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ค ำน ำ 
 

การด าเนนิการในระยะขยายเวลา ส าหรับชุดโครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน

พ้ืนท่ี 36 จังหวัด ในคร้ังนี้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยภายใต้กรอบเวลาท่ีก าหนดไว้ 6 เดือน 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551 ทีมวิจัยได้รับค าแนะน าเป็นอย่างดีย่ิงจาก ดร.สีลา

ภรณ์ บัวสาย และผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ได้แก่ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน รศ.สมพร อิศวิลานนท์ อ.

เชิญ บ ารุงวงศ์ คุณไพโรจน ์สุจินดา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เอ็นนู ซื่อสุวรรณ นพ.สมเกียรต ิธาตรีธร ดร.

ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และ อ.ไพโรจน ์ลิม้ศรีสกุลวงศ์ อีกท้ังนักวิจัยท่ีเข้ามาร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และช่วยกันพัฒนาโจทย์วิจัยจนได้เป็นข้อเสนอโครงการ และได้รับอนุมัตจิาก สกว. ไปแล้ว 8 โครงการ 

ส่วนท่ีเหลืออีก 8 โครงการ ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนนิการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ในรอบ

ปีงบประมาณ 2551 โดยการด าเนินการในระยะต่อ ไปของชุดโครงการจะใช้ชื่อ  ชุด โครงการ  การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม ซึ่งบริบทการวิจัยของชุดโครงการฯ ในระยะ

ตอ่ไปนัน้จะเป็นไปเพ่ือตอบสนองภารกิจ ท้ังในฐานะการด าเนนิการวิจัยภายใตแ้ผนงานของฝ่ายชุมชน

และสังคม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และในฐานะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา

การสหกรณ์ฉบับท่ี 2 พร้อมกัน 

ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมายัง ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ท่ีเชื่อม่ันไว้วางใจ ช่วยสร้างแรง

บันดาลใจและทุกสิ่งจนชุดโครงการฯ สามารถด าเนินการมาถึงจุดนี้ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการจะ

ใช้ความรู้ และกระบวนการ PAR น าพานักวิจัยภายใตเ้ครือข่ายนักวิจัย ขับเคลื่อนการวิจัยในระยะต่อไป 

เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะน าการวิจัยไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

  ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด ในระยะขยายเวลา” 

ในท่ีนี้ เป็นการด าเนินการชุดโครงการวิจัย ท่ีมีจุดมุ่งหมายหลัก อยู่ท่ีการประสานงานกับนักวิจัยและ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนากรอบโจทย์วิจัย และจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยในระยะต่อไป ซึ่งจะ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยเชิงพ้ืนท่ี กลุ่มวิจัยการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มวิจัยการพัฒนา

ระบบสหกรณ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า  

  กระบวนการด าเนินการของทีมประสานงานกลาง ได้มุ่งเน้นไปท่ีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องท้ังในขบวนการสหกรณ์ ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน

และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสหกรณ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  เม่ือสิน้สุดระยะเวลาของการด าเนนิการโครงการ ผลปรากฎว่า มีโครงการวิจัยท่ีได้เซ็น

สัญญากับ สกว. แล้ว 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการเครือข่ายคุณค่าจังหวั ดพิษณุ โลก โครงการเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า โครงการ

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร โครงการเครือข่ายข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการ

เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพังงา โครงการเครือข่ายสารสนเทศสหกรณ์ และชุด

โครงการประสานงานกลาง โดยโครงการวิจัยกลุ่มนี้ จะเร่ิมด าเนินการโครงการ ตัง้แต ่1 เมษายน 2551 

และสิ้นสุ ดโครงการในระยะแรก 31 มีนาคม 2552 นอกจากนั้นยังมี โครงการวิจัย อีกจ านวน 8 

โครงการ ท่ีอยู่ในระหว่างจัดท าข้อเสนอโครงการเม่ือผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถเซ็นสัญญากับ สกว. และเร่ิมด าเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งประกอบด้วย โครงการ

เครือข่ายคุณค่าผลไม้ โครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการเครือข่ายคุณค่ามันส าปะหลั ง 

โครงการเครือข่ายคุณค่าสินค้าชุมชน โครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า โครงการเครือข่ายคุณค่า

จังหวัดแพร่ โครงการเครือข่ายคุณค่าจังหวัดจันทบุรี และโครงการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

อินทรีย์ จังหวัดยโสธร  

  ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการได้น าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสหกรณ์ ท้ังในระดับบุคคล ระดับสหกรณ์ ระดับเครือข่าย โดยพบว่าในระดับเครือข่ายซึ่งเป็น

ผลลัพธ์ของการด าเนินการโครงการวิจัยในระยะแรก ท้ังสิน้ 117 เครือข่ายนัน้ เม่ือได้ติดตามประเมินผล

การด าเนินการเครือข่ายระยะหลังสิน้สุดโครงการแล้ว 8 เดือน พบว่า มีเครือข่ายท่ียังคงด าเนนิการ

อย่างตอ่เนื่อง จ านวน 78 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 67 ของเครือข่ายท่ีเกิดขึน้ โดยพบว่าผลกระทบจาก

การด าเนินการเครือข่าย เป็นไปท้ังด้านการลดรายจ่าย การเพ่ิมรายได้ และการขยายโอกาสในการ

ด าเนินธุรกิจท่ีจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ของสมาชิก กลุ่ม /องค์กร ท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีพันธมิตรของ

เครือข่าย อีกท้ังยังเกิดเป็นสังคมเรียนรู้ในระหว่างประชาคมท่ีเข้าร่วมโครงการอีกด้วย ส่วนการตดิตาม

การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายนั้น พบว่า ชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” ของชุด



 ii 

โครงการฯ ได้ถูกน าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในแผนแม่บทระดับชาติ 2 แผน ได้แก่ แผนพัฒนา

การสหกรณ์แห่งชาต ิฉบับท่ี 2 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนแม่บทการเงินฐานราก ของ

กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันได้รับคว ามเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้ ใช้ เป็นกรอบทิศทางการ

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติแล้ว ในด้านวชิาการ ผู้ประสานงานชุดโครงการได้น าชุดความรู้เร่ือง “การ

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด : ประเทศไทย” ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับโลก 

1st  international CIRIEC Research Conference on the Social Economy ณ  ประเทศแคนาดา และน า

ผลงานวิ จัยข้ าวคุณธรรม ส่ งประกวด  ได้รับรางวั ลรองชนะเลิศ การประกวดนวั ตกรรม  สาขา

บริหารธุรกิจการจัดการท่องเท่ียวและเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2550 

  ในส่วนของการเชื่อมโยงหนว่ยงานพันธมิตรท้ังในและตา่งประเทศเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินการโครงการวิจัยในระยะต่อไปนั้น ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ท่ีส าคัญ ได้แก่ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ 

ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ

ไทย จ ากัด เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริ องค์กรในต่างประเทศท่ีส าคัญท่ีมีข้อตกลง

ความร่วมมือ และกรอบแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน ท่ีส าคัญ ได้แก่ IDACA และ N-Tour ประเทศ

ญี่ ปุ่น  Co-ops College ประเทศอังกฤษ Victoria University ประเทศแคนาดา และ ACCU ในฐานะ

องค์กรกลางของสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  



บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรวจัิย 

  หลังสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนนิการโครงการวิจัย   “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน

พ้ืนท่ี 36 จังหวัด” ซี่งเป็นลักษณะของการด าเนินการโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ี

มุ่งเน้นไปท่ี การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์ ซึ่งมีกระบวนการ

ด าเนนิการท่ีส าคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันตอนแรกเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงท าความเข้าใจ

แก่ผู้น ากลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์ เกี่ยวกับเร่ืองคุณค่ำสหกรณ์ เครือข่ำยคุณค่ำ และ กระบวนกำร

บริหำรจัดกำรเชิงรุก จากนัน้จะเข้าสู่ข้ันตอนท่ีสอง คือ การหนุนเสริมกำรจัดท ำกรอบทิศทำงกำร

ด ำเนนิงำนแก่กลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์ ท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และข้ันตอนท่ีสำม เป็น

กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ำย ซึ่งมุ่งไปท่ีการเชื่อมคน เชื่อมองค์กร และเชื่อมกระบวนการท างาน

อย่างเป็นระบบของเครือข่าย บนพ้ืนฐานของความเชื่อม่ันร่วมกันในคุณค่ำสหกรณ์ (Co-operative 

Values) ท่ีจะน าไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน (Target goals) ในการด าเนินงานของเครือข่ายเพ่ือ

แก้ปัญหาความยากจนให้แก่สมาชิกของ กลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 

  ภายใต้กรอบเวลาการด าเนินงานวิจัยในช่วงแรก ท่ีใช้เวลา 1 ปีนั้น ถือเป็นช่วงเวลาท่ี

ค่อนข้างจ ากัด อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของทีมประสานงานกลาง และทีมวิจัยระดับจังหวัด 

จ านวน 36 ทีม ก็สามารถด าเนินการจนได้ผลลัพธ์เครือข่ายจ านวนท้ังสิน้ 117 เครือข่าย โดยมีนักวิจัย

เข้าร่วมในโครงการท้ังสิน้ 300 คน มีผู้น ากลุ่ม / องค์กร และสหกรณ์  เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 

จ านวน 38,342 คน โดยมีกลุ่ม / องค์กร สหกรณ์ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ท้ังสิน้ 872 องค์กร โดยใน

บรรดาผลลัพธ์เครือข่ายท่ีเกิดขึน้นัน้  หากพิจำรณำตำมวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนนิงำนเครือข่ำย จะ

จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ำยเชิงธุรกิจ มีจ านวน 82 เครือข่าย เครือข่ำยเชิงสังคม/พ้ืนท่ีมี

จ านวน 24 เครือข่าย และเครือข่ำยเชิงวชิำกำร มีจ านวน 11 เครือข่าย หากพิจำรณำตำมโครงสร้ำง

กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย อาจจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เครือข่ำยท่ีมีแกนน ำเครือข่ำย มี

จ านวน 36 เครือข่าย และเครือข่ำยท่ีไม่มีแกนน ำเครือข่ำย จ านวน 78 เครือข่าย หากพิจำรณำจำก

สภำวะกำรก่อเกิดและคุณลักษณะของเครือข่ำย ท่ีเกิดข้ึน  จะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

เครือข่ำยคุณค่ำ เครือข่ำยเกิดใหม่  และเครือข่ำยปรับเปล่ียน  ซึ่งมีจ านวน 16 ,55 และ 46 

เครือข่ายตามล าดับ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะ ,รำยงำนวจัิย : กำร

พัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด ,2549) 

  เพ่ือการตอ่ยอดและขยายผลการด าเนินงานของเครือข่ายให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาความยากจน อย่างกว้างขวาง การด าเนนิการในระยะเตรียมการ
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เพ่ือขยายผลในช่วงเดือน มกราคม-กันยายน 2550 พบว่า เครือข่ายท่ีเป็นผลลัพธ์ของชุดโครงการฯ ท่ี

ส ารวจแล้วพบว่า ยังมีการด าเนนิการตอ่เนื่อง หลังจากสิ้นสุดโครงการ มีจ านวน 78 เครือข่าย คิดเป็น

ร้อยละ 67 ของผลลัพธ์เครือข่ายท่ีเกิดขึน้ 117 เครือข่าย และพบว่าเครือข่ายท่ีมีศักยภาพในการขยาย

ผลการด าเนนิการ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมีจ านวนท้ังสิ้น 24 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายธุรกิจ 

15 เครือข่าย เครือข่ายเรียนรู้ จ านวน 5 เครือข่าย (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 

และคณะ ,รำยงำนวจัิย : กำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด ; ระยะขยายผลสู่การ

ด าเนนิการในระยะท่ี 3 ,2550) 

  การด าเนินของชุดโครงการในช่วงเวลาของการเตรียมการเพ่ือขยายผลโครงการนั้น ชุด

ความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ส าหรับการพัฒนาการ

สหกรณ์ของประเทศ กล่าวคือ กระบวนการด าเนินการการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า ท้ัง 3 ขั้นตอนนั้น 

ได้น าไปก าหนดเป็น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับ

ท่ีสอง พ.ศ. 2550-2554 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 

และปัจจุบันผู้ประสานงานโครงการ (รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  ภัทราวาท) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้ รับมอบหมายให้เป็น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในช่วงเวลาปี 2551-2554 นอกจากนั้น สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ยังได้ถูก

ก าหนดให้เป็น หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทการเงินฐานราก ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนธันวาคม 2550 และร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนา

สหกรณ์ ภายใต้คณะท างานการเกษตร อาหาร และสหกรณ์  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า ชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

นโยบายในระดับชาต ิ ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ 

  ด้วยตระหนักเห็นความส าคัญของการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับ “เครือข่าย

คุณค่า” เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง จึงได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้

ประสานงาน และนักวิจัย ซึ่งได้ข้อสรุปส าหรับความหมายท่ีเป็น คุณลักษณะของ “เครือข่ายคุณค่า” 

ซึ่งปัจจุบันได้น าไปเผยแพร่ในระหว่างผู้มีสว่นเกี่ยวข้องท้ังภาคขบวนการ ภาครัฐ และภาคประชาชน แล้ว  

  กระบวนการด าเนินการของทีมประสานงานกลาง เพ่ือการหนุนเสริมการด าเนนิการ

ของเครือข่ายในพ้ืนท่ี และการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรตา่งๆ ในช่วงเวลาของการด าเนนิการใน

ระยะเตรียมการเพ่ือขยายผลนัน้ได้ข้อสรุป ส าหรับกรอบแนวทางการขยายผลเครือข่ายใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มเครือข่ายท่ีจะพัฒนาเป็นตน้แบบของเครือข่ายคุณค่าเชิงพ้ืนท่ี กลุ่มเครือข่ายท่ีจะพัฒนาเป็นตน้แบบ

เครือข่ายคุณค่าท่ีขยายผลไปสู่การเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการ  และการต่อยอด

เครือข่ายเชิงระบบและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า โดยในช่วงเวลาสิน้สุดระยะเตรียมการเพ่ือขยายผล

นัน้ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยได้เห็นชอบให้ขยำยเวลำอีก 6 เดือน เพ่ือพัฒนำโจทย์

วจัิยและจัดท ำข้อเสนอโครงกำรย่อยในแต่ละกลุ่ม ควบคู่ไปกับกำรประสำนงำนภำคีพันธมิตร 
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เพ่ือเตรียมกำรขยำยผลเครือข่ำยคุณค่ำตำมห่วงโซ่อุปทำนท้ังในและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำ

ไปสู่ระบบกำรผลิตและกำรค้ำท่ีเป็นธรรม (fairtrade) ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประสานงานกับ ภาคีพันธมิตรในการพัฒนาโจทย์วิจัย ส าหรับชุดโครงการในระยะ

ตอ่ไป 

2. เพ่ือประสานงานกับภาคีพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือเตรียมการส าหรับการ

ขยายผลชุดโครงการในระยะตอ่ไป 

3. เพ่ือประสานงานจัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้ค าแนะน าของผู้อ านวยการฝ่าย 4 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.3 ผลงำนท่ีคำดหวัง  

1. แผนงานความร่วมมือระหว่างภาคีพันธมิตร ท้ังในและตา่งประเทศ เพ่ือรองรับการ

ขยายผลชุดโครงการในระยะตอ่ไป 

2. ข้อเสนอโครงการวิจัย ส าหรับโครงการย่อย ภายใตชุ้ดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ ท่ี

ได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือขออนุมัตทุินอุดหนุนการวิจัยจาก สกว.  

3. บทสรุปการน าไปใช้ประโยชน์จากการด าเนนิการโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ 

1.4 กระบวนกำรด ำเนนิกำรโครงกำร 

  การด าเนินการโครงการฯ ในช่วงขยายเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2550 – มีนาคม 

2551 เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้ (รูปท่ี 1)  
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รูปท่ี 1 กระบวนกำรด ำเนนิกำรโครงกำร ในช่วงขยำยเวลำของทีมประสำนงำนกลำง 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินการในระยะขยายเวลาของโครงการฯ 
 

การด าเนินการในระยะขยายเวลาของโครงการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน

มีนาคม 2551 มีข้อสรุป ดังนี้ 
 

2.1 การประสานงานกับหน่วยงาน / พันธมิตรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การประสานงานกับหน่วยงาน/พันธมิตรท่ีเกี่ยวข้องในช่วงเวลาของการขยายเวลา มี

จุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะจัดท าแผนงานความร่วมมือ เพ่ือการด าเนนิการโครงการวิจัยในระยะตอ่ไป และ

การจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการสนับสนุนจาก 

สกว. ซึ่งทีมประสานงานกลางได้ประสานงานกับหน่วยงาน/ พันธมิตรท่ีส าคัญๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

นักวิจัยท่ีเข้ามาร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยและการจัดท าข้อเสนอโครงการ กลุ่มหน่วยงาน/ภาคีพันธมิตรท่ี

จะเข้ามาเสริมหนุนการด าเนนิการวจัิยในประเทศ และกลุ่มหน่วยงาน/ภาคีพันธมิตรท่ีจะเข้ามา

สนับสนุนการด าเนินการวจัิยในต่างประเทศ และกลุ่มหนว่ยงาน/ภาคีพันธมิตรท่ีน าชุดความรู้จากชุด

โครงการวิจัยด้านสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในรายละเอียดในรูปท่ี 2.1 ตารางท่ี 2.1 และ

รายละเอียดเพ่ิมเตมิในภาคผนวกท่ี 3 
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รูปท่ี 2.1 ภาคีพนัธมติรภายใตภ้ารกจิการวิจยัและความรว่มมอืสนับสนุนการวจิัยดา้นสหกรณ์ 
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หมายเหตุ : 

 ชสอ. หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

 ธกส. หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 กสส. หมายถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 กตส. หมายถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 สภาท่ีปรึกษา หมายถึง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 สนง.ศก.การคลัง หมายถึง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 IDACA หมายถึง สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย 

 N-Tour หมายถึง บริษัท N-Tour ประเทศญี่ปุ่น 

 

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการประชมุกบัหน่วยงาน / ภาคีพันธมิตรในการด าเนินการโครงการฯช่วงระยะขยายเวลา 
 

ล าดับ ประเด็นการประชุม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
สถานท่ี เวลา ผลลัพธ์ 

กลุ่มวิจัยเชิงพื้นท่ี : 

1 ประชุมตามงานและ

พิจารณาโจทย์วิจยัรว่มกับ

ทีมจังหวัดพิษณุโลกต่อจาก

ที่เคยหารือไว้ในการประชุม 

2 ครั้งที่ผ่านมา ที่จังหวัด

พิษณุโลกในช่วงเวลาขยาย

ผล 

6 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

15 พ.ย. 50 ได้ประเด็นค าถามวิจัยและ

กระบวนการวิจยั เพ่ือน าไป

พัฒนาเป็นข้อเสนอ

โครงการ 

2 ประชุมเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้เพ่ือหาโจทยว์ิจัย

ร่วมกับทีมวิจัย จ.

นครศรีธรรมราช และ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

60 ห้องประชุม

ชัยพฤกษ์เฟ่ืองฟู 

อาคารเคียงคีรี  

ม.ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช     

จ.นครศรีธรรมราช 

23 พ.ย. 50 ได้ประเด็นความสนใจของ

กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

การเกษตร กลุ่มสินค้า

ชุมชน ในการเข้ามามีส่วน

ร่วมในโครงการวิจัยและ

มอบหมายให้ ผศ.ยินดี เจ้า

แก้ว และทีมงานพัฒนา

โจทย์วิจัยและข้อเสนอ

โครงการโดยจะมุ่งเน้นการ

พัฒนาเครือข่ายเชิงวิชาการ 

3 การประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ผู้น าหมู่บ้าน จ.แพร่ 

60 ศาลาประชาคม 

อ.เมือง จ.แพร่ 

30 ม.ค.51 - การเผยแพร่แนวคิดการ

พัฒนาการผลิตและ

การตลาดเชิงคุณค่า 

- แนวทางการพัฒนาโจทย์

วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการประชุมกับหน่วยงาน / ภาคีพันธมิตรในการด าเนินการโครงการฯช่วงระยะขยายเวลา (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นการประชุม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
สถานท่ี เวลา ผลลัพธ์ 

4 ประชุมร่วมกับชมรมก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี 

30 ห้องประชุม 2 

ศาลากลางจังหวัด

จันทบุรี 

18 ม.ค. 51 รณรงค์เรื่องการน าคุณค่าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

หมู่บ้าน 

5 ประชุมเพ่ือปรับปรุงและท า

ความเข้าใจกับทีมวิจัยในการ

จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 ห้องประชุม 

คณะวิทยาศาสตร์  

ม.สงขลานครินทร์ 

22 ก.พ. 51 ประเด็นการปรบัปรุง

ข้อเสนอโครงการ 

6 ประชุมหารือร่วมกับก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน จ.จันทบุรี 

19 ห้องประชุม 306 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

23 ก.พ. 51 ประเด็นการเตรียมการการ

พัฒนาหมู่บ้านเชิงคุณค่า 

7 ประชุมชุดโครงการวิจัย

เครือข่ายคุณค่าพิษณุโลก 

6 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

28 ก.พ. 51 การปรับปรงุข้อเสนอ

โครงการวิจัยและการ

พิจารณารายละเอียด

งบประมาณในสัดส่วนทีจ่ะ

สนับสนุนโดย สกต. การ

ก าหนดตัวหัวหน้าทีมวิจัย 

กลุ่มวิจัยตามห่วงโซ่อุปทาน : 

1 การประชุมหารือเครือข่าย

สหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า 

56 ห้องก าพลอดุลยวิทย ์

อาคารสารนิเทศ 50 ปี  

ม.เกษตรศาสตร ์

13 ธ.ค. 51 การน าประเด็นเรื่องคุณค่า/

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 

เสนอแก่หัวหน้าหน่วย/ผอ.

นิคมและผู้สนใจ ภายใต้การ

สนับสนุนมูลนิธิร็อกก้ีเฟล

เลอร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

/คณะวนศาสตร์ 

2 การประชุมหารือนักวิจยั

เครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิง

คุณค่า 

6 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

16 ม.ค. 51 - การหารือเก่ียวกับ

กระบวนการวิจยั 

- ความร่วมมือจากส่วนจัด

นิคมสหกรณ์  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- การเตรียมการเบือ้งต้น 

ส าหรับฐานข้อมูลที่จะใช้

ประโยชน์ในการจดัท า

ข้อเสนอโครงการวิจยั 
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการประชุมกับหน่วยงาน / ภาคีพันธมิตรในการด าเนินการโครงการฯช่วงระยะขยายเวลา (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นการประชุม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
สถานท่ี เวลา ผลลัพธ์ 

3 การประชุมหารือนักวิจยั

เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

เชิงอนุรักษ์ จ.พังงา 

3 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

19 ก.พ. 51 - การติดตามโจทย์วิจยั 

- แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัย 

4 การประชุมหารือนักวิจยั/

ผู้สนใจ/ตัวแทนองค์กร/

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน

ยางพารา 

71 ห้องประชุม 

คณะวิทยาศาสตร์  

ม.สงขลานครินทร์ 

22 ก.พ. 51 - การประเมินสภาวะห่วง

โซ่อุปทานยางพาราใน

ปัจจุบัน 

- การพัฒนาโจทย์วจิัย 

- แนวทางความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายในจังหวัด 

ภายใต้นโยบายผู้วา่ราชการ

จังหวัด 

5 การประชุมหารือ 

ทีมวิจัยโครงการเครือข่าย

ผลไม้คุณภาพ 

10 โรงแรมคาริบู  

ไฮแลนด์  

จ.จันทบุรี 

8 มี.ค.51 - การหารือโจทย์วิจยั 

- การประเมินความคิดเห็น

เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

คุณภาพ 

- การเตรียมการส าหรับ

การจัดท าข้อเสนอโครงการ 

6 การประชุมหารือกับเครือ  

เดอะมอลล์กรุ๊ป เรื่อง

แนวทางการมีส่วนร่วมการ

พัฒนาเครือข่ายผลไม้

คุณภาพ 

9 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

13 มี.ค.51 - แนวทางความร่วมมือ

การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทาน

เครือข่ายผลไม้  

ภายใต้ภารกิจ 

เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป 

7 การประชุมหารือกับเซเว่น 

อีเลฟเว่น                          

(คุณสุวิทย์ ก่ิงแก้ว) และ

ทีมงาน เก่ียวกับแนวทาง

ความร่วมมือเครือข่าย

สินค้าชุมชน 

8 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

14 มี.ค. 51 - แนวทางความร่วมมือ

จากเซเว่น อีเลฟเว่นใน

เครือข่ายสินค้าชุมชน 
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดการประชมุกบัหน่วยงาน / ภาคีพันธมิตรในการด าเนินการโครงการฯช่วงระยะขยายเวลา 

(ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็นการประชุม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
สถานท่ี เวลา ผลลัพธ์ 

กลุ่มวิจัยการพัฒนาระบบสหกรณ์ - ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมคีุณค่า 

1 การประชุมผู้ทรงคุณวฒุิ

ส าหรับการพัฒนาผู้น าที่มี

คุณค่า 

5 ห้องประชุม 212 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

12 ต.ค. 50 - แนวทางการพัฒนาผู้น า

เชิงคุณค่าภายใต้ชุด

โครงการวิจัยเครือข่ายผู้น า

สหกรณ์ 

2 การประชุมหารือกลุ่มท้อน

เงิน เมืองไชยธานี ประเทศ

ลาว 

12 โรงแรมเมือง

เวียงจันทน์ 

30 พ.ย.50 แนวทางความร่วมมือการ

พัฒนาเครือข่ายสินค้า

ชุมชน กับประธานเครือข่าย

และประธานกลุ่มท้อนเงิน 

เมืองไชยธานี ประเทศลาว 

3 การประชุมหารือแนว

ทางการจัดท า Co-op 

Magazine 

13 ห้องประชุม 214 

อาคารวจิัยและพัฒนา  

ม.เกษตรศาสตร ์

23 ม.ค. 51 - การก าหนดช่ือวารสาร 

- แนวทางการจัดท า

วารสาร 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- เน้ือหาสาระในวารสาร 

4 การประชุมเตรียมงานกับ

ภาคีพันธมิตรจัดท าวารสาร 

3 ห้องสารสนเทศ

สหกรณ์ 

11 ก.พ. 51 การประมาณการค่าใช้จ่าย

จัดท าวารสารรายฉบบั 

5 การประชุมหารือกับ ธกส. 

ส าหรับโครงการค่าย

เยาวชน 

7 ห้องประชุม ธกส. 20 ก.พ. 51 โครงการความร่วมมือการ

จัดท าเครือข่ายเยาวชน

สหกรณ์ 

6 การประชุมหารือกับอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส าหรับแนวทางความ

ร่วมมือกับกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

5 กรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

17 ธ.ค.50 มอบอนุกรรมการพัฒนา

หลักสหกรณ์ 

7 การประชุมหารือกับอธิบดี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ส าหรับแนวทางความ

ร่วมมือกับกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ 

6 ห้องอธิบดี 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  

ช้ัน 6 กสส. 

17 ธ.ค.50 มอบ ผอ.ฝ่ายทะเบียน

ข้อบังคับ และส่วนจัดนิคม

สหกรณ์ 
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2.2 ข้อเสนอโครงการวจัิยภายใต้ชุดโครงการวจัิยด้านสหกรณ์ 
 

ผลการด าเนนิการเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยและการประสานงานกับนักวิจัยและผู้มีสว่น

เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยภายใตชุ้ดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ สรุปได้ ดังนี้ 
 

2.2.1 ช่ือโครงการส าหรับชุดโครงการวจัิยด้านสหกรณ์ 

เพ่ือความสอดคล้องเหมาะสมกับกรอบภารกิจการวิจัยท่ีได้ขยายผลการด าเนินงานจาก

การสหกรณ์ ไปสู่ระบบการค้าท่ี เป็นธรรม (Fairtrade) ดั งนั้ น  จึง ขอ ใช้ชื่ อ ชุด โครงการเป็น  “ชุด

โครงการวจัิยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม” 
 

2.2.2 โครงการวจัิยท่ีได้รับการเซ็นสัญญาโครงการแล้ว 

โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ี

เป็นธรรม ท่ีได้รับการเซ็นสัญญาโครงการแล้ว เม่ือ 1 เมษายน 2551 มีจ านวนท้ังสิน้ 8 โครงการ ซึ่งแต่

ละโครงการมีระยะเวลาด าเนินการในช่วงแรกเวลา 12 เดอืน ระหว่าง 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 

2552               ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.2  (เอกสารข้อเสนอโครงการ ดูในภาคผนวกท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์

และการค้าท่ีเป็นธรรมท่ีเร่ิมด าเนนิการ 1 เมษายน 2551 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ 

จ านวนเงิน

ทุนอุดหนุนการวิจัย

จาก สกว. (บาท) 

1 ชุดโครงการประสานงานกลาง รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 2,913,700 

2 เครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก คุณวิรัช วาณิชธนากุล 280,000 

3 เครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว 497,200 

4 เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม คุณนคิม เพชรผา 450,000 

5 เครือข่ายคุณค่าสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า คุณประพฤทธ์ิ โภคา 580,000 

6 เครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์จังหวัด

พังงา 

คุณนารถพงษ์ สุนทรนนท์ 450,000 

7 การพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ คุณบุญเกิด ภานนท์ 521,000 

8 เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 920,000 

  รวม 6,611,900 
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2.2.3 โครงการวจัิยท่ีอยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอเซ็นสัญญากับ สกว. 

โครงการวิจัยท่ีได้รับความเห็นชอบในหลักการและผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัยแล้ว โดย

ก าลังอยู่ในระหว่างจัดท าข้อเสนอโครงการผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดท าสัญญากับ 

สกว. ภายใน      1 มิ.ย. 2551 ประกอบด้วย 8 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.3  (ดูรายละเอียด 

(ร่าง)ข้อเสนอโครงการในภาคผนวกท่ี 2 ) 

 

ตารางท่ี 2.3 รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ หัวหน้าโครงการ 
ประมาณการทุนอุดหนุน

จาก สกว. (บาท) 

1 เครือข่ายคุณค่ายางพารา ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 650,000 

2 เครือข่ายคุณค่าผลไม้ คุณศศิธร  วิเศษ 600,000 

3 เครือข่ายคุณค่ามันส าปะหลัง อ.ธวิช  สุดสาคร 400,000 

4 เครือข่ายคุณค่าสินค้าชุมชน อยู่ระหว่างการพิจารณา 400,000 

5 เครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า คุณมาโนช  ภู่ระยับ 400,000 

6 เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ี จ.แพร่ คุณณั ฐนนท์ เม ธีพิสิ ฐ

กุล 

300,000 

7 เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ี จ.จันทบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณา 300,000 

8 เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสนิค้า 

เกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร 

คุณพรรณี  เสมอภาค 500,000 

  รวม 3,050,000 

 

2.3 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

ผลการด าเนนิการวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 36 

จังหวัด ซึ่งด าเนนิการใน 3 ช่วงเวลา ระหว่าง 1 มิถุนายน 2548 ถึง 31มีนาคม 2551 ก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

และการน าไปใช้ประโยชน์ ดังรายละเอียดในรูปท่ี 2.2  ดังนี้  
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รูปท่ี 2.2 การน าผลลัพธ์จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

หมายเหตุ :  

 คพช. หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

สศค. หมายถึง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

กสร. หมายถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ธกส. หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

กสส. หมายถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กตส. หมายถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ชสอ. หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

ชสค. หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ธนาคารหมู่บ้านฯ หมายถึง ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริ 

 IDACA หมายถึง สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย 

 N-Tour หมายถึง บริษัท N-Tour ประเทศญี่ปุ่น 

 CO-op college หมายถึง วิทยาลัยสหกรณ์ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
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2.4 แนวทางความร่วมมือกับสหกรณ์/ภาคีพันธมิตรภายในประเทศและต่างประเทศ  
 

ผลการด าเนิ นการประสานความร่วมมือกับสหกรณ์และภาคีพันธมิตรท้ังในและ

ตา่งประเทศของชุดโครงการวิจัยฯ อาจสรุปให้เห็นแนวทางความร่วมมือท่ีได้เตรียมก ารไว้ส าหรับชุด

โครงการวิจัยฯ ในระยะตอ่ไปดัง รายละเอียดในตารางท่ี 2.4  

 

ตารางท่ี 2.4 แนวทางความร่วมมือกับสหกรณ์/ภาคีพันธมิตรภายในและต่ างประเทศภายใต้ชุ ด

โครงการวิจัยในระยะตอ่ไป 
 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/ภาคีพันธมิตร ประเทศ ข้อตกลง/แนวทางความร่วมมือ 

1 กรมส่งเสริมสหกรณ์: กสส.  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไทย โครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า 

2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์: กตส. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ไทย โครงการความร่วมมือการพัฒนาผู้น าสหกรณ์

เชิงคุณค่า 

3 คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ: คพช. 

ไทย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา

สหกรณ์ฉบับท่ี 2 (น าชุดความรู้เครือข่าย

คุณค่าไปเป็นยุทธศาสตร์หลัก) 

4 สภาท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม 

ไทย การน าชุดความรู้เครือข่ายคุณค่าไปใช้เป็น

ข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์ 

5 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

กระทรวงการคลัง: สศค. 

ไทย การน าชุดความรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายไป

ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักในแผนแม่บท

การเงินฐานราก 

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย จ ากัด: ชสอ. 

ไทย - โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการ

พัฒนาผู้น าสหกรณ์เชิงคุณค่า 

- เครือข่ายสตรีสหกรณ์ 

- ความร่วมมือเร่ืองวารสารสหกรณ์ 

7 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

แห่งประเทศไทย จ ากัด: ชสค. 

ไทย - ความร่วมมือจัดท าวารสารสหกรณ์ 

- ภาคีพันธมิตรด้านการวิจัยเครือข่ายสินค้า

ชุมชน 

8 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จ ากัด: ชสท. 

ไทย - ความร่วมมือเร่ืองวารสารสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 2.4 แนวทางความร่วมมือกับสหก รณ์/ภาคีพันธมิตรภายในและต่ างประเทศภายใต้ชุ ด

โครงการวิจัยในระยะตอ่ไป (ตอ่) 
 

ล าดับ ช่ือหน่วยงาน/ภาคีพันธมิตร ประเทศ ข้อตกลง/แนวทางความร่วมมือ 

9 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร: ธกส. 

ไทย - โครงการความร่วมมือพัฒนาผู้น าสหกรณ์เชิง

คุณค่า 

- โครงการความร่วมมือการพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบ 

- โครงการความร่วมมือ เครือข่ายเยาวชนสหกรณ์ 

10 ชุมนุมร้านสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย จ ากัด: ชสร. 

ไทย - ภาคีพันธมิตรการวิจัย เครือข่ายกระจาย

สินค้า 

11 เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน 

ตามแนวพระราชด าริ 

ไทย - โครงการความร่วมมือ การพัฒนาธนาคาร

หมู่บ้านฯ ด้านวิชาการ 

12 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ไทย - ข้อตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการ 
13 IDACA  

(ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 

4) 

ญี่ปุ่น - การสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้น าสหกรณ์

การเกษตร 

- การสนับสนุนการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน
สหกรณ์การเกษตรและ Direct Marketing ใน

ญี่ปุ่น 

- การสนับสนุนการจัดท าวารสาร “ฅนสหกรณ์” 

- การประสานงานกับสหกรณ์ในญี่ปุ่น 

14 N-TOUR 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 

4) 

ญี่ปุ่น - เห็นชอบส าหรับความร่วมมือการพัฒนา

โปรแกรมท่องเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ์ 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารส าหรับ

โครงการ Green-Tourism ไทย-ญี่ปุ่น 

15 Co-ops College อังกฤษ - ข้อตกลงความร่วมมือการด าเนนิ
โครงการวิจัยและการค้าท่ีเป็นธรรม 

16 Victoria University แคนาดา - เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

ด้านสหกรณ์- fairtrade 

17 Asian Confederation of Credit 

Unions : ACCU 

ภูมิภาค

เอเชีย

แปซิฟิก 

- โครงการความร่วมมือในเชิงวิชาการ 

- หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับนักสหกรณ์ 
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บทที่ 3 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

3.1 สรุป 
 

การด าเนินการโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

36 จังหวัด  ซึ่ งประกอบไปด้ว ยการด าเนิ นการใน 3 ระยะ คือ  ระยะแรกเป็นการด า เนินการ

โครงการวจัิย ซึ่งใช้เวลา 1 ปีระหว่าง  1 มิถุนายน 2548 ถึง 31 พฤษภาคม 2549 ระยะท่ีสองเป็นระยะ

เตรียมการเพ่ือขยายผล ด าเนินการในช่วง เดอืน มกราคม 2550 – กันยายน 2550 และระยะท่ีสาม

ในช่วงการขยายเวลาด าเนนิการในช่วงเดอืน ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 มีข้อสรุปท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 

3.1.1 ผลลัพธ์จากการวจัิย อาจจ าแนกเป็น 

1) ผลลัพธ์เครือข่าย 

     การด าเนินการโครงการวิจัยท่ีเป็นไปในลักษณะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมในโครงการท้ังสิ้น 300 คน มีผู้น ากลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 38,342 คน มีกลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์เข้าร่วมโครงการท้ังสิน้ 872 องค์กร นั้น

ปรากฎว่าได้ผลลัพธ์เครือข่ายท้ังสิ้น 117 เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายเชิงธุรกิจ เครือข่ายเชิง

สังคม/พ้ืนท่ี และเครือข่ายวิชาการนั้นเม่ือได้มีการติดตามการประเมินผล การด าเนินการของเครือข่าย

หลังสิน้สุดโครงการไปแล้ว 8 เดอืน พบว่าเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นและยังคงมีการด าเนนิ การอย่างต่อเนื่องมี

จ านวนท้ังสิน้ 78 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 67 ของผลลัพธ์เครือข่ายท่ีเกิดขึ้น 117 เครือข่าย โดยชุด

ความรู้ เร่ือง “การเชื่อมโยงเครือข่าย” ได้ถูกน าไปเผยแพร่แก่ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง และน าไปใช้ประโยชน์ใน

สหกรณ์/หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและด้านวิชาการ 

ปัจจุบัน ชุดความรู้ “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

นโยบายและทางด้านวิชาการ โดยในแผนแม่บทการพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ได้ก าหนดให้ “การ

เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” เป็นยุทธศาสตร์หลัก หนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในแผนดังกล่าวและได้

ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีท่ีจะน าไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ในช่วง  ปี 2551-

2554 นอกจากนัน้ ยังได้น าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญไว้ในแผนแม่บทการเงินฐานราก ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้เป็น

กรอบทิศทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กรการเงินฐานราก 

ชุดความรู้ภายใตชุ้ดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพ้ืนท่ี 36 จังหวัด” ได้

ถูกน าไปเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับโลก “World Conference: 1st International CIRIEC Research 
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Conference on the Social Economy : Strengthening and Building Communities : The Social Economy 

in a Changing World October 22-25, 2007 in Victoria, BC, Canada ระหว่างวัน ท่ี 20 – 27 ตุลาคม 

2550 และปัจจุบันได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ www. Conference.se-es.za/ 

ผลงาน “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม” ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศใน

การประกวด นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การ

ท่องเท่ียว และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้น ปัจจุบันมูลนิธิธรรมะร่วมใจยังได้น าไปจดเคร่ืองหมายการค้า 

“ข้าวคุณธรรม” ท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร 

3) การขยายผลการด าเนนิการของชุดโครงการ 

ภายใต้ค าแนะน าของผู้ อ านวยการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ าย 4               

(ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย) ปัจจุบันชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ได้เร่ิมต้นด าเนินการชุดโครงการในระยะท่ี 

3 โดยใช้ชื่อว่า “ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเป็นธรรม” ซึ่งได้มี

โครงการ น าร่องเซ็นสัญญา เร่ิมด าเนินการโครงการไป จ านวน 8 โครงการ ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัย 

จ านวน 6,611,900 บาท และคาดว่าจะมีโครงการวิจัยอีก 8 โครงการ ขอเซ็นสัญญากับ สกว. ภายใน 1 

มิถุนายน 2551  

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
 

การด าเนินการชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ ในปัจจุบันและอนาคต มีกรอบทิศทางการ

ขับเคลื่อนภายใต้ชุดความรู้ท่ีส าคัญ ได้แก่ “คุณค่าสหกรณ์” “การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า” “การ

จัดการเชิงกลยุทธ์” และ “การค้าท่ีเป็นธรรม” จ าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการท่ีจะให้คนสหกรณ์และผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนั้น  การด าเนินการชุดโครงการวิจัย จึง

จ าเป็นตอ้งมีการพัฒนาสื่อ และกลไกในการจัดการความรู้ / ภายใตเ้ครือข่ายคนท่ีมีคุณค่า เพ่ือพัฒนา

คนให้มีระบบคิดและจิตส านกึความร่วมมือ และการตระหนักในความส าคัญเชิงคุณค่า สิ่งตา่งๆ เหล่านี้

แม้จะเป็นเร่ืองยาก แตปั่จจุบันการก่อเกิดของ กลุ่มคนวจัิย  ภายใตก้ารสนับสนุนและแรงบันดาลใจจาก 

สกว. ก็ได้เกิดขึ้ นแล้ว  ดั งนั้นเม่ือ  สกว.  ได้ สนับสนุน ให้ ได้ มีการต่อยอดขยายผลการด าเนิ นการ

โครงการวิจัยก็เท่ากับว่า “การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณค่า” เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนเชิงระบบก็

คงได้ขยายวงกว้าง โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะไปช่วยกันสร้างผลลัพธ์ให้เกิดผลกระทบในสังคมตอ่ไป 
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