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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยอิบนูอัฟาน
จํากัด วาเปนไปตามหลักสหกรณหรือไม อยางไร ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพ
ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ คือ สมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ แลวทําการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหเชิงพรรณนา
จากการศึกษาพบวา สหกรณใหความสําคัญแกสมาชิก โดยถือวาสมาชิกทุกคนเปนเจาของรวมกัน
และสมาชิกมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยการถือหุน สมาชิกบางสวนรวมลงทุนกับสหกรณ สวนธุรกิจตางๆ ที่
สหกรณเปดใหบริการมี 4 ดาน คือ 1) ธุรกิจเงินฝาก ประกอบดวย เงินฝากเพื่อรักษาทรัพย เงินฝากเพื่อการ
ลงทุน และเงินฝากกองทุนฮัจญ 2) ธุรกิจการซื้อ ประกอบดวย การซื้อขายบวกกําไร และการซื้อขายแบบ
ผอนชําระ 3) ธุรกิจขาย ไดแก เครื่องแตงกายชาย ซึ่งเปนผลผลิตของสมาชิก 4) ธุรกิจการใหบริการ คือ
บริการแพ็คเกจฮัจญ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการตางๆ ของสหกรณ เชน สวัสดิการใหกูยืมเงินฉุกเฉินโดย
ปลอดดอกเบี้ย กองทุนซะกาต กองทุนสงเคราะห เปนตน สหกรณยังมีการจัดอบรมใหความรูแกสมาชิกเปน
ประจํา โดยเนนเกี่ยวกับการบริการจากสหกรณ ขณะเดียวกันยังมีการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ เพื่อให
สมาชิกและประชาชนในพื้นที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับสหกรณอยางตอเนื่อง
สําหรับแนวทางพัฒนาที่ผานมา สหกรณเนนการเพิ่มของสมาชิกโดยวิธีการเขารวมเปนกลุม เพื่อ
ชวยกันพัฒนาสหกรณใหเติบโต โดยการถือหุน และรวมลงทุน ตอมาสหกรณไดเปดใหบริการและสวัสดิการ
บางประเภทที่สอดคลองกับความตองการของสมาชิก เชน เงินฝากออมทรัพยเพื่อรักษาทรัพย เงินฝากออม
ทรัพยเพื่อการลงทุน และการใหกูยืมเงินฉุกเฉินโดยปลอดดอกเบี้ย จนปจจุบันมีจํานวนสมาชิก บริการและ
สวัสดิการ และสาขาเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม แนวทางพัฒนาสูการเปนสหกรณที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการระดมเงินทุน มี
มาตรการสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิก และใหสมาชิกไดรับขาวสารของสหกรณเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นในสหกรณมากขึ้นแลว สหกรณควรมีการบริหารการลงทุน และกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนมาก
ขึ้น
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the operation of Ibnu-Affan Savings
Cooperatives along the cooperative principles in order to search for the development and
improving guidelines for being an efficient cooperative. This qualitative research got content
analysis and discriptive analysis for the data getting from key-informant interview and
concerning documents.
It was found that the cooperative raised precedence to their member-owners who gave
their economic participation by shares holding. Some of the members were join in the
cooperative investment. There were 4 businesses in the cooperative which were 1) Deposit
business including deposit for savings, deposit for investment and deposit for Haj Fund. 2)
Purchasing business including plus profit trading and installment plan trading 3) Selling
business on male costumes 4) Service business on Haj package service. Beside, there were
also a lot of welfares such as Emergency loan without interest , Zakat Fund, Assistance Fund
etc. In addition, the cooperative always provided training for their members as well as
information for both their members and local people continuously.
In the past, this cooperative emphasized on increasing members under group pattern,
raising capital on shares and joint investment. Then, the cooperative provided services and
some welfares for their members such as deposit for savings, deposit for investment, freeinterest emergency loan to respond the need of local people. At the present there are a lot of
members, services, welfares and branches.
However, the guideline to improve this organization to be an efficient cooperative should
be focusing on their community concern, investment management and capital mobilization.
Keyword : Cooperative Development
E-mail : zaa_1235@hotmail.com

คํานํา
ธนาคารอิสลามเปนสถาบันการเงินที่เปนที่นิยมในหมูป ระชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต แตสถาบันการเงินดังกลาวมีเพียงจังหวัดละสาขาเทานั้น
ทําใหไมสะดวกตอการไปใชบริการ ประชาชนในพื้นที่เรียกรองความตองการสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น แตการ
ที่จะขยายสาขาธนาคารอิสลามเพิ่มขึ้นอีกนัน้ มีอุปสรรคหลายประการ จึงมีการรวมกันหาทางออกดวยการ
ตั้งเปนสหกรณ โดยใชชอื่ ตางๆที่หลากหลาย มีสหกรณออมทรัพยบาง กลุมออมทรัพยบาง และอื่นๆ ที่
สําคัญคือ บรรดาองคกรที่จดทะเบียนเปนสหกรณดังกลาวนั้นนอกจากมีชื่อ “สหกรณ” แลวกลับเปนที่
นาสนใจวาดําเนินการตามหลักสหกรณหรือไม
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ดังนั้น วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณอสิ ลามวา
เปนไปตามหลักสหกรณหรือไม อยางไร โดยศึกษาจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยอิบนูอัฟฟาน
จํากัด เนื่องจาก สหกรณแหงนี้เปนสหกรณออมทรัพยที่เปนสหกรณอิสลามที่ใหญที่สุด มีสาขา จํานวน
สมาชิก และปริมาณธุรกิจมากที่สุดในบรรดาสหกรณอิสลามทั้งหมดในภาคใต การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษา
ทั้งหมด 6 ดานคือ 1.การเปนสมาชิก 2. หุน 3. การใหการศึกษา อบรม และสารสนเทศ 4. การบริหารจัดการ
5. บริการดานธุรกิจของสหกรณ 6. บริการและสวัสดิการตางๆที่ไมใชธุรกิจ จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนํา
ผลที่ไดมา ใชเปนลูทางในการพัฒนาสหกรณเพื่อใหเกิดสหกรณที่มีประสิทธิภาพ

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primaryเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผจู ัดการ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิก
สหกรณ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร รายงาน งานวิจัย
บทความ สิ่งพิมพตางๆ ไดแก รายงานกิจการประจําปที่ไดรับการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณซึ่งไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดนํามาวิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การ
วิเคราะหในสวนนี้จะกลาวถึงรูปแบบการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยอิบนูอัฟฟาน จํากัด ใน 6 ดาน
คือ 1) การเปนสมาชิก 2) หุน 3) การใหการศึกษาอบรม และสารสนเทศ 4) การบริหารจัดการ 5) บริการ
ดานธุรกิจของสหกรณ และ 6) บริการและสวัสดิการตางๆที่ไมใชธุรกิจ โดยใชคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ
และขอมูลที่ไดจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ จากนั้นผูศึกษาวิจัยจะใชการนําเสนอ
ขอมูลแบบพรรณนาแจกแจงตามวัตถุประสงคทางการวิจัย

ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาลูทางพัฒนาสหกรณสูการเปนสหกรณอิสลามที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสหกรณ
ออมทรัพยอิบนูอัฟฟาน จํากัด ปรากฏผล ดังนี้
1. การเปนสมาชิก สหกรณรับประชาชนทุกคนในพื้นที่ที่สนใจเปนสมาชิกสหกรณ ไมวาดวย
วัตถุประสงคใด โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม และศาสนา ผูที่สนใจสามารถขอใบสมัครจาก
เจาหนาที่และดําเนินการสมัครตอไป สมาชิกทุกคนสามารถใชบริการประเภทตางๆได หากสมาชิกไมพอใจ
ที่จะใชบริการกับสหกรณ สามารถลาออกจากการเปนสมาชิกไดตลอดเวลา
2. หุน สมาชิกทุกคนตองถือหุน โดยตองชําระคาหุนเปนเงินสด และชําระทุกเดือนตั้งแตเดือนแรก
ที่สมัครเขาเปนสมาชิกในอัตราหุนละ 10 บาท สําหรับแรกเริ่มของการเปนสมาชิก จะตองชําระคาหุนอยาง
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นอย 30 หุน สวนเดือนถัดไปกําหนดใหชําระคาหุนอยางนอย 10 หุน ซึ่งสมาชิกสามารถถือหุนเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเปนครั้งคราวไดตามความตองการ
สมาชิกไมสามารถโอนหรือถอนคืนคาหุนไดในขณะที่ยังเปน
สมาชิกอยู สําหรับในทางปฏิบัติ สมาชิกจะชําระ 3 เดือนครั้ง แตยังมีสมาชิกบางคนขาดการชําระเปน
เวลานานถึง 1-2 ปหรือมากกวา ทางสหกรณพยายามหาทางติดตอ ซึ่งบางก็ติดตอกลับมาแตยงั มีอีก
จํานวนมากที่ไมติดตอกลับมาเลย จึงสรางภาระแกสหกรณมากขึ้น
3. การใหการศึกษาอบรม และสารสนเทศ สหกรณไดมีการจัดอบรมแกสมาชิกใหม และ
สมาชิกเกาเปนประจํา โดยเนนเกี่ยวกับการบริการจากสหกรณ และยังสนับสนุนเงินทุนแกสมาชิกในดาน
การศึกษาเรียนรูเพื่อใหเกิดความกาวหนาตอไป นอกจากนี้ ทางสหกรณไดมีการประชาสัมพันธรปู แบบ
ตางๆเชน ผานเว็บไซต สถานีวทิ ยุ สถานีโทรทัศน ใบปลิว โปสเตอร ฯลฯ เพื่อใหไดจาํ นวนสมาชิกเพิ่มขึน้ ทุก
ป
4. การบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการของสหกรณประกอบดวยบุคคล 3 ฝายคือ 1) ที่
ประชุมใหญ ประกอบดวยตัวแทนสมาชิกทีไ่ ดจากการกําหนดสัดสวนจากกลุมสมาชิกทั้งหมด ซึ่งตัวแทน
สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ซักถามหรือเสนอแนะไดอยางเทาเทียมกันในที่ประชุม 2) คณะกรรมการ
ดําเนินการ ทําหนาที่บริหารงานของสหกรณใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย ซึ่งไมขัดตอวัตถุประสงค
ของสหกรณ ตามที่ที่ประชุมใหญกําหนดหรือใหความเห็นชอบแลว นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการฝาย
ตางๆคือ ฝายลงทุนธุรกิจสินคาและบริการ ฝายลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฝายสินเชื่อและ
เรงรัดหนี้ ฝายวิชาการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ ฝายซะกาตและสวัสดิการสมาชิก และฝายพัฒนาสาขา
3) ฝายจัดการประกอบดวยผูจัดการและเจาหนาที่ฝายตางๆของสหกรณที่ทําหนาที่เฉพาะแตละดาน คือ
ฝายการเงิน ฝายบัญชี และฝายสินเชื่อ
5. บริการดานธุรกิจของสหกรณ สหกรณมีธุรกิจที่ใหบริการอยู 4 ดานดวยกันคือ 1) ธุรกิจเงิน
ฝาก ประกอบดวย 1.1) เงินฝากเพื่อรักษาทรัพย สมาชิกสามารถฝากเพิ่มหรือถอนในจํานวนและเวลาใดได
เสมอ ทางสหกรณจะขออนุญาตใชเงินฝากประเภทเงินฝากเพื่อรักษาทรัพยของสมาชิกไปใชในการลงทุน
ประเภทตางๆ แตสมาชิกจะไมไดรับผลตอบแทนใดๆจากการฝากประเภทนี้ กําไรทั้งหมดจะตกเปนของ
สหกรณแตเพียงผูเดียว หากขาดทุนสหกรณจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 1.2) เงินฝากเพื่อการลงทุน เปนการ
หรือสหกรณรวมกับองคกรภายนอก
ฝากเงินของสมาชิกเพื่อรวมลงทุนในกิจการตางๆที่สหกรณมีอยู
ลักษณะการฝากจะมีความแตกตางกันในดานระยะเวลาของการฝากและอัตราการแบงกําไร ซึ่งการฝาก
ประเภทนี้มีอยู 4 แบบดวยกัน คือ ประเภท 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน อัตราผลตอบแทน
ระหวางสมาชิกผูฝากกับสหกรณ คือ 30:70, 45:55, 55:45 และ 60:40 ตามลําดับ ทั้งนี้ สมาชิกตองฝากเงิน
อยางนอยครั้งละ 10,000 บาท จะฝากเพิ่มเมื่อใดก็ไดหรือฝากครั้งเดียวแลวรอรับผลกําไรไปตลอดก็
สามารถกระทําได แตการถอนนั้นสมาชิกจําเปนตองรอใหครบกําหนดระยะเวลาฝากที่กําหนดไว 1.3) เงิน
ฝากกองทุนฮัจญ การฝากประเภทนี้ใชแนวทางเดียวกันกับการฝากเพื่อการลงทุน คือ สหกรณนําเงินฝาก
ของสมาชิกไปลงทุนในกิจการตางๆ และแบงผลกําไรเปน 3 สวน คือ สหกรณ: กองทุน: ผูฝาก สมาชิกผูฝ าก
ตองฝากทุกเดือน เดือนละไมต่ํากวา 100 บาท ผูฝากสามารถถอนไดตลอดเวลา หรือไปทําฮัจญกบั แพ็คเกจ
ฮัจญอบิ นูอฟั ฟานเมื่อสะสมไดกึ่งหนึ่ง หากผูฝากขาดการชําระติดตอกันเปนเวลา 6 เดือน สหกรณจะปด
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บัญชีทันที 2) ธุรกิจการซื้อ ประกอบดวย 2.1) การซือ้ ขายบวกกําไร สหกรณเปนผูซื้อสินคาที่สมาชิกตองการ
แลวนํามาบวกกําไรพรอมกับกําหนดระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการผอนชําระ
ซึ่งกําไรที่ไดตกลงกันจะ
เริ่มตน 10% ระยะเวลาในการผอนชําระ 3-6 เดือนและไมเกิน 1 ป สวนใหญจะเปนสินคาประเภท
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน ตูเย็น เครื่องซักผา โซฟา เตียง ฯลฯ 2.2) การซื้อขายแบบผอนชําระ มี
ลักษณะคลายกับการซือ้ ขายบวกกําไร แตจะมีความแตกตางกันที่ระยะเวลาในการผอนชําระคือ มากกวา 1
ป แตไมเกิน 10 ป สินคาสวนใหญจะเปนสินคาที่มีราคาสูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ทางสหกรณจะนําสินคา
มาบวกกําไร 10% แลวเฉลี่ยเปนคาใชจา ยรายเดือนเทาๆกันตอไป 3) ธุรกิจการขาย สหกรณเปนผูซื้อ
ผลผลิตของสมาชิก เชน หมวกกะปเยาะ (สําหรับผูชาย) เสื้อผาชาย เปนตน จากนั้นนําไปขายตอตาม
ทองตลาดทั่วไป 4) ธุรกิจการใหบริการ ประกอบดวย 3.1) การจัดบริการแพ็คเกจฮัจญ ซึ่งมีทั้งแบบเงิดสด
และแบบผอนชําระ ทั้งสองแบบนี้จะมีความแตกตางกันที่ราคาของแพ็คเกจ ซึ่งแบบผอนชําระจะมีราคา
มากกวาแบบเงินสด 10,000 บาท เพราะสมาชิกจายครึ่งหนึ่งกอนเดินทาง สวนอีกครึ่งหนึ่งสหกรณจะเปนผู
ออกให แลวสมาชิกมาผอนชําระกับสหกรณหลังจากกลับมาจากฮัจญภายในระยะเวลา 2 ป 3.2) การลงทุน
และการรวมลงทุน แบงเปน 4 ประเภทดวยกันคือ การลงทุนของสหกรณแตเพียงผูเดียว การรวมลงทุนกับ
สมาชิกสหกรณ การรวมลงทุนกับผูที่ไมใชสมาชิก และการรวมลงทุนกับสหกรณอื่น ซึ่งการลงทุนแตละ
ประเภทนั้นจะมีความแตกตางกัน การลงทุนของสหกรณเพียงผูเดียวกําไรที่ไดมาทั้งหมดเปนของสหกรณผู
เดียวเทานั้น สวนการรวมลงทุนกับสมาชิก กําไรจะแบงเปนสองสวนระหวาง สมาชิก : สหกรณ สวนปริมาณ
สัดสวนขึ้นอยูการตกลงกัน สําหรับการลงทุนอีกสองประเภท คือ การรวมลงทุนกับผูที่ไมใชสมาชิกและการ
รวมลงทุนกับสหกรณอื่นนั้น กําไรขึ้นอยูกับการตกลงระหวางองคกรนั้นๆกับสหกรณ
6. บริการและสวัสดิการตางๆที่ไมใชธุรกิจ สหกรณมีการใหบริการประเภทตางๆ ดังนี้ 1) การ
กูยืมเงินฉุกเฉิน การใหบริการประเภทนี้ เปนการใหกูยืมเงินระยะสั้นปลอดดอกเบี้ยเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเพื่อ
แกไขปญหาเฉพาะหนาของสมาชิก ทางสหกรณพรอมที่จะชวยสมาชิกในอัตราไมเกินรายละ 3,000 บาท
และสมาชิกสามารถใชคืนตามวงเงินที่กูโดยแบงระยะเวลาในการชําระคืนจะแบงเปน 3 งวดเทาๆกัน รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 3 ป 2) กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2545 การใหบริการประเภทนี้ เปนการใหเปลาแก
สมาชิก เปนสวัสดิการหรือการสนับสนุนสงเสริมใหเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางานมากขึ้น เชน การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน ฯลฯ จํานวนเงินที่ใหขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมเพื่อการนี้ แตไมเกินครั้งละ 3,000 บาท
3) กองทุนสงเคราะห (ตะกาฟุล) เปนกองทุนที่รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกที่ตองการชวยเหลือสมาชิกที่
เจ็บปวยหรือเสียชีวิต โดยสมาชิกบริจาคคนละ 100 บาทตอป 4) กองทุนซะกาต เปนกองทุนหนึ่งของ
สหกรณที่ไดจากการหักจากกําไรที่ไดจากการลงทุน จากสินทรัพยหมุนเวียนของสหกรณ ซึ่งสมาชิกที่รว ม
ลงทุนกับสหกรณ ไมจําเปนตองจายซะกาตแลว เพราะกําไรที่สมาชิกไดรับจากการลงทุนดังกลาวผานการ
หักคาซะกาตโดยสหกรณเรียบรอยแลว 5) กองทุนเพื่อสรางครอบครัว เปนสวัสดิการเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก
สมาชิกในการสรางครอบครัว

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของสหกรณ โดยพิจารณาวิเคราะหตามหลักการสหกรณ
สากล 7 ประการสามารถสรุปได ดังนี้
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หลักการสหกรณ
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวย
ความสมัครใจ

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก

4. การปกครองตนเองและความเปน
อิสระ
5. การใหการศึกษา ฝกอบรม และ
สารสนเทศ

6. การรวมมือระหวางสหกรณ

7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน

รูปแบบการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
อิบนูอัฟฟาน จํากัด
สหกรณเปดรับสมาชิกทุกคนดวยความสมัครใจโดยปราศจาก
การกีดกันทางเพศ สังคม และศาสนา สมาชิกทุกคนสามารถใช
บริการประเภทตางๆได หากสมาชิกไมพอใจที่จะใชบริการกับ
สหกรณ สามารถลาออกจากการเปนสมาชิกไดตลอดเวลา
สหกรณถือปฏิบัติตอสมาชิกที่สังกัดกลุมเปนหลัก ทําใหเกิด
ความไมเทาเทียมกันระหวางสมาชิก
สหกรณเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมใน
ดานตางๆ เชน การใชบริการ การรวมลงทุน การรับผลประโยชน
การปนผลคาหุน เปนตน
สหกรณตัดสินใจดําเนินกิจการตางๆไดโดยปราศจากการ
แทรกแซงจากภาครัฐ หรือหนวยงานอื่นๆจากภายนอก
สหกรณมีการใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก ซึ่งสวนใหญ
เปนการอบรมเกี่ยวกับการใหบริการดานธุรกิจเงินฝาก
นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินทุนแกสมาชิก
คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ เพื่อเขารับการอบรม
เกี่ยวกับอาชีพและการทํางานจากแหลงตางๆที่เปดใหบริการ
สหกรณรวมมือกับเครือขายสหกรณอิสลามภาคใต เชน การ
รวมลงทุน การพัฒนาเครือขาย กีฬากระชับความสัมพันธ
ระหวางสหกรณ เปนตน
สหกรณใหบริการและสวัสดิการตางๆที่ครอบคลุมครัวเรือนของ
สมาชิกในชุมชน เชน การใหกูยืมเงินฉุกเฉิน กองทุนเพื่อสราง
ครอบครัว กองทุนฮัจญ เปนตน

นอกจากนี้ แนวทางพัฒนาสหกรณที่ผานมา คือ สหกรณเนนการเพิ่มขึ้นของสมาชิกโดยวิธีการเขา
รวมเปนกลุม เพื่อชวยกันพัฒนาสหกรณใหเติบโต โดยการถือหุน และรวมลงทุนทั้งเปนเจาของ ผูผลิตและ
ผูบริโภค ตอมาสหกรณไดเปดใหบริการและสวัสดิการบางประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ เชน เงินฝากออมทรัพยเพื่อรักษาทรัพย เงินฝากออมทรัพยเพื่อการลงทุน การซื้อขายบวก
กําไร และการกูยืมเงินฉุกเฉิน จนปจจุบันมีจํานวนสมาชิก บริการและสวัสดิการ และสาขาเพิ่มขึ้น
สําหรับลูทางพัฒนาสหกรณ นอกจากการระดมเงินทุน และการขยายปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น เชน
สงเสริมใหสมาชิกถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีมาตรการสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิก มีการประชาสัมพันธ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ใหสมาชิกไดรับขาวสารของสหกรณเปนระยะๆเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นใน
สหกรณมากขึ้นแลว สหกรณควรมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนมากขึ้น
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