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บทสรุปผูบริหาร 

ขอมูลเบื้องตนของโครงการ 

“โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี” เปนโครงการยอย 
ในชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36  จังหวัด มีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางเครือขาย 
พันธมิตรระหวางกลุม/องคกรประชาชน และ สหกรณในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อใหเกิดการหนุนเสริม 
การพัฒนาศักยภาพคนและองคกรในการแกไขปญหาความยากจน 

“สหกรณ”  ในที่นี้ประกอบดวย สหกรณที่จดทะเบียน  ไดแก สหกรณการเกษตร 
สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และ สหกรณเครดิต 
ยูเนียน และ สหกรณภาคประชาชน  ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย กลุม 
เกษตรกร ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ กลุมอาชีพ กลุมสตรี กองทุนหมูบาน เปนตน 

กระบวนการวิจัยที่ใชในโครงการนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงมุงไปที่องคประกอบ 
สําคัญ 3  สวน สวนแรก คือ การพัฒนาผูนํากลุม/องคกรในลักษณะของการสรางคุณคาสหกรณให 
ตระหนักถึงการรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศนและวิธีคิดเชิง บูรณา 
การใหแกผูนํา เพื่อใหมีศักยภาพและความพรอมในการบริหารจัดการองคการ สวนที่สอง คือ การหนุน 
เสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรที่คํานึงถึง 
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง และสวนที่สาม คือ หนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรใน 
ระหวางกลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่จังหวัด โดยมีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ/กลุม/องคกรประชาชนใน 
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

2)  ตรวจสอบขอมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ/องคกรประชาชนในพื้นที่ 
จังหวัดจันทบุรี 

3)  จัดเวทีสรางความเขาใจระหวางผูนํากลุม/องคกรเรื่องการจัดทํากรอบ ทิศทางการ 
ดําเนินงานขององคกรและการเช่ือมโยงเครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

4) จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม/องคกรประชาชน 
5) สนับสนุนการสรางพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครือขายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินงานมีการรวมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับทีม 

ประสานงานกลาง และ ทีมวิจัยในจังหวัดอ่ืนๆ ดวย สําหรับกรอบระยะเวลาในการทํางานในโครงการนี้ 
คือ 1 ป นับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เปนตนไป
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ผลการวิจัย 

1. ขอมูลคนจนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
การขึ้นทะเบียนคนจนอยางแทจริงในจังหวัดจันทบุรีมีจํานวนไมมากนัก อยางไรก็ดี 

พบวาผูท่ีขึ้นทะเบียนดังกลาวสวนใหญอยูในพื้นที่ทางตอนบนหรือตอนเหนือของจังหวัด ซ่ึงพื้นที่บริเวณ 
นี้มีสภาพเปนพื้นที่สูงและภูเขา และบางสวนอยูในเขตปาสงวน มีระดับการพัฒนาในเชิงของโครงสราง 
พื้นฐานนอยกวาพื้นที่สวนอ่ืนๆ ของจังหวัด ประเด็นปญหาสําคัญของผูขึ้นทะเบียนคือ ปญหาที่ดินทํากิน 
และ ปญหาหนี้สิน สวนประเด็นปญหาอ่ืนไมมีนัยสําคัญมากนัก สําหรับสาเหตุของปญหาดังกลาวเกิด 
จากความลมเหลวทางการผลิตและการตลาดเปนสําคัญ 

ในสวนของสมาชิกสหกรณที่ไดขึ้นบัญชีคนจนไวก็มีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับ 
สมาชิกทั้งหมดของสหกรณ โดยความหนาแนนของผูขึ้นทะเบียน และ ประเด็นปญหาที่พบก็เหมือนกับ 
กรณีภาพรวมของทั้งจังหวัด 

2. การพัฒนาเครือขายภายใตโครงการวิจัย 
จากการประชุมหารือระหวางทีมวิจัย ผูนําสหกรณ (กลุม/องคกรที่เกี่ยวของ) และ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด ไดขอสรุปวาภายใตขอมูลเบื้องตน และ ศักยภาพของทีมงานที่มีอยู (คน 
งบประมาณ และ อ่ืนๆ) การทํางานของโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ควรเนนที่การสงเสริมให 
เครือขายที่มีอยูเดิมในพื้นที่มีความเขมแข็ง และ มีบทบาทมากขึ้นในการสงเสริมความเจริญกาวหนาของ 
องคกรสมาชิกและบุคคลที่เปนสมาชิกขององคกรเหลานั้น นอกจากนั้นยังมีความเห็นการลักษณะการ 
รวมมือที่มีอยูเดิมในพื้นที่มีลักษณะการรวมตัวกันเปนพื้นที่ๆ ไป การพัฒนาเครือขายในโครงการนีจ้งึเนน 
เปนเครือขายพื้นที่ โดยแบงพื้นที่เปาหมายออกเปน 3 พื้นที่ คือพื้นที่โซนอําเภอขลุง โซนเหนือ (อําเภอ 
โปงน้ํารอน และ อําเภอสอยดาว) และ ภาพรวมระดับจังหวัด ทั้งนี้ทีมวิจัยวางแผนไววาจะพัฒนา (สราง) 
เครือขายในทั้ง 3 พื้นที่ใหมีความเขมแข็ง คือนอกจากมีเครือขายแลว จะตองมีการประชุมหรือการดําเนิน 
กิจกรรมอยางตอเนื่องดวย 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโครงการไดดําเนินการในแตละพื้นที่ ดังนี้ (1) จัดเวที 
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการใหแกผูนําสหกรณในพื้นที่ (2) สงเสริมใหมีการจัดเวทีระหวาง 
สหกรณ/กลุมที่รวมโครงการอยางตอเนื่องประมาณเดือนละครั้ง (3) สนับสนุนดานวิชาการ วิทยากร และ 
คาใชจายในการจัดเวทีแกเครือขาย (4) สงเสริมใหมีการรวมมือกันทั้งทางธุรกิจ สังคม และ อ่ืนๆ ทั้งใน 
แบบที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวางสมาชิกของเครือขาย และ (5) สนับสนุนใหมีการจัดทํา 
ขอตกลงที่เปนทางการระหวางกัน
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ผลการดําเนินการของโครงการในพื้นที่เปาหมายทั้ง 3 พอสรุปได ดังนี้ 
1) เครือขายโซนอําเภอขลุง การทํางานของโครงการภายใตความรวมมือของทุกฝาย ทํา 

ใหเกิดการรวมมือกันระหวางชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก และ สหกรณการเกษตรเมืองขลุง อยาง 
เปนรูปธรรม มีการประชุมรวมกันคอนขางสม่ําเสมอ มีการจัดทําบันทึกชวยจําวาดวยความรวมมือกัน 
ระหวางชมรมและสหกรณดังกลาว นอกจากนั้นยังไดมีการจัดทําโครงการจัดหาปจจัยการผลิตรวมกัน 
และในระยะหลังมีการหารือกันในเรื่องของการรวบรวมผลผลิต และไดมีมติรวมกันใหตั้ง “ชมรม” ขึ้น 
เพ่ือใหทําหนาที่เปนศูนยประสานงานของเครือขาย 

2) เครือขายโซนเหนือ การทํางานของโครงการทําใหเกิดการทํางานในลักษณะของ 
เครือขายที่เปนรูปธรรมมากขึ้น มีการประชุมหารือกันอยางสม่ําเสมอระหวางสมาชิกของเครือขาย มีการ 
ชวยเหลือกันทั้งในดานการเงิน ปจจัยการผลิต และ มีโครงการที่จะทําตลาดสินคาบางตัวรวมกัน 
นอกจากนั้นสมาชิกของเครือขายโซนเหนือไดรวมกันจัดตั้งชมรมสหกรณและกลุมเกษตรกรอําเภอสอย 
ดาวโปงน้ํารอนขึ้นเพื่อใหทําหนาที่เปนศูนยประสานงานของเครือขายโซนเหนือ และ เพื่อใหการรวมมือ 
กันนั้นมีความเปนทางการมากขึ้นสมาชิกของเครือขายไดจัดทําบันทึกชวยจําวาดวยความรวมมือกันขึ้น 1 
ฉบับ ประเด็นของความรวมมือที่ควรไดกลาวถึงในที่นี้ประเด็นหนึ่งก็คือการรวมมือของสหกรณและกลุม 
เกษตรกรในโซนเหนือทําใหอํานาจในการตอรองของขบวนการสหกรณมีมากขึ้น และไดรับการยอมรับ 
จากหนวยงานปกครองในพื้นที่ ตัวอยางท่ีสําคัญคือชมรมสหกรณและกลุมเกษตรกรเปนแกนกลางในการ 
จัดประชุมรวมกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมการแกปญหาราคามันสําปะหลัง 
ในปการผลิต 2549/50 ที่คาดวาจะตกต่ํา 

3) เครือขายระดับจังหวัด เครือขายนี้มีชุมนุมสหกรณการเกษตรจันทบุรี ซ่ึงมีสมาชกิเปน 
สหกรณการเกษตร 14 แหง กระจายอยูทุกอําเภอในจังหวัด เปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
โดยเครือขายไดรวมมือกับ อบจ. ในการแกไขปญหาตลาดผลไม (มีการจัดทําบันทึกความเขาใจระหวาง 
ขบวนการสหกรณและ อบจ. ในเรื่องดังกลาว) เปนแกนกลางในการตอรองกับผูคาปจจัยการผลิตหลาย 
ชนิดจนทําใหสามารถจัดซ้ือปจจัยการผลิตไดในเงื่อนไขที่ดีกวาเดิม และขณะนี้มีโครงการปุยปลอด 
ดอกเบี้ยซ่ึงไดรับความสนใจอยางมากจากองคกรสมาชิก นอกจากนั้นแลวชุมนุมยังมีสวนรวมอยางแข็ง 
ขันในการจัดงานสวนรวม เชน งานวันสหกรณแหงชาติ เปนตน ชุมนุมสามารถทํางานรวมกับเครือขาย 
พื้นที่ไดอยางใกลชิดผานสหกรณการเกษตรที่เปนสมาชิกของตนในพื้นที่ 

3. ระดับความสําเร็จของโครงการ 
ในการวัดความสําเร็จของโครงการ ทีมวิจัยไดตั้งเกณฑวัดระดับความสําเร็จไวดังนี้คือ 

(1) มีเครือขายเกิดขึ้น (มีการจัดประชุม) แตยังไมเกิดการรวมมือในการทํากิจกรรม ถือวาโครงการบรรลุ 
เปาหมายในระดับพอใช (2) มีเครือขายเกิดขึ้น และ มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันแลวดานใดดานหนึ่ง ถือ
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วาบรรลุเปาหมายในระดับดี และ (3) มีเครือขายเกิดขึ้น และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันในหลายๆ ดาน 
ถือวาบรรลุเปาหมายในระดับดีมาก 

เม่ือใชเกณฑดังกลาวเปนมาตรฐานในการวัดความสําเร็จของงานตามเปาหมายที่ตั้งไว 
สามารถประเมินไดวา โดยภาพรวมแลวการดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จในระดับดี ทั้งนี้ 
เนื่องจากเครือขายที่ทีมวิจัยเขาไปสงเสริมอยูนั้นมีการประชุมรวมกันคอนขางตอเนื่อง และมีการทํา 
กิจกรรมรวมกันหลายกิจกรรม อยางไรก็ดี การดําเนินการบางเรื่องที่ไดตกลงกันไวนั้นยังไมบรรลุ 
เปาหมายท่ีตั้งไว เชนกรณีของการเช่ือมโยงเพื่อการจัดหาน้ํามันของเครือขายโซนอําเภอขลุง เปนตน 

4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
สําหรับการดําเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยรวมแลวมีปญหาคอนขาง 

นอย เนื่องจากผูรวมทีมวิจัย สวนราชการ และ ผูนําในพื้นที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ปญหาที่เกิดขึ้นอยู 
บาง คือเรื่องเวลาของผูวิจัยซ่ึงแตละคนมีงานประจําของตนเองอยูแลว และงานในหนวยงานของตนใน 
ระยะที่ผานมามีการเปล่ียนแปลงคอนขางสูง ทําใหการทํางานของโครงการติดขัดอยูบาง 

นอกจากประเด็นปญหาที่กลาวถึงขางตนแลวเรื่องของระยะเวลาดําเนินโครงการ ซ่ึงมี 
เพียง 1 ป ถือวาส้ันมาก ทําใหไมสามารถประเมินผลการทํางานในบางดานได โดยเฉพาะเรื่องของ 
บทบาทของเครือขายในการแกไขปญหาความยากจน 

ประโยชนที่นักวิจัยไดรับ 
เนื่องจากโครงการนี้ เปนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่รวมเอางานวิจัย และ งาน 

ปฏิบัติการเขาดวยกัน ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณและความรูใหมๆ หลายประการ โดยผูวิจัยที่เปน 
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับการกลาวขวัญอยูเสมอๆ วา “เปนพวกหอคอยงาชาง” ไดรับความรู 
และประสบการณในการทํางานกับชาวบานในพื้นที่ หรือที่หลายคนเรียกวาพวก “รากหญา” ไดเขาใจวา 
จริงๆ แลวประชาชนในพื้นที่เปนคนที่มีศักยภาพไมไดดอยกวาคนที่ไดรับการศึกษาสูงๆ เลย และ 
ศักยภาพในบางดานนั้นสูงกวาพวกที่อยูไดรับการศึกษาสูงๆ ดังกลาวดวย ซ่ึงเปนการยืนยันวาความรูมีอยู 
ในทุกที่ คนสามารถเรียนรูความรูตางๆ ไดโดยผานระบบโรงเรียน และ นอกระบบโรงเรียน การรวบรวม 
ความรูที่มีอยูแตไมไดบันทึกไวอยางชัดเจนใหเปนหมวดหมูและบันทึกไวในรูปแบบตางๆ นั้นเปนเรื่องที่ 
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และ ผูที่มีความรูในพื้นที่ตางๆ ควรไดรับการยอมรับ และใหความสําคัญ 
ดวย 

สําหรับนักวิจัยที่เปนนักปฏิบัติ ซ่ึงฝงตัวอยูในพื้นที่ก็ไดมีโอกาสเห็นถึงแนวทางในการ 
ทํางานวิจัย ซ่ึงตองมีการกําหนดประเด็น กําหนดวิธีการ และ แนวทางในการปฏิบัติที่คอนขางชัดเจน 
ตายตัว รวมถึงวิธีการในการจัดทํารายงานการวิจัย อยางไรก็ตามส่ิงที่ยอมรับรวมกันระหวางนักวิจัย 2 
กลุมนี้ก็คือ การทํางานวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือเชิงพัฒนานั้นการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเกินไปอาจ
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ไมเปนผลดีมากนัก ในขณะเดียวกันการไมกําหนดกรอบหรือเง่ือนไขใดๆ เลย ก็เปนเรื่องที่เปนไปไมได 
ดังนั้นส่ิงที่ควรเปนคือ “การกําหนดกรอบและเปาหมายการทํางานใหกับทีมวิจัย สวนวิธีการปฏิบัตินัน้ให 
เปนหนาที่ของผูวิจัยที่จะไปกําหนดเองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับเงื่อนไขของพื้นที่ 

สําหรับความรูเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการสรางเครือขายในภาพรวมที่จะเปน 
องคความรูสําหรับการดําเนินการในอนาคตนั้น จําเปนตองสรุปจากกรณีศึกษาหลายๆ กรณี ซ่ึงจะทําให 
ไดองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการที่จําเปนที่จะทําใหการสรางเครือขายเกิดขึ้น และ มีการพัฒนาได 
ตอไปอยางยั่งยืน 

สําหรับกรณีของโครงการในพื้นที่จันทบุรี ความสําเร็จของโครงการในระดับที่กลาวไว 
แลวนั้น เปนผลมาจากหลายปจจัยประกอบกัน ที่สําคัญไดแก (1) ความพรอมของพื้นที่ (ความพรอมของ 
ผูนําองคกร หนวยราชการ และ เอกชนที่เกี่ยวของ)  (2)  ความสอดคลองของความตองการระหวาง 
ผูเขารวมเครือขาย (ทุกองคกรไดรับประโยชนจากการเขารวมเครือขาย) (3) ทีมวิจัยที่มีทั้งนักปฏิบัติใน 
พื้นที่และนักวิชาการจากภายนอกรวมกัน (4) กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมที่ใหคนในพื้นที่เปนผูมี 
บทบาทนํา (5) ความสําเร็จของการดําเนินงานในระยะเริ่มตน และ (6) เงินชวยเหลือในการจัดประชมุ/เวที 
โดยเฉพาะในระยะเริ่มตน 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการวิจัย 
ไดกลาวมาแลววา กระบวนการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น การกําหนด 

วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเกินไปอาจไมเปนผลดีในการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันการไมกําหนดกรอบหรือ 
เง่ือนไขใดๆ เลย ก็เปนเรื่องที่เปนไปไมได ดังนั้นสิ่งที่ควรเปนคือ 

(1) ผูประสานงานกําหนดกรอบและเปาหมายการทํางานที่ตองการ 
(2) ทีมวิจัยในพื้นที่นํากรอบและเปาหมายท่ีกําหนดไวในขอ (1) ไปพิจารณาวางแนวทาง 

หรือวิธีดําเนินการ (รวมถึงแผนงาน) ที่เหมาะสม โดยตองคํานึงถึงเงื่อนไขของพื้นที่ 
(3) ทีมวิจัยนําแนวทางหรือวิธีดําเนินการที่ไดตาม (2) เสนอใหกับผูประสานงานกลาง 

พิจารณาใหความเห็นชอบ (ควรมีการประชุมรวมกันในขั้นตอนนี้) 
(4) ทีมวิจัยดําเนินการตามวิธีการที่ไดรับความเห็นชอบในขั้นตอนที่ (3) 
(5) ผูประสานงานกลางติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนเปนระยะๆ พรอมๆ กับให 

ความเห็นในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการวิจัยบรรลุผลตามแผนที่กําหนดไว อยางไรก็ตามตองระลึกเสมอวา 
ความเห็นที่ใหนั้นไมใชคําตอบสุดทายของงานวิจัย 

ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นดังกลาวนาจะถือวาเปนขั้นตอนการปฏิบัติในระยะการวิจัยแรกเทานั้น 
หากเปนไปไดควรมีการดําเนินการตอในระยะที่ 2 ดวยคือ การประเมินผลโครงการ ซ่ึงควรดําเนินการ 
แยกตางหากจากโครงการที่ดําเนินการในระยะที่ 1 และการใหการสนับสนุนเพ่ิมเติมตามความจําเปนของ 
เครือขาย ในดานการสนับสนุนทางการเงินในระยะนี้อาจ แบง เปน 2 ชวง คือในชวงแรกใหเงนิสนบัสนนุ
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กิจกรรมของเครือขายเหมือนชวงแรก แตใหหักไวครึ่งหนึ่งเขากองกลางของเครือขาย สําหรับสวนที่ขาด 
ใหสมาชิกของเครือขายจายสมทบ และ ในชวงที่สอง เครือขายรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด โดยมีเงิน 
ที่หักไวในชวงที่ 2 เปนกองทุนสํารองสําหรับการดําเนินงาน ยิ่งไปกวานั้นควรสงเสริมใหเครือขายที่ 
ตั้งขึ้นเหลานี้จัดสรางกองทุนของตนเองขึ้นเพ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว 

นอกจากประเด็นทางการเงินแลวการใหความชวยเหลือดานวิชาการที่เหมาะสมกับ 
เปาหมายและเง่ือนไขแวดลอมตางๆ เปนส่ิงที่ผูเกี่ยวของควรดําเนินการอยางยิ่ง
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