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วรรณะ  เสนทอง* และคณะ

 ขบวนการสหกรณในประเทศไทยก็เหมือนกับขบวนการสหกรณในหลายประเทศ
แถบเอเชีย  กลาวคือ รัฐเปนผูนํ าเอาระบบสหกรณมาเผยแพรแกประชาชน  และใชเปนเครื่องมือ
สํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จากสภาพแวดลอมดังกลาว  การพัฒนา
ขบวนการสหกรณจงึมคีวามสมัพนัธกบัรัฐอยางหลีกเลีย่งไมได    และนโยบายของรฐัทีเ่กีย่วของกบั
การด ําเนนิงานสหกรณ  ยอมสงผลตอความเจรญิกาวหนาหรือหยดุชะงกัของขบวนการสหกรณ   ใน
บางกระแสเหน็วาขบวนการสหกรณไมเจริญกาวหนาเทาที่ควรเพราะถูกครอบงํ าจากรัฐ  แตในอีก
กระแสหนึง่กลับเห็นวา  รัฐจะตองใหความชวยเหลือขบวน-การ สหกรณใหมากกวาที่เปนอยู  จึง
เกดิขอคํ าถามวาวิธีใดจึงจะเหมาะสม  และเกิดผลดีที่สุดตอการพัฒนาขบวนการ สหกรณ

3.1 กระบวนการกํ าหนดนโยบายดานสหกรณ

3.1.1  องคกรและผูเก่ียวของในการกํ าหนดนโยบาย
 ในการกํ าหนดนโยบายดานสหกรณ  รวมถึงนโยบายตาง ๆ ของรัฐยอมเกี่ยว
ของกบัองคกรและผูเกี่ยวของหลายฝาย  ซ่ึงสงผลตอการกํ าหนดนโยบาย  ไดแก

ก.  ฝายการเมือง
 ฝายการเมือง  คอืรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีถือวาเปนฝายริเร่ิมกํ าหนด หรือ
เสนอนโยบาย  จัดสรรงบประมาณเพื่อใหฝายขาราชการประจํ ารับไปปฏิบัติ  หลังจากที่นโยบาย
ด ําเนินการไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ฝายการเมืองอาจจะเขามามีบทบาทเกี่ยวของในแงของการพิจารณา
ปรับปรงุนโยบายวา  นโยบายนั้นควรจะยุติ  (terminate)  หรือควรใหการสนับสนุนตอไป
 เนื่องจากการพัฒนาดานการเมืองของประเทศไทยยังไมกาวหนาเทาที่ควรทํ า
ใหมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง ทั้งโดยการปฏิวัติรัฐประหาร และตามวิถีทางรัฐธรรมนูญทํ าให
นโยบายดาน สหกรณขาดความตอเนื่องทัง้ดานนโยบาย และดานการปฏิบัติงาน

                                                          
* ผูเช่ียวชาญพิเศษ  กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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 ดานนโยบาย1  การกํ าหนดนโยบายบางครั้งกอใหเกิดผลในทางลบตอการ
พัฒนา   สหกรณ  เชน  ในป 2515 ไดมีการแกไข พ.ร.บ สหกรณใน พ.ศ. 2511 ใหมีการจัดตั้งกลุม
เกษตรกร เปนนิติบุคคลซึ่งทํ าธุรกิจเชนเดียวกับ สหกรณ และบนหลักการเดียวกันคือการชวยเหลือ
ซ่ึงกนัและกัน  ทํ าใหสถาบันทางธุรกิจเกษตรกรขาดความเปนเอกภาพเพราะมี 2 ระบบ คือระบบส
หกรณ และระบบกลุมเกษตรกรนิติบุคคล  และในปจจุบันนี้กํ าลังจะเกิด พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน จะ
เปนนโยบายเพิ่มการแขงขันในการรวมกลุมของประชาชนในชุมชนขึ้นอีกวิธีการหนึ่ง  ดังนั้น
นโยบายเกิดจากความคิดของปจเจกชนมิใชแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการที่มีการวิจัยและศึกษาอยาง
เปนระบบ
 ดานการปฏิบัติงาน
                           1.   นกัการเมอืงบางคนสนับสนุนสหกรณการเกษตรเพราะหวังจะใชสหกรณเปน
เครือ่งมอืแกปญหาเฉพาะหนาดานการผลิตและการตลาด  เพื่อลดความกดดันทางการเมืองหรือเพื่อ
เปนฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวาเพราะความเลื่อมใสศรัทธา
ในหลักการและอุดมการณ สหกรณ
                           2.   พรรคการเมืองทั้งที่เปนรัฐบาลและฝายคานมองวา  ราชการสงเสริมสหกรณ
เปนงานประจํ าอยางหนึ่งซึ่งอยูในอํ านาจหนาที่ขาราชการประจํ า จึงไมมีนโยบายใหม ๆ เชิงสราง
สรรคและอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากเปนการรักษางานเดิม และการแกไขปรับปรุงขอบก
พรองของสหกรณ นโยบายการพัฒนาสหกรณอยางเปนระบบเพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
มเีอกภาพ ปกครองตนเองและเปนอิสระจึงแทบกลาวไดวาไมมี
                            3.  เกษตรกรและสมาชิกสหกรณบางคนซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนฯ
และบางคนไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีหรือตํ าแหนงทางการเมืองแตมีจํ านวนไมมาก
พอทีจ่ะผลกัดนัใหมีนโยบายดานสหกรณที่โดดเดนและเปนรูปธรรมได แมวานักการการเมืองเหลา
นัน้ยงัคงสนบัสนุน สหกรณและกรมสงเสริมสหกรณในดานการของบประมาณประจํ าปและอื่นๆ2

                                                          
1 แผนทิศทางกรมสงเสริมสหกรณในทศวรรรษหนา (พศ.2539-2546)โดยกรมสงเสริมสหกรณรวมกับสถาบันที่
ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(หนา 20)

2 แผนทิศทางกรมสงเสริมสหกรณในทศวรรษหนา (พ.ศ 2539-2546) โดยกรมสงเสริมสหกรณรวมกับสถาบันที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( หนา 20 )
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รัฐธรรมนูญ
 รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2517  มาตรา  83  บัญญัติวา  “รัฐพึงสงเสริมและสนับสนุน
การสหกรณ”  รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2521  มาตรา  37  บัญญัตวิา  “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม  สหภาพ  สหพันธ  สหกรณ  หรือหมูคณะอื่น…………….”  มาตรา  67  บัญญัติวา  
“……………….และพงึสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนสหกรณหรือวิธีอ่ืน”          รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2540  มาตรา  45  บญัญตัวิา  “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ  สห
พนัธ  สหกรณ  กลุมเกษตรกร  องคการเอกชน  หรือหมูคณะอื่น……………….”  มาตรา  85  
บัญญัติวา  “รัฐตองสงเสริม  สนับสนุน  และคุมครองระบบ สหกรณ”

 นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลชุด  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  (พ.ศ. 2531)  ไมไดระบุถึง สหกรณเลย

 รัฐบาลชุด  นายชวน  หลีกภยั  (พ.ศ. 2535)  ระบุวา  “รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรที่เชื่อมโยงระบบสหกรณใหเขมแข็ง  สามารถเพิ่มอํ านาจตอรองกับกลุมธุรกิจการคาได”    
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  ระบุวา   “สงเสริมการสหกรณ  ธุรกิจชุมชน  สถาบันเกษตรกร
และองคกรชุมชน  ใหเขมแข็ง  และมีสวนรวมในการกํ าหนดและเสนอนโยบายและมาตรการดาน
การเกษตร  และการวิจัยพัฒนาดานการเกษตร” และ “เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูป
แบบตาง ๆ ไดแก การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  รวมทั้งการทองเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม  โดยการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม  และใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจดัการทองเที่ยวมากขึ้น  ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณการทองเที่ยว  และการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว”

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตัง้แตฉบับที่  1  ถึงฉบับที่  6  ได

ระบุไวชัดเจนวา ใหใช สหกรณเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
เฉพาะในชนบท  แตแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  7  (พ.ศ. 2535 – 2539)  ไมไดกลาวไวชัดเจนแตกลับเนน
ใหเปนบทบาทของ  “สถาบันเกษตรกร”  หรือ  “กลุมเกษตรกร”  สหกรณถูกกลาวถึงแตเพียงเล็ก
นอยเทานั้น  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  ก็เชนเดียวกับแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 7 คือ  
เนนที่บทบาทของ  “สถาบันเกษตรกร”  หรือ  “กลุมเกษตรกร”  ซ่ึงไมครอบคลุมสหกรณทุก
ประเภท
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                        นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ   เปนนโยบายที่เนนหนักในการพัฒนา 
สหกรณในภาคการเกษตร  แตขณะเดียวกันยังมีภาระกิจที่สํ าคัญในการพัฒนาสหกรณนอกภาค
เกษตรดวย  จึงทํ าใหขาดทศิทางในระยะยาวในการสงเสริมสหกรณ

            ข.  ระบบราชการ
                      ผลการศึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  พบวา   ระบบราช
การ  ไดแก  หนวยงานตาง ๆ ของรัฐถือไดวาเปนองคกรที่สํ าคัญในกระบวนการก ําหนดนโยบาย  
เพราะระบบราชการเปนผูเกบ็รวบรวม  วเิคราะห  และปอนขอมลู ตาง ๆ ใหฝายการเมือง  ซ่ึงปญหา
หลักของระบบราชการไทย  คือ  ระบบราชการไทยใชการรวมอํ านาจเขาสูสวนกลางเปนหลักการ
พืน้ฐาน  (basic  principles)  ของปรัชญาในการปกครองประเทศ  ทํ าใหบทบาทของระบบราชการ  
มกีารรวมอ ํานาจ  (centralization  of  power)     ขยายอํ านาจ  (power  proliferation)  ขยายฐาน
ก ําลัง  (upsizing)  สรางกฎระเบียบ  (regulation)  ที่เนนการควบคมุและการดํ าเนินการโดยภาคราช
การ  ผูกขาด  (monopoly)  และยัดเยียด  (imposed)  ความคิดและแนวทางในการใหบริการของรัฐ
โดยขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนและภาคเอกชน  นโยบายดาน สหกรณซ่ึงเปนสวนของ
นโยบายของรัฐก็อยูในกรอบปญหาดังกลาวเชนเดียวกัน   ซ่ึงทํ าใหเกิดสภาพปญหา สหกรณถูก
ครอบงํ าจากรัฐในความเห็นของนักวิชาการบางสวน
                  1.  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณมี
อยูประมาณ     63 หนวยงาน แยกตามประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
                     1.1 หนวยงานที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ  รวมทั้งการเผย
แพรความรูและ ขาวสาร สหกรณ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ทั้งระดับประถม 
มัธยมและอุดมศึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ สํ านักงานคณะ
กรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.)
                    1.2  หนวยงานทีเ่กี่ยวกับการเตรียมความพรอมใหแกประชาชนซึ่งจะรวมกัน
ตัง้สหกรณหรือจะเขาเปนสมาชิกสหกรณในอนาคต เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณ
สุข กองบัญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) กรมการพัฒนาชุมชน สํ านักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท( รพช.)
                    1.3  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง การควบคุม การกํ ากับดูแลและการ
ตรวจสอบ  สหกรณ   เชน สํ านักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร (สํ านักงานนายทะเบียนสหกรณเดิม) 
กรมตรวจบัญชี   สหกรณ    กรมประชาสงเคราะห  ร.พ.ช. กรมการขนสงทางบก กรมสรรพกร 
องคการอาหารและยา  ธนาคารแหงประเทศไทย
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                     1.4  หนวยงานทีเ่กี่ยวกับการชวยเหลือดานเงินทุนและการเงิน  เชน  สํ านัก
งานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) กรม
บญัชกีลางสํ านักงบประมาณ  ธนาคารแหงประเทศไทย
                     1.5 หนวยงานที่เกี่ยวกับการชวยเหลือและสนับสนุนปจจัยดานพื้นฐาน เชน 
กรมชลประทาน   กรมทางหลวง กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กรมพัฒนา
ทีด่นิ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สํ านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รพช.
                      1.6 หนวยงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรม
วชิาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยศิลปชีพ
                      1.7  หนวยงานที่เกี่ยวกับการวางแผนและประสานงานพัฒนาสหกรณ เชน 
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
สํ านกังาน ก.พ.  สํ านักงบประมาณ สํ านักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ (กปร.)
                      1.8  หนวยงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมธุรกิจและสนับสนุนดานขาวสารใหแก 
สหกรณ เชน กรมตาง ๆ ในกระทรวงพาณิชย  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) องคการสงเสริม
กจิการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) องคการคลังสินคา องคการสะพานปลา สํ านักงานกองทุน
สงเคราะหการทํ าสวนยาง   สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  2.    ความรวมมือและประสานงาน
                    2.1 การใหความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานอื่นกับกรมสง
เสรมิสหกรณและ สหกรณตาง ๆ  สวนใหญเปนไปดวยดี เมื่อกรมสงเสริมสหกรณหรือสหกรณติด
ตออยางเปนทางการเพราะวาเปนอํ านาจหนาที่ของหนวยงานนั้น ที่จะใหบริการหรืออํ านวยความ
สะดวกใหแกกรมฯ หรือสหกรณที่ ขอความชวยเหลือหรือความรวมมือ ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิด
ขึน้บาง มกัจะเนื่องมาจากกรมสงเสริมสหกรณ และ สหกรณไมไดติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมวาในระดับกรมหรือระดับหนวยงานปฏิบัติในสวนภูมิภาค สหกรณเองก็มีสิทธิเชนเดียวกับ
ประชาชนหรือองคกรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่จะติดตอขอใชบริการของหนวยงานอื่นไดโดยตรง  แต 
สหกรณสวนมากจะติดตอหนวยงานอื่นโดยผานกรมสงเสริมสหกรณทั้งในสวนกลางและภูมิภาค 
ซ่ึงจะเสยีเวลามากและทํ าใหไดรับบริการจากหนวยงานอื่นไมทันกับเหตุการณ
                    2.2  หนวยงานบางหนวยดํ าเนินงานสวนใหญเปนการสงเสริม  หรือ
สนับสนุนภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณและสหกรณเปนอยางดี แตก็มีหนวยงานบางหนวยที่
ท ํางานบางอยางซํ้ าซอนหรือขัดแยง หรือแขงขันกับกรมสงเสริมสหกรณและสหกรณ เชน
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                                 (1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ในกรณีการแตงตั้งเจาหนาที่ของกรมฯ 
เปนผูตรวจการสหกรณ และผูชํ าระบัญชีสหกรณ  รวมทั้งการฝกอบรมกรรมการและพนังงาน
ของสหกรณ
                                 (2)  ธกส.ในกรณีการใหเงินกูโดยตรงแกเกษตรกรรายคนและการเขา
ไปเปนตวักระทํ าการในสหกรณการตลาดเพื่อเกษตรกร   ซ่ึง ธกส.สนับสนุนใหตั้งขึ้นในระดับ
จังหวัดในหมูลูกคา ธกส.โดยเฉพาะ  นอกจากเปนการดํ าเนินงานสินเชื่อการเกษตรแขงขันกับ 
สหกรณแลว  ยังทํ าใหยากแกการพัฒนาสหกรณในภาคเกษตรใหเขมแขงและเปนระบบเดียวกัน
อยางเปนเอกภาพ
                                 (3) กรมสงเสริมการเกษตร ในกรณีการจัดตั้งและสงเสริมกลุม
เกษตรกรนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคในการทํ าธุรกิจเชนเดียวกับสหกรณการเกษตร ทํ าให
เกษตรกรเกดิความสับสนและขาดการรวมตัวกันอยางเปนปกแผนในสถาบันสหกรณเดียวกัน นอก
จากนัน้สมาชิก สหกรณไมไดรับบริการสงเสริมการเกษตรจากกรมสงเสริมการเกษตรในมาตรฐาน
เดยีวกันกับสมาชิกกลุมเกษตรกร
                                 (4) กรมประมง ในกรณีการจัดตั้งและสงเสริมกลุมเกษตรกรทํ า
ประมง ในลักษณะเดียวกันกับกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงเปนการซํ้ าซอนกับงานของกรมสงเสริม 
สหกรณในสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมองคการธุรกิจของชาวประมงในรูปสหกรณ
                                 (5)  กรมปศุสัตว  ในกรณีการจัดตั้งและสงเสริมกลุมเกษตรกรผูเล้ียง
สัตว  ในลักษณะเดียวกับกรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงเปนการซํ้ าซอนกับงานสงเสริมสหกรณปศุ
สัตวของกรมสงเสริมสหกรณ
                                 (6)  กรมการพัฒนาชุมชน ในกรณีการตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ซ่ึงเปนการปูพื้นฐานที่ดี ถาหากไดมีการสงเสริมใหกลุมออมทรัพยเหลานั้นจดทะเบียนเปนสหกรณ 
เมื่อกลุมมีความพรอม
                              (7) กรมชลประทาน ในกรณีการตั้งกลุมใชนํ้ าชลประทานซึ่งไดรับ
บริการโดยไมตองเสียคาใชจาย ทํ าใหเกิดการเปรียบเทียบกับสหกรณผูใชนํ้ า ซ่ึงเก็บคาบริการจาก
สมาชกิ และเปนการยากแกการจัดขยายสหกรณผูใชนํ้ าใหแพรหลายในเขตชลประทาน
                                 (8)  กรมประชาสงเคราะห  ในกรณีการตั้งสมาคมฌาปนกิจในหมู
สมาชกิสหกรณ    ทั้ง ๆ ที่สหกรณเคยดํ าเนินกิจการนี้ไดเองมากอน และสมาคมฯ ถูกหามมิใหฝาก
เงนิในสหกรณ ซ่ึงขัดตอหลักการสงเสริมใหสมาชิกชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  แตการสงเสริมใหจัด
ตัง้สหกรณในนิคมสรางตนเองนับวาเปนการสงเสริมงานสหกรณ
                                  (9)  รพช. ในกรณีการตั้งกลุมออมทรัพยและกลุมพัฒนากิจกรรมบาง
อยาง  เชน  การปลูกหมอนเล้ียงไหม  การจํ าหนายสินคา ฯลฯ ซ่ึงถาหากสงเสริมใหกลุมเหลานั้น
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จดทะเบียนเปนสหกรณ เมื่อกลุมมีความพรอมก็จะเปนผลดีมากแกการสงเสริมใหประชาชนชวย
ตนเอง โดยการรวมมือชวยเหลือกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ
                                 (10)  กระทรวงสาธารณสุขในกรณีการจัดตั้งกองทุนยา ซ่ึงเปนกลุม
ขายยาและสิง่ของที่ประชาชนตองการในหมูบาน  ถาหากสงเสริมใหจัดตั้งเปนสหกรณในภายหลัง 
กจ็ะเปนผลดีแกการแพรขยาย สหกรณในชนบทเปนอันมาก

 ค.ขาราชการ
 ผลการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการเพื่อกํ าหนดแผน
ทศิทางของกรมสงเสริมสหกรณ ในทศวรรษหนา (2537-2546) พบวา
   1. อัตรากํ าลังบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณ มีปริมาณลดลงอีกทั้งแนว
นโยบาย ของ   รัฐในเรื่อง การปฏิรูประบบราชการ  แตงานสหกรณเพิ่มมากขึ้น
 2. โดยภาครวมบุคลากรของกรมฯมีศักยภาพ มีความหวังกาวหนาในตํ าแหนง
หนาที่ราชการและไมมีปญหาสมองไหลมากนัก
 3. บุคลากรสวนใหญของกรมฯ มีความรูพื้นฐานดานการศึกษาหลากหลาย
สาขาวิชาโดยผานการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกจาก ก.พ. สงมารับการบรรจุและแตงตั้งใน
ตํ าแหนงตาง ๆ ตามที่กรมขอไปในบางครั้งอาจจะไดบุคลากรที่มีวุฒิไมตรงตามสายงานที่เดียว
เนือ่งจากก ําหนดวุฒิไวหลายวิชากวางเกินไป  ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางของกรมฯ เปนผูที่
มคีวามเชีย่วชาญและเปนที่ยอมรับของสวนราชการทั่วไป  สํ าหรับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติสวนใหญ
นัน้  เนือ่งจากการที่มีความรูพื้นฐานหลากหลาย จึงจํ าเปนที่จะตองทํ าการฝกอบรมงานในหนาที่
เพิม่ขึ้นในลักษณะ in-service  training  ซ่ึงขณะนีไ้ดดํ าเนินการไปบางแลว แตยังไมเปนการเพียง
พอ
 4. บคุลากรระดับปฎิบัติงานบางสวน พบวายังขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค มี
การพฒันาตวัเองไมมากนัก มีความคิดและมองปญหาไมกวาง ยังมีทัศนคติที่ไมกลาแสดงออกและ
ไมทราบสภาพขอเท็จจริงที่ตองการ  มักจะยึดมั่นกับกฎ  ระเบียบ  คํ าสั่งมากเกินไป  ไมมีการยืด
หยุนทํ าใหงานสงเสริมสหกรณไมพัฒนาเทาที่ควร
  5. สหกรณการเกษตรเปนสหกรณรูปแบบเอนกประสงค ดํ าเนินธุรกิจให
บริการสมาชิกทั้งดานสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อ ธุรกิจการตลาด และธุรกิจบริการ เจาหนาที่สงเสริมส
หกรณ ตองมีความรูในดานการสงเสริมธุรกิจหลาย ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพพรอม ๆ กันไป 
รวมทั้งการตองใชมนุษยสัมพันธในการโนมนาวใหกรรมการดํ าเนินการ ผูจัดการสหกรณและ
สมาชิกดํ าเนินงานไปในทางที่เปนผลดีแกสหกรณ ซ่ึงบางแหงมีปญหาอยูบาง ลักษณะงานสง
เสรมิสหกรณดังกลาวเปนงานที่ยากและหนักทํ าใหบุคลากรบางสวนทอแท
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 นอกเหนือจากระบบราชการแลว  ขาราชการในฐานะบุคคลก็ถือวามีสวนสํ าคัญในการ
ก ําหนดนโยบายและนํ านโยบายไปปฏิบัติ  ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางมีแรงจูงใจ  เปา
หมาย  และคานิยมที่แตกตางกัน  ทํ าใหนโยบายมีความแตกตางกันออกไป   ในสวนของขาราชการ
ผูปฏิบัติ จะเปนผูที่เกี่ยวของกับประชาชนผูรับบริการยอมมีอิสระและอํ านาจในการตัดสินใจ  โดย
ผูบงัคบับัญชาอาจจะควบคุมไดไมทั่วถึง  อาจจะไมยอมรับ  หลีกเลี่ยง  เพิกเฉย หรือตีความ
นโยบายเสียใหมก็ได

 วัลลภ  ลํ าพาย  พบวา  ปญหาการนํ านโยบายสงเสริมสหกรณไปปฏิบัติ  อาทิ
 1) เจาหนาทีส่งเสริมสหกรณมีแนวโนมที่จะสนใจความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่การ
งานของตนมากกวาความตองการของสมาชิกสหกรณ
 2) การตัดสินใจในการริเร่ิมโครงการ  การใชงบประมาณ  เครื่องมอื อุปกรณ  บุคลากร  
ถูกกํ าหนดจากสวนกลาง
 3)  กรมสงเสริมสหกรณ  ยังขาดดัชนีช้ีวัดความสํ าเร็จของนโยบายที่เหมาะสม
  4) โครงการตาง ๆ ของกรมฯ  มกัเขียนขึ้นโดยสวนกลาง  ซ่ึงไมไดสัมผัสปญหาที่แท
จริงในพื้นที่
 5) โครงสรางของระบบราชการ  ท ําใหเกิดความลาชาในกระบวนการตัดสินใจในกิจ
การงานพิเศษ  นอกเหนือจากงานประจํ า

ฯลฯ

 ง.  ผูไดรับผลจากนโยบาย
 ผูไดรับผลจากนโยบาย  ซ่ึงไดแกผูรับบริการ  ผูไดรับประโยชน  หรือผูเสียผล
ประโยชน  ทัง้ในแงบคุคลและกลุม  หากผูไดรับผลจากนโยบาย  มกีารรวมตวักนัเปนกลุมกอนใน
ลักษณะของกลุมผลประโยชน  บทบาทของกลุมที่จะสงผลตอการนํ านโยบายไปปฏิบัติจะมีมาก
ขึน้เพราะมีอํ านาจในการตอรองกับฝายการเมืองหรือระบบราชการ
 สํ าหรับขบวนการสหกรณเกี่ยวพันกับประชาชนนับลานคน  มโีครงสรางบริหาร/จัด
การ เปนขบวนการตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับสมาชิกแตละคน  นาจะมีอํ านาจในการตอรองใน
การก ําหนดนโยบายของรัฐไมนอย  แตในสภาพที่เปนจริงขบวนการสหกรณไทยยังไม  เขมแข็ง
เพยีงพอทีจ่ะมีอํ านาจในการตอรองเพื่อใหรัฐกํ าหนดนโยบายที่ตองการได  อาจเปนเพราะสหกรณ
เกิดจากการรวมตัวกันของผูมีปญหาในการประกอบอาชีพ และเปนผูที่คอนขางจะมีฐานะออนแอ
ในทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อรวมกันเขาแลว จะแยกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมสมาชิกสหกรณ คณะ
กรรมการดํ าเนินงานและฝายจัดการ  (ผลการศึกษาของ สปร. พบวา)
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 ปญหาดานบุคลากรที่เก่ียวของกับสหกรณ 3

  1.  สมาชิกสหกรณบางสวน
                             -  มทีัศนคติที่ไมถูกตองตอสหกรณ
                             - ไมเขาใจในอุดมการณของสหกรณที่ดีพอ
                             - มรีายไดนอย ยากจน มีหนี้หลายทาง (ในและนอกระบบ)
                             - โดยเฉล่ียมีการศึกษาชั้นประถมศึกษา
  2.  กรรมการสหกรณบางสวน
                            - มคีวามรูเชิงธุรกิจนอย
                            - ไมใครจะอุทิศเวลาใหสหกรณ
                            - แสวงหาผลประโยชนในสหกรณใหแกตนเองและหมูคณะ
                            - เลนพรรคเลนพวก
                            - กาวกายฝายจัดการ
  3.  ฝายจัดการ
                           - บางสวนปฎิบัติการทวนกระแสความชอบธรรม
                           - มคีวามรูในเชิงธุรกิจ การบริหาร การจัดการ ไมเพียงพอ
                           - ไมใครจะอุทิศเวลาใหสหกรณอยางเพียงพอเพราะสวัสดิการและคาตอบแทนตํ่ า
                           - มกีารเปลี่ยนแปลงฝายจัดการบอย ทํ าใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น

 3.1.2 กระบวนการกํ าหนดนโยบายดานสหกรณ
 นโยบายดานสหกรณของรัฐมีหลายระดับ  ตัง้แตระดับชาติ  กระทรวง  กรม   ในแต
ระดบักจ็ะมกีระบวนการกํ าหนดนโยบายที่หลากหลายแตกตางกัน  อาจจะเปนกระบวนที่ไมมี รูป
แบบหรือมีรูปแบบที่ชัดเจน
 ในทีน่ีจ้ะขอยกตวัอยางกระบวนการก ําหนดนโยบายดานสหกรณของกรมสงเสรมิสหกรณ  
เนือ่งจากเปนหนวยงานหลักของรัฐในการสงเสริมพัฒนาขบวนการสหกรณ
  กรมสงเสริมสหกรณมีภาระกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหเปนสถาบัน
เศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง  มัน่คง  พึ่งตนเองได  ในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวตอง เผชิญกับ
สภาพ   แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในป 2535  กรมฯ  จึงไดรวมมือกับ  สถาบันที่

                                                          
3 แผนทิศทางของกรมสงเสริมสหกรณในทศวรรษหนา (พศ 2539-2546)โดยกรมสงเสริมสหกรณรวมกับสถาบันที่
ปรึกษา
  พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (หนา 47)



นโยบายรัฐที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินงานสหกรณ : วรรณะ  เสนทองและคณะ
โอกาส  อุปสรรคที่มีตอขบวนการสหกรณ

10

ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  (สปร.)  จัดทํ าแผนทิศทางในทศวรรษหนา  (พ.ศ. 2537 
– 2546) ของกรมฯ ขึน้ ในการจดัแผนทศิทางฯ ไดใช การวางแผนเชิงกลยุทธ  (Strategic  Planning) 
โดยมีขั้นตอน  ดังนี้
 1)  การศึกษาและวิเคราะหโครงสรางและสถานภาพองคการของกรมสงเสริม สหกรณ
และสหกรณ
 สามารถสรุปขอเท็จจริงออกเปน  8  ดาน  คือ  ดานนโยบายกรม     โครงสราง
และระบบงาน  บคุลากร  งบประมาณ  วสัดอุุปกรณและเทคโนโลย ี การประชาสัมพันธ  ปญหาของ
สหกรณ  และกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสหกรณ  โดยมีการวิเคราะหถึงจุด
ออน  (weakness)  และจุดแข็ง  (strength)  ของแตละดาน
  2)การศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการของกรมสงเสริมสหกรณและ
สหกรณ
  สามารถสรุปขอเท็จจริงออกเปน 5 ดานคือ  ดานประชากร  สังคมและ   วฒัน
ธรรม  การเมอืง  ระบบราชการ  กฎหมายและกฎระเบยีบ  ปจจยัการผลติและสิง่แวดลอม  และการแขง
ขนัและเทคโนโลยี  โดยมีการวิเคราะหถึงอุปสรรค  (threats)  และโอกาส  (opportunities)
 3) การกํ าหนดภารกิจ  วัตถุประสงค  และกลยุทธ
  จากการวิเคราะหตามขอ  1)  และ  2)  ขางตน  นํ ามากํ าหนดเปนภารกิจหลัก
วตัถุประสงครวม  วัตถุประสงคเฉพาะ  และกลยุทธตาง ๆ ดังนี้
 ภารกิจหลัก
 สงเสริมและพัฒนาใหสมาชิกสหกรณและประชาชน  มรีายไดเพิ่มขึ้น  มั่นคง 
ชวยตนเองได  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ประชาธิปไตย   ดวยวิธีการสหกรณ

วัตถุประสงครวม
1.  สรางเสริมใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณมากยิ่งขึ้น

เพื่อใหเกิด การยอมรับ  และเปนแนวรวมสนับสนุนงานสหกรณ
 2.   ท ําใหสหกรณสามารถแขงขันไดในตลาด
 3. ทํ าใหสหกรณเปนฐานพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ประชาธิปไตยของประเทศ
 4.  ใหมกีารรวมพลังความรวมมือกันระหวางรัฐบาล  สหกรณ  และภาคเอก
ชนเพื่อสนับสนุนกิจการสหกรณ
 5.  พฒันาระบบและวิธีการสงเสริมสหกรณ  ใหมกีารกํ าระจายอํ านาจและการ
มสีวนรวมของทุกฝายทุกระดับมากขึ้น
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 วัตถุประสงคเฉพาะ
 1. ดานการตลาด
 2. ดานการผลิตและการบริการ
 3. ดานปจจัยการผลิตและบริการ

  4. ดานสินเชื่อ
 5. ดานการจัดการ
  6. ดานการพัฒนาองคการของกรมสงเสริมสหกรณ
   กลยุทธตาง ๆ  อาทิ วตัถุประสงคเฉพาะดานการตลาด  อาทิ  สรางพลัง
อุปสงคและเครือขายการตลาด   มกีลยุทธ  ดังนี้

• จัดใหมีตัวแทนจํ าหนายและศูนยกลางขนสงสินคาและบริการของ
สหกรณ

• พัฒนารูปแบบการสงเสริมการขายที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด   รวมถึงการประชาสัมพันธและการรณรงคโฆษณาสินคา

• ปรับปรุงสินคาและบริการใหมีคุณภาพ
• ศกึษาเพื่อพัฒนาวิธีการรวมกันขายใหมีรูปแบบตาง ๆ
• จัดใหมีตัวแทนจํ าหนายและศูนยกลางขนสงสินคาและบริการของ

สหกรณ
• พฒันารปูแบบการซื้อขายกันเอง  ระหวางสหกรณกับสหกรณ
• สนบัสนุนใหมีการผลิตสินคาและบริการอยางตอเนื่อง

 ในภาพรวม  การวางแผนเชิงกลยุทธดังกลาว  เปนกรอบในการกํ าหนดนโยบายดาน
สหกรณของกรมฯ  ไดเปนอยางดี
  
 3.1.3 ขอจํ ากัด อุปสรรคโอกาสจุดแข็งและจุดออนของกระบวนการกํ าหนดนโยบายดาน
สหกรณ
 เมือ่มองในภาพรวมจะเห็นวา  กระบวนการกํ าหนดนโยบายดานสหกรณมีขอจํ ากัด
อุปสรรคที่จํ าเปนตองแกไข  ดังนี้
 1. ความตอเนื่องของนโยบายดานสหกรณ
  จากการขาดเสถียรภาพของรัฐบาล  ท ําใหการบรหิารงานพฒันาประเทศไมตอเนือ่ง  สง
ผลใหทศิทาง  นโยบายการพฒันามกีารเปลีย่นแปลงอยูเสมอ  นโยบายที่ดีหลายประการขาดการสาน
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ตอ  การบริหารงานตองมุงใหสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลแตละยุคแตละสมัย  นโยบาย
ดานสหกรณจึงขาดความตอเนื่อง  สงผลกระทบตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ

 2.  ความสอดคลองระหวางนโยบายและการปฏิบัติ
  นโยบายเมื่อกํ าหนดแลว  จะตองมีการแปลงนโยบายออกมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
ความสอดคลองระหวางนโยบาย   และการปฏิบัติมีความสํ าคัญตอความสํ าเร็จของนโยบาย  ใน
เร่ืองนี้ นโยบายดานสหกรณมีขอจํ ากัดหลายประการ  อาทิ  ความชัดเจนนโยบาย  ความเขาใจใน
นโยบาย  ความรวมมือของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ทัศนคติของผูนํ านโยบายไปปฏิบัติ  เปนตน  ทํ า
ใหนโยบายกับการปฏิบัติไมสอดคลองกัน
 3.  ความขาดแคลนระบบขอมูล/สารสนเทศ
 การกํ าหนดนโยบายเปนเรื่องใน   ระยะยาว  และสงผลกระทบตอบคุคล/องคกรหลาย
ฝาย  จงึมคีวามจ ําเปนตองใชขอมลู/สารสนเทศ   ทีถู่กตองครบถวน  นโยบายดานสหกรณยังขาดฐาน
ขอมูลจํ านวนมากเพื่อใชในการวิเคราะหและ ตัดสินใจกํ าหนดนโยบาย  เพื่อใหการกํ าหนด
นโยบายมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ตองการ
 4.  วัฒนธรรมองคกร
   จากการที่ระบบราชการไทยมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนการควบคุมและขาดการมีสวน
รวมจากภาพประชาชนและเอกชน  ท ําใหนโยบายตาง ๆ มีลักษณะการผลักดันจากเบื้องบน  (Top 
– down)  เมือ่น ําไปปฏิบัติจึงไมสอดคลองกับความตองการของ   ประชาชน  ทํ าใหนโยบายไมเกิด
ผลตามที่ตองการ  ทั้ง ๆ ที่เปนนโยบายที่ดี
 5. วัฒนธรรมการทํ างาน
  การทํ างานของแตละบุคคลในระดับกอง กรมหรือจังหวัดมีขีดความสามารถไมเทา
เทยีมกนั  ระบบยอย ๆ ในทองถ่ินที่เปนสมาชิกหรือกลุมสหกรณจะไมเขาใจในกฎเกณฑตาง ๆ 
ระหวางรฐักับกลุมตนเอง  การทํ างานแบบเชิงรุกจึงเกิดขึ้นไดชา สมาชิกสหกรณจะรอคอยรับทาง
เดยีว  และคิดขึ้นเองไมได

อุปสรรค (อันตราย)

                      1.   งานพฒันาและสงเสริมสหกรณ เปนสวนหนึ่งของราชการไทยมา ประมาณ 85 ป 
จนกลาวไดวาสหกรณไทยยังอยูใน “ระบบรัฐอุปถัมภ”  ซ่ึงท ําใหเขาใจผิดวา  สหกรณ เปน หนวย
งานราชการที่รัฐบาลจัดตั้งชึ้นเพื่อชวยเหลือประชาชน
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 2. หนวยงานหลายหนวยงาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ กระทรวง
มหาดไทย ไดดํ าเนินงานซํ้ าซอนกับกรมสงเสริมสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวกับพัฒนา และสงเสริมการ
รวมกลุม ที่เรียกวากลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ ฯลฯ ซ่ึงไมมีการพัฒนากลุมชาว
ชนบทเหลานี้เปนสหกรณ
 3. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะเนนในดานการเกษตร ซ่ึงสหกรณมี
หลายๆรูปแบบไมไดรับการสนับสนุน
 4.   ขาดนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณในภาค
เกษตรใหเขมแข็งเปนที่พึ่งของเกษตรไดอยางมั่นคง นอกจากใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาเทานั้น
  5.   หนวยงานตางๆ ที่มีอํ านาจในการสงเสริมอาชีพรายไดและสวัสดิการของประชา
ชนไมเขาใจปรัชญาของสหกรณ จึงไมสนใจหรือสนับสนุนใหกลุมประชาชนที่หนวยงานนั้นๆ สง
เสริมไดจัดตั้งเปน สหกรณ
   6.   การรวมกลุมเศรษฐกิจ  การคาของโลกในระบบการคาเสรี ทํ าใหองคกรธุรกิจใน
ประเทศปรับโครงสรางและกลยุทธใหใหญ และสลับซับซอนขึ้น  หากสหกรณปรับตัวไมทัน  ก็จะ
ไมสามารถแขงขันกับ องคกรธุรกิจรูปอื่น โดยเฉพาะภาคเกษตรของไทยจะลาหลังประเทศอื่น

โอกาส

 1.  นกัการเมืองที่มีความรูความเขาใจสหกรณ  หรือมีอุดมการสหกรณ  จะสนับสนุน 
สหกรณและกรมสงเสริมสหกรณ ในการของบประมาณเพื่อชวยเหลือสหกรณ
 2.  สามารถใชสหกรณเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพของราคาพืชผล  ทํ าใหได
รับการสนับสนุนเงินทุน ดอกเบี้ยตํ่ า หรือไมมีดอกเบี้ย
 3. สหกรณเปนองคกรธุรกิจ ซ่ึงดํ าเนินการตามหลักประชาธิปไตย และความเปนธรรม 
รวมทัง้สงเสริมการศึกษาและความรวมมือระหวางสหกรณทุกระดับจนถึงระหวางประเทศ  จึงนา
จะไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองทุกพรรค
  4.  หนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่ในการพัฒนา ปจจัยพื้นฐานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม จะมสีวนสํ าคัญในการอํ านวยความสะดวกใหประชาชนรวมกลุมกันจัดตั้งสหกรณ
 5. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจ ทํ าใหเปนไปตามกฏเกณฑหรือมาตรฐานซึ่ง
สามารถแขงขันกับองคกร  ธุรกิจรูปอื่นได
  6.  การแขงขันจะกระตุนใหสหกรณตาง ๆ รวมมือกันมากขึ้น และปรับปรุงการจัดการ
เชิงธุรกิจมากขึ้น
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   7.  สหกรณและกรมสงเสริมสหกรณ ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีทางสังคมจากรัฐ
บาล องคการตางประเทศ หรือ องคการระหวางประเทศในรูปการฝกฝน การประชุมสัมนาและการ
ศึกษาดูงานในตางประเทศ ทํ าใหกรมฯ และสหกรณมีศักยภาพในการทํ างานสูงขึ้นหากไดนํ า
เทคโนโลยีเหลานั้นมาปรับใชให เหมาะสม

 จุดแข็ง                                                        จุดออน
1. นโยบายกรมฯ สอดคลองกับ                                        1. การนํ านโยบายไปสูการปฏิบัติยัง
    นโยบายของกระทรวงเกษตร                                           ไมไดผล
    และสหกรณ
2. นโยบายกรมฯ มีความยืดหยุน                                      2.  ไมไดนํ าแผนทิศทางที่กํ าหนด
    คอนขางสูง สามารถปรับเปลี่ยน                                        ไวแลวมาใชอยางตอเนื่องและ
    กบัสภาวะแวดลอมไดคอนขางดี                                       จริงจัง
3  มกีารกระจายอํ านาจไปสู                                              3.  การจัดตั้งกองหรือการแบงสวน
    ภมูภิาคมากขึ้น                                                                  ราชการยังไมเหมาะสม
4. เกดิความภาคภูมิใจ ในการแก                                       4. การประสานงานกับหนวยงานงาน
    ปญหาสหกรณ ไดสํ าเร็จ                                                   ที่เกี่ยวชองยังไมดีพอ
5. เกดิแนวทางในการแกปญหาที่                                       5. ทํ าใหกรมฯ ถูกมองวาการสงเสริม
    จะเกิดขึ้นในอนาคต        สหกรณ อยางไมมีประสิทธิภาพ

 3.2 นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของกับขบวนการสหกรณ
   เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลักของรัฐในการพัฒนาขบวน
การสหกรณ จึงขอกลาวถึงนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณและผลที่ตอการดํ าเนินงานของส
หกรณและขบวนการดังนี้
 3.2.1 นโยบายกรมสงเสริมสหกรณ
 ในป 2544 กรมสงเสริมสหกรณ ไดกํ าหนดนโยบายพื้นฐานเพื่อเปนแนวทาง
สํ าหรับการปฎิบัติงานสงเสริมและพัฒนาใหสหกรณเปนองคกรทางเศรษฐกิจของสมาชิกจํ าแนก
ออกได 3 ดาน ดังนี้
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 1. ดานการปฏิบัติงาน
  1.1.สนบัสนุนการจัดตั้ง “สหกรณ” โดยเสรีตามความตองการของประชาชน
แตสหกรณมหีนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ หากละเวนจะขึ้นบัญชีดํ าระงับความชวยเหลือ
สนบัสนุนจนกวาไดรับการแกไขแลว
 1.2 สงเสริมสนับสนุนคุมครอง “ระบบสหกรณ” รวมทั้งติดตามและประเมิน
ผลการดํ าเนินงานโดยปรับปรุงการตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของสหกรณ รวมทั้งจัดชั้น
คณุภาพสหกรณเพื่อประกอบการพิจารณาและสนับสนุน
 1.3 ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการปกครองควบคุม กํ ากับดแูลสหกรณเปนการ
สงเสรมิแนะนํ าและใหบริการดานขอมูลขาวสารตาง ๆ กฎ ระเบียบและขอบังคับ รวมทั้งใหการ
สนับสนุนปจจัยพื้นฐานหรือเครื่องจักรอุปกรณตามความตองการที่จํ าเปน และใชประโยชนจริง
ของสหกรณ
 1.4  จดัชัน้สหกรณเพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพและพัฒนา
สหกรณใหไดมาตรฐานปละ 1 สหกรณ แตละจังหวัด
  1.5 เรงรัดพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลของสมาชิกและสหกรณเพื่อสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด รวมทั้งเพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาชวยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ หรือราคาผลิตผลตกตํ่ า
 1.6 จดัตัง้ตลาดสหกรณ เพื่อบริการใหผูซ้ือและผูขายพบกัน รวมทั้งเปนแหลง
กระจายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและสินคาอุปโภค บริโภค โดยสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทใน
การบรหิารจัดการใหแกสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจัดชั้นคุณภาพ
 1.7 เรงรัดเสริมสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางสหกรณเพื่อชวยเหลือพึ่งพาซึ่ง
กนัและกนั โดยเฉพาะดานการดํ าเนินงาน การบริหารจัดการองคกรธุรกิจและการตลาด
 1.8  สงเสริมและฟนฟูระบบการผลิตแบบยั่งยืน โดยสนับสนุนเงินจายขาด
และเงินทุนหมุนเวียนสํ าหรับสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจัดชั้นคุณภาพเพื่อใหสมาชิกดํ าเนินการ
ผลิตแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดํ าริ
 1.9  ปรับปรุงการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจระบบสหกรณ ผลงานที่
ประสบความสํ าเร็จและเครื่องหมายการคาคุณภาพของสหกรณ รวมทั้งผลิตผลที่มีคุณภาพและกิจ
กรรมตาง ๆ ของกรมสงเสริมสหกรณและสหกรณตาง ๆ โดยเพิ่มบทบาทเอกชน
 2. ดานเงินทุน
  2.1 รณรงครวมกับสหกรณใหสมาชิกมีการออมโดยสมัครใจ เพื่อพึ่งพาเงิน
ทนุของตนเองในอนาคต โดยจะสนับสนุนเงินสบทบใหแกสหกรณ
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  2.2 สนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับโครงการที่สมาชิกหรือ
สหกรณคดิดวยตนเองและมีความเปนไปได โดยเฉพาะเรื่องที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ หรือมีความ
เสี่ยงที่ สหกรณหรือสมาชิกไมเคยทํ า
  2.3 เครงครัดการใชเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมสหกรณ หรือเงินกูยืมจากรัฐให
เปนไปตามวัตถุประสงค หากสหกรณใชเงินผิดวัตถุประสงคจะขึ้นบัญชีดํ าระงับความชวยเหลือ
สนบัสนุนจนกวาไดรับการแกไขแลว
 3. ดานบริหารบุคคล
 3.1 ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและคุณภาพคนในสหกรณใหมีความรู ความสามารถใน
การบริหารจัดการองคกรและธุรกิจ  รวมท้ังดานการตลาด  โดยปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝกอบ
รมรวมทั้งสนับสนุนเงินทุนหลังฝก  อบรม
  3.2 จางที่ปรึกษาศึกษาและบริหารจัดการวางระบบบัญชี และการเงินของ
สหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจัดชั้นคุณภาพ  และฝกอบรมระบบการจัดการองคการและธุรกิจใหแก
สหกรณ
 3.3 พฒันาโครงการใหชัดเจน จัดทํ าคูมือการปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติงานตอง
จดัท ําแผนปฏิบัติการทุกโครงการทุกระดับ เพื่อเปนเครื่องมือทํ างาน
 3.4 การพจิารณาแตงตั้งขาราชการระดับสูงขึ้นจะพิจารณาจากความรู และ
ความสามารถเปนหลัก
 3.3.2  ผลท่ีมีตอการดํ าเนินงานของสหกรณและขบวนการ
 จากนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณดังกลาวขางตนสามารถที่จะวิเคราะหผลกระทบ 
ของนโยบายในดานตาง ๆ ได 4 ดาน ดังนี้
 ก. ดานโครงสรางของสหกรณ
 1) นโยบายดานการใชสหกรณเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจของภาคการเกษตร

กจิการสหกรณในประเทศไทยไดเร่ิมขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 มมีลูเหตุสืบเนื่องมาจากชาวนาใน
ปลายรัชกาลที่ 5 ซ่ึงสวนมากมฐีานะทรุดโทรมและมีหนี้สินลนพนตัว มีความเปนอยูอยางยากจน
ขนแคน การที่ชาวนาสวนมากตกอยูในสภาพเชนนี้ รัชกาลที5่ จงึมีพระราชดํ าริที่จะแกไขภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในการครองชีพชาวนาใหสูงขึ้นโดยใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินํ าเอาวิธี
การสหกรณเขามาใชในประเทศไทย4.  แตมีปญหาอุปสรรคหลายประการ สหกรณไดเร่ิมจัดตั้งขึ้น
คร้ังแรก ในสมัยรัชกาลที่  6  คือ    “สหกรณวดัจันทรไมจํ ากัดสิ้นใช” อํ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                                                          
4 .มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ เลมที่ 1 หนวย 1 – 7, หนา 49
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ตอมาไดมีการจัดตั้งสหกรณเพิ่มขึ้นในจังหวัดอืน่ ๆ อีก ปรากฏวาการจัดสหกรณเปนผลดี จึงได
ตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471  ขึน้เปนกฎหมาย เพื่อคุมครองการสหกรณ
 2)  นโยบายของรัฐในการแพรขยายงานสหกรณ
 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ปรากฏวาสหกรณไดขยายตัวอยางรวด
เร็ว เพราะรัฐบาลเกือบทุกยุคมีนโยบายที่จะขยายและสงเสริมการสหกรณใหกวางขวางขึ้น จึงได
จัดตั้งสหกรณประเภทอืน่ ขึ้นอีก เชน รานสหกรณ สหกรณออมทรัพย สหกรณขายขาว สหกรณที่
ดนิ ฯลฯ ตอมารัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดขยายงานสหกรณจากระดับกรมขึ้นมาเปน
ระดับกระทรวงเรียกวา กระทรวงสหกรณ เมื่อป 2495 โดยมีความมุงหมายที่จะขยายกิจการ
สหกรณใหกวางขวางออกไปเพื่อเปนเครื่องมือสํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศสงผลใหการสหกรณขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาเมื่อส้ินปการเงิน 2497 มี
สหกรณประเภทตาง ๆ ดํ าเนินงานอยูถึง 22 ประเภท จํ านวน 10,338 สหกรณ ในทองที่ 63 จังหวัด 
และไดกูยืมเงินจากธนาคารมาดํ าเนินงานทั้งสิ้น จํ านวน 230 ลานบาท 5.    การจัดตั้งสหกรณไดแพร
หลายไปทั่วประเทศ  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2509 มีสหกรณ   24 ประเภท จํ านวน 10,833 สหกรณ
 การจดัตั้งชุมนุมสหกรณ ในป 2494 กรมสหกรณ (เดิม) ไดสงเสริมสหกรณใหหาทุน
และ สหกรณในจังหวัดเชียงใหมและลํ าพูนจัดตั้ง “ธนาคารสหกรณเชียงใหม จํ ากัดสินใช” ทํ าหนา
ทีเ่ปนธนาคาร สหกรณกลางของบรรดาสหกรณใน 2 จังหวัดขึ้น กลาวคือ รับฝากเงินจากสหกรณ
และบุคคลทั่วไป จากผลการดํ าเนินงานที่ดีของสหกรณเชียงใหม กรมสหกรณก็ใหสงเสริม
บรรดาสหกรณตาง ๆ (สวนใหญเปนสหกรณหาทุน) รวมกันตั้ง “ธนาคารสหกรณอุตรดิตถ จํ ากัด
สินใช” ขึน้อกีธนาคารในจังหวัดอุตรดิตถ ในป 2496 และการดํ าเนินงานก็เปนผลดีตลอดมา
 ในป 2505 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มีบทบัญญัติ
มาตราหนึ่งวา “ธนาคารพาณิชยจะจัดตั้งขึ้นไดก็แตในรูปบริษัท  จํ ากัด……” การดํ าเนินงานของ
ธนาคารสหกรณจังหวัดทั้งสองจึงเขาขายการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย  ทางราชการจึงไดส่ัง
ใหเปลี่ยนธนาคารสหกรณทั้ง สองเปน “ชุมนุมสหกรณธนกิจ” ในปลายป 2505 นั่นเอง

3) นโยบายของรัฐในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสหกรณ ป 2511 - ปจจุบัน
ในป พ.ศ.2511 ไดมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการสหกรณในประเทศไทย โดยยกเลิก

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 และมีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 พระราช
บัญญัติฉบับหลังมีบทบัญญัติใหสหกรณชนิดเดียวกันควบเขาดวยกันและทางราชการไดแนะนํ า
ใหสหกรณหาทุนในทองถ่ินตาง ๆ ควบกันเขาเปนสหกรณการเกษตรขนาดใหญระดับอํ าเภอ

                                                          
5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ เลมที่ 1 หนวย 1 – 7, หนา 87
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 เหตุผลในการขยายขนาดของสหกรณนั้นเปนเรื่องของการดํ าเนินธุรกิจ กลาวคือ 
ประการแรก สหกรณขนาดเลก็ ๆ นั้นมุงใหบริการอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียวและมีจํ านวน
มาก หากจัดใหเปนสหกรณอเนกประสงคยอมเปนการสิ้นเปลืองทั้งดานการจัดองคการของ
สหกรณที่จะตองมีคณะกรรมการและเจาหนาที่มากมายหลายคณะ และในดานสมาชิกก็จะตองมี
ภาระหนาทีเ่กีย่วกับสหกรณหลาย ๆ สหกรณในเวลาเดียวกัน เปนการไมประหยัดตามหลกัองคกร
ธุรกิจที่ด ีประการที่สอง โครงสรางของสหกรณหาทุนนั้นจํ ากัดใหมีขนาดเล็กจึงมีธุรกิจและรายได
นอยซ่ึงควรเพิ่มขนาดขึ้น เพื่อใหธุรกิจมีรายไดมากขึ้นจนสามารถเลี้ยงตัวเองได สหกรณการเกษตร
ระดับอํ าเภอเหลานี้ไดวางความมุงหมายใหบริการดานสินเชื่อ ดานการซื้อ ดานการขายและดาน
การสงเสรมิการเกษตร เปนสหกรณอเนกประสงค โดยหวังวาธุรกิจของสหกรณจะไดเปนปกแผน
มั่นคงยิ่งขึ้น 6  ขนาดของสหกรณการเกษตรระดับทองถ่ินมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพ
ในการดํ าเนินงานของสหกรณทั้งในดานธุรกิจและอุดมการณสหกรณ  สหกรณขนาดใหญอาจมี
ประสิทธิภาพสูงในดานธุรกิจเพราะวาสามารถใชเจาหนาที่หรือผูจัดการที่มีความรูความสามารถ 
และดํ าเนินงานโดยประหยัดได แตอาจมีขอบกพรองในดานอุดมการณสหกรณ เพราะวาสมาชิก
จํ านวนมากซึ่งอยูกันอยางกระจัดกระจายในทองถ่ินที่กวางขวางไมสามารถติดตอและ ทํ าธุรกิจ
กบัสหกรณไดสะดวก ความเหินหางระหวางสมาชิกกับสหกรณ อาจทํ าใหปริมาณธุรกิจไมมากเทา
ที่ควร ความรูสึกในดานการเปนเจาของมีนอยลง หรือมแีนวโนมที่ผูบริหารสหกรณหรือผูจัดการ
ด ําเนนิกจิการของสหกรณไปในทิศทางที่ไมถูกตองตามหลักและอุดมการณของสหกรณในป 2542 
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ 2511 ใชพระราชบัญญัติ 2542 แทน
เพือ่ใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํ ากับและสงเสริมกิจการสหกรณ ไดกํ าหนด
ใหม ี คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทํ าหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ เพื่อให
ความชวยเหลือดานการเงินสหกรณ ในปจจุบัน (1 มกราคม 2544)มีสหกรณทั้งสิ้นจํ านวน 5,341
สหกรณ  จํ านวนสมาชิก 8,249,619  คน/  ครอบครัว  แยกเปนสหกรณภาคการเกษตรจํ านวน 3,401
สหกรณ จํ านวนสมาชิก 5,135,385 คน/ครอบครัว สหกรณนอกภาคการเกษตรจํ านวน 1,940
สหกรณ จํ านวนสมาชิก 3,114,234 คน/ครอบครัว
                       สํ าหรับชุมนุมสหกรณซ่ึงจัดตั้งเมื่อปลายป 2505 เกิดการรวมตัวเพื่อทํ าธุรกิจดานการ
เงนิใหกบัสหกรณนั้น ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เพื่อเปนการ
ขยายงานของชุมนุมสหกรณใหแพรหลายยิ่งขึ้น ไดกํ าหนดใหสหกรณตั้งแตสามสหกรณขึ้นไป ที่
ประสงคจะรวมกันดํ าเนินกิจการเพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคสหกรณที่เขารวมกัน ตอมา

                                                          
6 ประมูน  วิทยานนท, การสหกรณ (กรุงเทพ.สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย, 2517) หนา 86-87
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พระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ.2542 กํ าหนดใหเพิ่มเติมจากสามสหกรณเปนหาสหกรณ และกํ าหนด
เพิ่มเติมใหสหกรณระดับภูมิภาคและระดับประเทศจะตองตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํ านวย
ประโยชนแกบรรดาสหกรณในสวนภูมิภาค หรือ ทั้งประเทศ ที่เปนสหกรณประเภทเดียวกัน หรือ
ประกอบธุรกิจผลิต การคา อุตสาหกรรมหรือบริการอยางเดียวกัน ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงือ่นไขที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกํ าหนด ปจจุบัน (1 มกราคม 2544) มีชุมนุม 
สหกรณทั้งสิ้น 92 ชุมนุม จํ านวนสมาชิก 3,860 สหกรณ แยกเปนชุมนุมสหกรณระดับชาติ 13 
ชุมนุม สมาชิก 2,016 สหกรณ ชุมนุมสหกรณระดับภาค 3 ชุมนุม สมาชิก 33 สหกรณ ชุมนุม 
สหกรณระดบัจังหวัด 76 ชุมนุม สมาชิก 1,811 สหกรณ และชุมนุมสหกรณระดับอํ าเภอ 1 ชุมนุม
สมาชิก 9 สหกรณ

 ข.ดานธุรกิจและการดํ าเนินงานของสหกรณ
 สหกรณเปนองคการเศรษฐกิจรูปหนึ่ง จึงตองแขงขันองคการเศรษฐกิจรูปอื่นในทุกกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจ เชน  การผลติ  การตลาด  การเงินและการธนาคาร ฯลฯ  แตเนื่องจากสหกรณ
ดํ าเนินธุรกิจตามหลักประชาธิปไตย และมีความมุงหมายในการสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก
ทัง้ในทางเศรษฐกิจและ สังคมบนพื้นฐานของการชวยตนเองและรวมมือชวยเหลือกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสํ าหรับกลุมบุคคลที่มีฐานะออนแอและดอยโอกาส เชน เกษตรกร รัฐบาลจึงใหการ
สนับสนุนและสงเสริมสหกรณ โดยมุงที่จะใหสหกรณ มีความเขมแข็งและมั่นคงในการอํ านวย
บริการทางธุรกิจใหแกสมาชิกอยางกวางขวาง

ปจจุบันธุรกิจของสหกรณที่สํ าคัญพอสรุปไดดังนี้

2540 2541 2542 2543
1.รับฝากเงิน 98,095.74 109,937.18 131,354.06 139,468.47
2.ใหเงินกูยืม 194,419.45 232,731.96 195,952.87 256,344.10
3.จัดหาสินคามาจํ าหนาย 15,444.66 17,684.57 17,067.60 16,109.86
4.รวบรวมผลิตผล 9,049.57 11,553.96 11,734.46 12,065.46
5.ใหบริการและสงเสริม 252.31 230.84 264.73 367.41

รวม 317,261.73 372,138.57 356,373.72 424,355.30

 ที่มา  :  รายงานสรุปผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินสหกรณทุกประเภท  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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 จากการดํ าเนินงานที่ผานมา โดยการสนับสนุนและสงเสริมใจากรัฐบาลสหกรณ
ประสบความสํ าเร็จเนื่องจากนโยบายของรัฐสนับสนุนโดยมีโครงการตาง ๆ ดังนี้

            1.โครงการตามพระราชดํ าริ
สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสํ าคัญยิ่งตอ กระบวนนโยบายสงเสริม สหกรณนับ

ตั้งแตริเร่ิมนโยบายและการกํ าหนดนโยบายผานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสง
เสริมสหกรณโดยตรง ดงัจะเหน็ไดจากกรมสงเสริมสหกรณมีโครงการตามพระราชดํ าริและพระ
ราชประสงคอยูในความรับผิดชอบถึง 34 โครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงศึกษาและหาวิธีแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ  แนวทางการแกปญหาของพระองคทานจะดํ าเนินการเปน 3 ขั้น
ตอน คือ  ในขัน้แรกพระองคจะใหความชวยเหลือดานทรัพยสินใหเกษตรกรไดพอมีพอกินและพอ
อยู  โดยในบางครั้งจะทรงพระกรุณาพระราชทานทรัพยสินสวนพระองคเพื่อชวยเหลือสวนหนึ่ง  
ในขัน้ทีส่องจะทรงพยายามหาทางใหเกษตรกรเหลานั้นสามารถประกอบอาชีพได โดยใหรูจักชวย
เหลือตัวเองทรงพยายามจัดหาที่ดินที่รกรางวางเปลามาจัดสรรใหเกษตรกรผูยากไรไดเขาไปทํ า
ประโยชน  ในลกัษณะไมใหกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  แตใหสิทธิทํ ากินที่สามารถตกทอดไปถึงลูกหลาน
ได  นอกจากการจัดที่ดินแลวยังทรงใหความชวยเหลือในดานเทคโนโลยีสมัยใหมและเงินทุน
จํ านวนหนึ่งเพื่อใหเกษตรกรเหลานั้นสามารถดํ ารงชีพอยูได ขั้นตอนสุดทายพระองคจะทรงสง
เสรมิใหทุกคนรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณ  เพราะทรงเห็นวา  วธีิการสหกรณนั้นเปนวิธีที่ดีที่สุดที่
จะชวยแกปญหาของประเทศไทย

กรมสงเสริมสหกรณไดรวมสนองพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดย
ด ําเนนิการและรวมดํ าเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามโครงการพระราชดํ าริตาง ๆ ดังนี้
 1.1 โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนา ไดแก

- ศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.ฉะเชิงเทรา
- ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.เพชรบุรี
- ศนูยศกึษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.สกลนคร
- ศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.นราธิวาส
- ศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนือ่งมาจากพระราชดํ าริ จ.เชียงใหม
- ศนูยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.จันทบุรี

 1.2 โครงการจัดและพัฒนาที่ดิน ไดแก
- โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงคโปงกระทง จ.ราชบุรี
- โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จ.เพชรบุรี
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- โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จ.เพชรบุรี
- โครงการจัดพัฒนาที่ดินหมู บ านสหกรณห วยสัตว ใหญ  ปาเต็ง-ปาละอู                  

จ.ประจวบคีรีขันธ
- โครงการจดัที่ดินหมูบานสหกรณหวยมะนาวตามพระราชดํ าริ จ.เชียงใหม
- โครงการพัฒนาที่ดินในทองที่หมูบานทุงลุยลาย จ.ชัยภูมิ
- โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ

 1.3 โครงการพระราชดํ าริอ่ืน ๆ
- พฒันาพื้นที่ปาขุนแมกวง จ.เชียงใหม
- หมูบานสหกรณสันกํ าแพง จ.เชียงใหม
- เพือ่ความมั่นคงพื้นที่ อ.ละพานทราย จ.บุรีรัมย
- พฒันาพืน้ที่ลุมแมนํ้ าหวยบางทราย จ.มุกดาหาร
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช
- พฒันาพื้นที่ลุมแมนํ้ าปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
- ฝกอาชีพสตรีและเยาวชนสหกรณจ.สกลนคร
- พฒันาพื้นที่ทาโปงแดง จ.แมฮองสอน
- พฒันาพื้นที่ขุนบวม จ.แมฮองสอน
- พฒันาพื้นที่หวยหินสิ่วและหวยทอน จ.หนองคาย
- ศนูยศิลปชีพบานโชคอํ านวย จ.หนองคาย
- พฒันาลุมนํ้ าปาสัก จ.ลพบุรีและสระบุรี
- พฒันาพื้นที่ลุมนํ้ าแมอาว จ.ลํ าพูน
- เมอืงสหกรณอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.นครนายก กาฬสินธุและนาน
- เพือ่ความมั่นคงลุมแมนํ้ านาน จ. นาน
- หวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.กาญจนบุรี
- บานพุเย จ.กาญจนบุรี
- ศนูยพัฒนาการเกษตรภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
- พฒันาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแกว ตามพระราชดํ าริ
- ทุงลิปะสะโง อันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ จ.ปตตานี
- พฒันาพื้นที่ปาดงใหญ จ.อํ านาจเจริญ
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2.โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดํ าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นวาการปลูกฝงหลักการ
สหกรณใหแกเดก็และเยาวชนในโรงเรียน จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการดํ าเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อดํ าเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมตํ ารวจเมื่อป 2534 ใหดํ าเนินกิจ
กรรมสหกรณในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและปลูกฝงอุดมการณ หลักการ และ
วธีิการสหกรณใหแกเด็กนักเรียน ครู ศิษยเกา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อใหมีกิจ
กรรมสหกรณภาคปฏิบัติจริง ซ่ึงมีกิจกรรมการดานออมทรัพย สงเสริมการเกษตร สงเสริมสวัสดิ
การและการศึกษา และจัดทํ าโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน ไก ปลา เปนตน

ปจจบุนัมกีิจกรรมสหกรณในโรงเรียน ตชด. จํ านวน 178 โรงเรียน 2 ศูนยฝกอาชีพ 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. จํ านวน 96 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํ านวน 2 โรง
เรียน

 3.โครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนาและหมูบานทับทิมสยาม
 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดํ าริให
พัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของราษฎรตามแนวชายแดนที่ประสบปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมีฐานะยากจน ใหมีการจัดสรรที่ทํ ากินเปนของตนเอง ใหมีการ
พัฒนาอาชีพที่มีรายไดที่มั่นคง ไมบุกรุกทํ าลายปา  แตใหอนุรักษฟนฟูสภาพปาใหคงสภาพ
สมบูรณควบคูกับการทํ าอาชีพการเกษตร

กรมสงเสริมสหกรณไดจดสรรงบประมาณในป 2543 จํ านวน 3,517,700 บาท เพื่อสง
เสริมแนะนํ า  ชวยเหลือสหกรณใหการศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณระดับกลุม  เผยแพรความรูและ    
ประชาสัมพันธงานสหกรณ สงเสริมใหสหกรณรับสมาชิกเพิ่ม สงเสริมใหบริการสินเชื่อ สงเสริม
การระดมทุนในสหกรณ และสงเสริมในการดํ าเนินธุรกิจดานการตลาด มีพื้นที่ดํ าเนินการ คือหมู
บานจุฬาภรณพัฒนาอยูในพื้นที่อ.เบตง และอ.กาบัง จังหวัดยะลา หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 12 
จงัหวดันราธิวาส และหมูบานทับทิมสยามอยูในอ.บอไร จังหวัดตราด อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร     
อ.ขุขนัธและอ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

4. โดยการสงเสริมดานการผลิต
 4.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธขาวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร
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 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสหกรณใหมีบทบาทในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพ โดยการสนับสนุนเงินจายขาดเปนคากอสรางโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุและ
อุปกรณทีจ่ํ าเปน เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยสํ าหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุหลักและเมล็ดพันธุขยาย 
จัดทํ าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ      รวบรวมเมล็ดพันธุ จากสมาชิก  นอกจากนี้ยังสนับสนุนคาใชจายใน
การฝกอบรม  เงนิชดเชยสวนตางของราคาจํ าหนายเมล็ดพันธุตํ ่ากวาราคาทุน  คาใชจายบริหารการ
ขายของสหกรณ รวมทั้งใหความชวยเหลือทางวิชาการแกเกษตรกรดวย  ด ําเนินการระหวางปงบ
ประมาณ 2538-2544 การดํ าเนินงานของโครงการถึง 30 มิถุนายน 2543 คัดเลือกสหกรณเขารวม
โครงการจํ านวน 133 สหกรณ สมาชิก 9,517 คน พื้นที่เพาะปลูก 92,600 ไร ผลิตเมล็ดพันธ(พันธุ
จ ําหนาย) ไดทั้งสิ้น 63,968.60 ตัน กอสรางโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุเสร็จแลว 60 โรง 
กํ าลังกอสราง 4 โรง  และดํ าเนินการอบรมเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุแกสมาชิกจํ านวน 9,500 คน

4.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการสงออกขาวหอมมะลิ
 มีวัตถุประสงคเพื่อเกษตรกรสมาชิกผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีโดยการใชเมล็ดพันธุที่
ผานการรับรองมาตรฐานจากสวนราชการหรือโรงงานปรับปรุงสภาพของสหกรณ  ภายใตการแนะ
นํ าของกรม  วชิาการเกษตร จัดจํ าหนายขาวหอมมะลิตราสหกรณหรือตราที่กํ าหนดและสรางความ
รวมมือระบบไตรภาคีระหวางรัฐ  เกษตรกรและเอกชน  เปาหมายการผลิต  จํ านวน 621,650 ตัน
ระยะเวลาการดํ าเนินการ 5 ป ระหวางปงบประมาณ 2541-2545
 จากการดํ าเนินการเปนผลใหสมาชิกมีความรูดานเทคนิคการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ
ดีและสามารถนํ าความรูไปปรับใชในการผลิตไดเปนอยางดี ทํ าใหผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรใน
โครงการสูงกวานอกโครงการ 173 กก. (ผลผลิตในโครงการเฉลี่ยไรละ 483 กก. นอกโครงการ
เฉลีย่ 310 กก.) มีผลกระทบที่ดีตอสหกรณโดยเฉพาะดานการพัฒนาคุณภาพขาวหอมมะลิ การรวบ
รวมผลผลิต และความ รวมมือระหวาง สหกรณ  รัฐ  กษตรกร  และเอกชน
 4.3 โครงการสนับสนุนใหสมาชิกสหกรณใชปุยพืชสดเพื่อรักษาและปรับปรุง
คณุภาพดิน

กรมฯ ไดสงเสริมใหสมาชิกสหกรณลดการใชปุยเคมีในการผลิตทางการเกษตร
โดยใช ปุยพชืสดเพื่อเปนการรักษาและปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ และความสมบูรณ
ของดิน ซ่ึงจะสงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น รวมทั้งทํ าใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษา
สภาพแวดลอม โดยสนับสนุนเงินจายขาดเปนคาเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวเพื่อทํ าปุยพืชสดแกสหกรณ 
และยังสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรมวิธีการทํ าปุยในนาขาว และใหความชวยเหลือทางวิชา
การแกเกษตรกรอีกดวย โครงการมีระยะเวลาดํ าเนินการ 5 ป ระหวางปงบประมาณ 2543-2547 มี
เปาหมายทํ าปุยพืชสดในนาขาว  300,000 ไร และดํ าเนินการซํ้ าในพื้นที่เดิมเปนเวลา 5 ป ดํ าเนิน
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การในพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ 7 จังหวัด  ไดแก อุบลราชธานี ยโสธร บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ 
มหาสารคาม และรอยเอ็ด
 4.4 โครงการสงเสริมการผลิตพืชอนามยั ปลอดภัยสารพิษ

เพิ่มวัตถุประสงคเพือ่จดัหาปจจัยการผลิตไดแก วัสดุอุปกรณ โรงเรือน มุงตาขาย และ
เงนิทนุเปนคาใชจายในการดํ าเนินงาน สหกรณจะเปนผูบริการเงินอุดหนุนเอง โดยใหสมาชิกกูไป
ลงทุนผลิตผักในโรงเรือน มุงตาขาย โดยสมาชิกตองสงชํ าระคืนแกสหกรณตามเงื่อนไขและ
สหกรณจะนํ าไปเปนทุนขยายงานตามโครงการตอไป โครงการนี้กรมวิชาการเกษตรเปนผูถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต มีภาคเอกชน เขารวมดานการตลาดวางแผนการผลิตรวมกับสหกรณรวมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตดวย ดํ าเนินการในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อางทอง บุรีรัมย และ
สงขลา รวม 9 สหกรณ ผลการดํ าเนินการผลิตในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2543 
(ตลุาคม 42 -มีนาคม 43) จังหวัดอยุธยา ไดผลผลิต 52,628 กก. รายได 194,940 บาท จังหวัด
อางทอง 113,015 กก. รายได 988,772 บาท จังหวัดบุรีรัมยไดผลผลิต 37,456 กก. รายได 237,507 
บาท และสงขลาไดผลผลิต 227,965 กก. รายได 382,231 บาท

 5. การสงเสริมดานการตลาด
   5.1 โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจํ าตํ าบลของสหกรณ
 เพื่อใหสมาชิกมีแหลงกลางในการซื้อขายผลิตผลการเกษตรที่แนนอนไมถูกเอาเปรียบ
ในเรือ่งราคา และการชั่ง ตวง วัด ทํ าใหมีรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากขายผลิตผลการเกษตรไดราคาสูง
ขึน้และการที่ตลาดกระจายอยูในแหลงผลิตทั่วประเทศ ยอมเปนผลใหเกิดเสถียรภาพของราคาผลิต
ผลการเกษตร อันจะเปนผลดีแกเกษตรกรทั่วไป สามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการ
แทรกแซงเพื่อแกปญหาราคาผลผลิตตกตํ่ า ตั้งแตเร่ิมโครงการป 2537 ถึงปจจุบันกอสรางเสร็จแลว 
761 แหง จากเปาหมายการสรางทั้งสิ้น 781 แหง คิดเปนรอยละ 97.43  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 
สามารถรวบรวมผลิผลิตทางการเกษตรไดประมาณ 858,771,215 ตัน มูลคารวม 3,504,292,072.32 
บาท และซื้อขายผานตลาดกลางจํ านวน 2,751,100,474 ตัน มูลคา 6,792,065,879.54 บาท
  5.2 โครงการจํ าหนายขาวสารของสหกรณ ใหบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย) จํ ากัด
  ดํ าเนินการเพื่อเปนการระบายขาวสารของสหกรณทํ าใหสหกรณมีตลาดขาวสารที่แน
นอนและตอเนื่อง สมาชิกสหกรณและเกษตรกรทัว่ไปมีแหลงจํ าหนายขาวเปลือกเพิ่มขึ้น  และอีก
ทางหนึ่งชวยใหผูบริโภคไดบริโภคขาวสารคุณภาพดี  ปลอดภัยสารพิษ  และราคายุติธรรม  โดย
สหกรณดํ าเนินการผลิตขาวสารที่มีคุณภาพและบรรจุที่ไดมาตรฐาน  ปจจุบันมีสหกรณเขารวม
โครงการ 10 สหกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543  สหกรณสงมอบขาวสารใหกับบริษัทแอมเวย
(ประเทศไทย) จํ ากัด จํ านวน 5,518.13 ตัน   เปนขาวขาว 3,821.86 ตัน ขาวกลอง 1,696.26 ตัน
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 5.3. ศูนยจํ าหนายสนิคาสหกรณ
 กรมสงเสริมสหกรณ ไดสงเสริมทางการตลาด โดยจัดตั้งศูนยสินคาสหกรณขึ้น ณ
อาคารกรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กรุงเทพฯ ภายในศูนยฯ มีสวนการแสดงสินคาสหกรณและ
สวนขอมูลการตลาดสินคาสหกรณ เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหกวางขวางขึ้น เปนการประชา
สัมพนัธสินคาสหกรณ ใหมีการเจรจาซื้อขายทางธุรกิจระหวางผูผลิตกับผูมีความตองการสินคาโดย
ตรง  และก ําลังขยายศูนยจํ าหนายสินคาไปยังศูนยภูมิภาคทั่วประเทศ
 5.4 สนิคามาตรฐานสหกรณ
 กรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายสงเสริมสินคาสหกรณ กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ 
ใหมีการผลิตที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาสหกรณ จึงได
ก ําหนดมาตรฐาน  สินคาสหกรณขึ้นภายใตช่ือ “สินคามาตรฐานสหกรณ” หรือ “สมส.” โดยมีคณะ
กรรมการที่แตงตั้งขึ้นทํ าหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของสินคา สินคาที่จะไดรับการรับรองตองมีคุณ
ภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กํ าหนด ซ่ึงจะทํ าให

1. สหกรณที่ผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและตรงกับความตองการของผูบริโภค
2. ผูบริโภคเกิดความเชื่อถือในสินคาของสหกรณเพิ่มขึ้น
3. สินคามาตรฐานสหกรณไดรับความสนใจและมียอดจํ าหนายสูงขึ้น

 5.5 โครงการแสดงสินคาและสงเสริมการตลาดผลติภณัฑสหกรณในตางประเทศ
กรมสงเสริมสหกรณ มีนโยบายในการประชาสัมพันธสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักกัน

อยางกวางขวางและตอเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ การเผยแพรสินคา
สหกรณในตลาดตางประเทศนั้น ไดรับความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศ จัดแสดงสินคา
ในสถานเอกอัครราชฑูต สถานกงสุลใหญของประเทศไทยในประเทศนิวซีแลนด ฟลิปปนส สา-
ธารณรัฐเชค สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน โปแลนด บังคลาเทศ ชิลี ญ่ีปุน และรัสเซีย สํ าหรับสินคาที่
เลือกไปเผยแพรมีผลิตภัณฑจากทองเหลือง กก หญาแฝก กระดาษสา ปานศรนารายณ ยานลิเภา 
และผาทอตาง ๆ เปนตน
 ในป 2543 กรมสงเสริมสหกรณนํ าคณะผูแทนสหกรณ เดินทางไปแสดงสินคาและ
เจรจาการคากับประเทศในแถบเอเชียและยุโรป และรวมจัดแสดงสินคาสหกรณในงานสงเสริมการ
สงออกซึ่งจัดโดยสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหสหกรณมีโอกาสพบปะเจรจาการคาและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผูซ้ือในตางประเทศ อันเปนการเชื่อมโยงธุรกิจและเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางสหกรณในตางประเทศ ตลอดจนเปนการแสวงหาชองทางการตลาดใหม ๆ

จากการดํ าเนินการสหกรณและผูเกี่ยวของไดรับประสบการณจากการเจรจาการคา 
ตลอดจนไดขอคิดเห็นตางๆ จากผูซ้ือหรือผูบริโภคในตางประเทศเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
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ตลาดสินคาของสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มชองทางการตลาดตางประเทศ และสหกรณ
พฒันาสินคาไดคุณภาพและมาตรฐานที่ตางประเทศตองการ

 ค.การสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ

 กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานที่ใหความสํ าคัญกับงานดานพัฒนาสังคมทองถ่ิน
ชนบทมาโดยตลอดและเห็นวาการจะพัฒนาสหกรณซ่ึงปนสถาบันของเกษตรกรใหเจริญกาวหนา
นัน้ ตองพฒันาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบกับในปจจุบันสตรี
เปนผูรับภาระชวยพอบานในการประกอบอาชีพ และยังเปนผูดูแลรับผิดชอบความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัวอีกดวย
 กรมสงเสริมสหกรณจึงสนบัสนนุใหความชวยเหลือกลุมสตรีสหกรณในหลาย ๆ ดาน 
เชน  ในเรือ่งงบประมาณ การใหการศึกษาอบรม การจัดเจาหนาที่ในการสงเสริมแนะนํ า สนับสนุน
ดานอปุกรณและวัสดุในการสรางอาชีพเสริมรายได ณ กันยายน 2543 มีจํ านวนกลุมสตรี 4,726 
กลุม สมาชิก 187,623 คน

กิจกรรมในการสงเสริมกลุมสตรีที่กรมสงเสริมสหกรณดํ าเนินการอยู สามารถแยก
เปน 2 ลักษณะ คือ
 1. กจิกรรมในการฝกอบรมและใหความรู ไดแก การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ในสิง่จ ําเปนพื้นฐานของการดํ ารงชีวิตอยางมีคุณภาพของการดํ ารงชีวิตอยางมีคุณภาพ อาทิ ฝกอบ
รมการบนัทึกรายรับ-จายในครัวเรือน การสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐานของครอบครัว 
การประกอบอาหารและการเก็บรักษา ตลอดจนความรูทางการสหกรณ การรวมกลุมออมทรัพย 
การรวมกลุมทํ าธุรกิจขนาดยอม เปนตน    กจิกรรมดานนี้มุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนในชนบท
 2. กิจกรรมในการเสริมอาชีพ ไดแก การฝกอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตงาน
หตัถกรรมพื้นบานเชน จักสาน ทอผา การตัดเย็นเสื้อผา การทํ าดอกไมประดิษฐ ตลอดจนการแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตร เปนตน กิจกรรมในดานนี้ มุงเนนใหเกิดการประกอบอาชีพเพิ่มรายได
ของครอบครัวตลอดจนใชประโยชนจากวัสดุในทองถ่ินที่มีอยู

 ง.ดานการพัฒนาบุคลากรสหกรณ

 สวนหนึ่งของนโยบายกรมสงเสริมสหกรณดานบริหารบุคคลคือ ปรับปรุงการพัฒนา
บคุลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณ
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ภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและธุรกิจรวมทั้งดานการ
ตลาด โดยปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนหลังฝกอบรมและจัด
จางทีป่รึกษาศึกษาและบริหารจัดการวางระบบบัญชี และการเงินของสหกรณที่ไดรับการคัดเลือก
จดัชัน้คณุภาพและฝกอบรม ระบบการจัดการองคกรและธุรกิจใหแกสหกรณ ซ่ึงกองฝกอบรมเปน
หนวยงานหลกัในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพคนในสหกรณใหมีความรูความสามารถใน
การจดัการองคกรและการดํ าเนินธุรกิจสหกรณ จึงไดจัดทํ าโครงการสัมมนา/ฝกอบรมขาราชการ
บคุลากรของสหกรณและประชาชนทั่วไปตามแผนและผลงานประจํ าป 2543 - 2544 ดังนี้

กลุมเปาหมาย 2543
(คน)

2544
(คน)

รวม
(คน)

1.สมาชิกสหกรณ 12,097 - 12,097
2.กรรมการดํ าเนินการ 3,943 7,270 11,213
3.ประธานและเลขานุการ 2,645 - 2,645
4. พนักงานสหกรณ 3,473 3,240 6,713
5. ขาราชการ 1,227 2,795 4,022
6.สตรีสหกรณ - 5,500 5,500

รวม 23,385 18,805 42,190

3.3  วสิยัทัศนขบวนการสหกรณไทย ในมุมมองของกรมสงเสริมสหกรณ
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในเชิงโครงสรางและบริบท (Structural & 
Contextual Changes) ทัง้ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ทํ าใหองคกรตาง
ๆ ในภาครฐัตองเรงปรับกระบวนการทํ างานอยางขนานใหญ โดยการทบทวนบทบาทอํ านาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกํ าหนด แลวเรงระดมความคิดกํ าหนดเปนวิสัยทัศน (Vision)ขององคกรจากผู
บริหารระดับสูง  ก ําหนดภารกจิ(Mission) และเรงระดมความคิดและประสบการณจากนักวิชาการ
และผูปฏิบตัเิปนกลยุทธตางๆ เพื่อสนองตอบภารกิจนั้น
 ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีความพยายามที่จะกํ าหนดแผนทิศทางการสง
เสรมิสหกรณแกขบวนการสหกรณขึ้น ซ่ึงใน ป 2535 กรมสงเสริมสหกรณไดรวมกับสถาบันที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพราชการ จัดทํ าแผนทิศทางกรมสงเสริมสหกรณในทศวรรษหนาขึ้น 
(พ.ศ.2537-พ.ศ.2546) เพือ่ก ําหนดภารกิจหลัก นโยบาย แผนกลยุทธและแผนกิจกรรม ใหสอด
คลองไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และใหสอดคลองกับ
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แผนพฒันาการเกษตรตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพการณที่คาดการณไวในระยะ 10 ป เพื่อนํ าไป
ปฏิบตัใิหบรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว ในแผนทิศทางฯ ดังกลาวไมไดระบุ
ถึงวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณ และวิสัยทัศนของขบวนการสหกรณไว แตมุงไปที่ภารกิจ
(Mission)ในการสงเสริม สนับสนุนขบวน การสหกรณ โดยกํ าหนดภารกิจหลักไวชัดเจนวา “จะสง
เสรมิพฒันาใหสมาชิกสหกรณและประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคง ชวยตนเองไดและมีคุณ
ภาพชวีติทีด่ีขึ้น สงผลใหประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยโดยวิธีสหกรณ”
 หลังจากใชแผนทิศทางฯดังกลาวไปไดประมาณ 4 ป กระแสความตองการกํ าหนดวิสัย
ทศันในสวนราชการตางๆ ทวีความสํ าคัญขึ้นโดยลํ าดับ  ดงันั้นในป 2540   กรมสงเสริมสหกรณ
ภายใตการนํ าของ อธิบดี พรีรัตน อังกุระรัต อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ในสมัยนั้น จึงไดจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการกํ าหนดวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณขึ้น โดยไดรับความรวม
มือทางดานวิชาการจากคณาจารยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร มารวมแสดงความคิดเห็นกับผู
บริหารระดับสูงของกรม แตเปนที่นาเสียดายวา มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับอธิบดีของกรม 
ความคดิในเรื่องการกํ าหนดวิสัยทัศนการสงเสริมสหกรณ จึงสดุดหยุดลง
 ตอมาในป 2541 อธิบดีบุญมี จันทรวงศ ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
ไดกํ าหนดนโยบายเพื่อนํ าสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสถานะการณปจจุบันใน
ชวงเวลานั้น ออกเปน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน ดานเงินทุน และดานบริหารงานบุคคล โดยที่
แตละดานนั้นมีความสัมพันธสอดคลองกัน และมุงประสานสงเสริมสนับสนุนใหสหกรณมีการ
พัฒนาที่ฉับไว สามารถรองรับความตองการในดานตางๆของมวลสมาชิกไดอยางแทจริง ซ่ึง
นโยบายดงักลาวนี้เมื่อวิเคราะหลงไปแลวก็คือภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) นั่นเอง ซ่ึงไดกลาวไว
แลวในขอ 3.2.1
  ตอมาในป 2542 นางวรรณี  รัตนวราหะ  รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณไดเสนอแนว
คดิและกระบวนทัศนในการปรับโครงสรางของกรมสงเสริมสหกรณ  ไววา “…ปรากฏการที่เกิด
ขึน้ระหวางประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตปลายป 2540 จนถึงชวงภาวะการฟนตัว
ในกลางป 2542 เปนตน
 มานัน้  สงผลใหมิติตางๆที่ไดรับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจซึ่งรวมถึง สังคม  การ
เมอืง  การปกครอง      ส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี  มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ  เพื่อปรับกลไก
และโครงสรางใหเขากันไดกับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหมที่กํ าลังเกิดขึ้น  ซ่ึงเปนระบบเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยไมเคยประสบมากอน  เปนระบบที่เรียกกันโดยทั่วไปวา  ระบบเศรษฐกิจใหม (New  
Economy) เปนระบบเศรษฐกิจที่มีความสลับซับซอน  ตองการความรวดเร็ว  เนนผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณภาพมากวาปริมาณ  ใหความสํ าคัญกับศักยภาพของคนควบคูไปกับการใชเทคโนโลยี  
สนบัสนนุกระบวนการเรียนรูรวมของประชาชนทุกระดับ  ลดความแตกตางในลักษณะการทํ างาน
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ระหวางภาครฐัและเอกชน  เพิ่มบทบาทใหภาคประชาชนไดมีสวนในการกํ าหนดทิศทางเสนอแนะ
และตรวจสอบกลไกตางๆ ของสังคมอยางกวางขวางชึ้น….”
 ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณ ไดดํ าเนินการปรับปรุงโครงสราง โดยผูบริหารระดับ
สูงของกรมไดมองเห็นความจํ าเปนที่กรมสงเสริมสหกรณตองปรับบทบาทและภารกิจที่เคยปฏิบัติ
มาชานาน ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  การด ําเนินธุรกิจของสหกรณหลายแหง
ไดพัฒนาขึ้นเปนอยางมากตามกระแสของเทคโนโลยีและการแขงขันทางการคาเสรี กรมสงเสริม
สหกรณตองทบทวนบทบาทและภารกิจของตนเองที่จะเขาไปสงเสริมและสนับสนุนการดํ าเนิน
ธุรกิจของสหกรณเหลานี้ โดยการวางตํ าแหนงทางกลยุทธการสงเสริมสหกรณเสียใหม จากผูให
และกํ ากับ เปนผูสงเสริมและสนับสนุนอยางแทจริง ซ่ึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนดวยความ
ทันสมัย คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนนผลสัมฤิทธิ์เชิงคุณภาพมากกวา
ปริมาณ รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคกรทองถ่ินซึ่งรวมทั้ง
สหกรณและสถาบันเกษตรกรโดยคํ านึงถึงประโยชนของสมาชิกขององคกรอยางแทจริง ดังนั้น จึง
ก ําหนดวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณไววา
 “เปนองคกรนํ าในการสงเสริมและพัฒนาระบบการสหกรณอยางมีเอกภาพ เพื่อให 
สหกรณ เปนองคกรหลักทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีบทบาทสํ าคัญในการยกระดับรายไดและ
พฒันาคุณภาชีวิต”
 และไดกํ าหนดภารกิจหลักเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนดังกลาววา สงเสริมและพัฒนา
ใหสมาชกิสหกรณและประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มั่นคง ชวยตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยดวยวิธี  การสหกรณโดย

(1) สรางเสริมใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณมากยิ่งขึ้น เพื่อให
เกดิการยอมรับและเปนแนวรวมสนับสนุนงานสหกรณ

(2) ท ําใหสหกรณสามารถแขงขันไดในตลาด
(3) ท ําใหสหกรณเปนฐานพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยของ 

ประเทศ
(4) ใหมีการรวมพลังความรวมมือกันระหวางรัฐ สหกรณ และภาคเอกชน เพื่อ

สนับสนุนกิจการ สหกรณ
(5) พัฒนาระบบและวิธีการสงเสริมสหกรณใหมีการกระจายอํ านาจและการมีสวน

รวมของทุกฝาย ทุกระดับ ใหมากขึ้น
 ในปถัดมา  2543  ดร.ชูวิทย มิตรชอบ นักวิชาการสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ ไดนํ า
เสนอรางวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณ โดยพยายามชี้ใหเห็นอยางเปนระบบเชื่อมโยงจาก
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อํ านาจหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณสูวิสัยทัศนและภารกิจของกรม โดยกํ าหนดประเด็นของการ
น ําไปพิจารณาไว ดังนี้
 อํ านาจหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ
 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2532 กํ าหนดให
กรมสงเสริม สหกรณ  มอํี านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(1) ด ําเนนิการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะ
สวนทีเ่กีย่วของกับนิคมสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(2)  สงเสริมและเผยแพรการสหกรณ
(3) ปฏิบตักิารอื่นใดที่กฏหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ หรือตาม

ที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ภารกิจกรมสงเสริมสหกรณ

(1) จดัตั้งและสงเสริมสหกรณ
(2) บริการฝกอบรมและประชาสัมพันธงานสหกรณ
(3) สนบัสนุนการผลิต การตลาด และเงินทุนใหแกสหกรณและสมาชิก

 วิสัยทัศนกรมสงเสริมสหกรณ
 “เปนองคกรนํ าในการสงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณอยางมีเอกภาพ เพื่อให 

สหกรณเปนองคกรหลักทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทในการยกระดับรายไดและพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต”
 นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในขบวน
การ สหกรณ  ป 2544-2552  โดยกํ าหนดวิสัยทัศนไววา
 “พัฒนาทรัพยากรมนุษยในขบวนการสหกรณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศใหดียิ่งขึ้นและยั่งยืน”

 และเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวขางตน พันธกิจ (Mission) 5 ประการไดถูก
กํ าหนดขึ้น  ดังนี้
           (1)  พัฒนาขีดความสามารถขององคกรในขบวนการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    อยางตอเนือ่งและเปนสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดย
เนนการออมของครัวเรือน เพื่อเปนฐานทางเศรษฐกิจและความเปนเอกภาพทางสังคมของชุมชนที่
ยัง่ยืนที่แทจริง
        (2)  เสรมิสรางและพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม และ มคีณุคา มีความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการสรางสรรคและพัฒนางาน
สหกรณ
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 (3)  พฒันาและปรับปรุงการบริหารและจัดการธุรกิจของสหกรณอยางเปนระบบ ตอ
เนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณที่กํ าลังเปลี่ยนแปลง
  (4)  สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกสมาชิกและบุคคลในครัวเรือน เพื่อสรางโอกาสทาง
สังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ  โดยมุงเนนการผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหมบนพืน้ฐานของการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน
 (5)  ปรับเปลี่ยนและปลูกฝงแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ถูกตองอยางเปน
ระบบ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
 นอกจากนี้ ในงานวิจัยป 2543 ของอธิบดีบุญมี จันทรวงค อธิบดีกรมสงเสริม สหกรณ  
ไดก ําหนดวิสัยทัศนในสหกรณภาคการเกษตรไววา
 “สหกรณในภาคการเกษตรเปนองคกรที่เขมแข็งในการดํ าเนินธุรกิจการเกษตร ที่มีคุณ
ภาพ โปรงใส พึ่งตนเองได และเปนอิสระ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การเชื่อมโยง
ธุรกจิระหวางสหกรณบนหลักการพหุภาคี ใหการสนับสนุนทรัพยากรการผลิต เปนศูนยกลางการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี และสรางอํ านาจการตอรองทางการตลาดแกสมาชิก เพื่อมุง
ใหครอบครัวและชุมชนของสมาชิกอยูดีมีความสุข ”
 และเพือ่ใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงกํ าหนดภารกิจหลัก (Mission) ไว 4 ประการ ดังนี้

 ภารกิจหลักของสหกรณในภาคการเกษตร
  (1) สงเสรมิใหเกษตรกรเขาเปนสมาชิกสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรก
ลางของเกษตรกรอยางแทจริง ซ่ึงการเขาเปนสมาชิกสหกรณตองอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ
 (2)  สงเสรมิใหสมาชิกมีสวนรวมในการดํ าเนินกิจการของสหกรณในทุกขั้น
ตอน ใหสมาชิก  แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ มีความเทาเทียมกัน สรางการเรียนรูอยางเปนระบบ
และตอเนื่องใหแกสมาชิก
 (3)  เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณใหเปนองคกรที่ดํ าเนินธุรกิจ
ของสมาชิกใหสามารถที่จะแขงขันไดในระบบการคาเสรี ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
และสรางพลังในการตอรองทางการตลาดใหแกสมาชิกในรูปของเครือขายการคา
  (4)  พฒันาการผลิต การแปรรูป และการตลาดในกิจการที่สมาชิกดํ าเนินการ
อยูใหมคีณุภาพ โดยใหความรูเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนทรัพยากรการผลิต และเผยแพรขอ
มลูขาวสาร สารสนเทศ ดานเงินทุน การผลิตและการตลาดใหแกสมาชิก พรอมๆกับการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในสวนของสหกรณเองนั้น ก็ไดมีความพยายามที่จะกํ าหนด
วสัิยทัศนของตนขึ้น โดยหัวขบวนของ สหกรณแตละประเภท เชน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย  ไดก ําหนดวิสัยทัศนของสหกรณออมทรัพยไววา
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 “ องคการธุรกิจของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิกที่มุงเนนการสงเสริมการออม การ
ใหเงนิกูและจัดสวัสดิการตางๆแกสมาชิก โดยยึดมั่นอยูบนอุดมการณ หลักและวิธีการสหกรณเพื่อ
การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก ตลอดจนจรรโลงขบวนการ สหกรณออมทรัพยใหมีบท
บาทในการสนับสนุนนโยบาย ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอยางยั่งยืน ”
 ในทัศนของผูเขียนเห็นวาการกํ าหนดวิสัยทัศนของกระบวนการสหกรณไทย ใน
ปจจุบนันีย้งัไมมทีานใดอาจหาญกํ าหนดขึ้น เปนเพียงเลียบๆ เคียงๆ กํ าหนดวิสัยทัศนขององคกร  
วสัิยทัศนของหนวยงาน  วสัิยทัศนในแตละมิติ  แตวสัิยทัศนของขบวนการยังไมมี  จงึถึงเวลาแลว
หรือยังที่กรมสงเสริมสหกรณจะไดจัดเวทีของการประชุมเชิงปฏิบัติการสํ าหรับคนในขบวนการ
สหกรณ คนในสถาบันการศึกษา คนในสวนงานราชการสงเสริมสหกรณและคนในภาคเอกชนที่
เกีย่วของกบัสหกรณ มารวมกันกํ าหนดวิสัยทัศนของขบวนการ สหกรณไทยขึ้น  ใหมีทิศทางที่ชัด
เจนวาเราจะมุงไปสูเปาหมายใดในอนาคตอันใกลนี้

3.4 นโยบายของรัฐที่พึงประสงคในการพัฒนาขบวนการสหกรณ

แนวคิดในภาพรวมสํ าหรับบทบาทของรัฐในการพัฒนาสหกรณแมจะมีทั้งในสวนที่
สนับสนุนและคัดคานก็ตาม แตจากสภาพของประะเทศไทยซึ่งอาชีพเกษตรกรรมยังเปนอาชีพ
สํ าคัญของประเทศและสมาชิกของสหกรณในภาคการเกษตร ซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
สาขาอาชีพอ่ืน  ยงัเปนสมาชิกสวนใหญของระบบสหกรณ  จึงยังคงมีความจํ าเปนที่รัฐจะตองเขามา
มีบทบาทกํ าหนดนโยบายการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ แตขอบเขตในการกํ าหนดนโยบายจะ
แตกตางกันไปในความจํ าเปนและลักษณะการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณ นโยบายของรัฐที่พึง
ประสงคเพื่อสนับสนุนใหขบวนการสหกรณบรรลุความสํ าเร็จในการใหบริการสมาชิกแยกไดดังนี้

3.4.1  สถาบันเกษตรกรมีความเปนเอกภาพ
ในปจจุบันรัฐไดสนับสนุนใหราษฎรรวมกลุมทั้งในรูปของสหกรณและองคกรอิสระ

ตาง ๆ เพือ่แกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ  ซ่ึงประชาชนสวนใหญของประเทศเกิดปญหาและความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ 
สภาพการณดังกลาวทํ าใหเกิดกลุมราษฎรที่หลากหลาย จึงควรกํ าหนดนโยบายที่เอื้อตอการ
ประสานงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ประกอบดวย

(1) การประสานงานในระดับนโยบายและแนวทางปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยว
ของ

(2) การประสานงานระหวางสหกรณกับสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ในแนวทางและวิธี
ปฏิบัติเพื่อจัดทํ ากิจกรรมสนองความตองการของสมาชิก
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 3.4.2  ขบวนการสหกรณสามารถชวยตนเองและดํ าเนินงานไดอยางอิสระ
ขบวนการสหกรณควรปราศจากการครอบงํ าของระบบการเมืองทั้งทางตรงและทาง

ออม นโยบายของรัฐควรกํ าหนดในลักษณะที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถของขบวนการสหกรณทํ า
ใหสหกรณสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ โดยลดขอกํ าหนดดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ
ของทางราชการที่เขาไปสอดแทรกในการดํ าเนินงานของสหกรณ  สนบัสนุนใหขบวนการสหกรณ
อยูในลักษณะที่ชวยตนเองได และสามารถแกไขความเดือดรอนของมวลสมาชิกอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยสามารถลดขนาดของหนวยราชการที่สงเสริมลงตามลํ าดับ
 3.4.3  ขบวนการสหกรณมีความเขมแข็ง

โครงสรางของขบวนการสหกรณมีการจัดและปรับโครงสรางที่เหมาะสมตอการ
ด ําเนนิกจิกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของในสวนนี้ไดแก การจัดตั้ง
และสงเสริมการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ การสงเสริมดานการศึกษา  การฝกอบรมและ
สาระสนเทศ ตลอดจนดานเงินทุน อุปกรณการตลาด  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากสหกรณ
ในภาคการเกษตรเปนสหกรณซ่ึงมีสมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจออนแอ รัฐจํ าเปนตองเขามามีบท
บาทชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเงินทุนและปจจัยพื้นฐานทางการผลิตและการตลาด เพื่อ
ใหสหกรณมีความเขมแข็งและสามารถยืนหยัดตอผลกระทบของการแขงขันในเวทีธุรกิจโลก  แต
การชวยเหลือดังกลาวโดยเฉพาะดานเงินทุน จะตองมีระบบที่ทํ าใหเกิดผลประโยชนแกสหกรณ
อยางแทจริง  และการเพิ่มพูนของเงินทุนควรจัดใหอยูในรูปของกองทุนซึ่งสามารถขยายขอบเขต
ความชวยเหลือออกไปตามความตองการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
 3.4.4  ขบวนการสหกรณมีสถาบันการเงินของตนเอง

เพือ่เปนแหลงสะสมเงินทุนของสหกรณทุกประเภท ใชสถาบันการเงินของสหกรณดัง
กลาวเปนกลไกในการปรับระบบการเงินของสหกรณ  และเพิม่สภาพคลองทางการเงินใหแกขบวน
การสหกรณโดยสวนรวม

3.4.5  ขบวนการสหกรณมีบทบาทในการพัฒนาดานสังคม วัฒนธรรม การศึกษา การ
มีสวนรวมทางการเมืองควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 เนนการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณและเพิ่มบทบาทของสหกรณในการพัฒนาชุม
ชนทั้งในชนบทและเมือง  ปลูกฝงจิตสํ านึกเกี่ยวกับการมีสวนรวมในสังคม  อิสรภาพ  เสรีภาพ 
ความเปนธรรมในสังคม  และสิทธิมนุษยชนใหเปนวิถีชีวิตของประชาชน สหกรณมีบทบาทเขาไป
ในระบบการศึกษาเพื่อทํ าหนาที่เปนโรงเรียนสอนประชาธิปไตย  เลือกตั้งผูแทนที่บริสุทธิ์ยุติธรรม  
และพัฒนาคนใหเปนคนดีในสังคมประชาธิปไตย  ในสวนของการพัฒนาดานเศรษฐกิจควร
ประยุกตจากทฤษฎีใหมหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํ าริของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวดวย
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 3.4.6  ขบวนการสหกรณมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนนใหสหกรณตระหนักถึงความสํ าคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอชีวิตและความ

เปนอยูของมนุษย รวมทั้งการใช การอนุรักษ และการพัฒนาทรัพยากรอยางถูกตองและยั่งยืน  
ตลอดจนพษิภัยของมลภาวะที่เกิดจากการสลายหรือการใชทรัพยากรที่ไมถูกตอง  จากความสํ าคัญ
ของทรพัยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากพิษภัยของมลภาวะดังกลาว
 สหกรณควรเพิ่มบทบาทในการใชทรัพยากรเชิงอนุรักษและพัฒนาเพื่อความอุดม
สมบรูณและไมเปนการทํ าลายสิ่งแวดลอมและไมกอใหเกิดมลพิษหรือระบบนิเวศวิทยาเสียหาย

3.5 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีจํ าเปนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
      ขบวนการสหกรณไทย

3.5.1 ปจจัยแวดลอมสํ าคัญในการสงเสริมขบวนการสหกรณใหชวยเหลือตนเองได
ปรัชญาสหกรณ

ความสํ าคัญของปญหา
 ปรัชญาสํ าคัญของสหกรณคือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือกันและกันนั้น 
เปน พื้นฐานสํ าคัญในการพัฒนากลุมคนที่มีพื้นฐาน ความรูตํ่ า การประกอบอาชีพที่พอมีพอกิน 
ฐานะทางการเงินยากจน จึงหามารวมกลุมกันเปนรูปสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่ยกระดับ
คณุภาพชีวิตและความเปนอยูใหสูงขึ้น

ปญหาอันเกิดจากการชวยเหลือตนเองของสมาชิกไมได สงผลตอสถาบันสหกรณใน
ดานตาง ๆ เชน เร่ืองเงินทุน ปจจัยทางดานการตลาด การขยายฐานทางธุรกิจ การสงเสริมทางวิชา
การ การบรหิารจัดการภายในสหกรณและในที่สุดทํ าใหขบวนการและองคกรสหกรณออนแอตาม
ไปดวย จนกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาปจจัยแวดลอมสํ าคัญตาง ๆ ที่เปนตัวกระตุนใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมการ

ชวยเหลือตนเองได
2. เพื่อศึกษาและสรางมาตรฐานในการกํ าหนดระดับการชวยเหลือตนเองแตละกลุม

ของสมาชิก และของสหกรณทุกประเภท
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3. เพื่อศึกษาถึงผลทางธุรกิจของสหกรณจากการที่สมาชิกสหกรณสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ในระดับตาง ๆ

ขอบเขตของการศึกษา
1. ตวัแปรเหตุ – ก ําหนดใหปจจัยแวดลอมรวบตัวสมาชิก เชน ขนบธรรมเนียม ความ

เชือ่ถือ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่สงผลใหเกิดการชวยเหลือตนเองได ตามปรัชญาสหกรณ
2. ตัวแปรผล – ลักษณะการพึ่งตนเองและระดับการพึ่งตนเองของสมาชิกในสหกรณ

แตละขนาและแตละประเภท

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงปจจัยแวดลอมสํ าคัญของแตละพื้นที่ในการสนับสนุนใหเกิดการพึ่ง

พาตนเองของสมาชิก
2. เพื่อทราบถึงตัวช้ีวัดที่เปนมาตรฐานเที่ยงตรงในการวัดระดัยการชวยเหลือตนเอง

ของสมาชิกซึ่งสามารถใชไดเปนสากล
3. เพือ่ทราบผลทางธุรกิจขององคกรที่สมาชิกสามารถรูจักชวยเหลือตนเองไดในพื้นที่

ทีแ่ตกตางกันและประเภทของสหกรณที่แตกตางกัน

ระเบียบวิธีการศึกษา
แหลงขอมูล  :  ใชกลุมตัวอยางที่เปนสหกรณ 6 ประเภท จัดแบงขนาดของสหกรณ 

และเกบ็ขอมูลทั้งจากผลการดํ าเนินงานและปจจัยแวดลอมตาง ๆ
ประชาการศึกษา  :  ใชวดัระดับการชวยเหลือตนเองจากสมาชิกและกรรมการสหกรณ

ในแตละขนาด โดยประมาณสมาชิก1,500 คน และกรรมการสหกรณ 500 คน จากทุกประเภท ทุก
ขนาดของสหกรณทั่วประเทศ

เครื่องมือที่ใชวัด  :  แบบทดสอบเบื้องตนเพื่อหาระดับการชวยเหลือตนเองของสมาชิก 
และปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่อางถึง

                           :  แบบทดสอบขั้นที่สอง เพื่อหารายละเอียดของปจจัยแวดลอมที่เกี่ยว
ของกับการชวยเหลือตนเองของสมาชิกในรูปของการคนควาหาความรู การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
การรวมกลุม  ความเสียสละ  การถายทอดสูบุคคลอื่น การสรางเครือขาย ฯลฯ
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 3.5.2 นโยบายของรัฐท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาขบวนการสูงสุดของสหกรณกรณีศึกษา  
สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับชาติ

ความสํ าคัญของปญหา
เนื่องจากการสนับสนุนของรัฐยังไมสามารถสะทอนถึงความเพียงพอในการเขาชวย

เหลือ สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของขบวนการสูงสุดของสหกรณ อันไดแก สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับชาติ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย  ชุมนมุสหกรณเครดิตยูเนียน 
ชุมนมุสหกรณโคนม  ชุมนุมสหกรณประมง ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยาง ฯลฯ

สํ าหรับบทบาทของขบวนการระดับสูงสุดของสหกรณที่กลาวถึงขางตน สวนใหญมี
ภาพผูกพันตอองคกร เชน มคีาใชจายสูง มีปญหาการบริหารจัดการภายใน การบริการสมาชิกไมทั่ว
ถึง  และขาดความชัดเจนในการชวยเหลือสหกรณสมาชิก

ดังนั้นเพื่อใหขบวนการสูงสุดของสหกรณชวยเหลือบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิ
ภาพกค็วรมีการสนับสนุนจากรัฐในบางเรื่องบางปจจัยที่เหมาะสม เพื่อใหองคกรระดับสูงสามารถ
บริหารจัดการภายในไดอยางเกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการใชนโยบายของรัฐที่ถูกตองตอขบวนการในการพัฒนาขบวน

การสูงสุดทางสหกรณ
2. เพือ่ศกึษาปจจัยการบริหารจัดการที่เกิดจากการสนับสนุนจากรัฐ ขององคกรสูงสุด

ของ สหกรณ
3. เพื่อศึกษาผลการดํ าเนินงานขององคกรสูงสุดของสหกรณตอการบริการสมาชิกวา

เกดิประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด

ขอบเขตของการวิจัย
การศกึษาครั้งนี้ไดกํ าหนดตัวแปรปญหาไวดังนี้
1. การใชนโยบายของรัฐตอการพัฒนาองคกรสูงสุดทางสหกรณ
2. การบริหารจัดการขององคกรสูงสุดของสหกรณตอการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ จาก

รัฐ
3. การดํ าเนินงานขององคกรสูงสุดของสหกรณตอการบริการสมาชิก
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ทราบถึงการใชนโยบายรัฐในการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ตอองคกรสูงสุดของ

สหกรณ
2. เพือ่ทราบปญหาและแนวทางแกไข การวางแผนพัฒนาองคกรสูงสุดของสหกรณให

มคีวามพรอมในการบริการสมาชิกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ระเบียบวิธีการศึกษา
1. แหลงขอมูล – เกบ็รวบรวมจากเอกสารและการสัมภาษณบุคคลในระดับผูนํ าที่เกี่ยว

ของจากองคกรสูงสุดของสหกรณตาง ๆ ในขบวนการสหกรณ
2. กลุมประชากรศึกษา–เกบ็จากบคุคลในแวดวงการเมืองและที่เกี่ยวของกับขบวนการ

สหกรณทัง้ทางตรงและทางออม โดยการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นปญหาตาง ๆ
3. กลุมประชากร – ที่เปนสมาชิกสหกรณในระดับลางทั้งในสวนภูมิภาคและสวน

กลางทั้งประเทศ ประมาณ 1,200 คน รวม 4 ภาค

 3.5.3 การกระจายงบประมาณตามนโยบายรัฐในการสงเสริมสหกรณในทศ
วรรษ

ความสํ าคัญของปญหา
การสงเสริมกิจการสหกรณในปจจุบันและอดีตที่ผานมามักจะกลาวถึงงบประมาณที่

จํ าเปนตามที่ตองการของสหกรณแตละทองที่ การจัดสรรงบประมาณ จะนํ าไปใชในเรื่องของกิจ
การของสมาชิกซึ่งออกมาในรูปเงินกู เงินชดเชยตอการทํ าอาชีพเกษตรตามโครงการตาง ๆ อีกสวน
หนึง่จะน ําไปกอสรางปจจัยพื้นฐานของสหกรณ และสนับสนุนปจจัยพื้นฐานทางการตลาด เพื่อให
เกดิการทธุรกิจอันจะแบงบันไดกับเอกชนในทองถ่ินนั้น

การกระจายงบประมาณดังกลาว ยังเปนการกระจุกตัวโดยขึ้นอยูกับตัวผูบริหารของ
สหกรณใดใกลชิดกับอํ านาจทางการเมือง ก็จะไดเม็ดเงินไปเปนจํ านวนมากกวาแหงอื่น ๆ อันจะนํ า
ไปสูการแจกจายงบประมาณแผนดินที่ไมยุติธรรม และเปนการสรางปญหาใหกับขบวนการ
สหกรณในที่สุดเนื่องจากเม็ดเงินดังกลาวบางครั้งก็เกิดการทุจริตระหวางผูบริหารสหกรณหรือ
ระหวางผูบริหารสหกรณกับหนวยราชการและนักการเมือง จนท ําใหการใชจายงบประมาณไมเกิด
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ประสทิธภิาพ จึงควรศึกษาวาในรอบ 10 ปที่ผานมา นาจะมีปญหาที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ในดานใดทีน่ ําไปสูสหกรณแลวกอใหเกิดปญหามากกวาประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ

วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพือ่ศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณลงสูสหกรณตาง ๆ ในรอบ 10 ป ที่ผานมา
2. เพื่อศึกษาใชปฏิบัติของสหกรณตอหนวยงานภาครัฐและนักการเมืองเพื่อใหไดงบ

ประมาณตามที่ตองการ
3. เพื่อศึกษาปริมาณงบประมาณที่สหกรณไดรับเปรียบเทียบแตละภาค ระหวาง

สหกรณประเภทเดียวกัน.

ขอบเขตของการวิจัย
ดานตัวแปรศึกษา

 -ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนกิจ
กรรมสหกรณยอนหลัง 10 ป
 -ศึกษาผลที่เกิดจากการใชงบประมาณทั้งที่เปนสิ่งของวัตถุและเปนความรูวิชา
การ เชน งบที่ใชในการฝกอบรมสมาชิกหรือผูที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ

ดานแหลงขอมูล
  - ก ําหนดขอบเขตขอมูลจากหนวยราชการ เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรม
ตรวจบญัชสีหกรณ และหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่ไดใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ

การจัดประสิทธิภาพ
  - โดยการกํ าหนดเกณฑเฉลี่ยที่สามารถใชประโยชนจากสิ่งกอสรางหรือปจจัย
พืน้ฐานตาง ๆ อันเกิดจากงบประมาณ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ทราบวิธีการตัดสรรงบประมาณลงสูสหกรณตาง ๆ จํ านวนและระยะเวลาที่งบ

ประมาณลงสูพื้นที่
2. เพื่อทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสหกรณ ตอการไดรับวัสดุอุปกรณหรือ

ส่ิงกอสรางตามงบประมาณ ยอนหลัง 10 ป
3.  เพือ่ทราบปญหาและนํ าสูการแกไขปญหาในระยะยาวตอไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือในการศึกษา  –  ใชแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นและทดสอบจนมีความ

เทีย่งตรง แลวจึงนํ าไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมตัวอยาง   -  เปนขาราชการ นักการเมืองและกรรมการสหกรณที่เขามาเกี่ยวของ

กบัการจดัทํ า การรับงบประมาณจากหนวยราชการตาง ๆ จํ านวน รวม 600 คน ทั่วประเทศ
ระยะเวลาดํ าเนินการ  -  สหกรณคนควาขอมูล รวมถึงการแปลผลและนํ าเสนอรายงาน 

ใชเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน
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ของไทยไปปฏิบัติ.  กรุงเทพมหานคร :  กองวิชาการ  กรมสงเสริม สหกรณ,  2539.
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