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เติมความรู้...................................................
สว.สก.

“ขบวนการสหกรณ์ยังขาด
ระบบการวิจัยสนับสนุน

การพัฒนาในทิศทางที่เป็น
สหกรณ์พึ่งพาตนเอง”

เส้นทางการวิจัย
ในห�วงเวลา 14 ป�….กับ สว.สก.

ข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นแรงบันดาล
ใจทั้งของตัวผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในขบวนการสหกรณ์ไทย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ผู้น�าสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ได้ให้ความสนใจเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมองแนวทาง
อนาคตการพัฒนาสหกรณ์ร่วมกัน

ต่อมาในปี 2544 จึงได้ด�าเนินการ
โครงการประสานงานเพื่อพัฒนากรอบ
แนวคดิส�าหรบัชดุโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ 

 นบัตัง้แต่ปี 2543 ที่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นโครงการวจัิยด้านสหกรณ์ในฝ�ายชมุชนและสังคมของ
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) ในปีแรกการวจัิยเริม่ต้นที ่โครงการ วรรณกรรมปรทิศัน์งานวจัิย
และวทิยานพินธ์ด้านสหกรณ์ พ.ศ. 2533-2543 ซึง่ข้อค้นพบจากการวจัิยชีใ้ห้เห็นว่าขบวนการสหกรณ์ยงัขาด
ระบบการวจัิยสนับสนุนการพฒันาในทศิทางทีเ่ป็นสหกรณ์พึง่พาตนเองและได้มข้ีอเสนอเชงินโยบายให้มรีะบบ
งานวจัิยเพือ่สนบัสนนุการพฒันา
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สหกรณ์ทิศทางของระบบคุณค่าและการ
ค้าที่เป็นธรรม และคาดหวังว่าผลลัพธ์ของ
การวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยของชุดโครง
การฯ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นชุดความ
รู้ นวัตกรรม ตัวแบบธุรกิจ และศูนย์เรียน
รู้ ตลอดจนเครือข่ายประชาคมวิจัยที่จะ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสังคม

การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครง
การฯ ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอด
ระยะเวลา 14 ปีท่ีผ่านมาถือเป็นงานท่ีไม่
ง่ายเลย ในฐานะผูป้ระสานงานชดุโครงการ
วิจัยได้ใช้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ในการขับเคล่ือนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วมร่วมกับภาคีนักวจิยัและภาคีผู้ทรง

คุณวุฒิภายใต้เครือข่ายของชุดโครงการ 
อีกทั้งการสนับสนุนของผู้อ�านวยการฝ่าย
ชุมชนและสังคม 

จากปีที่ 1 จนถึงปีที่ 14 ได้มีการเซ็น
สัญญากัน 9 ครั้ง (ไม่นับรวมชุดโครงการ
ระยะที ่7) โดยเป็นไปตามกรอบการด�าเนนิ
การวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2559 ที่
ผูป้ระสานงานได้น�าเสนอไว้ในเวทผีูบ้รหิาร
ของ สกว. ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ 
22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เพ่ือการบรรลุ 
Ultimate Goal ในปี พ.ศ. 2559 (เป็นปี
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์
ไทย) ว่า “คนในสงัคมมจีติวญิญาณสหกรณ์ 
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ” 

โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
การสังเคราะห์ชุดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานสหกรณ์ และจัดเวทีระดม
ความคิดเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดส�าหรับ
ชุดโครงการวิจัยที่จะน�าไปสู่การปฏิรูปการ
สหกรณ์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานวิจัย
ได้สะท้อนให้เหน็สถานการณ์ของขบวนการ
สหกรณ์ในช่วงเวลาปี 2545 ซึง่สหกรณ์ทีจ่ด
ทะเบยีนและสหกรณ์ภาคประชาชนยงัต่าง
คนต่างด�าเนนิการเป็นเอกเทศ ยิง่กว่านัน้ ยงั
มหีน่วยงานรัฐมาสนบัสนนุการจัดต้ังองค์กร
ภาคประชาชนอีกมากมาย สถานการณ์ดัง
กล่าวได้สะท้อนให้เหน็ช่องว่างของข้อจ�ากดั
ของการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลานัน้ ทีมวิจยั
ได้มข้ีอเสนอแนะเชงินโยบายว่าสกว.ควรให้
สนบัสนนุการวจิยัใน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่การ
วจิยัขัน้พืน้ฐาน กลุม่การวจิยัเชิงสงัเคราะห์ 
และกลุม่การวจัิยแบบมส่ีวนร่วม ซึง่ถอืเป็น
จุดเริ่มต้นของชุดโครงการฯ ตั้งแต่นั้นมา

การวางระบบสร้างสรรค์
การวิจัย

ระบบการวิจัยของชุดโครงการฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ 
ได้แก่ 1) การบริหารจัดการงานวิจัย โดยมี
ทมีประสานงานเป็นแกนหลกั ท�าหน้าทีว่าง
กรอบการวจิยัการสร้างเครอืข่ายนกัวจิยั/ผูท้รง
คุณวุฒิ การสร้างสรรค์ความรู้/นวัตกรรม/
ตวัแบบธรุกจิ และศูนย์เรียนรู้ เพือ่สนับสนุน
การขบัเคลือ่นสูก่ารบรรลวัุตถปุระสงค์และ
เป้าหมายการวิจยั 2) การวจิยั โดยมุง่เน้นไป
ทีร่ปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวน
ร่วม (Participatory Action Research : 
PAR) และมีการก�าหนดเงื่อนไข/คุณสมบัติ
ของนักวิจัยที่จะสามารถสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าเพิ่มจากการวิจัย หรือก่อให้เกิด
การเปลีย่นแปลงไปในทิศทางของเขม็มุ่งเพ่ือ
การพัฒนาการสหกรณ์ในเชิงอัตลักษณ์ 3) 
การสร้างชุมชนฐานความรู้ (Knowledge 
Based Community) ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรยีนรูแ้ละสร้างสรรค์การพฒันาการ

กิจกรรมที่ด�าเนินการภายใต้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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เส้นทางการขับเคลื่อนการวิจัย 14 
ปี .....เริ่มจาก

• พ.ศ. 2543 : โครงการวรรณกรรม
ปรทัิศน์งานวจัิยและวทิยานพินธ์ด้านสหกรณ์ 
พ.ศ. 2533-2543 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทราบ
ถึงเอกสารทางวชิาการในสถาบนัการศกึษา
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสหกรณ์ 

• พ.ศ. 2544 – 2545 โครงการ
ประสานงานเพือ่พัฒนากรอบแนวคิดส�าหรับ
ชดุโครงการวจิยัด้านสหกรณ์ มวีตัถปุระสงค์
คือ การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ด�าเนนิงานของขบวนการสหกรณ์ในปัจจบุนั
และการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหา
ข้อสรปุร่วมกนัในการก�าหนดกรอบแนวคดิ
ส�าหรบัชุดโครงการวจิยัทีจ่ะน�าไปสูก่ารปฏิรปู
ขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

• พ.ศ. 2546 – 2548  ชุดโครงการ
วิจัย “แนวทางการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่ม
องค์กรประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั 9 จงัหวดั” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและรูป
แบบในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย/
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กลุ่มองค์กรประชาชน ทั้งที่เป็นสหกรณ์
แบบจดทะเบียนและไม่จดทะเบยีน เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งในระดับสมาชิก องค์กร 
เครือข่าย ตลอดจนเกิดความร่วมมือกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โครงการ
นี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือหารูปแบบและ
แนวทางในการพฒันาและเชือ่มโยงเครอืข่าย
กลุ่ม/องค์กรประชาชน ทั้งที่เป็นสหกรณ์ที่
จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบยีน เพือ่ให้เกิด
ความเข้มแขง็ทัง้ในระดบัสมาชกิ ระดบัองค์กร 
และระดบัเครอืข่าย และเกิดความร่วมมือที่
จะอ�านวยประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และวัตถุประสงค์
เฉพาะ : (1) เพือ่ศกึษาสถานการณ์การด�าเนนิ
งานและปัญหา อุปสรรคของกลุ่ม/องค์กร
ประชาชนพื้นท่ีจังหวัด ท้ังท่ีเป็นสหกรณ์
ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน 
และศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาความ
ร่วมมอืระหว่างกนั (2) เพือ่ศึกษาหารูปแบบ
ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชกิให้
เหนยีวแน่นเข้มแขง็ตามอดุมการณ์สหกรณ์ 
และกระบวนการในการเสริมสร้างความ
สามารถของกลุ่ม/องค์กรประชาชน ทั้งที่
เป็นสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนและสหกรณ์ภาค
ประชาชน และ (3) เพื่อศึกษาหารูปแบบ

ขยายผลจากงานวิจัยเดิมมาขับเคลื่อนการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที ่36 จงัหวดั 
(2) เพื่อหาแนวทางการสังเคราะห์บทเรียน 
การสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตรและ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
จงัหวดั และแนวทางสหกรณ์ในการแก้ปัญหา
ความยากจน และ (3) เพื่อสร้างเครือข่าย
นกัวชิาการและนกัพฒันาในด้านสหกรณ์ ท้ัง
ในระดับกลุ่ม/องค์กร และระดับเครือข่าย 

หลังจากสิ้นสุดการวิจัยของชุดโครง
การฯ ท่านผู้อ�านวยการฝ่ายชุมชนเห็นชอบให้
ใช้งบประมาณส่วนเหลอืด�าเนนิการโครงการ
ในระยะขยายผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) ติดตามความก้าวหน้าและการด�าเนิน
งานของเครือข่ายที่เป็นผลลัพธ์ของชุดโค
รงการฯ (2) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน
การด�าเนนิงานของเครอืข่ายและการขยาย
ผล (3) เพื่อถอดบทเรียนส�าหรับชุดความรู้ 
“การเชือ่มโยงเครอืข่ายคุณค่า” ต่อเนือ่งด้วย
การวจิยัในระยะขยายเวลาเพือ่การประสาน
งานกบัภาคพีนัธมติรทัง้ในและต่างประเทศ 
และการจัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป

การด�าเนนิการชุดโครงการฯดงักล่าว 
มีนักวิจัย 300 คน ผู้มีส่วนร่วม 38,342 คน 

โดยผู้ประสานงานได้จัดกิจกรรมสนับสนุน
แก่นักวิจัยทั้งสิ้น 54 ครั้ง

• พ.ศ. 2551 – 2552 ชุดโครงการ
วจิยั “การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม” มีวัตถุประสงค์คือ 
(1) สร้างเครอืข่ายนกัวจิยั นกัสหกรณ์ และ
เครอืข่ายท่ีเกีย่วข้องเพ่ือสนบัสนนุการสร้าง
ระบบวิจยัเพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม (2) สร้าง
ระบบวิจัยด้านสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่การเป็นระบบ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า และระบบการค้าที่เป็น
ธรรม และ (3) สนับสนุนและประสานงาน
โครงการวจิยัภายใต้ชดุโครงการ เพือ่บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาระบบสหกรณ์ทีม่คีณุค่า
และระบบการค้าที่เป็นธรรม 

การด�าเนนิการชุดโครงการฯดงักล่าว 
มีนักวิจัย 53 คน ผู้มีส่วนร่วม 12,102 คน 
มีกิจกรรมทั้งสิ้น 130 ครั้ง

• พ.ศ. 2552 – 2553 ชุดโครงการ
วจิยั “การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์
และการค้าทีเ่ป็นธรรม” มวีตัถุประสงค์ (1) 
การเป็นแกนน�าในการรเิริม่สร้างนวตักรรม
ส�าหรับรูปแบบสหกรณ์ และการบริหาร
จัดการสหกรณ์แนวใหม่เพ่ือขยายผลการ

และกระบวนการในการเช่ือมโยง
เครือข่าย/องค์กรประชาชน ทั้ง
ที่เป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเดยีวกนัให้สามารถร่วมมอืใน
ลกัษณะทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์ซึง่
กันและกันและมีความยั่งยืน 

• พ.ศ. 2548 -2551 ชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวน
การณ์สหกรณ์ในพ้ืนที ่36 จังหวดั” 
เป็นลักษณะของการขยายผลการ
ด�าเนนิการชดุโครงการฯ ในพ้ืนท่ี 9 
จงัหวดั โดยมแีหล่งเงินทนุสนบัสนนุ
จากกระทรวงมหาดไทย ภายใต้
โครงการแก้ปัญหาความยากจน 
มวีตัถปุระสงค์ (1) เพือ่ต่อยอดและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ 
(2) สังเคราะห์ชดุความรูท้ีเ่กีย่วข้อง
เพือ่สนบัสนนุการพฒันาการสหกรณ์
ในทศิทางการน�าคุณค่าสหกรณ์ (3) 
พฒันาระบบสนบัสนุนและโครงสร้าง
พืน้ฐานจ�าเป็นในการขับเคลือ่นการ
พฒันาการสหกรณ์สูร่ะบบสหกรณ์ที่
มีคุณค่า และ (4) ติดตามและหนุน
เสริมเครือข่ายที่ผลลัพธ์ของชุดโค
รงการฯ 

การด�าเนินการวิจัยของชุด
โครงการฯนี้ มีนักวิจัย 26 คน ผู้มี
ส่วนร่วม 1,745 คน มีกิจกรรมทั้ง
สิ้น 122 ครั้ง

• พ.ศ. 2553 – 2554 ชุด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อน
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การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็น
ธรรม” มีวัตถุประสงค์ (1) เป็นแกนน�าใน
การคิดค้นนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ในทศิทางเชงิคณุค่าและการค้าทีเ่ป็นธรรม 
(2) เพื่อประสานงานและสนับสนุนการขับ
เคลือ่นการวจิยัในกลุม่ภาคทีีส่นใจ เพือ่การ
แก้ไขความยากจน การตั้งรับนโยบายการ
เปิดเสรีอาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(3) เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อน VN & F 
Platform เพือ่พฒันาระบบคณุค่าและการ
ค้าที่เป็นธรรม ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
(4) เป็นแกนน�าในการพฒันาหลกัสตูรเรยีน
รู้ภายใต้    VN & F Platform และการ
สานสัมพันธ์เครือข่ายผู้น�า (5) เพื่อพัฒนา
เครือ่งมอืระบบสนับสนุนและโครงสร้างพืน้
ฐานท่ีจ�าเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และ 
(6) เพื่อติดตามหนุนเสริมเครือข่ายที่เป็น
ผลผลิตของชุดโครงการ 

การด�าเนินการวิจัยของชดุโครงการฯ
นี้ มีนักวิจัย 34 คน ผู้มีส่วนร่วม 5691 คน 
มีกิจกรรมทั้งสิ้น 124 ครั้ง

• พ.ศ. 2554 – 2555 ชุดโครงการ 
“การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และ
การค้าทีเ่ป็นธรรม” มวีตัถปุระสงค์ (1) เพือ่
ส่งเสริมการวจิยัและพฒันา เพ่ือได้มาซึง่ชดุ

ความรูแ้ละนวตักรรม เพือ่การเผยแพร่และ
การใช้ประโยชน์ในสังคม (2) เป็นแกนน�า
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการน�าคุณค่า
สหกรณ์ สู่การปรับเปลี่ยน ค่านิยม วิถีคิด 
วถิกีารท�างานร่วมกนัในองค์กร / ชมุชน วถิี
การผลิต และวิถีการบริโภค ภายใต้กลไก
ชุดความรู้ตามกรอบระบบคุณค่าและการ
ค้าที่เป็นธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (3) 
ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาของชุดโครงการวิจัยในการ
พฒันาระบบคณุค่าและการค้าทีเ่ป็นธรรม 

ในกลุม่ภาคทีีส่นใจเพือ่การบรรลวุสิยัทศัน์ 
“คนในสงัคมอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสขุ ด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม และมภูีมคุ้ิมกนั
ต่อการเปลี่ยนแปลง” (4) เพื่อใช้หลักสูตร
เรียนรู้สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงร่วมกับ
หน่วยงานภาคีพันธมิตรให้เกิดการขยาย
ผลการพัฒนาในวงกว้าง (5) เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบสนบัสนนุการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์ในเชงิอตั
ลกัษณ์ และ (6) เพือ่ตดิตามหนุนเสรมิเครอื
ข่ายท่ีเป็นผลผลติของชดุโครงการฯ ในเกดิ
การขบัเคลือ่นการพฒันาสหกรณ์ในเชงิอตั
ลกัษณ์อย่างต่อเนือ่ง และเกดิประโยชน์ต่อ
ชุมชน และสังคม

การด�าเนนิการวจิยัของชดุโครงการฯ
นี้ มีนักวิจัย 50 คน ผู้มีส่วนร่วม 10,522 
คน มีกิจกรรมทั้งสิ้น 127 ครั้ง

• พ.ศ. 2555 – 2556 ชุดโครงการ 
“การขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณ์และ
การค้าท่ีเป็นธรรม” มีวตัถปุระสงค์ (1) เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ร่วม
กับภาคีท่ีเกี่ยวข้องให้ได้มาซ่ึงความรู้และ
นวัตกรรมส�าหรับแนวทางในการส่งเสริม
ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) ในการเป็น
กลไกการพัฒนาชมุชน เพือ่ลดความเหลือ่ม
ล�้าทางเศรษฐกิจ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์
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การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และเตรยีมความพร้อมในการก้าวสูก่ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) เพื่อเป็น
แกนน�าในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
ขยายผลตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (SEE) ที่
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิด วิธี
การท�างานร่วมกันของคนในสังคม สถาบัน
เกษตรกร ผูป้ระกอบการรายย่อย นกัธรุกจิ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐ และภาคีที่สนใจ 
ตลอดจนผู้บริโภคในแนวทางการพัฒนา
ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม (3) 
เพ่ือศึกษาหาแนวทางและการขับเคลื่อน
การสนับสนุนธุรกิจฐานสังคม ในส่วนของ
ระบบสารสนเทศ หลักสูตรเรียนรู้ ศูนย์
เรียนรู้มีชีวิต และหลักสูตรการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา และ (4) เพื่อสนับสนุน
การขบัเคลือ่นตัวแบบธรุกจิฐานสงัคม และ
หาแนวทางขยายผลสูหุ่น้ส่วนและพนัธมติร
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

การด�าเนินการวิจัยของชดุโครงการฯ
นี้ มีนักวิจัย 51 คน ผู้มีส่วนร่วม 9,424 มี
กิจกรรมทั้งสิ้น 125 ครั้ง

การขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครง
การฯ ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วมที่ได้ออกแบบให้ทีม
ประสานงานและภาคเครอืข่ายผู้ทรงคณุวฒิุ
ช่วยสนบัสนนุผ่านกจิกรรม Co-operative 
Learning ได้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทั้ง
ชุดความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเครือข่าย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคล่ือนสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge based Society) ทีเ่ป็นพลงัใน
การสร้างการเปลีย่นแปลงจากปัจเจกบคุคล
ผ่านองค์กร-เครอืข่ายไปสูช่มุชนและสงัคม 

จะเห็นได้ว่า ผลงานสร้างสรรค์ของ
ชดุโครงการฯ ท่ีเกดิจากการมส่ีวนร่วมของ
ภาคหีลายภาคส่วนโดยใช้ ปณธิานร่วม “มุง่
สร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพื่อการพัฒนา
สหกรณ์” ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อการ
บรรล ุUltimate Goal ซึง่ก�าหนดไว้ส�าหรบั
ปีแห่งการเฉลิมฉลอง 100 ปี การสหกรณ์
ไทย ในปี พ.ศ. 2559 ว่า “คนในสงัคมมีจิต
วญิญาณสหกรณ์ ร่วมมอืกนัพัฒนาประเทศ” 

บนความเชื่อมั่นว่า หากคนในสังคม
ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา

ตนเองให้มีสมรรถนะ และมีโอกาสเข้าไป
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ ในทิศทางสร้างสรรค์คุณค่าและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบอาชีพ
และการด�าเนนิชีวติ โดยยดึมัน่บนหลกัการ
พึง่พาและร่วมมอืกนั กจ็ะเป็นหนทางหน่ึง
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมา ภาคเีครอืข่ายนักวจิยั ผูท้รง
คณุวฒุแิละประชาคมวจิยัจงึได้รวมพลังกัน
สร้างสรรค์งานวิจัย จากปีที่ 1 สู่ปีที่ 2 ที่ 
3 จนถึงปีที่ 14 ภายใต้การสนับสนุนของ
สกว. หากเปรียบกับการเดินขึ้นบันได ก็
ดูเหมือนพวกเราจะขึ้นมาสูงทีเดียว และ
ก็ยังมีบันไดขั้นต่อไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ใน
โลกไร้พรมแดน และหากเปรียบเป็นต้น
ไม้กเ็ป็นต้นไม้ทีเ่ตบิใหญ่แผ่กิง่ก้านพอควร 
และถ้าสงัเกตให้ดีในทกุขัน้บนัได และทกุก่ิง
ก้านที่ต่อยอดออกมานั้น มีปรากฏให้เห็น
ผลงานของประชาคม ทีส่�าคญัผลงานเหล่า
นั้นไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะ “ตัวหนังสือ” ที่
เขียนให้อ่าน แต่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่
พวกเราภาคภูมิใจร่วมกัน

พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2556
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