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ขบวนการสหกรณในประเทศไทยก็เหมือนกับขบวนการสหกรณในหลายประเทศ
แถบเอเชีย กลาวคือ รัฐเปนผูนําเอาระบบสหกรณมาเผยแพรแกประชาชน และใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากสภาพแวดลอมดังกลาว การพัฒนา
ขบวนการสหกรณจงึ มีความสัมพันธกบั รัฐอยางหลีกเลีย่ งไมได และนโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับ
การดําเนินงานสหกรณ ยอมสงผลตอความเจริญกาวหนาหรือหยุดชะงักของขบวนการสหกรณ ใน
บางกระแสเห็นวาขบวนการสหกรณไมเจริญกาวหนาเทาที่ควรเพราะถูกครอบงําจากรัฐ แตในอีก
กระแสหนึง่ กลับเห็นวา รัฐจะตองใหความชวยเหลือขบวน-การ สหกรณใหมากกวาที่เปนอยู จึง
เกิดขอคําถามวาวิธีใดจึงจะเหมาะสม และเกิดผลดีที่สุดตอการพัฒนาขบวนการ สหกรณ
3.1 กระบวนการกําหนดนโยบายดานสหกรณ
3.1.1 องคกรและผูเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย
ในการกําหนดนโยบายดานสหกรณ รวมถึงนโยบายตาง ๆ ของรัฐยอมเกี่ยว
ของกับองคกรและผูเกี่ยวของหลายฝาย ซึ่งสงผลตอการกําหนดนโยบาย ไดแก
ก. ฝายการเมือง
ฝายการเมือง คือรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีถือวาเปนฝายริเริ่มกําหนด หรือ
เสนอนโยบาย จัดสรรงบประมาณเพื่อใหฝายขาราชการประจํารับไปปฏิบัติ หลังจากที่นโยบาย
ดําเนินการไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ฝายการเมืองอาจจะเขามามีบทบาทเกี่ยวของในแงของการพิจารณา
ปรับปรุงนโยบายวา นโยบายนั้นควรจะยุติ (terminate) หรือควรใหการสนับสนุนตอไป
เนื่องจากการพัฒนาดานการเมืองของประเทศไทยยังไมกาวหนาเทาที่ควรทํา
ใหมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง ทั้งโดยการปฏิวัติรัฐประหาร และตามวิถีทางรัฐธรรมนูญทําให
นโยบายดาน สหกรณขาดความตอเนื่องทัง้ ดานนโยบาย และดานการปฏิบัติงาน
*

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ดานนโยบาย1 การกําหนดนโยบายบางครั้งกอใหเกิดผลในทางลบตอการ
พัฒนา สหกรณ เชน ในป 2515 ไดมีการแกไข พ.ร.บ สหกรณใน พ.ศ. 2511 ใหมีการจัดตั้งกลุม
เกษตรกร เปนนิติบุคคลซึ่งทําธุรกิจเชนเดียวกับ สหกรณ และบนหลักการเดียวกันคือการชวยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ทําใหสถาบันทางธุรกิจเกษตรกรขาดความเปนเอกภาพเพราะมี 2 ระบบ คือระบบส
หกรณ และระบบกลุมเกษตรกรนิติบุคคล และในปจจุบันนี้กําลังจะเกิด พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน จะ
เปนนโยบายเพิ่มการแขงขันในการรวมกลุมของประชาชนในชุมชนขึ้นอีกวิธีการหนึ่ง ดังนั้น
นโยบายเกิดจากความคิดของปจเจกชนมิใชแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการที่มีการวิจัยและศึกษาอยาง
เปนระบบ
ดานการปฏิบัติงาน
1. นักการเมืองบางคนสนับสนุนสหกรณการเกษตรเพราะหวังจะใชสหกรณเปน
เครือ่ งมือแกปญหาเฉพาะหนาดานการผลิตและการตลาด เพื่อลดความกดดันทางการเมืองหรือเพื่อ
เปนฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากกวาเพราะความเลื่อมใสศรัทธา
ในหลักการและอุดมการณ สหกรณ
2. พรรคการเมืองทั้งที่เปนรัฐบาลและฝายคานมองวา ราชการสงเสริมสหกรณ
เปนงานประจําอยางหนึ่งซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขาราชการประจํา จึงไมมีนโยบายใหม ๆ เชิงสราง
สรรคและอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน นอกจากเปนการรักษางานเดิม และการแกไขปรับปรุงขอบก
พรองของสหกรณ นโยบายการพัฒนาสหกรณอยางเปนระบบเพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
มีเอกภาพ ปกครองตนเองและเปนอิสระจึงแทบกลาวไดวาไมมี
3. เกษตรกรและสมาชิกสหกรณบางคนซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนฯ
และบางคนไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือตําแหนงทางการเมืองแตมีจํานวนไมมาก
พอทีจ่ ะผลักดันใหมีนโยบายดานสหกรณที่โดดเดนและเปนรูปธรรมได แมวานักการการเมืองเหลา
นัน้ ยังคงสนับสนุน สหกรณและกรมสงเสริมสหกรณในดานการของบประมาณประจําปและอื่นๆ2

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 บัญญัตวิ า “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ หรือหมูคณะอื่น…………….” มาตรา 67 บัญญัติวา
“……………….และพึงสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนสหกรณหรือวิธีอื่น”
รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 มาตรา 45 บัญญัตวิ า “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สห
พันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น……………….” มาตรา 85
บัญญัติวา “รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบ สหกรณ”
นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลชุด พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2531) ไมไดระบุถึง สหกรณเลย
รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535) ระบุวา “รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรที่เชื่อมโยงระบบสหกรณใหเขมแข็ง สามารถเพิ่มอํานาจตอรองกับกลุมธุรกิจการคาได”
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ระบุวา “สงเสริมการสหกรณ ธุรกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร
และองคกรชุมชน ใหเขมแข็ง และมีสวนรวมในการกําหนดและเสนอนโยบายและมาตรการดาน
การเกษตร และการวิจัยพัฒนาดานการเกษตร” และ “เพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวรูป
แบบตาง ๆ ไดแก การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการทองเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม โดยการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการทองเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณการทองเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเปนแหลงทองเที่ยว”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตัง้ แตฉบับที่ 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” ซึ่งไมครอบคลุมสหกรณทุก
ประเภท
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นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนนโยบายที่เนนหนักในการพัฒนา
สหกรณในภาคการเกษตร แตขณะเดียวกันยังมีภาระกิจที่สําคัญในการพัฒนาสหกรณนอกภาค
เกษตรดวย จึงทําใหขาดทิศทางในระยะยาวในการสงเสริมสหกรณ
ข. ระบบราชการ
ผลการศึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ พบวา ระบบราช
การ ไดแก หนวยงานตาง ๆ ของรัฐถือไดวาเปนองคกรที่สําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เพราะระบบราชการเปนผูเ ก็บรวบรวม วิเคราะห และปอนขอมูล ตาง ๆ ใหฝายการเมือง ซึ่งปญหา
หลักของระบบราชการไทย คือ ระบบราชการไทยใชการรวมอํานาจเขาสูสวนกลางเปนหลักการ
พืน้ ฐาน (basic principles) ของปรัชญาในการปกครองประเทศ ทําใหบทบาทของระบบราชการ
มีการรวมอํานาจ (centralization of power) ขยายอํานาจ (power proliferation) ขยายฐาน
กําลัง (upsizing) สรางกฎระเบียบ (regulation) ที่เนนการควบคุมและการดําเนินการโดยภาคราช
การ ผูกขาด (monopoly) และยัดเยียด (imposed) ความคิดและแนวทางในการใหบริการของรัฐ
โดยขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนและภาคเอกชน นโยบายดาน สหกรณซึ่งเปนสวนของ
นโยบายของรัฐก็อยูในกรอบปญหาดังกลาวเชนเดียวกัน ซึ่งทําใหเกิดสภาพปญหา สหกรณถูก
ครอบงําจากรัฐในความเห็นของนักวิชาการบางสวน
1. สวนราชการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณมี
อยูป ระมาณ 63 หนวยงาน แยกตามประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
1.1 หนวยงานที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ รวมทั้งการเผย
แพรความรูและ ขาวสาร สหกรณ เชน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ทั้งระดับประถม
มัธยมและอุดมศึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.)
1.2 หนวยงานทีเ่ กี่ยวกับการเตรียมความพรอมใหแกประชาชนซึ่งจะรวมกัน
ตัง้ สหกรณหรือจะเขาเปนสมาชิกสหกรณในอนาคต เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณ
สุข กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบท( รพช.)
1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง การควบคุม การกํากับดูแลและการ
ตรวจสอบ สหกรณ เชน สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร (สํานักงานนายทะเบียนสหกรณเดิม)
กรมตรวจบัญชี สหกรณ กรมประชาสงเคราะห ร.พ.ช. กรมการขนสงทางบก กรมสรรพกร
องคการอาหารและยา ธนาคารแหงประเทศไทย
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1.4 หนวยงานทีเ่ กี่ยวกับการชวยเหลือดานเงินทุนและการเงิน เชน สํานัก
งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) กรม
บัญชีกลางสํานักงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย
1.5 หนวยงานที่เกี่ยวกับการชวยเหลือและสนับสนุนปจจัยดานพื้นฐาน เชน
กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยากรธรณี กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กรมพัฒนา
ทีด่ นิ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รพช.
1.6 หนวยงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ เชน กรมสงเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยศิลปชีพ
1.7 หนวยงานที่เกี่ยวกับการวางแผนและประสานงานพัฒนาสหกรณ เชน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)
1.8 หนวยงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมธุรกิจและสนับสนุนดานขาวสารใหแก
สหกรณ เชน กรมตาง ๆ ในกระทรวงพาณิชย องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) องคการสงเสริม
กิจการโคนมแหงประเทศไทย (อสค.) องคการคลังสินคา องคการสะพานปลา สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. ความรวมมือและประสานงาน
2.1 การใหความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานอื่นกับกรมสง
เสริมสหกรณและ สหกรณตาง ๆ สวนใหญเปนไปดวยดี เมื่อกรมสงเสริมสหกรณหรือสหกรณติด
ตออยางเปนทางการเพราะวาเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น ที่จะใหบริการหรืออํานวยความ
สะดวกใหแกกรมฯ หรือสหกรณที่ ขอความชวยเหลือหรือความรวมมือ ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิด
ขึน้ บาง มักจะเนื่องมาจากกรมสงเสริมสหกรณ และ สหกรณไมไดติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมวาในระดับกรมหรือระดับหนวยงานปฏิบัติในสวนภูมิภาค สหกรณเองก็มีสิทธิเชนเดียวกับ
ประชาชนหรือองคกรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่จะติดตอขอใชบริการของหนวยงานอื่นไดโดยตรง แต
สหกรณสวนมากจะติดตอหนวยงานอื่นโดยผานกรมสงเสริมสหกรณทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
ซึง่ จะเสียเวลามากและทําใหไดรับบริการจากหนวยงานอื่นไมทันกับเหตุการณ
2.2 หนวยงานบางหนวยดํ าเนินงานสวนใหญเปนการสงเสริม หรือ
สนับสนุนภารกิจของกรมสงเสริมสหกรณและสหกรณเปนอยางดี แตก็มีหนวยงานบางหนวยที่
ทํางานบางอยางซํ้าซอนหรือขัดแยง หรือแขงขันกับกรมสงเสริมสหกรณและสหกรณ เชน
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(1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ในกรณีการแตงตั้งเจาหนาที่ของกรมฯ
เปนผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชีสหกรณ รวมทั้งการฝกอบรมกรรมการและพนังงาน
ของสหกรณ
(2) ธกส.ในกรณีการใหเงินกูโดยตรงแกเกษตรกรรายคนและการเขา
ไปเปนตัวกระทําการในสหกรณการตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่ง ธกส.สนับสนุนใหตั้งขึ้นในระดับ
จังหวัดในหมูลูกคา ธกส.โดยเฉพาะ นอกจากเปนการดําเนินงานสินเชื่อการเกษตรแขงขันกับ
สหกรณแลว ยังทําใหยากแกการพัฒนาสหกรณในภาคเกษตรใหเขมแขงและเปนระบบเดียวกัน
อยางเปนเอกภาพ
(3) กรมสงเสริมการเกษตร ในกรณีการจัดตั้งและสงเสริมกลุม
เกษตรกรนิ ติ บุคคลซึ่ งมีวัตถุ ประสงคในการทํ าธุรกิจ เช น เดีย วกั บสหกรณ ก ารเกษตร ทํ าให
เกษตรกรเกิดความสับสนและขาดการรวมตัวกันอยางเปนปกแผนในสถาบันสหกรณเดียวกัน นอก
จากนัน้ สมาชิก สหกรณไมไดรับบริการสงเสริมการเกษตรจากกรมสงเสริมการเกษตรในมาตรฐาน
เดียวกันกับสมาชิกกลุมเกษตรกร
(4) กรมประมง ในกรณีการจัดตั้งและสงเสริมกลุมเกษตรกรทํ า
ประมง ในลักษณะเดียวกันกับกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งเปนการซํ้าซอนกับงานของกรมสงเสริม
สหกรณในสวนที่เกี่ยวกับการสงเสริมองคการธุรกิจของชาวประมงในรูปสหกรณ
(5) กรมปศุสัตว ในกรณีการจัดตั้งและสงเสริมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตว ในลักษณะเดียวกับกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งเปนการซํ้าซอนกับงานสงเสริมสหกรณปศุ
สัตวของกรมสงเสริมสหกรณ
(6) กรมการพัฒนาชุมชน ในกรณีการตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ซึง่ เปนการปูพื้นฐานที่ดี ถาหากไดมีการสงเสริมใหกลุมออมทรัพยเหลานั้นจดทะเบียนเปนสหกรณ
เมื่อกลุมมีความพรอม
(7) กรมชลประทาน ในกรณีการตั้งกลุมใชนํ้าชลประทานซึ่งไดรับ
บริการโดยไมตองเสียคาใชจาย ทําใหเกิดการเปรียบเทียบกับสหกรณผูใชนํ้า ซึ่งเก็บคาบริการจาก
สมาชิก และเปนการยากแกการจัดขยายสหกรณผูใชนํ้าใหแพรหลายในเขตชลประทาน
(8) กรมประชาสงเคราะห ในกรณีการตั้งสมาคมฌาปนกิจในหมู
สมาชิกสหกรณ ทั้ง ๆ ที่สหกรณเคยดําเนินกิจการนี้ไดเองมากอน และสมาคมฯ ถูกหามมิใหฝาก
เงินในสหกรณ ซึ่งขัดตอหลักการสงเสริมใหสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตการสงเสริมใหจัด
ตัง้ สหกรณในนิคมสรางตนเองนับวาเปนการสงเสริมงานสหกรณ
(9) รพช. ในกรณีการตั้งกลุมออมทรัพยและกลุมพัฒนากิจกรรมบาง
อยาง เชน การปลูกหมอนเลี้ยงไหม การจําหนายสินคา ฯลฯ ซึ่งถาหากสงเสริมใหกลุมเหลานั้น
6

นโยบายรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ :
โอกาส อุปสรรคที่มีตอขบวนการสหกรณ

วรรณะ เสนทองและคณะ

จดทะเบียนเปนสหกรณ เมื่อกลุมมีความพรอมก็จะเปนผลดีมากแกการสงเสริมใหประชาชนชวย
ตนเอง โดยการรวมมือชวยเหลือกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ
(10) กระทรวงสาธารณสุขในกรณีการจัดตั้งกองทุนยา ซึ่งเปนกลุม
ขายยาและสิง่ ของที่ประชาชนตองการในหมูบาน ถาหากสงเสริมใหจัดตั้งเปนสหกรณในภายหลัง
ก็จะเปนผลดีแกการแพรขยาย สหกรณในชนบทเปนอันมาก
ค.ขาราชการ
ผลการศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการเพื่อกําหนดแผน
ทิศทางของกรมสงเสริมสหกรณ ในทศวรรษหนา (2537-2546) พบวา
1. อัตรากําลังบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณ มีปริมาณลดลงอีกทั้งแนว
นโยบาย ของ รัฐในเรื่อง การปฏิรูประบบราชการ แตงานสหกรณเพิ่มมากขึ้น
2. โดยภาครวมบุคลากรของกรมฯมีศักยภาพ มีความหวังกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ราชการและไมมีปญหาสมองไหลมากนัก
3. บุคลากรสวนใหญของกรมฯ มีความรูพื้นฐานดานการศึกษาหลากหลาย
สาขาวิชาโดยผานการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกจาก ก.พ. สงมารับการบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงตาง ๆ ตามที่กรมขอไปในบางครั้งอาจจะไดบุคลากรที่มีวุฒิไมตรงตามสายงานที่เดียว
เนือ่ งจากกําหนดวุฒิไวหลายวิชากวางเกินไป ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางของกรมฯ เปนผูที่
มีความเชีย่ วชาญและเปนที่ยอมรับของสวนราชการทั่วไป สําหรับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติสวนใหญ
นัน้ เนือ่ งจากการที่มีความรูพื้นฐานหลากหลาย จึงจําเปนที่จะตองทําการฝกอบรมงานในหนาที่
เพิม่ ขึ้นในลักษณะ in-service training ซึง่ ขณะนีไ้ ดดําเนินการไปบางแลว แตยังไมเปนการเพียง
พอ
4. บุคลากรระดับปฎิบัติงานบางสวน พบวายังขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
การพัฒนาตัวเองไมมากนัก มีความคิดและมองปญหาไมกวาง ยังมีทัศนคติที่ไมกลาแสดงออกและ
ไมทราบสภาพขอเท็จจริงที่ตองการ มักจะยึดมั่นกับกฎ ระเบียบ คําสั่งมากเกินไป ไมมีการยืด
หยุน ทําใหงานสงเสริมสหกรณไมพัฒนาเทาที่ควร
5. สหกรณการเกษตรเปนสหกรณรูปแบบเอนกประสงค ดําเนินธุรกิจให
บริการสมาชิกทั้งดานสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อ ธุรกิจการตลาด และธุรกิจบริการ เจาหนาที่สงเสริมส
หกรณ ตองมีความรูในดานการสงเสริมธุรกิจหลาย ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพพรอม ๆ กันไป
รวมทั้งการตองใชมนุษยสัมพันธในการโนมนาวใหกรรมการดําเนินการ ผูจัดการสหกรณและ
สมาชิกดํ าเนินงานไปในทางที่เปนผลดีแกสหกรณ ซึ่งบางแหงมีปญหาอยูบาง ลักษณะงานสง
เสริมสหกรณดังกลาวเปนงานที่ยากและหนักทําใหบุคลากรบางสวนทอแท
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นอกเหนือจากระบบราชการแลว ขาราชการในฐานะบุคคลก็ถือวามีสวนสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางมีแรงจูงใจ เปา
หมาย และคานิยมที่แตกตางกัน ทําใหนโยบายมีความแตกตางกันออกไป ในสวนของขาราชการ
ผูปฏิบัติ จะเปนผูที่เกี่ยวของกับประชาชนผูรับบริการยอมมีอิสระและอํานาจในการตัดสินใจ โดย
ผูบ งั คับบัญชาอาจจะควบคุมไดไมทั่วถึง อาจจะไมยอมรับ หลีกเลี่ยง เพิกเฉย หรือตีความ
นโยบายเสียใหมก็ได
วัลลภ ลําพาย พบวา ปญหาการนํานโยบายสงเสริมสหกรณไปปฏิบัติ อาทิ
1) เจาหนาทีส่ งเสริมสหกรณมีแนวโนมที่จะสนใจความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การ
งานของตนมากกวาความตองการของสมาชิกสหกรณ
2) การตัดสินใจในการริเริ่มโครงการ การใชงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร
ถูกกําหนดจากสวนกลาง
3) กรมสงเสริมสหกรณ ยังขาดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของนโยบายที่เหมาะสม
4) โครงการตาง ๆ ของกรมฯ มักเขียนขึ้นโดยสวนกลาง ซึ่งไมไดสัมผัสปญหาที่แท
จริงในพื้นที่
5) โครงสรางของระบบราชการ ทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการตัดสินใจในกิจ
การงานพิเศษ นอกเหนือจากงานประจํา
ฯลฯ
ง. ผูไดรับผลจากนโยบาย
ผูไดรับผลจากนโยบาย ซึ่งไดแกผูรับบริการ ผูไดรับประโยชน หรือผูเสียผล
ประโยชน ทัง้ ในแงบคุ คลและกลุม หากผูไ ดรบั ผลจากนโยบาย มีการรวมตัวกันเปนกลุม กอนใน
ลักษณะของกลุมผลประโยชน บทบาทของกลุมที่จะสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีมาก
ขึน้ เพราะมีอํานาจในการตอรองกับฝายการเมืองหรือระบบราชการ
สําหรับขบวนการสหกรณเกี่ยวพันกับประชาชนนับลานคน มีโครงสรางบริหาร/จัด
การ เปนขบวนการตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับสมาชิกแตละคน นาจะมีอํานาจในการตอรองใน
การกําหนดนโยบายของรัฐไมนอย แตในสภาพที่เปนจริงขบวนการสหกรณไทยยังไม เขมแข็ง
เพียงพอทีจ่ ะมีอํานาจในการตอรองเพื่อใหรัฐกําหนดนโยบายที่ตองการได อาจเปนเพราะสหกรณ
เกิดจากการรวมตัวกันของผูมีปญหาในการประกอบอาชีพ และเปนผูที่คอนขางจะมีฐานะออนแอ
ในทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อรวมกันเขาแลว จะแยกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมสมาชิกสหกรณ คณะ
กรรมการดําเนินงานและฝายจัดการ (ผลการศึกษาของ สปร. พบวา)
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ปญหาดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับสหกรณ 3
1. สมาชิกสหกรณบางสวน
- มีทัศนคติที่ไมถูกตองตอสหกรณ
- ไมเขาใจในอุดมการณของสหกรณที่ดีพอ
- มีรายไดนอย ยากจน มีหนี้หลายทาง (ในและนอกระบบ)
- โดยเฉลี่ยมีการศึกษาชั้นประถมศึกษา
2. กรรมการสหกรณบางสวน
- มีความรูเชิงธุรกิจนอย
- ไมใครจะอุทิศเวลาใหสหกรณ
- แสวงหาผลประโยชนในสหกรณใหแกตนเองและหมูคณะ
- เลนพรรคเลนพวก
- กาวกายฝายจัดการ
3. ฝายจัดการ
- บางสวนปฎิบัติการทวนกระแสความชอบธรรม
- มีความรูในเชิงธุรกิจ การบริหาร การจัดการ ไมเพียงพอ
- ไมใครจะอุทิศเวลาใหสหกรณอยางเพียงพอเพราะสวัสดิการและคาตอบแทนตํ่า
- มีการเปลี่ยนแปลงฝายจัดการบอย ทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น
3.1.2 กระบวนการกําหนดนโยบายดานสหกรณ
นโยบายดานสหกรณของรัฐมีหลายระดับ ตัง้ แตระดับชาติ กระทรวง กรม ในแต
ระดับก็จะมีกระบวนการกําหนดนโยบายที่หลากหลายแตกตางกัน อาจจะเปนกระบวนที่ไมมี รูป
แบบหรือมีรูปแบบที่ชัดเจน
ในทีน่ จี้ ะขอยกตัวอยางกระบวนการกําหนดนโยบายดานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ
เนือ่ งจากเปนหนวยงานหลักของรัฐในการสงเสริมพัฒนาขบวนการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณมีภาระกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณใหเปนสถาบัน
เศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง มัน่ คง พึ่งตนเองได ในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวตอง เผชิญกับ
สภาพ แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ในป 2535 กรมฯ จึงไดรวมมือกับ สถาบันที่
3

แผนทิศทางของกรมสงเสริมสหกรณในทศวรรษหนา (พศ 2539-2546)โดยกรมสงเสริมสหกรณรวมกับสถาบันที่
ปรึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (หนา 47)
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ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จัดทําแผนทิศทางในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2537
– 2546) ของกรมฯ ขึน้ ในการจัดแผนทิศทางฯ ไดใช การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1) การศึกษาและวิเคราะหโครงสรางและสถานภาพองคการของกรมสงเสริม สหกรณ
และสหกรณ
สามารถสรุปขอเท็จจริงออกเปน 8 ดาน คือ ดานนโยบายกรม โครงสราง
และระบบงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณและเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ ปญหาของ
สหกรณ และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสหกรณ โดยมีการวิเคราะหถึงจุด
ออน (weakness) และจุดแข็ง (strength) ของแตละดาน
2)การศึ ก ษาและวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มองค ก ารของกรมส ง เสริ มสหกรณแ ละ
สหกรณ
สามารถสรุปขอเท็จจริงออกเปน 5 ดานคือ ดานประชากร สังคมและ วัฒน
ธรรม การเมือง ระบบราชการ กฎหมายและกฎระเบียบ ปจจัยการผลิตและสิง่ แวดลอม และการแขง
ขันและเทคโนโลยี โดยมีการวิเคราะหถึงอุปสรรค (threats) และโอกาส (opportunities)
3) การกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธ
จากการวิเคราะหตามขอ 1) และ 2) ขางตน นํามากําหนดเปนภารกิจหลัก
วัตถุประสงครวม วัตถุประสงคเฉพาะ และกลยุทธตาง ๆ ดังนี้
ภารกิจหลัก
สงเสริมและพัฒนาใหสมาชิกสหกรณและประชาชน มีรายไดเพิ่มขึ้น มั่นคง
ชวยตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาธิปไตย ดวยวิธีการสหกรณ
วัตถุประสงครวม
1. สรางเสริมใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหเกิด การยอมรับ และเปนแนวรวมสนับสนุนงานสหกรณ
2. ทําใหสหกรณสามารถแขงขันไดในตลาด
3. ทํ าใหส หกรณ เ ป น ฐานพลั ง ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และ
ประชาธิปไตยของประเทศ
4. ใหมกี ารรวมพลังความรวมมือกันระหวางรัฐบาล สหกรณ และภาคเอก
ชนเพื่อสนับสนุนกิจการสหกรณ
5. พัฒนาระบบและวิธีการสงเสริมสหกรณ ใหมกี ารกําระจายอํานาจและการ
มีสวนรวมของทุกฝายทุกระดับมากขึ้น
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วัตถุประสงคเฉพาะ
1. ดานการตลาด
2. ดานการผลิตและการบริการ
3. ดานปจจัยการผลิตและบริการ
4. ดานสินเชื่อ
5. ดานการจัดการ
6. ดานการพัฒนาองคการของกรมสงเสริมสหกรณ
กลยุทธตาง ๆ อาทิ
วัตถุประสงคเฉพาะดานการตลาด อาทิ สรางพลัง
อุปสงคและเครือขายการตลาด มีกลยุทธ ดังนี้
• จั ด ให มี ตั ว แทนจํ าหน า ยและศู น ย ก ลางขนส ง สิ น ค า และบริ ก ารของ
สหกรณ
• พั ฒนารูปแบบการสงเสริ ม การขายที่ สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธและการรณรงคโฆษณาสินคา
• ปรับปรุงสินคาและบริการใหมีคุณภาพ
• ศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการรวมกันขายใหมีรูปแบบตาง ๆ
• จั ด ให มี ตั ว แทนจํ าหน า ยและศู น ย ก ลางขนส ง สิ น ค า และบริ ก ารของ
สหกรณ
• พัฒนารูปแบบการซื้อขายกันเอง ระหวางสหกรณกับสหกรณ
• สนับสนุนใหมีการผลิตสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
ในภาพรวม การวางแผนเชิงกลยุทธดังกลาว เปนกรอบในการกําหนดนโยบายดาน
สหกรณของกรมฯ ไดเปนอยางดี
3.1.3 ขอจํ ากัด อุปสรรคโอกาสจุดแข็งและจุดออนของกระบวนการกํ าหนดนโยบายดาน
สหกรณ
เมือ่ มองในภาพรวมจะเห็นวา กระบวนการกําหนดนโยบายดานสหกรณมีขอจํากัด
อุปสรรคที่จําเปนตองแกไข ดังนี้
1. ความตอเนื่องของนโยบายดานสหกรณ
จากการขาดเสถียรภาพของรัฐบาล ทําใหการบริหารงานพัฒนาประเทศไมตอ เนือ่ ง สง
ผลใหทศิ ทาง นโยบายการพัฒนามีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ นโยบายที่ดีหลายประการขาดการสาน
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ตอ การบริหารงานตองมุงใหสอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาลแตละยุคแตละสมัย นโยบาย
ดานสหกรณจึงขาดความตอเนื่อง สงผลกระทบตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ
2. ความสอดคลองระหวางนโยบายและการปฏิบัติ
นโยบายเมื่อกําหนดแลว จะตองมีการแปลงนโยบายออกมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ความสอดคลองระหวางนโยบาย และการปฏิบัติมีความสําคัญตอความสําเร็จของนโยบาย ใน
เรื่องนี้ นโยบายดานสหกรณมีขอจํากัดหลายประการ อาทิ ความชัดเจนนโยบาย ความเขาใจใน
นโยบาย ความรวมมือของหนวยงานที่รับผิดชอบ ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน ทํา
ใหนโยบายกับการปฏิบัติไมสอดคลองกัน
3. ความขาดแคลนระบบขอมูล/สารสนเทศ
การกําหนดนโยบายเปนเรื่องใน ระยะยาว และสงผลกระทบตอบุคคล/องคกรหลาย
ฝาย จึงมีความจําเปนตองใชขอ มูล/สารสนเทศ ทีถ่ กู ตองครบถวน นโยบายดานสหกรณยังขาดฐาน
ขอมูลจํานวนมากเพื่อใชในการวิเคราะหและ ตัดสินใจกํ าหนดนโยบาย เพื่อใหการกํ าหนด
นโยบายมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ตองการ
4. วัฒนธรรมองคกร
จากการที่ระบบราชการไทยมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนการควบคุมและขาดการมีสวน
รวมจากภาพประชาชนและเอกชน ทําใหนโยบายตาง ๆ มีลักษณะการผลักดันจากเบื้องบน (Top
– down) เมือ่ นําไปปฏิบัติจึงไมสอดคลองกับความตองการของ ประชาชน ทําใหนโยบายไมเกิด
ผลตามที่ตองการ ทั้ง ๆ ที่เปนนโยบายที่ดี
5. วัฒนธรรมการทํางาน
การทํางานของแตละบุคคลในระดับกอง กรมหรือจังหวัดมีขีดความสามารถไมเทา
เทียมกัน ระบบยอย ๆ ในทองถิ่นที่เปนสมาชิกหรือกลุมสหกรณจะไมเขาใจในกฎเกณฑตาง ๆ
ระหวางรัฐกับกลุมตนเอง การทํางานแบบเชิงรุกจึงเกิดขึ้นไดชา สมาชิกสหกรณจะรอคอยรับทาง
เดียว และคิดขึ้นเองไมได
อุปสรรค (อันตราย)
1. งานพัฒนาและสงเสริมสหกรณ เปนสวนหนึ่งของราชการไทยมา ประมาณ 85 ป
จนกลาวไดวาสหกรณไทยยังอยูใน “ระบบรัฐอุปถัมภ” ซึง่ ทําใหเขาใจผิดวา สหกรณ เปน หนวย
งานราชการที่รัฐบาลจัดตั้งชึ้นเพื่อชวยเหลือประชาชน
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2. หนวยงานหลายหนวยงาน ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ กระทรวง
มหาดไทย ไดดําเนินงานซํ้าซอนกับกรมสงเสริมสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวกับพัฒนา และสงเสริมการ
รวมกลุม ที่เรียกวากลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ ฯลฯ ซึ่งไมมีการพัฒนากลุมชาว
ชนบทเหลานี้เปนสหกรณ
3. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะเนนในดานการเกษตร ซึ่งสหกรณมี
หลายๆรูปแบบไมไดรับการสนับสนุน
4. ขาดนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณในภาค
เกษตรใหเขมแข็งเปนที่พึ่งของเกษตรไดอยางมั่นคง นอกจากใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาเทานั้น
5. หนวยงานตางๆ ที่มีอํานาจในการสงเสริมอาชีพรายไดและสวัสดิการของประชา
ชนไมเขาใจปรัชญาของสหกรณ จึงไมสนใจหรือสนับสนุนใหกลุมประชาชนที่หนวยงานนั้นๆ สง
เสริมไดจัดตั้งเปน สหกรณ
6. การรวมกลุมเศรษฐกิจ การคาของโลกในระบบการคาเสรี ทําใหองคกรธุรกิจใน
ประเทศปรับโครงสรางและกลยุทธใหใหญ และสลับซับซอนขึ้น หากสหกรณปรับตัวไมทัน ก็จะ
ไมสามารถแขงขันกับ องคกรธุรกิจรูปอื่น โดยเฉพาะภาคเกษตรของไทยจะลาหลังประเทศอื่น
โอกาส
1. นักการเมืองที่มีความรูความเขาใจสหกรณ หรือมีอุดมการสหกรณ จะสนับสนุน
สหกรณและกรมสงเสริมสหกรณ ในการของบประมาณเพื่อชวยเหลือสหกรณ
2. สามารถใชสหกรณเปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพของราคาพืชผล ทําใหได
รับการสนับสนุนเงินทุน ดอกเบี้ยตํ่า หรือไมมีดอกเบี้ย
3. สหกรณเปนองคกรธุรกิจ ซึ่งดําเนินการตามหลักประชาธิปไตย และความเปนธรรม
รวมทัง้ สงเสริมการศึกษาและความรวมมือระหวางสหกรณทุกระดับจนถึงระหวางประเทศ จึงนา
จะไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองทุกพรรค
4. หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา ปจจัยพื้นฐานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม จะมีสวนสําคัญในการอํานวยความสะดวกใหประชาชนรวมกลุมกันจัดตั้งสหกรณ
5. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจ ทําใหเปนไปตามกฏเกณฑหรือมาตรฐานซึ่ง
สามารถแขงขันกับองคกร ธุรกิจรูปอื่นได
6. การแขงขันจะกระตุนใหสหกรณตาง ๆ รวมมือกันมากขึ้น และปรับปรุงการจัดการ
เชิงธุรกิจมากขึ้น
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7. สหกรณและกรมสงเสริมสหกรณ ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีทางสังคมจากรัฐ
บาล องคการตางประเทศ หรือ องคการระหวางประเทศในรูปการฝกฝน การประชุมสัมนาและการ
ศึกษาดูงานในตางประเทศ ทํ าใหกรมฯ และสหกรณมีศักยภาพในการทํางานสูงขึ้นหากไดนํา
เทคโนโลยีเหลานั้นมาปรับใชให เหมาะสม

จุดแข็ง

จุดออน

1. นโยบายกรมฯ สอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
2. นโยบายกรมฯ มีความยืดหยุน
คอนขางสูง สามารถปรับเปลี่ยน
กับสภาวะแวดลอมไดคอนขางดี
3 มีการกระจายอํานาจไปสู
ภูมภิ าคมากขึ้น
4. เกิดความภาคภูมิใจ ในการแก
ปญหาสหกรณ ไดสําเร็จ
5. เกิดแนวทางในการแกปญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติยัง
ไมไดผล
2. ไมไดนําแผนทิศทางที่กําหนด
ไวแลวมาใชอยางตอเนื่องและ
จริงจัง
3. การจัดตั้งกองหรือการแบงสวน
ราชการยังไมเหมาะสม
4. การประสานงานกับหนวยงานงาน
ที่เกี่ยวชองยังไมดีพอ
5. ทําใหกรมฯ ถูกมองวาการสงเสริม
สหกรณ อยางไมมีประสิทธิภาพ

3.2 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ
เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณเปนหนวยงานหลักของรัฐในการพัฒนาขบวน
การสหกรณ
จึงขอกลาวถึงนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณและผลที่ตอการดําเนินงานของส
หกรณและขบวนการดังนี้
3.2.1 นโยบายกรมสงเสริมสหกรณ
ในป 2544 กรมสงเสริมสหกรณ ไดกําหนดนโยบายพื้นฐานเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการปฎิบัติงานสงเสริมและพัฒนาใหสหกรณเปนองคกรทางเศรษฐกิจของสมาชิกจําแนก
ออกได 3 ดาน ดังนี้
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1. ดานการปฏิบัติงาน
1.1.สนับสนุนการจัดตั้ง “สหกรณ” โดยเสรีตามความตองการของประชาชน
แตสหกรณมหี นาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ หากละเวนจะขึ้นบัญชีดําระงับความชวยเหลือ
สนับสนุนจนกวาไดรับการแกไขแลว
1.2 สงเสริมสนับสนุนคุมครอง “ระบบสหกรณ” รวมทั้งติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงานโดยปรับปรุงการตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของสหกรณ รวมทั้งจัดชั้น
คุณภาพสหกรณเพื่อประกอบการพิจารณาและสนับสนุน
1.3 ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการปกครองควบคุม กํากับดูแลสหกรณเปนการ
สงเสริมแนะนําและใหบริการดานขอมูลขาวสารตาง ๆ กฎ ระเบียบและขอบังคับ รวมทั้งใหการ
สนับสนุนปจจัยพื้นฐานหรือเครื่องจักรอุปกรณตามความตองการที่จําเปน และใชประโยชนจริง
ของสหกรณ
1.4 จัดชัน้ สหกรณเพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนตามศักยภาพและพัฒนา
สหกรณใหไดมาตรฐานปละ 1 สหกรณ แตละจังหวัด
1.5 เรงรัดพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลของสมาชิกและสหกรณเพื่อสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด รวมทั้งเพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาชวยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ หรือราคาผลิตผลตกตํ่า
1.6 จัดตัง้ ตลาดสหกรณ เพื่อบริการใหผูซื้อและผูขายพบกัน รวมทั้งเปนแหลง
กระจายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและสินคาอุปโภค บริโภค โดยสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทใน
การบริหารจัดการใหแกสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจัดชั้นคุณภาพ
1.7 เรงรัดเสริมสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางสหกรณเพื่อชวยเหลือพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน โดยเฉพาะดานการดําเนินงาน การบริหารจัดการองคกรธุรกิจและการตลาด
1.8 สงเสริมและฟนฟูระบบการผลิตแบบยั่งยืน โดยสนับสนุนเงินจายขาด
และเงินทุนหมุนเวียนสําหรับสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจัดชั้นคุณภาพเพื่อใหสมาชิกดําเนินการ
ผลิตแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
1.9 ปรับปรุงการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจระบบสหกรณ ผลงานที่
ประสบความสําเร็จและเครื่องหมายการคาคุณภาพของสหกรณ รวมทั้งผลิตผลที่มีคุณภาพและกิจ
กรรมตาง ๆ ของกรมสงเสริมสหกรณและสหกรณตาง ๆ โดยเพิ่มบทบาทเอกชน
2. ดานเงินทุน
2.1 รณรงครวมกับสหกรณใหสมาชิกมีการออมโดยสมัครใจ เพื่อพึ่งพาเงิน
ทุนของตนเองในอนาคต โดยจะสนับสนุนเงินสบทบใหแกสหกรณ

15

นโยบายรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ :
โอกาส อุปสรรคที่มีตอขบวนการสหกรณ

วรรณะ เสนทองและคณะ

2.2 สนับสนุนเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับโครงการที่สมาชิกหรือ
สหกรณคดิ ดวยตนเองและมีความเปนไปได โดยเฉพาะเรื่องที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ หรือมีความ
เสี่ยงที่ สหกรณหรือสมาชิกไมเคยทํา
2.3 เครงครัดการใชเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมสหกรณ หรือเงินกูยืมจากรัฐให
เปนไปตามวัตถุประสงค หากสหกรณใชเงินผิดวัตถุประสงคจะขึ้นบัญชีดําระงับความชวยเหลือ
สนับสนุนจนกวาไดรับการแกไขแลว
3. ดานบริหารบุคคล
3.1 ปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพคนในสหกรณใหมีความรู ความสามารถใน
การบริหารจัดการองคกรและธุรกิจ รวมทั้งดานการตลาด โดยปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝกอบ
รมรวมทั้งสนับสนุนเงินทุนหลังฝก อบรม
3.2 จางที่ปรึกษาศึกษาและบริหารจัดการวางระบบบัญชี และการเงินของ
สหกรณที่ไดรับการคัดเลือกจัดชั้นคุณภาพ และฝกอบรมระบบการจัดการองคการและธุรกิจใหแก
สหกรณ
3.3 พัฒนาโครงการใหชัดเจน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติงานตอง
จัดทําแผนปฏิบัติการทุกโครงการทุกระดับ เพื่อเปนเครื่องมือทํางาน
3.4 การพิจารณาแตงตั้งขาราชการระดับสูงขึ้นจะพิจารณาจากความรู และ
ความสามารถเปนหลัก
3.3.2 ผลทีม่ ีตอการดําเนินงานของสหกรณและขบวนการ
จากนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณดังกลาวขางตนสามารถที่จะวิเคราะหผลกระทบ
ของนโยบายในดานตาง ๆ ได 4 ดาน ดังนี้
ก. ดานโครงสรางของสหกรณ
1) นโยบายดานการใชสหกรณเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจของภาคการเกษตร
กิจการสหกรณในประเทศไทยไดเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 มีมลู เหตุสืบเนื่องมาจากชาวนาใน
ปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งสวนมากมีฐานะทรุดโทรมและมีหนี้สินลนพนตัว มีความเปนอยูอยางยากจน
ขนแคน การที่ชาวนาสวนมากตกอยูในสภาพเชนนี้ รัชกาลที5่ จึงมีพระราชดําริที่จะแกไขภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในการครองชีพชาวนาใหสูงขึ้นโดยใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินําเอาวิธี
การสหกรณเขามาใชในประเทศไทย4. แตมีปญหาอุปสรรคหลายประการ สหกรณไดเริ่มจัดตั้งขึ้น
ครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ “สหกรณวดั จันทรไมจํากัดสิ้นใช” อําเภอเมือง 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 ขึน้ เปนกฎหมาย เพื่อคุมครองการสหกรณ
2) นโยบายของรัฐในการแพรขยายงานสหกรณ
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ปรากฏวาสหกรณไดขยายตัวอยางรวด
เร็ว เพราะรัฐบาลเกือบทุกยุคมีนโยบายที่จะขยายและสงเสริมการสหกรณใหกวางขวางขึ้น จึงได
จัดตั้งสหกรณประเภทอืน่ ขึ้นอีก เชน รานสหกรณ สหกรณออมทรัพย สหกรณขายขาว สหกรณที่
ดิน ฯลฯ ตอมารัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดขยายงานสหกรณจากระดับกรมขึ้นมาเปน
ระดับกระทรวงเรียกวา กระทรวงสหกรณ เมื่อป 2495 โดยมีความมุงหมายที่จะขยายกิจการ
สหกรณ ใ ห ก ว า งขวางออกไปเพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ สํ าคัญในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมของ
ประเทศสงผลใหการสหกรณขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาเมื่อสิ้นปการเงิน 2497 มี
สหกรณประเภทตาง ๆ ดําเนินงานอยูถึง 22 ประเภท จํานวน 10,338 สหกรณ ในทองที่ 63 จังหวัด
และไดกูยืมเงินจากธนาคารมาดําเนินงานทั้งสิ้น จํานวน 230 ลานบาท 5. การจัดตั้งสหกรณไดแพร
หลายไปทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2509 มีสหกรณ 24 ประเภท จํานวน 10,833 สหกรณ
การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ในป 2494 กรมสหกรณ (เดิม) ไดสงเสริมสหกรณใหหาทุน
และ สหกรณในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนจัดตั้ง “ธนาคารสหกรณเชียงใหม จํากัดสินใช” ทําหนา
ทีเ่ ปนธนาคาร สหกรณกลางของบรรดาสหกรณใน 2 จังหวัดขึ้น กลาวคือ รับฝากเงินจากสหกรณ
และบุคคลทั่วไป จากผลการดํ าเนินงานที่ดีของสหกรณเชียงใหม กรมสหกรณก็ใหสงเสริม
บรรดาสหกรณตาง ๆ (สวนใหญเปนสหกรณหาทุน) รวมกันตั้ง “ธนาคารสหกรณอุตรดิตถ จํากัด
สินใช” ขึน้ อีกธนาคารในจังหวัดอุตรดิตถ ในป 2496 และการดําเนินงานก็เปนผลดีตลอดมา
ในป 2505 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 มีบทบัญญัติ
มาตราหนึ่งวา “ธนาคารพาณิชยจะจัดตั้งขึ้นไดก็แตในรูปบริษัท จํากัด……” การดําเนินงานของ
ธนาคารสหกรณจังหวัดทั้งสองจึงเขาขายการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ทางราชการจึงไดสั่ง
ใหเปลี่ยนธนาคารสหกรณทั้ง สองเปน “ชุมนุมสหกรณธนกิจ” ในปลายป 2505 นั่นเอง
3) นโยบายของรัฐในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสหกรณ ป 2511 - ปจจุบัน
ในป พ.ศ.2511 ไดมกี ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการสหกรณในประเทศไทย โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 และมีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 พระราช
บัญญัติฉบับหลังมีบทบัญญัติใหสหกรณชนิดเดียวกันควบเขาดวยกันและทางราชการไดแนะนํา
ใหสหกรณหาทุนในทองถิ่นตาง ๆ ควบกันเขาเปนสหกรณการเกษตรขนาดใหญระดับอําเภอ
5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ เลมที่ 1 หนวย 1 – 7, หนา 87
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เหตุผลในการขยายขนาดของสหกรณนั้นเปนเรื่องของการดํ าเนินธุรกิจ กลาวคือ
ประการแรก สหกรณขนาดเล็ก ๆ นั้นมุงใหบริการอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียวและมีจํานวน
มาก หากจัดใหเปนสหกรณอเนกประสงคยอมเปนการสิ้นเปลืองทั้งดานการจัดองคการของ
สหกรณที่จะตองมีคณะกรรมการและเจาหนาที่มากมายหลายคณะ และในดานสมาชิกก็จะตองมี
ภาระหนาทีเ่ กีย่ วกับสหกรณหลาย ๆ สหกรณในเวลาเดียวกัน เปนการไมประหยัดตามหลักองคกร
ธุรกิจที่ดี ประการที่สอง โครงสรางของสหกรณหาทุนนั้นจํากัดใหมีขนาดเล็กจึงมีธุรกิจและรายได
นอยซึง่ ควรเพิ่มขนาดขึ้น เพื่อใหธุรกิจมีรายไดมากขึ้นจนสามารถเลี้ยงตัวเองได สหกรณการเกษตร
ระดับอําเภอเหลานี้ไดวางความมุงหมายใหบริการดานสินเชื่อ ดานการซื้อ ดานการขายและดาน
การสงเสริมการเกษตร เปนสหกรณอเนกประสงค โดยหวังวาธุรกิจของสหกรณจะไดเปนปกแผน
มั่นคงยิ่งขึ้น 6 ขนาดของสหกรณการเกษตรระดับทองถิ่นมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของสหกรณทั้งในดานธุรกิจและอุดมการณสหกรณ สหกรณขนาดใหญอาจมี
ประสิทธิภาพสูงในดานธุรกิจเพราะวาสามารถใชเจาหนาที่หรือผูจัดการที่มีความรูความสามารถ
และดําเนินงานโดยประหยัดได แตอาจมีขอบกพรองในดานอุดมการณสหกรณ เพราะวาสมาชิก
จํานวนมากซึ่งอยูกันอยางกระจัดกระจายในทองถิ่นที่กวางขวางไมสามารถติดตอและ ทําธุรกิจ
กับสหกรณไดสะดวก ความเหินหางระหวางสมาชิกกับสหกรณ อาจทําใหปริมาณธุรกิจไมมากเทา
ที่ควร ความรูสึกในดานการเปนเจาของมีนอยลง หรือมีแนวโนมที่ผูบริหารสหกรณหรือผูจัดการ
ดําเนินกิจการของสหกรณไปในทิศทางที่ไมถูกตองตามหลักและอุดมการณของสหกรณในป 2542
ไดยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ 2511 ใชพระราชบัญญัติ 2542 แทน
เพือ่ ใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณ ไดกําหนด
ใหมี คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาลเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ เพื่อให
ความชวยเหลือดานการเงินสหกรณ ในปจจุบัน (1 มกราคม 2544)มีสหกรณทั้งสิ้นจํานวน 5,341
สหกรณ จํานวนสมาชิก 8,249,619 คน/ ครอบครัว แยกเปนสหกรณภาคการเกษตรจํานวน 3,401
สหกรณ จํานวนสมาชิก 5,135,385 คน/ครอบครัว สหกรณนอกภาคการเกษตรจํานวน 1,940
สหกรณ จํานวนสมาชิก 3,114,234 คน/ครอบครัว
สําหรับชุมนุมสหกรณซึ่งจัดตั้งเมื่อปลายป 2505 เกิดการรวมตัวเพื่อทําธุรกิจดานการ
เงินใหกบั สหกรณนั้น ตอมาเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เพื่อเปนการ
ขยายงานของชุมนุมสหกรณใหแพรหลายยิ่งขึ้น ไดกําหนดใหสหกรณตั้งแตสามสหกรณขึ้นไป ที่
ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการเพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคสหกรณที่เขารวมกัน ตอมา
6

ประมูน วิทยานนท, การสหกรณ (กรุงเทพ.สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย, 2517) หนา 86-87
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 กําหนดใหเพิ่มเติมจากสามสหกรณเปนหาสหกรณ และกําหนด
เพิ่มเติมใหสหกรณระดับภูมิภาคและระดับประเทศจะตองตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวย
ประโยชนแกบรรดาสหกรณในสวนภูมิภาค หรือ ทั้งประเทศ ที่เปนสหกรณประเภทเดียวกัน หรือ
ประกอบธุรกิจผลิต การคา อุตสาหกรรมหรือบริการอยางเดียวกัน ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงือ่ นไขที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด ปจจุบัน (1 มกราคม 2544) มีชุมนุม
สหกรณทั้งสิ้น 92 ชุมนุม จํานวนสมาชิก 3,860 สหกรณ แยกเปนชุมนุมสหกรณระดับชาติ 13
ชุมนุม สมาชิก 2,016 สหกรณ ชุมนุมสหกรณระดับภาค 3 ชุมนุม สมาชิก 33 สหกรณ ชุมนุม
สหกรณระดับจังหวัด 76 ชุมนุม สมาชิก 1,811 สหกรณ และชุมนุมสหกรณระดับอําเภอ 1 ชุมนุม
สมาชิก 9 สหกรณ
ข.ดานธุรกิจและการดําเนินงานของสหกรณ
สหกรณเปนองคการเศรษฐกิจรูปหนึ่ง จึงตองแขงขันองคการเศรษฐกิจรูปอื่นในทุกกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจ เชน การผลิต การตลาด การเงินและการธนาคาร ฯลฯ แตเนื่องจากสหกรณ
ดําเนินธุรกิจตามหลักประชาธิปไตย และมีความมุงหมายในการสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก
ทัง้ ในทางเศรษฐกิจและ สังคมบนพื้นฐานของการชวยตนเองและรวมมือชวยเหลือกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสํ าหรับกลุมบุคคลที่มีฐานะออนแอและดอยโอกาส เชน เกษตรกร รัฐบาลจึงใหการ
สนับสนุนและสงเสริมสหกรณ โดยมุงที่จะใหสหกรณ มีความเขมแข็งและมั่นคงในการอํานวย
บริการทางธุรกิจใหแกสมาชิกอยางกวางขวาง
ปจจุบันธุรกิจของสหกรณที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้
2540
1.รับฝากเงิน
2.ใหเงินกูยืม
3.จัดหาสินคามาจําหนาย
4.รวบรวมผลิตผล
5.ใหบริการและสงเสริม
รวม

98,095.74
194,419.45
15,444.66
9,049.57
252.31
317,261.73

2541

2542

2543

109,937.18
232,731.96
17,684.57
11,553.96
230.84
372,138.57

131,354.06
195,952.87
17,067.60
11,734.46
264.73
356,373.72

139,468.47
256,344.10
16,109.86
12,065.46
367.41
424,355.30

ที่มา : รายงานสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณทุกประเภท กรมตรวจบัญชี
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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จากการดํ าเนินงานที่ผานมา โดยการสนับสนุนและสงเสริมใจากรัฐบาลสหกรณ
ประสบความสําเร็จเนื่องจากนโยบายของรัฐสนับสนุนโดยมีโครงการตาง ๆ ดังนี้
1.โครงการตามพระราชดําริ
สถาบันพระมหากษัตริยมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ กระบวนนโยบายสงเสริม สหกรณนับ
ตั้งแตริเริ่มนโยบายและการกําหนดนโยบายผานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และกรมสง
เสริมสหกรณโดยตรง ดังจะเห็นไดจากกรมสงเสริมสหกรณมีโครงการตามพระราชดําริและพระ
ราชประสงคอยูในความรับผิดชอบถึง 34 โครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงศึกษาและหาวิธีแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ แนวทางการแกปญหาของพระองคทานจะดําเนินการเปน 3 ขั้น
ตอน คือ ในขัน้ แรกพระองคจะใหความชวยเหลือดานทรัพยสินใหเกษตรกรไดพอมีพอกินและพอ
อยู โดยในบางครั้งจะทรงพระกรุณาพระราชทานทรัพยสินสวนพระองคเพื่อชวยเหลือสวนหนึ่ง
ในขัน้ ทีส่ องจะทรงพยายามหาทางใหเกษตรกรเหลานั้นสามารถประกอบอาชีพได โดยใหรูจักชวย
เหลือตัวเองทรงพยายามจัดหาที่ดินที่รกรางวางเปลามาจัดสรรใหเกษตรกรผูยากไรไดเขาไปทํ า
ประโยชน ในลักษณะไมใหกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตใหสิทธิทํากินที่สามารถตกทอดไปถึงลูกหลาน
ได นอกจากการจัดที่ดินแลวยังทรงใหความชวยเหลือในดานเทคโนโลยีสมัยใหมและเงินทุน
จํ านวนหนึ่งเพื่อใหเกษตรกรเหลานั้นสามารถดํารงชีพอยูได ขั้นตอนสุดทายพระองคจะทรงสง
เสริมใหทุกคนรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหกรณ เพราะทรงเห็นวา วิธกี ารสหกรณนั้นเปนวิธีที่ดีที่สุดที่
จะชวยแกปญหาของประเทศไทย
กรมสงเสริมสหกรณไดรวมสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดย
ดําเนินการและรวมดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามโครงการพระราชดําริตาง ๆ ดังนี้
1.1 โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนา ไดแก
- ศูนยศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา
- ศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เพชรบุรี
- ศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.สกลนคร
- ศูนยศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส
- ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม
- ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี
1.2 โครงการจัดและพัฒนาที่ดิน ไดแก
- โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงคโปงกระทง จ.ราชบุรี
- โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงคดอนขุนหวย จ.เพชรบุรี
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- โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงคหุบกะพง จ.เพชรบุรี
- โครงการจั ด พั ฒ นาที่ ดิ น หมู  บ  า นสหกรณ ห  วยสั ต ว ใ หญ ป า เต็ ง -ป า ละอู
จ.ประจวบคีรีขันธ
- โครงการจัดที่ดินหมูบานสหกรณหวยมะนาวตามพระราชดําริ จ.เชียงใหม
- โครงการพัฒนาที่ดินในทองที่หมูบานทุงลุยลาย จ.ชัยภูมิ
- โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคหนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ
1.3 โครงการพระราชดําริอื่น ๆ
- พัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง จ.เชียงใหม
- หมูบ านสหกรณสันกําแพง จ.เชียงใหม
- เพือ่ ความมั่นคงพื้นที่ อ.ละพานทราย จ.บุรีรัมย
- พัฒนาพืน้ ที่ลุมแมนํ้าหวยบางทราย จ.มุกดาหาร
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช
- พัฒนาพื้นที่ลุมแมนํ้าปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
- ฝกอาชีพสตรีและเยาวชนสหกรณจ.สกลนคร
- พัฒนาพื้นที่ทาโปงแดง จ.แมฮองสอน
- พัฒนาพื้นที่ขุนบวม จ.แมฮองสอน
- พัฒนาพื้นที่หวยหินสิ่วและหวยทอน จ.หนองคาย
- ศูนยศิลปชีพบานโชคอํานวย จ.หนองคาย
- พัฒนาลุมนํ้าปาสัก จ.ลพบุรีและสระบุรี
- พัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าแมอาว จ.ลําพูน
- เมืองสหกรณอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.นครนายก กาฬสินธุและนาน
- เพือ่ ความมั่นคงลุมแมนํ้านาน จ. นาน
- หวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.กาญจนบุรี
- บานพุเย จ.กาญจนบุรี
- ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห จ.ศรีสะเกษ
- พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแกว ตามพระราชดําริ
- ทุงลิปะสะโง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ปตตานี
- พัฒนาพื้นที่ปาดงใหญ จ.อํานาจเจริญ
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2.โครงการส งเสริ มสหกรณในโรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดํ าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นวาการปลูกฝงหลักการ
สหกรณใหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียน จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมตํารวจเมื่อป 2534 ใหดําเนินกิจ
กรรมสหกรณในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและปลูกฝงอุดมการณ หลักการ และ
วิธกี ารสหกรณใหแกเด็กนักเรียน ครู ศิษยเกา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อใหมีกิจ
กรรมสหกรณภาคปฏิบัติจริง ซึ่งมีกิจกรรมการดานออมทรัพย สงเสริมการเกษตร สงเสริมสวัสดิ
การและการศึกษา และจัดทําโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน ไก ปลา เปนตน
ปจจุบนั มีกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน ตชด. จํานวน 178 โรงเรียน 2 ศูนยฝกอาชีพ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สปช. จํานวน 96 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 โรง
เรียน
3.โครงการหมูบานจุฬาภรณพัฒนาและหมูบานทับทิมสยาม
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดําริให
พัฒนาสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตของราษฎรตามแนวชายแดนที่ประสบปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมีฐานะยากจน ใหมีการจัดสรรที่ทํากินเปนของตนเอง ใหมีการ
พัฒนาอาชีพที่มีรายไดที่มั่นคง ไมบุกรุกทํ าลายปา แตใหอนุรักษฟนฟูสภาพปาใหคงสภาพ
สมบูรณควบคูกับการทําอาชีพการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณไดจดสรรงบประมาณในป 2543 จํานวน 3,517,700 บาท เพื่อสง
เสริมแนะนํา ชวยเหลือสหกรณใหการศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณระดับกลุม เผยแพรความรูและ
ประชาสัมพันธงานสหกรณ สงเสริมใหสหกรณรับสมาชิกเพิ่ม สงเสริมใหบริการสินเชื่อ สงเสริม
การระดมทุนในสหกรณ และสงเสริมในการดําเนินธุรกิจดานการตลาด มีพื้นที่ดําเนินการ คือหมู
บานจุฬาภรณพัฒนาอยูในพื้นที่อ.เบตง และอ.กาบัง จังหวัดยะลา หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 12
จังหวัดนราธิวาส และหมูบานทับทิมสยามอยูในอ.บอไร จังหวัดตราด อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร
อ.ขุขนั ธและอ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
4. โดยการสงเสริมดานการผลิต
4.1 โครงการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพผลิ ต ผลการเกษตรของสถาบั น
เกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธขาวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร
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มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสหกรณใหมีบทบาทในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุที่มี
คุณภาพ โดยการสนับสนุนเงินจายขาดเปนคากอสรางโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุแ ละ
อุปกรณทจี่ ําเปน เงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยสําหรับจัดซื้อเมล็ดพันธุหลักและเมล็ดพันธุขยาย
จัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ รวบรวมเมล็ดพันธุ จากสมาชิก นอกจากนี้ยังสนับสนุนคาใชจายใน
การฝกอบรม เงินชดเชยสวนตางของราคาจําหนายเมล็ดพันธุตากว
ํ่ าราคาทุน คาใชจายบริหารการ
ขายของสหกรณ รวมทั้งใหความชวยเหลือทางวิชาการแกเกษตรกรดวย ดําเนินการระหวางปงบ
ประมาณ 2538-2544 การดําเนินงานของโครงการถึง 30 มิถุนายน 2543 คัดเลือกสหกรณเขารวม
โครงการจํานวน 133 สหกรณ สมาชิก 9,517 คน พื้นที่เพาะปลูก 92,600 ไร ผลิตเมล็ดพันธ(พันธุ
จําหนาย) ไดทั้งสิ้น 63,968.60 ตัน กอสรางโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุเสร็จแลว 60 โรง
กําลังกอสราง 4 โรง และดําเนินการอบรมเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุแกสมาชิกจํานวน 9,500 คน
4.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการสงออกขาวหอมมะลิ
มีวัตถุประสงคเพื่อเกษตรกรสมาชิกผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีโดยการใชเมล็ดพันธุที่
ผานการรับรองมาตรฐานจากสวนราชการหรือโรงงานปรับปรุงสภาพของสหกรณ ภายใตการแนะ
นําของกรม วิชาการเกษตร จัดจําหนายขาวหอมมะลิตราสหกรณหรือตราที่กําหนดและสรางความ
รวมมือระบบไตรภาคีระหวางรัฐ เกษตรกรและเอกชน เปาหมายการผลิต จํานวน 621,650 ตัน
ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป ระหวางปงบประมาณ 2541-2545
จากการดําเนินการเปนผลใหสมาชิกมีความรูดานเทคนิคการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ
ดีและสามารถนําความรูไปปรับใชในการผลิตไดเปนอยางดี ทําใหผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรใน
โครงการสูงกวานอกโครงการ 173 กก. (ผลผลิตในโครงการเฉลี่ยไรละ 483 กก. นอกโครงการ
เฉลีย่ 310 กก.) มีผลกระทบที่ดีตอสหกรณโดยเฉพาะดานการพัฒนาคุณภาพขาวหอมมะลิ การรวบ
รวมผลผลิต และความ รวมมือระหวาง สหกรณ รัฐ กษตรกร และเอกชน
4.3 โครงการสนับสนุนใหสมาชิกสหกรณใชปุยพืชสดเพื่อรักษาและปรับปรุง
คุณภาพดิน
กรมฯ ไดสงเสริมใหสมาชิกสหกรณลดการใชปุยเคมีในการผลิตทางการเกษตร
โดยใช ปุย พืชสดเพื่อเปนการรักษาและปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ และความสมบูรณ
ของดิน ซึ่งจะสงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น รวมทั้งทําใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษา
สภาพแวดลอม โดยสนับสนุนเงินจายขาดเปนคาเมล็ดพันธุถั่วเขียวเพื่อทําปุยพืชสดแกสหกรณ
และยังสนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรมวิธีการทําปุยในนาขาว และใหความชวยเหลือทางวิชา
การแกเกษตรกรอีกดวย โครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป ระหวางปงบประมาณ 2543-2547 มี
เปาหมายทําปุยพืชสดในนาขาว 300,000 ไร และดําเนินการซํ้าในพื้นที่เดิมเปนเวลา 5 ป ดําเนิน
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การในพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ 7 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ยโสธร บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
มหาสารคาม และรอยเอ็ด
4.4 โครงการสงเสริมการผลิตพืชอนามัย ปลอดภัยสารพิษ
เพิ่มวัตถุประสงคเพือ่ จัดหาปจจัยการผลิตไดแก วัสดุอุปกรณ โรงเรือน มุงตาขาย และ
เงินทุนเปนคาใชจายในการดําเนินงาน สหกรณจะเปนผูบริการเงินอุดหนุนเอง โดยใหสมาชิกกูไป
ลงทุนผลิตผักในโรงเรือน มุงตาขาย โดยสมาชิกตองสงชํ าระคืนแกสหกรณตามเงื่อนไขและ
สหกรณจะนําไปเปนทุนขยายงานตามโครงการตอไป โครงการนี้กรมวิชาการเกษตรเปนผูถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต มีภาคเอกชน เขารวมดานการตลาดวางแผนการผลิตรวมกับสหกรณรวมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตดวย ดําเนินการในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อางทอง บุรีรัมย และ
สงขลา รวม 9 สหกรณ ผลการดําเนินการผลิตในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2543
(ตุลาคม 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 โครงการจัดตั้งตลาดกลางผลิตผลการเกษตรประจําตําบลของสหกรณ
เพื่อใหสมาชิกมีแหลงกลางในการซื้อขายผลิตผลการเกษตรที่แนนอนไมถูกเอาเปรียบ
ในเรือ่ งราคา และการชั่ง ตวง วัด ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากขายผลิตผลการเกษตรไดราคาสูง
ขึน้ และการที่ตลาดกระจายอยูในแหลงผลิตทั่วประเทศ ยอมเปนผลใหเกิดเสถียรภาพของราคาผลิต
ผลการเกษตร อันจะเปนผลดีแกเกษตรกรทั่วไป สามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการ
แทรกแซงเพื่อแกปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ตั้งแตเริ่มโครงการป 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 และซื้อขายผานตลาดกลางจํานวน 2,751,100,474 ตัน มูลคา 6,792,065,879.54 บาท
5.2 โครงการจําหนายขาวสารของสหกรณ ใหบริษัทแอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด
ดําเนินการเพื่อเปนการระบายขาวสารของสหกรณทําใหสหกรณมีตลาดขาวสารที่แน
นอนและตอเนื่อง สมาชิกสหกรณและเกษตรกรทัว่ ไปมีแหลงจําหนายขาวเปลือกเพิ่มขึ้น และอีก
ทางหนึ่งชวยใหผูบริโภคไดบริโภคขาวสารคุณภาพดี ปลอดภัยสารพิษ และราคายุติธรรม โดย
สหกรณดําเนินการผลิตขาวสารที่มีคุณภาพและบรรจุที่ไดมาตรฐาน ปจจุบันมีสหกรณเขารวม
โครงการ 10 สหกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543 สหกรณสงมอบขาวสารใหกับบริษัทแอมเวย
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 5,518.13 ตัน เปนขาวขาว 3,821.86 ตัน ขาวกลอง 1,696.26 ตัน
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5.3. ศูนยจําหนายสินคาสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ ไดสงเสริมทางการตลาด โดยจัดตั้งศูนยสินคาสหกรณขึ้น ณ
อาคารกรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กรุงเทพฯ ภายในศูนยฯ มีสวนการแสดงสินคาสหกรณและ
สวนขอมูลการตลาดสินคาสหกรณ เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหกวางขวางขึ้น เปนการประชา
สัมพันธสินคาสหกรณ ใหมีการเจรจาซื้อขายทางธุรกิจระหวางผูผลิตกับผูมีความตองการสินคาโดย
ตรง และกําลังขยายศูนยจําหนายสินคาไปยังศูนยภูมิภาคทั่วประเทศ
5.4 สินคามาตรฐานสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายสงเสริมสินคาสหกรณ กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ
ใหมีการผลิตที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาสหกรณ จึงได
กําหนดมาตรฐาน สินคาสหกรณขึ้นภายใตชื่อ “สินคามาตรฐานสหกรณ” หรือ “สมส.” โดยมีคณะ
กรรมการที่แตงตั้งขึ้นทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของสินคา สินคาที่จะไดรับการรับรองตองมีคุณ
ภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งจะทําให
1. สหกรณที่ผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและตรงกับความตองการของผูบริโภค
2. ผูบ ริโภคเกิดความเชื่อถือในสินคาของสหกรณเพิ่มขึ้น
3. สินคามาตรฐานสหกรณไดรับความสนใจและมียอดจําหนายสูงขึ้น
5.5 โครงการแสดงสินคาและสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑสหกรณในตางประเทศ
กรมสงเสริมสหกรณ มีนโยบายในการประชาสัมพันธสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักกัน
อยางกวางขวางและตอเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ การเผยแพรสินคา
สหกรณในตลาดตางประเทศนั้น ไดรับความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศ จัดแสดงสินคา
ในสถานเอกอัครราชฑูต สถานกงสุลใหญของประเทศไทยในประเทศนิวซีแลนด ฟลิปปนส สาธารณรัฐเชค สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก จีน โปแลนด บังคลาเทศ ชิลี ญี่ปุน และรัสเซีย สําหรับสินคาที่
เลือกไปเผยแพรมีผลิตภัณฑจากทองเหลือง กก หญาแฝก กระดาษสา ปานศรนารายณ ยานลิเภา
และผาทอตาง ๆ เปนตน
ในป 2543 กรมสงเสริมสหกรณนําคณะผูแทนสหกรณ เดินทางไปแสดงสินคาและ
เจรจาการคากับประเทศในแถบเอเชียและยุโรป และรวมจัดแสดงสินคาสหกรณในงานสงเสริมการ
สงออกซึ่งจัดโดยสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหสหกรณมีโอกาสพบปะเจรจาการคาและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับผูซื้อในตางประเทศ อันเปนการเชื่อมโยงธุรกิจและเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางสหกรณในตางประเทศ ตลอดจนเปนการแสวงหาชองทางการตลาดใหม ๆ
จากการดํ าเนินการสหกรณและผูเกี่ยวของไดรับประสบการณจากการเจรจาการคา
ตลอดจนไดขอคิดเห็นตางๆ จากผูซื้อหรือผูบริโภคในตางประเทศเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
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ตลาดสินคาของสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มชองทางการตลาดตางประเทศ และสหกรณ
พัฒนาสินคาไดคุณภาพและมาตรฐานที่ตางประเทศตองการ
ค.การสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานที่ใหความสําคัญกับงานดานพัฒนาสังคมทองถิ่น
ชนบทมาโดยตลอดและเห็นวาการจะพัฒนาสหกรณซึ่งปนสถาบันของเกษตรกรใหเจริญกาวหนา
นัน้ ตองพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบกับในปจจุบันสตรี
เปนผูรับภาระชวยพอบานในการประกอบอาชีพ และยังเปนผูดูแลรับผิดชอบความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัวอีกดวย
กรมสงเสริมสหกรณจึงสนับสนุนใหความชวยเหลือกลุมสตรีสหกรณในหลาย ๆ ดาน
เชน ในเรือ่ งงบประมาณ การใหการศึกษาอบรม การจัดเจาหนาที่ในการสงเสริมแนะนํา สนับสนุน
ดานอุปกรณและวัสดุในการสรางอาชีพเสริมรายได ณ กันยายน 2543 มีจํานวนกลุมสตรี 4,726
กลุม สมาชิก 187,623 คน
กิจกรรมในการสงเสริมกลุมสตรีที่กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการอยู สามารถแยก
เปน 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมในการฝกอบรมและใหความรู ไดแก การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ในสิง่ จําเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ อาทิ ฝกอบ
รมการบันทึกรายรับ-จายในครัวเรือน การสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐานของครอบครัว
การประกอบอาหารและการเก็บรักษา ตลอดจนความรูทางการสหกรณ การรวมกลุมออมทรัพย
การรวมกลุมทําธุรกิจขนาดยอม เปนตน กิจกรรมดานนี้มุงเนนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนในชนบท
2. กิจกรรมในการเสริมอาชีพ ไดแก การฝกอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตงาน
หัตถกรรมพื้นบานเชน จักสาน ทอผา การตัดเย็นเสื้อผา การทําดอกไมประดิษฐ ตลอดจนการแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตร เปนตน กิจกรรมในดานนี้ มุงเนนใหเกิดการประกอบอาชีพเพิ่มรายได
ของครอบครัวตลอดจนใชประโยชนจากวัสดุในทองถิ่นที่มีอยู
ง.ดานการพัฒนาบุคลากรสหกรณ
สวนหนึ่งของนโยบายกรมสงเสริมสหกรณดานบริหารบุคคลคือ ปรับปรุงการพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณ
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ภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและธุรกิจรวมทั้งดานการ
ตลาด โดยปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนหลังฝกอบรมและจัด
จางทีป่ รึกษาศึกษาและบริหารจัดการวางระบบบัญชี และการเงินของสหกรณที่ไดรับการคัดเลือก
จัดชัน้ คุณภาพและฝกอบรม ระบบการจัดการองคกรและธุรกิจใหแกสหกรณ ซึ่งกองฝกอบรมเปน
หนวยงานหลักในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพคนในสหกรณใหมีความรูความสามารถใน
การจัดการองคกรและการดําเนินธุรกิจสหกรณ จึงไดจัดทําโครงการสัมมนา/ฝกอบรมขาราชการ
บุคลากรของสหกรณและประชาชนทั่วไปตามแผนและผลงานประจําป 2543 - 2544 ดังนี้

กลุมเปาหมาย
1.สมาชิกสหกรณ
2.กรรมการดําเนินการ
3.ประธานและเลขานุการ
4. พนักงานสหกรณ
5. ขาราชการ
6.สตรีสหกรณ
รวม

2543
(คน)
12,097
3,943
2,645
3,473
1,227
23,385

2544
(คน)
7,270
3,240
2,795
5,500
18,805

รวม
(คน)
12,097
11,213
2,645
6,713
4,022
5,500
42,190

3.3 วิสยั ทัศนขบวนการสหกรณไทย ในมุมมองของกรมสงเสริมสหกรณ
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในเชิงโครงสรางและบริบท (Structural &
Contextual Changes) ทัง้ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหองคกรตาง
ๆ ในภาครัฐตองเรงปรับกระบวนการทํางานอยางขนานใหญ โดยการทบทวนบทบาทอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายกําหนด แลวเรงระดมความคิดกําหนดเปนวิสัยทัศน (Vision)ขององคกรจากผู
บริหารระดับสูง กําหนดภารกิจ(Mission) และเรงระดมความคิดและประสบการณจากนักวิชาการ
และผูปฏิบตั เิ ปนกลยุทธตางๆ เพื่อสนองตอบภารกิจนั้น
ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณ ไดมีความพยายามที่จะกําหนดแผนทิศทางการสง
เสริมสหกรณแกขบวนการสหกรณขึ้น ซึ่งใน ป 2535 กรมสงเสริมสหกรณไดรวมกับสถาบันที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพราชการ จัดทําแผนทิศทางกรมสงเสริมสหกรณในทศวรรษหนาขึ้น
(พ.ศ.2537-พ.ศ.2546) เพือ่ กําหนดภารกิจหลัก นโยบาย แผนกลยุทธและแผนกิจกรรม ใหสอด
คลองไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และใหสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาการเกษตรตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพการณที่คาดการณไวในระยะ 10 ป เพื่อนําไป
ปฏิบตั ใิ หบรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ในแผนทิศทางฯ ดังกลาวไมไดระบุ
ถึงวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณ และวิสัยทัศนของขบวนการสหกรณไว แตมุงไปที่ภารกิจ
(Mission)ในการสงเสริม สนับสนุนขบวน การสหกรณ โดยกําหนดภารกิจหลักไวชัดเจนวา “จะสง
เสริมพัฒนาใหสมาชิกสหกรณและประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคง ชวยตนเองไดและมีคุณ
ภาพชีวติ ทีด่ ีขึ้น สงผลใหประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยโดยวิธีสหกรณ”
หลังจากใชแผนทิศทางฯดังกลาวไปไดประมาณ 4 ป กระแสความตองการกําหนดวิสัย
ทัศนในสวนราชการตางๆ ทวีความสําคัญขึ้นโดยลําดับ ดังนั้นในป 2540 กรมสงเสริมสหกรณ
ภายใตการนําของ อธิบดี พีรรัตน อังกุระรัต อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ในสมัยนั้น จึงไดจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการกําหนดวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณขึ้น โดยไดรับความรวม
มือทางดานวิชาการจากคณาจารยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร มารวมแสดงความคิดเห็นกับผู
บริหารระดับสูงของกรม แตเปนที่นาเสียดายวา มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับอธิบดีของกรม
ความคิดในเรื่องการกําหนดวิสัยทัศนการสงเสริมสหกรณ จึงสดุดหยุดลง
ตอมาในป 2541 อธิบดีบุญมี จันทรวงศ ขึ้นดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
ไดกําหนดนโยบายเพื่อนําสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสถานะการณปจจุบันใน
ชวงเวลานั้น ออกเปน 3 ดาน คือ ดานการปฏิบัติงาน ดานเงินทุน และดานบริหารงานบุคคล โดยที่
แตละดานนั้นมีความสัมพันธสอดคลองกัน และมุงประสานสงเสริมสนับสนุนใหสหกรณมีการ
พัฒนาที่ฉับไว สามารถรองรับความตองการในดานตางๆของมวลสมาชิกไดอยางแทจริง ซึ่ง
นโยบายดังกลาวนี้เมื่อวิเคราะหลงไปแลวก็คือภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) นั่นเอง ซึง่ ไดกลาวไว
แลวในขอ 3.2.1
ตอมาในป 2542 นางวรรณี รัตนวราหะ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณไดเสนอแนว
คิดและกระบวนทัศนในการปรับโครงสรางของกรมสงเสริมสหกรณ ไววา “…ปรากฏการที่เกิด
ขึน้ ระหวางประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตปลายป 2540 จนถึงชวงภาวะการฟนตัว
ในกลางป 2542 เปนตน
มานัน้ สงผลใหมิติตางๆที่ไดรับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจซึ่งรวมถึง สังคม การ
เมือง การปกครอง สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ เพื่อปรับกลไก
และโครงสรางใหเขากันไดกับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหมที่กําลังเกิดขึ้น ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยไมเคยประสบมากอน เปนระบบที่เรียกกันโดยทั่วไปวา ระบบเศรษฐกิจใหม (New
Economy) เปนระบบเศรษฐกิจที่มีความสลับซับซอน ตองการความรวดเร็ว เนนผลสัมฤทธิ์เชิง
คุ ณ ภาพมากว า ปริ ม าณ ใหค วามสํ าคัญกับศัก ยภาพของคนควบคู ไปกั บ การใช เทคโนโลยี
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูรวมของประชาชนทุกระดับ ลดความแตกตางในลักษณะการทํางาน
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ระหวางภาครัฐและเอกชน เพิ่มบทบาทใหภาคประชาชนไดมีสวนในการกําหนดทิศทางเสนอแนะ
และตรวจสอบกลไกตางๆ ของสังคมอยางกวางขวางชึ้น….”
ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณ ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสราง โดยผูบริหารระดับ
สูงของกรมไดมองเห็นความจําเปนที่กรมสงเสริมสหกรณตองปรับบทบาทและภารกิจที่เคยปฏิบัติ
มาชานาน ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การดําเนินธุรกิจของสหกรณหลายแหง
ไดพัฒนาขึ้นเปนอยางมากตามกระแสของเทคโนโลยีและการแขงขันทางการคาเสรี กรมสงเสริม
สหกรณตองทบทวนบทบาทและภารกิจของตนเองที่จะเขาไปสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณเหลานี้ โดยการวางตําแหนงทางกลยุทธการสงเสริมสหกรณเสียใหม จากผูให
และกํากับ เปนผูสงเสริมและสนับสนุนอยางแทจริง ซึ่งเปนการสงเสริมและสนับสนุนดวยความ
ทันสมัย คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนนผลสัมฤิทธิ์เชิงคุณภาพมากกวา
ปริมาณ รวมทั้งเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคกรทองถิ่นซึ่งรวมทั้ง
สหกรณและสถาบันเกษตรกรโดยคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกขององคกรอยางแทจริง ดังนั้น จึง
กําหนดวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณไววา
“เปนองคกรนําในการสงเสริมและพัฒนาระบบการสหกรณอยางมีเอกภาพ เพื่อให
สหกรณ เปนองคกรหลักทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีบทบาทสํ าคัญในการยกระดับรายไดและ
พัฒนาคุณภาชีวิต”
และไดกําหนดภารกิจหลักเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศนดังกลาววา สงเสริมและพัฒนา
ใหสมาชิกสหกรณและประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มั่นคง ชวยตนเองได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยดวยวิธี การสหกรณโดย
(1) สรางเสริมใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณมากยิ่งขึ้น เพื่อให
เกิดการยอมรับและเปนแนวรวมสนับสนุนงานสหกรณ
(2) ทําใหสหกรณสามารถแขงขันไดในตลาด
(3) ทําใหสหกรณเปนฐานพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยของ
ประเทศ
(4) ใหมีการรวมพลังความรวมมือกันระหวางรัฐ สหกรณ และภาคเอกชน เพื่อ
สนับสนุนกิจการ สหกรณ
(5) พัฒนาระบบและวิธีการสงเสริมสหกรณใหมีการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของทุกฝาย ทุกระดับ ใหมากขึ้น
ในปถัดมา 2543 ดร.ชูวิทย มิตรชอบ นักวิชาการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ไดนํา
เสนอรางวิสัยทัศนของกรมสงเสริมสหกรณ โดยพยายามชี้ใหเห็นอยางเปนระบบเชื่อมโยงจาก

29

นโยบายรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ :
โอกาส อุปสรรคที่มีตอขบวนการสหกรณ

วรรณะ เสนทองและคณะ

อํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณสูวิสัยทัศนและภารกิจของกรม โดยกําหนดประเด็นของการ
นําไปพิจารณาไว ดังนี้
อํานาจหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2532 กําหนดให
กรมสงเสริม สหกรณ มีอานาจหน
ํ
าที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะ
สวนทีเ่ กีย่ วของกับนิคมสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) สงเสริมและเผยแพรการสหกรณ
(3) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดที่กฏหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ หรือตาม
ที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจกรมสงเสริมสหกรณ
(1) จัดตั้งและสงเสริมสหกรณ
(2) บริการฝกอบรมและประชาสัมพันธงานสหกรณ
(3) สนับสนุนการผลิต การตลาด และเงินทุนใหแกสหกรณและสมาชิก
วิสัยทัศนกรมสงเสริมสหกรณ
“เปนองค กรนํ าในการสงเสริม และพัฒนาระบบสหกรณอย างมี เ อกภาพ เพื่อให
สหกรณเปนองคกรหลักทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีบทบาทในการยกระดับรายไดและพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต”
นอกจากนี้ยังไดกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในขบวน
การ สหกรณ ป 2544-2552 โดยกําหนดวิสัยทัศนไววา
“พัฒนาทรัพยากรมนุษยในขบวนการสหกรณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศใหดียิ่งขึ้นและยั่งยืน”
และเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวขางตน พันธกิจ (Mission) 5 ประการไดถูก
กําหนดขึ้น ดังนี้
(1) พัฒนาขีดความสามารถขององคกรในขบวนการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อยางตอเนือ่ งและเปนสถาบันหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดย
เนนการออมของครัวเรือน เพื่อเปนฐานทางเศรษฐกิจและความเปนเอกภาพทางสังคมของชุมชนที่
ยัง่ ยืนที่แทจริง
(2) เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ
คุณธรรม และ มีคณ
ุ คา มีความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการสรางสรรคและพัฒนางาน
สหกรณ
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(3) พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและจัดการธุรกิจของสหกรณอยางเปนระบบ ตอ
เนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณที่กําลังเปลี่ยนแปลง
(4) สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกสมาชิกและบุคคลในครัวเรือน เพื่อสรางโอกาสทาง
สังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการผสมผสานระหวางภูมิปญญาทองถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหมบนพืน้ ฐานของการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน
(5) ปรับเปลี่ยนและปลูกฝงแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ถูกตองอยางเปน
ระบบ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ในงานวิจัยป 2543 ของอธิบดีบุญมี จันทรวงค อธิบดีกรมสงเสริม สหกรณ
ไดกาหนดวิ
ํ
สัยทัศนในสหกรณภาคการเกษตรไววา
“สหกรณในภาคการเกษตรเปนองคกรที่เขมแข็งในการดําเนินธุรกิจการเกษตร ที่มีคุณ
ภาพ โปรงใส พึ่งตนเองได และเปนอิสระ โดยการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน การเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวางสหกรณบนหลักการพหุภาคี ใหการสนับสนุนทรัพยากรการผลิต เปนศูนยกลางการ
ถายทอดขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี และสรางอํานาจการตอรองทางการตลาดแกสมาชิก เพื่อมุง
ใหครอบครัวและชุมชนของสมาชิกอยูดีมีความสุข ”
และเพือ่ ใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงกําหนดภารกิจหลัก (Mission) ไว 4 ประการ ดังนี้
ภารกิจหลักของสหกรณในภาคการเกษตร
(1) สงเสริมใหเกษตรกรเขาเปนสมาชิกสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรก
ลางของเกษตรกรอยางแทจริง ซึ่งการเขาเปนสมาชิกสหกรณตองอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ
(2) สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินกิจการของสหกรณในทุกขั้น
ตอน ใหสมาชิก แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ มีความเทาเทียมกัน สรางการเรียนรูอยางเปนระบบ
และตอเนื่องใหแกสมาชิก
(3) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณใหเปนองคกรที่ดําเนินธุรกิจ
ของสมาชิกใหสามารถที่จะแขงขันไดในระบบการคาเสรี ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
และสรางพลังในการตอรองทางการตลาดใหแกสมาชิกในรูปของเครือขายการคา
(4) พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดในกิจการที่สมาชิกดําเนินการ
อยูใ หมคี ณ
ุ ภาพ โดยใหความรูเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนทรัพยากรการผลิต และเผยแพรขอ
มูลขาวสาร สารสนเทศ ดานเงินทุน การผลิตและการตลาดใหแกสมาชิก พรอมๆกับการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนของสหกรณเองนั้น ก็ไดมีความพยายามที่จะกําหนด
วิสยั ทัศนของตนขึ้น โดยหัวขบวนของ สหกรณแตละประเภท เชน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดกาหนดวิ
ํ
สัยทัศนของสหกรณออมทรัพยไววา
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“ องคการธุรกิจของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิกที่มุงเนนการสงเสริมการออม การ
ใหเงินกูแ ละจัดสวัสดิการตางๆแกสมาชิก โดยยึดมั่นอยูบนอุดมการณ หลักและวิธีการสหกรณเพื่อ
การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิก ตลอดจนจรรโลงขบวนการ สหกรณออมทรัพยใหมีบท
บาทในการสนับสนุนนโยบาย ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติอยางยั่งยืน ”
ในทัศนของผูเขียนเห็นวาการกํ าหนดวิสัยทัศนของกระบวนการสหกรณไทย ใน
ปจจุบนั นีย้ งั ไมมที านใดอาจหาญกําหนดขึ้น เปนเพียงเลียบๆ เคียงๆ กําหนดวิสัยทัศนขององคกร
วิสยั ทัศนของหนวยงาน วิสยั ทัศนในแตละมิติ แตวสิ ัยทัศนของขบวนการยังไมมี จึงถึงเวลาแลว
หรือยังที่กรมสงเสริมสหกรณจะไดจัดเวทีของการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับคนในขบวนการ
สหกรณ คนในสถาบันการศึกษา คนในสวนงานราชการสงเสริมสหกรณและคนในภาคเอกชนที่
เกีย่ วของกับสหกรณ มารวมกันกําหนดวิสัยทัศนของขบวนการ สหกรณไทยขึ้น ใหมีทิศทางที่ชัด
เจนวาเราจะมุงไปสูเปาหมายใดในอนาคตอันใกลนี้

3.4 นโยบายของรัฐที่พึงประสงคในการพัฒนาขบวนการสหกรณ
แนวคิดในภาพรวมสําหรับบทบาทของรัฐในการพัฒนาสหกรณแมจะมีทั้งในสวนที่
สนับสนุนและคัดคานก็ตาม แตจากสภาพของประะเทศไทยซึ่งอาชีพเกษตรกรรมยังเปนอาชีพ
สําคัญของประเทศและสมาชิกของสหกรณในภาคการเกษตร ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
สาขาอาชีพอื่น ยังเปนสมาชิกสวนใหญของระบบสหกรณ จึงยังคงมีความจําเปนที่รัฐจะตองเขามา
มีบทบาทกําหนดนโยบายการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ แตขอบเขตในการกําหนดนโยบายจะ
แตกตางกันไปในความจํ าเปนและลักษณะการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณ นโยบายของรัฐที่พึง
ประสงคเพื่อสนับสนุนใหขบวนการสหกรณบรรลุความสําเร็จในการใหบริการสมาชิกแยกไดดังนี้
3.4.1 สถาบันเกษตรกรมีความเปนเอกภาพ
ในปจจุบันรัฐไดสนับสนุนใหราษฎรรวมกลุมทั้งในรูปของสหกรณและองคกรอิสระ
ตาง ๆ เพือ่ แกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ ประชาชนสวนใหญของประเทศเกิดปญหาและความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ
สภาพการณดังกลาวทํ าใหเกิดกลุมราษฎรที่หลากหลาย จึงควรกํ าหนดนโยบายที่เอื้อตอการ
ประสานงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ประกอบดวย
(1) การประสานงานในระดับนโยบายและแนวทางปฏิบัติระหวางหนวยงานที่เกี่ยว
ของ
(2) การประสานงานระหวางสหกรณกับสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ ในแนวทางและวิธี
ปฏิบัติเพื่อจัดทํากิจกรรมสนองความตองการของสมาชิก
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3.4.2 ขบวนการสหกรณสามารถชวยตนเองและดําเนินงานไดอยางอิสระ
ขบวนการสหกรณควรปราศจากการครอบงําของระบบการเมืองทั้งทางตรงและทาง
ออม นโยบายของรัฐควรกําหนดในลักษณะที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถของขบวนการสหกรณทํา
ใหสหกรณสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ โดยลดขอกําหนดดานกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับ
ของทางราชการที่เขาไปสอดแทรกในการดําเนินงานของสหกรณ สนับสนุนใหขบวนการสหกรณ
อยูในลักษณะที่ชวยตนเองได และสามารถแกไขความเดือดรอนของมวลสมาชิกอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยสามารถลดขนาดของหนวยราชการที่สงเสริมลงตามลําดับ
3.4.3 ขบวนการสหกรณมีความเขมแข็ง
โครงสร างของขบวนการสหกรณมีการจัดและปรับโครงสรางที่เหมาะสมตอการ
ดําเนินกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของในสวนนี้ไดแก การจัดตั้ง
และสงเสริมการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ การสงเสริมดานการศึกษา การฝกอบรมและ
สาระสนเทศ ตลอดจนดานเงินทุน อุปกรณการตลาด และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากสหกรณ
ในภาคการเกษตรเปนสหกรณซึ่งมีสมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจออนแอ รัฐจําเปนตองเขามามีบท
บาทชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเงินทุนและปจจัยพื้นฐานทางการผลิตและการตลาด เพื่อ
ใหสหกรณมีความเขมแข็งและสามารถยืนหยัดตอผลกระทบของการแขงขันในเวทีธุรกิจโลก แต
การชวยเหลือดังกลาวโดยเฉพาะดานเงินทุน จะตองมีระบบที่ทําใหเกิดผลประโยชนแกสหกรณ
อยางแทจริง และการเพิ่มพูนของเงินทุนควรจัดใหอยูในรูปของกองทุนซึ่งสามารถขยายขอบเขต
ความชวยเหลือออกไปตามความตองการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
3.4.4 ขบวนการสหกรณมีสถาบันการเงินของตนเอง
เพือ่ เปนแหลงสะสมเงินทุนของสหกรณทุกประเภท ใชสถาบันการเงินของสหกรณดัง
กลาวเปนกลไกในการปรับระบบการเงินของสหกรณ และเพิม่ สภาพคลองทางการเงินใหแกขบวน
การสหกรณโดยสวนรวม
3.4.5 ขบวนการสหกรณมีบทบาทในการพัฒนาดานสังคม วัฒนธรรม การศึกษา การ
มีสวนรวมทางการเมืองควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เนนการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณและเพิ่มบทบาทของสหกรณในการพัฒนาชุม
ชนทั้งในชนบทและเมือง ปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการมีสวนรวมในสังคม อิสรภาพ เสรีภาพ
ความเปนธรรมในสังคม และสิทธิมนุษยชนใหเปนวิถีชีวิตของประชาชน สหกรณมีบทบาทเขาไป
ในระบบการศึกษาเพื่อทําหนาที่เปนโรงเรียนสอนประชาธิปไตย เลือกตั้งผูแทนที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
และพัฒนาคนใหเปนคนดีในสังคมประชาธิปไตย ในสวนของการพัฒนาดานเศรษฐกิจควร
ประยุกตจากทฤษฎีใหมหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวดวย
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3.4.6 ขบวนการสหกรณมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนนใหสหกรณตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอชีวิตและความ
เปนอยูของมนุษย รวมทั้งการใช การอนุรักษ และการพัฒนาทรัพยากรอยางถูกตองและยั่งยืน
ตลอดจนพิษภัยของมลภาวะที่เกิดจากการสลายหรือการใชทรัพยากรที่ไมถูกตอง จากความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากพิษภัยของมลภาวะดังกลาว
สหกรณควรเพิ่มบทบาทในการใชทรัพยากรเชิงอนุรักษและพัฒนาเพื่อความอุดม
สมบูรณและไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอมและไมกอใหเกิดมลพิษหรือระบบนิเวศวิทยาเสียหาย

3.5 ขอเสนอโครงการวิจัยที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
ขบวนการสหกรณไทย
3.5.1 ปจจัยแวดลอมสําคัญในการสงเสริมขบวนการสหกรณใหชวยเหลือตนเองได
ปรัชญาสหกรณ
ความสําคัญของปญหา
ปรัชญาสํ าคัญของสหกรณคือการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือกันและกันนั้น
เปน พื้นฐานสําคัญในการพัฒนากลุมคนที่มีพื้นฐาน ความรูตํ่า การประกอบอาชีพที่พอมีพอกิน
ฐานะทางการเงินยากจน จึงหามารวมกลุมกันเปนรูปสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูใหสูงขึ้น
ปญหาอันเกิดจากการชวยเหลือตนเองของสมาชิกไมได สงผลตอสถาบันสหกรณใน
ดานตาง ๆ เชน เรื่องเงินทุน ปจจัยทางดานการตลาด การขยายฐานทางธุรกิจ การสงเสริมทางวิชา
การ การบริหารจัดการภายในสหกรณและในที่สุดทําใหขบวนการและองคกรสหกรณออนแอตาม
ไปดวย จนกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปจจัยแวดลอมสําคัญตาง ๆ ที่เปนตัวกระตุนใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมการ
ชวยเหลือตนเองได
2. เพื่อศึกษาและสรางมาตรฐานในการกําหนดระดับการชวยเหลือตนเองแตละกลุม
ของสมาชิก และของสหกรณทุกประเภท
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3. เพื่อศึกษาถึงผลทางธุรกิจของสหกรณจากการที่สมาชิกสหกรณสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ในระดับตาง ๆ

ขอบเขตของการศึกษา
1. ตัวแปรเหตุ – กําหนดใหปจจัยแวดลอมรวบตัวสมาชิก เชน ขนบธรรมเนียม ความ
เชือ่ ถือ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่สงผลใหเกิดการชวยเหลือตนเองได ตามปรัชญาสหกรณ
2. ตัวแปรผล – ลักษณะการพึ่งตนเองและระดับการพึ่งตนเองของสมาชิกในสหกรณ
แตละขนาและแตละประเภท

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงปจจัยแวดลอมสําคัญของแตละพื้นที่ในการสนับสนุนใหเกิดการพึ่ง
พาตนเองของสมาชิก
2. เพื่อทราบถึงตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานเที่ยงตรงในการวัดระดัยการชวยเหลือตนเอง
ของสมาชิกซึ่งสามารถใชไดเปนสากล
3. เพือ่ ทราบผลทางธุรกิจขององคกรที่สมาชิกสามารถรูจักชวยเหลือตนเองไดในพื้นที่
ทีแ่ ตกตางกันและประเภทของสหกรณที่แตกตางกัน

ระเบียบวิธีการศึกษา
แหลงขอมูล : ใชกลุมตัวอยางที่เปนสหกรณ 6 ประเภท จัดแบงขนาดของสหกรณ
และเก็บขอมูลทั้งจากผลการดําเนินงานและปจจัยแวดลอมตาง ๆ
ประชาการศึกษา : ใชวดั ระดับการชวยเหลือตนเองจากสมาชิกและกรรมการสหกรณ
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 นโยบายของรัฐที่เหมาะสมตอการพัฒนาขบวนการสูงสุดของสหกรณกรณีศึกษา
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับชาติ
ความสําคัญของปญหา
เนื่องจากการสนับสนุนของรัฐยังไมสามารถสะทอนถึงความเพียงพอในการเขาชวย
เหลือ สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของขบวนการสูงสุดของสหกรณ อันไดแก สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับชาติ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียน
ชุมนุมสหกรณโคนม ชุมนุมสหกรณประมง ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยาง ฯลฯ
สําหรับบทบาทของขบวนการระดับสูงสุดของสหกรณที่กลาวถึงขางตน สวนใหญมี
ภาพผูกพันตอองคกร เชน มีคา ใชจายสูง มีปญหาการบริหารจัดการภายใน การบริการสมาชิกไมทั่ว
ถึง และขาดความชัดเจนในการชวยเหลือสหกรณสมาชิก
ดังนั้นเพื่อใหขบวนการสูงสุดของสหกรณชวยเหลือบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิ
ภาพก็ควรมีการสนับสนุนจากรัฐในบางเรื่องบางปจจัยที่เหมาะสม เพื่อใหองคกรระดับสูงสามารถ
บริหารจัดการภายในไดอยางเกิดประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาการใชนโยบายของรัฐที่ถูกตองตอขบวนการในการพัฒนาขบวน
การสูงสุดทางสหกรณ
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยการบริหารจัดการที่เกิดจากการสนับสนุนจากรัฐ ขององคกรสูงสุด
ของ สหกรณ
3. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานขององคกรสูงสุดของสหกรณตอการบริการสมาชิกวา
เกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรปญหาไวดังนี้
1. การใชนโยบายของรัฐตอการพัฒนาองคกรสูงสุดทางสหกรณ
2. การบริหารจัดการขององคกรสูงสุดของสหกรณตอการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ จาก
รัฐ
3. การดําเนินงานขององคกรสูงสุดของสหกรณตอการบริการสมาชิก
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ ทราบถึงการใชนโยบายรัฐในการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ตอองคกรสูงสุดของ
สหกรณ
2. เพือ่ ทราบปญหาและแนวทางแกไข การวางแผนพัฒนาองคกรสูงสุดของสหกรณให
มีความพรอมในการบริการสมาชิกและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ระเบียบวิธีการศึกษา
1. แหลงขอมูล – เก็บรวบรวมจากเอกสารและการสัมภาษณบุคคลในระดับผูนําที่เกี่ยว
ของจากองคกรสูงสุดของสหกรณตาง ๆ ในขบวนการสหกรณ
2. กลุมประชากรศึกษา–เก็บจากบุคคลในแวดวงการเมืองและที่เกี่ยวของกับขบวนการ
สหกรณทงั้ ทางตรงและทางออม โดยการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นปญหาตาง ๆ
3. กลุมประชากร – ที่เปนสมาชิกสหกรณในระดับลางทั้งในสวนภูมิภาคและสวน
กลางทั้งประเทศ ประมาณ 1,200 คน รวม 4 ภาค

3.5.3 การกระจายงบประมาณตามนโยบายรัฐในการสงเสริมสหกรณในทศ
วรรษ
ความสําคัญของปญหา
การสงเสริมกิจการสหกรณในปจจุบันและอดีตที่ผานมามักจะกลาวถึงงบประมาณที่
จําเปนตามที่ตองการของสหกรณแตละทองที่ การจัดสรรงบประมาณ จะนําไปใชในเรื่องของกิจ
การของสมาชิกซึ่งออกมาในรูปเงินกู เงินชดเชยตอการทําอาชีพเกษตรตามโครงการตาง ๆ อีกสวน
หนึง่ จะนําไปกอสรางปจจัยพื้นฐานของสหกรณ และสนับสนุนปจจัยพื้นฐานทางการตลาด เพื่อให
เกิดการทธุรกิจอันจะแบงบันไดกับเอกชนในทองถิ่นนั้น
การกระจายงบประมาณดังกลาว ยังเปนการกระจุกตัวโดยขึ้นอยูกับตัวผูบริหารของ
สหกรณใดใกลชิดกับอํานาจทางการเมือง ก็จะไดเม็ดเงินไปเปนจํานวนมากกวาแหงอื่น ๆ อันจะนํา
ไปสูการแจกจายงบประมาณแผนดินที่ไมยุติธรรม และเปนการสรางปญหาใหกับขบวนการ
สหกรณในที่สุดเนื่องจากเม็ดเงินดังกลาวบางครั้งก็เกิดการทุจริตระหวางผูบริหารสหกรณหรือ
ระหวางผูบริหารสหกรณกับหนวยราชการและนักการเมือง จนทําใหการใชจายงบประมาณไมเกิด
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ประสิทธิภาพ จึงควรศึกษาวาในรอบ 10 ปที่ผานมา นาจะมีปญหาที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ในดานใดทีน่ าไปสู
ํ
สหกรณแลวกอใหเกิดปญหามากกวาประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณลงสูสหกรณตาง ๆ ในรอบ 10 ป ที่ผานมา
2. เพื่อศึกษาใชปฏิบัติของสหกรณตอหนวยงานภาครัฐและนักการเมืองเพื่อใหไดงบ
ประมาณตามที่ตองการ
3. เพื่อศึกษาปริมาณงบประมาณที่สหกรณไดรับเปรียบเทียบแตละภาค ระหวาง
สหกรณประเภทเดียวกัน.
ขอบเขตของการวิจัย
ดานตัวแปรศึกษา
-ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงบประมาณในการสงเสริมสนับสนุนกิจ
กรรมสหกรณยอนหลัง 10 ป
-ศึกษาผลที่เกิดจากการใชงบประมาณทั้งที่เปนสิ่งของวัตถุและเปนความรูวิชา
การ เชน งบที่ใชในการฝกอบรมสมาชิกหรือผูที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ
ดานแหลงขอมูล
- กําหนดขอบเขตขอมูลจากหนวยราชการ เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ และหนวยงานราชการอื่น ๆ ที่ไดใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ
การจัดประสิทธิภาพ
- โดยการกําหนดเกณฑเฉลี่ยที่สามารถใชประโยชนจากสิ่งกอสรางหรือปจจัย
พืน้ ฐานตาง ๆ อันเกิดจากงบประมาณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ ทราบวิธีการตัดสรรงบประมาณลงสูสหกรณตาง ๆ จํานวนและระยะเวลาที่งบ
ประมาณลงสูพื้นที่
2. เพื่อทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสหกรณ ตอการไดรับวัสดุอุปกรณหรือ
สิง่ กอสรางตามงบประมาณ ยอนหลัง 10 ป
3. เพือ่ ทราบปญหาและนําสูการแกไขปญหาในระยะยาวตอไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
เครื่องมือในการศึกษา – ใชแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นและทดสอบจนมีความ
เทีย่ งตรง แลวจึงนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมตัวอยาง - เปนขาราชการ นักการเมืองและกรรมการสหกรณที่เขามาเกี่ยวของ
กับการจัดทํา การรับงบประมาณจากหนวยราชการตาง ๆ จํานวน รวม 600 คน ทั่วประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ - สหกรณคนควาขอมูล รวมถึงการแปลผลและนําเสนอรายงาน
ใชเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน
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