โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ภายใตชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะผูวิจัย : นายวิฑูรย แนวพานิช และคณะ

โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

บทคัดยอ
การวิจั ยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีสวนร วม (Participatory Action Research) “การพัฒนา
ขบวนการสหกรณภายใตกรอบแนวคิดการสรางเครือขายคุณคาเพื่อพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย” มีจุดมุงหมายเพื่อ(1) พัฒนาบุคลากรของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหนวยงาน / กลุม /
องคกรใหตระหนักถึงการรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนการปรับกระบวนทัศนและวิธีคิด
เชิงบูรณาการใหแกบุคลากรเพื่อใหมีศักยภาพและความพรอมในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ(2)
หนุนเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํากรอบแนวทางการสรางเครือขายพันธมิตรระหวาง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกับหนวยงาน/กลุม/องคกรพันธมิตร(3)เผยแพรประชาสัมพันธบทบาท
ภารกิจ ของสัน นิ บาตสหกรณ สหกรณ แหงประเทศไทย ซึ่งจะชว ยหนุ น เสริ มการเชื่อมโยงเครื อขาย
พันธมิตรระหวางสันนิบาตสหกรณฯ และหนวยงาน/กลุม/องคกร ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ซึ่ง
จะทําใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีความเขมแข็งพัฒนาองคกรใหสามารถเปนองคกรนําได
อยางแทจริง
โดยทีมวิจัยกรุงเทพมหานครไดดําเนินการตามกรอบแนวทางและมีผลการศึกษา ดังนี้
(1) ศึกษาบทบาทภารกิจของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและองคกรสูงสุดของ
ขบวนการสหกรณ ( Apex Organization)ของต างประเทศ บทบาทภารกิจ และสถานการณ เ ครื อข า ย
พันธมิตรของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จากการศึกษา พบวา องคกรพันธมิตรของสันนิบาต
สหกรณฯจําแนก ตามสถานภาพทางกฎหมายการจัดตั้งองคกรเปน 7 กลุม ไดแก 1)หนวยงานราชการ /
รัฐวิสาหกิจ 2) สถาบันการศึกษา 3) มูลนิธิ / สมาคม / ชมรม 4) องคกรอิสระ / มหาชน 5) องคกรระหวาง
ประเทศ 6) ขบวนการสหกรณ และ 7) อื่นๆ จําแนกตามความสัมพันธกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยไดเปน 2 กลุม ไดแก หนวยงาน/กลุม/องคกรพันธมิตรที่มีความสัมพันธกับสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยโดยตรง และโดยออม สําหรับเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิม พบวา สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยมีความรว มมือกับองคกรพันธมิต รบนพื้นฐานความตองการที่บรรลุเปาหมายรวมกัน ใช
ทรัพยากรรวมกัน และได ผลประโยชน รว มกัน เปน ความร วมมือในระยะยาว มีลักษณะเปน เครือขาย
พันธมิตรเชิงบทบาทหนาที่ไมพบวามีเครือขายพันธมิตรดังกลาวในเชิงโครงสราง
(2) ทีมวิ จั ย ได ดํ าเนิ น การสร างเครื อขายคุณ คาโดยการจั ด เวทีแลกเปลี่ย นเรี ย นรู กั บ
บุคลากรของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและบุคลากรของหนวยงาน/กลุม/องคกรพันธมิตรภายใน
กรอบเวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2549) จํานวน 5 ครั้งและเขารวมสังเกตการณในเวทีสันนิบาต
สหกรณฯสรางความเขาใจกับสหกรณสมาชิก 4 ภาค จํานวน 5 ครั้ง ผลที่ไดบุคลากรของหนวยงาน/กลุม/
องคกร ไดแสดงความคาดหวังตอบทบาทของสันนิบาตสหกรณฯ เสนอแนะแนวทางการแกปญหา และ
แนวทางการความรวมมือในเรื่องตางๆระหวาง สันนิบาตสหกรณฯกับองคกรพันธมิตร

(3) จากการศึกษา พบวา เครือขายคุณคาเพื่อการพัฒนาสันนิบาตสหกรณฯใหเขมแข็ง
ตามบทบาทภารกิจสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยควรพิจารณาวาพันธมิตรองคกรไหนมีภารกิจที่
สอดคลองหนุนเสริมบทบาทภารกิจของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและสราง/พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือเชิงรุกเพื่อทําหนาที่ในฐานะองคกรสูงสุดที่มีบทบาทในการพัฒนาสหกรณสมาชิกในระดับ
ปฐมใหเขมแข็งสามารถเปนที่พึ่งของมวลสมาชิก หรือประชาชนในระดับรากหญาทั้งหลายเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคในการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
(4) ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนการวิจัยโดยมีปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
โครงการวิ จัย ไดแก การวางแผนดําเนิ นงานโครงการวิจั ยใหสอดคลองกับกรอบเวลา เปาหมายและ
งบประมาณในบริบทเครือขายพันธมิตรผลไดที่สําคัญคือการจุดประกายแนวคิดในการสรางเครือขาย
ความรว มมือและกระตุ น ใหเกิด ความตื่ น ตัว ในการพัฒ นาความสัมพัน ธกับองคก รพันธมิต ร การนํ า
แนวคิดการพัฒนาเครือขายพันธมิตรไปใชในการกําหนดแผนทิศทางการพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554 การจัดตั้ง “ทีมงานสรางความสัมพันธกับหนวยงานพันธมิตร” มีการ
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร และฟนฟูความสัมพันธกับหนวยงาน/องคกรที่
เคยทําบันทึกขอตกลงความร วมมือกันไว เพื่อสร าง/พัฒ นาเครือขายพัน ธมิต ร นําไปสูการรว มมือกัน
ดําเนินกิจกรรมตางๆตามวัตถุประสงคของทั้งสองฝาย ซึ่งจะยังประโยชนใหแกบรรดาสหกรณสมาชิก
(5) ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานนั ก วิ จั ย ขาดความรู ค วามเข า ใจและ
ประสบการณเกี่ยวกับการวิจัยแบบมีสวนรวมและมีภารกิจในงานประจําคอนขางมากทําใหการขับเคลือ่ น
งานวิจั ยเปน ไปอย างลาชา อีกสวนหนึ่ งเกิด จากสัน นิบาตสหกรณฯ มีวั ฒนธรรมองคก รไมเอื้อตอการ
พัฒนาความคิดริ เริ่ มสรางสรรคข องบุค ลากรประกอบกับเปน ระยะฟน ฟูข องสัน นิบาตสหกรณฯ จาก
ปญหาวิกฤตศรัทธา และคณะกรรมการจึงมุงเนนไปในการสรางภาพลักษณและดําเนินกิจกรรมตามที่ที่
ประชุมใหญมอบหมายไวทําใหงานวิจัยไมไดรับการตอบสนองเทาที่ควร
(6) ควรมี ก ารบ ม เพาะความรู ด า นการวิ จั ย แบบมี ส ว นร ว ม (Participatory Action
Research) แกนักวิจัยเพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยและ ควรมีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับ
การบริหารจัด การเครื อขายพัน ธมิต รที่เหมาะสมขององคกรเพื่อหนุนเสริมดานองคความรู การจัดทํา
แผนปฏิบัติการรวมกันและการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

