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คํานํา

รายงานวิจัยเร่ือง “วรรณกรรมปริทัศนงานวิจัย/วิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศ
ไทย พ.ศ.2533-2543” ที่จัดทําในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากสกว. โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะรวบ
รวมองคความรู  ตลอดจนประเด็นความคิดเห็นที่นาสนใจ  เพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับการวางแผน
ดําเนินการชุดโครงการวิจัย  ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปขบวนการสหกรณในประเทศไทยตอไป

รายงานวิจัยถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง จะเปนสวนที่แสดงถึงราย
ละเอียดของการดําเนินการโครงการวิจัย และบทความที่สรุปถึงสถานการณการวิจัยดานสหกรณที่
ผานมาและแนวทางการวิจัยที่จําเปน สวนท่ีสอง จะเปนวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัย/วิทยานิพนธ
ดานสหกรณ ระหวางป พ.ศ. 2533-2543  ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 537 รายการ  ซ่ึงเปนงานวิจัย/วิทยานิพนธ
ที่เปนภาษาไทยทั้งหมด

การดําเนินการโครงการวิจัยในครั้งนี้ ไดเสร็จสิ้นลงตามเวลาที่กําหนดภายใตความ
รวมมือชวยเหลือของนักวิจัยและผูเกี่ยวของ    ที่สําคัญไดแก    ดร.สีลาภรณ  บัวสาย    คุณทรงผล
เจตนาวณิชย  จากสกว.  บรรณารักษหองสมุดของสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ที่ระบุไวในแหลง
รวบรวมขอมูล  คุณนัยนา  ตรีเขตสัมพันธ  คุณเกียรติรัตน  เล็กอุดรกร   คุณนภัสวรรณ  แสงเพชร
และคุณณัฐพร  อูสกุลวัฒนา

หวังวาผลงานวิจัยนี้คงจะเปนประโยชนตอ นิสิต  นักศึกษา  นักวิชาการ นักสหกรณ
และผูสนใจดานสหกรณไมมากก็นอย  หากมีขอบกพรองประการใด  ผูวิจัยยินดีนอมรับและใครขอ
ขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือไว ณ ที่นี้

(รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท)
    หัวหนาโครงการวิจัย
          เมษายน  2544



บทคัดยอ

งานวิจัยเร่ือง  “วรรณกรรมปริทัศนงานวิจัย/วิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทย
พ.ศ. 2533-2543” มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะรวบรวมงานวิจัย/วิทยานิพนธที่ไดจัดทําขึ้นในประเทศไทย
ในระหวางป 2533-2543 และจัดทําขึ้นในรูปของวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัย/วิทยานิพนธ เพื่อ
ประโยชนสําคัญการคนควาและการศึกษาวิจัยดานสหกรณของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักสหกรณ
และผูสนใจทั่วไป โดยการรวบรวมรายงานวิจัย/วิทยานิพนธ ไดครอบคลุมไปในหนวยงานที่เกี่ยวของ
การสหกรณทั้งภาครัฐและเอกชน   หองสมุดของสถาบันการศึกษาตาง ๆ    ทั่วประเทศการรวบรวม
ขอมูลไดดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2543 – มีนาคม 2544  ไดรายงานวิจัย/วิทยานิพนธ นํามา
จัดทําวรรณกรรมปริทัศนทั้งสิ้น 547 รายการ

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทย พ.ศ.2533-2543 โดยสวนใหญ
มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสถานการณการดําเนินงานของสหกรณที่ไดหยิบยกมาเปนกรณีศึกษา ซ่ึงชี้ให
เห็นปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานสหกรณ
ประเด็นปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ  สวนใหญไดแก  การขาดแคลนทุนดําเนินงาน
การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ  การขาดศักยภาพและความพรอมของคณะกรรมการ
ดําเนินการและฝายจัดการสหกรณ  ปญหาเรื่องทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม  การขาดขอมูลขาวสารเพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการสหกรณ ฯลฯ ประเด็นที่นาสนใจคือ  ผูวิจัยสวนใหญเสนอมาตรการ
และแนวทางการแกปญหาไปที่การขอการสนับสนุนจากรัฐ ซ่ึงบงชี้ใหเห็นวา ผูวิจัยสวนใหญซ่ึงมักจะ
เปนเจาหนาที่ของรัฐ   ยังคงมีกรอบแนวคิดอยูที่วา   “สหกรณยังคงตองพึ่งพารัฐ”  พบวามีงานวิจัย
สวนนอยที่มีจุดมุงหมายในการมองแนวทางการดําเนินงานของสหกรณในอนาคต  และพบวามีงาน
วิจัยสวนนอยที่เปนงานวิจัยที่นําไปใชในทางปฏิบัติ  จึงอาจสรุปไดวาที่ผานมา    การพัฒนาขบวนการ
สหกรณยังมิไดใชประโยชนจากงานวิจัยแตอยางใด  ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางสําหรับการวิจัยที่
จําเปน  จึงควรเริ่มตนจากการจัดเวทีอภิปรายแสดงความคิดเห็นรวมกันในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ/เอกชน  นักสหกรณในขบวนการและนักวิชาการที่สนใจ เพื่อกําหนดวิสัยทัศนการปฏิรูป
ขบวนการสหกรณที่จะนําไปสูการปฎิบัติอยางเปนรูปธรรม  ขั้นตอไปก็คือการดําเนินการชุดโครงการ
วิจัยเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณ     ในลักษณะของการจัดทําแผนแมบทการปฏิรูปขบวนการ
สหกรณไทย  ซ่ึงจะประกอบไปดวยชุดโครงการวิจัยชุดตาง ๆ ซ่ึงจะเสนอมาตรการ/แนวทางในการ
พัฒนาดาน  บุคลากร   กฎหมาย  กลุม/องคกรประชาชน/เครือขาย/ขนวนการสหกรณ  กลไกความ
รวมมือของรัฐ  ระบบสารสนเทศ  การสนับสนุนดานเงินทุน/เทคโนโลยี/การใหคําปรึกษาแนะนํา  ซ่ึง
จะนําไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณที่ถูกตองเหมาะสมและการบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริง
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บทที่1
บทนํา

1.1 ความสําคัญของเรื่อง

“สหกรณ”    ถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมากวา   8
ทศวรรษแลว  ที่ผานมารัฐบาลใหการสนับสนุนขบวนการสหกรณในหลายรูปแบบ  ไมวาจะเปน
การจัดใหมีหนวยงานของรัฐเขาไปสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง  และการดําเนินงานสหกรณ  ที่
สําคัญไดแก   กรมสงเสริมสหกรณ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ   สํานักงานนายทะเบียนสหกรณ
การสนับสนุนใหมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสงเสริมกิจการสหกรณ  การสนับสนุน
ดานการเงินทั้งเงินใหเปลาและเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา

ตลอดเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบันพบวามีสหกรณจํานวนไมนอยที่ดําเนินธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ  สามารถเปนที่พึ่งของสมาชิกสหกรณในการแกปญหาดานการประกอบ
อาชีพ  และปญหาทางเศรษฐกิจไดในระดับที่นาพอใจ  แตก็มีสหกรณอีกจํานวนไมนอยที่ยังไม
สามารถดําเนินธุรกิจไดตามที่คาดหวัง  นอกจากนั้นยังพบวาการพัฒนาสหกรณในมิติของการ
พัฒนาขบวนการสหกรณจากลางขึ้นสูบน (bottom-up)  คอนขางมีขอจํากัด  ดังตัวอยางในกรณี
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  จํากัด
ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย  จํากัด  และอื่น ๆ  ซ่ึงยังไมสามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะ
องคกรกลางของขบวนการสหกรณไดเทาที่ควร

มาตรการสําคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณนอกเหนือไปจากการสนับสนุนของ
รัฐดังที่กลาวมาขางตน  ไดแก  การศึกษาวิจัยอยางเปนระบบภายใตการมีสวนรวมของกลุมคนทุก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  และขบวนการสหกรณ  เพื่อหาทางลดขอจํากัด/อุปสรรคที่เปนอยู
ตลอดจนคิดคนวิธีการหรือกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสมมาใช  เนื่องจากการตระหนักเห็นความจํา
เปนในประเด็นการวิจัยดานการสหกรณ  การดําเนินการโครงการวรรณกรรมปริทัศน  งานวิจัย
และวิทยานิพนธดานสหกรณในครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะประมวลความรูตาง ๆ ของงาน
วิจัยและวิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นในประเทศไทยในรอบ 10 ป ที่ผานมา  เพื่อจะเปนประโยชน
สําหรับการวางแผนพัฒนาการวิจัยดานการสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม  อันจะนําไปสูการวาง
แผนพัฒนาขบวนการสหกรณ เพื่อการบรรลุความสําเร็จตอไป
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1.2 วัตถุประสงค

1. สํารวจและประมวลความรูจากงานวิจัยและวิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศ
ไทยระหวางป พ.ศ. 2533 – 2543

2. จัดทําวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัยและวิทยานิพนธดานการสหกรณในประเทศ
ไทยระหวางป พ.ศ. 2533 – 2543

3. เพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาและชี้ชองวางของงานวิจัยที่ควรมีดําเนินการ

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

เปนแหลงขอมูลความรูที่จะเปนประโยชนสําหรับการกําหนดประเด็นการวิจัยและ
การศึกษาหาความรูเพื่อการพัฒนาสหกรณตอไป

1.4 ขอบเขตการศึกษา

1.4.1 แหลงสํารวจขอมูล
การสํารวจรายงานวิจัยและวิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทย   

ระหวางป พ.ศ. 2533-2543  ในครั้งนี้จะดําเนินการสํารวจจากแหลงขอมูลดังนี้
แหลงที่ 1  หองสมุดกลางและหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันการ

ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่สําคัญ 18 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มหาวิทยาลัยเกริก

แหลงที่ 2  หองสมุดหรือสํานักงานวิชาการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สหกรณทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ ไดแก  กรมสงเสริมสหกรณ  กรมตรวจบัญชี สหกรณ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด  ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด  ชุมนุม
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สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จํากัด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แหลงที่ 3  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ดําเนินงานวิจัย  หรือ
ใหการสนับสนุนการวิจัย  ไดแก  ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมโจ สภาวิจัยแหงชาติ มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท

1.4.2 รายงานวิจัยและวิทยานิพนธที่ทําการสํารวจ
รายงานวิจัยและวิทยานิพนธที่ทําการสํารวจในครั้งนี้  ไดแก  งานวิจัยดาน

สหกรณที่จัดทําขึ้นในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2533-2543  และเนื่องจากรายงานวิจัยที่ราย
งานเปนภาษาอังกฤษที่สํารวจไดมีไมถึง 10 เลม  ดังนั้นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธที่จะนําไปจัด
ทําเปนวรรณกรรมปริทัศนจึงเปนเฉพาะรายงานที่เปนภาษาไทยเทานั้น

1.5 วิธีการศึกษา

วิธีการศึกษาจะดําเนินการใน 6 ขั้นตอน คือ
1.5.1  การรวบรวมรายชื่อ  งานวิจัยและวิทยานิพนธจากแหลงขอมูลที่กําหนดไว

           ในขอบเขตการศึกษา
1.5.2  การคัดเลือกงานวิจัยและวิทยานิพนธ เพื่อจัดทําวรรณกรรมปริทัศน
1.5.3  การสรุปประเด็นหลักเพื่อจัดทําวรรณกรรมปริทัศน  ซ่ึงประกอบดวย

- ช่ือผลงาน
- ลักษณะงาน (งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ)
- รายช่ือผูจัดทํา
- ผูใหทุนวิจัยหรืออาจารยที่ปรึกษา
- เดือนปที่งานวิจัย/วิทยานิพนธเสร็จสิ้น
- วัตถุประสงคโดยยอ
- ลักษณะของขอมูลที่ใช
- ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย
- แบบสํารวจและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (ถามี)
- ผลสรุปที่สําคัญโดยยอ
- KEYWORDS

 1.5.4  การจัดเรื่องวรรณกรรมปริทัศนตามลําดับตัวอักษรและประเภทสหกรณ  ซ่ึง
           จะแบงออกเปน 3  หมวด ไดแก
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หมวดที่ 1  งานวิจัย/วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวกับสหกรณในกลุมสหกรณ
     การเกษตร

หมวดที่ 2  งานวิจัย/วิทยานิพนธ ที่เกี่ยวกับสหกรณในกลุมสหกรณนอก
     ภาคการเกษตร

หมวดที่ 3  งานวิจัย/วิทยานิพนธที่เกี่ยวกับสหกรณดานอื่น ๆ
1.5.5 วิเคราะหประเด็นปญหาและชี้ชองวางของงานวิจัยที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
1.5.6  จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณซ่ึงจะประกอบดวย  3  สวน ไดแก

สวนที่ 1   เปนสวนที่แสดงถึงรายละเอียดของการดําเนินการโครงการวิจัย
   และบทความที่สรุปถึงสถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมา
    และแนวทางการวิจัยที่จําเปน

สวนที่ 2    วรรณกรรมปริทัศนงานวิจัย/วิทยานิพนธดานการสหกรณ
    ในประเทศไทย พ.ศ. 2533-2543
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บทที่ 2
สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่ผานมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต

บทความที่เขียนขึ้นนี้ไดใชขอมูลจากโครงการจัดทําวรรณกรรมปริทัศนงานวิจัยและ
วิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทย พ.ศ. 2533-2543  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
สกว.  และเพิ่งดําเนินการเสร็จเมื่อ เดือนเมษายน 2544  ที่ผานมา (รายละเอียดอยูในรายงานวิจัย
สวนที่ 2)  จุดมุงหมายสําคัญของบทความนี้เพื่อช้ีใหเห็นสถานการณในการทําวิจัยดานสหกรณที่
ผานมา  วามุงเนนไปในทิศทางใดบาง  มีประเด็นสําคัญอะไรที่สามารถนําไปใชในการพัฒนา
งานสหกรณ  ตลอดจนการพิจารณาถึงประเด็นสําคัญของการวิจัยสวนที่ยังขาด  เพื่อช้ีใหเห็นถึง
แนวทางการวิจัยที่ควรดําเนินการตอไปในอนาคต  ในลักษณะของชุดโครงการวิจัย  เพื่อที่สกว,
จะใหการสนับสนุนตอไป

2.1 สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมา

2.2.1 แหลงวิจัย
การวิจัยดานการสหกรณที่จะกลาวถึงตอไปนี้จะหมายถึง  รายงานวิจัยและ

วิทยานิพนธที่จัดทําขึ้นโดยนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซ่ึงจากการรวบรวมงาน
วิจัยและวิทยานิพนธที่ไดจัดทําขึ้นระหวาง พ.ศ. 2533-2543 เพื่อจัดทําวรรณกรรมปริทัศนพบวา
มีจํานวนทั้งสิ้น 547 รายการ  โดยหนวยงานที่จัดทํางานวิจัยมากที่สุด  ไดแก  กรมสงเสริม
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รองลงไปไดแก  ภาควิชาสหกรณ  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ฯลฯ   สวนมหาวิทยาลัยที่ผลิตวิทยานิพนธที่สําคัญ   ไดแก   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองลงไป   ไดแก  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ฯลฯ (ตารางที่1)
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ตารางที่ 1  รายชื่อหนวยงานที่จัดทํางานวิจัยและสถาบันการศึกษาท่ีจัดทําวิทยานิพนธดาน
            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

2.1.2 ประเภทของงานวิจัย
ในบรรดาผลงานวิจัยที่ไดรวบรวมและนํามาจัดทําวรรณกรรมปริทัศน 

จํานวนทั้งสิ้น 547 รายการนั้น  ประกอบดวยงานวิจัยจํานวน 298 รายการ และวิทยานิพนธ
จํานวน 249 รายการ  หากพิจารณาตามจุดมุงหมายของการทําวิจัยแลวพบวา  งานวิจัยสวนใหญ
รอยละ 72  เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research)  ซ่ึงมักจะเปนการศึกษาทัศนคติ
พฤติกรรมและความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ  การศึกษาการดําเนินงานของสหกรณ  หรือ
โครงการตาง ๆ  ที่รัฐใหการสนับสนุนกิจการสหกรณ  รองลงไปงานวิจัยรอยละ 24 เปนงานวิจัย
เชิงวิเคราะห (analytical  research)     ซ่ึงมักจะเปนการวิเคราะหหาความเปนเหตุเปนผลกันของ
ตัวแปรตาง ๆ  โดยใชทฤษฎีและเครื่องมือทางสถิติเขามาชวยในการวิเคราะห  งานวิจัยสวนที่
เหลืออีกรอยละ 4  เปนงานวิจัยเพื่อคนหาขอมูลเบื้องตน (exploratory  research)  ตัวอยางเชน
การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ  และสังคมของสมาชิกสหกรณเปนตน (ดูรายละเอียด รูปที่ 2.2)
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วิทยานิพนธ 
(Thesis)

46%

งานวิจัย 
(Research)

54%

รูปท่ี 2.1  สัดสวนวิทยานิพนธและงานวิจัยที่นํามาจัดทําวรรณกรรมปริทัศน

 รูปท่ี 2.2  สัดสวนของงานวิจัยดานสหกรณที่จัดทําระหวางป  2533 – 2543 จําแนกตาม
            จุดมุงหมายในการวิจัย

งานวิจัยเชิงวิเคราะห  
(analytical  research)

24%

งานวิจัยเพื่อคนหา
ขอมูลเบื้องตน  
(exploratory  

research)
4%

งานวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive  
research)

72%
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สถานการณการวิจัยดานสหกรณท่ีผานมา

งานวิจัย/วิทยานิพนธดานสหกรณสวนใหญที่ดําเนินการในระหวางป  2533-2543
มักจะมุงเนนไปที่การศึกษากรณีศึกษาในสหกรณประเภทตาง ๆ  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญที่จะ
วิเคราะหประเด็นปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ  และเสนอแนะมาตรการในการ
แกปญหาและพัฒนาสหกรณ ซ่ึงประเด็นของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ สหกรณที่คน
พบมักจะคลายคลึงกัน  ที่สําคัญ  ไดแก  การขาดแคลนทุนดําเนินงานและวัสดุอุปกรณ  ทําเลที่
ตั้งสหกรณไมเหมาะสม  การบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ  การขาดการมีสวนรวมของ
สมาชิกสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการไมมีศักยภาพและความพรอม  ฝายจัดการขาดความรู
และทักษะในการดําเนินธุรกิจ เปนตน  สวนประเด็นสําหรับขอเสนอแนะในการแกปญหาและ
พัฒนาสหกรณนั้นสวนใหญก็คงเปนไปในทํานองเดียวกัน  นั่นก็คือการขอการสนับสนุนจากรัฐ
เชน  เงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา  การแกไขกฎหมายสหกรณ  เพื่อเปดโอกาสหรือใหสหกรณไดรับ
ขอยกเวนตาง ๆ  ตลอดจนการใหการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู  และหลักวิธีการสหกรณแก
บุคลากรที่เกี่ยวของ

ผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น  และทัศนคติของสมาชิก  คณะกรรมการ
ดําเนินการ  และฝายจัดการสหกรณที่มีตอการดําเนินงานสหกรณ  หรือโครงการความชวยเหลือ
ตาง ๆ เกือบทั้งหมดก็จะมุงไปในทิศทางเดียวกันวารัฐควรเขามาใหการสนับสนุนชวยเหลือ  สวน
ผลงายวิจัยที่เกี่ยวของกับการติดตามประเมินผลโครงการความชวยเหลือตาง ๆ ที่รัฐใหการ
สนับสนุนสมาชิกสหกรณตามนโยบายของรัฐ  ก็พบวา  ไมคอยประสบความสําเร็จตามจุดหมาย
เทาที่ควร สาเหตุสําคัญมักจะมาจากโครงการสวนใหญเปนนโยบายจากบนลงลาง ซ่ึงสมาชิก
สหกรณที่ไดรับการสนับสนุนมักไมมีความเขาใจรายละเอียดของโครงการอยางแทจริง  เมื่อได
รับการสนับสนุนจึงไมสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม  จึงทําใหนโยบายสนับสนุน
จากรัฐไมไดผลตามที่ควรจะเปน  ปญหาที่ตามมาก็คือ  นอกจากโครงการจะลมเหลวแลว
สมาชิกสหกรณยังตองแบกรับภาระหนี้สินตอไปอยางที่ไมควรจะเปน

ในสวนของการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ  สังคม  และชีวิตความเปนอยูของสมาชิก
สหกรณ  การวิจัยจะเปนไปในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ของ
สมาชิกสหกรณกับผูที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณที่มีสภาวะแวดลอมใกลเคียงกัน  หรืออาจเปนการ
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณกอนและหลังเขาไปมีสวนรวมในโครงการ
สนับสนุนจากรัฐรูปแบบตาง ๆ  ผลการศึกษามักจะชี้ใหเห็นวาสมาชิกสหกรณมีภาวะเศรษฐกิจ
สังคม  และชีวิตความเปนอยูดีกวา  ผูที่มิไดเปนสมาชิกสหกรณ  เชนเดียวกับสมาชิกสหกรณที่
เขารวมโครงการสนับสนุนจากรัฐ  ก็มักจะมีสภาวะเศรษฐกิจ  สังคมที่ดีขึ้น  อยางไรก็ตามในการ
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ศึกษาดานการผลิตของสมาชิกสหกรณสวนใหญมักพบวาสมาชิกสหกรณยังคงใชปจจัยการผลิต
ในระดับที่ไมเหมาะสม  โดยจะยังอยูในชวงการผลิตที่มีการใชปจจัยการผลิตนอยกวาที่ควรจะ
เปน  อันมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดแคลนเงินทุน  และขาดความรูเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัย  และผลงานวิจัยหลายเรื่องก็ช้ีใหเห็นวาสหกรณการเกษตรยังไมมีการวางแผนเรื่องการ
ใหสินเชื่ออยางเหมาะสมแกเกษตรกร  สวนใหญแผนการใหสินเชื่อยังคงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่จะกําหนดวางเงินกูแกสหกรณการเกษตรเหมือน
เชนเดิม  นอกจากนั้นยังพบวา  สหกรณการเกษตรสวนใหญยังไมมีการดําเนินธุรกิจแบบอเนก
ประสงค (multipurpose) อยางแทจริง  โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจสงเสริมการเกษตร  ซ่ึงเปนสิ่งที่จะ
ชวยพัฒนาการประกอบอาชีพแกสมาชิกใหมีผลผลิตสอดคลองกับความตองการของตลาด  ซ่ึงจะ
นําไปสูการจําหนายใหไดราคายุติธรรม  และชวยยกระดับความเปนอยูของสมาชิกสหกรณ  ตาม
ความมุงหมายในการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรไดอยางแทจริง

ในสวนของงานวิจัยที่จัดทําโดยกรมสงเสริมสหกรณ  ในระยะหลัง ๆ ไดมีการศึกษา
วิจัยเพื่อใหไดขอมูลขาวสารที่จะนําไปพัฒนาโครงการสงเสริมของกรม  ตลอดจนการนําไปสูการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณมากขึ้น  ผลงานวิจัยที่นาสนใจมีหลาย
รายการ ดังตัวอยางเชน

- การศึกษาสภาพตลาดของสหกรณเฉพาะกิจ  กระเทียม  หอมแดง  และ
หอมหัวใหญ

- ผลกระทบการตลาดของสหกรณภายใตองคกรการคาโลก (WTO)
- วิเคราะหระบบการผลิตและการตลาดผักอนามัยปลอดสารพิษ
- การศึกษาภาวะการผลิต  และการแทรกแซงราคามะนาวโดยผาน

สหกรณในจังหวัดเพชรบุรี
- แนวทางการสงเสริมธุรกิจสงออกผลิตผลเกษตรของสหกรณ  เปนตน

 ผลงายวิจัยที่ยกตัวอยางเหลานี้นับไดวาเปนงานวิจัยที่จะเปนประโยชนสําหรับนําไป
ใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจดานการตลาดของสหกรณ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการวาง
แผนการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป

งายวิจัยที่เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณมีจํานวนไมมากนัก  แตก็นับวาเปนประโยชนใน
การนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานของสหกรณและการปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหมีความ
เหมาะสมตอไปในอนาคต  ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้ ไดแก

- ปญหา พ.ร.บ. สหกรณ 2511 และที่แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหาร
งานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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- แนวทางการใชกฎหมายเพื่อการบริหาร  จัดการสหกรณ
- แนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของ 

สหกรณ
- ปญหาทางกฎหมายวาดวยสหกรณในการดําเนินธุรกิจของกลุม

เกษตรกรในประเทศไทย  เปนตน
 งายวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรกลางก็พบวามีอยูเปนจํานวนนอย  และสวน
ใหญเกิดจากการวิจัยที่องคกรกลางเปนผูใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยเอง  และมักพบวา
ไมคอยไดนําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติเทาที่ควร  จึงทําใหงานวิจัยมิไดถูกนําไปใชประโยชน
อยางที่ควรจะเปน จึงอาจเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให องคกรกลางของขบวนการ สหกรณใน
ประเทศไทย  สวนใหญยังไมสามารถมีบทบาทและสนองความตองการแกสมาชิกไดเทาที่ควร

สถานการณการวิจัยที่กลาวมาขางตนมีประเด็นที่เปนขอสังเกต ดังตอไปนี้
1)  นักวิจัย  ยังคงยึดติดอยูกับแนวคิดที่ปลูกฝงมาแตเดิมวา “สหกรณยังคงตองพึ่งพา

การสนับสนุนจากรัฐ”  โดยจะสังเกตไดวา  มาตรการและขอเสนอแนะสําหรับการแกไขปญหา
อุปสรรค  และการพัฒนาสหกรณจะตองเปนความรับผิดชอบของรัฐ  ไมวาจะเปนเรื่อง  เงินทุน
บุคลากร  การใหการฝกอบรม  การบริหารจัดการ  ประเด็นที่นาคิดก็คือ  ไมวานักวิจัยจะเปน
นิสิต  นักศึกษา  นักวิชาการ  หรือแมแตเจาหนาที่ของรัฐที่ทําการวิจัย  ตางก็มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ในเรื่องการพึ่งพาการสนับสนุนของรัฐ  มีนักวิจัยจํานวนนอยที่เสนอแนะให
สหกรณ  ยึดมั่นบนหลักการพึ่งพาตนเอง

2)  การวิจัยที่ผานมาเปนการดําเนินการที่ไมมีกรอบทิศทางอยูในลักษณะตางคนตาง
ทํา  ตางคนตางคิด  และมักจะเปนการวิจัยในเรื่องของอดีตและปจจุบัน  โดยไมไดมองถึงสถาน
การณในอนาคตในภาพรวม  ดังนั้นผลงานวิจัยที่ผานมาสวนใหญ  จึงไมสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางจริงจัง

3)  กรอบแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ  ตามปรัชญาและอุดมการณสหกรณนั้น  การ
พัฒนาควรจะเปนไปในรูปของการพัฒนาขบวนการสหกรณ  ซ่ึงจําเปนจะตองมีการดําเนินการใน
ลักษณะของชุดโครงการวิจัย  ที่สามารถครอบคลุมประเด็นปญหา  และบรรดาผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับขบวนการสหกรณทั้งหมด  เพื่อนําไปสูการสังเคราะห  ใหเห็นทิศทางการพัฒนาหรือการ
ปฏิรูปขบวนการสหกรณเพื่อการบรรลุเปาหมายในที่สุด

4)  ผลงานวิจัยหลายเรื่อง  ช้ีใหเห็นวาวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณของบุคคลที่
เกี่ยวของ  ไมวาจะเปนสมาชิกสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ฝายจัดการสหกรณ
ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่สนับสนุนงานสหกรณและองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ  ยังไมเปนไป
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ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม   จึงเปนสิ่งเรงดวนที่จะตองคิดคนหามาตรการที่มีความเปนไปได
อยางเปนรูปธรรมที่จะพัฒนาวิสัยทัศนแกบุคคลตาง ๆ  เหลานั้น

5)  การสหกรณไทยไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยมานานกวา 8 ทศวรรษแลว  แตยังคง
พบวา  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ  ยังคงเหมือนเดิม  ไดแก  การขาดการมี
สวนรวมของสมาชิก  การขาดทุนดําเนินงาน  และวัสดุอุปกรณ  การขาดความรูและทักษะในการ
บริหารจัดการ/การดําเนินธุรกิจ  การขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการวางแผน  การดําเนิน
งานสหกรณ  ส่ิงตาง ๆ  เหลานี้จําเปนตองเรงแกไขโดยจะตอง  เกิดจากการรวมมือของทุกฝาย
โดยเริ่มตนจากการรวมกันคิดเพื่อสรางเครือขายความรวมมือ  และพัฒนาไปสูการดําเนินการ
อยางเปนระบบเพื่อสรางกลไกการพัฒนาขบวนการสหกรณบนอุดมการณ  หลักและวิธีการ
สหกรณ

แนวทางการวิจัยท่ีควรดําเนินการ
สถานการณการวิจัยดานสหกรณที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นวา  ผลงานวิจัยที่ผานมา

สวนใหญมุงเนนไปที่การคนหาวิธีการ/มาตรการที่จะนําไปใชแกปญหาและพัฒนาสหกรณที่
เลือกขึ้นมาเปนกรณีศึกษา  และก็ยังคงพบวาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณขั้น
ปฐมสวนใหญ ไดแก  การขาดแคลนทุนดําเนินงาน  การขาดการมีสวนรวมจากสมาชิก  การขาด
ศักยภาพและความพรอมของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการสหกรณ  การขาดทักษะ
และประสบการณในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการ  ทําเลที่ตั้งสหกรณไมดี  ปญหาการขาดขอ
มูลขาวสารในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ เปนตน  สําหรับขอเสนอแนะของงานวิจัยสวนใมหญ
เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสหกรณ  นอกเหนือไปจากการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก  คณะ
กรรมการดําเนินการ และฝายจัดการสหกรณมักหลีกเลี่ยงไมพน  การขอการสนับสนุนจากรัฐใน
ทุกเรื่องไมวาจะเปนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา  วัสดุอุปกรณ  และอาคารสํานักงาน  การจัดหาตลาด
ตลอดจนการสงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก และการพัฒนาการดําเนินงานของสมาชิก

จะเห็นไดวา    แนวคิดในการพัฒนาสหกรณของเรายังคงอยูในกรอบแนวคิดที่
“สหกรณตองพึ่งพารัฐ”  อยูเสมอมา  มีผลงานวิจัยจํานวนนอยมากมีขอเสนอใหสหกรณพึ่งพา
ตนเอง  ทั้งนี้สาเหตุสําคัญอาจมาจากการศึกษาวิจัยดานการสหกรณที่ผานมาถูกจํากัดอยูในแวดวง
ของนักสหกรณก็เปนได จึงทําใหมีแนวคิดที่อยูในมุมแคบ  ซ่ึงหากนักสหกรณไดกาวลวงออกไป
สูนอกขบวนการสหกรณบางเราอาจจะพบวา  กระแสความคิดเห็นของคนในสังคมปจจุบันมี
จํานวนไมนอยทีเดียวที่ไมเห็นดวยวา “สหกรณ”  จะเปนวิธีการที่เหมาะสมจะนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนได  ความคิดเห็นที่เห็นแตกตางก็คือ  สหกรณสวยใหญยัง
คงดําเนินงานไปตามนโยบายของรัฐโดยมิไดเกิดจากความตองการของสมาชิกอยางแทจริง จึงจะ
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เห็นไดวา ปจจุบันมีกลุมองคกรประชาชนจํานวนมากที่จัดตั้งและดําเนินการอยูในชุมชนตาง ๆ
โดยมีแนวคิดพื้นฐานเชนเดียวกับสหกรณ คือการยึดหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน (seff-helf and mutual help) และการรวมมือกัน (Cooperation) แตไมไดจดทะเบียน
เปนสหกรณตามกฎหมายเทานั้น

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวยอมชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญอยางหนึ่งวา อุดมการณ
สหกรณ  (cooperative  ideology)  นั้นเปนที่ยอมรับจากทุกฝายวาเปนสิ่งดีที่จะทําใหคนในสังคม
มารวมตัวกันและรวมมือกันเพื่อประโยชนสุขรวมกัน  แตยังมีประเด็นความคิดอีกหลายประการ
ที่ยังไมเปนที่ยอมรับและทําใหเกิดอุปสรรคในการรวมมือกัน  ดังนั้น  การพัฒนาขบวนการ
สหกรณจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางเวทีใหทุกฝายไดมีโอกาสมาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณอันจะนําไปสูแนวทางการปฏิรูปขบวนการสหกรณ
อยางถูกตองเหมาะสม  เพื่อประโยชนของคนในชาติ และการบรรลุเปาหมายในการใชสหกรณ
เปนกลไกในหารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยูอยางแท
จริง

แนวทางการดําเนินงานในขั้นตนที่ควรดําเนินการก็คือการจัดประชุมเพื่อระดมความ
คิดในหมูนักสหกรณและบุคคลที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง  เพื่อคิดคนมาตรการและใหไดมาซึ่ง
ขอมูลขาวสารที่จําเปน ที่จะนําไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณ  โดยประเด็นสําคัญที่ทุกฝายจะ
ตองคํานึงถึงก็คือ  ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณและขบวนการ
สหกรณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตเปนประเด็นสําคัญ
ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณทั้งสิ้น ไดแก

ปจจัยสภาพแวดลอมทั่วไป  ไดแก  สภาพเศรษฐกิจ  ส่ังคม  วัฒนธรรม  กฎหมาย
นโยบายรัฐ  การเมือง  เทคโนโลยี

ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินงาน  ไดแก  หนวยงานของรัฐ  กลุม/องคกรประชาชน
ตาง ๆ  สถาบันการศึกษา  กลุมพันธมิตรตาง ๆ  แหลงเงินทุน/ปจจัยการผลิต  และธุรกิจคูคา

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  ไดแก  โครงสรางขบวนการสหกรณ  ระบบเครือขาย
ขอบังคับสหกรณ  โครงสรางการบริหารงาน  บุคคลกร  เงินทุน  วัสดุอุปกรณ  การบริการตาง ๆ

ผลการประชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณาถึงโอกาส (Opportunities)  อุปสรรค
(Threats)  จุดแข็ง (Strengths)  และจุดออน (Weaknesses)  ของขบวนการสหกรณ  เพื่อกอใหเกิด
วิสัยทัศนการพัฒนาสหกรณที่ถูกตองเหมาะสม  จะเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการกําหนดประเด็น
การวิจัยสําหระบการดําเนินการโครงการวิจัยที่จําเปนตอไป
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การกําหนดประเด็นของการวิจัยที่ควรดําเนินการหลังจากการประชุมระดมความคิด
ที่ใครขอขอแนะไวในที่นี้นาจะเปนเรื่องของการดําเนินการชุดโครงการวิจัยตอเนื่องที่จะนําไปสู
การพัฒนาเปนแผนแมบทเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย  ในลักษณะของแผนระดับชาติ
ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ ที่ยึดมั่นอยูบนอุดมการณสหกรณ (Cooperative
Ideology) ดวย ซ่ึงจะกอใหเกิดความเปนเอกภาพเดียวกัน ในการพัฒนาความรวมมือของคนใน
ชาติที่มีจุดมุงหมายในการรวมมือกันเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  โดยชุด
โครงการวิจัยดังกลาวนาจะประกอบไปดวยชุดโครงการวิจัยยอย ๆ ซ่ึงจะดําเนินการเพื่อใหไดมา
ซ่ึงองคความรูตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนมาตรการและแนวทางของแผนแมบท (รูปที่ 2.3)  ซ่ึงควร
ประกอบไปดวย ชุดโครงการวิจัยที่จะนํามาซึ่งแนวทาง/มาตรการตาง ๆ ดังนี้

1. ชุดโครงการวิจัย :  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  ทั้งสมาชิก  คณะกรรมการ
ดําเนินการ  ฝายจัดการ  และบุคลากรที่เกี่ยวของ

- แนวทางการพัฒนาบุคลากร มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพิจารณาบุคลากร
ตางๆ  ใหมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญที่จะนําเอาวิธีการสหกรณไปใชแกปญหา ใน
การประกอบอาชีพและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตน  นอกจากนั้นจะตองมีแนวทางที่จะพัฒนา
ใหบุคคลเหลานี้ สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพและความพรอมของตน และสามารถเขามามีสวนรวม
ในสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสมในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาขบวนการสหกรณให
เจริญกาวหนาเพื่อประโยชนของสมาชิก  สหกรณ  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตอไป

2. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ
- แนวทางการปฏิรูปกฏหมายสหกรณ  มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะพัฒนาให

มีกฏหมายสหกรณที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติที่จะสนับสนุนกิจการสหกรณอยางแทจริง  
นอกจากนั้นยังจะตองครอบคลุมการดําเนินงานสหกรณ และกลุมองคกรประชาชนที่เปนกลุม
เตรียมการณสหกรณใหสามารถดําเนินการในลักษณะเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน  อันจะนําไปสู
ความเปนเอกภาพเดียวกัน  และการพัฒนาขบวนการสหกรณในที่สุด

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

แนวทางการพัฒนามีจุดมุงหมายสําคัญที่จะเสนอมาตรการ/แนวทางในการ
พัฒนา กลุม/องคกรประชาชนที่อยูภายใตอุดมการณสหกรณ  ที่จะนําไปสูความเปนเอกภาพและ
ประโยชนที่พึงมีตอประชาชน อีกทั้งการพัฒนาภายใตระบบเครือขายความรวมมือกับขบวนการ
สหกรณในที่สุด  โดยเนนที่จะใหกลุม/องคกรประชาชน เปนอิสระบนการพึ่งพาตนเองในที่สุด

4. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนากลไกความรวมมือในภาครัฐ/เอกชน
       ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ
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โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหไดมาซึ่งมาตรการการพัฒนา
กลไกความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ  
เพื่อใหระบบการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในลักษณะของการสรางเครือขายการประสาน
ความรวมมือและการ Pool Resources  ทั้งดานเงินทุน  บุคลากร  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อการ
บรรลุเปาหมายรวมกัน  ไมทํางานซ้ําซอนกัน

5. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่จํา

เปนตอการดําเนินงานของสหกรณ  และขบวนการสหกรณซ่ึงจะประกอบไปดวย สารสนเทศ ที่
เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการบริหารจัดการสหกรณ  การตลาด  การผลิต ฯลฯ  ขอมูลขาวสารดัง
กลาวจะสนับสนุนใหสหกรณมีการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม  ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน
แปลง ซ่ึงจะชวยลดจุดออนที่เปนอยูในปจจุบัน ชวยแกปญหาการผลิตที่ไมเปนที่ตองการของตลาด
และชวยยกระดับรายไดของสมาชิกสหกรณไดในที่สุด

6. ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการสนับสนุนสนุนเงินทุน/เทคโนโลยี/การใหคํา
ปรึกษาแนะนํา

โครงการวิจัยชุดนี้มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหไดมาซึ่งแนวทางในการพัฒนา
ระบบการสนับสนุนดานเงินทุน/เทคโนโลยี และการใหคําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม  ในลักษณะ
ที่สงผานความชวยเหลือไปสูขบวนการสหกรณอยางทั่วถึงและเปนไปตามความตองการ ซ่ึงจะ
ชวยพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และยึดมั่นอยูบนพื้น
ฐานของความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ  และประโยชนที่สมาชิกพึงไดเปนหลักการสําคัญ

รูปท่ี 2.3  แนวคิดการดําเนินการโครงการวิจัยเพื่อการปฏิรูปขบวนการสหกรณ

�แผนแมบท
เพื่อการปฏิรูปขบวนการส �หกรณไทย

ชุดโครงการวิจัยที่ 1 :
แนวทางการพฒันาบุคลากร

ชุดโครงการวิจัยท่ี 2 :
การปฏิรู �ปกฏหมายสหกรณ

ชุดโครงการวิจัยที่ 3 :
�แนวทางการพฒันากลุม/

�องคกรประชาชน/ �เครอืขาย/
ขบวนการส �หกรณ

ชุดโครงการวิจัยที่ 4 :
แนวทางการพฒันากลไกภาครฐั/

�เอกชนที่เกี่ยวของกบัขบวนการ
�สหกรณ

ชุดโครงการวิจัยที่ 5 :
แนวทางการพฒันา
ระบบสารสนเทศ

ชุดโครงการวิจัยที่ 6 :
แนวทางการสนับสนุนเงินทุน/
เทคโนโลยี/ �การใหคํ  าปรกึษา

แนะนํ า
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บทสรุป

ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธดานสหกรณซ่ึงไดจัดทําขึ้นในระหวางป พ.ศ.2533-2543
สวนใหญมุงเนนไปที่ดานศึกษาสถานการณในการดําเนินงานของสหกรณตาง ๆ ศึกษาถึงปญหา
อุปสรรคและคนหามาตรการในการแกไขปญหาและพัฒนาสหกรณ ผลการวิจัยตาง ๆ เหลานี้ได
ช้ีใหเห็นประเด็นปญหาในการดําเนินงานของสหกรณ  ที่สําคัญไดแกการขาดแคลนทุนดําเนิน
งาน  การขาดการมีสวนรวมของสมาชิก  การขาดศักยภาพและความพรอมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และฝายจัดการของสหกรณ  การขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการตัดสินใจ ฯลฯ
จากการสังเกต  พบวา  ขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและการพัฒนา
สหกรณนั้นยังวนเวียนอยูที่การขอการสนับสนุนชวยเหลือจากรัฐในแทบทุกดานไมวาจะเปนเงิน
ทุน  วัสดุอุปกรณ  การหาตลาด  ตลอดจนการใหการศึกษาอบรม  ซ่ึงบงชี้ใหเห็นวากรอบแนวคิด
ของนักวิจัยยังมีพื้นฐานวา  “สหกรณยังคงตองพึ่งพารัฐ”  ซ่ึงสวนทางกับแนวคิดของการเปนองค
กรอิสระของสหกรณอยางแทจริง

ผลงานวิจัยสวนใหญถูกดําเนินการโดย  เจาหนาที่สงเสริมของรัฐ  มีสวนนอยที่
ดําเนินการโดยนักวิชาการ สวนวิทยานิพนธนั้น  มักจะมุงเนนไปในเรื่องของกรณีศึกษา ซ่ึงมิได
นําไปใชในทางปฏิบัติ  จึงอาจกลาวไดวา  ที่ผานมานโยบายดานการพัฒนาสหกรณที่ผานมายังมิ
ไดใชประโยชนจากงานวิจัยอยางที่ควรจะเปนซึ่งเปนประเด็นที่นาศึกษาอีกประเด็นหนึ่งวาทํา
อยางไรจึงจะสามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการกําหนดนโยบายดานการ
พัฒนาสหกรณได  และใครควรเปนผูดําเนินการ  นอกเหนือจากปญหาอุปสรรคในขบวนการ
สหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน  ยังมีปรากฏการณเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุม/องคกรประชาชนอื่น ๆ ที่มี
หลักการยึดมั่นอยูบนอุดมการณสหกรณ เชนเดียวกับ “สหกรณ”  แตไมตองการจดทะเบียนเปน
“สหกรณ”  อยางถูกตองตามกฏหมาย  โดยใหเหตุผลวา  ไมตองการถูกครอบงําโดยรัฐ  ประเด็น
ตาง ๆ เหลานี้ ยอมชี้ใหเห็นวา ถึงเวลาแลวที่นาจะจัดเวทีใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมารวมตัวและ
รวมมือกันในการหาทางพัฒนาเพื่อการบรรลุเปาหมายในการยกระดับฐานความเปนอยูของ
ประชาชน และการเปนกลไกของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชน  สังคม  และประเทศอยางแท
จริง

บทความนี้ไดเสนอแนวทางการดําเนินการชุดโครงการวิจัยดานสหกรณเพื่อหามาตร
การและแนวทางทางปฏิรูปขบวนการสหกรณในลักษณะของการจัดทําแผนแมบทเพื่อการปฏิรูป
ขบวนการสหกรณไทย  ซ่ึงจะประกอบไปดวยการดําเนินการโครงการชุดตาง ๆ ซ่ึงจะเสนอมาตร
การ/แนวทางในการพัฒนาดานบุคลากร  กฎหมาย  กลุม/องคกรประชาชน/เครือขาย/ขบวนการ
สหกรณ  กลไกความรวมมือของรัฐ  ระบบสารสนเทศ  การสนับสนุนดานเงินทุน/เทคโนโลยี/
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การใหคําปรึกษาแนะนํา  ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณที่ถูกตองเหมาะสมและ
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริง



บทที่ 3
งานวิจัย/วิทยานิพนธดานสหกรณในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2533-2543

ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
1 การแกไขปญหาตกเขียวลําไยของสหกรณการเกษตรสารภี จํากัด
2 การจัดการฟารมสุกรแมพันธุของสมาชิก สหกรณผูเล้ียงสุกรนครพนม จํากัด

จังหวัดนครพนม
3 การจัดทํา การบริหาร  และการวิเคราะหโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา

เกษตรกรผูปลูกหนอไมฝร่ังในตําบลหนองงูเหลือมดวยระบบสหกรณ”
4 การจัดองคกรของสหกรณผูใชน้ําในเขตจัดรูปที่ดินชันสูตร  จังหวัดสิงหบุรี
5 การใชเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณของ สหกรณภาคเกษตร

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6 การดําเนินงานของสหกรณการเกษตรพญาเม็งราย จํากัด ตามการรับรูของสมาชิก

สหกรณ อําเภอเม็งราย จังหวัดเชียงราย
7 การดําเนินงานของสหกรณการเกษตรหาดใหญ จํากัด  จ.สงขลา
8 การดําเนินงานของสหกรณผูเล้ียงสุกรอุดรธานี จํากัด  ตามความตองการของสมาชิก
9 การดําเนินธุรกิจโรงสีของสหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากัด กรณีรับโอนโรงสีจาก

ชุมนุมสหกรณการเกษตรรอยเอ็ด จํากัด
10 การบริหารการใชน้ําในเขตจัดรูปที่ดินโดยวิธีการ สหกรณ  กรณีศึกษาสหกรณผูใชน้ํา

ทามวงแผนดินทอง  จํากัด  จังหวัดกาญจนบุรี
11 การบริหารเงินทุนทําการแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  กรณีศึกษา

สหกรณการเกษตรเขายายเที่ยง จํากัด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2539
12 การบริหารทางการเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร กรณีศึกษา เฉพาะโครงการ

เชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดขาวของสหกรณ
13 การประเมินผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณการเกษตรระดับจังหวัด

ระหวางป พ.ศ. 2524-2533
14 การประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด(สกต.)

สาขาพระนครศรีอยุธยา
15 การประเมินผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ : กรณีศึกษาการธุรกิจโรงอบ/รมยาง

ของสหกรณกองทุนสวนยางในเขตตรวจราชการสหกรณที่ 8
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
16 การประเมินผลการฝกอบรมแบบเปนชุดดานสหกรณการเกษตรของสันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย
17 การประเมินผลความสําเร็จโครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กกับการทําการ

เกษตรแบบผสมผสาน : ศึกษาเฉพาะสมาชิกสหกรณการเกษตร
18 การประเมินผลโครงการจัดตั้งศูนยรวบรวมน้ํามันดิบของสหกรณโคนมในเขต

ปฏิรูปที่ดินลําพญากลาง จํากัด
19 การประเมินผลโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตนิคมสหกรณ  วังน้ําเย็นระยะที่ 2
20 การประเมินผลโครงการพัฒนาสหกรณการเกษตรเชิงธุรกิจในเขตตรวจราชการ

สหกรณที่ 2
21 การปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนอาชีพ

ของสมาชิก : กรณีศึกษาในเขตการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร
คลองหลวง จํากัด จังหวัดปทุมธานี

22 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของสมาชิกสตรีและสมาชิกชายในกิจกรรมสหกรณ
การเกษตรขุมยวม จํากัด จังหวัดแมฮองสอน

23 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตของการปลูกปาลมน้ํามันระหวางเกษตรกร
ที่เปนสมาชิกสหกรณนิคมกับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันสวนตัวในอําเภออาวลึก

24 การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินของสมาชิก สหกรณการเชาซื้อที่ดิน
ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหวางสหกรณการเชาซื้อที่ดินธัญบุรี จํากัด จังหวัดปทุมธานี
กับสหกรณการเชาซื้อที่ดินหนองเสือ  จํากัด จังหวัดสระบุรี

25 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินของสมาชิกนิคมสหกรณสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย

26 การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในรูปนิคม สหกรณ : นิคมสหกรณแมสอด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2534-2538

27 การเปดรับขาวสารและการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลตอความสําเร็จในการเลี้ยง
โคนมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี : ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง สมาชิกสหกรณ
โคนมกับผูที่ไมเปนสมาชิก

28 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสมาชิกนิคม สหกรณอันเนื่องมาจาก
การจัดนิคมสหกรณ
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
29 การผลิตและการตลาดกลวยหอมเพื่อการสงออกของสหกรณ
30 การพัฒนาของสหกรณการเกษตรในกลุมสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคอีสาน
31 การพัฒนาระบบธุรกิจของสหกรณผูเล้ียงสุกรนครพนม จํากัด จังหวัดนครพนม
32 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณการเกษตร : กรณีศึกษา

สหกรณการเกษตรเมืองปราจีนบุรี
33 การมีสวนรวมของสตรีในการบริหารงานของ สหกรณในภาคเกษตร ป 2536
34 การมีสวนรวมของสมาชิกกับผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณในภาคเกษตรไทย
35 การมีสวนรวมของสมาชิกที่มีตอสหกรณการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง

สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด และสหกรณการเกษตรลําลูกกา จํากัด
36 การมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาชิกสตรีสหกรณการเกษตร : ศึกษาเฉพาะ

กรณีสหกรณการเกษตรเมืองนาน จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนาน
37 การมีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณของสมาชิกสตรีสหกรณการเกษตร

เมืองสุรินทร จํากัด จังหวัดสุรินทร
38 การมีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณของสมาชิก สหกรณการเกษตร

 ดอยสะเก็ด จํากัด จังหวัดเชียงใหม
39 การมีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณของสมาชิก สหกรณการเกษตรเมืองลําปาง จํากัด

จังหวัดลําปาง
40 การรวบรวมผลิตผลของสมาชิกโดยวิธีกงสี : ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณการเกษตรกันทรลักษณ จํากัด จ.ศรีสะเกษ ป 2531
41 การระดมเงินทุนและการบริหารการเงินของ สหกรณการเกษตร

ในจังหวัดนครราชสีมา
42 การลดภาวะสูญเสียที่มีตอธุรกิจโรงสีขาวสหกรณการเกษตร
43 การวางแผนการผลิตเพื่อใหมีการใชทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม

ของสมาชิกสหกรณการเกษตรแมริม จํากัด  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต 2539/2540

44 การวางแผนการผลิตเพื่อใหมีการใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
ของสมาชิกสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ปการผลิต 2537/2538
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
45 การวิเคราะหการบริหารการเงินของสหกรณการเกษตรเมืองลําพูน จํากัด

อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน ปบัญชี 2537-2541
46 การวิเคราะหการบริหารการเงินของสหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด

ปทางบัญชี 2526-2532
47 การวิเคราะหการผลิตถ่ัวเหลืองฤดูแลงของสมาชิกสหกรณการเกษตร

แมแตง จํากัด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
48 การวิเคราะหขนาดของโรงสีและความเปนไปไดในการสรางโรงสีของสหกรณ

 การเกษตรสระบุรี จํากัด
49 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาสินเชื่อการเกษตร
50 การวิเคราะหความเปนไปไดโครงการสรางศูนยรับน้ํานมดิบศูนยหนองใหญ

ของสหกรณโคนมบานบึง จํากัด
51 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการจัดตั้งโรงงานเกลือปน

ของสหกรณการเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จํากัด
52 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินในการสรางโรงรมควันยาง

ของสหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด จ. ตรัง
53 การวิเคราะห ความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกสหกรณการเกษตร

ระดับตําบล  ( ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรระดับตําบลใน
อ.นางรอง และ อ.บานกรวด จ. บุรีรัมย

54 การวิเคราะหความรูพื้นฐานทางสหกรณและทัศนคติที่มีตอสหกรณ
ของสมาชิกสหกรณนิคมในจังหวัดสุราษฎรธานี

55 การวิเคราะหความรูและทัศนคติของสมาชิก สหกรณที่มีตอสหกรณการเกษตร
เมืองกาฬสินธุ จํากัด

56 การวิเคราะหโครงการสงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดําของสมาชิกสหกรณประมง
คุงกระเบน จํากัด ตามโครงการชลประทานน้ําเค็ม  อาวคุงกระเบน

57 การวิเคราะหตนทุนการใหสินเชื่อของสหกรณการเกษตร
58 การวิเคราะหตนทุน  ผลตอบแทนในการผลิตและสงออกกลวยหอมทอง

ปลอดสารพิษ : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรทายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี
59 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุงกามกราม : ศึกษาเฉพาะ

กรณีสมาชิกสหกรณการเกษตรบางซาย  จํากัด จ.พระนครศรีอยุธยา
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
60 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกสหกรณ

ศึกษากรณี  : สหกรณโคเนื้ออันดามันเมืองกระบี่ จํากัด และสหกรณ
โคเนื้ออันดามันคลองทอม จํากัด

61 การวิเคราะหบทบาทของสหกรณการเกษตรในการเพิ่มรายได และเพิ่มฐานะ
ความเปนอยูของสมาชิกในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ระหวาง พ.ศ. 2535-2539

62 การวิเคราะหเบื้องตนโครงการจัดซื้อเรือทูนาอวนลอมจับของสหกรณประมง
ทูนาน้ําลึกไทย จํากัด

63 การวิเคราะหประสิทธิภาพดานการเงินและประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของสหกรณการเกษตรหนองจอก จํากัด

64 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการดําเนินงานของสหกรณ
การเกษตรสันปาตอง จํากัด  จังหวัดเชียงใหม

65 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด
ระหวาง 2535-2539

66 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร  ศึกษาเฉพาะ
กรณี : สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินลําพูน จํากัด

67 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสหกรณการเกษตรวารินชําราบ จํากัด
68 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณประมงแมกลอง จํากัด
69 การวิเคราะหผลการดําเนินธุรกิจรวบรวมขาวเปลือกของสหกรณการเกษตร

เมืองอุบลราชธานี จํากัด ป 2540/41
70 การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของสมาชิก สหกรณโคมนมเชียงใหม จํากัด

จ.เชียงใหม ป พ.ศ. 2531
71 การวิเคราะหเพื่อการจัดการสหกรณการเกษตร  ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณการเกษตรแหลมสิงห จํากัด
72 การวิเคราะหเพื่อการพัฒนาการจัดการสหกรณกองทุนสวนยาง  ศึกษากรณี

สหกรณกองทุนสวนยางในอําเภอปะเหลี่ยน
73 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาการจัดการสหกรณโคนม ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
74 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาการจัดการสหกรณในการผลิตขาวโพด : ศึกษาเฉพาะ

สหกรณการเกษตรนิคมสรางตนเองพระพุทธบาท จํากัด
75 การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตถ่ัวเหลืองฤดูแลงของสมาชิกในเขตพื้นที่

ชลประทานเขื่อนแมกวงของสหกรณการเกษตรสันทราย จํากัด
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก 2537/2538

76 การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตถ่ัวเหลืองฤดูแลงของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรแมริม จํากัด อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก2534/2535

77 การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตถ่ัวเหลืองฤดูแลงของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรสันปาตอง จํากัด  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก
2537/2538

78 การศึกษา : การดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางบานเขาซก จํากัด
79 การศึกษาการดําเนินงานของสหกรณประมงในรอบ 10 ป
80 การศึกษาการดําเนินธุรกิจของสหกรณกองทุนสวนยาง
81 การศึกษาการดําเนินธุรกิจของสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด
82 การศึกษาการดําเนินธุรกิจมังคุดของสมาชิก สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จํากัด
83 การศึกษาการดําเนินธุรกิจโรงสีของสหกรณการเกษตรทาโขลง จํากัด
84 การศึกษาการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง  กรณีศึกษาสหกรณการเกษตร

หวยบางทราย จํากัด
85 การศึกษาการสงเสริมและพัฒนาสหกรณปศุสัตว(โคเนื้อ)
86 การศึกษาเกี่ยวกับรายได  รายจาย  และการบริโภคของครัวเรือนสมาชิก

สหกรณการเกษตรเสนา จํากัด ป 2530-2534
87 การศึกษาความตองการของเกษตรกรที่มีตอบทบาทสหกรณการเกษตร
88 การศึกษาความตองการสารสนเทศทางการตลาดและการเงินสําหรับบริหารสหกรณ

การเกษตร
89 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการขยายกําลังการผลิตและจําหนาย

อาหารของสหกรณผูเล้ียงสุกรเชียงใหม-ลําพูน จํากัด
90 การศึกษาความเปนไปไดโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑนม

 ของสหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
91 การศึกษาความเปนไปไดโครงการเลี้ยงโคเนื้อขุนของสหกรณ

 ปศุสัตวศรีสะเกษ จํากัด
92 การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกร / สถาบันดานการตลาด

 สําหรับผลิตภัณฑกลุมสตรี สหกรณในประเทศไทย
93 การศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑหัตถกรรม : กรณีศึกษา

สหกรณการเกษตรโพธิ์ทอง จํากัด
94 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนผลิตนมพรอมดื่มพาสเจอรไรสของสหกรณ

โคนมขอนแกน จํากัด จ.ขอนแกน
95 การศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน

ในเขตนิคมสหกรณบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
96 การศึกษาความเปนไปไดในการสรางความเขมแข็งของสหกรณเชิงบริหาร

และการถายทอดเทคโนโลยีของสหกรณโคนมแมโจ และสหกรณการเกษตร
ไชยปราการ จ.เชียงใหม

97 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูจัดการสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดภาคใตของประเทศไทย

98 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกลวยหอมทองปลอดสารเคมี
เพื่อการสงออกของสมาชิกสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด

99 การศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดเครื่องอบเมล็ดขาวโพดของสหกรณ
การเกษตรเมืองเลย จํากัด

100 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสหกรณผูใชน้ํา : กรณีศึกษาสหกรณ
ผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานน้ําปลีก จํากัด

101 การศึกษาแนวทางการวางแผนการผลิตเพื่อการตลาดของสหกรณผูเล้ียงสุกร
102 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการบริหารตลาดขาวเปลือกของสหกรณ

การเกษตร
103 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อเพื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ

การเกษตรปาซาง จํากัด อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
104 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนหนี้เงินกูคางชําระของสมาชิก สหกรณ

การเกษตรแมจัน จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
105 การศึกษาปญหาและอุปสรรคของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสยามอะไหล  จํากัด
106 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสมาชิกสหกรณการเกษตร

เมืองนครราชสีมา จํากัด และสมาชิกสหกรณการเกษตรประทาย จํากัด
107 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการสหกรณการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในประเทศไทย
108 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานทางดานการเงินของสหกรณ

การเกษตรสวรรคโลกกับสหกรณการเกษตรเมืองสวรรค
109 การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร

ที่เปนสมาชิกกับไมเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด
จังหวัดเชียงใหม

120 การศึกษาเปรียบเทียบ  สภาพทางเศรษฐกิจและภาวะหนี้สิน  ระหวาง
สมาชิกสหกรณการเกษตรกับสมาชิกกลุมเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะ
กรณีในจังหวัดอุดรธานี

121 การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการเลี้ยงโคนม ของสมาชิกสหกรณโคนม
อุดรธานี จํากัด จ.อุดรธานีกับสมาชิกสหกรณโคนมวาริชภูมิ จํากัด จ.สกลนคร

122 การศึกษาผลการจัดระดับขีดความสามารถของ สหกรณในภาคการเกษตร
ประจําป 2534

123 การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยางบานทาสะทอน จํากัด
124 การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรแมใจ จํากัด อําเภอแมใจ

จังหวัดพะเยา
125 การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณผูใชน้ําและสหกรณการเกษตร

ในความรับผิดชอบของงานสงเสริมสหกรณในเขตเกษตรชลประทาน
ปบัญชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2537 ถึง 31 ธันวาคม  2537

126 การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้งและสงเสริมสหกรณผูใชน้ํา
ในสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

127 การศึกษาผลการดําเนินงานและวิเคราะหหาจุดคุมทุนของธุรกิจบริการน้ํา
ใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
128 การศึกษาผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด
129 การศึกษาผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณผูเล้ียงสุกร  ศึกษาเฉพาะกรณี  สหกรณผูเล้ียง

สุกรสระบุรี จํากัด
130 การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ

การเกษตรตากฟา จํากัด จังหวัดนครสวรรค
131 การศึกษาผลตอบแทนและแนวทางการจัดการโครงการสงเสริมการเลี้ยงกุง

ระบบพัฒนาที่ยั่งยืน  นิคม สหกรณปากพญา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
132 การศึกษาความเปนไปไดโครงการสงเสริมการปลูกเสาวรสครบวงจรกรณีศึกษา

สหกรณการเกษตร ทุงซาง จํากัด
133 การศึกษาภาวะการผลิตและการตลาดยางพาราของสมาชิกสหกรณกองทุนสวนยาง

จํากัด ป 2538
134 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม  และการเปลี่ยนอาชีพของสมาชิกสหกรณการ

เกษตร:ศึกษากรณี สหกรณการเกษตรคลองหลวง จํากัด จ.ปทุมธานี
135 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม และความตองการเปลี่ยนอาชีพของสมาชิกสหกรณ

ประมงในแถบพื้นที่ชายฝงทะเลดานตะวันออก
136 การศึกษาระบบบริการสารสนเทศทางสหกรณการเกษตร
137 การศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจ ความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมของสมาชิกสหกรณ

ผูเล้ียงสุกร (เปรียบเทียบระหวางสหกรณผูเล้ียงสุกรนครพนม จํากัด ที่ไดรับอาชญา
บัตร และสหกรณผูเล้ียงสุกรเชียงใหม-ลําพูน จํากัด ที่ไมไดรับอาชญาบัตร)

138 การศึกษารูปแบบการผลิตโคนมและปญหาในการเลี้ยงโคนม  รวมทั้งการดําเนินงาน
ของสมาชิก สหกรณโคนมที่จัดตั้งในป 2532-2535

139 การศึกษาและวิเคราะหปญหาการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณการเกษตรชาวไร
ออยแกงครอ จํากัด

140 การศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตยางแผนรมควันของสหกรณกองทุนสวนยางใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

141 การศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร  กรณีศึกษาเฉพาะสหกรณ
การเกษตรเพชรบูรณ จํากัด

142 การศึกษาวิถีการตลาดโคเนื้อทั่วไป  และวิถีการตลาดโคเนื้อขุนของสหกรณการเลี้ยง
ปศุสัตว กรป.กลางโพนยางคํา จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
143 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

สหกรณการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรอากาศอํานาย จํากัด
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร

144 การศึกษาสภาวะการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของสหกรณผูใชน้ํา
ในประเทศไทย

145 การศึกษาสภาวะการผลิตและการตลาดยางพาราของสมาชิกสหกรณ กองทุนสวนยาง
ป 2538

146 การสรางเครือขายกระบวนการเรียนรูเชิงธุรกิจ  โดยหนวยที่ปรึกษาการจัดการสหกรณ
การเกษตร

147 การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  และสหกรณ ภายใตแผนงานกระจาย
รายได  โครงการความชวยเหลือจาก UNDP : การสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรม
และการแปรรูป ผลิตผลการเกษตรขนาดเล็กของกลุมสตรีสหกรณ   (ระยะที่1)

148 ขนาดธุรกิจที่เหมาะสมของสหกรณการเกษตรในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
149 ความคิดเห็นของกรรมการสหกรณการเกษตรตอการสงเสริมธุรกิจตามแผนทิศทางกรม

สงเสริมสหกรณ
150 ความคิดเห็นของสมาชิกตอการพัฒนาสหกรณผูเล้ียงสุกรสุพรรณบุรี จํากัด

จ. สุพรรณบุรี
151 ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอการปฏิบัติทางธุรกิจของสหกรณ  กับการมีสวนรวม

ของสมาชิกในธุรกิจสหกรณการเกษตรแมจัน จํากัด
152 ความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณการเกษตรหันคา จํากัด ที่มีตอการใหบริการของ

สหกรณ
153 ความคิดเห็นและการมีสวนรวมในธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรอํานาจเจริญ

จํากัด  ที่อาศัยอยูนอกแดนดําเนินงานของสหกรณ
154 ความตองการการฝกอบรมของฝายจัดการสหกรณการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม
155 ความตองการฝกอบรมของกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรในจังหวัดลําพูน
156 ความตองการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมือง

รอยเอ็ด จํากัด
157 ความเปนไปไดในการปลูกมะมวงทดแทนขาวของสมาชิกสหกรณการเกษตร

เมืองแปดริ้ว จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
158 ความพรอมของผูจัดการสหกรณการเกษตรในการเขาสูระบบตลาดซื้อขายสินคา

ลวงหนา  กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรในเขตสงเสริมการสงออก
159 ความพรอมในการสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม :

กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
160 ความพึงพอใจของสมาชิกตอการดําเนินงานของสหกรณกองทุนสวนยาง จํากัด :

กรณีศึกษา สมาชิกกลุมบานเขาแดง อ.สะบายอย จ.สงขลา
161 ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการดําเนินงานของสหกรณนิคมเชียงคํา จํากัด

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
162 ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอบทบาทของ สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด
163 ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณที่มีตอโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและ

บริการตลาดขาว  ของชุมนุมสหกรณการเกษตรกําแพงเพชร จํากัด
164 ความพึงพอใจของสหกรณสมาชิกในเขตตรวจการ สหกรณที่ 5 ที่มีตอชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรณีศึกษาการดําเนินธุรกิจ
165 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูจัดการ สหกรณการเกษตร  ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
166 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูจัดการ สหกรณนิคมในประเทศไทย
167 ความรู และความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณที่มีตอสหกรณการเกษตรจักราช จํากัด
168 ความสัมพันธแบบตอบโตระหวางการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองของสมาชิก

กับการดําเนินงานสหกรณการเกษตร  ในจังหวัดสงขลา
169 ความสําคัญการบริหารการใชน้ําของสหกรณผูใชน้ํา
170 คูมือการสงเสริมและพัฒนาสหกรณผูเล้ียงสุกร
171 ทัศนคติของสมาชิกสหกรณที่มีตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด

จํากัด ป 2540 อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
172 ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินคาของสมาชิกสหกรณรานคา กรณีศึกษา :

แผนกราน สหกรณของสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด
173 แนวทางการจัดตั้งสหกรณประมง
174 แนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณการเกษตรโคกศรีสุพรรณ จํากัด จ.สกลนคร
175 แนวทางการปฏิรูปที่ดิน เร่ือง การควบคุมภายใน สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
176 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสหกรณการเกษตรวัดเพลง จํากัด
177 แนวทางการพัฒนาการจัดการสหกรณการเชาซื้อที่ดิน  ศึกษากรณีสหกรณการเชาซื้อ

ที่ดินองครักษ จํากัด จัดหวัดนครนายก
178 แนวทางการพัฒนาธุรกิจการซื้อของสหกรณการเกษตรในจังหวัดลําพูน
179 แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน : ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม
180 แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค
181 แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรที่ดิน

หนองเสือ จํากัด
182 แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรปฏิรูป

ที่ดินทับเสลาอุทัยธานี จํากัด
183 แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน : การจัดการสหกรณการเกษตร

ปฏิรูปที่ดิน
184 แนวทางการพัฒนาสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน : การประสานงาน ในการพัฒนา

สหกรณ
185 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทําการเกษตรแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ขุดสระน้ํา

เพื่อการเกษตรขนาดเล็กในสหกรณการเกษตร
186 แนวทางในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณการเกษตรกําแพงแสน จํากัด
187 แนวทางในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณผูใชน้ําในเขตโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา :

ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานเมืองหมี จํากัด
188 แนวทางพัฒนาปจจัยความสําเร็จของสหกรณนิคม  ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณนิคม

นครชุม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร
189 บทบาทของสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด ในการสนองตอบตอความตองการ

ของสมาชิก
190 บทบาทของสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ

ผูปลูกหอมหัวใหญแมวาง จํากัด
191 บทบาทที่เหมาะสมของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ : ศึกษากรณีสหกรณการเกษตร
192 ประเมินผลการดําเนินธุรกิจโครงการการผลิตน้ําดื่มของสหกรณการเกษตรสะเดา จํากัด
193 ประโยชนที่สมาชิกไดรับจากสหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด
194 ประโยชนที่สมาชิกสหกรณการเกษตรทั่วไปไดรับ แยกตามเขต / จังหวัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
195 ประโยชนที่สมาชิกสหกรณนิคม  สหกรณการเชาซื้อที่ดินและสหกรณการเชาที่ดินได

รับจากสหกรณ ประจําป 2538/2539
196 ประเมินผลโครงการพัฒนาสหกรณการเกษตรเชิงธุรกิจ กรณีศึกษา : หนวยที่ปรึกษา

การจัดการสหกรณที่ 6 ( ป 2538-2540)
197 ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการตลาดถั่วเหลือง ของสหกรณการเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม
198 ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการตลาดออยของสหกรณการเกษตรบานบึง จํากัด

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ป 2528-2532
199 ประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม
200 ประสิทธิภาพสหกรณการเกษตร : ศึกษากรณีในจังหวัดสิงหบุรี
201 ปจจัยตอผลสําเร็จในการจัดตั้งและการดําเนินงาน สหกรณโคนม
202 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมดําเนินธุรกิจของสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญ

กาญจนบุรี จํากัด
203 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในโครงการเรงรัด

การปลูกยางพาราทดแทนมันสําปะหลัง เขตสหกรณนิคมชะแวะ  อําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง

204 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของสหกรณการเกษตร
และสหกรณนิคม ในจังหวัดลําปาง พ.ศ. 2539

205 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณการเกษตร
แมสรวย จํากัด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

206 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณนิคมสัน
ทราย จํากัด      จ.เชียงใหม ปการผลิต 2533/34

207 ปจจัยที่มีกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตร
ในประเทศไทย

208 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการชําระคืนสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณการเกษตร
สันปาตอง อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม

209 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณการเกษตร
210 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมสหกรณการเกษตรสะเมิง จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 1  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณการเกษตร
211 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณผูใชน้ําในการดําเนินงานและบํารุง

รักษาระบบชลประทานในไรนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ ผูใชน้ําลพบุรี จํากัด
ในเขตชลประทานโคกกระเทียม  อ.เมือง จ.ลพบุรี

212 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาชิกสหกรณการเกษตร หนองมวงไข
จํากัด อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร

213 ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ป 2539
214 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดตั้งสหกรณการเกษตร
215 ปจจัยที่มีผลตอบทบาทของประธานกลุมสหกรณการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

ลําพูน
216 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลขององคกรประชาชนในการประกอบธุรกิจขนาดยอมนอก

ภาคเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด อําเภอศรี
ประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี

217 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการชําระหนี้คืนสินเชื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณการเกษตร
สันปาตอง จํากัด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

218 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมสหกรณการเกษตร :
ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณการเกษตรเมืองกาฬสินธุ จํากัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ

219 ปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณผูใชน้ํา โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
กุดเชียงมี-บานบอ จํากัด ต.บานดง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน

220 ปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณผูใชน้ําชลประทานอางเก็บน้ําหวยคอ
จํากัด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

221 ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หนาที่ของผูจัดการสหกรณการเกษตรในภาคใต

222 ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามหนาที่ของผูจัดการ
สหกรณการเกษตรในเขตภาคเหนือ

223 ปญหาและกระบวนการนํานโยบายสงเสริม สหกรณไปปฏิบัติ
224 ปญหาและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการซื้อของสหกรณการเกษตร ในจังหวัดลําปาง
225 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอการดําเนินงานของกลุมสตรีสหกรณ : กรณีศึกษา

กลุมสตรีสหกรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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226 ผลกระทบตอการผลิตขาวของการจัดการทรัพยากรน้ําระดับไรนาในรูปของสหกรณ :

กรณีศึกษาสหกรณผูใชน้ําหนองเตียน จํากัด ต.ทาไมรวก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
227 ผลการจัดนิคมสหกรณในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรมที่มีตอฐานะทาง

เศรษฐกิจของสมาชิกนิคมสหกรณ
228 ผลการระดมทุนของสหกรณการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณการเกษตรพิบูลมังสาหาร จํากัด
229 ผลการศึกษาการดําเนินงานโครงการเมืองสหกรณ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรณี

ศึกษาเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ สหกรณศูนยสาธิตสหกรณการเกษตรถาวรพัฒนา
(กาฬสินธุ) จํากัด

230 รายงานวิเคราะหเปรียบเทียบฐานะทางการเงิน การบริหารการเงิน  และความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณการเกษตร  ศึกษาเปรียบเทียบ สหกรณการเกษตรเมือง
สวรรค จํากัด กับสหกรณการเกษตรสวรรคโลก จํากัด

231 แรงจูงใจของเกษตรกรในการสมัครเปนสมาชิก สหกรณการเกษตรในจังหวัดพังงา
ป 2535

232 ลักษณะสวนบุคคล  เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรลูกคาธนาคารที่คางชําระสินเชื่อ
เพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณการเกษตรและ
 สหกรณการเกษตร สาขาเชียงใหม หนวยอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

233 ผลการสงเสริมสหกรณโคนมแบบครบวงจรเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมใหเปนอาชีพ
หลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

234 พฤติกรรมของสมาชิกที่มีผลตอความสําเร็จของชุมนุมสหกรณการเกษตรฉะเชิงเทรา
จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา

235 พฤติกรรมบางดาน  และการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินการกับผลการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณในภาคเกษตรในประเทศไทย

236 ภาวะผูนํากับประสิทธิผลขององคการ : ศึกษากรณีสหกรณการเกษตรในประเทศไทย
237 ภาวะหนี้สินและรายไดของสมาชิกสหกรณการเกษตรนาเชือก จํากัด
238 ระบบการจัดการตลาดเมล็ดพันธุขาวของสหกรณภาคการเกษตร
239 ระบบการจัดการผลิตเมล็ดพันธุขาวและถ่ัวเหลืองของสหกรณการเกษตร
240 ระบบขอมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการสหกรณการเกษตร
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241 ลักษณะองคประกอบของการจัดการธุรกิจขององคกรชุมชนในชนบทที่สามารถ

พึ่งตนเองไดในทางธุรกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรทานางแนว จํากัด
ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน

242 ลูทางการพัฒนาการธุรกิจซื้อของสหกรณการเกษตรในจังหวัด เชียงใหม
243 วิเคราะหความเปนไปไดโครงการโรงสีของ สหกรณการเกษตรพราว จํากัด
244 วิเคราะหตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณโคนมทุงเสลี่ยม จํากัด
245 วิเคราะหประเภทของธุรกิจที่ใหผลตอบแทนแก สหกรณเพื่อการพัฒนาธุรกิจของ

สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ จํากัด
246 วิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหาหนี้คางชําระ : กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณการ

เกษตรโกสุมพิสัย จํากัด จ.มหาสารคาม
247 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้คืนของสมาชิกสหกรณการ

เกษตรดอยสะเก็ด จํากัด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมปทางบัญชี 2533
248 วิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรแมทะ จํากัด
249 วิเคราะหผลการดําเนินงานโรงงานสกัดน้ํามันปาลมของสหกรณนิคมหลังสวน จํากัด
250 วิเคราะหระบบธุรกิจสหกรณผูเล้ียงสุกรนครพนม จํากัด จังหวัดนครพนม
251 ศักยภาพการดําเนินธุรกิจและปจจัยที่มีผลตอความมั่นคงทางการเงินของสหกรณนิคม
252 ศักยภาพในการจัดการธุรกิจและความพรอมในการเปนผูนําของผูจัดการสตรีสหกรณ

เกษตรในประเทศไทย
253 ศึกษากลุมสหกรณชาวไรสับปะรดสามรอยยอด จํากัด จ.ประจวบคีรีขันธ
254 ศึกษาการผลิตและการดําเนินธุรกิจการตลาดหอมหัวใหญของสหกรณผูปลูกหอม

หัวใหญกาญจนบุรี จํากัด
255 ศึกษาการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนม จังหวัดพัทลุง
256 ศึกษาการสงเสริมและพัฒนาสหกรณโคนม
257 ศึกษาแนวทางการควบสหกรณการเกษตร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ:

ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จํากัด
258 ศึกษาแนวทางการดําเนินงานของโรงสีขาวเพื่อบริการในชุมชน
259 ศึกษาแนวทางการระดมเงินฝากของสหกรณการเกษตรศรีกันทรารมย จํากัด
260 ศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของสหกรณการเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดําเนิน

ธุรกิจโดยอาศัย “แหลงเงินทุน” ที่แตกตางกัน
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261 ศึกษาและวิเคราะหผลการดําเนินงานสหกรณการเกษตร เพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.
262 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดตะพาบน้ําของสหกรณ
263 สภาพการจัดทําบัญชีและการใชรายงานทางการบัญชีในสหกรณการเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม
264 สภาพการเปนผูผลิตเมล็ดพันธุจําหนายของสหกรณการเกษตรในจังหวัดสุโขทัย

ป พ.ศ. 2538-2539
265 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูเปนสมาชิก และไมเปนสมาชิกสหกรณการ

เกษตรหางดง จํากัด อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
266 สภาวะการเงิน  การตลาดและศักยภาพในการสงเสริมการจัดทําโครงการสินคาจักสาน

ผาไหมและการเลี้ยงสุกรแมพันธุของกลุมสตรีสหกรณ (ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการ
เกษตรปฏิรูปที่ดินทาตูมหนึ่ง จํากัด จังหวัดสุรินทร)

267 สภาวะการตลาดผลผลิตของสหกรณการเกษตร(ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณในจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ และศรีสะเกษ) พ.ศ. 2532

268 สํารวจความเปนผูนําของสมาชิกสหกรณการเกษตรบานใหมไทรงานจอมบึง จํากัด
269 องคกรเพื่อเกษตรกร : กรณีสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สาขา

เชียงใหม จํากัด และ สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด
270 อัตราผลตอบแทนของเงินกูและความตองการเงินกูตามฤดูกาลของเกษตรกรที่เปน

สมาชิก และไมเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองเลย จํากัด
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271 กรณีศึกษาการมีสวนรวมในธุรกิจของสมาชิก สหกรณเดินรถกระทุมแบน จํากัด
272 กระบวนการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสหกรณรานคา : ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณรานคาชุมชนมัสยิดนุรูลยากีน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
273 การจัดการสหกรณ กรณีศึกษาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี
274 การจัดการสหกรณรานคาในประเทศไทย : ปญหาและแนวทางการพัฒนา
275 การจัดที่อยูอาศัยของสหกรณเคหสถานผูมีรายไดนอย
276 การจัดสวัสดิการลักษณะประกันชีวิตใหแกสมาชิกและครอบครัวสมาชิกของสหกรณ

ออมทรัพย
277 การจัดอันดับประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน : กรณีศึกษา

ฐานะการเงิน ประจําปการเงิน 2533 และปการเงิน 2534
278 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจขอนแกน จํากัด
279 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจมหาสารคาม จํากัด
280 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในสถาบันการศึกษา  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
281 การดําเนินงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหกรณออมทรัพย
282 การดําเนินชีวิตและเจตคติของคนในชุมชนศูนยกลางเทวาที่มีตอสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

ศูนยกลางเทวา จํากัด
283 การดําเนินธุรกิจอูซอมรถยนตของสหกรณเดินรถ : กรณีศึกษาสหกรณรถยนตโดยสาร

รอบเมืองปตตานี จํากัด
284 การตรวจสอบภายในของสหกรณออมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร
285 การประเมินขนาดพื้นที่รานและรูปแบบการดําเนินงานรานสหกรณในสถานศึกษา

สังกัดกรมอาชีวศึกษา
286 การประเมินผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จ.เชียงใหม
287 การประเมินผลระบบไมโครคอมพิวเตอรในระบบเหมาเสร็จที่ใชในสหกรณออมทรัพย
288 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบบัญชีสหกรณรานคาในสถานศึกษา
289 การพัฒนาธุรกิจของชุมนุมสหกรณออมทรัพยสูความเปนศูนยกลางทางการเงินของ

ขบวนการ สหกรณออมทรัพย
290 การพัฒนาบริการและสวัสดิการใหกับสมาชิก สหกรณออมทรัพย ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณออมทรัพยตํารวจนครบาล จํากัด
291 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานสหกรณออมทรัพยกลุมธุรกิจเอกชน
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292 การมีสวนรวมของนักเรียนที่เปนสมาชิกกิจกรรมสหกรณรานคาภายในโรงเรียนมัธยม

ศึกษา จังหวัดนาน
293 การมีสวนรวมของนักเรียนประถมศึกษาตอ สหกรณรานคาโรงเรียน : ศึกษากรณี

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
294 การวิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณบริการทอผาบานไผ จํากัด
295 การวิเคราะหการหมุนเวียนของเงินสดและระดับเงินสดที่เหมาะสมของสหกรณ

ออมทรัพย
296 การวิเคราะหการใหสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณแกสหกรณเดินรถ
297 การวิเคราะหโครงสรางทางการเงินของสหกรณออมทรัพยระหวางปบัญชี 2528-2532
298 การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณออมทรัพย ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณออมทรัพย

วังพญาไท จํากัด
299 การวิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงินและประสิทธิภาพผลการดําเนินงานของสหกรณ

ออมทรัพยครูสามัญศึกษา
300 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของรานสหกรณวิทยาลัยครูภูเก็ต จํากัด ปทางบัญชี

2532-2536
301 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยอิสลามปตตานี จํากัด
302 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค  และการออมของสมาชิกที่เปนหัวหนาครัวเรือน

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
303 การศึกษากลยุทธการตลาดของสหกรณรานคา
304 การศึกษาการจัดการกิจกรรมสหกรณรานคา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ

สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
305 การศึกษาการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณในวิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง
306 การศึกษาการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
307 การศึกษาการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ (ศึกษาเฉพาะ

จังหวัดสมุทรปราการ)
308 การศึกษาการบริหารและการจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในภาคเหนือตอนบน
309 การศึกษาความเปนไปไดของการรวมกันซื้อวัสดุทางราชการของหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยแมโจ โดยรูปรานสหกรณมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
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310 การศึกษาความเปนไปไดโรงงานเครื่องปนดินเผา สหกรณบริการหัตถกรรมเครื่องปน

ดินเผาบานมอญ จํากัด จังหวัดนครสวรรค
311 การศึกษาความพึงพอใจของสหกรณนอกภาคการเกษตรตอกิจกรรมบริการของ

สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ
312 การศึกษาโครงสรางหนี้สินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยในเขตตรวจราชการสหกรณ

ที่ 8 : กรณีศึกษา สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจ ทหาร สาธารณสุข และครู
313 การศึกษาบทบาทของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

ที่มีตอสหกรณ / กลุมเครดิตยูเนี่ยนสมาชิกในประเทศไทย
314 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการดานสวัสดิการ  ของรานสหกรณ  กับหางสรรพสินคา

ในกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีรานสหกรณกรุงเทพ จํากัด และบริษัทหางแกวฟา
พลาซา จํากัด

315 การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนียนบานศรีงามพัฒนา จํากัด
ตําบลแมแฝก  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

316 การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณแท็กซี่สยาม จํากัด เมื่อมีการติดตั้งวิทยุส่ือสาร
ในรถแท็กซี่

317 การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการโรงพยาบาลสุรินทร
จํากัด

318 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคกับสหกรณรานคาในประเทศไทย ป 2534
319 การศึกษาภาวะวิกฤตของรานสหกรณพระนคร จํากัด
320 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม  และการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมสตรีสหกรณ :

กรณีกลุมสตรีสหกรณทอผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
321 การออมและการกูยืมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมการปกครอง จํากัด :

ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
322 ความคิดเห็นของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ตอการรวมกลุมในรูปสหกรณ

: ศึกษากรณีอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
323 ความเปนไปไดในการจัดตั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในชุมชน  กรณีศึกษา จ.เพชรบุรี
324 ความรู พฤติกรรมการบริโภค  และทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีตอรานสหกรณ : กรณีศึกษา รานสหกรณมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 2  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณนอกภาคการเกษตร
325 ความรูและทัศนคติของสมาชิกตอการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย กรณีศึกษา :

สหกรณออมทรัพยครูสิงหบุรี จํากัด
326 ทัศนคติและความคาดหวังของสหกรณสมาชิกและบุคลากรของชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
327 แนวทางการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยใหมที่สมาชิกอาจซ้ําซอนกับสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยเดิม
328 แนวทางการพัฒนาสหกรณรถยนตโดยสาร
329 แนวทางการสงเสริมสหกรณออมทรัพยที่ใชคอมพิวเตอร
330 แนวทางในการจัดตั้งสหกรณ  ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณบริการหัตถกรรมเครื่อง

ประดับเงินเขวา    สินรินทร จํากัด จังหวัดสุรินทร
331 แนวทางในการระดมเงินฝากของสหกรณออมทรัพย  ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ

ออมทรัพยกํานันผูใหญบานอําเภอหวยยอด จํากัด
332 บทบาทของคณะกรรมการหมูบานกับการพัฒนา ศึกษาเฉพาะกรณีรานคาสหกรณ

บานโละปาไคร   ต.บานหลวง อ.แมสาย จ.เชียงใหม
333 บทบาทของรัฐในทัศนะของผูนําสหกรณรานคา
334 บทบาทของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในการอํานวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณ 

(ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคเหนือ)
335 บทบาทของสหกรณออมทรัพยตํารวจนครบาล จํากัด กับการแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ของสมาชิก
336 บทบาทของสหกรณออมทรัพยที่มีตอลูกจางในระบบแรงงานสัมพันธ
337 บทบาท  และทัศนคติของสมาชิกและคณะกรรมการที่มีตอความสําเร็จของสหกรณ

ออมทรัพย : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางสหกรณออมทรัพยครู กรมสามัญศึกษา จํากัด
และสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

338 แบบจําลองลิเนียโปรแกรมมิ่งเพื่อการบริหารเงินทุนของสหกรณออมทรัพย : กรณี
ศึกษาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

339 ประสิทธิภาพของฝายจัดการในการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณออมทรัพยป 2534
ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด

340 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 
ปทางบัญชี 2532-36
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341 ปจจัยตอผลสําเร็จในการจัดตั้งสหกรณเคหสถาน
342 ปจจัยทางการเงินที่มีผลกระทบตอกําไรสุทธิตอสินทรัพยทั้งหมดของสหกรณ

ออมทรัพยในประเทศไทย
343 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออมของครอบครัวสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูลําปาง

จํากัด ป 2538
344 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออมของครัวเรือนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

ป 2534
345 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการระดมการออมเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน

จังหวัดขอนแกน ศึกษาเปรียบเทียบสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความสําเร็จ  และ
ไมประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน : กรณีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานชาดพัฒนา,
หนองไฮ, สามัคคีธรรมออมทรัพย (บานทอน) และไทรทองออมทรัพย(บานคําไฮ)
จํากัด

346 ปจจัยที่สงผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณออม
ทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

347 ปจจัยที่สัมพันธกับความสําเร็จขององคกรเพื่อการพึ่งพาตนเองดานเศรษฐกิจในชุมชน
แออัด : กรณีศึกษาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ชุมชนฟาใหม

348 ปจจัยสงเสริมความสําเร็จของรานสหกรณในสถานศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี
รานสหกรณสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํากัด

349 ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดตั้งสหกรณรานคาโรงพยาบาล
350 ปญหาการดําเนินงานของสหกรณแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเปรียบเทียบ

สหกรณที่ไมไดรับการจัดสรรปายทะเบียนกับสหกรณที่ไดรับการจัดสรรปายทะเบียน)
351 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีตอสหกรณออมทรัพยของผูมีรายไดประจํา
352 ผลกระทบของหางสรรพสินคาที่มีตอการดําเนินงานของสหกรณรานคา ในเขต

กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีรานสหกรณพระนคร จํากัด
353 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตอการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย ศึกษาเฉพาะ

กรณีสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ
354 พัฒนาการทางการเงินและความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย
355 ภาวะคาครองชีพของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

ในรอบป 2534 : ศึกษากรณีสมาชิกที่มีพฤติกรรมกูยืมบอยคร้ัง
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356 ภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยในจังหวัดนราธิวาส
357 รูปแบบและการดําเนินงานของรานสหกรณรานคากลางหมูบานสกลนคร จํากัด
358 ลูทางพัฒนาการลงทุนของสหกรณ : ศึกษาเปรียบเทียบกองทุนรวมเพื่อการใหกู

 และการใหกูแก สหกรณการเกษตร
359 วิเคราะหการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
360 วิเคราะหการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2529-2533
361 วิเคราะหทางเศรษฐกิจและการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการ กรมการปกครอง

จํากัด
362 วิเคราะหพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพย : สหกรณออมทรัพย

ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
363 วิธีการพยากรณคาเหมาะสมที่สุดของสหกรณออมทรัพย  โดยใชสมการถดถอย

เชิงเสนตรง
364 ศึกษาการปฏิบัติงานและผลจากการปฏิบัติงาน โดยใชหลักเศรษฐกิจอิสลามของ

สหกรณออมทรัพยอิสลามปตตานี จํากัด
365 ศึกษาปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน  ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบาน

เกาะพัฒนา จํากัด อําเภอจอมบึง จังหวัดเพชรบุรี
366 ศึกษาผลการปฏิบัติงานจัดตั้งสหกรณออมทรัพยและสหกรณรานคาในระยะแรก

ของการปรับเปลี่ยนหนาที่สวนราชการในกรมสงเสริมสหกรณ
367 สถานการณดานการเงินของขบวนการสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย
368 สถานการณและแนวทางพัฒนาสหกรณรานคาในประเทศไทย
369 สถานภาพของสหกรณหัตถกรรมผลิตภัณฑไมในประเทศไทย
370 สภาพทางการเงินของสหกรณ  กรณีศึกษาเฉพาะ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ
371 สวัสดิการเงินออมของขาราชการกองทัพบก ศึกษาเฉพาะกรณี : ประสิทธิภาพในการ

บริหารเงินของ สหกรณออมทรัพย  ในสวนราชการกองทัพบก
372 สหกรณบริการชุมชนที่พัฒนาตัวเองจากสภาตําบล : กรณีศึกษาสหกรณบริการ

บานเบิกไพร จํากัด
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ลําดับท่ี หมวดที่ 2  รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณนอกภาคการเกษตร
373 สหกรณบริการ  ทางเลือกในการผองถายงานจากภาครัฐ สูเอกชน ในประเทศไทย
374 สหกรณรานคาแมบาน : กรณีศึกษาหมูบานกอก   ต.โพนธาตุ อ.หนองสองหอง

จ.ขอนแกน
375 สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ  กรณีบริษัทเลิกกิจการ ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสุโกศลมาสดา จํากัด
376 สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบธุรกิจในประเทศ : สถานภาพในปจจุบันและ

ทิศทางในอนาคตสูศตวรรษที่ 21
377 หลักเกณฑในการจัดตั้งสหกรณเคหสถานของชุมชนเขตเมือง
378 โอกาสและแนวทางในการพัฒนารานสหกรณ
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ลําดับท่ี หมวดที่ 3 รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณดานอื่น ๆ
379 กรณีศึกษา ปญหา-อุปสรรคการดําเนินโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ และ

คุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุขาวของสหกรณ
การเกษตรเมืองเพชรบุรี จํากัด

380 การแกปญหาราคายางตกต่ําโดยวิธีการสหกรณ ป 2536
381 การจัดชั้นคุณภาพการบัญชีของสหกรณประจําป 2536
382 การจัดตั้งสหกรณบริการตามพระราชบัญญัติ สหกรณ พ.ศ. 2542
383 การจัดตั้งสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกับการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ

ของประเทศ
384 การจัดระบบและการพัฒนาขาราชการกรมสงเสริมสหกรณตามกระบวนทรรศน

ใหมในการพัฒนา
385 การดําเนินการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจ.เลย

: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเลยพิทยาคม
386 การดําเนินการทางกฎหมายกรณีสหกรณไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทํา

ผิดทางอาญา
387 การดําเนินงานกิจกรรมสหกรณแบบครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา จ.จันทบุรี
388 การดําเนินธุรกิจตลาดกลางของสหกรณ กรณีศึกษาสหกรณการเกษตรศรีประจันต

จํากัด
389 การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมสหกรณไปใชในชีวิตประจําวันของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลการจัดกิจกรรม
สหกรณดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จ.ศรีสะเกษ

390 การบริการการจัดธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงของสหกรณ
391 การบริหารโครงการฝกอบรมผูนํากลุมสตรีสหกรณ หลักสูตร “การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ”
392 การบริหารจัดการสหกรณของสหกรณของประเทศไทย : การดําเนินการปญหาและ

การพัฒนา
393 การประชาสัมพันธงานสหกรณเชิงรุก
394 การประเมินโครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณ ดานการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมี

รายไดระหวางเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
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ลําดับท่ี หมวดที่ 3 รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณดานอื่น ๆ
395 การประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการองคกรธุรกิจสหกรณ”
396 การประเมินโครงการแทรกแซงราคาไขไกป 2539
397 การประเมินโครงการปลูกสรางสวนปาเชิงพาณิชยในเขตนิคมสหกรณภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
398 การประเมินโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี

สหกรณนิคมประมงนครศรีธรรมราช จํากัด
399 การประเมินประสิทธิผลโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
400 การประเมินผลการจัดตั้งสหกรณโดยนโยบายของรัฐกับการจัดตั้งสหกรณตามความ

ตองการของประชาชน
401 การประเมินผลการใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โครงการสงเสริมสหกรณ

โคนม  ภายใตแผนปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร
402 การประเมินผลการดําเนินโครงการของมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.

ในสหกรณการเกษตร
403 การประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ของกรมสงเสริมสหกรณ  ป พ.ศ. 2536-2538
404 การประเมินผลโครงการสงเสริมสหกรณในพื้นที่พัฒนาเกษตรที่สูง
405 การประเมินผลโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรในครัวเรือนและชนบทของ

กรมสงเสริม สหกรณ (ป 2536-2539)
406 การปรับโครงสรางสถานภาพและบทบาทสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
407 การปรับเปลี่ยนสิทธิและการใชประโยชนที่ดินในเขตนิคมสหกรณพราว เชียงใหม  :

นโยบาย และปญหา
408 การแปรรูปลําไยอบแหง  เพื่อแกปญหาการตลาดลําไยของสหกรณ
409 การผลิต  การตลาด  การรวบรวมมังคุด โดยวิธีการ สหกรณ ป 2536
410 การพัฒนากลุมสตรีสหกรณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว
411 การพัฒนาการตลาดทุเรียนของสหกรณ
412 การพัฒนาชนบทโดยวิธีการสหกรณ : กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริ ฯ สหกรณการ

เกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด กิ่งอําเภอแมออน  จ.เชียงใหม
413 การพัฒนาชุมชนเมืองโดยวิธีสหกรณ
414 การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งสหกรณบริการชุมชน
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ลําดับท่ี หมวดที่ 3 รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณดานอื่น ๆ
415 การพัฒนาสหกรณในเกาะสมุย
416 การมีสวนรวมของสตรีในการบริหารงานของ สหกรณในภาคเกษตร ป 2536
417 การรมควันลําไยสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซดกับการตลาดลําไยสดของสหกรณ
418 การวิเคราะหการจัดตั้งสหกรณตามโครงการสงเสริมสหกรณในพื้นที่พัฒนาเกษตร

ที่สูง (ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตรดอยอินทนนท จํากัด จังหวัดเชียงใหม)
419 การวิเคราะหการจัดตั้งสหกรณสตรี “ศึกษากรณีเฉพาะสหกรณสตรีจังหวัดยโสธร

จํากัด”
420 การวิเคราะหการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
421 การวิเคราะหการใหสินเชื่อแกสหกรณที่ขอกูยืมเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณ
422 การวิเคราะหความพรอมกอนดําเนินการจัดตั้งสหกรณหัตถกรรม เพื่อทําธุรกิจการ

ตลาด
423 การวิเคราะหโครงการเพื่อการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรโครงการฝายและสูบ
424 การวิเคราะหผลการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินหมุนเวียนเพื่อการตลาดลําไยอบแหง
425 การวิเคราะหผลการดําเนินงานตลาดกลางผลิตผลเกษตรประจําตําบลของสหกรณใน

เขตตรวจราชการ สหกรณที่ 5
426 การวิเคราะหผลการดําเนินงานตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจําตําบลของสหกรณ

ในเขตตรวจราชกาลสหกรณที่ 9
427 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาการจัดการชุมนุมสหกรณ  ผูปลูกหอมหัวใหญแหงประเทศไทย

จํากัด
428 การวิเคราะหสถานภาพลูกหนี้และแนวปฏิบัติในการบริหารสินเชื่อ
429 การศึกษาการจัดกิจกรรมสหกรณดีเดนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน
450 การศึกษาการจัดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ
451 การศึกษาการปฏิบัติงานกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

ประถมศึกษา  จ.สงขลา
452 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคกับสหกรณรานคาในประเทศไทยป 2534
453 การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันการเงินของขบวนการสหกรณ
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ลําดับท่ี หมวดที่ 3 รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณดานอื่น ๆ
454 การศึกษาความพึงพอใจของสถาบันเกษตรกร ตอกิจกรรมบริการของสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ
455 การศึกษาความรู  ทัศนคติของผูบริหาร  ครู และนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมสหกรณ

ในโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอแมสะเรียง จํากัด แมฮองสอน
456 การศึกษาความรู  ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถม

ศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จ.เลย
457 การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในระดับ

ภูมิภาค
458 การศึกษาจัดทําแผนงานสงเสริมและพัฒนา สหกรณ กรณีศึกษา  สํานักงานสหกรณ

กรุงเทพมหานคร
459 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางความสําเร็จของ สหกรณกับเงินงบประมาณของรัฐ

ที่ไดใชจายไปในการสงเสริมและพัฒนางานสหกรณ
460 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงกุงของสมาชิกสหกรณ นิคมสมุทรสาคร

จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
461 การศึกษาบทบาทของสหกรณในการจัดการผลิต  และการตลาดหอมหัวใหญ
462 การศึกษาปญหาการบริหารงานกิจกรรมสหกรณรานคาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกรมสามัญศึกษา จ.นครพนม
463 การศึกษาปญหาและอุปสรรคของสมาชิก และกรรมการดําเนินการสตรีสหกรณ
464 การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอที่อยูอาศัย  ภายใตการดําเนินงานโดย

วิธีการสหกรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมขาราชการในจังหวัดเชียงใหม
465 การศึกษาภาวะการผลิต  การตลาดและการแทรกแซงราคามะนาวโดยผานสหกรณใน

จังหวัดเพชรบุรี
466 การศึกษาภาวะการผลิต และการตลาดกาแฟของสมาชิกสหกรณในจังหวัดชุมพร
467 การศึกษามาตรการแกปญหาการตลาดลําไยของสหกรณในเขตตรวจราชการ

สหกรณที่ 5
468 การศึกษารูปแบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพของงานประสานงานราชการ

ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ  สํานักเลขานุการกรม  กรมสงเสริมสหกรณ
469 การศึกษาเรื่องอุดมการณในการตอรองของชาวนา : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณผูปลูก

หอมหัวใหญสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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470 การศึกษาวิเคราะหโครงการสงเสริมและปรับปรุงการปลูกปาลมน้ํามันของนิคม

สหกรณในเขตตรวจราชการสหกรณที่ 8
471 การศึกษาสภาพการดําเนินงาน  ปญหาและความตองการในการพัฒนางานสหกรณสตรี

เมืองบุรีรัมย จํากัด
472 การศึกษาสภาพตลาดของสหกรณเฉพาะกิจ กระเทียม  หอมแดง และหอมหัวใหญ

กรณีศึกษาโครงการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง  หอมหัวใหญ
473 การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จ.ระยอง
474 การศึกษาหลักเกณฑวิธีการพิจารณาคัดเลือกสหกรณดีเดนแหงชาติ  ประเภทสหกรณ

ออมทรัพย
475 การศึกษาอัตราการเติบโต  และแนวโนมทางธุรกิจของสหกรณในประเทศไทย ระหวาง

พ.ศ.2528-37
476 การสงเสริมการพัฒนาสหกรณสูประชาสังคม  เพื่อเปนภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ  สังคม

และการเมือง
477 การสงเสริมสหกรณในเขตเกษตรชลประทาน
478 การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมสหกรณ สําหรับรวบรวมยางพาราของสหกรณ
479 การหาความจําเปนในการฝกอบรมเพื่อพัฒนากลุมสตรีสหกรณสู MSEs (Micro and

Small Enterprises)
480 ความตองการฝกอบรมของคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณ

ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
481 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการดําเนินงานของสหกรณรานคาโรงเรียนในโรง

เรียนมัธยมศึกษา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
482 ความพึงพอใจของพนักงานสหกรณตอหนาที่การงานและผลตอบแทนที่ไดรับ
483 ความรูในหลักและวิธีการสหกรณ และความคิดเห็นของครูตอกิจกรรมสหกรณ

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
484 ความสามารถในการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธงานสหกรณของนักวิชาการสหกรณ

ประจําสํานักงานสหกรณจังหวัด
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485 คุณสมบัติของคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ สหกรณที่มีผลตอการดําเนินงาน

ของโรงสีชุมนุมสหกรณจังหวัดเปรียบเทียบระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

486 โครงการแนวทางแกไขปญหาดานการเงินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
487 โครงการสงเสริมใหสมาชิกสหกรณผสมปุยเคมีใชเอง
488 ทัศนคติของสมาชิกสหกรณตอการบริหารงานตลาดกลางผลิตผลเกษตรประจําตําบล

ของสหกรณในจังหวัดพิษณุโลก
489 แนวคิดสหกรณและการจัดการธุรกิจของผูจัดการสหกรณไทย
490 แนวทางการขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ ศึกษาเฉพาะสหกรณการเกษตรบานฝาง จํากัด

จังหวัดขอนแกน
491 แนวทางการใชกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ (ศึกษาวิเคราะหเฉพาะ กฎหมาย

ในสวนที่เกี่ยวของ)
492 แนวทางการตรวจสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่ใชคอมพิวเตอรในการบันทึกบัญชี
493 แนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณการเกษตร
494 แนวทางการพัฒนาธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงของสหกรณ
495 แนวทางการสงเสริมธุรกิจสงออกผลิตผลเกษตรของสหกรณ
496 แนวทางปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการของสหกรณ
497 แนวทางพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณสตรี
498 บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาตอการสงเสริมสหกรณชุมชน ตําบลไทรเดี่ยว
499 บทบาทของสหกรณกับการตลาดเกลือทะเล
500 บทบาทของสหกรณในการสนับสนุนความมั่นคงของชาติ
501 บทบาทของสหกรณในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา  จังหวัดสิงหบุรี
502 บทบาทโครงสรางของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตั้งแตอดีต-ปจจุบัน-อนาคต
503 บทบาทที่เหมาะสมของสหกรณอําเภอ
504 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําในการพัฒนาองคกรประชาชน

ศึกษาเฉพาะกรณี : สหกรณชุมชนพระนครธนบุรี
505 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณี

ตําบลสหกรณนิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
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506 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของสหกรณ
507 ปจจัยที่มีผลกระทบตอศักยภาพของผูสอบบัญชี สหกรณ : ศึกษาเฉพาะผูสอบบัญชี

สหกรณภาครัฐ
508 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจยายที่อยูอาศัยไปสูชุมชนใหม : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ

เคหสถานชุมชนสุขุมวิทท 93 จํากัด จ.กรุงเทพมหานคร
509 ปญหาการดําเนินการจัดสหกรณในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา   เขต

การศึกษา 11 ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายบริการ
510 ปญหาการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา   จ.นครพนม
511 ปญหาการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี
512 ปญหาการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณแบบครบวงจรในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
513 ปญหาการบริหารโครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงหบุรี
514 ปญหาการปฏิบัติงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
515 ปญหาทางกฎหมายวาดวยสหกรณในการดําเนินธุรกิจของกลุมเกษตรกร

ในประเทศไทย
516 ปญหา พ.ร.บ.สหกรณ 2511 และที่แกไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
517 ปญหาและกระบวนการนํานโยบายสงเสริม สหกรณของไทยไปปฏิบัติ
518 ปญหาและอุปสรรคในดานการผลิตและการตลาดผาไหมของกลุมสตรีสหกรณ
519 ผลกระทบการตลาดของสหกรณภายใตองคกรการคาโลก (WTO)
520 ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรตามโครงการตัดเย็บรองเทานักเรียนของสหกรณพัฒนา

ประชากรและชุมชนลําไทรโยง จํากัด
521 ผลการดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดขาว

ของสหกรณ  ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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522 ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน  ในเขตพื้นที่โครงการ

ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก
523 ผลการศึกษาการจัดตั้งสหกรณ  กรณีศึกษาสหกรณกองทุนสวนยาง
524 ผลการศึกษาการพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุมสตรีสหกรณ  : กรณีศึกษาสมาชิกกลุม

สตรีสหกรณ  จํานวน 5 กลุม สหกรณการเกษตรเมืองมหาสารคาม จํากัด อ.เมือง
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

525 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 และขอบังคับของสหกรณในปจจุบัน
526 ระบบการชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณ กรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
527 รายงานการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อวีดีทัศน

และสไลด”
528 รายงานผลการศึกษาการจัดที่ดินใหราษฎรโดยวิธีการสหกรณ
529 รูปแบบของสหกรณทีเหมาะสมกับการสงเสริมอาชีพแกประชาชนในชุมชน
530 วิเคราะหกฎหมายประกันภัยและกฎหมายสหกรณเพื่อนนําไปประยุกตใช

กับการประกันวินาศภัยปศุสัตว : ศึกษากรณีโคนมและสุกร
531 วิเคราะหการจัดตั้งและการดําเนินงานสหกรณสวนปาเอกชน
532 วิเคราะหคุณสมบัติที่เหมาะสมและการปฏิบัติงานของเลขานุการ ผูบริหาร

กรมสงเสริมสหกรณ
533 วิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ ผลิตผลการ

เกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุขาวและถั่วเหลือง ในสถาบัน
เกษตรกร

534 วิเคราะหระบบการผลิตและการตลาดผักอนามัยปลอดสารพิษ ศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวางสหกรณผูผลิตผักอนามัยบางเหรียง จํากัด กับสหกรณการเกษตรทาเรือ จํากัด

535 วิสัยทัศนของขาราชการกรมสงเสริมสหกรณตอการพัฒนางานสหกรณ ตามแผนทิศ
ทางกรมสงเสริมสหกรณ (พ.ศ.2537-2546)

536 ศึกษาการบริหารกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตามโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิต
และบริหารตลาดขาวของสหกรณ  ศึกษากรณีปการผลิต 2534/35 ถึงป 2538/39

537 ศึกษาการบริหารเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตามโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการ
ผลิตและบริการตลาดขาวของสหกรณ : ศึกษาเฉพาะ กรณีปการผลิต 2539/40 ถึงปการ
ผลิต 2541/42
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ลําดับท่ี หมวดที่ 3 รายชื่อวิทยานิพนธ/งานวิจัยสหกรณกลุมสหกรณดานอื่น ๆ
538 ศึกษาการเปลี่ยนฐานะของกลุมเกษตรกรเปน สหกรณ
539 ศึกษาการพัฒนาแหลงน้ําของกรมสงเสริมสหกรณ เฉพาะ กรณีงานปรับปรุงบํารุงที่ดิน
540 ศึกษาแนวทางการลงทุนของสหกรณในหลักทรัพย กรณีศึกษา : การลงทุนในหุนกู
541 ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จของตลาดกลางขาวเปลือกระหวางสหกรณ

กับเอกชน
542 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสระน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กในเขตตรวจราชการ  สหกรณที่ 7
543 ศึกษาระบบการจัดการสหกรณเพื่อรองรับตลาดซื้อขายลวงหนาผลผลิตการเกษตร

(ศึกษาเฉพาะกรณีมันสําปะหลัง)
544 สถานการณประชาสัมพันธงานสหกรณในประเทศไทย
545 สภาพการจัดกิจกรรมสหกรณที่ประสบผลสําเร็จ ในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน : กรณีศึกษา
546 สภาพและปญหาการบริหารงานรานคาสวัสดิการของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
547 องคกรพัฒนาเอกชนกับการพัฒนาชนบทดวยวิธีการ สหกรณ : ศึกษาเฉพาะกรณี

โครงการพัฒนาหมูบานชนบทผสมผสาน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
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