เศรษฐกิ จพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์
กรณี ศึกษา: สันนิ บาติ สหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Sufficiency Economy with development of cooperative
Case Study: Cooperative League of Thailand, Dusit, Bangkok.
ชลิดา แย้มศรีสุข∗
Chalida yamsrisuk
บทคัดย่อ
จากการศึกษาวิจ ยั โดยรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า ที/ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญต่ อ
สหกรณ์ภาคการเกษตรมากเป็ นพิเศษ มากกว่าสหกรณ์ประเภทอื/นๆ เช่น การเดินรถ สหกรณ์ประเภทนี>ไม่ค่อยได้รบั
การดูแลหรือได้รบั การดูแลน้อยมาก ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท เพราะสมาชิกขาดความเข้าใจ
และขาดสํานึกที/ถูกต้องเกี/ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ ขาดความรัก ความศรัทธาและความเป็ น
เจ้าของกิจการต่างๆของสหกรณ์ ไม่สามารถพัฒนาสมาชิกให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทด/ี ขี น>ึ ได้จริง
คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาสหกรณ์

Abstract
The study collected data from the analysis of documents found that In the past, the government
emphasized am importance to the agriculture department more than other types of cooperatives such as
vehicle operation. This kind of cooperative has not been maintained or less cared. The government should
take care of these cooperatives in all categories, because the members lack of understanding and awareness
on the correct ideals and principles, and the cooperative lack of love, faith, and cooperatives’ owners without
members’ developing to have a better life.
Key words: Sufficiency Economy, development of cooperative.

หลักการพืLนฐานของสหกรณ์
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คําว่าสหกรณ์มไิ ด้มุ่งเฉพาะสหกรณ์ทไ/ี ด้รบั การจดทะเบียนจัดตัง> เท่านัน> แต่ครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตรกรด้วย
รวมทัง> กลุ่มต่างๆทีด/ ําเนินการตามแนวทางสหกรณ์ตามนัยของความหมายของสหกรณ์กล่าวคือ “สหกรณ์เป็ นองค์กร
1
อิสระของบุคคล ซึง/ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื/อสนองความต้องการและมีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
∗

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ณพิชญา วาจามธุระ, “กระบวนการพัฒนาและปัจจัยทีN มีผลต่อความสําเร็จในการขับเคลืNอนปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
: กรณี ศึกษา4 ชุมชน, (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.)
1

วัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจทีเ/ ป็ นเจ้าของร่วมกัน และคบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย มีค่านิยมสหกรณ์ (Cooperatives Values) เป็ นพืน> ฐานสําคัญ คือ “สหกรณ์อยู่บนพืน> ฐานแห่งค่านิยมของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ความเป็ นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที/ยงธรรมและความเป็ นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื/อมันใน
/
คุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิ ดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอือ> อาทรต่อผูอ้ /นื โดยสืบทอด
2
ประเพณีปฏิบตั ขิ องผูร้ เิ ริม/ การสหกรณ์”
1.ค่านิยมทีเ/ ป็ นพืน> ฐานของสหกรณ์
1.1 การช่วยตนเอง (Self-Help)
1.2 ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility)
1.3 ประชาธิปไตย(Democracy)
1.4 ความเสมอภาค(Equality)
1.5 ความเทีย/ งธรรม (Equity)
1.6 ความเป็ นเอกภาพ (Solidarity)
2.คุณค่าทางจริยธรรมทีเ/ ป็ นความเชื/อมันของสมาชิ
/
กสหกรณ์
2.1 ความซื/อสัตย์ (Honesty)
2.2 ความเปิ ดเผย (Openness)
2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
2.4 ความเอือ> อาทรต่อผูอ้ /นื (Caring for Others)
3
ขบวนการสหกรณ์มอี ุดมการณ์สหกรณ์ ได้แก่ “ความเชื/อร่วมกันทีว/ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง/
4
กันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะนํ าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม” การช่วยตนเอง
หมายถึง การพึง/ พาตนเอง ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ จากความขยันหมันเพี
/ ยร (ไม่เกียจคร้าน มีความอดทน
และอดกลัน> ) ประหยัด (ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟ่ ุมเฟื อย แต่อดออมมัธยัสถ์) พัฒนาตน (ใฝ่ หาความรูเ้ พิม/ เติมเสมอ ทัง> เรื/อง
วิชาชีพและอื/นๆ) หลีกพ้นอบายมุข (การประพฤติตนให้ห่างอบายมุขทัง> หลาย ทีเ/ ป็ นบ่อเกิดแห่งความสุรุ่ยสุร่าย) การ
ช่วยเหลือซึง/ กันและกัน คือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน การแบ่งปั นกัน จากการเสียสละเพื/อส่วนรวม (ไม่เห็นแก่
ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็ นธรรม) ร่วมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพื/อนบ้านเป็ นสิง/ ทีจ/ ะต้อง
ช่วยเหลือร่วมกันทํางานเป็ นกลุ่ม) ซื/อตรงต่อกติกา (มีความซื/อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย รักษากติกาทีต/ งั > ไว้) มีเมตตา รักใคร่
กัน (ให้อภัยกัน รักใคร่กนั ไว้วางใจกัน เพื/อนช่วยเพื/อน)

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี>เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาในการมองปั ญหาจากระดับโครงสร้างทัง> เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม เพื/อเป็ นฐานในการวิเคราะห์และอธิบายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสหกรณ์งานวิจยั นี>ใช้
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล คือการวิจยั เอกสารทีม/ อี ยู่แล้ว ทัง> งานวิจยั เกีย/ วกับการสหกรณ์ งานเขียนของบุคคลทีอ/ ยู่ใน
แวดวงสหกรณ์ เอกสารทางราชการ บทความจากสือ/ ต่างๆ
2

ดวงพร หัชวาณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, (เมษายน-มิถุนายน 2554), โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทย, วารสารวิชาการ
(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย), หน้า 99-113.
3
กรมส่งเสริมสหกรณ์, คู่มือธรรมาภิ บาล, ค้นเมือ/ 11 ธันวาคม 2556 จากสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พน>ื ที/
http://webhost.cpd.go.th/area1/data1.html, 2552.
4
อรสุดา เจริญรัถ, เศรษฐกิ จพอเพียงภายใต้การเปลีNยนแปลงของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดจี าํ กัด, 2546).

ผลการวิ จยั
สหกรณ์ยงั มีความอ่อนแอทางด้านการบริหารจัดการ บุคลากรมีประสิทธิภาพตํ/ากรรมการและสมาชิกขาด
ความเข้าใจและขาดสํานึกทีถ/ ูกต้องเกีย/ วกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ ขาดความรัก ความศรัทธาและ
ความเป็ นเจ้าของกิจการต่างๆของสหกรณ์ ไม่สามารถพัฒนาสมาชิกให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทด/ี ขี น>ึ ได้จริง จึงกล่าวได้ว่า
ขบวนการสหกรณ์ไทยประสบความล้มเหลวไม่ใช่ความหวังของภาคประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
ภาพรวมได้ สาเหตุสาํ คัญทีท/ าํ ให้ขบวนการสหกรณ์ประสบความล้มเหลวและตกอยู่ในสภาพอัมพาตนัน> เป็ นผลสืบเนื/อง
จากนโยบายส่ง เสริม สนับ สนุ นของภาครัฐ ที/ผิดพลาดตัง> แต่ ต้นจนถึงปั จจุบ ันทําให้สหกรณ์ ซ/ึงเป็ น องค์กรของภาค
ประชาชนถูกก้าวก่าย แทรกแซงครอบงําจนสูญเสียหลักการสําคัญ คือ ความเป็ นอิสระและการพึง/ ตนเอง ซึง/ จําเป็ นต้อง
มีการปฏิรปู ขบวนการสหกรณ์ให้เป็ นสหกรณ์พง/ึ พาตนเอง มีการบริหารจัดการทีเ/ ป็ นอิสระ มีระบบเครือข่ายพันธมิตรที/
เอื>อ ต่ อ ความมัน/ คงและยัง/ ยืน เพื/อ ประโยชน์ ข องสมาชิก ชุ ม ชน สัง คม และประเทศ จากการวิเ คราะห์ ปั จ จัย
5
สภาพแวดล้อมภายใน (บริบทและประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที/ 2 พ.ศ.2550-2554) ของขบวนการ
สหกรณ์ซง/ึ ประกอบด้วยสหกรณ์ขนั > ปฐม 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี/ยน มีการพัฒนาความร่วมมือในแนวดิง/ (Vertical
Integration) ในการจัดตัง> องค์กรกลางในระดับจังหวัดและในระดับชาติได้แก่ ชุมนุ มสหกรณ์จงั หวัดและชุมนุ มสหกรณ์
6
ระดับชาติโดยมีสนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็ นองค์กรกลางสูงสุด นัน> พบว่า การร่วมมือกันในระหว่างสมาชิก
ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี/ยน มีความเข้มข้นกว่าสหกรณ์ประเภทอื/น ส่วนขบวนการสหกรณ์การเกษตรนัน> มี
ความร่วมมือในรูปขบวนการเบาบาง สาเหตุสาํ คัญประการหนึ/ง คือ เรื/องของความซํ>าซ้อนในการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ชุมนุ มสหกรณ์ ระดับจังหวัดและชุมนุ มสหกรณ์ ระดับชาติใ นงานวิจ ยั นี>จึงได้ศกึ ษาเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยและต่างประเทศวิเคราะห์รปู แบบโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทยทีเ/ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองของประเทศไทย บทบาท อํานาจหน้าทีข/ องหน่ วยงานและขบวนการสหกรณ์ องค์กรภาครัฐทีเ/ กีย/ วข้อง
เพื/อให้สหกรณ์ไทยมีความเข้มแข็งและมันคงยั
/ งยื
/ น

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั โดยรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า ที/ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญต่ อ
สหกรณ์ภาคการเกษตรมากเป็ นพิเศษ มากกว่าสหกรณ์ประเภทอื/นๆ เช่น การเดินรถ สหกรณ์ประเภทนี>ไม่ค่อยได้รบั
การดูแลหรือได้รบั การดูแลน้อยมาก ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ ให้ครบทุกประเภท ในภาพรวมภาครัฐเข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือสหกรณ์น้อยไป ควรเพิม/ บทบาทให้มากขึน> ทัง> ทางด้านงบประมาณ การศึกษา การอบรม ที/
ผ่านมารัฐไม่มนี โยบายทีช/ ดั เจนหรือไม่มแี ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทว/ี ่าด้วยเรื/องของสหกรณ์อย่างชัดเจน
และเป็ นรูปธรรม รวมทัง> ไม่มพี รรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองมีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญ
เกีย/ วกับเรื/องของสหกรณ์ทาํ ให้สหกรณ์ต้องพึง/ พาตนเองและพัฒนาสหกรณ์ดว้ ย การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
เกิดการสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์เพื/อให้เป็ นทีย/ อมรับและขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย
ต่อไป
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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิ จภาคสหกรณ์ ปี 54, ค้นเมือ/ 13 มกราคม 2557 จาก
http://203.154.183.18/ewt/cadweb_org/ewt_new.php?nid=10452, ม.ป.ป.
6
ฉลองภพ สุสงั กร์กาญจน์, เศรษฐกิ จพอเพียงกับวิ กฤติ เศรษฐกิ จ, (สถาบันวิจยั เพือ/ การพัฒนาประเทศไทย, 2542).

ข้อเสนอแนะ
จากการทีก/ ารสหกรณ์เป็ นอุดมการณ์ทส/ี งั คมยอมรับว่าเป็ นองค์กรทีส/ ่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ> กูล
กันระหว่างสมาชิกทัง> ทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็ นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกฎหมาย
รองรับ มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือ สามารถแก้ปัญหาทุนนิยมสุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็น
แก่ตวั เอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดขัว> (พึง/ รัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซึ/งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เอือ> ต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ให้สามารถพึง/ ตนเองได้ จึง
จําเป็ นที/ทุกภาคส่วนต้องร่วมเปลี/ยนแปลงและสร้างสหกรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการ
พัฒนาสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบตั ิท/เี ป็ นระบบและเป็ นขัน> เป็ นตอนตามหลักของ P-D-C-A กล่าวคือ Plan ต้องจัดทํา
แนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ชดั เจนทัง> วัตถุประสงค์และ เป้ าหมาย ต้องจัดทําระบบการบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ
วิธกี ารและเครื/องมือต่างๆ ในการนําทางและกํากับบริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบตั ทิ ม/ี ปี ระสิทธิภาพ Do ทุกภาค
ส่วนมีการปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบทีอ/ อกแบบไว้อย่างจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ Check ดําเนินการตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้า และ Act การปรับเปลีย/ นกระบวนการและวิธกี ารดําเนินงานให้การขับเคลื/อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีก/ าํ หนด
ดังนัน> ความสําเร็จของแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนํ าไปสู่การปฏิบตั ิจงึ ขึ>นอยู่กบั
ความชัดเจนของแผนและระบบการบริหารจัดการแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศโดยอาศัยแนวพระราชดํารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
เพื/อสร้างการยอมรับ และมีส่วนร่วมพัฒนาการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง มุ่งให้เกิดการบูรณาการเชื/อมโยงกับแนว
ทางการพัฒ นาสหกรณ์ รวมถึงนโยบายรัฐ บาล แผนการบริหารราชการแผ่น ดิน แผนปฏิบ ัติราชการแผ่น ดิน ของ
หน่ วยงานราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และท้องถิ/น พร้อมทัง> ผลักดันให้สหกรณ์ดําเนินการ
ภายใต้วถิ พี อเพียง เพื/อร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม เป็ นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ น
ธรรม และเกิดภูมคิ ุม้ กันต่อการเปลีย/ นแปลง ดังนัน> แนวทางการพัฒนาสหกรณ์จะต้องดําเนินการบนหลักการสําคัญ 4
ประการ คือ
1.ให้ภาคีการพัฒนาสหกรณ์เข้าใจบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน
2.กระจายการพัฒนาลงสูพ่ น>ื ทีต/ ามแนวทาง “ภูมสิ งั คม” โดยยึดหลักการพัฒนาพืน> ที/ ภารกิจ และการมีส่วน
ร่วม (Area Function Participation: A-F-P) ให้จงั หวัดเป็ นพืน> ทีด/ ําเนินการขับเคลื/อนการพัฒนา และเป็ นจุดเชื/อมโยง
การพัฒนาจากระดับชุมชนสูร่ ะดับประเทศ และระดับประเทศสูช่ ุมชน
3.ใช้ปั จจัยด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัต กรรม และความคิดสร้างสรรค์ใ นการขับเคลื/อนการพัฒนา
สหกรณ์ในทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพืน> ที/ ท้องถิน/ และชุมชน
4.ใช้กลไกและเครื/องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจอกชน และสื/อมวลชนอย่างบูรณา
การเพื/อให้เกิดประสิทธิภาพ
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