
บทบาทหนาที่ของสมาชิกที่พึงมีตอสหกรณ

         จุฑาทิพย   ภัทราวาท 1

แมวาสหกรณในประเทศไทยจะมีขึ้นมานานกวา 87 ปแลวก็ตาม แตก็ยังมีเสียงวิพากษวิจารณกันอยู   
เนือง ๆวา สหกรณยังไมประสบความสํ าเร็จเทาท่ีควร พวกเราคนสหกรณคงจะรูดีวา คนที่วิพากษวิจารณเหลาน้ัน
ตองมิใชคนในวงการสหกรณอยางแนนอน เพราะหากเปนคนวงในยอมตองมีความเขาใจในธรรมชาติของสหกรณวา 
ความส ําเร็จของสหกรณแทท่ีจริงแลวมิไดขึ้นอยูกับใครทั้งน้ัน นอกจากสมาชิกสหกรณน่ันเอง

บทความฉบับน้ีจึงมีเจตนารมยสํ าคัญที่จะกระตุนจิตสํ านึกของพวกเราในฐานะที่เปน “สมาชิกสหกรณ” ให
ไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตน ซึ่งลวนแลวแตมีความสํ าคัญตอการพัฒนาสหกรณและขบวนการสหกรณท้ังสิ้น 
จากน้ันจะกลาวถึงเรื่องแผนพัฒนาการสหกรณ ซึ่งกํ าลังจะนํ าเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อนํ ามาใชเปนแผน 
แมบทในการพัฒนาขบวนการสหกรณของประเทศระหวางป 2546 - 2549 เพือ่ท่ีพวกเราซึ่งขอใชคํ าวา “คนสหกรณ” 
จะไดใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการผลักดันใหมีการนํ าแผนพัฒนาการสหกรณไปใชใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาสหกรณตอไป

สหกรณคืออะไร

ท่ีตองเริ่มตนต้ังแตคํ าวา สหกรณคืออะไรนั้น เพราะพบวาคนที่เขามามีสวนเกี่ยวของกับสหกรณยังมีความ
เขาใจไมถูกตองในเรื่องของสหกรณ บางคนเขาใจวาสหกรณเปนสวัสดิการที่รัฐใหกับสมาชิกสหกรณ บางคนเขาใจ
วาสหกรณคือการที่คนมารวมกัน ฉะน้ัน หากมีคนเขามาเปนสมาชิกสหกรณก็ถือวาเปนสหกรณ ท่ีแทจริงเปนความ
เขาใจที่ไมถูกตอง ความเขาใจที่ไมถูกตองสงผลตอการเขามามีสวนรวมของสมาชิก ทํ าใหสหกรณไมเจริญเติบโต
อยางที่ควรจะเปน ดังน้ันจึงตองมาทํ าความเขาใจกันเสียใหมกอนท่ีจะไปทํ าความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของสมาชิก

สหกรณเปนองคการธุรกิจที่สมาชิกมารวมตัวกันดวยความสมัครใจเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันและการรวม
มือกัน โดยสหกรณจะยึดม่ันในการปฏิบัติตามหลักวิธีการสหกรณเพื่อการใหบริการแกสมาชิก ในการแกปญหาการ
ประกอบอาชีพและการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก

ถาสังเกตใหดีจะเห็นวา มีประเด็นสํ าคัญ ๆ ท่ีคนสหกรณตองสรางความเขาใจในความหมายของการเปน
องคการธุรกิจที่ใชชื่อวาสหกรณดังน้ี

- การท่ีสมาชิกมารวมตัวกันดวยความสมัครใจ

                                                 
1 รองศาสตราจารยประจํ าภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร
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- การชวยเหลือซึ่งกันและกันและการรวมมือกันของสมาชิก
- การยึดม่ันในการปฏิบัติตามหลัก - วธีิการสหกรณ
- การใหบริการแกสมาชิก เพื่อแกไขปญหาในการประกอบอาชีพและการยกระดับฐานะความ

เปนอยูของสมาชิก

ทานลองพิจารณาทบทวนดูวา ในฐานะสมาชิกสหกรณควรมีบทบาท - หนาท่ีอยางไรในการทํ าใหสหกรณ
ของทานอยูในสถานะที่สอดคลองกับความหมายดังกลาว

บทบาทหนาท่ีของสมาชิกสหกรณ

กอนที่จะกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสหกรณน้ัน พวกเราตองทํ าความเขาใจเสียกอนวาสมาชิก 
สหกรณมีสถานภาพอยางไรในสหกรณเพราะสวนใหญสมาชิกสหกรณไมเขาใจในสถานภาพของตนเองจึงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองเหมาะสม และนี่คือสาเหตุสํ าคัญที่สหกรณถูกวิพากษวิจารณดังที่กลาวมาขางตน

สมาชิกสหกรณมีสถานภาพเปนเจาของสหกรณ และหนาท่ีสํ าคัญของสมาชิกคือ “การควบคุมสหกรณ” พอ
กลาวถึงตรงนี้ หลายทานคงจะสงสัยวา แลวสมาชิกจะควบคุมสหกรณไดอยางไรเพราะที่ผานมาพวกทานในฐานะ
สมาชิกสหกรณไมเคยทํ าหนาท่ีควบคุมสหกรณกันเลย มักปลอยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการดํ าเนินการและฝาย
จดัการสหกรณ สวนใหญมักสนใจวาในแตละปตนจะสามารถกูเงินไดเทาไร

อันท่ีจริงสมาชิกสหกรณจะตองทํ าหนาท่ีควบคุมสหกรณ โดยการเขามารวมประชุมใหญหรือการสงผูแทน
สมาชิกท่ีตนเลือกเขาไปรวมประชุมใหญฯ (ซึ่งในแตละสหกรณจะมีเพียงปละ 1 ครั้งเทาน้ันเพื่อทํ าหนาท่ีสํ าคัญ ๆ  
ดังน้ี)

- การรับทราบผลการดํ าเนินงานของสหกรณในรอบปท่ีผานมาวาสหกรณมีปญหาอุปสรรคใน
การดํ าเนินงาน มีรายได รายจาย อยางไร ดีหรือไมดีกวาปท่ีผานมาเพราะเหตุใด

- การกํ าหนดนโยบายหรือเสนอความคิดเห็นในสวนที่สมาชิกสหกรณตองการใหสหกรณให
บริการแกตนในฐานะเจาของ

- การเลือกต้ังกรรมการดํ าเนินการเพื่อไปทํ าหนาท่ีบริหารสหกรณแทนสมาชิกเพ่ือใหสหกรณ
ดํ าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ม่ันคง โปรงใส ตรวจสอบได และที่สํ าคัญคือ มีบริการ  
สอดคลองกับความตองการของสมาชิก

- การแกไขขอบังคับ ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการของสมาชกิและไมขัดตอ
กฎหมายสหกรณ คํ าสั่งนายทะเบียนสหกรณและประกาศ ค.พ.ช.

- แตงตั้งผูตรวจสอบกิจการเพื่อใหไปทํ าหนาท่ีแทนสมาชิกสหกรณในการสอดสองดูแลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดํ าเนินการ และฝายจัดการและมารายงานใหท่ีประชุมใหญ
สมาชิกทราบ ในลักษณะของการทํ าหนาท่ีเปนกลไกในการควบคุมภายใน ฯลฯ
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อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาพบวา สมาชิกสหกรณไมไดทํ าหนาท่ีตามบทบาทของตนแตอยางใด ซึ่งเปนสาเหตุท่ี
ส ําคัญที่นํ าไปสูปญหาการทุจริต และการดํ าเนินงานของสหกรณในลักษณะตั้งรับ โดยที่สหกรณมิไดใหความสํ าคัญ
กบัการแกไขปญหาและการยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกอยางจริงจังแตอยางไร

ทํ าอยางไรสมาชิกสหกรณจึงจะสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ?

คํ าถามดังกลาวถามงาย ตอบงาย แตปฏิบัติยาก เหตุท่ีเปนเชนน้ีเพราะปญหาดังกลาวน้ันขึ้นอยูกับตัว
สมาชกิวาสมาชิกสหกรณมีความมุงม่ันท่ีจะใชหลักวิธีการสหกรณในการแกปญหารวมกันอยางจริงจังหรือไม ซึ่งหาก
สมาชิกมีความมุงม่ันจริงจัง การแกปญหาก็ตองเริ่มจากตัวของสมาชิกเอง โดยตองกํ าหนดนโยบายในที่ประชุมใหญฯ
ใหมีแผนงาน/โครงการในการใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะมากพอที่จะเขาไปทํ า
หนาท่ีในฐานะเจาของในที่ประชุมใหญ จากน้ันก็คือการสรางจิตสํ านึกของตนในการตองเขาไปมีสวนรวมในที่ประชุม
ใหญเพื่อทํ าหนาท่ีในฐานะเจาของ การมีจิตสํ านึกท่ีจะอุดหนุนธุรกิจและบริการของสหกรณในลักษณะการรวมซื้อ 
การรวมขาย การรวมมือกันแกปญหา เพื่อประโยชนแหงตนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน การมีจริยธรรมของ
สมาชิกท่ีจะปฏิบัติงานในทิศทางที่เอื้อตอการรวมมือกัน ไมคิดเอาเปรียบผูอื่นแตมีจิตสํ านึกท่ีจะชวยเหลือเอื้ออาทรทั้ง
ในหมูสมาชิกและคนในชุมชน

การที่สมาชิกจะปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีไดน้ัน จํ าเปนท่ีจะตองมีท้ังจิตสํ านึกและองคความรูอยางถูกตอง
เหมาะสมจึงจะสามารถทํ าหนาท่ีไดอยางถูกตองและเหมาะสม

แผนพัฒนาการสหกรณ

การนํ าเอาเรื่อง แผนพัฒนาการสหกรณ มากลาวถึงในที่น้ี มีจุดมุงหมายสํ าคัญเพื่อชี้ใหเห็นกรณีตัวอยาง
ของการนํ าองคความรูจากการวจิยัไปใชประโยชนในการกํ าหนดเปนนโยบายระดับชาติ ซึ่งพวกเราชาวสหกรณตองขอ
ถอืโอกาสในที่น้ีขอขอบคุณที่สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. ไดใหโอกาสแกขบวนการสหกรณท่ีจะมีแผน
แมบท ท่ีผูเกี่ยวของกับสหกรณ ท้ังคนในขบวนการ เจาหนาท่ีสงเสริม และนักวิชาการ ไดตอยอดองคความรูจากการ
วจิยันํ าไปผานกระบวนรวมกันคิด และยกรางแผนแมบทที่ชื่อวา แผนพฒันาการสหกรณ ฉบับน้ีขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ได
ผานความเห็นชอบในหลักการของที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ : คพช. ไปแลว

ลกัษณะสํ าคัญของแผน

แผนพัฒนาการสหกรณ ถูกกํ าหนดขึ้นใหเปนแผนในระดับชาติของขบวนการสหกรณ ในลักษณะของแผน
กลยุทธ ซึ่งมีองคประกอบที่สํ าคัญ คือ วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธท่ีจะนํ าไปใชประโยชนในการเปน
กรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในระหวาง ป 2546-2549
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เหตุผลสํ าคัญที่พวกเราชาวสหกรณเห็นตรงกัน ในการที่จะกํ าหนดใหเปนลักษณะของแผนกลยุทธ เพราะ
ตระหนักดีวา ขบวนการสหกรณของพวกเราประกอบดวยสหกรณท้ังระดับขั้นปฐม สหกรณระดับจังหวัด สหกรณ
ระดบัชาติ โดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรกลางระดับสูงสุดของขบวนการสหกรณ ซึ่งจํ าเปนจะ
ตองมีกรอบทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อท่ีตางฝายตางจะไดดํ าเนินงานภายใตภารกิจหลักของตน 
และมีการรวมมือกันตามหลักและวิธีการสหกรณ เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกสหกรณในที่สุด ท้ังน้ีจาก
ประสบการณในอดีตไดใหบทเรียนกับพวกเราเปนอยางดีวาคนสหกรณจะตองคํ านึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดํ าเนินงานของสหกรณดวย จงึจะทํ าใหสหกรณมีประสิทธิภาพ ม่ันคงโปรงใส ตรวจสอบได และสามารถเปนท่ีพึ่ง
ของสมาชิกไดอยางยั่งยืน

หลังจากไดรวมกันระดมความคิดหลายครั้งหลายหน ไดมีโอกาสพิจารณาถึงสิ่งที่เปนโอกาส อุปสรรค   
จดุแขง็ จุดออน ของขบวนการสหกรณ พวกเราไดรวมกันกํ าหนดวิสัยทัศนสหกรณขึ้นมา เพื่อท่ีจะใชวิสัยทัศนเปน
ภาพอนาคตที่พวกเราคาดหลังจะใหเปนในอนาคต ณ จุดสิ้นสุดเวลาของการใชแผนพัฒนาสหกรณ ในป 2549 ภาพ
อนาคตท่ีกํ าหนดขึ้นจะชวยใหคนในขบวนการสหกรณ   และผูเกี่ยวของมีจินตทัศนรวมและสามารถเขามามีสวนรวม
ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาขบวนการสหกรณของเราประสบความสํ าเร็จไดเร็วขึ้น

วิสัยทัศนสหกรณ

“เปนองคกรชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณคาสหกรณ มีการรวมมือกันเชื่อมโยง
เครอืขาย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร และการเปนธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเขมแข็งของสมาชิก ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน”

ภาพอนาคตที่คาดหวังขางตนน้ีเปนผลจากการนํ าเอาองคความรูจากการวิจัย จากขอเท็จจริงที่เปนอยู และ
การคาดการณในอนาคตในสวนที่เกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ พวกเราเห็นตรงกันท่ีจะตองประกาศ
เจตนารมยของการเปนสหกรณใหคนในสังคมไดรับรูในสิ่งที่พวกเรายึดม่ันและศรัทธาวา คุณคาสหกรณ จะชวยนํ า
มาใหพวกเรามีชีวิตความเปนอยูท่ีดี กลุม/องคกรประชาชนที่มีพฤตินัยเปนสหกรณและมิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ 
กบัสหกรณท่ีจดทะเบียนแลวจะรวมมือกันในการพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน ท่ีสํ าคัญ
การพัฒนาสหกรณน้ัน คนมีสวนสํ าคัญที่จะชวยใหสหกรณมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ และเปนท่ีพึ่งพิงแกสมาชิก
ชุมชน สังคม และประเทศตอไปอยางยั่งยืน

ภารกิจที่ตองดํ าเนินการ

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกํ าหนดขึ้นน้ัน มีความจํ าเปนท่ีทุกสวนฝายท้ังภาคขบวนการสหกรณ ภาครัฐ     
นักวิชาการ จะตองดํ าเนินการในกิจกรรมที่สํ าคัญ ๆ 6 ประการ ไดแก
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ภารกิจที่ 1 การพัฒนาคน

คน ท่ีกํ าหนดเปนกลุมเปาหมายในภารกิจที่หน่ึง หมายถึง สมาชิกสหกรณ คณะกรรมการ  
ดํ าเนินการ ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีรัฐ และนักวิชาการ/วิทยากร ซึ่งถือวามีสวนเกี่ยวของทางตรง 
การพัฒนากลุมคนเหลาน้ีมีวัตถุประสงคสํ าคัญเพื่อใหแตละกลุม มีความเขาในในบทบาทหนาท่ีของตน จะไดเขามามี
สวนรวมในสหกรณไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการดํ าเนินงานสหกรณ ในการที่จะเกื้อหนุนตอความมี  
ประสิทธิภาพ ม่ันคง โปรงใส ตรวจสอบได

ภารกิจที่ 2 การพัฒนาองคกร

การพัฒนาองคกรในที่น้ีมีวัตถุประสงคสํ าคัญอยู 3-4 ประการ ไดแก การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดํ าเนินงานของสหกรณ มีความเปนธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดการยอมรับทั้งจากสมาชิกและสังคม และที่สํ าคัญ
สหกรณตองเปนท่ีพึ่งแกสมาชิกใหได น่ันหมายความวา ตัวชี้วัดความสํ าเร็จของสหกรณมิไดอยูท่ีผลการดํ าเนินงาน
ทางบญัชีอยางเดียว จะตองพิจารณารวมไปถึงชีวิตความเปนอยูของสมาชิกสหกรณดวย

ภารกิจที่ 3 การพัฒนาโครงสรางขบวนการและการเชื่อมโยงเครือขาย

ภารกิจน้ีมีวัตถุประสงคสํ าคัญที่พัฒนาโครงสรางองคกรของสหกรณท้ังในระดับขั้นปฐมใหเอื้อตอ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ ท่ีกรรมการสหกรณมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
มาทํ าหนาท่ีบริหารงานของสหกรณ ภารกิจน้ีจึงจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของสหกรณใน
ระดับขั้นปฐม ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางความรวมมือท้ังระหวางสหกรณและสหกรณกับกลุม/องคกรประชาชน 
ท่ีมีพฤตินัยเปนสหกรณ ตลอดจนสหกรณกับธุรกิจเอกชน ภารกิจน้ีจะชวยสนับสนุนใหการดํ าเนินธุรกิจของ
สหกรณมีความยั่งยืน และเอื้อประโยชนระหวางกัน และจะสรางใหเกิด เครือขายคุณคา อันจะนํ าไปสูความสํ าเร็จทั้ง
ในเชิงธุรกิจและการเอื้ออาทรตอกัน

ภารกิจที่ 4 การปรับปรุงกฎหมาย

ภารกิจน้ีมีวัตถุประสงคสํ าคัญที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายสหกรณ ใหเปนท่ียอม
รบั คํ าถามที่ตองการคํ าตอบของภารกิจน้ีอยูท่ีวา ภายในกรอบเวลาของแผน ขบวนการสหกรณตองไดรับคํ าตอบ 
และไดกฎหมายที่เหมาะสมกับการพัฒนาขบวนการสหกรณอยางแทจริง
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ภารกิจที่ 5 การพัฒนาระบบสนับสนุน

ภารกิจน้ีนาจะเปนภารกิจสํ าคัญของหนวยงานรัฐ ในขณะที่ขบวนการสหกรณจะไดประโยชนและ
จะเขามารับภารกิจเม่ือมีศักยภาพและความพรอม น่ันก็คือ การพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของ
สมาชิกสหกรณใหไดมีตลาดที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบการเงินท่ีขบวนการสหกรณจะมีศูนยกลางทางการเงิน มีกอง
ทุนประกันเงินฝาก  กองทุนเสถียรภาพ และอื่น ๆ เพื่อท่ีจะพัฒนาระบบการเงินของขบวนการสหกรณไปในทิศทางที่
จะกอใหเกิดประโยชนกับคนสหกรณ ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศก็เปน
สิ่งสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาระบบสนับสนุนดานอื่น เพราะชวยใหขบวนการสหกรณสามารถนํ าสารสนเทศไปใชใน
กระบวนการตัดสินใจอยางถูกตอง เหมาะสมและเปนประโยชนแกสมาชิก โดยมิตองลองผิด ลองถูก บนความเสี่ยง
อยางที่ผานมา

ภารกิจที่ 6 การสรางความรู ความเขาใจเรื่องสหกรณ

แมวากลุมคน / องคกรที่ยังมิไดเขามามีสวนเกี่ยวของในสหกรณโดยตรง แตก็มีบทบาทสํ าคัญตอ
การพัฒนาสหกรณ ไดแก นักการเมือง ครูผูสอบวิชาสหกรณ ในสถาบันการศึกษา ผูนํ าทางศาสนา สื่อมวลชน ลวน
แตมีบทบาททั้งทางตรงและทางออม ดังน้ันภารกิจน้ีจึงมีวัตถุประสงคสํ าคัญที่จะมีกลไกใหกลุมคนเหลาน้ีรูและเขาใจ 
เรือ่งสหกรณเพื่อจะไดมีสวนชวยในการพัฒนาคน และตระหนักเห็นคุณคาของสหกรณท่ีจะนํ ามาใชประโยชนในการ
พัฒนาคน พัฒนาสังคมตามนโยบายของประเทศตอไป

กลยทุธในการพัฒนาสหกรณ

เพื่อใหเกิดความงายตอการนํ าไปปรับใช แผนพัฒนาการสหกรณจึงไดกํ าหนดกลยุทธ หรืออีกนัยหน่ึงคือ 
วธีิการหรือมาตรการที่จะนํ าไปสูการบรรลุวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณไวท้ังสิ้น 174 กลยุทธ โดยสหกรณในทุก
ระดบั หนวยราชการ สถาบันการศึกษา และผูท่ีเกี่ยวของสามารถพิจารณานํ าเอากลยุทธท่ีกํ าหนดไวไปกํ าหนดเปน
นโยบาย แผนงาน และโครงการของตน เพ่ือจะไดมีสวนรวมในการพัฒนาขบวนการสหกรณตามภารกิจ และหนาท่ี
ของตนตอไป

บทสงทาย

เงือ่นไขสํ าคัญที่จะทํ าใหแผนพัฒนาการสหกรณถูกนํ าไปใชประโยชนน้ัน จํ าเปนท่ีตองสรางกลไกในการผลัก
ดันใหมีการนํ าแผนไปใชประโยชนซึ่งอาจตองมีคณะทํ างานเพื่อการนํ าแผนไปใช ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
เพือ่การปรับปรุงแผนในแตละชวงเวลา แตท่ีสํ าคัญที่อยากเรียนไว ณ ท่ีน้ีก็คือ คนสหกรณตองเปดใจกวางและมี
จินตทัศนรวมที่จะนํ าเอาแผนไปใชในทางปฏิบัติ ซึง่หากเปนเชนน้ี พวกเราชาวสหกรณคงไมตองตอบคํ าถามทาน
นายกรัฐมนตรีอยางที่ทานเคยถามผานมาทางพวกเราวา “สหกรณจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางไร” แตทาน
คงเห็นวา นอกจากสหกรณจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแลวยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ 
และระหวางประเทศไดอีกดวย
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