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คํา คํานํา นํา 

รายงานวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”  ฉบับนี้เปน 
รายงานการวิจัยของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณในระยะที่ 3 ซ่ึงดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิง 
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมนักวิจัยที่มีวัตถุประสงครวมกันที่จะนําชุดความรู “การเชื่อมโยง 
เครือขายคุณคา”  ไปสรางตัวแบบเครือขายในเชิงพื้นที่ และตัวแบบเครือขายที่มุงเนนการเชื่อมโยง 
พันธมิตรภายใตโซอุปทานตลอดจนการคนหาความรูเกี่ยวกับและการพัฒนาระบบสนับสนุนตางๆ 
อาทิเชน หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา การพัฒนาชองทางการกระจายสินคา การสรางตราสินคา และ 
อ่ืนๆ เพ่ือชวยลดจุดออนและไดมาซ่ึงวิธีการบริหารจัดการแบบใหมของการสหกรณ 

การเรียนรูรวมกันของนักวิจัยภายใตการสนับสนุนของผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ ทําใหการดําเนินการชุดโครงการสําเร็จลงดวยดี แมวาในบางโครงการจะมีอุปสรรคอยูบาง 
หากแตนักวิจัยทุกทานไดแสดงน้ําใจและชดเชยสวนที่บกพรองเพื่อที่จะรักษาคุณคาของผลงานวิจัย 
ตามที่คาดหวัง จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการฯ จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงใน 
การพัฒนาขบวนการสหกรณไดในอนาคต 

ใครขอขอบพระคุณ  ดร.สีลาภรณ  บัวสาย  เจาหนาที่สกว.ฝาย 4  ผูทรงคุณวุฒิ  นักวิจัย 
ทุกทาน เจาหนาที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ และคุณสายสุดา ศรีอุไร ที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงภายใน 
เวลาที่กําหนด หากมีขอแนะนําประการใด ผูประสานงานยินดีนอมรับดวยความขอบคุณ 

ผูประสานโครงการ 
พฤษภาคม  2552



บทสรุปผูบริหาร บทสรุปผูบริหาร 

การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน 
ธรรม”  ซ่ึงมีจุดมุงหมายในระยะยาวที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงบริบทการดําเนินงานของการสหกรณ 
ไทยไปสูบริบทขององคการธุรกิจในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานสังคม (Social  economy)  โดยมี 
วัตถุประสงคในการนําชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” มาตอยอดและขยายผลในรูปของการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน 3 กลุมงานวิจัยรวมทั้งส้ิน 11 โครงการยอย ไดแก กลุมงานวิจัยเชิง กลุมงานวิจัยเชิง 
พื้นที่ พื้นที่ มี 3 โครงการไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก โครงการเครือขายคุณคาจังหวัด 
นครศรีธรรมราช และโครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา  กลุมงานวิจัย กลุมงานวิจัยที่มุงเนนการเชื่อมโยง ที่มุงเนนการเชื่อมโยง 
พันธมิตรภายใตโซอุปทาน พันธมิตรภายใตโซอุปทาน มี 7 โครงการ ไดแก โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม โครงการเครอืขาย 
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย โครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ โครงการเครือขายคุณคา 
กระจายสินคา โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง โครงการเครือขายคุณคาผลไม และโครงการ 
เครือขายคุณคายางพารา  กลุมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ กลุมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ ไดแก โครงการเครือขาย 
สารสนเทศดานสหกรณ และการเช่ือมโยงเครือขาย 

กระบวนการดําเนินการของชุดโครงการ จําแนกออกเปน 2  สวน สวนแรก จะเปนการ 
ดําเนินการของทีมประสานงานกลางในการสรางเวทีเรียนรู และการประสานงานกับทุกสวนฝายที่ 
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการวิจัยแกนักวิจัยของโครงกาวิจัยชุดยอย สวนที่สอง เปนการดําเนินการของทมี 
วิจัย ภายใตโครงการยอย จํานวน 11 โครงการ ซ่ึงมีกรอบเวลาการวิจัย 1 ป ระหวางเดือนเมษายน 2551- 
มีนาคม 2552 ซ่ึงมีผลการวิจัยดังนี้ 

ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาดานความพรอมของทีมวิจัยและกระบวนการในการปฏิบัติการ 
วิจัยของทีมวิจัยในภาพรวมของชุดโครงการอยูในเกณฑดี เครือขายที่ เปนผลผลิตจากการวิจัยมี 
จํานวน 9  เครือขายไดแก เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เครือขายสหกรณนคิม 
เชิงคุณคา เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคามันสําปะหลัง เครือขายคุณคากระจายสินคา เครือขาย 
สารสนเทศดานสหกรณ  โดยสหกรณและกลุม/องคกรเขามาเปนภาคีเครือขาย จํานวนทั้งส้ิน 303 แหง 

เครือขายตางๆ เหลานี้เปนรูปแบบของการผสมผสานในแนวราบ (Horizontal integration) ที่ 
จะชวยลดขอจํากัดของเครือขายสหกรณที่ เปนรูปแบบของการผสมผสาน ในแนวดิ่ง  (Vertical 
integration) ในรูปของขบวนการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน จึงถือเปนมิติใหมของรูปแบบการดําเนิน 
ธุรกิจสหกรณ จะชวยลดตนทุนคาใชจายและเพ่ิมอํานาจการตอรองในการดําเนินธุรกิจของเครือขาย โดย 
มีการวางระบบการบริหารจัดการเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวม และคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมของแต 
ละเครือขาย นอกจากนั้นการหนุนเสริมกระบวนการเรียนรูของทีมประสานงานกลาง และการดําเนิน



(ข) 

โครงการสารสนเทศดานสหกรณ ไดกอใหเกิดการพัฒนาในกลุมของ เครือขายทุนมนุษยที่มีคุณคาไดแก 
เครือขายนักวิจัย เครือขายคลังสมอง เครือขายพระสงฆเพื่อการพัฒนาสหกรณ เครือขายผูนําสหกรณ 
เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เครือขายผูจัดการสหกรณการเกษตร และเครือขายวารสารฅน 
สหกรณ ซ่ึงจะพัฒนาไปสูการเปนสังคมเรียนรู เพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณ 
ที่มีคุณคา 

ผลกระทบจากการวิจัยของชุดโครงการฯ ที่มีตอภาครัฐนั้นพบวา คณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติ (คพช.)  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2550-2554) สูการปฏิบัติโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 11 หนวยงาน และ 
ชุดโครงการวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการขับเคล่ือนโครงการวิจัยภายใตยุทธศาสตร คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 11.5 ของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯดังกลาว 

ผลกระทบของชุดโครงการวิจัยที่มีตอภาคขบวนการสหกรณนั้นกอใหเกิดตัวแบบสหกรณ 
ที่ริเริ่มการบริหารจัดการในเชิงคุณคาและเขามาเปนภาคีเครือขายจํานวน 51 สหกรณ มีผูนําสหกรณและ 
ผูนํากลุม/องคกรประชาชนเขามามีสวนรวม จํานวนทั้งส้ิน 12,102 คน เกิดตัวแบบเครือขายความรวมมือ 
ของสหกรณที่มีทิศทางไปในรูปแบบของเครือขายคุณคา จํานวน 9 เครือขาย นอกจากนั้นยังกอเกิดเปน 
ศูนยเรียนรูของภาคขบวนการที่เกิดจากการดําเนินงานที่เริ่มตนจากการริเริ่มของสหกรณเองไดแก ศูนย 
เรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรูมันสําปะหลัง 

ผลกระทบที่มีตอภาควิชาการนั้นพบวา การดําเนินงานศูนยสารสนเทศดานสหกรณที่ 
มุงเนนในการพัฒนาเว็บไซตและวารสารฅนสหกรณนั้นทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิจัย และนักวิชาการ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสังคมฐานความรู (Knowledge base society) เพื่อกระตุน 
การนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนในการพัฒนาสหกรณของผูนําและฝายจัดการสหกรณ นอกจากนั้น 
ยังไดพัฒนาหลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึงเปนหลักสูตรการเรียนรูที่บูรณาการการเรียนรู 4 มิติ 
ไดแก การปลูกจิตสํานึกความรวมมือในแนวทางของคุณคาสหกรณ (Co-operative  Values)  การปรับ 
กระบวนทัศนในเรื่องบริบทของสหกรณและการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําหลักการสหกรณสูการบริหาร 
จัดการอยางถูกตองและการขับเคล่ือนแนวทางปฏิบัติที่จะนํานักสหกรณไปสูความเขมแข็งและเปน 
ประโยชนตอสมาชิกและชุมชน 

ขอคนพบจากการวิจัย พบวาภายใตสถานการณของการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบันนั้น 
ผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของในการสหกรณมีความคุนเคยกับความชวยเหลือจากรัฐ จึงทําใหแนวคิด 
เกี่ยวกับสหกรณเปนไปคนละทิศทางกับสหกรณตามอัตลักษณของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 
(Self help organization) และบริบทของสหกรณในฐานะการเปนองคการธุรกิจใน sector เศรษฐกิจฐาน 
สังคม (Social  economy)  ดังจะเห็นไดจากขอเรียกรองในเรื่องการแกไขกฎหมายสหกรณ ประเภท 
สหกรณสมาชิกสมทบ ฯลฯ อยางไรก็ตามภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณของ 
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 ไดชี้ทิศทางการพัฒนาไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึงเปรียบเสมือน



(ค) 

ภพภูมิใหม (New order) ที่ทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองรวมมือกันขับเคล่ือนยุทธศาสตรทั้ง 5 ที่กําหนดไว 
เพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน การดําเนินการวิจัยในระยะตอไปนั้น จึงควรมุงเนนไปที่การคนหาตัว 
แบบสหกรณและสรางตัวแบบเครือขายสหกรณ ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษสําหรับบริบทการดําเนินงาน 
ของสหกรณ ในฐานะองคการธุรกิจฐานสังคม (Social  economy  enterprise)  การยกระดับชีวิตความ 
เปนอยูของสมาชิกและชุมชน ซ่ึงจะไดมีแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) และการสรางความเชื่อมั่นแก 
ผูเกี่ยวของกับการพัฒนาการสหกรณ และเปนจุดคานงัดที่จะนําพาไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึง 
ขอเสนอสําหรับประเด็นการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้ 

กลุมงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่มุงในการพัฒนาตัวแบบผูนําสหกรณ ประกอบดวย ตัวแบบ 
สหกรณที่มีคุณคา ตัวแบบเครือขายเชิงพื้นที่  ตัวแบบสหกรณรุนใหม (Young Co-ops.) กลุมงานวิจัยที่ 
มุงเชื่อมโยงโซอุปทาน ประกอบดวย ตัวแบบเครือขายธุรกิจเชิงคุณคาในกลุมผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 
(Commodity Valued Networks) ตัวแบบกลุมธุรกิจสหกรณ  (Co-op. Business Groups) กลุมงานวิจัยที่ 
พัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ประกอบดวย ชุดความรูการพัฒนาผูนําสหกรณ 
เชิงคุณคา  ชุดความรูการพัฒนาสหกรณเชิงคุณคา  แนวทางพัฒนาระบบการเงินสหกรณบนหลักการ 
พึ่งพาและรวมมือกัน แนวทางพัฒนาสังคมขอมูลขาวสารสหกรณ  แนวทางรณรงคเรื่องคุณคาสหกรณ 
แกประชาชน  ศูนยเรียนรูสหกรณบนหลักการพึ่งพาตนเอง แนวทางการสรางการเรียนรูสหกรณแก 
เยาวชนในสถานศึกษา เปนตน



Executive Summary 

The conduct of research series on the Co-operative Movement and Fairtrade Development 
aims to supplement and extend the knowledge of the “valued network connection” by conducting three 
main projects, divided into eleven sub-projects, of participatory action research. These are the  area- 
based research projects - with three sub-projects; a Valued Network Research Project of Phitsanulok 
Province,  a  Valued Network  Project  of  Nakhon  Si  Thammarat  Province,  and  Land  and  Settlement 
Valued Network Project - the research projects dedicated to establish alliance connection under 
the supply chain - with seven sub-projects; Moral Rice Valued Network Project, Thai Co-operatives 
Jasmine Rice Valued Network, a Conservative Community Tourism Network Project,  a Distribution 
Valued Network Project, a Cassava Valued Network Project, a Fruit Valued Network Project, and a 
Rubber  Valued  Network  Project  –  and  the  research  project  dedicated  to  support  co-operative 
development – Co-operative Information Network Project. 

The  process  of  the  research  series  consists  of  two  parts.  One  is  the  work  of  central 
coordinators  in conducting knowledge  forum and coordinating all  related  sectors  in order  to  support 
the  researchers of  the  sub-research projects. Another  is  the work of  the  research  team of  the eleven 
sub-projects in one-year period from April 2008 to March 2009. The research results are as follows. 

The  results  from an analysis of  input factors  in  terms of  the preparation of  the  research 
team  and  procedures  in  conducting  the  research,  as  a  whole,  are  in  good  basis.  Nine  networks 
established  from  the  research  results  are Moral  Rice Valued Network,  Thai  Co-operatives  Jasmine 
Rice  Valued  Network,  the  Conservative  Community  Tourism  Network  of  Phangnga,  the  Valued 
Network  of  Phitsanulok,  Land  and  Settlement  Co-operative  Valued  Network,  the  Fruit  Valued 
Network,  the  cassava  valued  network,  the  distribution  valued  network,  and  the  Co-operative 
Information Network, in which 303 co-operatives and groups/organizations are associate networks. 

Formation  of  these  networks  is  the  type  of  horizontal  integration which  can  reduce  the 
limitations of the vertical integration of the current co-operative networks. This is the new dimension 
of co-operative business which brings in the advantages of cost reduction and negotiating power of the 
networks by setting the administrative system in order  to achieve  the common targets and taking the 
networks’ conditions into account. Moreover, the encouragement of learning process from the central 
coordinators and  the execution of  the co-operative  information project results  in  the development of 
human  resources  networks,  which  are  a  Researchers  Network,  a  Think  Tank  Network,  a  Clergy
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Network  for  co-operative  development,  a  Co-operative  Leaders  Network,  a  Co-operative  Auditors 
Network, an Agricultural Co-operative Managers Network, and ‘The Co-operators’ magazine network, 
which will then lead to the development of a learning society to support the co-operative development 
to be the valued co-operative system. 

The  impact  of  the  research  projects  to  the  government  sector  is  that  the  National 
Cooperative Development Committee  (NCDC)  has  set  a  practical  plan  for  strategic movement. The 
research projects have participated in the movement, accounting for 11.5 per cent of the projects under 
the practical plan. 

The impact of the research projects to the co-operative movement sector is the initiation of 51 
co-operative  models,  which  create  valued  administration.  The  9  Co-operative  network  models  are 
incubated with the valued network pattern. Besides, the research projects results in the establishment 
of the learning centers, which are the effects from the operation initiated by the co-operatives. These 
centers are Moral Rice learning center and cassava learning center. 

For  the  impact  to academic  sector,  the operation of  the co-operative  information center 
which  focuses  on  the  website  development  and  ‘The  Co-operators’  magazine  has  created  the 
participation  among  qualified  panels,  researchers,  and  academic  persons which  can  then  create  the 
informative  society and encourage  the co-operative  leaders and managers  to apply such  information 
beneficially.  The  training  course  for  valued  co-operative  leaders  is  developed  as well.  It  is  a  four- 
dimension integrated learning course; to raise awareness of cooperation under the co-operative values, 
to paradigm shift  in terms of the co-operative contexts and sustainable development, to clarify on the 
co-operative principles, and to drive the practical approaches which can form the skillful co-operators 
and are benefit for members and community. 

The  research  findings  reveal  that, under  the current co-operative  circumstances,  the co- 
operative  leaders  and  people  involved  are  accustomed  to  the  government  support,  thus  their  co- 
operative  ideas are  in  the contrary  to  the co-operative  identity – self help organization. This can be 
seen from the requirement for an amendment of co-operative  laws related to associate members, etc. 
However,  the  strategic  framework  of  the  second  co-operative  development  plan  (2007  –  2011)  has 
directed  the  development  to  the  valued  co-operative  system.  This  is  considered  as  the  ‘new  order’ 
which all relevant sectors have to work cooperatively to drive all 5 strategies in order to achieve the 
common goal. Next stage of the research projects should emphasize the pursuit and creation of the co- 
operative models in order to provide an empirical data for the co-operative context to improve living
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circumstances of members and community. This will be  ‘best practice’  and can build confidence  to 
those related to the co-operative development. The followings are the important research issues. 

First, area-based research projects which will be employed to develop the co-operative 
leaders’ model consist of the valued co-operative model, the area-based network model, and the Young 
Co-ops.  Second,  the  research  projects  dedicated  to  connect  the  supply  chain  are  comprised  of 
goods and service business network model and the co-operative business groups. Last but not least, the 
research projects dedicated to develop the supporting system and essential infrastructure consist 
of,  for  instance,  the  approach  to  develop  the  co-operative  monetary  system  through  self-help  and 
cooperation, the approach to develop the co-operative informative society, the approach to campaign 
the  co-operative  values  to  the  nation,  self-help  principles  co-operative  learning  center,  and  the 
approach to create the co-operative learning environment through in the academic institutions.
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บทที ่บทที ่11  

บทนําบทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาของการวจิัย 
 

การดาํเนินการชุดโครงการวิจยั “การขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการคา้ท่ีเป็น

ธ ร ร ม ” ใ น ค ร้ั ง น้ี อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ร ะ บ บ ก า ร วิ จัย ด้า น ส ห ก ร ณ์ ข อ ง ส ถ า บัน วิ ช า ก า ร ด้า น ส ห ก ร ณ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) อยา่ง

ต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปี 2543 โดยเร่ิมตน้จากการสืบคน้และรวบรวมงานวิจยัและส่ิงพิมพท์างวิชาการดา้น

สหกรณ์ การพฒันากรอบคิดการพฒันาขบวนการสหกรณ์ และต่อมาไดข้ยายผลไปเป็นชุดโครงการวิจยั

แนวทางพฒันาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นท่ี 9 จงัหวดั ชุดโครงการการพฒันาขบวนการ

สหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั เพื่อแกปั้ญหาความยากจน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543-2551 นั้น มี

ผลลพัธ์จากการวจิยัทั้งในรูปสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัดา้นสหกรณ์และชุดความรู้ท่ีนาํไปใชเ้ป็น

ยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ในลกัษณะของการยกระดบัการพฒันาสหกรณ์ไปสู่การสร้างระบบ

สหกรณ์เชิงคุณค่า ซ่ึงจะช่วยให้สหกรณ์มีบริบทในการดาํเนินงานท่ีสามารถนาํประโยชน์คืนกลบัสู่

สมาชิกและชุมชนบนวิถีทางการดาํเนินงานของสหกรณ์ในฐานะองค์การธุรกิจฐานสังคมไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม 

ชุดความรู้ท่ีไดจ้ากการดาํเนินการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองท่ีเรียกวา่ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” 

นั้ นได้ถูกนําไปกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ทั้ งฉบับท่ีหน่ึงและฉบับท่ีสองโดยมี

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เป็นแกนนาํในการขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามวสิัยทศัน์การพฒันา “มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ทีม่ีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  ในช่วง

ส้ินสุดระยะเวลาของแผนพฒันาการสหกรณ์ฉบบัท่ี 2 ในปี 2554 โดยสถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ไดเ้ขา้

ไปมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ภายใตแ้ผนพฒันาการสหกรณ์ดงักล่าวดว้ยการดาํเนินการชุด

โครงการวจิยั ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มโครงการวิจัยเชิงพืน้ที่ ท่ีมุ่งเนน้การดาํเนินการโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างตวั

แบบ การสร้างระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์ร และองคก์ารธุรกิจในพื้นท่ีจงัหวดัและการ

ร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายบนหลกัการพึ่งพาและร่วมมือกนัในการจดัวางระบบฐานขอ้มูล  ระบบธุรกิจและ

เวทีเรียนรู้เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ได้แก่ โครงการเครือข่ายคุณค่าจงัหวดัพิษณุโลก โครงการ

เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า 

กลุ่มโครงการวจัิยทีมุ่่งเน้นการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน เป็นการดาํเนินการโครงการวิจยัท่ีมุ่งเนน้

เช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรทั้งท่ีเป็นสหกรณ์ กลุ่ม/องคก์รชุมชน และธุรกิจเอกชนท่ีมาร่วมมือกนัในการ

บริหารจัดการโซ่อุปทานท่ีจะนําสินค้าและบริการของสหกรณ์ จากสมาชิกสหกรณ์กระจายสู่



กลุ่มเป้าหมายการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก โดยมีเป้าหมายระยะยาว

ท่ีจะสร้างระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม (fairtrade) โครงการวิจยัในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ เครือข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรม 

เครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์ เครือข่ายคุณค่าผลไม ้

เครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงั เครือข่ายคุณค่ายางพารา และเครือข่ายคุณค่ากระจายสินคา้ 

กลุ่มโครงการวิจัยที่มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ใน

การพฒันาการสหกรณ์โดยจะมุ่งไปในการขยายผลเครือข่ายท่ีก่อเกิดจากการดาํเนินการวิจยัดา้นสหกรณ์

ท่ีผ่านมาให้กวา้งขวางข้ึน และประสานความร่วมมือให้เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการพฒันา

ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เครือข่ายท่ีสําคญั ๆ ไดแ้ก่ เครือข่ายนกัวจิยั เครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ เครือข่ายนกั

สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เครือข่ายผูต้รวจสอบกิจการ เครือข่ายพระสงฆ์กับการพฒันาสหกรณ์ เครือข่าย

ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร นอกจากนั้นยงัได้ดาํเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านสหกรณ์ท่ี

มุ่งเนน้ในการพฒันาเวบ็ไซต์และวารสารฅนสหกรณ์ท่ีจะสร้างโอกาสการเขา้ถึงระบบสารสนเทศดา้น

สหกรณ์และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูน้าํและฝ่ายจดัการสหกรณ์และในระยะยาวจะพฒันาไปสู่คลงัความรู้ 

(Knowledge base) และก่อเกิดเป็นสังคมทางปัญญา (Wisdom society) ในหมู่ผูน้าํและนกัสหกรณ์ ซ่ึงถือ

เป็นจุดคานงดัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงในการพฒันาการสหกรณ์ในทิศทางการพฒันาจากบนลงล่าง 

(Top-down development) ไปเป็นการพฒันาจากล่างข้ึนสู่บน (Bottom-up development) ซ่ึงเป็นวิถีทางท่ี

แทจ้ริงของการสหกรณ์ อนัจะนาํไปสู่ระบบการพึ่งพาและร่วมมือกนัอย่างมีพลงัของการสหกรณ์ เพื่อ

เผชิญหนา้กบัวกิฤติการณ์ต่าง ๆ ในยคุโลกาภิวตัน์อยา่งเขม้แขง็ 

การดาํเนินการของชุดโครงการวจิยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยโครงการยอ่ยทั้งส้ิน 11 โครงการ 

ซ่ึงมีบางโครงการท่ีดาํเนินการส้ินสุดระยะเวลาโครงการแลว้ในเดือนมีนาคม 2552 แต่บางโครงการยงัอยู่

ในระหว่างการดําเนินการวิจัย โดยผูป้ระสานงานชุดโครงการจะได้ประมวลข้อสรุปสําหรับการ

ดาํเนินการวจิยัภายใตชุ้ดโครงการในช่วงระยะเวลาเดือนเมษายน 2551 – มีนาคม 2552  

 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 สร้างเครือข่ายนกัวิจยั นกัสหกรณ์ และเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนการสร้าง

ระบบการวจิยัเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาขบวนการสหกรณ์และระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม 

1.2.2 สร้างระบบการวิจยัดา้นสหกรณ์ เพื่อสนบัสนุนการพฒันาขบวนการสหกรณ์ สู่การ

เป็นระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าตามวสิัยทศัน์ของแผนพฒันาการสหกรณ์ไทย และระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม 

1.2.3 สนบัสนุนและประสานงานโครงการวิจยัภายใตชุ้ดโครงการทั้ง 3 กลุ่ม ตลอดจน

สนบัสนุนการพฒันาเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาระบบสหกรณ์ท่ีมี

คุณค่าและระบบการคา้ท่ีเป็นธรรม 
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1.3 ผลงานทีค่าดหวงั 
 

1.3.1 ไดชุ้ดความรู้ จากกระบวนการวิจยัอยา่งเป็นระบบเพื่อใชเ้ป็นจุดคานงดัในการขบัเคล่ือน

การพฒันาการสหกรณ์ท่ีจะนาํไปสู่ระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีเกิดจากการพึ่งพาและร่วมมือกนัอย่างเป็น

รูปธรรม 

1.3.2 เกิดสังคมเรียนรู้ ภายใตเ้ครือข่ายนกัวิจยั เครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ เครือข่ายนกัสหกรณ์ 

และ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาควชิาการ ภาครัฐ และภาคขบวนการ 

1.3.3 การสร้างฐานขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการสหกรณ์ เพื่อ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการสหกรณ์อยา่งย ัง่ยนื 

1.3.4 ความร่วมมือดา้นการวิจยัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคขบวนการ

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์อยา่งมีแบบแผนตามเอกลกัษณ์ของการ

สหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 

 

1.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

1.4.1 การปรับกระบวนทศัน์ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการสหกรณ์ไทย เพื่อการบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาสหกรณ์ตามอตัลกัษณ์อยา่งถูกตอ้ง 

1.4.2 การปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจดัการสหกรณ์ในทุกระดบั ไปในทิศทางท่ีจะนาํ

ประโยชน์สู่สมาชิก ชุมชน และสังคม  

1.4.3 การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ การพฒันาสหกรณ์ภายใตชุ้ดความรู้จากการวิจยัให้ก่อเกิด

การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ 

 

1.5 ระเบียบวธีิการดําเนินการวจิัย 
 

1.5.1 พื้นท่ีการดาํเนินการโครงการวิจยัภายใต้ชุดโครงการประกอบดว้ย 11 โครงการยอ่ย                 

ไดแ้ก่โครงการเครือข่ายสารสนเทศดา้นสหกรณ์ท่ีเป็นการวิจยัท่ีมุ่งเนน้ไปในการสร้างระบบสนบัสนุน

และโครงการยอ่ยต่างๆ อีก 10 โครงการ ไดแ้ก่ (รูปท่ี 2.1) 

1) เครือข่ายคุณค่าจงัหวดัพษิณุโลก 

2) เครือข่ายสหกรณ์นิคม 

3) เครือข่ายคุณค่าจงัหวดันครศรีธรรมราช 

4) เครือข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรม 

5) เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษจ์งัหวดัพงังา 

6) เครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย 
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7) เครือข่ายคุณค่ากระจายสินคา้ 

8) เครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงั 

9) เครือข่ายคุณค่าผลไม ้

10) เครือข่ายคุณค่ายางพารา 

 

เครือข่ายท่องเที่ยงชุมชน

เชิงอนุรักษ์ จ.พังงา

เครือข่ายคุณค่า 

จ.นครศรีธรรมราช

เครือข่ายคุณค่า 

ผลไม้

เครือข่ายสารสนเทศ

ด้านสหกรณ์

เครือข่ายคุณค่า 

จ.พิษณุโลก

เครือข่ายคุณค่า 

มันสําปะหลัง 

จ.กําแพงเพชร

เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ 

สหกรณ์ไทย

เครือข่ายคุณค่า

ข้าวคุณธรรม

เครือข่ายสหกรณ์

นิคมเชิงคุณค่า

เครือข่ายคุณค่า 

กระจายสินค้า
เครือข่ายคุณค่ายางพารา

 
 

รูปท่ี 1.1 พื้นท่ีการดาํเนินการโครงการวจิยัภายใตชุ้ดโครงการ “การขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และ

การคา้ท่ีเป็นธรรม” 

 

1.5.2 กรอบการดาํเนินการชุดโครงการวิจยั 
 

กรอบการดาํเนินการชุดโครงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการนาํชุดความรู้ “การเช่ือมโยง

เครือข่ายคุณค่า” ท่ีได้จากการวิจัยของชุดโครงการมาต่อยอดขยายผลในการขับเคล่ือนเครือข่าย 3 

รูปแบบ ไดแ้ก่ เครือข่ายเชิงพื้นท่ี เครือข่ายท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน และเครือข่ายท่ีมุ่งสร้าง

ระบบสนับสนุนการพฒันาการสหกรณ์ดังท่ีได้กล่าวไวใ้นบทนํา กระบวนการดําเนินการของชุด

โครงการ จาํแนกออกเป็น 2 ส่วน (รูปท่ี 1.2) 

1) ส่วนแรก : เป็นการดาํเนินภารกิจของทีมประสานงานกลาง ท่ีทาํหนา้ท่ีในเร่ืองการ

สร้างเวทีเรียนรู้และการประสานงานกบัทุกส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนุนให้ภารกิจท่ีมุ่งมัน่ในการ

เช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าของทีมวจิยัทุกทีมสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั 
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1.1) การสร้างเวทีเรียนรู้ จะเป็นการดาํเนินการท่ีทีมประสานงานกลางนาํชุดความรู้

หลกั คือ “การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า” 0

1 และชุดความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ การคา้ท่ีเป็นธรรม การ

บริหารจดัการโซ่อุปทาน ทฤษฎีเกมกบัการประยุกต์ในการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า การสร้างแบรนด์ การ

บริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณ์ การขบัเคล่ือนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบติั การบริหารจดัการเชิงบูรณาการ

ในสหกรณ์ 1

2 

1.2) การประสานความร่วมมือกบัทุกส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ขบวนการสหกรณ์ใน

และต่างประเทศ สถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานรัฐ องค์การพฒันาเอกชน องค์กร

ธุรกิจเอกชนภายใตโ้ซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงเครือข่าย

คุณค่าของโครงการวจิยัต่าง ๆ  

1.3) การจดัเวทีถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ ภายใตเ้ครือข่ายผูท้รงคุณวุฒิ

และเครือข่ายนกัวจิยั เป็นการดาํเนินการของทีมประสานงานกลางเพื่อนาํขอ้มูลป้อนกลบัจากการติดตาม

แนะนาํการขบัเคล่ือนการวิจยัในภาคสนาม ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารและชุดความรู้ท่ีสืบคน้ไดโ้ดยกลไก

ของศูนยส์ารสนเทศสหกรณ์มาถอดบทเรียนร่วมกนัระหว่างทีมประสานงานกลาง ผูท้รงคุณวุฒิและ

นกัวจิยั เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการขบัเคล่ือนการวจิยัแต่ละโครงการ 

1.4) การดาํเนินการศูนยส์ารสนเทศสหกรณ์ทีมประสานงานกลางจะไดด้าํเนินการ

จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่นักวิจัยและผู ้เก่ียวข้องกับการพฒันาสหกรณ์ผ่านกลไกของศูนย์

สารสนเทศสหกรณ์ สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ ใน 2 รูปแบบ คือสารสนเทศผา่นเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต 

(http://www.cai.ku.ac.th) และวารสารฅนสหกรณ์ 2

3 เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในดา้นระบบขอ้มูลข่าวสารท่ี

จะนําไปใช้ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนการพฒันาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรมระหว่างผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง 

2) ส่วนที่ 2: เป็นการดาํเนินการในส่วนของทีมวิจยัชุดยอ่ยจาํนวน 11 โครงการ ซ่ึง

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี (รูปท่ี 1.2)   

 

 

 

 

 

 

1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 2 ในหวัขอ้กรอบคิดหลกัของการวิจยั 

2
 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในรูปท่ี 4.2  

3
 อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมขอ้ 3.11 
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รูปท่ี 1.2  กรอบดาํเนินการชุดโครงการวจิยั 

 

2.1)  กลุ่มโครงการวจัิยเชิงพืน้ที ่:  

1.  1.  เครือข่ายคุณค่าจงัหวดัพษิณุโลกเครือข่ายคุณค่าจงัหวดัพษิณุโลก  

หวัหนา้โครงการวจิยั :  วรัิช  วาณิชธนากลุ 

หวัหนา้โครงการวจิยัร่วม: อดิศยั  ประไพศรี 

 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. แนวทางการขยายเครือข่ายธุรกิจท่ีมี สกต. เป็น

แกนนาํ บนหลกัการของ “เครือข่ายคุณค่า” ควร

เป็นอยา่งไร 

2. เคร่ืองมือสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความ

ร่วมมือบนหลกัการสหกรณ์ แก่ผูน้าํสหกรณ์ควร

เป็นอยา่งไร 

3. ตวัแบบสาํหรับฐานขอ้มูลท่ีจะสนบัสนุนการพฒันา 

สหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า เป็นอยา่งไร 
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2.  2.  เครือข่ายคุณค่าเครือข่ายคุณค่า  จจ..นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช   

หวัหนา้โครงการวจิยั : ยนิดี    เจา้แกว้ 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. รูปแบบ เคร่ืองมือ และกระบวนการปลูกจิตสํานึก

ความร่วมมือ แก่ผู ้นําสหกรณ์ เพื่อให้มีความ

พร้อมในการขบัเคล่ือนการพฒันาสหกรณ์ และ

เครือข่ายคุณค่าควรเป็นอยา่งไร 

2. แนวทางสําหรับการพฒันาความพร้อมให้แก่ผูน้าํ

ตามข้อ 1 มีอะไรบ้าง และแต่ละแนวทางมีข้อดี 

ขอ้ดอ้ย อยา่งไร 

3. การพฒันาผูน้าํตามแนวทางต่างๆ มีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานของเครือข่ายท่ีเป็นอยูอ่ยา่งไรบา้ง 
 

3.  เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า3.  เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า  

หวัหนา้โครงการวจิยั : ประพฤทธ์ิ โภคา 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. แนวทางการพฒันาสหกรณ์นิคมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อก่อใหเ้กิดการการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินและนาํ

ประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนควรมีทิศทาง

อยา่งไร 

2. แนวทางปฏิบติัสําหรับการพฒันาสหกรณ์นิคมสู่

การเป็นสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่าท่ีจะก่อให้เกิดการ

ใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่าง เหมาะสม โดยมี

สหกรณ์เป็นแกนประสาน เป็นอยา่งไร 

3. ตัวแบบสําหรับฐานข้อมูลท่ีจะสนับสนุนการ

พฒันาสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่าเป็นอยา่งไร 

 

2.2)  กลุ่มโครงการวจัิยทีมุ่่งเน้นในการเช่ือมโยงโซ่อุปทาน :       

4.  4.  เครือข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรมเครือข่ายคุณค่าขา้วคุณธรรม   

หวัหนา้โครงการวจิยั : นิคม    เพชรผา 

 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. ตวัแบบการปลูกจิตสํานึกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ

ในกลุ่มชาวนาผู ้ป ลูกข้าวคุณธรรม ควรเป็น

อย่างไร จึงจะก่อให้เกิดการพฒันาวิถีชีวิตชาวนา 

ในทิศทาง “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวชิา” ตามท่ีตั้งใจ 

2. แนวทางการขยายผล “เค รือข่ าย คุณค่ าข้าว

คุณธรรม” เพื่อการสร้างระบบการผลิต และ

การคา้ขา้วท่ีเป็นธรรม ควรเป็นอยา่งไร 
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5.  5.  เครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทยเครือข่ายคุณค่าขา้วหอมมะลิสหกรณ์ไทย  

หวัหนา้โครงการวจิยั : บุญเกิด  ภานนท ์

หวัหนา้โครงการวจิยัร่วม: วนัชยั  จนัทร์ประเสริฐ 

 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. แนวทางการเ ช่ือมโยงธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่

อุปทาน ท่ีมีสหกรณ์การเกษตรเกษตรพิสัย จาํกดั 

เป็นแกนนาํ จะทาํอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย

ร่วมของภาคีพนัธมิตร ตามแนวทางของเครือข่าย

คุณค่า 

2. เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากการดาํเนิน

ธุรกิจขา้วหอมมะลิ ควรเป็นอยา่งไร 

3. แนวทางการบริหารจดัการของเครือข่ายธุรกิจ

ขา้วหอมมะลิ ควรดาํเนินการอย่างไร จึงจะเกิด

ความย ัง่ยนื 
 

6.  6.  เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ ์จ.พงังาเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ ์จ.พงังา  

หวัหนา้โครงการวจิยั : นารถพงศ ์ สุนทรนนท ์

 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. เคร่ืองมือในการปรับกระบวนทศัน์แก่ผูป้ระกอบ 

การธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษค์วรเป็น

อยา่งไร 

2. แนวทางการขยายผลไปสู่ภาคีพนัธมิตรสาํหรับ

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจควรดาํเนินการอยา่งไร 

3. แนวทางการดาํเนินงานศูนยเ์รียนรู้ธุรกิจท่องเท่ียว 

ชุมชนอนุรักษเ์ป็นอยา่งไร 

4. แนวทางการสนบัสนุนของรัฐท่ีเหมาะสมควรเป็น

อยา่งไร 
 

7.  7.  เครือข่ายคุณค่าผลไม้เครือข่ายคุณค่าผลไม้  

หวัหนา้โครงการวจิยั : ศศิธร  วเิศษ 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีปัญหา 

อุปสรรคอย่างไร ในการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานและตรงตามความตอ้งการของตลาด 

2. รูปแบบการทาํสวนผลไมคุ้ณภาพ ของเกษตรกร

และสมาชิกสหกรณ์ ท่ีจะก่อให้เกิดการสร้าง 

“เครือข่ายการเรียนรู้” และเป็นผลดีต่อเกษตรกร

ควรเป็นอยา่งไร 

 

 8 



3. รูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ 

รวบรวมผลไมคุ้ณภาพท่ีมีสหกรณ์การเกษตรเป็น

แม่ข่ายควรมีบทบาทอยา่งไรในการเช่ือมโยง และ

พฒันาเครือข่ายการผลิตผลไมคุ้ณภาพ 

4. กลไกการส่งเสริมจากภาครัฐ ควรเป็นอยา่งไร 
 

8.  8.  เครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงัเครือข่ายคุณค่ามนัสาํปะหลงั  

หวัหนา้โครงการวจิยั : ธวชิ   สุดสาคร 

 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. ตวัแบบการทาํไร่มนัสําปะหลงัภายใตเ้ครือข่าย

สหกรณ์การเกษตรท่ีจะนาํผลประโยชน์สูงสุด

กลบัคืนสู่สมาชิก ควรเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจ

มันสําปะหลังภายใต้โซ่ อุปทานท่ีมีสหกรณ์

การเกษตรเป็นแม่ข่าย ควรเป็นอย่างไร จึงจะ

ก่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลัง 

และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม 

3. กลไกการส่งเสริมจากภาครัฐ ควรเป็นอยา่งไร 
 

9.  9.  เครือข่ายคุณค่ากระจายสินคา้เครือข่ายคุณค่ากระจายสินคา้  

หวัหนา้โครงการวจิยั : ดวงทิพย ์ ระเบียบ 

 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. ชนิด รูปแบบ กระบวนการจดัหาและกระจายสินคา้ 

สหกรณ์และชุมชน เพื่อช่วยเผยแพร่ภาพลกัษณ์

สหกรณ์และชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมายผา่นช่องทาง 

การจาํหน่ายร้านไปรษณียไ์ทยและพนัธมิตรธุรกิจ

ควรเป็นอยา่งไร 

2. ระบบการบริหารจดัการเครือข่ายฯ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและความย ัง่ยนืควรเป็นอยา่งไร 

3. รัฐควรเขา้มาหนุนเสริมอยา่งไร 
 

10.  10.  เครือข่ายคุณค่ายางพาราเครือข่ายคุณค่ายางพารา   

หวัหนา้โครงการวจิยั : ศานิต   เกา้เอ้ียน 

หวัหนา้โครงการวจิยัร่วม : นุชรินทร์ อยูอ่าํไพ 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. รูปแบบการบริหารจดัการของสหกรณ์เพือ่เช่ือมโยง 

จากกระบวนการผลิตของสมาชิกและการดาํเนิน

ธุรกิจของเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทานควรทํา

อยา่งไร 

2. ช่องทางการตลาดทางเลือกใหม่สาํหรับสหกรณ์ 
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เพื่อลดขอ้จาํกดัของเกษตรชาวสวนยางพาราและ

สหกรณ์และเช่ือมโยงไปสู่ตลาดปลายทางจะตอ้ง

ทาํอยา่งไร 

3. รูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายยาง 

พาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกท่ีมีสหกรณ์

การเกษตรเป็นแกนนําภายใตโ้ซ่อุปทานควรมี

รูปแบบอยา่งไร 

4. กลไกของรัฐท่ีช่วยหนุนเสริมการประกอบอาชีพ

และการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างย ัง่ยืนนั้น

ควรช่วยในลกัษณะใดบา้ง 
 

2.3)  กลุ่มโครงการวจัิยเพือ่พฒันาระบบสนับสนุนการพฒันาการสหกรณ์ : 

11.  เครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์11.  เครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์   

หวัหนา้โครงการวจิยั : จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท 

คาํถามวจิยัคาํถามวจิยั  

1. เพื่อพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ บน 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ให้สามารถเขา้ถึงผูน้าํและ

ฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์  เพื่อการนําไปใช้

ประโยชน์ในสหกรณ์ทุกระดบั 

2.  เพื่อพฒันาเครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ ผ่านกลไก 

วารสารสหกรณ์ (co-op : magazine  Thailand)  ให้

สามารถเขา้ถึงผูน้าํและฝ่ายบริหารจดัการสหกรณ์  

เพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ในสหกรณ์ทุกระดบั  
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บทที่ บทที่ 2 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นกรอบคิดหลักของการวิจัย และสถานะของชุดโครงการวิจัยตั้งแต 
เริ่มตนจนถึงปจจุบันในสวนที่มีความเกี่ยวของกับบริบทการสหกรณไทย ซ่ึงจะไดนําเสนอบริบทการ 
สหกรณไทย ดังรายละเอียดตอไปนี ้

2.1 กรอบคิดหลักของการวิจัย : การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา 
ชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา”  เปนผลลัพธจากการถอดบทเรียนภายใตชุด 

โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ในระยะขยายเวลา” โดยกลุมนักวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูนําสหกรณที่ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ไดใชเวทีเรียนรูรวมกันถอดบทเรียนที่ตางคนตางไดจากการปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่การวิจัยอยางตอเนื่อง 
เปนเวลา 4 ป ระหวางป 2547-2551 จึงสรุปเปนกรอบคิด “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” ดังนี้ 

2.1.1 นิยาม 
“ “วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว กาวทันการเปล่ียนแปลง วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการพันธมิตรในระยะยาว กาวทันการเปล่ียนแปลง 

เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก เนนการเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคีและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก” ” 

2.1.2 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาประกอบดวย ปจจัย 2 กลุม 
1) ปจจัยดานทีมวจิัย/ทีมสนับสนุน มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 

- นักวิจัยมีความเขาใจในกรอบคิดและกระบวนการเช่ือมโยงเครือขาย 
- มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา 
- มีทักษะของการทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 
- มีการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อการบรรลุเปาหมายการเชื่อมโยงเครือขาย 

2) ปจจัยดานกลุม/องคกรที่เขารวมในภาคีเครือขาย มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก 
- จิตสํานึกความรวมมือของผูนําองคกร 
- ความเช่ือถือไววางใจซ่ึงกันและกัน ระหวางผูนําองคกร 
- ความตระหนักเห็นความสําคัญของเครือขายคุณคา 
- ภาพลักษณดานความมั่นคงของกลุม/องคกร/สหกรณ
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2.2.  บริบทของการสหกรณไทย : มิติการพัฒนาเชิงคุณคาสูความเปนองคกรธุรกิจฐานสังคม 

นับตั้งแตรัฐไดนําเอาวิธีการสหกรณเขามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบันนับเปนเวลากวา 94 ปแลวนั้น จากขอมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ในป 2551 ชี้ใหเห็นบริบทการดําเนินงานของสหกรณวา มีสหกรณดําเนินงานอยูจํานวน 7,535 สหกรณ 
(เปนกลุมสหกรณภาคการเกษตร รอยละ 60 เปนกลุมสหกรณนอกภาคการเกษตร รอยละ 40) มีจํานวน 
สมาชิกสหกรณ 10 ลานคน (อยูในกลุมสหกรณภาคการเกษตร รอยละ 60 อยูในกลุมสหกรณนอกภาค 
การเกษตร รอยละ 40) มีทุนดําเนินงานทั้งส้ิน 9 แสนลานบาท (เปนของสหกรณภาคการเกษตรรอยละ 11 
เปนของสหกรณนอกภาคการเกษตร รอยละ 89) มูลคาธุรกิจของสหกรณ มีมูลคาทั้งส้ิน 1 ลานลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 11 ของ GDP ของประเทศในปเดียวกัน และพบวามีสหกรณที่ดําเนินการขาดทุนและ 
ไมไดรายงานผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 24 ซ่ึงสถานการณดังกลาวคลายคลึงกับการประเมิน 
สถานการณของสหกรณในชวงป 2549 ของ จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ ภายใตโครงการยกราง 
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 4 โดยไดนําเอาวิธีการของ Portfolio matrix analysis มาใชในการวเิคราะห 
สถานการณ โดยชี้ใหเห็นวา มีสหกรณเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่สามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีบริบทการดําเนินงานในเชิงคุณคาที่นําประโยชนสูสมาชิก สหกรณรอยละ 60 มกีารดาํเนนิงานอยาง 
มีประสิทธิภาพ แตยังมีบริบทการดําเนินงานเชิงคุณคาอยูในระดับต่ํา และพบวาสหกรณประมาณรอยละ 
30 ที่ประสบปญหาขาดทุนและมีปญหาเรื่องการควบคุมภายในไมไดมาตรฐาน (รูปท่ี 2.1) 

รูปที่ 2.1 Portfolio matrix analysis ในการวิเคราะหสถานการณภายในป 2549 

4  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน จุฑาทิพย ภัทราวาท, การนํายุทธศาสตรการสรางคุณคาเพื่อการพัฒนาการสหกรณไทย, 2552
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ภายใตความพยายามของเครือขายนักวิจัยเชิงคุณคา โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปน 
แกนนํา และโอกาสที่ไดมีโอกาสเปนทีมที่ปรึกษาการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณฉบบัที่ 2 ตอเนือ่งจาก 
ที่ไดมีสวนรวมในการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 จึงไดนําชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขาย 
คุณคา ไปสรางกระบวนการมีสวนรวมกับทุกสวนฝายที่เกี่ยวของทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาค 
ขบวนการ ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณไปในแนวทางของกรอบคิดและทิศทางของ 
ระบบสหกรณเชิงคุณคา โดยมุงเนนไปในการยกระดับขีดความสามารถในมติดิานประสิทธิภาพและความ 
เขมแข็งของสหกรณควบคูไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการนําคุณคา (บริการ) สูสมาชิกและ 
ชุมชน ดังรูปท่ี 2.2 

รูปที่ 2.2 กรอบคิดและทิศทางการพัฒนาการสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

2.3.  สถานะของชุดโครงการวิจัยกับบริบทการพัฒนาการสหกรณไทย 
นับตั้งแตป 2543 ที่ไดมีการริเริ่มการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณอยางเปนระบบตาม 

กรอบแนวทางการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนทางวิจัย (สกว.) โดยเริ่ม 
ตั้งแตการดําเนินการโครงการวิจัย “บรรณานุกรมส่ิงพิมพดานสหกรณในประเทศไทย” โครงการวิจัย 
“กรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ” ชุดโครงการวิจัย “การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรในพื้นที่ 9 
จังหวัด”  ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัดเพื่อแกไขปญหาความ 
ยากจน” และชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” (รูปที่ 2.3)
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รูปที่ 2.3 กรอบแนวทางการดําเนินการของชุดโครงการวิจัยดานสหกรณอยางเปนระบบภายใตการ 
สนับสนุนจาก สกว. 

รายละเอียดดังรูปที่ 2.3 จะชี้ใหเห็นวาไดนําผลลัพธและชุดความรูที่ไดจากการวิจัยไปใช 
ประโยชนตั้งแตริเริ่มดําเนินการในป 2543 กลาวคือ ไดมีการนําประเด็นขอคิดมาเคล่ือนงานวิจัย โดย 
สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคขบวนการสหกรณ ในการจัดทํากรอบ 
คิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในชวงป 2545 5  ซ่ึงผลลัพธจากการวิจัยไดถูกนําไปใชในการยกราง 
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2546-2549) ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญ 2 ประการ ไดแก 

1)  การปฏิรูปกรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ โดยแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 1 ไดกําหนดยุทธศาสตรมุงเนนไปที่การสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสหกรณที่ 
จดทะเบียนตามกฎหมายและสหกรณของภาคประชาชน ซ่ึงกลาวไดวาเปนการริเริ่มจุดประกายความคิด 
ที่ใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีมุมมองของการรวมมือกันเพื่อเกิดพลัง 
(Synergy) ของกลุม/องคกรและสหกรณซ่ึงมีอุดมการณ แนวคิด และแนวทางการดําเนินงานในฐานะ 
องคกรเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy) และเริ่มมีการหาแนวทางการลดขอจํากัดของการรวมมือ 
ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายและขอบังคับของสหกรณและกลุม/องคกรของภาคประชาชน 

5  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน จุฑาทิพย ภัทราวาท, รายงานวิจัยกรอบคิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ, 2545.
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2)  การจัดตั้ งสถาบันวิ ชาการด านสหกรณ  (สว .สก . )  ต ามประกาศสภา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2547  ใหมีสถานภาพเปนหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับความเห็นชอบจาก คพช. ใหทําหนาที่เปนองคกรที่มุงเนนในการวิจัย 
และวิชาการเพื่อใหการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ ภายใตการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ 
สว.สก. นับตั้งแตป 2547 เปนตนมานั้น ไดเกิดเครือขายนักวิจัย นักวิชาการ และนักสหกรณ ที่มีแนวคิด 
มุงไปในมิติของการพัฒนาสหกรณเชิงคุณคา โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนแกนนํา 6 

ในระหวางป  2548-2550  ไดมีการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory action research) ที่ไดตอยอดนําชุดความรูจากการวิจัยเดิมขยายผลดําเนินการวิจัยในวง 
กวางในระดับพื้นที่จังหวัดทั้งส้ิน 45 จังหวัด ภายใตชุดโครงการ การเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตรในพื้นที่ 
9 จังหวัด และชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” เพ่ือแกปญหาความยากจน 
ผลลัพธและผลกระทบท่ีไดจากการวิจัย ในชวงเวลาดังกลาว อาจสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

1)  ชุดความรู “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” ซ่ึงถูกนําไปใชเปนกรอบคิดและแนวปฏิบัติที่ 
ชวยยกระดับการดําเนินงานของขบวนการสหกรณไปสูระบบสหกรณที่จะนําคุณคา (ประโยชน)  สู 
สมาชิกและชุมชน บนวิถีทางสหกรณในฐานะการเปนองคกรอิสระ (Autonomous) ที่ยึดมั่นบนหลักการ 
พึ่งพาและการรวมมือกัน 

2)  ชุดความรู “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” ถูกนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรหลักในการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมี คพช. เปน 
แกนนําการพัฒนาตามกฎหมายสหกรณ 

3)  การกอเกิดกลุมทุนมนุษย ที่มีแนวคิดการพัฒนาการสหกรณในมิติคุณคา ไดแก เครือขาย 
นักวิจัย จํานวน 300 คน เครือขายผูทรงคุณวุฒิ 30 คน เครือขายพระสงฆเพ่ือการพัฒนาสหกรณ 57 รูป 
เครือขายนักสหกรณเชิงคุณคา 42 คน เครือขายผูตรวจสอบกิจการ 222คน เครือขายผูจัดการสหกรณ 38คน 7 

4)  เกิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูแกผูนําสหกรณในมิติเชิงคุณคาเพื่อการปลูกจิตสํานึก 
สหกรณ และปรับกระบวนทัศนแกผูนําสหกรณไปในทิศทางของการนําสหกรณเชิงคุณคา เชน หลักสูตร 
ผูนําสหกรณเชิงคุณคา หลักสูตรผูนําสหกรณเชิงบูรณาการ หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการอยางชํานาญการ 8 

5)  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการขับเคล่ือน “ระบบสหกรณอยางมีคุณคา” ทั้ง 
ในรูปของการขับเคล่ือนการวิจัย การขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ และโครงการความรวมมือทาง 
วิชาการ ไดแก 9 

6 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องสถาบันวิชาการดานสหกรณใน www.cai.ku.ac.th 
7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องเครือขายใน www.cai.ku.ac.th 
8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในเรื่องหลักสูตรบริการวิชาการ www.cai.ku.ac.th 
9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ www.cai.ku.ac.th

http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.cai.ku.ac.th/
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-  ขอตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและวิทยาลัยการ 
สหกรณ เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ (Co-operative College, Manchester, United Kingdom) 

-  ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ - กรม 
ตรวจบัญชีสหกรณ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) 

-  ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณและชมรมผูจดัการสหกรณ 
การเกษตร 

-  ขอตกลงความรวมมือโครงการผูตรวจสอบกิจการสหกรณอยางมีคุณภาพระหวาง 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ (กตส.) กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) สันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย และเครือขายชุมนุมสหกรณ 

ในปจจุบันการขับเคล่ือนโครงการวิจัย “การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ที่ 
กําลังดําเนินการอยูในชวงเวลา ป 2551-2552 นั้นมีบทบาทในฐานะการเปนโครงการในแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  ไปสูแนวการปฏิบัติซ่ึงคิดเปน 
สัดสวนรอยละ 11.5 ของโครงการภายใตแผนฯดังกลาว



บทที่ บทที่ 3 3 
ผลลัพธจากการวิจัย ผลลัพธจากการวิจัย 

การนําเสนอผลลัพธการวิจัยในที่นี้ จะเปนการนําเสนอผลลัพธการวิจัยภายใตการดําเนนิการ 
ของชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ซ่ึงประกอบไปดวยการ 
ดําเนินการวิจัยในกลุมโครงการวิจัย 3 กลุม ไดแก กลุมโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ไดแก โครงการวิจัย 
เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก โครงการเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช โครงการเครือขายสหกรณ 
นิคมเชิงคุณคา กลุมโครงการวิจัยที่มุงเนนการเชื่อมโยงโซอุปทาน ไดแก โครงการเครือขายคุณคาขาว 
คุณธรรม โครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย โครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง 
อนุรักษ โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง โครงการเครอืขาย 
คุณคาผลไม โครงการเครือขายคุณคายางพารา และกลุมโครงการวิจัยที่มุงพัฒนาระบบสนับสนุนการ 
พัฒนาการสหกรณ ไดแก โครงการเครือขายสารสนเทศดานสหกรณ และการขยายผลการเชื่อมโยง 
เครือขายคุณคาของทีมประสานงานกลางเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการสนับสนุนการ 
พัฒนาการสหกรณ 

ผลลัพธการวิจัยของโครงการวิจัยชุดยอย จํานวน 11 โครงการในที่นี้ จะนําเสนอ ณ จุดเวลา 
ส้ินสุดเดือนมีนาคม 2552  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่บางโครงการไดดําเนินการวิจัยส้ินสุดแลว แตบาง 
โครงการวิจัยดําเนินการไดครึ่งทาง และบางโครงการไดเริ่มดําเนินการไป 3  เดือน  (กรณีของ 
โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

3 3..1 1 เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 
1.) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ 

การดําเนินการโครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เปนการตอยอดการ 
ดําเนินการโครงการวิจัยของทีมวิจัยเดิม ภายใตชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 
36 จังหวัด เพื่อแกไขปญหาความยากจน” โดยผลลัพธที่ไดจากการวิจัยระยะส้ินสุดโครงการในป 2548 
ไดออกมาเปนเครือขายธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวกันของเครือขายที่สมัครใจมารวมมือกัน ทั้งหมด 5 
เครือขาย ประกอบดวย เครือขายรวบรวมขาวโพด เครือขายขาวปลอดภัย เครือขายโคเนื้อ เครือขายธุรกิจ 
วัสดุอุปกรณการเกษตร และเครือขายสหกรณ โดยมีสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. 
พิษณุโลก จํากัด (สกต.พิษณุโลก) เปนแมขายและศูนยประสานงาน โดยมี ธกส. จังหวัดพิษณุโลก 
สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนหนวยงานชวยสนับสนุนและตอยอด 
การดําเนินงาน สมาชิกของแตละภาคีเครือขายมีจํานวนมากพอสมควร เชน เครือขายรวบรวมขาวโพด 
ประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกขาวโพด จํานวน 172 คน เครือขายขาวปลอดภัยประกอบดวยเกษตรกร
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ผูปลูกขาวที่เขารวมโครงการจํานวน 67 คน เครือขายโคเนื้อ ประกอบดวยเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อจํานวน 
500 คน เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณ ประกอบดวย สมาชิกที่เขารวมโครงการ 365 คน เครือขายสหกรณ 
ประกอบดวยสมาชิกที่เขารวมโครงการจํานวน 60 คน ตัวแบบของเครือขายคุณคาพิษณุโลกเปนรูปแบบ 
ของเครือขายที่มีแกนนําเครือขาย (Dominate network) 10 ที่มีการดําเนินงานมุงเนนไปที่การแลกเปล่ียน 
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับการประกอบอาชีพแกสมาชิกของภาคีเครือขาย การสงเสริมใหสมาชิก 
ลดตนทุนคาใชจายในการผลิตและเพิ่มชองทางการตลาดแกผลผลิต โดยพบวา บางเครือขายมีการ 
เชื่อมโยงกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพบวาบางเครือขายยังมีขอจํากัด เรื่องระเบียบและขอบังคับของ 
สหกรณ ในการดําเนินธุรกิจรวมกัน จึงเปนเหตุจูงใจใหทีมวิจัยจังหวัดพิษณุโลกดําเนินการวิจัยตอยอด 
ในครั้งนี้ 11 (รูปท่ี 3.1) 

รูปที่ 3.1 รูปแบบเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกที่มีแกนนําเครือขาย (Dominate network) 

10 อานรายละเอียดเพิ่มใน วิรัช และคณะ, รายงานวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก,  2548 
11 อานรายละเอียดใน จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการสหกรณในพ้ืนที่ 36 จังหวัด, 2548  หนา 123
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2.) วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1  เพื่อหาแนวทางพัฒนาเครือขายธุรกิจที่มี สกต. เปนแกนนํา บนหลักการของ 

“เครือขายคุณคา” 
2.2  เพื่อสังเคราะหตัวแบบ สําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนํา 

องคกรบนหลักการสหกรณ 

3.) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1  การขยายเครือขายธุรกิจในพืน้ที่จังหวดั โดยมี สกต. เปนแกนนํา 
3.2  บทสังเคราะหสําหรับตัวแบบกระบวนการปลูกจิตสํานกึความรวมมือบนหลักการ 

สหกรณ 

4.) ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1  ผูนําภาคีเครือขายมีศักยภาพและความพรอมในการขับเคล่ือนการทํางานของ 

เครือขายตามที่คาดหวัง 
4.2  การยกระดับภาพลักษณของ สกต. ในสายตาของสหกรณและกลุม/องคกรอ่ืน ใน 

ฐานะที่ทําหนาที่การตลาด เช่ือมโยงธุรกิจเพื่อประโยชนรวมกันของภาคีพันธมิตร 
อันจะกอใหเกิดพลังความรวมมือในวงกวาง และกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก 
ชุมชน สังคมมากขึ้น 

4.3  การสรางพลังอํานาจการตอรองในการทําธุรกิจดานการตลาดของเครือขายธุรกิจที่ 
มี สกต. เปนแกนนํา เพื่อกอใหเกิดประโยชนกลับสูสมาชิก ซ่ึงจะเปนตัวแบบที่ดีที่ 
จะขยายผลไปสูจังหวัดอ่ืน ตามแผนงาน/โครงการ ภายใตยุทธศาสตรของ 
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 

5.) กระบวนการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยของทีมวิจัย ในชวง 12 เดือน (เม.ย.51-มี.ค.52) ไดมุงเนนไปท่ีการใช 

เวทีเรียนรู การประชุมแกนนําและภาคีเครือขาย การเยี่ยมเยียน การศึกษาดูงาน การจัดทําจดหมายขาวราย 
ไตรมาส และการจัดกีฬาสามัคคี โดยมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันระหวางทีมวิจัยและแกนนําของภาคี 
เครือขาย 20 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งส้ิน 800 คน (รูปท่ี 3.2)
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6.) ผลการวิจัย 
6.1 ผลลัพธการขยายเครือขาย 

ผลการดําเนินงานของทีมวิจัยมีรายละเอียด ดังรูปที่ 3.3 ประกอบดวย 5 เครือขาย และ 
1 หมูบาน โดยมี สกต. พิษณุโลกเปนแมขายในการประสานงาน เอ้ืออํานวยและกระตุนใหแตละเครือขาย 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในองคความรู และภูมิปญญาตางๆ ที่สมาชิกสนใจ เชน ความรูเกี่ยวกับการทํา 
ธุรกิจโคเนื้อ ธุรกิจรวบรวมขาวโพด โดย สกต. ไดเปล่ียนบทบาทหลักมาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ 
เครือขายทําให สกต. มีพันธมิตรมากขึ้นและสมาชิกที่เขารวมเปนภาคีเครือขายมีอํานาจการตอรองธุรกิจ 
ไดมากขึ้น สามารถลดตนทุนการผลิตภายใตการพึ่งพาและรวมมือระหวางกันมากขึ้น ดังรูปที่ 3.3 

รูปที่ 3.2 กระบวนการดําเนนิการวิจัย
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รูปที่ 3.3 ผลลัพธเครือขายคุณคาจังหวัดพษิณุโลก 

โดยผลการตอยอดการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ไดมีการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวกับ 
โครงสรางการบริหารจัดการเครือขาย ไดกําหนดใหผูจัดการ สกต. พิษณุโลกเปนผูกํากับดูแลเปนหลักใน 
การเชื่อมประสานและขับเคล่ือน โดยมี ธกส.  สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกเปนที่ปรึกษาและมี 
ผูประสานงานของแตละเครือขาย ซ่ึงจะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรายงานความกาวหนาและปญหา 
อุปสรรคของเครือขาย (รูปท่ี 3.4)
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รูปที่ 3.4 โครงสรางการบริหารงานเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 

6.2  ตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําองคกร บนหลักการ 
สหกรณ 

เครื่องมือสําหรับกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกผูนําองคกรบน 
หลักการสหกรณ ที่ทีมวิจัยนํามาใช มี 3 วิธี ไดแก 

1.  การจัดประชุม พูดคุย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทําความรูจักคุนเคย และทํา 
ธุรกิจรวมกัน 

2. การจัดกีฬาสานความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขาย คณะกรรมการ สกต. 
เจาหนาที่ สกต. และเจาหนาที่ ธกส. เพ่ือกระชับความสัมพันธ  ความสามัคคี และเปดโอกาสใหสมาชิก 
ไดสังสรรค พบปะ พูดคุย ทํากิจกรรมรวมกัน 

3.  จดหมายขาวชาวเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสงขอมูลขาวสารที่เปน 
ประโยชนเกี่ยวกับราคาปุย และการเปรียบเทียบราคาปุยของ สกต. และราคาตลาด แกสมาชิก 

4.  การจัดประชุมกลุมยอย เพ่ือวางแผนการทํางานรวมกัน 

7.)  ขอคนพบของทีมวิจัย 
การรวมตัวกันเปนภาคีเครือขาย สามารถแกไขปญหาและกอใหเกิดประโยชนแก 

สมาชิกของภาคีเครือขายที่เปนเกษตรกร ดังนี้ 
7.1 การแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําโดยการพึ่งพาและรวมมือกันหาแนวทางแกไข 

เชน กรณีการแกปญหาราคาขาวโพดตกต่ําโดยการเก็บขาวโพดไวอีก 1 ฤดู การแปรรูปเปนอาหารสัตว 
การเจรจาตอรองธุรกิจกับบริษัทเอกชนเพื่อเพ่ิมราคา
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7.2  การเพ่ิมพลังในการเจรจาตอรองธุรกิจรวมกัน 
7.3  สกต.เปล่ียนบทบาทจากเดิม มาชวยอํานวยความสะดวกใหเครือขายไดมีเวทีเรียนรู 

ที่จะรวมมือกันแกปญหา ทั้งดานการผลิต และการตลาด ทําให สกต. มีพันธมิตรธุรกิจมากขึ้น 
7.4  การรวมมือกันของภาคีพันธมิตร สามารถใชหลักการพึ่งพาและรวมมือกันลด 

ตนทุนการผลิต และสรางแบรนดสินคาของเครือขายได 

8.)  ขอสังเกตของผูประสานงาน-ผูทรงคุณวุฒิ 
ทีมวิจัยเสนอที่จะขอขยายเวลาออกไปอีก  6  เดือน เพื่อลงรายละเอียดสําหรับ 

กระบวนการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา และ ผลลัพธที่เกิดขึ้นใหชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายการดําเนินงาน 
เครือขาย รายชื่อสมาชิกของแตละภาคีเครือขาย ผลลัพธจากการดําเนินงาน เครือขายมีขอมูลเชิงประจักษ 
ของกระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ และการสังเคราะหตัวแบบสําหรับกระบวนการปลูก 
จิตสํานึก 

3 3..2 2 เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
1.) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนการดําเนินการวิจัย 

สหกรณนิคม คือสหกรณที่จัดตั้งจากเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากทางราชการ 
รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น โดยจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณนิคม มีจุดมุงหมายเพื่อใหราษฎรผูยากไร ซ่ึง 
ไดรับการจัดสรรที่ดินใหอยูดีกินดี มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยดําเนินกิจกรรมรวมกันและชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันดวยวิธีการสหกรณ การจัดตั้งสหกรณนิคมใชวิธีการและหลักเกณฑเชนเดียวกับการจัดตั้ง 
สหกรณการเกษตร การดําเนินงานของสหกรณนิคมเปนลักษณะของสหกรณแบบอเนกประสงค 
เชนเดียวกับสหกรณการเกษตร คือมีธุรกิจตางๆ ทั้งดานสินเช่ือ การซ้ือ การขาย การแปรรูป การสงเสริม 
อาชีพและบริการ ในสวนของการจัดที่ดินเปนการดําเนินงานโดยรัฐ ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับการจัดที่ดิน 
การปรับปรุงที่ดิน การจัดสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพและที่อยูอาศัย 
สําหรับงานของสหกรณนิคมนั้น จะเกี่ยวของกับการจัดที่ดิน ซ่ึงเปนผูรับการจัดสรรที่ดินทางราชการ 
และผูกพันตามราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 และในกรณีของสหกรณการเชาซ้ือที่ดิน 
กรมสงเสริมสหกรณไดใชเงินงบประมาณและทุนหมุนเวียนฯ จัดซื้อที่ดินจากหนวยราชการและเอกชน 
เพ่ือจัดใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง หรือมีนอยไมเพียงพอแกการทํากิน ไดมีที่ดินทํากินเปน 
ของตนเอง โดยวิธีการสหกรณ การจัดสรรใหสมาชิกเขามาทํากินในที่ดินแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ ให 
สมาชิกเชาซ้ือที่ดินและใหสมาชิกเชาที่ดิน โดยกรมสงเสริมสหกรณจะทําสัญญาเชาซ้ือที่ดินกับสหกรณ 
และสหกรณจะนําไปใหสมาชิกเชาและเก็บคาเชาที่ดินสงเปนเงินรายไดแผนดิน โดยรวมแลวมีพื้นที่ 
สหกรณประเภทนี้รวมทั้งส้ิน 5 ลานไร 12 

12 อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ประพฤทธิ์ โภคา และคณะ, รายงานวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา, 2552 หนา 119-122
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ภายใตพระราชบัญญัติสหกรณไดกําหนดให สหกรณนิคมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการ 
แนะนําสงเสริม ประกอบดวย ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/หัวหนานิคมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด 
และสวนจัดนิคมสหกรณ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ จากขอมูลของรายงานภาวะเศรษฐกิจทาง 
การเงินของสหกรณนิคมในป 2550 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2550) แสดงใหเห็นสถานการณการ 
ดําเนินงานของสหกรณนิคมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

•  จํานวนสหกรณนิคม 96 แหง ประกอบดวย สหกรณนิคม 57 สหกรณ สหกรณ 
การเชาที่ดิน จํานวน 21 สหกรณ สหกรณเชาซ้ือที่ดินจํานวน 15 สหกรณ 

•  จํานวนสหกรณที่เลิกกิจการระหวางป มี 3 สหกรณ 
•  จํานวนสหกรณนิคมที่สอบบัญชีได  จํ านวน  81  แหง คิดเปนรอยละ  84 

ของสหกรณนิคมทั้งส้ิน 
•  จํานวนสหกรณนิคมที่สอบบัญชีไดและดําเนินธุรกิจขาดทุน มี  22  แหง 

คิดเปนรอยละ 27 
•  จํานวนสมาชิกสหกรณนิคม 159,357 คน ลดลงจากปกอน รอยละ 25 
•  ทุนดําเนินงานของสหกรณนิคม 3,492 ลานบาทมีอัตราเพิ่มขึ้นในระหวาง 

ป 2548-2550 คิดเปนรอยละ 3.6 
•  มูลคาธุรกิจ 5,925 ลานบาท เพิ่มจากปกอน รอยละ 2.7 ประกอบดวยธุรกิจ 

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมูลคา 1,507 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด 
•  ธุรกิจรับฝากเงินมูลคา 1,323 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.4 ของมูลคา 

ธุรกิจทั้งหมด 
•  ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายมูลคา 1,291 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.0 

ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด
•  ธุรกิจการใหเงินกูมูลคา 1,284 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ22.8 ของมูลคา 

ธุรกิจทั้งหมด 
•  ธุรกิจแปรรูปผลิตผลมูลคา 204.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.6 ของมูลคา 

ธุรกิจทั้งหมด 
•  ธุรกิจการใหบริการและสงเสริมการเกษตรมูลคา 15 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 

รอยละ 0.25 ของมูลคาธุรกิจทั้งหมด 

ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2525 เรื่องนโยบายการใชและกรรมสิทธ์ิ 
ที่ดิน และไดสรุปแนวทางการจัดที่ดินไววา “การจัดที่ดินซ่ึงหนวยงานตางๆ ที่กําลังดําเนินการอยูใน 
ปจจุบันใหดําเนินการตอไป แตไมใหขยายพื้นที่ดําเนินการยกเวน ในกรณีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ 
เกษตรกรรมและการพัฒนาที่ดินและใหหนวยงานที่รับผิดชอบทําแผนปฏิบัติการหรือโครงการในการจดั
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ที่ดินที่เหลือใหเสร็จส้ินภายใน 5 ป” จากนโยบายดังกลาวปจจุบันจึงไมมีการจัดตั้งสหกรณนิคมเพิ่มขึ้น 
โดยทางกรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบจึงเห็นควรใหมีการพัฒนาสหกรณนิคมไป 
ในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ และไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยภายใตชุด 
โครงการเพ่ือนําไปสูการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณนิคมที่เกิดประโยชนตอสมาชิกและชุมชนตอไป 

2.) วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 สํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณนิคม 
2.2 สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 
2.3 ทดลองพัฒนารูปแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง 
2.4 พัฒนา ตัวแบบ ฐานขอมูล ศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่สหกรณ 

ทดลอง 1 แหง 

3.) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1  ผูมีสวนเกี่ยวของ ในเชิงนโยบายผานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันและเขา 

มามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอม 
3.2  แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงจะเปนกรอบทิศทางการขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงเปนรูปแบบของสหกรณนิคมที่ 
มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิกและสหกรณที่จะนําที่ดินในครอบครองวางแผนการ 
ผลิตรวมกัน โดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซ่ึงจะตอยอดไปสูการพัฒนาการตลาดที่จะกอใหเกิด 
มูลคาเพิ่มในการจําหนายผลผลิตของสมาชิกผานภาคีพันธมิตรที่เปนเปาหมายรวมกัน 

3.3  ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคณุคา 4 สหกรณ 
3.4  ฐานขอมูลสหกรณนคิม 100 แหง 
3.5  ตัวแบบการพฒันาฐานขอมูลศักยภาพและการใชประโยชนที่ดินในสหกรณ 

ตัวอยาง 1 แหง 

4.) ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1  เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศนของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องทิศทางการ 

พัฒนาสหกรณนิคม การจัดการส่ิงแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน การเช่ือมโยงหวงโซอุปทาน เพื่อเปน 
แกนนําในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณนิคมในการแกไขปญหาความยากจนของสมาชิก 
สหกรณนิคม 200,000 ครัวเรือน ที่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินสหกรณนิคม 5 ลานไร 

4.2  ลดปญหา / ขอจํากัด การละทิ้งท่ีดินของสมาชิกสหกรณนิคมที่เปนอยูในปจจุบัน
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4.3  เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณ 
ที่จะมารวมมือกันในการพัฒนาใหเกิดเปน “ระบบคุณคา” ที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่จะใหคนอยูไดและมีส่ิงแวดลอมที่ดี 

4.4  ไดขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมจากภาครัฐ 

5.) กระบวนการวิจัย 
กระบวนการวิจัยในชวงเวลา เม.ย. 2551-มี.ค.2552 ทีมวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 13 

5.1  การประชุมเตรียมงานระหวางทีมประสานงานกลาง-ทีมวิจัย 
5.2  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคม 4 เวทีในพื้นที่ 

สหกรณนิคมตนแบบ ไดแก สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด  สหกรณนิคมดอน 
ตาลสอง จํากัด และสหกรณนิคมแมระมาด  จํากัด 

5.3  การรวบรวมและจัดทําขอมูลรายสหกรณ โดยใชแบบสอบถามจากสหกรณนิคม 93 
สหกรณ ไดกลับคืนมา 76 สหกรณ คิดเปนรอยละ 84 

5.4  การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม 
ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคม ป 2552-2554 

ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก งานนิคมสหกรณ งานสงเสริมสหกรณ 
งานดานนโยบายและวางแผน ดานการถายทอดเทคโนโลยี ดานการพัฒนาธุรกิจสหกรณและดานการ 
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ ในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 30 คน ตามคําส่ังกรม 
สงเสริมสหกรณที่ 296/2551 สง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 และแกไขปรับปรุงเนื่องจากมีคณะทํางาน 
บางสวน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตามคําส่ังกรมฯ ที่ 572/2551 สง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 
2551 คณะทํางานไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนแมบทฯ ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และมี 
มติใหทีมวิจัยพิจารณาแกไขรางแผนแมบท 

5.5  การพัฒนาตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
ไดดําเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและจัดทําแผนกลยุทธแลวจํานวน 4 สหกรณ 

และมีการกําหนดแผนงานโครงการซ่ึงจะนําไปสูแนวปฏิบัติ และการคัดเลือกโครงการเพื่อนําไปสูการ 
ปฏิบัติ 

5.6  การพัฒนาตัวแบบ “ฐานขอมูล” ศักยภาพการใชประโยชนจากที่ดิน โดยการจัดทํา 
ในลักษณะแผนที่ GIS 

13 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ใน ประพฤทธิ์ โภคาและคณะ, รายงานวิจัยสหกรณนิคมเชิงคุณคา, 2552 หนา 2-4
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6.) ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย 
6.1  ผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ ประกอบดวย รองอธิบดีกรม 

สงเสริมสหกรณ ผูเชี่ยวชาญ สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยนิคม 
สหกรณ เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของและทีมวิจัย ไดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 
สหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงจะนําไปสูการจัดทําแผนแมบทตอไป 

6.2  (ราง) แผนแมบทการพัฒนาสหกรณนิคมไปสูระบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา ซ่ึงเปน 
รูปแบบของสหกรณนิคมที่มุงเนนการบูรณาการความรวมมือระหวางสมาชิกและสหกรณที่จะนําที่ดิน 
ในครอบครองมาดําเนินการรวมกันโดยมีสหกรณนิคมเปนแกนประสาน ซ่ึงจะตอยอดไปสูการพัฒนา 
ระบบตลาดรวมกันตอไป 

6.3  ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 สหกรณ ซ่ึงอยูในกระบวนการพัฒนาภายใต 
กรอบทิศทางของแผนกลยุทธของสหกรณตนแบบท่ีไดจัดทําภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวน 
ฝาย ซ่ึงหากเปนไปตามแนวทางดังกลาว จะชวยใหบริบทการดําเนินงานของสหกรณนิคมมีบทบาท 
ความสัมพันธในการสงเสริมอาชีพและการแกปญหารวมกันของสมาชิกและชุมชนมากขึ้นกวาที่เปนอยู 

6.4  ฐานขอมูลสหกรณนคิม ซ่ึงอยูในระหวางดําเนนิการ 
6.5  ตัวแบบการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะของแผนที่ GIS ในสหกรณนิคมสอยดาว 

จํากัด จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ทีมวิจัยไดเสนอที่จะขอขยายเวลาการดําเนินวิจัย อีก 6 เดือน ไปจนถึงเดือน 

กันยายน 2552 เนื่องจาก ทีมวิจัยมีภารกิจเรงดวนในความรับผิดชอบจึงทําใหไมสามารถ ดําเนินการวิจัย 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยไดตามท่ีกําหนด 

7.)  ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย 
7.1  เกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศนของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องทิศทางการพัฒนา 

สหกรณนิคม การจัดการส่ิงแวดลอม การใชประโยชนที่ดิน การเชื่อมโยงโซอุปทานซ่ึงจะกอใหเกิด 
ประโยชนในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของสหกรณนิคม ในการแกไขปญหาความยากจนของสมาชิก 
สหกรณนิคม 200,000 ครัวเรือน ที่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินสหกรณนิคม 5 ลานไร 

7.2  เกิดพลังความรวมมือระหวาง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสหกรณที่ 
จะมารวมมือกันในการพัฒนา ในเรื่อง “ระบบสหกรณที่มีคุณคา” 

3.3 เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ 

การดําเนินงานวิจัยเครือขายคุณคา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการทํางานตอยอดจาก 
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ซ่ึงส้ินสุดใน ป 2549 ชี้ใหเห็นวา
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จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีกลุม/องคกรจํานวนทั้งส้ิน 2,961 องคกร ประกอบดวย สหกรณที่จด 
ทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ จํานวน 417 สหกรณ กลุม/องคกรของภาคประชาชน จํานวน 2,544 
องคกร ชุมนุมสหกรณจดทะเบียน 2 ชุมนุม เครือขายองคกรภาคประชาชน 6 เครือขาย โดยจากรายงาน 
วิจัยของ ยินดี เจาแกวและคณะ (2549) ชี้วา กลุม/องคกรและเครือขายที่สามารถดําเนินงานในรูปแบบ 
เครือขายทางสังคม (Social  network) ที่มีการดําเนินงานอยางเขมแข็ง มีอยูดวยกัน 3 เครือขาย ไดแก 
เครือขายกลุมสัจจะออมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขาย 
ผลิตภัณฑชุมชนนครศรีธรรมราช และเครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง 
ซ่ึงเครือขายทั้ง 3 มีหลักการและวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน และมีเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อรวมกัน 
แกปญหาของสมาชิกไดดีพอสมควร 

ดวยตระหนักเห็นจุดเดนของทีมวิจัย เครือขายคุณคานครศรีธรรมราช ท่ีมีหนวยงานตน 
สังกัดเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงไดขยายผลการดําเนินการโครงการภายใตชุดโครงการ 
“การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” เพื่อใหไดชุดความรูและสารสนเทศที่จะ 
เปนประโยชน สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณไปสูการบรรลุ 
เปาหมาย ตามวิสัยทัศน “การพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา” ตอไป 

2.) วัตถุประสงค 
2.1)  เพ่ือพัฒนารูปแบบ เครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกความรวมมือแก 

ผูนําสหกรณ 
2.2)  เพ่ือเสนอทางเลือกสําหรับรูปแบบ เครื่องมือ และกระบวนการในการปลูกจิตสํานกึ 

ความรวมมือแกผูนําสหกรณ 
2.3)  ประเมินผลกระทบของกระบวนการพัฒนาผูนําที่มีตอการดําเนินการเครือขาย 

คุณคานครศรีธรรมราช 

3.) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
ไดตัวแบบและขอเสนอแนะ สําหรับเปนเครื่องมือและกระบวนการในการปลูกจิตสํานกึ 

ความรวมมือแกผูนําสหกรณที่มีคุณคา มีความพรอมในการพัฒนาเครือขายคุณคาเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
การดําเนินงานของกลุม/องคกร สหกรณและเครือขายใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและตามภารกิจของ 
เครือขายคุณคานครศรีธรรมราชตามเปาหมายรวม 

4.) ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
มีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการทํางานสหกรณของผูนําที่ผานกระบวนการวิจัย โดย 

ผูนํามีการปรับกระบวนทัศนและระบบคิดในการทํางานในองคกร สหกรณและเครือขาย โดยให 
ความสําคัญกับการรวมมือกัน ทํางานเพื่อประโยชนของสมาชิก ชุมชน และสังคมมากขึ้น และพรอมทีจ่ะ 
เปนผูนําการเปล่ียนแปลง เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณตอไป
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5.) กระบวนการวิจัย 
เพ่ือสนองตอบวัตถุประสงคของโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยจึงไดดําเนินการ ดัง 

รายละเอียดในรูปที่ 3.5 
การดําเนินการของโครงการเริ่มจากการนําตัวแบบ หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึง 

พัฒนาโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ (ประกอบดวย เนื้อหา หลักสูตร เอกสาร-สื่อประกอบการ 
บรรยายและกระบวนการเรียนรู) เพื่อมาพัฒนาโดยนักวิจัย และทีมงานผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา 
หลักสูตร และสหกรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและสํานักงานสหกรณจังหวัด 

จากนั้นไดมีการประสานงานกับภาคีกลุมสหกรณที่จะเขารวมอบรมในจังหวัด เพื่อ 
วางแผน การฝกอบรม แกกลุมเปาหมายท้ังส้ินจํานวน 6 รุน 

การดําเนินการฝกอบรมในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น มี 2 รูปแบบ ซ่ึงใชเวลาอบรม 
แตกตางกันไดแกหลักสูตร 3 วัน และหลักสูตร 2 วัน 

สําหรับการติดตามประเมินผลนั้น จะประกอบไปดวยผลกอนการฝกอบรมและการ 
ประเมินผลหลังการฝกอบรม 

ตัวแบบ 
หลักสูตรการพัฒนา 

ผูนํา สว.สก. 

การพัฒนาหลักสูตร 
และเนื้อหาสาระ 

โดยนักวิจัย-ผูเชี่ยวชาญ 

การฝกอบรมกลุมเปาหมาย 
6 รุน 

การติดตามประเมินผล 

สํานักงานสหกรณจังหวัด 

เครือขายกลุม/ 
องคกรและสหกรณในพื้นท่ี 

จังหวัดนครศรีฯ 

การประสานงาน-สํารวจ 
ความตองการของ 
ผูนําเครือขายตางๆ 

ตัวแบบหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
เนื้อหา 
วิธีการ 
สื่อที่ใช 

ตัวแบบการประเมินผล 
- ระหวางฝกอบรม 
- หลังฝกอบรม 

ขอมูลยอนกลับ 

รูปที่ 3.5 กระบวนการดําเนินการโครงการ ในการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมและการติดตามประเมินผล
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6.) ผลลัพธจากการวิจัย 
6.1) การดําเนินการฝกอบรมผูนําสหกรณ 

ไดสรางกระบวนการฝกอบรมผูนํา ภายใตตัวแบบหลักสูตร 2 กลุม ไดแก หลักสูตร 
ฝกอบรม 2 วัน และ 3 วัน 14 แกสหกรณและเครือขายกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัด จํานวน 4 รุน มสีหกรณ/ 
กลุมที่เขารวมโครงการทั้งส้ิน 29 สหกรณ/กลุม มีผูเขารับการอบรมท้ังส้ิน 227 คน (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการฝกอบรมผูนํา ภายใตหลักสูตรตัวแบบ 

ลําดับท่ี  ชื่อสหกรณท่ีสงผูนําเขารวมโครงการ  จํานวน 
ผูอบรม 

ตัวแบบหลักสูตร 
ฝกอบรม 2 วัน 

ตัวแบบหลักสูตร 
ฝกอบรม 3 วัน 

1  กลุมสหกรณกองทุนสวนยาง 
- สหกรณกองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จํากัด 
- สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองแดงสามัคคี จํากัด 
- สหกรณกองทุนสวนยางหางสวน จํากัด 
- สหกรณกองทุนสวนยางบานวังธน จํากัด 
- สหกรณกองทุนสวนยางบานชายาขา จํากัด 

38  P 

2  สหกรณการเกษตรศุภนิมิต จํากัด 
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิตชะอวดพัฒนา จํากัด 
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ จํากัด 
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิตเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 
- สหกรณการเกษตรศุภนิมิต ปากพนัง จํากัด 

36  P 

3  สกก.นครศรีธรรมราช  32  P 
4  สหกรณการเกษตรหัวไทร จํากัด  38  P 
5  เครือขายกลุม...นครศรีธรรมราช 13 กลุม ไดแก 

กลุมดินดอน/กลุมหนองจิก/กลุมเขานอย/ กลุมปากเจา/กลุม 
เขาหนาเหรียง/กลุมวัดใหม/ 
กลุมเขาโพธิ์/กลุมบางขัน/กลุมหนองบัว/ 
กลุมทาชาง/กลุมขนอม/กลุมทุงคา/ 
กลุมมหาชัย 

63  P 

6  เครือขายตําบลสหกรณเฉลิมพระกียรติเขาขาว 5 กลุม 
- ธนาคารหมูบานไสสาน 
- สกย.เกษตรสัมพันธ 
- สกย.นิคมเกษตรพัฒนา จํากัด 
- สกย.ไสสาน 
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเขาขาว 

20  P 

รวม  227  คน 

14 ดูรายละเอียด คูมือหลักสูตรฝกอบรมของยินดี เจาแกวและคณะโครงการวิจัยเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช,2552
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6.2 ) การติดตามประเมินผลการอบรม 15 

การติดตามประเมินผล ประกอบไปดวย 2 สวน คือการประเมินผลระหวางการ 
อบรม และการประเมินผลหลังการฝกอบรม ตลอดจนการติดตามผลหลังการอบรมผานไประยะเวลา 
หนึ่ง เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเขารับการอบรม และการเปล่ียนแปลงที่เกิด 
ขึ้นกับสหกรณ 

วิธีการประเมินผลกอนการฝกอบรม ประกอบดวย การประเมินดานปฏิกิริยา 
ตอบสนอง (Reaction evaluation) และการประเมินการเรียนรู (Learning evaluation) 

วิธีการประเมินผลหลังการฝกอบรม ประกอบดวย การประเมินพฤติกรรม 
(Behavior evaluation) และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอองคกร (Result evaluation) 

ผลการประเมินดานปฏิกิริยาตอบสนอง พบวา ผูเขารับการอบรมทุกกลุมมีความ 
คิดเห็นอยูในเกณฑ ดี ถึง ดีมาก โดยใหเหตุผลวา เนื้อหาหลักสูตร มีความสําคัญตอการดําเนินงานและ 
สามารถนําไปใชประโยชนได  สวนผลการประเมินการเรียนรู โดยวิธีการวัดระดับความรูกอนและหลัง 
การฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรม ทั้ง 6 รุน มีระดับความรูแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
ระดับความรู กอนและหลังการฝกอบรม 

ผลการประเมินดานพฤติกรรม ซ่ึงทีมวิจัยไดดําเนินการ หลังการฝกอบรม 
ประมาณ 2-3 เดือน พบวา ผูนําสหกรณ ที่เขารวมโครงการ มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยสังเกต 
จากคาคะแนนวัดพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงมากขึ้น 

ผลการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับองคกร/สหกรณ  พบวามีการเปล่ียนแปลง 
อยางเปนรูปธรรม ในสวนที่เกี่ยวกับผลการดําเนินการ ในเชิงคุณคา ตัวอยางเชน 

•  มีการอบรมดานอาชีพแกสมาชิก 
•  มีการฝกอบรมความรูดานสหกรณแกสมาชิก 
•  การระดมหุนเพ่ิม 
•  การประชุมประเมินผลการทํางานแกเจาหนาที่ 
•  มีโครงการสงเสริมการออมแกสมาชิก ฯลฯ 

7) ขอคนพบจากการวิจัย 
ขอคนพบจากการวิจัย พบประเด็นที่สามารถนําไปขยายผลขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ 

เชิงคุณคาไดดังนี้ 
ก.  ผูนําสหกรณที่มีองคความรูเพิ่มขึ้น สามารถนําไปถายทอดใหกับสมาชิกสหกรณได 
ข.  จากการติดตามผล พบวา สหกรณแตละกลุมเริ่มตื่นตัว ที่จะจัดอบรมและจัดเวที 

เรียนรูใหกับสมาชิก พรอมทั้งมีการประยุกตกระบวนการเพ่ิมเติมเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากขึ้น 

15 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ยินดี เจาแกว และคณะ โดยงานวิจัยเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช หนา 108-112
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ค.  เม่ือภาคีเครือขายไดขอมูลสารสนเทศของภาคีตางๆ ก็มีความคิดที่จะใหความรวมมือ 
และสนับสนุนในลักษณะของการพึ่งพากัน ซ่ึงยอมจะกอใหเกิดความเขมแข็งเปนปกแผนของระบบการ 
สหกรณ ตามท่ีคาดหวังได 

ง.  การฝกอบรมผูนําเชิงคุณคา จะเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญที่จะกอใหเกิดการ 
เช่ือมโยงเครือขายคุณคาระหวางกลุม/องคกรและสหกรณ และการบรรลุเปาหมายของเครือขายคุณคาได 
อยางเปนรูปธรรม 

3 3..4 4 เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 
1) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มโครงการ 
โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เปนโครงการตอยอดจากชุดโครงการวิจัยการ 

พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่  36  จังหวัด โดยมีทีมวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมูลนิธิธรรมะรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร รวมกันดําเนินการในลักษณะของ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ ในการรวมมือกันแกปญหาราคา 
ขาวเปลือกตกต่ํา ทั้งๆ ที่ชาวนากลุมนี้เปนกลุมผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย ที่ไดรับรองมาตรฐานเกษตร 
อินทรียระดับสากล และเคยสงผลิตภัณฑแปรรูปขาวออกไปจําหนาย ในกลุมประเทศแถบอียูไดแลว 

การเริ่มตนโครงการในปการผลิต 2549-2550 มีชาวนากลุมผูริเริ่มจํานวน 108 คน โดย 
กระบวนการวิจัยในปแรกเนนไปที่การสรางเวทีเรียนรู การแกปญหาการตลาด ดวยการสรางตราสินคา 
“ขาวคุณธรรม” และการพัฒนาชองทางการตลาด เพื่อใหไดขอสรุปสําหรับการแกปญหาราคาผลผลิตก 
ต่ํา เม่ือเวลาผานไปในปแรก มีชาวนาที่ผานเงื่อนไขการผลิตขาวคุณธรรมเพียง 38 คน ไดผลผลิต จํานวน 
168 ตัน (ขาวหอมมะลิ 105) สามารถจําหนายไดราคาขาวเปลือกกิโลกรัมละ 10.50 บาท ซ่ึงสูงกวาราคา 
ในตลาดทั่วไป  ซ่ึงรับซ้ือกันในราคา 8 บาทตอกิโลกรัม โดยมีการจําหนายผลิตภัณฑภายใตแบรนด “ขาว 
คุณธรรม” ผานภาคีพันธมิตรดานการตลาดที่สําคัญ ไดแก KU Outlet Center มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กลุมธุรกิจในเครือเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอสรุปในป 
แรก ชาวนาไดรวมกันกําหนดปฏิญญาชาวนา เพื่อจะนําไปใชเปนแนวปฏิบัติของเครือขายชาวนา 
คุณธรรม มีการกําหนดเงื่อนไข/คุณสมบัติของชาวนาผูปลูกขาวใหปฏิบัติตามศีล 5 และ ลด ละ เลิก 
อบายมุข ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ และไมเลนการพนัน เพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรฐาน การผลิตขาว 
คุณธรรม ควบคูกับมาตรฐานการรับรองขาวหอมมะลิอินทรียที่มีอยูแลว 

ในการดําเนินโครงการขาวคุณธรรมในปที่ 2 (ปการผลิต 2550-2551) มีชาวนาที่สนใจ 
ขอเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามดวยตระหนักดีถึงเรื่องมาตรฐานการดําเนินการ จึง 
ไดรับสมาชิกไวจํานวน 82 คน และเมื่อส้ินปมีชาวนาที่ผานเงื่อนไข “ขาวคุณธรรม” จํานวน 71 คนได 
ผลผลิต 464 ตัน มีชองทางการจําหนายในกลุมเดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน จํานวน 100 ตัน 
จําหนายผานบริษัทแคลร อินเตอรเนชั่นแนล โปรดักซ 50 ตัน 12 กลุมพี่นอง ญาติธรรม จังหวัดอุดรธานี
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30 ตัน เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ 23 ตัน และมูลนิธิธรรมะรวมใจไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม”  (รูปที่ 3.6) ที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร ตลอดจนการจัดตั้ง 
โรงเรียนชาวนาคุณธรรม ณ ศาลาการเปรียญ วัดปาสวนธรรมรวมใจ เพื่อการเผยแพรและเปนแหลง 
เรียนรูสําหรับผูสนใจ ซ่ึงมีท้ังคนไทยและชาวตางประเทศ แวะไปศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 

รูปที่ 3.6 เครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม” 

ในการริเริ่มโครงการในปที่ 3 นั้น เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ภายใตการนําของ 
หัวหนาทีมวิจัย แกนนําชาวนาคุณธรรม ภายใตเครือขายของมูลนิธิธรรมะรวมใจไดมีเจตนารมณอยาง 
แรงกลาที่จะขยายผลการดําเนินการโครงการ เพื่อสรางตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความรวมมือในกลุม 
ชาวนา ขาวคุณธรรม และการขยายผลสูภาคีพันธมิตร เพ่ือพัฒนาไปสูการสรางระบบการผลิตและการคา 
ที่เปนธรรม 

2) วัตถุประสงคในการวิจัย 
2.1)  การสรางตัวแบบการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ ในกลุมชาวนาผูปลูกขาวคุณธรรม 
2.2)  การขยายผลเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม สูภาคีพันธมิตรเพื่อพัฒนาไปสูการสราง 

ระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม 

3) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  ตัวแบบสําหรับเครื่องมือและวิธีการ การปลูกจิตสํานึกความรวมมือแกกลุมชาวนา 

สําหรับวิถีชีวิตชาวนา ที่มุงพัฒนา ศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา เพื่อรวมมือกันพัฒนาระบบการผลิตและ 
การคาขาวภายใต เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 

3.2)  ขอเสนอสําหรับการขยายผล เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ไปสูชาวนาในพื้นที่อื่น 
3.3)  รายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ผลระทบที่มีตอชาวนา และภาคีพันธมิตร 

ตลอดจนปญหา อุปสรรค การดําเนินการโครงการ และการสนับสนุนที่ตองการในระยะตอไป 

4) ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ
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4.1)  การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตขาวของชาวนา ที่คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ที่มิใช 
แคมูลคาเพิ่ม จากการขายขาว แตเปนเรื่องของการพัฒนาคุณคาของตนเอง ใหเปนแบบอยางในการ 
ดําเนินชีวิต ของคนในสังคม 

4.2)  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การตลาดสําหรับผูประกอบการ ในกระบวนการตลาด 
ที่ใหโอกาสชาวนาเปนคนกําหนด “ราคาขาว” 

4.3)  เปนจุดเริ่มตนสําหรับการสราง นวัตกรรม การผลิตและการคาขาวที่เปนธรรม 

5)  กระบวนการดําเนินการวิจัย 
กระบวนการดําเนินการวิจัย ของโครงการในครั้งนี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
5.1)  การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินการของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เพื่อใหผูมี 

สวนเกี่ยวของมีเปาหมายตรงกัน  และเขามามีสวนรวมอยางเหมาะสม โดยนักวิจัย แกนนําชาวนา ทีม 
ประสานงานกลางไดสรางกระบวนการมีสวนรวม ในชวงเริ่มตนโครงการ 

5.2)  การจัดเวทีเรียนรู ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ ภายใตแกนนําของหัวหนาทีมวิจัย เพ 
ส่ือการสรางสังคมเรียนรู และการสรางความเขาใจในสถานการณของโครงการ เพื่อสามารถเขามามีสวน 
รวมไดอยางเหมาะสม 

5.3)  การขับเคล่ือนโครงการ ทั้งดานการพัฒนา/สงเสริมการผลิต การตรวจศีล การ 
แนะนําสงเสริมชาวนาทั้งในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การสงมอบผลผลิต 

5.4)  การจัดการดานการตลาด ไดแก การประสานงานกับหนวยงานพันธมิตร ในการ 
วางแผนการกระจายผลผลิต ที่สําคัญ ไดแก หางสยามพารากอน บริษัทพลังบุญ จํากัด บริษัทไปรษณีย 
ไทย จํากัด งานวันเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานนิทรรศการเพื่อไทย พนภัย พึ่งใจ 
เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ณ วังสวนกุหลาบ บริษัทเจริญโอสถ จํากัด และหนวยงานพันธมิตรการตลาดอื่นๆ 

5.5)  การเช่ือมประสานกับหนวยงานพันธมิตร ไดแก สํานกังานพาณชิยจงัหวดั เครอืขาย 
ศูนยปราชญชาวบาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เครือขายกสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย 

5.6)  การศึกษาดูงาน เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัย ผูอํานวยการศูนยขาวคุณธรรม และชาวนา 
ที่เปนสมาชิกโครงการ ไดรับรูสถานการณ รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการเปนผูนําการ 
เปล่ียนแปลง จึงไดนํากลุมเปาหมายไปศึกษาดูงาน ที่งานวันเกษตรแหงชาติ  วังสวนกุหลาบ สํานักงาน 
เกษตรและสหกรณจังหวัด 

5.7)  การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม จํานวน 16 ศูนย 

6)  ผลลัพธจากการวิจัย 
6.1)  แบรนด “ขาวคุณธรรม” ไดรับการยอมรับท้ังในกลุมผูบริโภค ผูประกอบการ และ 

องคการบริหารสวนจังหวัด นักวิชาการ และคนในสังคมในวงกวาง และไดรับการจดทะเบียน 
เครื่องหมายการคา “ขาวคุณธรรม” ภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ อําเภอ นาโส จังหวัดยโสธร
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6.2) ไดตัวแบบของ การผลิตขาวของกลุมชาวนา ที่เปนตัวแบบที่ดีของ “ศีลเดน เปน 
งาน ชาญวิชา” ภายใตเงื่อนไขการถือศีลและลดอบายมุข 3 ประการ (ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ และไมเลน 
การพนัน) ตลอดจนการประพฤติตนตามปฏิญญาชาวนาคุณธรรมท่ีมีผูสนใจในทุกระดับ ใหความสนใจ 
ไปศึกษาดูงานและจัดทําเอกสารเผยแพรอยางตอเนื่อง 16 

6.3) ไดตัวแบบของ ระบบการผลิตและการคาขาว ที่ชาวนาผูปลูกขาวมีกระบวนการ 
ตัดสินใจภายใตเครือขายชาวนา ดวยตนเอง และสามารถพิสูจนใหเห็นวา ดวยกระบวนการดังกลาว 
ชาวนาสามารถแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําโดยไมตองขอความชวยเหลือจากรัฐ ซ่ึงในทิศทางดังกลาว 
ยอมจะนําไปสูการพัฒนาเปนระบบการคาอยางเปนธรรม (Fairtrade) ในอนาคต 

6.4) ชาวนาไดรับรูขอมูลขาวสาร และปรับแนวคิดในสวนที่เกี่ยวกับการจําหนายขาว 
ภายใตการสรางพลังความรวมมือ 

6.5) เกิดเปนศูนยเรียนรู ชาวนาคุณธรรม เพื่อการเผยแพรสูสาธารณชน และการพัฒนา 
เปนสังคมความรูในวงกวางในอนาคต 

7)  ขอคนพบจากการวิจัย 
7.1)  ความสําเร็จของกลุม ตองมีปจจัยเริ่มตนจากการที่สมาชิกกลุมมีอุดมการณ/คานิยม 

รวม มีเปาหมายรวม ไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ มีพ่ีเล้ียง/ที่ปรึกษา ที่ไดรับความไววางใจจากกลุม 
และพรอมที่จะทํางานรวมกันภายใตแผนงานที่เห็นชอบตรงกัน 

7.2)  คุณธรรมเปนทุนที่มีอยูในคนทุกคน เมื่อมีโอกาสนํามาใชในวิถีชีวิต ไมวาจะเปน 
วงเรียนรู การทํางานรวมกัน ยอมเปนปจจัยสนับสนุนที่จะชวยใหทุกฝาย มองความสําเร็จของภาพรวม 
ไดมากขึ้น ดวยวิธีนี้ควรจะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสหกรณ 

7.3) ผูบริโภคในสังคมไทย ใหความสําคัญกับการซ้ือสินคาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม การ 
รวมกลุม การทําความดี และยินดีใหราคาที่สูงกวา 

7.4) ผูนําความคิดที่มุงมั่นทุมเท เปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ 
กลุม และมีความจําเปนที่ตองใหผูนําเขาถึงระบบสารสนเทศสหกรณที่เกี่ยวของกับภารกิจ เพราะจะชวย 
ให การพัฒนากลุม บรรลุความสําเร็จไดจริงยิ่งขึ้น 

7.5) ปจจุบัน หนวยงานรัฐ และบริษัทเอกชน มีเปนจํานวนมากที่ทํางานซํ้าซอนกัน 
บางโครงการมีลักษณะของการไปขอการสนับสนุน/ชวยเหลือ ใหกลุม/องคกรทํางานใหมากกวาไปให 
การสนับสนุนแกกลุม/องคกร 

3 3..5 5 เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 
1) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ 

16 โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติม ใน www.cai.ku.ac.th ขาวคุณธรรม

http://www.cai.ku.ac.th/
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การดําเนินการโครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ถือเปนการตอชุดการ 
ดําเนินการ ภายใตชุดโครงการวิจัย “การเช่ือมโยงเครือขายพันธมิตรในพื้นที่ 9 จังหวัด” และชุดโครงการ 
“การขับเคล่ือนการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” โดยในชวงเริ่มตนโครงการในป 2548 
– 2549 กลุมในชุมชนตางๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา ไดเขามามีสวนรวมในฐานะเปนภาคีพันธมิตรของ 
เครือขายฯ จํานวนทั้งส้ิน 12 กลุม ไดแก กลุมบางเตยใต กลุมลําภี (บานชางนอน) กลุมทุงมะพราว (บาน 
เกาะนก) กลุมบานสามชอง กลุมบานบางทอง (บานนาใน) กลุมปากพู กลุมในโตน กลุมทุงคานทอง 
กลุมออมทรัพยสามชอง กลุมผูเล้ียงสุกรบานน้ําเค็ม กลุมเกษตรกรบางนายสี และกลุมผูเล้ียงปลาใน 
กระชังบางวัน โดยภาคีพันธมิตรชุมชนเหลานี้เขามารวมมือกันเปนเครือขายในการขับเคล่ือนภารกิจ การ 
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษของกลุม ซ่ึงมีตนทุนทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่ 
เปนเสนหดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยเปาหมายของเครือขายนั้น มุงเนนไปที่การรวมมือกัน 
เพ่ือใหมีวงเรียนรูรวมกันที่จะนําไปประยุกตในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวของตนใหมีประสิทธิภาพใน 
เชิงธุรกิจและยังคงอนุรักษธรรมชาติส่ิงแวดลอม และวิถีชีวิตชุมชนอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม ภายหลังส้ินสุดโครงการในป 2549 ไดมีภาคีเครือขายบางกลุมถอนตัวไป 
ดวยสาเหตุสําคัญ ดังนี้ 

•  ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด และมูลนิธิคีนัน 
•  ขาดการรวมเวทีเครือขาย 
•  เกิดการควบรวมกลุม ระหวางกัน 
•  เปาหมายไมตรงกับเปาหมายของเครือขาย 
•  ระยะทางไกล ติดตอประสานงานกับเครือขายไมสะดวก เนื่องจากมีคาใชจายสูง 

ในชวงของการติดตามการขับเคล่ือนการดําเนินงานของเครือขายของทีมประสานงาน 
กลาง ชวงป 2550 พบวา แกนนําเครือขายยังคงเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนน และมีการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเครือขายอยางตอเนื่อง ท่ีสําคัญ ผูนํากลุมธุรกิจทองเที่ยว มีความกระตือรือรน ที่จะ 
ขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวของเครือขาย ในลักษณะของการสรางพลังความรวมมือ เพื่อใหการ 
ดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษเปนไปอยางยั่งยืน เกิดผลดีตอนักทองเที่ยวและชุมชน กอปรกับ 
ทีมวิจัยก็ใหการติดตามการดําเนินงานของเครือขายอยางตอเนื่อง ดังนั้น ทางทีมประสานงานกลาง จึงได 
จัดเวทีกําหนดโจทยวิจัย ของโครงการภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ และ 
การคาที่เปนธรรม” ขึ้นเปนการดําเนินการโครงการในระยะที่ 3 อีกครั้ง 

2) วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1)  พัฒนาเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษ เพื่อการดําเนินการธุรกิจอยางยั่งยืน



37 

2.2)  หาแนวทางในการขยายผลเครือข ายทอง เที่ ยวชุมชนเชิงอนุรักษในกลุม 
ผูประกอบการที่สนใจเขารวมเปนภาคีเครือขาย 

2.3)  การพัฒนาฐานขอมูล การทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรในจังหวัดพังงา เพื่อ 
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน 

2.4)  หาแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูทองเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ 

3) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวภายใตเครือขายฯ มีกระบวนทัศนดานการบริหาร 

จัดการธุรกิจอยางถูกตองเหมาะสม 
3.2)  เกิดเปนเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษที่เปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี 
3.3)  ไดฐานขอมูลการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวชุมชนของภาคีพันธมิตรภายใตเครือขาย 

เพ่ือประโยชนสําหรับการสนับสนุนสงเสริมอยางเหมาะสม 
3.4)  ขอเสนอสําหรับแนวทางการสนับสนุนของรัฐ สําหรับธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง 

อนุรักษที่เหมาะสม 
3.5)  การเตรียมการสําหรับการพัฒนาไปสูการเช่ือมโยงเครือขายทองเที่ยวกับพันธมิตร 

ในตางประเทศ ในลักษณะระบบสหกรณเชิงคุณคา ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางเปนธรรม 

4) ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  เกิดเปนระบบธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ที่สรางความเปนธรรมแกผูประกอบการ 

ที่เปนคนในชมุชน 
4.2) การเปดโอกาสใหผูประกอบการที่เปนคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในศูนย 

แลกเปล่ียนเรียนรู ธุรกิจทองเที่ยวและรวมมือกันดําเนินงานในรูปของเครือขายธุรกิจทองเที่ยวชุมชนเชิง 
อนุรักษอยางยั่งยืน 

5) กระบวนการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยนั้น ทีมวิจัยใชกลไกของคณะกรรมการเครือขายในการขับเคล่ือน 

กิจกรรมซ่ึงมีการดําเนินการ ดังนี้ 
•  การจัดเวทีประชุมคณะกรรมการ ทุกวันที่ 4 ของเดือน 
•  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ภายใตการสนับสนุนของทีมวิจัยและหนวยงานพันธมิตร 
•  การจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานของเครือขาย ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
•  การจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติเปนนักทองเที่ยวอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให 

เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและผูสนใจ 
•  รวมกับสถาบันการศึกษา จัดการเรียนรูแกกลุมในเครือขาย
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6) ผลการวิจัย 
6.1)  เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา ประกอบดวยกลุมทองเที่ยว 

ชุมชน จํานวน 8 กลุม เชน กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก กลุมบานสามชองโฮมสเตย 
การบริหารจัดการเครือขายฯ เปนไปภายใตคณะกรรมการบริหารเครือขาย ที่มี 

กรรมการ 13 คน มีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน สวนการบริหารจัดการ ในระดับกลุม 
ธุรกิจนั้นก็จะดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริการเชนเดียวกัน โดยมีกรอบทิศทางการดําเนินงานของ 
เครือขายเขียนในรูปของวิสัยทัศน ดังนี้ 

“ “เปนเครือขายแหง เปนเครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน บนพื้นฐาน การเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน บนพื้นฐาน 
การอนุรักษและการมีสวนรวม การอนุรักษและการมีสวนรวม” ” 

6.2) แผนทิศทางและแผนธุรกิจ 
การจัดทําแผนทิศทางและธุรกิจของเครือขายและกลุมทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ 

มีเจตนารมณ ที่จะสรางกระบวนการเรียนรูแกผูประกอบการของกลุมและเครือขายไดเขาใจถึงสถานะ 
ของธุรกิจทองเที่ยวชุมชนฯ คูแขงขัน และกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจทองเที่ยวในทิศทางที่ 
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว/ตลาด  แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ และ 
วิธีชุมชนไดอยางยั่งยืน 

หลังส้ินสุดโครงการ กลุมธุรกิจทุกกลุม ไดมีแผนธุรกิจของกลุมภายใตความ 
รวมมือของ ทีมวิจัยและศูนยบมเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคนิคพังงา 17 

6.3) การจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวของเครือขายฯ 
การจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวของเครือขาย นับวาเปนผลลัพธที่เกิดจากวง 

เรียนรูของเครือขายฯ กําหนดกิจกรรมของนักทองเที่ยวและกลยุทธการตลาด โดยโปรแกรมการ 
ทองเที่ยว ไดจัดทําขึ้นภายใต โครงการทดลองของเครือขายและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญการทองเที่ยว 
จึงเกิดเปนโปรแกรมขึ้นมา 18 

6.4) เกิดเปนสังคมเรียนรู ในกลุมของผูประกอบการทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ซ่ึงจะมี 
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนของการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

7) ขอคนพบจากการวิจัย 
7.1) เครื่องมือที่เหมาะสมในการใชในการใหความรู และปรับกระบวนทัศนแกผูนํากลุม/ 

องคกร ไดแก กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ภายใตการสนับสนุนของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะชวยบูรณาการ 
ความรูและขอมูลขาวสาร ของบริบทในชุมชนที่ เปนที่ตั้งของกลุม/ชุมชน และบริบทของสังคมที่ 

17 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน นารถพงศ  สุนทรนนทและคณะ รายงานวิจัย เครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษจงัหวัดพังงา ,2552 
18 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน นารถพงศ  สุนทรนนทและคณะ รายงานวิจัย เครือขายทองเที่ยวเชิงอนุรักษจงัหวัดพังงา ,2552
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เกี่ยวของในระดับตางๆ ซ่ึงจะชวยเสริมพลังแกผูนํากลุม/ชุมชน ในการบริหารจัดการกลุม/ชุมชน ได 
อยางเทาทันเหตุการณ 

7.2) ในปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหการสนับสนุนการจัดตั้งและ 
ดําเนินงานเครือขายเปนจํานวนมาก แตสวนใหญมักจะเปนไปเพื่อเปาหมายในการใหการสนับสนุน การ 
ทํากิจกรรมตามที่กําหนดไวในโครงการเทานั้น มิไดมองไปถึงผลประโยชนของเครือขายที่พึงมีตอ 
ปจเจกบุคคลที่เกี่ยวของแตอยางใด แนวทางที่ผูประสานงานและทีมวิจัยไดประยุกตใชในการขับเคล่ือน 
การวิจัยจึงมุงไปที่ชองวางที่เกิดขึ้นจากโครงการตางๆ เพื่อเปดประเด็นในการเสริมหนุนใหไดเกิด 
ประโยชนแกคนในชุมชนและภาคีควรพิจารณาในการเขาไปมีสวนรวมในโครงการใดๆ ในลักษณะทีจ่ะ 
เกิดประโยชนตอกลุม/องคกร และชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

3 3..6 6 เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
1) ทุนที่มีอยูเดิมกอนเริ่มโครงการ 

การดําเนินงานของทีมวิจัย การเชื่อมโยงเครือขายในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ภายใตชุด 
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด ไดผลลัพธการวิจัยเปนเครือขายที่ใชชื่อ 
“แคนดู โมเดล จังหวัดรอยเอ็ด” 19 ซ่ึงเปนลักษณะของเครือขายลักษณะที่มีแกนนํา (Dominated  network) 
โดยมีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนแกนนําและมีภาคีเครือขาย ประกอบดวย สหกรณการเกษตร 
โพนทอง จํากัด สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด และกลุมเกษตรกรทํานา ในจังหวัดรอยเอ็ด 

ในการติดตามประเมินผลเครือขายของทีมประสานงานกลางในระยะเวลาหลังส้ินสุด 
โครงการ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2550 พบวา กระบวนการดําเนินงานของเครือขายยังคง 
เปนไปอยางตอเนื่อง และขยายผลกอใหเกิดภาคีเครือขายในวงกวางขึ้น โดยมีภาคีเครือขายเปนทั้ง 
ภาคเอกชน ที่เขามาเช่ือมโยงภารกิจดานการตลาด อีกทั้งสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัยฯเอง ไดทําหนาที่ 
เปนแมขายในการรวบรวมขาวเปลือกมาแปรรูปบรรจุหีบหอ และจําหนายใหแกสหกรณการเกษตรและ 
สหกรณประเภทอ่ืนๆ จนเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ และกระจายผลผลิตขาวสารไปใหหลายชองทาง 
การตลาดทั้งในขบวนการสหกรณ และกลุมธุรกิจคาปลีกตางๆ เชน เดอะมอลล กรุป และสยามพารากอน 

ขอมูลที่ไดจากการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 4 ครั้ง ในชวงป 2550 พบวา ปจจัย 
สภาพแวดลอมภายในของสหกรณมีจุดแข็งหลายประการไดแก  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมี 
ความเชื่อมั่นไววางใจในตัวผูจัดการสหกรณการเกษตร และใหการสนับสนุนเชิงนโยบายอยางเปน 
กระบวนการ สําหรับตัวผูจัดการสหกรณการเกษตรนั้น เปนผูท่ีมีจิตวิญญาณสหกรณ มีความมุงมั่นทุมเท 
เสียสละ และมีกรอบคิดการพัฒนาสหกรณไปในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึงยากที่ 
จะมีปรากฏในตัวผูจัดการสหกรณการเกษตรโดยทั่วไป อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ยังเปนจุดออน คือ ฝายบริหาร 

19 อานรายละเอียดเพิ่มเติมใน ปรีดา ประพฤติชอบและคณะ รายงานวิจัย การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาจังหวัดรอยเอ็ด,2549
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จัดการยังขาดกรอบคิด ทักษะ และประสบการณในการบริหารความเส่ียงดานธุรกิจ ซ่ึงจําเปนตองไดรับ 
การเพ่ิมพูนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน และภาพลักษณของสหกรณการเกษตร 
และการขับเคล่ือนการพัฒนาเครือขายธุรกิจ “แคนดูโมเดล” เพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกัน 

ปจจุบันเครือขายแคนดูโมเดล ไดขยายกิจกรรมความรวมมือในระหวางภาคีเครอืขายใน 
เรื่องการลดตนทุนการผลิตขาวแกสมาชิกสหกรณดวยการใชปุยชีวภาพ ตลอดจนการดําเนินโครงการ 
สวัสดิการตางๆ โดยทั้งแกสมาชิก คนในครัวเรือนสมาชิก ตลอดจนใหการสนับสนุนแกชุมชนในละแวก 
ขางเคียงของสหกรณอยางสม่ําเสมอ จึงเห็นไดวาสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนสหกรณที่มี 
ทุนทางมนุษย ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรอยูในระดับที่  ควรไดรับการหนุนเสริมใหเปน 
สหกรณแมขายที่จะนําพาภาคีเครือขายใหขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสูระบบสหกรณที่มีคณุคา ตาม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 โดยเนนไปที่การเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน เพื่อนําไปสูการ 
พัฒนาระบบการผลิตและการคาขาวอยางเปนธรรม โดยการดําเนินการดังกลาวเปนไปภายใตความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย ที่จะดําเนินการโครงการความ 
รวมมือกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป 20 ซ่ึงมี 
รายละเอียดในการดําเนินการโครงการวิจัยในระยะที่หนึ่ง ดังนี้ 

2) วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1)  เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางของเครือขายคุณคาและการคาที่ 

เปนธรรม ที่มีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด เปนแกนนํา 
2.2 ) เพ่ือหาเครื่องมือและแนวทางในการบริหารจัดการของเครือขาย และการลดความ 

เส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ 

3) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  ตัวแบบสําหรับการเช่ือมโยงธุรกิจขาวหอมมะลิ ภายใตหวงโซอุปทาน 
3.2)  ตัวแบบเครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจ 

ขาวหอมมะลิ 
3.3) ตัวแบบการบริหารจัดการ ของเครือขายธุรกิจขาวหอมมะลิ บนแนวทางของ 

เครือขายคุณคาสูระบบการคาที่เปนธรรม 

4)  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  ผูนําสหกรณที่เปนภาคีเครือขายฯ มีทักษะและประสบการณ ในการบริหารจัดการ 

ธุรกิจขาวหอมมะลิ ที่คํานึงถึงความเส่ียงและการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ภายใตสภาพแวดลอมที่แขงขัน 

20 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th
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4.2)  เปนแกนนําการขับเคล่ือนยุทธศาสตร การพัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ โดยการ 
เช่ือมรอยหวงโซอุปทานตามแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

5)  กระบวนการวิจัย 
กระบวนดําเนินการวิจัยของโครงการ เปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยซ่ึงอาจสรุปใหเห็น 

ไดดังรูปท่ี 3.7 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1)  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจในกรอบการดําเนินการวิจัย 

ตลอดจนการใหความรู การสรางการมีสวนรวมในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขาย 
โดยการดําเนินการจะเปนไปภายใตทีมท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการโซอุปทาน ฯลฯ 

5.2)  การขับเคล่ือนการดําเนินการเครือขายฯ โดยใชกลไกของคณะกรรมการบริหาร 
เครือขายภายใตแผนการดําเนินงานเครือขายโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 

5.3)  การประสานงานกับหนวยงาน/ภาคีพันธมิตร เพื่อการขับเคล่ือนภารกิจของ 
เครือขาย ทั้งดานการสงเสริมการผลิต การตลาด การสรางตราสินคา ฯลฯ 

5.4)  การเจรจาธุรกิจ เพื่อเปดชองทางการตลาดใหม 
5.5)  การจัดบูทเพื่อจําหนายผลิตภัณฑภายใตตราสินคาที่พัฒนาขึ้นมา 

รูปที่ 3.7 กระบวนการวิจัย เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

6) ผลลัพธจากการวิจัย 
6.1) เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย เปนรูปแบบของเครือขายความรวมมือระหวาง 
ภาคีเครือขายที่เปนสหกรณการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดรอยเอ็ด สุรินทร ยโสธร บุรีรัมย 
และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งส้ิน 16 สหกรณ โดยมีกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทํา



42 

กรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายฯ และไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิ 
สหกรณไทยสูสากล” และกําหนดกรอบภารกิจของเครือขายไว 5 ประการ คือ 

ก)  การสงเสริมการผลิต เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดตนทุนการผลิต และพัฒนา 
เทคโนโลยีการผลิตขาวแกสมาชิกสหกรณ 

ข)  การรวบรวมผลผลิต เพื่อใหเกิดการใชวัสดุ อุปกรณของภาคีใหเกิดประโยชน 
สูงสุด ในลักษณะของกงสี 

ค)  การแปรรูป เพ่ือสนองความตองการของตลาด และสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ 
ง)  การตลาด/พัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสรางแบรนดใหแก ผลิตภณัฑของเครือขาย 
จ)  การวิจัยและประเมินผลและการพัฒนาคน เพื่อใหมีขอมูลปอนกลับสําหรับ 

พัฒนาการดําเนินงานของเครือขาย 
โดยปจจุบันไดมีการจัดประกวดและใชตราสัญลักษณของเครือขายฯ เพื่อใหเปนที่ 

ประจักษในการกอเกิดของเครือขายและผูท่ีเกี่ยวของ 

6.2) แบรนด “ขาวเกิดบุญ” 
เปนผลลัพธการสรางตราสินคาของเครือขายฯ ภายใตกระบวนการเรียนรูของภาคี 

เครือขายเม่ือนําตราสินคา ในการพัฒนาชองทางการตลาดใหมและขับเคล่ือนไปสูการคาที่เปนธรรมใน 
อนาคต 

การเปดตัวตราสินคา “ขาวเกิดบุญ” ไดดําเนินการในงานวันเกษตรแหงชาติ 
ระหวาง 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดนําถุงขาวเกิดบุญ ถวาย 
แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และไดเปดบูทนิทรรศการ 
กระบวนการดําเนินการวิจัยของโครงการเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย และบูทจําหนายสินคาใน 
งานตลอด 7 วัน ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนจํานวนมาก สามารถจําหนายขาวเกิดบุญได 
ทั้งส้ิน 9 ตัน 21 

6.3) การเปดชองทางการตลาดใหม 
ปจจุบันกระบวนการวิจัยภายใตการขับเคล่ือนของคณะกรรมการบริหารเครือขาย 

และทีมวิจัย อยูในระหวางการเจรจาธุรกิจเพื่อนําขาวเกิดบุญ บรรจุถุงพลาสติกขนาด 500 กรัม เพื่อ 
จําหนายในชั้นวางสินคาของ 7-Eleven และการจําหนายขาวหอมมะลิเพื่อใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ 
Fozen food ของบริษัท ซีพี ออลล (จํากัด) มหาชน 

6.4)  ตัวแบบขอบังคับสําหรับการดําเนินงานเครือขายคุณคา ซ่ึงอยูในระหวางการ 
นําไปใชทดลอง สําหรับเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย โดยจะชวยลดความเส่ียงในการ 
บริหารจัดการธุรกิจของสหกรณและภาคีพันธมิตรไดในอนาคต 

21 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th
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6.5)  ตัวแบบการบริหารจัดการของเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย ซ่ึงจะกอใหเกิด 
ความรวมมือและนําไปสูการพัฒนาระบบการคาที่เปนธรรมในอนาคต (รูปท่ี 3.8) 

รูปที่ 3.8 โครงสรางการบริหารงานเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

7)  ขอคนพบ 
การรวมพลังกันกอตัวเปนเครือขายธุรกิจของสหกรณการเกษตรอยางมีแบบแผน และมี 

กระบวนการทํางานรวมกันเพื่อใชโครงสรางพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ควบคูกับการวางแผนการดําเนินงานใหบริการแกสมาชิกตั้งแตกระบวนการผลิต จะเปนแนวทางสําหรับ 
การพัฒนาธุรกิจสหกรณ ที่เปนทางเลือกสําหรับการชวยแกไขปญหาราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา อยาง 
ไดผล 

3 3..7 7 เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคาผลไม 
1)  ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ 

จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม เชน เงาะ มังคุด 
ลองกอง สละ ทุเรียน เปนตน ที่ผานมาการทําสวนผลไมของเกษตรกรยังประสบกับปญหาดาน 

คณะกรรมการบริหารเครือขาย 

คณะทํางาน 
สงเสริมการผลิต 

คณะทํางาน 
แปรรูปและขนสง 

คณะทํางานการตลาด/ 
พัฒนาผลิตภัณฑ 

คณะทํางาน R/D 
การประเมินผล 
/การพัฒนาคน 

คณะทํางาน 
รวบรวมผลผลิต 

ที่ประชุมใหญภาคี 
ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่ปรึกษา 
ทีมกลยุทธ 

- สกก.บรบือ จก./สกก.นางรอง จก. 

สกก.พิมาย จก. 
สกก.สุวรรณภูมิ จก. 
สกก.กระสัง จก. 
สกก.ปราสาท จก. 

สกก.เกษตรวิสัย จก. 

ชุมนุมฯบุรีรัมย จก. 
สกก.กระสัง จก. 

สกก.ปราสาท จก. 
สกก.เกษตรวิสัย จก. 
ชุมนุมบุรีรัมย จก. 
สกก.พิมาย จก. 

ทีมกลยุทธ 

คณะทํางานเฉพาะกิจสรางแบรนดเกิดบุญกับ 7-eleven * 

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

*
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การเกษตรอยูตลอดเวลา และสงผลกระทบตอการดํารงชีพ เพราะสถานการณราคาผลไมมีแนวโนมตกต่าํ 
อยางตอเนื่อง ซ่ึงเกิดจากปญหาปริมาณผลไมในชวงระยะเวลาที่ผลผลิตมีปริมาณออกสูตลาดเปนจํานวน 
มาก (Peak) และมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจํากัด ประกอบกับขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว เม่ือพน 
กําหนด (ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม) ก็จะทําใหผลผลิตเกิดความเสียหาย ดังนั้นเกษตรกรจึงเรง 
เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไมคํานึงถึงการจัดการคุณภาพสงผลทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมีสาเหตุมาจาก 
ตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรมีไมเพียงพอ ในชวงผลไมกระจุกตัว เกิดภาวะผลไมลนตลาด สงผล 
ตอราคาผลไมตกต่ํามาโดยตลอด 

จากปญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปพบวา เกษตรกรสวนใหญมีพฤติกรรมในการเพาะปลูก/ 
ผลิตผลไมแบบตามใจตนเอง หรือมีการเพาะปลูก/ผลิตผลไมแบบหลากหลายชนิดปลูกสลับชนิดในพื้นที่ 
เดียวกัน และเกษตรกรมักใชกลไกดานราคามาเปนตัวกําหนดในการตัดสินใจเพาะปลูก/ผลิตผลไม 
เพราะเม่ือผลไมชนิดใดราคาตกต่ําเกษตรกรก็จะทําการโคนทิ้งแลวหันไปเพาะปลูก/ผลิตผลไมที่มีราคา 
สูงกวาในขณะนั้นแทน โดยไมมีการวางแผนการเพาะปลูก/ผลิตผลไมและการจัดการอยางเปนระบบ ซ่ึง 
เกษตรกรมักไมคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนและระยะเวลาในการเสียโอกาส ซ่ึงพฤติกรรมในการเพาะปลูก/ 
ผลิตผลไมลักษณะนี้ยอมไมกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพราะสถานการณ 
การเพาะปลูก/ผลิตผลไมลักษณะนี้ ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางตลาดและวางแผนการตลาดได 
สงผลตอภาวะราคาผลผลิตที่ขึ้นกับอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของผลไมในแตละชนิด 

นอกจากนั้น เกษตรกรยังประสบกับปญหาที่เกิดจากสภาวะอากาศที่มีการเปล่ียนแปลง 
อยูตลอดเวลา อาทิ ภัยธรรมชาติ (ภาวะภัยแลง,  ฝนตกชุก) และตนทุนการผลิตที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น 
อยางตอเนื่อง อาทิ ปุย เคมีเกษตร วัสดุอุปกรณการเกษตร รวมถึงน้ํามันเช้ือเพลิง ประกอบกับผลกระทบ 
จากการฉุดราคาของผลไมท่ีไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด และผลไมนําเขาจากตางประเทศที่ 
มีราคาถูกกวา ลวนสงผลตอปญหาราคาผลผลิตที่เกษตรกรไมสามารถหลีกเล่ียงได เกษตรกรสวนใหญจงึ 
มักประสบกับการขาดทุนตอเนื่อง ทําใหจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน,  สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ) หรือแมกระทั่งกูยืมเงินนอกระบบ กอใหเกิดปญหาหนี้สินที่ไมสามารถสงชําระคืนไดเกิดขึ้น 
ซ่ึงสงผลกระทบตอภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ โดยใหสหกรณการเกษตรเปนสวนหนึ่งใน 
การแกไขปญหา ภายใตอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ โดยการชวยเหลือตนเองดวยการให 
ความรู ความเขาใจแกสมาชิกสหกรณ/เกษตรกรในการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ 
ตองการของตลาด ตั้งแตการวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การคัดแยก การบรรจุ และ 
การขนสงผลผลิตจากฟารมถึงจุดรวบรวม ในชวงแรกจากการศึกษา พบวา พฤติกรรมของเกษตรกรใน 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดมีวิธีการที่ทําใหผลผลิตเสียหายไมไดคุณภาพ ซ่ึงเกิดจากการขาดความรู ความ 
เขาใจในการจัดการคุณภาพของเกษตรกร เชน การใชอุปกรณในการเก็บเกี่ยวมังคุดที่ไมเหมาะสม โดย 
เกษตรมักจะใชตระกรอสอยมังคุดใสลงในยามซ่ึงทําจากผาหรือถุงปุย แลวบรรจุใสเขงซ่ึงทําจากหวายไม
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ไผ ทําใหมังคุดเกิดรอยบุบจากการกดทับ หรือหูฉีกขาดจากการบาดของเขงหวาย ทําใหมังคุดไมได 
คุณภาพตามที่ตลาดตองการกลายเปนสินคาตกไซส ทั้งที่เกษตรกรมีการดูแลกระบวนการผลิตอยางดี 
ตลอดชวงระยะเวลาการผลิต แตกลับมาเกิดความเสียหายในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการขนสง ดังนั้น 
ส่ิงเหลานี้จึงเปนส่ิงที่ตองเรียนรู แลกเปล่ียนและพัฒนารวมกัน เพื่อใหเกษตรกรไดมีความรู ความเขาใจ 
ในการผลิตผลไมคุณภาพ โดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดวยการเปดเวทีเตรียมความพรอมกอนการ 
รวบรวมผลผลิต เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตรวมกัน โดยมุงเนนใหมีการ 
รณรงคใหสมาชิก/เกษตรกรเขาใจในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ 
เหมาะสมและถูกตองเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลผลิตมังคุด ซ่ึงมีการคัดแยกเกรดผลผลิต 
ตามความตองการของตลาด หมายความวา สมาชิก/เกษตรกรจะไดรับราคาตามเกรดคุณภาพผลผลิตของ 
ตนเอง คณะวิจัยมองเห็นวาสหกรณการเกษตรมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรเพาะปลูก/ผลิต 
ผลไมเปนหลัก จึงไดศึกษาแนวทางในการสงเสริมธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไม ซ่ึงเปนบทบาท 
หนาท่ีสําคัญของสหกรณการเกษตรที่จะตองมีการพัฒนาเพื่อประโยชนสูงสุดที่สมาชิกจะไดรับจากการ 
รวมกลุมกันจัดตั้งเปนสหกรณขึ้นมา ดังนั้นการพัฒนากระบวนการจัดการผลไมใหมีคุณภาพ มาตรฐาน 
และการสรางเครือขายเพื่อใหไดผลไมคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด ซ่ึงผลไมคุณภาพยังเปนที่ 
ตองการของตลาดจํานวนมาก และในสวนผลผลิตที่เหลือสามารถสงเสริมใหทําการแปรรูปผลผลิตได 
ตอไป 

เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีสวนใหญ มีศักยภาพในดานการผลิตผลไมคุณภาพ เพียงแต 
ตองมีการสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรไดมีความเขาใจและมองเห็นทิศทางที่ชัดเจน ในอนาคตเรื่อง 
การวางแผนการผลิตตองใหสัมฤทธ์ิผล, ตองปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติเกษตรกรในการเพาะปลูก/ผลิต 
ผลไม, มีการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ สรางเครือขายกลุมผูผลิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุม 
ผูผลิตผลไมคุณภาพ, มีการวางแผนการเพาะปลูก/ผลิตพืชหลัก พืชรองและการจัดการอยางเปนระบบ, มี 
การมองตลาดนําการผลิต,  มีการจัดการผลไมคุณภาพตามความตองการของตลาดตลอดสาย ทั้งเกรด 
คุณภาพตลาดสงออกตางประเทศ,  เกรดคุณภาพตลาดภายในประเทศ จนถึงเกรดตลาดแปรรูป ซ่ึงใน 
จังหวัดจันทบุรี มีผูประกอบการลงทุนในเรื่องตลาด Fresh Shield และการแปรรูปขนาดใหญ ซ่ึงเห็นวา 
นาจะสรางฐานการผลิตและการตลาดคอนขางมาก นาจะเปนโอกาสที่จะพัฒนาตลาดผลไมคุณภาพให 
เติบโตได เม่ือเกษตรกรมองเห็นชองทางการตลาดที่ชัดเจน เกษตรกรก็จะมีความมั่นใจในการผลิตผลไม 
ใหไดคุณภาพ 

แนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของเครือขาย 
คุณคาผลไม จะเกิดจากการเรียนรูและคนหาเพื่อใหเกิดตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพที่สงผลตอความ 
ยั่งยืน ซ่ึงเกิดจากความคิด ความตองการของเกษตรกรผูผลิต โดยมีสหกรณการเกษตรพรอมทีจ่ะเขาใจใน 
ขบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม จากทุกฝายท่ีเกี่ยวของตกลงรวมกัน ระหวางเกษตรกร สมาชิก สหกรณ 
การเกษตร ผูมีสวนเกี่ยวของ และทีมวิจัย เพื่อใหเกิดรูปแบบและกระบวนการสรางเครือขายผูผลิตผลไม
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คุณภาพ เชื่อมตอการดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไมคุณภาพของสหกรณที่จะใชรูปแบบในการ 
สงเสริม แนะนํา เปนแนวทางสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการชวยเหลือตนเอง ตามอุดมการณ วิธีการ และ 
หลักสหกรณ เพราะที่ผานมาการพึ่งพา นโยบายภาครัฐฯ เชน การแทรกแซงราคา การประกันราคา การ 
พยุงราคา ฯลฯ ไมทําใหการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางแทจริง หากราคาไมตกต่ํารัฐก็จะไมมี 
นโยบายดําเนินการ 

การเรียนรูที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปนการเรียนรูการ 
เปล่ียนแปลงที่มาจาก “ขางใน”  ไมใชใหใครมาหยิบยื่นหรือยัดเยียดให นาที่จะไดแนวความคิดที่ 
หลากหลายแลวนํามาสรุปเปนรูปแบบสูการปฏิบัติ เกิดจากจิตวิญญาณในการที่จะรวมกันแกไขปญหา 
โดยมีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคล่ือน กระบวนการวิจัยที่เกิดจากการเรียนรูเชนนี้ 
ผูวิจัยคิดวาจะทําใหเกิดจิตสํานึกใหม ใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตผลไมคุณภาพ จน 
ทําใหสามารถเปนตนแบบในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการจัดการดานการตลาดของ 
สหกรณ ซ่ึงเปนเปาหมายที่สําคัญ ที่จะทําใหเกิดการผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูระบบการตลาดและ 
การคาที่เปนธรรม นําไปสูการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา โดยมีเกษตรกรสมาชิก และสหกรณ 
การเกษตร เปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาของจังหวัดจันทบุรี และหนวยภาครัฐจะสามารถใชเปน 
แนวทางในการแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางยั่งยืน 

ในการดําเนินการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ จะมุงเนนไปที่สมาชิกสหกรณที่มีการ 
เพาะปลูกมังคุดและเงาะ ในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
จํากัด เปนแมขายในการดําเนินงานการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจผลไมภายใตโซอุปทาน เพื่อนําไปสูการ 
พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไมท่ีเกิดจากการรวมกลุมของเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะรวมมือ 
กันสรางสังคมเรียนรูสูการพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพและพัฒนาสรางเครือขายทางธุรกิจภายใตโซ 
อุปทานเพื่อนําไปสูระบบการผลิตและการคาที่เปนธรรม ตอไปในอนาคต 

2)  วัตถุประสงค 
2.1)  เพื่อสรางตัวแบบการทําสวนผลไมคุณภาพของเกษตรกร ภายใตเครือขายของ 

สหกรณการเกษตร 
2.2)  เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจผลไมภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขายที่จะ 

กอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรชาวสวนผลไมอยางยั่งยืน 
2.3)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามวัตถุประสงคขอ 1  และ 2 

และขอเสนอสําหรับแนวทางการสงเสริมจากภาครัฐ 

3)  ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  ตัวแบบการทําสวนผลไมคณุภาพของเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ
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3.2)  เกิดกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพภายใตเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของ 
สหกรณการเกษตร 

3.3)  ตัวแบบสําหรับการเช่ือมโยงผูมีสวนเกี่ยวของเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ 
ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย 

3.4)  ขอเสนอสําหรับแนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตร 
ตาง ๆ 

4)  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  เกษตรกรชาวสวนผลไม และสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการมีความรูเรื่องการ 

ผลิตผลไมคุณภาพและเขามาเปนสมาชิกในเครือขายผลไมท่ีมีสหกรณเปนแกนนํา 
4.2)  เกษตรกรและสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการสามารถยกระดับการผลิตผลไมให 

มีคุณภาพ 
4.3)  สหกรณมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจผลไมที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน ใน 

ทิศทางของการสนับสนุนระบบการคาที่เที่ยงธรรม 

5) กระบวนการวิจัย 
กระบวนการวิจัยในครั้งนี้ มุงเนนรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 

(Participatory Action Research : PAR) โดยการเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวม เพื่อคนหา 
คุณคาที่มีอยูในตัวตนของผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยทุกฝาย กระตุนใหเกิดความกลาที่จะแสดงออกทาง 
ความคิด ความรูสึกที่เปนตัวตนที่แทจริง เกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน เขาใจและเขาถึงปญหาจาก 
ความตองการที่แทจริง เกิดการรวมกันระดมความคิดในการหาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และ 
รวมกันพัฒนาเพื่อใหเกิดรูปแบบ (Model) การสรางเครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพเชื่อมโยงสูเครือขาย 
ธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย เพื่อใหบรรลุตาม 
วัตถุประสงคที่ไดตั้งเปาหมายไว 

กระบวนการวิจัยในระยะที่ 1:  การเตรียมการ ไดกําหนดวิธีการดําเนินงานออกเปน 
แนวทางปฏิบัติ 8 กิจกรรม ดังนี้
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• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 1 1 : : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการ 
วิจัย ระหวางทีมวิจัยและสหกรณการเกษตรเปาหมาย วิจัย ระหวางทีมวิจัยและสหกรณการเกษตรเปาหมาย 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย วัตถุประสงค 

ผลลัพธที่คาดหวัง กรอบคิด/กรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเช่ือมโยงสูเครือขายธุรกจิ 
รวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคล่ือน ภายใตการ 
จัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย 

2.  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นความสําคัญของโครงการวิจัย สมัครใจพรอมที่จะรวม 
เดินทางไปดวยกัน เพื่อประโยชนของเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ ชุมชนและสังคมสวนรวม 

วิธีการดําเนินงาน 
1.  ประสานงานและหารือรวมกับสหกรณการเกษตรเปาหมาย (คณะกรรมการและ 

เจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ) ชี้แจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย เพื่อให 
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่  2 2: :  การสํารวจและคัดสรรเกษตรกร การสํารวจและคัดสรรเกษตรกร // สมาชิกสหกรณ เขารวม สมาชิกสหกรณ เขารวม 
โครงการวิจัยตามหลักเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนดไว โครงการวิจัยตามหลักเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสํารวจและคัดสรรเกษตรกรสมาชิกสหกรณเขารวมโครงการโดยความสมัครใจ 
2. เพ่ือกําหนดคุณลักษณะกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ตามกรอบแนวทางในการรวมกลุม 

ผูผลิตผลไมคุณภาพเช่ือมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลาง 
ในการขับเคล่ือน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/ 

วิธีการ ที่เหมาะสมในการสํารวจและคัดสรรเกษตรกร/สมาชิกสหกรณที่มีความสมัครใจเขารวม 
โครงการวิจัย 

2. กําหนดคุณลักษณะของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพตามกรอบแนวทางในการรวมกลุม 
ผูผลิตผลไมคุณภาพ 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 3 3: : การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 
และ เกษตรกร และ เกษตรกร//สมาชิกสหกรณเปาหมายท่ีไดรับการคัดสรรเขารวมโครงการวิจัย สมาชิกสหกรณเปาหมายท่ีไดรับการคัดสรรเขารวมโครงการวิจัย 

วัตถุประสงค
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1.  เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจในสาระสําคัญของโครงการวิจัย วัตถุประสงค 
ผลลัพธที่คาดหวัง กรอบคิด/กรอบแนวทางในการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเช่ือมโยงสูเครือขายธุรกจิ 
รวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคล่ือน ภายใตการ 
จัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย 

2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสมัครใจพรอมที่จะรวมเดินทางไปดวยกัน เพื่อประโยชน 
ของเกษตรกร/สมาชิก สหกรณ ชุมชนและสังคมสวนรวม 

3. เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ตามความตองการที่แทจริง 
4. เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวมในการคนหาปญหา อุปสรรคใน 

การผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดของเกษตรกร/สมาชิกสหกรณ 
เปาหมาย 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/ 

วิธีการในการประชุมฯ วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและเกษตรกร/ 

สมาชิกสหกรณเปาหมาย โดยการเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมใน 
เวทีฯ จะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ, เกษตกร/สมาชิก 
สหกรณเปาหมาย และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 4 4: :  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสัญจร ระหวางผูมีสวน การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสัญจร ระหวางผูมีสวน 
เกี่ยวของและกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ เกี่ยวของและกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ และ 

สมาชิกกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู องคความรูที่หลากหลายทั้งความรูดาน 
วิชาการ และความรูประสบการณในการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพที่มีอยูในตัวตน จนเกิดการสราง 
“เครือขายการเรียนรู”  ในการพัฒนากระบวนการผลิตผลไมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความ 
ตองการของตลาด 

2.  เพ่ือใหเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติในการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพ เกิด 
การพัฒนากระบวนการการจัดการคุณภาพผลไม นําไปสูรูปแบบการทําสวน/ผลิตผลไมคุณภาพของ 
เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ 

3.  เพื่อคนหากรอบแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ 
เช่ือมโยงสูเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการ 
ขับเคล่ือน ภายใตการจัดการโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
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วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/ 

วิธีการในการประชุมฯ วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ 
2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสัญจร ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ โดยการ 

เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมในเวทีฯ จะประกอบดวย ทีมวิจัย, 
คณะกรรมการและ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และสมาชิกกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 5 5: : การเพ่ิมพูนองคความรูดานการผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย การเพ่ิมพูนองคความรูดานการผลิตสินคามาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม ภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม ( (G Go oo od d A Ag gr riic cu ullttu ur ra all P Pr ra ac cttiic ce es s:: G GA AP P) ) 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูดานการจัดการคุณภาพผลไมใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจ 

ในการผลิตสินคาอาหารปลอดภัย ภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่ เหมาะสม  (Good 
Agricultural Practices: GAP) 

2.  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกไดเขาสูระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่ 
เหมาะสม (GAP) และไดรับการรับรองมาตรฐาน (Q-Mark) จากหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน 

3.  เพ่ือพัฒนามาตรฐานในการผลิตผลไมของสมาชิก ใหสามารถกําหนดเปนคุณภาพ 
มาตรฐานผลไมของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพเช่ือมโยงสูกิจกรรมการสงเสริมการตลาด 

วิธีการดําเนินงาน 
1.  ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/ 

วิธีการในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการคุณภาพผลไม ภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่ 
เหมาะสม (GAP) 

2.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหคําแนะนําในการเขาสูระบบการปฏิบัติทาง 
การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)  เพื่อรับการตรวจประเมินฟารมของสมาชิก และไดรับการรับรอง 
มาตรฐาน (Q-Mark) จากหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน 

3.  เพ่ือตรวจเยี่ยมฟารม สํารวจและติดตามสถานการณการผลิต ปญหา อุปสรรคใน 
การผลิตผลไมของสมาชิกใหเปนไปตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่  6 6: :  การเพิ่มพูนองคความรู การเพิ่มพูนองคความรู ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ 
คุณภาพสินคาจากการศึกษา เรียนรูผานประสบการณตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง คุณภาพสินคาจากการศึกษา เรียนรูผานประสบการณตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง 

วัตถุประสงค
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1.  เพื่อเพิ่มพูนองคความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคาให 
สมาชิกมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสินคา สามารถจัดการคุณภาพสินคาใหได 
ตรงตามความตองการของตลาดเปาหมาย 

2.  เพื่อเสริมสรางใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ขอมูลและประสบการณในการผลิต 
ผลไมคุณภาพระหวางกัน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณทั้งดานการผลิตและการตลาด สรางความมั่นใจ 
ในการผลิตสินคาคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 

3.  เพื่อเสริมสรางและพัฒนาใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผลไมคุณภาพ 
ระหวางสมาชิกผูผลิตผลไมคุณภาพ และเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมของสหกรณการกเษตรในสวน 
ของการขยายชองทางการตลาด 

วิธีการดําเนินงาน 
1.  ประสานงานหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผน 

และกําหนดรูปแบบ/กิจกรรม วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ ในการศึกษาเรียนรูผานประสบการณ 
ตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคาของกลุมผูผลิตผลไม 
คุณภาพ 

2.  จัดกิจกรรมการศึกษา เรียนรูผานประสบการณตรงนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อ 
เพ่ิมพูนองคความรูดานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสินคา 

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ โดยการเปดเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายท่ีเขารวมในเวทีจะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการ 
และ/หรือเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ และคณะผูรวมเดินทาง 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 7 7: : การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 
เพ่ือสรุปแนวทางการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ เพ่ือสรุปแนวทางการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือชี้แจงและสรางความเขาใจในรูปแบบและกระบวนการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจ 

รวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนกลางในการขับเคล่ือน เพื่อนําไปสูการดําเนิน 
ธุรกิจรวบรวมผลไมและกระจายไปสูคูคาในแตละตลาดเปาหมาย 

2.  เพ่ือใหเกิดความเขาใจแนวทางการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพ 
3.  เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและ 

กระบวนการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย 

วิธีการดําเนินงาน
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1.  ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/ 
วิธีการในการประชุมฯ วัตถุประสงค วัน/เวลาและสถานที่ในการจัดประชุมฯ 

2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของและเกษตรกร/ 
สมาชิกสหกรณเปาหมาย โดยการเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู แบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่เขารวมใน 
เวทีฯ จะประกอบดวย ทีมวิจัย, คณะกรรมการและเจาหนาที่ฝายจัดการของสหกรณ, เกษตกร/สมาชิก 
สหกรณแกนนํากลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 

• •  กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 8 8: : การเปดเวทีเจรจาการคาเพื่อสรางเครือขายการตลาดธุรกิจรวบรวม การเปดเวทีเจรจาการคาเพื่อสรางเครือขายการตลาดธุรกิจรวบรวม 
ผลไมคุณภาพของสหกรณ ผลไมคุณภาพของสหกรณ 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 
2.  เพ่ือเจรจาการคารวมกับคูคากลุมเปาหมายเดิม และคูคากลุมเปาหมายใหมเพื่อขยาย 

ชองทางการตลาดธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 
วิธีการดําเนินงาน 
1.  ประสานงานและหารือรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบ/ 

วิธีการในการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจรวบรวมผลไมคุณภาพของสหกรณ 
2.  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และคูคาในแตละตลาดเปาหมาย เพื่อเจรจาการคา 

รวมกับคูคากลุมเปาหมายเดิม และคูคากลุมเปาหมายใหมเพื่อขยายชองทางการตลาดธุรกิจรวบรวมผลไม 
คุณภาพของสหกรณ 

6.) ผลลัพธจากการวิจัย 
ผลที่ไดจากกระบวนการวิจัยในระยะแรกซ่ึงทีมวิจัยใชเวลาดําเนินการ 6 เดือน มี 

ผลลัพธจากการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
เกิดการรวมกลุมผูผ ลิตผลไมคุณภาพภายใต เครือขายที่มีสหกรณการ เกษตร 

เขาคิชฌกูฏ จํากัด โดยมีเกษตรกรจํานวน 70 รายเขารวมโครงการ ซ่ึงแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
6.1.1. กลุมผูผลิตเงาะคุณภาพ  ตําบลคลองพลู  จํานวน  20  คน 
6.1.2. กลุมผูผลิตมังคุดคณุภาพ   ตําบลเคียนทอง  จํานวน  20  คน 
6.1.3. กลุมผูผลิตมังคุดคณุภาพ   ตําบลพลวง  จํานวน  19  ราย 
6.1.4. กลุมผูผลิตมังคุดคณุภาพ   ตําบลชากไทย  จํานวน  11  ราย 

โดยทีมวิจัยไดประสานงานเพื่อจัดเวทีเรียนรูและการศึกษาดูงานในสวนที่จะชวยเพิ่มพูน 
ความรู ที่สําคัญไดแก
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-  การผลิตสินคาอาหารปลอดภัยภายใตระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม 
(Good Agricultural Practice: GAP) 

-  สนับสนุนใหสมาชิกขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ได 34 คน 

7)  ขอคนพบจากการวิจัย 
ผลการเรียนรูรวมกันแบบมีสวนรวมภายใตโครงการวิจัยไดเกิดแนวทางในการพัฒนา 

แนวคิดที่หลากหลายนําไปสูการปฏิบัติตามความเหมาะสม กระบวนการดังกลาวนํามาซ่ึงการยอมรับซ่ึง 
กันและกัน การรวมมือกันเปนกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพ 

ในสวนของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด ที่เขามารวมในฐานเปนแกนกลางกไ็ด 
ตระหนักคิดถึงความสําคัญในการสงเสริมกลุมผูผลิตสินคาคุณภาพ และเปนสวนหนึ่งที่จะชวยแกไข 
ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 

การเรียนรูรวมกันตามศักยภาพและการปรับตัวของทุกฝายกอใหเกิดใหม ซ่ึงเกิดจาก 
การประสานพลังที่จะดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน 

การที่เกษตรกรและสหกรณเรียนรูแนวทางการรวมกลุมการพัฒนาการผลิตควบคูไปกบั 
การใหการสนับสนุนของสหกรณ  ตามความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง จะทําใหกลุมและ 
สหกรณเปนตัวแบบท่ีจะนําไปสูการดําเนินงานที่ยั่งยืนและสามารถนําไปถายทอดแนวทางการเชื่อมโยง 
เครือขายเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอชุมชน 

ผูท่ีจะเขามาเปนสมาชิกของกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพตองมีความจรงิใจ มุงมัน่ทีจ่ะพฒันา 
ผลผลิตผลไมคุณภาพ มีการจัดการดานผลผลิต การจัดเก็บของสด และเก็บผลผลิตในชวงระยะเวลาที่ 
เหมาะสม การคัดแยก การขนสง สําหรับหนาที่ของสหกรณคือการสนับสนุนดานขอมูล รวมรับรูและ 
แกไขปญหา รวมตัวหาตลาดและเพ่ือใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด มองประโยชนในระยะยาว ซ่ึงจะ 
ชวยใหทุกฝายเกิดความเช่ือมั่นในเครือขายสหกรณ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืนตอไป 

3 3..8 8 เครือขายคุณคามันสําปะหลัง เครือขายคุณคามันสําปะหลัง 
1.) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

มันสําปะหลังเปนพืชพลังงานชีวมวล ที่สําคัญที่ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล ซ่ึง 
เปนหนึ่งในพลังงานทางเลือกในปจจุบัน ในยุคที่ราคาน้ํามันมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ 
สงผลกระทบอยางกวางขวางในภาคการผลิต และการบริโภคของประเทศ   รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม 
การผลิตและการใชเอทานอลเพื่อผสมในน้ํามันเบนซินตามแผนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและ 
กระทรวงพลังงาน  เหงาของมันสําปะหลังยังสามารถใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงไดอีก  นอกจากนั้นแลว 
มันสําปะหลังยังเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตสินคาตางๆ เชน แปงมันสําปะหลัง 
กระดาษ ยาเม็ด และอาหารสัตว เปนตน โดยมีสัดสวนการผลิตมันสําปะหลังเพื่อใชภายในประเทศ
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ประมาณ รอยละ 15 และเพื่อการสงออกรอยละ 85  (กรุงเทพธุรกิจ: กันยายน 2550) จากประโยชน 
ดังกลาวจึงนับไดวามันสําปะหลังนั้นเปนพืชไรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

ในปจจุบันผลผลิตรวมของมันสําปะหลังทั้งประเทศประมาณ 27 ลานตัน แตจากการ 
วิเคราะหอุปสงคของมันสําปะหลังพบวาตลาดมีความตองการถึง 32 ลานตันในป 2551 ความตองการ 
ของตลาดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปน34 ลานตัน และ 37 ลานตัน ในป 2552 และ ป 2553 ตามลําดับ (กรุงเทพ 
ธุรกิจ: กันยายน 2550) และผลผลิตโดยเฉล่ียตอไรของมันสําปะหลังของประเทศอยูที่ประมาณ 3 ตัน 
(ขอมูลจากกรมการคาตางประเทศ) ซ่ึงยังคงอยูในระดับที่ต่ํากวาระดับการผลิตที่สามารถทําไดจริงจาก 
เกษตรกรผูที่มีการบริหารจัดการการเพาะปลูกที่ใชเทคโนโลยีของการเกษตรสมัยใหม เกษตรกรสวน 
ใหญยังคงทําการเพาะปลูกกันแบบดั้งเดิมและยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง ในสวนภาคราชการ 
และสถาบันวิชาการตางๆไดพยายามทําการวิจัยคนควาเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม เพื่อชวยเหลือ 
สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกร แตเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกมันสําปะหลังจํานวนมากยังไม 
ตอบรับกับการชวยเหลือดังกลาวนับไดวาเปนการเสียโอกาสอยางยิ่งกับสถานการณที่ภาวะราคาของมัน 
สําปะหลังกําลังเพิ่มสูงขึ้น ปจจัยอะไรที่จะทําใหเกษตรกรเกิดการเปล่ียนแปลงและหันมาทําการ 
เพาะปลูกอยางถูกวิธี   หลักการของการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่สามารถสรางผลผลิตได 
อยางเต็มที่ และประหยัดตนทุนการเพาะปลูก  กระบวนการเก็บเกี่ยว แปรรูปและรวบรวมมันสําปะหลัง 
ที่รักษาคุณภาพของหัวมัน และประหยัดตนทุนการขนสงรวบรวม ปญหาการแขงขันการรับซ้ือหัวมนัสด 
และมันเสนที่ใชกลยุทธราคาเปนหลัก ซ่ึงสงผลเสียตอการดําเนินงานของสหกรณ เกษตรกรและสมาชิก 
สหกรณมักไมไดรับความเปนธรรมในดานความเที่ยงตรงของตาชั่ง และการกดราคาจากนายทุน การ 
ลงทุนซํ้าซอนในการสรางลานตากมันและแปรรูป ของเอกชนและสหกรณ   ปญหาการกระจายตัวของ 
ผลผลิตมันสําปะหลังที่ไมเหมาะสมซ่ึงนับไดวาเปนการใชทรัพยากรที่ไมคุมคาของประเทศ 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาใหกับเกษตรกร  การดําเนินงานของสหกรณการเกษตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณการเกษตรที่มีสมาชิกสวนใหญทําการเพาะปลูกมันสําปะหลัง   นอกจาก 
สหกรณจะทําหนาที่ในการรวบรวมและแปรรูปมันสําปะหลังเปนมันเสนแลว  สหกรณการเกษตรควรจะ 
นําหลักของการจัดการหวงโซอุปทานมาประยุกตใชก็คือการใหการสนับสนุนและชวยเหลือสมาชิก 
ตั้งแตตนน้ํา  ก็คือการบริหารจัดการเพาะปลูกที่สามารถใหผลผลิตสูงสุด  และมีคุณภาพตรงตามความ 
ตองการของตลาด  ภายใตการบริหารงบประมาณการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดและมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงจะ 
ทําใหสมาชิกของสหกรณสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตมันสําปะหลังไดมากขึ้น และจะสงผลตอ 
คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกสหกรณตอไป  โดยจะใชกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาระหวาง 
สหกรณและกลุม/องคกรพันธมิตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ  ในการขยายผลไปสู 
การเช่ือมรอยหวงโซอุปทานสินคาและบริการตางๆ ตั้งแตกระบวนการผลิตของผลผลิตตนน้ําไปจนถึง 
การบริโภคของสินคาสําเร็จรูปปลายน้ํา  เพื่อกอใหเกิดคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม 
กรอบแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศ สหกรณและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณตองการ 
ทราบถึงวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาการเช่ือมรอยหวงโซอุปทานของผลผลิตที่ไดจากการผลิต 
ของสมาชิกในการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกและการดาํเนนิธุรกจิของสหกรณ ซ่ึงประกอบ 
ไปดวยประเด็นตางๆ รวมไปถึงประเด็นดานการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การเก็บเกี่ยวและ 
รวบรวมผลผลิต การแปรรูป แนวทางการจัดสรรผลผลิตที่แปรรูปแลวเพื่อจัดจําหนายไปยังอุตสาหกรรม 
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  งานวิจัยนี้จึงจะทําการศึกษา สํารวจ ทดลอง และรวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะห 
และสังเคราะหเพื่อหาตัวแบบท่ีเหมาะสม ในการพัฒนาการเช่ือมรอยหวงโซอุปทานดังกลาว 

การวิจัยครั้งนี้จะจํากัดอยูในเรื่องของการผลิต การรวบรวม แปรรูป มันสําปะหลัง 
ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆที่อยูในหวงโซอุปทานธุรกิจมันสําปะหลังเปน 
หลัก และผูวิจัยไดคัดเลือกสหกรณตนแบบที่จะทําการศึกษา ก็คือ  สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกําแพงเพชร  ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังประมาณ เจ็ดแสนไร มากเปนอันดับ 
สองของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมาพ้ืนที่ประมาณหนึ่งลานแปดแสนไร (ขอมูลจากกรมการคา 
ตางประเทศ และสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร)  สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดเขา 
รวมโครงการ การบริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณการเกษตร ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง 
สถาบันวิชาการดานสหกรณและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และไดรับคัดเลือกให 
ไดรับรางวัลการจัดการดีเยี่ยมในดานการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2550  จากธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณการเกษตร  และมีความพรอมในเรื่องบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเขาใจ 
ในอุดมการณสหกรณเปนอยางดี จากผูนําสหกรณ ก็คือประธานและกรรมการสหกรณ  ทีมบริหาร ก็คือ 
ผูจัดการ และพนักงานในสวนตางๆ  ที่จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนแผนงานของการวิจัยในครัง้นี้ 

2)  วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสามารถตอบปญหาของการวิจัยได  วัตถุประสงคจึงถูกตั้งขึ้นใหสอดคลองดังนี้ 
2.1)  เพ่ือสรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร 
2.2)  เพ่ือเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแม 

ขายจะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม ภายใต การนําของ 
สหกรณเกษตรที่ใชระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

2.3)  เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคขอที่ 1 และ2 
ในการสรุปสาระและประเด็นตางๆ เพื่อนําเสนอ แนวทางในการกําหนดนโยบาย และการสงเสริมจาก 
ภาครัฐ 

3)  ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร
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3.2)  ตัวแบบสําหรับเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแม 
ขายที่มีระบบฐานขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ 

3.3)  แนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตรภาคตางๆ 

4)  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  สหกรณมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจมันสําปะหลัง ที่มีประสิทธิภาพ 

ยั่งยืนสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นได 
4.2)  สหกรณเปนแกนนําในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร การพัฒนาเครือขายธุรกิจ 

สหกรณ โดยการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานตามแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 2 

4.3)  สมาชิกของสหกรณมีรายได และผลการประกอบการที่ดีขึ้น จากการเพิ่มผลผลิต 
และการลดตนทุนการผลิต 

5.) กระบวนการวิจัย 
การดําเนินงานของโครงการจะเปนไปตามกระบวนการวิจัย (รูปท่ี 3.9) ดังตอไปนี้ 
5.1 การสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนา ซ่ึงประกอบไปดวย 

5.1.1 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจเรื่อง เครือขายคุณคาและ 
การเชื่อมโยงธุรกิจภายใตโซอุปทาน แกผูสนใจเขารวมโครงการ 50 คน ไดแก ผูจัดการสหกรณ 
ผูประกอบการลานมัน คณะกรรมการ เกษตรกรสมาชิก ผูแทนหนวยงานราชการจากสํานักงานสหกรณ 
จังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานพาณิชยจังหวัด ตลอดจนเกษตรกรอิสระ 

5.1.2  การวางแผนทิศทางเครือขาย เพื่อวางกรอบแนวทางการดําเนินธุรกิจของ 
เครือขายในอนาคต 

5.1.3  การประสานงานผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการดําเนินงานของเครือขาย 
โดยกระบวนการเรียนรู ภายใตการสนับสนุนของทีมประสานงานกลางจะไดสรางกลไกในการสราง 
ความรูความเขาใจในชุดความรูที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา การคาที่เปนธรรม 
การบริหารจัดการเชิงรุก การบริหารความเส่ียง การเคล่ือนไหวของราคาสินคาเกษตร ฯลฯ 

5.2 กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย จะประกอบไปดวย 
5.2.1.  การเช่ือมโยงเครือขายระหวางภาคี สกก. /กลุมเกษตรกร โดยไดดําเนินการ 

สรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังในการเพิ่มผลผลิตตอไร เพื่อขยายผลสูกลุมเกษตรกรที่เขารวม 
โครงการ การพัฒนาฐานขอมูลธุรกิจ และมีแผนการจัดทําสัญญาขอตกลงซ้ือขายลวงหนาหัวมัน 
สําปะหลังสด ระหวางลานมัน/โรงแปง ในพื้นที่กับสหกรณการเกษตรขาณุลักษบุรี จํากัด
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5.2.2.  การดําเนินการเครือขาย คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร 
ขาณุลักษบุรี จํากัด ไดมีมติเห็นชอบใหสหกรณ จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตมันสําปะหลัง 
ซ่ึงเปนรูปแบบของโมบายคลินิก เพื่อใหบริการดานวิชาการแกสมาชิกและเกษตรกร 

กรอบคิด/กระบวนการ 
ดําเนินการวิจัย 

กรอบคิด/ 
การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 

/โซอุปทาน 
1.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางทีมประสานงานกลาง/ 
ทีมวิจัย/ผูสนใจเขารวมโครงการ 

เริ่มตน 

3.การดําเนินการตัวแบบ 
ชาวไรมันสําปะหลัง 

2.การประสานงาน/สหกรณ/ 
องคกร/ ผูประกอบการ 
ที่สนใจเขารวมโครงการ 

ผูสนใจ/ 
ผูประกอบการ 

4.การสรางตัวแบบ 
เครือขายธุรกิจ 
มันสําปะหลัง 

สหกรณการเกษตร  การจัดทําฐานขอมูล 
การผลิตของเกษตรกร 

5. การดําเนินการเครือขาย 

ระยะที่ 1 
การเตรียมการและ 

การพัฒนาตัวแบบการผลิต 

ระยะที่ 2 

การวางแผน 

ระยะที่ 3 

การดําเนินการ 

รูปที่ 3.9 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง 

6.) ผลลัพธจากการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยในชวงเวลา  6 เดือน มีผลลัพธจากการวิจัยดังนี้ 
6.1) เครือขายคุณคามันสําปะหลัง ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไวดวย 

วิสัยทัศน : “เครือขายที่มุงเนนประโยชนของสังคมโดยรวม” 
พันธกิจ: 

1)  รวบรวมองคความรู 
2)  สรางความรวมมือ 
3)  สรางเครือขายธุรกิจรวม
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6.2) เกิดการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานของภาคีเครือขาย 
โดยในเบื้องตนสหกรณการเกษตรจะไดดําเนินการโครงการ การสนับสนุนการ 

บริหารจัดการดานการผลิตใหแกสมาชิกเพื่อเพิ่มผลผลิตกําไร และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยใชกลไก 
ของศูนยสงเสริมการเรียนรูของสหกรณการเกษตรขาณุลักษบุรี จํากัด เปนตัวขับเคล่ือนโดยมีตัวแบบไร 
มันสําปะหลังเปนจุดเริ่มตนที่จะขยายผลแกกลุมเกษตรกรในวงกวาง 

มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือภายใตเครือขายสหกรณและภาคีพันธมิตรดาน 
การตลาด เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของเครือขายรวมกัน 

3 3..9 9  เครือขายคุณคากระจายสินคา เครือขายคุณคากระจายสินคา 
1.) ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินการโครงการ 

เม่ือพิจารณาบริบทการดําเนินงานของสหกรณในประเด็นของการเปนองคการธุรกิจทีม่ี 
บทบาททั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และมีเปาหมายที่ปลายทางอยูที่การยกระดับฐานะความเปนอยูของ 
สมาชิก ดวยการใหบริการแกปญหาการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตตามควรแกอัตภาพ 

ในแนวทางของการแกไขปญหาการประกอบอาชีพนั้น จากขอมูลภายใตโครงการยก 
รางแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2, (จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ) ชี้ใหเห็นวาในป 2549 ระบบธุรกิจ 
สหกรณมีมูลคาการธุรกิจ 1 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 11 ของ GDP ประเทศไทยในชวงเวลาเดียวกัน 
โดยมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตรที่สหกรณการเกษตรดําเนินการนั้น ไดแก ขาว ขาวโพด ยางพารา 
มันสําปะหลัง มีสวนปาลมน้ํามัน ผลไม น้ํานมดิบ ฯลฯ นอกจากนั้นขอมูลภายใตการดําเนินการเช่ือมโยง 
เครือขายคุณคาภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในพื้นที่ 36 จังหวัด เพื่อ 
แกไขปญหาความยากจน”  ชี้ใหเห็นวากลุม/องคกรที่ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพแก 
สมาชิก ทั้งที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งโดยหนวยงานรัฐ และเกิดจากการรวมตัวกันเองนั้น ยังคงประสบ 
ปญหาดานตลาดตอเนื่อง เพื่อรองรับผลิตภัณฑและบริการ เชน กรณีของกลุมสตรี กลุม OTOP  กลุม 
วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน กลุมหัตถกรรมในครัวเรือน เปนตน 

ในการประเมินสถานการณเบื้องตนพบวา ผลิตภัณฑของกลุม/องคกรตางๆดังกลาว 
ขางตนนั้น ไดรับการสนับสนุนสงเสริมในดานเทคโนโลยีการผลิต การบรรจุหีบหอ และมีจํานวนไม 
นอยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแลว ไดแก มาตรฐาน อย. มาตรฐานสินคาสหกรณ (สมส.) 
โดยพบวา สวนใหญยังตองพึ่งพานโยบายรัฐในการสงเสริมการตลาดเปนครั้งคราว ในการจัดมหกรรม 
แสดงสินคาระดับประเทศ มหกรรมแสดงสินคาที่จัดโดยงานเทศกาลประจําปของจังหวัด ซ่ึงกอใหเกิด 
ผลกระทบตอการประกอบอาชีพของสมาชิกกลุม/องคกรในระยะยาว 

เพ่ือศึกษาหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ 
สหกรณ และกลุม/องคกรของภาคประชาชนที่ดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันใหไดมีตลาด
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รองรับอยางตอเนื่อง และเปนแนวทางการทําธุรกิจของประชาชนและผูประกอบการรายยอย ซ่ึงจะชวย 
ใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรมและการคาที่เปนธรรม การดําเนินการโครงการเครือขายคุณคา 
กระจายสินคา ซ่ึงจะดําเนินการภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่ 
เปนธรรม” อีกทั้งยังดําเนินการในฐานะโครงการภายใตแผนงานจัดระบบการสงเสริมเครือขายธุรกิจ 
สหกรณ ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเชื่อมรอยโซอุปทานเพื่อประโยชนสู 
สมาชิกและสังคมอยางเที่ยงธรรมของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 

2.) วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1)  ดําเนินการพัฒนาตัวแบบเครือขายคุณคากระจายสินคา ในกลุมสหกรณและองคกร 

ชุมชนที่มีศักยภาพและสมัครใจเขารวมโครงการ ภายใตการบริหารจัดการรวมของภาคีพันธมิตร คือ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2.2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการ สําหรับเครือขายคุณคากระจายสินคา 
2.3)  ติดตามประเมินผล การดําเนินการของเครือขายคุณคากระจายสินคา 

3.) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  ผลิตภัณฑสหกรณและชุมชนไดรับการพัฒนาเพื่อจัดจําหนายในชองทางการ 

จําหนายของรานไปรษณียไทย 
3.2)  ประชาชนใหความสนใจและอุดหนุนผลิตภัณฑสหกรณและชุมชนผานชอง 

ทางการจําหนายรานไปรษณีย 
3.3)  ไดตัวแบบการกระจายสินคาที่เอ้ือประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภคอยางเปนธรรม 
3.4)  ไดพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาทางตรงจากผูผลิตถึงผูบริโภค (Direct Sale) 
3.5)  ขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสูระบบการคาที่ เปนธรรม 

(Fairtrade) 

4.)  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  ชองทางการกระจายสินคาจากจังหวัดที่อยูหางไกลกันจะสามารถกระจายไดทั่วถึง 

กันทั้งประเทศ ดวยที่ทําการไปรษณียที่กระจายอยูทั่วประเทศที่ทําใหตนทุนคาขนสงลดลง เปรียบไดกับ 
การแลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน 

4.2)  สมาชิกสหกรณที่ไดรับการจัดจําหนายในชองทางการจําหนายของไปรษณีย จะ 
ไดรับการประชาสัมพันธสินคา ที่จะทําใหจํานวนลูกคาเพิ่มและการจําหนายสินคาเพิ่ม การผลิตเพิ่มมาก 
ขึ้น กลุมสหกรณจะเติบโตและเขมแข็งขึ้น 

4.3)  ในสวนของสินคาสหกรณที่ลงในแคตาล็อควารสารฅนสหกรณ และลงใน 
เว็บไซต www.cai.ku.ac.th หรือในแคตาล็อคที่โครงการวิจัยไดจัดทําขึ้นและรวมมือกับไปรษณียในการ

http://www.cai.ku.ac.th/
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จัดสงถึงกลุมเปาหมายในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายสินคาที่ 
โครงการฯจะติดตามประเมินผล 

4.4)  ผูบริโภคที่ เห็นคุณคาในการอุดหนุนสินคาสหกรณ จะไดรับความสะดวก 
ประหยัดเวลาและคาเดินทางในการหาซ้ือสินคา 

5.)  กระบวนการวิจัย 
การดําเนินงานวิจัยที่นําเสนอในที่นี้ เปนในชวงเวลาของการดําเนินการ 6 เดือน 

(ระหวาง ต.ค.2551-มี.ค.2552) ซ่ึงมุงเนนไปที่การดําเนินการ ดังนี้ (รูปท่ี 3.10) 
5.1)  การประชุมเพื่อวางกรอบการดําเนินงานรวมกันระหวางนักวิจัยและบริบท 

ไปรษณียไทย จํากัด 
5.2)  การรวบรวมขอมูลสําหรับสถานการณ การผลิตและการตลาด กลุม/องคกร 

เปาหมาย (หมายถึง กลุม/องคกรที่สงเสริมการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑของสมาชิก ที่มีการดําเนินงานบน 
หลักการพึ่งพาและรวมมือกัน) 

5.3)  การจัดเวทีเรียนรูรวมกันและการคัดสรรสินคาระหวางนักวิจัย ผูนํากลุม/องคกร ที่ 
สนใจเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ และภาคีพันธมิตรดานตางๆ 

5.4)  การจัดกิจกรรมการตลาดภายใตการประสานงานของทีมวิจัย 
5.5)  การจักทําแคตาล็อคสินคา ลงเผยแพรในวารสารฅนสหกรณและเว็บไซต 
5.6)  การติดตามประเมินผลระยะตน เพื่อนําขอมูลปอนกลับสําหรับการปรับปรุง 

แผนการดําเนินการชวงตอไป 

รูปที่ 3.10 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา
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6.) ผลลัพธจากการวิจัย 
6.1) ผลการประเมินสถานการณของกลุม/องคกร 22 จํานวนซ่ึงชี้ใหเห็นปญหาของ 

การตลาด 
6.2) จัดทํากระเชาของขวัญปใหมตนแบบเพื่อประชาสัมพันธ 
6.3) แคตาล็อคสินคาสหกรณลงในวารสารฅนสหกรณและเว็บไซต www.cai.ku.ac.th 
6.4) สินคาสหกรณที่เขารวมโครงการ “อรอยทั่วไทย สงไดที่ไปรษณีย” โดยไดการ 

ประสานงานและคัดสรรสินคาของทีมวิจัย ไดแก 
1.  หลามหมูยอภูหลวง (หมูยอกระบอกไมไผ จ.เลย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร 

รูปเนื้อสัตว จ.เลย) 
2.  ขาวคุณธรรม 
3.  มะพราวออนแกว 
4.  เครือขายกลุม/องคกรที่สนใจเขารวมโครงการ 
5.  การประชุมหารือแกนนําเครือขายสตรีสหกรณ เพื่อการจัดตั้งและดําเนินการจุด 

กระจายสินคา 

7.)  ขอคนพบจากการวิจัย 
ผลจากการประสานงาน การติดตาม และขอมูลจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ชี้ใหเห็นวา 

สินคาและผลิตภัณฑของสหกรณ กลุม/องคกรตางๆที่มีกิจกรรมการผลิตและจําหนายสินคาตางๆ (มี 
ปญหาของและขอจํากัดดวย คือ 

7.1)  การแขงขันดานการตลาดของกลุมโครงการ โดยมีสาเหตุมาจากการสงเสริมการ 
กอเกิดของกลุมผูผลิตที่หนวยงานรัฐใหการสงเสริม 

7.2)  ขาดสถานที่และแหลงจําหนายผลิตภัณฑที่ตอเนื่อง สวนใหญมักจําหนายตามงาน 
มหกรรมสินคา และนิทรรศการที่หนวยงานราชการจัดใหในชวงเวลา 7-10 วันเทานั้น 

3 3..1 10 0  เครือขายคุณคายางพารา เครือขายคุณคายางพารา 
1.)  ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มโครงการวิจัย 

ในปจจุบันยางพารายังคงเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งใน 
ดานเปนอาชีพหลักของเกษตรกรและการนํารายไดเงินตราเขาประเทศจากการสงออก โดยในป 2550 มี 
เกษตรกรที่มีอาชีพทําสวนยางพารารวม 1.258 ลานครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกรวม 15.357 ลานไร ใหผลผลิต 
แลว 11.052 ลานไร ไดผลผลิต 3.024 ลานตัน ซ่ึงปลูกในภาคใตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.37 ของเนื้อที่ 

22 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดวงทิพย ระเบียบ, รายงานความกาวหนา โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา

http://www.cai.ku.ac.th/


62 

ปลูกทั้งประเทศ สงออก 2.966 ลานตัน ไดมูลคา 1.944 แสนลานบาท ใชภายในประเทศเพียง 0.058 ลาน 
ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

ปริมาณการผลิตยางพาราของไทยในป 2550 คิดเปนปริมาณ 3 ลานตัน และสงออกรวม 
ทั้งส้ิน 2,598 ลานตัน โดยยางแทงเปนสินคาสงออกเปนสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.49 ของ 
ปริมาณการสงออกทั้งส้ิน รองลงไป ไดแก ยางพารารมควัน น้ํายางขน ยางผสม คิดเปนรอยละ 
30.83,  10.63 และ  4.04 ตามลําดับ โดยประเทศคูคาสําหรับยางแผนรมควัน ไดแก ญี่ปุน จีน 
สหรัฐอเมริกา สําหรับยางแทงไดแก จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเกาหลี สําหรับยางขน ไดแก มาเลเซีย 

วิถีการตลาดยางพาราแตกตางกันตามลักษณะของผลผลิตยางพารา เริ่มตนจากชาวสวน 
ยางพาราซ่ึงมี 2 ลักษณะใหญ คือ ลักษณะเปนแผนยางดิบแหง และน้ํายางสด 

วิถีการตลาดของยางแผนดิบแหงและในลักษณะอื่นๆ เชน เศษยาง และยางกอน เปนตน 
เกษตรกรชาวสวนยางพาราซ่ึงขายในลักษณะนี้จะมีทางเลือกขายใหกับพอคาเรที่มารับซ้ือถึงบาน หรือ 
เกษตรกรจะนําไปขายเองใหกับผูรวบรวมในตลาดระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด นอกจากนี้ 
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณก็จะขายยางแผนดิบใหกับสหกรณที่ตนเองเปนสมาชิก 

ผูรวบรวมและสหกรณก็จะขายแผนยางดิบที่รวบรวมไดใหกับตลาดกลางยางพาราและ 
โรงงานแปรรูปเบ้ืองตน เชน โรงรมควัน และโรงงานผลิตยางแทง เปนตน โรงงานแปรรูปเบื้องตนก็จะ 
ขายยางแผนรมควันและยางแทงใหแกผูแปรรูปผลิตภัณฑในประเทศและผูสงออกยาง 

สําหรับวิถีการตลาดของน้ํายางสด เกษตรกรที่ขายในลักษณะน้ํายางสดก็จะนําไปขาย 
ใหกับผูรวบรวมยังจุดรับซ้ือในหมูบาน และอําเภอ เปนตน และขายใหกับสหกรณที่ตนเองเปนสมาชิก 
ผูรวบรวมและสหกรณก็จะนําน้ํายางสดที่รวบรวมไดขายตอที่ตลาดกลางและโรงงานแปรรูปเบื้องตน 
เชน โรงงานทํายางแทง โรงงานผลิตน้ํายางขน ยางเครฟ และยางแผนผึ่งแหง เปนตน เมื่อไดผลผลิต 
แปรรูปเบื้องตนแลวก็จะขายใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางภายในประเทศและขายใหกับผู 
สงออก
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รูปที่ 3.11 วิถีการตลาดยางพาราไทย 

ตั้งแตป 2545 ราคายางพาราทุกประเภทมีแนวโนมสูงขึ้นจากเดิมป 2545 ยางพาราแผน 
ราคากิโลกรัมละ 45.57 บาท และไดเพิ่มสูงขึ้นเปนราคา 99.43 บาทตอกิโลกรัม ในป 2551 หลังจากนั้นก็ 
มีแนวโนมลดลงอยางมากจนเหลือเพียงกิโลกรัมละ 30 .20 บาท ในเดือนธันวาคม 2551 จากความผัน 
ผวนของราคายางพารากอใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบแกผูเกี่ยวของภายใตโซอุปทาน ซ่ึง 
ชาวสวนยางพาราผูประกอบการโรงรมควันสหกรณ กองทุนสวนยางและสหกรณการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมีชุดโครงการวิจัยการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมของสินคาเกษตรที่สําคัญชนิดตาง ๆ ของประเทศ 
ไทย ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 จึงเห็นวาจากปญหาดังกลาว จึงควรที่จะไดมีการทําวิจัยเครือขายคุณคาของ 
ยางพารา โดยเริ่มศึกษาจากสหกรณที่มีการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เพือ่ใชเปนตนแบบในการพฒันา 
เครือขาย  ปจจุบันมีสหกรณการเกษตรเขามาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราหลายสหกรณ สหกรณ 
การเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนสหกรณหนึ่งที่ไดดําเนินธุรกิจยางพารามากวา 25 ป ปจจุบันมีสมาชิก 
4,000 ครัวเรือน และยังมีภาคีพันธมิตรทําธุรกิจยางพารา 11 องคกร ไดแก สกก.ปะเหลียน จก. สกก.หาด 
สําราญ จก. สกก.กันตัง จก. สกย.บานคลองปะเหลียน จก. สกย.บานโคกทรายเหนือ จก. สกย.บานหนอง
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สามหอง จก. สกย.บานนายควน จก. สกย.บานหนองยายแม็ม จก. สกย.บานปะเหลียนใน จก.  สกย.บาน 
ไทรทอง จก. สกย.บานสายควน จก.ฯลฯ (3.12) 

การดําเนินงานของ สกก.ยานตาขาว จก. รวบรวมยางจากสมาชิกและสหกรณเครือขาย 
โดยสวนใหญเปนยางแผนดิบและยางแผนรวมควันแลวจําหนายผานตลาดกลางยานตาขาว และตลาด 
กลางหาดใหญ สําหรับยางคัตติ้ง (ขี้ยาง) สกก.ยานตาขาว จก.ขายโดยตรงใหกับผูแปรรูปในทองถ่ิน 

การดําเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณที่ผานมา สหกรณมีพันธมิตร ไดแก สํานักงาน 
ตลาดกลางหาดใหญ (ใหความรูและการอบรมเรื่องตลาดยางอุปกรณ และโกดัง) สํานักงานกองทุน 
สงเคราะหสวนยาง ใหการสนับสนุนโรงรมยาง จํานวน 3 โรงงาน อยูที่ ต.โพรงจระเข ต.เกาะเปยก และ 
ต.ในควน สํานักงานสหกรณจังหวัด ใหเงินกูแกกองทุนพัฒนาการสหกรณ คิดดอกเบี้ยรอยละ 3/ป และ 
ขายโดยตรงใหบริษัทสงออก ไดแก ยูไนเต็ดรับเบอร จ.ตรัง บ.ไทเทครับเบอร จ.ตรัง และ บ.เซาทแลนด 
รับเบอร หาดใหญ (รูปท่ี 3.11) 

ในบรรดา สกก.ที่ทําธุรกิจยางพารา ซ่ึงมีประมาณ 20 แหง อาจกลาวไดวา สกก.ยานตา 
ขาว จก. เปนสกก.อันดับแรกที่เนนการทําธุรกิจยางพารา โดยในระหวางป 2549 - 2551 มีธุรกิจรวบรวม 
ยางพารา 1,200  2,000 และ 3,000 ตัน ตามลําดับ ซ่ึงประกอบดวย น้ํายาง 30% ยางรมควัน 40% ยางแผน 
ดิบ 20% และยางคัตติ้ง 10% คิดเปนรอยละ 30, 40, 20 และ 10 ของปริมาณทั้งหมด ตามลําดับ จุดเดนที่ 
สําคัญของสหกรณ คือ 1) การมีทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือโดยไมคิดดอกเบี้ย 2) มีการจัดสรรเงินเฉล่ีย 
คืนใหภาคี และสมาชิกอยางสม่ําเสมอ และ 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีแผนธุรกิจทั้งในระยะ 
ส้ันและระยะยาว 

นอกจากนี้ ในอนาคต สกก.ยานตาขาว จํากัด ยังมีแผนงานการพัฒนาธุรกิจยางพารา 
ไปสูการสงออกโดยตรง ซ่ึงหากเปนไปไดจะกอใหเกิดคุณคาและผลประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น 

รูปที่ 3.12 ภาคีพันธมิตรการทําธุรกิจยางพาราของ สกก.ยานตาขาว จํากัด
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อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในฐานะแกน 
นําเครือขายยังคงดําเนินธุรกิจในตลาดทองถ่ินและจังหวัดในเรื่องของการรวบรวมน้ํายางดิบและยางแผน 
รมควัน เพื่อสงตอใหคนกลางในพื้นที่เทานั้น ทําใหมีทางเลือกในชองทางขายนอย สหกรณการเกษตร 
ยานตาขาว จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจสงออกยางพาในอนาคต แตในปจจุบันยังขาดความรู ทักษะ 
ประสบการณ ในเรื่องการทําธุรกิจ และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการสงออก ซ่ึงหากมิไดมีการ 
เตรียมการและไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ อาจทําใหธุรกิจไมประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะกอใหเกดิ 
การขาดทุนเหมือนที่เกิดขึ้นอยูเนือง ๆ ในธุรกิจผูประกอบการยางพารา นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงตอ 
ความแปรปรวนของราคา 

2.) วัตถุประสงค 
2.1)  เพ่ือประเมินสถานการณการผลิตและการตลาดยางพารา และประมวลความรูใน 

สวนที่เกี่ยวของกับการผลิตและการตลาดยางพารา 
2.2)  เพ่ือสรางตัวแบบการบริหารจัดการของสหกรณที่เชื่อมโยงจากระบบการผลิตและ 

ของสมาชิกชาวสวนยางผานโซอุปทานสูตลาดเปาหมาย 
2.3)  เพ่ือเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจยางพาราตั้งแตผูผลิตถึงผูนําเขาจากตางประเทศภายใต 

โซอุปทานโดยมีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย 
2.4)  เพื่อใหขอเสนอแนะเปนนโยบายแกรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเปนของ 

ชาวสวนยางพาราอยางยั่งยืน 

3.)  ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  สารสนเทศและชุดความรูเกี่ยวกับสถานการณการประกอบอาชีพและการดําเนิน 

ธุรกิจของสหกรณ 
3.2)  รูปแบบการบริหารจัดการของสหกรณการเกษตรและเครือขายที่จะนํา 

ผลประโยชนสูงสุดคืนสูสมาชิก 
3.3)  รูปแบบการเช่ือมโยงธุรกิจยางพาราที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนนําภายใตโซ 

อุปทานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิกชาวสวนยางพารา 
3.4)  แนวทางการสงเสริมจากภาครัฐและความรวมมือจากพันธมิตรตาง ๆ 

4.) ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  สหกรณและองคกรเกษตรกรที่เปนภาคีเครือขายมีแนวทางในการบริหารจัดการ 

ธุรกิจยางพาราที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน สามารถแขงขันกับธุรกิจอ่ืนได และนําไปสูการพัฒนาระบบ 
การคาที่เปนธรรมและสามารถดําเนินการสงออกเองได 

4.2)  สหกรณเปนแกนนําในการพัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ โดยการเชื่อมโยง 
เครือขายธุรกิจยางพาราภายใตโซอุปทาน เพ่ือนําประโยชนสูสมาชิก
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4.3)  สมาชิกสหกรณมีรายไดและผลประกอบการดีขึ้นจากการเพิ่มผลผลิต/ลดตนทุน 
การผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

5.)  กระบวนการวิจัยแบงออกเปน 3 ป 
กระบวนการวิจัยใชระยะเวลา 3 ป (2552-2554) 
5.1)  กระบวนการวิจัยปที่ 1 (2552) 

การดําเนินการวิจัยในป 2552 จะเริ่มตนในพื้นที่ดําเนินงานเครือขายยางพาราที่มี 
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด เปนแกนนํา และกลุมภาคีเครือขาย โดยมีรายละเอียดในรูปที่ 3.13 
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้

5.1.1. การประสานงานและจัดสนทนากลุมเปาหมาย (Focus groups) เพื่อประเมิน 
สถานการณการผลิต–การตลาดยางพาราท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร/สมาชิก และการ 
ดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรและภาคีตลอดจนการประมวลชุดความรูที่เกี่ยวของ 

5.1.2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณที่เชื่อมโยงถึงการสงเสริมการ 
ผลิตของสมาชิกและการดําเนินธุรกิจรวมกับเครือขายภายใตโซอุปทาน 

5.1.3. การประชุมหารือระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อการวางกรอบการดําเนินการ 
เครือขายฯ 

5.1.4. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแกผูเกี่ยวของเพื่อเขาใจกระบวนการทํางานของ 
เครือขายคุณคา ชุดความรูโซอุปทานยางพารา ตลาดซ้ือขายลวงหนา แนวโนมการผลิตและการตลาด 
ยางพาราในอนาคต ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจยางพารา และการดําเนินธุรกิจสงออกยางพารา 

5.1.5. การดําเนินการเครือขายที่เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาดภายใตโซ 
อุปทานจนถึงตลาดสงออก 

5.1.6.  การประสานกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อหาลูทางการพัฒนาชองทางการตลาด 
ตางประเทศ
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รูปที่ 3.13 กระบวนการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา 

6.) ผลลัพธของการวิจัย 
ผลลัพธจากการของโครงการที่เริ่มดําเนินการไปได 3 เดือน (เดือนม.ค.2552-มี.ค.2552) 

มีดังนี้ 
6.1) ทราบสถานการณการผลิตและการตลาดยางพาราในพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
6.2) มีสมาชิกสหกรณ 3 ราย รับอาสาดําเนินการ สวนยางพาราตนแบบ 
6.3) เริ่มดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณที่ปลูกยางพารา จํานวน 3,700 ราย 

เพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนาระบบการผลิตของสมาชิกสหกรณ
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7.)  ขอคนพบจากการวิจัย 
7.1)  นโยบายรัฐท่ีผานมาสงผลสะทอนในมุมลบกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของ เชน กรณี 

ของตนกลายางพารา 
7.2)  ปญหาการขาดสารสนเทศดานการตลาดของประเทศไทยสงผลกระทบตอการ 

ประกอบอาชีพของเกษตรกร อีกทั้งนําไปสูการแกปญหาเฉพาะหนาซ่ึงรัฐตองสูญเสียงบประมาณเปน 
จํานวนมากแตไมสามารถแกปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําได 

7.3)  ควรไดมีการริเริ่มพัฒนา ฐานขอมูลการประกอบอาชีพของสมาชิก ในสหกรณ 
การเกษตร เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรที่จะชวย 
แกปญหาการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณไดอยางเปนรูปธรรม 

7.4)  สหกรณมีตลาดเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อจะวางแผนดานการตลาดรองรับผลผลิต 
ของสมาชิกไดอยางเหมาะสม 

3 3..1 11 1 เครือขายสารสนเทศ เครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาสหกรณ สหกรณ 
1.)  ทุนเดิมท่ีมีอยูกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

ผลการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน เกี่ยวกับปจจัยที่เปนขอจํากัดของการขับเคล่ือนการพัฒนา 
สหกรณตามทิศทางของการเปนสหกรณแท  (true  co-operatives)  ที่จะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และนําประโยชนสูสมาชิกตามที่คาดหวังนั้น  พบวา  ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งมีความจําเปน  แตยังไมมีใน 
ปจจุบันคือ  “ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ”  ไดแก  ชุดความรูเรือ่งคณุคา  หลักและวธีิการ 
ที่จะไปพัฒนากรอบคิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของการดําเนินงานสหกรณ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
กับการตัดสินใจเชิงนโยบายและธุรกิจ  ไดแก  แนวโนมอัตราดอกเบีย้  แนวโนมราคาสินคา  ความตองการ 
สินคาในตลาดเปาหมาย  กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ที่ผานมาขบวนการสหกรณ  จะไดการ 
สนับสนุนระบบสารสนเทศผานกระบวนการฝกอบรม  สัมมนาและใหผานเอกสารส่ิงพิมพขององคกร 
กลาง  เชน  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณระดับชาติตาง ๆ  หากแตยังคงขาดระบบ 
ขอมูลและชุดความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบคิดเชิงบูรณาการ  ซ่ึงจําเปนตองเผยแพร  แกผูนํา 
สหกรณในทุกระดับอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  จึงจะสามารถชวยใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานของฝาย 
บริหารจัดการสหกรณที่สามารถยืนหยัดไดในยุคเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน  อยางไรพรมแดนเชนปจจุบัน 

การดําเนินการโครงการ  “เครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ”  ในที่นี้จึง 
มุงเนนไปที่การสรางตัวแบบของระบบสารสนเทศที่เขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ ซ่ึงจะ 
นําไปสูการพัฒนาเปนระบบสารสนเทศสหกรณ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ อยางถูกตอง 
เหมาะสมตอไป  โดยการดําเนินการวิจัยดังกลาว  จะเปนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม 
ภายใตภารกิจของศูนยสารสนเทศสหกรณ  สถาบันวิชาการดานสหกรณ  โดยเนนที่ระบบสารสนเทศ  2
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ลักษณะ  ไดแก  ระบบสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ตบนเว็บไซต  www.cai.ku.ac.th และเครือขาย 
สารสนเทศผานวารสารสหกรณ  (co-op:magazine Thailand)  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณใน 
รอบปที่ผานมาพบวามี 2  กรณีคือ การเขาถึงระบบสารสนเทศดวยระบบอินเตอรเนตและผานกลไก 
วารสาร ฅนสหกรณ ในรอบปที่ผานมานั้นการดําเนินงานตางของสารสนเทศเพื่อใชในการเผยแพรจะ 
มุงเนนไปยังการพัฒนาผูนําเพื่อกาวทันการเปล่ียนแปลงรวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหเกิด 
ความรูในลักษณะของ การกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทั้งในดานระบบการคาที่เปนธรรม การเพิ่ม 
ผลผลิต การบริหารจัดการ กฎหมาย และเครือขายคุณคา ถือเปนแรงเสริมตอการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 

การประเมินผลสําเร็จจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณนั้น กลไก 
หรือกระบวนการเรียนรูสารสนเทศเปนสิ่งที่กอใหเกิดพฤติกรรมใหมในเรื่องของเวลาคือสามารถเรียนรู 
จากคอมพิวเตอรไดทุกที่ทุกเวลาหรือการอานวารสารที่ไมถูกจํากัดดวยเวลา จะเห็นไดวากลุมของผูเรียน 
ซ่ึงมีความรูพื้นฐานที่หลากหลายนั้นการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อใหเกิดความเขาใจของผูอานจึงเปนส่ิงจาํเปน 
ที่จะทําใหเกิดกระบวนการดังกลาว 

2) วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
2.1)  เพื่อพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศสหกรณ  บนเครือขายอินเตอรเน็ต  ให 

สามารถเขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ  เพื่อการนําไปใชประโยชนในสหกรณทุกระดับ 
2.2)  เพื่อพัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณ  ผานกลไกวารสารสหกรณ (co-op:magazine 

Thailand)  ใหสามารถเขาถึงผูนําและฝายบริหารจัดการสหกรณ  เพื่อการนําไปใชประโยชนในสหกรณทุก 
ระดับ 

3) ผลลัพธที่คาดหวัง 
3.1)  เครือขายสารสนเทศทางวิชาการผานอินเตอรเน็ต www.cai.ku.ac.th ที่สามารถ 

เช่ือมโยงกับเครือขายอินเตอรเน็ต และการนําไปใชประโยชนของสหกรณทุกระดับ 
3.2)  วารสารสหกรณที่มีสาระสําคัญทางวิชาการที่สอดคลองเหมาะสมกับการนําไปใช 

ประโยชนในสหกรณทุกระดับและกลุมผูสนใจเปนภาคีเครือขายวารสารสหกรณ 
3.3)  ความสนใจของผูนําสหกรณและผูบริหารจัดการสหกรณ  ในการติดตามเนื้อหา 

ทางวิชาการในวารสารสหกรณและการนําไปใชประโยชนในสหกรณ 

4) ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
4.1)  เปนการเปดเวที  และสรางโอกาสใหได มีการนําชุดความรู  และสารสนเทศทาง 

วิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ  มาพัฒนาใหอยูในรูปแบบของสารสนเทศทางวิชาการที่ 
เหมาะสมและเปนที่นาสนใจของนักสหกรณในการนําไปใชประโยชนในสหกรณ

http://www.cai.ku.ac.th/
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4.2) การเกิดสังคมขอมูลขาวสาร  Information    Society  สังคมทางปญญา  (wisdom 
Society)  ของนักวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูนําสหกรณ  ฝายบรหิารจดัการ  และผูเกีย่วของในทกุระดบั  โดย 
ที่ทุกฝายจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายสารสนเทศสหกรณตามศักยภาพความพรอมของตน 

4.3)  เปนการสราง  “ทุนสารสนเทศ” Information Resource ซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่ 
จําเปนในการพัฒนาการสหกรณ ซ่ึงจะชวยลดขอจํากัดในการพัฒนาการสหกรณมากวา 90 ป 

5) กระบวนการจัดทําเว็บไซต 

เริ่มตน  กรอบทิศทาง 
ดําเนินงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
สารสนเทศสหกรณ  สรุปผล 

เขียนขาวสถาบันฯ 

จัดทําภาพกิจกรรม 

ขาววารสาร 

กิจกรรมอื่นๆ 

พัฒนาเวปไซต  สงขอมูล  อัพโหลด  แสดงผล 

กลยุทธเพื่อใชงาน 
1 SEO 
2 CAI web blog 
3 ข าวจากสื่อมวลชน 
4 การสราง Back link 

การประเมิน 
1 ดาน SEO 

1.1 www.google.com 
1.2 www.yahoo.com 
1.3 www.msn.com 

2 การนับผูเขาชม 
3 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 

กิจกรรม 
การประชุม 
การเสวนา 
การฝกอบรม 

เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผ ูวิจัย  คณะทํางาน 

เวปมาสเตอร 

ผูไดรับมอบหมายงาน 

รูปที่ 3.14 กระบวนการจัดทําเวปไซตของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

6)  กระบวนการดําเนนิการวารสารฅนสหกรณ 
กระบวนการจัดทําวารสารฅนสหกรณ เริ่มตนจากการประชุมหารือเม่ือวันที่ 23 มกราคม 

2551 โดยเปนการหารือระหวางผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ในเรื่องชื่อวารสาร และเนื้อหาสาระ จํานวนเลม 
ตอป คอลัมนิสตประจําฉบับ และแนวทางการผลิตและการเผยแพร และการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2551 เปนการประชุมของคณะทํางานวารสาร เพื่อหารือในเรื่องเนื้อหาประจําฉบับ และ 
ระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําเพื่อจัดสงใหโรงพิมพตามกําหนดเวลา การประชุมครั้งที่ 3 การประชุม 
ครั้งที่ 3 เปนการประชุมรวมกับทีมที่ปรึกษาการจัดทําวารสาร เพื่อวางรูปแบบวารสาร และลักษณะการ 
จัดพิมพ การประชุมครั้งที่ 4 เปนการประชุมคณะทํางานวารสาร เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในการ 
ดําเนินการ เรื่องระยะเวลาในการเผยแพร และแผนการดําเนินงานของวารสาร ฉบับที่ 1 เปนการประชุม
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เพ่ือรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานและการรณรงคสมาชิก โดยการดําเนินการวารสารแตละจะ 
ฉบับ จะทําการประชุมหารือเพ่ือวางรูปแบบและรายงานความกาวหนา สัปดาหละ 1 ครั้ง 

รูปที่ 3.15 แสดงหนาแรกของเว็ปไซต www.cai.ku.ac.th 

7)  ผลลัพธที่ได 
7.1) ผลลัพธจากการพัฒนาเว็บไซต 
สถาบันวิชาการดานสหกรณมีระบบสารสนเทศผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 

ซ่ึงระบบดังกลาวถือเปนการเชื่อมโยงเครือขายที่สามารถนําสารสนเทศดังกลาวไปใชงานใหเกิด 
ประโยชนกับสหกรณทุกระดับ อีกทั้งกอใหเกิดการคนหาขอมูลขาวสารในลักษณะของสังคมขอมูล 
ขาวสารหรือ Information  Society  และสังคมทางปญญา หรือ Wisdom  Society ของนักวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําสหกรณ ฝายบริหารจัดการ และผูที่ เกี่ยวของทุกระดับตามศักยภาพของตนเอง 
เนื่องจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสารสนเทศสหกรณ นอกจากนั้นเปนการ 
สรางทุนสารสนเทศหรือ Information Resource ซ่ึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการพัฒนาสหกรณ 
ในปจจุบันและอนาคต 

จากการประเมินเว็ปไซตที่ประสบความสําเร็จนั้นเปนการประเมินจาก จํานวนผูเขา 
ชมเว็ปไซตปจจุบันมีผูเขาชมเว็ปเฉล่ียเปนจํานวน 660  รายตอเดือน ซ่ึงเครือขายผูนําสหกรณและ 
ผูบริหารจัดการสหกรณสามารถเขาเยี่ยมชมและคนควาหาขอมูลของ www.cai.ku.ac.th ไดจากโดเมน 
ดังกลาวทั้งจากโดยตรง การคนหาผาน search engine ไดแก www.google.com, www.yahoo.com และ 
www.msn.com  มีดังนี้

http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.msn.com/
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เดือน 

ราย
 

Series1 

รูปที่ 3.16 แสดงกราฟของจํานวนผูเขาชมเว็ปไซตเฉี่ย ตั้งแต พ.ค. 51 ถึง ก.พ. 52 

7.2)  กระบวนการดําเนินการวารสารฅนสหกรณ  มีขั้นตอนดังภาพ 

รูปที่ 3.17 กระบวนการจัดทําและเผยแพรวารสาร 

สําหรับกระบวนการทํางานในการจัดทําวารสารฅนสหกรณนั้น ประกอบดวยกระบวนการ 
ในการรณรงคสมาชิกใหม กระบวนการในการรณรงคสปอนเซอร และการประเมินผลลัพธจากการ 
รณรงค การสมัครเปนสมาชิกวารสาร ฅนสหกรณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1) กระบวนการในการรณรงคสมาชิกใหม 
กระบวนการรณรงคสมาชิก เริ่มจากในภายในงานเสวนาทางวิชาการ “ชวนกัน 

คิดในการนําคุณคาในการพัฒนาสหกรณ” วันที่ 16 กันยายน 2551 โดยไดจัดบูธวารสารฅนสหกรณเพื่อ 
ประชาสัมพันธและเผยแพร ตอมาไดมีการสงวารสารเพื่อประชาสัมพันธและรับสมัครสมาชิกไปยัง 
หนวยงานกลางสหกรณ  ไดแก  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ชุมนุมสหกรณ 
ระดับประเทศ สหกรณจังหวัด และสหกรณตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด หองสมุด
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สถาบันการศึกษา นักวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ เพื่อใหประชาสัมพันธ 
เชิญชวนผูท่ีเกี่ยวของสมัครเปนสมาชิกวารสาร รวมทั้งการใหสมาชิกวารสารปจจุบันรณรงคหาสมาชิก 
เพ่ิมเติม  และสถาบันฯ ยังไดดําเนินการรณรงคสมาชิกในรูปแบบของการโทรศัพทประชาสัมพันธเชิญ 
ชวนสหกรณตางๆ และสหกรณจังหวัดเขารวมเปนสมาชิกอีกทางหนึ่งดวย อีกทั้งสถาบันฯ ไดทําการ 
ประสานงานกับศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และองคกรกลางสหกรณ เพื่อนําวารสารวาง 
จําหนายอีกชองทางหนึ่งดวย

นอกจากนี้ สถาบันยังไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังกรมตรวจบญัชสีหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ และชุมนุมสหกรณระดับประเทศตางๆ เพื่อใหชวยรณรงคเผยแพรวารสาร แกผูที่ 
เกี่ยวของและสหกรณในสังกัด สถาบันฯ ไดรณรงควารสารผานทางการจัดแสดงนิทรรศการ ในงานบน 
เสนทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552  และงาน 
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาระบบสหกรณ เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2552 
ของกรมสงเสริมสหกรณ  วันที่ 22-24 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 

2)  กระบวนการในการรณรงคสปอนเซอร 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดทําหนังสือขอรับการสนับสนุนคาใชจายและ 

ลงโฆษณาวารสาร ไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ภายหลังจากการสงวารสารไดดําเนินการประสานงาน 
ความคืบหนาและติดตามผลเปนระยะ โดยหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีดังนี้ 

1. ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
3. ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
4. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
5. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด 
6. สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด 
7. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
8. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
10. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
11. ธนาคารออมสิน 
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
13. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
14. บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
15. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
16. สมาคมตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย
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17. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
18. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
19. บริษัท การบินไทย จํากัด ( มหาชน ) 
20. สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
21. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
22. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
23. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 
24. กลุมธุรกิจพืช ครบวงจรเครือซีพี 
25. บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด 

ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุม 
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

3) ผลลัพธ 
(1) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 1 

วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 1 เผยแพรครั้งแรกในงานเสวนาทางวิชาการ “ชวน 
กันคิดในการนําคุณคาในการพัฒนาการสหกรณ” วันที่ 16 กันยายน 2551 โดยใชเปนเอกสารประกอบการ 
เสวนา ซ่ึงแจกเฉพาะผูเขารวมเสวนา ไดแก นักวิจัย ผูนําและฝายจัดการสหกรณ ผูนําชุมชน เจาหนาที่รัฐ 
นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป จํานวนทั้งส้ิน 400 เลม ภายในงานมีผูสมัครสมาชิกทั้งส้ิน 51 ราย โดยแบงเปน 

- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 22 ราย 
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 23 ราย 
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 6 ราย 

(2) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 2 (ยอดรวม ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน  2551) 
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 90 ราย 
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 53 ราย 
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 35 ราย 

(3) จํานวนสมาชิก ฉบับที่ 3 (ยอดรวม ณ วันที่ 20 มีนาคม 2552) 
- สมาชิกประเภท 1 ป จํานวน 171 ราย 
- สมาชิกประเภท 2 ป จํานวน 69 ราย 
- สมาชิกประเภท 3 ป จํานวน 54 ราย
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8)  ส่ิงที่คนพบจากการวิจัย 

1)  การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวยการทํางานของคณะกรรมการ 
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อติมตามผลการดําเนินงานทั้งในสวนของ 
แผนกลยุทธ และการแกไขจากขอมูลสวนที่ปอนกลับ (Feed  back)  โดยจัดใหมีการประชุมกันทุกๆ 
สัปดาห ซ่ึงจัดขึ้นที่หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซ่ึงการพัฒนาระบบสารสนเทศผานเว็ปไซต  www.cai.ku.ac.th  คือ  การนํ าเสนอขอมูลทั้ ง 
กระบวนการวิจัยแผนการพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2  ผลของการวิจัยไดแกชุดความรูจากงานวิจัย 
รวมถึงส่ือตางๆ เพื่อใหเครือขายผูจัดการ เครือขายผูนํา และเครือขายนักวิจัย สามารถดาวนโหลดไฟล 
ตางๆ ได ซ่ึงกระบวนการพัฒนาสวนใหญจะเนนที่เรื่องการพัฒนาเพื่อใหรูปแบบของเนื้อหาครบถวน 
รวมถึงมีรูปแบบที่นาสนใจในการเขาชมเว็ปไซต โดยอาศัยเทคนิคการพัฒนาดาน Search  Engine 
Optimization อีกดวย 

จากที่กลาวมาแลวนั้นกระบวนการคนหาคําสําคัญผาน Search engine จะเห็นไดชัดเจน 
วามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ โดยมีการคาดการวาประมาณรอยละ 75 ของ 
ขอมูลมีการคนหาผานระบบนี้ในปจจุบัน และการใชเทคนิคคําส่ังในการเขียนโปรแกรมดวยระบบ 
Search Engine Optimization จะทําใหเว็บนั้นมีความนิยมเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็ว เชน การคนหาคําวา 
สหกรณ ผาน www.google.com  ซ่ึงในสมัยปจจุบันจะมีการพูดถึงวาจะทําอยางไรใหเว็ปเราขึ้นใน 10 
ลําดับแรก (ฝงซายของ Google) ดังนั้นส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนความรูใหมที่จําเปนตอการพัฒนา 
สารสนเทศในขบวนการสหกรณทั้งส้ิน สําหรับผลของการใชโปรแกรมดังกลาวดูจาก ภาคผนวก 

2) สําหรับชุดความรูที่เผยแพรผานวารสารฅนสหกรณนั้น มคีวามสําคญัอยางยิง่ในยคุทีม่ี 
การปรับตัวทางเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และการเมืองในปจจุบัน ไมวาจะเปนระดับประเทศ ระดับ 
ภูมิภาค หรือกระทั่งระดับโลก เนื่องจากธุรกิจทุกธุรกิจรวมถึงสหกรณ จําเปนตองปรับตัวเองเพื่อให 
สามารถแขงขันในธุรกิจดังกลาวได จะเห็นไดชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพื่อเพ่ิมความไดเปรยีบ 
เชิงการแขงขัน  (Competitive Advantage) ชุดความรูตางๆ เปนแรงหนุนเสริมเพื่อใหเกิดความสามารถใน 
การแขงขัน (Competitiveness) ซ่ึงอาศัยความรวมมือกันในรูปแบบของเครือขายคุณคา (Value network) 
โดยจะเห็นชัดในเรื่องของการนําเสนอเรื่องของ การวิจัย การบริหารธุรกิจ กฎหมาย การขบัเคล่ือนแผนกล 
ยุทธ หลักและวิธีการเพ่ิมผลผลิต การสงเสริมการบริหารองคกรเพื่อความโปรงใส เปนตน 

3) กลุมเปาหมายของวารสารฅนสหกรณ ไดแกผูนําและฝายจัดการสหกรณ ยังไมคอย 
ตื่นตัว และยังไมใหความสําคัญเรื่องการติดตามขอความทางวิชาการเทาใดนัก อยางไรก็ตามผูนําใน 
ระดับชุมนุมสหกรณ ใหความคิดวาเปนส่ิงจําเปนที่จะตองมีผูรับผิดชอบในการจัดการอยางตอเนื่อง และ 
ใชวารสารดังกลาวเปนส่ือกลางท่ีจะใชกระตุนพฤติกรรมการเขาดึงขอมูลขาวสารเชิงวิชาการ ซ่ึงอาจตอง 
ใชเวลาพอสมควร โดยทางชุมนุมสหกรณตางๆยินดีใหความชวยเหลือ

http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.google.com/


76 

4) กลุมเปาหมายท่ีเขามาใชบริการเว็บไซตยังคงจํากัดอยูในแวดวงของนักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา และฝายจัดการของสหกรณ ซ่ึงถือวาเปนเรื่องของการปลุกกระแสใหคนในแวดลงสหกรณมี 
ความตื่นตัว โดยชุดโครงการไดพยายามนําเสนอภาพกิจกรรมการวิจัยในพื้นที่และกิจกรรมทางวชิาการที่ 
เกี่ยวของ เผยแพรในเว็บไซตอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูการกอเกิดเปนสังคมขอมูลขาวสาร



บทที่ บทที่ 4 4 
การวิเคราะหผลการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหผลการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานชุดโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน 
ธรรม” ซ่ึงประกอบดวยโครงการวิจัยจํานวน 11 โครงการ ดังที่ไดกลาวรายละเอียดในบทที่ผานมามีผล 
การดําเนินการวิจัยรายละเอียดซึ่งจะนําเสนอใหเปนรูปแบบของบทวิเคราะหอยางเปนระบบดังรูปที่ 4.1 
ซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะหปจจัยนําเขาในดานความพรอมของทีมวิจัย การวิเคราะหกระบวนการดาน 
การปฏิบัติการวิจัยและการวิเคราะหผลการวิจัยซ่ึงประกอบดวย ผลผลิตที่ไดและผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึง 
มีรายละเอียดโมเดลการวิเคราะหในรูปที่ 4.1 

การวิเคราะหปจจัยนําเขาดานความพรอมของทีมวิจัยและกระบวนการในดานการ 
ปฏิบัติการวิจัยนั้นจะใชเกณฑการจัดระดับ ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 5 โดยใหคาคะแนน โดยแบงออกเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 

คะแนนระหวาง  3.68 - 5.00  อยูในระดับดี 
คะแนนระหวาง  2.34 - 3.67  อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนระหวาง  1.00 - 2.33  อยูในระดับตองปรับปรุง 

รูปที่ 4.1 โมเดลท่ีใชในการวิเคราะหผลการดําเนินการวิจัย
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4.1 การวิเคราะหปจจัยนําเขา : ความพรอมของทีมวิจัย 
ภายใตวัตถุประสงคสําคัญของชุดโครงการฯประการหนึ่ง คือ การสรางเครือขายนักวิจัย 

เพ่ือใหเกิดเปนสังคมเรียนรูและเกิดความรวมมือดานการวิจัยระหวางภาคราชการ ภาคขบวนการ ภาครัฐ 
เพื่อการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณอยางมีแบบแผนตามเอกลักษณของการเปนสหกรณอยาง 
แทจริงนั้น การดําเนินการของชุดโครงการภายใตทีมประสานงานกลางไดมีการเสริมพลังโดยใชกลไก 
ของวงเรียนรูระหวางนักวิจัยเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรูที่สําคัญไดแก กรอบคิด กระบวนการวิจัย และ 
องคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของซ่ึงมีรายละเอียดในรูปที่ 4.2 

รูปที่ 4.2 ประเด็นการเรียนรูของทีมวจิัย ภายใตการหนุนเสริมของทีมประสานงานกลางชุดโครงการฯ 

การวิเคราะหความพรอมของทีมวิจัย ซ่ึงไดพิจารณาใน 3 องคประกอบ ไดแก การนําทีมของ 
หัวหนาทีมวิจัย ความชัดเจนในกรอบการวิจัย และความสามารถในการแยกสวนการวิจัยจากภารกิจอื่น 
(รายละเอียดในตารางที่ 4.1)  ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ความพรอมของทีมวิจัยในภาพรวม (ทั้ง 11 
โครงการ) อยูในเกณฑดี และพบวา ทีมวิจัยที่ตองปรับปรุงเรื่องความพรอมของทีมวิจัยมีอยู 2 ทีม ซ่ึงมี 
ประเด็นอยูที่เรื่องของการนําทีมซ่ึงมีสาเหตุมาจากการโยกยายงานและการถูกมอบหมายงานเชิงนโยบาย ทํา 
ใหเปนอุปสรรคในการนําทีมวิจัยตามที่ไดวางแผนไว ทั้งนี้สาเหตุสําคัญมาจากการมีภารกิจของนักวิจัยที่ 
คาบเกี่ยวกับการทํางานกับกลุมเปาหมายการวิจัยกลุมเดียวกัน และอยูในชวงเวลาเดียวกับการวิจัยจึงอาจ 
สงผลกระทบตอจุดมุงหมายของการวิจัยและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนแกผูเกี่ยวของ และพบวาทีมวิจัยที่มี 
ความพรอมอยูในเกณฑปานกลาง มี 2 ทีม ทีมวิจัยที่มีความพรอมอยูในเกณฑดี มีจํานวน 7 ทีม
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยนําเขาดานความพรอมของทีมวิจัยของชุดโครงการ 

เกณฑการประเมินความพรอมของทีมวิจัย  ความสามารถในการแยก 
สวนการวิจัยกับภารกิจอื่น 

การนําทีม  ความชัดเจนใน 
กระบวนการวิจัย 

โครงการ 
ที่ 

ดี  ปาน 
กลาง 

ตอง 
ปรับปรงุ 

ดี  ปาน 
กลาง 

ตอง 
ปรับปรงุ 

ดี  ปาน 
กลาง 

ตอง 
ปรับปรงุ 

ผลการ 
ประเมิน 

1  P P P  ตองปรับปรุง 

2  P P P  ตองปรับปรุง 

3  P P P  ปานกลาง 

4  P P P  ดี 

5  P P P  ดี 

6  P P P  ดี 

7  P P P  ดี 

8  P P P  ปานกลาง 

9  P P P  ดี 

10  P P P  ดี 

11  P P P  ดี 

ภาพรวม  P P P  ดี 

4.2 การวิเคราะหกระบวนการ: การปฏิบัติการวิจัยของทีมวิจัย 
การวิเคราะหกระบวนการซ่ึงมุงไปที่การปฏิบัติการวิจัยของทีมวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 

องคประกอบ 3 สวน ไดแก การมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนของทีมวิจัย กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวม 
อยางเหมาะสม และการปฏิบัติการวิจัยเปนไปตามกรอบเวลา 

ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นวาการปฏิบัตกิารวจิัยของทีมวจิัยในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง 
ทีมวิจัยที่มีผลการปฏิบัตกิารวิจัยอยูในเกณฑดี มี 5 ทีม อยูในเกณฑปานกลาง มี 5 ทีม และอยูในเกณฑ 
ตองปรับปรุง มีอยู 1 ทีม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 23 

23 ดูรายละเอียดการวิเคราะหเพิ่มเติมในภาคผนวกบทที่ 4
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะหวิจัยดานกระบวนการ : การปฏิบัติการวิจัยของทีมวิจัย ภายใตชุดโครงการฯ 

เกณฑการประเมินความพรอมของทีมวิจัย  การปฏิบัติการวิจัยเปนไปตาม 
กรอบเวลา 

การมีแผนปฏิบัติการ 
ที่ชัดเจน 

กลุมเปาหมายเขามามีสวน 
รวมอยางเหมาะสม 

โครงการ 
ที่ 

ดี  ปาน 
กลาง 

ตอง 
ปรับปรงุ 

ดี  ปาน 
กลาง 

ตอง 
ปรับปรงุ 

ดี  ปาน 
กลาง 

ตอง 
ปรับปรงุ 

ผลการ 
ประเมิน 

1  P P P  ปรับปรงุ 

2  P P P  ปานกลาง 

3  P P P  ปานกลาง 

4  P P P  ปานกลาง 

5  P P P  ดี 

6  P P P  ดี 

7  P P P  ปานกลาง 

8  P P P  ปานกลาง 

9  P P P  ดี 

10  P P P  ดี 

11  P P P  ดี 

ภาพรวม  P P P  ดี 

4.3 การวิเคราะหผลลัพธจากการวิจัย 
การวิเคราะหผลลัพธจากการวิจัยในที่นี้จะเปนการวิเคราะหผลลัพธของการวิจัยในภาพรวม 

ของชุดโครงการวิจัยฯ ซ่ึงมาจากการดําเนินการของโครงการยอยทั้ง 11 โครงการ ดังที่กลาวไวในบทที่ 3 
รวมกับผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการของทีมประสานงานกลาง โดยการพิจารณาผลลัพธจากการวิจัย 
จะแบงออกเปน 2 สวน สวนแรก ไดแก ผลผลิตจากการวิจัย และสวนที่สอง ผลกระทบจากการวิจัย 

4.3.1 ผลผลิตจากการวิจัย 
การประมวลผลผลิตจากการวิจัยในภาพรวมของชุดโครงการวิจัยฯในที่นี้จะเปนไป 

ตามที่ไดกําหนดไวในผลงานที่คาดหวังของชุดโครงการ ซ่ึงประกอบดวย ขอคนพบจากการวิจัย การกอ 
เกิดเปนเครือขายฯตางๆทั้งเครือขายในเชิงพื้นที่ เครือขายที่มุงไปที่การเช่ือมโยงโซอุปทานและเครือขาย 
ที่มุงสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ และความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (รูปท่ี 4.3)
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รูปที่ 4.3 ผลผลิตจากการวิจัย 

1) ขอคนพบจากการวิจัย 
ภายใตกรอบคิดและแนวทางการดําเนินการวิจัยของชุดโครงการวิจัยทีมุ่งเนนไป 

ที่การสรางตัวแบบของเครือขายคุณคาโดยกระบวนการดําเนินการวิจัย จะประกอบไปดวย การปลูก 
จิตสํานึกเรื่องคุณคาสหกรณ การปรับกระบวนทัศนในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําหลักการ 
สหกรณสูการปฏิบัติเพ่ือนําประโยชนของการสหกรณสูสมาชิกและชุมชนบนวิถีสหกรณ (ดังรูปที่ 4.2) 
ขอคนพบที่สําคัญดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 

รูปที่ 4.4 กระบวนการวิจยัเช่ือมโยงเครือขายและมิตขิองการพัฒนา
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ตารางที่ 4.3 ขอคนพบจากการวิจัย 

กระบวนการวิจัย  ขอคนพบจากการวิจัย 
1) การปลูกจิตสํานึกความ 
รวมมือตามแนวทางคุณคา 
สหกรณและเศรษฐกิจ 
พอเพียงแกผูนําและผูมีสวน 
เกี่ยวของกับสหกรณ 

1.1  องคกรที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาผูนําสหกรณยังไมใหความสําคัญกับ 
กระบวนการปลูกจิตสํานึกความรวมมือ 

1.2  เวทีการฝกอบรมที่เกี่ยวของยังพูดถึงการปลูกจิตสํานึกความรวมมือในมิติ 
ของการบรรยายใหรูมากกวาการปฏิบัติไดจริง 

1.3  ยังขาดตัวแบบผูนําสหกรณที่นําพาสหกรณสูความสําเร็จในฐานะองคการ 
พึ่งพาตนเองอยางเปนรูปธรรม 

1.4  ผูมีสวนเกี่ยวของท่ีระดับนโยบายและปฏิบัติเลือกที่จะนําการพัฒนาสหกรณ 
ไปในทิศทางของการพัฒนาจากภายนอกมากกวาริเริ่มจากการมีสวนรวมของ 
สมาชิก 

2) การปรับกระบวนทัศนผูนาํ 
เกี่ยวกับบริบทสหกรณในมิติ 
ของการเปนองคการธุรกิจ 
ฐานสังคม (Social- 
economy) 

3.1  ผูนําสหกรณบางกลุมมีมุมมองของสหกรณในรูปแบบเดียวกับองคการธุรกิจ 
เอกชนที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําไรและนํากําไรมาแบงปนกัน ในขณะที่ 
ผูนําสหกรณบางกลุมมีมุมมองวารัฐตองชวยสนับสนุนแกสหกรณทั้งดาน 
เงินทุนการประกันราคาผลผลิตและอื่นๆ มีผูนําสวนนอยที่มีแบบแผนการ 
ดําเนินงานไปในทิศทางของการเปนองคกรพึ่งพาตนเองและมุงดําเนิน 
ธุรกิจเพื่อนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชนในลักษณะของการเปนองคการ 
ธุรกิจฐานสังคมอยางแทจริง 

3.2  ยังขาดการคนหาตัวแบบของสหกรณที่เปนตัวอยางที่ดีของการเปนองคการ 
ธุรกิจฐานสังคมและนําไปขยายผลเพื่อการพัฒนา 

3.3  นโยบายรัฐยังคงมองวาสหกรณเปนเครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งเปนทิศทางท่ีขัดแยงตอบริบทของสหกรณ 

3) การนําหลักการที่ชัดเจน  3.1  พบวาผูนําสหกรณและผูมีสวนเกี่ยวของไมเขาใจหลักการสหกรณที่ชัดเจน 
จึงเกิดปรากฎการณที่มีขอถกเถียงระหวางผูนําสหกรณ เจาหนาที่รัฐ และ 
นักวิชาการในเรื่องตางๆ ไดแก กฎหมายที่พึงประสงคควรเปนอยางไร 
เงื่อนไขการรับสมาชิกสมทบควรเปนอยางไร รัฐควรปลอยใหสหกรณเปน 
อิสระ (แตตองการงบประมาณสนับสนุน) 

3.2  นักการเมืองมีบทบาทที่สําคัญที่สงผานนโยบายมายังสหกรณ ลักษณะที่ 
สวนทางกับหลักการสหกรณ เชน กรณีโครงการยางพาราอัดแทง โครงการ 
รับจํานําโครงการฟนฟู ฯลฯ ซึ่งกอใหเกิดความไขวเขวในการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาสหกรณอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 4.3 ความรูและขอคนพบจากการวิจัย (ตอ) 

กระบวนการวิจัย  ขอคนพบจากการวิจัย 
4) แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
กอใหเกิดความเขมแข็งแก 
สมาชิกและการนําประโยชน 
ไปสูสมาชิกและชุมชน 

4.1  สถานการณของขบวนการในปจจุบันมุงไปที่การสรางความเขมแข็งแก 
สหกรณ แตสวนใหญยังขาดการนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชนซึ่ง 
จําเปนตองมีการวางฐานการมีสวนรวมของสมาชิกตั้งแตระดับการกําหนด 
นโยบาย จึงจะกอเกิดเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมะสมและเปนประโยชนตอ 
สมาชิกและชุมชนอยางแทจริง 

4.2  ขบวนการสหกรณยังขาดโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่จําเปน 
เชน ระบบฐานขอมูลสมาชิกที่จะนําไปสูการพัฒนาอาชีพ และบริการที่เอื้อ 
ประโยชนตอสมาชิก ระบบเตือนภัยที่ เสริมธุรกิจสหกรณ  กองทุน 
เสถียรภาพเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานสหกรณ 
และความสูญเสียที่สงผลกระทบตอมวลสมาชิกโดยรวม 

4.3  การดําเนินงานของสหกรณยังอยูบนเสนทางการดําเนินงานขององคการ 
ธุรกิจที่ขาดการมีสวนรวมของสมาชิก ซึ่งยอมไมใชเสนทางการดําเนินงาน 
ของสหกรณที่เปนแนวทางการปฏิบัติตนที่จะนําไปสูประโยชนของสมาชิก 
และชุมชนอยางแทจริง 

4.4  ปจจุบันยังขาดตัวแบบสําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณภายใตโซ 
อุปทานที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหกรณเพื่อการนําประโยชน 
ไปสูสมาชิก สวนใหญเปนตัวแบบสําหรับแนวทางปฏิบัติที่รัฐใหความ 
ชวยเหลือซึ่งเม่ือสิ้นสุดโครงการก็สงผลกระทบตอสหกรณ และกอใหเกิด 
ผลลัพธที่ไมดีในสายตาของคนในสังคม 

2) เครือขายที่เปนผลผลิตจากการวิจัย 
ผลการดําเนินการของชุดโครงการวิจัยฯ ซ่ึงมุงเนนไปที่การสรางตัวแบบเครือขาย 

ความรวมมือของสหกรณและภาคีพันธมิตรภายใตกรอบคิด “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ทั้งในกลุม 
งานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุมงานวิจัยที่มุงเนนการเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทานและกลุมงานวิจัยที่มุง 
สรางเครือขายในลักษณะของระบบสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ ไดผลผลิตในรูปเครือขายฯดัง 
รายละเอียดในตารางท่ี 4.4
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย 

ช่ือเครือขาย  รายละเอียดเครือขาย 
1) เครือขายขาวคุณธรรม  §  เปนตัวแบบของเครือขายขาวหอมมะลิอินทรียที่ประกอยดวยสมาชิกที่ 

เปนชาวนา 208 คน ที่กําหนดเงื่อนไขการปลูกขาวของชาวนาโดยการ 
ลดอบายมุข 3 ประการ มีโครงสรางการบริหารเครือขายที่จะพัฒนา 
ระบบการผลิตและการตลาดภายใตโซอุปทานเพื่อนําไปสูการคาที่เปน 
ธรรม ปจจุบันขาวคุณธรรมไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับ 
กระทรวงพาณิชยแลว ไดขยายการดําเนินงานของเครือขายไปสูการ 
จัดตั้งศูนย เรียนรูขาวคุณธรรม  16 แหง ภายใตแกนนําของชาวนา 
คุณธรรม และการจัดตั้งกองทุนหนุนเกื้อเพื่อนําไปสูการจัดสวัสดิการ 
และสมาชิกและชุมชน โดยมีมูลนิธิธรรมะรวมใจ วัดปาสวนธรรม อ.ปา 
ติ้ว  จ.ยโสธร เปนแมขายตัวแบบเครือขายขาวคุณธรรม  คือ  เปน 
แบบอยางของการขับเคลื่อนแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 
กาวหนา 

2) เครือขายขาวหอมมะลิ 
สหกรณไทย 

§  เปนตัวแบบของเครือขายที่มีภาคีเปนพันธมิตร สหกรณการเกษตร 
จํานวน 16 แหง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ไดแก รอยเอ็ด ยโสธร สุรินทร 
บุรีรัมย มหาสารคาม และนครราชสมา เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณ 
ไทย ไดวางกรอบทิศทางการดํา เนินงานภายใตโครงสรางการ 
บริหารงาน และขอบังคับเครือขายฯที่มีคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ 
เปนฝายบริหารจัดการ ภายใตวิสัยทัศน “มุงพัฒนาคุณคาขาวหอมมะลิ 
ไทยสูสากล” และมีพันธกิจ 5 ประการในการสงเสริมการผลิตรวบรวม 
ผลผลิต การแปรรูป การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ การวิจัยและ 
ประเมินผลนั้น จะเปนตัวแบบของเครือขายธุรกิจของสหกรณที่เปน 
นวัตกรรมการผสมผสานในแนวราบ (Horizontal  integration)  ที่จะ 
สรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจสหกรณภายใตสภาวะแขงขันเพื่อ 
นําประโยชนสูสมาชิกชาวนาในฐานะผูผลิต ซึ่งจะนําไปสูระบบการคา 
ที่เปนธรรมในอนาคต ปจจุบันเครือขายฯกําลังดําเนินการสรางตรา 
สินคา “ขาวเกิดบุญ”  เพื่อเปดชองทางการตลาดใหมควบคูไปกับการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณคาในกลุมภาคีพันธมิตร ซึ่งจะเปนตัว 
แบบของระบบธุรกิจสหกรณบนหลักการพึ่งพาและรวมมือตามอัต 
ลักษณของสหกรณ
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ) 

ช่ือเครือขาย  รายละเอียดเครือขาย 
3) เครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิง 
อนุรักษ จังหวัดพังงา 

§  เปนตัวแบบเครือขาย ซึ่งประกอบดวยภาคีพันธมิตรเปนผูประกอบการ 
ธุรกิจชุมชน 8 กลุม ที่ไดวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของเครือขายวา 
“เปนเครือขายแหงการเรียนรู เสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน 
บนพื้นฐานการอนุรักษและมีสวนรวม” โดยมีกระบวนการบริหาร 
เครือขายใน 2 ระดับเครือขายและระดับชุมชน ที่มีการประชุมกันอยาง 
สมํ่าเสมอ 

§  ปจจุบันเครือขายฯไดจัดทําแผนธุรกิจของเครือขายและของภาคี 
พันธมิตร ทั้ง 8 กลุม และไดพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวรวมกัน 
ภายใตตราสัญลักษณของเครือขาย ตัวแบบของเครือขายทองเที่ยวชุมชน 
เชิงอนุรักษคือเปนเครือขายฯที่แสดงใหเห็นมิติของความเปนองคการ 
เรียนรู (Learning Organization) ไดเปนอยางดี 

4) เครือขายคุณคาจังหวัด 
พิษณุโลก 

§  เปนตัวแบบของการกอตัวของเครือขายธุรกิจเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดที่มี 
สกต.พิษณุโลก จํากัด เปนแกนนําเครือขาย จุดมุงหมายสําคัญ คือ การ 
นําคุณคาสหกรณ บนหลักการรวมซื้อ รวมขาย รวมบริการ ประสาน 
ภารกิจ เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน 

§  เครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลกที่มี สกต.พิษณุโลก จํากัด เปนแกนนํา 
และมีกลุมเครือขายรวบรวมขาวโพด กลุมเครือขายขาวปลอดภัย 
เครือขายโคเนื้อ เครือขายวัสดุการเกษตร เครือขายสหกรณ เปนกลุม 
ภาคีพันธมิตรที่กําลังพัฒนาการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนบทพิสูจนใหเห็น 
วา  การนําคุณคาสหกรณมาเปนปณิธานรวมของภาคีเครือขาย จะ 
กอใหเกิดพลังในการสรางจํานวนการตอรองทางธุรกิจ ที่จะชวยลด 
ตนทุนการผลิต และการเพิ่มชองทางการตลาดแกภาคีและนําประโยชน 
สูสมาชิกและชุมชน 

§  สิ่งทาทายสําหรับเครือขายคุณคา จังหวัดพิษณุโลก คือ การพัฒนาใหเกิด 
เปนกลุมธุรกิจในระดับจังหวัดบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ) 

ช่ือเครือขาย  รายละเอียดเครือขาย 
5) เครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา  §  เปนตัวแบบของเครือขายคุณคาที่มีเปาหมายรวมในการบูรณาการความ 

รวมมือระหวางภาคีพันธมิตรที่ เปนสหกรณนิคมจํานวน  96  แหง 
กระจายอยูทั่วประเทศ โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของการบูรณาการการ 
ทํางานรวมกันของสหกรณนิคม คือ การจัดทําแผนแมบทสหกรณนิคม 
เชิงคุณคาและการจัดทําแผนที่ GIS  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสหกรณ 
นิคมของเปนระบบและมีแผนเพื่อนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน 

§  ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา 4 แหง กําลังอยูระหวางการดําเนินงาน 
เพื่อคนหาแนวทางที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีที่จะนําไปสูการขยายผลใน 
สหกรณนิคมอื่นๆ 

§  ภายใตกระแสของการพัฒนาที่ยั่งยืน วิกฤตสิ่งแวดลอมวิกฤตพลังงาน 
ตัวแบบสหกรณนิคมเชิงคุณคา นาจะเปนตัวแบบของสหกรณที่มีการ 
บริหารจัดการที่ดินรวมกันของสมาชิกโดยมีสหกรณนิคมเปนคนดูแล 
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ มุมมองของ “ไมชาฟเมืองไทย” 

6) เครือขายคุณคาผลไม  §  เปนตัวแบบของเครือขายธุรกิจที่มีสหกรณการเกษตรเขาคิชกูฏ จํากัด 
เปนแกนนํา และมีจุดมุงหมายที่จะเช่ือมโยงภาคีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ 
สงเสริมกิจกรรมของสหกรณทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
ภายใตโซอุปทาน ที่จะกอใหเกิดการพัฒนาการผลิตผลไมคุณภาพของ 
เกษตรกร ในระบบมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) การ 
จัดเวทีเรียนรูและคณะกรรมการและฝายอัตลักษณที่จะพัฒนากิจกรรม 
การตลาดเพื่อการเปดชองทางการตลาดในทุกระดับทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ 

§  ตัวแบบเครือขายคุณคาผลไม เปนตัวแบบของวิธีการทํางานรวมกัน 
ระหวาง เจาหนาที่รัฐ สหกรณ และสมาชิก ที่มีกระบวนทัศนการพัฒนา 
เห็นคุณคาสหกรณในการนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน นอกจากนั้น 
ยังแสดงใหเห็นวิธีการทํางานแบบบูรณาการที่ผูรับผิดชอบ คํานึงถึง 
กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรเปนหลัก ในการสรางเปนชุมชนเรียนรูของ 
เกษตร
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ) 

ช่ือเครือขาย  รายละเอียดเครือขาย 
7) เครือขายคุณคามัน 
สําปะหลัง 

§  ตัวแบเครือขายคุณคามันสําปะหลัง เปนตัวแบบการกอเกิดเครือขายโดย 
มีสหกรณการเกษตรขาณุลักษณบุรี จํากัด เปนแกนนํา และมีจุดมุงหมาย 
สําคัญที่จะสรางเครือขายธุรกิจโดยการเช่ือมโยงพันธมิตรภายใตโซ 
อุปทาน เพื่อสรางพลังความรวมมือ ทั้งในกิจกรรมสงเสริมการผลิตแก 
เกษตรกรสมาชิกการรวบรวมผลผลิต การจําหนาย การแปรรูปและการ 
สรางศูนยการเรียนรูเรื่องการปลูกมันสําปะหลังแกสมาชิกและชุมชน 

§  สิ่งทาทายของการพัฒนาเครือขายคุณคามันสําปะหลัง คือ การยกระดับ 
การทํางานของสหกรณการเกษตรอยางมีแบบแผนเพื่อพัฒนาชองทาง 
การตลาดในลักษณะของการพิจ ารณาประโยชน เปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) แกสหกรณใหเปนที่ประจักษแกสังคม 

8) เครือขายคุณคากระจายสินคา  §  เปนตัวแบบการทํางานในรูปแบบของเครือขายที่มีภาคีพันธมิตรที่เปน 
หน ว ยผลิ ต  (วิ ส าหกิ จ ชุมชน  สหกรณ   ก ลุ ม เ กษตรกร   ฯลฯ ) 
ผูประกอบการธุรกิจ และผูบริโภคภายใตโซอุปทาน โดยนักวิจัยไดใช 
นวัตกรรมของการสรางตราสินคา การพัฒนาชองทางการตลาด การ 
พัฒนาเทคนิคการจัดจําหนาย รูปแบบใหม เปนการจัดทําแคตตาล็อก 
สินคา   เพื่อนําสินคากระจายสูผูบริโภคและตลาดเปาหมายอยาง 
เหมาะสม 

§  ตัวแบบเครือขายกระจายสินคา จะถือเปนกลไกการนํารองที่จะเปน 
แนวทา งของก ารพัฒน าธุ รกิ จ แก ร านสหกรณ  สหกรณ   แล ะ 
ผูประกอบการ ในอนาคต ควบคูไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ 
รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคาสหกรณ โดยใชสินคาสหกรณและสินคา 
ชุมชนเปนสื่อกลาง 

9) เครือขายคุณคายางพารา  §  เปนตัวแบบของการพัฒนาธุรกิจยางพาราที่มีสหกรณการเกษตรเปน 
แกนนํา จุดมุงหมายในการดําเนินงานเครือขายที่เริ่มดําเนินงานไป 3 
เดือนนั้นมุงไปที่การพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณที่ครอบคลุม 
กิจกรรมตั้งแตการพัฒนาฐานขอมูลสวนยางพาราของสมาชิก เพื่อ 
นําไปสูแผนธุรกิจของสหกรณที่จะนํามาซึ่งบริการเพื่อการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและการลดตนทุนการผลิตยางพาราขอ 

§  สมาชิก การดําเนินการเวทีเรียนรูใหแกเกษตรกร การดําเนินการสวน 
ยางพาราตนแบบและการเช่ือมโยงภาคีพันธมิตรภายใตโซอุปทาน 
ยอมจะทําใหเครือขายยางพาราที่เกิดขึ้นนําไปสูการคายางพาราที่เปน 
ธรรม ที่มีสหกรณการเกษตรเปนแกนนําในอนาคต
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ) 

ช่ือเครือขาย  รายละเอียดเครือขาย 
10) เครือขายสารสนเทศเพื่อการ 

พัฒนาสหกรณ 
§  เครือขายสารสนเทศดานสหกรณที่มุงไปที่การพัฒนาเว็บไซตควบคูไป 

กับการจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ ที่เปนวารสารรายไตรมาส 
นั้นจะนําไปสู สังคมขอมูล ขาวสารดานสหกรณ ที่จะยกระดับการ 
พัฒนาสหกรณไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา ดวยการรณรงคใหผูนําและ 
ฝายจัดการสหกรณบริโภค และนําขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ ไมใช 
ประโยชนในการพัฒนาสหกรณอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนตอ 
สมาชิกและชุมชนอยางท่ีคาดหวัง 

§  เครือขายสารสนเทศดานสหกรณ จะชวยใหเครือขายทุนมนุษยที่เปน 
ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯไดเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการ 
พัฒนาการสหกรณฝายกลไกของเครือขายฯ 

11) เครือขายทรัพยากรมนุษยที่มี 
คุณคา 
11.1 เครือขายนักวิจัย  §  ประกอบไปดวยนักวิจัย จํานวน 300 คน ที่ผานกระบวนการวิจัยภายใต 

ชุดโครงการวิจัย ซึ่งมีกรอบคิดและแนวทางในการพัฒนาสหกรณใน 
ทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา ซึ่งถือเปนทุนทางสังคม 
ที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณในอนาคต 

11.2 เครือขายผูทรงคุณวุฒิ  §  ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและดานสหกรณ ที่เขามามี 
สวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณในเชิงคุณคา มีจํานวน 
รวม 108 คน 

11.3 เครือขายพระสงฆเพื่อ 
การพัฒนาสหกรณ 

§  ประกอบดวยพระคุณเจาที่เปนนักปฏิบัติที่มีประสบการณงานพัฒนา 
เครือขายองคกรชุมชนและองคกรการเงิน ซึ่งไดเขารวมเวทีเรียนรูดาน 
ชุดโครงการวิจัย และเห็นชอบที่จะเขาชวยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา 
สหกรณเชิงคุณคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสหกรณเชิงคุณธรรมที่ทาน 
เคลื่อนงานอยู ทั้งสิ้น 57 รูป 

11.4 เครือขายผูนําสหกรณ 
เชิงคุณคา 

§  กรรมการและผูจัดการสหกรณที่ผานกระบวนการจัดการความรู ภายใต 
หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา มีจํานวน 16 คน
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ตารางที่ 4.4 ผลผลิตของชุดโครงการวิจัยฯในรูปของเครือขาย (ตอ) 

ช่ือเครือขาย  รายละเอียดเครือขาย 
11.5 เครือขายผูตรวจสอบ 
กิจการอยางชํานาญการ 

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

11.6 เครือขายผูจัดการสหกรณ 
การเกษตร 

§  ชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณในการจัดเวทีเรียนรู เพื่อรวมมือกันพัฒนา 
สหกรณไปในทิศทางของสหกรณเชิงคุณคา มีจํานวนทั้งสิ้น 53 คน 

3) ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 
การดําเนินการของทีมประสานงานกลางที่มีจุดมุงหมายสําหรับในการสราง 

ระบบการวิจัยและการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ โดยชุดความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัย 
นั้น ในชวงเวลาของการดําเนินการของชุดโครงการ มีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 14 หนวยงาน ที่ 
เขามามีสวนรวมในฐานะนักวิจัย และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งส้ิน 81  คน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.5 

ตารางที่ 4.5 ความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 

ลําดับที่  นักวิจัยหลัก  นักวิจัยรวม  ผูทรงคุณวุฒิ/อื่นๆ  รวม 
1. กรมสงเสริมสหกรณ  3  10  -  13 
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ  -  -  2  2 
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  1  1  5  7 
4. กรมพัฒนาชุมชน  1  2  -  3 
5. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  -  -  1  1 
6. ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  -  -  1  1 
7. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  -  -  1  1 
8. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  -  -  1  1 
9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  5  14  14  33 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี  1  2  1  4 
11. บริษัทไปรษณียไทย จํากัด  -  2  -  2 
12. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม  -  -  1  1 
13. สหกรณการเกษตรขั้นปฐม  1  10  -  11 
14. ศูนยความเปนเลิศขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  -  -  1  1 

รวม  12  41  28  81
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4.3.2 ผลกระทบจากการวิจัย 
การประเมินผลกระทบจากการวิจัยในที่นี้ จะประเมินผลกระทบ ในมิติที่กอใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงในกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ในภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ และภาควิชาการ (รูปที่ 4.3) 
ซ่ึงมีรายละเอียดในองคประกอบตางๆ ดังนี้ 

รูปที่ 4.5 ผลกระทบจากชุดโครงการวิจัย 

1) ผลกระทบท่ีมีตอภาครัฐ 
ในสวนของภาครัฐ ภายใตการนําของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

(คพช) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2550-2554) 
ไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงมีหนวยงานรับผิดชอบการขับเคล่ือนยุทธศาสตรภายใตแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว 
ทั้งส้ิน 11 หนวยงาน คือ กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) กรมตรวจบัญชี (กตส.) สันนิบาตสหกรณแหง 
ประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณการเกษตร 
แหงประเทศไทย จํากัด (ชสท.) ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ชสค.) ชุมนุม 
สหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย (ชรสท.) สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) ธนาคารเพื่อ 
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน โดยไดรวมกันจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ รองรับงบประมาณ ป 2550-2554  จํานวน 25  แผนงาน 139  โครงการ ในสวนของชุด 
โครงการไดเขาไปมีสวนรวมในการขับเคล่ือนโครงการวิจัยภายใต แผนปฏิบัติการในยุทธศาสตร ทั้งส้ิน 
12 โครงการ จัดเปนสัดสวนรอยละ 11.5 ของโครงการทั้งส้ิน (ตารางท่ี 4.6)
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ตารางที่ 4.6 การประเมินผลกระทบของการที่ชุดโครงการวิจัยฯ ในการเขาไปมีสวนรวมในมิติของการ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 

ยุทธศาสตร  โครงการภายใตชุดโครงการ 
(จํานวน) 

โครงการที่ดําเนินการทั้งส้ิน  คิดเปนสัดสวนรอยละ (%) 

ยุทธศาสตรที่ 1  4  28  14.2 
ยุทธศาสตรที่ 2  2  14  14.2 
ยุทธศาสตรที่ 3  1  36  2.8 
ยุทธศาสตรที่ 4  5  43  11.6 
ยุทธศาสตรที่ 5  -  18  0 

รวม  12  139  11.5 

2) ผลกระทบท่ีมีตอภาคขบวนการสหกรณ 
การดําเนินการของชุดโครงการวิจัยฯ ไดทําใหเกิดผลกระทบตอภาคขบวนการ 

สหกรณ ดังนี้ 
2.1) ตัวแบบสหกรณที่ริเริ่มการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา 

ภายใตการดําเนินการของชุดโครงการฯ ไดมีสหกรณและกลุมองคกรชุมชนที่ 
เขารวมเปนภาคีเครือขาย ริเริ่มท่ีจะมีการบริหารจัดการในเชิงคุณคา จํานวนทั้งส้ิน 303 สหกรณ (กลุม) 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.7 

2.2) การกอเกิดเปนเครือขายในสภาพของความรวมมือในแนวราบ (Horizontal 
integration) ซ่ึงถือวาเปนปรากฏการณที่จะชวยใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจและพลังอํานาจการ 
ตอรองที่เกิดจาก การลดตนทุนคาใชจายและการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาคีพันธมิตร 
เครือขายที่เปนสหกรณ ทั้งนี้เนื่องจาก ภาวะการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒนนั้น สงผลใหองคกรกลาง 
สหกรณที่เปนผลลัพธของความรวมมือกันในแนวดิ่ง มีตนทุนคาใชจายสูงและไมสามารถแขงขันได 
เครือขายธุรกิจที่เกิดขึ้นภายใตการดําเนินการชุดโครงการวิจัยทั้ง 9 เครือขาย ซ่ึงเปนปรากฏการณในมิติ 
ใหมที่จะเปนตัวแบบสําหรับการเรียนรู และขยายผลไปสูการพัฒนาการสหกรณในอนาคต 

2.3) ศูนยเรียนรูของภาคขบวนการ ไดแก ศูนยเรียนรูขาวคุณธรรม ศูนยเรียนรู 
ทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ ศูนยเรียนรูมันสําปะหลัง: สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี คือเปนตัวแบบ 
ของการเรียนรูที่เกิดจากการขับเคล่ือนของภาคขบวนการสหกรณที่ควรขยายผลไปสูการพัฒนาศูนย 
เรียนรูในสหกรณตางๆ ซ่ึงจะเปนการพัฒนาการเรียนรูบนหลักการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ซ่ึงจะ 
กอใหเกิดจิตสํานึกของความเปนเจาของในสหกรณมากขึ้น
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2.4) การมีสวนรวมในการวิจัยของผูนําสหกรณ ฝายจัดการและผูนําชุมชนผลการ 
ประเมิน การมีสวนรวมในการวิจัย ภายใตชุดโครงการ ระหวางเมษายน 2551-พฤษภาคม 2552 มีผูนํา 
สหกรณ-ฝายจัดการสหกรณ ผูนําชุมชน เขามามีสวนรวมในชุดโครงการ ทั้งส้ิน 303 คน (ตารางท่ิ 4.8) 

ตารางที่ 4.7 รายชื่อสหกรณและกลุมบุคคลที่เขารวมเปนภาคีเครือขายฯ และมีการริเริ่มการบริหารจัดการ 
ในเชิงคุณคา 

ช่ือโครงการ  สหกรณ/กลุมบุคคล 
เครือขายสารสนเทศดาน 
สหกรณ 

•  สมาชิกวารสาร จํานวน 338 คน  •  สหกรณที่เปนสมาชิก 
จํานวน 35 สหกรณ 

เครือขายคุณคา จ.พิษณุโลก  •  เครือขายโคเนื้อ  •  สหกรณการเกษตรเนินมะปรางจก. 
•  เครือขายธุรกิจวัสดุอุปกรณการเกษตร  •  สหกรณการเกษตรวังทอง จก. 
•  เครือขายรวบรวมขาวโพด  •  สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จก. 
•  เครือขายขาวปลอดภัย  •  สหกรณนิคมวังทอง จก. 
•  สหกรณกองทุนสวนยาง 

บานชายเขา จก. 
•  สหกรณการเกษตร 

ศุภนิมิตรเชียรใหญ จก. 
•  สหกรณกองทุนสวนยาง 

บานวังธน จก. 
•  สหกรณการเกษตร 

ศุภนิมิตรปากพนัง จก. 

เครือขายคุณคา 
จ. นครศรีธรรมราช 

•  สหกรณกองทุนสวนยาง 
บานหนองแดงสามัคคี จก. 

•  สหกรณการเกษตร 
หัวไทร จก. 

•  สหกรณกองทุนสวนยาง 
ไสกรูดการเกษตร จก. 

•  สหกรณจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

•  สหกรณกองทุนสวนยาง 
หางสาน จก. 

•  เครือขายสหกรณ 
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเขาขาว 

•  สหกรณการเกษตร 
ศุภนิมิตรเฉลิมพระเกียรติ จก. 

•  เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 

•  สหกรณการเกษตร 
ศุภนิมิตรชะอวดพัฒนา จก. 

•  สหกรณการเชาซื้อที่ดินธัญบุรี จํากัด  •  สหกรณการเชาซื้อที่ดินนครปฐม จํากัด 
•  สหกรณการเชาซื้อที่ดินนาขวัญ จํากัด  •  สหกรณการเชาซื้อที่ดินบางแกว จํากัด 
•  สหกรณการเชาซื้อที่ดินบางไทร จํากัด  •  สหกรณการเชาซื้อที่ดินเมืองเกา จาํกัด 
•  สหกรณการเชาซื้อที่ดินบานแทน จํากัด  •  สหกรณการเชาซื้อที่ดินลาํลูกกา จาํกัด 

เครือขายสหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

•  สหกรณการเชาซื้อที่ดินวังนอย จํากัด  •  สหกรณการเชาซื้อที่ดินองครักษ จํากัด 
•  สหกรณการเชาซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด  •  สหกรณการเชาที่ดินเกาเลี้ยว จาํกัด 
•  สหกรณการเชาที่ดินชัยบาดาล จํากัด  •  สหกรณการเชาที่ดินคลองโยง จํากัด
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ช่ือโครงการ  สหกรณ/กลุมบุคคล 
•  สหกรณการเชาที่ดินดงมูลหนึ่ง จํากัด  •  สหกรณการเชาที่ดินดงมูลสอง จํากัด 
•  สหกรณการเชาที่ดินนครเดิฐ จํากัด  •  สหกรณการเชาที่ดินพิชัยภูเบนทร จํากัด 

เครือขายสหกรณนิคมเชิง 
คุณคา(ตอ) 

•  สหกรณการเชาที่ดินลํานารายณ จํากัด  •  สหกรณการเชาที่ดินวาริชกรรมไชยา จํากัด 
•  สหกรณเจริญวัฒนา จํากัด  •  สหกรณนิคมกบินทรบุรี จํากัด 
•  สหกรณนิคมกบินทรบุรีสอง จํากัด  •  สหกรณนิคมกุยมั่ง จํากัด 
•  สหกรณนิคมเกษตรกรกาวหนาพราว จํากัด  •  สหกรณนิคมเกษตรกาวหนาทาฉาง จาํกัด 
•  สหกรณนิคมขามทะเลสอ จํากัด  •  สหกรณนิคมเขาพนมสาทร จํากัด 
•  สหกรณนิคมคลองทอม จํากัด  •  สหกรณนิคมคลองทอมสอง จํากัด 
•  สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด  •  สหกรณนิคมคําอาฮวน จํากัด 
•  สหกรณนิคมคีรีมาศ จํากัด จํากัด  •  สหกรณนิคมแคนดง จํากัด 
•  สหกรณนิคมชะอํา จํากัด  •  สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด 
•  สหกรณนิคมเชียงคํา จํากัด  •  สหกรณนิคมซองกาเลีย จํากัด 
•  สหกรณนิคมดงเย็น จํากัด  •  สหกรณนิคมดงรัง จํากัด 
•  สหกรณนิคมดอนตาล จํากัด  •  สหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด 
•  สหกรณนิคมดานชาง จํากัด  •  สหกรณนิคมทองผาภูมิ จํากัด 
•  สหกรณนิคมทาแซะ จํากัด  •  สหกรณนิคมทาดินแดง (จองอั่ว) จํากัด 
•  สหกรณนิคมทายาง จํากัด  •  สหกรณนิคมทุงสง จํากัด 
•  สหกรณนิคมนครชุม จํากัด  •  สหกรณนิคมนาคอเรือ จํากัด 
•  สหกรณนิคมนาวาใหญ จํากัด  •  สหกรณนิคมเนินมะปราง จํากัด 
•  สหกรณนิคมบางสะพาน จํากัด  •  สหกรณนิคมบาเจาะ จาํกัด 
•  สหกรณนิคมบานเขาเลี้ยว จาํกัด  •  สหกรณนิคมบานสรางพัฒนา จํากัด 
•  สหกรณนิคมประมงกาญจนดิษฐ จํากัด  •  สหกรณนิคมประมงนครศรีฯ จํากัด 
•  สหกรณนิคมปลายพระยา จํากัด  •  สหกรณนิคมปะทิว จํากัด 
•  สหกรณนิคมปากน้ํา จํากัด  •  สหกรณนิคมปายุบใน จํากัด 
•  สหกรณนิคมปเหล็ง จํากัด  •  สหกรณนิคมพนม จํากัด 
•  สหกรณนิคมพระรวง จํากัด  •  สหกรณนิคมพราว จํากัด 
•  สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด  •  สหกรณนิคมพิชัยพัฒนา จํากัด 
•  สหกรณนิคมฟากทา จํากัด  •  สหกรณนิคมแมแจม จํากัด 
•  สหกรณนิคมแมแตง จํากัด  •  สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด 
•  สหกรณนิคมแมริม จํากัด  •  สหกรณนิคมแมสอด จํากัด 
•  สหกรณนิคมลานสัก จํากัด  •  สหกรณนิคมวังทอง จํากัด 
•  สหกรณนิคมวังไทร จํากัด  •  สหกรณนิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด
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•  สหกรณนิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด  •  สหกรณนิคมวังพระธาตุ จํากัด 
•  สหกรณนิคมวิภาวดี จํากัด  •  สหกรณนิคมศรีสําโรง จํากัด จาํกัด 

เครือขายสหกรณนิคมเชิง 
คุณคา(ตอ) 

•  สหกรณนิคมสมุทรสาคร จํากัด  •  สหกรณนิคมสรรคโลก จํากัด 
•  สหกรณนิคมสระแกว จํากัด  •  สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด 
•  สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  •  สหกรณนิคมสูงเนิน จํากัด 
•  สหกรณนิคมหนองบัวพัฒนา จํากัด  •  สหกรณนิคมหลังสวน จํากัด 
•  สหกรณนิคมหางฉัตร จํากัด  •  สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด 
•  สหกรณบานปทุม จํากัด 

เครือขายขาวคุณธรรม  �  กลุมชาวนาคุณธรรมภายใตเครือขายมูลนิธิธรรมะรวมใจ 
�  สหกรณการเกษตรธรรมชาติหนองยอ จํากัด 
•  สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จก.  �  สหกรณการเกษตรจตุรพักตรพิมาน จก. 
•  สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จก.  �  สหกรณการเกษตรอาจสามารถ จก. 

เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

•  สหกรณการเกษตรปราสาท จก.  �  สหกรณการเกษตรโพนทราย จก. 
•  สหกรณการเกษตรพิมาย จก.  �  สหกรณการเกษตรโพนทอง จก. 
•  สหกรณการเกษตรบุรีรมย จก.  •  สหกรณการเกษตรชุมพลบุรี จก. 
•  สหกรณการเกษตรบรบือ จก.  �  สหกรณการเกษตรนางรอง จก. 
•  สหกรณการเกษตรกระสัง จก.  �  สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน 

สุวรรณภูมิ จก. 
•  สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน 

สุวรรณภูมิหา จก. 
�  สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน 

สุวรรณภูมิสี่ จก. 
•  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะนก  •  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานเกาะไมไผ เครือขายทองเที่ยวชุมชน 

เชิงอนุรักษ จ.พังงา  •  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานสามชอง  •  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานปากอ 
•  กลุมบางพัฒนโฮมสเตย  •  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานนาใน 
•  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานโคกไคร  •  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานทุงนางดํา 
•  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานพรุใน  •  สหกรณกองทุนสวนยางในโตน 
•  กลุมทองเที่ยวชุมชนบางเตยใต  •  สหกรณกองทุนสวนยางบานบางทอง 
•  กลุมทองเที่ยวชุมชนบานชางนอน 

เครือขายคุณคาผลไม  •  สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ  •  กลุมผูผลิตคุณภาพ พลวง 
•  กลุมผูผลิตเงาะคุณภาพ  •  กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ชากไทย 
•  กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ตะเคียนทอง
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เครือขายคุณคามันสําปะหลัง  •  สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก.  �  กลุมเกษตรกรวังชะพลู 

•  สหกรณการเกษตรวังหามแห จํากัด  �  กลุมเกษตรกรวังหามแห 
•  สกก.ปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี  �  สหกรณนิคมนครชุม 

เครือขายคุณคากระจายสินคา  •  กลุมวิสาหกิจชุมชนสายบัว  กทม  •  กลุมสตรีสหกรณแปรรูป 
เนื้อสัตวบานทาค้ํา นาน 

•  กลุมสตรีสหกรณพัฒนากาวไกล  กทม  •  กลุมอาชีพเกษตรกรรมบาน 
หนองบัว นาน 

•  กลุมสิ่งประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช  กทม  •  กลุมแมบานเกษตรคลองสี่ 
ปทุมธานี 

•  กลุมอาชีพกระทุงราย สังกัดสหกรณ 
การเษตรหนองจอก  กทม 

•  กลุมอาชีพแปรรูปอาหารจาก 
เนื้อสัตวลําไทร ปทุมธานี 

•  แมบานสหกรณเมืองสามหมอก กทม  •  กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ 
หมูบานไวทเฮาส ปทุมธานี 

•  วิสาหกิจชุมชนดอกไมประดิษฐ 
กระดาษสา กทม 

•  ORCHID HUT 
พระนครศรีอยุธยา 

•  กลุมวิสาหกิจชุมชนรักษบาติก ภูเก็ต  •  กลุมภาพเพนทกระจก ภูเก็ต 
•  กลุมสตรีพัฒนากลวยน้ําวาไทย 

กาญจนบุรี 
•  กลุมวิสาหกิจชุมชน 

ทําสวนปาคลอก  ภูเก็ต 
•  กลุมสหกรณนิคมกุยม่ัง  กาญจนบุรี  •  กลุมนาเหนือบาติก กระบี่ 
•  กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกร 

ทุงสมอ กาญจนบุรี 
•  กลุมเฮือนโตทองผาพื้นเมือง 

แมฮองสอน 
•  กลุมสตรีสหกรณการเกษตร 

ภูเขียวจํากัด ชัยภูมิ 
•  กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 

เนื้อสัตว  เลย 
•  กลุมสตรีสหกรณบานหนองดินดํา 

ชัยภูมิ 
•  กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ 

บานราษฎรเกษมศรี 
หนองบัวลําพู 

•  สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจํากัด  •  กลุมฟารมผึ้งธนฤนทรอุตรดิตถ 
•  กลุมแมบานเกษตรกรและ 

สภต.ปลายบาง นนทบุรี 
•  กลุมแมบานเกษตรกรบานเสี้ยว 

อุตรดิตถ 
•  กลุมอาชีพสหกรณกลวยอบแผนบาง 

รักนอย  นนทบุรี 
•  กลุมวิสาหกิจชุมและกลุมอาชีพ 

เครื่องประดับลับแล อุตรดิตถ 
•  กลุมสตรีสหกรณไทลื้อบานดอนมูล นาน  •  กลุมสินคาในจังหวัดอุตรดิตถ 
•  กลุมสตรีสหกรณบานหลายทุง  นาน
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เครือขายคุณคายางพารา  •  สหกรณการเกษตรยานตาขาว  •  กลุมบานควนลอน 

•  สหกรณหาดสําราญ  •  กลุมบานหนองยายแมม 
•  สหกรณกันตัง  •  กลุมบานยวนโปะ 
•  สหกรณปะเหลียน  •  กลุมบานวังเจริญ 
•  กลุมบานตันปรง  •  กลุมบานโคกแตว 
•  กลุมบานพอนพลา  •  กลุมบานไซทอง 
•  กลุมบานในควน  •  กลุมบานสูโสะ 
•  กลุมบานโคกทรายเหนือ  •  กลุมบานหนองเอื้อง 
•  กลุมบานหนองสามหอง  •  กลุมบานปะเหลียน 
•  กลุมบานหนองบอ  •  กลุมบานทาพญา 
•  กลุมบานเขาใน  •  กลุมบานลิพัง 

เครือขายคุณคากาแฟ  •  สหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร  •  ชุมนุมสหกรณ 
•  สหกรณทาแซะ  •  กลุม OTOP 
•  สหกรณทันวาล 

ตารางที่ 4.8 การมีสวนรวมในการวิจัยของชุดโครงการของผูนําสหกรณฝายจัดการสหกรณและผูนําชุมชน 

รายชื่อโครงการวิจัย  จํานวนผูมีสวนรวมในการวิจัย (คน) 
1.  ชุดโครงการประสานงานกลาง 
2.  โครงการสารเครือขายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ 
3.  โครงการเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 
4.  โครงการเครือขายคุณคานครศรีธรรมราช 
5.  โครงการเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
6.  โครงการเครือขายคุณคาขาวคุณธรม 
7.  โครงการเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
8.  โครงการเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จ.พังงา 
9.  โครงการเครือขายคุณคาผลไม 
10.  โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง 
11.  โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา 
12.  โครงการเครือขายคุณคายางพารา 

3,280 
8,657 
8 
12 
46 
2 
16 
13 
5 
2 
39 
22 

รวม  12,102
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3) ผลกระทบท่ีมีตอภาควิชาการ 
การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยฯ กอใหเกิดเครือขายสารสนเทศดาน 

สหกรณที่มีผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ เขามามีสวนรวมในการหนุนเสริมการพัฒนาการสหกรณ 
ภายใตกลไกของเว็บไซด และวารสารฅนสหกรณ  อีกทั้งเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรผูนํา 
สหกรณเชิงบูรณาการและโครงการประกาศเกียรติคุณผูนําสหกรณ และสหกรณที่มีคุณคาแหงป ซ่ึงเปน 
การริเริ่มของภาควิชาการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ ภายใตชุดโครงการฯ ซ่ึงมี 
รายละเอียดดังนี้ 

3.1) เว็บไซด www.cai.ku.ac.th ซ่ึงกอใหเกิดการสืบคนขอมูลในชวงเวลาของ 
การดําเนินการชุดโครงการ (ระหวางเมษายน 2551-มิถุยายน 2552) จํานวน 8,000 คน มีรายการเชิง 
วิชาการใหสืบคนทั้งส้ิน 58 รายการ ไดแก 

3.2) วารสารฅนสหกรณเปนวารสารรายไตรมาส ซ่ึงไดจัดทําและเผยแพรทั้งส้ิน 
4  ฉบับ มีหัวขอนาสนใจภายใตหัวขอหลัก ไดแก เติมความรู เลาสูกันฟงจากการวิจัย ติดตามความ 
เคล่ือนไหวในแผนพัฒนาสหกรณ และมีสมาชิกวารสาร จํานวน 338 ราย ประกอบดวยสมาชิกรายบุคคล 
จํานวน 303  ราย  สมาชิกที่เปนสหกรณ จํานวน  35 สหกรณ 

3.3) การพัฒนาหลักสูตร ผูนําสหกรณเชิงคุณคา 
หลักสูตรผูนําสหกรณเชิงคุณคา จัดทําขึ้นภายใตทีมประสานงานกลางโดย 

มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะจัดทําหลักสูตรเรียนรูที่ มีเนื้อหาสาระ ใน 4 มิติของการเรียนรูของผูนํา เพื่อการ 
พัฒนานําไปสูการเปนผูนําเชิงคุณคา ซ่ึงตองประกอบดวย จิตสํานึกความรวมมือในแนวทางของคุณคา 
สหกรณ การปรับกระบวนทัศนผูนําเกี่ยวกับบริบทของสหกรณในแนวทางของการ การเปนองคการ 
เศรษฐกิจฐานสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน การนําหลักการสหกรณอยางชัดเจนและแนวทางปฏิบัติที่ 
สอดคลองกับหลักการและวิธีการสหกรณที่จะสรางความเขมแข็งของสหกรณและการนําประโยชนไปสู 
สมาชกและชุมชน โดยในชวงระยะเวลาของชุดโครงการมีผูนําสหกรณเขามามีสวนรวมในการเรียนรู 
จํานวนทั้งส้ิน 137 คน 

3.4) โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป 
โครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคาแหงป ได 

กําหนดไวเปนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2  ซ่ึงอยู 
ภายใตความรับผิดชอบของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีการกําหนด 
เง่ือนไข กระบวนการสรรหา และประกาศเกียรติคุณครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2552 ซ่ึงจะเปนตวัแบบ 
ผูนําสหกรณเชิงคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณที่มีคุณคา อันจะชวยสนับสนุนในรูปขอมูลเชิง 
ประจักษ และเปนจุดคานงัดการพัฒนาการสหกรณ สูการพัฒนาเปนระบบสหกรณที่มีคุณคาตอไป
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บทที่ บทที่ 5 5 
ขอคนพบจากการวิจัยและขอเสนอสําหรับทิศทางการวิจัยในระยะตอไป ขอคนพบจากการวิจัยและขอเสนอสําหรับทิศทางการวิจัยในระยะตอไป 

บริบทการดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและ 
การคาที่เปนธรรม” ซ่ึงเปนโครงการที่ขยายผลจากชุดโครงการวิจัยดานสหกรณที่ไดรับการสนับสนุน 
อยางตอเนื่องจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จนถึงปจจุบันนั้น กอใหเกิดผลลัพธและ 
สรางผลกระทบท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ในสวนของภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ และภาควิชาการ 
ผลกระทบกลาวคือ ในสวนของภาครัฐ ภายใตการนําของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
(คพช.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) สู 
การปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “การสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อการนําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” 
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคล่ือนการพัฒนา ภายใตแผนฯ ดังกลาวทั้งส้ิน 11 หนวยงาน ซ่ึงชุด 
โครงการฯ ไดมีสวนรวมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรในรูปของโครงการวิจัยคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.5 
ของโครงการ ที่มีอยูในแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ในสวนของภาคขบวนการสหกรณ นัน้ ไดกอเกดิเปนตวั 
แบบเครือขายสหกรณที่ริเริ่มการบริหารจัดการในเชิงคุณคาไปสูการเปนระบบสหกรณที่ดําเนินงานบน 
หลักการพึ่งพาตนเอง ประโยชนสูสมาชิกและชุมชน จํานวนทั้งส้ิน 9 เครือขาย ประกอบดวยภาคสีหกรณ 
และกลุมองคกรทั้งส้ิน 303 แหง  ซ่ึงมีผูนําสหกรณและผูนํากลุม/องคกรเขามามีสวนรวมทั้งส้ิน 12,102 
คน ซ่ึงถือเปนมิติใหมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับความสามารถในการแขงขนัของสหกรณ 
ภายใตยุคโลกาภิวัฒนไดมากขึ้น ในสวนของภาควิชาการไดกอเกิดเปนเครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขาย 
นักวิจัย เครือขายผูนําสหกรณและกลุม/องคกร ซ่ึงเขามามีสวนรวมในสวนของการพัฒนาเครือขาย 
สารสนเทศดานสหกรณที่มุงเปนการพัฒนาเว็บไซด (www.cai.ku.ac.th) และวารสารฅนสหกรณซ่ึงมี 
จุดมุงหมายในการพัฒนาไปสูสังคมขอมูลขาวสารที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคขอมูลขาวสาร 
ผูนําและฝายจัดการสหกรณและการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาสหกรณในอนาคต จึงถือไดวา ไดมี 
การพัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาไปสูระบบสหกรณทีม่คีณุคาในระดบัหนึง่ 

5.1 ขอคนพบจากการวิจัย 
สถานการณจําลองที่แสดงใหเห็นในรูปที่ 5.1  นั้นชี้ใหเห็นสถานการณเชิงเปรียบเทียบ 

ระหวางสถานการณของขบวนการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบันและสถานการณจําลองในภพภูมิใหม 
(New order) ซ่ึงเปนไปตามกรอบวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 “มุงสรางระบบสหกรณ 
ที่มีคุณคา เพื่อการพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในสถานการณทั้ง 2 ดังนี้ 

สถานการณของขบวนการสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน: ขบวนการสหกรณไทยที่เปนไป 
ภายใตกรอบของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นั้นประกอบดวยสหกรณขั้นปฐม 7 ประเภท ซ่ึงมี 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรกลางระดับสูงสุด (Apex organization) มีสหกรณขั้นปฐม
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รวมทั้งส้ิน 6,869 สหกรณ มีสมาชิกสหกรณจํานวน 10 ลานคน สหกรณมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 8 แสน 
ลานบาท มีการดําเนินธุรกิจคิดเปนมูลคาปละ 1 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 จาก GDP  ของ 
ประเทศ อยางไรก็ตามพบวา สถานการณของขบวนการสหกรณไทยที่ดําเนินการมากวา 90 ป ในฐานะ 
การเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งเจาหนาที่รัฐ ผูนํา 
สหกรณ ฝายจัดการและสมาชิกสหกรณ รูสึกคุนเคยกับการไดรับการสนับสนุนจากรัฐ จึงทําใหมุมมอง 
ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานสหกรณอยูหางจากการเปนองคการพึ่งพาตนเอง ดังจะเห็นไดจากขอ 
เรียกรองของบรรดาผูนําสหกรณในปจจุบัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกรองใหมีสหกรณประเภทอิสลาม 
การเรียกรองใหมีการแกกฎหมายสหกรณ การเรียกรองขอความเปนอิสระโดยลดบทบาทของหนวยงาน 
ภาครัฐ แตยังคงรอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ การถกเถียงกันเรื่องสมาชิกสมทบ ประเด็นขอ 
เรียกรองตางๆ ที่เปนอยูในขณะนี้ยอมชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ ยงั 
ไมเขาใจในบริบทการดําเนินงานของสหกรณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง (Autonomous) และ 
บทบาทในฐานะของการเปนองคการเศรษฐกิจฐานสังคมที่ตองใหความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อ 
ประโยชนของสมาชิกและชุมชนเปนสําคัญ 

ภพภูมิใหมของการสหกรณไทย: 
ความพยายามของชุดโครงการวิจัยฯ ที่ไดโอกาสนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ 

สหกรณของรัฐภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2550-2554)  นั้น คือ “มุงสรางระบบ 
สหกรณที่มีคุณคา เพื่อการพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” นั้น อาจกลาวไดวาเปนภพภูมิใหม (New order) 
ซ่ึงการพัฒนาบริบทการสหกรณจากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันไปสูบริบทการสหกรณในภพภูมิ 
ใหม ซ่ึงมีบรรยากาศดังนี้ 

∼ คนไทยสามัคคี-พึ่งพา-รวมมือกัน 
∼ คนไทยอุดหนุนสินคาบริการสหกรณดวยความผูกพัน 
∼ คนไทยสมัครเปนสมาชิกสหกรณเพ่ิมขึ้น 
∼ คนไทยมีศรัทธาและเช่ือมั่นในสหกรณปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
∼ สหกรณยกระดับขีดความสามารถเปนที่พึ่งของสมาชิก-ชุมชน 
∼ สหกรณเขมแข็งมั่นคง มีธรรมาภิบาล 
∼ ผูนําพรอมขับเคล่ือนสหกรณตามอัตลักษณของ SHOs 
∼ ผูนําสหกรณเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (ระดับคิด-กระบวนทัศน-การประพฤติตน) 
∼นวัตกรรมCo-ops to Co-ops.(การบริหารจดัการโซอุปทานสูระบบการคาที่เปนธรรม) 
∼ การขยายโอกาสธุรกิจของสหกรณจากใน-นอกขบวนการเพิ่มสัดสวนธุรกิจตอ GDP 
∼ เกิดเครือขายธุรกิจสหกรณสูระบบการคาที่เปนธรรม 
∼ ระบบการเงินสหกรณเอ้ือตอการเขาถึงของสมาชิกและเกิดการหมุนเวียน
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กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจากสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันไปสูภพภูมิใหม: 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณภายตการนําของ คพช. ซ่ึงประกอบไปดวย 

ยุทธศาสตร 5 ประการไดแก 
∼ ยุทธศาสตรที่ 1: สงเสริมใหคนในชาติศรัทธาและเช่ือมั่นในคุณคาสหกรณและ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
∼ ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณใหมีศักยภาพและ 

ความพรอมที่จะเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณไปในทิศทาง 
ของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง 

∼ ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณใหเปนองคการที่มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 

∼ ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาระบบเครือขายความรวมมือในการเช่ือมรอยหวงโซ 
อุปทานเพื่อประโยชนสูสมาชิกและสังคมอยางเที่ยงธรรม 

∼ ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการ 
รวมมือกันระหวางสหกรณ 

ขอมูลที่ไดรับจากการขับเคล่ือนการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย ชี้ใหเห็นวาขบวนการ 
สหกรณที่เปนอยูในปจจุบันยังขาดตัวแบบผูนําสหกรณที่มีคุณคา ตัวแบบสหกรณที่มีการบริหารจัดการ 
สหกรณในเชิงคุณคา ตัวแบบเครือขายสหกรณที่มีคุณคาและระบบการเงินสหกรณ ตลอดจนขาด 
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ กรอบคิด 
และกระบวนทัศนของผูนําสหกรณและผูมีสวนเกี่ยวของที่เคยไดรับการสนับสนุนจากรัฐ จึงทําใหมิติ 
ดานบริบทสหกรณแตกตางไปจากอัตลักษณของสหกรณที่ควรจะเปน ซ่ึงเปนจุดออนที่ตองสรางการ 
เปล่ียนแปลง 

ดังนั้น การเปดพื้นที่ใหมี บรรยายกาศของการเรียนรูระหวางผูนําสหกรณการพัฒนา 
ระบบสนับสนุนใหมีการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการสหกรณเชิงคุณคา เครือขายสหกรณเชิงคณุคาและ 
พัฒนาไปสูระบบธุรกิจสหกรณในเชิงคุณคา ซ่ึงเปนแนวทางที่มีความเปนไปไดมากที่สุดของการ 
ขับเคล่ือนการพัฒนา โดยการเริ่มจากสหกรณที่ผูนําสหกรณและฝายจัดการที่มีความมุงมั่นตั้งใจกอน 
และที่สําคัญจําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศดานสหกรณ ใหเขาถึงผูนําและฝายจัดการสหกรณให 
มากที่สุด
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รูปที่ 5.1 บทวิเคราะหสําหรับทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา
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5.2 ขอเสนอสําคัญทิศทางการวิจัยในระยะตอไป 
ทิศทางการวิจัยในระยะตอไป ควรดําเนินการในรูปแบบของการสนับสนุนจากภาค 

วิชาการใหมีระบบสนับสนุนการพัฒนา สรางตัวแบบสหกรณที่มีการบริหารจัดการในเชิงคุณคา สรางตวั 
แบบเครือขายและระบบธุรกิจสหกรณที่เปนแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาดังที่ 
คาดหวังไว ซ่ึงในที่นี้ไดนําเสนอทิศทางการวิจัย ใน 3 กลุมงานวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (รูปท่ี 5.2) 

กลุมงานวิจัยเชิงพื้นที่: ประกอบดวย 
• ตัวแบบผูนําสหกรณ 
•  ตัวแบบสหกรณที่เปนอิสระพึ่งพาตนเอง 
•  ตัวแบบสหกรณที่มีคุณคานําพาประโยชนสูสมาชิกและชุมชน 
•  ตัวแบบเครือขาย 
•  ตัวแบบสหกรณรุนใหม (Young Co-ops) 
กลุมงานวิจัยที่มุงเชื่อมโยงโซอุปทาน: ประกอบดวย 
•  ตัวแบบเครือขายธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑและบริการตางๆ 
•  ตัวแบบกลุมธุรกิจสหกรณ เพื่อนําไปสูระบบการคาที่เปนะธรรม 
กลุมงานวิ จัยที่พัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสร างพื้นฐานที่ จํ า เปน : 
ประกอบดวย 
•  แนวทางพัฒนาระบบการเงินสหกรณบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน 
•  แนวทางการพัฒนาสังคมขอมูลขาวสารสหกรณ เพื่อการนําประโยชนไป 
ขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ 
•  แนวทางการรณรงคเรื่องคุณคาสหกรณแกประชาชน 
•  โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนา อาทิ ระบบฐานขอมูลสมาชิก 
•  ศูนยเรียนรูสหกรณ บนหลักการพึ่งพาตนเอง 
•  แนวทางการสรางการเรียนรูสหกรณแกเยาวชนในการพัฒนา
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รูปที่ 5.2 ระบบการวิจัยที่จําเปนในระยะตอไป
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ภาคผนวก 
Ä ภาคผนวกที่ 1 :  ตารางแสดงการประชุมของชุดโครงการ 
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Ä ภาคผนวกที่ 3 : ส่ือประชาสัมพันธของชุดโครงการ



ภาคผนวกที่ 1 
ตารางแสดงการประชุมของชุดโครงการ



ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรมของชุดโครงการ



ภาคผนวกที่ 3 
สื่อประชาสัมพันธของชุดโครงการ



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-1 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

1  28/2/51  เครือขายคุณคา 
จ.พิษณุโลก 

ประชุมหารือระหวางทีม 
วิจัยและผูประสานงาน เพื่อ 
พัฒนาโจทยวิจัยในระยะ 
ที่ 2 ภายใตชุดโครงการ 

นักวิจัย/ 
ผูประสาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

6  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

กรอบคิดในการ 
ดําเนินการโครงการ 
เครือขายคุณคา  จังหวัด 
พิษณุโลกในระยะที่ 2 

2  13/3/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือระหวางทีม 
วิจัยและผูประสานงาน 
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย 
ภายใตชุดโครงการ 

นักวิจัย/ 
ผูประสาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

9  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

กรอบคิดในการ 
ดําเนินการโครงการ 
เครือขายคุณคากระจาย 
สินคา 

3  8/3/51  เครือขายคุณคา 
ผลไม 

ประชุมหารือระหวางทีม 
วิจัยและผูประสานงาน 
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย 
ภายใตชุดโครงการ 

นักวิจัย/ 
ผูประสาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

4  โรงแรมคาริบูไฮ 
แลนด จ.จันทบุรี 

กรอบคิดและแนวทางใน 
การดําเนินการโครงการ 
เครือขายคุณคาผลไม 

4  14/3/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือแนวทาง 
ความรวมมือระหวาง 
seven eleven กับ 
โครงการสินคาชุมชน 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

8  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ชองทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑชุมชนกับ 
seven eleven 

5  1/4/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมหารือเพื่อพัฒนา 
โจทยวิจัยโครงการ 
เครือขายสหกรณนิคม 
เชิงคุณคา 

ผูวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

4  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางในการ 
ดําเนินการโครงการวิจัย 
เครือขายสหกรณนิคม 
เชิงคุณคา 

6  3/4/51  เครือขายคุณคา 
ขาวคุณธรรม 

ประชุมหารือเพื่อพัฒนา 
โจทยวิจัยในปที่ 3 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

4  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางในการ 
ดําเนินการโครงการวิจัย 
ในปที่ 3 

7  4/4/51  เครือขายคุณคา 
มันสําปะหลัง 

ประชุมหารือเพื่อพัฒนา 
โจทยวิจัย 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางในการ 
ดําเนินการโครงการวิจัย 

8  9/4/51  เครือขายคุณคา 
ผลไม 

ประชุมหารือเพื่อปรับ 
ขอเสนอโครงการและ 
สรางความเขาใจให 
ตรงกัน 

ผูวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

5  หองประชุม 
วิทยาลัย 
เทคนิค 
จ.จันทบุรี 

แนวทางในการปรับ 
ขอเสนอโครงการ/ 
กระบวนการในการ 
ดําเนินงานโครงการ 

9  10/4/51  เครือขายคุณคา 
จ.พิษณุโลก 

ประชุมหารือเพื่อปรับ 
ขอเสนอโครงการ 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

6  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

กรอบคิด/ 
กระบวนการวิจัยเพื่อ 
นําไปปรับขอเสนอ 
โครงการ/ 

10  18/4/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือแนวทาง 
ความรวมมือระหวางสว. 
สก.-ปณท. 

ผูบริหารปณท./ 
ผอ.สว.สก./ 

จนท.สถาบันฯ 

3  หองประชุม ชั้น 
2D อาคาร 
ไปรษณียไทย 
จํากัด 

แนวทางความรวมมอืใน 
การดําเนินการเครือขาย 
คุณคากระจายสินคาผาน 
Post shop ของปณท.



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-2 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

11  18/4/51  เครือขายคุณคา 
พิษณุโลก 

ประชุมเพื่อปรับขอเสนอ 
โครงการเพื่อเตรียมการ 
ดําเนินการเซ็นสัญญา 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

6  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

กรอบคิดและแผนการ 
ดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน 
และมคีวามเขาใจทีต่รงกนั 

12  30/4/51  เครือขายคุณคา 
ขาวคุณธรรม 

สงผลงานเขาประกวด 
รางวัลนวัตกรรม ป 50 

ผอ.สถาบันฯ/ 
ชาวนา 

คุณธรรม/จนท. 
สถาบันฯ 

100  หองประชุมกําพล 
อดุลยวิทย/ อาคาร 
สารนิเทศ 50 ป 
มก. 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ1 สาขา 
บริหารธุรกิจจัดการการ 
ทองเที่ยวและ 
เศรษฐศาสตร 

13  1/5/51  เครือขายคุณคา 
ขาวคุณธรรม 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อจัดทําแผนกลยทุธ 
เครือขายคุณคาขาว 
คุณธรรม 

ผูประสานงาน/ 
ผอ.ศูนยขาว 
คุณธรรม/ 
นักสงเสริม/ 
ผูเกี่ยวของ 

18  หองประชุม 
สารสนเทศ 
สหกรณ มก. 

วิสัยทัศน/ภารกิจ/ 
วัตถุประสงค /กลยทุธ 
ของเครือขายคุณคาขาว 
คุณธรรม 

14  2/5/51  ชุดโครงการการ 
ขับเคลื่อนฯ 

ประชุม Kick off ชุด 
โครงการวิจัยฯ 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

41  หองนนทรี 3 
อาคาร KU HOME 
มก. 

นักวิจัยภายใตชุด 
โครงการมีความเขาใจใน 
กรอบ/เงื่อนไขการ 
ดําเนินการวิจัย 

15  13/5/51  เครือขายคุณคา 
มันสําปะหลัง 

ประชุมหารือโจทยวิจัย 
เครือขายคุณคามัน 
สําปะหลังรวมกับนกัวิจัย 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

3  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ไดประเด็นคําถามวิจัย 
และกระบวนการวิจัยเพื่อ 
นําไปพัฒนาเปนขอ 
สเนอโครงการ 

16  13/5/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมช้ีแจงบทบาท 
หนาความรับผิดชอบ 
ของหัวหนาโครงการ/ 
ระบบการทํางานของ 
เครือขาย 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

5  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

หัวหนาโครงการเขาใจ 
บทบาทหนาที่และระบบ 
การทํางานของเครือขาย 

17  15/5/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือความ 
รวมมือในการดําเนินการ 
วิจัยระหวางสว.สก.- 
ปณท. 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน 

5  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางความรวมมอื 
ดานการวิจัยระหวางสว. 
สก.-ปณท. 

18  16/5/51  ประชุม 
คณะทํางาน 
เฉพาะกิจฯ 

ประชุมหารือแนว 
ทางการพัฒนาสหกรณ 

คณะทํางาน 
เฉพาะกิจ 

5  หองประชุม 8 
สภาที่ปรึกษาฯ 

แนวทางความรวมมอืใน 
การพัฒนาสหกรณไทย 

19  20/5/51  ชุดโครงการวิจัย  ประชุมพิจารณาขอเสนอ 
โครงการ 

รองผอ.สกว./ 
นักวิจัย/ 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

12  หองนนทรี 3 
อาคาร KU HOME 
มก. 

ความชัดเจนในประเด็น 
คําถามวิจัยและ 
กระบวนการวิจัยเพื่อ 
นําไปปรับขอเสนอ



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-3 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

20  21/5/51  ประชุมการขับ 
เคลื่อนแผนพัฒนา 
สหกรณฉบับที่ 2 
ไปสูการปฏิบัติ 

ประชุมหารือการ 
ขับเคลื่อนแผนฯ2 ไปสู 
การปฏิบัติ 

คณะทํางานการ 
ขับเคลื่อนฯ 

16  หอง 226 
กสส. 

แนวทางการขับเคลือ่น 
แผนฯ 2 

21  24/5/51  เครือขายคุณคา 
ขาวคุณธรรม 

ลงพื้นที่ตามงาน/หวาน 
เมล็ดพันธุขาวคุณธรรม 
และมอบรางวัลนวัตกรรม 
แกชาวนาคุณธรรม โดย 
ฯพณฯทานองคมนตรี 

ฯพณฯ 
องคมนตรี/ 

ผูประสานงาน/ 
ชาวนาคุณธรรม/ 
ผูเกี่ยวของ 

100  วัดปาสวนธรรมะ 
อ.ปาต้ิว 
จ.ยโสธร 

ความกาวหนาของการ 
ดําเนินการวิจัยและชวย 
สรางขวัญและกําลังให 
ชาวนาคุณธรรมมี 
กําลังใจในการสานตอ 
เจตนารมย 

22  26/5/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมหารือแนว 
ทางการพัฒนาสหกรณ 
นิคมอยางเปนระบบ 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

4  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนการดําเนินงานจัดทํา 
ฐานขอมูล/แผนแมบท 
การพัฒนาสหกรณนิคม 
และตัวแบบสหกรณ 
นิคม 4 แหง 

23  27/5/51  ประชุม 
คณะทํางาน 
เฉพาะกิจศึกษา 
การพัฒนา 
สหกรณไทย 

ประชุมหารือแนว 
ทางการพัฒนาสหกรณ 

คณะทํางาน 
เฉพาะกิจ 

12  หองประชุม 8 
อาคารพญาไท 
พลาซา 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
สําหรับการพัฒนา 
สหกรณในนามที่ปรึกษา 

24  28/5/51  การบริหารการ 
เปลี่ยนแปลง 
ภายใตแผนที่ 
กลยุทธสําหรับ 
สหกรณ 
การเกษตร 
ตนแบบ 

ประชุมติดตาม 
ประเมินผล สกก. 
ตนแบบ 4 แหง 

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

10  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ไดทราบพัฒนาการของ 
สกก.ตนแบบ 4 แหง 
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

25  3/6/51  การขับเคลื่อน 
แผนพัฒนา 
สหกรณฉบับที่ 
2 ไปสูการ 
ปฏิบัติ 

ประชุมหารืองานใน 
ยุทธศาสตรที่ 2 ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 

คณะทํางาน 
ขับเคลื่อนฯ 

10  หองประชุม 226 
กรมสงเสริม 

แผนงานและผูรับผิดชอบ 
ในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร ที่ 2 

26  5/6/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือกรอบ 
ทิศทางการดําเนินงาน 
การคัดเลือกสินคาเพื่อลง 
แคตตาล็อก 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

4  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางการคัดเลือก 
สินคาเพื่อลงแคตตาล็อก



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-4 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

27  10/6/51  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

ประชุมหารือแผนการ 
ดําเนินงานโครงการวิจัย 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ 
ผูเกี่ยวของ 

3  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนงานการดําเนินงาน 
เครือขาย/ขอสรุปการ 
แตงตั้งคณะกรรมการ 
บริหารเครือขายฯ 

28  10/6/51  ประชุม 
คณะทํางาน 
เฉพาะกิจศึกษา 
การพัฒนา 
สหกรณไทย 

ประชุมหารือแนว 
ทางการพัฒนาสหกรณ 

คณะทํางาน 
เฉพาะกิจ 

12  หองประชุม 8 
อาคารพญาไท 
พลาซา 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
สําหรับการพัฒนา 
สหกรณในนามที่ปรึกษา 

29  21/6/51  เครือขายทอง 
ชุมชนเชิง 
อนุรักษ จ.พังงา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางทีมวิจัย/กลุม 
ทองเที่ยวชุมชนฯ 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

28  หองประชุม 
สํานักงานสหกรณ 
จ.พังงา 

ติดตามความกาวหนา 
โครงการฯ ซึ่งกลุมไดมี 
การดําเนินการจัดทําแผน 
ธุรกิจ 

30  30/6/51- 
1/7/51 

เครือขาย 
พระสงฆ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางพระสงฆใน 
เครือขายพื้นที่ภาคเหนือ 

พระสงฆ/ 
ผูประสานงาน/ 

นักวิจัย 

40  ม.จุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วิทยาเขต 
เชียงใหม 

แนวคิดการพัฒนา 
สหกรณโดยเครือขาย 
พระสงฆ(พระนักพัฒนา) 

31  3/7/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมติดตามงานวิจัย  ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

6  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ทราบผลการดําเนินการ 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ครั้งที่ 1 ณ สหกรณนิคม 
สอยดาว 

32  4/7/51  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

ประชุมเตรียมการจัดเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางทีมวิจัย/สมาชิก 
เครือขาย 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

2  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ประเด็นที่ใชในการ 
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

33  7/7/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือรายละเอียด 
โครงการฯ 

หัวหนา 
โครงการ/ 
นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน 

6  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

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

34  10/7/51  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือแนว 
ทางการจัดทํา 
วารสารฅนสหกรณ 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

3  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ปรึกษาหารือรูปแบบการ 
จัดทําวารสารฅน 
สหกรณและ 
กลุมเปาหมาย



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-5 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

35  11/7/51  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมฯ 

ประชุมหารือรายละเอียด 
โครงการฯ 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

35  หองประชุมเรไร 
สถาบันอาหารฯ 

แผนกลยุทธเครือขาย 
คุณคาขาวหอมมะลิฯ 

36  14/7/51  เครือขายคุณคา 
ยางพารา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อพัฒนาโจทยวิจัย 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

7  หอง Information 
Center 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

ไดขอมูลเพื่อนําไปใช 
พัฒนาเปนขอเสนอ 
โครงการ 

37  21/7/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมหารือแผนปฏิบัติ 
การวิจัยโครงการ 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

5  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนปฏิบัตกิารเพื่อการ 
เตรียมการลงพื้นที่จัดทํา 
แผนกลยุทธสหกรณ 
ตนแบบ 4 แหง 

38  25/7/51  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือเพื่อวาง 
แผนการดําเนินการจัดทํา 
วารสารฅนสหกรณ 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนการดําเนินการจัดทํา 
วารสารฅนสหกรณ 

39  4/8/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

นักวิจัยขอคําแนะนํา 
ผูประสานงานสําหรับ 
การเตรียมการจัดทําแผน 
กลยุทธสหกรณตนแบบ 
4 แหง 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

9  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

มีแนวทางที่ชัดเจนใน 
การเตรียมการลงพื้นที่ 
จัดทําแผนกลยุทธของ 
สหกรณตนแบบ 4 แหง 

40  4/8/51  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมคณะทํางานฯเพื่อ 
ติดตามความกาวหนา 
การจัดทําวารสารฅนส 
หกรณ 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

4  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

- ทราบความกาวหนา 
การจัดทําวารสาร ฉบับ 
ปฐมฤกษที่จะออกใน 
เดือนกันยายน 51 

41  7/8/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือเพื่อ 
พิจารณารูปแบบสินคา 
เพื่อลงแคตตาล็อกสินคา 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

2  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ไดรูปแบบสินคาสําหรบั 
ลงแคตตาลอ็กสนิคา ทีจ่ะ 
จัดจําหนายทางไปรณีย 

42  9/8/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อจัดทําแผนกลยทุธ 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

13  หองประชุม 
สหกรณนิคม 
วิภาวดี จํากัด 
จ.สุราษฎรธานี 

แผนกลยุทธสหกรณ 
นิคมวิภาวดี จก. 

43  16/8/51- 
17/8/51 

เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อจัดทําแผนกลยทุธ 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

35  ศูนยพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต อ.วังน้ําเขียว 
นครราชสีมา 

- แผนกลยุทธเครือขาย 
- ระเบียบ/ขอบังคับ 
เครือขาย 

- โครงสรางการ 
บริหารงานเครือขาย 

- แผนการดําเนินงาน 
เครือขาย



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-6 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

44  22/8/51  โครงการการ 
จัดการความรู 
และพัฒนา 
ฐานขอมูลแบบ 
มีสวนรวมเพื่อ 
ขับเคลื่อนแผน 
แมบทการเงิน 

เขารวมเวทีนําเสนอแผน 
แมบทการเงินรากฐาน 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ/ 
ผูที่สนใจ 

10  สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

แนวทางการพัฒนา 
ฐานขอมูลเพื่อใชในการ 
ขับเคลื่อนแผนแมบท 
การเงินฐานราก 

45  23/8/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อจัดทําแผนกลยทุธ 
สหกรณนิคมดอนตาล 
สอง จํากัด 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

20  หองประชุม 
สหกรณนิคมดอน 
ตาลสอง จํากัด 
จ.มุกดาหาร 

แผนกลยุทธสหกรณ 
นิคมดอนตาลสอง จํากัด 

46  27/8/51  เครือขายคุณคา 
ยางพารา 

ประชุมปรับขอเสนอ 
โครงการ 

หัวหนาทีมวิจัย/ 
ผูประสานงาน 

2  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ไดขอเสนอโครงการที่มี 
กรอบคิดการวิจัยชัดเจน 

47  8/9/51  เครือขายกํานัน 
ผูใหญบาน 
จ.จันทบุรี 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ชมรมกํานัน 
ผูใหญบาน จ. 
จันทบุรี 

45  หอประชุมที่วาการ 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จ.จันทบุรี 

แผนการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาหมูบานเชิงคุณคา 

48  11/9/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือเพื่อการ 
เตรียมการการจัดสัมมนา 
วิชาการ 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

3  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางการจัดสัมมนา 
วิชาการวันครบรอบ 
สถาปนาสถาบันฯ 

49  11/9/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมหารือผลการจัด 
ทําแผนกลยทุธและแนว 
ทางการเขียนรายงานวิจัย 

ผูประสานงาน/ 
หัวหนาทีมวิจัย 

5  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ไดแนวทางการเขียน 
รายงานวิจัย 

50  15/9/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

การประชุมทําแผน 
แมบทการทํางาน 
สหกรณนิคม 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

20  หอง 601 ชั้น 6 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

แนวทางการจัดทําแผน 
แมบทการพัฒนา 
สหกรณนิคม 

51  16/9/51  เครือขาย 
สถาบันฯ 

การจัดเวทีเสวนาวิชาการ 
“ชวนกันคิดเรื่องนํา 
คุณคาในการพัฒนา 
สหกรณ” 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

400  หองสุธรรม มก.  รณรงคการนําคุณคาไป 
ใชในการพัฒนาสหกรณ/ 
การเปดตัววารสารฅน 
สหกรณ 

52  17/9/51  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมฯ 

การประชุมหารือรวมกับ 
seven eleven 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

10  หองประชุม 
สารสนเทศ อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางการปฏบิัติ 
สําหรับการนําขาวเกิด 
บุญจําหนายใน seven 
eleven 

53  17/9/51  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

ประชุมหารือการ 
จําหนายขาวหอมมะลิกับ 
seven eleven 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

13  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

กรอบแนวทางการ 
ดําเนินงานรวมกับ seven 
eleven



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-7 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

54  19/9/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือเพื่อหาชอง 
ทางการจําหนายสินคา 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

2  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ชองทางการจําหนาย 
สินคา 

55  24/9/51  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือเพื่อการ 
ประชาสัมพันธและการ 
กระจายวารสารฅน 
สหกรณ 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

6  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

แผนการดําเนินงานการ 
ประชาสัมพันธและการ 
กระจายวารสารฅน 
สหกรณฉบับปฐมฤกษ 

56  25/9/51  การเชื่อมโยง 
เครือขาย 

ประชุมหารือแนวทาง 
บริหารจัดการเชื้อเพลิง 
ชีวมวลเพ่ือใชเปน 
พลังงานทดแทน 

ผูเกี่ยวของใน 
ขบวนการ 

10  หอง มพส. ชั้น 14 
อาคารศรีอยุธยา 
ราชเทวี กทม. 

แนวทางการสราง 
เครือขายสหกรณ 
การเกษตรภายใต 
แผนงานการบริหาร 
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวล 

57  26/9/51  การขับเคลื่อน 
แผนแมบท 
การเงินระดับ 
รากฐาน 

ประชุมหารือเพื่อ 
ขับเคลื่อนแผนแมบท 
การเงินระดับรากฐาน 

คณะทํางาน  60  หอง 301 ชั้น 3 
สํานักงาน 

เศรษฐกิจการคลัง 

แผนการขับเคลื่อนแผน 
แมบทการเงินระดับ 
รากฐาน 

58  1/10/51  ประชุมวารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือการจัดทํา 
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ 
ที่ 2 

คณะทํางาน 
วารสารฯ 

6  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

แผนการดําเนินงานจัดทํา 
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ 
ที่ 2 

59  2/10/51  การขับเคลื่อน 
แผนฯ 2 

ประชุมหารือเพื่อการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
ภายใตแผนฯ2 

คพช.  50  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 

การติดตามการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การพัฒนาการสหกรณ 
ภายใตแผนฯ 2 

60  3/10/51  เครือขาย 
ผูทรงคณุวุฒิ 

ประชุมหารือแผนงาน 
ภายใตภารกิจของสว. 
สก. 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒิ 

14  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน 
ภายใตภารกิจของ 
สถาบันจากคําแนะนํา 
ของผูทรงคุณวุฒิ 

61  6/10/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการจัดทํา 
แคคตาล็อกสินคา 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

9  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

รูปแบบแคตตาล็อก 
สินคา 

62  8/10/51- 
9/10/51 

เสนอรายงาน 
ความกาวหนา 
ของชุดโครงการ 
วิจัย 

นําเสนอรายงาน 
ความกาวหนา 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒิ/ 
นักวิจัย/ 
ผูเกี่ยวของ 

62  หองพันธุมดิษย 
มณฑล อาคาร  KU 
HOME มก. 

ขอเสนอแนะจาก 
ผูทรงคณุวุฒิสําหรับการ 
ปรับแกไขรายงานวิจัย 
และแผนการดําเนินการ 
วิจัยในระยะ 6 เดือนหลัง 

63  15/10/5 
1 

เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมหารือการทําแผน 
แมบท 

นักวิจัย/ 
ผู ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

7  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางการจัดทําแผน 
แมบทสหกรณนิคม



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-8 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

64  30/10/5 
1 

เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒ/ิ 

นักวิจัย 

20  อ.โปงน้ํารอย 
จ.จันทบุรี 

แผนกลยุทธสหกรณ 
นิคมโปงน้ํารอน 

65  31/10/5 
1 

เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการ 
ดําเนินการกระเชา 
ของขวัญปใหม 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
ผจก.ชรสท. 

5  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนงานการดําเนินงาน 
การดําเนินการกระเชา 
ของขวัญปใหม 

66  6/11/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

หารือการจัดทําการด 
อวยพร 

นักวิจัย/ 
ผูประสานงาน/ 
รองผจก.โรง 
พิมพ ชสท. 

8  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนการจัดทําการดอวย 
พรและหารือคาใชจาย 

67  7/11/51  เครือขาย 
สหกรณนิคมเชิง 
คุณคา 

ประชุมหารือการจัดทํา 
แผนแมบท 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒ/ิ 

นักวิจัย 

หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

รางแผนแมบทสหกรณ 
นิคม 

68  7/11/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือเพื่อ 
เตรียมการการจัดประชุม 
คัดเลือกสินคราชุมชน 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒ/ิ 

นักวิจัย 

4  หอง 204 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ประเภทของกลุมสินคา 
ชุมชนที่เชิญมาคัดเลือก 
สินคา 

69  12/11/5 
1 

เครือขายคุณคา 
ยางพารา 

การพิจารณาขอเสนอ 
โครงการวิจัย 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒ/ิ 

นักวิจัย 

16  หองประชุม 1 ชั้น 
14 สกว. 

ทบทวนคําถามวิจัย 
วัตถุประสงคและ 
ผลลัพธ 

70  14/11/5 
1 

เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

การคัดเลือกสินคาชุมชน  นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
สหกรณภาค 
ประชาชน/กลุม 
ผูผลิตสินคา 
ชุมชน 

50  หอง 601 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

สินคาชุมชนที่คัดเลือก 
เพื่อลงแคตตาล็อกของ 
เครือขายคุณคากระจาย 
สินคา 

71  14/11/5 
1 

เครือขายขาว 
หอมมะลิฯ 

ประชุมกรรมการบริหาร 
เครือขาย ครั้งที่ 3 

ผูประสานงาน/ 
ผูทรงคณุวุฒ/ิ 
คณะกรรมการ 
บริหารฯ 

10  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

เงื่อนไขการประกวด 
Logo ขาวเกิดบุญและ 
ตราสัญลักษณเครือขาย/ 
แนวการจัดทําขอมลูการ 
ผลิต/การแกไขระเบียบ- 
ขอบังคับ 

72  19/11/5 
1- 

20/11/5 
1 

เครือขายคุณคา 
จ.พิษณุโลก 

ติดตามงานวิจัยในพ้ืนที่  ทีมประสานงาน 
กลาง / นักวิจัย 

27  กองทุนหมูบาน 
ม.4 ตําบลวังนก 
แอน พิษณุโลก 

ความกาวหนาในการ 
ดําเนินการวิจัยกลาง



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-9 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

73  25/11/5 
1 

เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการ 
ดําเนินการสําหรับสินคา 
ที่ไดรับการคัดเลือก 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

มอบหมายใหคุณดวง 
ทิพยจัดทําแคตตาล็อก 
เพื่อลงลงวารสารฅน 
สหกรณ 

74  4/12/51  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการจัดทํา 
แค็ตตาล็อกสินคา 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แนวทางในการจัดทํา 
แค็ตตาล็อก 

75  8/12/51  เครือขายขาว 
คุณธรรม 

ประชุมหารือเพื่อเตรียม 
ความพรอมในการจัด 
นิทรรศการขาวคุณธรรม 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

6  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนการดําเนินการใน 
การจัดนิทรรศการและ 
ความรับผิดชอบ 

76  9/12/51  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

พิจารณาตราสัญลักษณ 
เกิดบุญ 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

10  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ผลการตัดสินตรา 
สัญลักษณเครือขาย 
และโลโกขาวเกิดบุญ 

77  11/12/5 
1 

เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการ 
คัดเลือกสินคาลงแคต 
ตาล็อกและรูปแบบของ 
แคตตาล็อก 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

6  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

รูปแบบแคตาล็อกและ 
สินคาที่คัดเลือกลง 
แคตตาล็อก 

78  16/12/5 
1 

เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

พิจารณาตราสัญลักษณ 
เกิดบุญ 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 9 

9  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ตัดสินตราสัญลักษณและ 
ประกาศผูไดรับรางวัล 

79  18/12/5 
1 

เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการจัดเคา 
เตอรกาแฟกับปณท. 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

5  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

หาแนวทางการจัดเคาเตอร 
กาแฟชุมพรตามแหลง 
ทองเที่ยว เพื่อสรางแบรนด 

80  23/12/5 
1 

เครือขายขาว 
หอมมะลิฯ 

ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารเครือขายฯ 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ผูที่ 
เกี่ยวของ 

23  หอง 601 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

มีมติใหสหกรณที่ไมไดมี 
สวนรวมในการเขารวม 
ประชุมออกจากสมาชิก 
เครือขาย 

81  25/12/5 
1 

วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมจัดเตรียมการ 
จัดทําวารสาร ฉ.3 

คณะทํางาน 
วารสาร 

6  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

Outline วารสาร ฉบับที่ 
3 

82  29/12/5 
1 

วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือการจัดทํา 
วารสาร ฉ.3 

คณะทํางาน 
วารสาร 

6  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ความกาวหนาในการ 
จัดทําวารสาร ฉบับที3่ 

83  7/1/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือการจัดทํา 
วารสาร ฉ.3 

คณะทํางาน 
วารสาร 

4  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

การมอบหมายใหติดตาม 
บทความ หาเปาหมาย 
สมาชิก 

84  7/1/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมติดตามความ 
คืบหนาวารสารฉบับที่ 3 

คณะทํางาน 
วารสาร 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

การติดตามบทความ/ 
การเพิ่มเปาหมายสมาชิก



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-10 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

85  13/1/52  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือเตรียมแคต 
ตาล็อกสินคากับปณท. 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ผูที่ 
เกี่ยวของ 

6  หอง 212 อาคาร 
วิจยและพัฒนา 

การวางระบบการสั่งซือ้ 
ใหปณท.รายงาน 
ความกาวหนา และวาง 
รูปแบบสินคา 

86  14/1/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมติดตาม 
ความกาวหนาการจัดทํา 
วารสาร 

คณะทํางาน 
วารสาร 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ความกาวหนาในการ 
ติดตามบทความและการ 
ปรับปรงุแกไขบทความ 

87  16/1/52  เครือขายคุณคา 
จ.พิษณุโลก 

การประชุมติดตามงาน วิจัย 
ในพื้นที่ 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ผูที่ 
เกี่ยวของ 

100  หองวรยา 
โรงแรมไพลิน 
จ.พิษณุโลก 

การการเรียนรูการสราง 
เครือขายเขมแข็งจาก 
ตัวอยาง เครือขายขาว 
คุณธรรมและขาวหอมมะลิ 

88  20/1/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมเพื่อติดตาม 
ความกาวหนาในการ 
จัดทําวารสาร 

คณะทํางาน 
วารสาร 

5  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

ควมกาวหนาในการ 
ติดตามบทความวารสาร 
ฉบับที่ 3 

89  21/1/52  เครือขาย 
ผูทรงคณุวุฒิ 

ประชุมหารือการจัดทํา 
โครงการประกาศเกียรติ 
คุณนักสหกรณ/สหกรณ 
ที่มีคุณคา 

ผูทรงคณุวุฒิ/ 
ผูที่เกี่ยวของ 

6  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

หลักการและแบบปฏิบัติ 
ในการประกาศเกียรติคุณ 

90  22/1/52  แนวทางความ 
รวมมือระหวาง 
สถาบันฯกับ 
ชสอ. 

การหารือแนวทางความ 
รวมมือระหวางสถาบันฯ 
กับ ชสอ. 

ผอ.สถาบันฯ 
คณะกรรมการช 
สอ./ผูเกี่ยวของ 

6  หอง 212อาคารวิจัย 
และพัฒนา 

การตออายุ MOUโครงการ 
ผูตรวจสอบฯและMOU 
ทางวิชาการใหม 
ระหวางชสอ.-สว.สก. 

91  3/2/52  เครือขาย 
กระจายสินคา 

หารือการจําหนายขาว 
คุณธรรมผานไปรษณีย 
ไทย 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ผูที่ 
เกี่ยวของ 

5  บูทจําหนายขาว 
คุณธรรม งาน 
เกษตร 

ชองทางการจําหนายขาว 
คุณธรรมผานไปรษณีย 
ในเขตกรุงเทพฯและ 
ปริมณฑล 

92  11/2/52  แนวทางความ 
รวมมือระหวาง 
สถาบันกับ 
ชสอ. 

การหารือแนวทางความ 
รวมมือระหวางสถาบันฯ 
กับ ชสอ. 

ผอ.สถาบันฯ 
คณะกรรมการ 
ชสอ./เกี่ยวของ 

12  ชุมนุมสหกรณออม 
ทรัพยแหงประเทศ 
ไทย 

ราง MOU ทางวิชาการ 
ระหวางชสอ.-สว.สก. 

93  12/2/52  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

การประชุมหารือเรือ่งการ 
ตลาดระหวางคณะกรรม 
การบริหารเครือขายฯ 
กับฝายจัดซื้อซีพี 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ 

ผูที่เกี่ยวของ 

13  หอง 401 ชั้น 4 
อาคารซีพี ทาว 
เวอร 

ขอตกลงเบื้องตนในการ 
รับซื้อขาวจากเครือขาย 
เปนวัตถุดิบของขาว 
กลองและการสรางแบ 
รนดขาวเกิดบุญขนาด 
0.5 กก.



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-11 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

94  13/2/52  เครือขายคุณคา 
จ.พิษณุโลก 

ประชุมทบทวนแผนการ 
ดําเนินการวิจัย 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

9  หอง 214 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

แผนการขยายเวลา 6 
เดือน 

95  19/2/52  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือเรื่องการลง 
รายละเอียดสินคาในโ 
บชัวรสินคา 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ผูที่ 
เกี่ยวของ 

6  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

โบชัวรสินคา 15 รายการ 
และรายละเอียด 
มาตรฐานสินคา 

96  19/2/52  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

ประชุมหารือการทํา 
ธุรกิจกับ seven eleven 

คณะกรรมการ 
บริหารเครือขาย 

8  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการเห็นดวย 
กับการทําธุรกิจกบั seven 
eleven 

97  20/2/52  เครือขายคุณคา 
กาแฟ 

ประชุมนําเสนอหลักการ 
การดําเนินการ 
โครงการวิจัยเครือขาย 
คุณคากาแฟชุมพร 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย/ผูที่ 
เกี่ยวของ 

6  ชั้น 14 สํานักงาน 
สกว. 

มอบหมายใหดําเนินการ 
จัดทําขอเสนอโครงการ 
เพื่อนําเสนอ 

98  23/2/52  โครงการรณรงค 
สมาชิกวารสาร 
ฅนสหกรณ 

เขารวมจัดนิทรรศการ 
งานวันสหกรณ 

ผอ./จนท. 
สถาบันฯ 

600  โรงแรมแอมบาส 
ซาเดอร จอมเทียน 
ซิตี้ พัทยา 

สมาชิกวารสารฅน 
สหกรณ จํานวน 32 ราย 

99  25/2/52  ประชุมการ 
เชื่อมโยง 
เครือขายกับ 
อบจ.ยโสธร 

หารือการเชื่อมโยง 
เครือขายกับอบจ.ยโสธร 

ผูประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

7  หองประชุม 
องคการบริหาร 
สวนจังหวัดยโสธร 

แนวทางการเชื่อมโยง 
เครือขายกับอบจ.ยโสธร 

100  27/2/52  โครงการ 
ประสานงาน 
กลาง 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางผูประสานงาน 
และนักวิจัย 

ผูประสานงาน/ 
นักวิจัย 

33  หอง 601 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

การแลกเปลี่ยนความรู 
ระหวางทีมวิจัย และ 
เตรียมความพรอมในการ 
จัดทํารางรายงานฉบับ 
สมบูรณและรายงาน 
ความกาวหนา 

101  1/3/52  เครือขายคุณคา 
ขาวหอมมะลิฯ 

ประชุมหารือเพื่อหา 
ความรวมมือในเรื่อง 
ตนทุน-คาใชจายในการ 
ทําธุรกิจกับ seven 
eleven 

สมาชิกเครือขาย 
ที่มีโรงสี 

13  สหกรณ 
การเกษตรพิมาย 

สมาชิกที่มีเครือขายมี 
ขอตกลงชวยกันออก 
คาใชจายโรงสีละ 
100,000 บาท 

102  3/3/52- 
4/3/52 

เครือขายคุณคา 
ยางพารา 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ระหวางนักวิจัย-สมาชิก 
สหกรณผูปลูกยาง 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

25  สกก.ยานตาขาว จ. 
ตรัง 

สรางความเขาใจเรื่องการ 
ดําเนินการโครงการวิจัย 
ระหวางสหกรณ- 
นักวิจัย-สมาชิกสหกรณ 
ผูปลูกยาง



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-12 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

103  5/3/52  โครงการ 
สัมมนา 
กฎหมาย 
สหกรณที่พึง 
ประสงค 

ประชุมหารือเกี่ยวกับ 
ประเด็นสัมมนากฎหมาย 
สหกรณที่พึงประสงค 

ผูนําขบวนการ 
สหกรณ/นัก 
สหกรณ/ 
ผูเกี่ยวของ 

80  หองประชุม กสส.  ขอสรุปกฎหมายสหกรณ 
ที่พึงประสงค 

104  6/3/52  เครือขายสตรี 
สหกรณ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สตรีสหกรณ 

สตรีสหกรณ/ 
ผูเกี่ยวของ 

9  ศูนยสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

แนวทางในการ 
ดําเนินการเครือขายสตรี 
สหกรณ 

105  7/3/52  เครือขายผูนํา 
สหกรณ 

อบรมหลักสูตรการ 
บริหารจัดการเชิงคุณคา 
แกผูนําสหกรณ 

ผูนําสหกรณ/ 
ผูที่เกี่ยวของ 

16  หอง 601 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

หลักสูตรอบรมที่ไดรับ 
การยอมรับ/ผูนําผานการ 
อบรมและเปนสมาชิก 
เครือขาย จํานวน 16 คน 

106  9/3/52  ประชุมสรุปเวที 
กฎหมาย 
สหกรณที่พึง 
ประสงค 

ประชุมสรุปการจัดเวที 
กฎหมายสหกรณที่พึง 
ประสงค 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

9  หองประชุม 3401 
อาคารรัฐสภา 

ขอสรุปจากการระดม 
ความคิดเห็นในเวที 
กฎหมายสหกรณที่พึง 
ประสงค 

107  10/3/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือการจัดทํา 
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ 
ที่ 4 

คณะทํางาน  9  อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

Concept ของวารสาร 
ฉบับที่ 4 

108  11/3/52  การสัมมนา 
กฎหมาย 
สหกรณที่พึง 
ประสงค 

วิทยากรและเขารวม 
โครงการสัมมนา เรื่อง 
“กฎหมายที่พึงประสงค” 

คณะกรรมการ/ 
วิทยากร 

หมายเลข 209 ชั้น 
2 อาคารรัฐสภา 

ใหกรอบแนวคิดเร่ือง 
กฎหมายสหกรณที่พึง 
ประสงค 

109  24/3/52  ประชุมคณะอนุ 
คณะกรรมาธิกา 
รวิสามัญ 
พิจารณา 

การประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาโครงสรางฯ 
องคประกอบ และอํานาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการ 
การพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาติ 

คณะอนุ 
กรรมาธิการ 
และทีป่รึกษา 

หมายเลข 3401 ชั้น 
2 อาคารรัฐสภา 

ขอเสนอสําหรับการปรับ 
โครงสราง คพช. 

110  25/3/52- 
26/3/52 

ชุดโครงการการ 
ขับเคลื่อนฯ 

นําเสนอรายงานฉบับ 
สมบูรณและรายงาน 
ความกาวหนา 

นักวิจัย/ 
ผูทรงคณุวุฒิ/ 
ผูประสานงาน 

60  หอง 601 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

Comment จาก 
ผูทรงคณุวุฒิเพื่อ 
ปรับปรงุรายงานให 
สมบูรณ



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-13 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

111  27/3/52  ประชุมคณะอนุ 
กรรมาธิการการ 
สหกรณและ 
องคกรเกษตรกร 

หมายเลข 3401 ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา 

คณะอนุ 
กรรมาธิการ 
และทีป่รึกษา 

หมายเลข 3401 ชั้น 
2 อาคารรัฐสภา 

การแตงตั้งตณะทํางาน 
สําหรับขอเสนอขอเสนอ 
สหกรณเปนวาระ 
แหงชาติ 

112  30/3/52- 
5/4/52 

โครงการอบรม 
ผูตรวจสอบ 
กิจการสอ.อยาง 
ผูชํานาญการ 

หลักสูตรจัดฝกอบรม 
ผูตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ 

ผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ 
ออมทรัพย 
ทั่วประเทศ 

68  หองพุทธชาด ช้ัน 3 
KU HOME มก. 

ผูเขารวมการอบรม 
จํานวน 60 คน 

113  31/5/52  ประชุม 
คณะอนุกรรมกา 
รสงเสริมและ 
สนับสนุนการ 
ขยายธุรกิจของ 
สหกรณ 

หมายเลข 3401 ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา 

คณะอนุ 
กรรมาธิการ 
และทีป่รึกษา 

ขอเสนอเรื่องการขยาย 
ธุรกิจสหกรณ มาตร 62 

114  3/4/52  โครงการผู 
ตรวจสอบ 
กิจการคุณภาพ 

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

รมต./ผูนําใน 
ขบวนการ 
สหกรณ/ 

อธิการบดี มก./ 
ผอ.สว.สก. 

200  หองชัยพฤกษ ช้ัน 
3 KU HOME มก. 

การขยายผลโครงการผู 
ตรวจสอบกจิการ 
สหกรณออมทรัพยอยาง 
ผูชํานาญการ 

115  8/4/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือการจัดทํา 
วารสาร ฉบับที่ 4 

คณะทํางาน 
วารสาร 

5  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

Outline วารสารฉบับที่ 4 
แกไขหัวขอและผูเขียน 
คอลัมนนิสต 

116  20/4/52  ประชุมรวมกับ 
สสท. 

ประชุมหารือโครงการ 
ความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวางสสท.-สว.สก. 

คณะกรรมการ 
สสท./ผอ.สว. 

สก. 

10  หองประชุม สสท.  แนวทางความรวมมอื 
ทางวิชาการระหวาง 
สสท.-สว.สก. 

117  21/4/52  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือการ 
จําหนายสินคาทาง 
ไปรษณีย 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน 

5  หองประชุม 
สารสนเทศ  มก. 

แนวทางการจําหนาย 
สินคาผานไปรษณีย 

118  22/4/52  ชุดโครงการการ 
ขับเคลื่อนการ 
พัฒนาสหกรณ 
และการคาที่ 
เปนธรรม 

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ 
พัฒนากรอบคิดสําหรับ 
โจทยวิจัยของชุด 
โครงการฯภายใต 
ปงบประมาณ 2552 

ผูทรงคณุวุฒิ/ผู 
ประสานงาน/ผู 
ที่เกี่ยวของ 

16  สกว. ชั้น 14 อาคาร 
เอส เอ็ม ทาวเอร 

แนวทางการดําเนินการ 
วิจัยที่สถาบันฯทําอยูเปน 
สิ่งที่ควรดําเนินการ 
ตอไปเพื่อสรางความ 
แตกตางในขบวนการ 
สหกรณ



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-14 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

119  23/4/52  วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมหารือ  คณะผูจัดทํา 
วารสาร 

4  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

- เปลี่ยนโรงพิมพที่ 
รับผิดชอบเรื่องการพิมพ 
วารสาร ฅนสหกรณ คือ 
โรงพิมพบานานา 
กราฟค 
- ความกาวหนาคอลัมภ 
เนื้อหาวารสาร 
- การหาสปอนเซอร / 
การรณรงคสมาชิก 
- การพัฒนา website 

120  24/4/52  เครือขายคุณคา 
กระจายสินคา 

ประชุมหารือรวมกับทาง 
ปณท. 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูที่เกี่ยวของ 

3  หอง อาคารวิจัย 
และพัฒนา 

ขอสรุปของสินคาที่ 
ดําเนินการรวมกับ 
โครงการไปรษณีย 

121  27/4/52  ประชุม 
คณะกรรมการ 
สหกรณ 
แหงชาติ ครั้งที่ 
2/2552 

การประชุม กพ.6  คณะอนุ 
กรรมาธิการ 
และทีป่รึกษา 

หองประชุมสํานัก 
พัฒนาระบบการ 
บริหารการจัดการ 
สหกรณ ช้ัน 1 กรม 
สงเสริมสหกรณ 

มีการแตงตั้งคณะทํางาน 
ผลักดันการขับเคลือ่น 
แผนปฏิบัตงิานภายใต 
แผน 2 

122  1/05/52  โครงการผูตรวจ 
สอบกิจการ 
สหกรณอยาง 
ผูชํานาญการ 

ประชุมสรุปประเมินการ 
จัดอบรมผูตรวจสอบ 
กิจการสหกรณออม 
ทรัพยอยางผูชํานาญการ 
รุนที่ 5 

คณะทํางาน/ 
ผูเกี่ยวของ 

8  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

มีการปรับระยะเวลาการ 
จัดฝกอบรม จาก 7 วัน 
เหลือ 6 วัน และเปลี่ยน 
เวลาอบรมเปน 9.00- 
18.00 น. ทุกวัน 

123  1/05/52  โครงการรางวัล 
สหกรณที่มี 
คุณคาและผูนํา 
สหกรณที่มี 
คุณคา 

ประชาหารือเพื่อจัดทํา 
ตัวชี้วัดของโครงการ 

ผูทรงคณุวุฒิ  8  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

ตัวชี้วัดการประกาศ 
เกียรติคุณนักสหกรณ/ 
สหกรณที่มีคุณคา 

124  1/05/52  เครือขาย 
สารสนเทศ 
สหกรณ 

สัมภาษณ คุณธีรพงษ 
ตั้งธีระสุนันทหัวขอ 
มุมมองของนักบริหาร 
มืออาชีพตอการบริหาร 
จัดการสหกรณ 

ผูใหสัมภาษณ/ 
คณะทํางาน 

2  หอง 212 อาคาร 
วิจัยและพัฒนา 

บทสัมภาษณเพื่อลง 
วารสาร ฉบับที่ 4 

125  6/05/52  โครงการ 
เครือขายคุณคา 
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือเกี่ยวกับการ 
ดําเนินโครงการ 

นักวิจัย/ผู 
ประสานงาน/ 
ผูที่เกี่ยวของ 

8  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

ทําความเขาใจการ 
ดําเนินการโครงการ 
รวมกันและจัดทํา 
แผนการดําเนินการวิจัย



ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม  1-15 

ตารางกิจกรรมโครงการประสานงาน 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี  ว.ด.ป.  โครงการ  กิจกรรม  กลุม 

เปาหมาย 
จํานวน 
ผูเขารวม  สถานท่ี  ผลลัพธ 

126  6/05/52  เครือขาย 
สารสนเทศ 
สหกรณ 

สัมภาษณ รมช.ชาติชาย 
พุคยาภรณ 

รมช.ชาติชาย 
พุคยาภรณ 

4  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 

บทสัมภาษณเพื่อลง 
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ 
ที่ 4 

127  15/05/5 
2 

วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมเพื่อติดตาม 
ความกาวหนาการจัดทํา 
วารสาร ฉบับที่ 4 

คณะทํางาน  6  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

กําหนดระยะการสงงาน 
และรายงานการทํางาน 
ระหวางสถาบันฯ- 
โรงพิพม 

128  20/05/5 
2 

วารสาร 
ฅนสหกรณ 

ประชุมปดเลมวารสาร 
ฉบับที่ 4 

คณะทํางาน  6  หองสารสนเทศ 
อาคารวิจัยและ 
พัฒนา 

ปกวารสาร/บทความ 
พรอมจัดสงพิมพและมี 
การปรับแกไขบาง 
คอลัมน 

129  21/5/52  ประชุม 
คณะทํางาน 
พิจารณาศึกษา 
และผลักดันให 
สหกรณเปน 
วาระแหงชาติ 
ในคณะอนุ 
กรรมาธิการ 
สหกรณและ 
องคกรเกษตรกร 

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

คณะทํางาน 
พิจารณาศึกษา 
และผลักดันให 
สหกรณเปน 
วาระแหงชาติ 
จํานวน 20 ทาน 

20  หองประชุมคณะ 
กรรมาธิ  การ 
หมายเลข 302 
อาคารรัฐสภา 2 

แตงตั้งคณะทํางานฯ 
พิจารณาประเด็นที่จะ 
ผลักดันใหสหกรณเปน 
วาระแหงชาติ 
- และไดแตงตั้ง ศ.พิเศษ 
ดร.อาบ นคะจัด 
ตําแหนงประธาน คุณสุร 
ศักดิ์ นาคสวัสดิ์ เปนรอง 
ประธาน และดร.ไพศาล 
จันทรังษี ตําแหนง 
เลขานุการ 

130  25/5/52  โครงการอบรม 
สหกรณ 
การเกษตรบาน 
คาย จังหวัด 
ระยอง 

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

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

73  สหกรณการเกษตร 
บานคาย จังหวัด 
ระยอง 

การปรับกรอบคิด 
กระบวนการพัฒนา 
สหกรณเชิงคุณคาแกผูนํา 
สหกรณ จํานวน 67 คน 
แนวทางความรวมมอืใน 
การพัฒนาสหกรณเชิง 
คุณคาระหวาง สกก. 
บานคาย และ สว.สก.
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดพิษณุโลก 

ประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและผูประสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยในระยะที่ 2 ภายใตชดุโครงการ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ  2551 ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

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

ติดตามงานวิจัยในพื้นที่ 
วันที่ 19 พฤศจิกายน  2551 ณ หองประชุมกองทนุหมูบาน ม.4 ตําบลวงันกแอน  จ.พิษณุโลก
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การประชุมติดตามงานวิจัยในพื้นที่ 
วันที่ 16 มกราคม 2552 ณ หองวรญา โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ประชุมทบทวนแผนการดําเนินการวิจัย 
วันที่ 13 กุมภาพนัธ 2552 ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การประชุมติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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โครงการวิจัยเครือขายสหกรณนิคมเชิงคุณคา 

ประชุมหารือระหวางทีมวิจัย ที่ปรึกษา และผูประสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย 
วันที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ประชุมหารือระหวางทีมวิจัย ผูอํานวยการนิคมสหกรณ 4 ตัวแบบของสหกรณนิคมเชิงคุณคา 
และผูประสานงาน เพือ่พัฒนาโจทยวิจัย 

วันที่ 18 มิถุนายน 2551 ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบนัวิชาการดานสหกรณ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมวภิาวดี จํากดั 
วันที่ 9 สิงหาคม 2551 ณ หองประชุม สหกรณนิคมวิภาวด ีจํากัด
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อจัดทําแผนกลยุทธสหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด 
วันที่ 23 สิงหาคม 2551 ณ หองประชุมสหกรณนิคมดอนตาลสอง จํากัด อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 

ประชุมหารือการวางกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทพฒันาสหกรณนิคม 
วันที่ 15 กันยายน 2551 ณ หอง 601 ชัน้ 6 อาคารวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

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

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนดําเนินงานในฤดกูารผลิต ป 2551 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ.ศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบนัวิชาการดานสหกรณ 

ฯพณฯทานองคมนตรี เปนประธานหวานเมลด็พันธุขาวคณุธรรม 
และมอบรางวัลนวตักรรมแกชาวนาคุณธรรม 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 ณ วัดปาสวนธรรมะ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
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เขารวมจัดนิทรรศการ เพื่อไทย พนภัย พึง่ใจ เพือ่นพึง่ (ภา) และสวนอัมพรเกษตรแฟร 
วันที่ 8 -14  ธันวาคม 2551 ณ วังสวนกุหลาบและสวนอัมพร กรุงเทพฯ 

ประชุมหารือการเชือ่มโยงธุรกิจรวมกบัเครือขายคุณคากระจายสินคา 
และจัดจําหนายขาวคุณธรรมภายในงานวันเกษตรแฟรแหงชาติ ประจําป 2552 

ระหวางวันที่ 30 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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โครงการวิจัยเครือขายขาวคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําแผนกลยทุธเครือขายขาวคณุคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 
ณ อาคารสถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



2-9 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําโครงสรางการบริหารเครือขาย 
และแตงตัง้คณะกรรมการบริหารเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2551 ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพผูสูงอายแุละประชาชน อ.วงัน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
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ประชุมหารือระหวางคณะกรรมการบริหารเครือขาย ผูประสานงานกลาง 
และตัวแทนฝายการตลาดของ บริษัท ซี.พี.ออลล จํากัด เพือ่พัฒนาโจทยวิจัย 

วันที่ 17 กันยายน 2551 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

ประชุมหารือระหวางคณะกรรมการบริหารเครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทยกบั 
ตัวแทนฝายการตลาดของบริษทั ซี.พี.ออลล จํากดั เพื่อพฒันาโจทยวิจัย 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ อาคารวิจัยและพฒันา มก.
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ประชุมหารือการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากการสงประกวดโลโกสญัลกัษณเครือขาย 
และเคร่ืองหมายการคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

วันที่ 9 และวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ณ หองศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบนัวิชาการดานสหกรณ มก. 

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเปนประธานในพิธีมอบรางวลัการ 
ประกวดโลโกสญัลกัษณเครือขายและเคร่ืองหมายการคา 

ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การเปดตัวแบรนดขาว “เกิดบุญ” ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 
ระหวางวันที่ 30 มกราคม ถงึ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน
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โครงการวิจัยเครือขายทองเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษจังหวัดพังงา 

ประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและผูประสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยภายใตชุดโครงการ 
วันที่ 19 กุมภาพนัธ 2551 ณ หอง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายผูนําชุมชนทองเที่ยวและเยีย่มชมชุมชนเชิงอนุรักษบานโคกใคร 
วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมสํานกังานสหกรณจังหวัดพงังา
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม 

ประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและผูประสานงานเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยภายใตชุดโครงการ 
วันที่ 8 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมคาริบูไฮแลนด อ.เมือง จ.จันทบุรี 

การประชุมหารือระหวางผูประสานงานกลางและนกัวิจัย 
เพื่อปรับขอเสนอโครงการและกรอบดําเนนิการวิจัย 

วันที่ 9 เมษายน 2551 ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคนคิจันทบุรี จ.จันทบุรี
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา 

การพิจารณาขอเสนอโครงการ 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ.หองประชุม 1 สกว. ชัน้ 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประสานงานกลางและนักวจัิย 
วันที่ 27 กุมภาพนัธ 2552 ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและสมาชิกสหกรณผูปลูกยาง 
ระหวางวันที่ 3-4 มีนาคม 2552 ณ สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จังหวัดตรัง
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โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา 
วันที่ 19 กันยายน 2551 ณ หอง 204 อาคารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

การประชุมคัดเลือกสินคาชุมชนเพือ่เขารวมโครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ หอง 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประชุมหารือการจัดเคานเตอรกาแฟรวมกับทีท่ําการไปรษณีย 
วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ณ หอง 212 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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ประชุมหารือการจําหนายขาวคุณธรรมผานไปรษณียไทย 
วันที่ 3 กุมภาพนัธ 2552 ณ บูทจําหนายขาวคุณธรรม งานเกษตรแหงชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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เครือขายวารสารฅนสหกรณ 

วารสารฅนสหกรณ



2-19 

การเช่ือมโยงเครือขาย 
เครือขายพระสงฆเพื่อการพัฒนาสหกรณ 

เครือขายพระสงฆ วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2551
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เครือขายผูทรงคุณวุฒิ 

ประชุมผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ
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การเช่ือมโยงเครือขาย 

เครือขายบริหารจัดการเชิงคุณคา 

เครือขายผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ



สื่อประชาสัมพันธของชุดโครงการ 

เอกสารเผยแพรทางวิชาการ :: 

แผนปฏิบัติการ 
เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ 
คูมือประกอบการใชในการสรางเครือขายคุณคา 

โบชัวร :: 

ขาวคุณธรรม  เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
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การพัฒนาหมูบานที่มีคุณคา  วารสารฅนสหกรณ 

วารสาร :: 

วารสารฅนสหกรณ ฉบับปฐมฤกษ  วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 2 

วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 3  วารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 4
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วีดีทัศน :: 

วีดีทัศนประกอบการดําเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อการพัฒนาสูหมูบานเชิงคุณคา จังหวัดจันทบุรี 

ขอมูลชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อน 
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

วีดีทัศนเนื่องในวาระครบรอบ 3 ป 
การดําเนินงานสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ขาวเผยแพรในหนังสอืพิมพ :: 

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

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

ที่มา : หนังสือพิมพคม ชดั ลึก  วันที่ 2 เมษายน 2552หนาที่ 6 

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