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บทสรุปผูบรหิาร 
 
 งานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” โดยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงเริ่มตนในป 2543 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและวิชาการดานสหกรณ และดําเนินการตอเนื่องภายใตความรวมมือระหวาง
ภาคีจตุรมิตร ทั้งภาคขบวนการสหกรณ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ในการขับเคลื่อนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม บนฐานคิดของการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ ในทิศทางของการ
พัฒนาเชิงคุณคา  
 การขับเคลื่อนงานวิจัยภายใตชุดโครงการ ซ่ึงดําเนินการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ไดกอ
เกิดเปนเครือขายทรัพยากรมนุษย ซ่ึงผานกระบวนการเรียนรูรวมกันภายใตชุดความรูหลัก “การเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา” และเห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา ไดแก เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย เครือขายนักสหกรณ เครือขายผูตรวจสอบกิจการ เครือขายพระสงฆ
เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ นอกจากนั้น ชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ยังไดถูก
นําไปใชเปนยุทธศาสตรหลักในการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ซ่ึงเปนนโยบายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาสหกรณของประเทศในปจจุบัน จึงอาจกลาวไดวา การขับเคลื่อนงานวิจัยของชุดโครงการ
เสมือนเปนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสหกรณไปพรอมๆ กัน 
 การดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อ
สรางนวัตกรรม สําหรับรูปแบบ และการบริหารจัดการสหกรณแนวใหม การพัฒนาระบบสนับสนุนและ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนา การติดตามหนุนเสริมการดําเนินงานของเครือขาย
ที่เปนผลผลิตของชุดโครงการ ตลอดจนการสังเคราะหชุดความรูที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม กระบวนการวิจัยไดถูกออกแบบภายใตกรอบคิดของกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาภายใตชุดความรูหลัก ไดแก การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สหกรณ การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา และการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ซ่ึงมีทีม
ประสานงานกลางและผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนพี่เล้ียง (Coaching) คอยใหการสนับสนุนแกทีมวิจัย
ตางๆ จํานวน 8 โครงการ ไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง โครงการวิจัยเครือขายคุณคา
ยางพารา โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร โครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา : กรณี 
สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด จังหวัดระยอง โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสวนสามพราน โครงการวิจัย
เครือขายคุณคากระจายสินคา โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม (ระยะที่ 1)และโครงการเครือขาย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
 ภายใตระยะเวลา 1 ป ทีมประสานงานกลางไดใหการหนุนเสริม ติดตามงานในพื้นที่ การจัด
เวทีเรียนรู และใหคําปรึกษาแนะนําทั้งสิ้น 122  กิจกรรม มีสหกรณเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 332 สหกรณ 
กลุม 61 กลุม โดยไดพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ไดแก 



 

 

(iii) 

การจัดทําเว็บไซต www.cai.ku.ac.th เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ 
4 ฉบับ ซ่ึงมีสมาชิกวารสาร 486 ราย จัดทําและเผยแพรเอกสารภายใตชุดความรู การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคา 27 รายการ ตลอดจนการจัดบูทนิทรรศการ และการเผยแพรความรูผานกลไกของสื่อมวลชนไปสู
สาธารณชน เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม และเชิญชวน
ประชาคมที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
 ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการ ซ่ึงประกอบดวย โครงการยอย 8 โครงการ ไดผลผลิต
งานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค และมีผลผลิตงานวิจัยที่สรางสรรคคุณคา (Value Creation) และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสหกรณ / เครือขาย และกลุมธุรกิจที่สําคัญ ไดแก การ
พัฒนาฐานขอมูลสมาชิกภายใตการมีสวนรวม เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สหกรณ การดําเนินการสวนตนแบบ ยางพารา ผลไม มันสําปะหลัง เพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรูเกษตรกร 
การปรับกระบวนการบริหารจัดการสหกรณอยางมีแบบแผนดวยกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธและ
แผนธุรกิจ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาสหกรณ  การบริหารจัดการ      
โซอุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ ภายใตกระบวนการสรางแบรนด การพัฒนาชองทางการตลาดใหม การ
ปรับปรุงรูปแบบและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ ผลงานวิจัยเชิงประจักษตางๆ เหลานี้ ช้ีใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการขับเคลื่อนการพัฒนาบนหลักการพึ่งพา
และรวมมือกัน 
 การประเมินเครือขายที่เปนผลผลิตงานวิจัยสําหรับโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
จํานวน 5 เครือขาย โดยพิจารณาแบบเมตริกสใน 2 มิติ ไดแก มิติดานระดับความเขมขนของการกอตัว
เปนเครือขาย และมิติดานผลลัพธการทํางานของเครือขาย พบวา เครือขายคุณคาผลไม เครือขายคุณคา
ยางพารา มีผลการประเมินอยูในระดับดีทั้ง 2 มิติ เครือขายคุณคากาแฟชุมพร เครือขายคุณคามัน
สําปะหลัง และเครือขายคุณคากระจายสินคา มีผลการประเมิน ทั้ง 2 มิติ อยูในระดับปานกลาง 
 ขอคนพบจากการวิจัย ในประเด็นของขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่
มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม มี 6 ประเด็น ไดแก คนในสังคมไมเชื่อมั่นวางใจในสหกรณ กลุมคนวงใน 
ไดแก สมาชิก กรรมการ พนักงานสหกรณ ขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดการบริหารจัดการแบบองครวม
และฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเครื่องมือของรัฐ” ระบบการให
การศึกษาอบรมและถายทอดเทคโนโลยีมักเนนเรื่องการให “ความรู” แตขาด “วิธีคิด” ที่จะนําไปใช
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งองคความรูที่นํามาใชสวนใหญเปนแนวคิดขององคการธุรกิจเอกชน 
พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ของสหกรณที่มีตอสมาชิกและชุมชนยอหยอน 
 ในชวงเวลาของการวิจัยไดมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 สวน 
ไดแก การนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย ที่สําคัญไดแก นโยบายระดับชาติของสหกรณ การกําหนด
สหกรณเปนวาระแหงชาติ เสนอตอนายกรัฐมนตรี  นโยบายการสงเสริมสหกรณโดยใช PAR ของกรม
สงเสริมสหกรณ การปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหม พ.ศ. 2553  การนําไปใชประโยชนในขบวนการ



 

 

(iv) 

สหกรณ ที่สําคัญไดมีโครงการความรวมมือหลักสูตร Mini Master for Degree on Credit Union 
Management สําหรับผูนําสหกรณในเอเชียรวมกับ ACCU โครงการหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง
รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซ่ึงมีผูผานการฝกอบรมในป 2553 ทั้งสิ้น 375 คน การนําไปใช
ประโยชนในเชิงวิชาการ ไดแก การจัดทํารายวิชา การจัดการโซอุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ ของ
ส า ข า วิ ช า เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี  ภ า ค วิ ช า สหก รณ  คณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสรางทุนทางสังคมมาสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ ประกอบดวย 
เครือขายผูทรงคุณวุฒิ 118 คน เครือขายนักสหกรณคุณคา 55 คน เครือขายเปาบุนจิ้น 294 คน เครือขาย
นักวิจัย 417 คน เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ 486 คน ซ่ึงจะพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู 
(Knowledge Based Society) ในอนาคต 
 เนื่องจากกรอบคิดและแนวทางของงานวิจัย มิไดเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณเทานั้น แต
มีความสอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย 2 
ประการ ไดแก 1) การผลักดันใหชุมชนหรือองคกรแมขายตางๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรค และสังคมฐานความรู ในการ
แกปญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายการเปดเสรีอาเซียน 2) การนํา Platform ของเสาหลักการ
เรียนรูและพัฒนา 3 ประการ ไดแก การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) การยกระดับ
ความสามารถของสหกรณในเชิงคุณคา และการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ (VN & F 
Platform) ขยายผลไปสูชุมชนและองคกรแมขายตางๆ ภายใตเงื่อนไขบนหลักการ 3C 
 ขอเสนอสําหรับการวิจัยในระยะตอไป ไดแก การขับเคลื่อนชุดโครงการ ใน 3 กลุมงานวิจัย
เดิม และการขยายผลการใชประโยชนในการบมเพาะวิสาหกิจเชิงคุณคา (Value Enterprise Incubator) 
รวมกับภาคีพันธมิตรภายใต VN & F Platform และการดําเนินการถายทอดความรูผานสถาบัน เพื่อสราง
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมตอไป 
   
  


