
 1 

การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม 
 

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 
สถาบันวิชาการดา้นสหกรณ์ 

 
1. ประวัติและพัฒนาการงานวิจัย 

การวิจัยมีแนวคิดสําคัญในการนําคุณค่าสหกรณ์เป็นปณิธานในการค้นหานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะกลุ่ม/องค์กร/ชุมชนเพ่ือเป็นกลไกของประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมบนหลักการ
พ่ึงพาตนเอง โดยเป็นไป
ภายใ ต้กรอบ  “การ ขับ 
เคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ 
และการค้าที่ เป็นธรรม” 
ร ะ ห ว่ า ง ปี  2549-2559 
ของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์  และไ ด้ รั บทุ น 
อุดหนุนการวิจัยจากสํานัก 
งานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) เพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์สิ้นสุดในปี 2559 
ว่า “คนในชาติ มีความสามัคคี ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ”  

การวิจัยเป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการค้นหาแนวทางการ
ปลูกฝังคุณค่าสหกรณ์ (co-operative values) และกรอบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์ธุรกิจของ
สหกรณ์/สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น เพ่ือการนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน ในช่วงเวลา
ระหว่างปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีการดําเนินการโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยรวมทั้งสิ้น 58 โครงการ มี
สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมการวิจัย 671 องค์กร มีนักวิจัยจํานวน 420 คน ผู้เข้ามามีส่วนร่วม
การวิจัย 69,315 คน และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยรวม 79,769,394 บาท มีผลลัพธ์การวิจัยทั้งในรูปรายงาน
การวิจัย จํานวน 58 เล่ม ชุดความรู้/นวัตกรรม  11 รายการ ผลงานการวิจัยที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย
บริการ 3 รายการ ผลงานได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายระดับชาติ ในรูปแผนพัฒนาการสหกรณ์ 2 ฉบับ ใช้
เป็นกรอบการยกร่างสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 1 ฉบับ พัฒนาเป็นรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปริญญาตรี 2 รายวิชา นําไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน/สหกรณ์/ชุมชน จํานวน 671 หน่วยงาน/องค์กร พัฒนา
เป็นตัวแบบธุรกิจใหม่ 1 ตัวแบบ จัดต้ังและดําเนินการศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center) 4 แห่ง 
นําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 4 บทความ ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 บทความ เผยแพร่ใน
วารสารฅน สหกรณ์ 437 บทความ เผยแพร่ในสื่อ(หนังสือพิมพ์/อินเตอร์เน็ต) 102 บทความ พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม 4 หลักสูตร ก่อเกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์  4 เครือข่าย ก่อเกิดเป็นเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจฐานสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ 118 คน เครือข่ายนักวิจัย 420 คน เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการอย่างชํานาญการ 
672 คน เครือข่ายฅนสหกรณ์ 350 คน เครือข่าย farmer shop 1,552 คน เครือข่ายชาวนามืออาชีพ 56 คน
เครือข่ายตลาดสุขใจ  66 คน เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย 80 คน เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ 
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73 คน พัฒนาเป็นแบรนด์สินค้าเชิงคุณค่า 4 แบรนด์ ได้แก่ “ข้าวคุณธรรม” “ข้าวเกิดบุญ” “ผลไม้คุณภาพ 
คิชกูฏ” และ “ตัวแบบธุรกิจ farmer shop” 

 

2. ลักษณะและจุดเด่นของงานวิจัย 
งานวิจัยภายใต้กรอบ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งเป็นไปใน

รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามประการได้แก่ การขับเคลื่อน
การวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” โดยใช้กลไกของ
เวทีแบ่งปันความรู้ภายใต้กลไกผู้ประสานงานชุดโครงการ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายนักวิจัย 
โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ได้ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงในการพัฒนานักวิจัยที่มีทักษะ/กระบวนทัศน์และ
ประสบการณ์ในการทําวิจัย ก่อเกิดเป็นชุดความรู้/นวัตกรรมจากการวิจัย มีการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระหว่าง
การวิจัยและหลังสิ้นสุดการวิจัยอย่างกว้างขวาง 

ในส่วนของกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่ายได้ก่อเกิดเป็นชุมชนการวิจัยทั้งในระดับสหกรณ์/ชุมชน
และในลักษณะของสังคมฐานความรู้ (knowledge based society) ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มี
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง และที่สําคัญการกําหนดโจทย์วิจัยที่มุ่งเน้นการคิดค้นแนวทางและ
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาของประชาชน/ชุมชน เป็นหลัก (problem based oriented) ทําให้ผลงานวิจัย
สามารถนําไปใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบ (impact) ทั้งในระดับองค์กร/สหกรณ์/ชุมชน การกําหนดเป็น
นโยบายระดับชาติ การเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการกินดีอยู่ดี
ของคนในชาติ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

3. คุณค่าทางวิชาการ 
การดําเนินการวิจัยภายใต้กรอบ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ได้

สร้างสรรค์ชุดความรู้/นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม/
องค์กร/สหกรณ์ การเรียนการสอน และสร้างคลังความรู้/หลักสูตรเรียนรู้ที่สําคัญ ได้แก่  

 ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่า 
 ชุดความรู้เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาาความยากจน  
 ชุดความรู้การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 
 ชุดความรู้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลง 
 ชุดความรู้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (VN&F Platform) 
 ชุดความรู้กรอบการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม 
 ชุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
 ตัวแบบธุรกิจ farmer shop 
 ตัวแบบเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 
 ตัวแบบธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 ตัวแบบกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ 
 หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
 กรอบการพัฒนาระบบการเงินพ่ึงพาและร่วมมือกัน (SHOs System Platform) 
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ขุดความรู้เครือข่ายคณุค่า ขุดความรู้เครือข่ายคณุค่ากับการแก้ปัญหา
ความยากจน 

ขุดความรู้การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ใน 4 มิติ 

ขุดความรู้การขับเคลื่อนกลยุทธ ์
สู่การปลีย่นแปลง 

    

   
   

ขุดความรู้กรอบการพัฒนาระบบคณุค่า 
และการค้าที่เป็นธรรม 

ขุดความรู้กรอบการพัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม ขุดความรู้การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 

 

 การนาํไปใช้ประโยชนเ์ชงิวิชาการ 
ชุดความรู้-นวัตกรรมจากการวิจัยได้นําไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ดังน้ี 
 การจัดหลักสูตรร่วมกับขบวนการสหกรณ-์หน่วยงานรัฐตามโครงการข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ 
 หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการอย่างชํานาญการ (เปาบุ้นจิ้น) ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 คน 
 หลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเป็นองค์รวม 
 หนังสือ “ทําสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน” เผยแพร่แก่ผูส้นใจ 
 หนังสือ “การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” เผยแพรแ่ก่ผูนํ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 
 หนังสือ “แนวทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด” เผยแพร่แก่เครอืข่าย

นักวิจัยและผู้สนใจ 
 หลักสูตร “ชาวนามืออาชีพ: จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” ใช้ในโครงการความร่วมมือ 4 

หน่วยงาน 
 บทความเผยแพร่ผ่านเครือข่ายออนไลน์/วารสารฅนสหกรณ์/หนังสือพิมพ์ 543 เรื่อง บทความ

ภาษาไทย 539 เรื่อง ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง  
 

 การจัดต้ังและดําเนนิงานศูนย์เรียนรู้มีชวิีต 4 แห่ง 
 ศูนย์เรียนรู้ขา้วคุณธรรม จ.ยโสธร 
 ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม 
 ศูนย์เรียนรู้กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จ.จันทบุรี 
 ศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ได้ให้บริการห้องสมุดมีเอกสารวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ 200 รายการ 
นอกจากน้ันยังให้บริการท่ีปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกร/ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์สารสนเทศ 
เฉลี่ยปีละ 28 องค์กร 
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 การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมความคิด เพ่ือ
ยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”  

ข้อค้นพบจากการวิจัยสิ้นสุดปี พ.ศ. 2555 คือ การนําตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy 
Enterprise: SEE) เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นกลไกในการนําคุณค่าสหกรณ์ (Co-operative Value) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งในเชิงธุรกิจและการจัดการความรู้ เพ่ือยกระดับสมรรถนะแก่คนในชุมชน ในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงแหล่งทุน และตลาด เพ่ือนําไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความสุข
ร่วมกัน 
4. ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ-สังคม 
 การวิจัยที่ผ่านมาได้สร้างการเปล่ียนแปลงแก่ผู้นําชุมชน และผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย  ใน 2 มิติ 
คือ การปลูกจิตสํานึก/ทัศนคติ เรื่องการพ่ึงพาและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม การปรับวิธีคิด 
ในการแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยใช้กลไกของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายที่มีกลไกการบริหารจัดการสู้เป้าหมาย
ร่วม โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการใช้คุณค่าสหกรณ์ และการ
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่สําคัญได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กลไกกลุ่ม/เครือข่ายคุณค่าที่นําไปสู่การลด
ต้นทุนการผลิต การลดค่าใช้จ่ายการตลาด และการเพ่ิมรายได้ อาทิ ผู้ประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายอุปทาน
ของโครงการ Farmer Shop สามารถสร้างอํานาจต่อรองในการลดค่าใช้จ่ายการตลาดในการนําสินค้าจําหน่าย
ใน hyper mart จากเดิม 35% เหลือ 25% ตลาดสุขใจทําให้คนในชุมชนอําเภอสามพราน ตลาดสร้างรายได้
แก่คนในชุมชน (45 ครัวเรือน ปีละ 2 ล้านบาท) ชาวนาภายใต้เครือข่ายคุณค่าคุณธรรมไม่เข้าโครงการับจํานํา
และจําหน่ายข้าวเปลือกได้เกวียนละ 35,000 บาท เป็นต้น 

ผลกระทบที่สําคัญที่มีต่อการยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สู่การสร้างทางเลือกใหม่แก่ประชาชนและ
การยกระดับการนําคุณค่าสหกรณ์สร้างสรรค์ธุรกิจฐานสังคม ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความ
ร่วมมือสู่การกินดีอยู่ดีและมีความสุขร่วมกัน 

 
 
 

 
 
 


