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ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและวิชาการดานสหกรณ และดําเนินการตอเน่ืองภายใตความรวมมือระหวาง
ภาคีจตุรมิตร ทั้งภาคขบวนการสหกรณ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ในการขับเคลื่อนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม บนฐานคิดของการยกระดับการพัฒนาการสหกรณ ในทิศทางของการ
พัฒนาเชิงคุณคา  
 การขับเคลื่อนงานวิจัยภายใตชุดโครงการ ซ่ึงดําเนินการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ไดกอ
เกิดเปนเครือขายทรัพยากรมนุษย ซ่ึงผานกระบวนการเรียนรูรวมกันภายใตชุดความรูหลัก “การเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา” และเห็นชอบกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา ไดแก เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย เครือขายนักสหกรณ เครือขายผูตรวจสอบกิจการ เครือขายพระสงฆ
เครือขายสมาชิกวารสารฅนสหกรณ นอกจากนั้น ชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ยังไดถูก
นําไปใชเปนยุทธศาสตรหลักในการยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ ซ่ึงเปนนโยบายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาสหกรณของประเทศในปจจุบัน จึงอาจกลาวไดวา การขับเคลื่อนงานวิจัยของชุดโครงการ
เสมือนเปนการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาสหกรณไปพรอมๆ กัน 
 การดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคในการขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือ
สรางนวัตกรรม สําหรับรูปแบบ และการบริหารจัดการสหกรณแนวใหม การพัฒนาระบบสนับสนุนและ
โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนา การติดตามหนุนเสริมการดําเนินงานของเครือขาย
ที่เปนผลผลิตของชุดโครงการ ตลอดจนการสังเคราะหชุดความรูท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม กระบวนการวิจัยไดถูกออกแบบภายใตกรอบคิดของกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาภายใตชุดความรูหลัก ไดแก การสรางผูนําการเปล่ียนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สหกรณ การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา  และการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ ซ่ึงมีทีม
ประสานงานกลางและผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง (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 และใหคําปรึกษาแนะนําทั้งส้ิน 122  กิจกรรม มีสหกรณเขารวมโครงการ ท้ังส้ิน 332 สหกรณ 
กลุม 61 กลุม โดยไดพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ไดแก 



 

 

(ii)

การจัดทําเว็บไซต www.cai.ku.ac.th เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทําและเผยแพรวารสารฅนสหกรณ 
4 ฉบับ ซ่ึงมีสมาชิกวารสาร 486 ราย จัดทําและเผยแพรเอกสารภายใตชุดความรู การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคา 27 รายการ ตลอดจนการจัดบูทนิทรรศการ และการเผยแพรความรูผานกลไกของสื่อมวลชนไปสู
สาธารณชน เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม และเชิญชวน
ประชาคมที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
 ผลการวิจัยภายใตชุดโครงการ ซ่ึงประกอบดวย โครงการยอย 8 โครงการ ไดผลผลิต
งานวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค และมีผลผลิตงานวิจัยที่สรางสรรคคุณคา (Value Creation) และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสหกรณ / เครือขาย และกลุมธุรกิจที่สําคัญ ไดแก การ
พัฒนาฐานขอมูลสมาชิกภายใตการมีสวนรวม เพ่ือนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สหกรณ การดําเนินการสวนตนแบบ ยางพารา ผลไม มันสําปะหลัง เพ่ือพัฒนาเปนศูนยเรียนรูเกษตรกร 
การปรับกระบวนการบริหารจัดการสหกรณอยางมีแบบแผนดวยกระบวนการจัดทําแผนที่กลยุทธและ
แผนธุรกิจ การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการพัฒนาสหกรณ  การบริหารจัดการ      
โซอุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ ภายใตกระบวนการสรางแบรนด การพัฒนาชองทางการตลาดใหม การ
ปรับปรุงรูปแบบและบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ ผลงานวิจัยเชิงประจักษตางๆ เหลาน้ี ช้ีใหเห็นการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการขับเคลื่อนการพัฒนาบนหลักการพึ่งพา
และรวมมือกัน 
 การประเมินเครือขายที่เปนผลผลิตงานวิจัยสําหรับโครงการที่ดําเนินการเสร็จส้ินแลว 
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 คนในสังคมไมเชื่อม่ันวางใจในสหกรณ กลุมคนวงใน 
ไดแก สมาชิก กรรมการ พนักงานสหกรณ ขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดการบริหารจัดการแบบองครวม
และฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจ มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเครื่องมือของรัฐ” ระบบการให
การศึกษาอบรมและถายทอดเทคโนโลยีมักเนนเร่ืองการให “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



 

 

(iii)

สหกรณ ที่สําคัญไดมีโครงการความรวมมือหลักสูตร Mini Master for Degree on Credit Union 
Management สําหรับผูนําสหกรณในเอเชียรวมกับ ACCU โครงการหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง
รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ซ่ึงมีผูผานการฝกอบรมในป 2553 ทั้งส้ิน 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 ริญญ า ต รี  ภ า ค วิ ช า สห ก รณ  คณะ เ ศ รษ 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 
 เน่ืองจากกรอบคิดและแนวทางของงานวิจัย มิไดเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณเทาน้ัน แต
มีความสอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย 2 
ประการ ไดแก 1) การผลักดันใหชุมชนหรือองคกรแมขายตางๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม เพ่ือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรค 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 เพ่ือสราง
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทิศทางของระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรมตอไป 
   
  



 บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาของชุดโครงการ 
 

 การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในระยะที่ 3 น้ี มุงไปที่การ
ประสานงานกับขบวนการสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในการสรางสังคมเรียนรู 
นวัตกรรม และระบบสนับสนุนตางๆ เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงของการสหกรณไทยไปในทิศทางของ 
“ระบบสหกรณที่มีคุณคา” ซ่ึงไดถูกกําหนดเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2550-2554) ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เปนนโยบายสหกรณระดับชาติ ในชวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
 กระบวนการวิจัยของชุดโครงการฯ ที่ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองในรูปแบบของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางภาคขบวนการสหกรณ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ได
กอใหเกิดคุณคาหลายประการ ไดแก ทุนความรู ทุนทางสังคม และนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ 
ซ่ึงไดถูกนําไปใชเปนยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้นยัง
กอเกิดเปนเครือขายทรัพยากรมนุษยเชิงคุณคาที่เขามาชวยสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณภายใตปณิธานรวม ไดแก เครือขายนักวิจัยสหกรณเชิงคุณคา เครือขายนักสหกรณเชิงคุณคา ฯลฯ 
อีกทั้งยังไดพัฒนาระบบสนับสนุนตางๆ เชน วารสารฅนสหกรณ เว็บไซต http://www.cai.ku.ac.th 
หลักสูตรฝกอบรมผูนําสหกรณเชิงคุณคา โดยมุงไปที่การขยายผลการสรางตัวแบบสหกรณและเครือขาย
สหกรณในแนวทางของการขับเคลื่อนสหกรณเชิงคุณคา โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่การสรางระบบ
สหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีแกประชาคมเปาหมาย 2 กลุม คือ กลุม
ผูผลิต และผูบริโภค ดังกรณีของตัวแบบเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย และอื่นๆ ซ่ึงเปนผลลัพธการสรางเครือขายฯ ของชุดโครงการที่ผานมา 
 ผลการสังเคราะหสถานการณขบวนการสหกรณของชุดโครงการ ในระยะที่ 2 ซ่ึงเสร็จส้ิน
ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ไดช้ีใหเห็นจุดออนและขอจํากัดของขบวนการสหกรณที่เปนอยู กลาวคือ 
ขอเรียกรองและความตองการของคนในขบวนการสหกรณ ไดแก ความเปนอิสระ โครงสรางของ
ขบวนการสหกรณ เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาสหกรณ สหกรณประเภทอิสลาม กฎหมายสหกรณที่พึง
ประสงค การลดบทบาทของหนวยงานรัฐ การจัดต้ังธนาคารสหกรณเพ่ือแกปญหาเงินสวนเหลือน้ัน ได
ช้ีใหเห็นวา ประชาคมที่เกี่ยวของกับการสหกรณยังไมเขาใจในบริบทของสหกรณ บนอัตลักษณของการ
เปนองคการพ่ึงพาตนเอง (Self Help Organization) อยางแทจริง (สวนลางของภาพที่ 1.1) 
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 ดวยตระหนักดีวาการพัฒนาการสหกรณน้ัน ตองมุงไปที่การพัฒนาคน เพ่ือใหคนมีศักยภาพ
และความพรอมในการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาการสหกรณไปในทิศทาง
ของสหกรณที่มีคุณคา เพ่ือใหสหกรณและเครือขายธุรกิจสหกรณ เปนชองทางการเขาถึงแหลงทุน การ
เขาถึงตลาด การแกปญหาความยากจน และการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกและชุมชน ซ่ึงกรอบ
คิดและแนวทางดังกลาวถูกกําหนดเปนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณแลวทั้งส้ิน ไดแก 
ยุทธศาสตรการปลูกจิตสํานึกสหกรณปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณเพ่ือสมาชิกและชุมชน ยุทธศาสตรเช่ือมโยง               
โซอุปทานเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม- คุณคา และยุทธศาสตรการเชื่อมโยงระบบการเงินสหกรณ  
 ดังน้ันการขับเคล่ือนงานวิจัยของชุดโครงการจึงถือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปพรอมๆ 
กัน เพ่ือเปนการเสริมพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
ดําเนินการวิจัยภายใตชุดโครงการในระยะที่ 3 น้ี จึงไดออกแบบการวิจัยไว 3 กลุม คือ กลุมงานวิจัยเชิง
พื้นท่ี กลุมงานวิจัยเช่ือมโยงโซอุปทาน และกลุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน โดยคาดหวังได
ผลผลิตงานวิจัยท่ีเปนตัวแบบและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับผูนําสหกรณ เครือขายกลุมธุรกิจและระบบ
การเงินท่ีจะกอใหเกิด ระบบสารสนเทศ สังคมเรียนรู ชุดความรูและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสราง
การเปล่ียนแปลงไปสูระบบสหกรณท่ีมีคุณคา และตัวแบบระบบการเงินท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาและรวมมือ
กัน ตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศนการพัฒนาการสหกรณ1 (สวนบนของรูปที่ 1.1) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1  บทสังเคราะหสถานการณของขบวนการสหกรณและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา 

                                                 
1  อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ.  2550.  แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ  
   ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ.  
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1.2  วัตถุประสงค 
 

 1.2.1  ประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัย ในการ
สนับสนุนการพัฒนาการสหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา 
 1.2.2  เปนแกนนําในการริเริ่มการสรางนวัตกรรมสําหรับรูปแบบสหกรณ และการบริหาร
จัดการสหกรณแนวใหมเพ่ือขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ 
 1.2.3  สังเคราะหชุดความรูที่เกี่ยวของเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณในทิศทางการ
นําคุณคาสหกรณ 
 1.2.4  พัฒนาระบบสนับสนุนและโครงสรางพ้ืนฐานจําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณสูระบบสหกรณที่มีคุณคา 
 1.2.5  ติดตามและหนุนเสริมเครือขายท่ีเปนผลลัพธของชุดโครงการ ใหมีบทบาทในฐานะ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณในเชิงคุณคา 
 

1.3 กรอบคิดการดําเนินการ 
 

 การดําเนินการชุดโครงการ ในระยะที่ 3 จะเปนไปในรูปแบบของการขับเคล่ือนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงทีมประสานงาน จะนําทุนทางสังคมและทรัพยากรเศรษฐกิจที่มีอยู ไดแก 
เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย เครือขายผูนําสหกรณเชิงคุณคา และผลลัพธเครือขายคุณคา ที่เปน
ผลผลิตงานวิจัยที่เช่ือมโยงโซอุปทาน และกลุมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน โดยใชกรอบคิดและ
ความรูเดิมที่มีอยู ไดแก สหกรณเชิงคุณคา ผูนําเชิงคุณคา การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การบริหารการ
เปล่ียนแปลงในสหกรณ และการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ มาใชในกระบวนการเรียนรู
รวมกัน โดยคาดหวังใหเกิดเปนความรูใหม นวัตกรรม ตัวแบบผูนําสหกรณ ตัวแบบเครือขาย ตัวแบบ
กลุมธุรกิจ และขอเสนอเชิงนโยบายที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคา และการคาที่เปนธรรม 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.2  กรอบคิดการดําเนินการชุดโครงการระยะที่ 3 
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1.4  กระบวนการทํางาน 
 

 กระบวนการทํางานของชุดโครงการจะเปนไปดังรูปที่ 1.3 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.4.1  การจัดเวทีเรียนรู การประสานงาน และการใหการสนับสนุน โดยทีมประสานงาน
กลางจะเปนผูดําเนินการเพ่ือเติมความรูเกี่ยวกับแนวคิดและชุดความรูที่เกี่ยวของ และใหการสนับสนุนแก
ทีมวิจัยโครงการตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการวิจัย 
 1.4.2  การขับเคล่ือนการวิจัยของโครงการยอย ซ่ึงจะเปนไปภายใตแผนปฏิบัติการวิจัยของ
แตละโครงการ 
 1.4.3  การติดตามงานวิจัยในภาคสนาม โดยทีมประสานงานกลาง และผูทรงคุณวุฒิจะมีกลไก
การติดตามงานทั้งในภาคสนามและสวนกลาง โดยใชวิธีการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participatory 
Observation) การประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ     (Workshop) ฯลฯ 
 1.4.4  การนําเสนอรายงานวิจัย โดยผูประสานงานกลางจะเปนผูดําเนินการใหแตละ
โครงการวิจัยมีการนําเสนอรายงานความกาวหนา และรายงานวิจัยขั้นสุดทาย ภายใตคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใหไดผลงานตามที่คาดหวัง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.3  กระบวนการทํางานของชุดโครงการวิจัย 

 
1.5 นิยามศัพท 
 

 ผูนําสหกรณท่ีมีคุณคา มีคุณลักษณะใน 4 มิติ คือ มีกระบวนทัศน ยึดม่ันในหลักการและ
แนวปฏิบัติที่สอดคลองกับคุณคาสหกรณ เปนตัวจักรที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงใหเกิดคุณคา โดยเริ่มจาก
ตัวเอง และถายโอนคุณคาจากตนสูองคกร จากองคกรสูเครือขายความรวมมือ เพ่ือใหเกิดประโยชนแก
การสรางคุณคาแกสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศ 
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 สหกรณเชิงคุณคา สหกรณที่ยึดมั่นในคุณคา หลักวิธีการสหกรณ เพ่ือการนําคุณคา 
(ประโยชน) สูสมาชิกและชุมชน 
 

 การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การรวมมือกันระหวางสหกรณขององคกรธุรกิจท่ีเปน
พันธมิตร เพ่ือสรางความเขมแข็งเปนปกแผนของสหกรณ 
 

 เครือขายธุรกิจสหกรณ เปนรูปแบบหนึ่งของกลยุทธความรวมมือ (Cooperative Strategy) 
โดยเปนการรวมตัวของสหกรณในรูปแบบของเครือขายในแนวราบ (Horizontal Integration) ซึ่งจะชวย
ลดจุดออนในการดําเนินงานของเครือขายในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

 กลุมธุรกิจสหกรณ หมายถึง การรวมตัวอยางเปนระบบของสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือ
ผูประกอบการ ซ่ึงมีความเช่ือม่ัน ศรัทธา และมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจในทิศทางของการเปน
องคการธุรกิจฐานสังคม (Social economy) การเขามาเปนสมาชิกของกลุม อยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อถือ
ไววางใจ และพ่ึงพารวมมือกัน อันจะนําไปสูการรวมชื้อ การรวมขาย การรวมมือกันทําการตลาด และ
คิดคนนวัตกรรมในการทํางานรวมกันอยางตอเน่ืองเพ่ือบรรลุประโยชนรวมกันของสมาชิกและชุมชน 
กลุมธุรกิจสหกรณ ควรมีองคประกอบที่จะทําใหการขับเคลื่อนการทํางานของกลุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน ไดแก การมีระบบการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจ การมีเงื่อนไข
สําหรับการทํางาน เพ่ือการนํามาซึ่งประโยชนรวมกัน มีบรรยากาศของการเปนสังคมเรียนรู รวมถึง
สมาชิกกลุมมีอุดมการณ และเปาหมายของการดําเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมธุรกิจ 
 

 กลุมโครงการวิจัยเชิงพื้นท่ี เปนการวิจัยที่มุงเนนท่ีการสรางตัวแบบสหกรณเชิงคุณคาที่มีการ
พัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพของสมาชิกอยางมีแบบ
แผน การพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพ่ือใหเปนสหกรณที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพและเปนธรรมาภิ
บาล โดยมีกรอบทิศทางปรับเปลี่ยนไปสูการเปนองคการพ่ึงพาตนเอง (Self Help Organization) ในที่สุด 

 

 กลุมโครงการวิจัยการเช่ือมโยงโซอุปทาน เปนการวิจัยที่จะมุงไปที่การสรางเครือขายธุรกิจ
สหกรณท่ีมีพันธมิตรธุรกิจในกิจกรรมตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา ภายใตโซอุปทานเพื่อการประหยัด
ตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันเพ่ือการนําประโยชนมาสูสมาชิกและ
ชุมชน 
 

 กลุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุน เปนการสรางกลไกสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
ไดแก  ระบบขอมูล ขาวสารดานสหกรณ องคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการพัฒนา
สหกรณ และเครือขายทรัพยากรมนุษยเชิงคุณคาท่ีจะเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณสูวิสัยทัศน “ระบบสหกรณที่มีคุณคา เพ่ือการนําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข” ซ่ึงเปนวิสัยทัศน การ
พัฒนาการสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 
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 แผนพัฒนาสหกรณฉบับท่ี 2 เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสหกรณที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหคนไทยในชาติ
ศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางไรก็ตามการที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายตามแผนไดน้ัน ขบวนการสหกรณและหนวยงานที่เก่ียวของจะตองบูรณาการในการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 

 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 ไปสูการปฏิบัติ เปนแผนท่ี
จัดทําขึ้นจากการมีสวนรวมของคณะทํางานจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคขวนการ
สหกรณ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งขึ้นจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 ไปสู
การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแปลงยุทธศาสตรของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 
  
  
 



บทที่  2 
 

ผลการดําเนินงานวิจัย 
 
2.1 กระบวนการทํางานวิจัย 
 

 กระบวนการทํางานวิจัยซ่ึงไดออกแบบใหมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 กลุมกิจกรรม ไดแก 
กลุมกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา กลุมกิจกรรมการขับเคลื่อนการวิจัยของโครงการยอยภายใตชุด
โครงการ กลุมกิจกรรมการติดตามงานวิจัยในพ้ืนที่ / การเชื่อมโยงเครือขาย / การประสานงานกับผูมีสวน
เกี่ยวของ และกลุมกิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ เพ่ือการบรรลุผลการ
ดําเนินวิจัยของชุดโครงการ ซึ่งคาดหวังจะใหไดผลผลิตการวิจัยที่เปนตัวแบบผูนําสหกรณ ตัวแบบ
สหกรณ ตัวแบบเครือขาย ตัวแบบกลุมธุริจ และผลลัพธการวิจัยที่จะกอใหเกิดการนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาสหกรณและการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม (รูปที่ 2.1) 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1  กระบวนการวิจัยของชุดโครงการ 
 

2.1.1  การจัดเวทีเรียนรู/นิทรรศการ จํานวน 12 ครั้ง มีคนเขารวมในเวทีทั้งส้ิน 1,368 คน1 
2.1.2  การขับเคลื่อนโครงการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีสวนรวม จาํนวน 8 โครงการ มี

รายละเอียดในตารางที่ 2.1 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก www.cai.ku.ac.th 
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดโครงการวิจัยจําแนกตามกลุมงานวิจัย 
 

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 

กลุมงานวิจัยเชิงพื้นท่ี : 
1 **โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา : 

กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด 
นายสัมพันธ บูรณยาพร 15 ส.ค.52 - 14 ส.ค.53 

    

กลุมงานวิจัยเช่ือมโยงเครือขายภายใตโซอุปทาน : 
2 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา นางดวงทิพย ระเบียบ 15 ก.ย.51 - 14 ก.ย.52 
3 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม (ระยะที่ 1) นางศศิธร วิเศษ 15 ก.ย.51 - 14 ก.ย.52 
4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง นายธวิช สุดสาคร 15 ก.ย.51 - 14 ก.ย.52 
5 โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา นายศานิต เกาเอ้ียน 15 ม.ค.52 - 14 ม.ค.53 
6 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร นายเชาวนวัศ หอมชุม 1 พ.ค.52 - 30 เม.ย.53 
7 **โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสวนสามพราน นายณฐนนท เมธีพิสิฐกุล 15 ส.ค.52 - 14 ส.ค.53 
    

กลุมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ :   
8 โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ นางจุฑาทิพย ภัทราวาท 15 ส.ค.52 - 14 ส.ค.53 
หมายเหตุ : ** โครงการวิจัยกลุมน้ีจะมีเงินสนับสนุนวิจัยจากสหกรณ / หนวยงานของตนเองนอกเหนือจากทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

 2.1.3  การติดตามงานวิจัยในพื้นที่ / การเช่ือมโยงเครือขายและการประสานงานกับผูท่ี
เกี่ยวของ 119 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 การติดตามงานวิจัยในพ้ืนที่ / การเชื่อมโยงเครือขายและการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ มี
จุดมุงหมายที่จะหนุนเสริมการทํางานวิจัยของแตละโครงการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน
การขยายผลสูการนําไปใชประโยชนแกผูเก่ียวของในระหวางชวงเวลาการวิจัย 
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 2.1.4  การจัดทํารายงานและเอกสารเผยแพรตลอดจนสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการเผยแพร
และการนําไปใชประโยชน 
           กลุมกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการสรางความเขาใจแกผูเกี่ยวของ และสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูทั้งในกลุมนักวิจัย นักสหกรณ และผูเกี่ยวของในวงกวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ความรูท่ีนํามาใชในการวิจัย 
  

 การขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตกลไกของทีมประสานงานใน
ฐานะทีมพ่ีเลี้ยง ที่จะใหการหนุนเสริมการทํางานวิจัยของทีมวิจัยชุดยอย ท้ัง 3 กลุมงานวิจัยน้ัน ไดนํา
ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง การยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2.2 

 
ตารางที่ 2.2  ความรูท่ีนํามาใชในการหนุนเสริมนักวิจัยภายใตชุดโครงการ 
 

ความรู รายละเอียด 
  คุณคาสหกรณ   สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง  ความ

รับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
เที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพสมาชิก สหกรณเชื่อมั่นในคุณคา
ทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม
และความเอื้ออาทรตอคนอ่ืนโดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่ม
การสหกรณ 

  เครือขายคุณคา   กระบวนการสรางเครือขายเปนนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ไดผสมผสานเอาเรื่องคุณคาสหกรณ (อุดมการณ) เชื่อมรอยสู
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ความรู รายละเอียด 
คนผานองคกร สรางเครือขายดวยการบริหารจัดการเชิงรุก (เชิง   
กลยุทธ) ที่จะกอใหเกิดการบูรณาการความรวมมือในแนวราบ 
(Horizontal integration) ที่มีกลไกความเชื่อมโยงและจัดระเบียบ
ความสัมพันธอยางเหมาะสมบนความสมัครใจ โดยตางฝายตาง
วางแผนและทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สัมมนาการ 
สวัสดิการ ซ่ึงเปนเรื่องของการประกอบอาชีพ และวิถีของคนใน
ชุมชน ซ่ึงจะกอใหเกดิความสุขรวมกันอยางยั่งยืน 

  การวิเคราะห SWOT   การนําเสนอผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของสหกรณที่พิจารณาในเชิงพลวัต ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึง
ส่ิงที่เปนโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง 
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของสหกรณ 

  การจัดทําแผนที่กลยุทธ   กรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคต  ซ่ึงจะถูกพัฒนาเปน
แผนงาน / โครงการของหนวยงาน ในชวงเวลาการดําเนินงานตาม
ชวงระยะเวลาของแผนกลยุทธ ซ่ึงแผนที่กลยุทธจะชวยชี้แนะใหทุก
ฝายท่ีเก่ียวของไดตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสหกรณบนวิถีทางที่ยึดมั่นในหลัก
และวิธีการสหกรณ เพ่ือประโยชนของสมาชิกและการดํารงอยูของ
สหกรณอยางยั่งยืน 

  การจัดทําแผนธุรกิจ   เปนเครื่องมือในการตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจและวิธีการ
ดําเนินการของกิจการ โดยแผนจะชวยกําหนดองคประกอบสําหรับ
กระบวนการทํ างาน  ตั้ งแตภารกิ จ -วัตถุประสงค  เป าหมาย 
งบประมาณ การพยากรณดานการเงิน ตลาดเปาหมาย และกลยุทธ
ธุรกิจ ฯลฯ  เพ่ือนําไปสูแผนปฏิบัติงาน แผนธุรกิจท่ีดี  จึง
เปรียบเสมือน แผนที่เดินทาง (Road map) ซ่ึงทําใหธุรกิจสามารถเดิน
ไปยังทิศทางที่ตั้งไว และเปนเครืองมือจัดหาเงินทุน ผูใหทุนจะใช
ประกอบการพิจารณาตอบแทนและความเสี่ยงตลอดจนโอกาสการได
ชําระคืน แสดงสมรรถนะและความสามารถหลักของกิจการ ซ่ึงจะ
เปนประโยชนสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจคูคาในการ
พิจารณาแนวทางการทําธุรกิจรวมกัน 

  การจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ   การเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเขาสูรูปแบบความรวมมือของ
ธุรกิจตางๆ ภายใตโซอุปทาน ซ่ึงจะกอใหเกิดเปนโครงสรางของ
โมเดลการจัดการธุรกิจของโซอุปทาน ซ่ึงเปนผลลัพธเชิงกลยุทธ
ความรวมมือ (Cooperative Strategy) ที่จะสงผลตอศักยภาพการ
แขงขันธุรกิจ เพื่อการนําผลิตภัณฑและบริการจากผูผลิตสูผูบริโภค  

 

ที่มา :  www.cai.ku.ac.th  เว็บไซตสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
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2.3  เทคนิคท่ีนํามาใชในเวทีเรียนรู 
 

 กระบวนการที่ทีมประสานงานกลางและทีมวิจัยไดนํามาใชในเวทีเรียนรูมีหลายรูปแบบใน
ที่น้ีจะกลาวถึงที่นาสนใจ ไดแก 
 

      2.3.1)  การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion) 
 

                 เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูใหขอมูล สําหรับประเด็น
ปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูกําหนดประเด็นในการสนทนา 
เพ่ือใหเกิดการแสดงความคิดเห็น และนําไปสูขอสรุปในประเด็นการสนทนา (รูปท่ี 2.2) 
      ชุดโครงการวิจัยฯ มักใชเทคนิคการสนทนากลุมในขั้นตอนของการรวบรวม
ขอมูล อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา การสนทนากลุมอาจมีขอจํากัด หากมีผูรวมสนทนาเพียงไมก่ีคนที่แสดง
ความคิดเห็น ดังน้ัน จึงจําตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในการกําหนดตัวผูเขารวมสนทนา และการกําหนด
เงื่อนไขแกผูเขารวมสนทนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

รูปที่ 2.2  การสนทนากลุมเปาหมาย (Focus group Discussion) 

 
      2.3.2)  เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence-
Control: AIC)  
 

                 เปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค ท่ีนําไปสูความเขาใจ
ในสภาพปญหา ความตองการของผูที่เกี่ยวของในดานตางๆ เทคนิค AIC จะสรางบรรยายกาศใหทุกคน
ในกลุมสนทนามีโอกาสในการใหขอมูล เหตุผล ความรูสึก ควบคูไปกับความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือ
นําไปสูการรวมกันกําหนด วิธีการ หรือแผนการดําเนินงานตามความมุงหวังของทุกคนโดยอาจใชการ
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วาดภาพสรางจินตนาการ การระดมความคิดแบบเปดกวาง ซ่ึงจะชวยใหบรรยากาศเอื้อตอการมีสวนรวม
ของทุกคน (รูปที่ 2.3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3  เทคนิคเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence-Control :AIC)  
 
 

      2.3.3)  เทคนิคการประชุมระดมความคิดเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (Future Search 
Conference : F.S.C.)  
 

      เปนเทคนิคเชิงกระบวนการที่นํามาใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งมี
จุดมุงหมายในการรวมกันทําความเขาใจในสถานการณที่เชื่อมโยงทั้งอดีต ปจจุบัน ซ่ึงจะนําไปสูการ
กําหนดวิสัยทัศนรวมสําหรับอนาคต (รูปที่ 2.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4  การประชุมระดมความคิดเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference : F.S.C.) 
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      2.3.4)  แผนที่ความคิด (Mind Map)  
 

       เปนเครื่องมือที่นํามาใชในการระดมความคิดในประเด็นตางๆ ที่สามารถ
เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธของเรื่องราวตางๆ ที่มีความซับซอน การใชแผนที่ความคิดจะชวยพัฒนาให
บุคคลมีความคิดเชิงระบบ และมองเห็นความเปนองครวมไดมากข้ึน (รูปที่ 2.5) 

   
 
   

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5  การระดมความคิดรวมกันในลักษณะแผนที่ความคิด (Mind Map) 
 
 

      2.3.5)  เทคนิคการประเมนิสถานการณอยางมีสวนรวม (Participatory Rapid 
Appraisal :PRA)  
 

     เปนเทคนิคที่นําไปใชในขั้นตอนของการเก็บขอมูลโดยใหผูตอบมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและประเมินสถานการณ แทนการใหขอมูลอยางเดียว ซ่ึงเหมาะกับการสํารวจสภาพปญหา
ในการประกอบอาชีพของสมาชิก หรือสภาพปญหาในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ (รูปที่ 2.6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.6  การประชุมเครือขายทองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ จังหวัดพังงา  
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      2.3.6)  การทําแผนที่อยางมีสวนรวม (Participatory Mapping)  
 

       เปนการสรางแผนที่ของประชาคม หรือชุมชนทีเ่ปนสวนประกอบของการวิจัย 
เพ่ือแสดงใหเห็นองคประกอบทางกายภาพ จุดวิกฤต กลุมเปาหมาย ฯลฯ ซ่ึงอาจประยุกตเอาเทคนิคของ
แผนที่ภาพถายทางอากาศมาใช (GIS) (รูปที่ 2.7, 2.8) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.7  แผนที่ภาพถายทางอากาศ (GIS) 
 

 
 
รูปที่ 2.8 พ้ืนที่การดําเนินโครงการวิจัยของชุดโครงการ 

 
      2.3.7)  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
 

      การสังเกตการณแบบมีสวนรวมจะดําเนินการโดยทีมวิจัย จะเขาไปปะปนหรือ
ทํากิจกรรมรวมกับผูถูกสังเกต  เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนธรรมชาติ ครบถวนตามที่ผูวิจัยตองการ โดยการ
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สังเกตอาจทําอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได  ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงบางครั้ง
อาจตองใชเวลานานหลายเดือน หรือเปนป (รูปท่ี 2.9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.9  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

 
      2.3.8)  เวทีสังเคราะห /ถอดบทเรียน 
  

       เปนกระบวนการที่นํามาใชในขั้นตอนของการสรุปงานวิจัย โดยหัวหนาทีม
วิจัยจะตองมีความชัดเจน ในกรอบโจทยวิจัยและวัตถุประสงค เพ่ือจะนําเวทีในการอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู ในการประเมินผลการวิจัย จากขอมูลที่ได เพ่ือสังเคราะหเปนชุดความรู หรือแนวทางที่จะนําไปสู
ขอสรุปสําหรับผลลัพธและผลกระทบที่ไดจากการวิจัยรวมกันในบางครั้ง (รูปที่ 2.10) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.10 เวทีสังเคราะหและถอดบทเรียนชุดความรูรวมกัน ระหวางนักวิจัยภายใตชุดโครงการ 

 
      2.3.9)  การจัดทําแผนที่กลยุทธ  
 

       เทคนิคการจัดทําแผนที่กลยุทธ เปนเทคนิคท่ีทางชุดโครงการวิจัยฯ ไดนํามาใช
กับทีมวิจัย เพ่ือกระตุนใหนักวิจัยและผูเกี่ยวของมีความคิดเชิงระบบ และมองความเปนองครวมที่
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ครอบคลุมทั้ง มิติดานกระบวนการเรียนรู (Learning and growth) กระบวนการภายใน (Internal process) 
การเงิน (Financial) และผูที่เกี่ยวของ (Customer) ดังน้ัน กระบวนการที่ใชเทคนิคการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ 
จะชวยใหผูเกี่ยวของไดมองความสัมพันธเชื่อมโยงใน 4 มิติ ดังกลาวรวมกับปญหา/โจทยวิจัยที่เปนอยู เพ่ือ
นําไปสูกระบวนการคิดในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ ในการแกปญหารวมกันอยางเปนระบบ (รูปที่ 2.11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.11  แผนที่กลยุทธโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร  

 
2.4  การสนับสนุนของทีมประสานงานกลาง 
 

      ภายใตกระบวนการทํางานของชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” ในระยะที่ 3 (ระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ทีม
ประสานงานกลางไดใหการสนับสนุนกิจกรรมแกโครงการวิจัยภายใตโครงการจํานวนทั้งส้ิน 122
กิจกรรม (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) โดยอาจจําแนกออกเปนกลุมกิจกรรมสําคัญๆ ไดแก การจัดเวที
เรียนรู การสนับสนุนแกทีมวิจัยใหสามารถขับเคล่ือนการวิจัยตามแผนการวิจัยเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด การติดตามงานวิจัยของทีมวิจัย และการศึกษาดูงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
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      2.4.1)  การจัดเวทีเรียนรู :  
                การจัดเวทีเรียนรู ถือเปนกิจกรรมสําคัญที่มีจุดมุงหมายเพื่อการยกระดับความรู 
และการนําคุณคาสูประชาคมวิจัย โดยคาดหวังใหการดําเนินงานโครงการวิจัย สามารถบรรลุเปาหมายใน
การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ ที่จะนําคุณคา(ประโยชน)สูสมาชิกและชุมชน อีกทั้งการ
บรรลุผลการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

 
 

 
เวทีเรียนรู เพื่อการนําคุณคาสหกรณในกลุมผูนําและฝาย
จัดการสหกรณ  
ณ หองประชุม สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2552 

 
 

 
 

 
เวทีเรียนรู การพัฒนาชองทางไปสู 7-eleven แกทีมวิจัย-
ฝายจัดการสหกรณภายใตภาคีเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 
ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารซีพีทาวเวอร สีลม กรุงเทพฯ 
วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2552 

 
 

เวทีเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจเรื่องการพัฒนาฐานขอมูล
สมาชิกและการนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการวางแผนธุรกิจแกผูนํา-ฝายจัดการสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด 
ณ  หองประชุม  สหกรณการเกษตรยานตาขาว  จํากัด 
จังหวัดตรัง วันท่ี 9 มิถุนายน 2552 
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เวทีเรียนรู เพื่อการยกระดับ/ปรับกระบวนทัศน เกี่ยวกับ
การนําความรูเรื่องการบริหารจัดการโซอุปทานมาใชใน
ธุรกิจสหกรณ 
ณ หองประชุมพันธุมดิษยมณฑล อาคารเคยูโฮม มก. 
วันท่ี 8 ตุลาคม 2551 

 
 

 
เวทีเรียนรู  เพ่ือปรับกระบวนทัศนเรื่องผลกระทบเสรี
อาเซียนท่ีมี คือ การดําเนินงานสหกรณและเกษตรกร
สมาชิกแกนักวิจัยและผูนํา-ฝายจัดการสหกรณ ภายใตชุด
โครงการ / กรมสงเสริมสหกรณ 
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

 
 

เวทีเรียนรู “รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” แกผูเชี่ยวชาญกรมสงเสริม
สหกรณ 
ณ หองประชุมศูนยสารสนเทศสหกรณ สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มก. และโรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด   
อ.สามพราน จ.นครปฐม  
วันท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2553 

 
 

เวทีเรียนรู “ผูนําสายเลือดใหม” ของสหกรณการเกษตร
บานคาย จํากัด เพ่ือการยกระดับการพัฒนาสหกรณในเชิง
คุณคา 
ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด  
อําเภอ บานคาย จังหวัดระยอง 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 

 
     2.4.2)  การสนับสนุนแกทีมวิจัย กิจกรรมการสนับสนุนแกทีมวิจัย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกการแกไขปญหาของทีมวิจัย ตลอดจนการประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือการหนุนเสริม
การขับเคลื่อนการวิจัยที่สําคัญ มีดังน้ี 
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การประสานงาน เพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพดินของ
สวนกาแฟตนแบบ กับโครงการพัฒนาวิชาการดิน-ปุยและ
ส่ิงแวดลอม 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร มก. 

 
 

 
 
 
การประสานงานกับกรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย 
เรื่องการขอผอนผันการนําขาวเกิดบุญ วางจําหนายใน
หางสรรพสินคา 

 

 
 

 
 
การประสานงาน กับกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา “ขาวเกิดบุญ” 
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การเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน เก่ียวกับ
ผลผลิตงานวิจัยภายใตชุดโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
จัดบูทนิทรรศการงานเกษตรแฟร เพ่ือประชาสัมพันธ
สินคา/ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ กลุมธุรกิจสวนสามพราน 
และการติดตามแบรนด 
 

 

 

 
 
การเผยแพรขาวประชาสัมพันธงานวิจัยแกหนวยงานวิจัย 
งานThailand Research Expo 2009 
ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิลด  กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
การสนับสนุนเพ่ือการสรุปบทเรียนจากการวิจัยและการ
นําเสนอรายงานวิจัย เครือขายคุณคากาแฟชมุพร เครือขายคุณคายางพารา

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

กลุมธุรากจิสหกรณสวนวามพราน 

ขาวคุณธรรม ขาวเกดิบุญ
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การเสริมหนุนการจัดเวทีเรียนรูแกทีมวิจัยกลุมธุรกิจ
สหกรณสวนสามพราน 

 
 

 
 
การเสริมหนุนการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือขายขาวหอมมะลิสหกรณไทย 
ณ หองประชุมชุมนุมสหกรณการเกษตร จ.นครราชสีมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การหนุนเสริมการจัดเวทีการจัดทําแผนที่กลยุทธแกทีม
วิจัยชุดตางๆ เพื่อการมุงสูการดําเนินงานเครือขายคุณคา 
 
 
 
 
 
 

  
 2.4.3)  การติดตามงาน กิจกรรมการติดตามงานของทีมประสานงานที่สําคัญ ไดแก การจัด
เวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย และติดตามงานในพื้นที่ ซ่ึงมีที่สําคัญดังน้ี 
 

เครือขายคุณคายางพารา 

เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย เครือขายคุณคายางพารา
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การจัดเวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย ภายใตคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
 
 
การจัดเวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย ภายใตคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

 
 
การจัดเวทีรายงานความกาวหนางานวิจัย ภายใตคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ 

 

 
 

 
 
 
การติดตามงานในพื้นท่ี เพ่ือสังเกตการณและเก็บขอมูล
รวมกับทีมวิจัย 
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การหนุนเสริมสหกรณการเกษตรบานคาย มาวางแผน
เตรียมงานสวนตนแบบ และวิเคราะหฐานขอมูล 

 
 

 
 
การติดตามงาน ผูประสานงานและผู เชี่ ยวชาญกรม
สงเสริมสหกรร ศึกษา  ดูงานกลุมธุรกิจสหกรณสวนสาม
พราน 

 
      2.4.4)  การศึกษาดูงาน 
                 การดําเนินการชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม” ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการยกระดับการทําธุรกิจของสหกรณ ภายใตปจจัยสภาพแวดลอม 
การเปดเสรีการคา ดังน้ันเพ่ือเปนการเตรียมการและรวบรวมขอมูลเชิงรุก ทีมประสานงานกลางและทีม
วิจัยบางโครงการ เชน กรณีโครงการยางพารา จึงมีการศึกษาดูงานในประเทศจีนและมาเลเซียเพ่ือคนหา 
Know-how ดานการแปรรูปยางคอมปาวน และการเปดโอกาสสําหรับแนวทางการทําธุรกิจยางพาราและ
ผลไมในรูปแบบ Co-op to Co-op จึงไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย 
 

 
 

 
การศึกษาดูงานของทีมประสานงานกลางและทีมวิจัย
เครือขายคุณคายางพารา ที่บริษัทยูโรมา รับเบอร จํากัด 
ประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับโรงงานแปรรูปและตลาดยาง
คอมปาวน 
วันท่ี 9-10 มกราคม 2553 
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การศึกษาดูงานตลาดผลไมซินฟาตี้ เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน 
ภายใตพันธมิตรธุรกิจบริษัท ริชฟว เฟรส ฟูดส จํากัด  
วันท่ี 18 ธันวาคม 2552 

 
 
 
 
 
 

 
การเจรจาธุรกิจและหารือสําหรับแนวทางความรวมมือ
การเชื่อมโยงธุรกิจยางพารา ระหวางสหกรณไทยกับ 
ACFSMC ประเทศจีน 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 

 
 

 2.5  ผลผลิตการวิจัยและการสรางคุณคา 

 ผลผลิตที่ไดจากการขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ ผลผลิตการ
วิจัยและการสรางสรรคคุณคา (Value Creation) ที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 2.3  
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ตารางที่ 2.3 ผลผลิตงานวิจัยและการสรางคุณคา 
 

ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 

1. โครงการวิจัยการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา : 
กรณีสหกรณการเกษตรบาน
คาย จํากัด จ. ระยอง 

 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อพัฒนาตัวแบบการ

สรางกระบวนการเรียนรูที่
เหมาะสมกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาสหกรณการเกษตร 
ใหเปน สหกรณเชิงคุณคาที่
แทจริง 

2. เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาระบบการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณให
สามารถแกปญหาใหกับ
สมาชิกโดยเฉพาะกลุมที่ทํา
สวนยางและกลุมผลไม 

3. เพื่อสรางกระบวนการ
เรียนรูของผูบริหารและ
สมาชิกสหกรณในการพัฒนา
ชองทางการตลาดสําหรับ
ผลไม ยางพารา และบริการ
ของสหกรณในทิศทางที่เอ้ือ
ตอสมาชิก และชุมชน 

1.1 ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก 
 

 

• การพัฒนาเปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ 

• การยกระดับการทํางาน
สหกรณในเชิงคุณคา (สนอง
บริการสมาชิกในการ
แกปญหาอาชีพ) 

• การปรับความคิดผูนําฝาย
จัดการเรื่องการพัฒนาสมาชิก 

1.2 เครือขายสมาชิกภายใตกลไกประธานกลุม 
นายเสนห พุทธสังฆ

นายสวาง เรอืงศรี

น.ส.วิไลวรรณ ภูมิวารินทร

นายอาทร จงเจรญิพาณิช

นายพรั่ง ดวงจันทร

นางวรรณา อัมฤทธิ์

นายเทียน เรืองภกัดี

นายประพาย เช้ือสนุก

นายสมคิด พลพิทกัษ

นางเดือน บญุประกอบ

นายเที่ยง มิง่มงคล

นายสมควร ประกอบสุข

นายจันทร ประกอบสุข
นายวงษสวรรค สาครเสถียร

นายพิชิต นาคเกษม

นายแจง พิทักวงศ

นายประสิทธ์ิ ประกอบสุข

นายอรณุ คํามะฤทธ์ิ

นายสินชัย วงษศรี

นายประนอม อมัรินทร

นายสุรนิทร สอาดรตัน

นายสนัด อุบลประเสริฐ

นายประทมุ วิริยะพงษ

นายวิฑูรย รตันเพชร

นายสมัย ประถมพจน

นางบังอร วิทยาคุณ
นายสาย กังกเวคนิ

นายจําเนียร สวางแจง
นางเต่ียง เดชบุญ

นายฉุน แกกลา
นายประสิทธ์ิ บุญเจริญ 

นายสมร เอกฉัตร
น.ส.สุชาดา ทองพมิาย

นายประสิทธิ์ พิทักษวงค
นายวินัย สวางดี

นางอรัญ สําเริง
นายฉกาจ สุขเกิด
นายวิชัย บินบน

นายสมบุญ วงคสาขา
นางรวย ช่ืนฤดี

น.ส.สุภาภรณ ใจธรรม
นางวัฒนา สกุลนอก

นายอภิวัฒน ปานลํ้า
นายสําเริง ฟกแกว

นายสุรสิทธ์ิ ระมาตร

นายสําเริง จันทรทอง
นางบํารุง แจงสวาง

นางปราณี แดงโชติ

นายวินิต เพชรนคร
นายชุมพร สีดา

นายประยูร เฉิดฉาย
นายไพฑูรย ม่ิงมงคล
น.ส.สวนีย มรรคผล

นายวิวัฒน แสงออน
นายสมคิด ประกอบสุข

นายดํารง พงศแกว
นางสําเภา วงศสนิท

นายทวิช วงศลิขิต
นายบุญธรรม บุญถึง

นายสายัน เวียงจันทร
นายสําราญ วงศลิขิต

นายพเิชษฐ แสนเจริญ
นายทองอยู สุวรรณพทัิกษ

นายประจวบ มิตรสนิท
นางรจนา  การศึกษา

นายยม ไตรภพ
นายสนอง สงกล่ิน

นางปราณี อัมรินทร

นายสมุทร สงกล่ิน

นายภากร เบญจาพจนาพร

นายศึกษา พนช่ัว
นายโฉม มหาวิเชียร

นายธงชัย ยมหา
นายคํานึง กลอมเกลี้ยง

นายถนอม  ศิลารัตน
นายโสภณ ประกอบสุข

นางสมควร ประคองวงศ

นายประสิทธิ์ จิตประสงค
นายวิจิต ศิลาวารินทร

นายสุรยิา สัตยวาท  

94 13
4

13
7

71

118

78

101

69

132

46

107

107

38

88

10
295

70

58

117

99

36

59

67

56

32

93

103

110

 
 

•  ก า รพั ฒน า เ ป น โ ค ร ง ก า ร
สายเลือดใหม (Young Blood 
Project) 

•   การยกระดับการมีสวนรวม
ของสมาชิกตอสหกรณ 

1.3   แผนที่กลยุทธ 
 

 
 

 
 
 

• การปรับกระบวนทัศนของ
ผูนํา-ฝายจัดการไปในทิศทาง
ของการพัฒนาสูสหกรณเชิง
คุณคา 

• นําไปใชเปนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานสหกรณโดยมีแผนที่
ทางเดินที่ผูเก่ียวของเขาใจ
ตรงกัน 

• ผูนํา-ฝายจัดการไดเขามามี
สวนรวมในการวางแผน
สหกรณ 

• สหกรณการเกษตรมีแผนการ
ดําเนินงานที่คํานึงถึงคุณคา
สหกรณและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
  1.4   สวนตนแบบยางพารา/ผลไม 

 

 

• สมาชิกไดใชสวนตนแบบเปน
ศูนยเรียนรูเพ่ือการลดตนทุน-
เพิ่มผลผลิตตอไป ภายใตทีมพี่
เลี้ยงจาก มก. 

 1.5  เวทีเรียนรูสําหรับการการประเมินโครงการทํา
รานขายยา/โรงสีสหกรณ/จุดรวบรวมยางพารา 

 

 
 

• การนําความคิดผูนํา-ฝาย
จัดการสําหรับความเหมาะสม
ในการดําเนินการโครงการใน
แนวทางของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 2. โครงการวิ จัยเครือขาย
คุณคากระจายสินคา 
วัตถุประสงค :  
1. การดําเนินการตัวแบบ 
เ ค รื อข า ยคุณค า ก ระจ า ย
สินคา ในกลุมสหกรณและ
องคกรชุมชนที่มี ศักยภาพ
แ ล ะ ส มั ค ร ใ จ เ ข า ร ว ม
โครงการ ภายใตการบริหาร
จัดการรวมของภาคีพันธมิตร 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
และบริษัท  ไปรษณียไทย 
จํากัด และพันธมิตรธุรกิจ 
2 .  การพัฒนาระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  สํ า ห รั บ
เครือขายคุณคากระสินคา 

2.1 ตัวแบบการกระจายสินคาสหกรณผานเครือขาย
ปณท. 

 

 
 
 
 
 

• ไดชองทางกับตลาดใหมของ
สินค าสหกรณที่ เข าถึ งกลุม
ผูบริโภคใหม 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
 2.  การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานท่ีมีตอภาคี

เ ค รื อข า ยคุณค า ก ระจ า ย

สินคาในดานรูปแบบสินคา

ท่ีเหมาะสม มูลคาเพ่ิมของ

สินคาท่ีจําหนาย  และโอกาส

ใ น ก า ร ข ย า ย ช อ ง ท า ง

การตลาดใหม 

2.2 ตัวแบบการจัดทําแคตตาล็อกสินคาสหกรณ  
 

 
 

• ไดรูปแบบการสงเสริมการขาย
สินคาสหกรณใหม 

 2.3 ตัวแบบการจัดทําแคตตาล็อกสินคาสหกรณผาน 
Outlet สหพัฒน 

 

 
 

• ไดรูปแบบใหมของการขาย
ตรงสําหรับ(Direct Sale) สินคา
สหกรณ 

 
 

2.4 การพัฒนากระบวนการสรางเครือขายกระจาย
สินคาดวยการคัดสรรสินคาคุณภาพ 

 

 
 

• ไดปลูกจิตสํานึกการพัฒนา
สินคาคุณภาพและการสราง
เครือขายสินคาสหกรณเชิง
คุณภาพแกผูประกอบการ 40 
ราย 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
  2.5 การดําเนินการโครงการนํารองการติดตามแบรนด

ดวยการทดสอบผูบริโภคในสินคากาแฟชุมพร   
      

                                                                                                                                                       

• ไดขอมูลปอนกลับสูสหกรณ
การเกษตร ผูปลูกกาแฟชุมพร
เพ่ือการปรับปรุงสินคาให
สอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค 

 2.6 การพัฒนารูปแบบสินคาเพื่อเพิ่มคุณคา 
 

 

• การนําความคิดรานสหกรณ 
เรื่อง การสรางคุณคา (Value 
Creation) แกสินคาสหกรณ 

2.7 การจดัทําทําเนียบสินคาชุมชน 
 

 

• ฐานขอมูลสินคาสหกรณ/
สินคาชุมชน/สินคา  OTOP 
ของชุมชน/กลุมวิสาหกิจที่มีอยู
ในระหวางป 2551-2552 

2.8 ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการเพิ่มชองทาง
การตลาดใหมสําหรับสินคาสหกรณ 
 

 
 

• การขยายผลในการนําไปสูการ
พัฒนา โครงการ Farmer Shop 
กับ ธ.ก.ส. 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการเครือขายคุณคา  
    ผลไม  จ.จันทบุรี (ระยะที่ 
1) 

 
วัตถุประสงค :  
1. เพื่อสรางตัวแบบการทํา
สวนผลไมคุณภาพของ
เกษตรกร ภายใตเครือขาย
ของสหกรณการเกษตร 

2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจผลไมภายใตโซ
อุปทานที่มีสหกรณเปน
แมขาย ที่จะเกิดกอใหเกิด
ผลดีตอเกษตรกรชาวสวน
ผลไมอยางยั่งยืน 

3. เพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคของการ
ดําเนินการตาม
วัตถุประสงคขอ 1 และ 2 
และขอเสนอสําหรับแนว
ทางการสงเสริมจาก
ภาครัฐ 

 
 

3.1 ไดตัวแบบเครือขายการทําสวนผลไมคุณภาพ 
จํานวน4 กลุม 

 

 

• ไดชดุความรูการผลิตผลไม
คุณภาพดวยจิตวิญญาณ โดยมี
แกนนําเครือขายคือ คุณวิชัย 
ประกอบทรัพย ซ่ึงปจจุบัน
พัฒนาเปนศูนยเรียนรูและขยาย
ผลถายทอดแกผูสนใจอยาง
กวางขวาง โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผูวา
ราชการจังหวัดและสหกรณ
การเกษตรตางๆเปนภาคี
พันธมิตร 

3.2 ตัวแบบการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรธุรกิจ
ระหวางสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ  จํากัด
บริษัทสงออกไปจําหนายตลาดตางประเทศ 

สกก.เขาคิชฌกูฎ
จํากัด

เครือขาย
ผูผลิตคุณภาพ

เครือขาย
ผูผลิตคุณภาพ

บ.ริชฟว เฟรช
ฟูด จก.

คูคาตางประเทศ

แผนธุรกิจ

GAP GAP

 
 

 
 

• ชุดความรูการบริหารจัดการโซ
อุปทานของสกก.ที่จะชวยขยาย
ตลาดใหม 

• ชุดความรูการดําเนินธุรกิจผาน
เครือขายพันธมิตรในแนวราบ
เพ่ือประสิทธิภาพและ know-
how ใหม 

• การขยายผลไปสูภาคีพันธมิตร
สกก.มะขาม จก. 

 3.3 ไดขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมของ
รัฐ ที่มีตอการสงเสริมGAP แกเกษตรกรการ
ส ง เ ส ริ ม ธุ ร กิ จ รวบรวมผลไม แก สหกรณ
การเกษตร 
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ผูสงออกผลไม
SPA

ผูคาสงผลไม
ในจงัหวัด

ตลาดตางประเทศ
ตลาดใหม

ผูคาสงผลไม
จงัหวัดปลายทาง

ตลาดในประเทศ

หางคาสง-คาปลกี

เครือขายสหกรณตลาดเดิมกลุมผูผลิต
เงาะคุณภาพ

กลุมผูผลิต
มังคุดคุณภาพ

ชองทางตลาดเดมิ

ตลาดในประเทศ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

Traceability ตรวจสอบยอนกลับ

Carrefou
r

ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
 
 

• การขยายผลไปสูการสราง
เครือขายสหกรณการเกษตร
ผูผลิตผลไมของกรมสงเสริม
สหกรณ 

 
 

 

  
4. โครงการเครือขายคุณคา
มันสําปะหลัง จ.กําแพงเพชร 
 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือสรางตัวแบบการทํา
ไรมันสําปะหลังภายใต
เครือขายสหกรณ
การเกษตร 

2. เพ่ือเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจมันสําปะหลัง
ภายใตหวงโซอุปทานที่มี
สหกรณเปนแมขาย จะ
กอใหเกิดผลดีตอ
เกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง และเศรษฐกิจ
สังคมโดยรวม ภายใต 
การนําของสหกรณ
เกษตร 

3. เพ่ือศึกษาปญหา และ
อุปสรรคของการ
ดําเนินงานภายใต
วัตถุประสงคขอท่ี 1 และ
2 ในการสรุปสาระและ
ประเด็นตางๆ เพ่ือ
นําเสนอ แนวทางในการ

 
4.1 แผนธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา 
 

 
 

 
• เปนการยกระดับของการ

ดําเนินงานของสหกรณ
การเกษตรในเชิงคุณคาโดยให
ความสําคัญกับสมาชิกและ
ชุมชนมากขึ้น 

4.2 ไดตัวแบบการทําไรมันสําปะ หลังของสมาชิก
ภายใตเครือขายสหกรณการเกษตรเพื่อการลด
ตนทุนและการเพิ่มผลผลิตตอไร 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
กําหนดนโยบาย และการ
สงเสริมจากภาครัฐ 

 

 

 
• การขยายผลสูสมาชิกสหกรณ

ภายใตกลไกของสหกรณ
การเกษตร 

4.3 ตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซ
อุปทาน 

 

หัวมันสําปะหลัง

มันเสนลานมันเอกชน

ตลาดกลาง สกต. มันอัดเม็ด

แปงมัน

อาหารสัตว

พลังงาน

อุตสาหกรรม
การผลิตสินคาตาง ๆ

ผลผลิตตนน้ํา

อุตสาหกรรมแปรรูป 
ข้ันตน

อุตสาหกรรมแปรรูป
ข้ันกลาง

อุตสาหกรรมแปรรูป 
ข้ันสุดทาย

 

• ไดชองทางการตลาดใหม 
• ไดพันธมิตรธุรกิจใหมภายใต

โซอุปทาน ไดแก พันธมิตรตน
น้ําเปนสหกรณการเกษตร/กลุม
สหกรณ/โรงเรียน/สหกรณออม
ทรัพย และผูประกอบการที่ทํา
ธุรกิจลานตาก 

4.4  ศูนยเรียนรูการผลิตมันสําปะหลังเพื่อลดตนทุน-
เพ่ิมผลิตตอไร 

 

 
 

• ไดขยายผลสูการถายทอด
เทคโนโลยีแกสหกรณ
การเกษตรในจังหวัด ภายใต
กลไกของเจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณ 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
4.5 ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมจาก

ภาครั ฐ และแนวทางการพัฒนาธุ รกิ จมั น
สําปะหลังของสหกรณการเกษตร 

 
 

• ปจจุบันสหกรณการเกษตรได
นําไปใชในการขับเคลื่อนธุรกิจ
รวมกับพันธมิตรทั้งใน จ.
กําแพงเพรชและจังหวัดอ่ืน 

 5. โครงการวิ จัยเครือขาย
คุณคายางพารา (ระยะที่ 1) 
 

วัตถุประสงค : 
1. เพื่อประเมินสถานการณ
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด
ย า งพ าร า  และประมวล
ความรูในสวนที่เกี่ยวของกับ
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด
ยางพารา 
2. เพื่อสรางตัวแบบการ
บริหารจัดการของสหกรณท่ี
เชื่อมโยงจากระบบการผลิต
และของสมาชิกชาวสวนยาง
ผานโซอุปทานสูตลาด
เปาหมาย 
3. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจยางพาราตั้งแตผูผลิตถึง
ผูนําเขาจากตางประเทศ
ภายใตโซอุปทานโดยมี
สหกรณการเกษตรเปนแม
ขาย 
 

5.1 สรุปสถานการณการผลิตและการตลาดยางพารา 
 

64  

65  

• นําไปใชประโยชนในการจัด
เวทีเรียนรูแกผูท่ีเกี่ยวของ 30 
คน และปจจุบันกําลังพัฒนา
ไปสูการจัดตั้ง/ดาํเนินงานศูนย
ขอมูลยางพาราของสหกรณ
การเกษตรยานตาขาว จํากัด 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
 4. เพื่อใหขอเสนอแนะเปน

นโยบายแกรัฐในการ
สนับสนุนการพัฒนาเปน
ของชาวสวนยางพารา
อยางยั่งยืน 

 

5.2 สวนตนแบบยางพาราเพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรู 
 

    
 

 
 

• ขอมูลสวนตนแบบ 3 สวนไดมี

การบันทึกบัญชีฟาลมและวาง

แผนการพัฒนาสวนยางพารา

ในรูปแบบของการทําสวน

ยางพาราแบบ Diversification 

เพ่ือการเรียนรูในทิศทางของ

การบริหารความเสี่ยงแก

เกษตรกร 

5.3 ตัวแบบการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณที่เชื่อม
เครือขายภายใตโซอุปทาน 

เดิม 

ตลาดกลาง
หาดใหญ

สกก.
ยานตาขาว

ขายตรง
บรษิัทเอกชน 3

สกย. 8 แหง

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตัง จก.

ยางแผนรมควนั

ยางแผ
นดิบ

กลุมเกษตรกร 3 แหง 

ยาง
แผ
นร
มค
วนั

โรงรม
น้ํายาง

น้ํายาง

น้ํายาง

ยา
งแ
ผน
ดบิ

 
 
ใหม 
 

ตลาดกลาง
หาดใหญ

สกก.
ยานตาขาว

ขายตรง
บริษัทเอกชน 3

สกย. 8 แหง

สกก.ปะเหลียน จก.
สกก.หาดสําราญ จก.
สกก.กันตงั จก.

ยางแผนรมควัน

ยางแผ
นดิบ

กลุมเกษตรกร 3 แหง 

ยาง
แผน

รมค
วัน

โรงรม
น้ํายาง

น้ํายาง

น้ํายาง

ยาง
แผ
นด

ิบ

แผนท่ีกลยุทธแผนการลงทุน

สวนตนแบบ

พนัธมิตร  

china co-op

พนัธมิตร  

EUROMA

พนัธมิตรกลุมธารน้ําทิพย

พันธมิตร  สว.สก./มก.

•ชุดความรูใหม
•โครงสรางใหม
•ระเบียบใหม
•ฐานขอมูลสมาชิก
•สวนตนแบบ
•แผนที่กลยุทธ
•แผนการลงทุน
•พันธมิตรใหม
•ระบบใหม
•กรอบคิดการทําธุรกิจ 
ยางพาราเปลี่ยน
•มีการบริหารความเสี่ยง

ฐานขอมูล

 

  รูปแบบการบริหารจัดการ
สหกรณใหม ภายใตความรวมมือ
ของเครือขายพันธมิตร 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
5.4 ไดขอตกลงความรวมมือระหวางสหกรณ

การเกษตรยานตาขาวและกลุมเกษตรกรทําสวน
ธารนํ้าทิพย 

 
 

• ปจจุบันสหกรณการเกษตรยาน
ตาขาว จํากัด ไดเปนแมขาย
ขยายผลงานวิจัยไปเปนแผน
ธุรกิจรวมกับกลุมเกษตรกรทํา
สวนธารน้ําทิพย และเครือขาย
รวบรวมยาง 

5.5 ฐานขอมูลสมาชิกที่ใหความสําคัญกับความเปน
พลวัตรและการนําไปใชประโยชน 
 

• สหกรณการเกษตรยานตาขาว 
จํากัด นําขอมูลดังกลาวไปใช
ในการพัฒนาธุรกิจขายปุย 
สินเชื่อ รวบรวมยางพาราและ
ตอยอดพัฒนาเปนศูนย
สารสนเทศยางพาราของ
สหกรณการเกษตร 

 

5.6 แผนท่ีกลยุทธ 
 

 
 

 
 
 
• ปจจุบันสหกรณการเกษตรได

ใชแผนที่กลยุทธในการปรับ
โครงสรางการบริหารงาน
สหกรณเพ่ือรองรับกลยุทธการ
เชื่อมโยงพันธมิตรภายใต     
โซอุปทาน 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
5.7 การวิเคราะหโครงการลงทุน 
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ผลการวิเคราะหทางการเงนิของโครงการลงทนุ

ผลการวเิคราะหทางการเงนิของโครงการลงทนุโรงงานผลติยางลกูขนุขนาด 5,000 
ตนั/ป
ตวัช้ีวดัผลการวเิคราะหกรณไีมไดรับเงนิสนบัสนนุจากรฐับาล                             
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 23.10%
มลูคาปจจบุนัสทุธ ิ(NPV) 15,842,843
อตัราผลประโยชนตอตนทนุ (BCR) 1.003
ระยะเวลาการคนืทนุ (ป) 4.32
กรณไีดรับเงนิสนบัสนนุจากรฐับาลจาํนวน 5 ลานบาท                                          
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 51.93%
มลูคาปจจบุนัสทุธ ิ(NPV) 20,842,843
อตัราผลประโยชนตอตนทนุ (BCR) 1.005
ระยะเวลาการคนืทนุ (ป) 1.92

 
 

• สหกรณการเกษตรไดรับการ
สนับสนุนเงินทุนจํานวน 10 
ลานบาทจากรัฐบาล โดยชุด
ความรูจากการวิจัยชวยให
สหกรณการ เกษตรปรับ
แผนการลงทุนตามขอเสนอ
ของรัฐใหสอดคลองกับ
สถานการณและความเสี่ยง 

 
 

 5.8 ชุดความรู การผลิตยางคอมปาวนจากยางกนถวย
โดยพันธมิตรบริษัทยูโรม า  รับเบอร  จํ า กัด 
ประเทศมาเลเซีย 

 

 
 

 
 

• ชุดความรูและความสัมพันธ
ดังกลาวไดนํามาบรรจุไวใน
แผนการวิจัยในระยะที่ 2 เพ่ือ
ขยายผลการเชื่อมโยงายใต    
โซอุปทาน 

• สหกรณการเกษตรไดมี

นโยบายในการรวบรวมยางกน

ถวยเพ่ือจําหนายแกพันธมิตร 

 

 6. โครงการวิ จัยเครือขาย
คุณคากาแฟชุมพร (ระยะที่ 1)  

 
วัตถุประสงค : 
1. เพื่อศึกษาทางเลือกสําหรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟ
ที่เหมาะสม สําหรับ
สมาชิกสหกรณเพ่ือใหเกิด
การลดตนทุนและเพิ่ม
ผลิตตอไร 

6.1 ไดสวนตนแบบ 3 สวน เพื่อการลดตนทุนการ
ผลิตและการเรียนรูการปลูกกาแฟอยางยั่งยืน 

 

 
 

 
 
 

• ปจจุบันอยูระหวางบันทึกบัญชี
ฟารมและการปรับใชสูตรปุย
และการดูแลรักษาภายใตพ่ี
เล้ียงทีมวิจัย-สหกรณ
การเกษตร 
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การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจกาแฟ ตั้งแตการผลิต
ถึงการกระจายสินคาถึง
ผูบริโภค ภายใตการ
ดําเนินงานของสหกรณผู
ปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 

3. เพื่อสรางตัวแบบการสราง
ตราสินคากาแฟ ในมิติ
ของการอนุรักษ
ทรัพยากร-ส่ิงแวดลอม
และการคาที่เปนธรรม 

 

 
 

 
 

6.2 ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกใชแบบสอบถาม
ในการจัดเก็บ จํานวน815 ชุด 

 

 
 

• ปจจุบันคณะกรรมการสหกรณ    
ผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัดได
นําไปพัฒนาสูตรปุย/การ
วางแผนเรื่องการรวบรวม
ผลผลิต 

• การจัดทําคูมือเซียนกาแฟ เพื่อ
ใชเปนตัวแบบการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการปลูกกาแฟของ
สมาชิกสหกรณ 

 6.3 การจัดทําแผนที่กลยุทธ 
 

 
 

• เปนการนําคุณคาการ

ดําเนินงาน 

• สหกรณแกผูนํา-ฝายจัดการ 

เพ่ือใหมีเข็มมุงในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

สหกรณไปในทิศทางที่จะ

สนับสนุนการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 
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ลําดับท่ี /ช่ือโครงการวิจัย ผลผลิตงานวิจัย 
การสรางคุณคา 

(Value Creation) 
6.4 ชองทางการตลาดใหม การจําหนายกาแฟ 3 in 1 

ผานชองทางการขายตรงรวมกับปณท. 
 

 
 
 
 

• อยูในระหวางการวิจัยในระยะ
ที่ 1 สหกรณ มียอดจําหนาย
กาแฟผานชองทางปณท. 
ทั้งส้ิน มูลคา 1,250,105 บาท 

 6.5 แคตตาล็อกสินคาเพื่อการประชาสัมพันธผาน
เครือขายสหกรณ 

 

 
 

• ปจจุบันไดกระจายโบชัวรแก
เครือขายสหกรณออมทรัพย
และสหกรณรานคา โรงแรม
ชุมพรคาบานา ซ่ึงถือเปนวิถี
ตลาดแบบใหม (ขายตรง) สู
กลุมเปาหมายกลุมใหม 
 

 6.6 ขอสรุปแนวทางการสงเสริมสหกรณผูปลูกกาแฟ 
 

 

• ชุดความรูและประสบการณที่
ไดรับชี้ใหเห็นผลกระทบจาก
นโยบายรัฐ เรื่องการรวบรวม
กาแฟในสถานการณราคา
กาแฟตกต่ําในป 2553 ซ่ึง
ปจจุบันสถาบันวิชาการดาน
สหกรณไดวางกรอบแนวทางที่
จะขยายผลและผลักดันขอมูล
ดังกลาวแกหนวยงานที่
เก่ียวของ 

 7.  โครงการวิจัยกลุมธุรกิจ
สวนสามพราน (ปจจุบัน
ดําเนินงานวิจัยได 9 เดือน) 
 
 

7.1 เวทีเรียนรูรวมกับแกนนํากลุมธุรกิจ 
 

 
 

• กอใหเกิดการปลูกจิตสํานึกแก
ผูประกอบการเครือขาย/กลุม
เกษตรกรใหหันมาสนใจที่จะ
รวมมือกันเปนเครือขายของ
กลุมธุรกิจท่ีมีบรษิัทโรสการ
เดน ริเวอรไซด จาํกัด เปนแกน
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(Value Creation) 
 
วัตถุประสงค : 
 1. เพื่อสรางระบบธุรกิจ

สหกรณแนวทางใหมที่
เอ้ือประโยชนแกสหกรณ 
ผู ป ร ะ ก อบ ก า ร  แ ล ะ
ชุมชนที่เห็นความสําคัญ
ในเรื่องคุณคาสหกรณ
และแนวทา งปรั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ทําธุรกิจรวมกัน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีเก้ือหนุน
การดําเนินงานของกลุม
ธุรกิจสหกรณสูการบรรลุ
เปาหมายรวมกัน 

 

 
 

 
 
 

นํา เพ่ือการบรรจเุปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

7.2  กอเกิดเปนเครือขายพันธมิตรที่มีโรงแรมสวน
สามพรานเปนแกนนํา  มีแผนการทํางานและ
เปาหมายรวม 

 

 

• ปจจุบันผูบริหารโรงแรมสวน
สามพรานและแกนนําชุมชน
ในอําเภอสามพรานและจังหวัด
ใกลเคียงไดเขารวมในการ
ขับเคลื่อนกลุมธุรกิจโดยมี
เปาหมายรวมในแนวทางการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 
7.3 การพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ พอเพียงและวิถีการ

ผลิตเกษตรอินทรียโรงแรมสวนสามพรานในฐานะ
แกนนํากลุมธุรกิจได พัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีการผลิตเกษตรอินทรียในบริเวณ
สวนสามพรานเพื่อการเผยแพรและถายทอด
เทคโนโลยีแกภาคีกลุมธุรกิจและผูสนใจ/
นักทองเที่ยว 
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(Value Creation) 

 
 

 

 

• ปจจุบันภาคีพันธมิตรไดเขามา
มีสวนรวมในศูนยเรียนรูภายใต
กลไกของโครงการวิจัยและ
โรงแรมสวนสามพราน ภายใต
ปณิธานรวม “ภาคีทุกคนตอง
เขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย 
โดยมีสวนสามพรานเปนเสา
หลัก ในการใหความรูและ
ปญญา ไปสูการกินดีอยูดี มี
ความสุขถวนหนา” 

 
 
 7.4 การขับเคลื่อนแนวคิดศูนยธุรกิจสหกรณในงาน

นิทรรศการตาง  ๆ
 

 
 

 
 
 

 
• มีผูสนใจเขารวมเรียนรูทั้งส้ิน  

402 คน 
• ปจจุบันไดขยายผลไปใน 

- กลุมเกษตรกรกองทุนฟนฟู 
- กลุมเกษตรอินทรียในพื้นที่ 

5 จังหวัด ไดแก นครปฐม 
ชัยนาท กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี และเพชรบุร ี
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(Value Creation) 
7.5 แผนธุรกิจของกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน  

• ดวยตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบัน
ผูบริหารโรงแรมสวนสาม
พรานไดมีประชุมหารือกับ   
สว.สก.เพ่ือหารือสําหรับ
แนวทางความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนกลุมธุรกิจในทิศทาง
ของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

8 .  โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข า ย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สหกรณ 

 
วัตถุประสงค :  
1. เพื่อพัฒนาเครือขาย
สารสนเทศดานสหกรณ 
บนเครือขายอินเตอรเน็ท 

8.1 เว็บไซด www.cai.ku.ac.th 
• มีผูสนใจเขาสูเว็บไซดเฉล่ียเดือนละ 500 ราย 
• มีเมนูหลัก 14 เมนูประกอบดวย 

1. เก่ียวกับสถาบันฯ 
2. แผนผังเว็บไซต 
3. ติดตอสถาบันฯ 
4. ภารกิจงานวิจัย 
5. ภารกิจงานบริการวิชาการ 

• ผลการประเมินความคิดเห็น
ผานเว็บไซตชี้วา 
-  รูปแบบ/โครงสรางของ
เว็บไซต นาสนใจ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดงายและ
รวดเร็ว 

 เ พ่ือใหสามารถเขาถึงผู นํา
และฝายจัดการสหกรณ และ
ก า ร ส ร า ง เ ม นู ข อ มู ล ใ ห
ครอบคลุม เ น้ือหาสาระที่
นําพาความรูและการปรับ
ก ร ะ บ ว น ทั ศ น สู ก า ร
พัฒนาการสหกรณ 
2. เพื่อพัฒนาเครือขาย
สารสนเทศดานวารสารฅนส
หกรณ  ให เปน ท่ีสนใจใน
กลุมผูนํา  ฝายจัดการ  และ
การนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาสหกรณ  
3. เพื่อจัดทําและเผยแพร
เอกสารและสื่อประชาสันธที่
เปนชุดความรูจากการวิจัย 

6. ภารกิจเชื่อมโยงเครือขาย 
7. รายงานวิจัย/บทความวิชาการ 
8. กิจกรรมของสถาบันในรอบป 
8. หอประวัติเกียรติคุณ 
9. ขาวและภาพกิจกรรม 
10. สารสนเทศสหกรณ 
12. รางวัลที่ไดรับ 
13. รวมลิ้งค 
14. บล็อค 

• มีบทความเผยแพรจํานวน41 บทความ 

• มีวีดีทัศนเผยแพร จํานวน 8เรื่อง 

• รายงานวิจัยเผยแพร 39 เลม 

• ขาวประชาสัมพันธอัพเดตเปนปจจบันทุกสัปดาห 

• มี Blog สําหรับการเรียนรูนักวิจัย 
 

 

- การนําเสนอของเนื้อหามี
ความชดัเจน  มีแหลงอางอิง
ขอมูล และมีการเชื่อมโยงกัน
ทั้งในเว็บไซตสถาบันฯเอง 
และเว็บไซตอ่ืนที่เก่ียวของ 

- สารสนเทศบนเวบ็ไซตมี
ประโยชนตอการนําไปใช
งานไดมาก 

- มีบทความและงานวิจัย
เก่ียวกับ สหกรณที่นาสนใจ
และทันตอสภาวการณใน
ปจจุบัน 

• ปจจุบันกําลังขยายผลพัฒนา
ไปสูคลังขอมูลที่จะรวบรวม
ความรูเก่ียวกับการพัฒนา
สหกรณทั่วโลกมาเผยแพร 
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(Value Creation) 
ตัวแบบและแนวทางปฏิบัติที่
ดีจากผูนําสหกรณและผูนํา
ชุมชน 
 

 

• การพัฒนาไปสูสังคมเรียนรู
ผานกลไกอินเทอรเน็ต 
 

 8.2 วารสารฅนสหกรณ 

• วารสารท่ีจัดพิมพและเผยแพรไปแลว 7 ฉบับ 
ภายใต Theme “เติมความรู เลาสูกันฟงจาก
งานวิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวในแผนพัฒนา
สหกรณและนานาสาระ” 

• มีสมาชิกวารสาร 416 ราย 

• มีการเผยแพรสูสถาบันการศึกษา และหองสมุดทั่ว
ประเทศ/หนวยงานที่เกี่ยวของ 90 แหง 

• มีบทความวิชาการที่นําเสนอในแบบที่เขาใจงายๆ 
จํานวน 113 บทความ 
 

 
 
 
 

 
• ผลการประเมินความคิดเห็น

สมาชิกวารสารมีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูใน
ระดับด ี

• ปจจุบันสถาบันวิชาการดาน
สหกรณมีแผนงานที่จะใช
เครือขายสมาชิกวารสารฅน 
สหกรณขับเคลื่อนไปสูการเปน
สังคมเรียนรูเพื่อยกระดับ
ความรู/ความสามารถของผูนํา-
ฝายจัดการสหกรณ ซ่ึงเปน
จุดสําคัญของขบวนการ
สหกรณในปจจุบัน 
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8.3 เอกสารเผยแพร/ส่ือประชา สัมพันธที่เก่ียวของกับ

ชุดความรูงานวิจัยภายใตชุดโครงการ ในชวง 
เวลาของชุดโครงการวิจัยในระยะที่ 3 มีการ
จัดพิมพและเผยแพรเอกสารตาง ๆ จํานวน 27
รายการ 

  

 
 

• ปจจุบันไดเผยแพรในสํานักหอ 
สมุดแหงชาติ หองสมุดใน
สถานศึกษา และหองสมุด
ประชาชนจํานวน 41 แหง  

• อีกทั้งยังนําเสนอแก
กลุมเปาหมายที่เขามามีสวนรวม
ในกระบวนการ วิจัย เชน 
นักวิจัย นักสหกรณ ฯลฯ 

 
2.6  การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 

 ภายใตกรอบภารกิจหลักประการหนึ่งของผูประสานงานโครงการ คือ การผลักดันผลงานวิจัย
เพ่ือการนําไปใชประโยชนในที่จึงจะกลาวถึงการนําผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการไปใชประโยชน ซ่ึงอาจ
จําแนกไปเปน 4 ดาน ไดแก การนําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย การสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการ
สหกรณ การใชประโยชนในเชิงวิชาการและการสรางทุนทางสังคม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 
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การสรางทุนทางสังคม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ

การใชประโยชนการสราง
การเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ

การใชประโยชนเชิงวิชาการ

ACCU
หลักสูตรผูนํา

ในเอเชียแปซิฟก

กตส.

หลักสูตร
ผูตรวจสอบกิจการ

ชสค.

หลักสูตรผูนํา
การเปล่ียนแปลง

ชสอ.
หลักสูตรผูนํา

การเปล่ียนแปลง

สหกรณ
กลุมเกษตรกร

สหกรณ
เชิงคุณคา

ตัวแบบเชิงคุณคา

เครือขายคุณคา

ระบบสหกรณ
เชิงคุณคา

การใชประโยชนเชิงนโยบาย

คพช.
แผนขับเคล่ือน วุฒิสมาชิก

การกําหนดสหกรณ
เปนวาระแหงชาติ

กสส.

กําหนด
ยุทธศาสตร PAR

Workshop 
จนท.สงเสริม
ท่ัวประเทศ

สว.สก.

ใชเปนนโยบายของ
สถาบันฯ

ภาควิชาสหกรณ

รายวิชา ป.ตรี

ศูนยนวัตกรรมขาว
มก.

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขาวหอมมะลิ

Inter conference

บทความเผยแพร

เอกสารเผยแพร
27 เลม

เครือขาย
นักวิจัย 417 คน

เครือขาย
เปาบุนจิ้น 294 คน

เครือขายนักสหกรณ
เชิงคุณคา 55 คน

เครือขายสมาชิกวารสาร
ฅนสหกรณ 486 คน

สังคมขอมูล
ขาวสาร

เว็บไซต

Blog 
นักวิจัยคลังขอมูล

เอกชน

กลุมธุรกิจสหกรณ
เชิงคุณคา

ธ.ก.ส.

แผนธุรกิจ
สกต.

Farmer shop

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ

118 คน
เครือขายผูปลูก
ผักคุณภาพ

ตลาดกลาง
สี่มุมเมือง

 
 
 

รูปที่ 2.12 การนําผลงานวิจัยของชุดโครงการไปใชประโยชน 

 
 2.6.1  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย 
      ในชวงเวลา 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 ผูประสานงานโครงการได
ผลักดันการนําผลงานวิจัยของชุดโครงการไปใชประโยชนในเชิงนโยบายที่สําคัญๆ 4 เรื่อง ดังน้ี 
 
 

 1)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ (คพช.) ภายใตแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2  
        โดยผลงานวิจัยของโครงการวิจัยทั้ง 8 โครงการ ภายใตชุด
โครงการฯ ไดถูกกําหนดเปนยุทธศาสตร โดยมีสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณเปนหนวยงานเจาภาพ ซ่ึงผลงานวิจัยจะนําไปขยาย
ผลในเชิงนโยบายระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
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2)  คณะอนุกรรมาธิการการสหกรณและองคกรเกษตรกรใน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒิสภา : การกําหนดให
สหกรณเปนวาระแหงชาติ 
     วุฒิสมาชิกไดแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณและ
องคกรเกษตรกรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 
วุฒิสภา ขับเคลื่อนแนวทางการกําหนดใหสหกรณเปนวาระ
แหงชาติโดยมีชวงเวลาในการศึกษา 10 เดือน ในการดังกลาว ผู
ประสานงานโครงการไดนําเอาชุดความรูภายใตชุดโครงการวิจัย
ที่สําคัญไดแกการสรางผูนําเชิงคุณคา การสรางตัวแบบสหกรณ 

เชิงคุณคาและการคาที่เปนธรรมไปใชในการยกรางเอกสารการกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ ซ่ึง
หลังจากผานกระบวนการประชาศึกษา เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ทางคณะอนุกรรมการไดมอบเอกสารดังกลาวแกผูแทนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ : นายศุภชัย โพธ์ิสุ 
 

 3)  กรมสงเสริมสหกรณ :  
     กรมสงเสริมสหกรณไดมอบหมายใหผูเชี่ยวชาญ 8 คน เขา
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผูประสานงานเปนเวลา  6 วัน และ
หลังจากนั้นไดผลักดันใหกรมสงเสริมสหกรณ นําเอาวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชเปนยุทธศาสตรในการ
สงเสริมงานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ โดยไดมอบหมาย
ใหผูประสานงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณจากทั่วประเทศ จํานวน 120 คน และจัดทํารายงาน “แนว
ทางการนําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชในการ
สงเสริมสหกรณ เพ่ือนําไปใชเปนนโยบายของกรมสงเสริมใน
อนาคต” 
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                  4)  สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) 
                       การนําชุดความรูจากการวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม” ระหวางป 2548 -2552 สว.สก.ไดดําเนินการภายใตปณิธาน วิสัยทัศน โดย
แผนงานทางวิชาการ แผนงานการเชื่อมโยงเครือขายและแผนงานพัฒนาองคกร แผนงานการสรางระบบ
การวิจัย ซ่ึงอาจกลาวไดวา ความรูที่ไดจากการวิจัยภายใตชุดโครงการ ไดถูกนําไปใชเปนนโยบายและ
แผนงานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการ
ขับเคลื่อนภารกิจเปนไปตามแผนที่กลยุทธสูวิสัยทัศน “มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขาย
พันธมิตร ในการพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหย่ังยืน” 
 

 
 
 

รูปที่ 2.13 แผนที่กลยุทธสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

 2.6.2  การใชประโยชนการสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ ที่สําคัญมีดังน้ี 
 

                            1)  โครงการพัฒนาผูนําสหกรณเครดิตยูเน่ียนรวมกับ ACCU ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 
สมาพันธสหกรณเครดิตยูเน่ียนระหวางเอเชียแปซิฟก (Asian Confederation of Credit Union) โดย Mr.Ranjit 
ซ่ึงเปน Manager Director ไดเขาพบหารือกับผูประสานงานโครงการ ในฐานะผูอํานวยการสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ เพ่ือเชิญเขารวมพัฒนาหลักสูตร Mini master degree on Credit Union Management ในการ
อบรมผูจัดการสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซ่ึง ACCU จะดําเนินการปละ 1 ครั้ง 
                             ในการดังกลาวทางผูประสานงานไดนําเอาชุดความรูจากชุดโครงการไปใชในการ
พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการโซอุปทานเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ และ
การศึกษาดูงานในพ้ืนที่งานวิจัย 
                             ปจจุบัน ACCU และ สว.สก. ไดมีการประชุมเตรียมการและคาดวาจะจะมีการลงนาม



 

 

46

ขอตกลงความรวมมือในเดือนกรกฎาคม 2553 และจะดําเนินฝกอบรมครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2553 
โดยจัดอบรมท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศึกษาดูงานที่โรงแรมสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2)  โครงการหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ชํานาญการ หลักสูตรเปาบุนจิ้น รวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ผูประสานงานได
นําเอาชุดความรู การพัฒนาสหกรณเชิงคุณคาไปใชในการยกราง
ห ลัก สู ตร  “ผู ต รว จสอบกิ จก า รสหกรณ ออมทรัพย อ ย า ง
ผูชํานาญการ” ภายใตคณะทํางานยกรางหลักสูตรซ่ึงเปน
ผูทรงคุณวุฒิและไดนําเอาการจัดการความรูไปใชกระบวนการ
ฝกอบรมดังกลาวซ่ึงหลังจากไดดําเนินการฝกอบรมมาระยะหนึ่ง 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดเปนแกนนําขยายผลนําไปใชในขบวนการสหกรณ โดยไดมีการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยู
เน่ียนแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณรานคา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2553 โดยมีรัฐมนตรีชวย และอธิการบดี
และผูนําในขบวนการสหกรณ จํานวน 250 คน เปนสักขีพยาน 
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3)  หลักสูตรผูนําการเปล่ียนแปลงของชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนแหงประเทศไทย 
       ซ่ึงชสค. และ สว.สก. ไดมีการลงนามขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 
      ปจจุบันผูประสานงานชุดโครงการไดรวมพัฒนา
หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ ชสค. โดยใชความรูจาก
ชุดโครงการในเรื่องความรู 4 มิติ ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณเชิงคุณคาไปพัฒนาหลักสูตร 2 วัน และ
ไดมีแผนงานการฝกอบรม ทั้งส้ิน 4 รุน 160 คน 

 

 
 

 
 

 

4)  หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) 
       ภายใตขอตกลงความรวมมือระหวาง สว.สก. 
และ ชสอ. ไดมีการจัดหลักสูตรอบรม “ผูนําการ
เปล่ียนแปลงในสหกรณออมทรัพย” โดยไดนําชุด
ความรู 4 มิติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ
เชิงคุณคาไปพัฒนาหลักสูตรดังกลาว  โดยได
ประยุกตเอากระบวนการจัดการความรู เขาไป
ประยุกตในการฝกอบรมดวย 

                   5)  การสรางตัวแบบสหกรณ ตัวแบบเครือขายคุณคา และตัวแบบกลุมธุรกิจสหกรณ เพ่ือ
พัฒนาไปสูระบบสหกรณเชิงคุณคาในสหกรณและกลุมเกษตรกรภายใตชุดโครงการ ในระหวางเดือน
มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552 มีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมทั้งส้ิน 332 สหกรณ 61 กลุม  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.4 
 

องคประกอบ 4 มิติ 
ในการขบัเคลือ่นสหกรณเชิงคุณคา

สถาบนัวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 2.4  รายช่ือสหกรณและกลุมเกษตรกรที่เขารวมชุดโครงการ จําแนกตามโครงการวิจัย 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

1 โครงการวิจัยเครือขายสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสหกรณ 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครราชสีมา จํากดั 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จาํกัด 

   สหกรณการเกษตรกะปง จํากัด  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จาํกัด สาขา ม.ทักษิณ 

   สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย 
จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จาํกัด สาขา ม.บูรพา 

   สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จาํกัด สาขา ม.นเรศวร 

   สหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากดั  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จาํกัด สาขา ม.มหาสารคาม 

   สหกรณการเกษตรเมืองสอง จํากัด  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ จาํกัด สาขา มศว.องครักษ 

 
 

  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
กาฬสินธุ จํากัด  

 สหกรณการเกษตรศรีเทพ จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยบริษัทไมอัดไทย 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยสถาบันบณัฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร จาํกัด 

   สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด  

   สหกรณการเกษตรตาคลี จํากัด  สหกรณการเกษตรบานเขวา จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด  สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด  สหกรณออมทรัพยกรมการขนสงทาง
บก จํากัด 

   สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมราช 
จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด  สหกรณการเกษตรสามชุก จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม 
จํากัด 

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากดั 

 สหกรณการเกษตรปฏิรูปทีด่ินสุวรรณ
ภูมิสาม จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค จํากดั 

 สหกรณนิคมพนม จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ 
จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย 
จํากัด  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

   สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด  สหกรณการเกษตรภูเวียง จํากัด 

   สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด จํากดั  สหกรณการเกษตรเกาะพงัน จํากัด  

   สหกรณประมงแมกลอง จํากัด  สหกรณการเกษตรรัตภูมิ จํากัด 

   สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด  สหกรณการเกษตรสะเมิง จํากัด  

   สหกรณการเกษตรชุมแสง จํากัด   สหกรณออมทรัพย เอส ยู อี จํากัด  

   สหกรณการเกษตรหนองหญาไซ 
จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานไทยน้ําทิพย 
จํากัด  

   สหกรณบรกิารคนตาบอดแหง
ประเทศไทย จํากดั  

 สหกรณรานคานคิมสรางตนเองเชียงพิณ  
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด   สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ จํากัด  
   สหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด   สหกรณออมทรัพยขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด จํากัด  
   สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากดั   สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมพลแสน จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยกรมชลประธาน 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรปฏิรูปทีด่ินพฒันา
นิคมสาม จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธาน ี
จํากัด  

 สหกรณโคนมไทย-เดนมารคหวยสตัว
ใหญ จํากัด  

   สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จํากดั 

   สหกรณออมทรัพยครูปทุมธาน ีจํากัด   สหกรณออมทรัพยคอสโมอุตสาหกรรม 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพย 17 รามอินทรา 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยรวมใจเปนหนึ่ง 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยการเคหะแหงชาต ิ
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยพัฒนาองคกร
ชุมชน จํากัด 

 สหกรณการเกษตรทาขุนรามและไมผล
กําแพงเพพชร จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยบริษัทไทยรุงยู
เนี่ยนคาร จํากัด  

 สหกรณออมทรัพพยสาธารณสุข จังหวัด
ขอนแกน จํากดั  

   สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด  

 สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ จํากัด  

   สหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด   สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 
จํากัด 

 สหกรณนิคมกบนิทรบุร ีจํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด   สหกรณนิคมกบนิทรบุร ีจํากัด  

   สหกรณประมงระยอง จํากัด   สหกรณนิคมกบนิทรบุร ีจํากัด  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

   สหกรณการเกษตรเมืองแกลง จํากัด   สหกรณการเกษตรบางปะกง จํากดั 

   สหกรณการเกษตรทาขุนรามและไม
ผลกําแพงเพชร จํากัด  

 สหกรณการเกษตรเมืองสระแกว จํากัด  

   สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากดั   สหกรณโคนมปากชอง จํากัด 

   สหกรณนิคมนครชุม จํากัด   สหกรณการเกษตรสบปราบ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูสระแกว จํากดั   สหกรณการเกษตรรัตนบุรี จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด   สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากดั  

   สหกรณออมทรัพยสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จํากัด  

 สหกรณการเกษตรสารภ ีจํากัด  

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จํากัด 

 สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยองคการเภสัช
กรรม จํากัด  

 สหกรณการเกษตรปากชอง จํากัด  

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร 
จํากัด  

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหวยขานาง -ทุงนา 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ 
จํากัด 

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพย เนชั่นมัลติมีเดีย 
กรุป จํากดั  

 สหกรณการเกษตรระโนด จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นยโสธร จํากัด 

 สหกรณผูใชน้าํสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานโคนใต จํากัด 

   สหกรณออมทรัพย ร.25 พัน 3 จํากดั   สหกรณการเกษตรพรานกระตาย จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
อุทัยธานี จํากัด  

 สหกรณนิคมวังพระธาต ุจํากัด  

   สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค จํากัด  

 สหกรณการเกษตรวังชิ้น จํากดั 

   สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด  

 สหกรณการเกษตรเมืองสงขลา จํากดั  

   สหกรณการเกษตรทับคลอ จํากัด   สหกรณการเกษตรเมืองบุรีรัมย จํากัด  

   สหกรณโคนมมวกเหล็ก จํากัด   รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด  

   สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนบานพุ
ตะแบก จํากัด  

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดใหม
ประเสริฐ จํากัด  

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จํากัด  

   สหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด   สหกรณการเกษตรดอยเตา จํากัด  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

   สหกรณการเกษตรบานตาก จํากัด   สหกรณการเกษตรน้ําพอง จํากัด  

   สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด   สหกรณการเกษตรคอนสวรรค จํากดั  

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดนาพรม 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสงขลา 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยขาราชการ พล.ม.2
รอ.จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลยั
ลักษณ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากดั  

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
อํานาจเจริญ จํากดั  

   สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด   สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยพนักงานรถเมล
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ 

   สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
พิษณุโลก จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการ
สงครามพิเศษ จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยครูลพบุร ีจํากัด  

   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชลบุรี 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด  

   สหกรณการเกษตรเมืองแปดริ้ว จํากัด   สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช 
จํากัด  

   สหกรณการเกษตรสิงหนคร จํากัด  สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดลําปาง จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงคอุบลราชธาน ีจํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูอํานาจเจริญ 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยกรมอนามัย จํากดั   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํากัด  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

   สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด   สหกรณออมทรัพยกองบิน 46 จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  

 สกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด   สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค 
จํากัด  

   สหกรณการเกษตรหนองหวาย จํากัด   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลิด
สิน จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จาํกดั 

   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จํากัด  

 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส. เชียงราย จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพทัลุง 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรบางปลามา จํากดั 

   สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด   สหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยเครือสมิติเวช 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด  

 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส. พิษณุโลก จํากัด 

   สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด   สหกรณการเกษตรนาหมอม จํากัด 

   สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด  สหกรณการเกษตรบานโฮง จํากัด 

   สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด   สหกรณการเกษตรปฏิรูปทีด่ินสุวรรณ
ภูมิหา จํากัด 

   สหกรณนิคมคีรีมาศ จํากัด   สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

   สหกรณนิคมหลังสวน จ.ชุมพร  สหกรณออมทรัพยอมรินทรทวีสุข จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
เพชรบุรี จํากัด  

 สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด 

   สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด   สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด 

   สหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดนิลํา
พญากลาง จํากัด  

 สหกรณการเกษตรเมืองขลุง จํากัด 

   สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต 
จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จาํกดั 

 สหกรณการเกษตรบรบือ จํากดั 
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ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

   สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา
เพชรบูรณ จาํกัด 

 สหกรณผูเลี้ยงสัตวน้ําจังหวัด
นครราชสีมา จํากดั 

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย
เชียงใหม 

 สหกรณออมทรัพยสถาบันพัฒนาองคกร 
ชุมชน (องคการมหาชน) 

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานควรฮาย 
จํากัด 

 สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด  

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดุงสามัคคี 
จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลา
ลาดกระบัง จํากัด  

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒฯ 
จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จํากัด  

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแจซอน จํากดั  รานสหกรณพระนคร จํากัด  

  
 

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนการเคหะนคร
ลําปาง จํากัด 

 สหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากดั  

   สหกรณออมทรัพย ปตท. จํากดั  สหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ จํากัด  

   สหกรณการเกษตรปลวกแดง จํากัด   สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 
จํากัด  

   สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร 
จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด   สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด 

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานดุงสามัคคี 
จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตลู 
จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยกระจกเพชรมงคล-
พีเอ็มเคเซ็นทรัล จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยคายอิงคยุทธ
บริหาร  

 สหกรณการเกษตรหวยแถลง จํากดั 

   สหกรณการเกษตรสวรรคโลก จาํกดั  สหกรณเครดิตยูเนียนคลองจั่น จํากัด 

   สหกรณการเกษตรดอนตูม จํากัด   สหกรณออมทรัพย ทีทีแอนดที จํากดั 

   สหกรณการเกษตรสารภีโชคชัย จํากัด   สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด 

   สหกรณการเกษตรเมืองลําพูน จํากัด   สหกรณการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 
จํากัด 

   สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส.อุดรธานี จาํกัด  

 สหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม 

   สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส.สุพรรณบุร ีจํากั ด 

 สหกรณการเกษตรบางน้ําเปรี้ยว จํากัด 
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ท่ี 
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   สหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด   สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส. บุรีรัมย จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
พระปกเกลา จํากดั  

 สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยและการธนกจิ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด  

 สหกรณการเกษตรหวยแถลง จํากดั 

   สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด   สหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากดั  

   สหกรณออมทรัพยกองบิน 1 จํากัด   สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม 
จํากัด 

 สหกรณการเกษตรสทิงพระ จํากดั 

   สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด   สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากดั  

   สหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีร ี
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปทมุธาน ี
จํากัด 

   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด  

   นิคมสหกรณเชียงคํา   สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอร
ประเทศไทย จํากดั  

   สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรละง ูจํากัด  

   สหกรณออมทรัพยการประปาสวน
ภูมิภาค จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด 

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลบาน
หมี่ จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการ
กองทัพไทย จํากัด  

   สหกรณออมทรัพย สป.จํากัด  สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการ
บินไทย จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยกรมการทหาร
สื่อสาร จํากัด 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานรถเมล
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยกรมประชาสัมพนัธ 
จํากัด  

   สหกรณการเกษตรบานตาขนุ จํากัด   สหกรณการเกษตรปราสาท จํากัด  
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ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

   สหกรณนิคมแมสอด จํากัด   สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธ.ก.ส. อุตรดิตถ จํากัด 

   สหกรณการเกษตรหนองมวงไข 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรนิคมบางระกํา จํากัด  

   สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด   สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธ์ิ จํากัด  
 

   สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี จํากดั  สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด  

   สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด  รานสหกรณโรงพยาบาลมหาราช 
นครศรีธรรมราช จํากัด  

   สหกรณการเกษตรกุฉินารายณ จํากดั   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม จํากัด  

   สหกรณการเกษตรบางปะอิน จํากัด   สหกรณเครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวี
ทรัพย จํากัด  

   สหกรณผูปลูกกาแฟ จังหวัดชุมพร 
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยครูสิงหบุรี  จํากัด  

   สหกรณการเกษตรพราว จํากัด   สหกรณการเกษตรสอยดาว จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูบุรีรัมย จํากัด   สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชลบุร ี
จํากัด  

 สหกรณออมทรัพยเบญจมิตร จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด   สหกรณการเกษตรมะขาม จํากดั 

   สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด  

 สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา 
จํากัด  

 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส. รอยเอ็ด จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยพนักงานรอยัล
ปอรซเลน จํากัด  

 สหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดนิลําพญา
กลาง จํากัด  

   สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากดั   สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา 
ธ.ก.ส. ยโสธร จํากัด  

2 โค รงก า รวิ จั ย เ ค รื อข า ย คุณค า
กระจายสินคา 

• กลุมวิสาหกิจชุมชนสายบัว  กทม  • กลุมสตรสีหกรณแปรรูปเนื้อสตัวบาน
ทาค้ํา นาน  

  • กลุมสตรสีหกรณพัฒนากาวไกล  กทม • กลุมอาชีพเกษตรกรรมบานหนองบัว 
นาน  

  • กลุมสิ่งประดิษฐเศษวสัดุเหลือใช  กทม  • กลุมแมบานเกษตรคลองสี่ ปทุมธาน ี 

  • กลุมอาชีพกระทุงราย สังกัดสหกรณ
การเกษตรหนองจอก   กทม  

• กลุมอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวลํา
ไทร ปทุมธาน ี 
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  • แมบานสหกรณเมืองสามหมอก กทม  • กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐหมูบาน
ไวทเฮาส ปทุมธานี  

  • วิสาหกิจชุมชนดอกไมประดิษฐกระดาษ
สา กทม  

• ORCHID HUT พระนครศรีอยุธยา  

  • กลุมวิสาหกิจชุมชนรักษบาติก ภูเก็ต • กลุมภาพเพนทกระจก ภูเก็ต  

  • กลุมสตรพีัฒนากลวยน้ําวาไทย 
กาญจนบุรี  

• กลุมวสิาหกิจชุมชนทําสวนปาคลอก  
ภูเก็ต  

  • กลุมสหกรณนิคมกุยมั่ง  กาญจนบุรี  • กลุมนาเหนือบาตกิ กระบี ่

  • กลุมอาชีพสตรีอาสาพฒันาเกษตรกรทุง
สมอ กาญจนบุรี  

• กลุมเฮือนโตทองผาพื้นเมือง 
แมฮองสอน 

  • กลุมสตรสีหกรณการเกษตรภูเขียวจํากัด 
ชัยภูมิ  

• กลุมวสิาหกิจชุมชนแปรรปูเนื้อสัตว  
เลย  

  • กลุมสตรสีหกรณบานหนองดินดํา  
ชัยภูมิ  

• กลุมสตรแีละเยาวชนสหกรณบาน
ราษฎรเกษมศรี หนองบัวลําพู  

  • สหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจาํกัด  • กลุมฟารมผึ้งธนฤนทร อุตรดิตถ 

  • กลุมแมบานเกษตรกรและ                  
สภต.ปลายบาง นนทบุร ี 

• กลุมแมบานเกษตรกรบานเสี้ยว 
อุตรดิตถ 

  • กลุมอาชีพสหกรณกลวยอบแผนบางรัก
นอย  นนทบุร ี 

• กลุมวสิาหกิจชุมและกลุมอาชีพ
เครื่องประดับลับแล อุตรดิตถ 

  • กลุมสตรีสหกรณไทล้ือบานดอนมูล นาน • กลุมสนิคาในจังหวัดอุตรดิตถ  

   กลุมสตรีสหกรณบานหลายทุงนาน  

3 โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม • สหกรณการเกษตรเขาคิชกูฎ  • กลุมผูผลิตคุณภาพ พลวง 

  • กลุมผูผลิตเงาะคณุภาพ • กลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพ ชากไทย 
   กลุมผูผลิตมังคุด  

       คุณภาพ ตะเคียนทอง 
 

4 โครงการวิจัยเครือขายคุณคามัน
สําปะหลัง 

• สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก.    กลุมเกษตรกรวังชะพล ู

  • สหกรณการเกษตรวังหามแห จํากัด    กลุมเกษตรกรวังหามแห 

  • สกก.ปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุร ี    สหกรณนิคมนครชุม 

5 โค รงก า รวิ จั ย เ ค รื อข า ย คุณค า
ยางพารา 

• สหกรณการเกษตรยานตาขาว • กลุมบานควนลอน 

  • สหกรณหาดสําราญ • กลุมบานหนองยายแมม 
  • สหกรณกันตัง • กลุมบานยวนโปะ 
  • สหกรณปะเหลียน • กลุมบานวังเจริญ 
  • กลุมบานตันปรง • กลุมบานโคกแตว 
  • กลุมบานพอนพลา • กลุมบานไซทอง 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ ช่ือสหกรณ / กลุมเกษตร / กลุมอาชีพ / กลุมวิสาหกิจ 

  • กลุมบานในควน • กลุมบานสูโสะ 
  • กลุมบานโคกทรายเหนือ • กลุมบานหนองเอื้อง 
  • กลุมบานหนองสามหอง • กลุมบานปะเหลียน 
  • กลุมบานหนองบอ • กลุมบานทาพญา 
     กลุมบานเขาใน     กลุมบานลิพัง 

6 โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟ
ชุมพร 

• สหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร • ชุมนุมสหกรณ 

  • สหกรณทาแซะ • กลุม OTOP 

     สหกรณทันวาล  

7 โครงการวิจัยเครือขายพัฒนาตัว
แบบสหกรณเชิงคุณคา 
: กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย 

   กลุมสมาชกิ 28 กลุม กระจายใน 7 ตําบล  

8 โครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจ
สหกรณสวนสามพราน 

 กลุมเกษตรกรอนิทรีย  กลุมวิสาหกิจชมุชน 

   กลุมชาวนาคุณธรรม  กลุมสนิคาแปรรูป 
   กลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัย 
 กลุมแมบาน สวนสามพราน 

   กลุมไรขิง  กลุมปลูกขาว 
   กลุมเกษตรยั่งยืน  โรงเรียน 

 รวมท้ังส้ิน 332 สหกรณ 61 กลุม 

 
 2.6.3  การใชประโยชนในเชิงวิชาการ 
      การนําชุดความรูไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ มีดังน้ี 
 

      1)  ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
           ผูประสานงานไดนําชุดความรูการบริหารจัดการโซอุปทาน และการเชื่อมโยง
เครือขายในการยกรางเนื้อหารายวิชา “การจัดการโซอุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ” ซ่ึงเปนรายวิชาท่ี
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาตรี ซ่ึงกําลังอยูระหวางการ
อนุมัติหลักสูตรเพ่ือใชในปการศึกษา 2554 
 

      2)  การขยายผลการพัฒนาระบบสารสนเทศขาวหอมมะลิ 
           ผูชวยผูประสานงานชุดโครงการ นางสาวสายสุดา ศรีอุไรไดขยายผลนําเครือขาย
ขาวหอมมะลิสหกรณไทย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการนํารองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการตลาดขาวหอมมะลิ เพ่ือนําไปประมวลและนําเสนอในรูปของระบบสารสนเทศขาวหอมมะลิ
สหกรณภายใตศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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      3)  เอกสารเผยแพร 
           เอกสารเผยแพรที่เรียบเรียงจากชุดความรูงานวิจัยในระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 
31 พฤษภาคม 2553 มีจํานวน 27 รายการ ดังน้ี  
 

  
1. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 1 ฉบับที่ 2  
ธันวาคม 2551-กุมภาพันธ 2552 

2. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 1 ฉบับที่ 3  
มีนาคม – พฤษภาคม 2552 

  

  
3. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 1 ฉบับที่ 4  

มิถุนายน – สิงหาคม 2552 

4. วารสารฅนสหกรณ ปที่ 2 ฉบับที่ 5  
กันยายน – พฤศจิกายน 2552 

  

  
5. สรุปโครงการเวทีเรียนรู 

“สูเสนทางสหกรณที่มีคุณคา” ป 2552 
6. รายงานวิจัยโครงการหลวง : 

กลยุทธการจัดการโซอุปทาน สินคา พืช ผัก ผลไม 
และกาแฟของโครงการหลวง 
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7. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ “ชุดโครงการการขับเคล่ือน 
การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  “โครงการเครือขายสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาสหกรณ” 

  
  

  
9. รายงาน “โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน” 

ระหวางวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2551 
10. รายงาน “โครงการศึกษาดูงาน 

“งานแสดงสินคานานาชาติของสหกรณ 
(ICA Expo World Cooperatives Exhibition) 

ระหวางวันที่ 22-27 ตุลาคม 2551 
  
  

  
11. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธ 

 เพ่ือสรางความเขมแข็งของสหกรณ 
12. คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย 
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13. เอกสารประกอบการสัมมนา 

โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ รุนที่ 5 

14. คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 

  
  

  
15. คูมือ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ 
ของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ 

16. คูมือ ผูนําสหกรณท่ีมีคุณคา 

  
  

  

17. คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ในสหกรณการเกษตร 

18. คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ 
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19. ทําเนียบ 

โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชํานาญการ รุนที่ 5 

20. โบวชัวร 
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

  
  

  
21. โบวชัวร 

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคา  
ประจําป 2552 

22. โบวชัวรขาวคณุธรรม 

  
  

  
23. โบวชัวรเครือขายคุณคาระบบสหกรณท่ีมีคุณคา 24. โบวชัวรประชาสัมพันธวารสาร “ฅนสหกรณ” 
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25. วีดีทัศนสถาบันวิชาการดานสหกรณ ปที่ 3/2552 26. ซีดีขอมูลทําเนียบ โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

อยางผูชํานาญการ รุนที่ 5 ” 

  

 

27. วีดีทัศน วิถีแหงความพอเพียง ตอน...ขาวคุณธรรม 
 

      4)  บทความวิชาการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระหวางประเทศ 
           ผูประสานงานโครงการไดนําเสนอบทความเรื่อง “Branding as the Marketing 
Strategy for Organic Product : A Case Study of Moral Rice” ในที่ประชุม The International 
Sysposium Go Organic for organic products : A case study of Moral Rice ณ Pullman Bangkok King 
Power Hotel เมื่อ 19-21 สิงหาคม 2552 
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 2.6.4  การสรางทุนทางสังคม 
      ภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุดโครงการระยะที่ 3 ได
กอใหเกิดเปนเครือขายของทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ซ่ึงมีอยูเปนทุนเดิมแลวจากการวิจัยในระยะที่ผาน
มา ซ่ึงในระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 มีพัฒนาการดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.5  การสรางทุนทางสังคมจากการวิจัย ระหวาง 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553 
 

ลําดับที่ ชื่อเครือขาย จุดมุงหมายเครือขาย 
จํานวน 
ที่มีอยูเดิม 

จํานวนทั้งหมด
ในรอบป 

รวม 

1 เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เปนกลุมผูทรงคุณวุฒิ ที่
เห็นชอบในทิศทางการ
ขับเคลื่อนระบบสหกรณเชิง
คุณคา ไดเขามาสนับสนุน
กิจกรรมเชิงวิชาการรวมกับ
สหกรณ 

100 18 118 

2 เครือขายนักวิจัยเชิง
คุณคา 

เปนตัวแบบของนักวิจัยที่มี
จุดมุงหมายในการเรียนรู 
การพัฒนาสหกรณและ
นําไปขยายผลการพัฒนาสู 
“ระบบสหกรณที่มีคุณคา” 

300 117 417 

3 เครือขายนักสหกรณท่ีมี
คุณคา 

เปนกลุมบุคคลที่ผานอบรม
หลักสูตรผูนําการ
เปล่ียนแปลงของสถาบันฯ 
ไดตั้งปณิธานรวมกันที่จะ
ชวยขยายผลชุดความรู “4 
มิติ ในการขับเคลื่อน
สหกรณเชิงคุณคา” เพื่อการ
ยกระดับการพัฒนาการ
สหกรณไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาการ
สหกรณ 

137 41 178 

4 เครือขายเปาบุนจิ้น เปนกลุมบุคลลที่ผานอบรม
หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ
อยางผูชํานาญการไดมี
ปณิธานรวมกันที่จะเสริม
พลังรวมกับ สว.สก. ในการ

160 132 292 
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ลําดับที่ ชื่อเครือขาย จุดมุงหมายเครือขาย 
จํานวน 
ที่มีอยูเดิม 

จํานวนทั้งหมด
ในรอบป 

รวม 

นําพา กลไกการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ในทิศทาง
ของการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ
เชิงคุณคา 

5 เครือขายสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ 

กลุมบุคลลที่เปนสมาชิก
วารสารฅนสหกรณที่ให
ความรวมมือท่ีจะสรางสังคม
ขอมูลขาวสารโดยใชกลไก
ของวารสารฅนสหกรณ ใน
ฐานะสื่อการเรียนรูเชิงคุณคา 

338 148 486 

6 เครือขายผูเย่ียมชม
เว็บไซต 

กลุมบุคคลที่เขามาคนควา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
เว็บไซต www.cai.ku.ac.th 
ซ่ึงปจจุบันมีผูสนใจเขามา
และชมเว็บไซต เฉลี่ยเดือน
ละ 500 คน 

8,000 3,250 11,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

บทวิเคราะห : จากแนวคิดผานกระบวนการวิจัยสูการพัฒนา 
ระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและการคาที่เปนธรรม 

 
 งานวิจัยภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 
ในระยะที่ 3 น้ี ไดนําเอาทุนเดิมของชุดโครงการวิจัย ไดแก ชุดความรู การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศดานสหกรณ และเครือขายที่เปนผลลัพธจากการวิจัยท่ีผานมา ผาน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงไดวางกรอบการทํางานวิจัยไว 3 กลุม ไดแก กลุม
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ กลุมงานวิจัยเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทาน และกลุมโครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุน ซ่ึงประกอบดวย โครงการวิจัย 8 โครงการ โดยคาดหวังวา การวิจัยที่ไดถูกออกแบบใน
รูปแบบของการสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาใน 3 เสาหลัก จะนําไปสูผลลัพธที่คาดหวัง ไดแก ตัว
แบบผูนํา ตัวแบบสหกรณ ตัวแบบเครือขาย และตัวแบบกลุมธุรกิจ ซ่ึงมีบริบทการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเชิงคุณคา ที่จะนําไปสูการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรมในสังคม ซ่ึงใน
บทน้ีจะวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยงจากแนวคิดผานกระบวนการสูการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 Platform การขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและการคา 
      ท่ีเปนธรรม 
 
 การขับเคลื่อนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตชุด
โครงการ ซ่ึงมีระบบสนับสนุนที่เปนทุนความรู ทุนสารสนเทศ และทุนทรัพยากรมนุษยน้ัน มุงเนนไปท่ี
การขับเคล่ือน 3 เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา เพ่ือใหไดผลผลิตงานวิจัยท่ีเปนตัวแบบผูนํา ตัวแบบ
สหกรณ ตัวแบบเครือขาย และตัวแบบกลุมธุรกิจ ที่จะนําไปสูระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปน
ธรรม ซ่ึงเสาหลักการเรียนรูทั้ง 3 ประการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวาเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบ
สหกรณท่ีมีคุณคา และการคาที่เปนธรรมมีดังน้ี (รูปที่ 3.1) 
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รูปที่ 3.1  Platform แนวคิดการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและการคาที่เปนธรรม 

 
 3.1.1  เสาหลักการเรียนรูเพื่อการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) 
   กระบวนการสรางผูนําการเปล่ียนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) จะใชชุดความรูหลัก คือ “4 
มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” และใชกระบวนการการจัดการความรู ภายใตหลักสูตรผูนําเชิงคุณคา 
การศึกษาดูงาน การเรียนรูจากตัวแบบสหกรณที่ประสบความสําเร็จ การเรียนรูจากตัวแบบสหกรณที่
ลมเหลว การวิเคราะห SWOT การจัดทําแผนที่กลยุทธโดยคาดหวังที่จะสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Leader ship for change) ใหมีความพรอมที่จะไปขับเคลื่อนเสาหลักที่สอง 
 

 3.1.2  เสาหลักการเรียนรูเพื่อการยกระดับการดําเนินงานของสหกรณในทิศทางเชิงคุณคา 
   การดําเนินการในสวนของการยกระดับการดําเนินงานของสหกรณไปในทิศทางเชิง
คุณคา จะใชชุดความรูในหลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ ซ่ึงมีกรอบคิดไปในทิศทาง
ของการนําคุณคาสหกรณมาประยุกตกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือการนําประโยชนสูสมาชิกและ
ชุมชน โดยจะใชกระบวนการมีสวนรวม หรือจัดทําแผนที่กลยุทธ ท่ีคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมท่ี
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เปลี่ยนแปลงและพัฒนาท่ีย่ังยืน และยึดมั่นในอัตลักษณของการเปนองคการธุรกิจฐานสังคม (Social 
Economy Enterprise) ของสหกรณ โดยคาดหวังวา กระบวนการดังกลาวจะชวยยกระดับการทํางานของ
สหกรณไปในทิศทางเชิงคุณคามากกวาที่เปนอยู ซ่ึงจะชวยลดจุดออน / ขอจํากัดของสหกรณ/กลุม/
องคกร ท่ีเปนอยูในปจจุบัน ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานของสหกรณ และการนํา
ประโยชนไปสูสมาชิก โดยใชทุนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาที่มีอยูเดิมและที่ไดจากกระบวนการสรางเสา
หลักการเรียนรูที่หน่ึง มาใชในขั้นตอนนี้  
 

 3.1.3  เสาหลักการเรียนรูเพื่อการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใตโซอุปทาน 
   การดําเนินการวิจัยในการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใตโซอุปทานไดใชชุดความรู การ
เชื่อมโยงเครือขายคุณคา2 “การบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ”3 และ “การคาที่เปนธรรม” โดย
จะใชกระบวนการเรียนรูรวมกันในระหวางทีมประสานงาน ทีมวิจัย และผูนํา-ฝายจัดการสหกรณ / กลุม / 
องคกร ในการเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจภายใตขอตกลงรวม การสรางแบรนด การ
พัฒนาชองทางการตลาดใหม การสงเสริมธุรกิจภายใตพันธมิตร โดยคาดหวังที่จะสรางกระบวนการ
เรียนรู เร่ืองการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการแกผูเก่ียวของ เพ่ือการยกระดับการดําเนินธุรกิจ
ทั้งในระดับตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา ของโซอุปทาน ภายใตการมีสวนรวมของพันธมิตร เพ่ือการ
บรรลุเปาหมายรวมกัน อันจะกอใหเกิดการลดตนทุน การเพ่ิมรายไดของสหกรณ และการนําประโยชน
ไปสูสมาชิกและประชาคมที่เกี่ยวของ 
 
3.2  ชุดความรูสําหรับเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสูระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
 

 ในท่ีน้ีจะกลาวถึงรายละเอียดสําหรับชุดความรูในการสรางเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาสู
ระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 3.2.1  ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) 
   ชุดความรูดังกลาวไดมาจากการดําเนินงานชุดโครงการที่ผานมา โดยการพัฒนา
หลักสูตรผูนําเชิงคุณคา และนําไปผานกระบวนการถายทอดความรูผูนําสหกรณ/องคกร ภายใตกลไกของ
แผนงานบริการวิชาการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และโครงการวิจัย “เครือขายคุณคาจังหวัด
นครศรีธรรมราช” และการนําไปใชเปนเงื่อนไขการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคาของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ จนเกิดเปนชุดความรู “4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” ซ่ึงประกอบดวย มิติการนํา
คุณคาสหกรณ/อุดมการณ (การปลูกจิตสํานึกสหกรณ) มิติการปรับกระบวนทัศน (การเขาถึงและเขาใจใน
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการดําเนินงานสหกรณในเชิงบวก และเชิงลบ) มิติดานการ
                                                 
2  อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ. 2552.  “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 
3  ดูเพ่ิมเติมจาก www.cai.ku.ac.th 



 

 

68

รูปท่ี 3.3  กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ 

ยึดม่ันในหลักการ (ประกอบดวยแนวคิดเร่ืองหลักการสหกรณ แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน) มิติแนวปฏิบัติ 
(แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี) รูปที่ 3.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2  องคประกอบ 4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา 
 

3.2.2 ชุดความรู “การยกระดับการดําเนินงานสหกรณไปในทิศทางเชิงคุณคา 
 

  ชุดความรูดังกลาว ไดพัฒนาในรูปของโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สหกรณการเกษตร ซ่ึงสถาบันวิชาการดานสหกรณไดนําไปใชถายทอดความรูภายใตโครงการวิจัยใน
ระยะที่ผานมาและโครงการเสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร ในระหวางป 2550 -2552 ซึ่งผลการประเมินชี้ใหเห็นการ
เปล่ียนแปลงของสหกรณภายใตโครงการดังกลาว -ไปในทิศทางเชิงคุณคา
อยางเปนรูปธรรม4 และกอเกิดเปนชุดความรูสําหรับกระบวนการสรางการ
เปล่ียนแปลง 8 ขั้นตอน ไดแก (รูปที่ 3.3) 
 

  
 

 
 

                                                 
4   อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สถาบันวิชาการดานสหกรณ.  2553.  “คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ 
     การเกษตร”. 
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  ขั้นตอนที่ 1 :   การกําหนดปณิธาน / การนําคุณคา 
  ขั้นตอนที่ 2 :   การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเพ่ือชี้ใหเห็นโอกาส  
                อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน 
  ขั้นตอนที่ 3 :   การกําหนดเข็มมุงหรือวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 
                ความสําเร็จ 
  ขั้นตอนที่ 4 :    การจัดทําแผนที่กลยุทธแบบมีสวนรวม เพ่ือใหเปนแผนที่เดินทางสู 
   ความสําเร็จ 
  ขั้นตอนที่ 5 :    การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบของทีมงาน 
 ระดับนโยบาย และระดับปฏบิัติการ กรอบงบประมาณ และกิจกรมเชิง
  ปฏิบัติการภายในชวงเวลาตางๆ 
  ขั้นตอนที่ 6 :   การปรับระบบ / กลไก ไดแก การปรับปรุงระเบียบและระบบการ          
                                                  ทํางานใหสอดคลองกับทิศทางเชิงกลยุทธ 
  ขั้นตอนที่ 7 :   การดําเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 8 :   การประเมินผล 
 

 การดําเนินการภายใตชุดความรูดังกลาวจะชวยลดจุดออนและขอจํากัดของสหกรณท่ีเปนอยู 
และจะชวยยกระดับการทํางานของสหกรณที่จะนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชนมากขึ้น 
 
 3.2.3  ชุดความรู “การบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ” 
      ชุดความรูดังกลาวไดมาจากแนวคิดและกระบวนการทํางานในการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาของชุดโครงการ และนํามาประยุกตกับแนวคิดการบริหารจัดการโซอุปทานเชิงบูรณาการ 
(Integrated Supply Chain Management) ของ Donald J. Bowersox David J. Class และ M. Bixby 
Cooper, 2007 โดยจะแบงเปนขั้นตอนการดําเนินการ เปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
       1)  การวางกรอบทิศทางของเครือขายโดยสวนใหญจะใชกระบวนการเทคนิคการ
ประชุมระดมความคิดเพ่ือสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference: F.S.C.) เทคนิคเชิง
กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation influence Control: AIC) เทคนิคการประเมิน
สถานการณแบบมีสวนรวม (Participatory Rapid Appraisal: PRA) และการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy 
Map) ภายใตการสนับสนุนของทีมประสานงานกลาง 
 

       2)  การขับเคล่ือนแผนงานของภาคีเครือขาย 
            การขับเคลื่อนแผนงานของภาคีเครือขายจะใชกลไกของคณะกรรมการบริหาร
เครือขายตามรูปแบบองคกรเครือขายที่ออกแบบตามโมเดลของการบูรณาการโซอุปทาน (The Integrated 
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Supply Chain Framework) ของ Donald J. Bowersox and other (2007)5 ซ่ึงเปนลักษณะของการเชื่อมโยง
พันธมิตรทางธุรกิจเขาสูรูปแบบของความรวมมือของธุรกิจตางๆ ภายใตโซอุปทาน บริบทดังกลาวจะ
กอใหเกิดเปนโครงสรางของโมเดลการจัดการธุรกิจของโซอุปทาน ซ่ึงเปนผลลัพธของกลยุทธความ
รวมมือ (Cooperative Strategy) ที่จะสงผลตอศักยภาพการทําธุรกิจเพ่ือนําสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค 
 คุณคาที่เกิดจากการผนึกกําลังระหวางพันธมิตรธุรกิจ (Strategy partners6) ภายใต    
โซอุปทานดังกลาวจะประกอบไปดวยความรวมมือในเร่ืองขอมูลขาวสาร ผลิตภัณฑ บริการ การเงิน 
นวัตกรรม / ความรู โดยพันธมิตรธุรกิจจะรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมจากกระบวนการในระดับตน
นํ้า กลางน้ํา สูปลายน้ํา เพ่ือลําเลียงผลิตภัณฑและบริการพรอมๆ กับการสรางคุณคา และมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑและบริการไปดวยในตัวดวยวิธีน้ี จึงคลายกับเปนการสรางกระบวนการรวมมือกันภายใต      
โซอุปทาน (Supply Chain Collaboration) รูปที่ 3.4 
 

 
 
รูปที่ 3.4  โมเดลการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ 
 

      3)  การสรางนวัตกรรม / วิธีการใหม / แนวทางใหม 
           กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมภายใตการสนับสนุนของทีม
ประสานงานกลางในฐานะทีมพ่ีเลี้ยง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางตางๆ ไดนําไปสูการสรางนวัตกรรม / 
วิธีการบริหารจัดการแบบใหม และแนวทางการดําเนินธุรกิจใหมของสหกรณ / เครือขาย / กลุมธุรกิจ    

                                                 
5  ดูเพ่ิมเติมจาก www.cai.ku.ac.th 
6  อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท.  2550. รายงานการศึกษาโครงการสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกร ธ.ก.ส. 
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ภายใตแนวคิด การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development7) ที่สถาบันส่ิงแวดลอมรวมกับ
คณะกรรมการเพื่ออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ย่ังยืน เสนอไวในที่ประชุมวา “เปนการ
พัฒนาที่ตองคํานึงถึงองครวมของทุก ๆ ดานอยางสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสามารถ
พ่ึงพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางเทาเทียมกัน” และการคาที่เปนธรรม (Fairtrade) สมาคมการคา
แฟรเทรดสากล (International Fair Trade Association : IFAT) ใหความหมายวา “หุนสวนการคาซ่ึงต้ังอยู
บนพ้ืนฐานของการแลกเปลี่ยนความโปรงใสและความเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือสรางใหเกิดความเสมอ
ภาคทางการคาระหวางประเทศ แฟรเทรดจะชวยสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 ภายใตแนวคิดดังกลาวจะนําไปสู การสรางสรรคนวัตกรรม วิธีการใหม และแนวคิด
ใหม ๆ เชน กรณีของการสรางระบบธุรกิจเชิงคุณคาของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม ก็ไดรับการพิจารณา
ใหไดรับรางวัลนวัตกรรมรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การทองเที่ยว และ
เศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรณีของโครงสรางการบริหารจัดการแนวใหมของ
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย การสรางแบรนดขาวคุณธรรม และแบรนดขาวเกิดบุญ ซึ่งมุง
ไปที่การสื่อสารใหผูบริโภคที่ตองการสนับสนุนสินคาของเกษตรกรรายยอยที่ใชสหกรณเปนชองทางการ
เขาถึงตลาด 
 

 
 

 

รูปที่ 3.5  ระบบธุรกิจเชิงคุณคาที่เกิดจากการบริหารจัดการโซอุปทานของเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม 

 

                                                 
7  อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก การประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน คณะกรรมการเพ่ืออนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และ

การพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549. http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=1604 
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คณะกรรมการบริหารเครือขาย

คณะทํางาน
สงเสริมการผลติ

คณะทํางาน
แปรรูปและขนสง

คณะทํางานการตลาด/
พฒันาผลติภณัฑ

คณะทํางาน R/D
การประเมินผล
/การพฒันาคน

คณะทํางาน
รวบรวมผลผลติ

ท่ีประชุมใหญภาคี

ผูตรวจสอบกิจการ

ท่ีปรึกษา
ทีมกลยทุธ

- สกก.บรบือ จก./สกก.นางรอง จก.

สกก.พมิาย จก.
สกก.สุวรรณภมูิ จก.

สกก.เกษตรวิสัย จก.

ชมุนุมฯบุรีรัมย จก.
สกก.กระสัง จก.

สกก.ปราสาท จก.
สกก.ชมุพลบุรี จก. ทีมกลยุทธ

 
 

 
รูปที่ 3.6  โครงสรางการบริหารงานของเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  กลไกการถายโอนความรูสูการพัฒนาระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม 
  

 การถายโอนความรูสูการพัฒนาระบบคุณคาที่เปนธรรม จะเปนไปภายใตกระบวนการการมี
สวนรวม และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการณในแตละโครงการ ซ่ึงทีมวิจัยจะทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง
โดยมีทีมประสานงานกลางและผูเช่ียวชาญเฉพาะทางใหการเสริมหนุน 
 กลไกการถายโอนความรูสูการพัฒนานั้น จะพิจารณาบนฐานของทุนสังคมและทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจโดยจะเริ่มตนจาก การขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อนําชุดความรู 4 มิติ ในการสราง

รูปที่ 3.7  ชี้ใหเห็นภาพของขาวหอมมะลิอินทรียที่เปน   
                ผลผลิตของชาวนาคุณธรรม ท่ีผูบริโภคเชื่อมั่น      
                และยินดีอุดหนุน 

รูปที่ 3.8  ชี้ใหเห็นภาพลักษณของผลิตขาวหอมมะลิ  
                ท่ีเปนผลผลิตของชาวนารายยอยที่มุงผลิต  
                ขาวหอมมะลิคุณภาพ และใชกลไกของ  
                สหกรณทําการตลาดให 
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ผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีศักยภาพและความพรอมในการเปนผูนําในการขับเคลื่อนสหกรณ / องคกร ใน
ทิศทางเชิงคุณคา จากนั้นจะไปสูขั้นตอนของการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อการยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณในทิศทางเชิงคุณคา ซึ่งจะมุงเนนไปที่การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ / องคกร ที่มีปณิธาน / เข็มมุงไปในทิศทางเชิงคุณคาที่จะนํา
ประโยชนมาสูสมาชิกและชุมชน ดวยการบริหารจัดการอยางมีแบบแผน โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่
มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะนําไปสูการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการ
โซอุปทานอยางบูรณาการ เพ่ือการสรางพลังอํานาจการตอรองและการแขงขันและการสรางสรรคธุรกิจบน
หลักการพ่ึงพาการรวมมือกันของพันธมิตรภายใตโซอุปทาน 
 ในการถายโอนความรูดังกลาวดวยกลไกของการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ยอมจะนําไปสูการ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนขององคกร / เครือขาย การนําคุณคาสูสมาชิกและชุมชนและพัฒนาไปสูระบบ
การคาท่ีเปนธรรม (รูปที่ 3.9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.9  กลไกการถายโอนความรูสูการเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม 

 
3.4  การประเมินเครือขายท่ีเปนผลผลิตจากการวิจัย 
 

 ในที่น้ีจะประเมินเครือขายซ่ึงเปนผลผลิตของโครงการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จส้ินในชวงเวลา
ของชุดโครงการ ในระยะที่ 3 ซึ่งมี 5 โครงการ ไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา 
โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม จังหวัดจันทบุรี โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวัด
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กําแพงเพชร โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา จังหวัดตรัง และโครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟ
ชุมพร โดยทั้ง 5 โครงการอยูในกลุมโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน 
 การประเมินเครือขายในที่น้ีจะไดใชการประเมินแบบแมทริกซใน 2 มิติ ไดแก มิติดานความ
เขมขนการกอตัวเปนเครือขาย และมิติดานผลลัพธการทํางานของเครือขาย 
 การประเมินมิติดานความเขมขนของการกอตัวเปนเครือขายจะพิจารณาในประเด็นของการ
มีกลไกและระบบความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย จํานวนภาคีที่เขารวมเครือขาย ซ่ึงจะสะทอนใหเห็น
ระดับความสัมพันธของเครือขาย ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานของความรวมมือจากภาคีเครือขายในอนาคต 
 การประเมินผลลัพธของเครือขาย จะเนนไปที่ผลลัพธในการทํางานรวมกันของภาคี
เครือขาย เชน วิธีการบริหารจัดการแนวใหม ปณิธาน กรอบทิศทางการทํางานของเครือขาย แผนธุรกิจ
ใหม แบรนดสินคาใหม ทะเบียนเครื่องหมายการคา เปนตน 
 ผลการประเมินเครือขาย เปนไปตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1 และแสดงใหเห็นผลการ
ประเมินในรูปที่ 3.10 ซ่ึงชี้ใหเห็นวา เครือขายคุณคาผลไม และเครือขายคุณคายางพารา มีผลการประเมิน
ทั้ง 2 มิติ อยูในระดับมาก สวนเครือขายคุณคามันสําปะหลัง เครือขายคุณคากาแฟชุมพร และเครือขาย
คุณคากระจายสินคา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยูในระดับปานกลาง  
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 3.10  การประเมินผลโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการ 
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ตารางที่ 3.1  รายละเอียดของการกอเกิดเปนเครือขายและผลลัพธการทํางานของเครือขาย 
 

ลําดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดการกอตัวเปนเครือขาย ผลลัพธการทํางานของเครือขาย 
1. เครือขายคุณคากระจายสินคา  การกอตัวของเครือขายปลายน้ํา 

เพ่ือการกระจายสินคาเกษตรกร 
 ชองทางการตลาดใหมของกลุม
วิสาหกิจชุมชน / สหกรณ /  กลุม 

    เกษตรกร 
 การจําหนายสินคาในแค็ตตาล็อก 

2 ชองทาง 
 ฐานขอมูลสินคาวิสาหกิจ / 
สหกรณ / กลุมเกษตรกร 

 การพัฒนารูปแบบสินคาสหกรณ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
เครือขายคุณคากระจายสินคา 

 
 

2. เ ค รื อ ข า ย คุณค า ผลไม  จั งหวั ด
จันทบุรี (ระยะที่ 1) 
 

 การกอตัวของเครือขายเกษตรกร
เครือขายตนน้ํา ในรูปแบบของ
เครือขายผูผลิตผลไมคุณภาพ 

 การเชื่อมโยงพันธมิตรระหวาง
สหกรณกับสหกรณ (ตลาดกลาง
น้ํา) 

 การเชื่อมโยงกับบริษัทสงออก 
(ตลาดปลายน้ํา)  

 การเชื่อมโยงพันธมิตรกับหาง 
สรรพสินคา (ผลไมคุณภาพ) 

 
 

 ผลไมคุณภาพ 
 ชุดความรูการทําการเกษตรที่ด ี

(GAP) ดวยจติสํานึก 
 การสรางทายาทเกษตรกร
ชาวสวนผลไม 

 การถายโอนความรูเรื่อง GAP แก
ผูสนใจ 

 

3. เครือขายคุณคามันสําปะหลัง  
จังหวัดกําแพงเพชร 

 การกอตัวของเครือขายกลางน้ํา
ระหวางสหกรณการเกษตรและ
ผูประกอบการลานตากมัน / 
โรงเรียนในชุมชน 

 การสรางศูนยเรียนรู เพ่ือการ
เผยแพร ความรู 

 โครงการนํารองการลดตนทุนการ
ผลิตภายใตผูเชี่ยวชาญปุยมูลสุกร 

 

 ศูนยเรียนรู 
 พันธมิตรรวบรวมผลผลิตในพื้นที่ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

    สหกรณ 
 เครือขายการออม 
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ รายละเอียดการกอตัวเปนเครือขาย ผลลัพธการทํางานของเครือขาย 
4. 

 
 
 
 
 

เครือขายคุณคายางพารา จังหวัดตรัง 
 
 

 การกอตัวของเครือขายตนนํ้า กับ
ผูรวบรวมยางพารา 

 การกอตัวของเครือขายปลายน้ํา
กับกลุมเกษตรกร ในเรื่องการใช
เงินทุนวัตถุดิบ และ Know-how 
ยางคอมปาวน 

 การกอตัวของเครือขายความ
รวมมือกลางน้ํากับบริษัทยูโรมา 
รับเบอร จํากัด ประเทศมาเลเซีย 

 ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก 
 สวนตนแบบ 3 สวน 
 การจัดทําแผนที่กลยุทธเพ่ือใช
เปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน 

 การปรับโครงสรางการบริหาร
สหกรณ 

 การพัฒนาระบบการเรียนรูจาก
เงินทุนของสหกรณ 

 แผนการลงทุนโรงงานบางแหง      
 ขอตกลงความรวมมือกับกลุม
เกษตรกรทําสวนธารน้ําทิพย 
จังหวัดยะลา 

5. เครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
 

 การกอตัวของเครือขายปลายน้ํา
กับปณท. และโรงแรมในแหลง
ทองเที่ยว 

 

 ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก 
 คูมือเซียนกาแฟ เปนการถาย
โอนความรู การผลิตกาแฟแบบ
ดั้งเดิม 

 การวางกรอบทิศทางของ
สหกรณการเกษตร บน
กระบวนการมีสวนรวม 

 สวนตนแบบ 3 สวน 
 การติดตามแบรนดกาแฟ 3 in 1 
 การจัดทําแค็ตตาล็อกกาแฟ 3in 
1 เพ่ือประชาสัมพนัธ 

 ชองทางการตลาดใหม 3 
ชองทาง 
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3.5 ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม : ขอคนพบจาก 
การวิจัย 

 

 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ของทีมวิจัยในรอบ 
1 ปที่ผานมา ภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงไดใชเสาหลักการเรียนรูและพัฒนา 
3 ประการ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิจัย ซ่ึงมีผลผลิตการวิจัยและการนําไปใชประโยชนดัง
รายละเอียดที่กลาวมาขางตน 
 ในสวนของการประเมินเครือขายที่เปนผลผลิตจากการวิจัย ไดชี้ใหเห็นวาความสําเร็จใน
การกอเกิดเปนเครือขายเชิงคุณคา ที่จะนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชน ตามกรอบคิดของชุดโครงการ
ไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมมีความแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยตัวบุคคล บริบทการดําเนินงาน
ของสหกรณและปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการของสหกรณและธุรกิจที่สหกรณดําเนินการ ซึ่งแตกตาง
ไปตามภูมิสังคมและสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่มีความเปฯพลวัตร 
 ในท่ีน้ีจะกลาวถึงขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาท่ี
เปนธรรม ซ่ึงเปนขอคนพบจากการวิจัย โดยประเมินจากกลุมกิจกรรมหลักของกระบวนการวิจัย ไดแก 
กระบวนการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง กระบวนการยกระดับขีดความสามารถของสหกรณไปในทิศทาง
เชิงคุณคา และกระบวนการบริหารจัดการโซอุปทาน ซ่ึงชี้ใหเห็นขอจํากัดตางๆ ดังรายละเอียด (รูปท่ี 
3.11) 
 

 3.5.1  คนในสังคมไมเช่ือม่ันและวางใจ (Trust) ในสหกรณ 
      สถานการณปจจุบันที่เปนอยู :  
      1)  ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชน / ทองถ่ิน มีทัศนคติตอสหกรณเปนไปในเชิงลบ
ในประเด็นการทุจริต ระบบพวกพอง การแทรกแซงจากรัฐ 
      2)  การกอเกิดของกลุม / องคกร ที่ดําเนินการตามหลัก – วิธีการสหกรณ แตไมจด
ทะเบียนเปนสหกรณ มีมากขึ้นเร่ือยๆ 
      3)  หนวยงานภาครัฐเองใหการสนับสนุนการจัดตั้งกลุม / องคกร ลักษณะดังกลาว
มากขึ้น แตไมสนับสนุนใหจดทะเบียนเปนสหกรณ 
      4)  รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มีทิศทางเชิงนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุม / องคกร ดังกลาวมากขึ้น ตามที่กําหนดไวในมาตรา 84  เดิม “รัฐสงเสริม สนับสนุน และคุมครอง
ระบบสหกรณ” เปน “รัฐสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ” 
      5)  คนรุนใหมไมรูจักสหกรณ 
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 บทวิเคราะห : 
   คนในสังคมยังไมเขาใจและเขาถึงสหกรณจริงๆ 
   ขาดขอมูล ความรู เก่ียวกับสหกรณ เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกคนในสังคม 
   ขาดตัวแบบสหกรณ ที่ชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษของสหกรณในบริบทของการเปน
องคกรธุรกิจเชิงคุณคาที่นําประโยชนสูสมาชิก-ชุมชน 
 

 3.5.2  กลุมคนวงใน (Boundary Partner) ไดแก สมาชิกสหกรณ กรรมการ ฝายจัดการ ขาด
จิตวิญญาณสหกรณ  สวนใหญเขามาโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ตองการกูเงิน หรือฝากเงิน 
(ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวา) หรือเพ่ือผลประโยชนสวนตน ดังน้ันการขับเคลื่อนสหกรณในปจจุบันจึงมัก
เปนไปในทิศทางที่แตกตางจากวัตถุประสงคในการดําเนินงานของสหกรณ ที่มุงบริหารจัดการท่ีจะนํา
คุณคา (ประโยชน) ไปสูสมาชิก-ชุมชน 
 

 บทวิเคราะห : 
 แนวคิดเร่ืองสหกรณในสังคมไทยไมชัดเจน ดังน้ันกลุมคนที่เขามามีสวนรวม และกลุมคนที่
เปนฝายสนับสนุน จึงละเลยเร่ืองคุณคาสหกรณ ขาดกระบวนทัศน และละเลยหลักการและแนวปฏิบัติท่ี
จะนําไปสูเปาหมายการดําเนินงานของสหกรณ ในการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก 
 

 3.5.3  ขาดการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic Management) 
  การบริหารจัดการสหกรณสวนใหญ ไมไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสหกรณแบบองครวม ทั้งในเรื่องของการบริหารทรัพยากรของสหกรณเอง และความ
เชื่อมโยงระหวางปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงกับบริบทการดําเนินงานของสหกรณ 
โครงสรางการบริหารจัดการที่ถูกออกแบบใหผูบริหารสหกรณผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาบริหารจัดการ
สหกรณไมเอื้อตอการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ (Professional Manager) จึงจะเห็นปรากฎการณ
โดยทั่วไปท่ีผูบริหารสหกรณ มักใชดุลพินิจซ่ึงเปนความชํานาญเฉพาะตัว และเฉพาะกลุมมาตัดสินใจเชิง
นโยบายสหกรณ กอรปกับการขาดขอมูลเชิงประจักษและฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานของ
สหกรณ ดังน้ันการบริหารจัดการสหกรณ จึงมักเปนไปแบบแยกสวน ทั้งในระดับสหกรณขั้นปฐมและ
ขบวนการสหกรณ ซ่ึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชนที่พึงมีตอสมาชิก
และขบวนการสหกรณตามกรอบคิดและแนวทางของสหกรณที่ควรจะเปน 
    

 3.5.4  มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเครื่องมือของรัฐ” กอใหเกิดอุปสรรคที่เกิดจากรัฐใช
สหกรณเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา ดังน้ันกวาทศวรรษที่ผานมา จึงมีขอเรียกรองผานเวทีการประชุม
ระดับนานาชาติ หลายคร้ังเพ่ือรณรงคใหรัฐเลิกใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาฯ แตควรหันไป
สนับสนุนใหสหกรณมีบริบทการดําเนินงานในแนวทางของการเปนองคการพ่ึงพาตนเอง (Autonomous) 
แตในของประเทศไทยนั้น พบวาผูมีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการ ภาควิชาการยังไมเขาใจใน
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ประเด็น “ความเปนอิสระ” ของสหกรณอยางแทจริง สถานการณดังกลาวเปนอุปสรรคตอพัฒนาการของ
สหกรณในทิศทางของสหกรณเชิงคุณคา 
 จึงมักพบวาสหกรณที่กําลังขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาบนหลักการพึ่งพาและ
รวมมือกัน หันเหไปขับเคลื่อนโครงการของรัฐที่จัดสรรงบประมาณการสนับสนุนแกสหกรณ ซ่ึงมักเปน
โครงการระยะสั้นไมตอเน่ือง และในที่สุดผลกระทบก็ตกอยูกับสหกรณ ทั้งเร่ืองคาเสียโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจตามแผนงานของสหกรณ ปญหาการขาดทุนจากการขาดความรูและประสบการณในการ
ดําเนินงานตามโครงการของรัฐ เชน กรณีตลาดกลาง โรงงานแปรรูป กองทุนฟนฟู โครงการรับจํานํา 
โครงการรวบรวมผลผลิตในชวงฤดูกาล โครงการสงเสริมการผลิตเชิงคุณภาพ ฯลฯ 
 

 3.5.5  ระบบการใหการศึกษาอบรมและถายทอดเทคโนโลยีท่ีผานมา เปนไปในรูปแบบการ
ใหความรู แตยังขาด “วิธีคิด” ที่จะใหผูนําและฝายจัดการนําไปใชในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม อีก
ทั้งความรูสวนใหญเปนเร่ือง “การแขงขัน ซ่ึงไมสอดคลองกับบริบทของสหกรณ” จึงทําใหทิศทางของ
การขับเคลื่อนสหกรณในปจจุบัน มีทิศทางไปในบริบทขององคการธุรกิจเอกชนมากกวาสหกรณ 
 

 บทวิเคราะห : 
 นโยบายและเปาหมายของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการใหการศึกษาอบรมและ
ถายทอดเทคโนโลยี มุงไปที่จํานวนผูเขารวมการอบรม / ถายทอดเทคโนโลยี ที่มีการนําตัวแบบของธุรกิจ
สหกรณท่ีเปนตัวอยางที่ประสบความสําเร็จขยายผลไปสูสหกรณอื่น ซ่ึงมิไดคํานึงถึงภูมิสังคม วัฒนธรรม
องคกร และศักยภาพความพรอมของสหกรณ จึงมักกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนแกสหกรณอยูเนืองๆ 
 

 3.5.6  พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ท่ีมีตอสมาชิก-ชุมชน ยอหยอน สหกรณ
สวนใหญมุงไปที่พันธะความรับผิดชอบที่มีตอหนวยงานรัฐ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฏหมายสหกรณแตมักจะละเลยพันธะความรับผิดชอบที่พึงมีตอสมาชิกสหกรณและชุมชนตามบริบท
ของสหกรณ 
 

 บทวิเคราะห :  
 1)  สาเหตุสําคัญประการแรกมาจากกฎหมาย และนโยบายรัฐ ที่ไดออกแบบใหฝายบริหาร
จัดการสหกรณ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน กรณีของการจัดทํารายงานการเงินภายใตการสอบบัญชีของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซ่ึงเปนเจตนารมณของรัฐท่ีตองการใหมีการจัดทํารายการการเงินประจําปสําหรับ
รายงานผลการดําเนินงานแกที่ประชุมใหญสมาชิก เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
สหกรณ แตสวนใหญมักเขาใจวาความสําคัญอยูที่การรายงานตอหนวยงานรัฐ แทนที่จะเปนสมาชิกในท่ี
ประชุมใหญ และการใหบริการสนองความตองการของสมาชิกเพ่ือการแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
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 2)  สมาชิกสหกรณไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน ในฐานะเจาของผูควบคุมสหกรณ กอรป
กับไมมีความรูความเขาใจในเรื่องบริบทการควบคุมสหกรณ จึงไมใหความสําคัญกับบทบาทในการ
ควบคุมอยางที่ควรจะเปน 
 3) ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสหกรณ ละเลยหลักการสหกรณสากล ขอที่ 7 “การเอื้อ
อาทรตอชุมชน” จึงมสีหกรณนอยแหงมากที่มีภารกิจเกี่ยวของและนําประโยชนสูชุมชน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.11  ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ : ขอคนพบจากการวิจัย 

 
 
 



บทที่  4 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 เน้ือหาในบทนี้ประกอบดวยบทสรุปในการขับเคลื่อนการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย 
ในระยะที่ 3 ผลผลิตการนําไปใชประโยชนของงานวิจัย ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย และขอเสนอเชิง
นโยบายและและการวิจัยในระยะตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 
4.1  บทสรุป 
 

 การขับเคล่ือนการดําเนินการของชุดโครงการวิจัย ในระยะที่ 3 น้ี เปนไปโดยการนําเอาทุน
ทรัพยากรที่มีอยูเดิม อันประกอบดวย ชุดความรูเดิมที่เก่ียวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ
เชิงคุณคาและการคาที่เปนธรรม เครือขายทรัพยากรมนุษยกลุมตางๆ ที่เห็นชอบในกรอบคิด และแนวทาง
การดําเนินงานของชุดโครงการ ซ่ึงประกอบดวย เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย เครือขายผูนํา
สหกรณ และเครือขายที่เปนผลลัพธการวิจัย ผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใต
เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา 3 ประการ ภายใตการหนุนเสริมของทีมประสานงานกลาง 
 

 4.1.1  ผลผลิตการวิจัย 
    

          กระบวนการวิจัยในชวงระยะเวลา 1 ป (ระหวางเดือนมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 
2553) ไดมีการจัดเวทีเรียนรูและนิทรรศการงานวิจัย ทั้งส้ิน 12 ครั้ง มีคนเขารวม 1,368 คน มีการ
ดําเนินการโครงการวิจัย 8 โครงการ ไดแก โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวัด
กําแพงเพชร  โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา  โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
โครงการวิจัยพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา: กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย จํากัด จังหวัดระยอง 
โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาสวนสามพราน และโครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ 
  ทีมประสานงานกลางไดใหการหนุนเสริมติดตามงานในพื้นที่ การเชื่อมโยงและ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งส้ิน 122 กิจกรรม ไดนําเสนอบทความในที่
ประชุมวิชาการระหวางประเทศ 1 บทความ ไดมีการจัดทําเอกสารเผยแพร ทั้งส้ิน 27 รายการ การจัดทํา
และเผยแพรวารสารฅนสหกรณ จํานวน 4 ฉบับ มีสมาชิกวารสารฅนสหกรณ 486 ราย นําไปเผยแพรใน
หองสมุดและหนวยงานที่เก่ียวของ 90 แหง การจัดทําเว็บไซต (www.cai.ku.ac.th) ประกอบดวย เมนูหลัก 
14 เมนู มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตเฉลี่ยเดือนละ 500 ราย 
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  ผลผลิตงานวิจัยในสวนของโครงการวิจัยภายใตชุดโครงการ มีผลผลิตงานวิจัย ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

   โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา กรณีสหกรณการเกษตรบานคาย 
จํากัด จังหวัดระยอง ซ่ึงดําเนินการได 9 เดือน มีผลผลิตงานวิจัยเปนฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกเพ่ือ
พัฒนาไปสูระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ และการยกระดับการทํางานของสหกรณในเชิงคุณคา 
การเชื่อมโยงเครือขายสมาชิกภายใตกลไกประธานกลุม จํานวน 28 กลุม เพ่ือพัฒนาไปสูโครงการ
สายเลือดใหม และการยกระดับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ การจัดทําแผนที่กลยุทธสูการ
เปลี่ยนแปลง การดําเนินการสวนตนแบบยางพาราและผลไม เพ่ือพัฒนาเปนศูนยเรียนรูภายใตทีมพ่ีเลี้ยง
จากวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

   โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา ซ่ึงเสร็จส้ินโครงการในระยะ 1 ป ไดผลผลิต
งานวิจัย เปนตัวแบบกระจายสินคาสหกรณผานเครือขายบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ของสินคาสหกรณ
และชุมชน จํานวน 39 รายการ ตัวแบบแคตตาล็อกสินคาสหกรณ เพ่ือการสงเสริมการขายในรูปแบบใหม
ผานเครือขายบริษัทสหพัฒน และเครือขายวารสารฅนสหกรณ การติดตามแบรนดผลิตภัณฑกาแฟชุมพร 
เพ่ือปรับปรุงรสชาดกาแฟ 3 in 1 การพัฒนารูปแบบสินคาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาเพ่ิมแกรานสหกรณ
กรุงเทพ จํากัด การจัดทําทําเนียบสินคาชุมชน / สินคา OTOP / สินคากลุมวิสาหกิจ จํานวน 1,168 รายการ 
และขอเสนอสําหรับแนวทางการเพิ่มชองทางการตลาดใหมสําหรับสินคาสหกรณ ซ่ึงปจจุบันไดตอยอด
ไปสูการดําเนินการโครงการวิจัยรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ภายใตโครงการ 
Farmer Shop  
 

   โครงการวิจัยเครือขายคุณคาผลไม จังหวัดจันทบุรี (ระยะที่ 1) ซ่ึงเสร็จส้ินโครงการใน
ระยะ 1 ป ไดผลผลิตงานวิจัยเปนตัวแบบเครือขายสวนผลไมคุณภาพ 4 กลุม ซึ่งปจจุบันไดตอยอดและ
ขยายผล นําเอาชุดความรูการผลิตผลไมคุณภาพดวยจิตวิญญาณไปสูการพัฒนาในกลุมเกษตรกรและ
สหกรณการเกษตรอยางกวางขวางทั้งในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ตัวแบบการเชื่อมโยงเครือขาย
พันธมิตรธุรกิจภายใตโซอุปทานของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด เพ่ือนําผลไมของสมาชิก
สหกรณจําหนายยังตลาดตางประเทศ ไดขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมของรัฐที่มีตอการ
สงเสริมการผลิตผลไมคุณภาพเกษตรกร และการขยายผลไปสูการสรางเครือขายสหกรณการเกษตรผูผลิต
ผลไมของกรมสงเสริมสหกรณ 
 

   โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเสร็จส้ินโครงการใน
ระยะ 1 ปไดผลผลิตงานวิจัยเปนแผนที่กลยุทธ และแผนธุรกิจในทิศทางของการยกระดับการดําเนินงาน
ของสหกรณการเกษตรที่ใหความสําคัญแกสมาชิกและชุมชนมากขึ้น ไดตัวแบบการทําไรมันสําปะหลัง
ของสมาชิกภายใตเครือขายสหกรณ เพ่ือการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตตอไร ซ่ึงไดขยายผลไปสูสมาชิก
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สหกรณรายอื่นๆ ไดตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซอุปทาน ซ่ึงสามารถพัฒนาชองทาง
การตลาดใหม ในรูปพันธมิตรรวบรวมผลผลิตและผูประกอบธุรกิจลานตากมันสําปะหลัง การจัดตั้งและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรูการผลิตมันสําปะหลัง เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตตอไร ซ่ึงไดขยายผลสูการ
ถายทอดเทคโนโลยีแกสหกรณการเกษตรในจังหวัดและขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสงเสริมของ
ภาครัฐ และแนวทางการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจมันสําปะหลังของสหกรณการเกษตร 
 

   โครงการวิจัยเครือขายคุณคายางพารา (ระยะที่ 1) ซ่ึงเสร็จส้ินโครงการในระยะที่ 1 ได
ผลผลิตงานวิจัยเปนรายงานสรุปสถานการณการผลิตและการตลาดยางพารา ซ่ึงไดนําไปใชประโยชนใน
การจัดเวทีเรียนรูแกผูที่เก่ียวของ และจะขยายผลไปสูการเปนฐานขอมูลสําหรับศูนยขอมูลยางพาราของ
สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด ในระยะตอไป ไดสวนตัวแบบยางพาราเพื่อพัฒนาเปนศูนยเรียนรูใน
สวนของการจดบันทึกบัญชีฟารม การวางระบบการทําสวนยางแบบ Diversification ไดตัวแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจสหกรณรวมกับพันธมิตรธุรกิจภายใตโซอุปทาน เพ่ือการสรางอํานาจการแขงขัน ได
จัดทําขอตกลงความรวมมือกับกลุมเกษตรกรทําสวนธารนํ้าทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือการ
วางแผนธุรกิจยางพารารวมกัน ไดจัดทําฐานขอมูลสมาชิกเพ่ือการนําไปใชประโยชนในการวางแผน
ธุรกิจสหกรณในการใหบริการแกสมาชิก และโครงการความรวมมือกับพันธมิตรธุรกิจ การจัดทําแผนที่
กลยุทธ ที่นําไปสูการปรับโครงสรางการบริหารงานของสหกรณ และการดําเนินการโครงการศูนยขอมูล
ยางพาราโดยการจัดสรรเงินทุนจากกําไรประจําป ไดจัดทําโครงการวิเคราะหการลงทุนโรงงานผลิตยาง
ลูกขุน ซ่ึงไดนําไปเสนอขอสนับสนุนเงินทุน จํานวน 10 ลานบาทจากรัฐบาลและไดรับการอนุมัติ ไดชุด
ความรูการผลิตยางคอมปาวนจากยางกนถวยจากพันธมิตร บริษัทยูโรมา รับเบอร จํากัด ประเทศมาเลเซีย 
และมีโครงการทําธุรกิจรวมกันในอนาคต ไดศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจดานยางพารากับ Coop China 
ประเทศจีน โดยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับแนวทางที่จะรวมมือกันสําหรับงานวิจัยและ
ธุรกิจ Coop to Coop ในอนาคต 
 

   โครงการวิจัยเครือขายคุณคากาแฟชุมพร ไดดําเนินการเสร็จส้ินในระยะที่ 1 ไดผลผลิต
งานวิจัยเปนสวนตนแบบ 3 สวน ที่มุงในการปรับปรุงสภาพดิน การบันทึกบัญชีฟารมและการใช
เทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต ไดจัดทําฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก จํานวน 815 ราย ที่จะนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการพัฒนาธุรกิจเพ่ือใหบริการสมาชิก ไดจัดทําแผนที่กลยุทธภายใตกระบวนการมี
สวนรวม เพ่ือปรับกระบวนทัศนดานการจัดการธุรกิจสหกรณ ภายใตภาวะแขงขันและการเปดเสรีการคา 
การจัดทําคูมือเซียนกาแฟเพ่ือใชเปนตัวแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการปลูกกาแฟของสมาชิกสหกรณ การ
พัฒนาชองทางการตลาดใหมผานเครือขายบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงมียอดจําหนายทั้งส้ิน 1.2 ลาน
บาท ไดจัดทําแค็ตตาล็อกสินคาเพ่ือการประชาสัมพันธผานเครือขายสหกรณ ไดขอสรุปแนวทางการ
สงเสริมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
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   โครงการวิจัยกลุมธุรกิจสวนสามพราน ซ่ึงไดดําเนินการมา 9 เดือน ไดผลผลิตงานวิจัย
เปน เครือขายพันธมิตรที่โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซต อําเภอสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม เปน
แกนนํา จํานวน 5 เครือขาย ไดแก เครือขายสวัสดิการพนักงานโรงแรม เครือขายกลุมผูผลิตสินคาอินทรีย 
กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โรงเรียนในอําเภอสวนสามพราน โดยมีปณิธานรวมกัน  “ภาคีทุกคน
ตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลัก ในการใหความรูและปญญา ไปสู
การกินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา” มุงที่จะใหโรงแรมโรสการเดนท ริเวอรไซต เปนแกนนําในการพัฒนา
กลุมธุรกิจสวนสามพราน เพ่ือความสําเร็จในทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนรวมกัน 
 

 4.1.2  ในสวนของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนน้ัน อาจจําแนกออกเปน 4 สวน 
ประกอบดวย 
 

    การนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย ไดแก แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําหรับ
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
การนําไปใชเปนประเด็นสาระสําคัญสําหรับแนวคิดการกําหนดสหกรณเปนวาระแหงชาติ ภายใตความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ และองคกรเกษตรในคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ วุฒิสภา การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ(ใหม) พ.ศ. 2553 การนํารูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชในการสงเสริมสหกรณ ของกรมสงเสริมสหกรณ และการนําไปเปน
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก รณ  คณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

    การนําไปใชประโยชนในการสรางการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณที่สําคัญ
ไดแก การนําไปพัฒนาเน้ือหาหลักสูตร Mini Master Degree on Credit Union Management เพ่ือใช
ฝกอบรมผูจัดการสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จัดโดย ACCU8 ปละ 1 ครั้ง โครงการ
หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูชํานาญการ ซ่ึงปจจุบันมีผูผานหลักสูตร ทั้งส้ิน 250 
คน และไดขยายผลไปใชพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภายใตขอตกลงความรวมมือของ 2 หนวยงานรัฐ 5 
ชุมนุมเครือขาย หลักสูตรผูนําการเปล่ียนแปลงของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน ซ่ึงเปนโครงการความ
รวมมือระหวางชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จกัด และสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซ่ึงมี
แผนงานจัดฝกอบรมในป 2553 จํานวน 4 รุน 160 คน หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงไดดําเนินการไปแลว 1 รุน มีผูผานการฝกอบรมจํานวน 25 คน การสราง

                                                 
8 ACCU หมายถึงสหพันธสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงเอเชีย (Asian Confederation of Credit Union) ซึ่งเปนองคกรกลางของเครดิตยูเน่ียนใน

แถบเอเชีย ที่ทําหนาท่ีเปนแมขายและใหการศึกษาอบรม และขอมูลขาวสารแกสหกรณเครดิตยูเน่ียน สําหรับสมาชิกและผูสนใจในภูมิภาค 
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ตัวแบบเครือขายคุณคา และตัวแบบธุรกิจเชิงคุณคา ภายใตชุดโครงการซึ่งมีสหกรณและกลุมเกษตรกรเขา
รวมในการวิจัยทั้งส้ิน 332 สหกรณ 61 กลุม 
 

    การนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ ผูประสานงานไดนําชุดความรูการบริหาร
จัดการโซอุปทานและการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาไปใชในการยกรางเนื้อหารายวิชา การจัดการโซ
อุปทานสําหรับธุรกิจสหกรณ ของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ ภาควิชาสหกรณ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงอยูระหวางการรออนุมัติหลักสูตร เพ่ือใชในปการศึกษา 
2554 การขยายผลนําทุนทางสังคมที่เปนเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย ไปเปนภาคีเครือขายใน
โครงการนํารองการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการตลาดขาวหอมมะลิของศูนยความเปนเลิศแหง
นวัตกรรมขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

    ทุนทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาการสหกรณ ผลผลิตที่เปนเครือขายทุน
ทรัพยากรมนุษย ที่เห็นชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณไปในทิศทางของการพัฒนาระบบ
สหกรณที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ไดแก เครือขายผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 118 คน เครือขายนัก
สหกรณเชิงคุณคา จํานวน 55 คน เครือขายเปาบุนจิ้น 294 คน เครือขายนักวิจัย จํานวน 417 คน เครือขาย
สมาชิกวารสารฅนสหกรณ จํานวน 486 คน เครือขายเว็บไซตที่จะเขามาสนับสนุนการพัฒนาคลังขอมูล
ดานสหกรณ 
 

 4.1.3  การประเมินผลเครือขายท่ีเปนผลผลิตงานวิจัย 
 

  การประเมินเครือขายซ่ึงเปนผลผลิตจากการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยที่ดําเนินการ
เสร็จส้ินแลว ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 5 เครือขาย โดยพิจารณาใน 2 มิติ ไดแก มิติดานระดับความเขมขนของ
การกอตัวเปนเครือขายและมิติดานผลลัพธจากการทํางานของเครือขาย พบวา เครือขายคุณคาผลไม และ
เครือขายคุณคายางพารา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยูในระดับมาก  สวนเครือขายคุณคากาแฟชุมพร 
เครือขายคุณคามันสําปะหลัง และเครือขายคุณคากระจายสินคา มีผลการประเมินทั้ง 2 มิติ อยูในระดับ
ปานกลาง 
 
 4.1.4  ขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนา : ขอคนพบจากการวิจัย 
 

  ขอคนพบจากการวิจัยสําหรับขอจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูระบบสหกรณ
ที่มีคุณคาและการคาที่เปนธรรม ภายใตการดําเนินงานของชุดโครงการ ไดแก คนในสังคมไมเชื่อม่ันและ
วางใจ (Trust) ในสหกรณ กลุมคนวงใน (Boundary Partner) ขาดจิตวิญญาณสหกรณ ขาดการบริหาร
จัดการแบบองครวม (Holistic Management) และฐานขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
อยางมีแบบแผน มุมมองในประเด็น “สหกรณเปนเคร่ืองมือของรัฐ” ระบบการใหการศึกษาอบรมและ
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ถายทอดเทคโนโลยี มักเนนเร่ืองการให “ความรู” แตขาด “วิธีคิด” ที่จะนําไปใชปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม อีกทั้งองคความรูที่นํามาให สวนใหญเปนแนวคิดขององคกรธุรกิจเอกชน พันธะความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของสหกรณที่มีตอสมาชิกและชุมชนยอหยอน ขอจํากัดตางๆ เหลาน้ีอยูบน
ความพยายามของทีมวิจัยที่จะคนหาคําตอบสําหรับขอเสนอแนวทางการพัฒนา ภายใตกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ของภาคีวิจัยทั้งภาคขบวนการ ภาครัฐ และภาควิชาการตอไป  
 

4.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 ภายใตกรอบคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและการคาท่ี
เปนธรรมที่ดําเนินงานอยู อาจกลาวไดวา เปนเร่ืองของกระบวนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกลุม
องคกรที่มีฐานเปนองคกรดานเศรษฐกิจฐานสังคม (Social economy enterprise) ท่ีดําเนินการโดยภาค
ประชาชน และมีภาคีภาควิชาการ ภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวม 
 การกําหนดวิสัยทัศนรวม (Share Vision) และการออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนเครือขาย
ความรวมมือ (Cooperative Network) ของภาคีพันธมิตร (Strategic Partners) ที่เขามามีสวนรวมภายใต
คานิยมรวม (Shared Value) อันไดแก คุณคาสหกรณ (Cooperative Value) แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) น้ัน ไดกอเกิด
เครือขายความรวมมือของกลุม / องคกร / สหกรณ ในการขับเคลื่อนระบบธุรกิจในทิศทางของการนํา
คุณคาสูการปฏิบัติ และการนําประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชน ไมเฉพาะในกลุมของสหกรณเทาน้ัน แต
ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดวย 
 รูปแบบของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ (System Approach) ภายใตชุด
โครงการซึ่งไดออกแบบกระบวนการทํางานที่เคลื่อนตัว ภายใต Platform เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา 3 
กลุม ไดแก  
 

 กลุมแรก  เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา เพ่ือสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) ซ่ึง
มีวัตถุประสงคในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในกลุมผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของ ใหเปนผูนํา
ความคิด ท่ีสามารถบูรณาการการทํางาน เพ่ือนําคุณคาสหกรณ ผานกระบวนการบริหารจัดการที่มององค
รวมในการสรางสรรค ผลผลิตและบริการอยางเหมาะสม 
 

 กลุมท่ีสอง เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา การยกระดับความสามารถของสหกรณในทิศทาง
เชิงคุณคา มีวัตถุประสงค เพ่ือยกระดับการดําเนินงานของสหกรณ ภายใตกระบวนการบริหารจัดการแบบ
องครวม (Holistic Management) ในทิศทางของการเปนองคกรธุรกิจฐานสังคม ที่มีจุดมุงหมายสําคัญ 
ดังน้ี 

- เปนชองทางการเขาถึงแหลงทุนและตลาดของสมาชิกและชุมชน 
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- เปนวิธีการแกปญหาความยากจน บนหลักการพ่ึงพาตนเองของภาคประชาชน โดยมี
ภาคีพันธมิตรภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ใหการสนับสนุนอยางเหมาะสม 

- การสะสมทุนทางเศรษฐกิจ โดยกลไกการบริหารจัดการภายใตการมีสวนรวม 
- การสรางทุนทางสังคม ทั้งที่เปนองคความรูการบริหารจัดการธุรกิจและทรัพยากร

มนุษยท่ีมีคุณคา โดยกลไกการเรียนรูและพัฒนาบนฐานงานสหกรณ 
- การสรางวัฒนธรรมการทํางาน บนความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน เพ่ือไปสูการแกปญหา

ความยากจนและการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก และการเอื้ออาทรตอชุมชน 
 

 กลุมท่ีสาม เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ     
มีวัตถุประสงคสําคัญในการยกระดับความสามารถในการทําธุรกิจของสหกรณ โดยใชกลยุทธความ
รวมมือ (Cooperative Strategy) ที่มีฐานคิดเรื่อง คุณคาสหกรณ (Cooperative Value) เปนตัวขับเคลื่อน
การสรางเครือขายพันธมิตรภายใตโซอุปทานที่จะสรางสรรคนวัตกรรม รปูแบบและวิธีการทํางานรวมกัน
ระหวางสหกรณและพันธมิตรธุรกิจเพ่ือนําไปสูความอยูรอดภายใตสภาพแวดลอมที่เปนพลวัต และการ
นําประโยชนสูสมาชิกและชุมชนอยางยั่งยืน 
 

 จากที่กลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวา กรอบคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณที่
มีคุณคาและการคาที่เปนธรรมนั้น มิไดเปนประโยชนตอการพัฒนาสหกรณเทาน้ัน แตยังมีความ
สอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในปจจุบัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนาการสหกรณ และแผนแมบทการเงินฐานราก) โดยจะเห็นไดวาบนความพยายามในการ
ขับเคลื่อนของชุดโครงการไดวางกลไกสําหรับการเช่ือมตอยุทธศาสตรในระดับชาติ และการเคลื่อนตัว
ของงานวิจัยไวแลว อยางไรก็ตามภายใตขอจํากัดที่เปนขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัย ที่ทําใหการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตองใชเวลาและการเรียนรูและพัฒนาเพ่ือการขจัดอุปสรรคไปพรอมๆ กัน ซ่ึงในที่น้ี
ไดกลาวถึงขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ที่จะชวยหนุนเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสูระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  การผลักดันใหชุมชนหรือองคกรแมขายตางๆ กําหนด Agenda ในการขับเคลื่อนระบบ
คุณคาและการคาที่เปนธรรม เพ่ือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรค และสังคมฐานความรูในการ
แกปญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายเปดเสรีอาเซียน 
 2.  การใช Platform ของ 3 เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในการขับเคลื่อนระบบคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม รวมกับภาคีตางๆ โดยมีเปาหมายที่การสรางระบบเศรษฐกิจสรางสรรค การยกระดับการ
ทํางานของกลุม / องคกร ไปสูเครือขายและกลุมธุรกิจเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (รูปที่ 4.1) 
 3.  ภายใตเงื่อนไขสําหรับปจจัยแหงความสําเร็จ บนหลักการ 3C แกภาคีที่เขารวมโครงการ 
      3.1  Clear : ภาคีท่ีเขารวมดําเนินการตาม Platform ตองมีความชัดเจนในปณิธานรวม 
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      3.2  Consistency of Theme : ความสม่ําเสมอของเนื้อหาสาระ ในกระบวนการสื่อสารทํา
ความเขาใจ 
      3.3  Creative ตองมีแนวคิดสรางสรรคที่โดดเดนมีเอกลักษณ และกอใหเกิดคุณคาและ
มูลคาเพ่ิมท่ีเห็นเชิงประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.1  Platform การพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม 
 

4.3 ขอเสนอสําหรับการวิจัยในระยะตอไป 
 

 4.3.1  รูปแบบการวิจัย 
          การวิจัยในระยะตอไปควรดําเนินการ ใน 3 สวน ไดแก (รูปที่ 4.2) 
          1)  การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม” ซ่ึงอยูในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และแบงออกเปน 3 กลุมงานวิจัยเชนเดิม 
ไดแก กลุมงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ กลุมงานวิจัยการเชื่อมโยงเครือขายภายใตโซอุปทานและพัฒนาระบบสนับสนุน 
 

      วัตถุประสงคของชุดโครงการ : 
      1.1) การใหมีการวิจัยอยางตอเน่ืองจากการวิจัยเดิม โดยมุงใหไดตัวแบบเชิงประจักษ
ของนักสหกรณเชิงคุณคา สหกรณ / กลุม / องคกรเชิงคุณคา เครือขายคุณคา และกลุมธุรกิจเชิงคุณคา 
      1.2) ใหมีกระบวนการเรียนรูของประชาคมที่ตระหนักในคุณคา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาที่ย่ังยืน ที่จะเขามารวมโครงการ ภายใต VN & F Platform การพัฒนาระบบคุณคา
และการคาที่เปนธรรม ที่จะพัฒนาไปสูสังคมฐานความรู และระบบเศรษฐกิจสรางสรรคในอนาคต 
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      1.3) ไดองคความรู และหลักสูตรเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตลอดจนการใหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและคําถามของสังคม 
      1.4) ใหไดมาซึ่งนวัตกรรม รูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการตัดสินใจที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของกลุม / องคกร / สหกรณ เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  2)  การขยายผลการใชประโยชนในการบมเพาะวิสาหกิจเชิงคุณคา (Value Enterprise 
Incubator) รวมกับภาคีพันธมิตรที่เปนหนวยงานราชการ ชุมชน ภาคเอกชน ภายใต VN & F Platform ซ่ึง
ไดแก การขับเคลื่อน 3 เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา อันประกอบดวย เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อ
สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) เสาหลักการเรียนรูและพัฒนา เพ่ือยกระดับการทํางานของ
สหกรณ / กลุม / องคกร ในเชิงคุณคา และเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการโซแหง
คุณคาอยางบูรณาการ ภายใตการสนับสนุนของคนวงใน ไดแก สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย และ
เครือขายผูทรงคุณวุฒิ เครือขายนักวิจัย 
 4.3.2 การถายทอดความรูผานสถาบัน เพ่ือสรางบุคลากรในการสนับสนุนการขับเคล่ือนการ
พัฒนา ภายใตกลไกของหลักสูตรเรียนรู (ฝกปฏิบัติ) แกผูนําชุมชน ผูนําองคกร และผูสนใจ  
 4.3.3 การติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาในกลุมภาคีพันธมิตร เพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับ
มาพัฒนาองคความรู / หลักสูตรเรียนรู และ Platform ของการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.2 ขอเสนอการขับเคลื่อนการวิจัยในระยะที่ตอไป 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

1 1/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

เพ่ือหาแนวทางการทํา
วิจัยและหาขอสรุป 

ผูประสานงาน 1 
คน / นักวิจัย 2 
คน /เจาหนาที่ 
สสท. 3 / 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 คน 

7 หอง 212 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- มอบหมายใหสสท.เปน
แมขายในการ
ประสานงานเรื่อง 
คณะกรรมการสงเสริม
ธุรกิจ เพ่ือรวมจัดเวทีทํา
แผนธุรกิจ 
- มอบคุณดวงทิพย 
ระเบียบติดตอ
ประสานงานกับคุณ
สุทัศนและคุณฐากูร 
-ใหสงรายงานการ
ประชุมภายในวันที่ 2 
มิย.52 และจัดทํา
mandate ในชวงเดือน
ก.ค.-ก.ย. สําหรับการจัด
ประชุม 
 
 

2 4/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

หารือแนวทางการทําชุด
สังฆทาน 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 1 / 
เจาหนาที่ราน
สหกรณ
กรุงเทพฯ 3 / 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

6 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- หารือกับทางราน
สหกรณกรุงเทพ จํากัด 
เพ่ือจัดทําชุดสังฆทาน
เพ่ือจําหนายรวมกับทาง
ไปรษณียและราน 108 
shop 
- สงรูปเพ่ือลงแคตตา 
ล็อกของ 108 Shop 
ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน
2552 
 
 

3 9/6/52 ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 
 
 

หารือการดําเนินงานชุด
โครงการฯ ระยะที่ 2 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 1 / 
เจาหนาที่ สกว. 
1 

3 อาคารเอส เอ็ม 
ทาวเวอร สกว. 

ดําเนินการเตรียม              
review proposal                
วันที่ 25/6/52   
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ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

4 9/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา 
 
 
 
 
 

ประชุมหารือวาง
แผนการดําเนินงาน
โครงการฯ 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 2/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 2 

5 หอง 205 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

แผนการดําเนินงานใน
ระยะตอไปประกอบดวย 
- การจัดทําแผนธุรกิจ
เครือขายยางพารา 
- การจัดทําฐานขอมูล 
สมาชิก 
- การจัดเตรียมขอมูล
สําหรับการเชื่อมโยง
ธุรกิจกับประเทศจีน 
- การจัดทําศูนยเรียนรู 
สวนตนแบบ 

5 10/6/52 โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน 

เวทีสรางภาคีเครือขาย ผูประสานงาน 
1/ เจาของธุรกิจ 
2/ เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 
 

4 โรงแรมสวนสาม
พรานฯ 

- ทราบประวัติการจัดต้ัง
และแนวการดําเนินธุรกิจ 
- สรางภาคีเครือขาย 

6 10/6/52 โครงการวิจัย
เครือขาย
สหกรณนิคม 
เชิงคุณคา 
 
 
 

ประชุมหารือการ
ดําเนินการโครงการฯ 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 3/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

5 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

แผนการดําเนินงานใน
ชวงเวลาขยายเวลา 
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระดับภูมิภาค 
- การจัดเวทีประชา
พิจารณ 

7 11/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา  

ประชุมหารือแนว
ทางการธุกิจเกี่ยวกับ
ยางพารา 
 
 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 3/ 
ประธานกองทุน
สวนยางฯ 1 

5 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

แนวทางการธุรกิจ
เก่ียวกับยางพารา การคา
ขายทําธุรกิจรวมกับ
ประเทศจีน 

8 13/6/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

จัดบูทประชาสัมพันธ
และรับสมัครสมาชิก
วารสารฅน สหกรณงาน
ประชุมใหญ ชสอ. 

เจาหนาที่
สถาบันฯ 5/ 
ผูสมัครสมาชิก-
ซื้อวารสาร 28/ 
ผูท่ีสนใจ 10 

43 หองแกรนดได
มอนด บอลรูม อิม
แพ็ค เมืองทองธานี 

- สมัครสมาชิก 1 ป 
จํานวน 13 คน 
- สมัครสมาชิก 2 ป 
จํานวน 3 คน 
- สมัครสมาชิก 3 ป 
จํานวน 1 คน 
- จําหนายฉบับท่ี 1 
จํานวน 1 เลม 
- จําหนายฉบับท่ี 2 
จํานวน 2 เลม 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
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- จําหนายฉบับท่ี 3 
จํานวน 2 เลม 
- จําหนายฉบับท่ี 4 
จํานวน 6 เลม 
 

9 16/6/52 โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด 

ประชุมพัฒนาโจทยวิจัย 
ป 2552 เพ่ือเตรียม
พิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย 

ผูประสานงาน 
1/เจาหนาที่
สถาบันฯ 4/ 
เจาหนาที่ สกก.
บานคาย 2 

7 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

รวมกันรางขอเสนอ
โครงการวิจัย ไดถําถาม
วิจัย วัตถุประสงคการ
วจัิย ผลลัพธที่คาดหวัง 
ผลกระทบที่คาดวาจะ
ไดรับ และขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงาน
วิจัย และใหเตรียม
เอกสารขอเสนอ
โครงการ จํานวน 15 ชุด 
นําเสนอวันที่ 25 มิ.ย. 52 
 

10 17/6/52 การเชื่อมโยง
เครือขาย 

เวทีการสรางเครือขาย คณะอนุกรรม 
การการพัฒนา
องคกร ผูจัดการ 
และเจาหนาที่
รานสหกรณ 
กรุงเทพ จํากัด 
20/ ผู
ประสานงาน 1 
 

21 หองประชุมชั้น 2 
สํานักงานใหญ 
เลขที่ 183 ถนน
สมเด็จพระปน
เกลา แขวงอรุณ
อมรินทร เขต
บางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 

กําหนดการประชุมครั้ง
ตอไปเพ่ือหาแนว
ทางการสรางเครือขาย 
 

11 17/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ผลไม 

รายงานความกาวหนา ผูประสานงาน 
1/ หัวหนา
โครงการและ
ทีมงาน 5 

6 หอง 205 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

มีการรายงาน
ความกาวหนา 3 เดอืน 
หลังจากมีการรายงานผล
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 
2552  
 

12 17/6/52 โครงการความ
รวมมือรวมกับ 
ACCU 

ประชุมหารือความ
รวมมือระหวาง CAI 
และ ACCU 

ผูอํานวยการ / 
ACCU 

9 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

แนวทางความรวมมือใน
การรวมกันจัดทํา
หลักสูตรอบรมผูจัดการ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
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13 19/6/52 โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณที่มี
คุณคาและนัก
สหกรณที่มี
คุณคา 

หารือรายละเอียดการจัด
งานประกาศเกียรติคุณ
สหกรณ-นักสหกรณที่มี
คุณคา และรางวัล 

คณะกรรมการ/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 2 

8 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ไดมีการวางรายละเอียด
การจัดเตรียมงานวันท่ี 
15 กันยายน 2552 และ
ลักษณะของรางวัล  
- ไดมอบหมายให            
อ.เชิญ บํารุงวงศ 
และอ.วรเทพ ไวทยา-
วิโรจน รับผิดชอบ
รายละเอียดคําจารึกใน
แผนโลหะ 
 

14 22/6/52 โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา 
ป 2552 

ประชุมหารือการจัด
โครงการอบรม และ
สรางภาคีเครือขาย 

ผูประสานงาน 
1/ เจาหนาที่ 
ธกส. 4 / 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

6 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- มีการจัดอบรมฯ 2 รุน 
คือ  
1. วันที่ 20-21 ก.ค. 52 
2. วันที่ 26-27 ก.ค. 52 
- มีภาคีเครือขายเพ่ิมขึ้น 

15 22/6/52 โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน 

พัฒนาโจทยวิจัย
โครงการฯ 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 1/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

3 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

มีการปรับปรุงขอเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือเตรียม
เสนอแกผูทรงคุณวุฒิ 
วันที่ 25 มิ.ย. 52 
 

16 22/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

ประชุมหารือติดตาม
ความกาวหนา 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 2 

3 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ทําความเขาใจรวมใน
แนวทางการดําเนินงาน 

17 23/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

ประชุมหารือติดตาม
ความกาวหนา 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย 1/ 
เจาหนาที่
ไปรษณีย 2/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ดําเนินการนัดหมาย
กลุมสินคาท่ีจะลงแคต
ตาล็อก 15 รายการ 
- การจัดจําหนายเครื่อง
สังฆทาน จะเร่ิม
ดําเนินการวันที่                   
15 กรกฎาคม 2552 
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18 24/6/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ  
ฉบับที่ 5 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

การจัดเตรียมทํา
วารสารฅนสหกรณ            
ฉบับที่ 5 การหาบทความ 
ผูสนับสนุนการพิมพ
วารสาร การจัดสงขอมูล
ประชาสัมพันธวารสาร 
และมีการติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซตสถาบันฯ 
รวมท้ังแนวทางการ
รณรงคสมาชิกวารสาร   

19 25/6/52 ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

ประชุมพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย 

ผูประสานงาน 
1/ ผูทรงคุณวุฒิ 
8/ นักวิจัย 9/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 7/ 

25 หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะแนวทาง และ
แสดงขอคิดแกทีม
นักวิจัย 

20 27/6/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 
 

ติดตามสังเกตการณ การ
ดําเนินงานและความ
คืบหนาในการ
ดําเนินงานโครงการ 

นักวิจัยสถาบันฯ 
1/ เจาหนาที่ 
สกก.ผูปลูก
กาแฟ 35 

36 โรงแรมเปยมสุข 
จ.ประจวบฯ 

- รายชื่อผูท่ีจะสวนกาแฟ
เปนสวนตนแบบ จํานวน 
4 ราย 
- ติดตามการดําเนินงาน 

21 30/6/52 เครือขายบริษัท
ตลาดส่ีมุมเมือง 

สรางภาคีเครือขาย ผูประสานงาน 
1/ เจาหนาที่
ตลาดไทย 1 / 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

3 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

แนวโนมการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาการผลิตสินคาผัก
และผลไม 

22 1/7/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสารฉบับท่ี 5 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 
 

- สมาชิกวารสารฅน 
สหกรณ จํานวน 389 คน 
ประเภท 1 ป 240 ราย 2 
ป 78 ราย 3 ป 71 ราย 
- ติดตามบทความจาก
ผูเขียนคอลัมภนิสตตางๆ 
- การรายงานความ
คืบหนาในการพัฒนา
เว็บไซต ตองมีการ
พัฒนาใหทันเหตุการณ
อยูเสมอ 
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23 2-4/7/52 เวทีวิชาการ ICA 
87th Celebration 
of International 
Cooperative 
Day 2009 

เวทีสัมมนาวิชาการวัน
สหกรณสากล 

ผูประสานงาน 1 120 โรงแรมใบหยก 
และสันนิบาต
สหกรณ 

การนําเสนองานวิชาการ 

24 13-
14/7/52 

ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

เวทีเรียนรูผู
ประสานงาน-นักวิจัย 

ผูประสานงาน 
1/ นักวิจัย /21 / 
เจาหนาที่ 4/ ผู
สังเกตการณ 1 

27 โรงแรมสวนสาม
พราน นครปฐม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน มีปฏิญญารวม
พลคน PAR เกิดขึ้นเพ่ือ
เปนแนวการดําเนินการ
ทํางานวิจัย 
 

25 14/7/52  โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมการวางแผนการ
ดําเนินงาน 

ผูประสานงาน 
1/นักวิจัย
สถาบันฯ 1/ 
เจาหนาที่ สกก.
ผูปลูกกาแฟ 2 

4 โรงแรมสวนสาม
พราน นครปฐม 

- แนวทางการจัดทํา
ชองทางการตลาด 
- และใหสงแผนการวิจัย 

26 15/7/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 
 
 

หารือระหวางไปรษณีย
กับกลุมวิสาหกิจชุมชน
เก่ียวกับการนําสินคาเขา
วางขายในไปรษณีย 

ผูประสานงาน 
1/ เจาหนาที่
ตลาดไทย 2 / 
กลุมผูผลิต11/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 1 

15 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- กลุมวิสาหกิจชุมชน 
ทราบเงื่อนไขที่จะนํา
สินคาเขาวางขายที่
ไปรษณียตางๆ 

27 16/7/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 
 

ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสารฉบับท่ี 5 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- การพัฒนาเว็บไซตให
เปนขอมูลที่เปนปจจุบัน 
- ติดตามบทความจาก
ผูเขียนคอลัมภนิสตตางๆ 

28 16/7/52 โครงการ
สงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกร  

ปรึกษาขอความรวมมือ
การทําโครงการ 

ผูประสานงาน 1 
/ นักวิจัย 1/ 
เจาหนาที่
บริษัทอดัม เอ็น
เตอรไพรส ฯ 3 

5 หอง 212 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ขอความรวมมือจาก
สถาบันเกี่ยวกับการ
จัดหาพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย ในจังหวัด
ยโสธร มีเมล็ดพันธุ คือ 
มะเขือเทศ ฟกทอง 
แตงกวา  
- จะมีการนัดพูดคุยและ
ทํา Business plan กอน
การจัดทําโครงการ ใน
คร้ังตอไป 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

29 17/7/52 โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มี
คุณคา 

ประชุมความคืบหนา คณะกรรมการ/ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 2 

8 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- รายงานผลการติดตาม
ขอมูลการสืบคนนัก
สหกรณและสหกรณท่ี
ถูกเสนอชื่อ 
- มีการเสนอชื่อนัก
สหกรณเพ่ิม 
- หารือรูปแบบการจัด
งาน และนิทรรศการ 
วันที่ 15 ก.ค. 52 

30 20/7/52 โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา 
ป 2552 
 

ประชุมหารือเพ่ือเตรียม
งานโครงการ สกต.
ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรู
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. 

4 หอง 212 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- จัด 2 รุน คือ 
  1. 26-27/7/52 
  2. 30-31/7/52 
- มีการแบงกลุม และ
กําหนดประเด็น คือ 
1. การวางแผนเพื่อจัดทํา
แผนธุรกิจ 
2. ทานคิดวาการทําแผน
ธุรกิจมีประโยชนหรือไม 
ควรทําอยางไร 
3. ตองการใหมีการ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ธุรกิจอยางไรบาง 

31 22/7/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณฉบับ
ที่ 5 
 

คณะทํางาน 5 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ติดตามผลการการ
ดําเนินงานคอลัมนนิสต
ตางๆ 
- การจัดหาผูสนับสนุน
การพิมพวารสาร โดย
คุณสายสุดาติดตอขอการ
สนับสนุนจาก อ.สวัสดิ์ 
(จุฬา) สหกรณออม
ทรัพยการบินไทย และ
วชิระพยาบาล 
- รายงานความคืบหนา
การรณรงคสมาชิก
วารสาร ปจุบันมีสมาชิก 
จํานวน 410 คน 
- การรายงานความ
คืบหนาการแกไข 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

32 28-
29/7/52 

เครือขายนิสิตป.
โทภาคสหกรณ 

ศึกษาดูงาน 
การเชื่อมโยงเครือขาย
คุณคาผลไม จ.จันทบุรี 

นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาสหกรณ 
คณะ
เศรษฐศาสตร 
มก. /อาจารย/ 
เจาหนาที่
สหกรณ
การเกษตร
เขาคิชฌกูฎ 
จํากัด 
 

20 สหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกูฎ จํากัด 

เกิดการเชื่อมโยง
เครือขายการเรียนรู 

33 26-
27/7/52 

โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา 
ป 2552 รุนที่ 1 
 

การฝกอบรมการจัดทํา
แผนธุรกิจสําหรับ สกต. 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธกส. 

150 หองเมจคิ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น 

- ฝกอบรมการจัดทําแผน
ธุรกิจ เพ่ือใหสามารถทํา
แผนธุรกิจได 

34 30-
31/7/52 

โครงการอบรม
การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวาง
ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
สหกรณ
การเกษตร และ
สหกรณ
การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกคา 
ป 2552 รุนที่ 2 
 

การฝกอบรมการจัดทํา
แผนธุรกิจสําหรับ สกต. 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธกส. 

150 โรงแรมมารวยการ
เดนท 

- ฝกอบรมการจัดทําแผน
ธุรกิจ เพ่ือใหสามารถทํา
แผนธุรกิจได 

35 3/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

ประชุมหารือ ผูประสานงาน/
นักวิจัย 

3 หอง 204 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ผอ.มอบหมายใหคุณ
ดวงทิพยสรุปการ
เช่ือมโยงเครือขายที่
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

ดําเนินการผานไป สรุป
การจัดนิทรรศการ 
ประชาสัมพันธ การนํา
สินคาลงแค็ตตล็อกกับ
ทาง 108 shop และจัดทํา
ฐานขอมูลสินคาสหกรณ 
เพ่ือทราบสินคา 
สถานการณ ปญหาและ
อุปสรรค 
- การจัดทําแผน Kiosk 
จําหนายสินคาชุมชน ใน
มก. 

36 5/8/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน 

ผูประสานงาน/
ผูเก่ียวของ 

6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- รายงานความคืบหนา
ในการปรับปรุงหนา
เว็บไซต 
- การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ สง
จดหมายประชาม
สัมพันธไปยังหองสมุด 
204 แหง สหกรณออม
ทรัพย 581 แหง เมื่อวันที่ 
28 กค.52 
- การเตรียมงานวันที่ 15 
กย.52 ใหคุณรัฐพรทํา
หนังสือเชิญแขกเขา
รวมงานจากเครือขาย
ตางๆ ต้ังเปาไวที่ 400-
500 คน  
 

37 6/8/52 การเชื่อมโยง
เครือขาย: ชสค.  
 

ประชุมหารือการจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือ 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ชสค. 

4 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ตกลงรวมมือ
ดานวิชาการกับ ชสค. 

38 7/8/52 โครงการ สกต.
ขับเคลื่อนการ
เรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ 
ธกส. 

รายงานสรุปผลการ
สัมมนาการจัดทําแผน
ธุรกิจระหวาง สกต. และ 
สนจ. 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. 

4 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ขอสรุปจากการสัมมนา 
และแบงกลุม คือ 
1. มีความคาดหวัง
อยางไรในการจัดทําแผน
เช่ือมโยงธุรกิจ 
2. แนวทางการจัดทํา
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

แผน 
3. การจัดทําแผนมี
อุปสรรคอยางไร 
4. ตองการการสนับสนุน
อยางไรในการจัดทําแผน 

39 8/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมอธิบายการเก็บ
ขอมูลสมาชิกและการลง
พ้ืนที่สวนกาแฟ 

นักวิจัย/
เจาหนาที่
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร 

5 หองประชุม
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด 

- การอธิบายการเก็บ
ขอมูลแบบสอบถามของ
สมาชิกสหกรณ โดย
นักวิจัยสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ โดยผูที่
ดําเนินเก็บขอมูล คอื 
เยาวชนบุตรหลานของ
สมาชิก และเจาหนาที่
ของสมาชิก 
- การเก็บขอมูลจะเก็บใน
วันเสาร-อาทิตย 
- มีการลงศึกษาพ้ืนที่
ใหบริการของสหกรณ 
- อุปสรรคที่นาจะเกิด
จากการเก็บขอมูล
สมาชิกในครั้งน้ี คือ การ
เดินทาง เน่ืองจากสมาชิก
อยูหางไกลและกระจัด
กระจาย 
- มีการปรับกระบวน
ทัศน ฝายจัดการ 
คณะกรรมการ สมาชิก 
 

40 13/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 
และโครงการ 
วิจัยกลุมธุรกิจ
สหกรณสวน
สามพราน 

ประชุมหารือเพ่ือ
เช่ือมโยงเครือขาย 

ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการวิจัย 

4 หอง 204 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ทําความเขาใจรวมกัน
และเชื่อมโยงเครือขาย 

41 14/8/52 โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ

ดําเนินการคัดเลือก
สหกรณและนักสหกรณ
ที่มีคุณคา 

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ
และนักสหกรณ

7 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

จากการคัดเลือกสหกรณ
และนักสหกรณที่มี
คุณคา ป 2552 ผลการ
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

นักสหกรณที่มี
คุณคา 

ที่มีคุณคา คัดเลือก ดังน้ี คือ 
สหกรณท่ีมีคุณคา  : 
สหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกูฎ จํากัด 
นักสหกรณท่ีมีคุณคา : 
คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน 
และคุณจิต เพ็ชรกาล 
 

42 19/8/52 Go organic 
2009 
“The approach 
of organic 
Agriculture 
New Market , 
Food security 
and Clean 
Environment” 

การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

ผูเก่ียวของใน
หนวยงานแวด
วงเกษตร
อินทรีย 

120 โรงแรมพลูแมน 
บางกอก คิงพาว
เวอร 

เผยแพรผลลัพธงานวิจัย
ชุดโครงการการ
พัฒนาการสหกรณและ
การคาท่ีเปนธรรม 
** ไมมีรายงานการ
ประชุม  
 

43 21/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินการ
โครงการ 

ผูประสานงาน /
นักวิจัยเครือขาย
กาแฟชุมพร/
นักวิจัยเครือขาย
คุณคากระจาย
สินคา/เจาหนาท่ี 
เดอะมอลล กรุป 
จํากัด/เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 
 

9 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- บ.เดอะมอลล ไดหารือ
แนวทางการนํากาแฟ
ชุมพรไปจําหนายในหาง
เดอะมอลล อาจจัดใน
ลักษณะของ Promotion  
- ใหทางสหกรณืผูปลูก
กาแฟชุมพร เตรียมขอมูล
และหาขอแตกตางของ
กาแฟ 
- รายงานผลการเก็บ
ขอมูลสมาชิก 

44 21/8/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กระจายสินคา 

หารือรวมกับทีมงาน
เดอะมอลลกรุป จํากัด 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่บริษัท
เดอะมอลลกรุป 

8 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ประชุมหารือกับทาง
เดอะมอลลกรุป เพ่ือหา
ขอตกลงในการนําสินคา
จากโครงการวิจัย
เครือขายกระจายสินคา
มาวางจําหนาย ภายใต
ตราสินคาสหกรณ 
- ทางสถาบันฯตองการ
ใหทางเดอะมอลล ทํา 
Scrip วามี feedback 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

อยางไร ในเรื่อง เอเยน 
ผูบริโภค ผลผลิต 

45 25-
30/8/52 

Thailand 
Research Expo 
2009 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยขาว
คุณธรรม 

หนวยงาน
ราชการและอื่น
ที่เก่ียวของกับ
การวิจัยขาว 

140 ศูนยประชุม
บางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวอลด 
ราชประสงค 

ไดเผยแพร
ประชาสัมพันธผลลัพธ
งานวิจัยขาวคุณธรรม 

46 31/8/52 โครงการ
สงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกรขาว
อินทรีย 

ประชุมหารือเก่ียวกับการ
ดําเนินการโครงการเพาะ
เมล็ดพันธุอินทรีย
รวมกันระหวาง
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวคุณธรรม กับ
บริษัทอดัม เอ็นเตอร
ไพรส กรุป จํากัด 

ผอ./นักวิจัย/
ตัวแทน 

บ.อดัมสฯ/จนท.
สถาบันฯ 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

สรางความเขาใจให
ตรงกันในการดําเนินการ
โครงการเพาะเมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกร ตลอดจน
เงื่อนไข และขอตกลง
ตาง ๆ  

47 2/9/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานการจัดทํา
วารสารและเว็บไซต 

คณะทํางานฯ 10 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- แนะนําตัวเว็บมาสเตอร
คนใหม คือ คุณสนธยา 
สีแดง 
- การเตรียมงานวันที่ 15 
กย.52 ใหคุณดวงทิพย 
รับผิดชอบทําโมเดล
วารสารฅนสหกรณแต
ละฉบับดวยโฟม 
- ผอ.มอบหมายใหคุณผุ
สดีเปนผูรับผิดชอบดู
และบูทวารสารฅน 
สหกรณ 
- ผอ.ใหดําเนินการ
เขียนสกูปพิเศษเพื่อ
ประชาสัมพันธการจัด
เวทีเรียนรู ลงใน นสพ.
ไทยรัฐ 

48 3/9/52 โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มี
คุณคา ป 2552 

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการ การ
จัดเตรียมงานประกาศ
เกียรติคุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มีคุณคา 

คณะกรรมการ
สรรหาสหกรณ
และนักสหกรณ
ที่มีคุณคา/
เจาหนาที่ 

6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- รายงานความกาวหนา
การดําเนินงาน จัดทําโล
รางวัลสําหรับผูไดรับ
รางวัล  
- ขอสรุป เร่ือง “การเพ่ิม
สหกรณปลอดดอกเบี้ย”  
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

49 3/9/52 โครงการ
สงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ
อินทรียในแปลง
เกษตรกรขาว
อินทรีย 

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานเพ่ือใหเขาใจ
ตรงกัน 

ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการ
เครือขายคุณคา
ขาวคุณธรรม/
เจาหนาที่
บริษัทอดัมส
เอ็นเตอรไพรส 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- บ.อดัมส มีพนักงาน
ประมาณ 100 คน 
ดําเนินงานดานการผลิต
เมล็ดพันธุลูกผสม มี
พ้ืนที่การผลิตในภาค
อีสาน ผลผลิตหลัก คือ 
มะเขือเทศ พริกหวาน 
พืชตะกูลแตง และ
ฟกทอง 
- คุณนิคม เพชรผา ไดให
ขอมูลเก่ียวกับพ้ืนที่ 
จํานวน 4134 ไร มี
ขอจํากัดเร่ืองนํ้า 
 

50 4/9/52 โครงการกลุม
ธุรกิจสวนสาม
พราน 

ประชุมหารือวางแผน
ทางการดําเนินงาน
โครงการวิจัย 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเก่ียวของ 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- กรอบคิดการวาง
แผนการดําเนินงานวิจัย 
- นัดหมายการจัดบูท 
วันที่ 15 กันยายน 2552 

51 8/9/53 โครงการวิจัย 
“การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

ประชุมเตรียมงาน “สู...
เสนทางสหกรณที่มี
คุณคา” 

ผูประสานงาน / 
เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 

9 หอง 214 ช้ัน 2  
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ไดมีการชี้แจงถึงหนาที่
ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง และลําดับ
ขั้นตอนของงานที่
กําหนดไว 

52 15/9/52 โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณสหกรณและ
นักสหกรณที่มี
คุณคา ป 2552 

งานประกาศเกียรติคุณ
สหกรณและนักสหกรณ
ที่มีคุณคา “เสนทางสู
สหกรณที่มีคุณคา” 

คนขบวนการ
สหกรณ 

485 หองสุธรรมอารีกุล 
ช้ัน 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป 

- มีการเสวนาในชวงเชา
และบาย โดยตอนเชามี
การประกาศราวัลนัก
สหกรณและสหกรณท่ีมี
คุณคาแหงป 2552 ผูที่
ไดรับรางวัลนักวหกรณ
ท่ีมีคุณคา มี 2 ทาน คือ 
คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน 
และคุณจิต เพ็ชรกาล 
สวนสหกรณที่มีคุณคา 
คือ สหกรณการเกษตร
เขาคิชฌกูฎ จํากัด และมี
เวทีเสวนาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ ชวงบาย
เปนเวทีเรียนรูหัวขอ 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

“รอยคุณคาจากสมาชิก 
สหกรณ เครือขาย จน
กลายเปนกลุมธุรกิจ
ผลไมสหกรณ จันทบุรี” 
  

53 16/9/52 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเก่ียวของ 

28 หอง 301 ช้ัน 3 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- การจัดทําแผนธุรกิจ
สหกรณ 
- การเสนอฐานขอมูล
สมาชิกจากชาวสวน
กาแฟ สมาชิกสหกรณผู
ปลูกกาแฟชุมพร จํากัด 
 

54 25/9/52 โครงการวิจัย
สหกรณนิคมเชิง
คุณคา 

ประชุมหารือ ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
ผูเก่ียวของ 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ผอ.ไดใหคําแนะนําตอ
ทีมวิจัย ดังน้ี 
- ทีมวิจัยประเมินความ
คิดเห็นจากการ
ดําเนินการวิจัย
โครงการฯ จากผอ.หนวย
นิคมสหกรณ 
- ประเมินผลทีมวิจัยเพ่ือ
สะทอนถึงการทํางานที่
เปนระบบของทีมวิจัย 
- ควรนําเสนอกระบวน
ทัศนและการ
เปลี่ยนแปลงหลังจาก
ดําเนินการโครงการฯ 
โดยเปรียบเทียบกอน-
หลังดําเนินการ 
- วางแผนความรวมมือ
ในการดําเนินการ
โครงการโมชาฟ
เมืองไทย โดยเลือก
สหกรณนิคม 1 ใน 4 
แหง ของสหกรณนิคม
ตนแบบ 

55 29/9/52 โครงการอบรม 
หลักสูตร “การ
บริหารจัดการ

ประชุมหารือการ
ดําเนินการโครงการ
อบรมรวมกับชสอ. 

ผูอํานวยการ
สถาบัน/
กรรมการ ชสอ./

7 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ที่ประชุมเห็นควรให
กลุมเปาหมายเปน
กรรมการดําเนินการ
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

สหกรณออม
ทรัพยเชิง
คุณคา” 

เจาหนาที่ สหกรณ โดยใช
กระบวนการ KM จะเร่ิม
ดําเนินการอบรมรุนที่ 1 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2552 ณ ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด และจะจัดใน
ตางจังหวัด 2 คร้ัง คือ จ.
เพชรบุรี และ จ.
ประจวบคีรีขันธ 
- ผอ.แนะนําใหเจาหนาที่ 
ชสอ. นําเสนอแผนงานป 
2553 พรอมขอสังเกต
และปญหาใหกรรมการ
ทราบ เพ่ือเปนตนเรื่อง
ในการประชุมในครั้งน้ี 

56 30/9/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานการจัดทํา
วารสารและเว็บไซต 

คณะทํางานฯ 5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- สรุปภาพรวมของ
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ท่ี 5 คือ ราคาสูง การลด
คุณภาพกระดาษ 
- ติดตามความกาวหนา
ในการจัดทําเว็บไซต 

57 2/10/52 ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

การนําเสนอรายงาน
ความกาวหนาและ (ราง) 
รายงานฉบับสมบูรณ 

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ/
นักวิจัย/
เจาหนาที่ 

70 หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 
 
 

ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะแนวทางและ
ปรับแกไขรายงานวิจัย 
เพ่ือใหสมบูรณมาก
ย่ิงขึ้น 

58 6/10/52 โครงการความ
รวมมือ ชสอ. 

ประชุมหารือแนว
ทางการอบรมสัมมนา
รวมกับชสอ. 

ผูประสานงาน/
คณะกรรมการ 
ชสอ. 

9 หอง 301  
สํานักงานชุมนุน
สหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย 
จํากัด 

- ชสอ.ควรมุงไปทีก่าร
ขับเคลื่อนภารกิจใน
ฐานะศูนยกลางการเงิน
สหกรณออมทรัพย ใน
มิติดานประสิทธิภาพ มิติ
ดานคุณคา โดยการสราง
นวัตกรรมการใหบริการ
การเงิน การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การสราง
เครือขายการเงินเชิง
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

คุณคา การพัฒนาบริการ
การเงิน การวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนา
หลักสูตรเรียนรู การ
จัดการความรูผูนํา-ฝาย
จัดการ 
 
 

59 7/10/52 โครงการ
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานการจัดทํา
วารสารและเว็บไซต 

ผูคณะทํางานฯ 5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ติดตามความกาวหนา
คอลัมนนิสตตางๆ 
- จัดการประชาสัมพันธ
ไปยังชุมนุมสหกรณ
ตางๆ 
- ดําเนินการขอความ
รวมมือจาก ชสอ. ชสค. 
และ ชสท. เพ่ือนําไปทํา
การประชาสัมพันธ 
- การรายงาน
ความกาวหนาของการ
จัดทําเว็บไซตและการ
ปรับแกตามขอเสนอแนะ 
- จัดเตรียมการจัดทํา
วารสารฅนสหกรณ ฉบับ
ท่ี 6 ซ่ึงจะออกในวันท่ี 4 
ธค.52 มานําเสนอในครั้ง
หนา 
 

60 13/10/ 
52 

โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน 

ติดตามงานวิจัยและรวม
ทําแผนธุรกิจ 

ผูประสานงาน/
คณะกรรมการ
โรงแรมสวน
สามพราน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบัน 

11 โรงแรมสวนสาม
พราน จ.นครปฐม 

- คุณณฐนนทรายงาน
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงานวิจัย ต้ังแต
เดือนกันยายน 2552 และ
พาเย่ียมชมศูนยเรียนรูที่
ไดจัดทําขึ้น 
- ผอ.ไดใหคุณณฐนนท
ดําเนินการจัดทําแผน
ธุรกิจ  
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

61 15-
16/10/ 

52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา 

ประชุมทําแผนธุรกิจ
เครือขาย 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เครือขาย/ 

15 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- รวมจัดทําแผนธุรกิจ
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคายางพารารวมกับ
สกก.ยานตาขาว 
- เตรียมขอมูลเกี่ยวกับ
การรวบรวมยางของ
สหกรณการเกษตร 
ฐานขอมูลสมาชิก เพ่ือ
นําไปเจรจากับ China-
Co-op 
 

62 21/10/ 
52 

การประชุม
วิพากษงานวิจัย
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูท่ี
มีสวนเกี่ยวของกับ
งานวิจัยของหนวยงานที่
เก่ียวของ 

ผูอํานวยการ
สถาบันฯ / 
ผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานตางๆ 

15 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ไดขอเสนอแนะในการ
ทํางานวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒิหนวยงาน
เครือขายพันธมิตร และ
ไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือเพ่ือใหเกดิ
ประโยชนในการพัฒนา
งานวิจัย 
 

63 22/10/ 
52 

ประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

ประชุมหารือการจัด
คลินิกอบรมประจําเดือน 
ของสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

ผูอํานวยการ
สถาบันฯ / 
ผูทรงคุณวุฒิ 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ที่ประชุมเห็นชอบให
ดําเนินการจัดทําเข็มกลัด
ผูตรวจสอบกิจการฯ 
- โครงการคลินิก
สหกรณเปนการ
ใหบริการวิชาการ ใหมี
การจัดทําปฏิทินคลินิก
ขึ้นทุกสัปดาหที่ 2 ของ
เดือน เร่ิมดําเนินการใน
งบประมาณป 2553 
 

64 27/10/ 
52 

พิธีลงนาม
ขอตกลงความ
รวมมือ ชสค. 
และสถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ 

ลงนามขอตกลงความ
รวมมือรวมกัน 

ผูอํานวยการ
สถาบันฯ/
คณบดี/
ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ /
ประธาน
กรรมการ

16 หอง 5706  
อาคารคณะ
เศรษฐศาสตร มก. 

ขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง ชสค. และ 
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

ดําเนินการ 
ชสค. /เจาหนาท่ี 
 

65 27/10/ 
52 

โครงการ สกต.
ขับเคลื่อนการ
เรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ 
ธกส. 
 

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน Farmer 
market 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่/เจาที่ 
ธกส. 

6 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

หารือความรวมมือกับ
ทาง ธกส. เพ่ือจัดต้ังตัว
แบบ Farmer market 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

66 29/10/ 
52 

โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด 

ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานจัดทําแผน
กลยุทธ 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่ 

23       สหกรณการเกษตร
บานคาย จํากัด 

- ทีมวิจัย สกก.บานคาย 
รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานวิจัย 
- ทีมผูประสานงานปละ
ทีมวิจัยจัดทําแผนที่กล
ยุทธ เพ่ือไปจัดทําเปน
แผนปฏิบัติงาน 
- จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานในรอบ 1 ป 
- มอบหมายใหผูตรวจ
สอบบัญชีเขียนสรุป
รายงานเกี่ยวกับดาน
การตลาดยางพารา ใน
จังหวัดระยอง 
- ใหระบุปญหาที่สมาชิก
สหกรณประสบมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก 
 

67 30/10/ 
52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย 

14 สหกรณ
การเกษตรพมาย 
จังหวัด
นครราชสีมา 

- ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานนําขางเกิด
บุญวางจําหนายที่ 7-
eleven 
- หารือการดําเนิน
โครงการวิจัยในปที่ 2 
 

68 4/11/52 โครงการ สกต.
ขับเคลื่อนการ
เรียนรูเพ่ือการ

ประชุมหารือการจัดต้ัง 
farmer market 

ผูประสานงาน/
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. 

10 ตลาดกลางสหกรณ
การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกคา ธ.

- หารือการจัดต้ัง farmer 
market ณ ตลาดกลาง
สหกรณการเกษตรเพื่อ
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ 
ธกส. 
 

ก.ส. จังหวัดอยุธยา การตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 
จังหวัดอยุธยา 

69 5/11/52 โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน 

ประชุมเพ่ือติดตาม
งานวิจัย 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย 

3 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ปรับกระบวนทัศนการ
วิจัย พิจารณาเครื่องมือท่ี
จะใชในการดําเนินตาม
วัตถุประสงค 
- ทําปฏิทินกิจกรรม 

70 9-10/11 
/52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานงาน
โครงการวิจัย 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
กรรมการและ
เจาหนาที่
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร 

4 สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด 

- หารือชองทางการตลาด 
- ลงพ้ืนที่สวนกาแฟ
ตัวอยาง 
- ใหดําเนินการนําดินใน
พ้ืนที่สวนกาแฟตัวอยาง
ไปทําการวิเคราะห และ
ใหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการกอนและหลัง
ดําเนินการการทําสวน
กาแฟตัวยาง 
 

71 16/11/ 
52 

โครงการความ
รวมมือทาง
วิชาการระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ
และชุมนุม
สหกรณเครดิตยู
เน่ียนแหง
ประเทศไทย 
จํากัด 

ประชุมปรึกษาหารือการ
ดําเนินการโครงการ
รวมกันระหวางชสค.-
สว.สก. 

ผูอํานวยการฯ/
เจาหนาที่ ชสค./
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

4 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- คุณจันทรจิรา เนาวประ
สิทธ รับไปยกราง
โครงการวิจัยเพ่ือนํา
สนอสถาบันฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2552 
โดยมีกําหนดเริ่มใน
เดือนมกราคม 2553 
- การจัดหลักสูตรอบรม
ในลักษณะโครงการ
พิเศษที่แตกตางจากที่ 
ชสค. เคยจัด คุณจันทร       
จิรา เนาวประสิทธ์ิ ขอ
กลับไปหารือกับ
คณะกรรมการ 

72 16-
21/11/ 

52 

โครงการผู
ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยาง

การเชื่อมโยงเครือขาย ผูเขารวมการ
อบรม/วิทยากร
บรรยาย/
เจาหนาที่

24 หองพุทธชาด 
อาคารเคยูโฮม มก. 

- มีผูเขารวมโครงการ 
จํานวน 15 คน 
- วิทยากรบรรยาย 
จํานวน 8 คน 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

ผูชํานาญการ รุน
ที่ 6 

สถาบันฯ - มีจํานวนผูที่ไดรับ
เกียรติบัตร 14 คน 

73 18/11/ 
52 

เวทีต้ังรับ
ผลกระทบจาก
การลงทุน
อาเซียน : FTA 
ของสหกรณ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูเช่ียวชาญ/
ผูจัดการสหกรณ
การเกษตร/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

24 หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ทุกคนรวมแสดงความ
คิดเห็นและนํา
ประสบการณจากการ
ทํางานของตนเอง มาเลา
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 
- ศาสตราจารยระพี 
สาคริก และอาจารย
ไพโรจน สุจินดา ไดให
ขอคิดในการดํานเนิชีวิต
และการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ 

74 18/11/ 
52 

โครงการ 
หลักสูตรการ
เรียนรู การ
ขับเคลื่อนการ
วิจัยและสงเสริม
การสหกรณไทย 

ประชุมหารือ และทํา
ความเขาใจ 

ผูอํานวยการฯ/
ผูเช่ียวชาญกรม
สงเสริม
สหกรณ/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

8 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ตารางการอบรม ต้ังแต
วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2552 – 4 ธันวาคม 2553 
- เปลี่ยนช่ือหลักสูตร เดิม 
การขับเคลื่อนการวิจัย
และพัฒนาสาํหรับการ

สหกรณไทย เปน การ

ขับเคลื่อนการวิจัยและ

พัฒนาและสงเสริมการ

สหกรณไทย 
75 20/11/  

52 
โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด 

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงานวิจัย 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

7 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- มีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธที่จัดทําขึ้น 
- สหกรณการเกษตรบาน
คาย จก. มีความเหน็ดวย
ท่ีจะเปนตั้งจุดรวมซ้ือ
รวมขาย 

76 24/11/ 
52 

Association of 
Asian 
Confederation 
of Credit Union 
(ACCU) 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินการโครงการ
อบรม 

ผูอํานวยการฯ/
ตัวแทน ACCU 

5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- มีการจัดหลักสูตรระยะ
สั้น จํานวน 5 วัน และ
เปน Study Visit 1 วัน 
- กลุมเปาหมาย ไมเกิน 
30 คน 
- หลักสูตร International 

77 30/11/ 
52-

โครงการ
หลักสูตรการ

อบรมหลักสูตรการ
เรียนรูสําหรับผูเชี่ยวชาญ

ผูอํานวยการฯ/
ผูเช่ียวชาญ กรม

12 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ

ผูเช่ียวชาญจากกรม
สงเสริมสหกรณ จํานวน 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

4/12/52 เรียนรู “งานวิจัย
เพ่ือสงเสริมงาน
สหกรณไทย” 

กรมสงเสริมสหกรณ
สําหรับกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม 

สงเสริม
สหกรณ/
วิทยากร/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

พัฒนา มก. 
และ 
โรงแรมสวนสาม
พราน จังหวัด
นครปฐม 
 

8 คน และวิทยากร
จํานวน 5 คน เพ่ือเรียนรู
เก่ียวกับกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม 

78 8/12/52 โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ
และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ 
 

ลงนามความรวมมือ
ระหวางธ.ก.ส.-สว.สก.  

ผูอํานวยการฯ/
บุคลากรจาก         
ธ.ก.ส./ 

12 หอง 5706 ช้ัน 7 
อาคารปฏิบัติการ
คณะเศรษฐศาสตร 
มก. 

ทําความเขาใจและลง
นามรวมกัน 

79 9/12/52 โครงการ
ฝกอบรม ผูนํา 
สหกณณออม
ทรัพยเชิงคุณคา 
 

ฝกอบรมและการจัดการ
ความรู 

ผูนําในชุมนุม
สหกรณออม
ทรัพย 

30 จังหวัดนนทบุรี การนําคุณคาสูผูนําใน
ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพย 

80 11/12/ 
52 

Coop Malaysia 
เขาศึกษาดูงาน 
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ  

ศึกษาดูงานสว.สก. ผูอํานวยการฯ/
อาจารยคณะ
เศรษฐศาสตร 
มก./บุคลากร
จาก Co-op 
มาเลเซีย 

12 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ศึกษาดูงาน ทําความเขา
กระบวนการทํางานของ
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

81 14-19 
/12/52 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา 

ศึกษาดูงาน Co-op
ประเทศจีน 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัยเครือขาย
คุณคายางพารา 

10 Co-op ประเทศจีน ทาง Co-op China มี
ความยินดีที่จะรวมมือกับ
ทางสถาบันฯ และได
เชิญผูอํานวยการฯ เขา
รวมการจัดฟอร่ัมที่
ประเทศจีน 
 

82 18/12/ 
52 

ประชุมเวทีขาว
ไทย 2552 เร่ือง 
“วิกฤตของไทย 

ใครจะแก” 

เวทีวิชาการและ
นิทรรศการขาวไทย 

กรมขาว/
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ/
ธกส./ เกษตรกร 

400 หองสุธรรมอารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 
มก.  

มีผูเขารวมการจัดบูท
นิทรรศการ จํานวน 6 
บูท และมีผูใหความ
สนใจนิทรรศการ 
ประมาณ 50 คน 
 



 1-22

ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

83 24/12/ 
52 

โครงการ
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 
ระยะท่ี 2 

ประชุมเตรียมพิจารณา
ขอเสนอโครงการ 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวหอม
มะลิฯ/เจาหนาท่ี
สถาบันฯ 

8 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ทําความเขาใจรวมกัน
เพ่ือจัดทําโครงการระยะ
ท่ี 2 มีวัตถุประสงคและ
การดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

84 25/12/ 
52 

ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” ระยะที่ 2 

ประชุมพิจารณาขอเสนอ
โครงการ 

ผูประสานงาน/
ผูทรงคุณวุฒิ/
ทีมวิจัย 

13 หอง 601 ช้ัน 6
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

นําเสนอโครงการ 2 
โครงการ คือ 1. 
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาผลไม และ 2. 
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 
ซึ่งในสวนของโครงการ
เครือขายคุณคาผลไม 
อาจจะตองมีการปรบั
ขอเสนอในบางสวน 

85 6/1/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- จัดทําวารสาร                   
ฅนสหกรณ ฉบับที่ 7 
-  จํานวนสมาชิก
วารสารฅนสหกรณมี
จํานวน 420 คน และจะมี
การรณรงคการสมัคร
สมาชิกวารสารตอไป 
- กําหนดออกวารสาร
ฉบับที่ 7 วันที่ 5 มีนาคม 
2553 
- มีการดําเนินการจัดทํา 
website ภาษาอังกฤษ
ดวยโปรแกรมจุมลา 

86 8/1/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 
ระยะท่ี 2 

ประชุมทําความเขาใจ
และติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ทําความเขาใจรวมกับ
ภาคีเครือขายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการฯ 
ระยะที่ 2 
- มีการนัดประชุม
เครือขาย 16 เครือขาย 
วันที่ 20 มกราคม 2553 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

87 9-10/ 
1/53 

โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา 

ศึกษาดูงาน โรงงานผลิต
ยางพารา 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย 

8 บริษัท Euroma
ประเทศมาเลเซีย 
และกลุมเกษตรกร
ทําสวนธารน้ําทิพย 

- เกิดขอตกลง “เบตง” 
ในการพัฒนาระบบ
ยางพารา 
- เกิดภีพันธมิตรระหวาง
กลุมเครือขายยางพารา
กับกลุมธารน้ําทิพย 
- มีการขอตกลงรวมกัน 3 
ขอ คือ  
1. มุงพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางพาราอยาง
ย่ังยืน  
2. รวมพลังสรางสรรค
ธุรกิจ 
3. ความรวมมือทาง
วิชาการ 

88 12/1/53 โครงการวิจัย 
Farmer Market 
ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ
การตลาดลูกคา 

ประชุมทําความเขาใจ
ขอเสนอโครงการ 
Farmer Market 

ผูอํานวยการฯ/
เจาหนาที่               
ธ.ก.ส./ 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมหารือรวมกัน
เก่ียวกับการจัดทํา
โครงการวิจัย Farmer 
market 

89 13/1/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาในการ
จัดทําวารสารฅนสหกรณ 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ติดตามความกาวหนา
การจัดทําวารสารฉบับที่ 
7  

90 28/1/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาและหารือ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ 

ผูประสานงาน/
หัวหนา
โครงการ/
นักวิจัย 

3 หอง 204 ช้ัน 2   
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- บริษัทไปรษณียไทย ได
มีการส่ังกาแฟ 3 in 1 
จํานวน 1,104 หอ โดยมี
ระยะเวลาในการวาง
สินคาที่ไปรษณีย 6 เดือน 
- นัดประชุม
คณะกรรมการสหกรณ 
และเกษตรกรสวนตัว
แบบประชุม วันท่ี 3 
กุมภาพันธ 53 ท่ีสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ เพ่ือ
ประชุมหารือ  
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

91 29/1/53-
6/1/53 

นิทรรศการงาน
เกษตรแฟร 
ประจําป 2553 

จัดบูทแสดงผลงานวิจัย
และจัดจําหนายผลผลิต
จากงานวิจัย 
1. กลุมธุรกิจสหกรณเชิง
คุณคา สวนสามพราน 
2. ขาวเกิดบุญ 
3. ขาวคุณธรรม 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย/
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

300 มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร 

- ประชาสัมพันธงานวิจัย
รูปแบบใหมของกลุม
ธุรกิจสวนสามพราน 
- มีการจัดบูทจําหนาย
ขาวคุณธรรมและขาวเกิด
บุญในตลาดนัดติดแอร 
และในสวนของสนง.
ทรัพยสินและสวพ. 
จํานวนทั้งสิ้น 6.5 ตัน 

92 29/1/53-
6/1/53 

โครงการวิจัย
เครือขายกลุม
ธุรกิจสวนสาม
พราน 

จัดบูทนิทรรศการเชิง
วิชาการเกี่ยวกับกลุม
ธุรกิจสวนสามพราน 

ผูประสานงาน/
ทีมวิจัย 

533 อาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ มก. 

มีผูเขาชมบูท จํานวน 533 
คน เอกสารสําหรับแจก
ในการจัดนิทรรศการ คือ 
โบชัวรกลุมธุรกิจสหกรณ 
โบชัวรเครือขายคุณคา  
โบชัวรรณรงคสมคัร
สมาชิกวารสาร และ        
โบชัวรประชาสัมพันธ
กิจกรรมโรงแรมสวนสาม
พราน จํากัด 

93 1/2/53 โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด 

ฝกอบรมผูนําสายเลือด
ใหม 

ผูประสานงาน/
ผูนํา/เจาหนาที่
สถาบัน 

48 สหกรณการเกษตร
บานคาย จํากัด 

ผูนําสายเลือดใหมเขาใจ
โครงการและบทบาท
ของตน 

94 3/2/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมหารือ
คณะกรรมการสหกรณผู
ปลูกกาแฟ 

ผูประสานงาน/
นักวิจัย/
คณะกรรมการ
สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร 

12 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- ที่ประชุมมีความเห็น
สอดคลองกับการ
จําหนายกาแฟ 3 in 1 
ผาน บ.ไปรษณีย มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อ
ประชาสัมพันธ 
- จัดทําสวนตัวแบบ 

95 4/2/53 โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณกับ
ชุมนุมเครดิตยู
เน่ียน จํากัด 

ประชุมหารือการ
ดําเนินงานโครงการ 

ผูอํานวยการ/
เจาหนาที่ ชสค. 

6 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมหารือรวมกันใน
การจัดโครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในเครดิต   
ยูเน่ียน 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

96 10/2/53 โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณกับ
สหกรณ
การเกษตรสารภี
โชคชัย จํากัด 
 

ประชุมหารือดําเนินการ
โครงการวิจัย 

ผูอํานวยการ/
ผจก.สกก.สารภี
โชคชัย จก. / 
ผจก.สกก.พิมาย 
จก. 

5 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

หารือแนวทางการจัดทํา
โครงการวิจัยรวมกัน 
ระหวางสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และ
สหกรณการเกษตรสารภี
โชคชัย จํากัด 

97 18/2/53 โครงการความ
รวมมือระหวาง
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณกับ
ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย 
จํากัด 
 

ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน 

ผูอํานวยการ / 
เจาหนาที่ ชสอ. 

5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมหารือรวมกับ
แกนนําชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยเก่ียวกับความ
รวมมือในการจัดอบรม 

98 19/2/53 โครงการจัด
อบรมผูนําการ
เปลี่ยนแปลงใน
เครดิตยูเน่ียน 
 

ประชุมผูทรงคุณวุฒิ 
เก่ียวกับการอบรมของ 
ชสค. 

ผูอํานวยการ/
ผูทรงคุณวุฒิ 

3 หอง 204 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็น
ดวยและไดเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการจัด
ฝกอบรม 

99 22/2/53 โครงการ
สัมมนาหัวขอ 
100 ป การ
สหกรณไทย : 
อดีต ปจจุบัน 
และอนาคตที่ทา
ทาย 
 

ประชุมสัมมนาวิชาการ หนวยงานใน
ขบวนการ
สหกรณ/นิสิตที่
สนใจ 

60 อาคารปฏิบัติการ 
คณะเศรษฐศาสตร 
มก. 

มีการจัดสัมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันในขวนการ
สหกรณ 

100 23/2/53 ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

รายงานความกาวหนา
และ (ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ 

ผูอํานวยการ/
ผูทรงคุณวุฒิ/ 
ทีมวิจัย 

26 หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา จํานวน 2 
โครงการ คือ 
1. โครงการวิจัยเครือขาย
กลุมธุรกิจสวนสาม
พราน 
2. โครงการวิจัยพัฒนา
ตนแบบสหกรณเชิง
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

คุณคา : บานคาย 
และนําเสนอ (ราง) 
รายงานฉบับสมบูรณ 
จํานวน 1 โครงการ คือ 
โครงการวิจัยเครือขาย
คุณคายางพารา 
 

101 25/2/53 โครงการ
ฝกอบรม
หลักสูตร ผูนํา
การเปลี่ยน 
แปลงในเครดิต
ยูเน่ียน 

หารือความรวมมือใน
การจัดทําโครงการ 

ผูอํานวยการ / 
ผูนํา ชสค. 

4 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

หารือความกาวหนาใน
การจัดทําโครงการผูนํา
ในเครดิตยูเน่ียน 

102 4/3/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา 

ประชุมหารือการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ
และการนําเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูประสานงาน/
หัวหนาทีมวิจัย 

3 หอง 204 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

เตรียมขั้นตอนในการ
นําเสนอรายงายฉบับ
สมบูรณตอผูทรงคุณวุฒิ 

103 31/3/53 โครงการ
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

ประชุมหารือติดตามการ
ดําเนินงานวารสารฅน 
สหกรณ ฉบับท่ี 7 และ
การจัดทําเว็บไซต
สถาบัน 

คณะทํางานฯ 5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดทําวารสารฅน 
สหกรณ ฉบับที่ 8  และ
ความกาวหนาการจัดทํา
เว็บไซต 

104 7/4/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ
สหกรณไทย 
ระยะท่ี 2 

รวมประชุม
คณะกรรมการเครือขาย 
ติดตามความกาวหนา 

ผูประสานงาน / 
คณะกรรมการ
เครือขาย 

25 สหกรณ
การเกษตรพิมาย 

ไดมีการประชุมหารือ
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการวิจัยอยาง
ตอเน่ือง 

105 10-
11/4/53 

โครงการฝก 
อบรมหลักสูตร 
ผูนําการเปลี่ยน 
แปลงในเครดิต
ยูเน่ียน 

เช่ือมโยงเครือขายกับ
ผูนํา ชสค. 

เจาหนาที่ ชสค. 41 จ.สุราษฎรธานี ผูอํานวยการเปนวิทยากร
บรรยายในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูนํา
การเปลี่ยนแปลงใน
เครดิตยูเน่ียน 

106 21/4/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

หารือความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร 

คณะทํางานฯ 6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

รายงานความกาวหนาใน
การจัดทําวารสาร และ
จัดหาผูสนับสนุนการ
พิมพวารสาร และได
ปรับแกเว็บไซตตามที่
ประชุมเรียบรอยแลว 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

107 22/4/53 โครงการพัฒนา
ตัวแบบสหกรณ
เชิงคุณคา : กรณี
สหกรณ
การเกษตรบาน
คาย จํากัด 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาในการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
หลังการรายงาน
ความกาวหนา 

ผูประสานงาน / 
ทีมวิจัย 

3 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ใหมีการปรับแก
แบบสอบถามเพื่อจัดเก็บ
ฐานขอมูล 

108 23/4/53 โครงการความ
รวมมือกับ 
ACCU 

ประชุมหารือรายละเอียด
ใน MOU 

ผูอํานวยการฯ / 
ผูนํา ACCU 

4 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมหารือรายละเอียด
ขอตกลงความรวมมือ
ระหวาง CAI และ ACCU 
 

109 23-24 
/4/53 

โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
สหกรณ 

จัดประชาสัมพันธ
วารสารฅนสหกรณ 

ผูนําในชุมนุม
สหกรณเครดิตยู
เน่ียนแหง
ประเทศไทย 
จํากัด 

500 หองศรีวรา แกรนด
บอลรูม โรงแรม
ทาวนอินทาวน 
กรุงเทพฯ 

มีผูสนใจสมัครสมาชิก
วารสาร 1 ป 7 ราย 
จําหนายฉบับที่ 7 จํานวน 
1 เลม  

110 27/4/53 โครงการความ
รวมมือกับกรม
สงเสริมสหกรณ 

ประชุมหารือการดําเนิน
โครงการอบรม PAR 

ผูอํานวยการ / 
ผูเช่ียวชาญ 

3 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารววิจัยและ
พัฒนา มก. 

ประชุมเพื่อช้ีแจงการเปน
วิทยากรบรรยายกลุมยอย
ในการจัดฝกอบรม
โครงการ PAR 
 

111 7/5/53 เครือขาย
ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ 

ประชุมผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

ผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันฯ 

7 ศาลาริมนํ้า 
ณ โรงแรมสวน
สามพราน  

ผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
และใหขอคิดเห็น 
 

112 10/5/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ถอดบทเรียนรวมกัน 

นักวิจัย/
กรรมการ
สหกรณ 

15 สหกรณผูปลูก
กาแฟชุมพร จํากัด 

ตกผลึกความคิดจากการ
ทํางานวิจัยในชวงเวลา 1 
ป ของการดําเนินการวิจัย
รวมกัน 
 

113 13/5/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
กาแฟชุมพร 

ประชุมเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการนําเสนอ 
(ราง) รายงานฉบับ
สมบูรณ 

ผูประสานงาน /
นักวิจัย 

5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

เตรียมการนําเสนอ ราง
รายงานฉบับสมบูรณ 

114 13/5/53 โครงการวิจัย
เครือขายคุณคา
ยางพารา 

ประชุมเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการนําเสนอ 
ขอเสนอโครงการ 

ผูประสานงาน /
นักวิจัย 

5 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

เตรียมการนําเสนอ
ขอเสนอโครงการ 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

115 14/5/53 ชุดโครงการ 
“การขับเคลื่อน
การพัฒนาการ
สหกรณและ
การคาที่เปน
ธรรม” 

นําเสนอ (ราง) รายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการ 
วิจัยเครือขายคุณคากาแฟ
ชุมพร และนําเสนอ
ขอเสนอโครงการวิจัย
เครือขายคุณคายางพารา 

ผูประสานงาน / 
ผูทรงคุณวุฒิ / 
นักวิจัย / 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

29 หอง 601 ช้ัน 6 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

ผูทรงคุณวุฒิไดให
คําแนะนําในการจัดทํา
รายงาน และเสนอแนะ
เพ่ือเปนแนวทางการ
จัดทําการวิจัย 

116 31/5/53 
– 1/6/53 

โครงการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม 

จัดฝกอบรมการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม 

ผูอํานวยการ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ / 
ผูเช่ียวชาญกรม
สงเสริมสหกรณ 
/ เจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ 
/ เจาหนาที่
สงเสริม
สหกรณ/
เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

106 หองประชุมชลาลัย 
โรงแรมชลจันทร 
จังหวัดชลบุรี 

- มีการรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
จัดทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพ่ือใหเขามาอยูใน
วิถีชีวิตการทํางานของ
เจาหนาท่ีกรมสงเสริม
สหกรณ 
- ไดมีการเรียนรู
กระบวนการการจัดทํา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม และทํา
ตัวอยางขอเสนอโครงการ 
โดยแบงเปน 4 กลุม  

117 10/6/53 โครงการวิจัย
กลุมธุรกิจสวน
สามพราน 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินการโครงการวิจัย 

ผูประสานงาน / 
นักวิจัย / 
ผูบริหาร
โรงแรมสวน
สามพราน / 
เจาหนาที่
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ 

7 หอง 212 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

-  มีการรายงานผลในการ
ดําเนินการโครงการใน
ระยะเวลาที่ผานมา และ 
ผูประสานงานไดมอบ 
หมายใหคุณณฐนนท
ดําเนินการทําแผนที่ 
(Mapping) 
-  นัดจัดประชุมเพ่ือ
สอบถามความตองการ
ของกลุมเกษตรอินทรีย 
ในวันอังคารที่ 22 
มิถุนายน 2553 

118 12/6/53 โครงการวิจัย
เครือขาย
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาการ
สหกรณ 

จัดประชาสัมพันธเพ่ือ
การรณรงคสมาชิก
วารสารฅนสหกรณ 

ผูนําชุมนุม
สหกรณออม
ทรัพย 

53 หองรอยัล จูบิล่ี 
บอลรูม อาคารชา
เลนเจอร ศูนย
แสดงสินคาและ
ประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

ไดมีการประชาสัมพันธ
เพ่ือรณรงคสมัครสมาชิก
วารสารฅนนสหกรณ 
สมัครสมาชิก จํานวน 2 
ราย และตออายุสมาชิก 
จํานวน 4 ราย  
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

119 15/6/53 โครงการ
สงเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ
อินทรีย 

ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการ 

ผอ.สถาบันฯ/ตัว
แทนบ.อดัมสฯ/
จนท.สถาบันฯ 

4 สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มก. 

- สรุปผลการดําเนินการ
โครงการในปท่ี  
- การขยายผลในปที่ 2 
ในการสงเสริมเมล็ด
พันธุแตงกวา และถ่ัว 

120 16/6/53 โครงการการ
สรางเกษตรกร
รุนใหมฯ 

ใหขอแนะนําการ
ดําเนินการโครงการแก
ตัวแทน สกว.ฝาย 1 

ผอ.สถาบันฯ/
ตัวแทนสกว.
ฝาย 1 / จนท.
สถาบันฯ 

4 สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มก. 

- แนวทางการดําเนินการ
โครงการฯ 
- นัดหมายประชุม 7 ก.ค. 
53 เพ่ือวางกรอบการ
ดําเนินการโครงการ
ความรวมมือ 

121 18/6/53 โครงการ
ประกาศเกียรติ
คุณนักสหกรณ
ที่มีคุณคาและ
สหกรณที่มี
คุณคา 

ประชุมหารือการจัดทํา
โครงการฯ คร้ังที่ 1/2553 

ผูทรงคุณวุฒิ / 
เจาหนาที่
สถาบันฯ 

6 หอง 214 ช้ัน 2 
อาคารวิจัยและ
พัฒนา มก. 

- แผนการดําเนินการ
โครงการ 
- กลุมเปาหมายสําหรับ
การจัดสงประชาสัมพันธ 
- โลรางวัล 

120 22/6/53 โครงการกลุม
ธุรกิจสวนสาม
พราน 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลุมเกษตรกรผูปลูก
อินทรีย 

ผอ.สถาบันฯ/
ผูบริหารและ
จนท.โรงแรม
สวนสามพราน/
กลุมเกษตรกร/
จนท.สถาบันฯ 

30 โรงแรมสวนสาม
พราน 

- แนวทางการแกปญหา
ของกลุมเกษตรกร 
- อุดมกรณรวม  ไดแก 
1) เช่ือมั่นในเกษตร
อินทรีย 2) หวงใย
ผูบริโภค 3) เห็นชอบ
แนวคิดการพัฒนาที่
ย่ังยืน 4) เช่ือมั่นในการ
พ่ึงพาและรวมมือกัน 
- ปณิธานรวม “ภาคีทุก
คนตองเขาใจและเขาถึง
เกษตรอินทรีย โดยมี
สวนสามพรานเปนเสา
หลักในการใหความรู
และปญญาไปสูความกิน
ดี อยูดี มีความสุขถวน
หนา 
- นัดประชุมคร้ังตอไป
ในวันที่ 12 ก.ค. 53 เพ่ือ
จัดทําแผนธุรกิจ 
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ตารางกิจกรรมการวิจัยของทีมประสานงานกลาง 
ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 

ลําดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 
ผูเขารวม สถานที่ ผลลัพธ 

122 23/6/53 โครงการ
เครือขายกลุม
ผูผลิตผัก ผลไม 

ประชุมหารือแนว
ทางการดําเนินการ
โครงการ 

ผอ.สถาบันฯ/
ผูบริหาร/จนท. 
บริษัทดอนเมือง
พัฒนา จก./
จนท.สถาบันฯ 

5 บริษัทดอนเมือง
พัฒนา จํากัด 

- แนวทางการดําเนินการ
โครงการ 
- แนวทางขอตกลงความ
รวมมือระหวางตลาด
กลางสี่มุมเมือง และ           
สว.สก. 
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เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอในวารสารฅนสหกรณ ฉบับที่ 1-7 
 

 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 1 : ปฐมฤกษ (กันยายน-พฤศจิกายน 2551) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 2 (ธันวาคม 2551-กุมภาพันธ 2552) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 3 (มีนาคม-พฤษภาคม 2552) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 4 (มิถุนายน-สิงหาคม 2552) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 5 (กันยายน-พฤศจิกายน 2552) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 6 (ธันวาคม 2552-กุมภาพันธ 2553) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 7 (มีนาคม – พฤษภาคม 2553) 
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 เน้ือหาสาระในวารสารฅนสหกรณ ฉบบัท่ี 8 (มิถุนายน - สิงหาคม 2553) 
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ 
 

  
  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ....เพือ่การพัฒนาการสหกรณ 

ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  หนังสือเลมเขียนข้ึนเพ่ือจุดมุงหมาย 3 ประการคือ ประการ

แรก เพื่อการสรางความเขาใจในเรื่องความสําคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแกผูท่ีตองการริเริ่มการทําวิจัย 
ประการที่สอง เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในกรอบคิดและ

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประการท่ีสาม 
เพื่อปูพื้นฐานในเรื่องทักษะการบริหารจดัการงานวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  
  

คูมือผูนําสหกรณที่มีคุณคา 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เน้ือหาประกอบไปดวยกรอบคิดและแนวทางการ
สหกรณเปดตํานานความคิด   สายธารแหงคุณคา 
จากอดีตสูปจจุบันกรอบคิดและหลักการ กรอบ
ทิศทางการพัฒนาสหกรณไทยในปจจุบัน ผูนํา
สหกรณที่มีคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ และชุด
ความรูตางๆที่เก่ียวของ นอกจากนี้ ยังมีเน้ือหา
เพิ่มเติมในเรื่องของขอคิดสําหรับนักสหกรณที่มี
คุณคา และแผนงานการนําคุณคาสูสหกรณ   
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ 
 

  

  

  

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เน้ือหาสาระประกอบดวยการปรับกระบวนทัศนดานการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดทํา แผนที่ กลยุทธ การจัดทํา
แผนปฏิบัติ 100 วัน สูการเปลี่ยนแปลงในสหกรณและการ
ดําเนินการและการประเมินผล รวมท้ังตัวอยางของการจัดทํา
รายงาน  

 

  
  

คูมือการจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือสรางความเขมแข็งของ
สหกรณ 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เปนหนังสือคูมือสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ
ของสหกรณ ภายใตกระบวนการมีสวนรวม และ
คํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะชวยให
การวางแผนกลยทุธสําหรับสหกรณซ่ึงจะนําไปใชใน
การบริหารจดัการสหกรณมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับศักยภาพและความพรอมในทุกสวนท่ี
เกี่ยวของ 
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ 
 

  

  

  

 

คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เน้ือหาสาระประกอบดวยวิธีการวางแผนของกิจการในมิติ
ของการพิจารณาปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ของกิจการ เพ่ือใหไดทราบถึงผลกระทบที่เปนทั้งเชิงบวกและ
ลบ เพ่ือนําไปสูการดําเนินการอยางมีแบบแผนและชัดเจน 

  
  

คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เน้ือหาประกอบดวยการทําความเขาใจถึงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกอนลงมือปฏิบัติ การ
ออกแบบวิจัยเพื่อกําหนดแผนที่ทางเดินสําหรับการ
วิจัยสูความสําเร็จ และการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยสูความสําเร็จและมีคุณคา นอกจากนี้ 
ยังประกอบดวยตัวอยางขอเสนอโครงการ จํานวน 6 
โครงการ 
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ 
 

  
  
  

การจัดการสหกรณออมทรัพย 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เปนหนังสือที่เต็มไปดวยความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
สหกรณออมทรัพย การจัดการ  โครงสรางองคการ  
การจัดการบุคคล   การบริหารการเงินใน  รายงานทาง
การเงินและการวิเคราะหงบการเงิน ระบบบัญชีและ
วิธีการบันทึกบัญชี  ระบบงาน เทคโนโลยี ที่นํามาใช
ในระบบงาน    และการควบคุมภายใน การจัดการ
เชิงกลยุทธในสหกรณออมทรัพย 

 
  
  

แนวทางพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เนื้อหาสาระที่สรุปและสังเคราะหจากทีมงานวิจัยในจังหวัด
ใน  9 พื้นท่ี ไดแกจังหวัด  เชียงใหม ลําพูน เลย ขอนแกน 
สระบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สงขลา และ ตรัง ภายใตกรอบ
แนวคิด  “การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร”เพื่อเปนแนว
ทางการเชื่อมโยงและการพัฒนาเครือขายในแนวทางที่จะ
กอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน ทั้งในสวนของเครือขาย
พันธมิตรและองคกรที่เปนสมาชิกเครือขาย ฯ 
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ 
 

  
  
  

คูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

  เน้ือหาสาระที่นาจะเปนประโยชนตอในการนํา 
ไปประยุกตในการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณของ
ผูบริหารและฝายจัดการสหกรณ ตลอดจนผูที่สนใจ 
ซ่ึงจะเปนการชวยสนับสนุนพัฒนาขบวนการ
สหกรณ ซ่ึงมีเนื้อหาสาระที่ผูเขียนไดประยุกตจาก
ทฤษฎีและประสบการณในการจัดทําแผนกลยุทธท้ัง
ในสหกรณภาครัฐ ภาคเอกชน มาเขียนในลักษณะที่
อานเขาใจงายและนําไปใชไดโดยตรง 

 
  

  

 

คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตร 
สูการปฏิบัติ 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท 
 

   เนื้อหาเนนการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผนรวมของ
กิจการสหกรณที่ครอบคลุมการบริหารจัดการในมิติดาน
การเงิน การตลาด กระบวนการภายในและการเรียนรู อันจะ
นําไปสูการบริหารจัดการอยางบูรณาการ และการบรรลุ
เปาหมายแหงความสําเร็จของสหกรณและการสนองความ
ตองการของสมาชิกภายใตภาวการณแขงขัน 
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ชุดความรูในเอกสารเผยแพรภายใตชุดโครงการ 
 

  

เอกสารประกอบการบรรยาย: 
โครงการผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ;หลักสูตร  
“การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง
ผูชํานาญการ” 
ผูเขียน : รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท  และคณะ 
 

   เนื้อหาประกอบไปดวย ชดุความรูในหลายดานทั้ง
ดานการพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการ การพัฒนา
ทักษะ และประสบการณ  ตลอดจนการจดัการความรู
ดานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย สําหรับ
ผูที่สนใจที่จะพัฒนาความรูไปสูการเปนผูชํานาญการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร 
ภายใตชุดความรู 

การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
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ตัวอยางหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือ 
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