โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพืน้ ที่จังหวัดชลบุรี
ภายใตชุดโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด”
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะผูวิจัย : นายอํานาจ ธีระวนิช และคณะ

โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

บทสรุปผูบริหาร
ความเปนมา:
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” นี้วัตถุประสงคหลัก
เพื่อ พัฒนาและเชื่อมโยงเครือขายกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งที่เปนขาย สหกรณที่จด
ทะเบียนและไมจดทะเบียน (สหกรณภาคประชาชน) เพื่อใหเกิดความเข็มแข็งในระดับสมาชิก ระดั บ
องค ก รและระดั บ เครื อ อั น จะก อ ให เ กิด ความร ว มมื อ ที่ จ ะอํ า นวยประโยชน ต อ กั น และกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย จัดเปนจังหวัด
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง จังหวัดชลบุรี จึงเปนจังหวัดหนึ่งในโครงการวิจัยตามเปาหมาย 36 จังหวัด
ซึ่งในสหกรณในจังหวัดชลบุรีมีจํานวนทั้งสิ้น 79 สหกรณ จํานวนสมาชิกรวม 92,151 คน (ณ วันที่ 31
มีนาคม 2548) โดยแบงเปน สหกรณก ารเกษตร 18 สหกรณ จํ านวนสมาชิก รวม 21,831 คน สหกรณ
ประมง 2 สหกรณ จํานวนสมาชิกรวม 424 คน สหกรณรานคา 6 สหกรณ จํานวนสมาชิกรวม 8,538 คน
สหกรณออมทรัพย 41 สหกรณ จํานวนสมาชิกรวม 58,788 คน และสหกรณบริการ 12 สหกรณ จํานวน
สมาชิกรวม 2,570 คน นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุมสหกรณภาคประชาชนอีกดวย
ภายใตกรอบการดําเนินการของทีมวิจัยในการพัฒนาความเขมแข็งและยั่งยืนแกกลุม/
องคก ร และขบวนการสหกรณ ด ว ยวิ ธีการดั งกลาวขางต น จะชว ยลดจุ ด ออนและอุปสรรคที่เปน อยู
ตลอดจนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ และเมื่อสหกรณเขมแข็ง ก็จะสามารถ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืนเพื่อการเปนที่พึ่งของสมาชิกในการแกไขปญหาความยากจนและการยกระดับ
ฐานะความเปนอยูของสมาชิกไดในที่สุด
ขั้นตอน/การดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยโดยทีมวิจัยจังหวัดชลบุรีเลือกทําการวิจัยประกอบดวย 3 เครือขาย
คือ 1) เครือขายโคนม จังหวัดชลบุรี 2) เครือขายยางพารา จังหวัดชลบุรี และ 3) เครือขายจักสาน อําเภอ
พนั สนิ คม จั งหวั ด ชลบุรี โดยมีก ระบวนการดํ าเนิ น การภายใต ก รอบการดํ าเนิ นงานของทีมวิจั ย และ
กระบวนการหนุ นเสริมของทีมประสานงานกลาง ในการกําหนดกรอบแนวคิดและติ ดอาวุธของการ
ดําเนินการวิจัย เชน แนวทางการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนตน โดยในการดําเนินการ
วิจัยทั้ง 3 เครือขาย แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่หนึ่ง การเก็บรวบรวมและวิเคราะหศักยภาพ
ของกลุม/ องคกรเพื่อคัดเลือกเขารวมโครงการโดยผานเวทีชีแจงทําความเขาใจแกผูนํากลุม/ องคการใน

พื้น ที่ต างๆ ขั้ นตอนที่ สอง การวิ เคราะหปจจั ยสภาพแวดลอมของกลุม/ องคก รเพื่อการวางแผนการ
ดําเนินงานของกลุม/ องคกร/ เครือขาย ขั้นตอนที่สาม การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รูปแบบโครงสรางของเครือขายคุณคา ขั้นตอนที่สี่ ปฏิบัติการ
เครือขายภายใตการหนุนเสริมของทีมวิจัย และขั้นตอนที่หา การติดตามเพื่อขยายผลเครือขาย
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสถานการณดําเนินงานของกลุม/องคกรภาคประชาชนและสหกรณที่จ ด
ทะเบียนพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบวาสหกรณจดทะเบียนของจังหวัดชลบุรีในปจจุบันมีทั้งหมด 7 ประเภท
ประกอบดวย 1) สหกรณการเกษตร 2) สหกรณประมง 3) สหกรณนิคม 4) สหกรณรานคา 5) สหกรณ
ออมทรัพย 6) สหกรณเครดิตยูเนียน และ 7) สหกรณบริการ พบวาโดยในจังหวัดชลบุรีไมมีสหกรณจด
ทะเบีย นประเภทสหกรณ นิคม และเมื่อเรี ยงตามลําดับจํ านวนสหกรณ แลว พบวาประเภทสหกรณที่มี
จํานวนมากที่สุด คือ สหกรณออมทรัพยจํานวน 37 สหกรณ รองลงมาคือ สหกรณการเกษตรจํานวน 19
สหกรณ สหกรณบริการจํานวน 12 สหกรณ สหกรณรานคาจํานวน 6 สหกรณ สหกรณเครดิตยูเนียน 4
สหกรณ และประเภทสหกรณที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ สหกรณประมงจํานวน 2 สหกรณ ลักษณะการ
ดําเนินงานของสหกรณมีสภาพที่แตกตางกันตามบริบทการดําเนินการกลาวคือ มีทั้งจุดแข็งของสหกรณ
และขอจํากัดของสหกรณ จึงเขมแข็งและออนแอ โดยสหกรณที่เข็มแข็งสวนใหญคือ สหกรณออมทรัพย
ในขณะที่สหกรณที่มีสภาพออนแอ คือ สหกรณการเกษตรและสหกรณรานคา
นอกจากสหกรณจดทะเบียนแลว จากการศึกษาพบวา สหกรณภาคประชาชนโดยเฉพาะ
กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ ในจังหวัดชลบุรีประกอบดวยพืชผัก สวนครัว ดอกไมประดิ ษฐ แปรรู ป
อาหารทะเล เปนต น การดํ าเนิ นงานของกลุมยั งประสบปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ปญหาด านเงินทุน
หนี้ สิน การขาดผูนํ า ความเขาใจของสมาชิกต อกระบวนการหรืออุด มการณ สหกรณ และที่สําคัญ คือ
ปญหาการไมดําเนินการตอเนื่องของกลุม อยางไรก็ตามการดําเนินงานของกลุมอาชีพสวนใหญไดรับกา
สนับสนุนจากหนวยงานและองคกรของรัฐ เชน กลุมผูผลิตสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มิยา
ซาวาและธนาคารออมสิน เปนตน
สถานการณความรวมมือของกลุม/องคกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในรูปเครือขายพันธมิตร
ภายใตการศึกษา ประกอบดวย เครือขายยางพารา เครือขายโคนมและเครือขายจักสาน จากการศึกษา
เครือขายทั้ง 3 เครือขายเปนไปในลักษณะภายใต การสนับสนุนของหนว ยงานของรัฐหรื อขบวนการ
สหกรณ เชน สมาพัน ธ สหกรณ สหกรณ จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยกิจ กรรมสว นใหญ มัก เปน เรื่ องการจั ด
ประชุมสัมมนาระหวางสมาชิก เครื อขาย โดยหัว ขอหรื อประเด็ น การประชุมจะเปน เรื่ องการพัฒ นา
เครือขายพันธมิตรทางดานวิชาการ เครือขายพันธมิตรทางดานสังคมและเครือขายพันธมิตรทางดานธุรกิจ

อยางไรก็ตามลักษณะความรวมมือของการเชื่อมโยงเครือขายยังคงอยูในวงจํากัดยังไมสามารถเชื่อมโยง
ขามพื้นที่จากอําเภอหนึ่งไปจังอีกอําเภอหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากสมาชิกในเครือขายยังคงไมเห็นความสําคัญ
ของระบบเครือขาย
จากการแกไขปญ หาความยากจนโดยใชฐานขอมูลความยากจนของสํานั ก ทะเบีย น
จังหวัดชลบุรี ภายใตจากการดําเนินเครือขายทั้ง 3 เครือขายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อนํามาพิจารณากับ 3
มาตรการที่สําคัญ ไดแก การเพิ่มรายได ลดรายจายและขยายโอกาสใหกับประชาชน พบวา เพิ่มรายได
จากกระบวนการสรางเครือขายพันธมิตรที่เกิดขึ้น สมาชิกในกลุมเครือขายจักสานสามารถเพิ่มรายไดให
เครือขายตนเองได จากการกระจายรายการการสั่งสิน คาของผูซื้อระหว างกลุม สําหรั บกลุมเครื อขาย
ยางพารามีการรวบรวมยางแผน และน้ํายางจากสมาชิกเพื่อมาจัดการขายทําใหสมาชิกขายสินคาไดใน
ราคาเปนธรรมและสามารถตอรองราคากับผูซื้อได อีกทั้งมีการแปรรูปยางเปนยางแผนและยางแทงเปน
การเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาจึงทําใหสมาชิกมีรายไดมากขึ้น ลดรายจาย ในกลุมเครือขายผู
เลี้ยงโคนมมีการรับซื้อน้ํานมดิบการกลุมผูเลี้ยงทั้งหมดรวมถึงจําหนายวัตถุดิบสําคัญสําหรับการเลี้ยงโค
นมในราคาถูก เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต (Production Cost) เชนเดียวกันกับกลุมเครือขายยางพาราที่
มีการจัดหาสินคามาจําหนายใหแกสมาชิกทําใหสมาชิกซื้อสินคาในราคาถูกจึงเปนการลดตนทุนการผลิต
ขยายโอกาส ในกลุมเครือขายจักสานไดมีการแลกเปลี่ยนความรู รวมถึงถายทอดความรูโดยสอนวิธีจัก
สานใหสมาชิกคนอื่นในกลุมเครือขายซึ่งถือเปนการสรางแรงงานฝมือที่มีคุณภาพขึ้น นอกจากนี้ในกลุม
เครือขายยางพารายั งมีการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่ องวิธีการเพาะปลูกและคัดเลือกยางในระหวางกลุม
อาชีพอีก ดว ย รวมถึงการศึก ษาดู งานกลุมอื่นๆ ที่มีผลการดํ าเนิน การ/ผลประกอบการดี ก วาเพื่อเปน
ตัวอยางแมแบบใหกลุมอื่นๆ ไดศึกษาตอไป
จากกิ จ กรรมที่ ที ม วิ จั ย ได ดํ า เนิ น งานมาตลอดระยะเวลาหนึ่ ง ป ไ ด บ รรลุ ผ ลตาม
กระบวนการวิจัย คือ สามารถพัฒนาผูนําสหกรณและกลุมใหเขาใจถึงคุณคาสหกรณหรือการรวมกลุมที่
เนนถึงการรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งทีมวิจัยมีสวนหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการจัดทํา
กรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณและกลุมที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอม
และผลจากการสรางเวทีสรางความเขาใจระหวางผูนําองคการและตัวแทนจากองคการที่มีสวนเกี่ยวของ
ไดหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ วิชาการ และสังคม ซึ่งทําใหสหกรณและกลุมมี
ความเขมแข็งสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืนเพื่อเปนการพึ่งของสมาชิกในการแกไขปญหาความยากจน
และการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก

