวมมือใหหัวหนาทีมวิจัยจังหวัดเปน
ผูสํารวจในชวงเดือน เมษายน 2550 ซ่ึงเปนระยะเวลาหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย ประมาณ 8 เดือน ได
ขอสรุปดังนี้ (รูปที่ 2.1)  
 

2.1 การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเครือขายฯ 
 การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเครือขายฯ จากหัวหนาทีมวิจัยจังหวัด มี
จํานวนทั้งสิ้น 22 จังหวัด คิดเปนรอยละ 61 ของพื้นที่ดําเนินการวิจัยของโครงการซึ่งมีจํานวน 36 จังหวัด 
โดยพบวาสาเหตุหลักที่หัวหนาทีมวิจยัไมสามารถดําเนินการไดมี 2 ประการ ไดแก 

 หัวหนาทีมวิจัย ยายออกจากพื้นที่วิจัย สวนใหญจะพบในกลุมของหัวหนาทีมวิจัยที่เปน
ขาราชการและพนักงานวิสาหกิจ 

เครือขายที่เปนผลลัพธจากการวิจัยในพื้นที่จังหวัด มิไดดําเนินการหลังจากสิ้นสุด
โครงการวิจัย 

 

2.2  เครือขายท่ีมีความกาวหนาในการดาํเนินการหลังสิน้สุดโครงการ 
 จากการรายงานของหัวหนาทีมวิจยั จํานวน 22 จังหวัด พบวา เครือขายที่มีกิจกรรมเครือขาย
อยางตอเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ มีจํานวนทั้งสิ้น 78 เครือขาย คิดเปนรอยละ 67 ของผลลัพธเครือขายทั้งสิ้น 
117 เครือขาย 
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2.3  เครือขายท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการกระจายอยูในขายท่ีควรไดรับการตอยอดขยายผลในระยะที่ 3 
 หลังจากทีมประสานงานรับรูขอมูลความกาวหนาของการดําเนินงานเครือขายจากหัวหนาทีม
วิจัย จึงไดดําเนินการติดตามในพื้นที่ดําเนินการของเครือขาย เพื่อพิจารณาศักยภาพและความพรอมของเครือขาย
ในทิศทางที่จะขยายผลการดําเนินงานของเครือขายใหเกิดประโยชนในวงกวาง ตอดวยการพิจารณาโอกาสในการ
ขยายผลเครือขายตามหวงโซอุปทาน พบวา เครือขายที่มีศักยภาพและอยูในขายที่ควรไดรับการตอยอดและขยาย
ผลการดําเนินการเครือขาย มีทั้งสิ้น 24 เครือขายโดยจําแนกตามวัตถุประสงคการดําเนินงานเครือขายได ดังนี้ 
 2.3.1 เครือขายธุรกิจ / มีจํานวน 15 เครือขาย ไดแก 

 เครือขายยางพารา จ.สตูล 
 เครือขายยางพารา จ.พัทลุง 
 เครือขายบูโดสันติสุข จ.ปตตานี 
 เครือขายทองเที่ยวอันดามัน จ.ภูเก็ต 
 เครือขายสหกรณ จ.นครศรธีรรมราช 
 เครือขายเครื่องจักสาน จ.ชลบุรี 
 เครือขายสหกรณ จ.จันทบุรี 
 เครือขายเครื่องแกง จ.กระบี ่
 แคนดูโมเดล จ.รอยเอ็ด 
 เครือขายปุยเคมี จ.อุดรธาน ี
 เครือขายสหกรณ จ.หนองบวัลําภ ู
 เครือขายขาวคณุธรรม 
 KU OUTLET CENTER 
 เครือขายกลุมอาชีพ จ.นนทบุรี 
 เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก 

 2.3.2 เครือขายเรียนรู มีจํานวน 9 เครือขายไดแก 
 เครือขายเกษตรอินทรีย จ.ราชบุรี 
 เครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จ.พังงา 
 เครือขายรวมซื้อ จ.ตราด 
 เครือขายสหกรณ-เศรษฐกิจพอเพียง จ.นครนายก 
 เครือขายเรียนรูสหกรณ จ.หนองคาย 
 เครือขายนักวจิัย  
 เครือขายพระสงฆ 
 เครือขายคลังสมองดานสหกรณ 
 เครือขายวิชาการสหกรณตางประเทศ 
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รูปท่ี 2.1 สถานะเครือขายที่เปนผลลัพธของชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด  
   สํารวจ ณ เดือน เม.ย. 2550 หลังสิ้นสุดโครงการ 8 เดือน 



 

 

บทท่ี 3 
ผลการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและถอดบทเรียน 

 
ผลการถอดบทเรียนในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งสิ้น  3 คร้ัง  ซ่ึงมี ผูทรงคุณวุฒิ                  

ผูประสานงานกลาง นักวิจัย และผูนําภาคีเครือขาย รวมทั้งสิ้น  123 คน มีขอสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขาย ปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของเครือขาย คุณลักษณะและกระบวนการ
ดําเนินการของเครือขายคุณคาที่พึงประสงค ดังตอไปนี้ 
 

3.1 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขาย 
 การเชื่อมโยงเครือขายตามกรอบคิด “เครือขายคุณคา” จะสําเร็จไดตองมีองคประกอบตางๆ 
4 องคประกอบ ไดแก (รูปที่ 3.1)  

องคประกอบท่ี 1 : การมีกรอบคิด ซ่ึงไดจากชุดความรูที่ใชในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
ประกอบดวยชุดความรูหลัก 3 ประการ ไดแก ชุดความรูคุณคาสหกรณ ชุดความรูเครือขายคุณคา” และชุด
ความรู ดานการจัดการเชิงรุก 
  องคประกอบที่ 2 : การมีกรอบทิศทางการดําเนินการในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา          
ที่สําคัญ ไดแก 

 กระบวนการจัดการความรู ในระหวางผูเกี่ยวของ ทั้งทีมนักวิจัย ผูนํา
กลุม/องคกร/สหกรณ ตลอดจนภาคีพันธมิตรเครือขาย อยางตอเนื่อง 

 การตระหนักในสํานึกและพฤติกรรม ที่มีคุณคาและคุณธรรมในตัว
คนที่เกี่ยวของในภาคีเครือขาย 

 การกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายในรูปเปาหมาย
รวม วิสัยทัศนและพันธกิจของเครือขายใหมีความชัดเจน และเปนไป
ในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนรวมกันในภาคีเครือขาย 

องคประกอบท่ี 3 : ปจจัยดานทีมวิจัย มีองคประกอบที่สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จใน
การเชื่อมโยงเครือขาย 4 องคประกอบ ไดแก 

 ความเขาใจในกรอบคิดและเปาหมายของการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
 มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 
 มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 
 มีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุผลการเชื่อมโยงเครือขาย 
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องคประกอบที่  4 : ปจจัยดานผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ มีองคประกอบที่สําคัญ 4 
องคประกอบ ไดแก 

 จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกรที่จะเขารวมเปนภาคีเครือขาย 
 ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกันระหวางผูนําองคกร 
 การตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 
 ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 3.1 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
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3.2 ปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนของเครือขาย 
 

ขอสรุปที่ไดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิ ผูประสานงานกลาง นักวิจัย
จังหวัด ผูนํากลุม/องคกร ตลอดจนผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเครือขายคุณคา โดยไดรับ
เอา กรณีศึกษาของเครือขายที่ไดจากการติดตามประเมินผล 76 เครือขายซึ่งประกอบดวย เครือขายที่มี
พัฒนาการ และเครือขายที่ไมมีพัฒนาการหลังจากสิ้นสุดโครงการ ไดขอสรุปสําหรับปจจัยที่สงผลตอความ
ยั่งยืนในการดําเนินการเครือขาย วาจําเปนตองมี 5 องคประกอบ ไดแก (รูปที่ 3.2) 

องคประกอบที่ 1 : ความเลื่อมใสศรัทธาของผูนํา ความเชื่อถือไววางใจซึ่งกันและกัน ระหวาง
ผูนําที่มีคุณคา/คุณธรรม 

องคประกอบที่ 2 : มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง มีองคความรู - สารสนเทศที่ดึงดูด
ความสนใจ 

องคประกอบที่ 3 : มีกลไกการบริหารจัดการเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน 
องคประกอบที่ 4 : มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
องคประกอบที่ 5 : มีตัวกระตุนใหเห็นตัวแบบของเครือขายคุณคาที่เปนตัวแบบที่ดี 
 

 
 

รูปท่ี 3.2  ปจจัยที่สงผลตอความยั่งยืนของเครือขาย 
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3.3 คุณลักษณะของเครือขายคุณคา 
ดวยตระหนักเห็นความสําคัญของการสรางความเขาใจใหตรงกันเกี่ยวกับ เครือขายคุณคา 

ซ่ึงจะเกิดประโยชนในการขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา เพื่อการพัฒนาสหกรณ และการแกปญหา
ความยากจนในอนาคต ขอสรุปในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิ ผูประสานงาน นักวิจัยจังหวัด 
ผูนํากลุม/องคกร/สหกรณ และผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงไดขอสรุปสําหรับความหมายที่เปนคุณลักษณะของ
เครือขายคุณคา ดังนี้ 
 

 
  

 
 

 
 

3.4 กระบวนการการดําเนินงานของเครือขายคุณคาท่ีพึงประสงค 
การดําเนินการของเครือขายที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนและสรางคุณคาใหแกภาคีเครือขาย

จนถึงสมาชิกนั้นจําเปนตองดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก การสรางความเลื่อมใสศรัทธา และนําไป
ถือปฏิบัติในหมูสมาชิก ในเรื่องคุณคาสหกรณและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางสังคมเรียนรู
ที่เปนพลวัต การสรางความเขมแข็งขององคกร (ภาคี) รวมทั้งการมีภาพลักษณที่ดีในสายตาของสังคม การ
สรางวงสัมพันธเชิงคุณคา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก (รูปที่ 3.3) 

 

กิจกรรม
เครือขาย

กิจก
รรม

เครือ
ขาย

กิจกรรมเครือขาย

กิจกรรมเครือขาย

กิจกรรม
เครือขาย

 
 

รูปท่ี 3.3 คุณลักษณะของเครือขายคุณคา 

วงสัมพันธเชิงคุณคา ของกลุมองคการพนัธมิตรในระยะยาว 
กาวทันการเปลี่ยนแปลง เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพ 

ของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชกิ 



 

 

บทท่ี 4 
แนวทางการขยายผลเครือขายคุณคา 

 

  ในบทนี้จะเปนเรื่องของการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเครือขายที่เปน
ผลลัพธจากการดําเนินงานของชุดโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด และการขยาย
ผลการเชื่อมโยงเครือขายในหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ที่ทีมประสานงานกลางไดดําเนินการใน
ชวงเวลาการวิจัยระยะเตรียมการ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นแนวทางการขยายผลเครือขายคุณคาและโจทยวิจัยในระยะ
ตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1  กิจกรรมการหนุนเสริมและการขับเคล่ือนการดําเนินการเครือขายของทมีประสานงานกลาง 
  การหนุนเสริมการดําเนินการของทีมประสานงานกลาง มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อกอใหเกิด
พัฒนาการการดําเนินงานเครือขายในทิศทางที่จะสรางประโยชนแกภาคีเครือขายและสมาชิก ตลอดจนให
เกิดผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมความรวมมือในวงกวาง ดังนั้นในชวงเวลาของ
การเตรียมการเพื่อขยายผลการวิจัยในระยะที่ 3 นั้น ทีมประสานงานกลางจึงเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางแกนนําเครือขายในกลุมที่มีศักยภาพ และหนวยงานที่อยูในขายที่จะเขารวมเปนภาคีเครือขายในระยะ
ตอไป ซ่ึงจะเปนเรื่องของการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานสําหรับสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อการยกระดับของ
เครือขายไปสูประชาคมในระดับตาง ๆ ใหกวางขวางขึ้น โดยมีกิจกรรมการติดตามและขับเคลื่อนเครือขาย
ทั้งสิ้น 19 คร้ัง มีแกนนําเครือขายและกลุมผูสนใจเขารวมเปนภาคีเครือขายทั้งสิ้น 2,218 คน ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 กจิกรรมการติดตามและขับเคลื่อนเครือขายของทีมประสานงานกลางในระยะเตรียมการเพื่อ
ขยายผลชวง ม.ค. – ก.ย. 50 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อเครือขาย 
ที่ไดรับการติดตาม 

ว.ด.ป. กลุมเปาหมายที่เขารวมเวท ี
แนวทางการขยายผล
เครือขายระยะตอไป 

หนวยงานพันธมิตร 
ที่จะเขารวม 

12 ม.ค.50 ผูบริหารธ.ก.ส. ท่ีเกี่ยวของ 10 คน 
17 เม.ย.50 ชาวนาคุณธรรม 105 คน 
29 พ.ค.50 พันธมิตรธุรกิจ/สื่อมวลชน 30 คน  

1 ขาวคุณธรรม 

27 ก.ค. 50 
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ/ชาวนา

คุณธรรม 98 คน 

การตอยอดเครือขายขาว
คุณธรรมในตลาด

ตางประเทศเพื่อคนหา
ตัวแบบระบบการผลิต
และการคาที่เปนธรรม 

ชสท.-เดอะมอลล
กรุป-เอเบสท-

INDACA-JCCU 
ประเทศญี่ปุน 

30 ม.ค. 50 สสท. 30 คน 

20 ม.ค.50 

ตัวแทนสหกรณทุกประเภท/
หนวยงานราชการ/ตัวแทนองคกร
ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา/
หอการคา/NGOs 102 คน 

1 ก.พ. 50 กตส. 26 คน 
14 ก.พ. 50 กสส. 49 คน 
21 ก.พ. 50 คณะทํางานรวมฯ 40 คน 
27 ก.พ.50 คณะทํางานรวมฯ 29 คน  

8 มี.ค.50 

ตัวแทนสหกรณทุกประเภท/
หนวยงานราชการ/ตัวแทนองคกร
ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา/
หอการคา/NGOs 690 คน 

9 พ.ค.50 คณะอนุกรรมการยกรางฯ 14 คน 

2 เครือขายนักวิจัย/
เครือขายคลังสมอง

ดานสหกรณ 

15 มิ.ย.50 คพช. 70 คน 

เครือขายนักวิจัยและ
เครือขายคลังสมองเพื่อ
การขับเคลื่อนพันธ
กิจการพัฒนาระบบ
สหกรณท่ีมีคุณคาตาม

ยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-

2554) 

คพช.-กสส.-
ขบวนการสหกรณ 

3 
เครือขายสหกรณ 

จ.จันทบุรี 
20 เม.ย.50 สกก.จันทบุรี 35 คน เครือขายผลไม 

สกก.เมืองขลุง จก.-
กลุมตลาดไท-สี่มุม

เมือง-สถาบันการศึกษา
ตาง ๆ 

26 ก.ค. 50 แกนนําธนาคารหมูบานฯ 9 คน 4 เครือขายเรียนรู
ธนาคารหมูบานฯ 12-13 ก.ย. 

50 
แกนนําธนาคารหมูบานฯ 30 คน 

เครือขายเรียนรูธนาคาร
หมูบานฯ 

แกนนํา 
ธนาคารหมูบานฯ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อเครือขาย 
ที่ไดรับการติดตาม 

ว.ด.ป. กลุมเปาหมายที่เขารวมเวท ี
แนวทางการขยายผล
เครือขายระยะตอไป 

หนวยงานพันธมิตร 
ที่จะเขารวม 

2-3 พ.ค. 50 นักวิจัยชุดโครงการ 36 จังหวัด 45 คน 
3-4 ส.ค. 50 นักวิจัยชุดโครงการ 36 จังหวัด 29 คน 

23-25 ก.ย. 
50 

นักวิจัยชุดโครงการ 36 จังหวัด/
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนํากลุม  49 คน 

เครือขายนักวิจัยเพ่ือการ
ขับเคลื่อนพันธกิจดาน
วิชาการและการพัฒนา
ความรวมมือในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก 

ACCU-CO-OP 
College-INDACA 

etc. 

18 มิ.ย. 50 
สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  

5 คน 
เครือขายสหกรณนิคม

เชิงคุณคา 
สวนจัดนิคมสหกรณ 

กสส. 

26 ส.ค.50 
ผอ./หัวหนานิคมสหกรณท่ัว

ประเทศ 120 คน 

11 ก.ย. 50 
หัวหนานิคมสหกรณ / นักวิชาการ

สหกรณ 21 คน 

เครือขายสหกรณนิคม
เชิงคุณคา 

สวนจัดนิคมสหกรณ 
กสส. 

10 ก.ย. 50 กรรมการหมูบาน 18 คน 
20 ก.ย. 50 กรรมการหมูบาน 33 คน 

ตัวแบบหมูบานเชิง
คุณคา จ.จันทบุรี 

ผูวาราชการจังหวัด
จันทบุรี 

6 ส.ค. 50 ทีมที่ปรึกษา 3 คน 
7,22 ส.ค. 50 กรรมการ/ฝายจัดการ สกก.  

120 คน 
10 ก.ย. 50 ประธานสกก.ขลุง จก.  
15 ก.ย. 50 กรรมการ/ฝายจัดการสกก.บานตา

ขุน จก. 25 คน 

5 เครือขายนักวิจัย 

30 ก.ย. 50 กรรมการ/ฝายจัดการสกก.ขาณุ 
วรลักษณบุรี จก. 34  คน 

สหกรณการเกษตร
ตนแบบเชิงคุณคา 

ธ.ก.ส. 

6 เครือขายคุณคา
พิษณุโลก 

30 พ.ค. 50 ธ.ก.ส./สกต./ผูนํากลุม/นักวิจัยทีม
พิษณุโลก 48 คน 

ตัวแบบเครือขายคุณคา
เชิงบูรณาการในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก 

ธ.ก.ส./ขบวนการ
สหกรณ/ผูวาราชการ

จังหวัด 
7 เครือขายสหกรณ  

จ.นครศรีธรรมราช 
18 ส.ค. 50 แกนนําเครือขาย  76 คน เครือขายคุณคาเชงิบูรณา

การในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ม.ราชภัฎนครศรีฯ/
ขบวนการสหกรณใน

จังหวัด 
8 เครือขายรวมซื้อ  

จ.ตราด 
27-28 มิ.ย. 

50 
พระสงฆ 23 รูป / นักวิจัย / 

นักวิชาการ 21 คน 
เครือขายพระสงฆกับ
การพัฒนาสหกรณ 

เครือขายพระสงฆท่ี
เปนพระนักปฏิบัติ 

9 KU Outlet Center 11 ก.ย. 50 ผูบริหารตลาดไท 2 คน เครือขายกระจายสินคา A-Best Company 

18 ก.ค.50 
Mr.Ranjith  Heltiarachchi จาก 

ACCU 5 คน 

เครือขายวิชาการใน
ระดับภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก 
ACCU 

10 เครือขายคลังสมอง
ดานสหกรณ 

29 ส.ค.-1 
ก.ย. 50 

กรรมการ/ผูจัดการ สกก.,สอ.ฯลฯ 
37 คน 

เครือขายนักสหกรณท่ีมี
คุณคา 

ขบวนการสหกรณ 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อเครือขาย 
ที่ไดรับการติดตาม 

ว.ด.ป. กลุมเปาหมายที่เขารวมเวท ี
แนวทางการขยายผล
เครือขายระยะตอไป 

หนวยงานพันธมิตร 
ที่จะเขารวม 

  17 ก.ย. 50 ผูทรงคุณวุฒิ 10 คน 
ศูนยสารสนเทศดาน
สหกรณและหลกัสูตร
นักสหกรณท่ีมีคุณคา 

ผูทรงคุณวุฒิ 

9 ก.ค. 50 
คณะทํางานจัดตั้งเครือขายสตรี  

12 คน 
เครือขายสตรีสหกรณ ชสอ. 

11 เครือขายวิชาการ 
กตส.-ชสอ.- 
สว.สก. 

3 -10 มี.ค. 50 ผูตรวจสอบกิจการสอ./สค. 
เครือขายผูตรวจสอบ

กิจการอยางผูชํานาญการ 
กตส.-ชสอ. 

19 มิ.ย. 50 ผูนํากลุม 17 คน 12 เครือขายทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ จ.พังงา 23-25 ก.ย. 

50 
นักวิจัยชุดโครงการ 36 จังหวัด/

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนํากลุม  
49 คน 

เครือขายทองเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษ 

สหกรณจังหวัดพังงา/
กลุมโฮมสเตย จ.พังงา 

13 เครือขายสหกรณ
การเกษตร 
 จ.รอยเอ็ด 

(ตอยอดจากแคนดู
โมเดล) 

28 ก.ค. 50 ฝายจัดการสหกรณ 3 สหกรณ 
(สกก.เกษตรวิสัย จก.,สกก.โพน
ทอง จก., สกก.สุวรรณภูมิ จก.)  

14 คน 

เครือขายคุณคาขาวหอม
มะลิไทย (การเชื่อมโยง

หวงโซอุปทาน) 

สกก.เกษตรวิสัย 
จํากัด 

รวมกิจกรรมการจัดเวทีท้ังสิ้น 41 ครั้ง มีผูเขารวมในเวที จํานวน      2,218      คน 

 
4.2 กรอบแนวทางการขยายผลเครือขายคณุคา 
  4.2.1 แนวทางการขยายผลเครือขายคุณคา 
 ชวงเวลาการดําเนินการของทีมประสานงานกลางในระยะเตรียมการ ระหวาง 
มกราคม 2550-กันยายน 2550 ภายใตกรอบแนวทางการดําเนินงาน 3 แนวทาง 
  แนวทางแรก :  การขยายผลเครือขายที่จะพฒันาเปนตนแบบเครือขายคุณคาเชิงพื้นที่  
    ในแนวทางนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะขยายผลการดําเนินงานของเครือขาย
ในเชิงพื้นที่ โดยการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายจากที่เกิดขึ้นในชวงการดําเนินงาน 1 ปที่ผานมา เพื่อให
เห็นตัวแบบสําคัญของการสรางวงสัมพันธเชิงคุณคา ระหวางสหกรณ และกลุม/องคกร ที่สนใจเขารวมเปน
ภาคีเครือขาย ซ่ึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการดังกลาว ยอมจะเปนไปในทิศทางของการสรางคุณคาใน
เชิงพื้นที่ ซ่ึงจะสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
 

  แนวทางที่สอง :  การตอยอดเครือขาย ที่จะพัฒนาเปนตนแบบเครือขายคุณคาตามหวงโซ
อุปทานสินคาและบริการของเครือขาย 
    ในแนวทางนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะยกระดับการดําเนินงานของ
เครือขายจากการสรางคุณคาแกภาคีในการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมในระดับตนน้ํา (Up stream) ไปสูธุรกิจ
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หรือกิจกรรมในระดับกลางน้ํา (Middle stream) และปลายน้ํา (Down stream) ในที่สุด ซ่ึงจะกอใหเกิดคุณคา
แผขยายไปในวงกวาง ซ่ึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการดังกลาว จะชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม 
(social-economy) และระบบตลาดใหเขาสูความเที่ยงธรรม (Fair-Trade) ที่จะชวยใหบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาประเทศ ในเรื่องการกระจายรายไดอยางเปนธรรมในที่สุด 
 

  แนวทางที่สาม :  การตอยอดเครือขายเชิงระบบและทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา  
    ในแนวทางนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะสรางทุนมนุษยเชิงคุณคา และทุน
สารสนเทศเชิงคุณคา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึงจะเปนไปในทิศทางของ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ของประเทศ  
 

  4.2.2 แนวทางการหนุนเสริมเครือขายของชุดโครงการวจัิย 
 ขอสรุปที่ไดจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ช้ีใหเห็นวา แนวทางการสนับสนุน
เครือขายที่จะกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนของเครือขาย มีรายละเอียดดังนี้  

1. การพฒันาชดุความรู / กระบวนการสรางคณุคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. การพัฒนาชุดความรูและตัวแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปสูสหกรณที่มีคุณคา 
3. การสรางตัวแบบผูนําสหกรณที่มีคุณคาและการเผยแพร 
4. การผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อการเผยแพรชุดความรูคุณคาสหกรณ 
5. การหนุนเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในหมูนักวจิัย-ผูนําสหกรณทีเ่ปนภาคีเครือขาย 
6. การพัฒนาทีมงานสําหรับกระบวนการสรางคุณคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยสารสนเทศสหกรณเพื่อการเผยแพรและสรางความ

เขาใจ 
8. จัดทํา “วารสารสหกรณ” เพื่อการเผยแพรสารสนเทศและชุดความรูดานการวจิัย

และพัฒนาการเครือขายคุณคา 
9. การพัฒนาผูนาํสหกรณที่มีคณุคาอยางเปนกระบวนการภายใตภาคีพันธมิตร 
10. การตอยอดขยายผลเครือขายที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice)  
11. การขยายผลการเชื่อมโยงเครือขายภายใตหวงโซอุปทาน 
12. การพัฒนาเครอืขายคุณคาทีก่อใหเกิดระบบการผลิตและการคาอยางเปนธรรม 
13. การพัฒนาเครอืขายคุณคาดานสวัสดิการของระบบสหกรณโดยรวม 
14. การพัฒนาเครอืขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา เพื่อบูรณาการชีวิตความเปนอยูที่

คํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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  4.2.3 ขอเสนอสําหรับเครือขายท่ีควรดําเนนิการในระยะตอไป 
 จากกรอบแนวทางการหนุนเสริมเครือขายคุณคา และความสนใจเขารวมพัฒนา
เครือขายของหนวยงานพันธมิตร จึงไดขอสรุปสําคัญ การตอยอดและขยายผลเครือขายทั้งสิ้น 27 โครงการ 
ดังรูปที่ 4.1 และตารางที่ 4.2  

 
 

รูปท่ี 4.1 ขอเสนอสําหรับการตอยอดขยายผลเครือขายกับหนวยงานพนัธมิตร สําหรับการดําเนนิงาน 
 ในระยะที่ 3 ชุดโครงการวิจยั 
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ตารางที่ 4.2 เครือขายที่อยูในขายไดรับการตอยอดงานวิจยัในระยะที่ 3  
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเครือขาย จังหวัด แนวทางการขยาย
เครือขาย 

หัวหนาทีมวิจัย/หนวยงาน
พันธมิตรหลัก 

1 เครือขายโซนอําเภอขลุง จันทบุรี เครือขายผลไม อ.อรรธิกา/สกก.ขลุง 
2 เครือขายสัจจะสะสม

ทรัพย 
ตราด เครือขายพระสงฆกับ

การพัฒนาสหกรณ 
ดร.ทิพวรรณ  สีจันทร/ 

คุณธเนศ 
3 เครือขายสหกรณตําบล

เขาขาว 
นครศรี 
ธรรมราช 

เครือขายคุณคา  
จ.นครศรีธรรมราช 
(เครือขายบูรณาการ) 

ผศ.ยินดี  เจาแกว/ 
ม.ราชภัฎนครศรีฯ 

4 เครือขายบูโดสันติสุข ปตตาน ี เครือขายคุณคา...
สมานฉันท 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต 

คุณนอรดีน  เจะแล 

5 เครือขายโฮมสเตย พังงา เครือขายทองเที่ยว
ชุมชนเชิงอนุรักษ 

คุณนารถพงศ  สุนทรนนท 

6 เครือขายยางพารา พัทลุง เครือขายยางพารา
ภาคใต 

ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

7 เครือขายคุณคา พิษณุโลก เครือขายรวมซื้อ-รวม
ขาย 

ผอ.วิรัช / สกต.พิษณุโลก 

8 เครือขายทองเที่ยวอันดา
มัน 

ภูเก็ต ศูนยเรียนรูเครือขาย
ทองเที่ยว 

คุณพรหมโชต ิ/  
ทีมมุกอันดา/สว.สก. 

9 เครือขายสหกรณ
การเกษตร 

รอยเอ็ด เครือขายขาวหอมมะลิ ผจก.บุญเกิด/ 
สกก.เกษตรวจิัย 

10 เครือขายคุณคาขาว
คุณธรรม 

ยโสธร เครือขายขาวคณุธรรม 
สูสากล 

คุณนิคม /  
มูลนิธิธรรมะรวมใจ 

11 เครือขายนักวจิัย สวนกลาง เครือขายนักวจิัยเชิง
คุณคา 

สว.สก. 

12 เครือขายสารสนเทศ
สหกรณ 

สวนกลาง เครือขายสารสนเทศ
สหกรณ 

สว.สก. 

13 เครือขายสินคาชุมชน สวนกลาง เครือขายสินคาชุมชน สว.สก. 
14 เครือขายพระสงฆกับการ

พัฒนาสหกรณ 
สวนกลาง เครือขายพระสงฆกับ

การพัฒนาสหกรณ 
สว.สก. 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อเครือขาย จังหวัด แนวทางการขยายเครือขาย หัวหนาทีมวิจัย/
หนวยงานพันธมิตรหลัก 

15 เครือขายยุวชนสหกรณ สวนกลาง เครือขายยุวชนสหกรณ รามจิตติ/
สถาบันการศึกษา/

สหกรณ 
16 เครือขายคลังสมองดาน

สหกรณ 
สวนกลาง เครือขายคลังสมองดาน

สหกรณ 
สว.สก. 

17 เครือขายมันสําปะหลัง สวนกลาง เครือขายมันสําปะหลัง อ.ธวิช 
18 เครือขายกระจายสินคา สวนกลาง เครือขายกระจายสินคา สว.สก./ชมรมผจก.

สหกรณการเกษตร 
19 เครือขายสหกรณนิคม สวนกลาง เครือขายการใชประโยชนทีด่ิน

ดานเกษตรอยางบูรณาการ 
สว.สก./สวนจดันิคม

สหกรณ 
20 เครือขายคุณคาไทย-ลาว สวนกลาง เครือขายคุณคาไทย-ลาว สว.สก. 

 
 4.2.4 บทสรุป 
  ภายหลังไดจัดใหมีเวทีคุยงานการขยายผล ระหวางผูอํานวยการฝาย 4 (ดร.สีลาภรณ  
บัวสาย) ผูประสานงานกลางและทีมผูทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 25 กันยายน 2550 ที่จังหวัดพังงา และวันที่ 28 
กันยายน 2550 ที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีขอสรุปที่จะดําเนินการชุด
โครงการวิจัยในระยะที่ 3 ใหขยายเวลาการดําเนินการของทีมประสานงานกลาง ไปอีก 6 เดือน เพื่อ
สังเคราะหโจทยวิจัยตามกรอบคิดกรอบการทํางาน และผลลัพธที่คาดหวังในรูปที่ 4.2 , 4.3 และ 4.4  
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รูปที่ 4.2 กรอบแนวทางสําหรับกระบวนการวิจัยในระยะที่ 3 ของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ 
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หมายเหตุ : กรอบงานการพัฒนาโจทยวิจัยในระยะที่ 3 ใชงบประมาณสวนเหลือของระยะเตรียมการ 
   กรอบงาน        -        ใชงบประมาณชวงเดือน ม.ค. 51 
   กรอบงาน        -         ขอใชงบประมาณในชวงเดือน มี.ค. 51 
 
 

รูปท่ี 4.3 กรอบการทํางานของทีมประสานงานกลางในระยะขยายเวลา 6 เดือน (ต.ค.50 – มี.ค.51) ของชุด
โครงการวิจัยดานสหกรณ 

 
 
 
 
 
 

1 10 
11 14 
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คําแนะนําที่ปรึกษา

 

 รูปท่ี 4.4  ผลลัพธที่คาดหวังในชวงขยายเวลาของทีมประสานงานกลาง (ระหวาง ต.ค. 50 – มี.ค.51)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
 

รายละเอียดการดําเนินการเครือขาย  
จากการติดตามของหัวหนาทีมวิจัย (เม.ย. 50) 
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ภาคผนวกที่ 1 : รายละเอยีด การดําเนนิการเครือขายจากการติดตามของทีมวิจยัทั้งสิ้น 22 จังหวดั 
 

มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

1.จังหวัดกระบี่ 

1.1 
เครือขายชุมนมุสหกรณชาวสวนปาลม
น้ํามันจังหวดักระบี ่

  รวบรวมวตัถุดบิ แปรรูป การตลาด 

1.2 เครือขายการเงนิตําบลเขาดิน   
บริหารจัดการดานการเงนิของแตละ
กลุมออมทรัพยในแตละหมูบาน 

1.3 เครือขายฟนฟชุูมชนผูประสบภัยสึนาม ิ   
กลุมเครดิตยูเนี่ยน ระดมทนุ บริหาร
สินเชื่อ 

1.4 
เครือขายขบวนการกลุม องคกรตําบลนา
เหนือ 

  
กลุมการเงินในชุมชน ฐานขอมูล ระบบ
การจัดการ 

1.5 เครือขายชุมชนเขมแข็ง ตําบลเขาคราม   
บริหารเครือขายในทกุระบบ เชน ดาน
เงินทุน  การผลิต การตลาด 

1.6 กลุมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบานทุง   ผลิตเครื่องแกง ,กลุมออมทรัพย 

2.จังหวัดจันทบุรี 

2.1 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรจนัทบุรีกับ
สหกรณสมาชกิ 15 สหกรณ 

  ปุย ยา เงนิทุน 

2.2 
สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับ
สหกรณเครดติยูเนีย่นอําเภอขลุง 

  เงินฝาก เงินกู 

2.3 
สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับ 
สหกรณการเกษตรเขาสมิง,มะขาม ,นา
ยายอาม, คิชกฏู 

  เงินฝาก ผลไม 

2.4 
สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับ 
อบต.เทศบาล 

  เร่ืองของธุรกิจน้ํามัน 

2.5 
สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับ
เทศบาลเมืองขลุง 

  
สงเสริมสินคาคุณภาพ จัดงานของดี
เมืองขลุง 

2.6 
สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับ
หางรานตางๆ 

  
การขายสินคากับหางสรรพสินคา และ
ใหเครดิตน้ํามนักับบริษัทขายสงสินคา 
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มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

3.จังหวัดชลบรีุ 

3.1 เครือขายจักสาน   มีการจัดทําโครงการขยายกลุมอาชีพ 

3.2 เครือขายโคนม   มีการขยายพืน้ที่เครือขาย 

3.3 เครือขายยางพารา   มีการขยายพืน้ที่เครือขาย 

4.จังหวัดตราด 

 เครือขายสัจจะสะสมทรัพย   

มีการรวมตัวของกลุมสมาชิกแตละ
หมูบานเพื่อส่ังซื้อสินคาที่ศูนยเครือขาย
สัจจะสะสมทรัพย จังหวัดตราด ณ วดั
ไผลอม ในวันที่ 15 ของทุกเดือน ธุรกิจ
รวมซื้อมีการขยายตวัอยางเหน็ไดชัด มี
สินคาหลากหลายมากขึ้นกวาเดิม 
สมาชิกมีความตองการปริมาณสินคา
เพิ่มมากขึ้น มหีนวยงานภาครัฐเขามา
สนับสนุน สมาชิกกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยใหความสําคญัในการออมวันละ
บาทมาก มีการขยายเครือขายโดยมีพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต และคณะไปยัง
หมูบานตางๆ ที่มีการจัดตั้งกลุมสัจจะ
สะสมทรัพย ทําใหการออมวันละบาท
ขยายตวัมากขึน้ สวนราชการเห็น
ความกาวหนาเขามารวมสนบัสนุน 

5.จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.1 
กลุมสัจจะสะสมทรัพย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  - 

5.2 
สหกรณตําบลเฉลิมพระเกยีรติ      
ตําบลเขาขาว  อําเภอทุงสง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

  - 
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มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

5.3 
ผลิตภัณฑชุมชนเมืองนคร จังหวดั
นครศรีธรรมราช 

  - 

6.จังหวัดนครนายก 

6.1 ศรีจุฬาโมเดล   ชุมชนศรีจุฬาเดินเครื่องเก็บสูบ 

6.2 กองทุนสวัสดกิารชุมชน   - 

6.3 
เครือขายกลุมวิสาหกจิชุมชน จังหวัด
นครนายก 

  
ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ เปนแกน
ขับเคลื่อน 

7.จังหวัดหนองคาย 

 
เครือขายกลุม/องคกร/สหกรณจังหวัด
หนองคาย 

  

มีการประชุมคณะกรรมการเครือขาย
ทุกเดือน เพื่อเพิ่ม/ขยาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และกิจกรรมเชื่อมโยงภายใน
เครือขาย รวมทั้งสรางความเขาใจกับ
หัวหนากลุม /องคกร /สหกรณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม  ตามวาระการดํารง
ตําแหนง (และการระดมทุนของ
เครือขาย) 

8.จังหวัดหนองบัวลําภ ู

 เครือขายรวบรวมขาว   

1.จัดหาเงนิทนุหมุนเวยีนในการ
รวบรวมขาว 
2.จัดหาอุปกรณเพื่อการรวบรวมขาว 
3.รวบรวมขาว 

9.จังหวัดพังงา 

9.1 Home Stay พังงา   สัมมนาพัฒนาเครือขาย 

9.2 ปุยพังงา   ขายปุยแกเครอืขายสมาชิก 

9.3 ตลาดผลไมพังงา   เตรียมการรวบรวมผลไมฤดูกาล ป 50 
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มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

10.จังหวัดพัทลุง 

10.1 ชมรมวิสาหกจิชุมชน จังหวดัพัทลุง   
มีการประชุมจดัรางขอบงัคับชมรม และ
กําลังดาํเนนิการจดทะเบยีนจดัตั้งชมรม 

10.2 ชุมนุม สกย. จาํกัด   ประชุมจัดรางขอบังคับชุมนุมฯ 

10.3 
อาหารสัตว สหกรณการเกษตรปากพยูน 
จํากัด 

  สหกรณรวมตวัซ้ืออาหารสัตว 

11.จังหวัดสตลู 

11.1 กลุมรับซื้อน้ํายางควนกาหลง   รวมตัวขายน้ํายางสด 

11.2 กลุมรับซื้อน้ํายางสด ระง ู   รวมตัวขายน้ํายางสด 

11.3 สกย.ควนโพธิ ์   
ตลาดกลางรับซื้อยางแผน และ
กําลังขยายโครงการเปนตลาดกลางยาง
เฉลิมพระเกยีรติ 

11.4 
เครือขายปุย ชุมนุมสหกรณการเกษตร 
จ.สตูล 

  รวมตัวจดัซื้อปุย 

12.จังหวัดพิษณุโลก 

1 วัสดุอุปกรณการเกษตร   
มีการจัดตั้งกลุมวิสาหกจิชุมชนจํานวน 
241 กลุม 

2 ขาวโพด   มีการรวบรวมผลผลิตได 53,000 ตัน 

3 ขาวเปลือก   
มีการจัดทําขาวประกนัราคาระหวาง
สมาชิกกับสหกรณ 

4 โค-กระบือ   
มีการจัดตั้งตลาดโค-กระบือ และธ.ก.ส.
ใหสินเชื่อ 

5 สุกร   

สมาชิกจัดตั้งกลุมผูเล้ียง 9 กลุม โดยแต
ละกลุมจะประชุมไตรมาศละ 1 คร้ัง 
โดยคาใชจายแตละกลุมจะชวยกันจาย
กลุมละ 1,000  บาท และสมาชิกจะให
สหกรณเปนผูจัดหาอาหารสัตว 
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มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

13.จังหวัดภูเก็ต 

13.1 
การสรางเครือขายวิสาหกิจชมุชน
ตําบลราไวย อําเภอเมือง 

  

ขยายเครือขายกลุมอาชีพ ไปสูวิสาหกิจ
การออมทรัพยอัลอามานะฮ 7 หมูบาน 
สมาชิก 172 คน ทุน 70,500 บาท และ
ไดใหยืมทุนไปทําประมงพืน้บาน 

13.2 
การสรางเครือขาย ขบวนการพันธมิตร 
สหกรณบริการรถยนตภูเกต็ 

  

1.ขยายชองทางการใหบริการรถยนต 
บริการจากทาอากาศยานภูเกต็ไปยัง
โรงแรมทั่วเกาะภูเก็ต และจังหวัด
ใกลเคียงจาํนวน 150 คัน 
2.เจรจาความรวมมือกับธุรกจิรถลีมูซีน 
เมืองเพริสท ประเทศออสเตรเลีย ใน
การสรางมาตรฐานการบริการ
ประทับใจ 

13.3 
เครือขายการตลาดผลิตภัณฑ OTOP 
ภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง 

  
สรางชองทางการตลาด พรอมการสาธิต
การออกแบบผลิตภัณฑสูกลุมเปาหมาย 
นักทองเที่ยวในโรงแรมและหางราน 

13.4 
เครือขายชุมชนทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อาวภูเก็ต 

  
สรางเครือขายหมูบานทองเที่ยว 10 
หมูบาน และ Home stay 25 หลัง 
รวมกับเกาะยาว จังหวัดพังงา 

13.5 
เครือขายความรวมมือสวนราชการ 
และภาคเอกชนในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ จ.ภูเก็ต 

  

รวมกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
สหกรณจังหวดั วิทยาลัยอาชวีศึกษา 
และภาคเอกชน พัฒนาชุมชนสหกรณ 
และหลักสูตรทองถ่ินเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวของสถานศึกษาและชุมชน 

14.จังหวัดยโสธร 

14.1 กลุมการเกษตร   

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
จังหวดั เพื่อแนะนํา พัฒนาจดุดอย
เครือขาย แลกเปลี่ยนสินคา เชน รับซื้อ
ขาว ปุย 



 

 29 

มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

14.2 กลุมอาชีพ   
1.ศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน 
2.เชิญวิทยากรมาใหความรู การพัฒนา
รูปแบบและความคิดสรางสรรค 

14.3 กลุมอนุรักษ   
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ 

14.4 กลุมการเงิน   
มีการศึกษาดูงานและประชมุรวมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนของบอรดบริหารกลุม 

15.จังหวัดราชบุรี 
15.1 เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย   มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะๆ 
15.2 เครือขายการผลิตทางการเกษตร   จัดทําปุยอินทรีย /ศึกษาดูงาน 
15.3 เครือขายการเรียนรู   มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะๆ 

16.จังหวัดสมทุรสงคราม 

 
ศูนยสงเสริมธุรกิจเครือขายภาคเอกชน
สมุทรสงคราม 

  อยูระหวางจดัทําแผนของเครือขาย 

17.จังหวัดอุดรธานี 

17.1 เครือขายการเรียนรู   
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนือ่งเปน
ประจําทุกเดือน 

17.2 เครือขายอาหารสัตว   รวบรวมผลผลิต ซ้ือ-ขาย 
17.3 เครือขายขาวเปลือก   รวมตัวกันตอรองเพื่อขาย 
17.4 เครือขายน้ําตาลทราย    
17.5 เครือขายขาวเปลือก-ขาวสาร   เชื่อมโยงการผลิต 
17.6 เครือขายปุยเคมี   รวมกันซื้อ 

18.จังหวัดอํานาจเจริญ 

18.1 เครือขายประชาสังคม ต.นาผือ   
การดําเนนิกิจกรรมตามปกติตามตน
ทุนเดิม 

18.2 เครือขายพระสงฆ   การแลกเปลี่ยนเรียนรูและหนุนเสริม 
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มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

19.จังหวัดปตตาน ี

19.1 เครือขายบูโดสันติสุข อ.กระพอ   

มีภาคีเครือขายเพิ่มขึ้น (ศูนยคัดแยก
ลองกองของอําเภอ 2 แหง) /บรรจุวาระ
การดําเนนิงานเครือขายในวาระการ
ประชุมประจําเดือนของสหกรณแมขาย 
/ขยายผลรวมจดัหาสินคากับภาคี
เครือขาย เพื่อลดตนทุนการจัดการ ฝาก
เงินปลอดดอกเบี้ย  

19.2 เครือขายสหกรณลุมน้ําสายบุรี   รวมกันจัดหาสินคา 

19.3 เครือขายสหกรณปตตาน ี   รวบรวมสินคา/ผลิตภัณฑ 

19.4 เครือขายรักษถ่ินเขาตูม    

19.5 เครือขายเครื่องแตงกายมุสลิม   
กําหนดเปาหมายการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ/ขยายผลรวบรวมสินคา/
ผลิตภัณฑ 

20.จังหวัดนครสวรรค 

20.1 ขาวปลอดสารพิษ   หวยน้ําหอม อ.ลาดยาว /ยังขาดเงินทุน 

20.2 มะมวงกวนเสนแกว   ที่ ต.หัวดง อ.เกาเล้ียว /ยังขาดเงินทุน 

20.3 สบูแปรรูปสมุนไพร 
 

 
กลุมบางประมง อ.โกรกพระ   
/ยังขาดเงนิทุน 

20.4 ตัดเย็บเสื้อผา   อ.แมวงก  กลุมยังขาดเงินทนุ 

20.5 น้ํามะพราว น้าํมะนาวแปรรปู 
 

 
บานปงสวรรค อ.ชุมตาบง  
/ยังขาดเงนิทุน 

20.6 ดอกไมจนัทน 
 

 
บานเขากอง อ.พยุหะคีรี  
/ยังขาดเงนิทุน 

20.7 กลุมตะเกยีงไฟฟา กะลามะพราว   อ.หนองบัว /ยงัขาดเงินทุน 

20.8 น้ําปลาตราบึงหลวง   บานเกรียงไกร อ.เมือง /ยังขาดเงินทุน 

20.9 แชมพูดอกอัญชัญ 
 

 
บานหนองพกิลุ  อ.ตากฟา 
/ยังขาดเงนิทุน 
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มีกิจกรรมการ
ดําเนินการ ลําดับท่ี ชื่อเครือขายจําแนกตามจังหวัด 

มี ไมมี 
รายละเอียดสําหรับการดําเนนิการ 

20.10 ทอผาบานเนินสาร   บานตากฟา อ.ไพสาลี /ยังขาดเงินทุน 

20.11 ตะเกยีงกะลา   ต.ลําพยนต อ.ตากฟา /ยังขาดเงินทุน 

20.12 แกะสลักไมมงคล   บานพยหุะ อ.พยุหะคีรี 

20.13 ผลิตภัณฑจากตาลโตนด   บานเกษไชย อ.ชุมแสง /ยังขาดเงินทุน 

21.จังหวัดรอยเอ็ด 

 
เครือขายสหกรณการเกษตร (แคนดู
โมเดล) 

 

 

ปจจุบันแกนนาํเครือขายคือสหกรณ
การเกษตรเกษตรวิสัย จํากดั ไดขยาย
เครือขายครอบคลุมในสหกรณ
การเกษตรอีก 8 แหง ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และเตรียมแผนที่
จะพัฒนาเครือขายขาวหอมมะลิกับ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

22. จังหวัดนนทบุรี 

 เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ 

 

 

เครือขายกลุมอาชีพสหกรณ ปจจุบันยัง
มีความรวมมือในการดําเนินการดาน
การตลาดและมีการดําเนนิการภายใต
โครงการจําหนายสินคาในเครือขาย
สหกรณในภูมภิาคอื่นๆ ดวย 

 
 ขอ 2 ขอแนะนําของหัวหนาทีมวิจยั เกีย่วกับการหนนุเสริมการดําเนนิการเครือขาย (เฉพาะกรณีเครือขายที่มี

คุณลักษณะทีจ่ะพัฒนาไปสูการดําเนนิการอยางตอเนื่องและเกดิคุณคาตอภาคีเครือขายและสมาชิก 
1.จังหวัดกระบี่ 

1) ควรใหเครือขายในแตละจังหวดั มีเวทพีบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ทั้ง
ดานการบริหารจัดการ และดานคุณคาของชุมชน 

2) ควรมีเคร่ืองมือที่เปนองคความรู ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานตางๆ เพื่อใหผูนํา
ชุมชนนําไปประยุกตใชประกอบกับประสบการณที่ตนเองมีอยูแลว เพื่อใหเครือขายเกิดความเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

3) ควรถอดบทเรียนที่เปนลักษณะเดน ในแตละจังหวดัเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกัน
และกัน 
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2. จังหวัดจันทบุรี 
  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด มกีารเชือ่มโยงเครือขายกับสหกรณการเกษตรเมือง

จันทบุรี  สหกรณการเกษตรมะขาม สหกรณการเกษตรทาใหม สหกรณการเกษตรโปงน้ํารอน เชื่อมโยงเรื่อง
เงินฝาก สหกรณการเกษตรเมืองขลุง นําเงินไปฝากกับ 4 สหกรณ  

  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
จันทบุรี (สกต.) เร่ืองสินคา สกต.จันทบุรี ขายสินคาใหกบัสมาชิก แตสมาชิก สกต.มารับสินคาที่ สหกรณ
การเกษตรเมืองขลุง จํากัด  

  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด (สกก.เมอืงขลุง) กับสหกรณเครดิตยเูนี่ยนในอําเภอขลุง 
โดย สกก.เมืองขลุงรับฝากเงินจาก สหกรณเครดิตยูเนีย่นเวฬุวนั ตรอกนองทรีทรัพย และสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนตางๆ กูเงินจากสหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด  

  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับสหกรณการเกษตรเขาสมิง จังหวดัตราด สหกรณ
การเกษตรมะขาม สหกรณการเกษตรนายายอาม สหกรณการเกษตรทาใหม สหกรณเขาคิชกูฏ เปนเครือขาย
ผลไมสงหางสรรพสินคาตางๆในประเทศ  

  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับ อบต.เทศบาลเมืองขลุง เปนเครือขายธุรกิจในการ
ขายน้ํามัน  โดยสหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด ใหเครดิต 1 เดือนกับ อบต.เทศบาล 

  สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด กับเทศบาลเมืองขลุง จัดการประกวดผลไมเพื่อสงเสริม
ผลไมใหมีคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคในประเทศ โดยใชพื้นที่สหกรณการเกษตรเมืองขลุง 
จํากัด จดังานของดีเมืองขลุง 

  ชุมนุมสหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จาํกัด กับสมาชกิชุมนุม 14 สหกรณ โดยการ
เชื่อมโยงเครือขายสินคา และเงินทนุกับสหกรณสมาชิก ดวยกันโดยชมุนุมเปนศนูยกลางเชื่อมโยงใหสมาชิก 

3. จังหวัดชลบรีุ 
  ไมมี 
4. จังหวัดตราด 
  ควรมีการทําวจิัยเพื่อใหเห็นถึงการพัฒนาเครือขายที่มีคุณคาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนาใหกับชุมชนทีม่ีบริบทคลายคลึงกันนี้ นําไปศึกษาแนวทางและพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปสูความ
พอเพียงตามแนวทฤษฎีของในหลวง 

5. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1) เครือขายกลุมสัจจะฯ การดําเนินงาน ถาทํากิจกรรมอยางตอเนื่องมีกจิกรรมหลายอยางทํา

เพื่อกลุมสมาชิก (1) การออมทรัพย (2) ฌาปนกิจสวัสดกิาร (3) ปุยอินทรียอัดเม็ด (4) น้ําดื่มขวด (5) การให
การศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงแกสมาชิกเกษตรกร ,กลุมองคกรจากหนวยงานตางๆ เชน กรมที่ดิน ,
กรมสงเสริมสหกรณ ,ธ.ก.ส. , พัฒนาชุมชน 
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  ปจจุบันมีการบริหารงานจัดการเครือขายอยางมีระบบ และเชื่อมโยงกบัองคกร คือ มีปรัชญา
วิสัยทัศน วัตถุประสงคภารกจิ โครงสรางหนาที่และคณะกรรมการเครือขายกลุมสัจจะที่ชัดเจน  

เปาหมาย การพัฒนาของเครือขายกลุมสัจจะฯ 
(1) เชื่อมโยงกลุมองคกรในระดับพืน้ที่ ระดับตําบล ตําบลทางิ้ว รวมกบัทุกหนวย 

กลุม องคกร (ลักษณะเครือขายพื้นที่เขาขาว) 
(2) พัฒนาสมาชิก กลุมของเครือขายใหมีความรู ความเขาใจ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง /

การมีคุณธรรมในการดําเนนิชีวิต ในครอบครัว กลุม เครือขายฯ 
(3) พัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมที่มีอยูเดิมใหดยีิ่งขึ้น 
(4) ประชาสัมพันธกิจกรรมของเครือขายฯ รวมกับองคกรอื่นๆในรูปแบบตางๆ  

2) เครือขายสหกรณเฉลิมพระเกยีรติตําบลเขาขาว  
จากผลการวิจยั ผสมกับการพัฒนาของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดการ

เชื่อมรอยกลุมองคกรตางๆ ในระดับตําบล ไดมีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน ทั้งสหกรณจดทะเบียน ,กลุมไมจด
ทะเบียนสหกรณ องคกรตางๆ รวมทั้ง อบต.เขาขาว มีรูปแบบเครือขายพื้นที่ระดับตําบลที่ชัดเจน 

ปจจุบัน กําลังทําขอมูลปญหาของกลุมและหมูบานเพิ่มเตมิ เพื่อทําแผนแมบท ตําบลมีแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนากลุมองคกร , หมูบาน  ,เครือขายสหกรณที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 1,3,5 
ป และพัฒนาเปนโครงการตาง ที่สําคัญๆ และตองปฏิบัติการกอนหลังรวมกับองคกรตางๆ ที่หนุนเสริม 
ปจจุบันมีคณะกรรมการเครือขายสวนใหญ เปนกรรมการของศูนยถายทอดเทคโนโลยเีกษตร ต.เขาขาว 

การขยายผลตอ   
(1) ทําแผนแมบท ทําวิสัยทัศน แผนกลยทุธ/ภารกจิของเครือขาย  จนถึงเปนโครงการ 
(2) การมีโครงสรางคณะกรรมการดําเนนิงานเครือขายที่ชัดเจน 
(3) ปฏิบัติการโครงการ/ติดตามผลและตัวช้ีวัด 
(4) การจดัเวทใีชการจัดการความรู 

3) เครือขายผลิตภัณฑชุมชนเมืองนคร 
  (1) มีการขับเคลื่อนดานการพัฒนาผลิตภณัฑในเครือขายเปนเครือขายผลิตภัณฑ 
 (2) หาตลาด 

(3) มีคณะกรรมการดําเนนิงาน และโครงสรางชัดเจน แตประชุมพบปะกันไดนอย 
ตองการจุดเชือ่มโยงประสานที่ชัดเจนมากกวานี้ กําลังพฒันาศูนยประสานงาน
ที่ชัดเจน มัน่คง  

 (4) พัฒนาผูนํากลุมของเครือขายผลิตภัณฑชุมชน 
 

6.จังหวัดนครนายก 
  การสรางผูนําทดแทน (การติดตามใหตอเนื่อง) จะมีผลใหเครือขายเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 
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7.จังหวัดหนองคาย 
  เนื่องจากความเปนเครือขาย มีลักษณะเปนองคกรในแนวนอน ดังนั้นการหนุนเสริมที่สําคัญ 

ควรใช “การประชุม” เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการเครือขาย การประชุมจะเปนเครื่องมือเปด
พื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการเครือขาย ทีมวิจัย ควรพยายามตั้งคําถาม เพื่อกระตุนใหเกิด
การรวมคิดและรวมแสวงหาทางเลือกที่ดีเปนการสรางกระบวนการเรียนรู สรางกิจกรรมและขยายกิจกรรม
เครือขายอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นทีมวิจัยควรตั้งคําถามและใชคําถามเพื่อกระตุน ใหกําลังใจ รวมทั้ง
สงเสริมการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย พยายามเสริมสรางภาวะผูนํา (Leadership) ให
เกิดขึ้นใหมอยางตอเนื่องดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูรับชวงงาน  /กิจกรรมเชื่อมโยงภายในเครือขายพัฒนา
อยางตอเนื่อง เกิดคุณคาตอภาคีเครือขาย ควรเนนบรรยากาศการใหความชวยเหลือ และชวยแกไขปญหาให
กลุม/องคกร /สหกรณที่เปนสมาชิกของเครือขาย ซ่ึงตองอาศัยการรอยเรียงน้ําใจรวมกัน เพื่อเกิดพลัง 

  ผูหนุนเสริมไมวาทีมวิจัย หรือหนวยงานภาครัฐ ที่มีหนาที่สงเสริมการดําเนินเครือขาย ควร
ใชความพยายาม (รวมทั้งความอดทน) อยาพยายาม “ช้ีหรือส่ังการ” แตควรเปนการกระตุนใหกําลังใจ เพื่อให
เกิดการ “รวมคิดรวมทํารวมประเมินและรวมรับประโยชน(ถามี)” ซ่ึงเกิดจากการประชุมรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนสําคัญ ซ่ึงในที่สุดจะชวยใหเกิดการเชื่อมโยงภายในเครือขายในระดับแนนแฟนมากยิ่งขึ้น (Highly 
integrated) และเครือขายนาจะมีความเขมแข็ง มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน โดยที่จุดแข็งของกลุม/องคกร/
สหกรณ หนึ่งจะไปชวยแกไขจุดออน ของอีกกลุม/องคกร/สหกรณ หนึ่งได ปจจุบันเครือขายกลุม/องคกร/
สหกรณ จังหวัดหนองคาย ทีมวิจัยพยายามดําเนินการในแนวทางนี้ 

8.จังหวัดหนองบัวลําภ ู
  การหนุนเสริมจากภายนอก (นักวจิัย , เจาหนาที่รัฐ ฯลฯ) 
  1) การประสานงาน เนื่องจากสมาชิกเครือขายยอมรับใหนักวจิัยเปนผูประสานงานหรอื

ประสานประโยชน 
  2) ความรู ที่เกีย่วของกับระเบียบหรือกตกิา หรือความรูทางธุรกิจ เชน การผลิต การตลาด 
  3) งบประมาณ ที่เพยีงพอและเอื้อในการทําธุรกิจ 
  4) โรงสี 
  5) ตลาดขาวสาร 
9.จังหวัดพังงา  :- 
10. จังหวัดพทัลุง :-  
11. จังหวัดสตลู :-  
12. จังหวัดพษิณุโลก  
  สนบัสนุนองคความรู สหกรณใหแก สกต. ซ่ึงเปนศูนยกลางเครือขาย เพือ่สนับสนุน

เครือขายสมาชิก ใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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13. จังหวัด ภูเก็ต 
1.การสรางเครือขายขบวนการวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย 

  ชุมชนตําบลราไวย ไดรับบทเรียนจากการสงเสริมกิจกรรมชุมชนของสวนราชการและ
องคกรพัฒนาเอกชนวา มีรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของหนวยงาน ทําใหไม
สามารถนํารูปแบบกิจกรรมมาเชื่อมโยงกันไดอยางยั่งยืน ชุมชนจึงไดประชุมหาแนวทางการเชื่อมโยง
เครือขายกิจกรรมในรูปของวิสาหกิจชุมชน โดยใหองคกรชุมชนที่เปนกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ กลุมประมง 
กลุมเลี้ยงผ้ึง กลุมบาติก กลุมปกดิ้น กลุมทําขนม กลุมสปามุสลิม และผูประกอบการรายยอยไดรวมตัวกัน
เปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวยและจัดตั้งกองทุนออมทรัพยอัลอามานะฮขึ้น เพื่อเปนแกนกลางใน
การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยไดเร่ิมเปดดําเนินการมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 
2549 ปจจุบันมีสมาชิก 172 ราย เงินทุนสัจจะสะสม 70,500 บาทและไดดําเนินกองทุนไปชวยเหลือประมง
พื้นบาน โดยจัดหาพันธุกุง และทําโฮมสเตยลอยน้ํา เพื่อเปนรูปแบบธุรกิจใหมในการใหบริการทองเที่ยว
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือขายออกไปสูการชุมชนใกลเคียง ในการสงเสริมความรูใหกับชุมชนเพื่อ
แกไขปญหายากจน โดยการเปดอบรมนวดสปามุสลิม การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวใหกับ
ชาวประมงในการใหบริการนักทองเที่ยว 

 แนวทางการหนุนเสริมการดําเนินงานเครือขายที่จะพัฒนาไปสูการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเกิด
คุณคาตอภาคีเครือขายและสมาชิก 

1) ควรมีการประสานเครือขายความรวมมือของสวนราชการและภาคเอกชนในรูป
ของทีมปฏิบัติงานภาคสนาม โดยออกเปนคําสั่งของจังหวัด เพื่อใหทุกหนวยงานไดมีรูปแบบ วิธีการบริหาร
จัดการและงบประมาณ และมีการติดตามประเมินผลงานรวมกัน 

2) ควรมีการประชุมสัมมนาเจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
และการแกไขปญหาความยากจน ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่เกิดความคิด ความรวมมือและ
มีความเขาใจกันในการปฏิบัติงานรวมกันแบบพันธมิตร เพื่อใหไดทั้งงานและน้ําใจระหวางกัน ผูบริหารสามารถ
ใหคุณความดีความชอบในการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ของตางหนวยงานได 

2. การสงเสริมเครือขายขบวนการสหกรณในเขตจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต มีการจัดตั้งและพัฒนาสหกรณ 6 ประเภท จํานวน 43 สหกรณ สมาชิกกวา 

20,000 คน เงินทุนกวา 400 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
โครงการแกไขปญหาความยากจน และหมูบาน/ชุมชนเศรษฐกิจแบบพอเพียงในหลายรูปแบบ แตการ
ดําเนินงานในรูปแบบของขบวนการสหกรณ ยังไมเกิดผล ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของระบบและรูปแบบ
การบริหารโครงการของหนวยงานตนสังกัดจากสวนกลางและภูมิภาค ทําใหบุคลากรของรัฐและทองถ่ิน 
ขาดความรู ความเขาใจในการสรางเครือขายขบวนการสหกรณที่เปนสาธารณะ ที่ทุกคนสามารถสัมผัสและ
จับตองรวมกันได นอกจากนี้ยังมีผลมาจากความยึดมั่นในหนวยงานและกิจกรรมที่ยึดถือปฏิบัติ ทําให
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ประชาชนเกิดความสับสนและขาดความตอเนื่อง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการฝกปฏิบัติงานและเรียนรูงานใน
หลายรูปแบบ ไดแก 

1) การสรางทีมวิทยากรกลาง โดยคัดเลือกบุคลากรในสวนราชการและองคปกครอง
สวนทองถ่ิน ที่มีความคิดที่จะแกไขและปฏิบัติงานรวมกัน มาสรางเปนทีม ครู ก เพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติงาน และการประสานงานรวมกันโดยกําหนดเปนปฏิทินการปฏิบัติงานใหทุกหนวยงานทุกระดับทราบ 

2) การสรางทีมปฏิบัติงานสนาม โดยคัดเลือกบุคลากรของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละทองที่ ปฏิบัติงานรวมกันโดยมีการกําหนดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมพัฒนาตาม
ขบวนการสหกรณรวมกัน โดยไมยึดติดกับหนวยงาน และมีการใหความดีความชอบในการปฏิบัติงาน
รวมกันได เพื่อเปนกําลังใจแกผูรวมงานทุกคน 

3) การสรางทีมวิทยากรชาวบาน โดยการคัดเลือกผูนําชุมชนที่มีความรู ความสามารถ
ในการเปนวิทยากรถายทอด และจัดกระบวนการกลุมเขารับการอบรมเปนทีมวิทยากรชาวบาน เพื่อให
ปฏิบัติงานรวมกันกับทีมปฏิบัติงานภาคสนามและภาคเอกชน โดยมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
และวัดความสําเร็จ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ และปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมตอไป 

 นอกจากนี้ ควรมีการนําผูนําชุมชนและผูนําขบวนการสหกรณไปรวมเรียนรูประสบการณกับ
เจาหนาที่ ในการพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนองคความรู เพื่อใหเกิดความคิดริเร่ิมและการปรับปรุงแกไข
จุดออน สรางจุดแข็งในการเสริมสรางพลังในการพัฒนาเครือขายขบวนการสหกรณใหสัมฤทธิผลภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

1) การคัดเลือกชุมชนและเครือขายสหกรณ โดยการจัดกระบวนการพัฒนากลุม/
ชุมชนตามวิถีสหกรณ โดยมีการวัดผลการพัฒนาและกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนชุมชนนํารองในการนํา
องคความรู ประสบการณ และกิจกรรมผลงานมาเผยแพรและถายทอดความสูชุมชนอื่น 

2) การนําเสนอผลงาน และกิจกรรมใหผูบังคับบัญชาทราบ และเปนรูปแบบสําคัญใน
การนําไปสูการปฏิรูปการพัฒนาขบวนการสหกรณในการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาไปสูชุมชน
เศรษฐกิจแบบพอเพียงของจังหวัดในที่สุด 

14.จังหวัดยโสธร 
ในการหนุนเสริมเครือขายเพื่อใหเกิดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวในอนาคตใหเปนและ

ยั่งยืนนั้น ควรมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
1. โครงการวิจัย ควรจะกําหนดใหตอเนื่องจากคราวที่แลวในลักษณะการติดตามประเมิน 

และแกปญหาในจุดดอย 
2. หนวยงานในระดับจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะรวมมือกันสงเสริมสนับสนุน

กลุมเครือขายอยางจริงจัง อาจจะกําหนดโครงการกิจกรรมการหนุนเสริม ของกลุมเปาหมายดังกลาว (กลุม
เครือขายทั้ง 4 กลุม) 
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3. ควรมีการกําหนดประชุมกลุมเครือขายทั้ง 4 กลุม โดยแยกการประชุมเปนกลุม ๆ 4 คร้ัง 
ทั้งนี้เพื่อติดตามความกาวหนาหรือสถานการณของกลุม เพื่อการกระตุนและหาแนวทางแกปญหาพัฒนา 

4. อยากใหหนวยงานที่รับผิดชอบ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับไดศึกษา และนํา
ผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง การพัฒนาสวนหนึ่งอยูในแผนงานโครงการปกติของ
หนวยงานอยูแลว 

15.จังหวัดราชบุรี 
มีเวทีหรือการเรียนรูที่มีผูชํานาญการเปนผูที่มีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ (เครือขายทั้ง 3 ที่

ระบุไว) มาชวยตั้งคําถามและใหความรูเปนระยะ ๆ ขณะเดียวกันการจัดการเรียนรูของภารัฐและภาคเอกชน
ที่เปนภาคีเกี่ยวของควรตองขยายผลที่สําคัญตองมีกิจกรรมการเสริมสรางพลังจากภายใน คือ การทํา         
Self Reflection ดวยสมาธิ 

16. จังหวัดสมทุรสงคราม 
หนุนเสริมในดานการฝกอบรม 

17. จังหวัดอุดรธานี 
การเกิดขึ้นของเครือขายการเรียนรูเปนฐานทําใหเกิดเครือขายทางเศรษฐกิจ ดังนัน้หาก

เครือขายการเรียนรูหยดุลง ทาํใหทุนทางสังคมระบบความสัมพันธไมเหนยีวแนนจะทําใหการเชือ่มโยงทาง
เศรษฐกิจคอย ๆ ลม หรือหยดุไปดวย และกลายเปนการจับคูที่ขาดพลังของเครือขาย จากสภาพการณดังกลาว 
เครือขายสหกรณจังหวัดอุดรธานีจะดํารงอยูไดจําเปนตองมีกลไกหนนุเสริมดังนี ้

1. ความเชื่อมั่นตอระบบเครือขายของผูนําสูงสุดในจังหวัดซึ่งเครือขายที่เกิดขึ้นทําใหผูนํา
เชื่อมั่นและยอมรับการเกิดขึ้นของเครือขายจากโครงการวิจัย จึงมีนโยบายใหการเขารวมประชุมเครือขายทุก
เดือนเพื่อชวยกันหนุนเสริมใหยั่งยืน แตยังขาดกลไกกํากับใหการปฏิบัติบรรลุผล 

2. วิธีคิดของ MU ตองเชื่อมั่นกระบวนการเรียนรู มากกวาการมุงผลงานเชิงนโยบาย ตาม
ระบบราชการที่คุนชิน 

3. การบูรณาการงานเครือขายกบังานประจําของ MU ทําอยางไรจึงสามารถทําใหเจาหนาที่
สงเสริม (MU) สามารถบูรณาการงานประจํากับเครือขายที่เกิดขึ้นใหทํางานไปดวยกันหากสามารถปรับ
กระบวนทัศนการทํางานและแกไข 3 ประการที่สําคัญขางตน เครือขายจังหวดัอุบลราชธานีจะยืนยาว และ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลตอรูปแบบการเชื่อมโยง ตามหลักของสหกรณมากขึน้ 

 ปจจัยภายนอกที่สําคัญ และเปนภัยคกุคามอยางตอเนื่อง คือ การพยายามดึงเครือขายไป
เปนชุมนุมที่เปนทางการ 

18. จังหวัดอํานาจเจริญ 
1 การพัฒนางานตองคุมดวยกระบวนการวัดองคความรูของเครือขายเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ปญญาอยางตอเนื่อง เพราะแตละเครือขายในทองถ่ินมีพื้นฐานตนทุนเดิมทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง
เห็นสมควรใชการพัฒนาปญหามากกวาดานอื่น ๆ 
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2. การจัดทําหรือการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาบุคลากรทรัพยากรมนุษยที่เปนหัวใจสําคัญ
ของการเคลื่อนกระบวนการ “สหกรณ” ในกรอบแนวคิดดังกลาว “ปริยวัติ” ปฏิบัติ และปฏิเสธ ที่อุดมดวย
หลักธรรมนําการพัฒนาใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน 

3. การพัฒนารูปแบบสหกรณตามความหลากหลายและมีพื้นฐานมาจาก “วิถีชีวิตชุมชน” 
เพื่อใหสหกรณสัมผัสและจับตองไดมากกวา “นวัตกรรม”นําเขาจากภายนอกที่กอใหเกิดความแปลกแยกของ
ทองถ่ิน เพราะจากขอคนพบในการวิจัยไดสะทอนใหเห็นวาแนวคิด “สหกรณ” มีมาแตวัตถุ เพียงแตไมถูก
นิยามและใหคุณคาวาเปนแนวคิด “สหกรณ” เทานั้น 

4. การเชื่อมโยง “หลักการสากล” กับ “ทองถ่ิน” ใหเปนแนวเดียวกันตามขอเสนอ  
5. การพัฒนาที่เนนใหความสําคัญตอ “คุณคา” ของสหกรณมากกวามูลคาของผลลัพธเพราะ

กระบวนการดําเนินงาน และใหคุณคาในทุกมิติทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม  
19. จังหวัดปตตานี 

1. หนุนเสริมและสรางโอกาสใหแกนนําองคกรภาคีเครือขาย มีการพบปะ เปดเวทีแลกเปลี่ยน
การเรียนรู ความสําเร็จหรือลมเหลวเปนบทเรียนที่ตองหารือรวมกัน และขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

2. หนุนเสริมใหองคกรภาคีเครือขายวางกรอบทิศทางการดําเนินงาน (แผนกลยุทธ)ที่เอื้อตอ
การเชื่อมโยงพันธมิตรระหวางองคกรในมิติที่หลากหลาย 

3.หนุนเสริมใหเครือขายทําแผนกิจกรรมรวมกัน บนพื้นฐานความพรอมและผลประโยชนที่
เปนธรรมและมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เอื้อประโยชนตอ
คนในสังคมที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
 20. จังหวัดนครสวรรค 
  1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
  2. ขยายเครือขายไปยังตางจังหวัดโดยนําเสนอใหผูวาราชการจังหวัดเปนแกนนําของแตละจังหวัด 
  3. ควรกําหนดเปนนโยบาย ใหความสําคัญกับผลิตผล และผลิตภัณฑ 
  4. ควรใหการสนับสนุน ความรู เงินงบประมาณ การจัดการผลิตภัณฑ อยางตอเนื่อง และ
การออกแบบปรับปรุงบูรณาการ 
  5. พัฒนาผูนํา กลุม ชุมชน สถาบันใหเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น  
  6.สงเสริมประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑของกลุมตนเอง และควรมีหนวยงานสนับสนุน 
ออกแบบโฆษณาสินคาใหแพรหลายกวาเดิม 
  7. ควรมีการแขงขันจัดประกวดผลิตภัณฑ และปรับปรุงรูปแบบบาง 
  8. กลุมผลิตภัณฑที่เดน ควรจัดทําเอกสารเผยแพรสนับสนุนหรือขยายผล ใหไปสูระดับ
นานาชาติ 
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ภาคผนวกที่ 2 
 

Δ  ขอสรุป เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู วันที่ 25 กันยายน 2550 

Δ  ขอสรุป การประชุมหารือ วันที่ 28 กันยายน 2550   
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รายงานการประชุม 
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู “การขยายผลเครือขายคุณคาในระยะที่ 3” 

ภายใตชดุโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ท่ี 36 จังหวัด” 
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2550 

ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด อ.เมือง จ.พังงา 
      

ผูเขารวมประชุม 
1. ดร.สีลาภรณ  บัวสาย  ผช.ผอ.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
3. อ.เชิญ  บํารุงวงศ ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
4. ศ.ดร.โสภิณ   ทองปาน ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
5. นายแพทยสมเกียรติ ธาตรีธร  ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
6. อ.ไพโรจน  สุจินดา  ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
7. อ.ไพโรจน  ล้ิมศรีสกุลวงศ ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
8. คุณนิคม  เพชรผา  นักวิจัยจังหวัดนครนายก 
9. คุณนารถพงศ  สุนทรนนท หัวหนาทีมวิจัยจังหวัดพังงา/สหกรณจังหวัดพังงา 
10. ผศ.ยินดี  เจาแกว  นักวิจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. คุณภักดี  เข็มขาว  นกัวิจัยจังหวัดพังงา 
12. นายอภินันท  วรดี  การสงเสริมธุรกิจลูกคา ธ.ก.ส. สํานักงานจังหวัดพังงา 
13. นายจรัญ  อรุณพันธุ หัวหนาหนวย ธ.ก.ส.พังงา 
14. น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร  ผช.ผอ.สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
15. น.ส.ณัฐพร  ชโลธร  เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
16. น.ส.ณัฐกานต จรัสรัตนวงศ เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
    
 เร่ิมประชุมเวลา 9.15 น. 
 
  รศ .จุฑาทิพย   ภัทราวาท ในฐานะผู อํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณและผู
ประสานงานโครงการ กลาวรายงานผลงานโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
ระยะเตรียมการเพื่อขยายผลการดําเนินงานในระยะที่สาม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 พรอมทั้งขอ
คําแนะนําจาก ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และผูทรงคุณวุฒิถึงกรอบคิด
กระบวนการวิจัยในระยะที่ 3 ดังนี้ 
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  ดร.สีลาภรณ  บัวสาย กลาวชื่นชมผลงานวิจัย โดยเฉพาะทีมวิจัยที่ยังคงมีการเคลื่อนงานอยู
แมจะสิ้นสุดโครงการและไมมีเงินทุนสนับสนุนแลว และใหขอคิดเห็น 2 ประการ ดังนี้ 

1) มองวาสหกรณที่ผานมา 90 ป ยังไมเขมขน เนื่องจากฐานของสหกรณกอเกิดจากการ
ชวยเหลือและการให การบริหารงานแบบศูนยกลางทําใหสหกรณเกิดสภาพแบมือรอรับ ซ่ึงขอคิดจากการ
ทํางานที่ผานมาพบวา การทํางานแบบศูนยกลาง (Center) ที่เปนระบบราชการ คือ กรม มีขอจํากัดเยอะ จุด
แข็งของภาครัฐ คือ มีอํานาจอันชอบธรรมและทรัพยากร แตจุดออนคือ เร่ืองนวัตกรรม เพราะกลไกของ
ราชการมีระเบียบกํากับ ทําใหระบบคิดยังอยูในกรอบ ซ่ึงนวัตกรรมนั้นจะเกิดไดดีในพื้นที่ซ่ึงมีเงื่อนไขนอย 
เพราะฉะนั้น การสงเสริมเครือขายกลุมที่มีจิตวิญญาณสหกรณ ตองมองใหชัดเจนวากลไกของรัฐทําไดใน
ระดับไหน และสวนไหนที่ทําไมได เพื่อที่จะคิดคนนวัตกรรมใหมเพื่อนําไปประกอบ เชน การสรางระบบพี่
เล้ียง (Coaching) ใหกับกระบวนการสรางเครือขายสหกรณในพื้นที่ใหสามารถดําเนินไปไดดวยตนเอง 

2) จุดแข็งของงานสหกรณ คือ เปนเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ และ
ชาวบานสามารถมองเห็นปญหาเรื่องเศรษฐกิจของตน  

ศ.ดร.โสภิณ  ทองปาน มองวา ส่ิงสําคัญในการพัฒนาสหกรณ คือ การสรางพลังการ
ขับเคลื่อน และการใสใจในการบริการ แตอยาคาดวาสหกรณจะเปนสถาบันที่อยูคูสังคมไทย เพราะสถาบัน
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคนในสังคมเห็นความสําคัญ และไดใหแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดพังงาในการ
เคลื่อนงานเครือขายวา ส่ิงที่ยังคงตองดําเนินตอไป ไดแก เครือขายตลาดผลไม , เครือขายHome Stay , 
เครือขายขาวสาร, กลุมปุย ,กลุมยางพารา ,และกลุม OTOP เปนอันดับสุดทาย เนื่องจากมีสินคาที่หลากหลาย 
ไมมีการพึ่งพากัน โดยสิ่งสําคัญที่ตองทําคือ การทําใหฐานมั่นคง เติบโต และขับเคลื่อนตอไป ซ่ึงอันดับแรก
ตองมีกลุมที่มีความเขมแข็ง มีประสบการณ มีผูนําที่ดี และอีกกลุมที่ตองพัฒนาตอไป คือ กลุมเงินทุน โดยให
กิจกรรมของกลุมและเครือขายอยูในวาระขององคการปกครองสวนทองถ่ินและจังหวัดเพื่อเสริมการ
ดําเนนิงาน 

นายแพทยสมเกียรติ  ธาตรีธร ใหความเห็นในเรื่องการเคลื่อนงานนอกจากใชระบบสอน
งาน (Coaching) ควรใชระบบพี่เล้ียง (Escorting) ควบคูไปดวย และทายสุดคือการ Workshop ซ่ึงเปนการ
ระดมความคิดจากผูมีความรูเพื่อใหไดซ่ึงองคความรู  

อ.ไพโรจน ล้ิมศรีสกุลวงศ  กลาวถึง เครือขายของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงมองเห็น
ความตองการเรื่องขอมูลขาวสารของจังหวัด เพราะภายในจังหวัดมีศักยภาพดานการผลิต แตยังขาดขอมูล
ขาวสารดานการตลาด ทีมวิจัยจึงสรางเครือขายดานขอมูลขาวสารทางดานธุรกิจ เพื่อใหชาวบานเขาถึงขอมูล
ตางๆมากขึ้น  

อ.เชิญ  บํารุงวงศ กลาววา จากประสบการณที่ไดเห็นประเทศที่มีการพัฒนาสหกรณได
อยางเปนระเบียบภายในระยะเวลาไมกี่ป อาทิ ญ่ีปุน เกาหลี ในประเทศไทยสหกรณยังไมคอยเคลื่อน
เนื่องจากผูใหญมีทัศนคติคอนขางแคบและไมรับฟงผูนอย อีกทั้งการไมสานตอนโยบายเมื่อเกิดการเปลี่ยน
ผูนํา และใหขอคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ  
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1. มีความเห็นดวยกับ ดร.สีลาภรณ  บัวสาย เร่ืองการที่รัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของมากเกินไป
ในสหกรณ ทําใหการสงเสริมเปนลักษณะสูศูนยกลาง มากกวาจะเปนการริเร่ิมจากทางจังหวัดและที่สําคัญ 
จุดแข็งของราชการคือมีอํานาจ แตขาดดานนวัตกรรม ความคิดใหมๆ สวนเหตุผลที่ราชการเขามาสงเสริม 
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความไมพรอมของประชาชน ทําใหราชการตองเขามากระตุน แตราชการตองคํานึงวางาน
ของราชการเปนงานชั่วคราวเทานั้น  

2. เห็นวาทั้งระบบTraining และ Coaching มีความจําเปนทั้งสองอยาง ซ่ึงการ Training นั้น 
ยังขาดการนําไปใช สวนเรื่อง Coaching นั้น ในขบวนการสหกรณยังขาดอยู  

เครือขายที่กําลังจะเกิดหากอยูในความตองการของทองถ่ิน ชุมชน ถึงแมจะยากเย็นเพียงใด 
ก็ตองสนับสนุนใหเกิด สวนเครือขายปรับเปลี่ยนก็ตองสนับสนุนใหเปนเครือขายคุณคาตอไป ซ่ึงทั้งนี้ตองมี
ความเขาใจในเรื่องเครือขายที่ตรงกัน  

อ.ไพโรจน  สุจินดา กลาววา ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทางที่ดีขึ้น 
มั่นคงขึ้น บนพื้นฐานของความเกง ความดีของประชาชน ซ่ึงเมื่อพูดถึงสังคม ชุมชน ประชาชน แมแตปจเจก
บุคคล ลวนเกี่ยวของกับสหกรณ กลุมเกษตรกรแทบทั้งสิ้น  

สถาบันวิชาการดานสหกรณเปนสถาบันภายใตสถานศึกษา ที่รวบรวมความรูทางวิชาการ
ทั้งในเชิงเปน text และในรูปของการปฏิบัติควบคูไปดวย ซ่ึงทางสกว. คงมองเห็นวา สถาบันการศึกษานั้น
สามารถเปนฐานการเปลี่ยนแปลงของสังคมได ทั้งนี้ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องอุดมการณสหกรณนั้นวา
เปนสิ่งที่ดี แตหลักปฏิบัติของบางพื้นที่ไมสอดคลองกัน  งานของสถาบันฯจึงควรมุงไปที่การสื่อสารซึ่งสื่อสู
ผูที่อยากรูหรือยัดเยียดใหรู ยุคนี้หากบอกวาชาวบานไมรูคงไมได เพียงแตเคาอาจรูมากหรือนอยกวาเรา ซ่ึง
ตองเรียนรูวิธีการสื่อเพื่อใหสัมฤทธิ์ผลตอไป 

กระบวนการสหกรณ กระบวนการชุมชน กระบวนการองคการปกครองสวนทองถ่ิน  ตอง
ประสานงานกันตลอดเวลา และตองไมยึดติดเฉพาะสหกรณที่จดทะเบียน ซ่ึงจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เปนที่
นายินดีที่พบวามีบุคคลที่ไมใชราชการเปนบุคคลที่เคลื่อนไหวในกระบวนการชุมชนและสหกรณมากขึ้น ซ่ึง
จะทําใหผูบริหารสวนกลางมีแนวรวมมากขึ้นในเชิงความคิด 

ผศ.ยินดี  เจาแกว เห็นดวยวาสถานศึกษาควรทําหนาที่ในการ coaching พรอมกับหนวยงาน
พัฒนา เพราะหนวยงานพัฒนายังคงดําเนินการตามงบประมาณอยู และมองวาสิ่งที่สหกรณกําลังเดินไป 
ชาวบานบางพื้นที่ไดดําเนินอยูกอนแลว เชน กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

สังคมก็เปรียบเสมือนเหรียญสองดาน คือ ดานเศรษฐกิจและสังคม แตปจจุบันมุงไปที่
เศรษฐกิจเพียงดานเดียว ฉะนั้นสหกรณควรเนนเรื่องสังคมควบคูไปดวย  

คุณนิคม  เพชรผา กลาววา สหกรณคือผูสรางวิศวกรรมทางสังคม แตผูสรางวิศวกรรมทาง
สังคมไมใชวิศวกรหรือนักสงเสริมคนใดคนหนึ่ง แตคือทั้งขบวนการสหกรณ 

มองการการดําเนินการเรื่องขาวคุณธรรมวา เปนการ Learning by doing คือชาวนาเรียนรู
แบบเรียนไปทําไป และเชื่อวาเรื่องขาวคุณธรรมเปนตัวแบบที่ดี ที่สามารถนําไปใชไดกับหลายๆกลุม 
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เพราะฉะนั้น กลุมที่มีความหลากหลายควรบูรณาการงานของกลุมใหมีอาชีพ และมีความสําเร็จอยูไดอยาง
ยั่งยืน และจุดออนของสหกรณอีกอยางคือ ไมมีส่ือที่ส่ือสารในชวงเวลาที่เหมาะสม  

คุณภักดี เข็มขาว พูดถึงการดําเนินงาน โดยมีหลักคิดวา ตองทําใหกลุมเขมแข็ง โดยใหกลุม
รูตัวเอง และรูความตองการ และเมื่อนํากลุมที่มีความเข็มแข็งมาจับกับกลุมที่มีความเขมแข็งก็จะไดเครือขาย
ที่เขมแข็ง และตองทําใหกลุมทุกกลุมทํางานแบบเพื่อนกัน ชวยเหลือกัน  

การสรางคุณคา ไมใชนวัตกรรมใหม เพราะมีมานานแลวแตไมไดทําอยางจริงจัง สหกรณ
เปนองคกรธุรกิจแตตางกันเพราะสหกรณมีคุณคาทางดานสังคม 

คุณนารถพงศ สุนทรนนท ประเด็นแรกตอบโจทยวาจะพัฒนาเครือขายอยางไรใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จากประสบการณพบวา การพัฒนาเครือขายตองมองที่สังคมไมใชมองเฉพาะที่กลุมเล็กๆ เพราะ
หากเรามุงไปที่กลุมเล็กๆ จะสูชุมชนไมไดเนื่องจากภายในกลุมเล็กๆนี้จะเกิดความหวาดระแวงจากราชการ
และคนแปลกหนา ดังนั้นตองใหชุมชนทราบวาสิ่งที่นําไปสงเสริมนั้นเปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  

ประเด็นที่ 2 เห็นดวยกับ ดร.โสภิณ ทองปาน ที่วา การทํางานตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานใกลตัว อาทิ อบต. เทศบาล ถาเชื่อมสัมพันธไดก็จะเปนตัวเรงใหกลุมสามารถเคลื่อนไปไดดีขึ้น 

ประเด็นที่ 3 เร่ือง coaching ซ่ึงตรงกับพระราชดํารัสของในหลวง ที่วา “เขาถึง เขาใจ และ
พัฒนา” และเมื่อมอง coaching ก็ตองพิจารณาวาคุณสมบัติอยางไรที่จะไปสอน (Coach) ได และการใช
เทคนิคการสอนเพื่อใหเขาใจ 

ประเด็นที่ 4  การจัดเวทีชาวบาน ซ่ึงพบวามีแตได ทําใหเห็นแกนแทของการทํา และ
มองเห็นภาพที่สะทอนคุณลักษณะของชุมชนมากขึ้น ซ่ึงเปนการกระตุนใหเกิดการเคลื่อนของงานเร็วขึ้น 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท กลาววา สถาบันฯควรสานตอชุดความรูดานงานวิจัย และ
ดําเนินการในเรื่องศูนยสารสนเทศ และการจัดทําวารสาร เพื่อใหขอมูลแกสหกรณ  

ดร.สีลาภรณ  บัวสาย กลาววาจากประเด็นที่ อ.ไพโรจน  สุจินดา กลาววา ชาวบานเปนผู
เรียนรู ฉะนั้น การสงเสริมตองตรงกับความตองการ งานจึงจะเคลื่อน ในกรณีของสหกรณตองวาง
ยุทธศาสตรการเดินงานเรื่องศูนยสารสนเทศ ซ่ึงเปนงานที่ทาทายความสามารถ มิติดานที่ 1 หากชาวบานมี
ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีสมัยใหมไดจะสงผลใหมีความมั่นใจวาชุมชนหรือตนเองไมไดดอย
ไปกวาชุมชนในเมือง มิติที่สอง คือชาวบานพบวาเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถทําใหติดตอกันได ทั้งใน
เร่ืองความรู ขอมูล และสรางการเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงสถาบันควรพิจารณาในมุมมองที่กวางขึ้น เพราะมี
ยุทธศาสตรการทํางานที่เยอะมาก และจะทําใหเกิดการไหลเวียนของขอมูล ทั้งระหวางรัฐกับชุมชน หรือ
ชุมชนดวยกันเอง หรือจากสหกรณตนแบบสูผูที่อยากเรียนรู เนื่องจากคูของสหกรณมีเยอะไมเฉพาะแตแวด
วงสหกรณ  

เครื่องมือในการทําชุดโครงการในระยะตอไป ควรจะไมเหมือนกับระยะที่ 2-3 เพราะ
พิจารณาแลววาแตละจังหวัดมีโจทยไมเหมือนกัน มีจุดแข็ง จุดออนแตกตางกันไป และสวนกลางก็จะมีโจทย
แตกตางกับทีมยอยเพราะตองมองทั้งขบวนการ เชน เครื่องมือใหมๆที่ตองใช เชน เครื่องมือในการสราง
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ระบบคุณคาที่ยั่งยืน การจัดการความรู การเสริมเรื่องสารสนเทศ เปนตน การทํางานในระยะที่ 4 การเคลื่อน
งานของแตละจังหวัดตองวางโจทยใหแตละจังหวัดเปนผูคิด และตั้งโจทยใหสอดคลองกับการดําเนินงาน แต
ตองบอกวา Out Put จะเปนอยางไร และมีวิธีการดําเนินงานอยางไร  
ปดการประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

 
น.ส.ณัฐพร  ชโลธร 
  ผูสรุปการประชุม 
         27/9/50 
 
 
 
น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
         27/9/50 
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ขอสรุปประชมุหารือ 
ชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นท่ี 36 จังหวัด” ในระยะที่ 3 

วันศุกรท่ี 28 กันยายน 2550 ระหวางเวลา 13.30-16.00 น. 
ณ หอง 204 ชัน้ 2 สถาบันวชิาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      

ผูเขารวมประชุม 
1. ดร.สีลาภรณ  บัวสาย  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
3. น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร  เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
    

ตามที่ดร.สีลาภรณ บัวสาย ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ รศ.
จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมประชุม
หารือถึงการดําเนินการชุดโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในระยะที่ 3 มีขอสรุป
ดังนี้ 

1. ใหดําเนินการขอขยายเวลาการดําเนินการโครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผล
การดําเนินงานในระยะที่ 3 เปนระยะเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต ตุลาคม 2550 – มีนาคม 
2551 โดยใชงบประมาณสวนเหลือจากโครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผลการ
ดําเนินงานในระยะที่สาม ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2550 

2. พัฒนาโจทยวิจัย โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 
 กลุมโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ ประกอบดวย 3 เครือขาย 

(1) เครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช 
(2) เครือขายคุณคา จ.จันทบุรี 
(3) เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก หรือ ปตตานีและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 กลุมโครงการวิจัยบูรณาการตามหวงโซอุปทาน 
(1) เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 
(2) เครือขายขาวหอมมะลิ 
(3) เครือขายขาวคุณธรรม 
(4) เครือขายยางพารา 
(5) เครือขายกระจายสินคา 
(6) เครือขายนิคมสหกรณเชิงคุณคา 
(7) เครือขายสินคาชุมชน 
(8) เครือขายมันสําปะหลัง 
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(9) เครือขายผลไม 
 กลุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสหกรณ-ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา 

(1) เครือขายสารสนเทศ / ส่ิงพิมพ 
(2) เครือขายทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาในกลุมตาง ๆ (พระสงฆกับการพัฒนา

สหกรณ, สตรีสหกรณ, นักสหกรณ, ยุวชนสหกรณ และนักวิจัยและคลังสมอง
ดานสหกรณ) 

ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยสําหรับโครงการยอย โดยแบงเปน 2 
ชวง คือ  

ชวงมกราคม 2551 จํานวน 10 โครงการ ประกอบดวย เครือขายคุณคา จ.จันทบุรี 
เครือขายคุณคา จ.นครศรีธรรมราช เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก หรือ ปตตานีและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ  เครือขายขาวหอมมะลิ เครือขายขาวคุณธรรม เครือขายยางพารา 
เครือขายกระจายสินคา เครือขายนิคมสหกรณเชิงคุณคา และเครือขายสารสนเทศ/ส่ิงพิมพ  

ชวงมีนาคม 2551 จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย เครือขายสินคาชุมชน เครือขายมัน
สําปะหลัง เครือขายผลไม เครือขายทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาในกลุมตาง ๆ (พระสงฆกับการพัฒนาสหกรณ,
สตรีสหกรณ,นักสหกรณ,ยุวชนสหกรณ,นักวิจัยและคลังสมองดานสหกรณ) 

 
 

 
 
น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร 

      ผูสรุปการประชุม 
         28/9/50 
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ภาพกิจกรรม 
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู วันท่ี 25 กันยาน 2550 และการประชุมหารือ วันท่ี 28 กันยายน 2550 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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