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คาํนํา 
เอกสาร “ชุดความรู & นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” เลมนี้จัดทำขึ้นภายใต

โครงการ “การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที ่ใช

นวัตกรรมภายใต TRP4”  เพื่อใหเปนแหลงคนควาสำหรับนักวิจัยเพื่อนำไปใชประโยชนในการ

ประยุกตใช ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม 

สาระการเรียนรู ในที ่นี้รวบรวมจากชุดความรู ที ่เปนสหวิทยากรหลายดาน (Cross-

discipline) ที่ผานการทดลองใชและสังเคราะหเปนชุดความรูเพ่ือการเผยแพรสำหรับใชประโยชน

ในการสงเสริมการเรียนรูทั้งในระดับปจเจกบุคคล เพิ่มขีดความสามารถขององคกรและเครือขาย

เพื่อสามารถเปนตัวจักรการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใชนวัตกรรม 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสำหรับนักวิจัย นักพัฒนา และผูสนใจที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยทานสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดจากแหลงอางอิงที่ปรากฏ 

และใครขอขอบคุณ รศ.ดร.ชูพักตร  สุทธิสา  และทีมวิจัยที่เกี่ยวของกับสกสว.ที่ใหทั้งกำลังใจและ

การสนับสนุนมาโดยตลอด ขอบคุณสายสุดา ศรีอุไรที่เปนผูรวบรวมเรียบเรียงและจัดทำ artwork 

จนเสร็จเปนรูปเลมเพื่อเผยแพร หากมีขอบกพรองประการใด ยินดีนอมรับคำแนะนำดวยความ

ขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

รองศาสตราจารยจุฑาทิพย ภัทราวาท 

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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สารบญั 

 

ส่วนท่ี  

 

ชุดความรู้-กรอบแนวคิด 1  

ทีนํ่าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก 

 

 

นวตักรรมตวัแบบธรุกิจ  ทีเ่ป็นผลงานสรา้งสรรคใ์นการพฒันา 37 

ตวัแบบสถาบนั/องคก์รเพือ่เป็นตวัจดัการเศรษฐกจิฐานรากทีใ่ชน้วตักรรม 
 

 

ส่ือสร้างสรรค ์ ทีใ่ชใ้นการเผยแพร่แนวคดิในการใชน้วตักรรม 50 
นําการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิฐานราก 
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สว่นที ่

1  ชดุความรู้-กรอบแนวคิด 

 
• กรอบการพัฒนาระบบคุณคา่และการค้าท่ีเป็นธรรม 
• องคป์ระกอบ 4 มิติ ในการสร้างผูน้ำเชิงคณุค่า 
• การบริหารการเปล่ียนแปลงสำหรับสหกรณ์ 
• การเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า 
• กรอบแนวคดิการแก้ไขปัญหาความยากจนใน 3 มิต ิ
• กรอบแนวทางการยกระดับมูลค่าเพ่ิม 
• กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกร 
• การจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
• ธุรกิจฐานสังคม 
• กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจฐานสังคม 
• แบบวดัสุขภาพการเงนิ 
• สหกรณ์....สู่ระบบการค้าท่ีเปน็ธรรม 
• ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์: การปฏริูปการเกษตรภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ 
• ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์: การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษท่ีสอง 
• ขบวนการสหกรณ์ 
• คู่มือการพัฒนาโซ่คณุค่าเพ่ือการยกระดบัมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
• 27 แนวคดิสำหรับแนวทางสร้างสรรค์สหกรณ์สู่ศตวรรษท่ี 2 
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สว่นที ่

1  ชดุความรู้-กรอบแนวคิด(ต่อ) 

• การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสกหรณ์ 
• คู่มือการพัฒนาโซ่คณุค่าผลิตภัณฑป์ลานลิสู่การยกระดับมูลค่าเพ่ิม 
• การสร้างสรรค์นวตักรรมนำคุณค่าสหกรณ์ 
• คู่มือ Smart Officers I 
• คู่มือ Smart Farmers 
• คู่มือการดำเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 
• แนวทางการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวดั 
• ทำสหกรณ์ใหเ้ป็นทางเลือกของประชาชน 
• คู่มือการเรียนรู้สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ 
• คู่มือการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
• คู่มือการจัดทำแผนธรุกิจ 
• คู่มือการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัต ิ
• คู่มือการบริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณ์การเกษตร 
• คู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market 
• คู่มือการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
• 14 ปี การสร้างสรรคง์านวิจัย 
• การสร้างสรรค์นวตักรรมนำการเปล่ียนแปลง 
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จากโจทยวิจัย “สหกรณจะชวยแกปญหาความยากจนและพัฒนาชุมชนไดอยางไร” 

นำไปสูการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการวิจัยชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ ภายใต

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research; PAR)  

ถือเปนกระบวนการเรียนรูเพื ่อนำไปสูการแกปญหาและสรางการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ คือ การเพ่ิม

สมรรถนะแกปจเจกบุคคลใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร และการ

ยกระดับองคกรในการเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 

 
รปูแบบ : 

หนังสือ 

แหล่งอ้างอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

คูมือการถายโอนความรู.pdf 

 

 

 

 

 

1.1 กรอบการพฒันาระบบคณุค่าและการค้าท่ีเป็นธรรม 

(Value Network and Fair Trade : VN & F Platform) 

เปนชุดความรูที่บูรณาการมาจากชุดความรู “การเช่ือมโยงเครือขายคุณคา” “4 มิติในการ

พัฒนาผูนำเชิงคุณคา” “การสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรพึ่งพาตนเอง” “หลักและ

วิธ ีการสหกรณ” และ “แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน” 

ประกอบดวย เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาใน 3 มิติ คือ 1) เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในการ

สรางผูนำเชิงคุณคา 2) เสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในการยกระดับความเขมแข็งของสถาบัน

เกษตรกรภายใตชุดความรู “การสรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกร” และ 3) เสาหลักการ

เรียนรูและพัฒนาดวยชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” และการบริหารจัดการโซอุปทาน

อยางบูรณาการเพื่อความย่ังยืนของสถาบันเกษตรกร 

 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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1.2 องคป์ระกอบ 4 มิติ ในการสร้างผู้นําเชิงคณุค่า 
เปนชุดความรู การสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ (ผูนำเชิงคุณคา) ซึ่งเปนหนึ่งใน

ยุทธศาสตรหลักภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) และดำเนินการ

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน การประกาศเกียรติคุณ “นักสหกรณที่มีคุณคาแหงป” สำหรับคุณสมบัติ

ของผูนำเชิงคุณคา 4 มิติ ประกอบดวย  

o มิติดานอุดมการณ/คุณคา เปนผูมีจิตสำนึกพ่ึงพา รวมมือ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

o มิติดานกระบวนทัศน (วิธีคิด) เปนผูมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต มีความคิดริเริ่ม 

ทำงานเปนระบบ มีแบบแผน และมององครวม 

o มิติดานหลักการ เปนผูใหความสำคัญกับการสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคกร 

ตระหนักในความสำคัญของกรอบแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี (ธรรมาภิบาล) 

o มิติดานแนวปฏิบัติที่ดี เปนผูยึดมั่นและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และปฏิบัติตามระเบียบแบบ

แผน คำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ 

ปจจุบันไดนำมาประยุกตใชในการพัฒนา Smart Farmers และการพัฒนาสมรรถนะ 3 มิติ 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

คูมือการถายโอนความรู.pdf 

 

 

 

 

1.3 การบริหารการเปล่ียนแปลงสาํหรบัสหกรณ์ 
เปนชุดความรูที่ชี้ใหเห็นกระบวนการเปล่ียนแปลงของสหกรณ ซึ่งเปนไปในทิศทางเชิงคุณคา

อยางเปนรูปธรรม ภายใตโครงการวิจัยที่สถาบันวิชาการดานสหกรณไดไปถายทอดความรู ระหวาง

ปพ.ศ. 2550-2552 สำหรับชุดความรูของกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 8 

ขั ้นตอน คือ 1 : การกำหนดปณิธาน/การนำคุณคา 2 : การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่

เกี่ยวของเพื่อชี้ใหเห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน 3 : การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค และเปาหมายความสำเร็จ 4 : การจัดทำแผนที่กลยุทธแบบมีสวนรวม เพื่อไปสู

ความสำเร็จ 5 : การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของทีมงานระดับนโยบาย 

และระดับปฏิบัติการ งบประมาณ และกิจกรรมมเชิงปฏิบัติการ 6 : การปรับระบบ/กลไก ให

สอดคลองกับทิศทางเชิงกลยุทธ 7 : การดำเนินงาน และ 8 : การประเมินผล ซึ่งการดำเนินการ

ภายใตชุดความรูนี้ จะชวยลดจุดออนและขอจำกัดของสหกรณที่มีอยู สรางการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ยกระดับการทำงานของสหกรณในการนำประโยชนไปสูสมาชิกและชุมชนมากขึ้น 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

คูมือการถายโอนความรู.pdf 

 

 

 

 

 
 

1.4 การเช่ือมโยงเครือข่ายคณุค่า 
เปนชุดความรูซึ่งเปนผลลัพธจากกระบวนการสรางเครือขาย โดยนำเรื่องคุณคาสหกรณมา

ประสานเชื่อมคน เชื่อมองคกร เปนเครือขายภายใตกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่จะ

กอใหเกิดการบูรณาการความรวมมืออยางเปนระบบบและมีแบบแผน มีการจัดระบบความสัมพันธ

อยางเหมาะสมภายใตความสมัครใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

คุณลกัษณะของเครือข่ายคุณค่า ที่เปนวงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุม/องคการ พันธมิตรที่มี

เปาหมายรวมกันระยะยาว เนนการเรียนรูสูประสิทธิภาพของภาคี และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 

กระบวนการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า 3 ขัน้ตอน คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

ชี้แจง ทำความรูความเขาใจแกผูนำกลุม/องคกร การจัดทำกรอบทิศทางการดำเนินงานของกลุม/

องคกรที่สนใจเขารวมเปนภาคี และการเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร ใหเกิดกลไกการจัดความสัมพันธ

อยางเปนระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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สมรรถนะแกปจเจกบุคคลใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร และการ
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รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

คูมือการถายโอนความรู.pdf 

 

 

 

1.5 กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนใน 3 มิติ 
โดยใชชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ในการแกปญหาความยากจนใน 3 มิติ

อยางเปนระบบ คือ จนความคิด จนเศรษฐกิจ และจนเพื่อนฝูง โดยกำหนดใหอยูในยุทธศาสตร

หลักของแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  

o การแกปญหา “จนความคิด” ดวยการสรางสรรคกลไกการจัดการเรียนรู ใหเกิดสังคม

ฐานความรูของประชาคมท่ีเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขาย 

o การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” ดวยการใชพลังความรวมมือนำศักยภาพและความสามารถหลัก

ขององคกรที่เปนภาคีเครือขาย รวมพลังสรางระบบความสัมพันธเพื่อวางแผนธุรกิจลดตนทุน

การผลิต เพ่ิมคุณคาและมลูคา ขยายโอกาศการตลาดเพ่ือประโยชนแกสมาชิก 

o การแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” ดวยการสรางความรวมมือระหวางภาคีเครือขายที่เห็นชอบใน 

“คุณคาสหกรณ” และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรอยความสัมพันธอยางเปน

ระบบมีแบบแผนสูการบรรลุเปาหมายรวม 
 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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เปนชุดความรูท่ีสังเคราะหไดจากโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคา

ที่เปนธรรม ระยะที่ 8” (มีนาคม 2558-กุมภาพันธ 2560) เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมที่ดำเนินการวิจัยใน 3 กลุมการวิจัย คือ 1) กลุมวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู 2) 

กลุมวิจัยเพื่อการยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑสำหรับเกษตรกรรายยอย 3) กลุมวิจัยเชิงนโยบาย

และยุทธศาสตรการปฏิรูปสหกรณ และการปฏิรูปการเกษตรภายใตกระบวนทัศนใหม 

ดำเนินการวิจัยภายใต Logical Framework จนเห็นผลลัพธเชิงประจักษทั้งการพัฒนาระบบสงเสริมการ

เรียนรู การยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ  ตัวแบบธุรกิจ และขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

รูปแบบ : 

เอกสารการวิจัย 

 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/do

wnload/FinalReport_8.pdf 

 

 

 

 

1.6 กรอบแนวทางการยกระดบัมูลค่าเพ่ิม 
ชุดความรู  “การยกระดับมูลคาเพิ ่ม” (Moving up value chain) ในความหมายที่เปน

กระบวนการยกระดับกิจกรรมภายใตโซอุปทานเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ 

ทั้งการวิจัยและพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม การวางแผน-ออกแบบธุรกิจการผลิต การกระจาย

สินคา การสรางแบรนดและทำตลาด ซึ่งเปนการยกระดับกิจกรรม (Functional upgrading) การ

ยกระดับกระบวนการ (Process upgrading) และการยกระดับผลิตภัณฑ (Product upgrading) 

โดยมีผลงานสรางสรรคที่สำคัญ อาทิ กลุมเครือขายวิสาหกิจโนนคอทุง และกลุมธุรกิจเชิง

คุณคาสามพราน ไดชี้ใหเห็นผลกระทบในการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑใหแกเกษตรกรรายยอยได

อยางเปนรูปธรรม และสามารถยกระดับการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ที่สรางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอมแกชุมชน  

http://www.cai.ku.ac.th/download/FinalReport_8.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/FinalReport_8.pdf
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หลักสูตรเรียนรู “มิติใหมแหงการเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดทำข้ึน

ภายใตโครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ”   

จุดมุงหมายสำคัญเพื่อสรางแนวคิดการเรียนรูในการเพิ่มสมรรถนะทั้งในดานทัศนคติที่มีตออาชีพการทำนา 

การปรับวิธีคิดในทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือรักษาผืนนาและสืบทอดทายาท รวมท้ังเกิดผลดีตอสุขภาวะ

และสภาพแวดลอม อีกทั้งยังใหความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการ

ดำรงชีวิตบนพ้ืนฐาน หลักการท่ีถูกตอง เพ่ือเปนชาวนามืออาชีพ การออกแบบหลักสูตรไดดำเนินการภายใต

การมีสวนรวมของชาวนา และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/_

คูมือชาวนามืออาชีพ.pdf 

 

 

 

1.7 กรอบคิดการพฒันาหลกัสูตรเรียนรู้เพื่อเพ่ิมสมรรถนะแก่ 

ลูกเกษตรกร 
“กรอบคิดการพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะแกลูกเกษตรกร” เปนการพัฒนา

หลักสูตรเรียนรูเชิงบูรณาการ 3 มิติ ครอบคลุมมิติด้านการปลูกฝังทศันคติ ในการประกอบ

อาชีพการเกษตร และวิถ ีการดำรงชีว ิต มิติด้านการปรบักระบวนทัศน์ใหกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงสูแนวทางการพัฒนาที่ยั ่งยืน และมิติด้านการให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ประกอบอาชีพ เพื่อชวยยกระดับสมรรถนะแกเกษตรกรใหไดใชทุนความรูในการประกอบอาชีพ

มากขึ้นไปพรอมกัน การปรับทัศนคติและความคิดที่จะชวยฉุดรั้งใหเกษตรกรดำรงอยูในอาชีพ

อยางย่ังยืน 

 

http://www.cai.ku.ac.th/download/_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E.pdf
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ผลลัพธจากงานวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งเปนผลจากการเรียนรูการ

จัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณจากกรณีศึกษาตาง ๆ 10 กรณีศึกษา   

เนื้อหาเนนใหเขาใจกรอบคิดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือการวางแผน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติสูเปาหมาย

แหงความสำเร็จ เขาใจความแตกตางระหวางโซอุปทานและโซคุณคา จะชวยใหผูสนใจคนควาสามารถนำไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานของสหกรณและธุรกิจฐานสังคมได 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th

/download/_SupplyCh

ainManagement_1.pdf 

 

 

 

 

 

1.8 การจดัการโซ่อปุทานอย่างบูรณาการ 
ชุดความรู  “การจัดการโซอ ุปทานแบบบูรณาการ” (Integrated Supply Chain) คือ 

ลักษณะการเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเขาสูรูปแบบความรวมมือของธุรกิจตาง ๆ ภายใตโซ

อุปทาน กอใหเกิดโครงสรางโมเดลการจัดการธุรกิจของโซอุปทานซึ่งเปนผลลัพธเชิงกลยุทธความ

รวมมือ (Cooperative Strategy) ที่สงผลตอศักยภาพการแขงขันของธุรกิจเพื่อนำผลิตภัณฑและ

บริการจากผูผลิตสู ผู บริโภค คุณคาที ่เกิดขึ ้นประกอบดวย ความรวมมือเรื ่องขอมูลขาวสาร 

ผลิตภัณฑ บริการ การเงิน และนวัตกรรม/ความรู โดยพันธมิตรธุรกิจจะดำเนินกิจกรรมตั้งแต

ระดับตนน้ำ กลางน้ำ สูปลายน้ำ ซึ่งโมเดลการบูรณาการโซอุปทานลักษณะนี้ เปนการจัดการธุรกิจ

ที่มองเปาหมายระยะยาว โดยผูนำระดับสูงของพันธมิตรธุรกิจจะตองปรับทิศทางธุรกิจจากการ

เนนเรื่องหนาที่ (Function) ในโครงสรางการบริหารจัดการมาใหความสำคัญกับกระบวนการ

ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดวยการลดตนทุน และวิเคราะหตนทุนรวม (Total Cost Analysis) 

การออกแบบกระบวนการทำงานรวมกัน (Process Engineering) และการคำนวณตนทุนจากฐาน

กิจกรรม (Activity-based Costing; ABC) เปนสำคัญ 

http://www.cai.ku.ac.th/download/_SupplyChainManagement_1.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/_SupplyChainManagement_1.pdf
http://www.cai.ku.ac.th/download/_SupplyChainManagement_1.pdf
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ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม ระยะ

ที่ 5 เนนการนำชุดความรูตามกรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม 

(VN&F Platform) ไปใชพัฒนาตัวแบบธุรกิจ  

โดยขอคนพบจากการวิจัยไดชี้ใหเห็นคุณสมบัติของการเปนธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: 

SEE) 5 ประการ 

 
 

รูปแบบ : 

เอกสารรายงานวิจัย  

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/ 

download/Mag16_articleF1.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 ธรุกิจฐานสงัคม (Social Economy Enterprises; SEE) 

ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises; SEE) คือ ตัวแบบธุรกิจที่มีคุณลักษณะ 5 

ประการ คือ การดำเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือของภาคีทั้งปจเจกบุคคลและองคกรเพื่อ

บรรลุเปาหมาย 3 มิติ มีกรอบการดำเนินงานอยางมีแบบแผนสูเปาหมายรวม มีการบริหารจัดการ

โซอุปทานในธุรกิจ มีการดำเนินธุรกิจภายใตกลไกการตลาดและไมรับเงินทุนหรือการแทรกแซง

กลไกตลาดที่เปนอุปสรรคตอการคาที่เปนธรรม  

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ระยะที่ 5 ใข

กรอบการพัฒนาระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม (VN&F Platform) เปนธงนำทางแกทีมวิจัยภายใตชุด

โครงการเพ่ือใหมองเห็นภาพใหญการจัดการความสัมพันธกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหเกิดพลังความ

รวมมืออยางเปนระบบสูวิสัยทัศนรวมท่ีกำหนด 

 

รูปแบบ : เอกสารรายงานวิจั ย  

แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th/download/Mag16_articleF1.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.10 กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาธรุกิจฐานสงัคม 
โดยใชแผนที่ยุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือที่ชี้ใหเห็นทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาธุรกิจฐาน

สังคม (SEE) ภายใตองคประกอบ 4 มิติ คือ มิติการเรียนรูและพัฒนา มิติดานกระบวนการภายใน 
มิติดานผูมีสวนเกี่ยวของ และมิติดานคุณคา/วิสัยทัศน ซึ่งจะนำไปสูคุณคา 4 ประการ 

o การเกษตรย่ังยืน และการสรางความมั่นคงทางอาหาร 
o ระบบการคาที่เปนธรรม และสรางสรรคสินคาไทยสูสากล 
o โครงสรางพื้นฐาน และระบบสนับสนุนการพัฒนา 
o คนในสังคมใสใจในสุขภาวะ ส่ิงแวดลอม และสังคมคุณภาพมีคุณธรรม 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Mag16_articleF1.pdf
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 ความรูทางดานการเงินและทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ถือเปนพื้นฐานสำคัญท่ี

จำเปนในการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อชวยใหมีการวางแผน และบริหารจัดการเงินเพื่อสรางความมั่นคง

ในอนาคต ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถนำไปใชสรางภูมิคุมกันทางการเงินแกประชาชนอีกทางเลือกหนึ่ง 

 

รูปแบบ : เอกสารประกอบการบรรยายของเวทีอบรมผูใชแรงงาน 

แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

1.11 แบบวดัสขุภาพการเงิน 
เปนเครื่องมือที่ใชชองทางสงเสริมการสราง “สุขภาพทางการเงินที่ดี” หมายถึง การมี

สภาวะทางการเงินที่เหมาะสมแกการดำรงชีวิต เพียงพอและเปนพื้นฐานสูความมั่นคงทางการเงิน 

ภายใตขอพึงปฏิบัติเพื่อสรางสุขภาพทางการเงินที่ดีอยางเปนระบบ ตั้งแตรูจักจัดสรรรายได การใช

จาย เก็บออมและลงทุน จดบันทึกรายรับ รายจาย มีเงินสำรองฉุกเฉิน มีวินัยการออก เก็บออม

สม่ำเสมอ มีเปาหมายทางการเงินทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ไมสรางหนี้ที่ไมจำเปน วางแผนปลดหนี้

ทุกอยางกอนเกษียณ หมั่นดูแลสุขภาพรางกาย ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการเงิน รูจักการปองกัน

ความเส่ียง รูจักการลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง มีชองทางรายไดมากกวา 1 ทาง และการวางแผนภาษี 

ทั้งนี้ ผูที่จะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได ตองมีทั้งความรูและทักษะทางการเงินที่ถูกตอง โดย

ใช “แบบวัดสุขภาพทางการเงิน” ในการวางแผนการเงินสูเปาหมายที่ตองการในอนาคต 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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“สหกรณ..สู ระบบการคาที่เปนธรรม” เปนบทสังเคราะหภายใตชุดโครงการวิจัย “การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”  ที่รวบรวมกรอบคิด หลักการสำคัญในการ

ยกระดับการพัฒนาการสหกรณ ถือเปนนวัตกรรมที่นำไปสูการทำงานเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง

โครงสราง ระบบการทำงาน วิธีคิด และพฤติกรรมของผูเก่ียวของท้ังองคาพยพในระบบสหกรณ  

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 สหกรณ์...สู่ระบบการค้าท่ีเป็นธรรม 
ชุดความรู “สหกรณ...สูระบบการคาที่เปนธรรม” เปนบทสังเคราะหงานวิจัยภายใตชุด

โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม อีกทั้งยังไดรวบรวมกรอบ

คิดและหลักการสำคัญในประเด็นตาง ๆ ประกอบดวย กรอบการสรางสมรรถนะผู นำการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณคา (Capacity Building Framework) กรอบการพัฒนาโซคุณคา (Value 

Chain Development Framework)  

อีกทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเชิงนวัตกรรมตัวแบบตาง ๆ ตั้งแตแบรนดเชิงคุณคาที่

เปนผลงานสรางสรรค เชน ขาวคุณธรรม ขาวเกิดบุญ ผลไมคุณภาพคิชฌกูฏ ตลาดสุขใจ ฯลฯ ไป

จนถึงนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเชิงคุณคาที่เกิดการเชื่อมโยงโซคุณคาเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มแก

ผลิตภัณฑโดยใชกลไกสหกรณ/กลุม ตลอดจนขอคนพบแนวทางการพัฒนาสหกรณ และขอเสนอ

เชิงนโยบายและสาธารณะที่นาสนใจ 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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ชุดความรูซึ่งเปนสวนหนึ่งจากชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ

การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 8” โดยไดนำไปใชประโยชนในการ Shared Vision ในที่ประชุมคณะกรรมา-         

ธิการปฏิรูปการเกษตร สภาปฏิรูปแหงชาติ : สปช. และนำไปพัฒนาตอยอดเปนขอเสนอตัวแบบธุรกิจ C3S

ภายใตภารกิจของคณะทำงานปฏิรูปการเกษตรแบบกาวหนา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : สปท. ถือ

เปนนวัตกรรมองคความรูที่สามารถนำไปใชประโยชนในเชิงนโยบายตามวัตถุประสงคของคณะผูวิจัยและ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

 

รูปแบบ : 

ไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Reform_.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 ข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร:์ การปฏิรปูการเกษตรภายใต้

กระบวนทศัน์ใหม ่
เปนชุดความรู  ที่ประกอบดวยเนื ้อหาสำคัญ 4 สวน คือ การวิเคราะหสภาพการณที่

เกี่ยวของกับภาคการเกษตรไทย ขอเสนอสำหรับกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรการปฏิรูปการเกษตร

ภายใตกระบวนทัศนใหม ขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรแบบกาวหนาดวยกลไก C3S 

และการวิเคราะหชองวางเชิงนโยบายและขอเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใต

แผนยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร 20 ป  

สำหรับยุทธศาสตรหลัก 5 ประการ คือ  สรางระบบสงเสริมสมรรถนะเกษตรกรและ

ผูเกี่ยวของ วางกระบวนทัศนใหมในการปฏิรูปการเกษตรเชิงระบบ มองความเปนองครวม วาง

กรอบโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิรูปการเกษตร วางกรอบการบูร

ณาการภารกิจหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร เพื่อลดชองวาง/ขอจำกัดและ

เอื้อตอการพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม และวางกรอบแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูป

การเกษตรไทยในแนวทางพัฒนาที่ย่ังยืน  

http://www.cai.ku.ac.th/download/Reform_.pdf
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ชุดความรูซึ่งเปนสวนหนึ่งจากชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ

การคาที่เปนธรรม ระยะที่ 8” มีสาระสำคัญที่มุงเนน “การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการ

ปฏิรูปการสหกรณสูศตวรรษท่ีสอง” 

 

รูปแบบ : 

ไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Reform_Coop.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 ข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร:์ การปฏิรปูการสหกรณ์สู่

ศตวรรษท่ีสอง 
เปนชุดความรู ที่ประกอบดวยเนื้อหาสำคัญ คือ กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณที่ผานมา 

กระบวนการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรและการขับเคล่ือนเพื่อการ

นำไปใชประโยชน บทวิเคราะหสถานการณสหกรณไทยในรอบศตวรรษที่ผานมา : ประเด็น     ทา

ทายและชองวางเชิงยุทธศาสตร ขอเสนอจากการวิจัย : กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรฯ สูศตวรรษที่ 

2 แผนยุทธศาสตรพัฒนาขบวนการสหกรณ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ขอเสนอเชิงนโยบายการ

จัดตั้งธนาคารสหกรณ และขอเสนอเชิงนโยบาย : การปดชองวางเชิงนโยบายฯ 

สำหรับขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ คือ 1) ยกระดับการมีสวนรวม

ของภาคีสหกรณเพื่อความเขมแข็งเปนปกแผน 2) ยกระดับมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑสหกรณ 3) 

พัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เอื้อตอความมั่นคงมีเสถียรภาพ และ 4) พัฒนาระบบสนับสนุนและ

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Reform_Coop.pdf
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ชุดความรูท่ีเปนผลการวิจัยจากชุดโครงการ การขับเคลื่อนพัฒนาการสหกรณและการคา

ที่เปนธรรม มาปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใชเปนหลักสูตรในการเรียนการสอนวิชา “ขบวนการ

สหกรณ” สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ถือเปนการบูรณาการองคความรูดานการสหกรณ จากผลการวิจัยและปรัชญาแนวคิดสหกรณตามหลัก

ทฤษฎี มาใชในการสรางความรูความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน 

 
 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง :  

http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือขบวนการสหกรณ.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 ขบวนการสหกรณ์ 
สาระสำคัญในเลมประกอบดวย บริบทการดำเนินงานของสหกรณ : วิสาหกิจสหกรณสราง

โลกไดดีกวา เครือขายสหกรณและความรวมมือกันระหวางสหกรณ ขบวนการสหกรณผูบริโภค 

ขบวนการสหกรณการเกษตร ขบวนการสหกรณเครดิต และนโยบายรัฐกับการสหกรณ  

เนื้อหาสาระเนนในประเด็น กรอบคิด กรอบแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ การ

เชื่อมโยงความรวมมือกันเปนขบวนการสหกรณภายใตเครือขายของสัมพันธภาพสหกรณระหวาง

ประเทศ บริบทของสหกรณและขบวนการสหกรณประเภทตาง ๆ ในฐานะที ่เปนกลไกการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามปรัชญาแนวคิดและหลักการสหกรณ นอกจากนั้นยัง

กลาวถึงกรณีศึกษาสำหรบัสหกรณที่นาสนใจในประเทศ   ตาง ๆ ตลอดจนนโยบายรัฐที่เหมาะสม

ในการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ 

 

 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf
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เปนชุดความรูท่ีจัดทำข้ึนภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและ

การคาท่ีเปนธรรม ระยะท่ี 8” ไดนำไปทดลองใชในการสงเสริมแกกลุมเปาหมายการวิจัย 

จนไดผลลัพธเปนระบบธุรกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกรรายยอยที ่ใชกลไกสถาบัน

เกษตรกร/สหกรณในการสรางระบบธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตร เพ่ือลดขอจำกัดและเพ่ิม

โอกาสในการเขาถึงแหลงปจจัยการผลิต เขาถึงตลาด ตลอดจนการสรางอำนาจตอรอง  

ถือเปนนวัตกรรมความรูท่ีนำไปใชประโยชน ผานการนำไปใชบมเพาะธุรกิจท่ีเปนกรณีศึกษา และไดผลลัพธ

เขิงประจักษ  

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือคูมือการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Valuechain.pdf 

 

 

 

 

1.16 คู่มือการพฒันาโซ่คณุค่าผลิตภณัฑ ์
เปนชุดความรูที่รูจักกันในชื่อ “The Value Chain Development” ซึ่งถอดบทเรียนมา

จากประสบการณในการสงเสริมการพัฒนาระบบธุรกิจภายใตโซคุณคาแกสหกรณ สถาบัน

เกษตรกร นำไปสูการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ไดแก สามพรานโมเดล คิชฌ

กูฎโมเดล โนนคอทุงโมเดล และธุรกิจขาว IBM สาระสำคัญในการพัฒนามีกระบวนการ 9 ขั้นตอน 

ไดแก 1) การกำหนดกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการพัฒนาโซ

คุณคา 2) การวิเคราะหสถานการณโดยใช Value Chain Analysis สำหรับกรณีศึกษาโซคุณคา

ปลานิลของกลุมเกษตรกรโพนทราย ที่มีผลลัพธสำคัญคือขอจำกัดและโอกาสทางธุรกิจ 3) การ

กำหนดแนวคิดธุรกิจ ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดที่สำคัญ ไดแก วัตถุประสงคและเปาหมายรวมใน

การดำเนินธุรกิจ 4) การกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาโซคุณคาเพื ่อการยกระดับ

มูลคาเพิ่ม 5) การกำหนดตลาดเปาหมายและกลยุทธการตลาด 6) การออกแบบระบบธุรกิจภายใต

โซคุณคา 7) การจัดทำแผนธุรกิจ 8) การดำเนินธุรกิจภายใตโซคุณคาเพื่อการบรรลุเปาหมายรวม 

และ 9) การติดตามประเมินผล และขอมูลปอนกลับ 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Valuechain.pdf
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ชุดความรูคุณภาพที่คัดสรรในวาระพิเศษของสถาบันวิชาการดานสหกรณครบรอบ 

10 ป ในปพ.ศ. 2557 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครบรอบ 72 ป สาระสำคัญ

จากบทความท่ีเคยตีพิมพใน ”วารสารฅนสหกรณ”  

นวัตกรรมองคความรูจากประสบการณดานสหกรณ ผานการคัดกรองและลำดับเนื้อหาใหอานและเขาใจ

งายเพ่ือประโยชนตอผูสนใจท่ัวไป 

 

 

รูปแบบ :  

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

1.17 27 แนวคิด สาํหรบัแนวทางสร้างสรรคส์หกรณ์สู่ศตวรรษท่ี 2 

นวัตกรรมความรูในรูปของพ็อกเก็ตบุก “27 แนวคิด สำหรับแนวทางสรางสรรคสหกรณสูศตวรรษท่ี 

2” ประกอบดวย 27 บทความ สาระสำคัญหลักแบงเปน บทความเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสหกรณ ระบบคุณคา

และการคาท่ีเปนธรรม การจัดการโซอุปทาน และกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ 

ตัวอยางบทความในเลม ไดแก รูปแบบที่เปลี่ยนไปของสหกรณ กระบวนทัศนปฐมบทของการพัฒนา

สหกรณสูการพ่ึงตนเอง บนเสนทางสูระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม การพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรโดย

ระบบสหกรณ สวนสามพรานกับรางวัลธุรกิจเพ่ือสังคมแหงเอเชีย เปนตน  
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ชุดความรูที่เนนแนวคิดพื้นฐานและวัตถุประสงคในการจัดการโซอุปทานของธุรกิจ

โดยท่ัวไป 

ถือเปนการเรียนรูการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณจากกรณีศึกษาตาง ๆ ที่จะชวยใหนิสิต นักศึกษา 

และผูสนใจ เขาใจกรอบคิด แนวทางการปฏิบัติ เพื่อการวางแผน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติสูเปาหมาย

แหงความสำเร็จ เกิดความเขาใจในความแตกตางระหวางโซอุปทานและโซคุณคา สามารถไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติในสหกรณและธุรกิจฐานสังคมอยางเหมาะสม 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/_

SupplyChainManage ment_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

1.18 การจดัการโซ่อปุทานในธรุกิจสหกรณ์ 
ชุดความรูท่ีกลาวถึงสาระสำคัญเก่ียวกับ แนวคิดพ้ืนฐานและวัตถุประสงคในการจัดการโซอุปทานของ

ธุรกิจ ท่ีชี้ใหเห็นหลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดการโซอุปทาน บทบาทการดำเนินงานของ

ธุรกิจสหกรณในฐานะเปนองคกรพ่ึงพา และรวมมือกันของประชาชน  

นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงขอมูลเชิงวิเคราะห ท่ีชี้ใหเห็นขอจำกัด และโอกาสท่ีทาทายของธุรกิจ

สหกรณ ตลอดจนกรอบคิดเชิงยุทธศาสตรสำหรับการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ มีการนำตัวแบบและ

แนวปฏิบัติท่ีดี รวมท้ังกรณีศึกษาสำหรับการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณมานำเสนอ 
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ช ุดความรู ในลักษณะหลักสูตรเรียนรู ด วยตนเองที ่จ ัดทำขึ ้นภายใตโครงการ 

“Enhancing the Capacity of Stakeholder to Improve the Tilapia Value 

Chain in Thailand” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) เพ่ือสรางแนวคิดการเรียนรูท่ีจะยกระดับขีดความสามารถแก

เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียภายใตโซคุณคาปลานิล 

ถือเปนนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวม

ของเกษตรกรภายใตโครงการฯ ผูทรงคุณวุฒิ ผูนำสถาบันเกษตรกร และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และไดนำไปทดลองใชกับกลุ มเกษตรกรที ่เลือกเปนกรณีศึกษา ซึ ่งจะเปนประโยชนตอผู สนใจนำไป

ประยุกตใชไดตอไป 

 

 
รปูแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหล่งอ้างอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

2_Self_Learning_TH.pdf 

 

 

 

 

 

1.19 คูมือการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑปลานิลสูการยกระดับมูลคาเพ่ิม 
คูมือการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑปลานิลสูการยกระดับมูลคาเพิ่ม จัดทำขึ้นเพื่อใชในการสงเสริม

เกษตรกรและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความรูและทักษะในการวิเคราะหสถานการณ การออกแบบระบบธุรกิจ

ดวยการจัดการความสัมพันธใหม ระหวางภาคีพันธมิตรธุรกิจภายใตโซคุณคาเพื่อลดชองวาง (GAPs) และเปด

โอกาส (Opportunities) ในการเขาถึงตลาดเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สาระสำคัญประกอบดวย กรอบแนวคิดและกรอบแนวทางการพัฒนาโซคุณคาผลิตภัณฑ การจัดการ

ระบบการเลี้ยงปลานิลในบอดินใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน การวางแผนทางการเงินเพื่อความคุมคาใน

การลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑสูคุณภาพมาตรฐาน และการจัดทำแผนธุรกิจสูเปาหมายความสำเร็จ 
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ชุดความรูที่รวบรวมผลงานสรางสรรคจากประสบการณความรวมมือในการทำงาน

ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคีเครือขายการวิจัยของ สกว. ในชวง

ระหวาง พ.ศ. 2550-2559 รวมทั้งนวัตกรรมความรูตัวแบบธุรกิจสหกรณทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

ถือเปนนวัตกรรมความรูท่ีสะทอนใหเห็นวิธีคิด และวิธีการทำงานของผูท่ีตระหนักในคุณคาสหกรณ และนำ

ความรูที ่เปนสหวิทยาการมาใชอยางมีแบบแผน เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ

สหกรณ เพ่ือสรางทางเลือกแกประชาชนและการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีตามอัตภาพ 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/การสรางสรรค

นวัตกรรมนำคุณคาสหกรณ.pdf 

 

 

 

1.20 การสร้างสรรคน์วตักรรมนําคณุค่าสหกรณ์ 
ชุดความรู ท ี ่รวบรวมบทความจำนวน 24 บทความของ รศ.จุฑาทิพย ภ ัทราวาท 

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งชี้ใหเห็นแนวคิด แนวปฏิบัติในการพัฒนาสหกรณและ

การพัฒนาชุมชน และมุมมองด านแนวคิดภายใต กระบวนทัศนใหมในการยกระดับขีด

ความสามารถของสหกรณ ทั้งกลยุทธการบริหารจัดการองคกร การเชื่อมโยงเครือขาย นวัตกรรม

ตัวแบบธุรกิจแนวใหมแตคงไวซึ ่งคุณคาสหกรณ และอัตลักษณของสหกรณในการพึ่งพาและ

รวมมือกัน 

ตัวอยางบทความที่นาสนใจ เชน เลาเรื่องธนาคารสหกรณในยุโรป ชวนคิด ชวนคุยเรื่อง 

“เมล็ดพันธุ แหงความหวัง” จุดเริ ่มตนของ “ภูเก็ตโมเดล” ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศบราซิลโดยใชกลไกสหกรณ การสรางเศรษฐกิจชาวนา ฯลฯ 
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ชุดความรู  “เอกสารหลักสูตร Smart Officers I” จ ัดทำขึ ้นภายในโครงการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของสหกรณ เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของ

ประเทศในการมุงสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสูการ

บรรลุดวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

ถือเปนชุดความรูท่ีมีเปาหมายสำคัญเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะแกเจาหนาท่ีสหกรณการเกษตร โดยใหผูเรียน

มีบทบาทสำคัญในการมีสวนรวมคิด วิเคราะห และคนหาวิธีแกปญหา ทั้งนี้ เพื่อใหมีศักยภาพและความ

พรอมในการเปนทรัพยากรบุคคลท่ีจะเปนกำลังสำคัญในการบริหารสหกรณการเกษตรในบริบทใหมตอไป 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

SmartOfficersI.pdf 

 

 

 

 

1.21 คุ่มือ Smart Officers I 
ชุดความรูที ่มีเนื้อหาหลักสูตรมุงเนนการสรางสมรรถนะ 3 มิติ คือ ปรับทัศนคติ ปรับ

กระบวนทัศน และเพิ่มพูนความรูทักษะที่เกี่ยวของเพื่อนำไปใชประโยชนในหนาที่ความรับผิดชอบ 

และบรรลุภารกิจของสหกรณการเกษตร 

เนื้อหาสำคัญ ประกอบดวย กระบวนทัศนสหกรณการเกษตรในบริบทโลกใหม แนวปฏิบัติ

ที่ดีของสหกรณการเกษตร การเชื่อมโยงกลยุทธสูการปฏิบัติในสหกรณ การใชฐานขอมูลเพ่ือ

เชื่อมโยงการทำงาน และการจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อยกระดับคุณคาในการทำงาน Smart 

Officers 
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ชุดความรูที ่จัดทำเปนคูมือเรียนรู เพื่อสรางศักยาพแกเกษตรกร ใหรองรับและ

สอดคลองกับบริบทและกระบวนทัศนโลกใหม ถือเปนนวัตกรรมเพื่อใหเกษตรกร

เกิดการเรียนรูและนำไปประยุกตใชไดตอไป 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

1.22 คู่มือ Smart Farmers 
ชุดความรู “คูมือ Smart Farmers” ถือเปนคูมือการเรียนรูที่มีวัตถุประสงคสำคัญ เพ่ือ

สรางศักยภาพแกเกษตรกรใน 4 มิติ คือ 1) การสรางทัศนคติ (Attitude) ในการประกอบอาชีพให

มีความภูมิใจในการเปนเกษตรกรตามคุณลักษณะของ Smart Farmers 2) การปรับกระบวนคิด 

(Mind Set Skill) ใหเขาใจในบริบทโลกใหมที่มีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม รูจักสรางแนวคิดอยาง

เปนระบบ และมีแบบแผนที่นำไปสูการจัดการความสัมพันธใหมในกิจกรรมการประกอบอาชีพ 

และการดำเนินชีวิตที่สรางคุณคา “ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน” 3) การมีทักษะการเรียนรูและ

สรางสรรคนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ในการเขาสูระบบโครงสรางเศรษฐกิจที่

มีความซับซอนและตองการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มขีดความสามารถในการสราง

มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ 4) การมีทักษะในการเขาถึงและใชสารสนเทศที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการ

ผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชน 
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คูมือการดำเนินการโครงการราน Farmer Shop มีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอคิด 

คำแนะนำแกผูประกอบการในการบริหารจัดการรานคาในรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

1.23 คู่มือการดาํเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop 
“คูมือการดำเนินงานโครงการราน Farmer Shop” มีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับความรูใน

การบริหารจัดการราน Farmer Shop ประกอบดวย การเลือกทำเลที่ตั ้ง และการสรางความ

แตกตาง การสรางบรรยากาศภายในราน เทคนิคการสั่งซื้อสินคา การกำหนดราคา เทคนิคการ

รับเขาสินคาและจัดชั้นวางการขายและใหบริการ ณ จุดแคชเชียร การจัดการสตอกสินคา การ

จัดทำเอกสารและรายงานการเงิน ตลอดจนภารกิจประจำวันของราน 

 

 

 

 



ชุดความรู้ & นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

26 
 

 

ชุดความรูจากชุดโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นท่ี

จังหวัด” ที่มีโจทยสำคัญวา จะทำอยางไรใหสมาชิกลุม/องคกรประชาชนฯ ไดมีการชวยเหลือ

เก้ีอกูลเพ่ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ทำอยางไรองคกร/หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนกลุม/องคกร

ภาคประชาชนมีการประสานความรวมมือท่ีกอใหเกิดผลดีตอภาพรวมในการพัฒนา 

กอใหเกิดโครงการวิจัยในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลำพูน เลย ขอนแกน สระบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี 

สงขลา และตรัง และสรุปผลลัพธจากการวิจัยเปนแนวทางการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร รูปแบบท่ี

เหมาะสมตามพ้ืนท่ี บทบาทของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาความรวมมือและแกไข

ปญหาความยากจนของสมาชิกกลุมตอไป 

 

รูปแบบเนื้อหา : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th 

 

 

 

 

1.24 แนวทางการพฒันาเครือข่าย/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั 

ชุดความรู “แนวทางการพัฒนาเครือขาย/กลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด เปนบท

สังเคราะหภายใตกรอบแนวคิด “การเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร” ซึ่งใชขอมูลจากงานวิจัยใน 9 

พื ้นที ่จังหวัด โดยมีจุดมุ งหมายเพื ่อนำขอสรุปของบทเรียนที ่ไดจากการวิจัย ประกอบดวย 

สถานการณการดำเนินงานของกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัดกอนเริ่มโครงการ รูปแบบ

และกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย และขอเสนอสำหรับแนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย และการ

พัฒนาเครือขายพันธมิตรในแนวทางที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนทั้งในสวนของเครือขายพันธมิตร

และองคกรที่เปนสมาชิกเครือขายฯ นำไปใชเปนขอมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการ

นำไปใชในการขยายผลตอไป 
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ชุดความรู ที ่รวบรวมผลงานเนื ่องในโอกาสพิเศษของปสากลแหงการสหกรณ 

จุดประสงคเพื่อเผยแพรใหคนในสังคมตื่นตัวและใชกลไกของสหกรณในการดำเนิน

ชีวิตรวมกันบนหลักการพ่ึงพาตนเอง 

ถือเปนนวัตกรรมความรูท่ีสะทอนใหเห็นวิธีคิด และวิธีการทำงาน แนวปฏิบัติ และตัวแบบท่ีนาสนใจสำหรับ

ผูนำสหกรณ และสหกรณท่ีนำมาปฏิบัติสูสมาชิกและชุมชนตอไป 

 
 

รูปแบบเนื้อหา : 

หนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th  

 

 

 

 

 

1.25 ทาํสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน 

เปนเอกสารเผยแพรแนวคิดที่รวบรวมบทความของผูทรงคุณวุฒิจำนวน 35 บทความ ที่ได

จากประสบการณงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ขอคนพบจากงานวิจัย ประสบการณจาก

การศึกษาดูงาน การรวมประชุมกับเวทีเสวนานานาชาติ ถายทอดผานตัวหนังสือ เพื่อใหผูนำ

สหกรณหรือผูสนใจไดนำไปพัฒนาสหกรณในการนำประโยชนสูสมาชิก ชุมชน และประเทศชาติ 

เนื้อหาที่นาใจ สิ่งทาทายของสหกรณในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน บทบาทของ

สหกรณในการขับเคลื่อนการคาที่เปนธรรม การสรางแบรนดในสินคาเกษตร แผนธุรกิจกับการ

สรางโอกาสและลดความเส่ียงสำหรับธุรกจิสหกรณ ฯลฯ 
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ชุดความรูในรูปแบบหลักสูตรเรียนรู ภายใตโครงการวิจัย “โครงการลูกชาวนาเพ่ือ

เพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ” ที่สถาบันวิชาการดานสหกรณ รวมกับ

มูลนิธิรามจิตติดำเนินการ เปนคูมือการจัดการเรียนรูสำหรับครูเพ่ือใชประกอบการ

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัย ครูพ้ืนท่ี และผูเก่ียวของ 

ถือเปนชุดความรูในการจัดการเรียนรูที่ใหความสำคัญกับผูเรียนในการมีสวนรวมคิด วิเคราะห และคนหา

วิธีการแกปญหาบนหลักการบริหารจัดการที่ดี ภายใตคำแนะนำครูพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสูการเปน “ชาวนามือ

อาชีพ” 

 

รูปแบบเนื้อหา : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือ

การเรียนรูสูการเปนชาวนามืออาชีพ.pdf 

 

 

 

1.26 คู่มือการเรียนรู้สู่การเป็นชาวนามืออาชีพ 

ชุดความรูที ่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื ่อง ขอแนะนำและแนวทางการวางแผนจัดการ

เรียนรู ตลอดจนวิธีการ เครื่องมือและอุปกรณที่จำเปนสำหรับใชเปนแนวทางการจัดฝกอบรมใน

พื้นที่ 

เนื ้อหาประกอบดวย ความเปนมาของหลักสูตร จุดมุ งหมายของการจัดการเร ียนรู 

คุณลักษณะที่พึงประสงค กลุมเปาหมาย กรอบคิดการจัดการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู 

โครงสรางการจัดการเรียนรู ภารกิจของครูพื้นที่ แบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูของครู 

รายละเอียดการจัดการเรียนรูของหนวยเรียนรู รายการสื่อเรียนรูที่แนะนำ การจัดทำโครงการ

เรียนรูที่สนใจ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการเสวนาเวทีจังหวัด 
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ชุดความรูในรูปแบบ “คูมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” (Participatory 

Action Research) เปนผลจากการเก็บเก่ียวประสบการณของผูอำนวยการสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ซึ ่งมีบทบาทสำคัญในหลายชุดโครงการวิจัยดานสหกรณ 

ภายใตการสนับสนุนของสำนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ถือเปนนวัตกรรมองคความรูที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด และนำมาใชใหเปนประโยชนตอผูสนใจ

นำไปประยุกตและปฏิบัติไดตอไป 

 

รูปแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม.pdf 

 

 

 

1.27 คู่มือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

เปนชุดความรู ที ่เนนเนื ้อหาสำคัญเกี ่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่

ผูเกี่ยวของในกระบวนการวิจัยจะตองรวมคิด รวมปฏิบัติในทุกขั้นตอน ซึ่งการวิจัยในลักษณะนี้จะ

ชวยใหนักวิจัยไดมองเห็นความเชื่อมโยงของกิจกรรมการวิจัยตั้งแตเร่ิมจนส้ินสุดโครงการ 

เนื ้อหาที่สำคัญในเลม ประกอบดวย บทนำที่ชี ้ใหเห็นสถานการณการวิจัยในปจจุบัน 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตัวอยางขอเสนอโครงการวิจัย และตัวอยางผลลัพธ

งานวิจัยที่เปนความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
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ชุดความรูในรูปแบบ “คูมือการการจัดทำแผนธุรกิจ” เปนผลจากการเก็บเกี่ยว

ประสบการณของผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งมีความมุงมั่นและ

แรงบันดาลใจตอการพัฒนา และสงเสริมใหกลุ มเปาหมายทั ้งที ่เปนเกษตรกร 

ผูประกอบการ กลุมบุคคล องคกรชุมชน และสหกรณทุกประเภทในระบบเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศ ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ถือเปนนวัตกรรมองคความรูที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิด และนำมาใชใหเปนประโยชนตอผูสนใจ

นำไปใชขับเคลื่อนภารกิจตามความเหมาะสมตอไป 

 

รูปแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

คูมือการจัดทำแผนธุรกิจ.pdf 

 

 

 

1.28 คู่มือการจดัทาํแผนธรุกิจ 

“คูมือการจัดทำแผนธุรกิจ” จัดทำขึ้นเพื่อใชในภารกิจการเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ

ชุมชนภายใตแผนงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ตองการ

พัฒนาการใหบริการของ ธ.ก.ส. ผานกลไกของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดสำหรับลูกคา

กลุมเปาหมายดีขึ้น 

สาระสำคัญประกอบดวย สวนที่ 1 บทนำที่กลาวถึงความหมาย องคประกอบ แนวคิดและ

หลักการ รวมทั้งความเสี่ยงหรือจุดอันตรายในการจัดทำแผนธุรกิจ สวนที่ 2 คำแนะนำในการ

เขียนแผนธุรกิจ ที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางการจัดทำแผนธุรกิจ ตั้งแตบทสรุปผูบริหาร 

ภาพรวมกิจการและแนวคิดธุรกิจ การวิเคราะหดานสถานการณธุรกิจ แผนการตลาด แผนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ แผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและแผนรองรับ แผนดานการเงิน 

สวนที่ 3 ตัวอยางแผนธุรกิจ 
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ชุดความรู “คูมือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ” 

จ ัดทำขึ ้นโดยสถาบันวิชาการดานสหกรณไดร ับมอบหมายจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหใชเปนคูมือสำหรับทีมที่ปรึกษาการ

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน ระหวางทีมท่ี

ปรึกษาและฝายบริหารจัดการในสหกรณตนแบบ เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการตาม

กรอบทิศทางการดำเนินงาน 

ถือเปนนวัตกรรมความรูท่ีใชประโยชนเชิงปฏิบัติการไดอยางเปนรูปธรรม เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
 

รูปแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง :  

http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการ

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธสหกรณการเกษตรสูการปฏิบัติ.pdf 

 

 

 

 

 

 

1.29 คู่มือการขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์สหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบติั 

ชุดความรูที่มีจุดเนน คือ การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใตแผนรวมของกิจการสหกรณที่

ครอบคลุมการบริหารจัดการในมิติดานการเงิน การตลาด กระบวนการภายใน และการเรียนรู ซึ่ง

จะนำไปสูการบริหารจัดการอยางบูรณาการ และการบรรลุเปาหมายแหงความสำเร็จของสหกรณ

และการสนองความตองการของสมาชิกภายใตภาวะการแขงขัน 

เนื้อหาในเลมประกอบดวย กรอบคิดที่ใชในคูมือฯ การทบทวนแผนกลยุทธสหกรณ และ

การจัดทำแผนรวมของกิจการเพื่อการขับเคล่ือนกลยุทธ 
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ชุดความรู “คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร” เปนสวนหนึ่ง

ในการดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณในระยะที ่ 3 ท่ี

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับมอบหมายจากธนาคาเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ถือเปนชุดความรูที่เปนประโยชนอยางเปนรูปธรรมตอทีมที่ปรึกษา และผูเกี่ยวของในการใชเปนกรอบ

แนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ 

 

 

 

รูปแบบ : 

ไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร.pdf 

 

 

 

 

 

1.30 คู่มือการบริหารการเปล่ียนแปลงในสหกรณ์การเกษตร 

ชุดความรู “คูมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณการเกษตร” เนนการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงในสหกรณดวยการนำวิธีการจัดทำแผนที่กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ 100 วัน มาใช

เพื่อลดขอจำกัดและกอบกูสถานการณในสหกรณอยางฉับไว 

เนื ้อหาสำคัญ ประกอบดวย 5 สวน คือ การปรับกระบวนทัศนดานการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนที่กลยุทธ การจัดทำแผนปฏิบัติการ 100 วัน สูการเปลี่ยนแปลงใน

สหกรณ การดำเนินการและการประเมินผล และภาคผนวก 
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ชุดความรู “คูมือการบริหารจัดการ Farmers’ Market” จัดทำขึ้นโดยสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ภายใตโครงการสงเสริมและสนับสนุนการรวบรวมผู ผลิต

คุณภาพ และการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร” ในรูปของแนว

ปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการ Farmers’ Market 

ถือเปนชุดความรูท่ีสหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร สามารถนำไปใชประโยชนสำหรับการประยุกตในการ

จัดตั้งและดำเนินงานตลาดเกษตรกรตามความเหมาะสม 

 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/Farmers_Market.pdf 

 

 

 

 

 

 

1.31 คู่มือการบริหารจดัการ Farmers’ Market 

ชุดความรู “คูมือการบริหาร  Farmers’ Market” สำหรับใชเปนแนวปฏิบัติในการบริหาร

จัดการ Farmers’ Market  โดยมีสาระสำคัญประกอบดวย ความหมาย รูปแบบ  สิ่งจูงใจในการ

จัดตั้งและดำเนินงาน การพิจารณาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน การประสานงานผูเกี่ยวขอองเขารวม

ใน Farmers’  Market การประชุมกลุมเปาหมาย การทำวิจัยตลาด การกำหนดตลาดธุรกิจ การ

ออกแบบและวางระบบบริหารจัดการ ตวัอยางโครงสรางการบริหารจัดการ ขอแนะนำสำหรับส่ิงที่

ควรและไมควรปฏิบัติ 
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ชุดความรู “การจัดการสหกรณออมทรัพย” สถาบันวิชาการดานสหกรณ จัดทำข้ึน

ภายใตโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณออมทรัพยท่ี

เอื้อตอการพึ่งพาตนเองและรวมมือกัน” โดยไดรับการสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

ถือเปนชุดความรูที่เกิดประโยชนในแงการเผยแพรกรอบคิดและแนวทางการบริหารจัดการสหกรณออม

ทรัพยท่ีดี ใหแกผูนำ ฝายจัดการ และผูเก่ียวของท่ีสนใจ 

 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

คูมือการจัดการหกรณออมทรัพย.pdf 

 

 

 

 

  

 

1.32 คู่มือการจดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์

ชุดความรู “คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย” ประกอบดวยสาระสำคัญ คือ ความรู

ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย การจัดการสหกรณออมทรัพย การจัดการการเงินในสหกรณออม

ทรัพย การตรวจสอบการบริหารการเงิน การควบคุมภายในสหกรณออมทรัพย และกรณีศึกษาที่

นาสนใจ 
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ชุดความรู “14 ป การสรางสรรคงานวิจัย” ภายใตชุดโครงการวิจัย การพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่เปนธรรม เปนผลจากการทำงานนับตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 

2556 โดยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ี

ไดรับรางวัลผลงานวิจัยเดน ป 2559  

ถือเปนชุดความรูที่ตกผลึกจากประสบการณการบริหารจัดการงานวิจัยที่ใชเวลามากกวาทศวรรษ ที่นำไปสู

การเปลี่ยนแปลงทั้งดานนโยบายระดับชาติและการนำไปใชประโยชนในการพัฒนาขบวนการสหกรณและ

ชุมชนท้ังในประเทศและการเชื่อมโยงเครือขายวิจัยกับขบวนการสหกรรในตางประเทศ 

 

 

รูปแบบ :  

หนังสือและไฟลหนังสือ 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/

_14_years_book.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.33 14 ปี การสร้างสรรคง์านวิจยั 

เปนเอกสารเผยแพรที่สรุปสาระสำคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการ “การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ของโครงการวิจัยกวา 150 โครงการ 

โดยใช Logical Framework เปนกรอบแนวทางในการขับเคลื ่อนแผนการวิจัยสู การบรรลุ

เปาหมายในการปฏิบัติหนาที ่กระบวนการ เพื่อนำมาซึ่งผลงานวิจัยทั้งในรูปผลผลิต ผลลัพธ และ

การสรางผลกระทบสำหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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ชุดความรูมุงเนนในการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือนำคุณคาสหกรณสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปนชุดความรูท่ีผานการทดลองกับสหกรณและชุมชนที่นำไปสูการยกระดับการพัฒนาทั้งดานกระบวนการ

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีเข็มมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

รูปแบบ : 

หนังสือ  

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/download/คูมือการ

สรางสรรคนวตักรรมนำการเปลีย่นแปลง.pdf 

 

 

 

 

 

 

1.34 การสร้างสรรคน์วตักรรมนําการเปล่ียนแปลง 

สาระสำคัญในเลม กลาวถึงนวัตกรรม ในความหมายวา คือ สิ ่งใหมที ่เกิดจากการคิด

สรางสรรค ซึ่งมีหลายรูปแบบไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรม

การตลาด ตัวแบบธุรกิจ หรือกลไกการจัดการเรียนรูที่นำไปสูการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล องคกร 

ชุมชน และสังคม 

ผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอในเลม ประกอบดวย ตัวแบบนวัตกรรมขาวคุณธรรม ตัวแบบ

นวัตกรรมเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ ตัวแบบนวัตกรรมกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และตัว

แบบธุรกิจ Farmer Shop ฯลฯ  
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สว่นที ่

2  นวตักรรมตวัแบบธรุกิจ 

ท่ีมีผลงานสร้างผลกระทบการพฒันาเศรษฐกิจ

สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

 

• ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM บ้านลาด 

• ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM ทุ่งทองย่ังยืน 
• ตัวแบบกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน: สามพรานโมเดล 

• ตัวแบบกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ: คิชฌกูฎโมเดล 

• ตลาดสุขใจ 

• ตัวแบบธุรกิจโนนคอ้ทุ่งโมเดล 

• ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

• เครือข่ายคุณคา่ข้าวคุณธรรม 

• ตัวแบบ CSA 

• ตัวแบบธุรกิจ Mondragon 

• ตัวแบบร้านสหกรณ์ญ่ีปุ่น 

• ตลาดปลา Toyosu Market 
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รูปแบบเนื้อหา : โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจฯ เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th/download/IBM_FinalReport.pdf 
 

 

 
 

ตัวแบบธุรกิจขาว IBM บานลาด เปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวนรวมใน

ระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่มีการพัฒนาโซคุณคา โดยการทำธุรกิจรวมกับภาคีเพื ่อลด

ขอจำกัดในการประกอบอาชีพ สรางโอกาสการคาที่เปนธรรมสำหรับผลิตภัณฑของเกษตรกรราย

ยอย โดยใชกระบวนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีเปาหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 ประการ ไดแก 

o ระดับเกษตรกร : มีการพัฒนาระดับสมรรถนะและปรับเปล่ียนไปสูการผลิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม (ขาว GAP) มีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

o ระดับสถาบันเกษตรกร : มีกลไกสงเสริมการเรียนรูเกษตรกร มีการพัฒนาระบบธุรกิจ

ขาวที่ใชนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน สรางอุปสงคภายใต    แบรนดขาว 

IBM ที่เปนตลาดเปาหมาย 

o ระดับผูบริโภค : มี Awareness ในการอุดหนุนขาว IBM ที่ผลิตในชุมชน 
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รูปแบบเนื้อหา : โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจฯ เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง : http://www.cai.ku.ac.th/download/IBM_FinalReport.pdf 
 

 

 
 

ตัวแบบธุรกิจขาว IBM ทุงทองยั่งยืน เปนการสงเสริมใหเกษตรกรรายยอยเขามามีสวน

รวมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกรที่มีการพัฒนาโซคุณคา โดยการทำธุรกิจรวมกับภาคีเพ่ือ

ลดขอจำกัดในการประกอบอาชีพ สรางโอกาสการคาที่เปนธรรมสำหรับผลิตภัณฑของเกษตรกร

รายยอย โดยใชกระบวนการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีเปาหมาย/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 3 ประการ ไดแก 

o ระดับเกษตรกร : มีการพัฒนาระดับสมรรถนะและปรับเปล่ียนไปสูการผลิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม (ขาวอินทรีย) มีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

o ระดับสถาบันเกษตรกร : มีกลไกสงเสริมการเรียนรูเกษตรกร มีการพัฒนาระบบธุรกจิ

ขาวที่ใชนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน สรางอุปสงคภายใต    แบรนดขาว 

IBM ที่เปนตลาดเปาหมาย 

o ระดับผูบริโภค : มี Awareness ในการอุดหนุนขาว IBM ที่ผลิตในชุมชน 
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ตัวแบบกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน:  

 

รูปแบบเนื้อหา : เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง : 

http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1565&itemid=65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนตัวแบบที่ธุรกิจเอกชนหันมาใหความรวมมือกับชุมชนในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน
ตามปณิธานรวม “ภาคีทุกคนตองเขาใจและเขาถึงเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลัก
ในการใหความรูและปญญาไปสูความกินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา” สูเปาหมายการพัฒนาเปน
สังคมเกษตรอินทรียที ่สงผลดีตอภาคธุรกิจและชุมชน เครือขายที่เกษตรกรทุกฝายตางไดรับ
ผลประโยชนที่ดีรวมกันแบบ win-win อยางแทจริง ตนแบบนี้จะมีผลสรางจินตนาการใหกับบริษัท
ในภาคธุรกิจเอกชนในการรวมมือกับชุมชน เพื่อสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน  

โดยมีมูลนิธิสังคมสุขใจเปนแมขายในการวางแผนบริหารจัดการความสัมพันธระหวางภาคี 
ทั้งในระดับตนน้ำ ไดแก เครือขายกลุมเกตรกรและภาคีเครือขายผูบริโภค ในระดับปลายน้ำ มีการ
พัฒนาศูนยเรียนรูเพื่อสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะแกผูมีสวนไดสวนเสีย และประสานงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน กลายเปนสังคมเรียนรูที่เปนตัวแบบที่ดีเปนที่รูจักกวางขวางทั้งในและ
ตางประเทศ 
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ตัวแบบกลุม่ชาวสวนผลไม้คุณภาพ:  

รูปแบบเนื้อหา: เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง:  

http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1567&itemidd=197 
 

ต ั ว แ บ บ ก ลุ ม
ชาวสวนผลไมคุณภาพ : 
คิชฌกูฏโมเดล เปนตัว
แบบธุรกิจสหกรณภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร ท ี ่ ใ ห
ความสำคัญในการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรราย
ยอย ควบคูกับการดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ โดยมี
ส ห ก ร ณ  ก า ร เ ก ษ ต ร
เขาคิชฌกูฏ จำกัด เปน
แกนกลางในการขับเคลื ่อน มุ งเนนการสรางความรวมมือระหวางเกษตรกร สหกรณ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน เปดเวทีสะทอนปญหา เกิดการรวมกลุมผูผลิตผลไมคุณภาพตามความตองการที่
แทจริงของเกษตรกร ซึ่งความโดดเดนของผลงานอยูที่ชุดความรูที่ตอบโจทยวิจัยใน 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก ผลงานเครือขายคุณคาผลไมที่ตอบโจทยสำหรับแนวทางการสรางกลไกการพัฒนา
เกษตรกรชาวสวนผลไมใหมีความยืนหยัดอยูในอาชีพไดอยางย่ังยืน ซึ่งไดทั้งในรูปชุดความรูในการ
ปลุกจิตสำนึกการทำสวนผลไมคุณภาพ การปรับวิธีคิดเกษตรกรในการรวมกลุมสรางเครือขาย
ธุรกิจ โดยใชสหกรณเปนฝายดำเนินการ และความรูเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับเกษตรกรโดย
ใชกลไกศูนยเรียนรูมีชีวิต ประเด็นที่สอง ผลงานดานแบบธุรกิจสหกรณในรูปเครือขายคุณคา ซึ่ง
เปนรูปแบบการจัดการธุรกิจผลไมของสหกรณการเกษตร ที่ไดนำเอาการจัดการโซอุปทานมาใชใน
ธุรกิจสหกรณ ซึ่งถือเปนนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจสหกรณการเกษตรที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี เปนที่
สนใจอยางกวางขวาง และอยูในความตองการของรัฐบาลในการใชยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศควบคูไปกับการลดความเหล่ือมล้ำในการเขาถึงตลาดปจจัยการผลิตและตลาด
ผลผลิตของเกษตรกรสวนผลไมอยางเปนรูปธรรม 
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รูปแบบเนื้อหา: เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง: 

http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=238&itemid=241 

 

 
 

“ตลาดสุขใจ” เปนผลลัพธภายใตโครงการวิจยักลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน หรือที่รูจัก

ในนามสามพรานโมเดล เปนรูปแบบของตลาดเกษตรกร (Farmers Market) ที่ผูคาในตลาดเปน

เกษตรกรผูผลิตโดยมีระบบบริหารจัดการที่มีระเบียบและระบบที่เปนมาตรฐานสากล ทำให

ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นวาสินคาไดมาตรฐาน Food Safety 

“ตลาดสุขใจ” ยังเปนแหลงเรียนรูที่เกษตรกรจะนำเอาขอมูลขาวสารดานการตลาดที่ได

จากผูบริโภคไปใชในการวางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสม ปจจุบันมีผูสนใจทั้งหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผูสนใจไปศึกษาดูงานกันอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ 
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ตัวแบบธุรกิจ  

 

รูปแบบเนื้อหา: เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง: 

http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1566&itemidd=43 
 

 
 

ตัวแบบธุรกิจโนนคอทุ งโมเดล หรือกลุ มเครือขายวิสาหกิจชุมชนรวมใจโนนคอทุง มีการ

ดำเนินการภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาโซคุณคาเพื ่อยกระดับมูลคาเพิ ่มของ Stanshi’s Smiling 

Curve ที่ไดนำมาประยุกตใช โดยมีทีมกลยุทธของชุดโครงการฯ เขาไปชวยสนับสนุนในการเชื่อมโยงภาคี

พันธมิตรธุรกิจภายใตโซคุณคา โดยใชกลไกของแผนธุรกิจสูการบรรลุเปาหมายรวม วิสัยทัศนรวม “มุง

สรางเครือขายคุณคา เพ่ือยกระดับมูลคาเพ่ิมขาวอินทรียอำนาจเจริญสูสากล” 

นอกจากกลุมเครอืขายวิสาหกิจชุมชนฯ จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภณัฑขาวอินทรียแก

สมาชิกแลว กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกลาวไดมีโอกาสเรียนรูในการเพ่ิมพูนทักษะดานการบริหาร

จัดการสถาบนัเกษตรกร มีความตระหนักในคุณคาของการพ่ึงพาตนเอง (Dependence) การพ่ึงพาซึ่งกัน

และกันในกลุม (Independence) และการรวมมือระหวางภาคีเครือขาย (Inter Dependence) ผลการ

ประเมินความคิดเห็นของสมาชิกชาวนาพบวา ทุกคนไดตระหนักเห็นความสำคัญของการผลิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม การพึ่งพาตนเอง และการรวมมือกันเปนกลุมเครือขายเพ่ือการเขาถึงขอมูลขาวสาร และ

การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งในปจจุบันสมาชิกของกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนขาวสัจธรรมอำนาจเจริญ มี

สมาชิกจำนวน 320 คน ท่ีสามารถวางแผนการผลิตท่ีเชื่อมโยงสูลาดเปาหมายท่ีเปนโรงแรมหาดาว บริษัท 

และเครือขายผูบริโภค กอเกิดเปน Niche Market ทำใหลดความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาและ

การกาวขามขอจำกัดจากปญหาโครงสรางไดอยางเปนรูปธรรม 
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ตัวแบบธุรกิจ  

รูปแบบเนื้อหา: เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแบบ Farmer Shop หรือ Farmer Shop Business Model เปนตัวแบบรานคาปลี

กางเลือกที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิต-ผูบริโภคภายใตสโลแกน “ไมไดหวังที่ทำไร แตอยากใหเปน

ลูกคาประจำ” ระบบบริหารจัดการครอบคลุมกิจกรรมทั้งระดับตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของ

โซอุปทานสินคาเกษตรแปรรูปตั้งแตระบบจัดหารสินคาเกษตรจากเครือขายพันธมิตรธุรกิจดาน

อุปทาน การพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนไปภายใตเงื่อนไขมาตรฐาน Farmer Shop การพัฒนา

บรรจุภัณฑ ระบบการบริหารจัดการเครือขายดานอุปทาน ระบบการบริหารจัดการรานคาปลีก 

(การจัดหา การจัดวางสินคา การกำหนดราคาสินคา การจำหนายสินคา การจัดการสินคาคงคลัง 

การบัญชีและการควบคุม การรายงานผลการดำเนินงาน) และการสรางแบรนด Farmer Shop  

กรอบแนวคิดธุรกิจ Farmer Shop จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูบริโภคสามารถ

เขาถึงสินคาจากผูผลิตโดยตรง และยังชวยสนับสนุนระบบการคาที่เปนธรรมไปพรอมกัน 

http://www.cai.ku.ac.th/farmershop/html/index.php
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เครือข่ายคุณค่า  

 

รูปแบบเนื้อหา: เนื้อหาในเว็บไซต 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=237&itemidd=240 
 

 

ขาวคุณธรรมเปนผลลัพธที่ไดจากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ที่
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดำเนินการรวมกับกลุมชาวนา ภายใตเครือขายของมูลนิธิ
ธรรมรวมใจ วัดปาสวนธรรม อำเภอนาโส จังหวัดยโสธร จำนวน 108 คน ในชวงฤดูการเพาะปลูกป 2549/2550 ใน
พื้นที่ปลูกขาว 1,130 ไร มีผลผลิตขาวเปลือกออกจำหนายทั้งสิ้น 163 ตัน  

การดำเนินการโครงการวิจัยเปนไปในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีจุดมุงหมายที่จะ
ใชชุดความรู “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ตอยอดในการแกปญหาการขายขาวของชาวนากลุมดังกลาว โดยมุงไปที่
การเชื่อมโยงภาคี/พันธมิตรภายใตหวงโซอุปทานอยางเปนกระบวนการโดยใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย
และกลุมชาวนาที่เขารวมโครงการภายใตแกนนำของพอวิจิตร บุญสูง และนายนิคม เพชรผา 

การขับเคลื่อนการวิจยัภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชาวนา ในเวลา 1 ป สามารถสรางระบบการผลิต
และการคาที่สามารถแกไขปญหาการจำหนายขาวราคาตกต่ำได โดยใช “ตราสินคาขาวคุณธรรม” ซึ่งชาวนาผูปลูก
ขาวทุกคนกำหนดเงื่อนไขที่จะถือศีลและลดอบายมุข 3 ประการ คือไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่และไมเลนการพนัน เปน
กลไกในการสรางความแตกตางในตัวสินคา 

กลไกในการสรางความแตกตางในตัวสินคา และสรางแรงจูงใจแกภาคีพันธมิตรที่จะเขามามีสวนรวมใน
ระบบการผลิตและการจำหนายขาวคุณธรรม โดยปจจุบันมูลนิธิธรรมรวมใจไดดำเนินการจดทะเบียน เครื่องหมาย
การคาขาวคุณธรรมที่สำนักงานพาณิชยจังหวัดยโสธร อาจกลาวไดวา ผลงานวิจัย “ขาวคุณธรรม” เปนตัวอยางที่ดี
สำหรับ การแกไขปญหาราคาสินคาตกต่ำโดยไมตองใหรัฐเขาไปแทรกแซง นอกจากนั้นยังกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ในหมูชาวนาที่เขารวมโครงการใหมีความรูเทาทันและรวมกันสรางระบบการผลิตและการคาขาวที่จะนำไปสูระบบ
การคาที่เปนธรรม (fairtrade) ในอนาคต นอกจากนั้นยังเปนการนำเอาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกดวย 



ชุดความรู้ & นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

46 
 

ตัวแบบ  

รูปแบบเนื้อหา: ไฟลภาพ 

แหลงอางอิง :  
http://www.cai.ku.ac.th/cai/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:-csa&catid=3-2012:-11-08-04-06-01&Itemid19 

 

 
 

โครงการ CSA หรือ Community Supported Agriculture ในความหมาย “ชุมชนให

การสนับสนุนเกษตรกร” เปนระบบที่ผูกดวยความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภค เกิดขึ้นจาก

การประชุมรวมกันในเวทีงานวิจัยระหวางสถาบันวิชาการานสหกรณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และภาคีเครือขายวิจัยภายใตการสนับสนุนของสกสว. มีจุดมุงหมายเพื่อ

กระตุนอุปสงคผูบริโภคในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหาชองทางการตลาดใหกับกลุมเกษตรกร  

นอกจากเครือขายเกษตรกรจะสามารถจำหนายสินคา วางแผนการผลิต และเพ่ิมอุปสงคใน

การผลิตแลว ยังทำใหเกษตรกรไดมาพบเจอกับผูบริโภคโดยตรง สงผลใหเกษตรกรไดรับรูขอมูลความ

ตองการของผูบริโภค สามารถคำนวณจำนวนการผลิตเพื ่อใหไดคุณภาพและปริมาณที่ผู บริโภค

ตองการ และยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการฝกใหเกษตรกรสามารถเปนผูประกอบการ สามารถวาง

แผนการผลิต การขนสง การตั้งราคา การจัดเก็บ การจัดวางสินคา และบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
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ตัวแบบธุรกิจ  

รูปแบบเนื้อหา: ไฟลบทความ 

แหลงอางอิง: http://www.dstats.net/download/http://www.cai.ku.ac.th/article/0104jtp.pdf 

 

 

 

ที่หยิบยกเอากลุมธุรกิจมอนเดรกอนที่อยูตอนเหนือของประเทศสเปนมากลาวถึงในฐานะ

ที่เปนสหกรณคนงาน (Worker Co-ops) และไดปรับโครงสรางมาใชตัวแบบธุรกิจมอนเดรกอน 

(Mondragon) ในรูปของกลุมสหกรณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสหกรณและการ

ดำรงอยูของสมาชิก มอนเดรกอนคอรเปอเรชั่น ประกอบดวย สหกรณที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย 

ไดแก สหกรณ ซูเปอรมารเก็ต สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ฯลฯ มี

พนักงาน 42,444 คน สมาชิก 19,079 คน  

กลุมธุรกิจมอนเดรกอนไดใชแนวทางการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตนดวยการปรับโครงการ

สรางการดำเนินงานแบบใหมที่นักวิชาการเรียกวา “กระบวนการลูกผสมของสหกรณ” ซึ่งได

นำไปสูปรากฏการณใหมที่พนักงานบริษัทมีสวนรวมเปนเจาของ และใชกลยุทธการบริหารแบบ

หลากหลายถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการดำรงอยูของสหกรณเพื่อประโยชน

ของสมาชิก เพราะไมเพียงแตสามารถรักษาอาชีพของสมาชิกเดิมเทานั้น แตยังสามารถสรางอาชีพ

ใหมใหแกแรงงานในประชาคมทองถิ่นนั้น ๆ อีกดวย 

http://www.dstats.net/download/http:/www.cai.ku.ac.th/article/0104jtp.pdf
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ตัวแบบ  

รูปแบบเนื้อหา: ไฟลวิดีโอ 

แหลงอางอิง: http://www.youtube.com/watch?v=4555KYjcuDc 

 

 

ราน KOME House เปน 1 ใน 15 ราน JA ในจังหวัดกิฟุ ที่เปดขายสินคาที่มาจากทองถิ่น

ในจังหวัดกิฟุ และมาจากทั่วประเทศเพื่อมาจำหนายใหกับผูบริโภคในชุมชน มีสมาชิกเปนกลุม

เกษตรกรที่ลงทะเบียนกับราน 50 ราย และมีผูบริโภคที่มาใชบริการเปนประจำทุกวัน วันละ 150 

ราย รานจะเนนไปที่การจำหนายขาวสารที่มาจากเมืองตาง ๆ ซึ่งขาวแตละเมืองจะมีลักษณะ

จำเพาะแตกตางกัน อีกทั้งยังมีราคาที่แตกตางกันแตไมมากนัก การจำหนายขาวของรานโคเมะเฮาส

จะมีตารางแจงแกผู บริโภควา จะมีขาวชนิดใดจากแหลงใดเขามาจำหนายในรานวันไหนบาง 

ผูบริโภคสามารถเลือกวันที่จะเขามาซื้อไดเอง พนักงานจะบรรจุขาวตามปริมาณการส่ังซื้อของลูกคา

ในถุงกระดาษดวยเคร่ืองบรรจุ นอกจากขาวแลวทางรานโคเมะเฮาสมีของสดทั้งที่เปนผัก ผลไมตาม

ฤดูกาลที่มีราคาไมสูงเทาชวงที ่มีหิมะตก ซึ ่งผักจะมีราคาสูงมากและผลผลิตจะมีจำนวนนอย 

นอกจากนี้ ยังมีเนื้อสัตว อาหารทะเล ไดแก ปลานานาชนิด ปลาหมึก กุง และผลิตภัณฑแปรรูป 

รานโคเมะเฮาส เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 8.30-17.00 น. ทั้งนี้ผูบริโภคสามารถซื้อ

โดยตรงจากผูผลิตในชวงเวลา 8.00-8.30 น. นี่เปนรูปแบบการปรับตัวของรานสหกรณญี่ปุ นที่

สรางโอกาสการเขาถึงผูบริโภคและเปดโอกาสการตลาดแกสินคาเกษตรกรที่นาสนใจ 

http://www.youtube.com/watch?v=4555KYjcuDc
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ตลาดปลา  

รูปแบบเนื้อหา: ไฟลบทความ 

แหลงอางอิง: http://www.cai.ku.ac.th/download/ToyosuMarket.pdf 
 

 

ตลาดปลาโทโยสึ (Toyosu Market) ตลาดคาสงปลาและอาหารทะเลที่ใหญท่ีสุดในโลก กลาง
มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market) ตั้งอยูในยานโทโยสึ เขตโคโต 
ดวยพื้นที่กวา 407,000 ตารางเมตร งบลงทุนสรางกวา 150,000 ลานบาท หรือที่รูจักในนามตลาด
ปลาสึกิจิเดิม (Tsukiji Market) 

ตลาดโทโยสึ แบงเปน 3 อาคารหลัก คือ 1) Fish Wholesale Market Building : เปนตึกที่มี
การประมูลปลาทูนา รวมถึงรานอหารทะเลสด ๆ เปนจุดหมายหลักของการทองเที่ยว ไฮไลทหลักจะอยู
ที่ “Hall ประมูลปลาทูนาขนาดยักษ” บริเวณหนาหองชมการประมูลปลาทูนา จัดพื้นที่ใหความรูผาน
นิทรรศการขนาดยอมใหขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบมีภาษาอังกฤษอธิบาย 2) Fish Intermediate 
Wholesale Market Building : เปนตึกที่มีการซื้อขายอาหารทะเลสำหรับผูประกอบธุรกิจ และยังมี
รานคา รานอาหาร รานซูชิตาง ๆ ชื่อดังมากถึง 22 ราน หนึ่งในนั้นคือ ซูชิได (Sushidai) 3) Fruit and 
Vegetable Market Building : เปนอาคารที่มีการประมูลผักและผลไมสดจากทั้งในและนอกประเทศ 

สิ่งที่นาสนใจเรียนรูมากกวาการเปนตลาดคาสงอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในโลกก็คือ ความทา
ทายในการเปลี่ยนแปลงจากตลาดปลาสึกิจิอันมีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวที่จำเปนตองปดตัวลงเมื่อ 11 
ตุลาคม 2561 หลังจากเปดทำการมากวา 83 ป ดวยเหตุผลของความเปนเมืองและความตองการใช
ประโยชนอื่นมาแทนที่....จึงควรตองติดตามขอมูลเพ่ิมเติม!!! 

http://www.cai.ku.ac.th/download/ToyosuMarket.pdf
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สว่นที ่

 

3  ส่ือสร้างสรรค ์

• ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ชุดโครงการการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าท่ีเปน็ธรรม  

• The Researchers 

• จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา 

• Smart Farmers 

• เครือข่ายคุณคา่ 

• ยกระดับสหกรณ์สู่อาเซียน 

• ตลาดสุขใจ 

• สามพรานโมเดล 

• การผลักดันงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

• แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 

• กินอยู่อย่างพอดีวิถคีวามพอเพียง 

• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

• รายการชวนคิด ชวนคุยสื่อออนไลน ์

• ตัวแบบธุรกิจข้าว IBM 

• สหกรณ์คุณคา่แห่งคน 
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ชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม  

เนื้อหาของวีดีทัศนเปนการนำเสนอใหเห็นกรอบแนวคิดและ

วิธีการการเชื่อมโยงบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสรางสรรค

นวัตกรรมภายใตกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม โดยใชเวลากวา 16 ป ครอบคลุมพื้นที่กวา 45 จังหวัด 

และเครือขายนักวิจัย นักพัฒนา ที ่มารวมมือกันใชคุณคา

สหกรณในการพัฒนาตัวแบบธุรกิจแนวใหมที่ใสโอกาสการคา

ที่เปนธรรม นำมาซึ่งการแกปญหาที่สามารถกาวขามขอจำกัด

อยางทาทาย!!! 

แหลงอางอิง : www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
 

 

 

 

เปนการนำเสนอถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจของนักวิจัยที่

ข ับเคลื ่อนภารกิจในฐานะผู ประสานงานวิจัย ภายใตชุด

โครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่

เปนธรรม” ของ สกสว. ในหวงเวลากวา 16 ปที ่ไดสราง

กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายนักวิจัย สกสว. ที่มีตัวอยางผลงานสำคัญๆ และเคล็ด

ลับความสำเร็จตางๆ 

แหลงอางอิง : www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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จาก สู่

 
 

ผลการว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  “จาก

ส ห ก ร ณ  ส ู  ท ฤ ษ ฎ ี ใ ห ม

ผลงานว ิ จ ั ยตามศาสตร

พระราชา” ผลการวิจัยเอง 

“จากสหกรณสู ทฤษฎีใหม

ผลงานว ิ จ ั ยตามศาสตร

พระราชา”  สาระสำคัญ

ช ี ้ ใ ห  เ ห ็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ขับเคลื่อนการวิจัยที่ไดนอม

นำเอาสหกรณ ทฤษฎีใหม 

และศาสตร พระราชามา

ประยุกตใชใหเกิดผลลัพธในการแกปญหาแกเกษตรกรและชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
 

แหลงอางอิง : www.youtube.com/watch?v=e9Xwr_yGO3E 
 

 

 

นำเสนอสาระการเรียนรูที่เปนสหวิทยาการที่

นำมาใชในการสรางสมรรถนะแกเกษตรกรสูการเปน 

Smart Farmer เพื่อสามารถธำรงรักษาอาชีพไดอยาง

ย่ังยืน 

แหลงอางอิง : www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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กระบวนการสรางเครือขาย เปนนวัตกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนที ่ได ผสมผสานเอาเร ื ่องคุณคาสหกรณ 

(อุดมการณ) เชื่อมรอยสูคน ผานองคกร สรางเครือขายดวย

กระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก (เชิง    กลยุทธ) ที่จะ

ก อให  เก ิดการบ ูรณาการความร วมม ือในแนวราบ 

(Horizontal Integration) ที่มีกลไกความเชื่อมโยงและจัด

ระเบียบความสัมพันธอยางเหมาะสมบนความสมัครใจ โดย

ตางฝายตางวางแผนและทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ 

สัมมนาการ สวัสดิการ ซึ่งเปนเรื่องการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งกอใหเกิด

ความสุขรวมกันอยางย่ังยืน 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 

 

 

 

นำเสนอแนวทางเชิงย ุทธศาสตรการขับเคลื ่อน

ขบวนการสหกรณในหวงเวลาเปดเสรีอาเซียน (AEC) 

ซึ่งตองมีปจจัย 3 สวน คือ คนคุณภาพ สินคาคุณภาพ 

และ เค ร ื อ ข  า ยค ุณภ าพ  ส ู  ก า รยกระด ั บ ขี ด

ความสามารถในการแข  งข ันของสหกรณ   ซึ่ ง

จำเป นต องม ีการเชื ่อมโยงเคร ือขายธุรก ิจ เพ่ือ

ยกระดับคุณคาและมูลคาเพิ่มในการกาวขามขอจำกัด

ที่มาจากตลาดการแขงขันในปจจุบัน 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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นำเสนอเรื่องราวของตลาดสุขใจที่ทำหนาที่

เปนทั้งตลาดที่บริการสินคาอาหารอินทรียที่ผูผลิตมา

เปนผู คาในตลาดเสนอขายสินคาแกผู บริโภคดวย

ตนเองและเรื่องราวความเปนมาตลอดจนระบบการ

จัดการความสัมพันธระหวางผู ม ีส วนไดส วนเสีย 

ภายใตแนวคิด “การคาที่เปนธรรม” จนสามารถนำ

คุณคาสูเกษตรกร – ผูบริโภคไดอยางเปนธรรม 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอเรื่องราวความเปนมาของสามพรานโมเดลที่

ชี ้ใหเห็นผลลัพธของความรวมมือรวมใจของคนใน

ชุมชนและผูประกอบการ ที ่เห็นคุณคาของเกษตร

อินทรียที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวิตความ

เปนอยูในชุมชนจนเกิดเปนตัวแบบธุรกิจชุมชน ชื่อวา 

“สามพรานโมเดล” 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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การผลักดันงานวิจัยสู่  
 

นำเสนอสาระสำคัญในเวทีเสวนาที่มีผูทรงคุณวุฒิที่

มีประสบการณการผลักดันผลงานวิจัยไปใชในเชิงนโยบาย

ทั้งระดับชาติ นานาชาติ และชุมชน ซึ่งตองใชทั้งความรู 

ประสบการณ และเครือขาย เพื่อผลักดันใหงานวิจัยไมขึ้น

หิ้ง แตกลับใชเปนประโยชนอยางนาสนใจ 

 

แหลงอางอิง: http://prp.trf.or.th/trf-forum/trf-forum-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอแนวคิดและแนวทางเชิงยุทธศาสตรการ

พัฒนาขบวนการ ที่ไดนำผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการ 

“การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน

ธรรม” ไปออกแบบภายใตยุทธศาสตรกระบวนการมีสวน

รวมและนำไปใชเปนแผนแมบทการพัฒนาการสหกรณใน

หวงเวลา 2550 – 2554 ที่ไดสรางการเปลี่ยนแปลงใน

ขบวนการสหกรณไทยทั้งเชิงโครงสรางและนวัตกรรม 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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การเผยแพรประสบการณงานวิจัยภายใตการสนับสนุนของ สกสว. ในเวที “กินอยูอยาง

พอดี วิถีพอเพียง” ผาน ThaiPBS จากกรณีตัวอยางตัวแบบงานวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ที่ประสบ

ความสำเร็จ อาทิ สามพรานโมเดล คิชกูฏโมเดล ซึ่งเคยประสบปญหาเร่ืองราคาผลผลิตตกต่ำ กลุม

เกษตรกรไดเขามาขอคำปรึกษา

ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ใหองคความรูและแนะแนวทาง

ในการยกระดับ คือ ยกระดับ

สมรรถนะ ยกขีดความสามารถ

ของสหกรณ และการสรางภาคี

เครือขายจุดเดนในการพัฒนา 

คือ การสรางแบรนดเพื่อกระตุน

อุปสงคผูบริโภค สรางแนวคิดให

ผู บริโภครับทราบถึงแบรนดที่

สามารถชวยเหลือเกษตรกรไดโดยตรง 

แหลงอางอิง: www.youtube.com/watch?v=nezwPuGzUQI 
 

 

 

 

เปนการนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ภายใต TRP4 ของ สกสว. ซึ่งใหความสำคัญกับการพัฒนาที่

เกิดจากการมีสวนรวมคิด วิเคราะห กำหนดเปาหมายบนฐาน

การพึ่งพาตนเองที่มีการใชนวัตกรรม มุงลดความเหลื่อมล้ำ

และขจัดความยากจนตลอดจนเชื่อมโยงสูสากล 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI.html 
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เปนพื้นที่เรียนรูผานสื่อออนไลนทั้งเว็บไซตและกลุม

ไลนเครือขายนักวิจัย สกสว. ที ่เนนการนำเสนอเรื ่องราวใน

ประเด็นที่กำลังเปนที่สนใจในปจจุบัน นำเสนอในรูปของไฟล

วิดีโอดวยภาษาที่เรียบงาย สั้น กระชับความยาวประมาณ 3-5 

นาที เพื่อเพิ่มความสนใจใหกับผูชม ปจจุบันมีวิดีโอใหเลือกชม

ทั้งหมด 59 เร่ือง 

แหลงอางอิง: www.cai.ku.ac.th/uTube/about/CAI_Channel.html 

 

เสนอเรื่องราวและกระบวนการวิจัยการพัฒนาตัว

แบบธุรกิจขาว IBM กรณีของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย

ทุงทองยั่งยืนและสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ที่มี

จุดมุงหมายในการแกปญหาชาวนาอยางเปนองครวมที่จะ

นำไปสู การแกปญหาความผันผวนของราคาขาว โดยใช

นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจภายใตโซคุณคาขาว  

แหลงอางอิง: www.youtube.com/watch?v=reb6x7ZxURo 

 

 

นำเสนอกรอบแนวคิดและแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจ 

– สังคม บนหลักการสหกรณที ่ใหความสำคัญกับ “คน” 

มากกวา “ธุรกิจ” โดยนำผลการวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

มานำเสนอใหเห็นวิถีแหงการพัฒนาที่ใหความสำคัญกับ 

“คุณคาแหงคน” 

แหลงอางอิง: www.youtube.com/watch?v=sBWUOBNN078 
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