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ร�ยละเอียดชุดก�รศึกษ�

1.		คำ�อธิบ�ยชุดก�รศึกษ�	เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินของชุมชนเพื่อชุมชน  ที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการรวม

คน  การจัดระบบกลุ่ม  ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างความหวัง  ช่วยกันทำา ผลักดันให้ความฝันความหวังเป็น

ความจริง โดยยึดมั่นในคุณธรรม ปราศจากอคติต่อผู้อื่น คือวิถีทางใหม่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ยึดถือ

เป็นสรณมาเป็นเวลาช้านานหลายทศวรรษแล้ว 

 คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง “คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”		

เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากคู่มือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  โดยได้นำาเนื้อหาพื้นฐานที่จำาเป็นและควรทราบ

บรรจุในคู่มือ  เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  ได้มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   โดย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   เมื่อผู้ศึกษาได้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจแล้ว  จะสามารถนำาความรู้เหล่านี้

ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี  ทั้งผู้ศึกษาและขบวนการสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป   

2.	วัตถุประสงค์ของชุดก�รศึกษ�

 1. เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและ

    สามารถอธิบายให้กับผู้อื่นที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

3.	ร�ยชื่อบทเรียนของชุดก�รศึกษ�

          บทที่ 1     การสหกรณ์

          บทที่ 2     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

          บทที่ 3     จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

          บทที่ 4     โครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

          บทที่ 5     การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

          บทที่ 6     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาและองค์กรชุมชนรูปแบบต่างๆ 
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วิธีก�รศึกษ�ชุดวิช�	

เรื่อง	“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”

1.	ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเองโดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

 ขอให้ผู้ศึกษาทำาการประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบทเพื่อให้

ทราบว่าหลังจากได้ศึกษาจากคู่มือเล่มน้ีจนทำาความเข้าใจดีแล้วท่านมีความเข้าใจและมีความรู้มากขึ้น

อย่างถ่องแท้หรือไม่

 การทำาประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบทจะช่วยให้ผู้ศึกษา 

สามารถทราบได้ว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนจากเดิมมากน้อยเพียงใดและมีความรู้ความมั่นใจที่

จะมาทำาการทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านการ

ประเมินผลการศึกษา คือ ตอบถูกตั้งแต่ 60 %  ขึ้นไปของแบบทดสอบหลังการศึกษาแต่ละชุด ขอให้ผู้

ศึกษาพึงตระหนักเสมอว่าการทำาประเมินผลตนเองหลังการศึกษาโดยทำาแบบทดสอบท้ายบทจะต้องทำา

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองเท่านั้นจึงจะได้ผลและท่านได้ศึกษาคู่มือเล่มน้ีแล้วจะสามารถผ่านการ

ทดสอบได้อย่างแน่นอน

2.	ก�รศึกษ�คู่มือก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

 คู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง  เรื่อง  “คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”  บรรจุ

เนื้อหาสาระสำาคัญไว้ครบถ้วน  ดังนั้นผู้ศึกษาที่ตั้งใจศึกษาจะสามารถมีความรู้ในเนื้อหาที่ศึกษาอย่างดี    

การศึกษาคู่มือเล่มนี้จะมีประสิทธิภาพเม่ือท่านศึกษาคู่มืออย่างต่อเน่ืองและการอ่านในแต่ละบทมีการ

ประเมินผลตนเองหลังการศึกษา ขอให้ผู้ศึกษาพยายามทำาการประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการ

ทำาแบบทดสอบท้ายบทแล้วตรวจสอบคำาตอบกับแนวการตอบที่กำาหนดไว้

3.	ก�รสอบ

 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จะวัดผลที่ 60 % จึงจะผ่านเกณฑ์ตาม

มาตรฐาน โดยจะทำาการนัดวันทดสอบพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่น ๆ  และแจ้งรายละเอียดการสอบ โดยจัด

ทำาใบแนบไปพร้อมกับใบสมัครโครงการศึกษาด้วยตนเอง

 การสอบซ่อม ในกรณีที่สอบไม่ผ่านจะต้องทำาการสอบซ่อมโดยจะวัดผลที่  60 %  เช่นเดียวกัน

และถ้าสอบซ่อมไม่ผ่าน  ผู้สมัครต้องติดต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อทำา

กิจกรรมซ่อมเสริมโดยทันที

4.	ก�รมอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร

 สมาชิกที่ผ่านการทดสอบโครงการศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง “คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิต				

ยูเนี่ยน” ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร    และหากผ่านการทดสอบชุดที่ 1 ทั้ง 3 เรื่อง จะได้รับวุฒิบัตร
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5.	เกณฑ์ก�รวัดผลก�รสอบ

 แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับดีเยี่ยม    ระหว่าง  80-100  %

  2. ระดับดี    ระหว่าง   60-79   %

  3. ระดับปรับปรุง   ระหว่าง    0-59   %
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บทนำ�

 สังคมมนุษย์ได้พัฒนามาถึงยุคหนึ่ง โดยเฉพาะยุคการปฏิวัติทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช่วยให้มนุษย์ผลิตสินค้า และบริการ

สนองความต้องการได้มากกว่าการใช้แรงคนและสัตว์ เช่นในอดีต ผู้มีความเข้มแข็งกว่าพยายาม

แสวงหาโอกาสในการครอบครองทรัพย์สินไว้ที่ตนเองมากขึ้น ทำาธุรกิจแสวงหาผลตอบแทนให้กับ

ตนเองมากขึ้นโดยไม่คำานึงถึงผู้ที่อ่อนแอกว่า ทำาให้ผู้ที่ด้อยกว่าเริ่มรวมตัวกัน เพื่อนำาเอาทรัพย์สิน

ที่ตนเองพอมีร่วมกันผลิตสินค้า และบริการแข่งขันกับผู้ที่เข้มแข็งกว่า จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมแบบย้อนกลับตรงกันข้าม มนุษย์หวนกลับมาครอบครองทรัพย์สินร่วมกันเหมือนยุคโบราณ 

แต่เป็นการรวมกันเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น ลัทธิเศรษฐกิจแบบใหม่ก็เกิดขึ้น เพื่อ

อุดช่องว่างระหว่างมนุษย์หรือแก้ไขข้อบกพร่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึ่งมีผู้ได้เปรียบ

และมีผู้เสียเปรียบเป็นความพยายามปรับให้มีความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ (ถวิล เลิศประเสริฐ : 

2528)

 การหวนกลับมายอมรับการอยู่ร่วมกันแทนลัทธิปัจเจกชนของมนุษย์ ใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน

และรูปแบบการรวมกันก็เปลี่ยนแปลงไปหลากหลายรูปแบบ พอสรุปได้เป็นสามลักษณะใหญ่ คือ

เกิดลัทธิสหภาพแรงงาน เป็นการรวมกันของผู้ใช้แรงงานและให้ผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์มากขึ้น 

เกิดลัทธิเศรษฐกิจและการปกครองแบบสังคมนิยม เพื่อกระจายอำานาจจากชนชั้นปกครองเดิม

ที่กดข่ีให้โอกาสชนชั้นกรรมาชีพได้มีส่วนกำาหนดนโยบายเศรษฐกิจและการปกครองของตนเอง 

ตลอดจนให้มีการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมมากขึ้น และเกิดลัทธิสหกรณ์ 

ซึ่งเป็นความพยายามที่จะปฏิวัติสังคมโดยสันติวิธี กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ผู้ด้อยโอกาส                         

ว่าด้วยอุดมการณ์การรวมกันด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติของมนุษยชาติ

 สังคมมนุษย์ยิ่งพัฒนาขึ้น ยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีปัญหาตามมา ทั้งปัญหาทาง

สังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ มนุษย์จึงต้องปรับตัวตามไปกับสถานการณ์ และสภาพการณ์                  

ต่างๆ อยู่เสมอ ปัญหาในสังคมมนุษย์ จะแยกได้เป็นสองด้าน คือ ปัญหาทางสังคม  และปัญหาทาง

เศรษฐกิจ ปัญหาทั้งสองด้านนี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือระหว่างมนุษย์ ขาดการ

ประนีประนอม  ถนอมรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำาให้สังคมขาดความสงบสุข  จึงมีผู้คิดวิธี

ปฏิวัติสังคมแบบสันติวิธีโดยพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างมนุษย์ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขแก่มวลมนุษย์ ซึ่งเรียกกันว่า ลัทธิสหกรณ์ ผู้นำาความคิดทางสหกรณ์

ท่านแรก คือ นายโรเบิร์ต โอเวน เจ้าของกิจการโรงงานทอผ้าในประเทศอังกฤษที่มีความปรารถนา

จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนงานในโรงงานของตนดีขึ้น มีปรัชญาสังคมว่า มนุษย์จะดีหรือ

เลวอยู่ที่สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เลวคือการแข่งขัน ถ้าสามารถขจัดการแข่งขัน

ในสังคมออกไปได้และให้มนุษย์หันมาร่วมมือกันแทน สังคมมนุษย์ก็จะสงบสุขได้อย่างแน่นอน 

(ประพันธ์ เศวตนันทน์ :2529:4)



10 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 ลัทธิสหกรณ์มีแนวคิดที่สำาคัญ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดควรเป็นโอกาสของมนุษย์ทุกคน

ที่พึงได้รับอย่างเสมอภาคกัน ไม่ควรตกเป็นของคนใดคนหนึ่ง หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

มนุษย์ควรทำางานร่วมกันด้วยใจที่เปี่ยมด้วยกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุก

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน แต่ละคนมุ่งทำาเพื่อส่วนรวม และส่วนรวมก็ตอบสนองให้

แต่ละคน ดังนี้แล้วสังคมมนุษย์ก็จะมีแต่ความสงบสุข (ถวิล เลิศประเสริฐ : 2528)

 จุดมุ่งหมายของสหกรณ์มุ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เข้ามาร่วมในสมาคม

สหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม โดยการร่วมมือกัน ดำาเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่มุ่งให้

บริการแก่สมาชิกโดยไม่มุ่งแสวงหากำาไรเช่นธุรกิจทั่วไป สหกรณ์มุ่งประกอบกิจการเพื่อสนองความ

ต้องการของสมาชิก ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและเป็นทั้งผู้ใช้บริการของสหกรณ์ สหกรณ์มีกิจการหลาก

หลายตามประเภทของสหกรณ์ ซึ่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 มาตรา 

33/1 สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 33 แบ่งประเภทได้ ดังต่อไปนี้ 

       (1) สหกรณ์การเกษตร 

       (2) สหกรณ์นิคม 

       (3) สหกรณ์ประมง 

       (4) สหกรณ์ร้านค้า 

       (5) สหกรณ์บริการ 

       (6) สหกรณ์ออมทรัพย์ 

       (7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

       (8) สหกรณ์อื่นที่กำาหนดตามที่กำาหนดในกฏกระทรวง

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนที่มีความคุ้นเคยมีความไว้

เนื้อเชื่อใจกัน มีวงสัมพันธ์เดียวกัน มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพึ่งพาตนเองและร่วมมือช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันให้ประสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวิต สมาชิกจะได้รับการพัฒนาด้าน

จริยธรรม คุณธรรม ตามหลักจิตตารมณ์ โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการดำาเนินการ สมาชิกจะได้

รับการกล่อมเกลาให้เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันให้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองและร่วม

มือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีครอบครัวและสังคมที่สงบสันติ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงเป็น

เสมือนโรงเรียนเพื่อชีวิตของมวลสมาชิก ยึดมั่นในความเสมอภาคและภราดรภาพแห่งความเป็น

มนุษย์ของสมาชิก มีกิจกรรมการเลือกตั้งและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ อยู่เสมอ                       

จึงเป็นกระบวนการปลูกฝังประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ซึ่งเท่ากับช่วยส่งเสริมการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน        ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้ดีขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างจาก

สถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ 
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�บท		บทที่	1

เรื่อง	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทที่		1	 ก�รสหกรณ์

  1.1 ประวัติสหกรณ์

  1.2 คำานิยามสหกรณ์

  1.3 ปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์

  1.4 ค่านิยมสหกรณ์

  1.5 หลักการสหกรณ์สากล

  1.6 วิธีการสหกรณ์

  1.7 ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย

  

วัตถุประสงค์	 เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว  ผู้ศึกษาสามารถ

  1. ทราบประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

  2. ทราบคำานิยาม ปรัชญา ค่านิยม ของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

  3. ทราบถึงหลักการสหกรณ์สากล และวิธีการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

  4. ทราบถึงประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 1

  2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญ ๆ

ประเมินผล

  1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

  2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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บทที่	1

ก�รสหกรณ์

 	ประวัติสหกรณ์

     ระหว่างศตวรรษที่ 18-19 ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป มีการนำาเอาเครื่องจักร

มาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือเกิดภาวการณ์ว่างงาน และ

เศรษฐกิจตกตำาทั่วไป การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้ เริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษ 

ต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างมาก จากการที่นายทุนใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน 

และการปลดคนงานออกจากโรงงาน ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยต้องเลิกล้มกิจการไป สภาพสังคม

ทั่วไปมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายทุน และฝ่ายกรรมกร นายทุนพยายามแสวงหา

กำาไรจากการลงทุนมากที่สุด โดยการเอารัดเอาเปรียบฝ่ายกรรมกรทุกวิถีทาง

 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ บรรดากรรมกรที่ถูกบีบคั้นทั้งหลาย จึงร่วม

แสวงหาหนทางที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพวกตน ประกอบกับเวลานั้นมีนักเศรษฐศาสตร์

ที่มีความคิดอยากจะช่วยพยุงฐานะของสังคมให้ดีขึ้น ได้เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจให้

เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม โดยการร่วมมือระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักการช่วยตนเองและช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน แนวความคิดดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา

 บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักคำาว่า “สหกรณ์” คือโรเบิร์์ต โอเวน ชาวอังกฤษ ซึ่งถือว่า

เป็นผู้ให้กำาเนิดการสหกรณ์ขึ้นในโลก และได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการสหกรณ์ เดิมโอเวนเป็นคนที่

ยากจน แต่ความเฉลียวฉลาดและรู้จักวิธีการทำามาหากินจึงทำาให้เขาได้มีโอกาสเป็นผู้จัดการและ

มีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโรงงาน เขาเป็นนายจ้าง ที่มีความหวังดีต่อกรรมกร จึงได้ปรับปรุงสภาพ

ความเป็นอยู่ทั่วไปของคนงานให้ดีขึ้น หลังจากนั้นโอเวนได้หาวิธีช่วยเหลือกรรมกรอื่นๆ โดย

สอนให้รู้จักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 

ซึ่งเป็นวิธีการของระบบสหกรณ์ โอเวนเสนอให้จัดตั้ง “ชมรม

สหกรณ์” (Co-operative Community) ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิต

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช้เองโดยไม่ใช้เครื่องจักรทรัพย์สินของชมรม 

เป็นของส่วนรวม เพื่อมิให้สภาพนายทุนปะปนอยู่ในชมรม การจัดตั้ง

ชมรมสหกรณ์นี้ จะต้องใช้เงินทุน และที่ดินเป็นจำานวนมากและโอเวน

ก็ได้พยายามเผยแพร่แผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ เพื่อให้คนทั่วไป ได้

เข้าใจสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพื่อเศรษฐกิจ แต่โอเวนยังไม่สามารถ

จัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้น  โอเวนจึง

ได้เดินทางไปประเทศอเมริกาและทดลองจัดตั้งชมรมสหกรณ์ ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ นิวฮาโมนี รัฐแอนดี

แอนา สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2368 ให้ชื่อว่า นิวฮาร์โมนี (New armony) แต่ได้ล้มเลิกไปในระยะ

เวลาต่อมา เนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจาก

่
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นี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปกครองและศาสนา อย่างไรก็ตามแนวความคิดของโอเวนก็มีอิทธิพลต่อ

นักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เขาได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ ในอันที่จะ

ช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น

       อีกท่านคือ นายแพทย์วิลเลี่ยม คิง อาศัยอยู่ในเมืองไบรตัน 

ประเทศอังกฤษ เป็นผู้นิยมแนวความคิดทางสหกรณ์ของโอเวน 

แต่เห็นว่าโครงการของโอเวน ต้องใช้เงินทุนจำานวนมาก ซึ่งจะทำาให้

เป็นจริงได้ยาก นายแพทย์คิง จึงเริ่มต้นจากการชี้แจงให้คนงานรวมทุน

กันคนละเล็กละน้อย จัดตั้ง “สมาคมการค้า” (Trading Association)                  

ในรูปสหกรณ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2370 เป็นรูปร้านสหกรณ์จำาหน่ายสินค้า 

แต่มีข้อแตกต่างไปจากร้านสหกรณ์ในปัจจุบันคือ กำาไรที่เกิดจากการ

ดำาเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์นี้ จะไม่นำามาแบ่งปันกัน แต่จะเก็บสมทบ

ไว้เป็นทุนเพื่อใช้ขยายงานของร้านสหกรณ์ต่อไป จนสามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ตามแบบโอเวนได้ 

ซึ่งการกระทำาดังกล่าว ทำาให้ร้านค้าแบบสหกรณ์ในรูปแบบนี้ไม่ประสบผลสำาเร็จ เนื่องจากการเก็บ

กำาไรทั้งหมดไว้ ไม่จ่ายคืนแก่สมาชิก ทำาให้สมาชิกไม่ศรัทธาสหกรณ์ อย่างไรก็ตามกิจการของนาย

แพทย์คิงก็คล้ายกับร้านสหกรณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น ในวงการร้านสหกรณ์สมัยนี้ จึงให้เกียรติแก่ท่าน

มาก

     สหกรณ์ สมาคมแห่งแรกที่ดำาเนินการประสบผลสำาเร็จ และเป็นแบบฉบับในโลกนี้ก็คือ ร้าน

สหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2387 โดยกรรมกรช่างทอผ้าจำานวนหนึ่ง 

ซึ่งมีรายได้น้อย และประสบปัญหาในด้านการซื้อหาเครื่องอุปโภคอันจำาเป็นแก่การครองชีพ เช่น 

ราคาแพง มีการปลอมปน และถูกเบียดเบียนในการชั่ง ตวง วัด ประกอบกับการได้รับแนวความคิด

จาก โรเบิร์ต โอเวน ในการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อช่วยตนเอง และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

และไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอุตสาหกรรมและพ่อค้า ซึ่งมีอำานาจการผลิต ทางการค้าในสมัย

นั้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสมาคม ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม 28 คน โดยรวมทุนกันจัดตั้งร้านค้าเครื่อง

อุปโภคบริโภคขึ้น จากนั้นนำาเงินทุนที่รวบรวมได้ไปซื้อสิ่งของที่จำาเป็นแก่การครองชีพ โดยจัดซื้อใน

ราคาขายส่ง มาขายให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกเสียสละเวลามาช่วยกิจการของร้าน

     ต่อมามีจำานวนสมาชิกเพิ่ม ทำาให้ธุรกิจการค้าขยายอย่างกว้างขวาง และยังมีการทำาธุรกิจกับ

บุคคลภายนอกด้วย นักสหกรณ์รอชเดล หรือที่เรียกกันว่า “ผู้นำาแห่งรอชเดล” ได้กำาหนดหลัก

ปฏิบัติไว้ 10 ประการ ซึ่งมีสาระสำาคัญหลายประการ ที่ถูกยึดถือเป็นหลักการสหกรณ์สากล มา

จนถึงปัจจุบัน แม้จะล่วงเลยมาเป็นเวลานาน แต่ร้านสหกรณ์รอชเดล ก็ยังคงอยู่และกลายเป็น

ร้าน ที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งกว่านั้น วิธีการของร้านสหกรณ์สำาหรับผู้บริโภคแบบนี้ได้แพร่หลายออกไป 

สู่ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ปัจจุบันร้านสหกรณ์ที่ถือหลักการสำาคัญ ๆ อย่างเดียวกันนี้ มีอยู่ในประเทศ 

ต่างๆ เป็นจำานวนมาก 
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		คำ�นิย�มสหกรณ์คืออะไร

 สหกรณ์นับว่าเป็นองค์การหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา จากผลของการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม  โดยยึดหลักการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ

ในหมู่ประชาชนที่มีความอัตคัตขัดสน  และอ่อนกำาลังในทางเศรษฐกิจ  ดำาเนินการด้วยการ

ช่วยเหลือตนเอง  ด้วยการร่วมทุนและกำาลังเงิน  ด้วยความสมัครใจตั้งเป็นสมาคมเพื่อประกอบ

กิจการของตนเองโดยมิใช่การแสวงหากำาไรแต่เพื่อตัดคนกลางที่ไม่จำาเป็นออกไปให้สมาชิกทุกคน

มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่ถือกำาลังทรัพย์เป็นใหญ่และผลที่เกิดข้ึนก็นำามาแบ่งปันกัน

โดยวิธีที่เที่ยงธรรมในระหว่างที่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น  วิธีนี้คือหลักการร่วมมือ จึงได้ชื่อว่า  

“การสหกรณ์”

 พระราชวรวงศ์ เ ธอกรมหมื่ นพิทยาลงกรณ์“ผู้ เป็ น

บิดาของการสหกรณ์ในประเทศไทย” จึงได้บัญญัติคำาจาก

ภาษาอังกฤษ Co-Operation เป็นศัพท์เฉพาะในภาษาไทย

ว่า “สหกรณ์”  ซึ่งมาจากคำาในภาษาสันสกฤต 2 คำา คือ “สห” 

แปลว่า “ร่วมกัน” และ“กรณ์”แปลได้ความว่า“การกระทำา

รวมกัน” หรือ“การร่วมมือกัน” ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต

สถาน พ.ศ. 2493 ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า“งานร่วมมือกัน 

วิธีการจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือ  เพื่อบำารุงความเจริญ

ในทางเศรษฐกิจโดยแบ่งกำาไรเสมอกัน”

 พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา  4  ได้ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้คือ 

“สหกรณ์” หมายความว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

  สำาหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์ของต่างประเทศ  ก็ได้พยายามอธิบายคำาว่า การสหกรณ์

ในรูปลักษณ์ต่างๆ กัน ดังต่อไปนี้

 ดร.แฮนซ์  เยบฮาร์ด ( Dr.  Hanns   Gebhard )  นักเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ชาวฟินแลนด์  

อธิบายไว้ว่า “สหกรณ์เป็นที่รวมคน  ตั้งขึ้นตามหลักแห่งความเสมอภาคไม่จำากัดจำานวนสมาชิกและ

เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะดำาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมฐานะทางการเงินและการดำาเนิน

อาชีพของสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองตามลำาพัง หรือช่วยตนเองด้วยความสนับสนุนของ รัฐบาล โดยมี

ข้อแม้ว่าผลกำาไรจากการกระทำาร่วมกันจะต้องแบ่งตามส่วนของงานที่สมาชิกคนหนึ่งๆ กระทำาแบ่ง

ตามส่วนแบ่งทุน”

 ตาล  มาคี  (SS. Talmaki ) นักสหกรณ์ชาวอินเดีย “สหกรณ์ คือวิธีการจัดงานชนิดหนึ่ง 

ซึ่งบุคคลหลายคนช่วยกันด้วยใจสมัครตามหลักแห่งความเสมอภาคเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจ  โดยวิธีสุจริต” 

 ยุคเอนไซโคลพีเดีย  บริแตนนิกา  อธิบายศัพท์ว่า“สหกรณ์ คือ ชุมชนที่รวมกันเป็นองค์การ
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ด้วยความสมัครใจและยึดถือหลักประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหาสินค้า

มาจำาหน่ายแก่สมาชิก หรือเพื่อให้สมาชิกประกอบการผลิตกรรมเพื่อจำาหน่าย หรือจัดการขาย

ผลิตผลของสมาชิกหรือจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืมหรือรวมวัตถุประสงค์เหล่านี้เข้าด้วยกันและในขณะ

เดียวกันก็เฉล่ียผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนี้ใหัแก่สมาชิกตามส่วนซึ่งได้ตกลงเห็นพ้องกันว่า

เป็นการเที่ยงธรรมสำาหรับสมาชิกแต่ละคนและสำาหรับหมู่คณะ”

 ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า “สหกรณ์เป็นการประกอบการอย่างหนึ่งในรูปขององค์การที่มี

คุณลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากองค์การอื่นที่มีอยู่ คือการที่องค์การใดจะเรียกว่าเป็นสหกรณ์ได้

จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเป็นสหกรณ์ดังกล่าวมาแล้วและ

เงื่อนไขของการเป็นสหกรณ์นั้นคือหลักการสหกรณ์นั้นเอง”

   พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรง

อธิบายความหมายของ “ปรัชญา” ไว้ว่า...โดยมากปรัชญานั้นก็เป็นความเชื่อของบุคคลแต่ละคนว่า

โลกนี้มาอย่างไร และจะไปอย่างไรจะมีความสุขสุดยอดอย่างไร...” (สำานักราชเลขาธิการ,2513:3) 

การสร้างวิธีการต่างๆ บทความเชื่อแบบปรัชญาจึงเป็นวิธีการที่จะไปสู่ความสุขสุดยอดในระดับ

ต่างๆ นั่นเอง (สำานักสภาสถาบันราชภัฏ,2544:34) ซึ่งสอดคล้องกับความหมายหนึ่งในสี่ของคำาว่า 

“Philosophy Edition) ที่หมายถึงความเชื่อขั้นพื้นฐานความคิดพื้นบ้านและทัศนคติทั่วไปของคน 

หรือกลุ่มบุคคล (The most general beliefs,concepts and attitudes of an individual or 

group)

  ปรัชญาของการสหกรณ์ หมายถึง ระบบแนวคิดที่ว่า วิธีการสหกรณ์สามารถตอบ 

สนองความจำาเป็นพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ของคนในโลกนี้ให้ มีความสุข  

ความเจริญ อย่างพอเพียงได้ (ปรัชญา เป็นระบบแนวคิด ความเชื่อ เป็นลัทธิหรือศาสนา ปรัชญา

สหกรณ์จึงเป็นระบบแนวคิด) 

  ปรัชญาของการสหกรณ์  แบบคำาคม “ช่วยตนและช่วยกัน (self-help and 

mutual help)” 

  อุดมการณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดการจูงใจให้คนในสังคม 

ยึดถือนำามาใช้เป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตในสังคม เพื่อให้บรรลุ

ถึงความเป็นอยู่ที่ดี

  อุดมการณ์สหกรณ์ คือ แนวคิดที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้

มีความกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข  โดยประหยัด ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อุดมการณ์

ที่สำาคัญที่สุดของสหกรณ์ คือ การร่วมมือกัน (Co-Operation) ในการดำาเนินธุรกิจเพราะ หาก

ปราศจากการร่วมมือกันแล้ว   สหกรณ์ก็ไม่สามารถดำารงอยู่ได้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆ

ปรัชญ�และอุดมก�รณ์สหกรณ์
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	อุดมก�รณ์ที่สำ�คัญของสหกรณ์

               1.การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่งต่อการดำาเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์  เพราะหากสมาชิกไม่คิดจะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว  สหกรณ์

ก็ไม่สามารถดำารงอยู่ได้ ฉะนั้น สหกรณ์ในประเทศที่กำาลังพัฒนา จึงล้มเหลวหรือไม่เจริญเติบโต

เท่าที่ควรจะเป็น เพราะ สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงข้อนี้โดยเข้าใจว่าเมื่อเข้า

เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจะได้กู้เงินหรือได้รับประโยชน์จากสหกรณ์โดยไม่ต้องทำาอะไร หรือไม่ต้อง

ช่วยเหลือ  หรือทำาประโยชน์ให้แก่สหกรณ์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมาก  เพราะ

สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจของสมาชิกโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก   ฉะนั้นจึงจำาเป็นจะต้องยึดหลัก

การ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะดำาเนินงานได้สำาเร็จ  ซึ่งจะทำาได้ต้องอาศัย ความซื่อสัตย์ 

และความจงรักภักดีต่อสมาชิกต่อสหกรณ์เป็นสำาคัญ เพราะหากสมาชิกขาดความภักดีต่อสหกรณ์

แล้วการร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  ฉะนั้น จึง

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ และอุดมการณ์อันนี้ของสหกรณ์ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย                

มิฉะนั้นแล้วสหกรณ์ก็จะประสบความล้มเหลวอย่างที่เป็นมาในอดีต

 2.การอำานวยประโยชน์และการบริการสมาชิก วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ก็เพื่อ

ที่จะจัดหาหรือให้บริการ และอำานวยประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นเองเพราะ

สหกรณ์เป็นของสมาชิก ดำาเนินการโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิก ดังนั้นจึงจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินงาน

ต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด

 3.การไม่แสวงหากำาไร หลักสำาคัญยิ่งของสหกรณ์ ก็คือ สหกรณ์มิได้มุ่งดำาเนินการเพื่อ

แสวงหากำาไร แต่เพื่ออำานวยผลประโยชน์และให้บริการแก่สมาชิกในสิ่งที่สมาชิกต้องการ ฉะนั้นการ

ที่จะถือว่าสหกรณ์ใดประสบความสำาเร็จมากหรือน้อยเพียงใด จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำาไรที่สหกรณ์ได้รับ 

แต่ขึ้นอยู่กับประโยชน์และการบริการที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์เป็นสำาคัญ

 4.การไม่กีดกันบุคคลภายนอก ได้กล่าวแล้วว่าสหกรณ์เป็นของประชาชนโดยประชาชน

เพื่อประชาชน เพราะฉะนั้นสหกรณ์  จึงถือหลักการเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไป (Open Member-

ship) เป็นหลักการสำาคัญในการดำาเนินงาน ทั้งนี้ก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้บุคคลทุกคนที่สนใจ ได้มี

โอกาสสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกได้เท่าเทียมกัน  โดยไม่มีการกีดกันแต่อย่างใด แต่บุคคลเหล่านั้นจะ

ต้องเป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี (Good Characteristic) และมีความสนใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วย

ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ  ไม่ใช่สมัครเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบธรรม และเพื่อทำาลาย

สหกรณ์ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า อุดมการณ์สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ที่ดีที่สุดในโลก เพราะอยู่บนพื้นฐาน

แห่งความเสมอภาคและความยุติธรรม  หลักการสหกรณ์ไม่มีการบังคับและการเอาเปรียบซึ่งกัน

และกัน  ซึ่งหาไม่ได้กับธุรกิจแบบอื่น 
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 5.การดำาเนินงานตามหลักประชาธิปไตย    อุดมการณ์ที่สำาคัญยิ่งอีกอันหนึ่งของ สหกรณ์   

คือการดำาเนินงานตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Control) โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออก

เสียงได้เพียงเสียงเดียว (One man One Vote) ไม่ว่าบุคคลนั้นจะถือหุ้นมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม  

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์ตกเป็น เครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของคนหนึ่งคนใด หรือบุคคล

กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ  ฉะนั้นสหกรณ์ขั้นปฐมจึงกำาหนดให้ สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์ลงคะแนน

ได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้น และนอกจากนั้นก็เพื่อที่จะควบคุมให้การดำาเนินงานของสหกรณ์เป็น

ประโยชน์แก่สมาชิกโดยแท้จริง

 6.การส่งเสริมการศึกษา การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก (Membership Education) 

เป็นสิ่งจำาเป็นและสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนางานสหกรณ์ สหกรณ์จะก้าวหน้าหรือล้าหลังก็ขึ้นอยู่กับพื้น

ฐานการศึกษาของสมาชิกเป็นสำาคัญ ฉะนั้นการสหกรณ์จึงถือเอาการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นงานที่สำาคัญยิ่งอันหนึ่งของสหกรณ์เพื่อที่จะให้สหกรณ์ดำาเนิน

งานได้สำาเร็จตามความมุ่งหมาย นอกจากนั้นสหกรณ์ยังได้มุ่งที่จะฝึกสอนและปลูกฝังอุดมการณ์

สมาชิกให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมอีกด้วย เพราะ หากสังคมใด

ประกอบไปด้วย สมาชิกที่มีลักษณะและอุปนิสัยที่ดีแล้วสังคมนั้นก็ย่อมจะมีความสุข ความเจริญ

ด้วยประการทั้งปวง เช่น สังคมสหกรณ์ในเดนมาร์ก สวีเดน และฟินแลนด์ เป็นต้น

	ค่�นิยมของสหกรณ์	(Cooperative	Values)

 คำาว่า “ค่านิยม”( VALUES) แปลว่า มูลค่าของความนิยม ในองค์กรหรือสังคม หมายถึง 

แนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่องค์กรหรือสังคมนั้นนิยม (Popular) นำามาใช้ปฏิบัติกันมาก ๆ จนได้รับความ

นิยม (Popularity) มีทั้งค่านิยมทั้งด้านบวกและลบ มีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

      ส่วนคำาว่า “คุณค่า” (VALUE,WORTH) แปลว่า คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิด

เป็นเงินไม่ได้ หรือ ความดีที่มีอยู่ประจำาในสิ่งนั้นๆ เป็นความรู้สึกที่เป็นทางบวก มีลักษณะเป็น

นามธรรม เมื่อนำาคำาว่า  COOPERATIVE VALUES มาใช้กับสหกรณ์ ตามที่สัมพันธภาพสหกรณ์

ระหว่างประเทศ (ICA:international cooperative alliance)  ระบุไว้นั้น จึงควรจะแปลว่า “ค่า

นิยมของสหกรณ์” ซึ่งหมายถึงแนวทาง หรือสิ่งที่ชาวสหกรณ์นิยมปฏิบัติติดต่อกันมายาวนาน จนได้

รับความนิยมในหมู่ชาวสหกรณ์ทั่วโลก เพราะการปฏิบัติเช่นว่านั้น ทำาให้สหกรณ์มีคุณค่าทางสังคม

และเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด  

        ซึ่งค่านิยมสหกรณ์ ตามที่ ICA ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก็คือค่านิยมพื้นฐานของสหกรณ์ ได้แก่  

การพึ่งพาและความรับผิดชอบตนเอง  ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม  และความ

สามัคคี  และสมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรม  แห่งความซื่อสัตย์  เปิดเผย  ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์
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้

1.ค่�นิยมพื้นฐ�นของสหกรณ์

 1) การพึ่งตนเองของสหกรณ์ สหกรณ์จะพึ่งตนเองได้จำาเป็นต้องมีเงินทุนดำาเนินการที่เพียง

พอ มีฝ่ายจัดการสหกรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสุจริตในการปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการ

ที่มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์ ในการบริหารงาน มีสมาชิกมีความภักดีต่อสหกรณ์ให้ความร่วมมือใน 

การดำาเนินงานของสหกรณ์ 

 2) ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรับผิดชอบในหนี้สิน ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและรับ

ผิดชอบในการกระทำาของตนเอง เช่น สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกมีใครทุจริตเอาเงินฝากของ

สหกรณ์ไป สหกรณ์ก็ต้องรับผิดชอบ และสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการกระทำาใดๆ ด้วย

ตนเอง โดยปราศจากการก้าวก่ายการบริหารงาน การแทรกแซง การทำาธุรกิจและการครอบงำาการ

ปฏิบัติงานจากรัฐ คณะบุคคลและบุคคลใดๆ 

 3) ประชาธิปไตยการดำาเนินงานตามหลักประชาธิปไตย คือ สหกรณ์เป็นของสมาชิก 

(สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น) มีสิทธิในการเข้าประชุม มีสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้ง มีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนน และมีสิทธิในการ ใช้บริการของสหกรณ์ 

 4) ความเสมอภาค สมาชิกมีความเท่าเทียมกันในสิทธิและหน้าที่ ของตน คือ 

  - มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าประชุม 

  - มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  - มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 1 คน 1 เสียง

  - มีสิทธิในการใช้บริการของสหกรณ์ 

 5) ความเที่ยงธรรม สหกรณ์จะจัดสรรส่วนที่สมาชิกจะให้กับสหกรณ์ และส่วนที่สมาชิกรับ

จากสหกรณ์ อย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม เช่น การปันผลตามหุ้น และการเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนที่

สมาชิกมาทำาธุรกิจกับสหกรณ์ 

 6) ความเป็นเอกภาพ ได้แก่ การอยู่ในระบบเดียวกัน ไม่แตกแยก ไม่แบ่งฝักฝ่าย เป็นนำาหนึ่ง

ใจเดียวกัน พร้อมเพรียง ร่วมมือในการประกอบอาชีพ ร่วมกันผลิต ร่วมกันซื้อ และร่วมกันขาย 

2.	ค่�นิยมท�งจริยธรรมที่เป็นคว�มเชื่อมั่นของสม�ชิกสหกรณ์

 7)  สมาชิกจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความภักดี ต่อสหกรณ์เป็น คนตรงต่อเวลา   

ไม่ผิดนัดชำาระหนี้ ไม่ขายผลผลิตให้ผู้อื่น 

 8) ความเปิดเผย สมาชิกจะต้องเป็นคนที่ไม่มีลับลมคมใน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ โปร่งใส          

เปิดเผยข้อมูลใดๆ ไม่ปิดบังหนี้สิน ทรัพย์สินฯ 

 9) ความรับผิดชอบต่อสังคม การคิดถึงหัวอกของคนอื่น ไม่ทำาให้สังคมมีปัญหา ไม่ทำา

ตัวอย่างฟุ่มเฟือย ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย มีหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 10) ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ได้แก่ การเห็นอกเห็นใจ การเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีจรรยาบรรณ 

เช่น เอื้ออาทรต่อเด็ก คนชรา และคนพิการ เป็นผู้ผลิต ต้องเอื้ออาทรต่อผู้บริโภค ต้องเอื้ออาทรต่อ

ผู้ผลิตไม่กดราคา 
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	 หลักก�รสหกรณ์ส�กล

  หลักการสหกรณ์ที่ถือใช้ในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากระเบียบปฏิบัติของผู้นำาแห่งเมือง

รอชเดล ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2387 ซึ่งนับได้ว่า เป็นร้าน

สหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จ ระเบียบปฏิบัติร้านสหกรณ์ของผู้นำาแห่ง

เมืองรอชเดลในสมัยแรกได้มีการปรับปรุง แก้ไขและปรากฏหลักฐานใน พ.ศ. 2403 ดังนี้

 1. เงินทุนควรมาจากผู้ถือหุ้นและจำากัดอัตราเงินปันผล

 2. การจัดสินค้าคุณภาพให้แก่สมาชิก

 3. ความเที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด

 4. ขายสินค้าเงินสดตามราคาตลาด

 5. กำาไรควรจัดสรรตามส่วนซื้อของสมาชิก

 6. ความเสมอภาคในการเป็นสมาชิกและการออกเสียง

 7. การจัดการโดยพนักงานและกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามระยะเวลา

 8. กำาไรจำานวนแน่นอนควรจัดสรรเพื่อการศึกษา

 9. รายงานและงบดุลควรนำาเสนอสมาชิกได้บ่อยครั้ง

 ถึงแม้ว่าระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์รอชเดล ซึ่งจัดตั้งขึ้นมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้ว และ

เป็นการตั้งขึ้นเพื่อใช้เฉพาะกับร้านสหกรณ์ก็ตาม แต่หลักการบางข้อสามารถนำามาใช้กับสหกรณ์

ทั่วๆ ไปได้ ซึ่งเรื่องนี้องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative                        

Alliance : ICA)  ได้มีการประชุมปรึกษากัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2509 โดยนำาเอาระเบียบปฏิบัติของรอชเดลมาแก้ไขปรับปรุงใหม่และได้ลงมติกำาหนดเป็น

หลักการสหกรณ์ 6 ประการ

 ต่อมาในปี 1995 ซึ่งเป็นวาระที่สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) มีอายุครบ 100 

ปี (ก่อตั้งปี 1895) ที่ประชุมสมัชชาของ ICA ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ ได้มีการทบทวน

หลักการสหกรณ์สากลใหม่ และได้ให้คำารับรองหลักการสหกรณ์สากลใหม่ รวม 7 ประการ เพื่อให้

ขบวนการสหกรณ์สามารถปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และการพัฒนา

ในคริสต์วรรษที่ 21 โดยออกเป็นแถลงการณ์ว่า ด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ (Statement on 

the Co-operative Identity) ในเดือนกันยายน 1995 ตามแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า หลักการ

สหกรณ์เป็นแนวทางสำาหรับสหกรณ์ทั้งหลาย ในการนำาค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ  (www.

gotoknow.org/posts/176694)

 ความเข้าใจหลักการสหกรณ์สากล  ผู้คนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจว่า “หลักการสหกรณ์์” 

เป็นเสมือน “กฎเหล็ก” ที่ต้องปฏิบัติตามแบบคำาต่อคำา ในทัศนะหนึ่งอาจจะเป็นการถูกต้องเมื่อ

หลักการ สหกรณ์ใช้เป็นเครื่องวัดมาตรฐานของความเป็นสหกรณ์ แต่ในอีกทัศนะหนึ่งก็ต้องมีความ
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จำากัด หรือยกเว้นการปฏิบัติตามนั้นบางอย่าง เมื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอื่นๆ อย่างได้ผล 

หลักการสหกรณ์กล่าวได้ว่าไม่ได้เป็นเพียงข้อบัญญัติ แต่ยังเป็นแนวทางในการวินิจฉัยพฤติกรรม

และการตัดสินใจ การให้ความสนใจเพียงว่าสหกรณ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหลักการสหกรณ์

หรือไม่ คงไม่เป็นการเพียงพอ หากแต่ควรสนใจว่าหลักการสหกรณ์แต่ละข้อ ได้รับการปฏิบัติอยู่

ตลอดเวลาทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและมวลสมาชิกโดยรวม

 ด้วยเหตุนี้หลักการสหกรณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้บนกระดาษเพื่อทบทวนเป็นระยะๆ เพียง

เพื่อให้มีความเหมาะสมตามกาลสมัย แต่เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างข่ายในการรวมอำานาจ สร้างพลังให้แก่

ทุกส่วนที่สหกรณ์จะเกาะเกี่ยวไปได้ในอนาคต  หลักการสหกรณ์ ถือเป็นหัวใจของวิสาหกิจสหกรณ์ 

โดยที่แต่ละข้อจะเป็นอิสระจากข้ออื่นๆ มิได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หากหลักการข้อหนึ่งข้อ

ใดถูกละเลยจะเป็นผลให้หลักการข้ออื่นๆ ลดความสำาคัญลงด้วย

 “สหกรณ์”	 จึงไม่อาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสหกรณ์ โดยพิจารณาจากหลักการสหกรณ์

ที่ละข้อๆ ได้ หากแต่ต้องพิจารณาจากการผนึกแน่นกับหลักการสหกรณ์ทุกข้อโดยรวมพร้อมกัน  

หลักการ สหกรณ์ตามที่ปรากฎในแถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ในปี 1995 มีด้วย

กัน 7 ประการ ประกอบด้วย

 1. หลักการเปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจ

 2.หลักการควบคุมแบบประชาธิปไตย โดยมวลสมาชิก

 3.หลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยมวลสมาชิก

 4.หลักการปกครองตนเองและความอิสระ

 5.หลักการให้การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร

 6.หลักการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

 7.หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน

 หลักสามประการแรก : ถือเป็นสภาพพลวัตภายในที่มีความสำาคัญสำาหรับแต่ละสหกรณ์

 หลักสี่ประการหลัง    : จะเกี่ยวข้องทั้งการดำาเนินงานภายในและความสัมพันธ์ที่สหกรณ์มี

กับภายนอกด้วย

หลักสหกรณ์ส�กลในปัจจุบัน	(คศ.1995)	พ.ศ.2538

 ได้มีการประกาศให้สหกรณ์ทุกประเทศถือใช้โดยทั่วกันมีอยู่ 7 ประการ ซึ่งหลักการสหกรณ์

เป็นแนวทางสำาหรับสหกรณ์ต่าง ๆ ในการนำาค่านิยมของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งค่านิยมสหกรณ์ 

ตามที่  ICA ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานก็ คือ ค่านิยมพื้นฐานของสหกรณ์ ได้แก่  การพึ่งพาและความ

รับผิดชอบตนเอง  ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม  และความสามัคคี  และ

สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์  เปิดเผย  ความรับผิดชอบต่อ

สังคม  และเอื้ออาทรต่อผู้อื่นตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์
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หลักก�รที่		1		ก�รเปิดรับสม�ชิกโดยทั่วไปต�มคว�มสมัครใจ

 สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการสหกรณ์  

และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม            

เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา

1st		Principle		:		Voluntary		and	Open	Membership

 Co-operatives are voluntary organizations, open to all persons able to use 

their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gen-

der, social, racial, political, or religious  discrimination.

หลักก�รที่		2	ก�รควบคุมโดยสม�ชิกต�มแนวท�งประช�ธิปไตย

 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน

การกำาหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิด

ชอบต่อ มวลสมาชิกในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคน

หนึ่งเสียง) สำาหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำาเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

2nd		Principle		:		Democratic	Member	Control

 Co-operative are democratic organizations controlled by their members, who 

actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women 

serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary 

co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) , and co-

operative at other levels are also organized in a democratic  manner.

หลักก�รที่	3	ก�รมีส่วนร่วมท�งเศรษฐกิจโดยสม�ชิก

 สมาชิกสหกรณ์ พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตาม

แนวทางประชาธิปไตย  ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนร่วมของสหกรณ์  

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำาหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำากัด (ถ้ามี) มวล

สมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใด  ประการหนึ่งหรือทั้งหมด จาก

ดังต่อไปนี้ คือ เพื่อ การพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์  ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้

ต้องไม่นำามาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำากับสหกรณ์ 

และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
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3rd		Principle		:		Member	Economic	Participation

 Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of 

their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of 

the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital 

subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all 

of the following purposes : developing their co-operative, possibly by setting up re-

serves, part of which at least would be undivided; benefiting members in proportion 

to their transactions with the co-operative; and supporting other activities approved 

by the membership.

หลักก�รที่	4	มีก�รปกครองตนเองและมีอิสระ

 สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง   โดยมีการควบคุมของสมาชิก  

ในกรณีที่สหกรณ์์จำาต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอื่นๆ รวมถึง องค์การของรัฐ หรือต้อง

แสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำาภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจว่า มวลสมาชิก

จะยังคงไว้ซึ่งอำานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยังคงดำารงความเป็นอิสระของ

สหกรณ์

4th		Principle		:		Autonomy	and	Independence

 Co-operatives are autonomous, self-help organization controlled by their 

members. If they enter into agreements with other organizations, including gov-

ernments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure 

democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

หลักก�รที่		5		ก�รให้ก�รศึกษ�	ก�รฝึกอบรม	และข่�วส�ร

 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิกผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ

และพนักงาน เพื่อบุคลากรเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล 

และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นำาทางความคิด 

ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้

5th		Principle		:		Education,		Training	and	Information

 Co-operatives provide education and training for their members, elected rep-

resentatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the 

development of their co-operatives. They inform the general public – particularly 

young people and opinion leaders – about the nature and benefits of co-operation.
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หลักก�รที่		6		ก�รร่วมมือระหว่�งสหกรณ์

 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและเสริมสร้างความเข้ม

แข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาคและระดับนานาชาติ

6th		Principle		:		Co-operation	Among	Co-operatives

 Co-operatives serve their members most effectively and  strengthen the co–

operative movement by working together through local , national, regional, and 

international structures.

หลักก�รที่		7	คว�มห่วงใยต่อชุมชน

 สหกรณ์พึงดำาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน  ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้

ความเห็นชอบ

7th		Principle		:		Concern		for	Community

 Co-operatives work for the sustainable development of their communities 

through policies approved by their members.

หมายเหตุ : ที่มาจาก www.gotoknow.org

      วิธีก�รสหกรณ์		(Cooperative	Practices)

 ที่ประชุมได้กำาหนดนิยามคำาว่า “วิธีการสหกรณ์” ดังนี้ วิธีการสหกรณ์ คือ  “การนำาหลัก

การสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวล

สมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี” ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง

อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่  4  กันยายน 2544 ณ   ห้องประชุมกอง                                

ฝึกอบรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
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   	ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย

 การสหกรณ์ในประเทศไทย เกิดขึ้นได้โดยมีมูลเหตุมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย

ได้เริ่มมีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจาก

ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง มาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนใน

การขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไป กู้ยืมเงิน

จากบุคคลอื่น ทำาให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบ จากพ่อค้า นายทุน ทุกวิถี

ทาง ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ทำานาได้ข้าวเท่าใดก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด 

นอกจากนี้การทำานา ยังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ้าปีไหนผลผลิตเสีย

หาย ก็จะทำาให้หนี้สินพอกพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนลูกหนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาให้แก่เจ้า

หนี้ และกลายเป็นผู้เช่านา หรือเร่ร่อนไม่มีที่ดินทำากินไปในที่สุด

 จากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ทำาให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ

ด้วยการจัดหาเงินทุนมาให้กู้ และคิดดอกเบี้ยในอัตราตำา ความคิดนี้ได้เริ่มขึ้นในปลายรัชกาลที่ 5 

โดยกำาหนดวิธีการที่จะช่วยชาวนาในด้านเงินทุนไว้ 2 วิธี คือ

 วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตร เพื่อให้เงินกู้แก่ชาวนา แต่ขัดข้องในเรื่องเงินทุน และหลัก

ประกัน 

 วิธีที่  2  วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหา

สมบัติ ในปัจจุบันคือกระทรวงการคลัง ได้เชิญเซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคาร

แห่งมัดราส ประเทศอินเดีย เข้ามาสำารวจหาลู่ทางช่วยเหลือชาวนา ได้เสนอว่าควรจัดตั้ง 

“ธนาคาร ให้กู้ยืมแห่งชาติ” ดำาเนินการให้กู้ยืมแก่เกษตรกร โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็น

หลักประกัน เพื่อป้องกันมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน ส่วนการควบคุมเงินกู้

และการเรียกเก็บเงินกู้ ท่านได้แนะนำาให้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เรียกว่า “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้”

(Co-operatives Society) โดยมีหลักการร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งคำานี้ พระ

ราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์” 

จึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสหกรณ์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2457 แต่ก็ยังมิได้ดำาเนินการ

อย่างไร จนกระทั่งในปี 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรมสถิติพยากรณ์ เป็นกรมพาณิชย์และสถิติ

พยากรณ์ ประกอบด้วยส่วนราชการ 3 ส่วน คือ การพาณิชย์ การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์

 การจัดตั้งส่วนราชการสหกรณ์นี้ ก็เพื่อจะให้มีเจ้าหน้าที่ดำาเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณ์

ขึ้นและพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติ

พยากรณ์ขณะนั้น ได้ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตที่จัดตั้งกันอยู่ในต่างประเทศ

หลายแบบในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซน และทรงยืนยันไว้ในรายงานสหกรณ์ฉบับแรกว่า เมื่อ

ได้พิจารณาแล้วได้ตกลงเลือกสหกรณ์ชนิดที่เรียกว่าไรฟ์ไฟเซน ซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมันและมีจุด

่
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มุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจนผู้ประกอบกสิกรรมย่อม ๆ เห็นว่าเป็นสหกรณ์ชนิดที่เหมาะสมที่สุด

สำาหรับประเทศไทย จากการที่พระองค์ได้ทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย 

บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์ จึงถือว่าพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

     สำาหรับรูปแบบไรฟ์ไฟเซน ก็คือ สหกรณ์เพื่อการกู้ยืมเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได้มีความ

รับผิดชอบร่วมกัน ทำาให้สะดวกแก่การควบคุมท้องที่ ที่ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งสหกรณ์                                   

คือจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้คนไม่หนาแน่น และเป็นราษฎรที่เพิ่งอพยพมาจาก

ทางใต้ จึงต้องการช่วยเหลือผู้อพยพ ซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรให้ตั้งตัวได้ รวมทั้ง เพื่อเป็นการ

ชักจูงราษฎรในจังหวัดอื่น ที่มีผู้คนหนาแน่นให้อพยพมาในจังหวัดนี้ และเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน

อย่างเต็มที่ ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์จึงได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่

อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรก ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์	 ไม่จำ�กัดสินใช้” โดยจด

ทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นนาย

ทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

     ในระยะแรกตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำากัดสินใช้ มีสมาชิกจำานวน 16 คน ทุนดำาเนินงาน 3,080 บาท 

ซึ่งเป็นเงินจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุนจำานวน 3,000 บาท ได้อาศัยเงินกู้จากแบ

งก์สยามกัมมาจล จำากัด ซึ่งก็คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 

เป็นผู้คำาประกัน และเสียดอกเบี้ยธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี คิดดอกเบี้ย จากสมาชิกในอัตรา

ร้อยละ 12 ต่อปี กำาหนดให้สมาชิกส่งคืนเงินต้นในปีแรก จำานวน 1,300 บาท แต่เมื่อครบกำาหนด

สมาชิกสามารถส่งเงินต้นคืนได้ถึง 1,500 บาท ทั้งส่งดอกเบี้ยได้ครบทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าการ

นำาวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนาได้ผล และจากความสำาเร็จของสหกรณ์

วัดจันทร์ ไม่จำากัดสินใช้ รัฐบาลจึงได้คิดขยายกิจการสหกรณ์ไปยังจังหวัดอื่น ๆ  แต่การจัดตั้งสหกรณ์

ในระยะแรกนั้น นอกจากจะมีข้อจำากัดเรื่องเงินทุนแล้วยังมีข้อจำากัดในทางกฎหมายด้วย เพราะพระ

ราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ทำาให้การจัดตั้งสหกรณ์ไม่กว้างขวางพอที่จะขยายสหกรณ์

ออกไป หากจะให้การจัดตั้งสหกรณ์เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคง จะต้องออกกฎหมายควบคุม

ให้มีขอบเขตกว้างขวาง ดังนั้น ในเวลาต่อมาทางราชการจึงได้ประกาศยกเลิก   พระราชบัญญัติ

เพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 แล้ว ประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมาย

สหกรณ์ฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ 

จากนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471 อีก 3 ครั้ง นับว่าการประกาศใช้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471ช่วยให้การจัดตั้งสหกรณ์ได้ขยายออกไปอีกมาก

     ปี พ.ศ. 2478 มีการริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี และได้จัดตั้งสหกรณ์

ประเภทใหม่ ๆ ขึ้นอีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์บำารุงที่ดิน สหกรณ์การขาย สหกรณ์นิคมฝ้าย 

สหกรณ์หาทุนและบำารุงที่ดิน ในปี พ.ศ.2480 ร้านสหกรณ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อำาเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อว่า ร้านสหกรณ์บ้านเกาะ จำากัดสินใช้ มีสมาชิกแรกตั้ง 279 คน และ

ได้มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับปัญหาค่า

ครองชีพ โดยจัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วนของประชาชน

้
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     การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญที่สุดของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ก็คือ การควบสหกรณ์

หาทุนเข้าด้วยกัน โดยทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์

หาทุนขนาดเล็ก ที่ดำาเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว ควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่ สามารถขยายการดำาเนิน

ธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้สหกรณ์หาทุน

จึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2511 สันนิบาตสหกรณ์ แห่ง

ประเทศไทย ได้ถือกำาเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันสำาหรับให้การศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ 

มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถาบันสหกรณ์ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความ

ช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอื่นๆ ที่มิใช่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ โดยมีสหกรณ์

ทุกประเภทเป็นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้กำาหนดประเภทสหกรณ์ไว้ 6 ประเภท ตามประกาศกฎ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2516 ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์

ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ และในปี พ.ศ. 2548 ได้ประกาศ

ให้มีสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็น 8 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  และสหกรณ์อื่นตามที่

กำาหนดในกฏกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือใช้อยู่ในปัจจุบันได้เพิ่มเติม

บทบัญญัติที่ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) การ

แบ่งแยกสหกรณ์ สมาชิกสมทบ และอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์อย่างมาก 

นับแต่สหกรณ์ได้ถือกำาเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ใน

ธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก จนทำาให้จำานวนสหกรณ์ จำานวนสมาชิก 

ปริมาณเงินทุน และผลกำาไรของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความสำาคัญ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ 

และสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี

ขึ้น

     ปัจจุบันมีก�รแบ่งประเภทสหกรณ์ในประเทศไทยออกเป็น	8	ประเภท	ได้แก่

1)	สหกรณ์ก�รเกษตร

     สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งและ

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำาเนินกิจการ      

ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและ

ช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

     ความเป็นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2459 ชื่อว่า สหกรณ์วัดจันทร์ 

ไม่จำากัดสินใช้ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จำากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้าน

ตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ตำาและมีหนี้สินมาก มีสมาชิกแรกตั้ง จำานวน 16 คน ทุนดำาเนินงาน 

จำานวน 3,080 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำานวน 80 บาท และเป็นทุนจากการกู้แบงก์สยาม

กัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จำานวน 3,000 บาท

่
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     วัตถุประสงค์ สหกรณ์การเกษตรดำาเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำาเนิน

ธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมอันดี

งามตามพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

     ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทำาให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินสหกรณ์ในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำามาประกอบอาชีพ ทำาให้มีที่ดินทำากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินทำากินมากกว่าเดิม ทั้งได้

รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยา

ปราบศัตรูพืช การเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผลที่ได้จึงเป็นไปตาม ความต้องการของ

ตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษาและการอนามัย

2)	สหกรณ์ประมง

     สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลำาพัง บุคคลเหล่านี้จึงรวม

ตัวกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

     วัตถุประสงค์ สหกรณ์ประมงดำาเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ที่เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยงการเก็บรักษา และการแปรรูปสัตว์นำาแก่สมาชิก รวม

ทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง คือ การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ ไปลงทุนประกอบ

อาชีพ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประมงมาจำาหน่าย การจัดจำาหน่ายสัตว์นำาและผลิตภัณฑ์สัตว์นำา 

การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ

     ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทำาให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยตำามาลงทุนประกอบ

อาชีพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำาเป็นที่สหกรณ์นำามาจำาหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เมื่อมีผลผลิต

หรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาที่สูงขึ้น บริการรับฝากเงินเพื่อสะดวก ปลอดภัย

ให้แก่สมาชิกและสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมง ตามหลัก

วิชาการแผนใหม่ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาด  

รวมถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์

3)	สหกรณ์นิคม

     สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการดำาเนินการจัดสรรที่ดินทำากินให้

ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำาเนิน

การจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จำาเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ   

รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

้้

่
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      ความเป็นมา ได้เริ่มดำาเนินงานเป็นแห่งแรกที่อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี              

พ.ศ.2478 โดยดำาเนินการจัดซื้อที่นาราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง เนื้อที่ 4,109 ไร่เศษ มาจัดสรร

ให้สมาชิก 69 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ.2481 ได้จัดตั้งนิคม

สหกรณ์ในอำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,913 ไร่ และได้จัดสหกรณ์การเช่าที่ดินในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้วที่อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

 2. เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินจัดตั้งเป็นสหกรณ์

งานจัดนิคม

 งานจัดนิคมเป็นงานจัดที่ดินทำากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอน ในการดำาเนินการ 

ดังนี้

 1. การจัดหาที่ดิน

 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 โดยกรมส่ง

เสริมสหกรณ์ ขอรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ จำาแนกเป็น ที่จัดสรรเพื่อ

การเกษตร นำามาจัดสรรให้ราษฎรเข้าครอบครองทำาประโยชน์ และส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ 

ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้วก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับ

จัดสรรนั้นในที่สุด

       สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และนโยบายของรัฐบาล

ในเรื่องการจัดหาที่ดินให้ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การหรือเอกชน นำามา

ปรับปรุงจัดสรรให้รวบรวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ ซึ่งเมื่อสมาชิกได้ส่งชำาระเงินค่าเช่าซื้อที่ดิน และ

ปฏิบัติการอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้วก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ได้รับจัดสรรนั้นใน

ที่สุด

     สหกรณ์การเช่าที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะนำาที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่เสื่อมโทรมแล้วมา

จัดสรรให้ราษฎร และจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ สมาชิกจะมีสิทธิเข้าครอบครอง ทำากินในที่ดินที่ได้รับ

จัดสรรนั้นโดยเสียค่าเช่าในอัตราตำาและที่ดินจะตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลานได้ตลอดไป แต่ห้าม

มิให้โอนกรรมสิทธิ์

 สหกรณ์นิคมทั้ง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแบบแรกที่สมาชิกจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ

ตนเอง ส่วนในรูปของสหกรณ์การเช่าที่ดินนั้น สมาชิกจะได้เพียงสิทธิในการเช่าและสิทธิที่ตกทอด

ทางมรดกตลอดไปเท่านั้น

่
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 2. การวางผังและปรับปรุงที่ดิน เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสรรแล้วทางการจะสำารวจราย

ละเอียดสภาพภูมิประเทศ ชนิดและลักษณะดิน ปริมาณนำา้ฝน จากนั้นจะวางแผนผังการใช้ที่ดินว่า

ควรดำาเนินการสร้างบริการสาธารณูปโภคอย่างไรบ้าง เช่น ถนน การชลประทาน โรงเรียน สถานี

อนามัย ฯลฯ

 3. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน

 4. การอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน

 5. การกำาหนดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน และการได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน

งานจัดสหกรณ์

 เมื่อจัดราษฎรเข้าครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดินที่จัดหามาเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือ

การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดินนั้นจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น และขอจดทะเบียน ตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกษตรกรมีสถาบันของตนเองที่จะเป็นสื่อกลางในการอำานวย

บริการด้านต่าง ๆ ส่วนการดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทำาให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบัน ที่เป็นสื่อกลางใน

การขอรับบริการต่าง ๆจากรัฐบาล และเป็นสถาบันที่อำานวยความสะดวกในด้าน การจัดหาสินเชื่อ 

การรวมกันซื้อ รวมกันขาย การส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรมซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิด

ระบบที่ดีในการจัดหา การผลิต และการตลาด โดยสมาชิก เพื่อสมาชิกในการประกอบอาชีพอย่าง

มั่นคงจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4)	สหกรณ์ร้�นค้�

 สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภค

บริโภคมาจำาหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ ในประเภท

สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันใน

สหกรณ์ด้วยความสมัครใจ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และเพื่อผดุง

ฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ

 ความเป็นมา สหกรณ์ร้านค้าจัดตั้งขึ้นโดยชาวชนบท อำาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในปี พ.ศ.2480 และได้เลิกล้มไป ต่อมารัฐบาลได้ช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับประชาชนโดย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุก

จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งขึ้นในเมืองที่ประชาชนหนาแน่นจะประสบความสำาเร็จ

มากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ตั้งขึ้นในชนบท

 วัตถุประสงค์ สหกรณ์ร้านค้าจะจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมา

จำาหน่าย ช่วยจำาหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์

และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ปลุกจิตสำานึกให้สมาชิกรู้จักประหยัด ช่วยตนเองและช่วย

เหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือและประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน
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 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทำาให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าจำาเป็น ตามราคาตลาดใน

ชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด ตามความต้องการของสมาชิก เมื่อ

สิ้นปีสหกรณ์มีกำาไรสุทธิประจำาปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนที่

ทำาธุรกิจกับสหกรณ์ การซื้อขายด้วยเงินสดสินค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงินผ่อน ทำาให้สมาชิกมีความ

รอบคอบในการใช้จ่ายเงิน ก่อให้เกิดการประหยัดและอดออม ส่งผลให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียน

จำานวนมากพอในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจำาหน่ายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

5)	สหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่าง

เดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ 

และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำาเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู้ยืมได้เมื่อเกิดความจำาเป็นตามอุดมการณ์ในการช่วยตนเอง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์ 

และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 คือ สหกรณ์

ข้าราชการสหกรณ์ จำากัดสินใช้ และได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ

 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินและให้ผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่ายเป็น รายเดือน แต่ไม่เกิน 

1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้องจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมาย

กำาหนด รวมทั้งให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกตามความจำาเป็น

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ของสมาชิก ทำาให้สมาชิกรู้จักเก็บ

ออมเงิน และไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ทำาให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น

6)	สหกรณ์บริก�ร

 สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดย มีประชาชนไม่น้อย

กว่า 10 คน ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดยยึดหลักการ

ประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง การส่งเสริมให้เกิด

ความมั่นคงในอาชีพต่อไป

 ความเป็นมา สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2484 เป็นการรวมตัวกันในกลุ่ม

ผู้มีอาชีพทำาร่ม ชื่อ สหกรณ์ผู้ทำาร่มบ่อสร้าง จำากัดสินใช้ อยู่ที่ตำาบลต้นเปา อำาเภอสันกำาแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ.2496 ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จำากัดอำาเภอ

หนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ.2497 จัด

ตั้งสหกรณ์มีดอรัญญิก จำากัด ที่ตำาบลทุ่งช้าง อำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ มี

สหกรณ์บริการอีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์หัตถกรรม
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ผลิตภัณฑ์ไม้ สหกรณ์บริการนำาประปา สหกรณ์ผู้จัดหางานแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 วัตถุประสงค์ เพื่อดำาเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวัสดิการ

แก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ร่วมมือ

กับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่นเพื่อความก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือการผลิต

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่งรวมซื้อรวมขายผลิตภัณฑ์

และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีที่

อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาประหยัดและมีความปลอดภัยในชีวิต เมื่อสิ้นปีทางบัญชีถ้าสหกรณ์

มีกำาไรสุทธิประจำาปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำาธุรกิจ

กับสหกรณ์

7)	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในวงสัมพันธ์

เดียวกัน เช่นอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำางาน สถานศึกษา หรือประกอบ

อาชีพเดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่อเนื่อง และบุคคลเหล่านั้นมีความปรารถนา

จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนำาเงินของตนมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิก ทุก ๆ คนจะ

ต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเป็นประจำาและสมำาเสมอตามที่สหกรณ์กำาหนด และเงิน

ในกองทุนนี้จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำาเป็นและเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไป

แก้ไขปัญหาและบำาบัดความเดือดร้อนเหล่านั้น หรือถ้าไม่มีความเดือดร้อนเงินสะสมก็จะมีมากขึ้น 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

บริหารงานโดยสมาชิกและทำากิจการทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก

 ความเป็นมา คำาว่า “เครดิตยูเนี่ยน” เป็นคำาที่ เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซ่น ผู้ริเริ่มก่อตั้ง

เครดิตยูเนี่ยน ได้คิดค้นและริเริ่มจัดตั้งในรูปของสมาคมครั้งแรกในประเทศเยอรมันนี ประกอบด้วย

คำาที่แสดงปรัชญาของสมาคมนี้ไว้ชัดแจ้ง 2 คำา คือ “เครดิต (Credit)” หมายความว่า “ความเชื่อ

ถือได้ ความไว้วางใจได้” และคำาว่า “ยูเนี่ยน (Union)” หมายความว่า “การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” 

เป็นการรวมเอาความไว้วางใจซึ่งกันและกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อดำาเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุ

จุดหมาย การดำาเนินงานของสมาคมนี้มีลักษณะของสหกรณ์เต็มตัว จึงเรียกว่า “สหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน”

 สำาหรับในประเทศไทยได้รวมกลุ่มคนในย่านชุมชนแออัด ห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 

กรกฎาคม 2508 และใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์

 สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นแห่งแรก คือ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำากัด” 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมอยู่ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในชุมชน ต่อมาได้กำาหนด

ให้เป็นประเภท “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ตามกฎกระทรวงโดยกำาหนดประเภทสหกรณ์ที่จะ          
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รับจดทะเบียนไว้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548

 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง เพื่อดำาเนินธุรกิจ การผลิต การค้า              

การบริการ และอุตสาหกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานห้า

ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน 

รวมทั้งจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

จนสามารถอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข

 

8)	สหกรณ์อื่นที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

		วันสหกรณ์แห่งช�ติ

     สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำากัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็น แห่งแรกใน

ประเทศไทย โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มี

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร ซึ่งมีพระราชวรวงศ์เธอ

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก พระองค์ทรงมีความห่วงใย       

ในสหกรณ์ที่พระองค์ทรงรู้สึกว่าเป็นองค์การที่จะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ และ

วงการสหกรณ์ได้ถวายสมญานาม ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และถือให้วันที่ 26 

กุมภาพันธ์ เป็นวันสหกรณ์ เพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติ

ในการประชุม วันที่ 9 ตุลาคม 2527 ได้กำาหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์

แห่งชาติ ตามวันก่อตั้งสหกรณ์ แห่งแรกในประเทศไทย คือสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำากัดสินใช้ นั่นเอง

   วันสหกรณ์ส�กล

      สหประชาชาติ (United Nation :UN) และองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (Inter-

national Co-operatives Alliance :ICA) ร่วมกันกำาหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

เป็นวันสหกรณ์สากล เพื่อให้สหกรณ์และองค์การที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ได้แสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนทัศนคติ

และอุดมการณ์ระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของโลก ซึ่ง ICA ได้

เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของสหกรณ์ระหว่างประเทศ เป็นสมัชชาระหว่างชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม       

ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นองค์การสหกรณ์โลกที่จะประสานความ

ร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ นับเป็นองค์การ ที่เก่าแก่องค์การหนึ่งของโลก

    ที่มา: จากเอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาชุดฝึกอบรม เรื่อง “อุดมการณ์ หลักการ และวิธี

การสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมแก่นจันทร์บีช อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

จัดทำาโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

และข้อมูลในเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
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 บทที่	1

เรื่อง		ก�รสหกรณ์

คำ�ชี้แจง	 ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.บุคคลท่านแรกที่สอนให้คนทั่วโลกรู้จักคำาว่าสหกรณ์ คือใคร

  ก.กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

  ข.โรเบิร์ต  โอเวน

  ค.บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์

  ง.เฟรดริชวิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซ่น

 2.สหกรณ์แห่งแรกในโลกมีชื่อว่าอะไร

  ก.ร้านสหกรณ์แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ

  ข.สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้  ประเทศไทย

  ค.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำากัด กรุงเทพฯ

  ง.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำากัด ประเทศไทย

 3.ผู้เป็นบิดาสหกรณ์ในประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร

  ก.บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์

  ข.พระสังฆราชบุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์

  ค.พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

  ง.เฟรดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซ่น

 4.พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของสหกรณ์ข้อใดถูกต้อง

  ก.คณะบุคคลที่รวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

  ข.คณะบุคคลที่มีอาชีพและสถานที่ตั้งบ้านเรือนในพื้นที่เดียวกัน 

    รวมตัวกันขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

  ค.คณะบุคคลที่มีแนวคิดเพื่อต้องการหาวิธีทางในการช่วยเหลือตนเอง

     เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

  ง.คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำาเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

    โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตาม

    พระราชบัญญัตินี้

ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท
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 5.ข้อใดอธิบายคำาว่า “อุดมการณ์”  ได้ถูกต้องที่สุด

  ก.ระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดการจูงใจให้คนในสังคมยึดถือ

     นำามาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

  ข.ความยึดมั่นถือมั่นของกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดในทางเดียวกัน

  ค.เป็นความเชื่อและวางเป้าหมายไว้ร่วมกันว่าจะต้องทำาสำาเร็จ

  ง.เป็นความยึดมั่น ถือมั่นในสัจจะว่าจะต้องปฏิบัติและทำาได้สำาเร็จร่วมกัน

 6.สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร

  ก.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล  จำากัด

  ข.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำากัด

  ค.สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้

  ง.สหกรณ์นักพัฒนา จำากัด

 7.ข้อใดคือค่านิยมพื้นฐานของสหกรณ์

  ก.การพึ่งตนเองของสหกรณ์  ความเป็นเอกภาพ

  ข.ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ความเที่ยงธรรม

  ค.ความเสมอภาค  ดำาเนินงานตามหลักประชาธิปไตย

  ง.ถูกทุกข้อ

 8.หลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 7 หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน หมายถึงข้อใด

  ก. สหกรณ์จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในช่วงสงกรานต์

  ข. สหกรณ์จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับชุมชนทุกปี

  ค. สหกรณ์พึงดำาเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบาย

      ที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

  ง. สหกรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในช่วงเดือนธันวาคม

 9.ปัจจุบันมีสหกรณ์ในประเทศไทยมีกี่ประเภท

  ก.  จำานวน  2 ประเภท

  ข.  จำานวน  5 ประเภท

  ค.  จำานวน  8 ประเภท

  ง.  จำานวน  9 ประเภท

 10 วันสหกรณ์แห่งชาติตรงกับวันใด

  ก. ทุกวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี

  ข. ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี

  ค. ทุกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี

  ง.  ทุกวันที่  14 ตุลาคมของทุกปี
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�บท	บทที่	2

เรื่อง	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทที่	2		 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.1 ความหมายของเครดิตยูเนี่ยน

  2.2 อุดมการณ์  หลักการ และวิธีการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.3 วิวัฒนาการของเครดิตยูเนี่ยนสากล

  2.4 วิวัฒนาการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

  2.5 เบื้องหลังการจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.6 ปณิธานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.7 วัตถุประสงค์และอำานาจกระทำาการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.8 กิจกรรมในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.9 สวัสดิการที่จัดในระดับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.10 ตราสัญลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วัตถุประสงค ์ เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  3. มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและการจัดสวัสดิการในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท บทที่  2

  2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญ ๆ

ประเมินผล

  1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

  2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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บทที่	2

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สำาหรับคนไทยโดยทั่วไปแล้ว “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ยังเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งไม่เป็นที่เข้าใจหรือยัง

เข้าใจสับสนมาก บ้างก็ว่าเหมือนวงแชร์ บ้างก็ว่าเป็นกิจกรรมเผยแพร่ศาสนาและอีกหลายทัศนะซึ่งล้วน

แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้คนนอกขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหรือแม้แต่คนในขบวนการจำานวนไม่น้อย 

ที่ยังไม่เข้าใจ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”	อย่างถูกต้อง นับแต่ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) สหกรณ์ประเภทนี้

ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่อฝรั่งว่า “เครดิตยูเนี่ยน” (Credit Union)

คว�มหม�ยของเครดิตยูเนี่ยน

 คำาว่า “เครดิตยูเนี่ยน” เป็นคำาที่ เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซน ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมลักษณะนี้

กำาหนดให้เมื่อเขาได้คิดค้นและริเริ่มจัดตั้งสมาคมแรกในประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยคำาที่แสดงปรัชญา

ของสมาคมนี้ไว้ชัดแจ้ง 2 คำาคือ คำาว่า “เครดิต	 (Credit)” หมายความว่า “คว�มเชื่อถือได้	 คว�มไว้

ว�งใจได้” และคำาว่า “ยูเนี่ยน	(Union)” หมายความว่า “ก�รรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” เมื่อรวมความทั้ง

สองคำาเข้าด้วยกัน แปลความตามรูปศัพท์ ที่ปรากฎจะหมายความว่า ก�รรวมเอ�คว�มไว้ว�งใจซึ่งกัน

และกัน	เข้�เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เนื่องจากสมาคมนี้มีลักษณะของสหกรณ์เต็มตัวจึงเรียกกันว่า “สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งก็แปลความตามรูปศัพท์ที่ปรากฎได้ว่า “ก�รรวมเอ�คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน		ไว้ว�งใจ

กันได้เข้�เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อดำ�เนินง�นร่วมกันให้บรรลุจุดหม�ย” (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จำากัด : 2524 : 38)

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสมาคมที่รวมคนเข้าด้วยกันตามลักษณะสหกรณ์  ดำาเนินกิจการ

ตามหลักและวิธีการสหกรณ์สากล เช่นเดียวกับสหกรณ์อื่น ๆ กิจการของสหกรณ์ประเภทนี้จะระดม

เงินออมที่สมาชิกรายบุคคลสามารถกระทำาได้นำามาเป็นทุนเพื่อจัดบริการสินเช่ือให้สมาชิกนำาไปใช้ใน

ทางที่เป็นประโยชน์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม บริหารกิจการของสมาชิกโดยสมาชิกและเพื่อ

สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพการงานในถิ่นเดียวกันหรือใน

องค์กรเดียวกัน เป็นสมาชิกในสมาคมเดียวกันด้วยเหตุที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งขึ้นตามข้อกำาหนดใน

กฎหมายของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติบุคคลจึงมีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย คือ สามารถจัด

ทำานิติกรรมใดๆ ตามที่กฎหมายกำาหนดและให้สิทธิไว้ทุกกรณี  สมาชิกมีความรับผิดชอบเท่าจำานวนหุ้นที่

ตนครอบครองไว้ในสหกรณ์

 จากเอกสารวิชาการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  ได้ให้นิยาม 

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ไว้ว่า “เป็นสม�คมที่รวมเอ�คนที่ไว้ว�งใจกันและกันเข้�เป็นหนึ่งเดียวกัน	

เพื่อร่วมกันดำ�เนินกิจก�รอันจะเป็นประโยชน์แก่ก�รแก้ไขปัญห�	คว�มทุกข์	คว�มเดือดร้อน	ของกัน

และกัน	 และช่วยส่งเสริมคว�มเป็นอยู่ที่ดีแก่สม�ชิกและครอบครัว” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์ก�รที่รวมเอ�คนที่รู้จักมักคุ้นกัน	 มีคว�มไว้เนื้อเชื่อใจกัน	 เข้�เป็นหนึ่งเดียวกัน	

เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ให้ประสบคว�มสุข	คว�มเจริญ	คว�มครบครันในชีวิตไปด้วยกัน”
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อุดมก�รณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 อุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ แนวความคิดของระบบสหกรณ์ที่จะช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนในภาวะที่ดีจนสามารถทำาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขได้ด้วยการประหยัด 

การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 หลังจากได้สร้างกิจการทางเศรษฐกิจหลายประการเพ่ือหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่

เกษตรกรในเขตปกครองของตน เฟรดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซ่น จึงค้นพบว่ากิจการทางการเงินใช้บรรเทา

ความเดือดร้อนได้หลายประการ ท่านได้จัดตั้งสมาคมผู้ใจบุญจัดหาเงินมาให้เกษตรกรกู้ยืม พบว่าลูกหนี้

ขาดความรับผิดชอบเพราะไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ ท่านจึงพัฒนากิจการนี้เป็นเครดิตยูเนี่ยนโดยการให้สมาชิก

ต้องออมเงินเพื่อให้เกิดกองทุนและใช้เป็นทุนให้กู้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ โดยใช้หลักการ “ช่วยเหลือ

ตนเองและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” และได้กำาหนดหลักการดำาเนินงานไว้ดังต่อไปนี้

 1. หนึ่งคนหนึ่งเสียง แต่ละคนออกเสียงตัดสินใจได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น

 2. สมาชิกเท่านั้นที่จะกู้เงิินได้ ให้สิทธิเฉพาะผู้เป็นสมาชิกใช้บริการ

 3. คุณสมบัติของสมาชิกคือสิ่งคำาประกันที่ดีที่สุด

 4. เงินกู้จะให้ได้ก็เพื่อประสงค์จะดับทุกข์ร้อนและเพิ่มผลผลิต

 5. ต้องมีวงสัมพันธ์เดียวกัน

 เมื่อกิจการเครดิตยูเนี่ยนแพร่หลายไปในประเทศต่างๆ ได้มีการพัฒนาหลักการดำาเนินงานเครดิต

ยูเนี่ยนไปอีกอย่างละเอียดและหลากหลาย และถือใช้กันในประเทศต่างๆตามสภาพของสังคม จนเมื่อมี

การจัดตั้งสภาเครดิตยูเนี่ยนแห่งโลกขึ้น ซึ่งได้ร่วมกันกำาหนดให้มีหลักการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน โดยกำาหนดขึ้นภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือกันของคนในสังคมเดียวกัน ยึดถือคุณค่าแห่งความ

เสมอภาค ภราดรภาพของคน การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางปฏิิบัติแม้จะมีราย

ละเอียดแตกต่างกันไปทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตร์  แต่เป้าหมายสำาคัญก็คือ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องอย่างสันติสุขของคนในสังคม 

หลักก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงได้รับก�รปรับปรุงให้เป็นหลักส�กลเดียวกัน

 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของสภาเครดิตยูเนี่ยนโลกครั้งที่ 1 เมื่อ  

วันที่ 24 สิงหาคม 2527 ได้มีการกำาหนดหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากลประกอบด้วยหลักการ

สำาคัญ 3 หลักการมีดังนี้

 1.หลักแห่งประชาธิปไตย

  1.1 เปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจ

  1.2 การควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตย

  1.3 ความเป็นกลาง

้
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 2. หลักแห่งการให้บริการสมาชิก

  2.1 การให้บริการแก่สมาชิก

  2.2 การจัดสรรผลประโยชน์แก่มวลสมาชิก

  2.3 สร้างเสถียรภาพทางการเงิน

 3. หลักแห่งเป้าหมายทางสังคม

  3.1 การให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  3.2 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

  3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.	หลักแห่งประช�ธิปไตย

 1.	 เปิดรับสม�ชิกทั่วไปด้วยคว�มสมัครใจ สมาชิกภาพในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดสำาหรับทุก

คนที่มีวงสัมพันธ์เดียวกัน เห็นคุณค่าและประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันใน

ฐานะสมาชิก

 2.	 ก�รควบคุมโดยระบอบประช�ธิปไตย	 สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเท่าเทียม

กันในการออกเสียง (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) ซึ่งจะมีผลต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์โดยไม่คำานึงถึงจำานวน

หุ้นหรือปริมาณธุรกิจที่มีต่อสหกรณ์ การออกเสียงในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาจกระทำาในรูปสัดส่วนหรือ

ระบบตัวแทนตามหลักการประชาธิปไตย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีเอกสิทธิ์ภายในตนเองภายใต้ขอบเขต

แห่งกฏหมายและข้อกำาหนดโดยคำานึงถึงการให้บริการแก่สมาชิกและควบคุมโดยสมาชิก  คณะกรรมการ

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นอาสาสมัครไม่รับค่าจ้างและเงินเดือน แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน อาจจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานเพื่อสหกรณ์ของคณะกรรมการ ที่ได้

รับการเลือกตั้งมานั้น

 3.		คว�มเป็นกล�ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเป็นกลางทางเชื้อชาติ  สัญชาติ  เพศ  ศาสนา  

และลัทธิการเมือง

 สมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) 

 โดยถือ เป็นการดำาเนินตามแนวทางประชาธิปไตย
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2.	หลักแห่งก�รให้บริก�รสม�ชิก

 1.	 ก�รให้บริก�รแก่สม�ชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกเพื่อให้เกิดผล

โดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมของมวลสมาชิก

 2.	 ก�รจัดสรรผลประโยชน์แก่มวลสม�ชิก เพื่อที่จะส่งเสริมการสะสมทรัพย์โดยการออม และ

จัดบริการเงินกู้ ตลอดจนบริการอื่นๆ แก่สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะจ่ายดอกเบี้ยแก่เงินออมและ

เงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ในอัตราที่เป็นธรรม โดยคำานึงถึงความสามารถที่จะจ่ายได้ของสหกรณ์

 เงินส่วนเหลื่อมที่เกิดขึ้นจากผลการดำาเนินงานของสหกรณ์หลังจากจัดไว้เป็นกองทุนของสหกรณ์

และจัดสรรเป็นเงินปันผลแก่เงินออมให้สมาชิกในอัตราที่จำากัดแล้ว จะถือเป็นผลประโยชน์รวมของ

บรรดาสมาชิก ไม่มีสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดได้ประโยชน์เฉพาะตัว เงินส่วนเหลื่อมที่เหลือจากการ

จัดสรรดังกล่าว อาจแบ่งปันแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้กระทำากับสหกรณ์ โดยอาจจัดเป็น

ดอกเบี้ย หรือทุนสนับสนุนใดๆ หรือจัดเป็นสวัสดิการต่างๆ ที่จะมีผลต่อสมาชิกตามความต้องการของ

มวลสมาชิก

 3.	 สร้�งเสถียรภ�พท�งก�รเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีภาระที่จะต้องสร้างความมั่นคงใน

ทางการเงิน รวมทั้งสะสมทุนสำารองให้เพียงพอ สร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อประกัน

ความต่อเนื่องในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างการให้บริการแก่สมาชิกภายในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรูปแบบหนึ่ง
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3.	หลักแห่งเป้�หม�ยท�งสังคม

 1.	ก�รให้ก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งจัดการศึกษาอย่างจริงจัง แก่สมาชิก

คณะกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ ตลอดจนบริการการศึกษาแก่คนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

สังคม ประชาธิปไตยและการพึ่งตนเอง ส่งเสริมการออมและการใช้เงินกู้อย่างชาญฉลาด ตลอดจนให้การ

ศึกษาด้านสิทธิและความรับผิดชอบ (หน้าที่) ของสมาชิกอันจะมีผลต่อทวิลักษณ์ของสหกรณ์ คือ การมุ่ง

ความสำาเร็จทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในการบริการแก่สมาชิกตามที่สมาชิกต้องการ

 2.	 ก�รร่วมมือระหว่�งสหกรณ ์  เพื่อที่จะส่งเสริมการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้

สอดคล้องกับปรัชญาและแนวทางแห่งการรวมกัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่นและองค์การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สูงขึ้นทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ  อันจะส่งผลให้สามารถบริการสมาชิกได้กว้างขวาง ตรงตามความต้องการของสมาชิกและ

ชุมชน

 3.	 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์และความเชื่อมั่นของผู้

บุกเบิกงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งที่จะพัฒนาคนและสังคม เสริมสร้างความ

เป็นธรรมแก่สมาชิกและชุมชนโดยรวมที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งอยู่และดำาเนินงานในท้องที่นั้น สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนจะขยายการให้บริการให้ถึงทุกคนในชุมชนที่เห็นคุณค่าและประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ดำาเนินการและใช้บริการ การตัดสินใจดำาเนินกิจการของสหกรณ์จะต้องคำานึงถึงความต้องการของสังคมที่

สมาชิกและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยรวม

การให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก  ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง  ผู้จัดการ

และพนักงาน  เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง
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วิธีก�รของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการนำาหลักการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตามจิตตารมณ์ 

จำาเป็นต้องมีวิธีการเป็นสื่อนำา ซึ่งมีรูปแบบโดยเฉพาะของสหกรณ์เอง นั่นก็คือ การรวมกันร่วมมือกันให้

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

 ก�รรวมกัน เป็นวิธีการรวมคนที่มีปัญหาหรือมีความต้องการอย่างเดียวกัน ด้วยความสมัคร

ใจให้เป็นกลุ่ม การรวมกันนี้เป็นการสร้างพลังให้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม โดยใช้วิธีประหยัด

ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ก�รรวมกัน จะเป็นการถาวรหรือไม่ถาวร ก็เพื่อร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำา การร่วมมือแบ่ง

ออกได้เป็นการร่วมแรงและร่วมใจ

 วัตถุประสงค์หลักอันสำาคัญยิ่งของการรวมกันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ การพัฒนาคนโดยให้

การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่่อนสมาชิกเป็นสำาคัญ ส่วนการจัดบริการเกี่ยวกับการออมทรัพย์

และการให้กู้ยืมและกิจกรรมอื่นๆ นั้น เป็นวัตถุประสงค์รองที่ใช้เป็นสื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมีโอกาส

พบปะ ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอต่อเนื่องกันไปมิให้ขาดตอน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มมั่นคงถาวรตลอดไป



43“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วิวัฒน�ก�รของเครดิตยูเนี่ยนส�กล

 “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” กำาเนิดขึ้นในสถานการณ์ข้าวยากหมากแพง ในสังคมของชาว

เยอรมนี ในมณฑลเวสเตอร์วาลค์ (Westerwald)  แคว้นไรน์ (Rhine) ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.1847            

(พ.ศ.2390) อันเป็นยุคเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป  ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปตกตำา ประชาชน

ในมลฑลเวสเตอร์วาลค์ ขาดแคลนสิ่งอุปโภคและบริโภคขั้นพื้นฐาน อาหารที่หารับประทานได้มีเพียง

ขนมปังกับมันฝรั่งเท่านั้นแต่ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดสูงมาก  ทำาให้คนในชนบทไม่อาจซื้อหาได้อย่าง

เพียงพอ  ก่อให้เกิดหนี้สินพอกพูนในหมู่คนจนมากขึ้น   เฟรดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซ่น (Friedrich Wil-

helm Raiffeisen) นายกเทศมนตรีหนุ่มแห่งเมืองเวเยอร์บุสช์ (Weyerbusch) ในขณะนั้น ได้ขอความ

ร่วมมือจากคหบดีในเมืองนั้นให้นำาเงินมาลงทุนในสมาคมผู้บริโภคแห่งเมืองเวเยอร์บุสช์  (Weyerbusch  

Consumers’ Society)  หรือสมาคมขนมปัง   (Bread Society)    ซึ่งเขาได้ริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

คนยากจนให้มีอาหารเพียงพอที่จะบริโภค สมาคมนี้ได้สร้างโรงงานทำาขนมปังขึ้น จัดการซื้อข้าวสาลีมา

จากแคว้นอื่น นำามาผลิตขนมปังจำาหน่ายแก่ประชาชนในราคาที่ตำากว่าท้องตลาดถึงครึ่งหนึ่ง   สามารถ

บรรเทาภาวะวิกฤตเรื่องขาดแคลน อาหารลงไปได้มาก

 สมาคมผู้บริโภคนี้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานปรัชญาการเสียสละเพื่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ กองทุนที่ได้

รับมาถูกใช้ไปตามวัตถุประสงค์บนหลักการดำารงกองทุนเอาไว้   ในระยะต่อมาจึงกลายเป็น   กฎแห่ง

ก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง  และบันดาลให้เกิดความสงบสุขในสังคม    ภายใต้หลักคิดของ      

เฟรดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซ่น   คือ	ก�รช่วยเหลือสงเคร�ะห์นั้น	อ�จทำ�ได้ในระยะก�รเริ่มต้น	แต่ก�รให้

คนที่มีปัญห�ช่วยตนเองและหมู่คณะที่มีปัญห�ด้วยกัน	ย่อมดีกว่�และมั่นคงยืนย�ว

 แม้ว่าสมาคมขนมปังจะสามารถบรรเทาภาวะวิกฤตลงได้มากแต่ปัญหาพื้นฐานของประชาชนยัง

ไม่หมดไป ชาวชนบทยังมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการจัดซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

ต้องการเงินเพื่อการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือซื้อบ้านใหม่  ไม่มีสถาบันการเงินที่จะให้บริการในเรื่องดังกล่าว   

มีการซื้อขายปศุสัตว์ เพื่อการใช้งานในไร่นาอย่างไร้ความเป็นธรรม ไรฟ์ไฟเซ่น ได้อาศัยประสบการณ์

เดิมจากการดำาเนินงานของสมาคมขนมปังมาสร้างสมาคมใหม่ เมื่อย้ายไปดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรี  

เมืองแฟรมเมอร์สเฟลด์ (Flammersfeld) ให้ชื่อสมาคมใหม่นี้ว่า สม�คมเพื่อสงเคร�ะห์ช�วน�ผู้ย�กไร้

แห่งแฟรมเมอร์สเฟลด์์	(Flammersfeld	Relief	Society	for	the	Needy	Farmers) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

เดือนธันวาคม ค.ศ.1849 (พ.ศ.2392) โดยอาศัยความร่วมมือจากคหบดีในเมืองนั้น เป้าหมายสำาคัญของ

สมาคมเพื่อจัดระบบการค้าและจัดหาปศุสัตว์มาขายให้ชาวนาแบบให้ผ่อนส่งในระยะเวลา 5 ปี  สมาคม

นี้จึงมีชื่อเรียกกันว่า สหพันธ์ปศุสัตว์	 (Cattles	 Union)	 อีกชื่อหนึ่ง การดำาเนินงานของสมาคมเป็นไป

อย่างช้าๆ เพราะใช้เวลานานในการหมุนเวียนเงินทุน และไม่สามารถสนองความต้องการของชาวนาได้

อย่างทั่วถึงและทันท่วงที แต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้เฉพาะด้านสัตว์ใช้งานเท่านั้น ส่วนปัญหาความ

ต้องการเงินทุนยังคงมีอยู่ สมาคมจึงริเริ่มจัดบริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกกิจการหนึ่ง โดยสมาคมกู้ยืมเงินจาก

แหล่งต่างๆ และรับบริจาคมาเป็นกองทุน การบริการสินเชื่อนี้เป็นสิ่งใหม่สำาหรับชาวนา ชาวนาเองไร้วินัย

ในการใช้บริการสินเชื่อทำาให้คหบดีทั้งหลายถอนความร่วมมือจากสมาคม งานของสมาคมจึงเริ่มมีปัญหา

และดำาเนินไปด้วยความยากลำาบากมากขึ้น

 ่

 ่
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 ในปี ค.ศ.1852  (พ.ศ.2395)   ไรฟ์ไฟเซ่น  ได้ย้ายไปดำารงตำาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเฮด-      

เดสดอร์ฟ (Headdesdorf) และได้จัดตั้งสมาคมสงเคราะห์แห่งเมืองเฮดเดสดอร์ฟ (Headdesdorf Wel-

fare Society) ขึ้น ภารกิจของสมาคมมีหลากหลาย ได้แก่การจัดบริการสินเชื่อแก่คนยากจน ให้การศึกษา

และห้องสมุดสาธารณะ เลี้ยงดูเด็กกำาพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งและจัดบริการหางานแก่ประชาชน โดย

เฉพาะอดีตนักโทษ ปรัชญาการดำาเนินงานของสมาคมเน้นความเป็นอยู่ที่ดี และพัฒนาคุณธรรมความดี

ของประชาชนมากขึ้น หลังจากดำาเนินงานไปได้ระยะหนึ่งกิจการอื่นๆ ก็ซบเซาลงเหลือเพียงการให้บริการ

สินเชื่อมากขึ้น  จนถึงขั้นแยกบริการสินเชื่อออกไปจัดเป็นสมาคมใหม่ในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ชื่อว่า 

“เฮดเดสดอร์ฟเครดิตยูเนี่ยน” (Headesdorf Credit  Union) นับเป็นสมาคมเครดิตยูเนี่ยนสมาคมแรก

ของโลก

 การให้บริการสินเชื่อของสมาคมเครดิตยูเนี่ยน ตั้งอยู่บนพื้นฐานการรวมประชาชนเข้าด้วยกัน 

เพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และพึ่งตนเองตามคำาสอนของศาสนาที่ว่า  พระเจ้�ช่วยผู้ที่ช่วยตนเอง	

(God	helps	those	Who	help	themselves) การดำาเนินงานของสมาคมเน้นหนักที่การบริหารของ

องค์การ สร้างสรรความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน   โดยสนองความต้องการทางวัตถุควบคู่กันไปกับการ

พัฒนาคุณธรรมในมโนสำานึกของประชาชน    จากนั้นมาอีก 8 ปี   กิจการเครดิตยูเนี่ยนได้พิสูจน์ให้เห็น

บทบาทในการช่วยพัฒนาสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้เป็น

ที่ประจักษ์ กิจการเครดิตยูเนี่ยนจึงได้รับความนิยมและแพร่

หลายไปทั่วประเทศเยอรมันนีอย่างรวดเร็ว ไรฟ์ไฟเซ่น ได้อุทิศ

ตนทำางานขยายเครดิตยูเนี่ยนและสร้างความยอมรับจากรัฐบาล

จนสามารถออกกฎหมาย โดยการผนวกเอาปรัชญา  หลักการ

และวิธีการของกิจการเครดิตยูเนี่ยนเป็นพื้นฐานของกฎหมาย 

เมื่อสิ้นบุญของไรฟ์ไฟเซ่น ในปี ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431)  สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนได้จัดตั้งขึ้น ในประเทศเยอรมนีถึง 425 สหกรณ์ 

(F.W.Raiffeisen : 1970 (2513) : 19-21)เฟรดริช		วิลเลี่ยม		ไรฟ์ไฟเซ่น

บิด�แห่งขบวนก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก

 จากการที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้แสดงอานุภาพในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาชนชาวเยอรมนีได้ประจักษ์ทั่วไป ประเทศต่างๆ ในยุโรปได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาทิ 

เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สเปน ฝรั่งเศส เป็นต้น ประเทศเดนมาร์กและสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศให้

รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของตนที่สามารถเผยแพร่และจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้นได้ในประเทศ (ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด : 2524 : 25) ตั้งแต่นั้นมาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็ได้รับ

การจัดตั้งขึ้นในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและในที่อื่นๆ จนครอบคลุมไปทั่วโลกดังปรากฎในปัจจุบัน                              

การเผยแพร่ขยายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สำาคัญและมีผลทำาให้สหกรณ์ประเภทนี้เป็นขบวนการ

ระดับโลก  เป็นการเผยแพร่ขยายใน 3 ประเทศดังต่อไปนี้

 1. ดร.เลอออง  วอลเลมเบอร์ก (Dr. Loen  Wallemborg) ได้ริเริ่มนำากิจการสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนไปก่อตั้งในประเทศอิต�ลี   ในเมืองลอเร็กเจีย (Loreggia)  แต่กิจการไม่พัฒนามาก เป็นเพียงกลุ่ม

เล็ก ๆ  มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน  ท่านลุยจิ  ลัซซัตติ (Luigi Luzzatti) ได้เริ่มก่อตั้ง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใน

รูปธนาคารประชาชนโดยปรับปรุงหลักการของไรฟ์ไฟเซ่นขึ้นในเมืองมิลานให้ชื่อว่า “ธน�ค�รประช�ชน
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แห่งเมืองมิล�น”	 (People’s	 Bank	 of	 Milan) ปรากฎว่าเป็นผลสำาเร็จมาก จนมีการนำาเอารูปแบบ

ธนาคารประชาชนไปจัดตั้งทั่วประเทศอิตาลีจำานวนถึง 735 แห่ง ในเวลา 44 ปี

 2. อัลฟองส์  เดสจาร์แดงส์  (Alphonse Desjardins)  ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศส ได้ นำาเอา

กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปริเริ่มก่อตั้งที่ เมืองเลวีส์ มลฑลควีเบค ประเทศแคน�ด�  ให้ชื่อสมาคม

ว่า “ล�เชส	ปอปปูแลร์	เดอ	เลวีส์”	(La	Caisse	Populairede	Lavis) นับเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งแรกในประเทศนี้ จากนั้นมาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นที่นิยมในหมู่ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสอย่าง

กว้างขวางและแพร่ไปสู่กลุ่มเชื้อสายอื่นจนทั่วประเทศในที่สุด

 3. เดสจาร์ดินส ์    ได้นำาเอากิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    ไปเผยแพร่ในหมู่ชาวอเมริกัน

เชื้อสายฝร่ังเศสที่เมืองแมนเชสเตอร์และมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ในสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่นิยมทั่วไป  

ในระยะต่อมา เอ็ดเวอร์ด เอ. ฟิลิน ( Edward A. filene) คหบดีผู้มั่งคั่งแห่งมลรัฐแมสชาชูเซตส์ ได้เข้ามา

มีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้แพร่ขยายทั่วไปทั้งสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วย รอย เอฟ 

เบอร์เจนเกรน (Roy F. Bergengren) ทนายความคู่ใจของเขา พยายามผลักดันให้รัฐบาลของรัฐแมสซา

ชูเสท ยอมออกกฎหมายรองรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจนเป็นผลสำาเร็จและกฎหมายของรัฐฉบับนี้ได้กลาย

เป็นต้นแบบของกฎหมายที่ใช้รองรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในมลรัฐอื่นๆ ฟิลินและทนายความของเขา

ยังคงดำาเนินการเผยแพร่และขยายขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อไปในสหรัฐอเมริกา โดยการก่อตั้ง

สำานักงานขยายงานเครดิตยูเนี่ยน (Credit Union Extension Bureau) ขึ้น  ให้มีบทบาทในการพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐอเมริกา   โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง   ชุมนุมสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนในมลรัฐต่างๆ แล้วรวบรวมความร่วมมือระหว่างชุมนุมระดับมลรัฐเหล่านั้น ก่อตั้ง “สม�คมเครดิต

ยูเนี่ยนแห่งช�ติ”	(Credit	Union	National	Association) ที่รู้จักในนามย่อว่า คิวน่�	(CUNA)					

	 เอ็ดเวิอร์ด	 เอ.	 ฟิลิน  ได้สมญาว่าเป็น  “บิด�แห่งขบวนก�รเครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐอเมริก�”	 

ในขณะที่  เฟรดริช	วิลเฮล์ม	ไรฟ์ไฟเซ่น  ได้สมญาว่า “บิด�แห่งขบวนก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของ

โลก”

วิวัฒน�ก�รของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

 ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์กับประเทศทางตะวันตกมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตยุโรป ในช่วงที่

ประเทศแถบนี้ทำาการล่าอาณานิคมในเอเซียจึงมีผลให้คนไทยเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตข้าวจากการ

ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกหรือค้ากับต่างประเทศ พ่อค้าคนกลางและ

นายทุนเริ่มเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้มากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวผลักดันให้ชาวนา

ตกเป็นหนี้นายทุนและพ่อค้าคนกลาง ต้องสูญเสียที่ดินทำากินและอพยพไปหาที่ใหม่แต่ก็เข้าสู่วัฏจักรเดิม 

ภาวะความยากจนเข้าครอบงำาชาวนาไทยทั่วไป  รัฐบาลในสมัยปี พ.ศ. 2457 ได้พยายามหาทางหยุดยั้ง

ปัญหาดังกล่าว ในที่สุดก็ได้ริเริ่มนำาเอาระบบสหกรณ์หาทุนแบบของไรฟ์ไฟเซ่นเข้ามาริเริ่มจัดตั้งขึ้นตาม

คำาแนะนำาของ เซอร์	เบอร์น�ร์ด	ฮันเตอร์ (Sir	Bernard	Hunter) นายธนาคารกลาง ชาวอังกฤษแห่ง

เมืองมัทราส  ประเทศอินเดีย  ที่ตำาบลวัดจันทร์  อำาเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2459   ชื่อ  “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำ�กัดสินใช้”   ซึ่งก็คือสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนั่นเอง
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สหกรณ์นั้นใช้หลักและวิธีการคล้ายกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และรู้จักในนามสหกรณ์หาทุน  มีเฉพาะผู้

ที่ได้รับการศึกษาสหกรณ์จากต่างประเทศกับนักวิชาการสหกรณ์ในสมัยนั้นที่เข้าใจว่าสหกรณ์วัดจันทร์

เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่งจะเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย เมื่อมีนักพัฒนา

ในกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน” ขึ้น

ในกรุงเทพมหานคร ที่บ้านเชเวียร์ ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อปี พ.ศ. 2505 และเสริมยำาด้วยการจัด

สัมมนา เรื่อง “เครดิตยูเนี่ยนของสมาคมเครดิตยูเนี่ยนแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา”  ร่วมกับ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ด้วยความสนับสนุน ของรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. 2506 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(บางเขน) จากนั้นมาอีก 2 ปี  กลุ่มนักพัฒนาเอกชน ซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย 

และนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนซึ่งร่วมกันดำาเนินงานในศูนย์พัฒนาสลัมห้วยขวาง ชื่อ 

ศูนย์กลางเทวา  ได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้นในหมู่ชาวสลัมแห่งนั้น  เมื่อวันอ�ทิตย์ที่	25	กรกฎ�คม	

พ.ศ.2508	(ค.ศ.1965)  มีชื่อว่า  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กล�งเทว�  มีสมาชิกเริ่มแรก 13 คน เงิน

สะสมจากสมาชิกเป็นทุนเริ่มต้นรวม 360 บาท

 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกของประเทศไทยนี้ ให้โอกาสแก่ผู้รายได้น้อยและไม่แน่นอนที่เก็บขยะ

ขายและค้าขายเล็กๆ น้อย ๆ บางรายเป็นผู้รับการสงเคราะห์ ได้เข้าเป็นสมาชิกด้วยภายใต้การอุปถัมภ์

จากนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  ชื่อ  บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์  นายแพทย์ชวลิต 

จิตรานุเคราะห ์ นายแพทย์นักพัฒนาและหน่วยงานสังคมสงเคราะห์คือ ศูนย์กลางเทวา  โดย  ดร.อัมพร 

วัฒนวงศ ์  มีชื่อขณะนั้นว่า   ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่แห่งศูนย์กลางเทวา  ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคม

ศูนย์กลางเทวา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965)  พร้อมกับปรับเปลี่ยนการทำางานของสมาคม

เป็นการพัฒนา  ควบคู่วิธีการเครดิตยูเนี่ยนตราบจนปัจจุบัน

  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น ยังไม่เป็นที่ยอมรับของทางราชการ เพราะเกิดขึ้นใน

แวดวงของคริสตชน สมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงคนยากคนจนในชุมชน จึงถูกมองว่าเป็นการเผยแพร่

ศาสนาวิธีใหม่ และสมาชิกกลุ่มก็คงไม่มีพลังพอต่อภาระหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และ

ส่วนหนึ่งที่สำาคัญคือการเมืองที่แบ่งขั้ว ซ้าย ขวา จึงทำาให้การเจริญเติบโตและการเผยแพร่เป็นไปอย่าง

ยากยิ่ง แต่คณะผู้ริเริ่มก็ไม่ท้อถอยมีการดำาเนินงานต่อเนื่องอย่างระมัดระวัง แม้จะดูเชื่องช้าก็มีคุณค่า 

พอต่อการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้ในระดับหนึ่งปรากฎเห็นชัดเจน ทำาให้ข้อระแวงสงสัยต่างๆ นั้น

ค่อยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่และส่งเสริมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้รับการสนับสนุน

จาก องค์การพัฒนาศาสนาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (พระศาสนจักรคาทอลิก) องค์การเงินทุนเพื่อการ

พัฒนาในต่างประเทศและองค์การเครดิตยูเนี่ยนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อให้การเผยแพร่และส่งเสริม

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำางานพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนขึ้นเป็น “ศูนย์กลางเครดิต 

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย” โดยอาศัยสำานักงานสมาคมศูนย์กลางเทวาเป็นที่ทำาการและกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

แห่งศูนย์กลางเทวาก็เป็นเสมือนโรงเรียนสอนกลุ่มเครดิตยูเน่ียนแก่นักพัฒนาและผู้ที่จะนำาไปจัดตั้งใน

สังคมหรือชุมชนของตน ศูนย์กลางเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย มีบทบาทหลักในการดำาเนินงานเกี่ยว

กับเครดิตยูเนี่ยน 3 ประการ ดังนี้

 ้
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 1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนวางแผนและจัดการ

ศึกษาเครดิตยูเนี่ยน เช่น การจัดทำาหลักสูตร การกำาหนดแนวทางเผยแพร่และส่งเสริม รวมทั้งการเตรียม

เอกสารเพื่อการเผยแพร่ชนิดต่างๆ เกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน

 2. เป็นหน่วยปฏิบัติการศึกษาเครดิตยูเนี่ยน เช่น จัดการประชุมสัมมนา จัดการส่งวิทยากรไป

บรรยายตามหน่วยงาน  องค์การ และชุมชนที่สนใจ จัดการอบรมเพื่อก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เป็นต้น

 3. เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เป็น

ศูนย์กลางของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศ และเป็นหน่วยประสานงานติดต่อสัมพันธ์กับองค์การ

เครดิตยูเนี่ยนสากลและต่างประเทศ

 การดำาเนินงานของศูนย์กลางเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยประสบความสำาเร็จด้วยดีในด้านการ

เผยแพร่และขยายงานเครดิตยูเนี่ยนไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ  รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับขบวนการ

เครดิตยูเนี่ยนสากลจนได้เข้าเป็นสมาชิกของ “สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย” 

(Association of Asian Confederation of Credit Unions)   และเข้าเป็นสมาชิกของ   “สภาเครดิต  

ยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions)” ตามลำาดับในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันได้พยายาม

พัฒนาองค์การเครดิตยูเนี่ยนระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างขบวนการที่เข้มแข็งและเป็นที่

ยอมรับจากทางราชการและทัศนะของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

: จำากัด : 2524 : 34)

 หลังจากผู้แทนของประเทศไทยกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเก่ียวกับเครดิตยูเนี่ยน 

ณ สถาบันศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี พ.ศ.2514 แล้วได้ริเริ่ม ดำาเนินการจัด

องค์การเครดิตยูเนี่ยน ระดับสูงขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2515  โดยถือเป็นการให้กำาเนิดขบวนการ

ในวันแม่แห่งชาติ ที่ประชุมผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ  ได้มีมติให้จัดตั้ง “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์

พัฒน�แห่งประเทศไทย”ขึ้น ทำาหน้าที่แทนศูนย์กลางเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ยังคงใช้ที่เดิมเป็น

สำานักงาน มีคณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้งในหมู่ผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ใน

ขณะนั้นมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ได้รับความช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายจากองค์การพัฒนา

ระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในปี พ.ศ. 2517 ที่ประชุมใหญ่ ผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศได้มี

มติให้เปลี่ยนชื่อ “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒน�แห่งประเทศไทย”  เป็น	 “สันนิบ�ตเครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย”	 เพื่อให้เป็นที่รู้จักและสัมพันธ์กับขบวนการเครดิตยูเนี่ยนสากลเพราะชื่อเดิมไม่เป็นที่รู้จัก

และเข้าใจในขบวนการ  พร้อมกันนั้นก็ได้ริเริ่มจัดระบบสวัสดิการเงินกู้และสวัสดิการเงินสะสม บริการ

แก่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่สนใจ  โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประกันภัยของคิวน่า (CUNA Mutual        

Insurance Society)  ซึ่งเป็นองค์การประกันภัยสำาหรับขบวนการเครดิตยูเนี่ยนทั่วโลก

 สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ได้ดำาเนินงานในฐานะองค์การกลางของขบวนการ

เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาขบวนการ ด้านการเผยแพร่                         

และส่งเสริมและจัดบริการสวัสดิการต่างๆ  อันจะช่วยให้ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเจริญก้าวหน้าและ             

พึ่งตนเองได้สิ่งที่ต้องพยายามอย่างยิ่งก็คือให้ทางราชการยอมรับและจดทะเบียนตามกฎหมาย
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เบื้องหลังก�รจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 เมื่อก่อนทางการ (นายทะเบียนสหกรณ์) ไม่ยอมรับว่า “กลุ่มออมทรัพย์พัฒนา” หรือกลุ่มเครดิต

ยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์  ดังนั้นจึงไม่ยอมจดทะเบียนให้กลุ่มดังกล่าวเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้อง แต่นายประดิษฐ์ 

มัชฌิมา ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เห็นว่ากลุ่มดังกล่าวดำาเนินการสมบูรณ์

ถูกต้องตามลักษณะของสหกรณ์ทุกประการ  จึงควรจะได้รับการรับรองจากทางการว่าเป็นสหกรณ์โดย

สมบูรณ์ด้วยการจดทะเบียนให้เป็นสหกรณ์  ดังนั้นจึงได้หาทางช่วยเหลือโดยทำาหนังสือติดต่อไปยัง ชุมนุม

สหกรณ์แห่งสหรัฐอเมริกา COOPERATIVE LEAGUE OF USA. (CLUSA) ให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาศึกษา

วิเคราะห์  การดำาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ดังกล่าว ซึ่งต่อมา CLUSA ได้ส่ง Prof. Memilland 

มาศึกษาร่วมกับ ส.ส.ท. เป็นเวลา 3 เดือน ในปี พ.ศ.2519 แล้วทำารายงานเสนอ ส.ส.ท. ว่ากลุ่มต่างๆ        

ดังกล่าวเป็นสหกรณ์โดยสมบูรณ์ ทางการจึงควรจะจดทะเบียนให้เป็นสหกรณ์ โดยถูกต้อง เพื่อจะได้

ขยายกิจการและทำาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่ง นายประดิษฐ์ มัชฌิมา ได้นำาเรื่องดัง

กล่าวเสนอไปยังสำานักงานนายทะเบียนสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ดำาเนินการต่อไป เมื่อต้นปี 

พ.ศ. 2519 ซึ่งทางการก็ได้พิจารณา และดำาเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องสมความมุ่งหมาย ในปี 

พ.ศ. 2521

 ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ติดต่อมายังสันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ- 

ไทย ให้ส่งผู้แทนของสันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนฯ คือ คุณอัมพร วัฒนวงศ์ และ คุณสมบัติ  นันทวิจิตร ไป

พบกับนายทะเบียน บริสุทธิ์  ผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อร่างข้อบังคับ

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในการจดทะเบียนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

พุทธศักราช 2511 และสันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  มีสำานักงานตั้งอยู่เลขที่  40 

ถนนรามคำาแหง  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ 10240   ซึ่งเป็นที่ทำาการในปัจจุบัน  อาคาร

ที่ทำาการได้รับเงินบริจาคจากองค์การมิสเซอรีออร์ (MISEREOR) จากประเทศเยอรมนีเและจากสหกรณ์/

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ส่วนที่ดินได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ ขาย

ให้ในราคามิตรภาพ 

 อนึ่งในระหว่างการเจรจามีอุปสรรคมากมายและที่น่าสังเกตมากที่สุด  ได้แก่ วงสัมพันธ์เครดิตยู

เนี่ยนที่ถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปก่อตั้งวงสัมพันธ์ในสมาชิกที่มีเงินเดือนประจำาโดยเกรงว่าจะไปซำากับสหกรณ์

ออมทรัพย์ ที่ทางราชการจัดตั้ง และชื่อว่าสันนิบาตเครดิตยูเนี่ยน ตรงกับภาษาอังกฤษ  CREDIT UNION 

LEAGUE OF THAILAND  ซึ่งไปซำากับชื่อและความหมายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงทำาให้

การเจรจาหยุดชะงักลง  อย่างไรก็ตามในที่สุดในความกรุณาจาก นายเชิญ บำารุงวงศ์ ตำาแหน่งรองอธิบดี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น ได้ตกลงให้วงสัมพันธ์เครดิตยูเนี่ยนไม่มีขอบเขตจำากัดอยู่เพียงวงสัมพันธ์

ชุมชนเท่านั้น และชื่อภาษาไทยก็ให้เปลี่ยนเป็น “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จำ�กัด” 

ทำาให้บรรยากาศราบรื่นเป็นไปด้วยดี

 ้

 ้
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ปณิธ�นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” มีปณิธานสูงสุดที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพที่จะทำางาน

ให้หมู่คณะ ช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ด้วยหลักการพัฒนา

จิตใจ พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม  ให้มีดุลยภาพ  โดยมุ่งให้คนมีในสิ่งต่อไปนี้

 1. มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งทางโลกและทางธรรมมากขึ้น (To Learn More) หมายความว่า ให้คน

เรียนรู้ปัญหาของคน ของสังคมรอบข้างด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็น

อยู่ที่ดีร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่จะสามารถนำามาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน

 2. มีความจำาเริญในทรัพย์และจำาเริญในธรรมร่วมกันมากขึ้น (To Have  More) หมายความว่า  

ให้คนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นไปด้วยกัน และสังคมสงบสุข ปราศจากภัย และอบายมุข ผู้คน

เป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข

 3. มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกัน (To Be More) หมายความว่า คนทุกคนในขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะเป็นผู้มีเกียรติเสมอภาคกัน ไม่ถูกเหยียดหยาม เหยียบยำา หรือถูกแบ่งชนชั้น ทุก

คนสามารถดำารงฐานะของตนในความเป็นมนุษย์ได้อย่างภาคภูมิมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์และอำ�น�จกระทำ�ก�รของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  มุ่งพัฒนาคนให้สามารถอยู่ในสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้

โดยสันติสุข สามารถสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจให้เอื้อต่อความเป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ (ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด : 2524 : 83 – 84)

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามข้อบังคับ คือสหกรณ์นี้มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมสนับสนุน

ให้เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน มีขอบเขตวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง เพื่อ

ดำาเนินธุรกิจร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานห้าประการ ได้แก่ ความ

ซื่อสัตย์  ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความวางใจกัน รวมทั้งจริยธรรมอันดีงาม 

อันมีการประหยัด  เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จน

สามารถอยู่ดีกินดี มีสันติสุข รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 (1) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

 (2) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำารงชีพ

 (3) ทำาหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขาย สินค้าและบริการของสมาชิก รวมทั้งจำาหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภค หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก

 (4) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน ภาค

เอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

   ่
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 อำานาจกระทำาการของสหกรณ์  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มีอำานาจกระทำา

การดังต่อไปนี้

 1. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

 2. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินตามความจำาเป็น หรือมีประโยชน์

 3. กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนดำาเนินงานของสหกรณ์

 4. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 5. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

 6. คำาประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อของสมาชิก รวมทั้งการคำาประกันการให้เช่าซื้อ หรือให้ยืม   

    ทรัพย์สินอื่นแก่สมาชิก

 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 9. ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำาให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ 

     แก่กิจการของสหกรณ์

 10.  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 11.  ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

       แห่งชาติกำาหนด

 12.  ให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

 13.  จัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองการออมทรัพย์คุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก

 14.  ดำาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

 15.  ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 

       และสหกรณ์อื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 16.  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไป 

 17.  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ

       หรือบุคคลอื่นใด

 18. กระทำาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

      ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ยืม โอนหรือรับโอน 

      ยืมหรือให้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำานองหรือรับจำานอง จำานำาหรือรับจำานำา  

      ขายหรือจำาหน่าย ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

 

้้
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กิจกรรมในขบวนก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ก�รสะสม

 สมาชิกทุกคนจะสะสมเงินในสหกรณ์ตามกำาลังความสามารถ และสะสมอย่างสมำาเสมอ ตาม

สัญญาที่ให้ไว้เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เงินที่สะสมนี้ถือเป็นเงินสะสมค่าหุ้นที่สมาชิกจะถอนคืน

ได้ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก และทุกสิ้นปีสมาชิกจะได้รับเงินตอบแทนเป็นเงินปันผลค่าหุ้นตาม

อัตราไม่เกินที่กฎหมายสหกรณ์กำาหนดไว้

 นอกจากนี้ ถ้าสมาชิกคนใดมีเงินเหลือใช้  ก็สามารถฝากเงินไว้ในสหกรณ์ได้ ซึ่งถือเป็นการสะสม

เงินประเภท “เงินฝาก” สามารถถอนได้และจะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงิน

อื่นในอัตราที่กำาหนดไว้ในระเบียบหรือข้อกำาหนดของสหกรณ์

ก�รกู้ยืมเงิน

 เมื่อสมาชิกมีความจำาเป็นหรือความเดือดร้อน สามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปใช้จ่าย เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนหรือให้กู้ยืมไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น จำานวนเงินที่จะขอกู้ยืมได้นั้น ขึ้นอยู่กับ

ความจำาเป็น ความรับผิดชอบของการสะสมเงินและความสามารถในการชำาระคืนของสมาชิกผู้กู้โดยทาง

สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เป็นธรรมซึ่งกำาหนดไว้ในระเบียบหรือข้อกำาหนดของสหกรณ์

เงินกู้สหกรณ์ที่ให้แก่สม�ชิกมี	3	ประเภท	คือ

1.	เงินกู้ฉุกเฉิน (ระยะสั้น) 

 คือ  เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น อุบัติเหตุ ค่าพาหนะ ค่ารักษา

พยาบาล เป็นต้น วงเงินที่กู้ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของสหกรณ์แต่ละแห่งจะกำาหนดไว้ ไม่ต้องมีผู้คำา

ประกัน และต้องส่งคืนในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2.	เงินกู้ส�มัญ (ระยะปานกลาง)

 เป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำาไปใช้จ่ายลงทุนในการประกอบอาชีพ ปลดเปลื้องหนี้สิน เพื่อ

ซ่อมแซม  ต่อเติมที่อยู่อาศัยหรืออื่นๆ การกู้เงินประเภทนี้โดยทั่วไปกำาหนดวงเงินกู้ไว้เป็นจำานวนเท่าของ

เงินสะสมที่สมาชิกผู้ขอกู้มีอยู่  ตามระเบียบของสหกรณ์มีสมาชิก หรือ หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน  ระยะ

เวลาการชำาระคืนเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   

3.	เงินกู้พิเศษ	(ระยะยาว) 

 ในกรณีที่สหกรณ์มีฐานะมั่นคงและมีเงินเหลือมาก ประกอบกับสมาชิกมีความต้องการกู้เงินใน

วงเงินที่สูง สหกรณ์อาจเปิดบริการเงินกู้พิเศษขึ้น เพื่อให้สมาชิกนำาไปลงทุนประกอบอาชีพ  หรือจัดหาที่

อยู่อาศัย เงินกู้ประเภทนี้กู้ได้มากกว่าเงินกู้สามัญ โดยใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันเท่านั้นและระเบียบ

สหกรณ์โดยทั่วไปจะกำาหนดระยะเวลาชำาระคืน

  ่
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สวัสดิก�รที่จัดในระดับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถจัดสวัสดิการภายในด้วยทุนที่จัดหามาเองด้วยวิธีการต่างๆได้หลาก

หลายไม่จำากัด สุดแต่จะสามารถคิดสร้างสรรค์ตามความต้องการของสมาชิกครอบครัวและสังคม ต่อไปนี้

เป็นตัวอย่างการจัดสวัสดิการที่สหกรณ์หลายแห่งในประเทศไทยจัดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ 

 1.	 สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล เป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิกยาม

เจ็บป่วย เงินกองทุนส่วนใหญ่จัดสรรจากกำาไรสุทธิหรือเรียกเก็บเท่ากันจากสมาชิกสะสมไว้เป็นรายเดือน 

เช่น คนละ 3-5 บาทต่อเดือน เป็นต้น เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยสหกรณ์จะจ่ายให้ จำานวนหนึ่ง และเมื่อสมาชิก

ในครอบครัวที่ใกล้ชิดได้แก่ คู่สมรส บุตร-ธิดา บิดา-มารดาของสมาชิก (ไม่ใช่ของคู่สมรส) เจ็บป่วยก็จะ

จ่ายให้จำานวนหนึ่ง  ซึ่งน้อยกว่าตัวสมาชิกเจ็บป่วย จะดำาเนินการอย่างไรนั้น สหกรณ์จะกำาหนดระเบียบ

ขึ้นใช้กับการบริหารกองทุนโดยให้สมาชิกมีส่วนเสนอความคิดเห็นเพื่อให้ได้รับการยอมรับโดยทั่วถึงจาก

สมาชิกของสหกรณ์ กองทุนที่สะสมอาจมีรายได้เพิ่มโดยการนำามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ หรือ

ฝากไว้ในธนาคาร ในระยะยาวกองทุนนี้อาจมากพอที่จะเป็นสวัสดิการให้สมาชิกได้อย่างไม่จำากัด

 2.	 สวัสดิก�รฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์	 เป็นสวัสดิการที่มีหลักการจัดเช่นเดียวกับสวัสดิการในข้อ 

หนึ่ง แต่มุ่งเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิตของสมาชิกและคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดเช่นกัน บางสหกรณ์อาจจัด

เงินช่วยการทำาศพในบางลักษณะ เช่น เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหน้าศพ  จัดซื้อพวงหรีดเคารพศพ 

เป็นต้น นอกเหนือจากการจ่ายเงินสดให้เจ้าภาพใช้จ่ายในพิธีศพ

 3.	 สวัสดิก�รก�รศึกษ�บุตร-ธิด�สม�ชิก เป็นการจัดสรรเงินทุนให้สมาชิก เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่า

เรียนของบุตร-ธิดา ซึ่งมักจัดได้ไม่ครบถ้วน จึงมักจัดปีละครั้งหรือปีละสองครั้งโดยยึดภาคเรียนเป็นสำาคัญ 

สวัสดิการนี้มุ่งช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ยากจน มีรายได้น้อย เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนยาม

ที่จำาเป็นต้องจ่ายค่าเล่าเรียน มักให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดสมัครขอรับเงินทุน จากนั้นคณะกรรมการ

สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจะดำาเนินการคัดเลือกจำานวนผู้จะได้รับทุนให้เท่ากับจำานวนทุนที่จัดไว้ได้ มีการ

มอบทุนอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์

 4.	 สวัสดิก�รสงเคร�ะห์สม�ชิกอ�วุโส  เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงาม

ความดีของสมาชิกอาวุโสที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ ด้วยความมานะอุตสาหะพัฒนาสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนให้เจริญก้าวหน้ามาจนคนรุ่นหลังได้รับบริการที่ดี วิธีการดำาเนินงานเริ่มจากการกำาหนด

คุณสมบัติผู้อาวุโสที่ควรได้รับสวัสดิการให้ชัดเจน เช่น เป็นสมาชิกมานานกี่ปี มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า

เท่าไร มีอายุเท่าไร เคยเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลสหกรณ์มาอย่างไร ฯลฯ เป็นต้น แต่ละสหกรณ์จะกำาหนด

เกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมา จากนั้นจัดสรรเงินทุนให้เป็นรายเดือนเสมือนให้เงินเดือนแก่ข้าราชการบำานาญ ผู้

อาวุโสที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกท่านจนกว่าจะเสียชีวิตเป็นจำานวนเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน

 5.	 สวัสดิก�รภัยพิบัต ิ เป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว เมื่อประสบภัยธรรมชาติ

และอุบัติภัยต่างๆ ยกเว้นอุบัติเหตุ ซึ่งจะรวมอยู่ในสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือสวัสดิการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ เมื่อสมาชิกและครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินจากภัยตามกำาหนด สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วย

เหลือจำานวนหนึ่งตามท่ีระเบียบกำาหนดไว้ให้สมาชิกและครอบครัวนำาไปใช้จ่ายตามความจำาเป็นเฉพาะ

หน้าเป็นครั้งไป
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 6.	 สวัสดิก�รส่งเสริมครอบครัว เป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวสมาชิก

ให้มั่นคง หรือส่งเสริมสมาชิกให้วางแผนการใช้จ่ายเงิน การสะสมเงินเพื่อครอบครัวโดยให้  ลด ละ เลิก

อบายมุข เพื่อให้มีเงินเหลือนำามาสะสมเพื่อครอบครัวแทน  โดยสวัสดิการนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะ

จ่ายเงินช่วยการสมรสของสมาชิก เป็นจำานวนเงินตามที่กำาหนดในระเบียบในวันสมรส และเมื่อสมาชิกมี

บุตร-ธิดาคนใหม่ สหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากสำาหรับบุตร-ธิดาของสมาชิกคนนั้นให้เป็นเงินจำานวนหนึ่ง

ครั้งแรก ครั้งต่อๆ ไปให้บิดามารดาจัดสรรเงินรายได้ของครอบครัวมาฝากเพิ่มเติมเป็นรายเดือนตาม

ความสามารถ บัญชีนี้อาจมีกฎห้ามถอนจนกว่าจะครบกำาหนดเวลาที่สมควร และเงินที่ฝากไว้ต้องกำาหนด

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเพื่อชีวิตของบุตร-ธิดาคนนั้น    

 7.	 สวัสดิก�รประกันชีวิต/ประกันภัย	 	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดสรรเงินทุนค่าประกันชีวิต 

ประกันภัยหมู่ให้แก่สมาชิกเป็นยอดรวมตามที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือประสบ

ภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยที่จะจ่ายเงินตามวงเงินเอาประกันให้สหกรณ์ นำาไปจ่ายให้

สมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกแล้วแต่กรณี โดยวิธีนี้สหกรณ์จัดสวัสดิการตามข้อตกลงกับบริษัท

ประกันภัยให้สมาชิก แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกและบริการสมาชิกทุกคน

 การจัดสวัสดิการระดับภายในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นอิสระที่แต่ละสหกรณ์จะจัดให้มีขึ้น ไม่มี

รูปแบบเฉพาะ จึงพบว่าในบางสหกรณ์มีสวัสดิการประเภทหนึ่งและในหลายสหกรณ์มีสวัสดิการประเภท

ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกและความพร้อมของสหกรณ์และท้องถิ่นที่

สหกรณ์ตั้งอยู่ จึงอาจพบรูปแบบสวัสดิการได้เป็นร้อยเป็นพันรูปแบบ จากที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดจะเห็น

ว่าเป็นสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว ส่วนการจัดสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคมนั้น สหกรณ์จะใช้

เงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งจัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี สะสมไว้ทุกปีจ่ายเป็นเงินสวัสดิการรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน ช่วยเหลือบุคคลในชุมชนและสังคมให้ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์  

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถช่วยชุมชนและสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็นปัญหาของชุมชนและสังคม เป็น

ความต้องการพัฒนาของชุมชนและสังคม เช่น จ่ายเงินดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน จ่ายเงินช่วยพัฒนาศาสนสถาน และสถานศึกษาและสาธารณสถานของชุมชน จ่ายเงินสร้าง

สาธารณสมบัติแก่ชุมชน จ่ายเงินส่งเสริมการสาธารณสุขของชุมชน จ่ายเงินช่วยสนับสนุนกิจกรรมสังคม

ในชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
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วงจรกิจกรรมในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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ตร�สัญลักษณ์ของขบวนก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้กำาหนดตราสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งขบวนการขึ้นทั่วโลก ลักษณะ

ของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย มือ ลูกโลกและคนสี่คนรวมเป็นครอบครัวบรรจุอยู่ในลูกโลก มือทั้งสอง

ประคอง องค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้ บ่งบอกถึงความหมาย และความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิต   

ยูเนี่ยน  ดังนี้

 ตราสัญลักษณ์นี้ ถือเป็นตราสากลที่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วโลก นำาไปใช้กำาหนดเป็น

ตราสัญลักษณ์ขององค์การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกระดับสัมพันธภาพ แต่ในทางปฏิบัติสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชียและสภา

เครดิตยูเนี่ยนโลก นำาไปประยุกต์หรือเพิ่มเติมองค์ประกอบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนได้ ดังตัวอย่าง

ตราสัญลักษณ์ขององค์การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อไปนี้

รูปโลก	 : เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน เป็นองค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก

ภ�พเง�คน	4	คน	: แสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ ผู้อุทิศ

ตนทำางานเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนรวม  เหตุที่แสดงเป็นภาพเงา  ก็

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเคร่ืองแต่งกาย

ประจำาชาติ   เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับใช้และบริการแก่คนทุกคน

ทั่วโลก

ภ�พมือคู่	 :	 แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือตนเองของสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน  เมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก็เท่ากับเราเป็น

ส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้สะสมเงินร่วมกันและให้บริการเงินกู้

ซึ่งกันและกันตามจำานวนเงินทุนที่มีในฐานะที่เป็นสมาชิก เราก็คือเจ้าของ

กิจการและมีส่วนในการกำากับควบคุมนโยบายเพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เป็นองค์กรของเรา

มือ	 ครอบครัว	 และรูปโลก	 :	มือ ครอบครัวและรูปโลก คือ เครื่องหมาย

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสัญญลักษณ์ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตามหลักวิธีของสหกรณ์เครดิต    

ยูเนี่ยน
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ตร�สัญลักษณ์ของ

สม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย

Logo	of		Association	of	Asian	Confederation	

of		Credit	Union		(ACCU)

ตร�สัญลักษณ์ของ

สม�คมเครดิตยูเนี่ยนแห่งสหรัฐอเมริก�

Logo	of	Credit	Union	National		Association,Inc.	

(CUNA)

ตร�สัญลักษณ์ของ	

สภ�เครดิตยูเนี่ยนโลก

Logo	of	World	Council	of	Credit	Union,	Inc.	

(WOCCU)

 ตราสัญลักษณ์ขององค์การใด ๆ  เป็นอัตลักษณ์เฉพาะขององค์การนั้น ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 

มีอัตลักษณ์ร่วม คือ มืออุ้มโลกที่มีครอบครัวอยู่ด้วย ส่วนประกอบอื่น ๆ ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ เช่น 

ตราสัญลักษณ์ของ ช.ส.ค. ไม่อาจนำาไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิก ช.ส.ค. ได้ 

เพราะได้ทำาการจดทะเบียนเป็นอัตลักษณ์ของ ช.ส.ค. แล้ว

ตร�สัญลักษณ์ของ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย		จำ�กัด

Logo	of	Credit	Union	League	of	Thailand,	Ltd.	

(CULT)
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

บทที่	2

เรื่อง		สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คำ�ชี้แจง   ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด
 1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เริ่มมาสู่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.ใด

  ก. พ.ศ. 2500

  ข. พ.ศ. 2508

  ค. พ.ศ. 2525

  ง. พ.ศ. 2499

 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกของโลกมีชื่อว่าอะไร

  ก.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำากัด

  ข.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำากัด

  ค.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้

  ง.เฮสเดสดอร์ฟเครดิตยูเนี่ยน

 3.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ก.แนวคิดที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประกอบ

     ธุรกิจแบบซื่อสัตย์และยุติธรรม

  ข.แนวคิดที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคม โดยการประหยัด

  ค.แนวคิดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนโดยออกแรงเป็นอาสาสมัครในชุมชน

  ง.แนวคิดของระบบสหกรณ์ที่จะช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ

    ชุมชนดีขึ้นและมีสันติสุข

 4.การเผยแพร่ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในระยะเริ่มต้นอยู่ในแวดวงของ

กลุ่มชนใด

  ก.กลุ่มเกษตรกร

  ข.กลุ่มศาสนิกชนคาทอลิก

  ค.กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

  ง.กลุ่มนักพัฒนาเอกชน
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 5. ในการประชุมสภาเครดิตยูเนี่ยนโลกครั้งที่ 1 ได้กำาหนดหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี

หลักการอะไรบ้าง

  ก.หลักแห่งประชาธิปไตย  หลักแห่งการให้บริการ  หลักแห่งเป้าหมายทางสังคม

  ข.หลักแห่งประชาธิปไตย  หลักแห่งเสรีภาพ   หลักแห่งการพึ่งพาตนเอง

  ค.หลักแห่งการให้บริการ  หลักแห่งการบริการสมาชิก  หลักแห่งประชาธิปไตย

  ง.หลักการช่วยเหลือตนเอง  หลักการบริการสมาชิก   หลักการร่วมมือกัน

 6.หลักแห่งประชาธิปไตยที่กล่าวว่า  ความเป็นกลาง หมายถึงสิ่งใด

  ก. มีความเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองใด

  ข. มีความเป็นกลางทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ  ศาสนา และลัทธิการเมือง

  ค. มีความเป็นกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย

  ง.  มีความเป็นกลางในการตัดสินใจด้วยตนเอง

 7.วิธีการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยมุ่งเน้นไปในเรื่องใดเป็นสำาคัญ

  ก.การร่วมมือกันให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  ข.การร่วมแรง ร่วมใจ ดำาเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้สำาเร็จ

  ค.การร่วมคิด ร่วมกระทำา โดยมีจุดหมายเดียวกัน

  ง. การลงมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เหมือนลงเรือลำาเดียวกัน

 8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำาเนิดขึ้นในยุคสมัยใด

  ก.ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1

  ข.ยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

  ค.ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป

  ง.ยุคราชวงศ์ถัง

 9.กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกมีชื่อว่าอะไร

  ก.กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา

  ข.กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา

  ค.กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสลัมห้วยขวาง

  ง.กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชาวแฟลตดินแดง

 10.ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่เท่าไร

  ก. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526

  ข. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522

  ค. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522

  ง.  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2526
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�บท	บทที่	3

เรื่อง	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทที่	3		 จิตต�รมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  - จิตตารมณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  - คุณธรรมความดี

วัตถุประสงค์	 เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

  2. อธิบายและเผยแพร่เกี่ยวกับจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 3

  2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญ ๆ

ประเมินผล

  1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

  2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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บทที่	3

จิตต�รมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คือหลักจริยธรรมและศีลธรรมที่มีอยู่แล้วในศาสนา

ต่างๆ ที่บุคคลแต่ละคนนับถือ  ศรัทธา การปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เท่ากับได้

ปฏิบัติตามคำาสอนของศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศริสต์ อิสลาม และอื่นๆ 

ศาสนาเหล่านี้ล้วนสอนให้คนเป็นคนดี  ให้ทำาแต่ความดี  รักใคร่ปรองดองกันในหมู่มนุษย์เหมือนเป็นพี่

น้องกัน  ให้มีความเมตตากรุณาต่อกัน  สอนให้รู้จักปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นสอนให้รู้จักเสียสละและให้ซึ่ง

กันและกัน  หลักธรรมเหล่านี้คือสัจธรรมที่แน่นอนมั่นคง สามารถนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน  เมื่อคนมี

จริยธรรม  คุณธรรม  ศีลธรรม  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจย่อมทำาให้สังคมสงบสุข (ชุมนุมสหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด : 2533 : 5)

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นองค์การที่รวมเอาคนที่รู้จักมักคุ้นกันเข้าด้วยกัน  เพื่อหาทางร่วมมือ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องความสุข  ความเจริญ  ความครบครันของชีวิต  สิ่งสำาคัญจึงอยู่ที่การเริ่ม

รวมคน  การช่วยเหลือกัน และมีชีวิตความเป็นอยู่  สมาชิกทุกคนจึงต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารวมคน

ทำาไม  รวมกันแล้วจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยอะไร ทำาไมต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วม

มือช่วยเหลือกันอย่างไรและเพื่ออะไร คำาตอบสำาหรับคำาถามเหล่านี้จึงกลายเป็น ปรัชญาและอุดมการณ์

ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่สมาชิกทุกคนต้องยึดถือและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นการเข้าใจกันทั่วไปแล้วว่า  

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ไม่อาจอยู่โดดเดี่ยวตามลำาพังได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์ต้อง

ป้องกันตนเองให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการร่วมมือกัน นอกจากนั้นการรวมเป็นหมู่เหล่าของมนุษย์ก็เพื่อ

จะได้พึ่งพาอาศัยกัน  ให้ความเกื้อกูลกันทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ มนุษย์จึงจำาเป็นต้องอยู่ร่วมกัน

เป็นสังคม

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้อุปสรรคนานัปการเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอด แต่มนุษย์ยัง

ต้องการความเป็นอยู่ที่ดี  มีความเจริญก้าวหน้า และมีความครบครัน แต่ในช่วงชีวิตที่ดำารงอยู่ตามชั่วอายุ

ของแต่ละคนนั้น มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหา  อุปสรรค  ความทุกข์ความเดือดร้อน ซึ่งจะเป็นสิ่งกีดขวาง

ชีวิตมิให้บรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตได้ด้วยดี  หรือไม่มีโอกาสบรรลุสถานการณ์นี้อาจแปลเป็นแผนภาพ 

ได้ดังนี้

ฉัน เป็นคน
มีเกียรติ

มีศักดิ์ศรี
มีหน้าที่

มุ่งไปหา

อายุขัย

ความสุข

ความเจริญ

ความครบครัน

ปัญหาอุปสรรค ความทุกข์ ความเดือดร้อน
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  จากสถานการณ์ที่ปรากฏดังภาพ จะเห็นได้ว่าคนมีศัตรูโดยธรรมชาติอยู่ก่อนแล้วทุกคน เพียง

แต่รูปแบบปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ ความเดือดร้อนของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามสภาพ ของแต่ละ

บุคคล หากคนเราเพิ่มปัญหาระหว่างกันเองเข้าไป จากสาเหตุการแก่งแย่งช่วงชิงเอารัด เอาเปรียบซึ่งกัน

และกัน  ก็จะยิ่งเพิ่มความยากในการแก้ไข บางคนอาจได้รับผลสำาเร็จ  บางคนประสบความล้มเหลวใน

ชีวิต  แต่คนอยู่ในสังคมเดียวกัน เมื่อมีคนจนมีคนรวยและต่างคนต่างอยู่  ชีวิตของทั้งสองฝ่ายก็ไม่สงบ

สุข เพราะคนรวยก็จะคอยแต่ระแวงว่าจะมีคนมาจี้ มาปล้น ส่วนคนจน ก็อาจต้องทำาทุกวิธีทางที่จะต้อง

อยู่รอด อาจต้องลักขโมยหรือจี้ ปล้น ชิงทรัพย์จากคนรวย ทางที่ดี ควรรวมกันเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 

อุปสรรค ความทุกข์ ความเดือดร้อนที่มีโดยธรรมชาติมากกว่าที่จะมาเพิ่มปัญหาแก่ชีวิตของกันและกัน

 การรวมกันเพื่อแสวงหาประโยชน์เป็นปรัชญาของธุรกิจทุนนิยมเสรีซ่ึงเป็นการรวมกันโดยมีผล

ประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจ หากไม่มีผลประโยชน์จะแตกแยกกันไป ไม่ได้มีจิตใจเห็นคุณค่าการรวมกันด้วย

ความสำานึกในฐานะมนุษย์ คนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันส่วนมากมีจิตใจที่จะหาประโยชน์หรือมองหาแต่ผล

ได้ให้ตนเองเป็นที่ตั้ง จึงมีการแก่งแย่งแข่งขัน ระบบการศึกษามักมุ่งเสริมสร้างเฉพาะจิตใจเช่นนั้น ใน

ทางศาสนาเรียกว่า คว�มเห็นแก่ตัว ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นตัวการที่ขัดขวางการรวมกันของคน   สหกรณ์เครดิต       

ยูเนี่ยนจึงมุ่งอบรมสมาชิก ให้มองเห็นอันตรายของความเห็นแก่ตัว ซึ่งไม่เพียงแต่จะขัดขวางการรวมคน

เข้าด้วยกัน แต่ยังเป็นอุปสรรคในการดำาเนินงานของหมู่คณะอีกด้วย อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หรือที่เรียกว่าจิตตารมณ์นั้นมีความเชื่อว่า ห�กคนเร�มุ่งแต่จะให้กัน	 โดยไม่แสวงห�สิ่งตอบแทนแล้ว

คนเร�จะส�ม�รถรวมกันได้อย่�งแน่นเหนียว ฉะนั้นผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

จึงควรพิจารณาถึงอันตรายของความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว พยายามสลัดทิ้งไป แล้วหันมาฝึกการให้หรือ

คลายความเห็นแก่ตัวลง มุ่งแต่จะให้เพื่อนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ดังรูป

 

 การให้เป็นการผูกมิตรที่ดี แต่การให้โดยไม่คำานึงถึงขีดความสามารถของตนก็อาจทำาให้ตนเดือด

ร้อนได้ ในขณะเดียวกันการให้ที่ไม่คำานึงถึงความต้องการของผู้รับก็ก่อทุกข์แก่ผู้รับได้เช่นกัน เมื่อคนจะ

เข้ามารวมกันเพื่อให้เพื่อนทุกคนจะต้องคำานึงว่า ตนมีอะไรจะให้เพื่อนได้โดยที่ตนไม่เดือดร้อนและยิ่ง

ให้ก็ยิ่งมีม�กขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องสำารวจด้วยว่า สิ่งที่เร�จะให้เพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องก�รโดย

แท้จริง และการให้ต้องเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายด้วย  อุดมการณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชื่อว่า 

ก�รให้ในสิ่งที่เป็นไปได้และยั่งยืน ได้แก่
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 แรงนำ�ใจ เป็นคุณธรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะทางจิตที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในมโนสำานึก นำาใจเป็น

สิ่งที่ผลักดันให้ ทำา คิด พูด ในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม  เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของกลุ่ม  คนมีนำาใจคือคนที่มีแต่จะให้กลุ่ม กลุ่มคนที่มีจำานวนมีสติปัญญาแต่ไร้นำาใจก็ไร้ความ

หมายเช่นกัน

 แรงก�ยหรือแรงง�น เป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ การยิ่งออกกำาลังยิ่งทำาให้ร่างกายเข้มแข็ง แรงกายอาจ

ใช้ในสิ่งที่ดีหรือเลวได้เสมอ การมารวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากทุกคนขยันหมั่นเพียร ใช้

แรงกายประกอบกิจการร่วมกันคนละไม้คนละมือ งานทุกอย่างจะสำาเร็จลงได้โดยง่าย ในขณะเดียวกันก็

ใช้แรงงานประกอบสัมมาชีพแทนที่จะใช้แรงงานในการเบียดเบียนผู้อื่น

 แรงจำ�นวน  คนทุกคนมีจำานวนเท่ากับหนึ่ง เมื่อมีมากขึ้นเป็น สอง สาม สี่ ห้า คน จำานวนก็มี

มากขึ้นเป็นเงาตามกันไป การที่มีคนมากขึ้นย่อมเป็นพลังที่เพิ่มขึ้น สามารถอำานวยต่อการทำางานให้สำาเร็จ

ลุล่วงไปได้ง่ายขึ้น การมารวมกับผู้อื่น เท่ากับเรามาเพิ่มแรงจำานวนให้แก่กลุ่ม

 แรงสติปัญญ�  คนปกติทุกคนมีสติปัญญาตามธรรมชาติ จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 

แต่ทุกคนมีสติปัญญาสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หากนำาสติปัญญามารวมกันในลักษณะร่วมกันออก

ความคิดในทางสร้างสรรค์จะสามารถนำากิจการของกลุ่มให้เจริญก้าวหน้าไปได้

 แรงทั้งสี่ดังกล่าวแล้ว มีอยู่ในตัวทุกคนสามารถให้เพื่อนได้โดยไม่หมดสิ้น การให้แรงทั้งสี่แก่เพื่อน

สมาชิกในกลุ่มเดียวกันนั้นคนเราสามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 คว�มสนใจกัน เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสนใจ

กันที่ดี เป็นความสนใจกันในเรื่องต่อไปนี้

 1. สนใจกันในเรื่องให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน   ไม่ดูถูก

เหยียดหยาม หมิ่นประมาทผู้อื่นว่าด้อยกว่าตน ไม่รังเกียจในความที่เขายากจนหรือมีฐานะทางสังคม ด้อย

กว่าตน  ควรให้ความเสมอภาคกัน  รักกันในฐานะมนุษย์ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

 2. สนใจในความทุกข์ยากของเพื่อน มุ่งแต่จะให้เพื่อนมีความสุข พ้นทุกข์ได้ สนใจที่จะช่วย

ปกป้องหรือขจัดทุกข์แก่เพื่อน

 3. สนใจจะชักชวนผู้คนในสังคมเดียวกันให้เข้ามาร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วนรับ

ผลประโยชน์จากกลุ่มและมีส่วนมาให้กลุ่มโดยคำานึงเสมอว่าการมีคนมาร่วมกันมากขึ้นย่อมสร้างพลังให้

กลุ่ม

 4. สนใจที่จะช่วยเพื่อนให้สังคมเดียวกันพ้นจากปัญหาอุปสรรค ความทุกข์ ความเดือดร้อน และ

ประสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวิตไปด้วยกัน

 5. สนใจที่จะร่วมทำางานกับเพื่อนสมาชิก ช่วยกันคิด ช่วยกันทำา ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขกิจการงาน

ของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น

 6. สนใจ ใส่ใจ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ

ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมเดียวกัน

   ้    ้

   ้   ้
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 คว�มห่วงใย	 เป็นพลังจิตที่คนเรามีต่อกัน มีความผูกพัน เมื่อรู้ว่าเพื่อนสมาชิกในสังคมเดียวกัน

ประสบปัญหา ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนก็รู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยเสมือนทุกข์ของเพื่อนเป็นทุกข์ของ

ตน ในขณะเดียวกันมีความห่วงใยกิจการของกลุ่มที่ทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกัน คอยระมัดระวังไม่ให้ใคร

มาทำาลายได้ ความห่วงใยที่ดีควรเป็นดังนี้

 1.  ห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน เกรงว่าจะได้รับทุกข์

 2.  ห่วงใยในความสุข ความเจริญของกันและกัน เกรงว่าจะไม่ได้รับทั่วถึงกัน

 3.  ห่วงใยกิจการของกลุ่ม เกรงว่าจะมีสิ่งใด ผู้ใดมาทำาลายให้ล่มสลาย

	 ก�รรับใช้กัน	เป็นการให้บริการซึ่งกันและกัน การรับใช้กันมีทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวมดังนี้

 1.  รับใช้เพื่อนด้วยการช่วยเหลือกิจการงาน โดยไม่มุ่งหวังค่าจ้างตอบแทน

 2.  รับใช้เพื่อนด้วยการอาสาทำางานส่วนรวม เช่น เป็นกรรมการของกลุ่ม

 3.  รับใช้เพื่อนด้วยการช่วยเหลือเพื่อนในยามเดือดร้อน จำาเป็น และร้องขอ

 4.  รับใช้เพื่อนด้วยการร่วมมือในการทำางานกับเพื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่คณะสังคม

	 ก�รแบ่งปันกัน	 เป็นความพยายามแบ่งสรรสิ่งยังชีพ และผลประโยชน์ให้ทั่วถึงกันในหมู่สมาชิก

ในสังคมเดียวกัน การแบ่งปันกันเป็นการให้สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุดแก่เพื่อน ซึ่งได้แก่

 1.  แบ่งปันนำาใจหรือปันใจให้กันและกัน เพราะคนทุกคนต้องการนำาใจจากเพื่อน และทุกคน

สามารถมีให้ได้เสมอ

 2.   แบ่งปันชีวิต คือ เงินตราที่เราหามาได้ ทุกคนถือเงินเสมือนเป็นชีวิต หากเราไม่คิดแต่จะครอบ

ครองไว้ใช้แต่เพียงผู้เดียวแล้วเท่ากับว่าเราแบ่งปันชีวิตให้เพื่อนได้

 3.  แบ่งปันแรงงาน แรงความคิด ไม่คิดแต่จะเอาแลกกับเงินตรา ให้แรงต่อเพื่อนด้วยความไม่

แสวงประโยชน์

 การให้ซึ่งกันและกันดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นการให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ เรียกว่าเป็นการให้ คว�มเมตต�

กรุณ�และคว�มรัก  เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 

 ในขณะเดียวกันเพื่อนของฉันมีความต้องการสิ่งที่ฉันมี นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในการอยู่

ร่วมกัน คนในสังคมต้องการ คุณธรรมคว�มดี	จากผู้อื่น  ต่างคนต่างต้องการจากกันและกัน  คุณธรรม

ความดีที่ว่านี้ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนถือว่าเป็นเครื่องยึดเหน่ียวคนให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง         

สงบสุข ฉะนั้นคนในกลุ่มจึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมความดีที่เพื่อนต้องการนี้อยู่เสมอเพื่อจะได้มีให้

เพื่อน คุณธรรมความดีเหล่านั้นได้แก่

 คว�มซื่อสัตย์  เป็นคุณภาพทางจิตที่เปี่ยมด้วยการไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่โป้ปดมดเท็จ ทั้งต่อ

ตนเองและต่อเพื่อน ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น เมื่อทุกคนในกลุ่มต่างมีความซื่อสัตย์ 

ความระแวงสงสัย ความไม่ไว้วางใจก็หมดไป

	 คว�มเสียสละ	 	 เป็นการแสดงความมีนำาใจต่อกัน สมาชิกของกลุ่มควรเสียสละเวลาหรือ แม้แต่

ทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่มให้เจริญก้าวหน้า เสียสละแรงเพื่อช่วยทำาให้งานส่วนรวมสำาเร็จ

  ้   ้

  ้
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 คว�มรับผิดชอบ	 	 เป็นการแสดงตนให้สมาชิกเห็นได้ว่าตนเองเป็นคนมั่นคง ไม่โลเลเหลวไหล 

พร้อมที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นหน้าที่ของตนให้สำาเร็จ มีความมั่นคงต่อกฎเกณฑ์

ของส่วนรวม ไม่เอาใจตนเองเป็นใหญ่

	 คว�มเห็นใจกัน	เป็นการแสดงให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าตนเองไม่เป็นคนอิจฉาริษยา ไม่มอง

คนอื่นในแง่ร้าย และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อื่นให้ได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยกว่าตน มีความต้องการให้คนอื่น

มีความสุข พร้อมที่จะให้ผู้ที่เดือดร้อนกว่ามีโอกาสได้รับบริการจากกลุ่มก่อน

	 คว�มไว้ว�งใจกัน	  เป็นการแสดงตนให้เพื่อนสมาชิกไว้วางใจ ในขณะเดียวกันก็ไม่หวาดระแวง 

สงสัย แคลงใจในตัวผู้อื่น การที่คนในกลุ่มไม่มีความระแวงสงสัยแคลงใจกันย่อมทำาให้ความร่วมมือทั้งสอง

ฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น

 จะเห็นว่าคุณธรรมทั้งห้าประการเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้  พฤติกรรมของสมาชิกเมื่อมีคุณธรรม

ข้อใดย่อมทำาให้มีข้ออื่นตามมา    ในทางตรงกันข้าม   หากสมาชิกขาดคุณธรรมข้อใด   ย่อมมีโอกาสขาด

คุณธรรมข้ออื่นตามไปด้วย เช่น เมื่อเป็นคนซื่อสัตย์ย่อมเป็นคนไว้วางใจได้ หากไม่มีความซื่อสัตย์ก็ไม่น่าไว้

วางใจ เป็นต้น

	 ก�รให้	 จึงเป็นหน้าที่อันสำาคัญยิ่งของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การให้ในที่นี้มิใช่การให้แบบ

การทำาบุญ ทำาทาน  แต่เป็นการให้ระหว่างเพื่อนสมาชิก  เป็นการให้เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

เป็นการให้ที่ช่วยให้ชีวิตของแต่ละคนมีความหมาย มีความเจริญ  มีความสุขเป็นการให้ที่นำามาซึ่งความ

สงบสุขแห่งสังคม สมาชิกแต่ละคนมุ่งให้ส่วนรวม ส่วนรวมก็จะให้สมาชิกแต่ละคนเป็นการตอบแทน ใน

ที่สุดแล้ว การให้นำามาซึ่งการได้ของแต่ละคน ดังรูปต่อไปนี้

 “แต่ละคนเพื่อทั้งหมด			ทั้งหมดเพื่อแต่ละคน”		“One	for	All	,	All	for	One”

ภาพแสดงการให้ระหว่างเพื่อนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทสรุป	:	ไม่ว่�จะเป็นเรื่องจิตต�รมณ์และคุณธรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน		เมื่อเปรียบเทียบคุณค่�

สหกรณ์		ค่�นิยม	ทั้งสองอย่�งนี้จะเหมือนกัน
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

บทที่	3

เรื่อง		จิตต�รมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คำ�ชี้แจง	 ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.ข้อใดกล่าวถึงคำาว่า จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ถูกต้อง

  ก. หลักจริยธรรมและศีลธรรมที่มีอยู่แล้วในศาสนาต่างๆ ที่บุคคลแต่ละคนนับถือ

  ข. หลักความเชื่อว่าทำาสิ่งไหนย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทน

  ค. หลักแห่งให้อภัยซึ่งกันและกัน

  ง.  หลักการปฏิบัติตามแนวทางแห่งความพ้นทุกข์

 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรที่รวมคนเข้าด้วยกัน เพื่อวัตถุประสงค์ใด

  ก.เพื่อจะได้เกิดพลังเสียงในการคัดค้านอำานาจกับผู้มีอิทธิพล

  ข.เพื่อรวมกันก่อตั้งพรรคการเมืองในการบริหารองค์กร

  ค.เพื่อหาแนวทางร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องความสุข ความเจริญ 

     ความครบครันของชีวิต

  ง. เพื่อให้เกิดความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้

 3.คนที่อยู่ในสังคมที่มีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน ในทางศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร

  ก. ความอยากไม่มีที่สิ้นสุด

  ข. ความไม่ละอายต่อบาป

  ค. ความเห็นแก่ตัว

  ง. กฎแห่งกรรม

 4. การให้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

  ก.มีมากก็ให้มาก จะได้บุญมากตาม

  ข.ให้โดยที่ตนเองไม่เดือดร้อน และผู้รับมีความต้องการในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง

  ค.ให้โดยพิจารณาว่าตนเองมีทุนทรัพย์เหลือกินเหลือใช้

  ง.ให้โดยอธิษฐานว่าจะส่งผลบุญให้เราประสบแต่ความสุข ความเจริญ

 5.แรงนำาใจ ถือเป็นคุณธรรมที่แสดงออกโดยการทำาสิ่งใด

  ก.ทำา พูด คิด ในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม

  ข.พูดปลอบประโลมในยามที่เพื่อนทุกข์ใจ

  ค.ช่วยเพื่อนทำางานหาเงิน เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินชีวิต

  ง.ช่วยเป็นธุระจัดงานศพเพื่อนสมาชิกในสหกรณ์

้
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 6. จิตตารมณ์ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีกี่ข้อ

  ก. มี 3 ข้อ

  ข. มี 4 ข้อ

  ค. มี 5 ข้อ

  ง. มี 7 ข้อ 

 7.แรงที่จะสามารถช่วยเพื่อนได้ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีอะไรบ้าง

  ก. แรงสัมผัส  แรงพยายาม  แรงสามัคคี  แรงใจ

  ข. แรงนำาใจ   แรงกาย  แรงทรัพย์  แรงสัมผัส

  ค  แรงนำาใจ  แรงกาย  แรงจำานวน  แรงสติปัญญา

  ง. แรงกาย  แรงทรัพย์   แรงงาน  แรงสามัคคี

 8.ความสนใจกันในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สามารถแสดงออกได้โดยปฏิิบัติอย่างไร

  ก.สนใจกันในเรื่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  ข.สนใจในความทุกข์ยากของเพื่อน มุ่งแต่ให้เพื่อนมีความสุข

  ค.สนใจจะชักชวนผู้คนในสังคมเดียวกันให้เข้ามาร่วมกันมากขึ้น

  ง.ถูกทุกข้อ

 9.ความห่วงใยที่ดีที่ควรแสดงออก จะปฏิบัติได้อย่างไร

  ก.ห่วงใยในตำาแหน่งหน้าที่การงานของเพื่อน

  ข.ห่วงใยในความสุข ความเจริญของกันและกัน เกรงว่าจะไม่ได้รับทั่วถึงกัน

  ค.ห่วงใยกิจการของกลุ่ม เกรงว่าจะมีสิ่งใด ผู้ใดมาทำาลายให้ล่มสลาย

  ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง

 10. คุณธรรมในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

  ก.สามารเลือกปฏิบัติได้เพราะมีตั้ง 5 ข้อ เลือกในข้อที่สามารถปฏิบัติได้

  ข.สามารถเลือกปฏิบัติได้้เพราะขึ้นอยู่กับบุคคลว่ามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน

  ค.ไม่สามารถแยกปฏิบัติได้เพราะพฤติกรรมของสมาชิกเมื่อมีคุณธรรมข้อใดย่อม

     ทำาให้มีข้ออื่นตามมา

  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

้

้
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�บท	บทที่	4

เรื่อง	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทที่	4		 โครงสร้�งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  4.1  โครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  4.2  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  4.3  คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  4.4  ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วัตถุประสงค ์ เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

  2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 4

  2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญ ๆ

ประเมินผล

  1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

  2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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บทที่	4

โครงสร้�งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีโครงสร้างองค์การในลักษณะเดียวกับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ กล่าวคือ

ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญสูงสุด เป็นผู้กำาหนดคณะกรรมการดำาเนินการโดยการ     

เลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนินการเป็นผู้แทนในการบริหารควบคุมการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

ซึ่งมีผู้จัดการเป็นหัวหน้า  โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่ระบุในข้อบังคับของ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาจเขียนแผนผังโครงสร้างได้ดังนี้

สม�ชิกสม�ชิก สม�ชิกสม�ชิก สม�ชิก

ที่ประชุมใหญ่สม�ชิก

คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รคณะกรรมก�รเงินกู้ คณะกรรมก�รศึกษ�

และประช�สัมพันธ์

ผู้จัดก�ร

เจ้�หน้�ที่เจ้�หน้�ที่ เจ้�หน้�ที่

คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

โครงสร้�งก�รบริห�รง�นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประกอบด้วย

 1. สมาชิกของสหกรณ์ หมายถึง ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์และได้ชำาระค่าหุ้นตามจำานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

 2. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หมายถึง การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งจำานวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน

สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย

กว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุมใหญ่

 3. คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  หมายถึง ผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกของ   

สหกรณ์ให้ทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำาเนินการ

หนึ่งคน และกรรมการดำาเนินการอีก .....คน (ตามข้อบังคับ) 

 4. คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมายถึง  ผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคล

ภายนอกผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 

เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์

กำาหนด โดยให้มีตำาแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 5. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ถ้ามี) หมายถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา                      

คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งหรือจ้าง

เป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์  หรือเป็นที่

ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในการจ้างผู้จัดการต้องทำาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน

และให้คณะกรรมการดำาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร  ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้

ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิิบัติหน้าที่ดังกำาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

และให้คณะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจกำาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ      

คัดเลือก  การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำาแหน่ง

ของผู้จัดการ

 การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนตามข้อบังคับได้วางอำานาจการบริหารงานสูงสุดไว้ที่สมาชิก

ทั้งมวล แต่การที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าไปบริหารงานต่างๆ คงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกมีจำานวน

มาก และจะเกิดความสับสนวุ่นวายแก่ทั้งสมาชิกเอง  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปด้วยดี 

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ตามระบบผู้แทน โดยวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมา

ประชุมกัน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ  ซึ่งได้ดำาเนินการคัดเลือกจากสมาชิกนั้นเอง

 1.	ที่ประชุมใหญ่สม�ชิกสหกรณ์

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  มีอำานาจสูงสุดในการบริหารงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย สมาชิก

ที่มาประชุมกันตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องใดๆ ของที่ประชุมใหญ่

จะเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย  กล่าวคือ หนึ่งคนหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
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ประเภทของก�รประชุมใหญ่

 1. การประชุมใหญ่สามัญ

 2. การประชุมใหญ่วิสามัญ

1.ก�รประชุมใหญ่ส�มัญ

 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น

2.	ก�รประชุมใหญ่วิส�มัญ

 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านายทะเบียน

สหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของ

จำานวนทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน

ที่สหกรณ์ทราบ สมาชิกซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ร้อยคน   ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย

กว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำาเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

รับคำาร้องขอ

 ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำาหนดระยะเวลา           

ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำานาจเรียกประชุม

ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

องค์ประชุม	 	 	 คือ	 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทน 

สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะ

เป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์

ได้แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียง หรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ

 ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
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กรณีที่ไม่ครบองค์ประชุม

 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ 

ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลัง

นี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม

ก�รลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่

 สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาด ของที่ประชุมใหญ่ให้

ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกหรือผู้แทน

สมาชิกที่มาประชุม

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 2. การควบสหกรณ์

 3. การแยกสหกรณ์

 4. การเลิกสหกรณ์

 5. การอื่นใดที่ข้อบังคับสหกรณ์กำาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกหรือ 

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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อำ�น�จหน้�ที่ของที่ประชุมใหญ่

 1.1 รับทราบเรื่องรับสมาชิกใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ

วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 1.2  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

 1.3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์

 1.4 รับทราบรายงานประจำาปี แสดงผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการดำาเนินการ

และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.5 พิจารณากำาหนดบำาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำาเนินการ หรือกรรมการ

อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1.6  พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำาประกัน

 1.7  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของสหกรณ์

 1.8  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 1.9  พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์

 1.10 กำาหนด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำาเนินการ  

กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1.11 รับทราบเรื่องการดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

 1.12 พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

 1.13 กำาหนดรูปการ ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์

 2.	คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์		คือ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกให้เข้ามาทำา

หน้าท่ีบริหารสหกรณ์แทนสมาชิกทั้งมวล ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้สหกรณ์มีคณะ

กรรมการดำาเนินการสหกรณ์  ประกอบด้วยประธานกรรมการดำาเนินการหนึ่งคน  และกรรมการดำาเนิน

การอีก.......คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

 ให้คณะกรรมการดำาเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ

หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้

ทราบโดยทั่วกัน ณ สำานักงานสหกรณ์

 ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของกรรมการ ที่เป็นประธาน 

รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกไว้ชัดเจน คือ ประธานกรรมการทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ใหญ่สมาชิก และในที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ควบคุมดูแลงานทั่วไปของสหกรณ์ และงานที่

ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มอบหมายและลงลายมือชื่อในเอกสารของสหกรณ์ในนาม

สหกรณ์ รองประธานกรรมการทำาหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีประธานไม่อยู่หรือที่ประธาน

้
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มอบหมาย เลขานุการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม ทั้งการประชุมใหญ่สมาชิกและการประชุมกรรมการ

ดำาเนินการ โดยเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุม   จัดเอกสารประกอบการประชุม   จดบันทึกการประชุม 

จัดทำารายงานการประชุม   และดำาเนินงานตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมาย  และเหรัญญิกทำา

หน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และการเก็บรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่มี

เจ้าหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดำาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ

หรือคำาสั่งของสหกรณ์

 ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เกี่ยวกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ให้มี

วาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้

กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสองของคณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปีต่อไป ให้กรรมการ

ดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี

 เมื่อครบกำาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการ

ดำาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการดำาเนินการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ    

เลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 กรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง

ใหม่อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการชุดแรก และให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย

อนุโลม

 ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้กำาหนดให้คณะกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์

มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ มติ 

คำาสั่งของที่ประชุมใหญ่สมาชิกของสหกรณ์ และอื่นๆ อันจะทำาให้เกิดความจำาเริญให้แก่สหกรณ์รวมทั้ง

งานอีก 19 ประการ   โดยสรุปคือ  ดำาเนินงานเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสหกรณ์  การเงิน  บุคลากรของ

สหกรณ์  บริหารสำานักงาน  เป็นต้น ในบรรดางานเหล่านี้ งานด้านการบริหารองค์การที่สำาคัญที่สุดคือ  

การกำาหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ การดำาเนินการด้านกฎหมาย เป็นต้น

 เพื่อให้การดำาเนินงานด้านต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครบถ้วนสมบูรณ์ และดำาเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดำาเนินการยังถูกแบ่งออกเป็นคณะกรรมการย่อยๆ อีก 3 คณะตามข้อ

บังคับของสหกรณ์ เพื่อให้รับภาระปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป งานด้านการบริหารเงินกู้ และงาน

ด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการย่อยเหล่านั้นได้แก่

 2.1	 คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร  คณะกรรมการดำาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำานวยการ

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  รองประธาน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก  รวมกันไม่เกิน

จำานวนที่กำาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ให้คณะกรรมการอำานวยการมีอำานาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้ รับติดต่อ

และบริการสมาชิกโดยทั่วไป เช่น การรับเงินสะสม การจ่ายเงินกู้ รวมทั้งการจัดระบบระเบียบเอกสาร

และดูแลความเรียบร้อย พิจารณารับสมาชิกควบคุมดูแลการเงินและการบัญชี รวมทั้งเสนอแนวทางการ

ดำาเนินการในการร่างระเบียบหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่าง ๆ
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 2.2	คณะกรรมก�รเงินกู้	คณะกรรมการดำาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ  เลขานุการ กรรมการ จำานวนไม่เกินที่กำาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ

เงินกู้มีอำานาจหน้าที่พิจารณาใบคำาร้องขอกู้เงินสมาชิก ตามระเบียบที่สหกรณ์กำาหนด ตรวจสอบควบคุม

หลักประกันเงินกู้และการชำาระหนี้ของผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในสัญญา

 2.3	 คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ ์ คณะกรรมการดำาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการมีจำานวนไม่เกินที่

กำาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำานาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้ คือ ใน

ด้านการพัฒนาคุณภาพสมาชิกโดยการให้การศึกษาอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ 

การขยายจำานวนสมาชิก รวมทั้งการติดตามข่าวคราวความคืบหน้าในวงการสหกรณ์ เพื่อเสนอแนว

กรรมการในการจัดบริการใหม่ๆ แก่สมาชิก

 3.	คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร  คือสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ

ในด้านธุรกิจ  การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

จำานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด โดยให้มีตำาแหน่งเป็นประธาน  

คนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาในสหกรณ์นี้

หรือสหกรณ์อื่น เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

 ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการทุกคนปฏิญาณตนต่อที่ประชุมใหญ่ ด้วยถ้อยคำาดังต่อ

ไปนี้ “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิิญาณ) ขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์

ใจ จะเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งสัจจะ จะพยายามไม่ขาดการประชุมคราวใดๆ โดยไม่จำาเป็นจริงๆ และจะปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดาสมาชิก”

 ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอำานาจหน้าที่สรุปได้ดังน้ี  

คือ  คอยตรวจสอบกิจการงานต่างๆ ของสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี  การเงิน  การอนุมัติ

เงินกู้ เอกสาร  การประชุมกรรมการคณะต่างๆ ตรวจสอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการตามแผนงาน

และงบประมาณ

 ในกรณีที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอแนะคณะกรรมการดำาเนินการ ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อ

บกพร่องที่ตรวจสอบพบ และคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เพิกเฉย ถ้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการเห็นว่า

จะเป็นผลเสียหายต่อสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์โดยส่วนรวม ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ปรึกษาชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการ ตามอำานาจ

หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  สุดแท้แต่จะเลือก แต่การดำาเนินการเช่นว่านี้จะต้องเป็นความเห็นของคณะ

ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างเป็นเอกฉันท์
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 4.	 ผู้จัดก�รสหกรณ ์ เป็นผู้ที่สหกรณ์จัดจ้างไว้สำาหรับปฏิิบัติงาน ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าสูงสุดของ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  เข้าดำารงตำาแหน่งในสหกรณ์โดยการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง  โดยคณะกรรมการ

ดำาเนินการของสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนว่าด้วยเจ้าหน้าที่  ผู้จัดการดำารงตำาแหน่งตาม

ที่กำาหนดในระเบียบดังกล่าว หรือพ้นตำาแหน่งด้วยสาเหตุต่างๆ ที่กำาหนดในระเบียบดังกล่าว

 ตามความในข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ผู้จัดการสหกรณ์มีอำานาจหน้าที่สรุปได้ดังนี้ คือ 

ร่วมบริหารกิจการสหกรณ์กับคณะกรรมการดำาเนินการและคณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ มีอำานาจหน้าที่

ในสหกรณ์ในส่วนที่ไม่ใช่อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะต่างๆ และ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

ดำาเนินการสหกรณ์มอบหมาย  โดยยึดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์และมติของคณะกรรมการสหกรณ์เป็น

แนวทางจัดการ

 ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีกำาลังทรัพย์และภารกิจมาก อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นอกเหนือ

จากผู้จัดการสหกรณ์ โดยผู้จัดการดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ บรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

งาน  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่อื่นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ              

ผู้จัดการสหกรณ์  ซึ่งจัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 เมื่อพิเคราะห์ให้ถ่องแท้จะเห็นได้ว่า การบริหารตามโครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาจแยกได้

เป็นสองส่วน ได้แก่

 1.	ส่วนทำ�หน้�ที่บริห�ร เป็นส่วนกำาหนดนโยบายและบริหารทั่วไป ซึ่งได้แก่  ที่ประชุมใหญ่

สมาชิก  คณะกรรมการดำาเนินการ คณะกรรมการย่อย และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 2.	ส่วนทำ�หน้�ที่จัดก�ร เป็นส่วนดำาเนินงานภาคปฏิบัติในสหกรณ์ได้แก่ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ ซึ่งจะมีการจัดโครงสร้างการดำาเนินงานเป็นฝ่ายงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานแต่ละ

ด้านของสหกรณ์
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

บทที่	4

เรื่อง		โครงสร้�งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คำ�ชี้แจง	 ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.ตามโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งคณะกรรม

การกี่ชุด คณะใดบ้าง

  ก. 1 ชุด  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  ข. 2 ชุด  คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ และ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

  ค. 2 ชุด  คณะกรรมการดำาเนินการ  และ คณะกรรมการอำานวยการ

  ง.  5 ชุด  คณะกรรมการดำาเนินการ  คณะกรรมการอำานวยการ  

              คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศึกษา  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

 2.เมื่อได้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์แล้วจะมีการประชุมแบ่งเป็นคณะย่อยอีกกี่คณะ

  ก. 3 คณะ

  ข. 5 คณะ

  ค. 6 คณะ

  ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 3.ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ใครมีอำานาจสูงสุดในการตัดสินใจ

  ก.ประธานกรรมการดำาเนินการ

  ข.ประธานกรรมการอำานวยการ

  ค.ผู้จัดการสหกรณ์

  ง.สมาชิกสหกรณ์

 4.การประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

  ก. 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญ กับ  ประเภทประจำาปี

  ข. 2 ประเภท คือ ประเภทประจำาเดือน กับ ประจำาปี

  ค. 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญ กับ ประเภทวิสามัญ

  ง.  2 ประเภท คือ ประเภทปกติ  กับ ประเภทพิเศษ  
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 5.กรณีมีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์

ประชุมจะต้องเรียกประชุมใหม่อีกครั้งภายในกี่วัน

  ก. ภายใน 14 วัน

  ข. ภายใน 15 วัน

  ค. ภายใน 30 วัน

  ง. แล้วแต่ความสะดวกในการเรียกประชุมอีกครั้ง

 6.ข้อใดคืออำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่

  ก.พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคำาประกัน

  ข.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  ค.พิจารณาอนุมัติงบการเงินและจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีของสหกรณ์

  ง.ถูกทุกข้อ

 7.ผู้จัดการสหกรณ์มีอำานาจหน้าที่ใดบ้าง

  ก.ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มอบหมาย

  ข.ร่วมบริหารจัดการกับคณะกรรมการ

  ค.ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง

  ง.พิจารณาอนุมัติเงินบำาเหน็จให้เจ้าหน้าที่

 8.การบริหารตามโครงสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จะแยกได้เป็นสองส่วนคือข้อใด

  ก.ส่วนทำาหน้าที่บริหาร กับ ส่วนกำาหนดนโยบาย

  ข.ส่วนทำาหน้าที่บริหาร และ ส่วนทำาหน้าที่จัดการ

  ค.ส่วนทำาหน้าที่จัดการ กับ ส่วนปฏิบัติการ

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 9. กรณีใดบ้างที่จะต้องนับคะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมใหญ่

  ก.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  ข.การกู้ยืมเงินจากภายนอก

  ค.การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นสัญญาผูกพัน

  ง.การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

 10.การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำาปี จะเรียกประชุมได้เมื่อใด

  ก.ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

  ข.ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีของการดำาเนินงาน

  ค.ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อย

  ง. ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่จัดทำางบแสดงฐานะการเงินเสร็จเรียบร้อย

้
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�บท	บทที่	5

เรื่อง	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทที่	5		 ก�รจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  5.1  วัตถุประสงค์การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  5.2  กระบวนการเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  5.3  การขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

  5.4  การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  5.5  การส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วัตถุประสงค์	 เมื่อศึกษ�บทที่	5	จบแล้ว	ผู้ศึกษ�ส�ม�รถ

  1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

  2.  อธิบายและเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

  3.  ทราบวิธีการสมัครเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯได้อย่างถูกต้อง

  4.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  1.  ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 5

  2.  ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญ ๆ

ประเมินผล

  1.  ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

  2.  ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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บทที่	5

ก�รจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ก�รเผยแพร่และส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 เป็นกระบวนการศึกษานอกระบบที่มุ่งนำานวัตกรรม ความรู้ ความคิดใหม่ๆ ไปสู่กลุ่มบุคคล         

เป้าหมายที่ต้องการให้ได้รับนวัตกรรมความรู้ ความคิดนั้น โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน

ความรู้ ทักษะและเจตคติของกลุ่มบุคคลเป้าหมายนั้น  ให้ยอมรับวิทยาการใหม่แล้วนำาไปประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มเป้าหมายให้มี

มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 การเผยแพร่และส่งเสริมมีปรัชญาที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ 4 ประการคือ (ณรงค์ สมพงษ์ :2530:2)

 1. ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองของบุคคลกลุ่มเป้าหมายคือ มุ่งให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายกระทำาการ

ต่าง ๆ อันจะสามารถนำาพาให้ตนและคณะสามารถพึ่งตนเองได้

 2. ยึดหลักการทำางานเป็นหมู่คณะ คือ มุ่งให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถร่วมมือร่วมใจกัน

ปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นส่วนรวม

 3. ยึดหลักการเรียนรู้โดยการกระทำา คือ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะ

เป็นการพัฒนาบุคคลไปในเวลาเดียวกัน

 4. ยึดหลักการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ คือ ให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจเข้าร่วม ตามที่

ตนเห็นสมควรไม่มีการบังคับ 

 ปรัชญาทั้งสี่ประการก็คือปรัชญาที่สอนให้คนรู้จักช่วยตนเอง และมุ่งที่จะพึ่งตนเองเป็นสำาคัญ ไม่

มุ่งรอแต่จะได้รับบริการจากผู้อื่นอย่างไม่มีความหวังที่แน่นอน หรือกลายเป็นไม่เป็นตัวของตัวเอง การ

เผยแพร่และส่งเสริมนวัตกรรมใดๆ  เป็นกระบวนการนำาข่าวสาร  จากแหล่งที่ส่งข่าวออกไปสู่ผู้รับข่าวสาร

นั้น ในการเผยแพร่และส่งเสริมนวัตกรรมใดๆ นี้อาจจัดเป็นกระบวนได้  5  ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1.	 ขั้นตื่นตัว เป็นขั้นที่เริ่มปล่อยนวัตกรรมที่กลุ่มเป้าหมายยังไม่รู้จักให้ได้รู้เป็นครั้งแรก โดยให้

ได้รับรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้รับรู้ในวงกว้างแต่ยังขาดรายละเอียดที่จะตัดสินใจหรือวิเคราะห์ได้  กลุ่ม        

เป้าหมายจะตื่นตัวมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่านวัตกรรมที่ส่งไปให้รู้นั้นมีความน่าสนใจเพียงใด

 2.	 ขั้นสนใจ เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายเริ่มพิจารณาเกี่ยวโยงกับเรื่องของตนเองว่า นวัตกรรมที่ส่ง

ออกไปนั้น จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการหรือความชอบของตนเพียงใด หากเห็นว่าจะเป็นสิ่ง

ที่ควรค่าแก่การสนใจ ก็จะเริ่มเรียนรู้รายละเอียดมากขึ้น ในขั้นนี้ผู้นำาทางความคิดใกล้ตัว กลุ่มเป้าหมาย

จะมีอิทธิพลต่อความสนใจมาก 

 3.	 ขั้นไตร่ตรอง เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้เรียนรู้ในรายละเอียดมากขึ้น และนำาไปเทียบเคียง

กับค่านิยม เจตคติของตน  และเทียบกับสภาพการณ์ต่างๆ ตามอัตภาพของตนเพื่อจะตัดสินใจนำามา      

ทดลองหรือไม่

 4.	 ขั้นทดลอง เป็นขั้นที่กลุ่มเป้าหมายจะตัดสินใจนำาเอานวัตกรรมที่ได้เรียนรู้รายละเอียดมาก 

จนแน่ใจว่าเข้าใจมากพอแล้วมาทดลองปฏิบัติ เพื่อศึกษาให้กระจ่างชัดมากกว่าจะได้รับรู้ผลโดยการฟัง

หรืออ่านมาจากแหล่งอื่นๆ 
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 5.	ขั้นยอมรับ	เป็นขั้นตอนที่กลุ่มเป้าหมายที่ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง สรุปผลแล้วว่า นวัตกรรม

นั้นเป็นประโยชน์ ถูกใจตนก็จะยอมรับว่านวัตกรรมนั้นควรปฏิบัติต่อไป ถึงขั้นยอมเลิกวิธีการแบบเก่า

แล้วมาดำาเนินตามแบบใหม่ 

 จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในชุมชนของ  เจือ สุทธิวนิช  พบว่าในหมู่คนที่นั่งเรียนรู้นวัตกรรม

ไปพร้อมกันนั้นมีพฤติกรรมที่พัฒนาตามขั้นตอนดังกล่าวแตกต่างกัน  พอจะแบ่งกลุ่มคนซึ่งเป็นชาวชนบท

ไทย ออกเป็น 6 กลุ่ม  ตามความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ได้ดังนี้ (ณรงค์ สมพงษ์ : 2530 : 13-15)

 1.	 พวกหัวไวใจสู้	 เป็นพวกที่ตื่นตัวเร็ว มีแนวความคิดที่ยอมรับง่าย  ไม่ยึดติดรูปแบบ  หรือ

ความคิดเดิมๆ คนกลุ่มนี้โดยธรรมชาติจะมีจำานวนน้อย  คนกลุ่มนี้จะมีสถานภาพความเป็นผู้นำาสูง หาก

ได้คนกลุ่มนี้เสริมการเผยแพร่และส่งเสริมจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูงแต่ต้องระวังความเปลี่ยน

ใจง่าย 

	 2.	 พวกขอดูทีท่�	 เป็นกลุ่มที่ระมัดระวังในการที่จะยอมรับสิ่งใหม่  ยังเป็นพวกชอบหาแง่มุม

มองที่เหมาะสมก่อนจึงจะยอมรับ คนกลุ่มนี้จะยอมรับสิ่งใดก็ต่อเมื่อได้รู้รายละเอียดจนเชื่อได้ว่าเป็นไป

ได้ หากเผยแพร่และส่งเสริมนวัตกรรมกับคนกลุ่มนี้จะต้องใช้ความพยายามสูงขึ้น แต่เมื่อยอมรับแล้วจะ

แน่นแฟ้น คนกลุ่มนี้มักเป็นผู้นำาธรรมชาติในชุมชน

	 3.	 พวกเบิ่งต�ลังเล	 เป็นกลุ่มที่มีนิสัยสุขุมรอบคอบมาก มักเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

ระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความล้มเหลวในอดีต เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมั่นใจต่อสิ่งใดๆ ประกอบ กับการมีการ

ศึกษาทั่วๆ ไป จึงไม่ค่อยแสดงความสนใจทันทีทันใด 

	 4.		พวกหันเหหัวดื้อ	เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีลักษณะคล้ายกลุ่มที่สาม แต่มีแนวโน้ม

จะปฏิเสธไว้ก่อน มีความหวั่นใจที่จะได้รับผลทางลบมากกว่าผลทางบวก

 5.		พวกงอมือจับเจ่� เป็นกลุ่มที่สูงอายุ ความคิดไม่ค่อยทันการ รับรู้ได้ค่อนข้างช้า มักยึดติดกับ

สิ่งเก่าๆ ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลง 

 6.	พวกไม่เอ�ไหนเลย  เป็นกลุ่มที่ฝังใจอยู่แต่สิ่งเดิมไม่ชอบที่จะเอาสิ่งใหม่มาพิจารณา พวกนี้มี

น้อยแต่ถ้าเป็นผู้นำาชุมชนจะเป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่และส่งเสริมมาก 

 จากทฤษฎีต่างๆ กัน เกี่ยวเนื่องกับการเผยแพร่และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่สู่ชุมชนชนบทดัง

กล่าวแล้ว อาจนำามาประยุกต์ใช้กับการเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เป็นอย่างดี เพราะสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนเป็นนวัตกรรมประเภทหนึ่งที่มีปรัชญามีอุดมการณ์ มีหลักการและมีวิธีการเป็นของตนเอง               

โดยเฉพาะ  แม้จะมีความคล้ายคลึงกับสหกรณ์อื่นๆ แต่ก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
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วัตถุประสงค์ก�รเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 การก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้นจากการรวมกลุ่มคนน้ันมักได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่ได้รับ

การบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนปัจจัยที่จำาเป็นเพื่อการดำารงชีพ และมีสภาพสังคมที่เอารัดเอา

เปรียบ ตามประวัติการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเยอรมนีครั้งแรก ได้แสดงให้เห็นได้ชัดว่า 

คณะผู้ก่อตั้งซึ่งมี  ท่านเฟรดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซ่น เป็นผู้ริเริ่มนั้นได้พยายามหาทางแก้ปัญหาของตนด้วย

การรวมกันแก้ปัญหาด้านต่างๆ จนพัฒนามาสู่การเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังที่เราได้ทราบกันอย่างทุก

วันนี้  การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีวัตถุประสงค์สำาคัญอยู่ที่การจะให้คนเห็นคุณค่าของการรวมกัน 

ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำาเนินงานธุรกิจการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มทุกคนและชุมชนของตน นั่นคือ 

 1. ส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีกิจการออมทรัพย์ร่วมกัน

 2. ส่งเสริมให้กิจการออมทรัพย์พัฒนาเป็นสถาบันการเงินของชุมชน

 3. ส่งเสริมการบริหารกิจการการเงินโดยประชาชน  ของประชาชนและเพื่อประชาชน

ก�รจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ขั้นที่	1.	สำ�รวจชุมชน/ก�รประส�นง�น/ผู้นำ�

	 1.1	ด้�นวงสัมพันธ์และปริม�ณธุรกิจ

 ชุมชน	 -    มีประชาชนอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 150 ครัวเรือน และสามารถ ขยายสมาชิกได้ถึง 

       500 คน ขึ้นไป การสะสมไม่ต่ำากว่าเดือนละ 50 บาท ต่อคน

  -   ชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเป็นเป้าหมายหลักของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

      ประเทศไทย  จำากัด พิจารณาเป็นอันดับแรก

 ผู้มีร�ยได้ประจำ�

  -    มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป  

  -    มีอัตราการสะสมไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 บาท/คน  

  -    ได้รับความร่วมมือจากนายจ้าง ฝ่ายจัดการ หรือสหภาพแรงงานพนักงาน

  		1.2	ภูมิประเทศ  

  มีความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสาร คมนาคม สะดวก ปลอดภัย พอสมควร                        

เป็นท้องที่อยู่ใกล้เคียงกับสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นท้องที่  ที่มีแนวโน้มว่าจะมี

การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใหม่หลายแห่ง และมีแผนการขยายงานที่ชัดเจน

    1.3	ลักษณะของชุมชน	ให้พิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้   

  -   ความสัมพันธ์ การรวมตัวของชาวบ้านดีหรือไม่อย่างไร   

  -   อุปนิสัย พฤติกรรมของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การเป็นหนี้ การออมเป็นอย่างไร   

  -   ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอันจะส่งผลในด้านลบต่อการรวมตัวในรูป สหกรณ์เครดิตยู

      เนี่ยนดีหรือไม่   

  -   มีกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ เช่น 

     กลุ่มเกษตร  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หากมีกลุ่มเหล่านี้อยู่
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     แล้วมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนระบบการดำาเนินกิจการมาเป็นรูปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้

     หรือไม่ หากไม่ได้ ไม่ควรส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกกลุ่มเพราะจะ  

     เป็นการสร้างความขัดแย้งในชุมชน และสหกรณ์ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร 

 1.4	ผู้นำ�ชุมชน

  -   ผู้นำามีความสนใจ เอาใจใส่ในการพัฒนาชุมชนหรือมีแนวโน้มที่จะให้การศึกษาอบรม

      เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้   

  -   ผู้นำาในหมู่บ้านได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยแท้จริงหรือไม่   

  -   พฤติกรรมของผู้นำาชุมชนมีผลในทางลบต่อสหกรณ์ หรือการรวมตัวของ

      ชาวบ้านหรือไม่   

  -   ผู้นำาชุมชนโดยทั่วไป ได้แก่เจ้าอาวาสทุกศาสนา  กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู โรงเรียนใน

      ชุมชน  ผู้นำากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้าน 

หม�ยเหตุ			

  -  การเข้าชุมชนควรพิจารณา และอาศัยหน่วยงานราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี

อยู่เป็นแกนช่วยสื่อความหมายและหลักการ  แนวคิด  เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปยังชาวบ้าน  

        -  ชุมชนที่อยู่ในสถานที่ต้องการสงเคราะห์และยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยโดย

ส่วนใหญ่จะพร้อมรับกิจกรรมแบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การเข้าชุมชนในลักษณะนี้ต้องมีการพิจารณา

เป็นพิเศษ   

            -  การเข้าชุมชนควรศึกษาความเป็นไปได้และการประสานงานสอดคล้อง กับแผน

พัฒนาจังหวัดควบคู่ไปด้วยตามความเหมาะสมแต่ละท้องที ่

ขั้นที่	2.	รวบรวมสม�ชิกให้ก�รศึกษ�	จัดตั้งกลุ่มฯ	และดำ�เนินกิจก�รกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

  หลังจากที่ได้พิจารณาลักษณะของชุมชนว่ามีความน่าจะเป็นไปได้แล้วให้รวบรวมสมาชิก

เพื่อให้ความรู้ การศึกษา เพื่อทราบกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะเวลา

ด้วยกัน คือ

	 1.ให้ก�รศึกษ�ระยะเริ่มต้น

  (1) ให้ความรู้กับผู้นำาชุมชนโดยการเข้าไปในชุมชน หรือเชิญผู้นำาชุมชนมาที่ที่จัดไว้ 

      เน้นลักษณะพูดคุยในวงกว้างทั่วๆ ไป 5 - 10 คน

  (2) ให้ความรู้กับผู้นำาชุมชนโดยส่งเอกสารเผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตัวเอง

	 2.ให้ก�รศึกษ�ระยะก่อนจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

  (1) ให้ความรู้การศึกษาอบรมแก่ผู้นำาชุมชนกับผู้สนใจในชุมชน โดยการเข้าไปในชุมชน

       เป้าหมายหรือชุมชนที่มีความพร้อม
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  หลักสูตรก�รให้ก�รศึกษ�	อบรม	ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  หัวข้อที่ 1  อุดมการณ์  หลักการ และวิธีการสหกรณ์

  หัวข้อที่ 2  กลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคืออะไร

  หัวข้อที่ 3  จิตตารมณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

  หัวข้อที่ 4  การสมัครเป็นสมาชิก ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ของสมาชิก

  หัวข้อที่ 5  บทบาทของกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีต่อสมาชิกและชุมชน

  หัวข้อที่ 6  การประหยัดสะสม 

  หัวข้อที่ 7  การกู้ยืม

  หัวข้อที่ 8  คณะกรรมการและการดำาเนินงาน

  (2)ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความสำาเร็จเป็นกรณีตัวอย่าง 

ประกอบการตัดสินใจของผู้นำาชุมชนและผู้สนใจ

ก�รจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	และก�รจัดทำ�ใบร�ยง�นจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

  เมื่อได้พิจารณาความเป็นไปได้ของชุมชนว่า มีความเหมาะสม ความพร้อมตามคุณสมบัติ

เบื้องต้น ของ ช.ส.ค.ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 3 และได้ให้ความรู้ การศึกษาอบรมแล้ว ให้ดำาเนินการต่อดังนี้

  1. ให้ผู้นำาหรือผู้ติดต่อประสานงานเชิญผู้นำาและสมาชิกชุมชนประชุมเพื่อลงมติในการจัด

ตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในชุมชนและพิจารณาเรื่องสำาคัญต่าง ๆ ดังนี้

   (1) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชั่วคราวมาบริหารกลุ่มฯ จำานวน 7 – 10 คน 

       โดยมีประธานคนหนึ่ง รองประธานคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่งและเลขานุการ

       คนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ

   (2) พิจารณากำาหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ

   (3) พิจารณากำาหนดวันสะสมเงินวันแรกตั้งกลุ่มฯ

  2. ก่อนถึงกำาหนดวันสะสมเงินวันแรกตั้ง ให้คณะกรรมการชั่วคราวดังกล่าว ประชุม

เพื่อเตรียมความพร้อมโดยทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จะให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเปิดรับสมัครสมาชิก การบันทึกรายการทางด้านการเงินและการบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติเกี่ยวกับ

เอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจำาหน่ายที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แห่งประเทศไทย จำากัด    เพื่อความเป็นมาตรฐานและแบบเดียวกันทุกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และพิจารณา

ร่างระเบียบสำาคัญที่จำาเป็นสำาหรับคณะกรรมการชั่วคราวและสมาชิกถือปฏิบัติ

  3. ดำาเนินการรับเงินสะสมค่าหุ้นจากสมาชิกตามวันเวลาที่กำาหนด โดยใช้เอกสารทางการ

เงินและบัญชีที่ได้ซื้อจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ซึ่งคอยให้การส่งเสริม       

ดูแลการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ผู้ดำาเนินการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต้องส่งใบรายงานการจัดตั้งกลุ่ม

สะสมให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด โดย ผ่านชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย จำากัด สาขาหรือชมรมเครดิตยูเนี่ยนในแต่ละสาขาตามแบบฟอร์มที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด กำาหนด จำานวน 2 ชุด ส่งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จำากัด สำานักงานใหญ่ 1 ชุด  เก็บไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด สาขา 1 ชุด 
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 หม�ยเหตุ	   สิ่งที่ควรให้สมาชิกเตรียมมาในวันแรกตั้ง

  1.ต้องเตรียมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือสำาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

  2.เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีเงินฝาก

  3.เงินสะสมตามกำาลังความสามารถของแต่ละบุคคล 

 หลังจากที่ได้มีการสะสมเงินวันแรกแล้ว ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  

จะดำาเนินการช่วยเหลือทางด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มฯ เพื่อให้การปฏิบัติบัญชีถูกต้องตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป และกลุ่มฯ จะได้ดำาเนินการกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกวันทำาการ

 ในกรณีกลุ่ม/องค์กรอื่นที่มีความประสงค์สนใจจะพัฒนากลุ่ม/องค์กรของตนเองเป็นกลุ่มเครดิต

ยูเนี่ยนให้ติดต่อประสานงานกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อเริ่มส่งเสริมและ

พัฒนาจากขั้นตอนที่ 2 นี้เป็นต้นไป

ขั้นที่		3			ก�รส่งเสริมและพัฒน�กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	

จำ�กัด	(ช.ส.ค.)

  การเผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้เป็นกลุ่มเครดิตยู

เนี่ยนที่มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อำานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่มวลสมาชิก ถือเป็น

ภารกิจหลักของ        ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนจำาเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค.

เพื่อที่ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด จะได้ขึ้นชื่อในทะเบียนประเภท กลุ่มสะสม 

(กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแรกตั้ง)

ม�ตรฐ�นก�รส่งเสริมและพัฒน�	ช.ส.ค.

 สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	 	 		 				ก�รส่งเสริมและพัฒน�ของ	ช.ส.ค.

เมื่อแรกตั้ง

1.สมาชิกไม่น้อยกว่า 25 คน

2.จัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 7-10 คน 

มีประธาน  รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก

กรรมการ

3.มีการประชุมครั้งที่มีการสะสม

4.มีทะเบียนสมาชิก ใบสมัครที่กรอกข้อความได้  

ถูกต้อง

5.การบัญชีอย่างน้อยต้องลงใบเสร็จและรวมรับ-

รวมจ่ายประจำาวันได้ถูกต้อง

6.กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้การศึกษา 

อบรมแก่สมาชิกในเรื่องอุดมการณ์  หลักการ 

และวิธีการเบื้องต้นก่อนที่จะรับเข้าเป็นสมาชิก

ใหม่

1.อบรมในวันจัดตั้งและแนะนำาในเรื่องการเลือก

ตั้งคณะกรรมการ

2.อบรมหลักสูตร 8 ชั่วโมง ให้คณะกรรมการ

ชั่วคราว

3.สอนให้เหรัญญิกจัดทำาบัญชีได้ถึงรวมรับ-รวม

จ่ายประจำาวัน

4.ไปเยี่ยมเยียนและตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ

ครั้ง

5.อบรมให้คณะกรรมการชั่วคราวรู้บทบาทหน้าที่ 

ของตน

6.ให้คำาแนะนำาการร่างระเบียบว่าด้วยสมาชิก

ภาพ,ระเบียบว่าด้วยการรับ จ่ายและเก็บรักษา

เงินสด และระเบียบว่าด้วยสมุดประจำาตัวสมาชิก
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ดำาเนินงานครบ 3 เดือน

1.จะต้องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำาเนินการ

และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

2.มีการประชุมทุกเดือนเป็นอย่างน้อย

3.มีคณะกรรมการทุกคณะ และคณะกรรมการทุก

คนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง

4.สามารถส่งรายงานฐานะการเงินประจำาเดือนได้

5.กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้การศึกษา

แก่สมาชิกในหลักสูตร 8 ชั่วโมง

6.สามารถบริหารเงินฉุกเฉินได้

7.มีระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และ

ประกาศให้สมาชิกทราบ

8.มีการจัดเก็บเอกสารที่ดีและปลอดภัย

9.มีข้อบังคับถือใช้

10.มีระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษา

เงินสด

1.อบรมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้รู้ถึงบทบาท

หน้าที่ 

2.สอนให้เหรัญญิกทำารายงานการเงินส่ง ช.ส.ค.  

ได้

3.ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องการร่างข้อบังคับและ

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

4.แนะนำาให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมที่

ถูกต้องตามหลักงานสารบรรณ

เมื่อดำาเนินงานครบ 6 เดือน

1.มีการบันทึกบัญชีต่างๆ เป็นปัจจุบัน

2.คณะกรรมการแต่ละชุดทำางานในหน้าที่ของตน

เป็นแล้ว

3.มีการประชุมกันทุก 2 เดือนเป็นอย่างน้อย

4.เปิดให้บริการเงินกู้สามัญได้

5.มีระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกครบทุก

ประเภท

6.สมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการและสมัครขอใช้ 

สวัสดิการต่างๆ ของ ช.ส.ค.

7.จัดทำางบการเงิน

8.มีแผนงานประจำาปี

9.คณะกรรมการทุกคณะปฏิิบัติงานได้ตามที่ระบุ

ไว้ในข้อบังคับ

10.มีการประชาสัมพันธ์และขยายสมาชิกทุก 6 

เดือน

11.มีการตรวจสอบบัญชีและกิจการอย่างน้อย 3 

เดือนครั้ง

1.แนะนำาการสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ

และ การสมัครพร้อมทั้งพันธะผูกพันในการขอใช้

สวัสดิการต่างๆ 

2.ให้การแนะนำาเกี่ยวกับการบัญชีเพิ่มเติม

3.แนะนำาเรื่องการจัดทำาแผนงานและงบประมาณ

ประจำาปี

4.แนะนำาเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการ 

ให้

5.แนะนำาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

6.มีการตรวจเยี่ยมและแนะนำาทุกๆ 3 เดือนครั้ง
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ขั้นที่			4		ก�รสมัครเข้�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	

(ช.ส.ค.)

4.1	กรณีก�รสมัครเข้�ม�เป็นผู้สมัครใช้บริก�ร

  ผู้ใช้บริการ หมายถึง กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่เตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเมื่อแรกจัดตั้งต้องพยายามเร่งรัดการดำาเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อสมัครเป็นผู้สมัคร

ขอใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด ในระยะเวลาไม่เกินสองปี หาก

ปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใด แสดงเจตนาแจ้งชัดว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุม

สหกรณ์ฯ ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดความช่วยเหลือและบริการต่างๆ 

ทั้งหมด

คุณสมบัติของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่จะสมัครเป็นผู้ใช้บริก�ร

 1.เป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความสามารถขยายจำานวนสมาชิก

    ได้ไม่น้อยกว่า 300 คน

 2.มีการดำาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในหมู่ผู้มี

    รายได้ประจำา ต้องดำาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 3.มีการกำาหนดใช้ข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรที่ ชุมนุมสหกรณ์ให้การรับรอง

 4.มีการกำาหนดใช้ระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิก ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และระเบียบว่า

    ด้วยการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 5.มีคณะกรรมการครบทุกคนและสามารถบริหารงานได้ตามข้อบังคับ

 6.มีคณะกรรมการและสมาชิกที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการ

    ดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 7.มีการจัดทำาทะเบียนสมาชิก บัญชี และเอกสารตามแบบและวิธีการที่ชุมนุมสหกรณ์

   รับรองอย่างถูกต้องครบถ้วน

 8.มีการรับเงินสะสมและเปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว

 9.ส่งรายงานฐานะการเงินให้ชุมนุมสหกรณ์ เป็นประจำาทุกเดือน

 10.มีความสามารถและพร้อมให้ความร่วมมือในการชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำารุง

     ให้ชุมนุมสหกรณ์

 11.รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการที่ถือใช้ใน

     ปัจจุบัน

เมื่อดำาเนินงานครบ 1-2 ปี

1.มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

และอ่านงบดุลได้

2.จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า 

100 คน

1.จัดเตรียมและช่วยเหลือในการจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์

2.ให้การอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ/กฎหมายสหกรณ์

3.มีการตรวจเยี่ยมแนะนำาอย่างน้อย 3 ปี ครั้ง
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วิธีก�รสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริก�ร

 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัคร

ตามแบบที่ชุมนุมสหกรณ์กำาหนดต่อคณะกรรมการดำาเนินการ พร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

จำานวนห้าร้อยบาท หากคณะกรรมการดำาเนินการมีมติไม่รับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรายใด  ชุมนุมสหกรณ์ 

จะรีบดำาเนินการแจ้งมติให้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้รับทราบพร้อมทั้งคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำานวนดัง

กล่าวให้โดยมิชักช้า

สิทธิและประโยชน์ที่ผู้สมัครใช้บริก�รจะได้รับจ�กชุมนุมสหกรณ์

  เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสอบสวนพิจารณาแล้ว ปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนั้น       

มีการดำาเนินงานตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ มีคุณสมบัติของการเป็นผู้สมัครใช้บริการตามที่ ช.ส.ค. 

กำาหนดและเห็นเป็นการสมควรก็ให้รับเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ

  1.รับบริการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์

  2.ได้รับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์

  3.มีสิทธิ์ส่งกรรมการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ชุมนุมสหกรณ์จัดขึ้น

  4.ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้ แต่ผู้แทนของผู้สมัครใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์ออก

เสียงในที่ประชุมใหญ่และไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์

  5.มีสิทธิ์ได้รับบริการอื่นๆ ที่ชุมนุมสหกรณ์จะจัดขึ้น เพื่อบริการผู้สมัครใช้บริการ

พันธะผูกพันในก�รสมัครเข้�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รของ	ช.ส.ค.	ต�มระเบียบ	ช.ส.ค.	ว่�ด้วยผู้สมัครใช้

บริก�ร

 1. ให้ผู้สมัครใช้บริการชำาระค่าบำารุงตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้

  (1) ค่าบำารุงประจำาปีใด ให้ชำาระภายในเดือนมีนาคมของปีนั้น

  (2) การคำานวณค่าบำารุง ให้ถือยอดจำานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านไป 

คำานวณในอัตราคนละ 15 บาทต่อปี โดยมีเพดานสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

  (3) กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่เป็นผู้สมัครใช้บริการยังไม่ครบปีในปีแรกที่สมัครเข้าเป็นผู้สมัคร

ใช้บริการให้คำานวณค่าบำารุงตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่เป็นผู้สมัครใช้บริการในปีนั้น

 2. หากผู้สมัครใช้บริการรายใดไม่ชำาระค่าบำารุงตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ ช.ส.ค. กำาหนดไว้

เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดยมิได้มีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุอันสมควรให้ชุมนุมสหกรณ์ทราบ คณะกรรมการ

ดำาเนินการอาจพิจารณาให้ออกจากชุมนุมสหกรณ์

 3. ต้องส่งรายงานฐานะการเงินประจำาเดือนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์เป็นประจำาทุกเดือน

 4. ผู้สมัครใช้บริการจะต้องเร่งรัดการดำาเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ชุมนุมสหกรณ์รับเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ หากปรากฏว่ารายใด

แสดงเจตนาชัดเจนว่า ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมนุมสหกรณ์อาจพิจารณา

ตัดความช่วยเหลือและบริการต่างๆ
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4.2	กรณีก�รสมัครเข้�ม�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

 ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์อื่น และสหกรณ์อื่น

คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

 1.มีการดำาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 2.มีความสมัครใจที่จะใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความ

    ร่วมมือในการพัฒนากิจการของชุมนุมสหกรณ์

 3.รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ว่าด้วยผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น

    วิธีการสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น

วิธีก�รสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น ต้องยื่นใบสมัคร

ตามแบบที่ ช.ส.ค. กำาหนดพร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำานวนองค์กรละหนึ่งพันบาทต่อชุมนุม

สหกรณ์ และให้เป็นอำานาจการพิจารณาโดยคณะกรรมการดำาเนินการ

  ถ้าคณะกรรมการดำาเนินการมีมติไม่รับ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ

ประเภทองค์กรอื่นรายใด ด้วยเหตุผลใด ให้รีบแจ้งมติให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการ

ประเภทองค์กรอื่นรายนั้นทราบ พร้อมคืนเงินค่าธรรมเนียมเข้าโดยมิชักช้า

สิทธิและประโยชน์ที่ผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่นจะได้รับจ�กชุมนุมสหกรณ์

  1.ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น มีสิทธิ์ขอใช้บริการเงินกู้หรือสวัสดิการที่ ช.ส.ค. 

     จัดขึ้นตามที่กำาหนดในข้อบังคับและระเบียบของ ช.ส.ค.

  2.มีสิทธิ์ส่งผู้แทนผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของ ช.ส.ค. 

    ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการชอง ช.ส.ค. 

    และไม่นับองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ของ ช.ส.ค.

พันธะผูกพันในก�รสมัครเข้�เป็นผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น	ของ	ช.ส.ค.	ต�มระเบียบ	ช.ส.ค.	

ว่�ด้วยผู้สมัครใช้บริก�รประเภทองค์กรอื่น

  ต้องชำาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายการอื่นๆ ตามพันธะผูกพันที่มีต่อ ช.ส.ค.และต้อง

ส่งรายงานฐานะทางการเงินประจำาเดือนให้ ช.ส.ค.เป็นประจำาทุกเดือน 

  หลังจากนั้น ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.) จะจัดส่ง

เจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในส่วนสมาชิกผู้สมัครใช้บริการเพื่อเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์ ให้

มีการพัฒนาตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค. เพื่อพัฒนาจนสามารถจดทะเบียนเป็น

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อไป
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ขั้นที่	5		ช.ส.ค.รับรองผู้สมัครใช้บริก�รเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์ฯ

 จากขั้นที่ 4  หากผู้สมัครใช้บริการมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนสหกรณ์ ต้องทำาหนังสือแจ้ง

ความจำานงขอจัดตั้งสหกรณ์ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปยัง ช.ส.ค. โดยผ่านสำานักงาน ช.ส.ค. สาขา

ในการยื่นเรื่องต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

 1.หนังสือแสดงความจำานงขอจดทะเบียนสหกรณ์  1 ฉบับ

 2.บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 1 ชุด

 3.(ร่าง) หนังสือรับรอง ฯ  1 ฉบับ

 เมื่อทาง ช.ส.ค.สาขา ได้รับเอกสารดังกล่าว จะดำาเนินการจัดทำาบทวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค. และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ที่เกี่ยวข้องส่งให้ ช.ส.ค.สำานักงานใหญ่เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองฯ ตามระเบียบนายทะเบียน           

สหกรณ์ฯ ต่อไป

 ในระหว่างยื่นเรื่องถึง ช.ส.ค. ให้คณะกรรมการผู้สมัครใช้บริการทำาหนังสือแสดงความจำานงขอ

จัดตั้งสหกรณ์ไปยังสหกรณ์จังหวัดเพื่อเชิญประชุมให้คำาแนะนำา เมื่อได้หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค. แล้วให้

ผู้สมัครใช้บริการดำาเนินการจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ดังนี้

วิธีดำ�เนินก�รจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่	1    รวบรวมกลุ่มบุคคล ที่จะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ต้องมีลักษณะดังนี้

 1.เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ

 2.มีจำานวนบุคคลไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

 3.บุคคลที่มาร่วมกัน ควรมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีปัญหาความเดือดร้อนทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม และต้องการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น โดยทำากิจกรรมเพื่อมุ่งให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน

ตามประเภทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 4.ทุกคนต้องสมัครใจร่วมกันลงทุนด้วยวิธีการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น

 5.ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับท่ีพวกตนกำาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย

ความเสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนที่	 2   เตรียมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์  เมื่อเกิดกลุ่มบุคคลแล้วให้กลุ่มบุคคลประชุมกัน

เรียกว่า “การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์” เพื่อดำาเนินการ ดังนี้

 1.คัดเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น จำานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้แทนกลุ่มเพื่อดำาเนินการจด

ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เรียกว่า “คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์”

 2.กำาหนดชื่อสหกรณ์อย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงลำาดับตามความต้องการ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์

ตรวจสอบความซำาซ้อนกับชื่อสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว้
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ขั้นตอนที่	3   คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องไปดำาเนินการ ดังนี้

 1. จองชื่อสหกรณ์เพื่อป้องกันการซำาซ้อนสามารถดำาเนินการได้ 2 วิธีคือ

  1.1.คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำาเนินการจองชื่อผ่าน Web Site (เมนูระบบจองชื่อสหกรณ์ 

Online)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) 

  1.2.จองชื่อสหกรณ์ให้สำานักงานสหกรณ์จังหวัดดำาเนินการตรวจสอบ

 2. จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อดำาเนินการ

  2.1. พิจารณาเลือกประเภทที่จะจัดตั้งเป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกำาหนด

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อดำาเนินการอำานวยประโยชน์ต่อสมาชิกและสอดคล้องกับ

ประเภทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  2.2.จัดทำาแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง โดยกำาหนด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ อย่าง

น้อยต้องประกอบด้วย

   (1) กำาหนดระยะเวลาการดำาเนินงานตามแผนงาน ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปีทางบัญชี

   (2) การรับสมัครสมาชิกเพิ่ม

   (3) การดำาเนินธุรกิจโดยสมาชิกมีส่วนร่วม

   (4) การจัดหาทุนดำาเนินการ

   (5) การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก

   (6) การจัดให้มีผู้จัดทำาบัญชีสหกรณ์

  2.3 จัดทำาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งต้องประกอบด้วย 

ลำาดับที่ ชื่อ สกุล อายุ หมายเลขบัตรประจำาตัวประชาชน ที่อยู่ อาชีพ จำานวนหุ้นที่จะถือแรกตั้ง จำานวน

เงินค่าหุ้น และลายมือชื่อผู้ซึ่ง  จะเป็นสมาชิกสหกรณ์

  2.4 ร่างข้อบังคับสหกรณ์  (ขอรับฉบับร่างได้ที่สหกรณ์จังหวัดหรือ ช.ส.ค.) ซึ่งต้องอยู่ใน

ข้อจำากัด 2  ประการคือ

   (1) ข้อบังคับสหกรณ์จะต้องมีข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และต้องไม่ขัด 

ต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

   (2) ข้อบังคับสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

  ก. ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคำาว่า “จำากัด” อยู่ท้ายชื่อ ทั้งนี้

   - ชื่อสหกรณ์ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่ละชื่อไม่เกิน 100 ตัวอักษร

   - หากสหกรณ์ประสงค์จะใช้ชื่อหน่วยงานซึ่งเป็นภาษาอื่น เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ

สหกรณ์ต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทย

     ในกรณีที่สหกรณ์ต้องการกำาหนดชื่อสหกรณ์เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ

ด้วย ให้ใช้ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อในการขอจดทะเบียนสหกรณ์และกำาหนดชื่อภาษาอื่นในข้อบังคับต่อจาก

ชื่อที่เป็นภาษาไทย

  ข. ประเภทของสหกรณ์

  ค. วัตถุประสงค์และอำานาจกระทำาการ ต้องกำาหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำาร่วมกัน

และอยู่ในขอบเขตประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

้
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  ง. ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขา

  จ.ทุน ซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าหุ้น การชำาระค่าหุ้นด้วยเงิน หรือทรัพย์สินอื่น การขายและ

การโอนหุ้นตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

  ฉ.ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการดำาเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์

  ช.คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่

ของสมาชิก

  ซ.ถ้าต้องการรับสมาชิกสมทบต้องกำาหนดคุณสมบัติของสมาชิก วิธีการรับสมัครและการ

ขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้ชัดเจนไว้ในข้อบังคับ

  ฌ.ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

  ญ.การเลือกตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง และการประชุมของคณะ

กรรมการดำาเนินการของสหกรณ์

  ฎ.การแต่งตั้ง การดำารงตำาแหน่ง การพ้นจากตำาแหน่ง การกำาหนดอำานาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของผู้จัดการ

  2.5 ในกรณีที่ผู้สมัครใช้บริการไม่มีสำานักงานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยหรือเช่าเพื่อเป็น

ที่ทำาการของกลุ่มฯ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องทำาหนังสือ ขออนุญาตขอใช้สถานที่ต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน

สถานที่นั้น ๆ และต้องได้รับคำายินยอมอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นด้วย เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบในการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ 

 3.จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ เรียกว่า “ การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

สหกรณ์”  เพื่อให้รับทราบชื่อสหกรณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจากนายทะเบียนสหกรณ์ การกำาหนด

ประเภทสหกรณ์ วัตถุประสงค์ แผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และร่วมกัน

พิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อตกลงกันกำาหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์

ขั้นตอนที่	4   การขอจดทะเบียนสหกรณ์

 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำาเนินการจัดทำาเอกสารเพื่อจดทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นเอกสารที่สำานัก

งานสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ตั้งสำานักงานสหกรณ์ เพื่อกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเอกสาร  

หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และรายงานสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับ

จดทะเบียนสหกรณ์ เอกสารประกอบการขอจดทะเบียน มีดังนี้

  (1) คำาขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำาหนด

   - จำานวนคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์พร้อมลงลายมือชื่อครบทุกคน

  (2) สำาเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

     รับรองสำาเนาถูกต้อง
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  (3) สำาเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์   จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ    

            รับรองสำาเนาถูกต้อง

  (4) สำาเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

     รับรองสำาเนาถูกต้อง

  (5) สำาเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ

     รับรองสำาเนาถูกต้อง

  (6) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำาหนด

   - ประธานหรือรองประธานหรือเลขานุการคณะผู้จัดตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

ท้ายบัญชีรายชื่อภายใต้ข้อความ “ขอรับรองว่าเป็นรายชื่อและข้อมูลของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน............................................ จำากัด จริง”

  (7) แผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ จำานวน 2 ชุด

   - กำาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและ

วัตถุประสงค์ที่สหกรณ์กำาหนดไว้ในข้อบังคับ

   - กิจกรรมที่กำาหนดต้องเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

  (8) ข้อบังคับสหกรณ์ จำานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย

   - ต้นฉบับ 1 เล่ม และคู่ฉบับ 3 เล่ม (ให้ถ่ายข้อบังคับคู่ฉบับจากต้นฉบับ)

   - การจัดทำาข้อบังคับสหกรณ์ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

  (9) หนังสือรับรองกลุ่มบุคคลจาก ช.ส.ค.  

  (10) หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ (กลุ่มฯ)

  (11) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ (สหกรณ์ฯ)

  

  ในกรณีที่ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ ให้แจ้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบพร้อมด้วยเหตุผล 

เป็นหนังสือ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยยื่นคำา

อุทธรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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ขั้นตอนที่	5   การดำาเนินการของสหกรณ์หลังจากได้รับจดทะเบียนสหกรณ์

 1. สหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล   

 2. บุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสถานภาพเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่

นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ และได้ชำาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามจำานวนที่

กำาหนดครบถ้วนแล้ว

 3. เจ้าหน้าที่ของ ช.ส.ค. เข้าดำาเนินการตรวจสอบรายการทางบัญชีของผู้สมัครใช้บริการที่ได้รับ

การจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อสรุปรายงานฐานะการเงิน และสอบทานหนี้กับสมาชิกทุกราย อันประกอบ

ด้วย งบดุล งบกำาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันก่อนวันที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเตรียมการโอนบัญชี 

ตามคำาแนะนำาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จัดตั้ง

ใหม่ เนื่องจากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นการดำาเนินการกิจกรรมในรูปแบบของระบบสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนและเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว 

 4. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ มีอำานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์

พ.ศ. 2542 โดยคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกิจการทั้งปวง

ไปยังสหกรณ์ เรียกว่า “การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ” 

 5.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ดำาเนินกิจการสหกรณ์ได้ตามที่กำาหนดในข้อบังคับ

 6. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 

90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ

  (1) เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  (2) เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

  (3) อนุมัติแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และ

  (4) มอบหมายงานทั้งปวงให้กับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

 7. สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไม่เริ่มดำาเนินกิจการตามแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ

กิจกรรมของสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์มีอำานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้

ขั้นตอนที่	6   ในกรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดดำาเนินการจัดส่งเอกสารดังนี้

 1. แจ้งให้สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนรับทราบพร้อมกับ

  (1) ข้อบังคับสหกรณ์ 1 เล่ม (เล่มต้นฉบับ)

  (2) ใบสำาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ (ฉบับจริง) 

 2. แจ้งสำานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 3. แจ้งสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

 หลังจากได้มีการดำาเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามขั้นตอนที่ 1- 6 แล้ว ถือได้ว่าผู้สมัคร

ใช้บริการได้เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน(นิติบุคคล) ตามกฎหมาย และในระหว่างนั้นทางกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ จะเข้าดำาเนินการตรวจสอบรายการบัญชี ที่โอนให้แก่กันระหว่างกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกับสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน ที่จัดตั้งใหม่เพื่อความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจะได้รับการส่ง

เสริมสนับสนุนและดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย 

จำากัด  (ช.ส.ค.) เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนา เจริญเติบโต มีการบริหารงานเพื่อมวลสมาชิกให้ได้ประโยชน์

สูงสุดตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ดังนี้

 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์

  มีหน้าที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่ การจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้การศึกษาอบรมสมาชิก ผู้ที่จะรวม

ตัว  ขอจัดตั้งสหกรณ์  ในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์  ตามรายละเอียดขั้นตอนการขอ

จัดตั้งสหกรณ์ ตั้งแต่ขั้นที่ 1-6  และเมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้า
ที่ให้คำาแนะนำา เป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ ในทุกๆด้าน เริ่มตั้งแต่ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การ

ดำาเนินธุรกรรม   การบริหารงานสหกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำาหน้าที่ตรวจการสหกรณ์

ตามกฎหมายด้วย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  มีหน้าที่กำาหนดระบบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ

เอกสารประกอบการลงบัญชีและหลักฐานอื่นๆ ตลอดจนการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่จำาเป็น ตาม

แนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพได้กำาหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง คำาแนะนำา

ของนายทะเบียนสหกรณ์และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดง

ความเห็นโดยอิสระและเที่ยงธรรมต่องบการเงินที่สหกรณ์จัดทำาขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงิน 

และผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ โดยถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือ

ไม่เพียงใด รวมถึงการเสนอข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ให้มี

ประสิทธิภาพ

สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  มีหน้าที่ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้มีความเจริญก้าวหน้า อัน

มิใช่เป็นการหาผลกำาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน อันประกอบไปด้วย การส่งเสริม เผยแพร่กิจการสหกรณ์ 

แนะนำาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอำานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง

สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์และ

ดำาเนินการอื่น  เพื่อประโยชน์แก่กิจการสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย   
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

บทที่	5

เรื่อง		ก�รจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คำ�ชี้แจง	 ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.ข้อใดคือหลักปรัชญาในการเผยแพร่และส่งเสริมไปสู่การปฏิบัติ

  ก. ยึดหลักการสร้างผู้นำาชุมชนให้ได้รับการพัฒนามากที่สุด

  ข. ยึดหลักสร้างกองทุนโดยจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก

  ค. ยึดหลักการช่วยเหลือตนเองของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพึ่งตนเองได้

  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 2.กระบวนการในการนำาข่าวสารจากแหล่งที่ส่งข่าวอออกไปสู่ผู้รับข่าวสารนั้น ในการเผย

แพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมใดๆ จะมีขั้นตอนอยู่กี่ขั้นตอนมีอะไรบ้าง

  ก. มี 5 ขั้นตอน  รับรู้  สนใจ  ปรึกษา  ลองทำา  ต่อยอด  

  ข. มี 5 ขั้นตอน คือ  ตื่นตัว   สนใจ  ไตร่ตรอง  ทดลอง  ยอมรับ

  ค. มี  3 ขั้นตอน คือ  เรียนรู้  ทดลอง  บอกต่อ

  ง. มี  2 ขั้นตอน คือ  เรียนรู้ และพัฒนา

 3.กลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีพฤติกรรมที่พัฒนาแตกต่างกันซึ่งค้นพบว่าพวกขอดูทีท่า

หมายถึงลักษณะอย่างไร

  ก.กลุ่มที่ระมัดระวังในการที่จะยอมรับสิ่งใหม่ มองหาแง่มุมที่เหมาะสมก่อน

  ข.กลุ่มขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะปฏิิเสธไว้ก่อน มีความหวั่นใจที่ะจะได้รับผลทางลบ

  ค.เป็นกลุ่มที่ฝังใจอยู่แต่สิ่งเดิมไม่ชอบที่จะเอาสิ่งใหม่มาพิจารณา

  ง.เป็นพวกตื่นตัวเร็ว มีแนวความคิดที่ยอมรับง่าย ไมยึดติดรูปแบบ

 4.การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีวัตถุประสงค์เพื่อการใด

  ก.ต้องการให้คนเห็นคุณค่าของการรวมกัน ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

  ข.ต้องการให้คนยอมรับในการพัฒนาโดยผู้นำาที่มีความสามารถมากๆ

  ค.ต้องการสร้างธุรกิจเครือข่ายในระบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เติบโต

  ง.ต้องการให้พวกนายทุนหมดไปจากสังคมไทย    

  5.การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในหมู่ผู้มีรายได้ประจำา จะต้องมีพนักงานในบริษัทนั้นๆ 

ตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

  ก. มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

  ข. มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขั้นไป

  ค. มีพนักงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

  ง.  มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป
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 6.ข้ดใดคือ การพิจารณาลักษณะชุมชน ในการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

  ก.เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มีนิติบุคคลชัดเจน

  ข.ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างในการส่งเสริม

  ค.ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอันจะส่งผลในด้านลบต่อการรวมตัวในรูปสหกรณ์

     เครดิตยูเนี่ยนดีหรือไม่

  ง.มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อยู่ในชุมชนก่อนแล้วและต้องการจะตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

     ขึ้นมาเพื่อให้ผู้นำาในชุมชนได้มีหน้าที่ทางสังคมในหลายๆ มิติ

 7.สิ่งที่ควรให้สมาชิกเตรียมมาในวันแรกตั้งคืออะไร

  ก.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน

  ข.เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินสะสม

  ค.เตรียมตัวเตรียมใจเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง

  ง.ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูกต้อง

 8.ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่ใช้ในการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

  ก.สำาเนารายงานการประชุม

  ข.แผนดำาเนินการเกีี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม/บัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิก

  ค.สำาเนาโฉนดที่ดิน

  ง.ข้อบังคับ

 9.นายทะเบียนสหกรณ์มีอำานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้เมื่อสหกรณ์จดทะเบียนแล้วไม่ดำาเนิน

กิจการภายในระยะเวลาเท่าใด

  ก.ภายใน 1 เดือน

  ข.ภายใน 30 วัน

  ค.ภายใน 1 ปี

  ง.ภายใน 150 วัน

 10.การตั้งชื่อสหกรณ์ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยแต่ละชื่อไม่เกินกี่ตัวอักษร

  ก. ไม่เกิน 100 ตัวอักษร

  ข. ไม่เกิน 150  ตัวอักษร

  ค. ไม่เกิน 250  ตัวอักษร

  ง.  ไม่เกิน 300 ตัวอักษร
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แผนก�รศึกษ�ประจำ�บท	บทที่	6
เรื่อง	 	 คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บทที่		6	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�

  6.1  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาคน

  6.2  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาครอบครัว

  6.3  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาชุมชน

  6.4  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาประเทศชาติ

  6.5  องค์กรการเงินชุมชน

วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อย่างถูกต้อง

  2. อธิบายและเผยแพร่ได้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสามารถพัฒนาคนครอบครัว 

      ชุมชนและประเทศชาติได้

  3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชนได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมก�รศึกษ�ด้วยตนเอง

  1. ทำาแบบประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท บทที่ 6

  2. ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับบันทึกเนื้อหาสำาคัญ ๆ

ประเมินผล

  1. ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเองโดยการทำาแบบทดสอบท้ายบท

  2. ทดสอบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด
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บทที่	6

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�และองค์กรชุมชนรูปแบบต่�งๆ

  “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”  เป็นสถาบันการเงินของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อ

ประชาชน ซึ่งต่างกับสถาบันการเงินอื่น  ที่มุ่งดำาเนินธุรกิจแสวงหากำาไรสูงสุดให้แก่ผู้ประกอบการหรือ

เจ้าของกิจการ  แม้ทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสถาบันการเงินอื่น  ต่างก็เป็นสถาบันการเงินเช่นเดียวกัน  

แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดต่างกันอย่างมาก ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการ

เงินที่มุ่งพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้ดีขึ้น  เป็น

ธนาคารของปวงชน ที่มุ่งส่งเสริมการออมทรัพย์และให้บริการเงินกู้  ที่ง่ายสะดวกและเรียกเก็บดอกเบี้ย

ในอัตราที่เป็นธรรมแก่สมาชิก  ภายใต้การควบคุมและบริหารงาน โดยสมาชิก  สมาชิกจะได้รับการฝึก

อบรมให้มีคุณธรรมในมโนสำานึก และแสดงออกให้ประจักษ์ได้เป็นกิจนิสัย ในกระบวนการดำาเนินงานของ

สหกรณ์  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ล้วนประยุกต์เอาหลักคุณธรรมกำากับไว้ทุกขั้นตอน สมาชิกทุกคน

จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อให้มีศักยภาพในการที่จะประหยัดทรัพย์นำาเงิน

ที่ประหยัดได้มาสะสม  ร่วมกันเป็นประจำาสมำาเสมอในสหกรณ์ก่อนเป็นกองทุนที่ใหญ่โตขึ้นอย่างไม่มีขีด

จำากัด

 เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนจำาเป็นต้องการใช้เงินเพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุขและประกอบอาชีพ 

สามารถไปใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ได้อย่างมีเกียรติ  เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือเสมอว่า   สมาชิก

คือเจ้าของ  สมาชิกคือนายของสหกรณ์  และสมาชิกคือผู้ที่สหกรณ์จะต้องให้บริการสูงสุด ไม่ว่าเขาผู้นั้น

จะเป็นใคร จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรเพียงแต่เขาคนนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติตนให้มีความน่า

เชื่อถือ มีคุณธรรมในมโนสำานึก และแสดงออกให้ประจักษ์ได้  สิ่งนั้นก็สามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้

ที่เขาจะขอรับจากสหกรณ์ได้แล้ว ไม่เหมือนกับการใช้บริการเงินกู้จากนายทุนและสถาบันการเงินอื่น ที่

ความเป็นคนดีไม่สามารถประกันเงินกู้ได้ แต่ต้องใช้ทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งแสดงความเป็นคนมีฐานะทาง

เศรษฐกิจเท่านั้นเป็นสิ่งคำาประกันเงินกู้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงได้ชื่อว่า ธุรกิจภายใต้จิตตารมณ์หรือ

ธนาคารชอบคนดีมากกว่าสถาบันการเงินอื่น นอกจากจะให้บริการทางการเงินแล้ว สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ยังมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่มวลสมาชิกในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถ

ที่จะดำาเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีผลต่อการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด้วย จึง

ได้ชื่อว่าโรงเรียนแห่งชีวิตของสมาชิก กระบวนการดำาเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยึดหลักความเป็น

ประชาธิปไตยและภราดรภาพในหมู่สมาชิก จึงนับได้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นกระบวนการสร้างเสริม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติ  เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาชนและประเทศชาติ  (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด : 2530 : 17-18)

 อย่างไรก็ตาม ความคิดที่จะนำาสหกรณ์มาช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติก็เคยมี

มานานแล้วตั้งแต่ที่ประเทศไทยโดยรัฐบาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้นำาเอาสหกรณ์มาเผยแพร่และ

ส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งในประเทศไทย  เมื่อปี พ.ศ. 2459  ได้แสดงเจตจำานงไว้อย่างชัดเจนว่าจะใช้

สหกรณ์เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในสมัยน้ันและรูปแบบสหกรณ์ที่ได้รับเลือกมาใช้เป็น

ครั้งแรกก็คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หรือที่รัฐบาลในยุคนั้นเรียกว่าสหกรณ์หาทุนเพื่อการเกษตรแบบของ

ไรฟ์ไฟเซ่น (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด : 2524 : 32)  แล้วพัฒนาจนเป็นสหกรณ์

 ้

  ่
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การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 โดยให้มีขบวนการสหกรณ์หาทุนเข้าด้วยกัน  เป็น

สหกรณ์การเกษตรระดับอำาเภอตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2512  เป็นต้นมา (ประดิษฐ์ มัชฌิมา : พ.ศ.2523:293)  

แต่สภาพสหกรณ์ทุกประเภทที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ตั้งความหวังไว้ ทั้งนี้เพราะ

สหกรณ์ในประเทศนี้เป็นสหกรณ์ลักษณะรัฐอุปถัมภ์ รัฐริเริ่ม เผยแพร่ และจัดตั้งสหกรณ์ตามนโยบายของ

รัฐ ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาราษฎรที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ โดยราษฎรมีส่วนร่วมน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่รัฐ

ก็ทุ่มเทการอุดหนุนทั้งปวงลงไปมากมาย ตั้งแต่เริ่มเผยแพร่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2459 จนถึงปัจจุบัน ทำาให้

ปัญหาสหกรณ์ในปัจจุบันยุ่งยากซับซ้อนเหมือนจะไม่มีทางแก้ทั้งปัญหาสมาชิก ปัญหากรรมการ ปัญหา

พนักงานสหกรณ์ ปัญหาหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปัญหาความ

สามารถในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ในฐานะองค์การทางธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 

พ.ศ.2526 : 285-323)  แต่สหกรณ์ก็ยังคงดำาเนินอยู่ต่อมาได้  แม้ในบางโอกาสบางระยะเวลาที่รัฐบาล

มิได้จริงจังหรือใส่ใจที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริม ซึ่งรัฐบาลมีปัญหาทางการเมือง มีปัญหาต้องสนองตอบ

การเรียกร้องของนักธุรกิจ องค์การทางแรงงานต่างๆ สหกรณ์ก็มิได้เรียกร้องต่อรองใดๆ ต่อรัฐ จึงน่าจะ

มีความดีงามของสหกรณ์อยู่แน่นอน เพียงแต่คนในประเทศนี้กำาลังแตกตื่นมัวเมาแต่เรื่องทุนนิยมตามยุค

โลกาภิวัตน์  ไม่มีเวลามองคุณค่าและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ในการช่วยเหลือพัฒนาและแก้ปัญหาของ

ประเทศชาติให้ประชาชนพบความหมายแห่งชีวิตที่แท้จริง เมื่อนักพัฒนาภาคเอกชน และผู้นำาศาสนา   

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกบางกลุ่ม ได้นำาเอาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาริเริ่มขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2508  สหกรณ์ประเภทนี้ก็เจริญเติบโตมาอย่างรวดเร็ว  ทั้งที่รัฐบาลเสียอีก ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง

การริเริ่มในระยะสิบกว่าปีแรก หากจะศึกษาจากสถิติของการเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านปริมาณกลุ่ม/

สหกรณ์  ทั้งด้านสมาชิกรายคน  ฐานะการเงิน  และขนาดธุรกิจรวมทั้งหมดของสหกรณ์ประเภทนี้  เทียบ

กับระยะเวลา 50 กว่าปี จะพบว่าโตได้รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ  หากศึกษาอย่างลึกซึ้งในด้านปรัชญา เป้า

หมายการดำาเนินงานและกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองโดยปราศจากการรอพึ่งรัฐเช่นสหกรณ์ประเทศอื่น

แล้วจะเห็นได้ว่า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแท้จริงเป็นขบวนการพัฒนามากกว่าเป็นขบวนการทางธุรกิจ จึง

มีอานุภาพที่จะช่วยพัฒนาคน ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะขอกล่าวถึง

คุณค่าของสหกรณ์ประเภทนี้ ต่อการพัฒนาสิ่งดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

การสัมมนาสมาชิกสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนระดับชาติ

ด้านบทบาทสตรีเกี่ยวกับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�คน

 เมื่อพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนาชนบทของรัฐบาลในระยะหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การ

สหกรณ์ เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาคชนบทของประเทศ  โดย

เฉพาะสหกรณ์ประเภทการเกษตร ที่พัฒนามาจากสหกรณ์หาทุนหรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังกล่าวมา

แล้ว เป้าหมายของการพัฒนาของรัฐอยู่ที่การแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชน ความด้อยการศึกษา

ของประชาชนและความยากไร้ยากจนของประชาชน จนเป็นสโลแกนปัญหาที่นักพัฒนาภาครัฐกล่าวกัน

ทั่วไปว่า ปัญหาชนบทไทยคือปัญหา เจ็บ โง่ จน เหล่านี้เป็นปัญหางูกินหาง กล่าวคือเป็นปัญหาที่ต่างก็เป็น

สาเหตุซึ่งกันและกัน จนดูเหมือนจะแก้ไม่ได้ ไม่รู้จะตัดตอน ปัญหาจากจุดใด จนในยุคอุดมการณ์ แผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทองฟูเฟื่อง นักพัฒนาภาครัฐได้เอาจริงเอาจังกับการพัฒนาคน   ซึ่งถือว่าเป็นต้นเหตุหลัก

ของปัญหาต่าง ๆ   พลโทประหยัด รอดโพธิ์ทอง อดีตแม่ทัพภาคที่สาม  ผู้ให้การสนับสนุนอุดมการณ์ 

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอย่างสุดตัวได้เคยกล่าวไว้ว่า

“จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้อง 

พัฒนาคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อน”

 จากถ้อยคำาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า คนเป็นต้นเหตุหลักของปัญหานานัปการ ในการพัฒนา

อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีความเชื่ออย่างนั้น  จึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคนใน 3 มิติ คือ 

จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งพัฒนาให้คนมีสภาพใน 3 มิติ ดังนี้ 

 1.	ด้�นจิตใจ เน้นพัฒนาคนให้มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด ปราศจากอบายมุข รักประเทศชาติ 

รักประชาธิปไตย  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เป็นต้น 

 2.	ด้�นสังคม เน้นพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้น ขจัดความคิดเรื่องชนชั้น และ

ความแตกต่างระหว่างข้าราชการและประชาชน  ร่วมกันทำางานเพื่อชุมชนของตนและสังคมที่กว้างขึ้น  

สร้างองค์การของประชาชนในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

 3.	ด้�นเศรษฐกิจ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนโดยให้คนรู้จักสร้างงานอาชีพ  ซึ่งต้องอาศัยคน

ที่พัฒนาอย่างดีแล้วจากด้านจิตใจ  เมื่อหันกลับมาพิเคราะห์ดูกิจกรรมในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต่อการมี

ผลในการพัฒนาคนแล้ว  อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้อย่างสมบูรณ์ 

และน่าจะเป็นรูปธรรมมากกว่า จึงขอแยกกล่าวแต่ละด้านดังนี้
 

  1.	 ในด้�นก�รพัฒน�จิตใจ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยึดหลักจิตตารมณ์ดังกล่าวแล้วใน   

บทที่ 3 เป็นแบบที่สำาคัญในการริเริ่มรวมคนเข้าด้วยกัน และยังแฝงหลักการนั้นอยู่ในกระบวนการดำาเนิน

งานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกขั้นตอนกล่าวคือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเน้นปลูกฝังคุณธรรมความดีทั้ง

ห้าประการ อันได้แก่  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ   ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจ  ความไว้วางใจ แก่

สมาชิกทุกคน ด้วยกระบวนการศึกษาอบรมในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก พร้อมทั้งเพิ่มเรื่องความรักความ

เมตตา อันได้แก่ การให้แรงใจ แรงกาย แรงจำานวน แรงสติปัญญาแก่กันและกัน  เมื่อคนเข้ามาเป็นสมาชิก

ก็ยังให้การศึกษาอบรมเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องผสมผสานกับเรื่องอื่น อันจะเป็นคุณต่อการดำารงชีพของ

สมาชิกและในกระบวนการดำาเนินงานทั้งการสะสมค่าหุ้น การกู้ยืมและการชำาระคืน รวมทั้งการจัดสรร

กำาไรสุทธิ ยังได้นำาเอาหลักคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตามาแฝงไว้เป็นกฎเกณฑ์ในการดำาเนิน
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งาน เช่น จะสะสมต้องสัญญาที่จะสะสมเงินครั้งละจำานวนเท่าใดเป็นอย่างน้อยอย่างสมำาเสมอ นำาเอา

พฤติกรรมที่วัดด้วยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร

เงินกู้ ทั้งพฤติกรรมในการสะสมเงินค่าหุ้น และพฤติกรรมในการชำาระเงินกู้คืนตามสัญญาการกู้เงินสมาชิก

ที่มีเครดิตนั้นถูกจัดด้วยระดับความมีคุณธรรมความดีและมีความรักความเมตตา ผู้มีพฤติกรรมการชำาระ

หนี้ไม่ดี จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน ผู้มีพฤติกรรมไม่ดีจะได้รับบริการเงินกู้น้อยหรือยากขึ้นกว่าคน

ที่มีพฤติกรรมดี เป็นต้น จึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ส่งเสริมการ

พัฒนาจิตใจสมาชิกในกิจวัตรประจำาวัน ไม่กระทำาโดยผู้อื่นแต่กระทำาด้วยตนเอง กระบวนการดำาเนินงาน

จึงเป็นเสมือนกระบวนการหรือกลไกพัฒนาจิตใจสมาชิกให้มีคุณธรรมความดีและความรักความเมตตา

เสมอ 

 2.	 ด้�นหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ สมาชิกที่ได้พัฒนาฝึกฝนจิตใจให้มีพฤติกรรมความดีและความ

รัก ความเมตตาอย่างต่อเนื่องถูกกำาหนดให้มีบทบาท อำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดในข้อบังคัับ ซึ่งไม่ว่า

สมาชิกจะอยู่ในฐานะสมาชิกทั่วไป  ได้รับเกียรติเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือได้

รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสหกรณ์  ทุกสถานภาพจะต้องรับผิดชอบต่อบทบาท  อำานาจ

หน้าที่ที่กำาหนดไว้  เพราะหากไม่รับผิดชอบแล้วจะก่อปัญหากระทบต่อสมาชิกคนอื่นโดยทันที หากเกิด

เช่นนั้น สมาชิกผู้นั้นจะถูกประเมินตามหลักคุณธรรมความดีและความรักความเมตตาที่เป็นแม่แบบ ทำาให้

เขาผู้นั้นสูญเสียความน่าเชื่อถือ  ความเป็นคนดีไปในทันทีในสายตาของสมาชิก เช่น นาย ก. ได้กู้เงิน

ของสหกรณ์ไปโดยแจ้งวัตถุประสงค์ว่าจะนำาไปซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเมื่อเรียงลำาดับความเดือดร้อน จำาเป็น

แล้ว นาย ก. มีความเดือดร้อนจำาเป็นตามที่แจ้งไว้มากที่สุดในบรรดาผู้ขอกู้ แต่พอได้รับเงินกู้ไปแล้ว นาย  

ก.  เอาเงินที่กู้ไปให้เพื่อนสนิทยืมต่อ  เพื่อหาดอกเบี้ยใช้แทนการใช้เงินต้นที่ตนเองกู้ไป สถานการณ์เช่น

นี้แสดงว่า นาย  ก. เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์และยังเอาเปรียบสมาชิกด้วยกันที่เดือดร้อน

จำาเป็นจริงๆ แต่เนื่องจาก นาย ก. แจ้งวัตถุประสงค์เท็จ  ผู้ที่เดือดร้อนจึงไม่ได้รับเงินกู้  หากสหกรณ์

ทราบ นาย ก. จะต้องถูกพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์เพราะปฏิบัติตนอยู่ในข่ายที่ต้องได้รับโทษนั้นตาม

ที่กำาหนดในข้อบังคับ  และกรณีเอาเงินกู้ได้ไปให้ผู้อื่นนอกสหกรณ์กู้ต่อ  ถือว่าเป็นคนขาดความเมตตา

กรุณาต่อเพื่อน เป็นคนไม่น่าคบ สมาชิกอาจไม่คบด้วย  หรือสหกรณ์อาจประกาศความประพฤติเช่นนี้ของ

นาย ก. ให้ทราบทั่วกัน นาย ก ก็จะเป็นคนไม่น่าเชื่อถือในสายตาสมาชิก  เรียกว่าตายจากความเชื่อ เป็น

คนไร้เครดิตในขบวนการ หรือกรณีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเงินกู้ ไม่ยอมทำาหน้าที่พิจารณา

เงินกู้เพราะเกรงจะผิดใจกับเพื่อนสนิทที่ยื่นขอกู้ หากกู้ไม่ได้  ทำาให้องค์ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ไม่

ครบไม่สามารถพิจารณาเงินกู้ได้ สมาชิกที่เดือดร้อนก็ไม่ได้รับเงินกู้ตามที่ต้องการเช่นนี้เท่ากับกรรมการ

เป็นคนไม่รับผิดชอบ ทำาให้สมาชิกไม่ได้รับบริการจากสหกรณ์  กรรมการจึงเป็นคนไม่น่าไว้วางใจเป็นต้น

 3.	ด้�นเศรษฐกิจส่วนบุคคล ในสังคมที่เงินเป็นใหญ่เช่นปัจจุบัน  เงินเป็นสื่อกลางที่สำาคัญในการ

ที่จะได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่จำาเป็นต่อการยังชีพของสมาชิกสหกรณ์  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  ตาม

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์  ซึ่งมาสโลว์กำาหนดขึ้นแบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขั้น ได้แก่  ความ

ต้องการทางร่างกาย เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการขั้น    

พื้นฐาน หรือขั้นที่ขาดไม่ได้ เมื่อคนพอมีสิ่งที่ต้องการขั้นพื้นฐานเพียงพอ  มากขึ้นก็ต้องการในขั้นความ

มั่นคง ความปลอดภัย  ซึ่งหากมีความเจ็บป่วยก็แน่ใจว่ามีคนช่วยเหลือเกื้อกูล  มีเพื่อนบ้านที่โอบอ้อมอารี  

 ่
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ไม่มีอาชญากรรมหรือโจรกรรมรอบข้าง คนทุกคนไม่มีควรปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือต้องการเพื่อน

ร่วมสังคมด้วยกันทั้งนั้น และในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทุกคนก็อยากเป็นคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ให้เกียรติ

เป็นคนเด่นในสังคม และในที่สุดก็ต้องการความครบครัน ความสมบูรณ์ในชีวิต สมาชิกของสหกรณ์เครดิต    

ยูเนี่ยน คือ บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องการให้เป็นคนมีฐานะดีทุกคน แต่

การจะมีฐานะดีตามวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บุคคลจะต้องขยัน ประหยัด ปราศจากอบายมุข  พัฒนา

อาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ให้ตนเองมีรายได้หรือเงินเหลือเก็บมากขึ้น สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี

สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินหนุนหลังทั้งเพื่อใช้บริการในยามเดือดร้อนจำาเป็น ทั้งเพื่อใช้บำารุงความสุข

และเพื่อใช้ลงทุนประกอบอาชีพ การปราศจากอบายมุขทำาให้คนเป็นคนทำามาหาเก็บมากกว่าทำามาหากิน 

เมื่อคนรู้จักเก็บเป็นโอกาสที่จะทำาให้มีทรัพย์ มีสภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น อย่างน้อยก็สามารถสนองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานตามทฤษฎีของมัสโล ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งคนเหล่า

นั้นต้องเผชิญปัญหาหนี้สินอันไม่เป็นธรรม จากนายทุนเงินกู้ที่มุ่งแต่จะแย่งเอาทรัพย์สินเป็นของตนเอง  

โดยถือเอาความชอบธรรมที่ตนเป็นนายหนี้ 

 4.	ด้�นสังคมของบุคคล กระบวนการดำาเนินงานในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเน้นความร่วมมือร่วมใจ

ของทุกฝ่ายในการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งตนเองขององค์การที่แต่ละคนเป็นสมาชิกเพื่อให้องค์การเป็นที่

พึ่งของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมแรงร่วมใจในการดำาเนินงานเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่ง และเมื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเน้นความรัก  ความเมตตา  คุณธรรมความดี ทุก

คนก็ต้องพยายามทำาตนให้เป็นที่เชิดชูยกย่องในความเป็นคนดีของสังคม ความสุขอันเนื่องจากได้ทำางาน

ร่วมกับคนดีนั้น เป็นสิ่งที่โบราณได้สอนเสมอว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไป

หาผล”  ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เสมอในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  มิได้ตั้งเป้าหมายจะรับแต่คนที่ดีแล้วเข้าเป็น

สมาชิก  แต่ตั้งใจที่จะรับคนที่มีความทุกข์ ความเดือดร้อนจำาเป็น คนที่เห็นค่าของสหกรณ์เข้ามาร่วมกัน

ทำางานภายใต้เงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตนเองเป็นคนดี ตามกระบวนการจึงจะได้รับความช่วยเหลือได้รับ

บริการที่ดี

คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�ครอบครัว

 ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุด มีระบบการจัดการการดำาเนินงานแบ่งหน้าที่ความรับ

ผิดชอบกันทำา  เป็นหน่วยเล็กที่สร้างตน  สร้างสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของครอบครัวดังได้กล่าวแล้ว  จึงได้ตั้งวัตถุประสงค์ในข้อบังคับ

ของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน  ที่จะส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวอย่างจริงจัง   เพราะเมื่อมีครอบครัวจึงจะ

มีสังคมระดับที่สูงขึ้น  ผู้คนจะสามารถรวมตัวคนได้เป็นปึกแผ่น  หากครอบครัวสลายลงสังคมย่อมเสื่อม

สภาพไปด้วย  กล่าวโดยสรุป   ครอบครัวช่วยสร้�งสรรค์สังคม			สังคมเอื้อให้เกิดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน		

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงต้องส่งเสริมสถ�บันครอบครัวให้มั่นคง ทั้งนี้ก็เพื่อให้สังคมสันติสุข สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนจึงต้องส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มั่นคง  บทบาทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการพัฒนา

ครอบครัว อาจแยกกล่าวได้ดังนี้

 1.		สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยสร้�งอ�ชีพหลักและอ�ชีพเสริมของครอบครัว      กล่าวคือ

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้จัดบริการเงินกู้ภายในสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบ 

อาชีพหลักที่ตนเองมีอยู่แล้วให้สามารถก่อรายได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันสมาชิกอาจสร้างอาชีพเสริม      

รายได้อีกส่วนหนึ่ง  เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและในองค์การ

ระดับสูง เช่น ช.ส.ค. ก็ดี สมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซียก็ดี  สภาเครดิตยูเนี่ยนแห่งโลก

ก็ดี ต่างก็ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในขบวนการทุกระดับส่งไปสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนกว่าในทุกที่ของโลก  และ

ภูมิภาคของโลกและภูมิภาคของประเทศ เพื่อสนับสนุนศักยภาพในการบริหารของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ในการจัดบริการและสวัสดิการแก่ครอบครัวสมาชิก ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ครอบครัวสมาชิกก็

ต้องใช้โอกาสอันดีนี้ เร่งสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดยการพัฒนาอาชีพเก่าและสร้างอาชีพใหม่ที่ดี

กว่าเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น สร้างความสุขแก่ครอบครัวได้มากขึ้นและร่วมสร้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้

เจริญก้าวหน้ามากขึ้น  

 2.	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้�งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ครอบครัวสม�ชิก กล่าวคือ สหกรณ์

ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อลงทุนบำารุงสุขแก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสหกรณ์มีเงินเพียงพอเหลือเฟือจาก

การให้กู้เพื่อลงทุนขจัดความเดือดร้อนจำาเป็น ในกรณีนี้สมาชิกย่อมต้องการสิ่งอำานวยความสะดวกใน

ครอบครัวมากขึ้น ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลที่กล่าวแล้ว เช่น ขอกู้เงินไปซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อ

ให้เดินทางไปไหน ๆ สะดวกขึ้นกว่าโดยสารรถประจำาทาง หรือ  ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยที่ต้องการตามอัตภาพ

เพื่ออำานวยความเป็นอยู่ที่ดีในครอบครัว เช่น ซื้อหม้อ หุงข้าวไฟฟ้า ซื้อตู้เย็น ซื้อพัดลมหรือแม้แต่เครื่อง

ซักผ้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการที่มีสถาบันการเงินที่พึ่งได้ในระดับชุมชนนี้ช่วยให้สมาชิกมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็น

แหล่งขูดรีดผลประโยชน์ เช่น องค์การธุรกิจรูปอื่นที่ประชาชนกำาลังเผชิญอยู่ในขณะเดียวกัน สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนอาจส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีเช่นนี้ โดยการช่วยในลักษณะกลุ่มผู้ต้องการเช่นเดียวกัน แล้ว

เอายอดรวมสินค้าและบริการนี้ไปตกลงต่อรองราคากับร้านค้า เพื่อช่วยให้ได้สินค้าและบริการที่ราคาต่อ

หน่วยถูกกว่าที่สมาชิกรายคนไปดำาเนินการเอง แล้วสมาชิกก็มายื่นขอกู้เงินเท่ากับราคาสินค้าและบริการ

ที่สหกรณ์ดำาเนินการให้ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กำาหนดโดยปกติและเสียน้อยลงไปตามยอดหนี้

คงค้างชำาระ   เมื่อสิ้นปีสมาชิกยังได้รับเงินเฉลี่ยคืนก็เท่ากับว่า ได้ซื้อสินค้าและบริการที่ถูกกว่าทั่วไป 
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แล้วยังได้กำาไรคืนอีกจำานวนหนึ่งเท่ากับสินค้าและบริการที่ได้มาราคาตำาลงไปอีกโดยวิธีนี้ สมาชิกสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนจะสามารถซื้อหาสิ่งอำานวยความสะดวกได้  โดยแบกรับภาระหนี้น้อยลงและได้ราคาตำาซึ่ง

หากต้องการดำาเนินการจากเงินที่หามาได้จะต้องแบกภาระหนักอาจต้องถูกยึดสิ่งที่ตนต้องการไปในเวลา

ใดเวลาหนึ่ง เมื่อไม่อาจหาเงินมาชำาระงวดการผ่อนส่งได้ตามกำาหนด 

 3.	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยเสริมสร้�งเงินทุนและหลักประกันแก่ครอบครัวสม�ชิก  โดย 

สภาพความเป็นจริง สหกรณ์จะมีเงินทุนได้ต้องอาศัยการประหยัด อดออมและสะสมเงินค่าหุ้นจาก

สมาชิกและเมื่อสหกรณ์เจริญมั่นคงหรือมีเงินสะสมได้ระดับหนึ่งแล้ว สหกรณ์ก็สามารถจัดบริการเงินกู้ให้

กับสมาชิกที่เดือดร้อนต้องการได้เป็นการต่างก็ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้มีทุนดำาเนินการ คือ สมาชิก

ให้ทุนแก่สหกรณ์เพื่อดำาเนินงาน สหกรณ์ก็ให้ทุนแก่สมาชิกเพื่อดำาเนินงาน เพื่อครอบครัวของตน หากการ

ดำาเนินการมีกระบวนการอยู่เพียงเท่านี้ แม้ต่างคนต่างมีทุนให้แก่กันและกันระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์  

ขบวนการสหกรณ์ก็คงก้าวหน้าได้ยาก แต่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ระดมทุนและกระจายทุน

ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้นำาเอาไปให้บริการแก่สมาชิกของตนได้มากกว่ากระบวนการระหว่างสมาชิก

กับสหกรณ์เท่านั้น สมาชิกสหกรณ์จึงเป็นฝ่ายได้ทุนมากกว่าที่สมาชิกให้ทุนแก่สหกรณ์  ในขณะเดียวกัน

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังได้จัดระบบสวัสดิการต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นส่วนเพิ่มให้สมาชิกของสหกรณ์

และครอบครัวมีหลักประกันว่า ชีวิตและครอบครัวของตนจะไม่อยู่โดดเดี่ยว เมื่อมีทุกข์หรือประสบ

ภัยต่างๆ จะมีเงินทุนคอยช่วยเหลือ ปลดพันธะกรณีบางประการ เช่น หนี้สินที่เคยมี เมื่อตนเสียชีวิต 

ครอบครัวก็จะไม่ต้องรับภาระหนี้นั้นต่อไป ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ตนได้ให้กับสหกรณ์ไว้ก่อน แล้ว

สหกรณ์ก็ให้ตอบแทนภายหลัง เป็นต้น ซึ่งหากบุคคลอยู่ตามลำาพัง ไม่ได้รวมกันเป็นสหกรณ์ การที่จะได้

รับสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องเกินฝัน  หรืออาจไม่สามารถประสบได้เลยชั่วชีวิต

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้การสนับสนุนสมาชิกสตรีประกอบกิจการในครอบครัว

อันเป็นการส่งเสริมรากฐานความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

 ่
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�ชุมชน

 ชุมชนเป็นกลุ่มของครอบครัวที่ตั้งอยู่รวมกันอย่างถาวรในท้องที่ต่างๆ ชุมชนทุกชุมชนเป็นแหล่ง

กำาเนิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และการจัดการความเป็นอยู่ร่วมกัน ในพื้นที่

เดียวกันหรือที่เรียกว่าการปกครอง คนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

สิ่งใดที่เกิดขึ้นในชุมชนย่อมกระทบต่อครอบครัวและบุคคล ในทางกลับกันสิ่งใดที่คนได้กระทำาอาจมีผล 

กระทบถึงครอบครัวและชุมชนได้เช่นกัน ฉะนั้นหากในชุมชนมีคนดีอยู่เป็นส่วนมาก มีครอบครัวที่มั่นคง

อบอุ่น ไม่มีปัญหา ชุมชนนั้นก็จะสงบสุขเป็นชุมชนที่น่าอยู่  แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าในชุมชนนั้นเต็มไป

ด้วยคนที่ไม่ดีครอบครัวระสำาระส่าย ชุมชนจะเต็มไปด้วยปัญหานานัปการไม่น่าอยู่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ที่ตั้งขึ้นในชุมชนใดใดเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดังกล่าวมาแล้ว  และในขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริม

ความมั่นคงของครอบครัวสมาชิก  จึงอาจกล่าวได้ว่าผลการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะต้องมี

ส่วนช่วยพัฒนาชุมชนให้สงบสุขน่าอยู่อย่างแน่นอน อย่างน้อยก็ในด้านต่อไปนี้  

 1.	 ด้�นเศรษฐกิจ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินของชุมชน เป็นแหล่งเงินทุนที่คนใน

สังคมได้ใช้ เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนและครอบครัว ช่วยให้ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วย

เศรษฐกิจในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน  ครอบครัวเหล่านั้นย่อมต้องสร้างงาน  สร้างอาชีพที่จำาเป็นต้องใช้

เงินหมุนเวียน  ใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในท้องถิ่น  หรือนำาสินค้าและบริการจากนอกท้องถิ่น (ชุมชน) 

เข้าไปอุปโภคบริโภค มีการจ้างงาน   กรณีเช่นนี้  คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกระตุ้นให้เกิดวัฏจักรทางธุรกิจ

ในชุมชน  ส่วนเงินทุนที่ผู้คนมีอยู่ในมือ จะถูกดูดทรัพย์เข้ามาไว้ในสหกรณ์ อันเป็นการนำาเอาทรัพยากร

ทางการเงินที่มีอยู่ในชุมชน  กลับมาให้บริการแก่คนในชุมชนมากกว่า จะต้องไปคอยพึ่งเงินทุนจากชุมชน

อื่นๆ สินค้าและบริการที่ผลิตได้เหลือใช้ในชุมชนจะนำาไปจำาหน่ายนอกชุมชน  โดยอาศัยสหกรณ์เครดิต   

ยูเนี่ยนด้วยกันเป็นองค์การทำาธุรกิจร่วม  คือ  ต่างเป็นผู้ผลิต  และเป็นผู้บริโภคซึ่งกันและกัน  ไม่ยอมให้

คนกลางซึ่งเอาเปรียบได้เข้ามาแย่งผลประโยชน์ไป  ดังนี้ ก็เท่ากับว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นหน่วยส่ง

เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

 2.	 ด้�นสังคมและวัฒนธรรม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นแหล่งรวมคน ที่พร้อมจะเข้าร่วมใน

ขบวนการและมีสมาชิกเก่ารับรองผู้ที่จะเข้ามาใหม่ว่าเป็นคนดี พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนดำาเนินการสหกรณ์

และกระบวนการดำาเนินงานในสหกรณ์มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยู่แล้ว จึงประกันได้ว่า

กระบวนการดำาเนินงานจะควบคุมคนให้มีพฤติกรรมในทางที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้สงบสุขได้ สหกรณ์อาจ

ใช้ทุนสาธารณประโยชน์สร้างสวัสดิการและสาธารณสมบัติต่างๆ ให้คนในชุมชนได้รับทั่วกัน  เป็นการ

สร้างสังคมสวัสดิการกันเอง ไม่ต้องรอรัฐบาลมาดำาเนินการหรือรอผู้ใจบุญจากที่อื่น  ส่วนในเรื่องประเพณี

วัฒนธรรม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะร่วมสนับสนุนงานประเพณีที่ดีงามของชุมชนหรือเป็นผู้นำาจัดงานตาม

ประเพณีเสียเอง เช่น จัดให้มีการยกย่องผู้อาวุโสของชุมชนในวันสงกรานต์โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นบุพการี

ของครอบครัวใด  แต่ถือเป็นบุพการีของครอบครัวเครดิตยูเนี่ยน  เพื่อให้ผู้อาวุโสที่ไร้ญาติที่ถูกทอดทิ้งให้

อยู่ตามลำาพังมีความหวังและกำาลังใจอันเนื่องจากมีสหกรณ์ในชุมชน  เป็นต้น

 3.	ด้�นก�รปกครอง  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส่งเสริมการทำางานร่วมกันแบบ  ช่วยกันคิด  ช่วยกัน

ทำา  ปัญหาชุมชนทั้งปวงอาจแก้ได้ไม่ยากนัก   เมื่อคนในชุมชนมาสัญญา เป็นเสมือนพี่น้องกันในสหกรณ์

  ่
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เครดิตยูเนี่ยน องค์การนี้จะเป็นตัวกลางในการจัดการให้ผู้คนอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ทำาให้การปกครอง

ระดับชุมชนไม่มีความยุ่งยากในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์น้ัน

เป็นการฝึกคนให้เป็นผู้นำาโดยอัตโนมัติ คนจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำา   เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ตามตามบทบาทของ

ตน   เมื่อในชุมชนมีคนที่เข้าใจ และยอมรับบทบาทหน้าที่ของกันและกัน  ข้อขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน

ก็จะน้อยลง  นั่นคือ  การปกครองจะไม่ประสบปัญหายุ่งยากเช่นกัน

 4.	 ด้�นก�รศึกษ� สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นกระบวนการศึกษาในตัวเองอยู่แล้วดังได้อธิบาย

ในบทก่อนๆ ว่า กระบวนการทุกกระบวนการของสหกรณ์นี้มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของคนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การเรียนรู้ในการพัฒนา 

ความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน  การเรียนรู้อาชีพและพัฒนาอาชีพร่วมกัน และที่สำาคัญเรียนรู้ที่จะบริหารองค์การ

แบบประชาธิปไตย  การบริหารธุรกิจการเงิน  การบริหาร  การลงทุน และการเงินในครอบครัวของตน  

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการให้การศึกษาแบบนอกระบบแก่ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนโดยทางอ้อม ยังส่งเสริมการศึกษา  ผู้เยาว์ที่บิดา  มารดา  ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้กู้ยืมเงิน

ไปจ่ายค่าเล่าเรียน  และโดยทางตรงอาจจัดสรรเงินทุนเป็นทุนการศึกษา  มอบให้บุตรธิดาของสมาชิกที่

ฐานะยังไม่สมบูรณ์  เป็นการส่งเสริมการศึกษาทั้งสิ้น
 

 5.	 	ด้�นสิ่งแวดล้อม  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดูเหมือนจะไม่มีกิจกรรมใดใดที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง

สิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงมีส่วนเกี่ยวข้องได้มาก เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะไม่สนับสนุนให้สมาชิกกู้เงิน

ไปลงทุนในอาชีพที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการช่วยลดปัญหาไปด้วย  ในการรณรงค์ส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การกำาจัดขยะ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาจมีส่วนดำาเนินโดยจัดการลงทุนเก็บ

ขยะในชุมชนแล้วนำาไปถมในที่รกร้างว่างเปล่า โดยแยกขยะที่ย่อยสลายได้ไปถมแบบใช้ดินกลบทับ ขยะ

จะเป็นปุ๋ยใต้ดิน จากนั้นส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่วนขยะที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติก็กำาจัดโดยวิธีที่

เหมาะสม เช่น เผาในที่ห่างไกลชุมชน เป็นต้น กิจกรรมนี้ได้มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในลำาปาง เช่น สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำา จำากัด  อำาเภอแม่ทะ  จังหวัดลำาปาง ได้ลงมือดำาเนินการแล้ว  โดยสหกรณ์ลงทุน

ซื้อรถเทียมเครื่องยนต์  แบบที่ชาวไร่ชาวนาใช้มาขนขยะ  จ้างคนในชุมชนที่พร้อมทำางานมาปฏิบัติงาน

และขอความร่วมมือจากทางราชการ เช่น สาธารณสุขอำาเภอมาให้ความรู้และปรึกษา การดำาเนินงาน

ของหน่วยราชการที่ดูแลที่ดินสาธารณะ อนุญาตให้ใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเป็นที่ถมขยะและปลูกป่าตาม

โครงการพระราชดำาริ ส่วนค่าใช้จ่ายสมาชิกและประชาชนผู้ทิ้งขยะจ่ายค่าบริการตามอัตรานำาหนักต่อ

ราคาที่ตกลงกัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะเป็นสถาบันการเงินก็สามารถดำาเนินงาน

และกิจกรรม ให้ผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัญหา และความต้องการของประชาชนได้ซึ่ง

สหกรณ์จะเป็นผู้กระตุ้นความคิดและแผนงานให้เป็นรูปธรรมสมาชิกทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลร่วมมือ

ช่วยเหลือกัน ดำาเนินงานโดยมีสหกรณ์ให้ความสนับสนุนทางการเงินและวิชาการอยู่
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�ประเทศช�ติ

 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นองค์การประชาชนรูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบที่มีในสังคมใน

ประเทศต่างๆ ย่อมต้องมีบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าร่วมกับองค์การทั้งหลาย ยิ่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์การทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ยิ่งต้องมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ

ชาติ จะขอกล่าวบางด้านต่อไปนี้

         1.	ก�รพึ่งตนเองได้ของชุมชนและลดภ�ระของรัฐ   ดังได้กล่าวแล้วว่า   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนาชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและจัดสวัสดิการให้ตนเองโดยไม่ต้องรอ

คอยบริการจากรัฐ  ย่อมเป็นการลดภาระที่รัฐจะต้องนำาเงินภาษีมาจัดสวัสดิการแก่ชุมชน รัฐจะได้นำา

เงินไปพัฒนาระดับที่ต้องลงทุนสูงขึ้น ส่วนการจัดการพัฒนาระดับย่อยปล่อยให้เป็นภาระของชุมชนที่พึ่ง

ตนเองได้แล้ว
 

 2.	 คว�มสงบเรียบร้อยของบ้�นเมือง เมื่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนเบาบางลง

อันเนื่องมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดการให้แล้ว  สังคมโดยส่วนรวมก็สงบ ทำาให้รัฐบาลไม่ต้องพะวง

เรื่องความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  รัฐจึงมีเวลาดำาเนินงานพัฒนาประเทศในด้านที่สูงกว่าความ

สามารถขององค์การประชาชนจะจัดการได้  

 3.	 ด้�นเศรษฐกิจ หากมีการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างทั่วถึง กระแสการเงินของประเทศ

ในระดับของประเทศในระดับการบริโภคอุปโภคของประชาชนจะถูกจัดการโดยประชาชนเอง รัฐไม่ต้อง

นำานโยบายแทรกแซงใดๆ มาใช้  ให้กลไกตลาดเสรีควบคุมส่วนการลงทุนขนาดใหญ่ให้เป็นภาระที่ธนาคาร

จะดูแลให้บริการผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนขนาดย่อมให้เป็นภาระของสถาบันการเงิน

ประชาชนอย่างเครดิตยูเนี่ยนจัดการจะทำาให้การควบคุมเงินตรา และกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

แยกกัน แต่เกี่ยวเนื่องกันเป็นสองระดับ คือระดับประชาชน ผู้บริโภคอุปโภค ประชาชนจะจัดการตนเอง 

ส่วนระดับการลงทุนขนาดใหญ่ ธนาคารและรัฐบาล จะร่วมกันดูแล  โดยการนี้ประชาชนจะปลอดจาก

การเอารัดเอาเปรียบของ สถาบันที่สูงกว่าชุมชน
 

 4.	 ด้�นก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย เป็นที่แน่ใจได้ว่าปรัชญาประชาธิปไตยและ

กระบวน การประชาธิปไตยจะถูกถ่ายทอดสู่ประชาชนตามกระบวนการดำาเนินงานบริหารของสหกรณ์ 

เพราะการควบคุมโดยหลักประชาธิปไตยเป็นหลักสำาคัญในการดำาเนินงานของสหกรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้

สหกรณ์จะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในชีวิตจริงของประชาชน และเมื่อประชาชนคุ้นเคยและศรัทธา

ปรัชญาและกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว จะส่งผลให้พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของ

ประชาชนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ดี
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องค์กรก�รเงินชุมชน

 คือ องค์การส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชน ในลักษณะการพึ่งพาและเอื้ออาทร  มีระบบ

บริหารจัดการตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและสร้างโอกาสแก่ประชาชน นอกจากที่เรารู้จักกัน

ในชื่อเครดิตยูเนี่ยนแล้ว ยังมีองค์การพี่น้องของเราอีก ได้แก่

	 1.	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อก�รผลิต

  เป็นองค์การการเงินชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งขึ้น โดยนำาเอาหลักการของ

เครดิตยูเนี่ยนผสมผสานกับหลักการของสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมทรัพย์

เพื่อการผลิตและการสร้างอาชีพในชุมชน ปัจจุบันมีจำานวนมากกว่า 27,000 กลุ่มส่วนมากเป็นกลุ่มเล็กๆ 

แต่ที่ประสบความสำาเร็จมีสินทรัพย์ ถึง 100 ล้านบาท ก็มีกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ  ต.คลองเปียะ  

อ.จะนะ  จ.สงขลา เป็นต้น

	 2.	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์พัฒน�ครบวงจรชีวิต

  เป็นองค์การการเงินชุมชนที่ได้แนวคิดมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พัฒนาขึ้นโดย

ครูชบ ยอดแก้ว ต.นำาขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ให้สมาชิกสะสมเงินจำานวนเท่ากันทุกเดือนแต่จำากัดสมาชิก

ถ้ามีจำานวนมากก็ให้แยกกลุ่มใหม่ เน้นการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย

	 3.	กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

  เป็นองค์การการเงินชุมชน ที่ใช้แนวคิดในการออมทรัพย์เป็นจำานวนที่แน่นอนทุกเดือน 

ถ้าต้องการสะสมเพิ่มขึ้น ต้องยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติให้สะสมเพิ่มได้ในปีถัด ๆ ไป พัฒนา

มาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีอยู่ทั่วๆ ไปไม่ประสบความสำาเร็จนัก

  3.1 กลุ่มสัจจะสะสมจังหวัดตราด  เป็นองค์การการเงินชุมชนที่แพร่

หลายมากในจังหวัดตราดส่งเสริมและจัดตั้งโดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ท่านได้รับแนวคิดจากครูชบ  

ยอดแก้ว สมัยที่จาริกธุดงค์ไปทางภาคใต้หลายปี

  3.2 กลุ่มสัจจะสะสมจังหวัดจันทบุรี

  เป็นองค์การการเงินชุมชนที่พระอาจารย์มนัส นำาแนวคิดของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ไป

จัดตั้งกลุ่มขึ้นในจังหวัดจันทบุรี  ยังมีจำานวนไม่มากนัก  นโยบายการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

คล้ายกับของจังหวัดตราด   

  แต่อย่างไรก็ตามทางราชการและองค์การพัฒนาเอกชนให้การยกย่องมาก จนกระทั่ง

เป็นกระแสผลักดันให้พระสงฆ์หลายรูปออกมาเป็นผู้นำาจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นทั่วๆไปในหลาย

จังหวัด
 

 4.	กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนเทศบ�ล

  เป็นองค์การการเงินชุมชนที่ทางเทศบาลแต่ละเมืองส่งเสริมจัดตั้งขึ้นในชุมชนแออัด มี

วัตถุประสงค์เดียวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทั่วไป บางเทศบาลเข้มแข็ง

สามารถรวมตัวกันจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ได้

 ้
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 5.	ธน�ค�รสัจจะออมทรัพย์ร�ยวัน

  เป็นองค์การการเงินชุมชน ที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองหลายแห่งขาดการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบ แต่เกิดขึ้นด้วยความต้องการแก้ไขปัญหาทางการเงินร่วมกัน น่าสังเกตที่เน้นความเอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่มาก ถ้าขาดผู้นำาที่ดีอาจล้มเหลวได้ง่าย

 6.	ธน�ค�รหมู่บ้�น

  เป็นองค์การการเงินชุมชนที่เกิดจากแนวคิดของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำานงค์                  

สมประสงค์  นัยว่าเป็นแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ให้ส่งเสริมการออมแก่ราษฎร ภายหลังอาจารย์จำานงได้ผลักดันให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุน

จัดตั้งขึ้นได้อย่างแพร่หลาย  

 7.	กองทุนหมู่บ้�นและกองทุนชุมชนเมือง

  เป็นองค์การการเงินชุมชน ที่จัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลทุ่มเงินจำานวน

มหาศาล เพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นในทุกหมู่บ้านและชุมชนเทศบาล  มีรูปแบบการจัดการคล้ายเครดิตยูเนี่ยน

แต่ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการบริหารยังน้อย เป็นองค์การที่น่าจะประสบความสำาเร็จในอนาคต 

ถ้ารัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนอยู่

 8.	กลุ่มออมทรัพย์เป็นรูปอื่นๆ

  เป็นองค์การการเงินชุมชน ที่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศจัดให้มีการออม

ทรัพย์ขึ้นในกลุ่มนั้น ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกับองค์การการเงินชุมชนอื่นๆ เท่าที่ทราบไม่ได้เน้นเป็น

กิจกรรมหลักของกลุ่มเหล่านั้น

 9.	กองทุนก�รออมแห่งช�ติ		(กอช.)

  เป็นการสะสมเงินของประชาชนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช. โดยจะต้องสะสมไม่

น้อยกว่า 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี  เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่าย

เงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป  ซึ่งรัฐบาลจะคำาประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคนโดย

คำานวณอัตราผลประโยชน์ให้ไม่ตำากว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. 

และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง  ทั้งนี้จะมีการทบทวนเพดานเงินสะสมและเงินสมทบทุก 5 ปี ตาม

ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ

้
่
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ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

บทที่	6

เรื่อง		สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�

คำ�ชี้แจง   ให้วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 1.ข้ดใดแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่างจากสถาบันการเงินอื่นอย่างชัดเจน

  ก.การให้บริการด้านสินเชื่อที่หลากหลาย

  ข.การจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์ตามเทศกาล

  ค.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

  ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างไร

  ก.พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้น

  ข.ช่วยขจัดความคิดเรื่องชนชั้นและความแตกต่างระหว่างข้าราชการและประชาชน

  ค.ทำางานเพื่อชุมชนของตนและสังคมที่กว้างขึ้น

  ง.ถูกทุกข้อ

 3.ในการพัฒนาอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีความเชื่อด้านการพัฒนาคนไว้อย่างไร

  ก.พัฒนาด้านจิตใจ

  ข.พัฒนาด้านสังคม

  ค.พัฒนาเศรษฐกิจ

  ง.ถูกทุกข้อ

 4.คุณธรรมความดี 5 ประการของเครดิตยูเนี่ยนคือข้อใด

  ก.ความซื่อสัตย์  ความกรุณา   ความเมตตา  ความเห็นอกเห็นใจ  ความปรารถนาดี

  ข.ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกัน  ความไว้วางใจ

  ค.ความซื่อสัตย์  ความจริงใจ  ความมีวินัย  ความหมั่นเพียร  ความกตัญญู

  ง.ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ ความหมั่นเพียร  ความกตัญญู

 5.กระบวนการดำาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นเสมือนกระบวนการหรือกลไก

พัฒนาด้านใดของสมาชิก

  ก.พัฒนาด้านจิตใจสมาชิกให้มีคุณธรรมความดี ความรักและความเมตตาเสมอ

  ข.พัฒนาด้านความคิดให้รู้จักประหยัดอดออมสร้างทุนของตนเอง

  ค.พัฒนาด้านบุคลิกภาพให้เป็นผู้นำาในชุมชนสู่เวทีระดับชาติ

  ง.พัฒนาด้านความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
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 6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  อะไรเป็นสื่อกลางที่สำาคัญในอันที่จะได้มาซึ่งสินค้าและบริการ

ที่จำาเป็นต่อการยังชีพของสมาชิกสหกรณ์

  ก.เพื่อน

  ข.ตลาดในชุมชน

  ค.เงิน

  ง.ถูกทุกข้อ

 7.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับการพัฒนาครอบครัว

  ก.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยสร้างอาชีพหลักและอาชีพเสริมของครอบครัว

  ข.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกแก่ครอบครัวสมาชิก

  ค.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยเสริมสร้างเงินทุนและหลักประกันแก่ครอบครัวสมาชิก

  ง.ถูกทุกข้อ

 8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยพัฒนาชุมชนในด้านใด

  ก.ด้านศิลปะ

  ข.ด้านศาสนา

  ค.ด้านเศรษฐกิจ

  ง.ด้านการเมือง

 9.การพึ่งตนเองได้ของชุมชนและลดภาระของรัฐ  หมายถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยพัฒนา

เรื่องใด

  ก.ช่วยพัฒนาประเทศชาติ

  ข.ช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์

  ค.ช่วยพัฒนาความคิดในการประกอบอาชีพของสมาชิก

  ง.ช่วยพัฒนาแปรรูปสินค้าในชุมชน

 10.องค์การการเงินชุมชน หมายถึงข้อใดต่อไปนี้

  ก.องค์การส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชน ในลักษณะการพึ่งพาและเอื้ออาทร

  ข.มีระบบบริหารจัดการตามหลักวิชาการ

  ค.เป็นแหล่งเงินทุนและสร้างโอกาสแก่ประชาชน

  ง.ถูกทุกข้อ
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ชุดเฉลย

ก�รประเมินผลก�รศึกษ�ด้วยตนเอง	โดยก�รทำ�แบบทดสอบท้�ยบท

บทที่	1	เรื่องก�รสหกรณ์

	 1.ข	 	 2.ก	 	 3.ค	 	 4.ง	 	 5.ก	 	

	 6.ค	 	 7.ง	 	 8.ค	 	 9.ค	 	 10.ค

บทที่	2	เรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

	 1.ข	 	 2.ง	 	 3.ง	 	 4.ข	 	 5.ก	 	

	 6.ข	 	 7.ก	 	 8.ค	 	 9.ก	 	 10.ข

บทที่	3	เรื่องจิตต�รมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

	 1.ก	 	 2.ค	 	 3.ค	 	 4.ข	 	 5.ก	 	

	 6.ข	 	 7.ค	 	 8.ง	 	 9.ง	 	 10.ค

บทที่	4	เรื่องโครงสร้�งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

	 1.ข	 	 2.ก	 	 3.ง	 	 4.ค	 	 5.ก	 	

	 6.ง	 	 7.ค	 	 8.ข	 	 9.ก	 	 10.ก

บทที่	5	เรื่องก�รจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

	 1.ค	 	 2.ข	 	 3.ก	 	 4ก.	 	 5.ข	 	

	 6.ค	 	 7.ง	 	 8.ค	 	 9.ค	 	 10.ก

บทที่	6	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกับก�รพัฒน�และองค์กรชุมชนรูปแบบต่�งๆ

	 1.ค	 	 2.ง	 	 3.ง	 	 4.ข	 	 5.ก	 	

	 6.ค	 	 7.ง	 	 8.ค	 	 9.ก	 	 10.ง
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บรรณ�นุกรม

 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  คู่มือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	                   

กรุงเทพมหานคร, 2524

 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  ก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                   

กรุงเทพมหานคร, 2534

 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  ข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน              

กรุงเทพมหานคร

 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 	พระร�ชบัญญัติสหกรณ์	กรุงเทพมหานคร, 2542, 2544

 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด   

	 แนวท�งก�รจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน , 2560

 เว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ  เอกส�รเผยแพร่	,	2558

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ นุกูล  กรยืนยงค์ , ภาควิชาสหกรณ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ , 2554

 เอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาชุดฝึกอบรมเรื่อง “อุดมการณ์ หลักการ และวิธี

การสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมแก่นจันทร์บีช อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

จัดทำาโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

 เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประวัติสหกรณ์
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