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บทความที่เขียนขึ้นนี้ไดใชขอมูลจากโครงการจัดทํ าวรรณกรรมปริทัศนงาน
วจิยัและวทิยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทย พ.ศ. 2533-2543  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเงินทุน
จาก สกว.  และเพิ่งดํ าเนินการเสร็จเมื่อ เดือนเมษายน 2544  ที่ผานมา จุดมุงหมายสํ าคัญของบท
ความนีเ้พือ่ช้ีใหเห็นสถานการณในการทํ าวิจัยดานสหกรณที่ผานมา  วามุงเนนไปในทิศทางใดบาง
มปีระเดน็สํ าคัญอะไรที่สามารถนํ าไปใชในการพัฒนางานสหกรณ  ตลอดจนการพิจารณาถึง
ประเดน็ส ําคญัของการวิจัยสวนที่ยังขาด  เพื่อช้ีใหเห็นถึงแนวทางการวิจัยที่ควรดํ าเนินการตอไป
ในอนาคต

สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมา

แหลงวิจัย

การวจิยัดานการสหกรณที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะหมายถึง  รายงานวิจัยและ
วทิยานพินธที่จัดทํ าขึ้นโดยนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซ่ึงจากการรวบรวมงาน
วจิยัและวทิยานิพนธที่ไดจัดทํ าขึ้นระหวาง พ.ศ. 2533-2543 เพื่อจัดทํ าวรรณกรรมปริทัศนพบวา  มี
จ ํานวนทั้งสิ้น 547 รายการ  โดยหนวยงานที่จัดทํ างานวิจัยมากที่สุด  ไดแก  กรมสงเสริม สหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รองลงไปไดแก  ภาควิชาสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํ ากัด ฯลฯ   สวน
มหาวทิยาลัยที่ผลิตวิทยานิพนธที่สํ าคัญ   ไดแก   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รองลงไป   ไดแก
มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ฯลฯ (ตารางที่1)

*รองศาสตราจารยประจํ าภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 1  รายชือ่หนวยงานที่จัดทํ างานวิจัยและสถาบันการศึกษาท่ีจัดทํ าวิทยานิพนธดาน
            สหกรณระหวางป 2533-2543

รายชื่อหนวยงาน รายชื่อมหาวิทยาลัย
กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ภาควิชาสหกรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํ ากัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันวิจัยชาวเขา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต  คณะเศรษฐศาสตร
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา
     กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.

ฯลฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกริก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฯลฯ

ประเภทของงานวิจัย

ในบรรดาผลงานวิจัยที่ไดรวบรวมและนํ ามาจัดทํ าวรรณกรรมปริทัศน 
จ ํานวนทั้งสิ้น 547 รายการนั้น  ประกอบดวยงานวิจัยจํ านวน 298 รายการ และวิทยานิพนธจํ านวน
249 รายการ  หากพิจารณาตามจุดมุงหมายของการทํ าวิจัยแลวพบวา  งานวิจัยสวนใหญรอยละ 72
เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ซ่ึงมกัจะเปนการศึกษาทัศนคติ  พฤติกรรมและ
ความคดิเห็นของสมาชิกสหกรณ  การศึกษาการดํ าเนินงานของสหกรณ  หรือโครงการตาง ๆ  ที่รัฐ
ใหการสนบัสนุนกิจการสหกรณ  รองลงไปงานวิจัยรอยละ 24 เปนงานวิจัยเชิงวิเคราะห (analytical
research)     ซ่ึงมกัจะเปนการวิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผลกันของตัวแปรตาง ๆ  โดยใชทฤษฎี
และเครือ่งมือทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะห  งานวิจัยสวนที่เหลืออีกรอยละ 4  เปนงานวิจัย
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เพื่อคนหาขอมูลเบื้องตน (exploratory  research)  ตวัอยางเชน  การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ  และ
สังคมของสมาชิกสหกรณเปนตน (ดูรายละเอียด รูปที่ 2.2)

วทิยานิพนธ 
(Thesis)

46%

งานวิจัย 
(Research)

54%

รูปท่ี 2.1  สัดสวนวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีนํ ามาจัดทํ าวรรณกรรมปริทัศน
3

 รูปท่ี 2.2  สัดสวนของงานวิจัยดานสหกรณท่ีจัดทํ าระหวางป  2533 – 2543 จํ าแนก
     ตามจุดมุงหมายในการวิจัย

งานวิจัยเชิงวิเคราะห 
(analytical  research)

2 4%

งานวิจัยเพื่อคนหา
ขอมูลเบื้องตน  
(exploratory  

research)
4 %

งานวิจัยเชิงพรรณนา  
(descriptive  research)

7 2%
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สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมา

 งานวจิยั/วทิยานิพนธดานสหกรณสวนใหญที่ดํ าเนินการในระหวางป  2533-2543  มัก
จะมุงเนนไปที่การศึกษากรณีศึกษาในสหกรณประเภทตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะวิเคราะห
ประเดน็ปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงานของสหกรณ  และเสนอแนะมาตรการในการแกปญหา
และพฒันาสหกรณ ซ่ึงประเด็นของปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงานของ สหกรณที่คนพบมักจะ
คลายคลึงกัน  ที่สํ าคัญ  ไดแก  การขาดแคลนทุนดํ าเนินงานและวัสดุอุปกรณ  ทํ าเลที่ตั้งสหกรณไม
เหมาะสม  การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ  การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ  คณะ
กรรมการดํ าเนินการไมมศีกัยภาพและความพรอม  ฝายจัดการขาดความรูและทักษะในการดํ าเนิน
ธุรกจิ เปนตน  สวนประเด็นสํ าหรับขอเสนอแนะในการแกปญหาและพัฒนาสหกรณนั้นสวนใหญ
กค็งเปนไปในทํ านองเดียวกัน  นั่นก็คือการขอการสนับสนุนจากรัฐ  เชน  เงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ า
การแกไขกฎหมายสหกรณ  เพื่อเปดโอกาสหรือใหสหกรณไดรับขอยกเวนตาง ๆ  ตลอดจนการให
การศกึษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู  และหลักวิธีการสหกรณแกบุคลากรที่เกี่ยวของ

ผลงานวจิยัที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น  และทัศนคติของสมาชิก  คณะกรรมการ
ด ําเนนิการ  และฝายจัดการสหกรณที่มีตอการดํ าเนินงานสหกรณ  หรือโครงการความชวยเหลือ
ตาง ๆ เกอืบทั้งหมดก็จะมุงไปในทิศทางเดียวกันวารัฐควรเขามาใหการสนับสนุนชวยเหลือ  สวน
ผลงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการติดตามประเมินผลโครงการความชวยเหลือตางๆ ที่รัฐใหการ
สนบัสนนุสมาชิกสหกรณตามนโยบายของรัฐ  ก็พบวา  ไมคอยประสบความสํ าเร็จตามจุดหมาย
เทาทีค่วร สาเหตุสํ าคัญมักจะมาจากโครงการสวนใหญเปนนโยบายจากบนลงลาง ซ่ึงสมาชิก
สหกรณทีไ่ดรับการสนับสนุนมักไมมีความเขาใจรายละเอียดของโครงการอยางแทจริง  เมื่อไดรับ
การสนบัสนุนจึงไมสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม  จึงทํ าใหนโยบายสนับสนุนจากรัฐ
ไมไดผลตามที่ควรจะเปน  ปญหาที่ตามมาก็คือ  นอกจากโครงการจะลมเหลวแลว  สมาชิก
สหกรณยังตองแบกรับภาระหนี้สินตอไปอยางที่ไมควรจะเปน

ในสวนของการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  และชีวิตความเปนอยูของสมาชิก
สหกรณ  การวจิัยจะเปนไปในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ของ
สมาชกิสหกรณกับผูที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณที่มีสภาวะแวดลอมใกลเคียงกัน  หรืออาจเปนการ
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณกอนและหลังเขาไปมีสวนรวมในโครงการ
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สนบัสนนุจากรัฐรูปแบบตาง ๆ  ผลการศึกษามักจะชี้ใหเห็นวาสมาชิกสหกรณมีภาวะเศรษฐกิจ
สังคม  และชีวิตความเปนอยูดีกวา  ผูที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณ  เชนเดียวกับสมาชิกสหกรณที่เขา
รวมโครงการสนับสนุนจากรัฐ  ก็มักจะมีสภาวะเศรษฐกิจ  สังคมที่ดีขึ้น  อยางไรก็ตามในการ
ศึกษาดานการผลิตของสมาชิกสหกรณสวนใหญมักพบวาสมาชิกสหกรณยังคงใชปจจัยการผลิตใน
ระดบัทีไ่มเหมาะสม  โดยจะยังอยูในชวงการผลิตที่มีการใชปจจัยการผลิตนอยกวาที่ควรจะเปน
อันมสีาเหตุสํ าคัญมาจากการขาดแคลนเงินทุน  และขาดความรูเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และผลงานวิจัยหลายเรื่องก็ช้ีใหเห็นวาสหกรณการเกษตรยังไมมีการวางแผนเรื่องการใหสินเชื่อ
อยางเหมาะสมแกเกษตรกร  สวนใหญแผนการใหสินเชื่อยังคงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรที่จะกํ าหนดวงเงินกูแกสหกรณการเกษตรเหมือนเชนเดิม  นอก
จากนัน้ยงัพบวา สหกรณการเกษตรสวนใหญยังไมมีการดํ าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค
(multipurpose) อยางแทจริง  โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจสงเสริมการเกษตร  ซ่ึงเปนสิ่งที่จะชวย
พฒันาการประกอบอาชีพแกสมาชิกใหมีผลผลิตสอดคลองกับความตองการของตลาด  ซ่ึงจะนํ าไป
สูการจ ําหนายใหไดราคายุติธรรม  และชวยยกระดับความเปนอยูของสมาชิกสหกรณ  ตามความมุง
หมายในการดํ าเนินงานของสหกรณการเกษตรไดอยางแทจริง

ในสวนของงานวิจัยที่จัดทํ าโดยกรมสงเสริมสหกรณ  ในระยะหลัง ๆ ไดมีการศึกษา
วจิยัเพือ่ใหไดขอมูลขาวสารที่จะนํ าไปพัฒนาโครงการสงเสริมของกรม  ตลอดจนการนํ าไปสูการ
ก ําหนดนโยบายในการพัฒนาการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณมากขึ้น  ผลงานวิจัยที่นาสนใจมีหลาย
รายการ ดังตัวอยางเชน

- การศกึษาสภาพตลาดของสหกรณเฉพาะกิจ  กระเทียม  หอมแดง  และ
หอมหัวใหญ

- ผลกระทบการตลาดของสหกรณภายใตองคกรการคาโลก (WTO)
- วเิคราะหระบบการผลิตและการตลาดผักอนามัยปลอดสารพิษ
- การศกึษาภาวะการผลิต และการแทรกแซงราคามะนาวโดยผาน สหกรณ

ในจังหวัดเพชรบุรี
- แนวทางการสงเสริมธุรกิจสงออกผลิตผลเกษตรของสหกรณ  เปนตน
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 ผลงานวิจัยที่ยกตัวอยางเหลานี้นับไดวาเปนงานวิจัยที่จะเปนประโยชนสํ าหรับนํ าไป
ใชในการวางแผนการดํ าเนินธุรกิจดานการตลาดของสหกรณ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวางแผน
การประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบักฎหมายสหกรณมีจํ านวนไมมากนัก  แตก็นับวาเปนประโยชนใน
การนํ าไปประยุกตใชในการดํ าเนินงานของสหกรณและการปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหมีความ
เหมาะสมตอไปในอนาคต  ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้ ไดแก

- ปญหา พ.ร.บ. สหกรณ 2511 และที่แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

- แนวทางการใชกฎหมายเพื่อการบริหาร  จัดการสหกรณ
- แนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการดํ าเนินการของ 

สหกรณ
- ปญหาทางกฎหมายวาดวยสหกรณในการดํ าเนินธุรกิจของกลุมเกษตรกร

ในประเทศไทย  เปนตน

 งานวจิยัทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาองคกรกลางก็พบวามีอยูเปนจํ านวนนอย  และสวน
ใหญเกดิจากการวิจัยที่องคกรกลางเปนผูใหการสนับสนุนการดํ าเนินการวิจัยเอง  และมักพบวาไม
คอยไดน ําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติเทาที่ควร  จึงทํ าใหงานวิจัยมิไดถูกนํ าไปใชประโยชนอยาง
ทีค่วรจะเปน จึงอาจเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าให องคกรกลางของขบวนการ สหกรณใน
ประเทศไทย  สวนใหญยังไมสามารถมีบทบาทและสนองความตองการแกสมาชิกไดเทาที่ควร

สถานการณการวิจัยที่กลาวมาขางตนมีประเด็นที่เปนขอสังเกต ดังตอไปนี้
1)  นกัวจิยั  ยงัคงยึดติดอยูกับแนวคิดที่ปลูกฝงมาแตเดิมวา “สหกรณยังคงตองพึ่งพา

การสนบัสนุนจากรัฐ”  โดยจะสังเกตไดวา  มาตรการและขอเสนอแนะสํ าหรับการแกไขปญหา
อุปสรรค  และการพัฒนาสหกรณจะตองเปนความรับผิดชอบของรัฐ  ไมวาจะเปนเรื่อง  เงินทุน
บคุลากร  การใหการฝกอบรม  การบริหารจัดการ  ประเด็นที่นาคิดก็คือ  ไมวานักวิจัยจะเปน  นิสิต
นกัศกึษา  นักวิชาการ  หรือแมแตเจาหนาที่ของรัฐที่ทํ าการวิจัย  ตางก็มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั  ในเรื่องการพึ่งพาการสนับสนุนของรัฐ  มีนักวิจัยจํ านวนนอยที่เสนอแนะให สหกรณ  ยึด
มัน่บนหลักการพึ่งพาตนเอง
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2)  การวจิยัทีผ่านมาเปนการดํ าเนินการที่ไมมีกรอบทิศทางอยูในลักษณะตางคนตางทํ า
ตางคนตางคิด  และมักจะเปนการวิจัยในเรื่องของอดีตและปจจุบัน  โดยไมไดมองถึงสถานการณ
ในอนาคตในภาพรวม  ดังนั้นผลงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญ  จึงไมสามารถนํ าไปใชประโยชนได
อยางจริงจัง

3)  กรอบแนวคดิในการพัฒนาสหกรณ  ตามปรัชญาและอุดมการณสหกรณนั้น  การ
พฒันาควรจะเปนไปในรูปของการพัฒนาขบวนการสหกรณ  ซ่ึงจ ําเปนจะตองมีการดํ าเนินการใน
ลักษณะของชุดโครงการวิจัย  ที่สามารถครอบคลุมประเด็นปญหา  และบรรดาผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กบัขบวนการสหกรณทั้งหมด  เพื่อนํ าไปสูการสังเคราะห  ใหเห็นทิศทางการพัฒนาหรือการปฏิรูป
ขบวนการสหกรณเพื่อการบรรลุเปาหมายในที่สุด

4)  ผลงานวจิยัหลายเรื่อง  ช้ีใหเห็นวาวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณของบุคคลที่เกี่ยว
ของ  ไมวาจะเปนสมาชิกสหกรณ  คณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณ  ฝายจัดการสหกรณ  ตลอด
จนเจาหนาที่ของรัฐที่สนับสนุนงานสหกรณและองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ  ยังไมเปนไปในทิศ
ทางทีถู่กตองเหมาะสม   จึงเปนสิ่งเรงดวนที่จะตองคิดคนหามาตรการที่มีความเปนไปไดอยางเปน
รูปธรรมที่จะพัฒนาวิสัยทัศนแกบุคคลตาง ๆ  เหลานั้น

5)  การสหกรณไทยไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยมานานกวา 8 ทศวรรษแลว  แตยังคง
พบวา  ปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงานของสหกรณ  ยังคงเหมือนเดิม  ไดแก  การขาดการมีสวน
รวมของสมาชิก  การขาดทุนดํ าเนินงาน  และวัสดุอุปกรณ  การขาดความรูและทักษะในการ
บริหารจัดการ/การดํ าเนินธุรกิจ  การขาดขอมูลขาวสารที่จํ าเปนสํ าหรับการวางแผน  การดํ าเนิน
งานสหกรณ  ส่ิงตาง ๆ  เหลานี้จํ าเปนตองเรงแกไขโดยจะตอง  เกิดจากการรวมมือของทุกฝาย
โดยเริ่มตนจากการรวมกันคิดเพือ่สรางเครือขายความรวมมือ  และพัฒนาไปสูการดํ าเนินการอยาง
เปนระบบเพื่อสรางกลไกการพัฒนาขบวนการสหกรณบนอุดมการณ  หลักและวิธีการ สหกรณ

แนวทางการวิจัยท่ีควรดํ าเนินการ

สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นวา  ผลงานวิจัยที่ผานมา
สวนใหญมุงเนนไปที่การคนหาวิธีการ/มาตรการที่จะนํ าไปใชแกปญหาและพัฒนาสหกรณที่เลือก
ขึน้มาเปนกรณีศึกษา  และก็ยังคงพบวาปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงานของสหกรณขั้นปฐมสวน
ใหญ ไดแก  การขาดแคลนทุนดํ าเนินงาน  การขาดการมีสวนรวมจากสมาชิก  การขาดศักยภาพ
และความพรอมของคณะกรรมการดํ าเนินการและฝายจัดการสหกรณ  การขาดทักษะและประสบ
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การณในการดํ าเนินธุรกิจของฝายจัดการ  ทํ าเลที่ตั้งสหกรณไมดี  ปญหาการขาดขอมูลขาวสารใน
การด ําเนนิธุรกิจของสหกรณ เปนตน  สํ าหรับขอเสนอแนะของงานวิจัยสวนใหญเพื่อแกไขปญหา
และพฒันาสหกรณ  นอกเหนือไปจากการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก  คณะกรรมการดํ าเนินการ
และฝายจดัการสหกรณมักหลีกเลี่ยงไมพน  การขอการสนับสนุนจากรัฐในทุกเรื่องไมวาจะเปนเงิน
ทนุดอกเบี้ยตํ่ า  วัสดุอุปกรณ  และอาคารสํ านักงาน  การจัดหาตลาด  ตลอดจนการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของสมาชิก และการพัฒนาการดํ าเนินงานของสมาชิก

จะเหน็ไดวา    แนวคิดในการพัฒนาสหกรณของเรายังคงอยูในกรอบแนวคิดที่
“สหกรณตองพึ่งพารัฐ” อยูเสมอมา มีผลงานวิจัยจํ านวนนอยมากมีขอเสนอใหสหกรณพึ่งพา   ตน
เอง  ทัง้นีส้าเหตุสํ าคัญอาจมาจากการศึกษาวิจัยดานการสหกรณที่ผานมาถูกจํ ากัดอยูในแวดวงของ
นกัสหกรณกเ็ปนได จึงทํ าใหมีแนวคิดที่อยูในมุมแคบ  ซ่ึงหากนักสหกรณไดกาวลวงออกไปสู
นอกขบวนการสหกรณบางเราอาจจะพบวา  กระแสความคิดเห็นของคนในสังคมปจจุบันมีจํ านวน
ไมนอยทีเดียวที่ไมเห็นดวยวา “สหกรณ”  จะเปนวธีิการที่เหมาะสมจะนํ าไปใชในการพัฒนา
เศรษฐกจิ สังคมของประชาชนได  ความคิดเห็นที่เห็นแตกตางก็คือ  สหกรณสวนใหญยังคงดํ าเนิน
งานไปตามนโยบายของรัฐโดยมิไดเกิดจากความตองการของสมาชิกอยางแทจริง จึงจะเห็นไดวา
ปจจบุนัมกีลุมองคกรประชาชนจํ านวนมากที่จัดตั้งและดํ าเนินการอยูในชุมชนตาง ๆ โดยมีแนวคิด
พืน้ฐานเชนเดยีวกับสหกรณ คือการยึดหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (self-
help and mutual help) และการรวมมือกัน (Cooperation) แตไมไดจดทะเบียนเปนสหกรณตาม
กฎหมายเทานั้น

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวยอมชี้ใหเห็นประเด็นสํ าคัญอยางหนึ่งวา อุดมการณ
สหกรณ  (cooperative  ideology)  นัน้เปนทีย่อมรับจากทุกฝายวาเปนสิ่งดีที่จะทํ าใหคนในสังคมมา
รวมตวักนัและรวมมือกันเพื่อประโยชนสุขรวมกัน  แตยังมีประเด็นความคิดอีกหลายประการที่ยัง
ไมเปนทีย่อมรับและทํ าใหเกิดอุปสรรคในการรวมมือกัน  ดังนั้น  การพัฒนาขบวนการ สหกรณจึง
จํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางเวทีใหทุกฝายไดมีโอกาสมาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อใหเกิด
วิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณอันจะนํ าไปสูแนวทางการปฏิรูปขบวนการสหกรณอยางถูกตอง
เหมาะสม  เพื่อประโยชนของคนในชาติ และการบรรลุเปาหมายในการใชสหกรณเปนกลไกใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยูอยางแทจริง
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แนวทางการดํ าเนินงานในขั้นตนที่ควรดํ าเนินการก็คือการจัดประชุมเพื่อระดมความ
คดิในหมูนกัสหกรณและบุคคลที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง  เพื่อคิดคนมาตรการและใหไดมาซึ่งขอ
มลูขาวสารที่จํ าเปน ที่จะนํ าไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณ  โดยประเด็นสํ าคัญที่ทุกฝายจะตอง
ค ํานงึถึงกค็อื  ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินงานของสหกรณและขบวนการ
สหกรณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตเปนประเด็นสํ าคัญที่
สงผลกระทบตอการดํ าเนินงานของสหกรณทั้งสิ้น ไดแก

ปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป  ไดแก  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  กฎหมาย
นโยบายรัฐ  การเมือง  เทคโนโลยี

ปจจยัสภาพแวดลอมดํ าเนินงาน  ไดแก  หนวยงานของรัฐ  กลุม/องคกรประชาชนตาง
ๆ  สถาบันการศึกษา  กลุมพันธมติรตาง ๆ  แหลงเงินทุน/ปจจัยการผลิต  และธุรกิจคูคา

ปจจยัสภาพแวดลอมภายใน  ไดแก  โครงสรางขบวนการสหกรณ  ระบบเครือขาย  ขอ
บังคับสหกรณ  โครงสรางการบริหารงาน  บคุคลากร  เงินทุน วัสดุอุปกรณ  การบริการตาง ๆ

ผลการประชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณาถึงโอกาส (Opportunities)  อุปสรรค
(Threats)  จดุแข็ง (Strengths)  และจุดออน (Weaknesses)  ของขบวนการสหกรณ  เพื่อกอใหเกิด
วสัิยทศันการพฒันาสหกรณที่ถูกตองเหมาะสม จะเปนจุดเริ่มตนที่จะนํ าไปสูการกํ าหนดประเด็น
การวจิยัสํ าหระบการดํ าเนินการโครงการวิจัยที่จํ าเปนตอไป

การกํ าหนดประเด็นของการวิจัยที่ควรดํ าเนินการหลังจากการประชุมระดมความคิดที่
ใครขอขอแนะไวในที่นี้นาจะเปนเรื่องของการดํ าเนินการชุดโครงการวิจัยตอเนื่องที่จะนํ าไปสูการ
พฒันาเปนแผนแมบทเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย  ในลักษณะของแผนระดับชาติ  ซ่ึง
ครอบคลุมถึงกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ ที่ยึดมั่นอยูบนอุดมการณสหกรณ (Cooperative
Ideology) ดวย ซ่ึงจะกอใหเกิดความเปนเอกภาพเดียวกัน ในการพัฒนาความรวมมือของคนในชาติ
ทีม่จีดุมุงหมายในการรวมมือกันเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  โดยชุดโครง
การวจิยัดงักลาวนาจะประกอบไปดวยชุดโครงการวิจัยยอย ๆ ซ่ึงจะดํ าเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งองค
ความรูตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนมาตรการและแนวทางของแผนแมบท (รูปที่ 2.3)  ซ่ึงควร
ประกอบไปดวย ชุดโครงการวิจัยที่จะนํ ามาซึ่งแนวทาง/มาตรการตาง ๆ ดังนี้

1. ชุดโครงการวิจัย :  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  ทั้งสมาชิก  คณะกรรมการดํ าเนิน
การ  ฝายจัดการ  และบุคลากรที่เกี่ยวของ



สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต   จุฑาทิพย  ภัทราวาท

10

- แนวทางการพัฒนาบุคลากร มีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะพิจารณาบุคลากรตางๆ
ใหมคีวามรูความเขาใจและเห็นความสํ าคัญที่จะนํ าเอาวิธีการสหกรณไปใชแกปญหา ในการ
ประกอบอาชพีและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตน  นอกจากนั้นจะตองมีแนวทางที่จะพัฒนาให
บคุคลเหลานี้ สนใจที่จะพัฒนาศกัยภาพและความพรอมของตน และสามารถเขามามีสวนรวมใน
สหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมในลักษณะที่เอื้ออํ านวยตอการพัฒนาขบวนการสหกรณใหเจริญ
กาวหนาเพื่อประโยชนของสมาชิก  สหกรณ  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตอไป

2. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ
- แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ  มีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะพัฒนาใหมี

กฎหมายสหกรณที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่จะสนับสนุนกิจการสหกรณอยางแทจริง  นอก
จากนัน้ยงัจะตองครอบคลุมการดํ าเนินงานสหกรณ และกลุมองคกรประชาชนที่เปนกลุมเตรียม
การณ สหกรณใหสามารถดํ าเนินการในลักษณะเอื้ออํ านวยซึ่งกันและกัน  อันจะนํ าไปสูความเปน
เอกภาพเดียวกัน  และการพัฒนาขบวนการสหกรณในที่สุด

3. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนากลุม/องคกรประชาชน/เครือขาย/ขบวน
การสหกรณ

แนวทางการพัฒนามีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะเสนอมาตรการ/แนวทางในการ
พฒันา กลุม/องคกรประชาชนที่อยูภายใตอุดมการณสหกรณ  ที่จะนํ าไปสูความเปนเอกภาพและ
ประโยชนที่พึงมีตอประชาชน อีกทั้งการพัฒนาภายใตระบบเครือขายความรวมมือกับขบวนการ
สหกรณในที่สุด  โดยเนนที่จะใหกลุม/องคกรประชาชน เปนอิสระบนการพึ่งพาตนเองในที่สุด

4. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนากลไกความรวมมือในภาครัฐ/เอกชน
       ทีเ่กีย่วของกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ

โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะใหไดมาซึ่งมาตรการการพัฒนากล
ไกความรวมมอืของหนวยงานทั้งภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ  เพื่อให
ระบบการพฒันาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในลักษณะของการสรางเครือขายการประสานความรวม
มือและการ Pool Resources  ทัง้ดานเงินทุน  บุคลากร  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อการบรรลุเปา
หมายรวมกัน  ไมทํ างานซํ้ าซอนกัน

5. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่จํ า

เปนตอการดํ าเนินงานของสหกรณ  และขบวนการสหกรณซ่ึงจะประกอบไปดวย สารสนเทศ ที่เปน
ขอมูลพื้นฐานสํ าหรับการบริหารจัดการสหกรณ  การตลาด  การผลิต ฯลฯ ขอมูลขาวสารดังกลาวจะ
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สนบัสนนุใหสหกรณมีการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม  ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ
ชวยลดจดุออนที่เปนอยูในปจจุบัน ชวยแกปญหาการผลิตที่ไมเปนที่ตองการของตลาด  และชวยยก
ระดบัรายไดของสมาชิกสหกรณไดในที่สุด

6. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการสนับสนุนเงินทุน/เทคโนโลยี/การใหคํ าปรึกษา
แนะนํ า

โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสํ าคัญที่จะใหไดมาซึ่งแนวทางในการพัฒนา
ระบบการสนบัสนุนดานเงินทุน/เทคโนโลยี และการใหคํ าปรึกษาแนะนํ าที่เหมาะสม  ในลักษณะที่
สงผานความชวยเหลือไปสูขบวนการสหกรณอยางทั่วถึงและเปนไปตามความตองการ ซ่ึงจะชวย
พฒันาระบบการบริหารจัดการสหกรณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และยึดมั่นอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ  และประโยชนที่สมาชิกพึงไดเปนหลักการสํ าคัญ

รูปท่ี 2.3  แนวคดิการดํ าเนินการโครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณ

แผนแมบท
เพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย

ชดุโครงการวิจัยที่ 1 :
แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ชดุโครงการวิจัยที่ 2 :
การปฏิรูปกฏหมายสหกรณ

ชดุโครงการวิจัยที่ 3 :
แนวทางการพัฒนากลุม/

องคกรประชาชน/เครือขาย/
ขบวนการสหกรณ

ชดุโครงการวิจัยที่ 4 :
แนวทางการพัฒนากลไกภาครัฐ/
เอกชนที่เก่ียวของกับขบวนการ

สหกรณ

ชดุโครงการวิจัยที่ 5 :
แนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

ชดุโครงการวิจัยที่ 6 :
แนวทางการสนับสนุนเงินทุน/
เทคโนโลย/ีการใหคํ าปรึกษา

แนะนํ า
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