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นบัเน่ืองเปนเวลา 54 ปทีส่นันบิาตสหกรณสหกรณฯ 
ไดกอตั้งขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2511 ซึ่งไดมีการจัดตั้งสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย จํากัดสินใชขึ้นเปนสหกรณ
ประเภทชุมนุมสหกรณเปนองคการสูงสุดของขบวนการ
สหกรณ (APEX) ในชือ่วาสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
จํากัดสินใช จดทะเบียนตามพ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2471 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2511 นับเปนองคการสูงสุด
ของขบวนการสหกรณไทยในการเชื่อมโยงสหกรณ
ทุกประเภทเขาดวยกัน 
 ตอมาในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 มีการประกาศ
ใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เนื่องจากกิจการ
ของสหกรณ ไดขยายตัวขึ้น จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยสหกรณขึ้นใหมใหเหมาะสมในการสงเสริมขบวนการ
สหกรณ จึงเปล่ียนจากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
จํากัดสินใช มาเปน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(ตามสวนท่ี 6 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 
มาตรา 104) ใหมสีถาบนัขึน้สถาบนัหนึง่ ซึง่เรยีกวา “สนันบิาต
สหกรณแหงประเทศไทย” เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 
ประกอบดวย สมาชิกซึ่งเป นสหกรณ มีวัตถุประสงค 
เพือ่สงเสรมิความเจรญิกาวหนา แกกจิการสหกรณทกุประเภท
ทัว่ราชอาณาจักรอนัมิใชเปนการหาผลกําไรหรอืรายไดแบงปน
กันและมีบทบาทหนาที่ (1) สงเสริมและเผยแพรกิจการ
สหกรณ ตลอดจนทําการวินิจฉัยและรวบรวมสถิติเก่ียวกับ
กิจการสหกรณ (2) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ 
และอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวาง 
สหกรณกับสวนราชการหรือบุคคล 
 (3) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเก่ียวกับกิจการ
ของสหกรณ (4) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ
ของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน (5) ซื้อ
จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทํานิติกรรม
เกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ (6) สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม
หรือบริการของสหกรณ (7) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณ
เพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของท่ีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ซึ่งเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม (เปนตัวแทนของ
สหกรณ เพือ่รกัษาผลประโยชนอนัพงึมพีงึไดจากการสนบัสนนุ
ของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอ่ืน
(9) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนแกบรรดาสหกรณอยางแทจรงิ และ (10) ดาํเนินการ
อื่นเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ แหงชาติมอบหมาย 

สถาปนา 54 ปสถาปนา 54 ป
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

“เราจะไมทิ้งสหกรณใด“เราจะไมทิ้งสหกรณใด
สหกรณหนึ่งไวขางหลัง”สหกรณหนึ่งไวขางหลัง”
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กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม นางมณีพรรณ โคตรบุตร นายนพดล วรมานะกุล นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล

  ปจจุบันสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ดําเนินการภายใตการบริหารงาน
ของคณะกรรมการชุดที่ 25 ซึ่งมีนายประเมศวร อินทรชุมนุม ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ภายใตแนวคิด “สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย จะไมทิ้งสหกรณใดสหกรณหนึ่งไวขางหลัง” ขับเคล่ือนดวยนโยบาย 
6 ดานนําไปสูเปาหมาย

1. ปฏิรูปสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย : เนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการงบประมาณสันนิบาตสหกรณฯ ใหมีประสิทธิภาพภายใตระบบ
ธรรมาภิบาลพรอมจัดตั้งกองทุนกลางและพัฒนาสูการเปนธนาคาร (Coop Bank) ปฏิรูป
และยกระดับระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ โดยมีการจัดตั้ง วิทยาลัยสหกรณ
เพื่อเปนศูนยกลางพัฒนาคน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ รวมมือ

กับสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรฝกอบรม ฟรี ที่เอื้อตอการ
พฒันานักสหกรณมอือาชีพ ปฏริปูและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DATA CENTER) ดวยระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย
ในยุคสหกรณ 4.0 รวมทั้งการปฏิรูประบบการเลือกต้ังของ
สันนิบาตสหกรณฯเพื่อใหได “คนเกง คนดี และมีคุณธรรม” 
เขาสูระบบอยางมืออาชีพ
 2.  กระจายอํานาจบริหาร :  โดยการจัดต้ัง
สันนิบาตสหกรณจังหวัดหรือเครือขายสหกรณระดับจังหวัด
ตามบริบทของพ้ืนท่ีการกระจายอํานาจซ่ึงเครือขายสหกรณ
จะมีอํานาจในการบริหารจัดการแทนสันนิบาตสหกรณฯ 
กระจายการจัดการฝกอบรมตามภูมิภาคเพื่อลดตนทุน
คาใชจ ายและสรางความใกลชิดระหวางพี่น องสหกรณ
ดวยกัน
 3. จัดสรรงบประมาณที่เปนธรรม : โดยการ
จัดสรรงบประมาณรอยละ 15-30 ใหแกเครือขายสหกรณ
อยางเปนธรรมเพ่ือใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําบัญชีรายจายตามความเปนจริงและสะสมเงินท่ีเหลือ
เปนกองทุนตาง ๆ เพื่อพัฒนาสันนิบาตสหกรณฯ และ
ขบวนการสหกรณสูความเขมแข็งและมั่นคง
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4. แกไขกฎหมายสหกรณ : โดยการพัฒนาระบบ
สหกรณ ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติ เปนผูนําขบวนการสหกรณ
ในการแกไขกฎหมาย ปรับปรุงเพิ่มเติมขอบังคับฯ ประกาศ
นายทะเบียนที่เกี่ยวของใหเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนา
สหกรณพรอมจัดต้ังศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
สหกรณทุกประเภท

5.  เอื้ออาทรกลุมรากหญา : เนนการพัฒนา
สู สากลดวยระบบการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการ
ของสหกรณใหสามารถเชื่อมโยงท้ังดานการเงิน ทุน การผลิต 
การแปรรูป การตลาดและการกระจายสินคา สรางตราสินคา 
Brand Co-op ที่จะสงเสริมการสรางโอกาสทางการคา
ระหวางสหกรณโดยใช Brand ตามท่ีองคการสัมพันธภาพ
สหกรณสากลหรือ ICA ไดประกาศรณรงคใหสมาชิกองคกร
สหกรณทั่วโลกใชเครื่องหมายการคา Coop กระจายสูตลาด
อยางครบวงจรใหครอบคลุมท้ังในและตางประเทศ

6.  พัฒนาเครือขายสัตตะสหกรณ : สรางความ
เขมแข็งของขบวนการสหกรณทั้ง 7 ประเภท ขยายเครือขาย
สหกรณระดับชาติในรูปแบบ “สภาสหกรณแหงชาติ”
ผลักดันการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ เชน ชุมนุมสหกรณบริการ
เดินรถแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณการยางฯ จํากัด 
ชุมนุมสหกรณผูใชนํ้าฯ จํากัด หรือการจัดตั้งเปนประเภท
สหกรณเอนกประสงค สรางสหกรณเครือขายระดับจังหวัด
ใหมัน่คงในรูปแบบ “ชมุนมุสหกรณจงัหวัด” ภายใตหลกัการ
และแนวคิด “สหกรณกาวไกล ดวยนํ้าพระทัยในหลวง” 
สงเสริมความรวมมือกับชุมนุมสหกรณทุกประเภทใหมีความ
เชื่อมโยงทั้งในและตางประเทศ
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  ญหาสําคัญ สมาชิกสหกรณจํานวนมากเกษียณ
  อายุแลวไมมีรายได มีแตรายจาย นําไปสูปญหา
เงินไมพอใช ความเครียดและปญหาคุณภาพชีวิต 
 มีคนแนะนําวา ใหถือหุนไวกับสหกรณเยอะ ๆ เม่ือ
เกษียณจะไดมีเงิน ดอกผลจากหุนมาใชจายในชีวิตประจําวัน 
 คําตอบท่ีไดคือ ไมเอา เพราะถึงเวลาก็ถอนหุนมาใช
ไมได เปนขอจํากัดทางกฎหมายท่ีกําหนดวา การถอนหุน
จะทําไดก็ตอเมื่อออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
 สิ่งที่ตามมา คือ สมาชิกออมหุนไวกับสหกรณในอัตรา
ตํ่าที่สุดที่จะเปนไปได ทําใหหุ นของสหกรณในภาพรวม
มนีอยไมเพยีงพอ เพราะไมสามารถพึง่พาตนเองทางการเงนิได 
ในขณะที่สมาชิกเกษียณอายุแลวไมมีเงินใช
 คาํตอบทีต่องการคาํตอบคอื จะทาํอยางไร จงึจะทาํให
สมาชกิถอืหุนเพิม่ขึน้ และมเีงนิใชเปนรายเดอืนอยางสมํา่เสมอ
หลงัเกษยีณอาย ุ(คลายบาํนาญ) โดยไมมกีารชาํระคนืรายเดอืน
คําตอบคือ “การใหเงินกูหุนแบบบํานาญ” แนวคิดเบื้องตน
ของการใหกูหุนแบบบํานาญ มีดังนี้

1)  ใหเงินกู แกสมาชิกโดยใชหุ นเปนหลักประกัน
มีวงเงินกูรวมเปนสัดสวนกับมูลคาหุนท่ีถือไวกับสหกรณ เชน 
ไมเกิน 70% ของมูลคาหุน เปนตน ทั้งนี้ สัดสวนจะเปน 
เทาใดน้ันขึ้นอยู อัตราเงินปนผลเงินเฉลี่ยคืน และอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู รวมถึงนโยบายของแตละสหกรณ แตทั้งนี้
วงเงินตองไมกินมูลคาหุนท่ีถืออยู

2)  ทาํสญัญาเงนิกูครัง้เดยีว แตไดรบัเงนิกูเปนรายเดือน 
แตละเดือนเทา ๆ กัน ซึ่งจะเปนจํานวนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับ
วงเงินกูตามขอ 1 และจํานวนเดือนท่ีผูกูประสงคจะรับเงิน 
ทั้งนี้ ควรมีระยะเวลาการสงเงินชําระหนี้นานพอสมควร เชน 
60 งวด หรือ 100 งวด หรือมากกวา เปนตน

การสรางการสรางบํานาญจากหุนบํานาญจากหุน

 3) ชําระดอกเบี้ยเปนรายปโดยหักจากเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน ทําใหไมเปนภาระกับสมาชิกในการชําระ
ดอกเบี้ย แตในปแรกของการกูสมาชิกจะยังไมไดรับเงินเฉล่ีย
คืน เนื่องจากดอกเบ้ียปแรกจะถูกชําระแกสหกรณหลังจาก
การประชุมใหญแลว
 4)  ชําระคืนเงินตน จะชําระคืนดวยหุน เม่ือหมด
สมาชิกภาพแลว (ตายหรือลาออกจากการเปนสมาชิก) ดังนั้น 
จึงไมเปนภาระกับสมาชิกในการชําระคืนเปนรายเดือน
 5)  ผูกูตองเปนผูเกษียณอายุแลว และไมมีเงื่อนไข
ที่จะทําใหสหกรณไมสามารถเรียกรองใหชําระหน้ีคืนจากหุน
เมื่อหมดสมาชิกภาพ
 ตัวอยาง เมื่อเกษียณอายุ สมาชิกมีหุนอยู 500,000 
บาท สหกรณกําหนดวงเงินกูไวไมเกิน รอยละ 70 ของมูลคา
หุนท่ีมีอยู ดังนั้น วงเงินกูที่สมาชิกไดรับคือ 350,000 บาท 
ถาประสงคจะรับเปนเงินกู เปนเวลา100 เดือน สมาชิก
จะไดรับเงินกู  จํานวน 3,500 บาท ตอเดือน เปนเวลา
100 เดือน เปนตน
 การใหกู แบบน้ี จะทําใหสมาชิกท่ีเกษียณอายุแลว
มีเงินใชทุกเดือนอยางตอเนื่อง (คลายบํานาญ) จึงนาจะชวย
กระตุนใหสมาชิกที่ยังไมเกษียณถือหุนกับสหกรณมากขึ้น 
เนื่องจากเห็นประโยชนในการที่จะมีเงินใชอยางสมํ่าเสมอ
หลงัเกษยีณจากหุนทีต่วัเองออมไว โดยไมมภีาระการชาํระเงนิ
ตนและดอกเบ้ียรายเดือนและไมตองลาออกจากการเปน
สมาชิกสหกรณ ทั้งนี้เราอาจเรียกวิธีการแบบนี้วา “การสราง
บํานาญจากหุน”

■  โดย… กลุมตรวจการสหกรณ 
 สาํนกังานสหกรณจงัหวดัสระบรุี

ป
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■  โดย… จุฑาทิพย ภัทราวาท
ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 และกรรมการประจําสถาบันวิชาการดานสหกรณ

  นหวงเวลาทีม่นษุยชาตกิาํลงัเผชญิกับความทาทาย
  ที่ยิ่งใหญ ทั้งโรคระบาด ความรุนแรงจากสงคราม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเปนอยูของผูคน
ในวงกวางนัน้ ขอมลูเชงิประจกัษชีใ้หเหน็วาสหกรณมบีทบาท
อยางสําคญัในการใหความชวยเหลือสมาชิกและชุมชนทองถ่ิน
ทีส่หกรณดาํเนนิการอยูใหผานพนความยากลาํบากไปดวยกนั 
ผูกาํหนดนโยบายรฐัในหลายประเทศ จงึหนัมาใหความสาํคญั
กับ “ตัวแบบเศรษฐกิจแบบรวมมือ” ในการเตรียมรับมือ
กับสถานการณอนาคตที่มีโอกาสเผชิญหนากับวิกฤติตาง ๆ 
มากขึ้น

โอกาสทาทายของสหกรณ
 อาจถือเปนความทาทายของสหกรณในฐานะองคการ
ธุ รกิ จที่ ยึ ดมั่ น ในการดํ า เนินงาน ท่ียึด โยงกับค  านิยม
และหลักการสหกรณสู เปาหมายท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
อยางไรก็ตามกุญแจดอกสําคัญที่จะทําใหสหกรณสามารถ

ตอบโจทยทาทายไดนั้น ตองเนนการสรางสมรรถนะของคน
ควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรและเครือขาย
โดยประยุกตเอาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาใชอยางเหมาะสม 
 ข อมูลขององค การแรงงานระหว  างประเทศ
ซึ่งสอดคลองกับอีกหลายองคกรช้ีวาปจจัยสงผลตอความ
สําเ ร็จของสหกรณคือ การขับเคล่ือนการดําเนินงาน
โดยผลผลิตการมีทักษะดานการประกอบการของผู นํา
และขีดความสามารถขององคกร และมีคําแนะนําวาบทบาท
ของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาสหกรณสามารถทําในรูป
ของการใหขอมูลขาวสารและการสงสัญญาณในรูปของ
บทบัญญตัใินกฎหมาย แตควรจะมีขอบเขตและใหความสําคญั
กบัความตองการของสมาชิกสหกรณและการเปนอิสระในการ
จัดการของสมาชิกสหกรณ ในทิศทางที่สอดคลองกับปรัชญา
แนวคิดและวัตถุประสงคของสหกรณ ตัวอยางในแคนาดา
และสหรัฐอเมริกา นโยบายรัฐใหการสนับสนุนการสหกรณ
จงึทาํใหสหกรณเขมแข็ง ในนิวซีแลนดรฐัมไิดใหการสนับสนุน

มองแนวทางมองแนวทาง
การพัฒนาสหกรณไทยการพัฒนาสหกรณไทย

ใ
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การตรวจสอบบัญชี ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี กฎหมาย 
การยกเวนภาษี และการสงเสริมความสัมพันธกับภาคเอกชน
เพื่อยกระดับการใชนวัตกรรมนําคุณคาสูสมาชิกและชุมชน
ตามครรลองของสหกรณ 

ขอจํากัดและชองวางการพัฒนาสหกรณ 
 ขอมูลท่ีไดจากเวทีถอดบทเรียนของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณและภาคีวิจัยในรอบทศวรรษที่ผานมาชี้ใหเห็น
ขอจํากัดและชองวางการพัฒนาของระบบสหกรณไทย
ที่สําคัญคือ
 ● การมีสวนรวมของสมาชิกยังจํากัดอยู ในวงแคบ
โดยมีสาเหตุมาจากขาดความรูความเขาใจในบริบทสหกรณ
และการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัต
 ● ขบวนการสหกรณยงัเผชิญปญหา free rider ทีส่ราง
ประโยชนแกตนเองและพวกพอง
 ●  โครงสรางและระบบบริหารจัดการสหกรณทีเ่ปนอยู
ไมเอื้อตอการดําเนินงานสหกรณตาม อัตลักษณของการเปน
องคกรอิสระพึ่งพาตนเอง
 ●  ขาดกลไกการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนา
สาระ (Content) การเรียนรูแกสมาชิกและผูนําสหกรณ
เพื่อสรางสมรรถนะท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทโลก
ที่เปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการสหกรณที่มีการใช
นวัตกรรม
 ●  บริการของสหกรณยังไมสามารถแกปญหาอาชีพ 
และสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑและบริการเพ่ือนําประโยชน
สูสมาชิก 

แตมีกฎหมายที่ยืดหยุนโดยสหกรณมีการนํานวัตกรรมมาใช
ในระบบธุรกิจ จึงประสบความสําเร็จ ในอิหรานเม่ือรัฐเขาไป
แทรกแซงจึงทําใหสหกรณลมเหลว ดังนั้นจึงควรพิจารณา
อยางรอบคอบในการทําหนาที่ดานการเปนนายทะเบียน 
การออกกฎหมาย รัฐควรหลีกเลี่ยงการเขาไปกาวกายกิจการ
ภายในของขบวนการสหกรณ การสนับสนุนของรัฐควรเนนที่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิจัยและการใหคําปรึกษา 
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บูรณาการการทํางานรวมกับเอกชน 5) สรางกลไกในการ
ยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผูนํา ฝายจัดการและผูมีสวนได
ส วนเสีย 6) พัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ (Co-ops 
to Co-ops Business)
 ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ
สหกรณโดยใชกลไก Moving Up Value Chain ขอเสนอ
แนวทางกลยุทธที่สําคัญ 6 แนวทาง ไดแก 1) ยกระดับ
มูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑสหกรณ 2) กําหนด Agenda 
และ Roadmap สงเสริมการจัดการโซคุณคาในธุรกิจสหกรณ 
3) พัฒนาและเผยแพร Platform การยกระดับกิจกรรม
สหกรณภายใตโซ อุปทาน (Functional Upgrading) 
4) พัฒนาและเผยแพร Platform การยกระดับกระบวนการ
ภายใตโซอุปทาน (Process Upgrading) 5) พัฒนาและ
เผยแพร Platform การยกระดับผลิตภัณฑ (Product 
Upgrading) 6) จัดตั้งและดําเนินงานหนวยสงเสริมธุรกิจ
สหกรณภายใต กรอบการยกระดับมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ
 ยุทธศาสตรที่ 3 : การพฒันาระบบการเงนิสหกรณ
ที่ เอื้อตอความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ
มีขอเสนอแนวทางกลยุทธ 6 แนวทาง ไดแก 1) พัฒนา
ระบบการเงินสหกรณที่เอ้ือตอความมั่นคงมีเสถียรภาพ
2) สรางความเขาใจแกคนในสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในบริบทของสหกรณในดานการเงิน 3) สงเสริมการจัดต้ัง
กองทุนเสถียรภาพเพื่อประกันความมั่นคงในระบบสหกรณ
ภายใตการกํากับดูแลของสมาชิก 4) สรางกลไกการจัดการ
เรยีนรูดานความรูพืน้ฐานการเงนิทีเ่ขาถงึและสรางความเขาใจ
แกสมาชิกและ Stakeholder 5) สงเสริมใหสหกรณ
เปนสถาบันการเงินของประชาชนในการสรางวินัยใหความรู
พืน้ฐานและการเขาถงึบริการการเงินอยางเปนธรรม 6) จดัทาํ 
Agenda และ Road Map การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ
ในแนวทางการพ่ึงพาและรวมมือกัน
 ยุทธศาสตรที่ 4 : การปฏิรูประบบสนับสนุนและ
สิง่อํานวยความสะดวก ประกอบดวย แนวทางกลยุทธทีส่าํคญั 
6 แนวทาง ไดแก 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 2) กาํหนด Agenda และ Road Map การพัฒนา
ระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณสําหรับหนวย
งานรัฐที่เกี่ยวของกับ การสงเสริมสหกรณใหมีเอกภาพ
และมีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูปกฎหมาย/ขอบังคับ
และกลไกการ กํากับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือรองรับ
การเช่ือมโยงธุรกิจของระบบสหกรณควบคูกับการตรวจสอบ 
6) สรางกลไกการจัดการความรูแกเยาวชนและ Stakeholder 
ใหเขาถงึและเขาใจ ตลอดจนเขามามสีวนรวมใน สหกรณอยาง
เหมาะสม

●  สหกรณยังขาดการกระตุนอุปสงคในกลุมสมาชิก
และผูบริโภคในการอุดหนุนผลิตภัณฑและใชบริการ 

● ขาดกลไกการสงเสริมการนํานวัตกรรมมาใช 
ประโยชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
สหกรณ 

●  คนทีเ่กีย่วของในระดบันโยบาย มมีมุมองการพฒันา
สหกรณทีแ่ตกตางไปจากปรชัญาแนวคิดและหลกัการสหกรณ 

แนวทางการพัฒนาสหกรณไทย
 การจดัทาํขอเสนอเชงินโยบายและประเดน็ยทุธศาสตร
การพัฒนาการสหกรณโดยใชวธิกีารวิเคราะหทศิทางแนวโนม
ปจจยัสภาพแวดลอม และการวิเคราะหชองวางไดนาํมาซ่ึงการ
กําหนดเปาหมายเชิงนโยบายการพัฒนาสหกรณและประเด็น
ยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ
 1.  เปาหมายเชิงนโยบาย (Goal) : การยกระดับ
ขีดความสามารถของระบบสหกรณเพื่อเปนกลไกในการลด
ความเหลื่อมลํ้าสรางความเปนธรรมในสังคม
 2.  ประเด็นยทุธศาสตรหลกั ประกอบดวย 4 ประการ 
ไดแก

ยุทธศาสตรที่  1 :  ยกระดับการมีสวนรวมของภาคี
เพื่อการพัฒนาความเข มแข็งเป นปกแผนของสหกรณ
ประกอบดวยแนวทางกลยุทธที่สําคัญ 6 แนวทาง ไดแก 
1) ยกระดับการมีสวนรวมของภาคีสหกรณเพื่อความเขมแข็ง 
2) กาํหนด Agenda Road Map และ Platform การเช่ือมโยง
ธุรกิจระหวางสหกรณ 3) ปฏิรูปโครงสรางขบวนการสหกรณ
ที่เกื้อหนุนการเช่ือมโยงธุรกิจ 4) นํานวัตกรรมมาใชในการ
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ผูมีสิทธิ์ ไดแก
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 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัภาระหนีส้นิของสมาชิกสหกรณ 2) ความสัมพนัธของปจจยัทีเ่ก่ียวของ
กับภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ 3) แนวทางการจัดการภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ และ 4) เพื่อเสนอแนะปญหาแนวทาง
การจัดการภาระหน้ีสินของสมาชิกสหกรณออมทรัพย โรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด ประชากรท่ีศึกษาคือสมาชิกท่ีมีหนี้สินกับสหกรณ
และมีอายุ 50 ป ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จํานวน 186 คน กําหนดขนาดตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan
จํานวน 139 คน โดยสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธไคสแควร สัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย
พบวา 1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาระหนี้สิน ไดแก (1) สมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ เฉล่ีย 56.87 ป ตําแหนงขาราชการ 
สมรสแลว ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนสมาชิกสหกรณเฉลี่ย  24.24  ป (2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ รายไดหลักเฉล่ีย 39,685.90 บาท 
รายไดเสริมเฉลี่ย 5,325.54 บาท รายจายรวมเฉลี่ย 20,874.96 บาท ภาระการชําระหนี้สินภายนอกเฉล่ีย 5,160.79 บาท จํานวนเงิน
ชําระคาหุนรายเดือนเฉล่ีย 1,735.24 บาท (3) ปจจัยทางสังคม สวนใหญเปนหัวหนาครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว
เฉลี่ย 3.70 คน ภาระรับผิดชอบบุคคลในครอบครัวเฉลี่ย 1.26 คน (4) ภาระหนี้สินสหกรณ จํานวนหนี้สินทั้งหมด เฉลี่ย 1,164,214.62 
บาท ระยะเวลาการชําระหน้ีเงินกู สามัญเฉล่ีย 9.23 ป และหน้ีเงินกูพิเศษ เฉล่ีย 3.56 ป จํานวนเงินชําระหน้ีเงินกูสามัญ
เฉลี่ย 12,043.47 บาทตอเดือน และหนี้เงินกูพิเศษเฉล่ีย 3,089.46 บาทตอเดือน ภาระหนี้สินภายนอกสหกรณเฉลี่ย 137,370.51 บาท 
สวนใหญใชทุนเรือนหุนคํ้าประกันเงินกูสามัญ และสามารถชําระหนี้สินทั้งส้ินหลังเกษียณอายุราชการ 2) ความสัมพันธของปจจัย
ที่เก่ียวของกับภาระหน้ีสินของสมาชิกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก (1) ปจจัยสวนบุคคล ตําแหนง ระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธกับจํานวนหนี้สินสหกรณทั้งหมด อายุ ตําแหนง สถานภาพมีความสัมพันธกับความสามารถในการใชหนี้สินทั้งหมด 
ตําแหนง ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่ตองชําระหน้ีสิ้นสหกรณทั้งหน้ีเงินกูสามัญและหน้ีเงินกูพิเศษ ตําแหนง 
สถานภาพ ระยะเวลาการเปนสมาชกิ มคีวามสมัพนัธกบัภาระหนีส้ิน้ภายนอกสหกรณ (2) ปจจยัทางเศรษฐกจิ รายไดหลักมคีวามสัมพนัธ
กับจํานวนหนี้สินสหกรณทั้งหมด ภาระการชําระหนี้สินภายนอกมีความสัมพันธกับภาระหนี้สิ้นภายนอกสหกรณ (3) ปจจัยทางสังคม 
สถานภาพในครอบครัว มคีวามสัมพนัธกบัระยะเวลาการชําระหน้ีสนิสหกรณหนีเ้งนิกูสามญั สถานภาพในครอบครัว มคีวามสัมพนัธกบั
ความสามารถในการใชหนี้สินทั้งหมด 3) แนวทางการจัดการภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ ดานการจัดการภาระหน้ีสินของสมาชิก
และดานความตองการการจัดการหน้ีสินโดยสหกรณ โดยรวมมีความสําคัญระดับมากท้ังสมาชิกที่ชําระหน้ีสินทั้งส้ินกอนเกษียณ
และหลังเกษียณอายุราชการ 4) เสนอแนะปญหาแนวทางในการจัดการหนี้สินของสมาชิกที่สําคัญ คือ สหกรณควรลดดอกเบี้ยเงินกู 
และลดโบนัส

คําสําคัญ : การจัดการหน้ีสินของสมาชิก สหกรณออมทรัพย โรงพยาบาลเพชรบุรี
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จาอากาศตรี ไพโชค คงสุทธิ
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาสหกรณ สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2562
Debt Management of Members of Phetchaburi Hospital Saving Cooperative Limited Phetchaburi Province
Leading Aircraftman LCA. Paichok Kongsutti A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Business Administration in Cooperatives School of Agriculture and Cooperatives
Sukhothai Thammatirat Open University 2019

ชื่อวิทยานิพนธ    การจัดการหน้ีสินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด จังหวัดเพชรบุรี
ผูวิจัย       จาอากาศตรี ไพโชค คงสุทธิ รหัสนักศึกษา 2629001542 ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ)
อาจารยที่ปรึกษา   (1) รองศาสตราจารยสงเสริม หอมกลิ่น  (2) รองศาสตราจารยวิลาวัลย ศิลปศร ปการศึกษา  2562

บทคัดยอ



14 จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
● เมษายน - มิถุนายน 2565 ●

14 จุ
●

Thesis title: Debt Management of Members 
of Phetchaburi Hospital Saving Cooperative 

Limited Phetchaburi Province
Researcher :    Paichok Kongsutti ; ID: 2629001542 ;
Degree :       Master of Business Administration (Cooperatives);
Thesis Advisors : (1) Songserm Homglin, Associate Professor; (2) Wilawan Sillapason, Associate Professor;
       Academic year: 2019

Abstract

 The objectives of this research were to study 1) factors related to the debts of cooperative members 
2) relationship between related factors and the debts of cooperative members 3) guidelines for debt management 
of cooperative members and 4) suggestions to solve the problems for the guidelines in debt management 
of Phetchaburi Hospital saving cooperative limited members. The population of this study was 186 members, 
who were in debt with the cooperative and were at least 50 years of age on 31 October, 2020. The sample  
size of 139 people was determined by using the table of Krejcie and Morgan by simple random sampling 
method. Tool used in this study was questionnaires. Data was analyzed by statistics such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Chi-square, Pearson’s correlation coefficient, and content analysis. 
The results of the research found out that 1) factors related to debts were such as (1) most of the members 
were female with the average age of 56.87 years, were in the position of government officer, were married,
and completed bachelor degree education. The average membership time was 56.87 years. The results showed 
that: (2) Economic factors: the average main income was 39,685.90 Baht, the average extra income 
was 5,325.54 Baht, the total average of expenses would be 20,874.96 Baht and the average external 
debt was 5,160.79. The average amount for monthly stock payment was 1,735.24 Baht. (3) Social factors : 
Most of them were household leader with the average member in the household of 1.26 people. The average 
members in the household were 3.70 people. The average personal responsibility in the family was 1.26 people.  
(4) Regarding the debt of the cooperative, the average total amount of debt was 1,164,214.62 Baht, 
the average duration for conventional loan payment was 9.23 years and the average special loan payment was 
3.56 years. The average amount of conventional loan payment was 12,043.47 Baht/month and the average 
special loan payment was 3,089.46 Baht/month. The average debt outside of the cooperative was 137,370.51 
Baht. Most of them used capital stock as a guarantee for conventional loan. They are able to pay back 
all the debt after the retirement.  2) The relationship of related factors and debts of members had statistically 
significant level at 0.05 in the following factors: (1) personal factor, position, level of education was related 
to the relationship of the total number of debt from cooperative. Personal factor, position, level of education 
was related to the overall amount of debts. Position, level of education was related to the amount of the 
repayment for conventional loan and special loan.  Position, status, membership were related with debts 
outside the cooperative. (2) Economic factor: the main income related to the entire income for cooperative. 
The repayment of the outside was related to debts outside of cooperative. (3) Social factor and family 
status were related to the duration for conventional loan repayment. Family status was related with the ability 
to repay all of the debts. 3) Guideline regarding debt management of cooperative members. For debt 
management of cooperative members in regards to the debt management of members on the needs for debt 
management of members and debt of cooperative members, overall, was at the high level in both members 
who paid before retirement and after retirement. 4) The main suggestions for solving problem in the guideline 
in debt management of members were to decrease the loan interest and less bonus.

Keywords :  Debt management of members, saving cooperative, Phetchaburi hospital
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การอายัดเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน
 กรณีสมาชิกสหกรณถกูเจาพนักงานบังคบัคดีอายัดเงินปนผล
และเงนิเฉลีย่คนื สหกรณจะสามารถใชบทบญัญตัติาม พ.ร.บ.สหกรณ 
พ.ศ.2542 มาตรา 42/1 โดยนําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ของสมาชิกท่ีมีสิทธิไดรับจากสหกรณ มาหักชําระหน้ีที่มีอยูกับ
สหกรณ ภายหลังไดรับคําสั่งหมายอายัดบังคับคดีไดหรือไม?

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 57/2564 
 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 42/1 เปนกรณทีีก่ฎหมาย
บัญญัติใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถาน
ประกอบการ หรอืหนวยงานอืน่ใดทีส่มาชกิสหกรณปฏบิตัหินาทีอ่ยู 
หักเงินคาจางหรือเงินอ่ืนของสมาชิก เพื่อชําระหนี้ใหแกสหกรณ 
ซึ่งเปนสิทธิอันเกิดจากความยินยอมของสมาชิก ตามหนังสือ
ใหความยินยอมที่สมาชิกทําไวกับสหกรณ 
 แตในสวนของเงินปนผลน้ัน พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 60(1) บัญญัติให สหกรณจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เปนเงินปนผลตามจํานวนหุ นของสมาชิกแตละคนที่ชําระแลว 
เงินปนผลจึงเปนเงินที่สหกรณตองจายแกสมาชิกทุกคนเปนรายป
ทุก ๆ ป ขณะที่ยังเปนสมาชิกอยู 
 สวนเงินเฉล่ียคืนตาม พ .ร .บ .สหกรณ พ .ศ . 2542
มาตรา 60(2) บัญญัติใหสหกรณจัดสรรกําไรสุทธิประจําป จายเปน
เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดกระทําไวกับ
สหกรณในระหวางปแตละป เงินเฉลี่ยคืนจึงเปนเงินที่สหกรณ
จัดสรรจายใหแกเฉพาะสมาชิกบางคนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ
และจายเฉพาะในปที่ทําเทานั้น 

เงนิปนผลและเงนิเฉลีย่คนืจงึเปนเงนิท่ีสหกรณจายใหแก
สมาชกิ หาใชเงนิอืน่ใดทีห่นวยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ 
หรือหนวยงานอ่ืนใดในฐานะนายจางที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่
อยูจายใหแกสมาชิก ตามความในมาตรา 42/1  

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนจึงไมใชเงินอ่ืนใดตามความ
ในมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเตมิ

ขอตกลงตามหนังสือสัญญากู  ระบุขอความชัดเจนวา 
สมาชกิยนิยอมใหหกัเงนิจากบญัชขีองสมาชกิ ชาํระหนีเ้งินกูของตน
ที่มีตอสหกรณได มิใชเปนขอตกลงในเรื่องเกี่ยวกับเงินปนผล
หรือเงินเฉล่ียคืนอันเปนสวนหนึ่งของกําไรที่สหกรณจะตองจาย
แกสมาชิกสหกรณ 
 สหกรณจึงไมอาจนําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิก
มีสิทธิไดรับจากสหกรณ ไปหักชําระหน้ีที่สมาชิกมีอยูตอสหกรณ 
โดยอาศัยขอตกลงดังกลาวได 

ทั้งการขอใหนําเงินดังกลาวมาหักชําระหน้ีที่สมาชิก
มีตอสหกรณ ไดกระทําภายหลังจากที่สหกรณไดรับหนังสือ
อายัดเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนจากเจาพนักงานบังคับคดีแลว 
สหกรณจึงไมอาจหักเงินดังกลาวได ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 316 วรรคสอง 
 และหนี้ใดจะเปนหนี้บุริมสิทธิหรือไมนั้น ตองเปนไปตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งหน้ีที่สมาชิกมีตอสหกรณ เปนเพียงหน้ี
กูยืมเงินเทานั้นไมใชหนี้บุริมสิทธิ สหกรณจึงมิใชเจาหนี้บุริมสิทธิ

เหนือเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก ในอันที่จะนําไปหัก
ชําระหนี้ใหแกสหกรณกอน
 ขอเท็จจริงในคดีมีวา
 1. เจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหเจาพนักงานบังคับคดี
อายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ
 2. สหกรณมหีนงัสือถึงสํานกังานบงัคบัคด ีขอนาํเงนิปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไดรับ ไปหักชําระหนี้ของสหกรณกอน 
หากมีเงินเหลือจะจัดสงใหสํานักงานบังคับคดีตอไป
 3.  สาํนกังานบังคับคดีมหีนงัสือยนืยนัอายัดสิทธเิรยีกรอง 
และใหสหกรณนําเงินตามหนังสือที่แจงอายัด สงเจาพนักงาน
บงัคบัคดภีายใน 10 วนั แตสหกรณไมสง อางวาเปนเจาหนีบ้รุมิสทิธิ
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2552
 4. ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินปนผล เปนเงินที่สหกรณ
ตองจายแกสมาชกิทกุคนเปนรายปทกุ ๆ  ป ขณะทีย่งัเปนสมาชกิอยู 
เงินเฉล่ียคืน เปนเงินที่สหกรณจัดสรรจายใหแกเฉพาะสมาชิก
บางคนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ และจายเฉพาะในปที่ทําเทานั้น
 เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนจึงเปนเงินที่สหกรณจายใหแก
สมาชิก หาใชเงินอื่นใดที่หนวยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ 
หรือหนวยงานอื่นใดในฐานะนายจางที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยู  
จายใหแกสมาชิกตามความในมาตรา 42/1 ไม
 สรุป เมื่อมีหมายคําส่ังอายัดเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน
ที่สมาชิกสหกรณ (ลูกหนี้ตามคําพิพากษา) มีสิทธิจะไดรับ สหกรณ
จะขอนําเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนที่สมาชิกสหกรณจะไดรับ 
ไปหักชําระหน้ีของสหกรณกอนไมได สหกรณตองนําเงินปนผล
และเงินเฉล่ียคืนที่สมาชิกจะได รับ ส งมอบให แก ศาลหรือ
เจาพนักงานบังคับคดี
 ขอกฎหมายประกอบ
 ● หนี้กูยืมเงินกับสหกรณ คืออะไร?
  คือ หนี้กูยืมเงินที่สมาชิกสหกรณมีตอสหกรณ เปนหนี้กูยืม
เงนิเทานัน้ไมใชหนีบ้รุมิสทิธ ิเพราะหนีใ้ดจะเปนหนีบ้รุมิสทิธหิรอืไม
ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญตัไิว สหกรณจงึมิใชเจาหน้ีบรุมิสิทธิ
เหนือเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ
 ● หนี้บุริมสิทธิ คืออะไร?
 คือ หนี้ที่เจาหน้ีบุริมสิทธิ(พิเศษ) มีสิทธิไดรับชําระหน้ี
กอนเจาหนี้ทั่วไปในกรณีที่ทั้งคูมีลูกหนี้คนเดียวกัน
 ● คําสั่งอายัด คืออะไร?
 คือ คําสั่งอายัดสิทธิเรียกรองของลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
หามไมใหบุคคลภายนอกชําระหน้ีใหแกลูกหน้ีตามคําพิพากษา
แตใหบุคคลภายนอกชําระเงิน (สงเงิน) สงมอบ ใหแกศาล
หรือเจาพนักงานบังคับคดี
 บทความวิเคราะห คําพิพากษาศาลฎีกาประกอบ
คําแนะนําดานกฎหมาย

นายราชัน โพธิชัยรุงเรือง 
นิติกรสํานักงานสหกรณจังหวัดยโสธร
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  ลุ มเกษตรกรเริ่มตนจากการรวมตัวกันของชาวนา
  เพื่อแกปญหาและชวยเหลือซึ่งกันและกันเรียกวา 
กลุมชาวนา มีลักษณะเปนกลุมอาชีพที่ยังไมเปนทางการ ตอมา
รัฐไดใหความสําคัญและยอมรับบทบาทของกลุมชาวนามากขึ้น 
จึงไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 ประกาศ ณ วันที่ 
1 พฤษภาคม 2515 ขึ้นเพ่ือใหราษฎรผูมีอาชีพเกษตรกรรม
รวมตวักนัจัดตัง้กลุมเกษตรกรและไดกาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีาร
จัดตั้งกลุมเกษตรกรตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ประกาศ 
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
ซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและสามารถประกอบธุรกิจตาง ๆ ได ภายใต
การสนับสนนุ สงเสริมและกาํกบัของทางราชการ ตอมาป พ.ศ. 2542 
ไดมีตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ขึ้น มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2542 เปนตนมา โดยใหยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิบัติฉบับที่ 140 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2515 
และได บัญญัติ ให จัดตั้ งกลุ ม เกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดโยพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุ มเกษตรกร 
พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป 
และใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ประกาศ 
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2515
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุ มเกษตรกร พ.ศ. 2547
กําหนดใหบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จํานวน
ไมนอยกวา 30 คน รวมกันจัดตั้งเปนกลุ มเกษตรกร สมาชิก
ตองบรรลุนิติภาวะและมีกิจการหรือภูมิลําเนาอยูในทองที่ที่กลุม
เกษตรกรนั้นดําเนินการอยู การจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรนั้น
ใหผูซึง่จะเปนสมาชิกไมนอยกวา 7 คน เปนผูกอการจัดตัง้ ยืน่คาํขอ
ตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดแหงทองท่ีที่จะจัดต้ัง 

ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดพรอมเอกสารประกอบ 
เมื่อนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดรับจดทะเบียน 
และออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรแลวกลุมเกษตรกรน้ัน
มฐีานะเปนนติบิคุคล มอีาํนาจปฏบิตักิารใหเปนไปตามวตัถปุระสงค
ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ.2547กําหนด 
เชน สามารถดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนของสมาชิก ไดแก 
ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจการซื้อ ธุรกิจการขาย
ธุรกิจแปรรูป สินคาเกษตร และธุรกิจบริการสงเสริมการเกษตร 
เปนตน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกร
ประเภทกลุมเกษตรกรแบงตาม
 ประเภทเกษตรกรรม ไดแก การทํานา การทําสวน 
การทําไร การเล้ียงสัตว การประมง และเกษตรกรรมประเภทอ่ืน 
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

หลักเกณฑการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร
 ตวัชีว้ดัสาํหรบัการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร  โดยวเิคราะห
ผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับ
ไดมาตรฐาน และระดับที่ตํ่ากวามาตรฐาน ดวยตัวชี้วัด 5 รายการ 
ประกอบดวย
 (1)  คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการจัดทํางบดุล
รอบสิบสองเดือน แลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบได
ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย
 (2)  ไม มีข อสังเกตของผู สอบบัญชี เ ก่ียวกับรายการ
ขอบกพรองทางการเงินและบัญชีอยางรายแรง
 (3)  มีการทําธุรกิจหรือบริการอยางนอย 1 ชนิด
 (4)  มีการประชุมใหญสามัญประจําปภายในกําหนดเวลา 
150 วัน ตามกฎหมาย

แนวทางการสงเสริมแนวทางการสงเสริม

กลุมเกษตรกรกลุมเกษตรกร

ก

■ โดย… นางสาวสินีนาฎ จํานงค
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แนวทางการเขาแนะนําสงเสริม

 (5)  มีกําไรสุทธิประจําป และมีการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปตามกฎหมาย
 กลุ มเกษตรกรใดมีผลการดําเนินงานไมตํ่ากวาเกณฑ
ชี้วัดมาตรฐานตามที่กําหนดไวข างตนตั้งแต (1)-(5) ทุกขอ
ใหกลุมเกษตรกรน้ันเปนระดับมาตรฐาน สวนกลุมเกษตรกรใด
มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาระดับตัวชี้วัดมาตรฐานตามที่กําหนดไว
ขางตน ตั้งแต (1)-(5) เพียงขอเดียวกลุมเกษตรกรน้ันอยูในระดับ
ตํ่ากวามาตรฐาน
 กลุมเกษตรกรทีน่าํมาจดัมาตรฐาน หมายถงึ กลุมเกษตรกร
ทุกประเภท ยกเวน กลุมเกษตรกรที่อยูในเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง 
ดังนี้ กลุ มเกษตรกรท่ีจัดตั้งใหมไมเกิน 1 ป กลุ มเกษตรกร
ที่หยุดดําเนินงาน และกลุมเกษตรกรท่ีเลิกอยูระหวางชําระบัญชี
หรือกลุมเกษตรกรที่ลมละลายโดยศาลสั่ง

 ซึ่ งจะเห็นได ว  าบทบาทของคณะกรรมการ  ถือว า
เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนากลุมเกษตรกร ดังนั้นตองมุ งเนน
ไปที่การพัฒนาผู นําของกลุ มเกษตรกร โดยการสรางความรู 
ความเขาใจ สรางการมีสวนรวม และกระตุนใหผู นํามีบทบาท
ในการพัฒนากลุมของตนเองอยางเต็มที่ ตองมีการแกไขปญหา
แบบเจาะลึก ตรงประเด็น วาปญหาเกิดจากอะไรและแกไข
ใหตรงจดุ เชน ปญหาดานบญัช ีดานหนีส้นิโดยการออกพืน้ทีพ่บปะ
พูดคุยโดยตรงกับผู  เกี่ยวข อง รวมถึงสมาชิกกลุ มเกษตรกร
ไมคอยใหความสําคัญกับการประชุม เนื่องจากตองประกอบอาชีพ
ของตนเองรวมท้ังมีภารกิจ/กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ ทําให
นัดประชุมยาก ดังนั้น ตองกําหนดการวัน เวลาการประชุม
ใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ โดยการประชุมตองกระชับไดเนื้อหา
และมีกลวิธีใหสมาชิกมารวมประชุมใหมากท่ีสุด

สาเหตุที่คาดวาไมสามารถรักษา/ยกระดับได

1.  กลุมเกษตรกรไมมีเจาหนาที่ ไดมอบหมายใหประธานกรรมการ
และเลขานุการเปนผู ปฏิบัติงานโดยการแบงแยกหนาที่ยังไม
เหมาะสมรัดกุม ซึ่งไมเปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

2. กลุมเกษตรกรมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการตามกฎหมาย
และขอบังคับเพื่อเปนตัวแทนสมาชิกในการตรวจสอบกิจการ
ของกลุม ฯ แตพบวาระหวางปผูตรวจสอบกจิการไมไดเขามาปฏบิตัิ
หนาที่

3. กลุ มเกษตรกรยังไม สามารถจัดทํางบทดลองงบการเงิน
และรายละเอียดประกอบงบการเงินไดซึ่งปจจุบันยังตองไดรับ
ความช  วย เห ลือจาก เจ  าหน  าที่ ส  ง เสริ มสหกรณ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ และผู สอบบัญชีต องติดตามสอนแนะนํา
อยางใกลชิด จึงจะสามารถปดบัญชีประจําปได

4. กลุ มเกษตรกรไม มีการประชุมประจําเดือนเพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงาน

5. กลุมเกษตรกรเก็บรักษาเงินสดเกินกวาท่ีกําหนดเปนคร้ังคราว
ดังนั้นเพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้น

6. กลุมเกษตรกรไมไดปฏบิตัใิหเปนไปตามระเบยีบวาดวยเงนิใหยมื
และดอกเบีย้เงนิกู ระเบยีบวาดวยเงนิยมืทดลองและระเบยีบวาดวย
การรับ-จายและเก็บรักษาเงินสด

แนวทางการแนะนําสงเสริม

1.  กลุมเกษตรกรควรแบงแยกหนาที่ดานการเงินและการบัญชี
ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อใหมีการสอบทานงานระหวางกัน
และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได

2. กลุมเกษตรกรควรแจงใหผูตรวจสอบกิจการเขามาทําหนาที่
เปนตวัแทนของสมาชกิในการตรวจสอบฯ ดวย และจัดทาํรายงาน
ผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร เพื่อกลุ มเกษตรกร
จะไดนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของผู ตรวจสอบกิจการ
มาใชประโยชนในการบรหิารงานหรอืแกไขปรบัปรงุการดาํเนนิงาน
ใหดีขึ้น

3. กลุมเกษตรกรควรมีคําสั่งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบหรือจัด
จางผูรบัผิดชอบประจําในการจัดทาํบญัช ีบนัทกึรายการทางบัญชี
ในสมุดบัญชีขั้นตน จนถึงขั้นปลายใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
ตรวจสอบยอดรวมบัญชีตาง ๆ กับบัญชีแยกประเภททุกเดือน
และจัดทํางบทดลองประจําเดือนแลวเสร็จทุกเดือน

4. กลุ มเกษตรกรควรจัดให มีการประชุมคณะกรรมการ
และควรจดบนัทกึรายงานการประชมุใหครบถวนเพ่ือเปนหลักฐาน
ในการอนุมัติรายการและใชเพื่อการติดตามการปฏิบัติงาน
ของกลุมเกษตรกร

5. กลุ มเกษตรกรควรปฏิบัติใหเป นไปตามระเบียบวาดวย
การรับจายเงินและการเก็บรักษาเงินสดและมีคําสั่งมอบหมาย
ใหมีผูรับผิดชอบการรับเงิน การจายเงินและการเก็บรักษาเงิน

6. กลุมเกษตรกรควรปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเงินยืมทดลอง
และระเบียบวาดวยการรับ-จายและเก็บรักษาเงินสดเพ่ือให
เปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและใหเปนไปตามระเบียบ
ที่กลุมเกษตรกรกําหนด
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   ารตลาดในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรง
   จากตลาดที่มีสถานที่จัดจําหนายสินคาที่ชัดเจน
สูการตลาดสมัยใหมที่เรียกกันวา “ตลาดดิจิทัล” (Digital Market) 
การพฒันาดานการตลาดน้ี  ทาํใหสหกรณภาคการเกษตรผูจาํหนาย
สินคาเกษตรจากสมาชิกและเครือขายสหกรณตองปรับตัว พัฒนา
และขยายชองทางการการตลาดสมัยใหมขึ้น
 ตลาดดิจิทัล (Digital Market) อยูบนพื้นฐานการทําตลาด
แบบด้ังเดิม แตแตกตางในลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนและ
กลุ มเปาหมาย สหกรณภาคการเกษตรจึงตองวางแผนบริหาร
จัดการดานการตลาดในรูปแบบ “Digital Market 6 step” 
โดยใชกลยทุธ “เปลีย่นจากคนแปลกหนามาเปนลูกคาตลอดกาล” 
ภายใตหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ แบบย่ังยืน
คอยเปนคอยไป  เพื่อใหเกิดความมั่นคงย่ังยืน ดังนี้

■ โดย… นางสาวชนิดา  วงษแกว นวส.ชก.

Digital Market
สหกรณภาคการเกษตร
กับการเตรียมความพรอมสู

 ขั้นตอนที่ 1 สรางการรับรู  (Awareness) คือ
การสรางการรับรูตอแบรนดสินคาของสหกรณ เพื่อใหเปนที่รูจัก  
โดยการสรางภาพลักษณที่ดี เนนยํ้าถึงจุดเดนของแบรนด เพ่ือให
เปนที่รู จักอยางกวางขวาง โดยการใช Inbound Marketing 
เปนการส่ือสารดวย Content Marketing การทํา Search Engine 
Opt im i za t i on  ( SEO ) 
ให ถูกหาเจอบน Google 
และการใชสือ่ Social Media 
ตาง ๆ เช น Facebook, 
L INE ,  YouTube หรือ 
Instagram เปนตน 

ก
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ขั้นตอนที่ 2 การคนพบ (Discovery) คือ การสราง
การรับรูใหกับแบรนดสินคาของสหกรณ และมีโอกาสท่ีจะกลาย
มาเปนลูกคาในภายหลัง โดยวิธีใหความรูผาน Content โดย
สหกรณจะตองกําหนด กลยุทธในข้ันตอนนี้ไมใชเพื่อมุงการขาย 
แตเปนการใหขอมูลที่จําเปนและมีประโยชนเปนสําคัญ

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณา (Consideration) คือ 
การใหลูกคาที่จายเงินซื้อสินคาของสหกรณ ในขั้นตอนนี้ สหกรณ
จะตองสือ่สารตอลกูคาโดยตรง  เพือ่ตอบโจทยทีม่อียูในใจของลกูคา
รายละเอียด นั่นก็คือขอมูลเชิงลึกของแบรนดสินคาของสหกรณ

ขั้นตอนที่ 4 การเปล่ียนเปนลูกคา (Conversion) 
คือ การปดการขาย โดยการแสดงรายละเอียดแบรนดสินคา
ของสหกรณ สิ่งที่สหกรณตองทําในข้ันตอนน้ีก็คือ Social Proof 
หรือ Testimonials ที่ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับแบรนดสินคา
ของสหกรณ รีวิวจากลูกคาที่เคยอุดหนุนไปกอนหนานี้ การใช
ระบบการรับชําระเงินที่น าเช่ือถือและการมีระบบปองกันสูง
เพื่อปกปองฐานขอมูลของลูกคา

ขั้นตอนที่ 5 การสานสัมพันธกับลูกคา (Customer 
Relationship) คือ การติดตอสื่อสาร เพื่อนําไปสูการเปนลูกคา
ระยะยาว ในขั้นตอนน้ีสหกรณตองมีการสงสินคา ขอรีวิวจาก
ลูกคา รับประกันสินคา และใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาอื่น ๆ 
ของสหกรณ เพื่อใหเกิดการซื้อซํ้าหรือซื้อผลผลิตอื่น ๆ  
 ในขัน้ตอนนี ้ สหกรณจะตองคาํนวณมลูคาทัง้หมดทีจ่ะเกดิ
ขึ้นตลอดชวงฤดูกาลสินคาเกษตรของลูกคาแตละราย โดยมี
สูตรคํานวณดังนี้ 

 Customer Lifetime Value (CLV) = ระยะเวลา
ที่ลูกคาใชบริการ (เดือน) x (จํานวนสัปดาหใน 1 เดือน x 
มูลคาเฉลี่ยของลูกคา x กําไรเฉลี่ยของลูกคา)
 ยกตัวอยาง เชน สินคาของสหกรณ คือ มังคุด ราคา
500 บาท คาดวาลูกคาจะยังคงเลือกซื้อมังคุดเปนเวลา 3 เดือน 
มูลคาเฉลี่ยของลูกค าที่จับจ ายใช สอยในแตละสัปดาห คือ 
500 บาท โดยกําไรเฉลี่ยอยูที่ 20% ดังนั้น Customer Lifetime 
Value (CLV) = 3 x (4 x 500 x 0.20) = 1,200 บาท เมื่อรู
Customer Lifetime Value แลว นั่นคือ ลูกคาจะสรางกําไร
ใหกับสหกรณไดเทาจํานวนนั้น  เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม สหกรณ
จึงไมควรใชงบประมาณเกินผลลัพธที่คํานวณได เพราะอาจเส่ียง
ขาดทุนได
 ขั้นตอนที่ 6 การรักษาฐานลูกคาเดิม (Retention) 
คือ การรักษาฐานลูกคาเดิม และการซ้ือซํ้า ลักษณะ Content 
Marketing ที่สหกรณตองทําในขั้นตอนนี้ อาจทําในรูปแบบ
ของสื่อดิจิตัล หรือวีดีโอคลิปรวมไปถึงการสงขอเสนอพิเศษตาง ๆ 
ในรูปแบบของ Voucher และ Coupon เปนตน   
 และนี่คือ 6 ขั้นตอนในการทํา “ตลาดดิจิทัล” (Digital 
Market) สําหรับสหกรณภาคการเกษตร ซึ่งหากสหกรณกําหนด
กลยุทธไดอยางเหมาะสม จะทําให “ตลาดดิจิทัล” (Digital 
Market) ของสหกรณภาคการเกษตรเตบิโตไดอยางยัง่ยนืและมัน่คง
ตอไป










