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สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต
จุฑาทิพย ภัทราวาท*
บทความที่เขียนขึ้นนี้ไดใชขอมูลจากโครงการจัดทําวรรณกรรมปริทัศนงาน
วิจยั และวิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทย พ.ศ. 2533-2543 ซึ่งไดรับการสนับสนุนเงินทุน
จาก สกว. และเพิ่งดําเนินการเสร็จเมื่อ เดือนเมษายน 2544 ที่ผานมา จุดมุงหมายสําคัญของบท
ความนีเ้ พือ่ ชีใ้ หเห็นสถานการณในการทําวิจัยดานสหกรณที่ผานมา วามุงเนนไปในทิศทางใดบาง
มีประเด็นสําคัญอะไรที่สามารถนําไปใชในการพัฒนางานสหกรณ
ตลอดจนการพิจารณาถึง
ประเด็นสําคัญของการวิจัยสวนที่ยังขาด เพื่อชี้ใหเห็นถึงแนวทางการวิจัยที่ควรดําเนินการตอไป
ในอนาคต

สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมา
แหลงวิจัย
การวิจยั ดานการสหกรณที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะหมายถึง รายงานวิจัยและ
วิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นโดยนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งจากการรวบรวมงาน
วิจยั และวิทยานิพนธที่ไดจัดทําขึ้นระหวาง พ.ศ. 2533-2543 เพื่อจัดทําวรรณกรรมปริทัศนพบวา มี
จํานวนทั้งสิ้น 547 รายการ โดยหนวยงานที่จัดทํางานวิจัยมากที่สุด ไดแก กรมสงเสริม สหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รองลงไปไดแก ภาควิชาสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ฯลฯ สวน
มหาวิทยาลัยที่ผลิตวิทยานิพนธที่สําคัญ ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองลงไป ไดแก
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ฯลฯ (ตารางที่1)

*รองศาสตราจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1 รายชือ่ หนวยงานที่จัดทํางานวิจัยและสถาบันการศึกษาที่จัดทําวิทยานิพนธดาน
สหกรณระหวางป 2533-2543
รายชื่อหนวยงาน

รายชื่อมหาวิทยาลัย

กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ภาควิชาสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.
ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฯลฯ

ประเภทของงานวิจัย
ในบรรดาผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด ร วบรวมและนํ ามาจั ด ทํ าวรรณกรรมปริ ทั ศ น
จํานวนทั้งสิ้น 547 รายการนั้น ประกอบดวยงานวิจัยจํานวน 298 รายการ และวิทยานิพนธจํานวน
249 รายการ หากพิจารณาตามจุดมุงหมายของการทําวิจัยแลวพบวา งานวิจัยสวนใหญรอยละ 72
เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึง่ มักจะเปนการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและ
ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ การศึกษาการดําเนินงานของสหกรณ หรือโครงการตาง ๆ ที่รัฐ
ใหการสนับสนุนกิจการสหกรณ รองลงไปงานวิจัยรอยละ 24 เปนงานวิจัยเชิงวิเคราะห (analytical
research) ซึง่ มักจะเปนการวิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผลกันของตัวแปรตาง ๆ โดยใชทฤษฎี
และเครือ่ งมือทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะห งานวิจัยสวนที่เหลืออีกรอยละ 4 เปนงานวิจัย
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เพื่อคนหาขอมูลเบื้องตน (exploratory research) ตัวอยางเชน การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคมของสมาชิกสหกรณเปนตน (ดูรายละเอียด รูปที่ 2.2)

วิทยานิพนธ
(Thesis)
46%

งานวิจัย
(Research)
54%

รูปที่ 2.1 สัดสวนวิทยานิพนธและงานวิจัยที่นํามาจัดทําวรรณกรรมปริทัศน
งานวิ จั ย เชิ ง วิ เ คราะห
(analytical research)
24%
งานวิ จั ย เพื่ อ ค น หา
ข อ มู ล เบื้ อ งต น
(exploratory
research)
4%

งานวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research)
72%

รูปที่ 2.2 สัดสวนของงานวิจัยดานสหกรณที่จัดทําระหวางป 2533 – 2543 จําแนก
ตามจุดมุงหมายในการวิจัย
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สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมา
งานวิจยั /วิทยานิพนธดานสหกรณสวนใหญที่ดําเนินการในระหวางป 2533-2543 มัก
จะมุง เนนไปที่การศึกษากรณีศึกษาในสหกรณประเภทตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะวิเคราะห
ประเด็นปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ และเสนอแนะมาตรการในการแกปญหา
และพัฒนาสหกรณ ซึ่งประเด็นของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ สหกรณที่คนพบมักจะ
คลายคลึงกัน ที่สําคัญ ไดแก การขาดแคลนทุนดําเนินงานและวัสดุอุปกรณ ทําเลที่ตั้งสหกรณไม
เหมาะสม การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ คณะ
กรรมการดําเนินการไมมศี กั ยภาพและความพรอม ฝายจัดการขาดความรูและทักษะในการดําเนิน
ธุรกิจ เปนตน สวนประเด็นสําหรับขอเสนอแนะในการแกปญหาและพัฒนาสหกรณนั้นสวนใหญ
ก็คงเปนไปในทํานองเดียวกัน นั่นก็คือการขอการสนับสนุนจากรัฐ เชน เงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่า
การแกไขกฎหมายสหกรณ เพื่อเปดโอกาสหรือใหสหกรณไดรับขอยกเวนตาง ๆ ตลอดจนการให
การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู และหลักวิธีการสหกรณแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
ผลงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น และทัศนคติของสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการสหกรณที่มีตอการดําเนินงานสหกรณ หรือโครงการความชวยเหลือ
ตาง ๆ เกือบทั้งหมดก็จะมุงไปในทิศทางเดียวกันวารัฐควรเขามาใหการสนับสนุนชวยเหลือ สวน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการติดตามประเมินผลโครงการความชวยเหลือตางๆ
ที่รัฐใหการ
สนับสนุนสมาชิกสหกรณตามนโยบายของรัฐ ก็พบวา ไมคอยประสบความสําเร็จตามจุดหมาย
เทาทีค่ วร สาเหตุสําคัญมักจะมาจากโครงการสวนใหญเปนนโยบายจากบนลงลาง ซึ่งสมาชิก
สหกรณทไี่ ดรับการสนับสนุนมักไมมีความเขาใจรายละเอียดของโครงการอยางแทจริง เมื่อไดรับ
การสนับสนุนจึงไมสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม จึงทําใหนโยบายสนับสนุนจากรัฐ
ไมไดผลตามที่ควรจะเปน ปญหาที่ตามมาก็คือ นอกจากโครงการจะลมเหลวแลว สมาชิก
สหกรณยังตองแบกรับภาระหนี้สินตอไปอยางที่ไมควรจะเปน
ในสวนของการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยูของสมาชิก
สหกรณ การวิจัยจะเปนไปในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของ
สมาชิกสหกรณกับผูที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณที่มีสภาวะแวดลอมใกลเคียงกัน หรืออาจเปนการ
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณกอนและหลังเขาไปมีสวนรวมในโครงการ
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สนับสนุนจากรัฐรูปแบบตาง ๆ ผลการศึกษามักจะชี้ใหเห็นวาสมาชิกสหกรณมีภาวะเศรษฐกิจ
สังคม และชีวิตความเปนอยูดีกวา ผูที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณ เชนเดียวกับสมาชิกสหกรณที่เขา
รวมโครงการสนับสนุนจากรัฐ ก็มักจะมีสภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามในการ
ศึกษาดานการผลิตของสมาชิกสหกรณสวนใหญมักพบวาสมาชิกสหกรณยังคงใชปจจัยการผลิตใน
ระดับทีไ่ มเหมาะสม โดยจะยังอยูในชวงการผลิตที่มีการใชปจจัยการผลิตนอยกวาที่ควรจะเปน
อันมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดแคลนเงินทุน และขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และผลงานวิจัยหลายเรื่องก็ชี้ใหเห็นวาสหกรณการเกษตรยังไมมีการวางแผนเรื่องการใหสินเชื่อ
อยางเหมาะสมแกเกษตรกร สวนใหญแผนการใหสินเชื่อยังคงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรที่จะกําหนดวงเงินกูแกสหกรณการเกษตรเหมือนเชนเดิม นอก
จากนัน้ ยังพบวา
สหกรณการเกษตรสวนใหญยังไมมีการดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค
(multipurpose) อยางแทจริง โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจสงเสริมการเกษตร ซึ่งเปนสิ่งที่จะชวย
พัฒนาการประกอบอาชีพแกสมาชิกใหมีผลผลิตสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งจะนําไป
สูก ารจําหนายใหไดราคายุติธรรม และชวยยกระดับความเปนอยูของสมาชิกสหกรณ ตามความมุง
หมายในการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรไดอยางแทจริง
ในสวนของงานวิจัยที่จัดทําโดยกรมสงเสริมสหกรณ ในระยะหลัง ๆ ไดมีการศึกษา
วิจยั เพือ่ ใหไดขอมูลขาวสารที่จะนําไปพัฒนาโครงการสงเสริมของกรม ตลอดจนการนําไปสูการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณมากขึ้น ผลงานวิจัยที่นาสนใจมีหลาย
รายการ ดังตัวอยางเชน
- การศึกษาสภาพตลาดของสหกรณเฉพาะกิจ กระเทียม หอมแดง และ
หอมหัวใหญ
- ผลกระทบการตลาดของสหกรณภายใตองคกรการคาโลก (WTO)
- วิเคราะหระบบการผลิตและการตลาดผักอนามัยปลอดสารพิษ
- การศึกษาภาวะการผลิต และการแทรกแซงราคามะนาวโดยผาน สหกรณ
ในจังหวัดเพชรบุรี
- แนวทางการสงเสริมธุรกิจสงออกผลิตผลเกษตรของสหกรณ เปนตน
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ผลงานวิจัยที่ยกตัวอยางเหลานี้นับไดวาเปนงานวิจัยที่จะเปนประโยชนสําหรับนําไป
ใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจดานการตลาดของสหกรณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผน
การประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายสหกรณมีจํานวนไมมากนัก แตก็นับวาเปนประโยชนใน
การนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานของสหกรณและการปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหมีความ
เหมาะสมตอไปในอนาคต ซึ่งงานวิจัยเหลานี้ ไดแก
- ปญหา พ.ร.บ. สหกรณ 2511 และที่แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
- แนวทางการใชกฎหมายเพื่อการบริหาร จัดการสหกรณ
- แนวทางปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ าเนิ น การของ
สหกรณ
- ปญหาทางกฎหมายวาดวยสหกรณในการดําเนินธุรกิจของกลุมเกษตรกร
ในประเทศไทย เปนตน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาองคกรกลางก็พบวามีอยูเปนจํานวนนอย และสวน
ใหญเกิดจากการวิจัยที่องคกรกลางเปนผูใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยเอง และมักพบวาไม
คอยไดนาไปใช
ํ
ประโยชนในทางปฏิบัติเทาที่ควร จึงทําใหงานวิจัยมิไดถูกนําไปใชประโยชนอยาง
ทีค่ วรจะเปน จึงอาจเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให องคกรกลางของขบวนการ สหกรณใน
ประเทศไทย สวนใหญยังไมสามารถมีบทบาทและสนองความตองการแกสมาชิกไดเทาที่ควร
สถานการณการวิจัยที่กลาวมาขางตนมีประเด็นที่เปนขอสังเกต ดังตอไปนี้
1) นักวิจยั ยังคงยึดติดอยูกับแนวคิดที่ปลูกฝงมาแตเดิมวา “สหกรณยังคงตองพึ่งพา
การสนับสนุนจากรัฐ” โดยจะสังเกตไดวา มาตรการและขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปญหา
อุปสรรค และการพัฒนาสหกรณจะตองเปนความรับผิดชอบของรัฐ ไมวาจะเปนเรื่อง เงินทุน
บุคลากร การใหการฝกอบรม การบริหารจัดการ ประเด็นที่นาคิดก็คือ ไมวานักวิจัยจะเปน นิสิต
นักศึกษา นักวิชาการ หรือแมแตเจาหนาที่ของรัฐที่ทําการวิจัย ตางก็มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในเรื่องการพึ่งพาการสนับสนุนของรัฐ มีนักวิจัยจํานวนนอยที่เสนอแนะให สหกรณ ยึด
มัน่ บนหลักการพึ่งพาตนเอง
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2) การวิจยั ทีผ่ านมาเปนการดําเนินการที่ไมมีกรอบทิศทางอยูในลักษณะตางคนตางทํา
ตางคนตางคิด และมักจะเปนการวิจัยในเรื่องของอดีตและปจจุบัน โดยไมไดมองถึงสถานการณ
ในอนาคตในภาพรวม ดังนั้นผลงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญ จึงไมสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางจริงจัง
3) กรอบแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ ตามปรัชญาและอุดมการณสหกรณนั้น การ
พัฒนาควรจะเปนไปในรูปของการพัฒนาขบวนการสหกรณ ซึง่ จําเปนจะตองมีการดําเนินการใน
ลักษณะของชุดโครงการวิจัย ที่สามารถครอบคลุมประเด็นปญหา และบรรดาผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับขบวนการสหกรณทั้งหมด เพื่อนําไปสูการสังเคราะห ใหเห็นทิศทางการพัฒนาหรือการปฏิรูป
ขบวนการสหกรณเพื่อการบรรลุเปาหมายในที่สุด
4) ผลงานวิจยั หลายเรื่อง ชี้ใหเห็นวาวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณของบุคคลที่เกี่ยว
ของ ไมวาจะเปนสมาชิกสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ฝายจัดการสหกรณ ตลอด
จนเจาหนาที่ของรัฐที่สนับสนุนงานสหกรณและองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ยังไมเปนไปในทิศ
ทางทีถ่ กู ตองเหมาะสม จึงเปนสิ่งเรงดวนที่จะตองคิดคนหามาตรการที่มีความเปนไปไดอยางเปน
รูปธรรมที่จะพัฒนาวิสัยทัศนแกบุคคลตาง ๆ เหลานั้น
5) การสหกรณไทยไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยมานานกวา 8 ทศวรรษแลว แตยังคง
พบวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ ยังคงเหมือนเดิม ไดแก การขาดการมีสวน
รวมของสมาชิก การขาดทุนดําเนินงาน และวัสดุอุปกรณ การขาดความรูและทักษะในการ
บริหารจัดการ/การดําเนินธุรกิจ การขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการวางแผน การดําเนิน
งานสหกรณ สิ่งตาง ๆ เหลานี้จําเปนตองเรงแกไขโดยจะตอง เกิดจากการรวมมือของทุกฝาย
โดยเริ่มตนจากการรวมกันคิดเพือ่ สรางเครือขายความรวมมือ และพัฒนาไปสูการดําเนินการอยาง
เปนระบบเพื่อสรางกลไกการพัฒนาขบวนการสหกรณบนอุดมการณ หลักและวิธีการ สหกรณ
แนวทางการวิจัยที่ควรดําเนินการ
สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นวา ผลงานวิจัยที่ผานมา
สวนใหญมุงเนนไปที่การคนหาวิธีการ/มาตรการที่จะนําไปใชแกปญหาและพัฒนาสหกรณที่เลือก
ขึน้ มาเปนกรณีศึกษา และก็ยังคงพบวาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณขั้นปฐมสวน
ใหญ ไดแก การขาดแคลนทุนดําเนินงาน การขาดการมีสวนรวมจากสมาชิก การขาดศักยภาพ
และความพรอมของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการสหกรณ การขาดทักษะและประสบ
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การณในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ ทําเลที่ตั้งสหกรณไมดี ปญหาการขาดขอมูลขาวสารใน
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ เปนตน สําหรับขอเสนอแนะของงานวิจัยสวนใหญเพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาสหกรณ นอกเหนือไปจากการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการสหกรณมักหลีกเลี่ยงไมพน การขอการสนับสนุนจากรัฐในทุกเรื่องไมวาจะเปนเงิน
ทุนดอกเบี้ยตํ่า วัสดุอุปกรณ และอาคารสํานักงาน การจัดหาตลาด ตลอดจนการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก และการพัฒนาการดําเนินงานของสมาชิก
จะเห็นไดวา แนวคิดในการพัฒนาสหกรณของเรายังคงอยูในกรอบแนวคิดที่
“สหกรณตองพึ่งพารัฐ” อยูเ สมอมา มีผลงานวิจัยจํานวนนอยมากมีขอเสนอใหสหกรณพึ่งพา ตน
เอง ทัง้ นีส้ าเหตุสําคัญอาจมาจากการศึกษาวิจัยดานการสหกรณที่ผานมาถูกจํากัดอยูในแวดวงของ
นักสหกรณกเ็ ปนได จึงทําใหมีแนวคิดที่อยูในมุมแคบ ซึ่งหากนักสหกรณไดกาวลวงออกไปสู
นอกขบวนการสหกรณบางเราอาจจะพบวา กระแสความคิดเห็นของคนในสังคมปจจุบันมีจํานวน
ไมนอ ยทีเดียวที่ไมเห็นดวยวา “สหกรณ” จะเปนวิธีการที่เหมาะสมจะนําไปใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของประชาชนได ความคิดเห็นที่เห็นแตกตางก็คือ สหกรณสวนใหญยังคงดําเนิน
งานไปตามนโยบายของรัฐโดยมิไดเกิดจากความตองการของสมาชิกอยางแทจริง จึงจะเห็นไดวา
ปจจุบนั มีกลุม องคกรประชาชนจํานวนมากที่จัดตั้งและดําเนินการอยูในชุมชนตาง ๆ โดยมีแนวคิด
พืน้ ฐานเชนเดียวกับสหกรณ คือการยึดหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน (selfhelp and mutual help) และการรวมมือกัน (Cooperation) แตไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณตาม
กฎหมายเทานั้น
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวยอมชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญอยางหนึ่งวา อุดมการณ
สหกรณ (cooperative ideology) นัน้ เปนทีย่ อมรับจากทุกฝายวาเปนสิ่งดีที่จะทําใหคนในสังคมมา
รวมตัวกันและรวมมือกันเพื่อประโยชนสุขรวมกัน แตยังมีประเด็นความคิดอีกหลายประการที่ยัง
ไมเปนทีย่ อมรับและทําใหเกิดอุปสรรคในการรวมมือกัน ดังนั้น การพัฒนาขบวนการ สหกรณจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางเวทีใหทุกฝายไดมีโอกาสมาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อใหเกิด
วิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณอันจะนํ าไปสูแนวทางการปฏิรูปขบวนการสหกรณอยางถูกตอง
เหมาะสม เพื่อประโยชนของคนในชาติ และการบรรลุเปาหมายในการใชสหกรณเปนกลไกใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยูอยางแทจริง
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แนวทางการดําเนินงานในขั้นตนที่ควรดําเนินการก็คือการจัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดในหมูน กั สหกรณและบุคคลที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง เพื่อคิดคนมาตรการและใหไดมาซึ่งขอ
มูลขาวสารที่จําเปน ที่จะนําไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณ โดยประเด็นสําคัญที่ทุกฝายจะตอง
คํานึงถึงก็คอื
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณและขบวนการ
สหกรณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตเปนประเด็นสําคัญที่
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณทั้งสิ้น ไดแก
ปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย
นโยบายรัฐ การเมือง เทคโนโลยี
ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินงาน ไดแก หนวยงานของรัฐ กลุม/องคกรประชาชนตาง
ๆ สถาบันการศึกษา กลุมพันธมิตรตาง ๆ แหลงเงินทุน/ปจจัยการผลิต และธุรกิจคูคา
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ไดแก โครงสรางขบวนการสหกรณ ระบบเครือขาย ขอ
บังคับสหกรณ โครงสรางการบริหารงาน บุคคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ การบริการตาง ๆ
ผลการประชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณาถึงโอกาส (Opportunities)
อุปสรรค
(Threats) จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของขบวนการสหกรณ เพื่อกอใหเกิด
วิสยั ทัศนการพัฒนาสหกรณที่ถูกตองเหมาะสม จะเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการกําหนดประเด็น
การวิจยั สําหระบการดําเนินการโครงการวิจัยที่จําเปนตอไป
การกําหนดประเด็นของการวิจัยที่ควรดําเนินการหลังจากการประชุมระดมความคิดที่
ใครขอขอแนะไวในที่นี้นาจะเปนเรื่องของการดําเนินการชุดโครงการวิจัยตอเนื่องที่จะนําไปสูการ
พัฒนาเปนแผนแมบทเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย ในลักษณะของแผนระดับชาติ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ ที่ยึดมั่นอยูบนอุดมการณสหกรณ (Cooperative
Ideology) ดวย ซึง่ จะกอใหเกิดความเปนเอกภาพเดียวกัน ในการพัฒนาความรวมมือของคนในชาติ
ทีม่ จี ดุ มุง หมายในการรวมมือกันเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยชุดโครง
การวิจยั ดังกลาวนาจะประกอบไปดวยชุดโครงการวิจัยยอย ๆ ซึ่งจะดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งองค
ความรูตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนมาตรการและแนวทางของแผนแมบท (รูปที่ 2.3) ซึ่งควร
ประกอบไปดวย ชุดโครงการวิจัยที่จะนํามาซึ่งแนวทาง/มาตรการตาง ๆ ดังนี้
1. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทั้งสมาชิก คณะกรรมการดําเนิน
การ ฝายจัดการ และบุคลากรที่เกี่ยวของ
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- แนวทางการพัฒนาบุคลากร มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพิจารณาบุคลากรตางๆ
ใหมคี วามรูความเขาใจและเห็นความสําคัญที่จะนําเอาวิธีการสหกรณไปใชแกปญหา
ในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตน นอกจากนั้นจะตองมีแนวทางที่จะพัฒนาให
บุคคลเหลานี้ สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและความพรอมของตน และสามารถเขามามีสวนรวมใน
สหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาขบวนการสหกรณใหเจริญ
กาวหนาเพื่อประโยชนของสมาชิก สหกรณ ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป
2. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ
- แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพัฒนาใหมี
กฎหมายสหกรณที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่จะสนับสนุนกิจการสหกรณอยางแทจริง นอก
จากนัน้ ยังจะตองครอบคลุมการดําเนินงานสหกรณ
และกลุมองคกรประชาชนที่เปนกลุมเตรียม
การณ สหกรณใหสามารถดําเนินการในลักษณะเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูความเปน
เอกภาพเดียวกัน และการพัฒนาขบวนการสหกรณในที่สุด
3. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนากลุม/องคกรประชาชน/เครือขาย/ขบวน
การสหกรณ
แนวทางการพัฒนามีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะเสนอมาตรการ/แนวทางในการ
พัฒนา กลุม /องคกรประชาชนที่อยูภายใตอุดมการณสหกรณ ที่จะนําไปสูความเปนเอกภาพและ
ประโยชนที่พึงมีตอประชาชน อีกทั้งการพัฒนาภายใตระบบเครือขายความรวมมือกับขบวนการ
สหกรณในที่สุด โดยเนนที่จะใหกลุม/องคกรประชาชน เปนอิสระบนการพึ่งพาตนเองในที่สุด
4. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนากลไกความรวมมือในภาครัฐ/เอกชน
ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ
โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหไดมาซึ่งมาตรการการพัฒนากล
ไกความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ เพื่อให
ระบบการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในลักษณะของการสรางเครือขายการประสานความรวม
มือและการ Pool Resources ทัง้ ดานเงินทุน บุคลากร และวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อการบรรลุเปา
หมายรวมกัน ไมทํางานซํ้าซอนกัน
5. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่จํา
เปนตอการดําเนินงานของสหกรณ และขบวนการสหกรณซึ่งจะประกอบไปดวย สารสนเทศ ที่เปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการบริหารจัดการสหกรณ การตลาด การผลิต ฯลฯ ขอมูลขาวสารดังกลาวจะ
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สนับสนุนใหสหกรณมีการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
ชวยลดจุดออนที่เปนอยูในปจจุบัน ชวยแกปญหาการผลิตที่ไมเปนที่ตองการของตลาด และชวยยก
ระดับรายไดของสมาชิกสหกรณไดในที่สุด
6. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการสนับสนุนเงินทุน/เทคโนโลยี/การใหคําปรึกษา
แนะนํา
โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหไดมาซึ่งแนวทางในการพัฒนา
ระบบการสนับสนุนดานเงินทุน/เทคโนโลยี และการใหคําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม ในลักษณะที่
สงผานความชวยเหลือไปสูขบวนการสหกรณอยางทั่วถึงและเปนไปตามความตองการ ซึ่งจะชวย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ และประโยชนที่สมาชิกพึงไดเปนหลักการสําคัญ
ชุดโครงการวิจัยที่ 4 :
แนวทางการพัฒนากลไกภาครัฐ/
เอกชนที่เกี่ยวของกับขบวนการ
สหกรณ

ชุดโครงการวิจัยที่ 1 :
แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ชุดโครงการวิจัยที่ 2 :

แผนแมบท

การปฏิรูปกฏหมายสหกรณ

เพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย

ชุดโครงการวิจัยที่ 5 :
แนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ชุดโครงการวิจัยที่ 3 :

ชุดโครงการวิจัยที่ 6 :

แนวทางการพัฒนากลุม/
องคกรประชาชน/เครือขาย/
ขบวนการสหกรณ

แนวทางการสนับสนุนเงินทุน/
เทคโนโลยี/การใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา

รูปที่ 2.3 แนวคิดการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณ
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