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โดย
สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรกฎาคม 2557

รายชื่อนักวิจัย
นักวิจัย :
1. รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

หัวหนาโครงการ

2. นางสาวสายสุดา

ศรีอุไร

นักวิจัย

3. นายสุพจน

สุขสมงาม

นักวิจัย

4. นางสาวพรติมา

คงศรี

นักวิจัย

คํานํา
รายงานฉบั บ สมบู ร ณ โ ครงการวิ จั ย “การพั ฒ นานโยบายการส ง เสริ มสหกรณ บ ริ ก ารสื่ อ
สาธารณะ จํากัด” ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการวิจัยที่เพิ่งแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่ง
สถาบันวิชาการดานสหกรณไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใหดําเนินการวิจัยตอยอดจากการวิจัยในครั้งกอน โดยมีเจตนารมณ
สําคัญเพื่อใหทีมวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (สหกรณ ส.ส.ท.) ซึ่งเปนสหกรณตั้งใหม อีกทั้งขอเสนอ
เชิงนโยบายสําหรับ ส.ส.ท. ในการสนับสนุนการพัฒนาสหกรณอยางเหมาะสมตอไป
ใครขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด และประชาคม ส.ส.ท.ทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ทั้งการเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนขอมูล และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัย จึงทําใหการ
ดํา เนิ น งานวิ จั ย สํ า เร็ จ ลงไดดว ยดี หวังเป น อยางยิ่งวาผลการวิจัย ในครั้งนี้จ ะกอใหเกิดประโยชนตามที่
คาดหวัง และในอนาคตสหกรณจะเปนกลไกที่สําคัญที่สรางสรรคสังคมคุณภาพและมีคุณธรรม ตลอดจน
การมีชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาคม ส.ส.ท. สืบไป

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย ภัทราวาท)
หัวหนาโครงการวิจัย

บทสรุปผูบริหาร
การวิ จัย โครงการ “การพั ฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบ ริการสื่อสาธารณะ จํากัด (สหกรณ
ส.ส.ท.)” เปนการวิจัยตอยอดจากการวิจัยในครั้งกอน ซึ่งแลวเสร็จไปเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 โดย
เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่มุงเนนใหทีมวิจัยเขามาดําเนินการวิจัยในรูปแบบ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ ส.ส.ท. ซึ่งเปนสหกรณ
ตั้งใหม จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554
การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ ไดแก ประการแรก เพื่อศึกษาแนวทางการ
ปลุกจิตสํานึก “การพึ่งพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท. ผานกิจกรรมสหกรณ ประการที่สอง เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ ส.ส.ท. ภายใตกรอบแผนกลยุทธที่วางไว ประการที่สาม เพื่อศึกษา
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการ ส.ส.ท.
กระบวนการวิ จั ย ในลั ก ษณะของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิบั ติ การแบบมี ส ว นร ว ม ประกอบด ว ย กลุ ม
กิจกรรม 3 ขั้นตอน ไดแก การจัดการความรูเรื่องสหกรณ การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ของสหกรณ ส.ส.ท. การสรางสรรคธุรกิจบริการและสวัสดิการ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
ผลการวิจัยสําหรับแนวทางการปลุกจิตสํานึก “การพึ่งพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท.
ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญไดแก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสหกรณ พรอมแจกคูมือสมาชิกสหกรณ
ซึ่งไดดําเนินการในลักษณะของเวทีประชุมกลุมยอยเชิญชวนสมาชิกที่สมัครใจและสนในในเรื่องสหกรณ
จํานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีพนักงาน ส.ส.ท.เขารวมทั้งสิ้น 53 คน นอกจากนั้น ยังไดจัดโครงการอาหารเพื่อ
สุขภาพเปนเวลา 7 เดือน ระหวางเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 โครงการจําหนายพืชผัก
ปลอดภัยจากเครือขายชุมชน และการศึกษาดูงานกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และตลาดสุขใจ ที่อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีขอสังเกตวา ลักษณะงานของพนักงาน ส.ส.ท. ที่ตองทํางานเชิงรุก และสวน
ใหญไมไดอยูประจําสํานักงาน จึงทําใหการมีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณของสมาชิกและความสนใจในการ
พึ่งพาบริการของพนักงาน ส.ส.ท.คอนขางจํากัด กอปรกับพนักงานกึ่งหนึ่งมีสถานภาพโสด สวนที่สมรสแลว
สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกในครัวเรือนเพียง 1-2 คน จึงเปนเหตุปจจัยที่ทําใหพนักงาน ส.ส.ท.
ยังไมเห็นความจําเปนของการเปนสมาชิกสหกรณมากเทาที่ควร
การวิจัยสําหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ ภายใตกรอบแผนกลยุทธสหกรณ ส.ส.ท. นั้น ทีม
วิจัยไดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาแก คณะกรรมการดําเนินการส.ส.ท. ประกอบดวย การสํารวจขอมูลสมาชิก
การจัดกิจกรรมสรางสรรค การพัฒนารานคาชุมชน การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดําเนินงานสหกรณในรอบที่สอง มีขอคนพบจาก
การวิจัยที่นาสนใจ คือ สมาชิกสหกรณเพิ่มขึ้นจากปกอนจากเดิม 302 คน เปน 318 คน ขอมูลจากการ
ประชุมกลุมยอยพบวา พนักงาน ส.ส.ท.ที่ยังไมเปนสมาชิกสหกรณ มีเหตุปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก ยังไมเห็นความจําเปนในการเปนสมาชิกสหกรณ ประการที่สอง มีขอกังวลจากการไดรับขอมูล
ขาวสารเรื่องปญหาทุจริตในสหกรณบางแหง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณ
(a)

ส.ส.ท. จะสังเกตเห็นวามีพัฒนาการที่ดีในฐานสหกรณตั้งใหม ดังนี้ สินทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ลานบาทเปน
11.2 ลานบาท ทุนสหกรณเพิ่มขึ้นจาก 4.0 ลานบาทเปน 8.1 ลานบาท ทุนเรือนหุนเพิ่มจาก 3.6 ลานบาท
เปน 7.0 ลานบาท บริการสหกรณประกอบดวยธุรกิจสินเชื่อ มียอดเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 3 แสน
บาทเปน 1.1 ล า นบาท ปริ มาณธุ ร กิ จขาย/ใหบ ริการ เพิ่มจาก 1.5 ลานบาท เปน 2.9 ลานบาท และ
สหกรณมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3 แสนบาท เปน 8 แสนบาท และมีการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 6
และจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกในอัตรารอยละ 7 ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนผลการดําเนินงานภายใตการ
ขับเคลื่อนของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและกรรมการดํ าเนิน การที่ลงมาปฏิบัติหนาที่ผูจั ดการ
สหกรณอยางเสียสละ
ผลการสํ า รวจความคิดเห็ นของสมาชิกสหกรณโดยใชแบบวัดทัศนคติแบบลิเคอรทสเกล กับ
สมาชิกสหกรณจํานวน 87 คน พบวา สมาชิกสหกรณมีความคิดเห็นตอบริการสหกรณโดยรวมอยูในระดับ
“ปานกลาง” โดยมีขอเสนอใหสหกรณใหบริการรานคาชุมชน ที่อยูอาศัย อาหารเพื่อสุขภาพ การประกัน
ชีวิต บริการลางรถ และจัดสวัสดิการดานทุนการศึกษา รถรับสง คายเยาวชนภาคฤดูรอน
ในดานการพัฒนาบริการสหกรณนั้น คณะกรรมการดําเนินการไดใหความสําคัญทั้งการขยาย
ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินฝาก รานคาชุมชน โดยในสวนของรานคาชุมชน ไดมีการขยายพื้นที่รานคา การจัดชั้น
วางสินคา และเพิ่มรายการสินคาที่สมาชิกเรียกรอง ไดแก ขาวสารจากเครือขายเกษตรกร ผักปลอดภัย
อาหารเพื่อสุขภาพ ของขบเคี้ยว และของใชจําเปนตาง ๆ และมีแผนที่จะจัดตลาดสุขใจสัญจร โดยเปนไป
ภายใตความรวมมือกับเครือขายชุมชนและสหกรณ
ผลการประเมินขอจํากัดโดยใชกรอบการประเมินปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของสหกรณ 3 มิติ
ชี้ใหเห็น ขอจํากั ดของสหกรณ ส.ส.ท. ไดแก ทัศนคติ-ความคาดหวั งของประชาคมในการใชบริ การของ
สหกรณยังอยูในระดับต่ํา การมีสวนรวมของสมาชิกในฐานะเจาของและผูใชบริการยังอยูในระดับต่ํา ผูมี
สวนเกี่ยวของกับสหกรณทั้งสมาชิก คณะกรรมการ ฝายจัดการ ยังมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณนอย
และยังขาดผูจัดการสหกรณที่ทํางานเต็มเวลาในการบริหารจัดการสหกรณตามนโยบายและแผนกลยุทธ
สหกรณที่กําหนด
ขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ไดแก กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง
ส.ส.ท. กําหนดใหมีวาระรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. เปนวาระประจําในการ
ประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เปดโอกาสใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. รับเหมาชวงงานจาก ส.ส.ท.
และการสนับสนุนโครงการจัดหาที่อยูอาศัยและสวัสดิการแกสมาชิกและประชาคมของสหกรณ ส.ส.ท.
ขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. ไดแก การจัดทําแผน
ธุรกิจ (Business Plan) ที่เชื่อมโยงการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สรางการเรียนรูและปลุก
จิตสํานึกสหกรณแกสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. ผานกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ควบคูกับการเผยแพร
ขอมูลขาวสารสหกรณที่เขาถึงและสรางความเขาใจแกสมาชิกและประชาคมอยางตอเนื่อง

(b)

สารบัญ
หนา
รายชื่อคณะนักวิจัย
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป

(a)
(c)
(e)
(f)

บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาของการวิจัย
วัตถุประสงค
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
แผนการดําเนินการวิจัย

1
1
2
2
3
3
5

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความรูเกี่ยวกับสหกรณและสหกรณบริการ
สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ตัวแบบสหกรณที่นาสนใจ

6
6
16
17

บทที่ 3 ผลการดําเนินการวิจัย
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนเกี่ยวของ
การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ
การสรางสรรคกิจกรรมดานบริการของสหกรณ ส.ส.ท.

20
20
24
33

บทที่ 4 ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานของสหกรณ เปรียบเทียบป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
ขอคนพบจากงานวิจัย: ปจจัยที่เปนขอจํากัด และอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบาย

37
37
38
41

(c)

สารบัญ (ตอ)
บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ขอจํากัดในการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท.
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรม
ภาคผนวกที่ 2 : รายงานการประชุม
ภาคผนวกที่ 3 : ภาพกิจกรรม
ภาคผนวกที่ 4 : คูมือสมาชิกสหกรณ

(d)

43
43
45
45
1-1
2-1
3-1
4-1

สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1

หนา
แผนปฏิบัติการภายใตชวงเวลาการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
หนวยงานตนสังกัดของกลุมตัวอยาง
สถานการณการออมและเงินกู
การสงเงินสะสมรายเดือนเปนทุนเรือนหุนของสมาชิก
ความตองการดานบริการ-สวัสดิการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอบริการสหกรณ
ผลสํารวจความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณ
การประเมินปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ

(e)

24
26
27
27
28
29
30
31
40

สารบัญรูป
รูปที่
1.1
1.2
1.3
3.1
4.1
4.2

หนา
แผนที่กลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาสูสหกรณเชิงคุณคา
กระบวนการวิจัย
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย
ผลการดําเนินงานของสหกรณเปรียบเทียบป พ.ศ. 2555 และป พ.ศ. 2556
กรอบการวิเคราะหปจจัยที่เปนขอจํากัด และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท.

(f)

2
3
4
24
38
39

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
ในป 2554 คณะกรรมการนโยบายมีแผนสนับสนุนใหมีการวิจัยที่จะนําไปสูขอเสนอแนะ เพื่อการ
กําหนดนโยบายอยางเหมาะสมและเอื้อประโยชนตอการสหกรณและดําเนินการสหกรณที่กําลังจะจัดตั้งขึ้น
ใหม โดยอยูระหวางการตัดสินใจเลือกระหวางการจัดตั้งสหกรณประเภทอออมทรัพยหรือประเภทสหกรณ
บริการ ในชวงเวลาดังกลาวคณะกรรมการนโยบายจึงไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและมอบหมายให
สถาบันวิชาการดานสหกรณดําเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมสหกรณเพื่อสรางคุณคาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีแกประชาคม ส.ส.ท.” การดําเนินการวิจัยดังกลาวเปนรูปแบบของการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม ที่ มุงให การสนั บ สนุน แกคณะผูริเริ่ มจัดตั้ง สหกรณโ ดยการจัด เวทีเรี ย นรูแ ก
ประชาคม ส.ส.ท. ใหตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดตั้งสหกรณเพื่อเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม บนหลักการพึ่งพาและรวมมือกัน
ภายหลังเมื่อไดจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาสหกรณ
บริการ ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เปนสหกรณประเภทบริการ ทีมวิจัยและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. จึงไดรวมมือกันสํารวจขอมูลประชาคม ส.ส.ท. และดําเนินการจัดทําแผน
กลยุทธเพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. ในชวงเวลา ป พ.ศ.2555-2559
โดยไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรที่มุงสรางคุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีแกประชาคมส.ส.ท.”
ประกอบดวยกลยุทธสําคัญ 4 กลยุทธไดแก การสรางTrust แกประชาคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การสรางสรรคบริการเพื่อสมาชิกและประชาคม และการสรางสังคมเรียนรูสูคุณคา ทีมวิจัยมีขอเสนอเชิง
นโยบายในการสงเสริมสหกรณแกคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการ
เสริมสรางสหกรณ การสนับสนุนดานสถานที่และเงินทุน การประสานงานเพื่อสรางความเขาใจในสหกรณ
แกประชาคม การสนับสนุนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานสหกรณแกประชาชน และ
กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง Thai PBS ในชวงเวลา 3 ปแรกของการจัดตั้งสหกรณ เพื่อสนับสนุนให
สหกรณ บ ริ การ ส.ส.ท. เป น กลไกในการยกระดับ ชีวิต ความเปน อยู ของสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท.
ตลอดจนการเกิดเปนพื้นที่เรียนรูดานสหกรณผานกลไก Thai PBS แกประชาคมและคนในสังคม
ดวยตระหนักเห็นความสําคัญวา สหกรณบริการ ส.ส.ท. จะเปนกลไกสําคัญในการสรางสรรคชีวิต
ความเปนอยูที่ดีแกประชาคม ส.ส.ท. ตลอดจนการดําเนินบทบาทในการเปน Friendly Society กับ ส.ส.ท.
อันจะนําไปสูการสรางบรรยากาศที่ดีที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของสถาบันสื่อสาธารณะ ในการสรางสรรค
สังคมคุณภาพและคุณธรรม ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายจึงไดสนับสนุนใหสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ดําเนินการวิจัยตอเนื่องในระยะที่ 2 ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสหกรณบริการ ส.ส.ท. ตามแผนกลยุทธสหกรณ (รูปที่ 1) อีกทั้งจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการ
สงเสริมสหกรณของ ส.ส.ท.อยางเหมาะสม

วิสัยทัศน์

เป�นองค์กรที�มุ่งสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป�นอยู่ที�ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การสร้างสรรค์บริการ
เพื�อสมาชิก-ประชาคม

การสร้างสังคมเรียนรู้สู่คุณค่า

คนมีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก
เป�าประสงค์หลัก พึ�งพาและร่วมมือกัน มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้ามามีส่วนร่วมสร้าง
ขององค์กร
สรรค์สังคมผ่านกลไกสหกรณ์

องค์กรเข้มแข็ง เป�นธรรมาภิบาล
สมาชิกมีส่วนร่วม
เป�นตัวแบบที�ดีของสังคม

มีบริการสนองตอบสมาชิกประชาคม เพื�อชีวิตความเป�นอยู่
ที�ดี มีคุณค่า

มีบรรยากาศของการเรียนรู้
ร่วมกันเพื�อสร้างสรรค์สังคม
ที�มีคุณค่า

เป�าประสงค์เชิง
กลยุทธ์

คนมีจิตสํานึกพึ�งพา
ร่วมมือกัน มีความสามัคคี
เอื�ออาทรต่อกัน

ระบบบริหารจัดการที�ดี
มีความโปร่งใส
เอื�อประโยชน์ต่อสมาชิก-ชุมชน

มีบริการที�สมาชิก-ชุมชนเข้าถึง
และสนองตอบในการแก้ป�ญหา
เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การขับเคลื�อนกิจกรรม
สร้างสรรค์ด้วยทีมงาน/
ภาคีพันธมิตร

ระบบการให้บริการ
สมาชิก-ประชาคม

หน่วยติดตามประเมินผลเพื�อ
ข้อมูลป�อนกลับ-การนําคุณค่า

ระบบการบริการการเงิน

หน่วยพัฒนาธุรกิจ
เพื�อสมาชิก-ชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

มิติคุณค่า

มิติประสิทธิภาพ

การสร้าง Trust

สร้างเครือข่าย
คนสร้าง Trust
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที�
มิติพัฒนาองค์กร เข้าถึงสมาชิกและสนับสนุน
ระบบติดต่อสื�อสาร
มิติทรัพยากรและงบประมาณ

ระบบการบริหารบุคลากร/
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
การขับเคลื�อนแผน
กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

หน่วยบริการ-ที�ปรึกษาสมาชิก

การวางโครงสร้างองค์กรและฐาน
การจัดให้มีกลไก R & D
ทรัพยากรที�จําเป�นในการ
เพื�อสนับสนุนการเสริมสร้าง
คุณค่าขององค์กร
ขับเคลื�อนองค์กรในระยะยาว

สถาบันเรียนรู้สู่คุณค่า
โครงการเพื�อน
ช่วยเพื�อน

Ethical
minimart
โครงการ
ทัศนศึกษา

ตลาดนัด
สีเขียว

การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมกีฬา

ค่ายเยาวชน

การสร้างระบบและกลไกการ
จัดการความรู้และวัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กร

การสรรสร้างและบริหารทรัพยากรบนหลักการพึ�งพาและร่วมมือกันอย่างเหมาะสม

รูปที่ 1.1 แผนที่กลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1. เพื่อศึกษาแนวทางของการปลุกจิตสํานึก “การพึ่งพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท.
โดยผานกิจกรรมสหกรณ
1.2.2. เพื่อศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ภายใตแผนกลยุทธ
สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 ในดานกระบวนการและกลไกการทํางาน
1.2.3. เพื่อศึกษาคนหาปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ ส.ส.ท.
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.3.1 ประชาคมส.ส.ท. มีความรู ความเขาใจในเรื่องสหกรณและตระหนักเห็นความสําคัญในการ
เขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิก
1.3.2 เกิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการที่สรางคุณคาแกประชาคมส.ส.ท.ในลักษณะการ
เปน Friendly Society ของส.ส.ท. เพื่อการสานตอนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา สูการ
บรรลุวิสัยทัศนรวม “สังคมคุณภาพและคุณธรรม”
1.3.3 ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับส.ส.ท.ในการสนับสนุนการพัฒนาสหกรณบริการส.ส.ท.อยาง
เหมาะสม
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเปนไปตามกรอบคิดการพัฒนาสูตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา ซึ่งประกอบดวย กิจกรรม 3
กลุม คือ การปลุกจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกัน การพัฒนาธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา และการสรางสรรค
บริการ ซึ่งจะนําไปสูเปาหมาย 3 ประการ คือ
 การปลุกจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกันในการบริหารจัดการสหกรณผานเครือขายคน
สราง Trust
 การพัฒนาระบบสหกรณเชิงคุณคาภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกภายใตคําแนะนําของ
ทีมนักวิจัยในฐานะพี่เลี้ยงคณะกรรมการดําเนินการ
 การสรางสรรคบริการดานเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม แกสมาชิก ภายใตความรวมมือ
ของคณะกรรมการสหกรณและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามกรอบคิดดังกลาว จะพัฒนาสหกรณบริการ ส.ส.ท.ไปสูการเปนตัวแบบ
ธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาสูการบรรลุเปาหมายสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน และการนําประโยชนสูสมาชิกและประชาคม

รูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาสูสหกรณเชิงคุณคา
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยจะเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
โดยมีทีมวิจัยจากสถาบันวิชาการดานสหกรณและผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยเสริมหนุน และการ
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ติดตามการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแผนการทํางานรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท. และ
ฝายบริหาร ส.ส.ท. โดยการดําเนินการจะเปนไปตามกรอบแนวทางของแผนกลยุทธของสหกรณ ส.ส.ท. หลักการ
และวิธีการสหกรณ และการสรางเครือขายพันธมิตร โดยจะดําเนินการใน 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (รูปที่ 3)
ขั้นตอนที่ 1 : จะเปนเรื่องการจัดการความรูที่ทีมพี่เลี้ยงจากสถาบันวิชาการดานสหกรณและ
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ จะเขามาชวยจัดเวทีเรียนรู การศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี การ
จัดระบบความสัมพันธระหวางสหกรณกับประชาคมกลุมตางๆ ใน ส.ส.ท. ดวยกิจกรรมและสื่อสรางสรรค
เพื่อนําไปสูการสรางความเขาใจเรื่องสหกรณ และการเขามามีสวนรวมในสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม
ควบคูไปกับการสรางภาพลักษณสหกรณ ส.ส.ท.ใหเปนที่ประจักษในสังคม
ขั้นตอนที่ 2 : เปนการสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ ส.ส.ท. ภายใต
กระบวนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนดําเนินงานภายใตกรอบแนวทางของแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดย
คาดหวังวาคณะกรรมการดําเนินการและผูเกี่ยวของจะมีกระบวนทัศน ทักษะ ประสบการณ ที่เอื้อหนุนการ
พัฒนาตัวแบบสหกรณที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักสหกรณสากลใหประจักษในสายตาของสังคมและ
การนําประโยชนสูประชาคม ส.ส.ท. อยางเปนรูปธรรม
ขั้นตอนที่ 3 : การสรางสรรคธุรกิจ บริการ และสวัสดิการ จะเปนไปภายใตกระบวนการมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของที่จะสรางบรรยากาศของการเปน Friendly Society ที่สมาชิก ชุมชน และหนวยงานเขามา
ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางมีน้ําใจเพื่อการพึ่งพาและรวมมือกัน สรางสรรคสังคมที่แสดงใหเห็นทางเลือกใน
การแกปญหาเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมรวมกัน
หลัก/วิธีการสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ส.ส.ท.

เริ�มต้น

- การจัดการความรู้
เรื�องสหกรณ์
- การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประชาคม
- การพัฒนาสื�อสร้างสรรค์งาน
สหกรณ์
- สมาชิก-ประชาคม
เข้าใจเรื�องสหกรณ์
และเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม
- การสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์

- การสนับสนุนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม
- กรรมการ/ฝ�ายจัดการ
มีทักษะและกระบวนทัศน์
ในการบริหารจัดการที�ดี
- ตัวแบบสหกรณ์ที�มีการ
บริหารจัดการที�ดี

- การสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ/
สวัสดิการ ภายใต้ภาคี
พันธมิตรสหกรณ์ ส.ส.ท.
- บริการ
- สวัสดิการ
- เครือข่าย

ระบบทีมพี�เลี�ยง / การติดตามประเมินผล / เวทีถอดบทเรียน

รูปที่ 1.3 กระบวนการวิจัย
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- การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการขับเคลื�อน
สหกรณ์ ส.ส.ท.
- ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ ที�เป�น
Friendly society ของส.ส.ท.
- การนําประโยชน์สู่สมาชิก/
ประชาคม
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1.6 แผนการดําเนินการวิจัย (พฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557)
กิจกรรม
1. การประสานงานผูเกีย่ วของ
2. การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารกับ
คณะกรรมการฯ-ผูเกี่ยวของในการ
วางกรอบการวิจัยและแผนสหกรณ
3. การจัดเวที-การจัดการความรู
ผูเกี่ยวของ
4. การนําเสนอรายงานความกาวหนา
5. การศึกษาดูงานและประชุมเชิง
ปฏิบัติการนอกสถานที่ 1 ครั้ง
6. การจัดกิจกรรมสรางสรรค (5 ครั้ง)
7. การติดตามหนุนเสริมการพัฒนา
ธุรกิจ-บริการ-สวัสดิการและการ
ติดตามประเมินผล
8. การประชุมนําเสนอ(ราง)รายงานวิจยั
9. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

เดือน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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หมายเหตุ: ชวงเวลาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 มีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองกอใหเกิด
อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคที่กําหนดไวในแผนงานวิจัย เพื่อประโยชนของ ส.ส.ท. ทีมวิจัยจึงได
ขอขยายเวลาออกไป 3 เดือน เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยใหครบถวน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งในที่นี้จ ะประกอบดว ย 2 สว น สว นแรกเกี่ย วกับ แนวคิด ที่
เกี่ยวกับสหกรณและสหกรณบริการ สวนที่ 2 เกี่ยวกับสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
2.1 ความรูเกี่ยวกับสหกรณและสหกรณบริการ
2.1.1 แนวคิด คานิยม หลักและวิธีสหกรณ
องคการธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยอมมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน ที่นี้ขึ้นอยูกับแนวคิดพื้นฐาน
และหลักการดําเนินงานของกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้นในฐานะ “สหกรณ” ซึ่งถูก
กลาวขานกันวา เปนทางสายกลาง ขององคกรธุรกิจที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจปจจุบันซึ่งกอปรดวยบุคคลที่
เขามารวมมือกันโดยความสมัครใจที่จะขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเพื่อการใหบริการแก
สมาชิกนั้น จําเปนที่ผูที่เขามามีสวนรวมทั้งในฐานะผูเปนเจาของ ผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ
ผูใชบริการจะตองมีความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องแนวคิดพื้นฐาน คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ อันจะ
นําไปสูกระบวนการในการบริหารจัดการในการบรรลุเปาหมายตามความคาดหวัง
1) คํานิยามสหกรณ (Definition) แถลงการณวาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538
สหกรณเปนองคกรพึ่งพาตนเองของบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความ
ตองการและมุงหมายรว มกั นทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยการดําเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของ
รวมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย
2) คุณคาของสหกรณ ( Cooperative Values )
แถลงการณของไอซีเอ วาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538 ไดอธิบายคุณคาของ
สหกรณ ว า “สหกรณ ตั้งอยู บ นพื้ น ฐานแห งคุณคาของการชว ยเหลือตนเอง ความรับ ผิดชอบตอตนเอง
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทาง
จริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยเจริญ
รอยตามขนบธรรมเนียมของผูริเริ่มการสหกรณ”
3) หลักการสหกรณสากล
หลักการที่ 1 : การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ ที่เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการของ
สหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อ
ชาติ การเมือง หรือศาสนา
หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิก ผูมีสวนรวมอยางแข็งขันในการ
กําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรี ผูที่ไดรับการเลือกเปนผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอมวล
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สมาชิก ในสหกรณขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับ
สหกรณในระดับอื่นใหดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยดวยเชนกัน
หลักการที่ 3 : การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณ พึงมีความเที่ยงธรรมในการให และควบคุมการใชเงินทุนในสหกรณตาม
แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิกจะ
ไดรั บผลตอบแทนสํา หรั บเงิน ทุนตามเงื่ อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปน ผู
จัดสรรผลประโยชนสวนเกินเพื่อจุดมุงหมาย ประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมด จากดังตอไปนี้ คือ เพื่อ
การพัฒนาสหกรณของตนโดยจัดใหเปนทุนของสหกรณ ซึ่งสวนหนึ่งของทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน เพื่อ
เปนผลประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่
มวลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
สหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิกถาสหกรณเขา
ทํา ขอตกลงกับ องค การอื่ นๆ รวมทั้งรั ฐบาล หรือสหกรณแสวงหาทุน จากแหลงภายนอกสหกรณพึ่งทํา
ขอตกลงเชนนั้นภายใตเงื่อนไขอันมั่นใจไดวา มวลสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย
และจะตองธํารงไวซึ่งความเปนตัวของตัวเองของสหกรณ
หลักการที่ 5 การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ
สหกรณ พึ งให การศึ กษาและการฝก อบรมแก บ รรดาสมาชิ ก ผู แทนจากการเลือ กตั้ ง
ผู จั ด การและพนั ก งาน เพื่ อ ให บุ ค คลเหล า นั้ น สามารถมี ส ว นช ว ยพั ฒ นาสหกรณ ข องพวกเขาอย า งมี
ประสิทธิผลสหกรณพึงใหขาวสารความรูแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําทางความ
คิดเห็น
หลักการที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ
สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง
โดยการทํางานรวมกันภายใตโครงสรางสหกรณระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลกและระดับ
ระหวางประเทศ
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
สหกรณพึงดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนของตนนโยบายที่มวลสมาชิกได
ใหความเห็นชอบ”
2.1.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณบริการ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2557)
สหกรณที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยมีประชาชนที่มีอาชีพอยาง
เดี ย วกั น หรื อหลากหลายอาชี พรวมกั น หรือที่ได รับ ความเดือดร อนในเรื่องเดี ย วกัน รวมตัว กั น โดยยึ ด
หลักการประหยัด การชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแกปญหาตาง ๆ รวมทั้งการสงเสริม
อาชีพเพื่อใหเกิดความมั่นคงและรักษาอาชีพดั่งเดิมที่ดีใหคงอยูตอไป
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สหกรณบริการแหงแรกจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2484 คือ สหกรณผูทํารมบอสรางจํากัดสินใช อยู
ที่ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันคือสหกรณรมหัตถกรรมผลิตภัณฑไมบอสราง
จํากัด เปนการรวมตัวกันในกลุมผูมีอาชีพทํารม ตอมาใน ป พ.ศ.2496 ไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการไฟฟา
หนองแขม จํากัด ที่อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปนสหกรณที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค ซึ่งใน
ป พ.ศ. 2521 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเขาไปดําเนินการแทน ตามกฎหมายสหกรณนี้จึงไดเปลี่ยนประเภท
เปนสหกรณรานคาและในป พ.ศ.2479 ไดมีการจัดตั้งสหกรณมีดอรัญญิก จํากัด ที่ตําบลทุงชาง อําเภอนคร
หลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากนั้นสหกรณบริการก็ไดมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นตลอดมา
1. รูปแบบของสหกรณบริการ
1.1 สหกรณ อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น ตั้ ง ขึ้ น ในหมู ป ระชาชนผู ป ระกอบอาชี พ
หัตถกรรมในครัวเรือนเพื่อแกปญหาในดานวัตถุดิบและการจําหนายผลิตภัณฑ โดยการสงเสริมใหนําวัสดุ
อุปกรณที่มีอู ในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนในการผลิตสินคาสหกรณรูปนี้แบงออกเปน
- สหกรณผลิตภัณฑไม
- สหกรณหัตถกรรมอื่น ๆ
1.2 สหกรณการเดินรถ ตั้งขึ้นในหมูผูประกอบอาชีพการเดินรถ เพื่อใหมีรายไดพอเลี้ยง
ครอบครัว และสามารถยึดเปนอาชีพหลักได นอกจากนี้ยังเปนการจัดระเบียบการเดินรถใหเปนไปตาม
พ.ร.บ. การขนสงทางบก และ พ.ร.บ. รถยนต ซึ่งสหกรณรูปนี้แบงออกเปน
- สหกรณรถยนตโดยสาร
- สหกรณรถยนตแท็กซี่
- สหกรณรถยนตสามลอ
- สหกรณรถยนตสี่ลอเล็ก
1. 3 สหกรณเ คหสถานและบริการชุมชน ตั้ งขึ้ นตามความตองการของประชาชนผู มี
ความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัย เพื่อใหทุกคนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และอยูรวมกันเปนชุมชน
อยางมีความสุข สหกรณรูปนี้แบงออกเปน
- สหกรณเคหสถาน
- สหกรณบริการชุมชน
1.4 สหกรณ ส าธารณู ป โภค ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นในเรื่ อ ง
สาธารณูปโภคของประชาชน ที่อาศัยอยูรวมกันในเขตชุมชนเดียวกัน หรือใกลเคียงกันแบงออกเปน
- สหกรณบริการไฟฟาพลังน้ํา
- สหกรณบริการน้ําบาดาล
- สหกรณบริการน้ําประปา
1.5 สหกรณบริการรูปอื่น ๆ เปนสหกรณบริการในรูปอื่นที่ธุรกิจไมอาจจัดเขาในอีก 4
รูปแบบขางตน
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2. วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณบริการ
สหกรณบริการมีหลายรูปแบบใหพิจารณา จึงขอสรุปวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ ดังนี้
2.1 ประกอบธุรกิจดานการบริการ ที่ระบุไวตามรูปแบบของสหกรณ
2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนมา
บริการแกสมาชิกในราคายุติธรรม
2.3 รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อสงเสริมการออมทรัพย
2.4 ใหเงินกูในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ หรือจําเปนแกสมาชิก
2.5 รวบรวมผลิตภัณฑจากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจําหนายให
2.6 ชวยเหลือสมาชิกดานกฎหมาย คดีความตาง ๆ
2.7 สงเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว
2.8 สงเสริมการชวยตนเองและรวมมือกันชวยเหลื่อซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
2.9 ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกเพื่อใหมีความรูทางสหกรณ และความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
2.10 รวมมือกับสหกรณอื่นๆ และหนวยงานตางๆ เพื่อกิจการความกาวหนาของสหกรณ
3. วิธีการดําเนินงาน
สหกรณบริหารดําเนินงานโดยสมาชิก กลาวคือ เมื่อไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการขึ้นแลว
สมาชิ กจะเลื อ กตั้ งตั ว แทนจากที่ ป ระชุ มใหญ ใหเขามาบริห ารงานในสหกรณ ตัว แทนสมาชิกนี้เรีย กว า
“คณะกรรมการดําเนินการ” ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 14 คน คณะกรรมการดําเนินการ จะทํา
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณและตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและมติของที่
ประชุมใหญตลอดจนในทางอันสมควรเพื่อใหเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิก
ทั้งนี้เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดําเนินการ
ควรจั ด จ า งผู จั ด การที่ มี ค วามรู ความสามารถในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มาเป น ผู จั ด การ
นอกจากนี้ ผูจัดการอาจจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ
ชวยเหลือกิจการสหกรณในดานตาง ๆ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเปน
สําคัญ
4. ทุนดําเนินงานของสหกรณ
ในการจั ดตั้ งสหกรณ บ ริ การซึ่ งมีห ลายรูป แบบใหพิจ ารณาจะตองคํานึง ถึงธุร กิจ ของ
สหกรณ แ ต ล ะรู ป แบบด ว ย บางรู ป แบบต อ งมี เ งิ น ทุ น จํ า นวนมากในการประกอบธุ ร กิ จ เช น สหกรณ
เคหสถานเพื่อซื้อที่ดิน หรือลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยแกสมาชิก บางรูปแบบไมตองใชเงินทุนจํานวนมากใน
การประกอบธุร กิจ เชน สหกรณบริ การชุ มชน เพีย งแตส หกรณมีรายได เพียงพอเพื่อจายเปนคาบริการ
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สวนกลางเทานั้น สหกรณก็สามารถอยูรอดได สหกรณบริการจึงอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของสหกรณแตละรูปแบบ ดังนี้
4.1 ออกหุน สหกรณบริการทุกรูปแบบทุนดําเนินงานของสหกรณไดมาจากสมาชิกเปน
อันดับแรก คือ ไดจากการออกหุนใหสมาชิกแตละคนถือ สมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยคนละ 1
หุน หรือมากกวา 1 หุนก็ได ขึ้นอยูกับความตองการของสมาชิกแตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนทั้งหมด
4.2 เงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณสามารถกําหนดระเบียบฯ เพื่อรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพยและประจําจากสมาชิกไดโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
4.3 การกูยืมเงิน สหกรณบริการทุกรูปแบบหากมีเงินทุนจากการออกหุนใหแกสมาชิก
แตละคนถือแลว ยังไมเพียงพอในการดําเนินธุรกิจสหกรณก็อาจกูยืมเงินจากสหกรณอื่น หรือจากหนวยงาน
ราชการ หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอกมาเพื่อดําเนินธุรกิจหรือใชเปนทุนหมุนเวียนได
4.4 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ เงินทุนดังกลาวเปนเงินทุนที่สหกรณไดมาจากการ
จั ด สรรกํ าไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป ทุ น นี้ ส ะสมไว เพื่ อขยายกิจ การของสหกรณ ทุน สํารองเปน ของสหกรณโ ดย
สวนรวมสมาชิกจะนํามาแบงกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได ทุนนี้จะถอนไดก็แตเพื่อ
ชดเชยการขาดทุ นอั น อาจเกิ ดขึ้ น หรื อเพื่ อจัดสรรเขาบัญชีทุน สํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจ ดทะเบีย น
แบงแยกจากสหกรณเดิมเทานั้น
4.5 เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค เปนเงินทุนหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหหรือ
ยกให โดยอาจกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการใดการหนึ่ง แตถาไมกําหนดวัตถุประสงคไวใหเปนทุนสํารอง
ทั้งหมด
5. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
สมาชิกสหกรณเปนเจาของสหกรณ จึงมีหนาที่ที่จะตองใหความรวมมือ กับสหกรณของ
ตน เพื่อกอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกกิจการของสหกรณ ดังตอไปนี้
5.1 เขารวมประชุมใหญดวยตนเอง และแสดงความคิดเห็น เพื่อความเจริญรุงเรืองของ
สหกรณ
5.2 เลื อกตั้ งคณะกรรมการดํา เนิน การจากสมาชิ กทั้งมวลที่มีค วามรูค วามสามารถ
เพื่อใหบริหารงานสหกรณแทนตน
5.3 ถือหุนในสหกรณและฝากเงินเพื่อเพิ่มทุนใหแกสหกรณ
5.4 อุดหนุนสหกรณอยางสม่ําเสมอ
5.5 ควบคุมการดําเนินงานของสหกรณใหเปนไปตามนโยบาย
5.6 ศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณเพื่อชวย
ปรับปรุงสหกรณ
5.7 แนะนําชี้แจงใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับงานสหกรณ
5.8 รวมมือทุกทางเพื่อใหเกิดความเจริญแกสหกรณ
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6. ประโยชนที่สมาชิกไดรับจากสหกรณบริการ
6.1 ในรูปสหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน ชวยใหสมาชิกในกลุมอาชีพฝมือประเภท
ตาง ๆ สามารถทําการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน คุณภาพที่ดี โดยการประหยัดต นทุนการผลิ ต ดวยการ
รวมกันซื้อและรวมกันขายทําใหรายไดเพิ่มสูงขึ้น
6.2 ในรู ป สหกรณ บ ริ การ ช ว ยใหส มาชิกมีโ อกาสประกอบอาชีพการเดิน รถไดอยา ง
ถูกตองตามกฎหมาย มีรายได ที่แนนอนและสรางความเปนระเบียบในการเดินรถ
6.3 ในรูปสหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ชวยใหสมาชิกไดมีบานและที่ดินเปนของ
ตนเองในราคาประหยัด และอยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข
6.4 ในรูปสหกรณสาธารณูปโภค ชวยใหสมาชิกไดรับการบริการสาธารณูปโภคอยางถูก
ลักษณะตามความตองการของสมาชิกในราคาที่เหมาะสม
6.5 ในรู ป สหกรณ บ ริ การอื่น ๆ ชว ยใหส มาชิกสามารถดํารงชีพอยางประหยัดและ
ปลอดภัย มีรายไดเพิ่มขึ้นทําใหความเปนอยูดีขึ้นในที่สุด
6.6 เข า ประชุ ม ใหญ เพื่ อ แถลงข อ คิ ด เห็ น ของตน และมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง เป น
คณะกรรมการดําเนินการ
6.7 เมื่อสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป สมาชิกจะไดรับเงินปนผลตามหุนตามที่ที่ประชุม
ใหญพิจารณาจัดสรร แตไมเกินอัตราที่กฎกระทรวงกําหนดไว และเงินเฉลี่ยคืนตามสวนทีไดกระทําธุรกิจกับ
สหกรณ
2.1.3 สหกรณ: ตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา
การปรับตัวของสหกรณในชวงเวลากวา 100 ป จากศตวรรษที่ 19 มาจนถึงศตวรรษที่ 21
นั้น สหกรณยอมตองเผชิญหนากับปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได มีคนกลาววา ชวงเวลา
ที่ตกต่ําของสหกรณไดผานพนไปแลว ตอไปนี้สหกรณจะผงาดขึ้นมาเปนตัวแบบธุรกิจที่คนในสังคมยอมรับ
มากที่สุดและขยายตัวมากที่สุด อีกทั้งจะเปนแกนนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่ง
บทความนี้จะไดเชื่อมโยงใหทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. นวัตกรรมความคิดที่งดงามขามศตวรรษ
ในชวงเวลาศตวรรษที่ 19 ที่โ รเบิรต โอเวน ผู ซึ่งไดรับการขนานนามใหเปนบิ ดาแห ง
สหกรณโลกไดจุดประกายความคิดเรื่องสหกรณขึ้นมานั้น มีฐานคิดมาจากการที่เขาเชื่อวา “คนจะดีหรือเลว
ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม” และ “กําไรเปนเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา” ดังนั้น เขาจึงไดใช
ความพยายามกวา 50 ป ในชวงชีวิตของเขาในการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และแมวาความพยายามของเขาจะไมประสบความสําเร็จอยางที่ตั้งใจ แตกลุมผูนํารอชเดลที่ไดนําเอา
แนวคิดของเขาไปผสมผสานกับแนวคิดการจัดตั้งรานจําหนายสินคาของนายแพทย วิลเลี่ยม คิง ดวยการ
จัดทําเปนโครงการของรอชเดลหรือรูจักกันในนามของ “Law the first” โดยโครงการดังกลาวจะเริ่มตน
ดวยการจัดตั้งรานจําหนายสินคาจําเปนในการอุปโภคบริโภคกอน จากนั้นจึงจะดําเนินการจัดสรางที่อยู
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อาศัยใหแกสมาชิก จัดที่ดินทํากินการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และการจัดระบบการผลิต การแจกจาย
การบริโภคในรูปของนิคมสหกรณและหลังจากเห็นชอบในแผนการดังกลาว กลุมผูนํารอชเดลไดใชเวลาถึง 2
ป ในการสะสมทุน คนละ 2 เพ็นนีตอสัปดาห จึงไดเริ่มจัดตั้งและดําเนินการสหกรณแหงแรกของโลกขึ้นใน
นามของ สมาคมผูนําอันเที่ยงธรรมแหงเมืองรอชเดล ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2387 ซึ่งแนวปฏิบัติของ
สหกรณรอชเดลไดถูกนํามาใชเปนแนวทางของหลักสหกรณสากลจนถึงทุกวันนี้ โดยจะสังเกตไดวาแนว
ปฏิบัติตามหลักสหกรณสากล 7 ประการ ชี้ใหเห็นเอกลักษณของตัวแบบธุรกิจสหกรณที่มีคานิยมรวมใน
“การพึ่งพาและรวมมือกัน” เพื่อการนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ตามแบบอยางของผูริเริ่มสหกรณ
ตั้งแตแรกเริ่ม
2. พัฒนาการของสหกรณ
ทามกลางบรรยากาศของการกาวผานชวงเวลาในศตวรรษที่ 20 สูศตวรรษที่ 21 นั้น
สหกรณไดปรับตัวไปตามปจจัยสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งไดแผขยายไปในภาคสวนเศรษฐกิจ
ตางๆ มากขึ้น และกอเกิดเปนสหกรณประเภทตางๆหลากหลาย ไดแก สหกรณเครดิต สหกรณการเกษตร
สหกรณอเนกประสงคสหกรณอุตสาหกรรม สหกรณบริการ สหกรณประกันภัย สหกรณลูกผสม และอื่นๆ
การปรับเปลี่ยนของสหกรณเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการทั้งจากเหตุผลทางธุรกิจโดยการตัดสินใจจาก
ภายใน หรือ เกิดจากภายนอกที่มาจากกฎหมายและนโยบายรัฐ จากบทความของ ดารโล โมซากาและโร
เจอร สเฟยร จากสถาบัน EURICSE ไดกลาวถึงรูปแบบที่แตกตางกันของสหกรณในชวงเวลาปลายศตวรรษ
ที่ 20 วามี 4 รูปแบบไดแก
- รูปแบบขององคการความรวมมือ ที่มีคุณลักษณะขององคการที่ใหความสนใจเรื่อง
การมีสวนรวมของสมาชิก
- รูปแบบขององคการทางสังคม ที่มีคุณลักษณะขององคการที่เปดกวางและเนนไปที่
ความตองการของชุมชน
- รูปแบบผสมผสาน ที่มีคุณลักษณะขององคการที่ยังคงใหความสําคัญเรื่องการมีสวน
รวมของสมาชิกและเปดกวางใหบริการทางสังคมมากขึ้น
- รูปแบบสหกรณกึ่งรัฐ เปนองคการที่รัฐเขามากํากับดูแล
ปรากฏการณ ดังกล า วกอใหเกิดการเปลี่ย นแปลงในโครงสรางองคการ บทบาทการ
ดําเนินงานของสหกรณ ผลผลิตและบริการ โดยมีประเด็นขอสังเกตคือ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดทําให
จุดมุงหมายเดิมของสหกรณ เรื่อง “การรวมมือกัน” เปลี่ยนไป ดังนั้นในป พ.ศ. 2538 สัมพันธภาพระหวาง
ประเทศ (ICA) จึงไดออกแถลงการณวาดวย คํานิยาม คานิยม และหลักการสหกรณ เพื่อสรางความเขาใจที่
ตรงกันในเรื่องสหกรณสากลในชวงเวลาทศวรรษที่ 1 ของศตวรรษที่ 21 สหกรณในหลายประเทศและหลาย
ภูมภิ าคไดขยายบริการแกบุคคลภายนอกในกิจกรรมดานสังคมมากขึ้น เชน กรณีของสหกรณการเกษตรใน
ญี่ปุนที่ใหบริการดานสุขภาพแกคนในชุมชน ชุมนุมสหกรณระดับชาติของฟลิปปนสที่จัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กแก
สมาชิกและชุมชน
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โดยสรุปจะเห็นไดวารูปแบบใหมของสหกรณที่เกิดขึ้นเปนปรากฏการณของการปรับตัว
ของสหกรณในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่จะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและคนในชุมชน โดยในบาง
ประเทศมีเหตุปจจัยมาจากการลดลงของนโยบายสนับสนุนที่เคยเปนของภาครัฐ และบางประเทศสหกรณ
กลายเปน“ทางเลือก” ซึ่งคิดริเริ่มจากฐานรากในระดับชุมชนที่คนพยายามแกปญหาบนหลักการพึ่งพา
ตนเอง
3. งานทาทายสูการเปนตัวแบบธุรกิจที่สรางโลกไดดีกวา
สหกรณไดพิสูจนใหเห็นแลวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญในศตวรรษที่ 21 นั้น สหกรณ
สามารถกาวผานวิกฤตเศรษฐกิจไดดีกวาเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวจึงดูเหมือนวา
ประชาคมโลกจะหันมาใหความสนใจในสหกรณมากขึ้น หลังจากที่เงียบเหงาไปเปนเวลานาน
กลิลโล, 2012 ไดกลาววาในชวงเวลาที่ทุนนิยมเติบกลา นับตั้งแตทศวรรษที่ 1970 เปน
ตนมา ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของในเชิงนโยบายและนักวิจัย ไมใหความสําคัญกับสหกรณ ดังนั้นในบางประเทศที่
ไมมีกฎหมายสหกรณ สหกรณจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาแตไมไดใชชื่อสหกรณ นอกจากนั้นก็ไมมีการรายงานขอมูล
เกี่ยวกับบริบทการดําเนินงานของสหกรณแตอยางใด การใหการศึกษาอบรมในระหวางสหกรณก็มักใชวิธีการ
ของเอกชนมาใหการเรียนรูและฝกทักษะดานการจัดการ อยางไรก็ตามสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจก็ไดพิสูจน
ใหเห็นแลววา สหกรณเปนตัวแบบธุรกิจที่สื่อความยั่งยืนแกเศรษฐกิจและเปนสมาคมที่เที่ยงธรรมกวา
ขอสรุ ป ที่ นํ า ไปสู การสรางความเขาใจเกี่ย วกับ แคมเปญของปส ากลแหงการสหกรณ
“สหกรณตัวแบบแบบธุรกิจที่สรางโลกที่ดีกวา” ในที่ประชุม ICA ที่อติ าลี (2012) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปน
ของนโยบายรั ฐที่พึงมี ตอการสงเสริมองค กรที่ไมแสวงหากําไรและสหกรณ การปรับปรุงแกไขกฎหมาย
สหกรณ ที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ และกองทุ น ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สหกรณ ใ หม
นอกจากนั้นรัฐควรจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมโยง ระหวางขบวนการสหกรณในประเทศตางๆ
และภูมิภาคเพื่อการพัฒนาภาคสหกรณ อีกทั้งการกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของหลักและวิธีการ
สหกรณ โดยการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงผานกลไกการใหการศึกษาอบรมและหลักสูตรการเรียนการสอน
ในมหาวิ ทยาลั ย จึ งเป น สิ่ ง สํ าคั ญ ประสบการณ ข องสหกรณทั่ ว โลกชี้ ให เ ห็ น ว า แนวโน มที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
ความสําเร็จของสหกรณคือ การทํางานรวมกันในระบบกิจการ-ชุมนุมสหกรณ เครือขายความรวมมือเพื่อลด
ตนทุนคาใชจาย และการสรางความชํานาญการในธุรกิจ การใหการศึกษาอบรม การตลาด การใหบริการ ที่
สําคัญคือ สหกรณจะตองมีภาพลักษณที่เปนธรรมาภิบาล เปนที่คาดหวังของสมาชิก ชุมชน มีการสราง
เครือขายที่เขมแข็ง เพื่อการประหยัดตอขนาดของธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน สิ่งที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือการวิเคราะหใหเห็น การสรางผลกระทบที่แตกตางระหวางสหกรณกับธุรกิจเอกชน ซึ่ง
นักวิจัยตางๆ ตองเขามาชวยสนับสนุน การริเริ่มสรางระบบฐานขอมูลที่มีความเปนเอกภาพ ตองเริ่มโดย
สถาบันวิจัยและหนวยงานสถิติ โดยหาคําตอบใหไดวาตัวแบบสหกรณมีประโยชนเปรียบเทียบที่ดีกวาอยาง
เปนรูปธรรมเชนไร
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2.1.4 สถานการณของสหกรณบริการในประเทศไทย (จีระศักดิ์ อุสาหราย, 2554)
สหกรณ บ ริ ก ารจั ด เป น สหกรณ ป ระเภทหนึ่ ง ซึ่ ง ดํ า เนิ น งานในหลากหลายรู ป แบบตาม
วัตถุประสงคของการกอตั้ง เชน การเดินรถโดยสาร รถแท็กซี่ การขนสงสินคาและบริการ การเคหสถาน
และชุมชน จากขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 สหกรณบริการในประเทศไทย ที่ยังคงดําเนินธุรกิจอยูใน
ปจจุบันมีทั้งสิ้น 691 สหกรณ โดยสวนใหญดําเนินงานดานการให เงินกู การจัดหาสินคามาจําหนาย การ
รับฝากเงิน และการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร หากพิจารณาสถานการณปจจุบันของสหกรณบริการ
เพื่อสะทอนภาพหรือแสดงใหเห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพคลองและความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้ง
พิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจหรืออุปสรรคที่สหกรณบริการตองเผชิญในปจจุบันและอนาคตตอไป ซึ่งผลการ
วิเคราะหเปน ดังนี้
สหกรณบริการจํานวนทั้งสิ้น 691 แหงที่ดําเนินธุรกิจอยูในปจจุบันมีปริมาณธุรกิจโดยรวม
5,739ลานบาท เฉลี่ย 9.3 ลานบาทตอแหง (คาสูงสุด 1,427 ลานบาท ) สินทรัพยรวมโดยรวม 8,142 ลาน
บาท เฉลี่ย 11.8 ลานบาท ตอแหง (สูงสุด 1,828 ลานบาท) สวนใหญเปนสินทรัพยหมุนเวียนเฉลี่ย 4.4
ลานบาท (สูงสุด 347 ลานบาท) เมื่อพิจารณาในดานของทุนพบวา ทุนดําเนินงานโดยรวมเทากับ 8,142
ลานบาท เฉลี่ยเทากับ 11.8 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 1,828 ลานบาท) เฉพาะสวนที่เปนของสหกรณเองมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.4 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 631 ลานบาท ต่ําสุด -23.3 ลานบาท) ในจํานวนนี้เปนทุน
เรือนหุนชําระเต็มที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.4 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 438 ลานบาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 54.5
ของทุนสหกรณทั้งหมด ในสวนของแหลงเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.8 ลานบาทตอแหง
(สูงสุด 1,196 ลานบาท) โดยเปนหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ยเทากับ 4.3 ลานบาท ตอแหง (สูงสุด 1,200 ลาน
บาท) และมีกําไรสุทธิเฉลี่ยเทากับ 0.3 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 68 ลานบาท ต่ําสุด - 2.9 ลานบาท)
เมื่อวิเคราะหแนวโนมจากป 2549 – 2553 พบวา อัตราการเพิ่มขึ้นของแหลงเงินทุนภายใน
ซึ่งประกอบไปดวยเงินรับฝากจากสมาชิกและของทุนสหกรณเองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยมีคาเฉลี่ยของการ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.1 ในขณะที่แหลงเงินทุนภายนอก ซึ่งประกอบไปดวยเงินกูยืมและเครดิตการคา
รวมกับเงินรับฝากและหนี้สินอื่นมีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 41.9 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้น
ของแหลงเงินทุนภายใน เมื่อพิจารณาที่หนี้สินรวมของสหกรณบริการพบวาในระหวางป 2549 – 2553
หนี้ สิน รวมมี แนวโน มเพิ่มขึ้ น (เฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นรอยละ 48.3 ) โดยสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ สิ น
หมุนเวียนคิดเปนรอยละ 51.5 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจาก
สมาชิกและสหกรณอื่นๆ คิดเปนรอยละ 30.6 อยางไรก็ตามพบวากําไรสุทธิโดยเฉลี่ยของสหกรณบริการ
เทากับ 126.8 ลานบาท ตอป หรือ 0.2 ลานบาท ตอแหง เมื่อคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิโดย
เฉลี่ย 5 ป เทากับรอยละ 54 ซึ่งแสดงใหเห็นวาโดยสวนใหญแลวสหกรณบริการมีความสามารถในการสราง
รายไดและบริหารตนทุนไดคอนขางดีโดยพิจารณาจากอัตราการเพิ่มของตนทุนเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.5 ซึ่ง
นอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิเฉลี่ยมาก
จากขอมูลขางตนมีสิ่งที่นาสนใจบางประการคือ สินทรัพยหมุนเวียนเฉลี่ย( 4.4 ลานบาท) มี
จํานวนใกลเคียงกับหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย( 4.3 ลานบาท) มาก แสดงใหเห็นวารายไดที่เขามาสวนใหญจะ
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ถูกนําไปชําระหนี้ระยะสั้น เมื่อพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอทุนของสหกรณบริการพบวาคาเฉลี่ยยอนหลัง
5 ป ( 2549 – 2553 ) เทากับ 1.8 แสดงวาหนี้สินรวมคิดเปน 1.8 เทาของทุนรวม และจากอัตราลูกหนี้
ระยะสั้นที่ชําระไดตามกําหนดมีคาเฉลี่ยรอยละ 77.21 เมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ
แลวพบวาอยูในระดับพอใชเทานั้น ดังนั้นสหกรณบริการควรพิจารณาอยางรอบคอบถาจะมีการกอหนี้เพิ่ม
สิ่งที่สําคัญคือตองพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสหกรณเองเปนหลัก เพื่อใหสหกรณมีสภาพ
คลองทางการเงินอยูในระดับที่ปลอดภัย นอกจากนี้สหกรณบริการควรจะลดการพึ่งพาแหลงเงินทุนจาก
ภายนอกลงหันมาพึ่งแหลงเงินทุนจากภายในใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและลดความเสี่ยงใน
การดําเนินกิจการ
1. โอกาสและอุปสรรคของสหกรณบริการ
1.1 โอกาส
ป จ จุ บั น สหกรณ บ ริ ก ารมี ก ารดํ า เนิ น งานที่ ห ลากหลายรู ป แบบและค อ นข า ง
ครอบคลุมความต องการของผู บริ โภคภายในประเทศในระดับหนึ่ง เพีย งแตการดําเนิน ธุรกิจในระบบ
เศรษฐกิ จ เสรี ย อ มไม ส ามารถหลี ก เลี่ ย งการแข ง ขั น กั บ คู แ ข ง รายอื่ น ๆ ในตลาดได อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ
เปรียบเทียบระหวางสหกรณและบริษัทเอกชนทั่วไปจะพบวาโอกาสที่สหกรณบริการจะเติบโตตอไปใน
อนาคตนั้นยังคงมีอยูแตตองใชวิกฤติใหเปนโอกาสโดยปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
และพัฒนาตัวเองใหกาวไปขางหนาอยูเสมอ สิ่งที่สามารถทําไดทันทีคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก
ภายในเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการหรือระบบงานที่ลาสมัยจะตองถูกกําจัดให
หมดไปจากสหกรณ ในปจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณไดพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อใหสหกรณบริการนําไปใชงานโดยไมคิดมูลคา โปรแกรมดังกลาวจะชวยสรางระบบงานที่ไดมาตรฐาน
ตามหลักสากลใหกับสหกรณ สงผลใหขอมูลมีความโปรงใส ถูกตอง และทันตอเหตุการณผูบริหารสามารถ
นําไปใชป ระกอบการตัด สินใจที่มีประสิ ทธิภ าพและเหมาะสมกั บองคกรยิ่ งขึ้น สงผลใหส หกรณบริ การมี
ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ยังเปนโอกาสดีที่สหกรณบริการจะดําเนินงานในเชิงรุกดวยการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่ อใหผูบ ริโภคเห็นวาการเปนสมาชิกสหกรณบริ การนั้ นดีอยางไร เชน การเป น
สมาชิกสหกรณบริการจะไดรับสิทธิประโยชนในสวนลดราคาสินคาหรือบริการซึ่งจะชวยลดคาครองชีพและ
เพิ่ มเงิ นออมแก สมาชิ กไดเ ป น อย างดี เนื่องจากสมาชิกสามารถซื้อสิน คาและบริการหลายๆอยางจาก
สหกรณในราคาที่ถูกกวาทองตลาดโดยเฉพาะรานคอนวีเนียนสโตร เชน ราน 7 – 11 ราน Family Mart
เปนตน และเมื่อครบรอบปสมาชิกจะไดรับปนผลกลับคืน ในขณะที่การซื้อสินคาและบริการจากรานคา
ดังกลาวจะไมไดรับปนผลกลับคืนแตอยางใด ไมเพียงเทานั้นหากสมาชิกมีความประสงคจะกูเงินจากสหกรณ
ไปซื้อรถโดยสารหรือรถแท็กซี่เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ หรือกูในวัตถุประสงคอื่นๆ เชน การศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น ปรับปรุง ซอมแซมที่อยูอาศัยก็สามารถทําไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาสถาบันการเงิน
อื่นๆ ที่สําคัญยังต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบอีกดวย เมื่อถึงสิ้นปสมาชิกจะไดปนผลเงินเฉลี่ยคืน
15

ตามสวนธุรกิ จที่สมาชิกทํากับสหกรณ จึงนับไดวาสหกรณบริการมีสวนสําคัญในการขยายโอกาส เพิ่ ม
รายไดของสมาชิกอยางมีนัยสําคัญสงผลใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
1.2 อุปสรรคหรือขอจํากัด
สหกรณบริการมีคูแขงขันที่สําคัญในตลาดคือบริษัทเอกชนหรือองคกรที่ประกอบ
ธุรกิจในลักษณะเดียวกันและมีความไดเปรียบหลายดานโดยเฉพาะวงการคาปลีกซึ่งปจจุบันมีการแขงขันสูง
มาก ผูประกอบการธุรกิจรายใหญลวนแตมีความพรอมในทุกดานทั้งในดานเงินทุน ความรู ความสามารถ
ของผูบริหาร และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ สิ่งเหลานี้มีอยูระดับหนึ่งในสหกรณบริการแตยังไมเพียง
พอที่จะแขงขันกับบริษัทเอกชนไดอยางทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน นอกจากนี้ดวยจํานวนสาขาของรานคา
ปลีกขนาดใหญ เชน Big C , Lotus ซึ่งมีสาขาจํานวนมากทําใหมีอํานาจในการตอรองราคาสินคาจากผูผลิต
( Supplier) ไดดีกวาจึงขายสินคาและบริการหลายๆ อยางไดในราคาต่ํากวาและดึงดูดความสนใจจาก
ผูบริโภคไดมากกวาสหกรณบริการ
นอกจากสหกรณบริการที่จัดหาสินคามาจําหนายแกสมาชิกจะตองเผชิญกับการ
แขงขันสูงแลวสหกรณบริการที่ประกอบการรถโดยสารหรือรถแท็กซี่และสหกรณเคหสถานก็อยูในภาวะที่
เผชิญความทาทายอยางสูงเชนเดียวกัน โดยสหกรณบริการที่ประกอบการรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ตองเผชิญ
กับปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตลอดเวลา ถึงแมจะมีการเปลี่ยนมาใชพลังงานทางเลือกประเภทกาซ
แลวก็ตามเนื่องจากจํานวนสถานีบริการกาซยังมีไมเพียงพอกับความตองการ ในขณะที่สหกรณเคหสถาน
และชุมชนตองแขงขันกับธุรกิจเอกชนหรือสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อในโครงการอสังหาริมทรัพยที่ใหอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละศูนยในสองป จากวงเงินทั้งสิ้น 25,000 ลานบาท ตามนโยบายของรัฐบาล
2.2 สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา สหกรณบริการ ส.ส.ท. ไดจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวัน ที่ 7 มิถุน ายน 2554 ทะเบี ยนเลขที่ 1020000625545 ประเภทของสหกรณบริการ จํานวน
สมาชิกแรกตั้ง 66 คน ทุนดําเนินงานแรกเริ่ม 262,990 บาท คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 1 สหกรณ
บริ ก ารสื่ อ สาธารณะ จํ า กั ด ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ของสหกรณ ร ะหว า งป 2555-2559 มี
รายละเอียดดังนี้
2.2.1 วิสัยทัศน
“เปนองคกรที่มุงสรางคุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีแกประชาคม ส.ส.ท.”
2.2.2 พันธกิจ
1) สงเสริมการออมและการใหเงินกู ตามความจําเปนแกสมาชิก
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรมาภิบาล
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3) การดําเนินการและใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกและชุมชนในดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
4) การสงเสริมบรรยากาศของสังคมเรียนรูแกประชาคม Thai PBS เพื่อนําไปสูการยกระดับ
ดุลยภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
2.2.3 วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ ไดแก
1) จัดหาหรือจัดสรางที่พักอาศัยขายใหสมาชิก หรือใหสมาชิกเชา
2) จัดหาบริการหรือใหบริการสาธารณะตางๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก
3) จัดใหมีรานคาชุมชน เพื่อใหสมาชิกไดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ในราคายุติธรรม
4) บริการจัดหางานดานบริการ เพื่อสงเสริมรายไดแกสมาชิกและครอบครัว
5) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพ
6) จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการผลิต รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและ
สิ่งของอยางอื่นที่สมาชิกมีความตองการมาจาหนายแกสมาชิก
7) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
8) รวมมือกับสหกรณอื่น ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย องคกรชุมชน
ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐ เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
9) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
2.3 ตัวแบบสหกรณที่นาสนใจ
2.3.1 สหกรณบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
รูปแบบ : จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทบริการตามพระราชบัญญัติสหกรณ
วัตถุประสงค : สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิกและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ
กลุมเปาหมาย : นักศึกษา/สมาชิกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและประชาชน
ทั่วไป
บริการ/การใหบริการ :
1. การให บ ริ ก ารหอพั ก นั ก ศึ ก ษาในกากั บ ทุ ก
วิทยาเขตและเขตการศึกษา รวม 7 โครงการ
2. สถานี บ ริ ก ารน า มั น สหกรณ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร จากัด
3. บริ ก ารจาหน า ยสิ น ค า ที่ ร ะลึ ก ภายใต ต รา
17

สัญลักษณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริการจาหนายเครื่องหมายนักศึกษา
4. บริการรับสง สนามบิน และรถเชาเหมาคัน
5. บริการรับจัดดอกไม
6. บริการรับสั่งทําปายไวนิล
2.3.2 โครงการราน Farmer shop
รูปแบบ : ตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่นาเอาแนวคิดการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณา
การมาใชในการสรางทางเลือกแกผูผลิตและผูบริโภค
วัตถุประสงค : เปนรูปแบบของรานคาปลีก ที่เปนศูนยรวมและจาหนายสินคาเกษตรแปร
รูปที่มีคุณภาพที่ผานกระบวนการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพและการสรางสรรค ระบบการบริหารจัดการ
รานสรรพาหารขนาดเล็กที่ผูผลิตและผูบริโภคจะมาเปน
เจ า ของร ว มกั น โดยคาดหวั ง ว า ระบบร า นค า ปลี ก เชิ ง
สรางสรรคของ Farmer Shop จะชวยลดดีกรี ความ
เสียเปรียบดุลการคาสินคาเกษตรแปรรูปจากตางประเทศ
ดว ยการรณรงค ใ หค นไทยที่ รั ก ประเทศไทย มาช ว ยกั น
อุดหนุนสินคาไทยที่มีคุณภาพพรอมกับการยกระดับการพัฒนาสินคาเกษตร ซึ่งในที่สุดเกษตรกรไทยคงจะมี
ชีวิตที่ดีขึ้น
กลุมเปาหมาย : กลุมเกษตรกร ผูประกอบการ OTOP SMEs ผูผลิต ผูบริโภค
บริ การ/การให บริ การ : เป น ตัว แบบธุร กิจ เชิงสร างสรรคในทิศ ทางของการบู ร ณาการ
โซอุปทานเพื่อนาสินคาเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ ที่มี คุณสมบัติตามเงื่อนไขและสนใจ
เขารวมโครงการ เปนการตอยอดการนาทุนความรู ทุนสังคม และทุนทรัพยากรใตชุดโครงการวิจัยและ
ขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสรางสรรคตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ และไดชองทางการตลาดใหมสําหรับสิ นคาเกษตรของสถาบันเกษตรและ
เกษตรกรรายยอย ซึ่งจะชวยลดปญหา/ขอจากัดในการเขาถึงตลาดผลลัพธในรูปของ "ระบบธุรกิจรานคา
ปลีก" สามารถขยายผลไปใชประโยชนสําหรับผูประกอบการรายยอยในชุมชนสหกรณ และผูสนใจ เพื่อ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในการแกปญหาความยากจนในอนาคต ภายใตกระบวนการการ
ทางานในทิศทางของการจัดการโซอุปทานไปสูโซคุณคานั้นเปนการเปดเวทีใหนักธุรกิจ/ผูประกอบการ/
สถาบันเกษตรกร ที่ใหความสาคัญกับเรื่องระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม มารวมพลังสรางสรรคธุรกิจ
ใหมในสังคมการสรางดุลยภาพแกระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพึ่งพาการสงออก และการนําเขา
การสานตอนโยบายการสรางความเขมแข็งแกภาคการเกษตรไทยภายใตยุคการคาเสรี
สโลแกน : ไมไดหวังกําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจํา
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2.3.3 สหกรณบริการผูปฏิบัติงาน ทศท. จากัด
รูปแบบ : จดทะเบียนเปนสหกรณบริการตามพระราชบัญญัติสหกรณ
วัตถุประสงค :
1. ประกอบธุรกิจธุรกิจบริการและการผลิตที่ระบุไวตามรูปแบบสหกรณ
2. จัดหาวัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งสิ่งของอยางอื่นที่สมาชิกมีความตองการมาจาหนาย
แกสมาชิก
3. รวบรวมผลิตภัณฑจากสมาชิกเพื่อจัดการขายหรือเพื่อขาย
4. สงเสริมการชวยตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
5. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น
6. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
7. ใหเงินกูแกสมาชิก
8. ใหสหกรณอื่นกูเงิน
9. ใหสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวตามสมควร
10. กระทํ า การต า งๆตามที่อ นุญ าตไว ในกฎหมายวา ดว ยสหกรณ เพื่ อใหเ ปน ไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาวขางตน
กลุมเปาหมาย : พนักงานและลูกจางของบริษัท ทีโอที จากัด มหาชน
บริการ/การใหบริการ : จัดหาแรงงานสนับสนุนบริษัท ทีโอที จากัด มหาชน
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บทที่ 3
ผลการดําเนินการวิจัย
เนื้อหาสาระในบทนี้จะกลาวถึงผลการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวย
การจั ด กิ จ กรรมสร า งสรรค ที่ มุ ง เน น ไปที่ ก ารสร า งความเข า ใจในเรื่ อ งสหกรณ ควบคู กั บ การสร า ง
ภาพลักษณของสหกรณ การสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ ส.ส.ท. และการ
สรางสรรคธุรกิจบริการและสวัสดิการของสหกรณ ส.ส.ท. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนเกี่ยวของ ไดดําเนินการ 11 ครั้ง
มีรายละเอียดดังนี้
 การประชุมหารือระหวางทีมวิจัย และรองผูอํานวยการ
ส.ส.ท. เพื่อรับทราบกรอบแนวทางในการวิจัยของทีมวิจัย
และรับฟงกรอบแนวทางเชิงนโยบาย ส.ส.ท.
วันที่ 8 ก.พ. 2556
หองประชุม ส.ส.ท.

วันที่ 16 ก.ค. 2556
หองประชุมชั้น 301 อาคาร A

 การประชุมสนทนากลุมเปาหมายระหวางคณะกรรมการ
ดําเนินการ และนักวิจัยเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมสรางสรรค
และบริ ก ารของสหกรณ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในแผนงาน
กิจกรรมสรางสรรค 3 กลุมกิจกรรม ได แก 1.การจัดเวที
แลกเปลี่ ยนเรียนรูกับประชาคม ส.ส.ท. เพื่ อชี้แจงทําความ
เข าใจเรื่องสหกรณ และกระตุ นใหเขามาเปนสมาชิกและมี
สวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคของสหกรณ 2.ตลาดนัดสีเขียว

3. โครงการของขวัญปใหม และ4. โครงการแบงปนความรู (Cooperative Learning) ขอสรุปการสํารวจ
ความคิดเห็นประชาคมในการจัดโครงการรานอาหารสุขภาพและติดตาม
 การประชุ ม หารื อ ร ว มกั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
สหกรณ โครงการสํ า รวจข อ มู ล สมาชิ ก และการวางตั ว
บุคลากรในการประสานและติดตามงานตามแผนการวิจัย

วันที่ 30 ก.ค. 2556
หองประชุมทางเชื่อม อาคาร A
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 การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช ก ระบวนการ
Cooperative learning ระหวางนักวิจัยและประชาคม
ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จากสํานักบริหาร
และสํานักตรวจสอบภายใน จํานวน 11 คน เพื่อสรางความ
เขาใจเรื่องสหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ
ประชาคม ครั้งที่ 1 ประเด็นขอสรุปการพูดคุยในเวทีตองการ
วันที่ 16 ส.ค. 2556
ให ส หกรณ มี บ ริ ก ารซ อ มเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า โดยเชิ ญ ชวน
หองประชุม 401 อาคาร A
พนักงานที่มีความรูความสามารถในการซอมเครื่องใชไฟฟา
เปนการชวยสรางรายไดใหกับพนักงานใหคณะกรรมการมีการสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ เชน “ซื้อมาก ปน
ผลมาก” หรือจัดเวทีพูดคุยรับฟงความ อยากใหมีการประชาสัมพันธงบรายได เงินของสหกรณ เพื่อสราง
ความเชื่อมันใหกับสมาชิก อยากใหราคาถูกวาโชหวยสัก 50 สตางค จะเกิดความรูสึกดี สินคาพวกสบูยาสี
ฟน ผงซักฟอก แมบานตองซื้อประจํา เราเอารถมาจอดที่ออฟฟศเราก็ซื้อของที่สหกรณกลับบานไดเลย
สหกรณควรมีระเบียบในการคัดสินคาเขาราน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการคัดสินคาควรมีการจัด
ตลาดนัดทุกสัปดาหเพื่อรณรงคใหประชาคมมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ อยากใหสหกรณ
มีการจัดสวัสดิการเรื่องที่อยูอาศัย สินคาในรานสหกรณบางครั้งก็ขาดไมมี อยากใหมีตลอด ถาไมมีจะเกิด
ความรูสึกไมอยากเขาอีก ขาดความไววางใจ

วันที่ 19 ส.ค. 2556
หองประชุมชั้น 4 อาคารสํานักงานใหม

วันที่ 21 ส.ค. 2556
หองประชุม 401 อาคาร A

 การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช ก ระบวนการ
Cooperative learning ระหวางนักวิจัยและประชาคม
ส.ส.ท. คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ครั้ ง ที่ 2 มี
ผูเขารวมประชุม 11คน เพื่อสรางความเขาใจเรื่อง สหกรณ
และความตองการใชบริการสหกรณของประชาคมจากสํานัก
อํานวยการ โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการ
สรางความเชื่อมั่นในระบบสหกรณที่เปนอยูในปจจุบันซึ่งเปน
หนาที่ของสมาชิกตองเขามาสอดสองดูแลในฐานะเจาของ
 การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช ก ระบวนการ
Cooperative learning ระหวางนักวิจัยและประชาคม
ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เพื่อสรางความ
เขาใจเรื่องสหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ
ประชาคม ครั้งที่ 3 มีผูเขาร วม จํานวน 5 คน โดยมีประเด็น
การพู ดคุ ยในเวที อยากให สหกรณกับร านคาชุมชนอยู ในหอง
เดียวกันหรือพื้นที่ติดตอกันและอยากใหชวยกันประชาสัมพันธ
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และเชิญชวนใหกับสมาชิกและเครือขายเขามาใชบริการสหกรณมากขึ้นใชการจัดกิจกรรมเพื่อสรางการมี
สวนรวมของสมาชิกเชน การจัดตลาดนัดผักผลไม โครงการของขวัญปใหม
 การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช
กระบวนการ Cooperative learning ระหวาง
นั ก วิ จั ย และประชาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการ
ดําเนิน การสหกรณ เพื่อ สรางความเขาใจเรื่อ ง
สหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ
ประชาคม ครั้งที่ 4 มีผูเขารวมสํานักวิศวกรรม/
สํานักมัลติมีเดีย/สํานักคลัง/สํานักกฎหมาย

วันที่ 28 ส.ค. 2556
หองประชุม 401 อาคาร A

จํานวน 13 คน โดยมีประเด็นขอเสนอแนะคืออยากใหสหกรณมีบริการใหกับสมาชิกเชน รถรับสงพนักงาน
ราคาถูกบริการลางรถ ใหสหกรณเปนผูดูแลลิขสิทธิ์ของ ส.ส.ท.อยากใหสหกรณมีการสํารวจความตองการ
ของผู ซื้ อ สิน ค า ควรมี ความหลากหลาย และควรเป น สิ น ค าที่ ใช ในชี วิต ประจํ าวั น ในอนาคตควรมี การ
ใหบริการกับคนภายนอกดวย
 การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช
กระบวนการ Cooperative learning ระหวาง
นั ก วิ จั ย และประชาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการ
ดําเนิน การสหกรณ เพื่อ สรางความเขาใจเรื่อ ง
สหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ
ประชาคม ครั้งที่ 5 มีผูเขารว มจํานวน 13 คน
วันที่ 18 ก.ย. 2556
จากสํานักเครือขาย/สํานักรับฟงฯ/สํานักพัฒนา
หองBriefing Room ชั้น 1 อาคาร A Thai PBS
ทุนฯ/สํานักทรัพยากรมนุษย/สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ/สํานักโทรทัศน และวิทยุ มีประเด็นการพูดคุยในเวทีโครงการจัดทําน้ําดื่ม Thai PBS เพื่อ
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับสหกรณและ ส.ส.ท. การจัด Marketing Promotion ของรานสหกรณโครงการ
ศุกรหรรษา เพื่อรณรงคใหประชาคมเขามามีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาผลการ
สํารวจขอมูลสมาชิกการเตรียมความพรอมในการ
จัดโครงการตลาดนัดสีเขียว วันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 ซึ่ งที่ ประชุมมีมติใชสโลแกน คื อ
“สิ น ค า จากผู ผ ลิ ต ใกล ชิ ด ผู บ ริ โ ภค”โดยมี บู ท
จําหนายสิน คา จํานวน 5 บูท ได แก บูทที่ 1
Farmer shop จําหนายขาว และน้ํานมขาวโพด

วันที่ 27 พ.ย.2556
หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D

บูทที่ 2 วิสาหกิจชุมชนจําหนายไขเปด กระเทียมไทย ผักพื้นบาน บูทที่ 3 กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย
จากวังน้ําเขียว บูทที่ 4 สมโออินทรียของบริษัทไทยทวี บูทที่ 5 บริษัท บีเอสซีเอ็ม จําหนายผลิตภัณฑขาว
เพื่อสุขภาพโดยกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 27-29 พ.ย. 2556
กิจกรรมชวงเดือน ธันวาคม 55 – กุมภาพันธ 56 ไมไดดําเนินการตามแผน ที่กําหนดไว เนื่องจาก
เหตุ ก ารณ ไ ม ส งบในบ า นเมื อ ง และเพื่ อ ให เ ป น ประโยชน กั บ ส.ส.ท. ที ม วิ จั ย จึ ง ประสานงานผ า น
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. เพื่อขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน เพื่อสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการวิจัย
 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
สื่อสาธารณะ จํากัด กับทีมวิจัย โดยมีประเด็น
สํ า คั ญ ในการหารื อ คื อ การดํ า เนิ น การจั ด
โครงการผักปลอดภัย โดยความรวมมือระหวาง
สหกรณ บริการสื่อสาธารณะ จํากั ด กับ สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ในการจัดหาผักปลอดภัยมา
จําหนายใหกับสมาชิกและประชาคมไทยพีบีเอส

วันที่ 20 ก.พ. 2557
ศูนยสารสนเทศ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณบริการสื่อ
สาธ ารณะ จํ า กั ด ระหว า งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ บ ริ ก ารฯกั บ ที ม วิ จั ย ในการ
ประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด ท บทวนกรอบทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ป
2558-2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด โดย
วันที่ 7 มี.ค. พ.ศ. 2557
มีขอสรุปรูปแบบการดําเนินงานสหกรณภายใต
ณ หองการเดนวิว โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด
แผนยุทธศาสตรของสหกรณ มีแผนงานการ
ปรับปรุงและการคัดสรรสินคาอาหารเพื่อสุขภาพจากชุมชนมาจําหนาย,โครงการใหบริการเคาเตอรเซอรวิส,
โครงการยกระดับฟูดเรสเตอรรองและโครงการตลาดสุขใจสัญจรที่ ส.ส.ท.เปนประจําทุกเดือน
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3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ
การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ ส.ส.ท. มุงเนนไปที่กระบวนการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย (รูปที่ 3.1) โดยสมาชิกเปนฝายควบคุม คณะกรรมการ
ดําเนินการเปนฝายอํานวยการ และพนักงานสหกรณเปนฝายจัดการ และยึดมั่นในหลักการสหกรณสากล 7
ประการ (ขอ 2.1.1 บทที่ 2)

รูปที่ 3.1 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย
การใหการสนับสนุน ประกอบดวยการดําเนินการที่สําคัญ ๆ ไดแก
3.2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท.
เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ ในชวงเวลาตาง ๆ ที่ทีมวิจัยจะเขามาชวยใหคําแนะนําและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 แผนปฏิบัติการภายใตชวงเวลาการวิจัย
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก และการ
พึ่งพารวมมือกัน
1.โครงการเวทีเสวนาสรางสรรคแบงปน
ความรูเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณ
ภ า ย ใ ต ค ว า ม รู ร ะ ห ว า ง ที ม วิ จั ย /
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
2.การจัดทําสื่อสรางสรรคเพื่อสราง
ความรูความเขาใจในสหกรณ
แผนงาน พัฒนาระบบบริการจัดการที่ดี
ของสหกรณบริการ ส.ส.ท. ตามกรอบ

วัตถุประสงค
• เปดโอกาสแกสมาชิกสหกรณ
และประชาคมเข า มามี ส ว น
รว มในกิจ กรรมสหกรณเ พื่ อ
เปนการปลุกจิตสํานึก/สราง
ความ รู ค ว ามเข าใจ เรื่ อ ง
สหกรณและเขามามีสวนรวม
ในสหกรณอยางเหมาะสม
• เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับ
สหกรณ
• เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจบริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร
• การสราง Trust
• การสรางสังคมเรียนรูส ู
คุณคา

• การสรางสังคมเรียนรูส ู
คุณคา
• การสราง Trust

แผนงาน/โครงการ
ทิศทางในแผนกลยุทธ

แผนงาน การสรางสรรคธุรกิจบริการ
และสวัสดิการของสหกรณ

วัตถุประสงค
ของของสหกรณ ใ ห เ ป น ไป
ตามกรอบทิ ศ ทางของแผน
กลยุทธเพื่อนําไปสูการสราง
สรรคบริการสนองความตอบ
สมาชิ ก และประชาคม และ
การเปนFriendly Society
กับ ส.ส.ท. ในการขับเคลื่อนสู
บรรยากาศสังคมคุณภาพและ
สังคมคุณธรรม
จัดกิจกรรมใหเกิดบรรยากาศ Friendly
Society
 โครงการอาหารสุขภาพ
 โครงการตลาดนัดสีเขียว
(กําลังอยูระหวางดําเนินการ)
 โครงการเยาวชนรักสหกรณ
รวมกับ ส.ส.ท.
 โครงการรานคาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร
• การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม
• การสรางสรรคบริการเพื่อ
สนองความตองการของ
สมาชิก
• การสรางสังคมเรียนรูส ู
คุณคา
• การสรางสรรคสังคมเรียนรู
สูคุณคา
• การสราง Trust
• การสรางสรรคบริการเพื่อ
สมาชิก-ประชาคม

3.2.2 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําจํานวน 8 ครั้ง
3.2.3 การสํารวจขอมูลสมาชิก เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับในการพัฒนาการใหบริการตอบสนอง
ความต องการของสมาชิ ก โดยใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 5 สว น ไดแก ขอมูล ทั่ว ไปของสมาชิก
สหกรณ สถานการณการใชบริการสหกรณ ความตองการใชบริการสหกรณในอนาคต ความคิดเห็นที่มีตอ
บริการสหกรณ ความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ และขอเสนอแนะสําหรับสหกรณ
การสํารวจขอมูลสมาชิกดําเนินการผานกลไกการจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมายและขยาย
ผลการกระจายแบบสอบถามและรวบรวมคืนผานตัวแทนหนวยงานยอยที่เขารวมเวที ซึ่งดําเนินการใน
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2556 ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 87 ชุด คิดเปนรอยละ 29 ของ
สมาชิกสหกรณกระจายตัวอยูในหนวยงานยอยของ ส.ส.ท. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากตารางที่ 3.2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 31-45 ป คิดเปน
รอยละ 58.6 รองลงมารอยละ 19 เปนสมาชิกที่มีอายุอยูในชวงอายุที่ต่ํากวา 30 ป ในขณะที่มีเพียงสวน
นอยเทานั้นรอยละ 2 ที่มีอายุมากกวา 56 ป ขึ้นไป
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ทางดานวุฒิการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญรอยละ 69 มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และรองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับ สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 17.2 ที่มีวุฒิการศึกษาที่ต่ํา
กวาปริญญาตรี มีอยูรอยละ 11.5 ของกลุมตัวอยางทั้งสิ้น
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพที่สมรสแลวถึงรอยละ 48.3 รองลงมาคือมีสถานภาพ
โสด รอยละ 47.1 ในขณะที่มีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่มีสถานภาพอยากันในครอบครัว
กลุมตัวอยางที่มี จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คนคิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือ
รอยละ 28.7 ที่อยูคนเดียวในครัวเรือน ในขณะที่รอยละ 13.8 มีสมาชิกในครอบครัวที่อยูดวยกันมากกกวา
2 คน
ตารางที่ 3.2 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (คน)

รอยละ

19
51
14
2
1
87

21.8
58.6
16.1
2.3
1.1
100

10
60
15
2
87

11.5
69.0
17.2
2.3
100

41
42
2
2
87

47.1
48.3
2.3
2.3
100

25
30
12
20
87

28.7
34.5
13.8
23.0
100

1. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31-45 ป
46-55 ป
56 ป ขึ้นไป
ไมระบุ
รวม
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ
รวม
3. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรสแลวหรืออยูดวยกัน
หยา
ไมระบุ
รวม
4. สมาชิกในครัวเรือน
1 คน
2 คน
มากกวา 2 คน
ไมระบุ
รวม
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จากตาราง 3.3 ชี้วา ผูตอบแบบสอบถาม เปนพนักงานอยูที่สํานักวิศวกรรม รอยละ
31.14 รองลงมาคือ รอยละ 17.2 เปนพนักงานอยูสํานักรายการ และเปนสมาชิกสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ ส.ส.ท. จํากัด ที่กระจายอยูในสังกัดอื่นๆ เชน สํานักบริหาร สํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ
สํานักโทรทัศน สํานักสื่อสาร เปนตน
ตารางที่ 3.3 หนวยงานตนสังกัดของกลุมตัวอยาง
สํานักตนสังกัด

จํานวน (คน)
27
15
10
8
7
3
3
2
2
1
9
87

สํานักวิศวกรรม
สํานักรายการ
สํานักมัลติมเี ดียและสารสนเทศ
สํานักอํานวยการ
สํานักบริหาร
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
สํานักโทรทัศนและวิทยุ
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักกฎหมาย
สํานักเครือขาย
ไมระบุ
รวม

รอยละ
31.14
17.2
11.4
9.3
8.2
3.3
3.4
2.3
2.3
1.1
10.3
100

2) สถานการณการใชบริการดานการออมและเงินกู
จากตาราง 3.4 กลุ มตัว อยางสว นใหญส ามารถสงเงิน เปน คาหุน ประจําทุกเดือนได
ระหวาง 100-500 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 25.3 ในขณะที่มีเพียงรอยละ 1 เทานั้น ที่สามารถสงเงินคา
หุนประจําทุกเดือน ไดมากกวา 1,500 บาทตอเดือน ขึ้นไป
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 69 ไมมีเงินฝากกับสหกรณ ในขณะที่มีเพียงสวนนอย
เทานั้นรอยละ 26.5 ที่มีเงินฝากกับสหกรณ
ตารางที่ 3.4 สถานการณการออมและเงินกู
สถานการณการใชบริการการออมและเงินกู
1.เงินที่สงเปนคาหุนประจําทุกเดือน
100-500 บาทตอเดือน
501-1,000 บาทตอเดือน
1,001-1,500 บาทตอเดือน
มากกวา 1,500 บาทตอเดือน ขึ้นไป
ไมระบุ
รวม
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จํานวน (คน)

รอยละ

22
0
4
1
60
87

25.3
0
4.6
1.1
69.0
100

สถานการณการใชบริการการออมและเงินกู
2.ทานมีเงินฝากกับสหกรณหรือไม
มี
ไมมี
ไมระบุ
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

23
60
4
87

26.5
69.0
4.5
100

3) ความตองการใชบริการสหกรณระหวางป พ.ศ.2557-2559
จากตาราง 3.5 ชี้วา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 52.8 ที่มีการสงเงินสะสมรายเดือน
เปนทุนเรือนหุน โดยมีเพียงรอยละ 2.3 ที่สามารถสงเปนรายป
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 31 มีความคาดหวังในการฝากเงินกับสหกรณเปน
ประเภทเงินฝากออมทรัพย ในขณะที่มีเพียงรอยละ 4.6 ที่มีความคาดหวังในการฝากเงินกับสหกรณเปน
ประเภทเงินฝากประจํา
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ18.4 มีแผนหรือความตองการที่จะใชบริการเงินกูฉุกเฉิน
อยูในระหวาง 10,000- 100,000 บาทตอป กลุมตัวอยาง รอยละ16.1มีแผนจะกูเงิน ประเภท เงินกูสามัญ
จํานวนเงินกูระหวาง10,000-1,000,000 บาท และกลุมตัวอยางรอยละ 17.3 คาดวาจะกูเงินประเภทเงินกู
พิเศษ อยูระหวาง100,000-1,000,000 บาท ที่ไมระบุ คิดเปนรอยละ 48.3
ตารางที่ 3.5 การสงเงินสะสมรายเดือนเปนทุนเรือนหุนของสมาชิก
ความตองการใชบริการสหกรณระหวางป พ.ศ.2557-2559
1.การสงเงินสะสมรายเดือนเปนทุนเรือนหุน
สงเปนรายเดือน
100-500 บาทตอเดือน
501-1,000 บาทตอเดือน
มากกวา 1,000 บาทตอเดือน
สงเปนรายป
จํานวน 1,000 บาทตอป
ไมระบุ
รวม
2.ความคาดหวังในการฝากเงินกับสหกรณ
เงินฝากออมทรัพย
1,000-10,000 บาทตอป
10,001-20,000 บาทตอป
20,001 บาทตอป ขึ้นไป
เงินฝากประจํา
10,000 บาทตอป
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จํานวน (คน)

รอยละ

46
24
16
6
2

52.8
27.6
18.4
6.9
2.3

39
87

44.8
100

27
16
7
4
4
3

31.0
18.4
8.2
4.6
4.6
3.4

ความตองการใชบริการสหกรณระหวางป พ.ศ.2557-2559
50,000 บาทตอป
ไมระบุ
รวม
3.แผนหรือความตองการที่จะใชบริการเงินกู ใน 3 ปขางหนา
เงินกูฉุกเฉิน
10,000-50,000 บาทตอป
50,001- 100,000 บาทตอป
100,001 บาทตอปขึ้นไป
เงินกูสามัญ
10,000-100,000 บาทตอป
100,001-1,000,000 บาทตอป
เงินกูพิเศษ (ซื้อบาน, ซื้อรถ)
100,000-500,000 บาทตอป
500,001-1,000,000 บาทตอป
มากกวา 1,000,000 บาทตอป
ไมระบุ
รวม

จํานวน (คน)
1
56
87

รอยละ
1.1
64.4
100

16
11
4
1
14
4
10
15
5
4
6
42
87

18.4
12.7
4.6
1.1
16.1
4.6
11.5
17.3
5.8
4.6
6.9
48.3
100

จากตาราง 3.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 52.9 อยากใหสหกรณมีสวัสดิการ
รานคา รองลงมารอยละ 51.7, 50.6, 49.4, 39.1, 36.8 และ 25.3 ที่อยากใหสหกรณบริการสื่อสาธารณะ
ส.ส.ท. จํากัด มีสวัสดิการบริการที่อยูอาศัย ทุนการศึกษาบุตร การประกันชีวิต รถรับสง อาหารเพื่อสุขภาพ
และอยากใหมีบริการลางรถ ตามลําดับ
ตารางที่ 3.6 ความตองการดานบริการ-สวัสดิการ
ความตองการดานบริการ-สวัสดิการ
(จากมากที่สุดไปนอยที่สุด)
รานคา
บริการดานที่อยูอาศัย
ทุนการศึกษาบุตร
การประกันชีวิต
รถรับสง
อาหารสุภาพ
บริการลางรถ

จํานวน
(คน)
46
45
44
43
34
32
22

29

รอยละ
52.9
51.7
50.6
49.4
39.1
36.8
25.3

4) ความคิดเห็นที่มีตอบริการ
ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอบริการสหกรณดังตารางที่ 3.7 ชี้ใหเห็นวา กลุม
ตัวอยาง มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ ดานตางๆ อยูในระดับปานกลาง ทั้งดาน ความเชื่อมั่นตอทีม
บริหาร คุณภาพการใหบริการ บริการเปนไปตามความคาดหวัง การตระหนัก เห็นความสําคัญของสหกรณ
การไดรับขอมูลขาวสาร การสนใจเขารวมกิจกรรม ความตองการใหมีกิจกรรมสานสัมพันธระหวางสหกรณ
กับสมาชิก การรับรูเกี่ยวกับบริการของสหกรณ การใหบริการสหกรณ ความสะดวกในการใชบริการ และ
ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่สหกรณ
ตารางที่ 3.7 ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอบริการสหกรณ
ประเด็นความคิดเห็น
1. ความเชื่อมั่นตอทีมบริหารของสหกรณ
2. คุณภาพการใหบริการของสหกรณ
3. บริการของสหกรณเปนไปตามที่ทานคาดหวัง
4. ความสําคัญของสหกรณที่มีตอชีวิตความเปนอยูของประชาคม ส.ส.ท.
5. การไดรับขอมูลขาวสารจากสหกรณเปนไปอยางสม่ําเสมอ
6. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมสหกรณทุกครั้งหากไมตดิ ภารกิจสําคัญ
7. ทานไมเคยไดรับขาวสารใดๆ จากสหกรณเลย
8. อยากใหมีกิจกรรมสานสัมพันธระหวางสหกรณกบั สมาชิกทุกเดือน
9. การรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับบริการตางๆ ของสหกรณเปนไปอยางสม่ําเสมอ
10. ความสุภาพ และอัธยาศัยในการใหบริการของเจาหนาที่
11. ความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ
12. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่สหกรณ

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5) ความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ
ผลการสํารวจความรูความเขาใจเรื่องสหกรณของกลุมตัวอยางในประเด็นตางๆที่ตอง
เรงทําความเขาใจ ไดแก ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิก ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสหกรณ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ทที่มี
ตอสหกรณและความเขาใจ ในบริบทของสหกรณในฐานะพึ่งพาตนเอง ที่สมาชิกตองมีสวนรวมทั้งในฐานะ
เจาของ การจัดการสหกรณ และใชบริการ (ตารางที่ 3.8)
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ตารางที่ 3.8 ผลสํารวจความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณ
ประเด็นความรูค วามเขาใจเรื่องสหกรณ

สัดสวนรอยละที่ตอบไมถูก

1. ความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ อํา นาจหนา ที่ข องคณะกรรมการดํ าเนิน การสหกรณ บริ การ
ส.ส.ท. ในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบาย ส.ส.ท.

60.5

2. ความรูความเข าใจในบทบาทหน าที่ของสมาชิกในการแกไขและกํา หนดข อบังคั บ
สหกรณ

57.5

3. ความคิดเห็นที่มีตอบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ในการติดตาม
ดูแลสหกรณบริการ ส.ส.ท. อยางใกลชิด

56.5

4. ความเขาใจในบริบทของสหกรณบริการ ส.ส.ท.ที่เปนองคกรพึ่งพาตนเองมิไดขึ้นอยูกับ
นโยบาย ส.ส.ท.

48.3

5. ความรับผิดชอบของสมาชิกในการเขารวมประชุมใหญ

17.2

6. ความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และสมาชิกในการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ

14.9

7. ความสําคัญของสมาชิกสหกรณในการเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบสหกรณ

13.8

8. ความเขาใจในตัวแบบธุรกิจสหกรณในดานการใหบริการเพื่อสนองความตองการแก
สหกรณภายใตขอบเขตของกฎหมายและขอบังคับ

11.5

9. ความตระหนักในความไววางใจและการใหความรวมมือของสมาชิกสหกรณที่มีตอการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ

11.5

10. ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกที่มีตอสหกรณในสวนที่เกี่ยวกับการ
รับทราบผลการดําเนินงาน กําหนดนโยบายสหกรณ และเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ

10.5

6) ขอเสนอแนะที่มีตอสหกรณ
ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่มีตอสหกรณมีรายละเอียดดังนี้
6.1 เกี่ยวกับการใหบริการเงินฝาก
- ควรใหความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ ตลอดจนสรางความเขาใจใน
การฝากเงินของสหกรณ
- ควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหมเพราะตอนนี้ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวา
สหกรณ
- ควรมีการชี้แจงการฝาก และกู เงินปนผลของสมาชิก
- ควรเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก
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- ควรเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากวามีเจาหนาที่สหกรณเพียง
คนเดียว ถาเจาหนาที่ไมมาปฏิบัติหนาที่ ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการธุรกรรมทางการเงินได
- ควรใหดอกเบี้ยสูงขึ้นเพื่อจูงใจใหพนักงานออมเงินกับสหกรณเพิ่มขึ้น
6.2 เกี่ยวกับการใหบริการเงินกู
- ตองมีความรัดกุมในการใหบริการเงินกู ตลอดจนใหความมั่นใจกับสมาชิก
เกี่ยวกับความมั่นคงของสหกรณ
- ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยใหเหมาะสม
- ควรมีระบบใหรัดกุมในการปลอยเงินกูใหมากกวานี้
- สมาชิกสามารถกูเงินไดมากกวา 1 อยาง เชน สามรถกูระยะยาวได แลวก็
สามารถกูฉุกเฉินไดดวย
- ดอกเบี้ยเงินกูควรถูกลง และยอดเงินกูควรใหมากกวาที่เปนอยู/จัดหาแหลงทุนมา
เสริม
6.3 การจัดสวัสดิการตางๆ
- มีรานคาชุมชน ตลาดนัดพนักงาน
- รานขนมไทย
- คารักษาพยาบาลในครอบครัวของสมาชิก
- อยากใหมีสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายมากกวานี้
- อยากใหมีโครงการฌาปนกิจสงเคราะห
6.4 บริการที่ทานตองการเพิ่มเติม
- เนอรสเซอรรี่ และสอนพิเศษ
- คายเยาวชนฤดูรอน
- สอนพิเศษภาษาแกพนักงาน
7) ขอเสนอแนะของสมาชิและประชาคมจากเวทีสนทนากลุมเปาหมาย
การจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมายเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม ส.ส.ท. มี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณใหแกสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. และเขามาเปนสมาชิก
และมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ ซึ่งไดมีการจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมายรวม 5 ครั้ง มีผูเขารวมเวที
จํานวนทั้งสิ้น 53 คน มีขอสรุปดังนี้
• ตอ งการให สหกรณมี บ ริ การซ อ มเครื่ องใช ไฟฟ า โดยเชิญ ชวนพนั ก งานที่ มีค วามรู
ความสามารถในการซอมเครื่องใชไฟฟา เปนการชวยสรางรายไดใหกับพนักงาน
• ใหคณะกรรมการมีการสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ เชน “ซื้อมาก ปนผลมาก” หรือ
จัดเวทีพูดคุยรับฟงความคิดเห็นในเรื่องการใหบริการของสหกรณ
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•

สหกรณควรมีระเบียบในการคัดสินคาเขาราน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการ

•

ควรมีการจัดตลาดนัดทุกสัปดาหเพื่อรณรงคใหประชาคมมีสวนรวมและสนับสนุน

คัดสินคา
กิจกรรมของสหกรณ
อยากใหสหกรณมีการจัดสวัสดิการเรื่องที่อยูอาศัย
• ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกตองเขา
มาสอดสองดูแลในฐานะเจาของ
• อยากใหสบ.สส.กับรานคาชุมชนอยูในหองเดียวกันหรือพื้นที่ติดตอกัน
• อยากให ช วยกัน ประชาสัม พั นธ และเชิ ญชวนใหกั บสมาชิ กและเครื อข ายเขา มาใช
บริการสหกรณมากขึ้น
• ใชการจัดกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมของสมาชิกเชน การจัดตลาดนัดผักผลไม
และโครงการของขวัญปใหม เปนตน
• อยากใหสหกรณมีบริการใหกับสมาชิก เชน รถรับสงพนักงานราคาถูก บริการลางรถ
เปนตน
• ใหสหกรณเปนผูดูแลลิขสิทธิ์ของ ส.ส.ท.
• อยากใหสหกรณมีการสํารวจความตองการของผูซื้อ สินคาควรมีความหลากหลาย
และควรเปนสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน
• ในอนาคตควรมีการใหบริการกับคนภายนอกดวย
• โครงการจัดทําน้ําดื่ม ThaiPBS เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสหกรณและส.ส.ท.
• การจัด Marketing Promotion ของรานสหกรณ
• โครงการศุกรหรรษา เพื่อรณรงคใหประชาคมเขามามีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม
สหกรณ
•

3.3 การสรางสรรคกิจกรรมดานบริการของสหกรณ ส.ส.ท.
การดําเนินการเปนไปภายใตการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินการ-ทีมวิจัย เพื่อสรางสรรค
บริการตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.3.1 โครงการรานอาหารสุขภาพ
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โครงการรานอาหารสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการอาหารสุขภาพ แกประชาคม
ส.ส.ท. ควบคูไปกับการสานตอนโยบาย Green Society ของ ส.ส.ท. โดยรณรงคใหใชภาชนะกระดาษ โดย
ทางสถาบั นวิชาการดานสหกรณไดประสานให ภาคีเครือขายผูประกอบการ Farmer shop เขามา
ดําเนินการเปนเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2556 ในฐานะเปนสวนหนึ่งของรานคา
ชุมชน ผลการดําเนินการมียอดขายเฉลี่ยวันละ 4,000 บาท ผลการประเมินความคิดเห็นผูซื้อจํานวน 100
ราย ในชวงเดือนกรกฎาคม อยูในระดับดี และตองการใหมบี ริการอาหารสุขภาพตลอดไป
3.3.2 โครงการจําหนายผักปลอดภัย

หลังจากที่คณะกรรมการดําเนินการ ส.ส.ท. ไดไปศึกษาดูงานที่ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม จึง
ไดประสานงานกับผูจัดการตลาดสุขใจ โครงการหลวงและภาคีพันธมิตรของ ส.ส.ท. เพื่อนําผักปลอดภัยสินคาชุมชนเพื่อสุขภาพมาจําหนายที่รานคาชุมชน
3.3.3 โครงการปรับปรุงรานคาชุมชน

คณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงรานคาชุมชน โดยการสนับสนุนดานวัสดุ
ชั้นวางจําหนายสินคาจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบรรยากาศและพัฒนา
บริการแกสมาชิกประชาคมในการจับจายใชสอยสินคาจําเปนในการครองชีพสินคาอุปโภค บริโภค ในราคา
ที่เปนธรรม
3.3.4 การสราง Trust
สหกรณไดจัดกิจกรรม เพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจ และกระตุนใหสมาชิกและประชาคม
ตระหนักเห็นความสําคัญในการใชสหกรณเปนเครื่องมือในการแกปญหาอาชีพและดําเนินชีวิต โดยที่สมาชิก
เขาใจ เขาถึงและมีสวนรวมในสหกรณ
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3.3.5 การศึกษาดูงาน กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันเสารที่ 8 มี นาคม คณะกรรมการดํ าเนินการสหกรณบ ริการ ส.ส.ท. และผู แทน
สมาชิกสหกรณไดไปศึกษาดูงานชมสวนออแกนิกส เรียนรูวิธีเกษตรอินทรีย และดูงานตลาดสุขใจ ซึ่งเปน
“ศูนยรวมสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัย สงความสุขใจจากเกษตรกรสูผูบริโภค” ซึ่งเปนโครงการ
ร ว มมื อ ร ว มใจกั น ของกลุ ม ภาคี ภ าคพั น ธมิ ต ร สวนสามพราน สถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปจจุบันมีเกษตรและสถาบันเกษตรกร
ที่เปนผูคาในตลาดสุขใจจํานวน 56 ราน มีรายไดหมุนเวียนประมาณเดือนละ 30,556 บาทตอราน
(จําหนาย 8 วัน/เดือน) จากการเก็บขอมูลตั้งแตเปดตลาดในป 2554 ถึงปจจุบันมียอดยอดลูกคาเที่ยวชม
ตลาดสุขใจตั้งแตเปดจํานวน 190,105 มีลูกคาเที่ยวชมตลาดสุขใจเฉลี่ยประมาณวันละ 900 คน ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. ไดประสานกับตลาดสุขใจ ในการจัดโครงการตลาดสุขใจ
สัญจรที่ ส.ส.ท. ทุกเดือน
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โรงปุยชีวภาพ

การแลกเปลี่ยนความรูกับวิทยากร

แปลงผักอินทรีย

วิทยากรบรรยายการทําน้ําหมักชีวภาพ

คณะกรรมการสัมภาษณเกษตรกรผูคาในตลาดสุขใจ

คัดสินคาเพือ่ มาจําหนายในรานคาชุมชน

36

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานสหกรณ์และข้อค้นพบจากการวิจัย
เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ผลการด าเนิน งานของสหกรณ์ ส.ส.ท. เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.
2556 และปี พ.ศ. 2555 ข้อ ค้ น พบจากการวิจัยในส่วนที่เ ป็น ข้อ จากัด /อุปสรรคในการด าเนิน งานของ
สหกรณ์ ส.ส.ท. และข้อ เสนอเชิ ง นโยบายที่ มีต่ อ คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ส.ส.ท. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ตั้งใหม่ โดยจดทะเบียน
เป็น สหกรณ์ ประเภทบริก าร เมื่อ วัน ที่ 7 มิถุน ายน 2554 ข้อ มูล จากรายงานกิจการสหกรณ์ บริก ารสื่อ
สาธารณะ จ ากัด ประจาปี 2556 ผ่านการรับ รองของผู้ส อบบัญ ชีส หกรณ์ มีร ายละเอี ยดที่ น่าสนใจ
โดยสังเขป ดังรูปที่ 4.1 โดยมีข้อสังเกตว่า อัตราการเพิ่มของสมาชิกเมื่อเทียบกับปีก่อ นคิด เป็น เพียงร้อ ยละ
5 ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการสารวจด้วยแบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายแล้ว พบว่ามี
เหตุปัจจัยทั้งที่มาจากทัศนคติที่มีต่อสหกรณ์ การขาดความรู้ความเข้าใจในสหกรณ์ และที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาคมที่มาจากลักษณะงานที่ไม่ได้ อ ยู่ ประจาในส านัก งาน เป็น ต้ น
ส่วนผลการดาเนินงานในด้านการส่งเสริมการออมประจาในรูปของทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก เงิน ให้กู้ บริก าร
ร้านค้าชุมชน ทุนสหกรณ์ และสิน ทรัพ ย์ มีอัต ราการเติ บโตจากปีก่อ นคิด เป็น ร้อ ยละ 94, 266, 219, 93,
102 และ 160 โดยมีกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 8 แสนบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อ นที่มีก าไรสุทธิ 3 แสนบาท
และมีการจัดสรรกาไรสุทธิแก่สมาชิกเป็นจานวนเงิน 148,915 บาท
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รูปที่ 4.1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ เป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

4.2 ข้อค้นพบจากงานวิจัย : ปัจจัยที่เป็นข้อจากัด และอุป สรรคในการขับ เคลื่อนการด าเนิน งานของ
สหกรณ์บริการ ส.ส.ท.
4.2.1 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นข้อจากัด/อุปสรรค
ในบริบทของตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ ย่อ มมีความแตกต่ างไปจากตั วแบบธุร กิจอื่ น ในระบบ
เศรษฐกิจเนื่อ งจากสหกรณ์ เ ป็น องค์ ก รธุร กิจฐานสัง คม ( Social Economy Enterprises )ซึ่ง ต้ อ งมีก าร
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ขับเคลื่อนการดาเนินการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคล 3 ฝ่าย สมาชิก คณะกรรมการด าเนิน การ และ
ฝ่ายจัดการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ประการแรก(Primary Goal)คือการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง จะ
พิจารณาจาก ผลประกอบการได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ รายได้จากการบริก าร กาไรสุทธิ ความพึงพอใจในการใช้
บริการจากสมาชิก เพื่อนาไปสู่การบรรลุเ ป้าหมายสุด ท้าย (Ultimate Goal) คือ การยกระดั บ ฐานะความ
เป็นอยู่แก่สมาชิกและชุมชนที่เป็นที่ตั้งของสหกรณ์ เพื่อจะชี้ให้เห็นข้อจากัดและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสหกรณ์บริการ ส.ส.ท.ในที่นี้จึงจะได้นาเอากรอบการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน3
มิติ ของสหกรณ์มาใช้ ซึ่งประกอบด้วย มิติ เรื่องความรู้ความเข้าใจในตัวแบบธุร กิจสหกรณ์ มิติ ด้ านความ
คาดหวังของประชาคม ส.ส.ท. มิติด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีตัวบ่งชี่ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ (รูปที่ 4.2)

. . .

รูปที่ 4.2 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น ข้อจากัด และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์
บริการ ส.ส.ท.
4.2.2. การประเมินปัจจัยส่งผลต่อความสาเร็จของสหกรณ์
การประเมินปัจจัยที่เป็นข้อ จากัด และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสหกรณ์
บริการ ส.ส.ท. ในที่นี้จะใช้วิธีที่ทีมผู้เชี่ยวชาญให้ค่าคะแนนกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการด าเนินงาน
ตามกรอบ 3 มิติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะชี้ให้เห็นข้อจากัดและอุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสหกรณ์ (ตารางที่ 4.1)
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ตารางที่ 4.1 การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสหกรณ์
1.มิติความคาดหวังของประชาคม ส.ส.ท.
1.1 ความคาดหวัง ของสมาชิกในการใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ -สังคม บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
2.มิติด้านการบริหารจัดการ
2.1 มีกรอบทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
2.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในฐานะเจ้าของ
2.3 การอุดหนุนบริการอย่างสม่าเสมอ
2.4 โครงสร้างการบริหารงาน-ระบบบริหารจัดการทีเหมาะสม
2.5 มีแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในช่วงเวลาต่ างๆ
2.6 มีบริการสนองความต้องการสมาชิก -ประชาคม
2.7 ผลการดาเนินงาน
3. มิติด้านความรู้ -ความเข้าใจในตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
3.1 ประชาคม
3.2 สมาชิกสหกรณ์
3.3 คณะกรรมการด าเนินการ
3.4 พนักงานสหกรณ์

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย















4.2.3 ปัจจัยที่เป็นข้อจากัดและอุปสรรคในการดาเนินงานสหกรณ์
จากข้อมูลในตารางที่ 4.1 ชี้ให้เห็นว่าข้อจากัดในการดาเนิน งานของสหกรณ์ บริก าร ส.ส.ท.
มี 6 ประการ ได้แก่
1) ความคาดหวังของประชาคมที่มีต่อการใช้สหกรณ์เป็นกลไกการแก้ปัญหาเศรษฐกิ จสัง คม
ยังอยู่ในระดับน้อย โดยพิจารณาได้จากข้อมูล ประชาคม ส.ส.ท.ที่ เข้ามาเป็น สมาชิก สหกรณ์ มีเ พียงสัด ส่วน
ร้อยละ 29.60 ของพนักงาน ส.ส.ท. เท่านั้น สาเหตุมาจากหลายเหตุ ผ ลได้ แก่ ยัง ไม่เ ห็น ความจาเป็น ยัง ไม่
เห็นความสาคัญในสหกรณ์ ภาพลักษณ์ของสหกรณ์จากสหกรณ์ที่มีปัญหา ทุจริตคอรัปชั่นทาให้เ กิด ความไม่
ไว้วางใจในสหกรณ์
2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก สหกรณ์ ในฐานะเจ้าของอยู่ในระดั บน้อ ยโดยพิจารณาจาก
ตัวเลขผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ การตอบแบบสอบถามจากการสารวจและการพูดคุยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
มีไม่ถึงกึ่ง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากไม่เข้าใจในบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกและข้อ จากัดเรื่องภารกิจงานในหน้ าที่
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3) การอุดหนุนบริการสหกรณ์ของสมาชิกยังไม่สม่าเสมอ โดยสังเกตจากข้อมูลการใช้บริก าร
ในปัจจุบันและความต้องการใช้บริการในอนาคตที่ส มาชิก ส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้ ใช้บริก ารเงิน ฝาก และร้านค้า
ชุมชน ซึ่งมีผลต่อปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และศักยภาพในการขยายบริการแก่สมาชิก
4) สหกรณ์ยังขาดผู้จัดการสหกรณ์ที่จะนาเข้ามาปฏิบัติงานเต็มเวลาเพื่อสานต่อ นโยบายของ
คณะกรรมการดาเนินการและการเพิ่มบริก ารแก่มวลสมาชิก ทั้ง นี้มีส าเหตุ มาจากการเป็น สหกรณ์ ตั้ ง ใหม่
ปริมาณธุรกิจยังไม่มากพอที่จะมีรายได้ ใ นการจัด จ้างผู้จัด การสหกรณ์ ปัจจุบัน คณะกรรมการด าเนิน การ
เสียสละเข้ามาทาหน้าที่แทน
5) ยังขาดการจัดทาแผนธุรกิจซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการจัดหาเงิน ทุน ขยายธุร กิจตามกรอบ
ทิศทางของแผนกลยุทธ์
6) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ได้แก่ พนักงาน ส.ส.ท. สมาชิกสหกรณ์ พนักงานยัง มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก สหกรณ์ ในระดั บน้อ ย ซึ่ง ถือ เป็น อุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน การบริการ ส.ส.ท. ตามที่คาดหวัง
4.3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์บริการ ส.ส.ท. เป็นกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสัง คม
และวัฒนธรรมของมวลสมาชิก และประชาคม ส.ส.ท. ตามวัต ถุประสงค์ในการจัด ตั้ ง สหกรณ์ อ ย่างเป็น
รูปธรรม จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อลดข้อจากัดและเพิ่มโอกาสแก่สหกรณ์บริการ ส.ส.ท. ดังนี้
4.3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
1) กาหนดให้สหกรณ์เป็นวาระแห่ง ส.ส.ท. ในช่วงปี 2557-2559 ซึ่ง เป็น ปีฉลองครบรอบ
100 ปีการสหกรณ์ไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ให้ การสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการเสริมพลังกับสหกรณ์ในการรณรงค์ประชาคม ส.ส.ท. เป็น สมาชิก สหกรณ์
อย่างพร้อมเพียง
2) กาหนดให้มีวาระติดตามการดาเนินงานสหกรณ์บริการ ส.ส.ท. อยู่ในวาระการประชุม
ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อ รั บทราบสถานการณ์ และส่ ง เสริ มสนับสนุน สหกรณ์ ไ ด้ อ ย่า ง
เหมาะสม ลดข้อจากัดที่มีสาเหตุจากนโยบาย
3) เปิดโอกาสให้สหกรณ์ บริก าร ส.ส.ท. รับเหมาช่วงงานจาก ส.ส.ท. ในส่วนที่ส หกรณ์
บริการ ส.ส.ท. มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าในการพึ่งพาและร่วมมือ กัน ระหว่าง
ส.ส.ท. และสหกรณ์บริการ ส.ส.ท. และการเพิ่มบริการธุรกิจแก่สหกรณ์บริการ ส.ส.ท.
4) สนับสนุนการดาเนินโครงการสวัสดิการของสหกรณ์ ส.ส.ท. ที่สาคัญ ได้แก่ โครงการจัด
สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ตลาดนัดชุมชน รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น
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4.3.2 ข้อเสนอแนะที่มีต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ส.ส.ท.
1) ควรจัด ทาแผนธุร กิจ (Business Plan) ภายใต้ ก รอบแนวทางแผนกลยุทธ์ ระหว่างปี
2555-2559 ที่กาหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของคณะกรรมการด าเนิน การในการจัด หาเงิน ทุน บุคลากร
และขยายบริการแก่สมาชิก และประชาคม
2) ควรให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจในตั วแบบธุร กิจสหกรณ์ เพื่อ ปลุก
จิตสานึก และเป็นปัจจัยสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ของประชาคม โดยการด าเนิน การในหลาย
รูปแบบ อาทิ การจั ด เวทีเ รียนรู้ การศึ ก ษาดู ง านจากตั วแบบและแนวปฏิ บัติ ที่ดี และการจัด กิ จกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ
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บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.” ในครั้งนี้เปนการ
วิจัยตอเนื่องจากการวิจัยในชวงแรกที่แลวเสร็จไปเมื่อเดือนมีนาคม ป 2555 โดยผลลัพธจากการวิจัยในครั้งที่
ผานมาที่สําคัญประการหนึ่งคือการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท. ในรูปแบบแผน
กลยุทธ และเพื่อเปนการสงเสริมใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. ซึ่งเปนสหกรณตั้งใหม เพิ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2554 ไดขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองบริการแกมวลสมาชิกไดอยางที่ได
วางกรอบทิศทางการดําเนินการไว กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จึงสนับสนุนใหมีการตอยอดการวิจัยในระยะที่ 2
การวิจัยในครั้งนี้ยังคงมุงเนนไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
Action Research ) เพื่อศึกษา 3 แนวทางของการปลุกจิตสํานึก “การพึ่งพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน
ส.ส.ท. โดยผานกิจกรรมสหกรณ การศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
ภายใตแผนกลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 ในดานกระบวนการและกลไกการ
ทํางาน และเพื่อศึกษาคนหาปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ ส.ส.ท. กระบวนการวิจัยประกอบดวยการดําเนินการ 3 ขั้นตอน ไดแก การจัดการความรูเรื่อง
สหกรณ การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ ส.ส.ท. การสรางสรรคธุรกิจบริการ
และสวัสดิการ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
5.1.1 ผลการสํารวจขอมูลจากสมาชิกและประชาคมเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการที่ตองการ
ในอนาคต
• ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอสหกรณในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
• มุมมองของสมาชิกจํานวนไมนอย (รอยละ 47 )ยังตองการให ส.ส.ท. เขามาดูแลสหกรณ
อยางใกลชิด
• มุมมองของสมาชิกจํานวนรอยละ 40 ยังคิดวาความกาวหนาของสหกรณ ส.ส.ท. ยังขึ้นอยู
กับนโยบาย ส.ส.ท.
• บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารที่ ส มาชิ ก สหกรณ ต อ งการได แ ก ร า นค า ชุ ม ชน บริ ก ารที่ อ ยู อ าศั ย
ทุนการศึกษาบุตร การประกันชีวิต รถรับสง อาหารสุขภาพ บริการลางรถ ฌาปนกิจสงเคราะห เนอรส
เซอรรี่ คายเยาวชนภาคฤดูรอน สอนภาษาแกพนักงาน
• ขอเสนอแนะที่มีตอสหกรณ
 การเพิ่มจํานวนพนักงานสหกรณ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 ใหขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู และเงินปนผล
 ปรับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากใหเพิ่มสูงขึ้น เงินกูใหลดลง
 ขยายวงเงินกู ดวยการจัดหา เงินทุนมาเพิ่ม
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5.1.2 ผลการดําเนินงานของสหกรณ ส.ส.ท.
ในสถานภาพของการเงินสหกรณตั้งใหม ผลการดําเนินงานในชวงเวลา 2 ป ถึงปบัญชี
2555 และ 2556 สหกรณบริการ ส.ส.ท. มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปกอน 302 คนเปน 318 คน คิดเปนอัตรา
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนเกณฑที่นอยเปนที่นาสังเกต สินทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ลาน
บาท เปน11.2ลานบาท ทุนสหกรณเพิ่มขึ้นจากปกอนที่มี 4.0 ลานบาท เปน 8.1 ลานบาท ทุนเรือนหุน
เพิ่มขึ้นจากปกอน 3.6 ลานบาท เปน 7.0 ลานบาท ปริมาณธุรกิจ ดานเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปกอน 3 แสน
บาท เปน 1.1 ลานบาท เงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปกอน 3.1 ลานบาท เปน 9.9 ลานบาท ยอดขาย/
บริการ เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ลานบาท เพิ่ม 2.9 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ จากปกอน 395,967 บาท เปน
889,398 บาท
การจัดสรรกําไรสุทธิ ในป 2555 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 384,209.10 บาท โดยจัดสรรเปนทุน
สํารอง75,783.19 บาท ทุนสะสมตามขอบังคับและอื่นๆ 149,510.82 บาท จัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยเปนเงิน 10,000 บาท จัดสรรเงินปนผลในอัตรารอยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนอัตรารอยละ
6 รวมเปนเงินจัดสรรคืนแกสมาชิกสหกรณ เปนมูลคาทั้งสิ้น 148,915.09 บาท
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นผลงานสรางสรรคที่คณะกรรมการดําเนินการไดทําหนาที่แทน
มวลสมาชิกในฐานะผูบริหารสหกรณซึ่งเปนงานที่ทาทายและตองการความเชื่อถือไววางใจจากมวลสมาชิก
ในขณะที่คณะกรรมการเองตองมีความเสียสละ และกลาหาญในการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง และที่
สําคัญ ทามกลางสถานการณของการเปนสหกรณตั้งใหม ที่ยังไมมีความพรอมทั้งเงินทุน บุคลากร ระบบ
บริหารจัดการ คณะกรรมการดําเนินการซึ่งจําเปนตองศึกษาแนวทางที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี มาประยุกตใชใน
การทํางาน มีการจัดทําแผนธุรกิจสหกรณ เพื่อสรางคุณคา และขยายบริการตามความตองการของสมาชิก
ภายใตกรอบแนวทางของแผนกลยุทธที่จัดทําไว และการทําหนาที่ในฐานะ Friendly Society กับส.ส.ท.
ตามที่คาดหวัง
5.1.3 ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมสรางสรรค
การขับเคลื่อนกิจ กรรมสร างสรรค ที่ทีมวิจั ยไดดําเนินการ เพื่อศึกษาแนวทางการปลุก
จิตสํานึก “การพึ่งพาและรวมมือกัน” แกสมาชิกสหกรณ และประชาคม ส.ส.ท. ตลอดจนการศึกษาแนว
ทางการสรางกลไกสําหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกรณบริการ ส.ส.ท. ภายใตกรอบทิศทางใน
แผนกลยุทธที่ว างไว ซึ่ งได ดําเนิ นกิจ กรรมทั้งสิ้น 15 ครั้ง มีผู เข ามามีสวนรว มในกิจ กรรมรวม 133 คน
ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกสหกรณ และประชาคม ส.ส.ท. มีขอสังเกตที่นาสนใจดังนี้
• พนั ก งาน ส.ส.ท. ที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมสร า งสรรค ยั ง เป น กลุ ม เดิ ม ๆ อาจมี
สาเหตุมาจากรูปแบบการทํางานที่ตองออกพื้นที่และมีภารกิจการทํางานที่รัดตัว และไมคอยมีเวลา
• สมาชิกสหกรณสวนใหญที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกที่ตองใหการอุดหนุนสหกรณที่ตนเองเปนเจาของยังไมตื่นตัวและรูสึกถึงความเปนเจาของสวนใหญ
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ตองการใชบริการของสหกรณมากกวา เชนตองการเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝาก ลดดอกเบี้ยเงินใหกู ตองการใหมี
สวัสดิการตาง ๆ
• กรรมการดําเนินการสหกรณ เปนกลุมที่มีอุดมการณมีทักษะประสบการณในเรื่องความ
เสี่ยงของธุรกิจ เสียสละทั้งเวลา และความรับผิดชอบในสหกรณแทนมวลสมาชิก ยังตองฟนฝาอุปสรรคโดย
การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณอยางแนวแน ไปสูการสรางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมมาภิบาลเพื่อสราง Trust ในหมูประชาคม ส.ส.ท.
• หากสหกรณ มี พ นั ก งานประจํ า ที่ มี ทั ก ษะประสบการณ จะสามารถเชื่ อ มโยงภาคี
พันธมิตรของ ส.ส.ท. ที่มีอุดมการณในการสรางสังคมคุณภาพมีคุณธรรมมาชวยเสริมพลังการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. ภายใตกรอบทิศทางในแผนกลยุทธไดมากขึ้น
• พนักงาน ส.ส.ท. บางกลุมที่มีความศรัทธาและเขาใจในงานสรางสรรคคุณคาและสราง
มูลคาเพิ่มในแนวทางของแผนกลยุทธสหกรณ แตยังไมเขามาเปนสมาชิกสหกรณ
5.2 ขอจํากัดในการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท.
การประเมินขอจํากัดในการดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. โดยใชกรอบการวิเคราะห
ปจจัยสงผลตอความสําเร็จใน 3 มิติ พบขอจํากัดที่สําคัญ ไดแก ความคาดหวังของประชาคมที่มีตอสหกรณ
ยังอยูในระดับนอย การมีสวนรวมของสมาชิกในฐานะเจาของยังยอหยอน การอุดหนุนบริการสหกรณของ
สมาชิกยังไมสม่ําเสมอ สหกรณยังขาดผูจัดการที่มาทํางานเต็มเวลาเนื่องจากยังไมมีรายไดเพียงพอในการจัด
จั้ง ปจจุบันมีคณะกรรมการดําเนินการเสียสละมาปฏิบัติหนาที่ผูจัดการโดยไมมีคาตอบแทน สหกรณยังไมมี
แผนธุรกิจเพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดหาทุน บุคลากรและเพิ่มบริการแกสมาชิก และที่สําคัญคือผูมีสวน
เกี่ยวของกับสหกรณยังมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณระดับนอย
5.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบดวย
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
1) กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง ส.ส.ท. ในชวงป 2557-2559 ซึ่งเปนปฉลองครบรอบ
100 ปการสหกรณไทย เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ใหการสนับสนุนสงเสริมสหกรณได
อยางเปนรูปธรรม ควบคูกับการเสริมพลังกับสหกรณในการรณรงคประชาคม ส.ส.ท. เปนสมาชิกสหกรณ
อยางพรอมเพียง
2) กําหนดใหมีวาระติดตามการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท. อยูในวาระการประชุม
ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่ อ รั บ ทราบสถานการณ แ ละส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สหกรณไ ด อ ย า ง
เหมาะสม ลดขอจํากัดที่มีสาเหตุจากนโยบาย
3) เปดโอกาสใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. รับเหมาชวงงานจาก ส.ส.ท. ในสวนที่สหกรณ
บริการ ส.ส.ท. มีศักยภาพและความพรอมเพื่อสนับสนุนการสรางคุณคาในการพึ่งพาและรวมมือกันระหวาง
ส.ส.ท. และสหกรณบริการ ส.ส.ท. และการเพิ่มบริการธุรกิจแกสหกรณบริการ ส.ส.ท.
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4) สนับสนุนโครงการสวัสดิการของสหกรณที่มีตอสมาชิกที่สําคัญ ไดแก โครงการจัดหาที่
อยูอาศัย รถรับ-สงพนักงาน ตลาดนัดชุมชน เปนตน
5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท.
1) สหกรณบริการ ส.ส.ท. ควรจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อใชเปนเครื่องมือของ
คณะกรรมการดําเนินการในการจัดหาเงินทุน บุคลากร และขยายบริการแกสมาชิก และประชาคม
2) สหกรณบริการ ส.ส.ท. ควรใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจในตัวแบบ
ธุรกิจสหกรณ เพื่อปลุกจิตสํานึก และเปนปจจัยสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกสหกรณของประชาคม โดย
การดําเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดเวทีเรียนรู การศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี และ
การจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ

46

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 : ตารางกิจกรรม

1-1

ภาคผนวกที่ 2 : รายงานการประชุม

2-1

ภาคผนวกที่ 3 : ภาพกิจกรรม

3-1

ภาคผนวกที่ 4 : คูมือสมาชิกสหกรณ

4-1

ภาคผนวกที่ 1
ตารางกิจกรรมโครงการ

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

1

8/2/56

โครงการ
วิจัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

การประชุม
ระหวางทีม
วิจัยและรอง
ผอ.ส.ส.ท.

2

15/3/56 โครงการ
วิจัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

การประชุม
หารือ
ขับเคลื่อน
โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนา
นโยบาย
สงเสริม
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
ส.ส.ท.

กลุม
จํานวน
สถานที่
เปาหมาย ผูเขารวม
ทีมวิจัยและ
3
ณ หอง
รอง ผอ.ส.ส.ท.
ประชุม
สํานักงาน
สถานี
องคการ
กระจาย
เสียงและ
แพรภาพ
สาธารณะ
แหงประเทศ
ไทย
คณะกรรมการ
5
ณ หอง
ดําเนินการ
ประชุมชั้น 3
สหกรณ
อาคารศูนย
บริการสื่อ
การเรียนรู
สาธารณะ
สื่อ
จํากัด ./
สาธารณะ
นักวิจัย
(อาคาร D)

ผลลัพธ
การสรางความ
เขาใจในกรอบแนว
ทางการวิจัย
แนวนโยบายของ
ส.ส.ท.ในการ
สงเสริมสหกรณ
บริการ ส.ส.ท.

- แนวทางการ
ดําเนิน
โครงการวิจัยที่
คณะกรรมการ
นโยบายมีแผน
สนับสนุนใหมีการ
วิจัยที่ตอเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด
- ผูอํานวยการ
สถาบันฯ ได
นําเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัยแกที่
ประชุมในหัวขอ
วิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายการ
สงเสริมสหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ ส.ส.ท.

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
- กระบวนการ
ขั้นตอนที่ทีมวิจัย
จะตอง
ดําเนินการยื่น
เอกสารและ
นําเสนอขอเสนอ
โครงการวิจัยตอ
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของ
ส.ส.ท.

3

4/6/56

โครงการ
วิจัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

4

16/7/56 โครงการ
วิจัยเพื่อ

ประชุมรวมกับ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด

คณะกรรมการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด./นักวิจยั

8

การประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผน สหกรณบริการ

10

1-2

ณ ประชุม
Thai PBS
ชั้น 4
อาคาร A

- กรอบการ
ดําเนินการวิจยั
และแผนการวิจัย
รวมกัน กรอบ
การดําเนินการ
วิจัยตามแผนงาน
3 กลุม
1) แผนงานการ
ปลุกจิตสํานึกการ
พึ่งพาและรวมมือ
กัน
2) แผนพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีของ
สหกรณ ส.ส.ท.
3) แผนงาน
สรางสรรคธรุ กิจ
บริการ และ
สวัสดิการของ
สหกรณ
หองประชุม - ขอมูลผลการ
301 ชั้น 3
ประเมินความ

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

5

30/7/56 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

กลุม
จํานวน
สถานที่
เปาหมาย ผูเขารวม
กลยุทธ
สื่อสาธารณะ
อาคาร A
สหกรณบริการ จํากัด./นักวิจยั
Thai PBS
สื่อสาธารณะ
จํากัด
กิจกรรม

การประชุม
ขับเคลื่อนแผน
กลยุทธ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด

คณะกรรมการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด./นักวิจยั

1-3

11

ณ หอง
ประชุมทาง
เชื่อม
อาคาร D
Thai PBS

ผลลัพธ
คิดเห็นผูบริโภค
โครงการอาหาร
เพื่อสุขภาพ
- ที่ประชุมมีมติจะ
ดําเนินการ
1. การจัดเวทีทํา
ความเขาสราง
ความเชื่อมั่นแก
ประชาคม สสท.
2 .โครงการตลาด
นัดสีเขียวและ
โครงการ
ของขวัญปใหม
3.โครงการ
แบงปนความรู
ระหวาง
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
สหกรณบริการฯ
และสถาบัน
วิชาการดาน
สหกรณ
- พิจารณาแผนการ
ดําเนิน
โครงการวิจัย
สําหรับกิจกรรมที่
ทีมวิจัยจะ
ดําเนินการภายใต
โครงการวิจัยซึ่ง
ประกอบไปดวย
1. การจัดเวที
แบงปนความรู
การจัดเวทีเสวนา

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
สหกรณ การจัด
รวบรวมขอมูล
จากสมาชิก
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด การจัด
โครงการ
ของขวัญปใหม

6

16/8/56 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

การประชุมเวที
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เ รี ย น รู เ พื่ อ
ส ร า ง ค ว า ม
เข า ใจในเรื่ อ ง
ส ห ก ร ณ แ ก
ส ม า ชิ ก
สหกรณบริการ
สื่ อ สาธารณะ
จํากัด ครั้งที่ 1
สํานักบริหาร

คณะกรรมการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด./สมาชิก
สหกรณ/
ประชาคม
ส.ส.ท./นักวิจัย

1-4

13

หองประชุม
401 ชั้น 4
อาคาร A
Thai PBS

2. การจัดเวที
แบงปนความรู
เรื่องสหกรณกับ
ประชาคม ส.ส.ท.
ในเวลา 16.00 น.
ทุกวันเพื่อสราง
ความเขาใจกับ
ประชาคม ส.ส.ท.
ในเรื่องสหกรณ
- การแลกเปลีย่ น
เรียนรู บริบท
ของสหกรณเพื่อ
สรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณ
แกกลุมเปาหมาย
- แนวทางการ
พัฒนาบริการ
สหกรณ ตาม
ความตองการ
ของสมาชิก /
ประชาคม ส.ส.ท.

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด

7

19/8/56 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

กลุม
จํานวน
เปาหมาย ผูเขารวม
การประชุมเวที คณะกรรมการ
11
แลกเปลีย่ น
สหกรณบริการ
เรียนรูเ พื่อ
สื่อสาธารณะ
สรางความ
จํากัด./สมาชิก
เขาใจในเรื่อง สหกรณ/
สหกรณแก
ประชาคม
สมาชิก
ส.ส.ท./นักวิจัย
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด ครั้งที่ 2

8

21/8/56 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
จํากัด

การประชุมเวที
แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ พื่อ
สรางความ
เขาใจในเรื่อง
สหกรณแก
สมาชิก
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด ครั้งที่ 3

คณะกรรมการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด./สมาชิก
สหกรณ/
ประชาคม
ส.ส.ท./นักวิจัย

5

9

28/8/56

การประชุมเวที
แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ พื่อ
สรางความ
เขาใจในเรื่อง
สหกรณแก
สมาชิก
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ

คณะกรรมการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด./สมาชิก
สหกรณ/
ประชาคม
ส.ส.ท./นักวิจัย

11

ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ

กิจกรรม

1-5

สถานที่

ผลลัพธ

ณ หอง
- การแลกเปลีย่ น
ประชุม
เรียนรู บริบท
ผูบริหาร ชั้น ของสหกรณเพื่อ
4 อาคาร
สรางความเขาใจ
สํานักงาน
ในเรือ่ งสหกรณ
ใหม
แกกลุม เปาหมาย
ThaiPBS
- แนวทางการ
พัฒนาบริการ
สหกรณ ตาม
ความตองการ
ของสมาชิก /
ประชาคม ส.ส.ท.
หองประชุม - การแลกเปลีย่ น
401 ชั้น 4
เรียนรู บริบท
อาคาร A
ของสหกรณเพื่อ
Thai PBS
สรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณ
แกกลุมเปาหมาย
- แนวทางการ
พัฒนาบริการ
สหกรณ ตาม
ความตองการ
ของสมาชิก /
ประชาคม ส.ส.ท.
ณ หอง
- การแลกเปลีย่ น
ประชุม 301 เรียนรู บริบท
ชั้น 3
ของสหกรณเพื่อ
อาคาร A
สรางความเขาใจ
Thai PBS
ในเรื่องสหกรณ
แกกลุมเปาหมาย
- แนวทางการ
พัฒนาบริการ
สหกรณ ตาม

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ
จํากัด

10

11

12

18/9/56

โครงการวิ
จัย
แนวทาง
การ
สงเสริม
เพื่อสราง
คุณคาและ
พัฒนาชีวิต
ความ
เปนอยูที่ดี
แก
ประชาคม
ส.ส.ท.
12/11/56 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
ส.ส.ท.

27/11/56 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

จํากัด ครั้งที่ 4

ผลลัพธ
ความตองการ
ของสมาชิก /
ประชาคม ส.ส.ท.
- รูปแบบแนวทาง
การใหบริการแก
สมาชิกของ
สหกรณบริการฯ
- เชื่อมโยง
เครือขายระหวาง
สหกรณบริการ
สื่อสารธารณะ
จก. และศูนยวิจยั
ขาวโพดและขาว
ฟางแหงชาติ (ไร
สุวรรณ)

การประชุมเวที
แลกเปลีย่ น
เรียนรูเ พื่อ
สรางความ
เขาใจในเรื่อง
สหกรณแก
สมาชิก
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด ครั้งที่ 5

คณะกรรมการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด./สมาชิก
สหกรณ/
ประชาคม
ส.ส.ท./นักวิจัย

14

หอง
Briefing
room ชั้น
1 อาคาร A
Thai PBS

การประชุม
หารือแนว
ทางการ
ขับเคลื่อน
สหกรณตาม
เสาหลักกล
ยุทธ (แนว
ทางการดําเนิน
โครงการตลาด
นัดสีเขียว/
โครงการ
ของขวัญปใหม
การประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
ประจําเดือน

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

13

หอง ประชุม -ทบทวนการดําเนิน
201 ชั้น 2
โครงการตามเสา
ห ลั ก ก ล ยุ ท ธ
อาคาร A
สถานีโทรทัศ สหกรณ
นไทยพีบีเอส -แนวทางการดําเนิน
โครงการตลาด
นัดสีเขียว

นักวิจัย/
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

8

ณ หอง
-ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชุมทาง
คณะกรรมการ
เชื่อม อาคาร ดํ า เนิ น การตาม
A
ระเบียบวาระ
สถานีโทรทัศน -การเตรี ย มความ

1-6

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
ส.ส.ท.

1-7

จํานวน
ผูเขารวม

สถานที่

ผลลัพธ

ไทยพีบีเอส
ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพฯ

พ ร อม ใน ก า ร จั ด
ต ล า ด นั ด สี เ ขี ย ว
จํ า น ว น 5 ร า ย
ประกอบดวย
บูทที่ 1 Farmer
shop จํ า หน า ย
ข า วเกิ ด บุ ญ ข า ว
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
น้ํ า นมข า วโพดไร
สุวรรณ
บู ท ที่ 2 วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ช น เ ค รื อ ข า ย
ต ล า ด สุ ข ใ จ
จําหนายไขเปดเค็ม
และกระเที ย มโทน
ดอง
บู ท ที่ 3 ก ลุ ม
วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน ผู
ปลู ก ผั ก วั ง น้ํ า เขี ย ว
จํ า ห น า ย ผั ก
ปลอดภัย
บูทที่ 4 สวนสมไทย
ท วี จ . น ค ร ป ฐ ม
จํ า ห น า ย ส ม โ อ
อินทรีย
บู ท ที่ 5 บริ ษั ท บี
เอสซี เ อ็ ม จํ า กั ด
จํ า หน า ยข า วถ ว ย
และเครื่ อ งดื่ ม จาก
ผลิตภัณฑขาว

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

13

20/2/57

โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
ส.ส.ท.

14

7-8/3/57 โครงการวิ
จัยเพื่อ
พัฒนา
นโยบาย
การ
สงเสริม

กลุม
จํานวน
เปาหมาย ผูเขารวม
การประชุม
นักวิจัย/
7
หารือรวมกับ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ดําเนินการ
ดําเนินการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด
กิจกรรม

ประชุมเชิง
นักวิจัย/
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
สหกรณบริการ ดําเนินการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด
1-8

14

สถานที่

ผลลัพธ

ณ ศูนย 1.การดํ า เนิ น การจั ด
สารสนเทศ โ ค ร ง ก า ร ผั ก
สหกรณ หอง ปลอดภัย โดยความ
214 ชั้น 2 ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
อาคาร วิจัย สหกรณ บ ริ ก ารสื่ อ
และพัฒนา สาธารณะ จํ า กั ด
มหาวิทยาลัย กับ สถาบั น วิช าการ
เกษตรศาสตร ดานสหกรณในการ
จั ด หาผั ก ปลอดภั ย
มาจํ า หน า ยให กั บ
ส ม า ชิ ก แ ล ะ
ประชาคม ส.ส.ท.
2.การจั ด โครงการ
ศึกษาดูง านเกษตร
อิ น ทรี ย แ ละตลาด
สุ ข ใ จ โ ด ย มี
กลุม เปา หมายเป น
คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
บ ริ ก า ร สื่ อ
สาธารณะ จํ า กั ด
ชุ ด ป จ จุ บั น ซึ่ ง มี
กํ า ห น ด จั ด ขึ้ น
ระหว า งวั น ที่ 7-8
มีนาคม พ.ศ.2557
ณ โรงแรมสาม
พราน ริเวอรไซด
โรงแรมสาม -ทบทวนกรอบทิ ศ
พรานริเวอร ทางการดําเนินงาน
ไซด อ.สาม สหกรณ บ ริ ก ารสื่ อ
พราน จ.
สาธารณะ ฯ ป 58นครปฐม
59 โดยที่ประชุมได
ร ว มหารื อ รู ป แบบ

ตารางกิจกรรม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ลําดับ

ว.ด.ป.

โครงการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวม

สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
ส.ส.ท.

15

30/4/57 โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนา
นโยบาย
การสงเสริม
สหกรณ
บริการสื่อ
สาธารณะ
ส.ส.ท.

การประชุม
นักวิจัย/
หารือรวมกับ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ดําเนินการ
ดําเนินการ
สหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ
จํากัด

1-9

11

สถานที่

ผลลัพธ

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
สหกรณภายใตแผน
ยุ ทธ ศ า ส ต ร ข อ ง
สหกรณ โดยจะมี
แ ผ น ง า น ดํ า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร คื อ
โ ค ร ง ก า ร Shelf
Farmer shop ใน
รานคาชุมชน Thai
PBS จําหนายไข
อ า ร ม ณ ดี ผั ก
อิ น ทรี ย ,โครงการ
ตลาดสุ ข ใจสั ญ จร,
โครงการใหบริการ
เคาเตอร เ ซอร วิ ส ,
โ ค ร ง ก า ร
ยกระดับฟูดเรสเตอ
รรอง และโครงการ
อ า ห า ร สุ ข ภ า พ
สํ า เร็ จ รู ป จํ า หน า ย
ในรานคาชุมชน
-ศึกษาดูงานชมสวน
ออแกนิก เรียนรูวิธี
เกษตรอินทรีย
ณ หอง
การขั บเคลื่ อนแผน
ประชุมทาง ธุ ร กิ จ ของสหกรณ
เชื่อมอาคาร A บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร
สถานีโทรทัศน จัดบริการตลาดสุข
ไทยพีบีเอส ใ จ สั ญ จ ร ทุ ก วั น
ถนนวิภาวดี- พฤหัสบดีสัปดาหที่
2 ของเดือน
รังสิต
กรุงเทพฯ

ภาคผนวกที่ 2
รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
วันศุกรที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00-12.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรูสื่อสาธารณะ (อาคาร D) Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณอโณทัย
3. คุณนนทณัฐ
4. คุณสายสุดา
5. คุณสุพจน

ภัทราวาท
อุดมศิลปะ
ทีสี
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ประธานกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจาง ส.ส.ท.
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
คุณอโณทัย อุดมศิลปะ ประธานกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ/คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ส.ส.ท. ไดกลาวตอนรับผูอํานวยการสถาบันฯและทีมวิจัยและเปดการประชุมหารือ
โดยที่ประชุมไดหารือถึงแนวทางการดําเนินโครงการวิจัยที่คณะกรรมการนโยบายมีแผนสนับสนุน
ใหมีการวิจัยที่ตอเนื่องเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดใหมีขีดความสามารถใน
การทําหนาที่เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของพนักงาน ส.ส.ท. บนหลักการพึ่งพาและ
รวมมือกัน
โดยผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการหารือรวมกับคุณมงคล ลีลาธรรม
รองผู อํ า นวยการองค ก ารกระจายเสี ย งและแพร ภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่ อ วั น ที่
8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ที่ผานมา ที่จะมอบหมายใหสถาบันวิชาการดานสหกรณดําเนินการในป 2556 ภายใต
ชื่อโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมบทบาทองคกรยอยใน ส.ส.ท. (สหกรณบริการสื่อสาธารณะ
ส.ส.ท.) เกี่ ย วกั บ กระบวนการวิ จั ย เชิ งปฏิ บัติการที่จ ะมุงเน น ขับ เคลื่ อนกรอบยุทธศาสตรที่ไดจั ดทําไวใ น
ระยะที่ 1
ทั้งนี้คุณอโณทัย ไดเสนอแนะใหมีการประชุมนําเสนอผลการดําเนินโครงการวิจัยในระยะที่ 1
แก ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่ เ ข า ดํ า รงตํ า แหน ง ใหม เ พื่ อ จะได รั บ ทราบข อ มู ล และนํ า
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในระยะที่ 1 ไปสานตออยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะเกิดประโยชนตอประชาคม ส.ส.ท.
เปนอยางมาก
หลังจากนั้นผูอํานวยการสถาบันฯ ไดนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยในระยะที่ 2 ในหัวขอวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. แกที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค คือ

2-1

1. เพื่อศึกษาแนวทางของการปลุกจิตสํานึก การพึ่งพาและรวมมือกัน ของพนักงาน ส.ส.ท.โดย
ผานกิจกรรมสหกรณ
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ภายใตแผนกลยุทธ
สหกรณสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 ในดานกระบวนการและกลไก
3. เพื่อศึกษาคนหาปจจัยที่เปนปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ ส.ส.ท.
โดยมี ก รอบแนวคิ ด การวิ จั ย เพื่ อ ให เ ป น ไปตามแบบสหกรณ เ ชิ ง คุ ณ ค า ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย
กิจกรรม 3 กลุม คือการปลูกจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกัน การพัฒนาธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา และการ
สรางสรรคบริการ อันนําไปสูเปาหมาย 3 ประการ คือ
1.การปลูกจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกันในการบริหารจัดการสหกรณ
2.การพัฒนาระบบสหกรณเชิงคุณคาภายใตการมีสวนรวมของสมาชิก
3.การสรางสรรคบริการดานเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม แกสมาชิก
ในช ว งท า ยที่ ป ระชุ มได ห ารื อถึงกระบวนการขั้น ตอนที่ทีมวิจัย จะตองดําเนิน การยื่น ขอเสนอ
ขอเสนอโครงการวิจัยตอฝายจัดซื้อ จัดจาง โดยประสานผานคุณนนทณัฐ เพื่อดําเนินการเซ็ นสัญญาตอไป
เบื้องตนในหลักการที่ประชุมมีมติที่จะใหดําเนินโครงการวิจัยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นี้
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
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รายงานการประชุม
การวางกรอบการวิจัยและแผนสหกรณรวมกับคณะกรรมการฯ
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร B-C ThaiPBS
ผูมาประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณอโณทัย
3. คุณกอบสิน
4. คุณธนา
5. คุณประภากร
6. คุณนนทณัฐ
7. คุณพิรยา
8. น.ส.สายสุดา

ภัทราวาท
อุดมศิลป
ธนผลิน
ทั่วประโคน
ตั้งประเสริฐศรี
ทีสี
ทองพรหม
ศรีอุไร

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
นักวิจัยประจําสถาบัน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และทีมวิจัยรวมประชุมหารือ
กับคณะกรรมการสหกรณ เพื่อวางกรอบการวิจัยและแผนงานโครงการ ซึ่งทีมวิจัยไดเสนอแผนงานโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
(1) แผนงานการปลุกจิตสํานึกการพึ่งพาและรวมมือกัน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมสรางสรรค
ที่เปดโอกาสใหสมาชิกสหกรณและประชาคมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณ โดยมุงเนนที่การจัดกิจกรรม
และสื่อสรางสรรคเพื่อการสรางความรูความเขาใจเรื่องสหกรณและการเขามามีสวนรวมในสหกรณอยางถูกตอง
เหมาะสม ไดแก
• โครงการจัดเวทีเสวนาสรางสรรคแบงปน ความรูเรื่องสหกรณแกส มาชิกสหกรณ ภายใต
ทีมวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ
• โครงการจัดทําสื่อสรางสรรคเพื่อสรางความรูความเขาใจและรณรงคการมีสวนรวมของ
ประชาคมในกิจกรรมของสหกรณ
• โครงการศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
• โครงการสนทนากลุ ม เป า หมายเพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากประชาคมส.ส.ท.ในระดั บ
นโยบาย บริหารและพนักงาน
(2) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ ส.ส.ท. จะใชกลไกการใหคําปรึกษาแนะนํา
ผานคณะกรรมการดําเนินการภายใตหลักการสหกรณสากล 7 ประการ เพื่อนําไปสูการสรางกระบวนทัศน
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ทักษะและประสบการณที่เปนตัวแบบสหกรณบริการที่ดีตามวิถีสหกรณใหเปนที่ประจักษในสายตาของสังคม
และการนําประโยชนสูประชาคม ส.ส.ท.
(3) แผนงานสรางสรรคธุรกิจ บริการ และสวัสดิการของสหกรณ จะเปนไปภายใตกระบวนการมี
สวนรวมของสมาชิก ประชาคม ส.ส.ท. และผูสนใจ เพื่อใหเกิดบรรยากาศของ Friendly Society ในส.ส.ท.
ไดแก
 โครงการตลาดนัดสีเขียว
 โครงการอาหารสุ ข ภาพ
(เริ่มทดลอง 1 เดือน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556-16
กรกฎาคม 2556)
 โครงการเยาวชนรักสหกรณ ฯลฯ
โดยที มวิ จั ย จะใช เวที ถอดบทเรีย นรว มกับ ผูเกี่ย วของเพื่อติดตามประเมิน ผลการขับ เคลื่อน
แผนงานทั้ง 3 กลุม และจัดทําเปนขอสรุปเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ พรอมทั้ง
ขอเสนอเชิงนโยบาย
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
การสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00-16.15 น.
ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณณรงคศักดิ์
3. คุณสมชาย
4. คุณษุภชา
5. คุณพรศักดิ์
6. คุณเกียรติศักดิ์
7. คุณจันทรดี
8. คุณนนทณัฐ
9. คุณสายสุดา
14. คุณสุพจน

ภัทราวาท
อําไพวรรณ
ทับเที่ยง
โศภิษฐกมล
ทับเที่ยง
เครือวรรณ
บัวศรีแกว
ทีสี
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
คุณณรงค ศักดิ์ อํ า ไพวรรณ ทําหนาที่ป ระธานในที่ป ระชุมกลาวเปดการชุมโครงการวิจัย เพื่อ
พัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด โดยที่ประชุมมีประเด็นวาระสําคัญในการหารือ
คือ
ในชวงแรกผูอํานวยการสถาบันฯไดนําเสนอขอมูลผลการประเมินความคิดเห็นผูบริโภคโครงการ
อาหารเพื่อสุขภาพที่สหกรณบริการฯ รวมกับเครือขายราน Farmer shop จัดใหบริการ เบื้องตนที่ประชุม
เห็นชอบที่จะดําเนินการโครงการตออีก 1 เดือน
การดํ าเนิ นการขั บเคลื่ อนแผนกลยุทธของสหกรณบ ริการสื่อสาธารณะ จํากัด สืบเนื่องจากมี
สมาชิกสหกรณจํานวนหนึ่งวิตกกังกลเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณกรณีสหกรณเครดิต
ยูเนียนคลองจั่น จํากัด ทําใหมีการพูดคุยกันเองดวยความขอมูลที่คลาดเคลื่อนสงผลตอความเชื่อมั่นตอสหกรณ
บริการสื่อสาธารณะ ฯ และกลาวถึงสหกรณในภาพลบ สมาชิกบางสวนมีการลาออก
ที่ประชุมจึงมีมติจะมีการจัดเวทีทําความเขาใจและสรางความเชื่อมั่นแกประชาคม สสท. ขึ้น 3
ครั้ง โดยตั้งเปาสมาชิกเขารวมครั้งละไมต่ํากวา 20 คน เบื้องตนไดกําหนดจัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 สิงหาคม
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 56 และครั้งที่ 3 วันที่ 15 ตุลาคม56 โดยจะมีการเก็บขอมูลแบบสอบถามควบคูไป
ดวย 2 สวน เรื่องของการเงิน และความตองการใชบริการสหกรณ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางทางการเงิน
ของสหกรณบริการฯ
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นอกจากนี้ทางสถาบันฯจะดําเนินการประสานผูเชี่ยวชาญทางการเงิน คือเบื้องตนทางสถาบันฯ
จะประสานผูจัดการสหกรณออมทรัพยเอไอเอส จํากัด คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร เพื่อเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา
แกสหกรณบริการฯ
โครงการตลาดนั ด สี เ ขี ย วและโครงการของขวั ญป ใหม เพื่ อโดยทางสถาบัน ฯจะร ว มกับ ภาคี
เครือขายนําสินคามาจําหนายสรางตลาดนัดสีเขียวซึ่งจะเริ่มครั้งแรกในเดือนระหวางวันที่ 27-29พฤศจิกายน
56 โดยทางสหกรณบริการฯ จะประสานงานอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่
ในชวงทายที่ประชุมไดหารือที่จะจัดทําโครงการแบงปนความรูระหวางคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณบริการฯ และสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซึ่งจะไดดําเนินการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ
เพื่อลงมติอนุมัติกําหนดวันและเวลาที่แนนอนอีกครั้ง
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
การสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น.
ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณกอบสิน
3. คุณณรงคศักดิ์
4. คุณธนา
5. คุณสุทัย
6. คุณเกียรติศักดิ์
7. คุณจันทรดี
8. คุณนนทณัฐ
9. คุณพีรยา
10. คุณสายสุดา
11. คุณสุพจน

ภัทราวาท
ธนผลิน
อําไพวรรณ
ทั่วประโคน
วินิจฉัย
เครือวรรณ
บัวศรีแกว
ทีสี
ทองพรหม
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 1
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2
คณะกรรมการดําเนินการ/ผูจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
ในวันนี้ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินโครงการวิจัยสําหรับกิจกรรมที่ทีมวิจัยจะ
ดําเนินการภายใตโครงการวิจัยซึ่งประกอบไปดวย
1.การจัดเวทีแบงปนความรูการจัดเวทีเสวนาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ การจัดรวบรวม
ขอมูลจากสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด การจัดโครงการของขวัญปใหม
2.การจัดเวทีแบงปนความรูเรื่องสหกรณกับประชาคม ส.ส.ท.ในเวลา 16.00 น.ทุกวันเพื่อสราง
ความเขาใจกับประชาคม ส.ส.ท.ในเรื่องสหกรณ ในชวงเดือนสิงหาคมนี้ โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
3.การจั ดเวทีเ สวนาเรื่องสหกรณและประเด็นที่สํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน ตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับการที่ ส.ส.ท.จัดจางสหกรณบริการทําหองอาหารกับทีมงานบริหารและระดับผูอํานวยการฝาย โดยการ
ประสานงานผานทางคุณนนทณัฐ ทีสี
ในสวนของแบบสอบถามสมาชิกสหกรณนั้น ผูอํานวยการไดนําเสนอรางแบบสอบถามใหที่ประชุม
พิจารณา เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดครั้งที่ 1 สํานักบริหาร
วันศุกรที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น.
ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณอโณทัย
3. คุณจินตนา
4. คุณดุสิต
5. คุณนนทนัฐ
6. คุณนพพร
7. คุณพิรยา
8. คุณจุฑามาศ
9. คุณปุณณภา
10. คุณประภากร
11. คุณทิมา
12. คุณฤทธิ์เณศ
13. คุณสายสุดา
14. คุณสุพจน

ภัทราวาท
อุดมศิลป
ตรีสุวรรณ
ทองมา
ทีสี
ยงคธํารง
ทองพรหม
ศิริมูล

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ประธานกรรมการดําเนินการ
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักบริหาร
สํานักบริหาร
สํานักบริหาร
สํานักบริหาร
สํานักบริหาร
ตั้งประเสริฐศรี สํานักบริหาร
ธรรมกิจ
สํานักบริหาร
ปานเถื่อน
สํานักบริหาร
ศรีอุไร
รองผูอ ํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
คุณอโณทัย อุดมศิลป ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด กลาวเปด
การประชุม สหกรณฯ กําลังเติบโตโดยหลักการเปนกิจกรรมสําหรับสวนรวม นําไปสูการทํางานอยางใกลชิด
การเติบโตผลประโยชนที่ไดก็จะเปนของสมาชิก ทําอยางไรใหคนในองคกร ส.ส.ท. มีความรูความเขาใจเรื่อง
สหกรณอยางชัดเจนเพราะวาบางทานจะติดเรื่องเวลาทํางาน ไมไดคลุกคลีกับสหกรณ เราจึงไดจัดกิจกรรมนี้
ขึ้นมา เพื่อพึ่งพา อาศัยกัน เติบโตไปดวยกัน ใหมีความยั่งยืน
รศ.จุ ฑาทิ พย ภั ทราวาท ผู อํา นวยการสถาบันวิช าการดานสหกรณส หกรณบานเรามีจุดออน
ตัวอยางขาวลือทําใหคนเสื่อมศรัทรา ทําอยางไรจะใหคนไทยเขาใจเรื่องสหกรณ ถา ส.ส.ท ทําสหกรณสําเร็จจะ
ทําใหสหกรณบานเราไปไดดี ตอนนี้ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณทําราน Farmer shop เปนโมเดลสหกรณ
สรรพาหาร Food Coop ซึ่งไมมีในเมืองไทย
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คนไทยเราจะอยูอยางไรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ความซับซอนของการจัดหา จึงเสนอเอา
ภาคีเครือขายเรื่องอาหารสุขภาพปลอดภัยมาบริการประชาคม ส.ส.ท ผลตอบรับการประเมินอยูในระดับดี
ราคาไมแพง
แนวคิดกับเรื่องสหกรณ สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด มีเปาหมายเรื่องเดียวกับ ไทยพีบีเอส
เกิดจากกระบวนการมีสวนรวม สหกรณตั้งขึ้นมาไมไดนําประโยชนเฉพาะสมาชิกแตนําประโยชนสูสังคมดวย ใน
อนาคตถาเขมแข็งจริง ๆจะรวมสื่อมวลชนเขาไปดวย นําเสนอ SEE (social economy enterprise)
 คําถามแลกเปลี่ยนเรียนรู

สมาชิก : เรื่องสวัสดิการเรื่องที่อยูอาศัย จะตองทําอยางไร ตองตั้งสหกรณใหมหรือไม?
ผูอํานวยการสถาบันฯ : สหกรณบริการสามารถทําไดเพราะวัตถุประสงคเราเปดกวางขึ้นอยูกับ
สมาชิก สหกรณอาจจะไปจางผูรับเหมาชวง สหกรณไมไดทําเอง แตไปจางผูรับเหมาชวง อันนี้เปนหลักการ แต
ถ า จะทํ า จริ ง ๆจะต องประสานงานกั บ สํ า นั กนายทะเบีย นสหกรณ คุย กัน ในรายละเอี ย ด ยกตั ว อย าง สอ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เงินเหลือเยอะ เลยใหคณะหนวยงานตางๆ มายืมเงินไปสรางอาคาร โดยมีวิธีการที่
สามารถทําได ขอดีคือไมเสี่ยงเปนการลงทุนภายในหนวยงานที่สามารถติดตามได บรรลุวัตถุประสงคในเรื่อง
ของการพึ่งพาและรวมมือกัน
ถ า เกิ ด ไทยพี บี เ อสมี ส วั ส ดิ ก าร แล ว เราให ค ณะกรรมการสหกรณ ฯ ไปคุ ย กั บ คณะกรรมการ
สวัสดิการไทยพีบีเอส ขอจัดสรรเงินทุน อยางนองๆที่เขามาทํางานใหม ๆอายุ 23-24 ,มีคอนโดของตัวเอง
จําหนายใหกับพนักงานกับสมาชิก เราจะสามารถคุยกับคณะกรรมาการนําเงินมาจัดสรรใหกับพนักงานหรือ
สมาชิกสหกรณสามารถทําไดหรือไม
ผูอํานวยการสถาบันฯ : แยกเปน 2 เพราะสหกรณเปนองคกรอิสระ แตมีหลายที่ที่เขาทําได
เพราะคณะกรรมการไทยพีบีเอสอยากใหสวัสดิการอยูแลว ถาคณะกรรมสวัสดิการเชื่อมั่นไววางใจสหกรณท่ีจะ
มีบริการกับสมาขิก ทําแลวเกิดความเที่ยงธรรม นาจะเปนไปได ซึ่งหลายๆที่ก็ทํากัน แตตองแยกสวนกันไมใช
หนาที่ของคณะกรรมการไทยพีบีเอส ขึ้นอยูกับวากฎหมายไทยพีบีเอส อนุญาตใหทําไดหรือเปลา หรือทําไมได
แตกรรมการลงมาเสี่ยงดวยก็ตองมีขอตกลงรวมกัน
สมาชิก : แทนที่เราจะไปกูธนาคารมาใหสมาชิก เราไปกูไทยพีบีเอส จะดีกวาหรือไม
ผูอํานวยการสถาบันฯ : เทาที่เราศึกษามาไมสามารถทําได แตขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารจะ
เห็นความสําคัญวานั่น คือบริการ ตองลงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง การจัดสวัสดิการขึ้น อยูกับทุนหรือกฎหมาย
อย า งมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ก็นํ า เงิ น ไปฝากสหกรณ แทนที่จ ะไปฝากธนาคาร แตตอ งมี แผนรว มกั น
กฎหมายของไทยพีบีเอสตองเอื้อดวย ใหไปฝากที่ไหน และหามไปฝากที่ไหน
งานสหกรณตองเอาความเสมอภาคความเทาเทียมมาเกี่ยวโยง สิ่งที่ถามมา สหกรณสามารถทําได
หากสมาชิกเชื่อมั่นในสหกรณ ไววางใจคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ บริหารแบบธรรมมาภิบาล มีขาวสาร
ทั่วถึง
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สมาชิก : ประเด็นการใหนโยบายการสนับสนุนยังไมชัดเจน เราตองพึ่งพาตนเองกอน เราจะทํา
อยางไรใหสมาชิกมาใชบริการอยางเทาเทียม
ผูอํานวยการสถาบันฯ : กาวยางของสหกรณที่จัดตั้งใหม 1-3 ป คณะกรรมการยังทํางานพารท
ไทม ไปชวยทํางานในตําแหนงของสหกรณกอน แตเมื่อมีเงินทุนมากพอ เปนสูตรสําเร็จเลยสหกรณตองจาง
ผูจัดการมืออาชีพ กรรมการทําไมไหวแนนอน เพราะงานตองเปนธรรมมาภิบาล
ขั้นที่ 2 ตองสรางความเขาใจความเชื่อมั่น ทําไมสมาชิกไมกลามาถือหุน ตองประชาสัมพันธใหมา
สมัครเปนสมาชิก สหกรณเลือกคณะกรรการสหกรณที่ดี สมาชิกเขาประชุมใหญ ใหสมาชิกมาซื้อหุนประจําก็จะ
มีทุนดําเนินงานขึ้นมานิดหนอย เราตองรวมพลัง ใชประชาคมมารวมกันจะเกิดพลัง คณะกรรมการไทยพีบีเอส
จะตองหันมาใหความสําคัญ หาทีมไปประชาสัมพันธ หาแมเหล็กของแตละฝายพูดคุยกัน
พอไดสมาชิกแลว ตองมาคิดกิจกรรม กิจกรรมอะไรนํามาซึ่งรายได กิจกรรมอะไร ที่นํารานอาหาร
มาเพราะวาพวกเราตองทาน ตองบริโภค เอาของจําเปนมาขายกอน การฝากเงินการใหกู คนไทยพีบีเอสเครดิต
ดี ไมนาจะมีหนี้สูญ จะมีรายไดไปตอยอดอยางอื่น เชนการจัดอบรม ไมไดอบรมเอง ไปจางผูเชี่ยวชาญมา อบ
เรื่องวิชาชีพ จะเปนรายไดของสหกรณบริการเราได ไดทั้ง 2 เรื่อง คือสังคม และรายได
สมาชิก : อยากใหมีการประชาสัมพันธงบรายได เงินของสหกรณ เพื่อสรางความเชื่อมันใหกับ
สมาชิก
ผูอํานวยการสถาบันฯ :สามารถทําได แตสหกรณตั้งใหมยังไมมีเงินพอจางเจาหนาที่ คนไมพอทํา
หนาที่ โดยหลักสากลจะเผยแพรปละครั้ง โดยจะใหผูตรวจสอบไปประชุมกับคณะกรรมการ แลวทําการสื่อสาร
กับสมาชิก
สมาชิก : เรื่องการซื้อสินคาในสหกรณอยากใหราคาถูกวาโชหวยสัก 50 สตางค จะเกิดความรูสึก
ดี สินคาพวกสบูยาสีฟน ผงซักฟอก แมบานตองซื้อประจํา เราเอารถมาจอดที่ออฟฟศเราก็ซื้อของที่สหกรณ
กลับบานไดเลย
ผูอํานวยการสถาบันฯ :โครงสรางตลาดสินคาในเมืองไทยสหกรณทําไมได เซเว็นทําไดเพราะมี
สาขาที่คุมทุน สหกรณไปรับของมาขายตอชวง ตองทําการรวมซื้อรวมจํานวนการสั่งซื้อมาเราจะไดสินคาราคา
ถูก หามขายสินคาราคาต่ํากวาราคาตลาด สมาชิกตองทําหนาที่อุดหนุน อดทนซื้อราคาตลาดไปกอน ปหนา
สมาชิกคอยเขาที่ประชุมใหญมอบนโยบายคณะกรรมการในราคาถูก
ขอเสนอแนะ
1. แมบานอุปกรณไฟฟาเสีย อยากใหสหกรณมีบริการซอมอุปกรณไฟฟา แทนที่จะไปใหชางขาง
นอกซอมโดยที่ไมรูวาราคาซอมยุติธรรมหรือปาว โดยใหสหกรณรวบรวมพนักงานที่เปนชางมาใหบริการซอม
สรางรายไดใหกับพนักงานและสหกรณ
2. ขาดการสื่อสารเรื่องสหกรณมีเงินปนผล เฉลี่ยคืน ซื้อมากปนผลมาก
แตละเดือนนาจะมีการจัดเวทีพูดคุยรับฟงความคิดเห็นกันในเรื่องการใหบริการของสหกรณ
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สินคาในรานสหกรณบางครั้งก็ขาดไมมี อยากใหมีตลอด ถาไมมีจะเกิดความรูสึกไมอยากเขาอีก ขาดความ
ไววางใจ
3. ตองตั้งกรรมการ ตั้งระเบียบ ประเภทหมวดหมูสินคา คัดสินคาของพนักงานมาจําหนายในราน
สหกรณ
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดครั้งที่ 2
สํานักบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น.
ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณพรศักดิ์
3. คุณศิริพงษ
4. คุณปุณยารัศชน
5. คุณกัลยา
6. คุณรชตกร
7. คุณจามจุรี
8. คุณนิตยา
9. คุณเกียรติศักดิ์
10. คุณปทุมวดี
11. คุณนนทนัฐ
12. คุณบัญชา
13. คุณสายสุดา
14. คุณสุพจน

ภัทราวาท
ทับเที่ยง
พรหมรักษ
ภูมิรัชชานนท
อนพินท
วงษสุวรรณ
นรภูมิพิสุทธิ์
ศรีทนน
เครือวรรณ
ทีสี
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
คณะกรรมการสหกรณฯฝายประชาสัมพันธ
ฝายยุทธศาสตร
สํานักอํานวยการ
สํานักอํานวยการ
สํานักอํานวยการ
สํานักอํานวยการ
สํานักอํานวยการ
สํานักวิศวกรรม
สํานักอํานวยการ
สํานักบริหาร
มัลติมีเดีย
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
คุณพรศักดิ์ ทับเที่ยง คณะกรรมการสหกรณฯฝายประชาสัมพันธ กลาวชี้แจงวัตถุประสงคการ
ประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ ซึ่งสมาชิกที่เขารวมจะไดนําความรูความ
เขาใจไปเผยแพรชี้แจงเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณหรือเพื่อนรวมงานเขามาเปนสมาชิสหกรณและใชบริการ
หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันสถาบันไดใหผูเขารวมประชุมแนะนํา
ตัว และชี้แจงแนะนําความเปนมาของการจัดตั้งสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดดวยบริบทของการเปนสื่อ
สาธารณะ ไมควรจดเปนสหกรณออมทรัพย มาเปนเปนสหกรณบริการซึ่งทําอะไรไดมากกวา ถาหากไทยพีบี
เอส ทําสําเร็จจะเปนโมเดลใหเปนแบบอยาง ตองขอบคุณกรรมการรุนบุกเบิกที่เสียเวลาสละ โดยมีคาตอบแทน
สหกรณบริการมีดีอยางไร สหกรณบริการ ถาสมาชิก/ประชาคมอยากใหสหกรณมีบริการอะไรให
สามารถทําได แตถาเปนสหกรณออมทรัพย กฎหมายจะระบุใหทําไดคือ ระดมเงินออมและใหกูเทานั้ น ถ า
พนักงานของเรามีความสามารถ ถายวีดีโอ ทําวีดีทัศน บางคนเปนวิทยากรเกง บางคนเปนผูสื่อขาวเกง ใน
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ลักษณะแบบนี้ในตางประเทศเรียก Worker Cooperative สมาชิกเปนทั้งลูกจางและเปนเจาของดวย กําไร
นํามาจัดสรรกัน แตในประเทศเราไมมี มีแตสหกรณบริการ สามรถใชกลไกของสหกรณไปรับงาน แตไมไดหวัง
กําไร เปนการบริการ มาสรางสรรคงานตนเองใหกับสังคมแตมีรายไดสามารถเลี้ยงตนเองได ซึ่งในบานเราไปจด
ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน
หลังจากนั้นผูอํานวยการไดนําเสนอแผนที่กลยุทธของสหกรณบริการ 4 เสาหลักกลยุทธซึ่งเปน
ภาพฝนของสหกรณที่ไดจัดทําขึ้นในปที่ผานมา พรอมใหขอมูลขาวสารและใหขอมูลเรื่องสหกรณ
ในโลกใบนี้มีธุรกิจ 3 สวนตาม 3 Economic Model เอกชนก็จะแสวงหากําไร ภาครัฐจะ
ชวยเหลือดวยการแทรงแซงทางการตลาด สหกรณเปนทางสายกลางเราเปนสหกรณที่เปนธุรกิจฐานสังคมเปน
สหกรณแท เอาสมาชิกเปนตัวตองตอบโจทยใหกับสมาชิก
ในสวนของบทบาทหนาที่ของบุคคล 3 ฝายที่เกี่ยวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ
ฝา ยจั ด การ และสมาชิ ก คณะกรรมการดํ า เนิน การเปน ฝายที่เสีย สละเวลาไปทําหนาที่ในการบริห ารตาม
นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนทั้ง 3 มีบทบาทในการ
บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง สมาชิกไปลวงลูกคณะกรรมการไมได แตไปใหนโยบาย
คณะกรรมการตามขอบังคั บตามกฎหมายได คณะกรรมการก็ มีเครื่องมือคือระเบียบออกมาได ปฏิบัติตาม
ระเบียบก็จะไดรับความไววางใจจากสมาชิก สวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก็จะไปกํากับดุแลฝายจัดการอีกที
แนวคิดคานิยมสหกรณเปนสากล มีคนมากกวา 250 ลานคน เปนองคกรชวยเหลือพึ่งพาตนเอง
จะไปรับความชวยเหลือจากใครตองเปนอิสระ มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยู
ไดดวยการยึดโยงคุณคาสหกรณ จะตองมีคานิยมของปจเจคบุคคล 10 ประการ และหลักสหกรณสากล 7
ประการ
1. หลักการเปดรับสมาชิกทั่วไปตามความสมัครใจ
2. หลักการดําเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก
3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
4. หลักการปกครองตนเองดวยความเปนอิสระและเปนกลาง
5. หลักการใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
6. หลักการความรวมมือกันระหวางสหกรณ
7. หลักการเอื้ออาทรตอชุมชน
ในชวงทายผูอํานวยการสถาบันฯ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซักถามในประเด็นปญหาการสราง
ความเชื่อมั่นในระบบสหกรณที่เปนขาวโดงดังในชวง 2-3 เดือนที่ผานมา ซึ่งผูอํานวยไดอธิบายใหเชื่อมั่นใน
ระบบสหกรณ สมาชิกตองเขามาสอดสองดูแล ทําหนาที่ของสมาชิก สรางเครือขายความเชื่อมั่นในสหกรณ
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดครั้งที่ 3
สํานักรายการ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น.
ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณณรงคศักดิ์
3. คุณพีรญา
4. คุณปวีณา
5. คุณซารีฟะย
6. คุณศิริภาภรณ
7. คุณสายสุดา
8. คุณสุพจน

ภัทราวาท
อําไพวรรณ
ทวีหิรัญวงศ
รัตนภรณ
รายเรียบ
อุดมมนตรี
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2
สํานักรายการ
สํานักรายการ
สํานักรายการ
สํานักรายการ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
คุ ณ ณรงค ศั ก ดิ์ อํ า ไพวรรณรองประธานสหกรณ กล า วชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค ก ารประชุ ม เวที
แลกเปลี่ย นเรีย นรูเพื่ อสรางความเข าใจในเรื่องสหกรณ ซึ่งสมาชิ กที่เขาร วมจะไดนํ าความรูความเขาใจไป
เผยแพรชี้แจงเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณหรือเพื่อนรวมงานเขามาเปนสมาชิสหกรณและใชบริการ
หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมนักวิจัย คุณสายสุดา
ศรีอุไร และคุณสุพจน สุขสมงาม และชี้แจงการประชุมใหขอมูลขาวสารและใหขอมูลเรื่องสหกรณ โดยจะเปน
ในรูปแบบการซักถามกัน โดยมีใจความสําคัญสรุปไดคือ
ประเด็นขอสังเกตประชาคม ส.ส.ท.ยังไมสมั ครเปนสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะจํากั ด
สมาชิกตองการอะไรจากสหกรณ สมาชิกเปนเจาของสหกรณฯ สมาชิกตองใชบริการสหกรณ ขอมูลจากทั่วโลก
บอกวาอีก 5 ปธุรกิจที่จะเติบโตและมั่นคงคือธุรกิจสหกรณเพราะวาธุรกิจที่แสวงหากําไร จะไปไมรอด ไมวาจะ
เปนเรื่องวิกฤติศรัทธรา วิกฤตสิ่งแวดลอม เราตองพึ่งพาตองรวมมือกัน
แนวคิดการรวมมือพึ่งพากันมีมาเปนรอยกวาป แตพอเขามาในประเทศไทยโดยการสงเสริมของ
ภาครัฐ ทําใหบางสหกรณขาดความเปนอิสระ ผูจัดการไมมีเวลาบริหารสหกรณไมไดอยูรับใชสมาชิก
หลังจากนั้นผูอํานวยการไดอธิบายในโลกใบนี้มีธุรกิจ 3 สวนตาม 3 Economic Model
สหกรณเปนทางสายกลางเราเปนสหกรณที่เปนธุรกิจฐานสังคมเปนสหกรณแท เอาสมาชิกเปนตัวตองตอบ
โจทยใหกับสมาชิก สถาบันวิชาการดานสหกรณจะเปนผูนําทางดานธุรกิจฐานสังคม ในวันที่ 16 กันยายน นี้
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เราจะประกาศเกีย รติคุณนักสหกรณและสหกรณที่มีคุณคา และมีการเสวนา โดยเชิญคุณมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และคุณสุทัศน ปทมสิริวัฒนผูวาการไฟฟาฝายผลิตมารวมเสวนา
ถาพวกเราคิดวาคานิยมเรื่องการพึ่งพารวมมือกันเปนประโยชนก็ตองมารวมมือกัน สมัครเปน
สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด แนวคิดวัตถุประสงคของสหกรณบริการจะอยูในขอบังคับวาสหกรณ
จะจัดใหมีบริการอะไรบาง ทําไดกวาง เราจะเอาสินคาของสมาชิกมาจําหนายก็ได เราจะชวยเหลือสมาชิกดาน
คดีความก็ได สงเสริมสวัสดิการดานครอบครัว จัดหาที่อยูอาศัย มีสมาชิกที่ชํานาญเรื่องทําสื่อ หารายไดตาม
ความถนัดเพื่อเปนรายไดสมาชิกและสวนหนึ่งเปนรายไดเขาสหกรณเพื่อจัดเปนสวัสดิการ ซึ่งในตางประเทศคือ
worker cooperative ในประเทศเราไมมีกฎหมายรองรับ ถูกจัดตั้งเปน SME โอทอปแทน
FLO / UN มาชวนรัฐบาลนาจะมาตั้งเปน worker cooperative แบบสหกรณบริการ สมาชิก
เปนเจาของดวย เปนคนงานดวย ไดทั้งคาจาง คาตอบแทนการทํางาน ไดเปนเจาของธุรกิจในเวลาเดียวกันใน
สวนรัฐบาลจะมีนโยบายประชานิยมมาให หากประเทศไทยมีการคอรัปชั่นมาก จะไปกันไมรอด เกิดความเลื่อม
ลํามาก ไมมีความเทาเทียม ประชาชนสวนใหญ 80-90 % ยังยากจนอยู
อี กด า นหนึ่ งเป น ธุ ร กิ จ เอากํ า ไรเปน ที่ตั้ง แตพวกเราเปน ทางสายกลาง เปน องค กรธุร กิจ เพื่ อ
ประชาชนโดยประชาชน เปนธุรกิจ ฐานสังคม เป นสหกรณแท มารวมตั วกัน มาบริหารจัดการรวมกั น เอา
สมาชิกเปนตัวตั้ง รวมมือพึ่งพากันและตอบโจทยใหกับสมาชิก
ในสวนของบทบาทหนาที่ของบุคคล 3 ฝายที่เกี่ยวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ
ฝา ยจั ด การ และสมาชิ ก คณะกรรมการดํ า เนิน การเปน ฝายที่เสีย สละเวลาไปทําหนาที่ในการบริห ารตาม
นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนทั้ง 3 มีบทบาทในการ
บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง สมาชิกไปลวงลูกคณะกรรมการไมได แตไปใหนโยบาย
คณะกรรมการตามขอบังคั บตามกฎหมายได คณะกรรมการก็ มีเครื่องมือคือระเบียบออกมาได ปฏิบัติตาม
ระเบียบก็จะไดรับความไววางใจจากสมาชิก สวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก็จะไปกํากับดุแลฝายจัดการอีกที
คนสหกรณ ใ นบ า นเรากํ า ลั ง จะเข า ใจผิ ด สหกรณ บ างประเภทอยากเข า ไปอยู ใ นการกํ า กั บ
กระทรวงการคลัง ถาเปนอยางนั้นจะถูกเก็บภาษี เพราะอยูกลุมเดียวกับสถาบันการเงิน สหกรณบางประเภท
จะไปอยู กับ กระทรวงพัฒ นาสังคมฯ แนะนํา วาไมตองไปอยูไหน ควรจะอยูดวยกัน รัฐ บาลไมตองมายุงให
สหกรณเรามีองคกรกลางใหได ถือเปนสิ่งที่ดีที่สุด แตคนสวนใหญยังไมเขาใจ
แนวคิดคานิยมสหกรณเปนสากล มีคนมากกวา 250 ลานคน เปนองคกรชวยเหลือพึ่งพาตนเอง
จะไปรับความชวยเหลือจากใครตองเปนอิสระ มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยู
ไดดวยการยึดโยงคุณคาสหกรณ จะตองมีคานิยมของปจเจคบุคคล 10 ประการ และหลักสหกรณสากล 7
ประการ
1. หลักการเปดรับสมาชิกทั่วไปตามความสมัครใจ
2. หลักการดําเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก
3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
4. หลักการปกครองตนเองดวยความเปนอิสระและเปนกลาง
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5. หลักการใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
6. หลักการความรวมมือกันระหวางสหกรณ
7. หลักการเอื้ออาทรตอชุมชน
ประชาคม ส.ส.ท.กับสหกรณเชื่อมโยงกับแบบไหน เราประกาศตัวเปนสถาบันสื่อสาธารณะ อะไร
จะหล อหลอม สหกรณนี่แหละ จะทํ าหน าที่ สมาชิกตองชว ยกันคิ ดกิจ กรรมสรางรายได ลดรายจาย สราง
สวัสดิการใหกับสมาชิก ทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก เมื่อสมาชิกอยูดี ก็จะหลอหลอมกลมเกลียวเปนสถาบัน
ที่พึ่งพารวมมือกัน สหกรณก็จะชวยใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนขององคกรดวย
หลังจากนั้นผูอํานวยการไดนําเสนอแผนที่กลยุทธของสหกรณบริการ 4 เสาหลักกลยุทธ อยากให
สหกรณบริการฯ เปนแนวปฏิบัติที่ดีจะชวยยกระดับสหกรณในบานเราได สหกรณรานคาในบานเราสู 7-11
ไมไดเพราะไมได break-even point โดยไดยกกรณีตัวอยาง รานอัลฟาฝาในประเทศออสเตรเลียมีสมาชิก
1,200 คน มาอุดหนุน
ขอเสนอในการปรับปรุงรานสหกรณของสหกรณบริการ
1. อยากใหรานสหกรณ รานคาชุมชนอยูในหองเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
2. รองประธานอยากทํารานใหเหมือนไรสุวรรณ หรือราน Farmer shop แตชวงแรกตองใช
เวลาสรางความเขาใจ สร างความเชื่อมั นคณะกรรมการไมมีสวนได สวนเสี ยกับการจัดตั้ ง
อยากใหทุกคนไปชวยประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับเครือขาย ใหมาใชบริการสหกรณ
มองในอนาคต เรากําลังรางระเบียบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเรียนดี และเงินชวยเหลือทําศพ
3. เรื่ องตลาดนั ด ผั ก ผลไม สหกรณก็ มี แผนจะทํ า จะมี การทํ า โครงการของขวั ญ ป ใหม ต อ ง
ประชาสั ม พั น ธ เราต อ งปลุ กคน 500 คนให เ ป น สมาชิ กให เ ป น น้ํ าหนึ่ งใจเดี ย วก อ นด ว ย
กิจกรรมตางๆ เหลานี้
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 4
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.30 น.
ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณกอบสิน
3. คุณสมชาย
4. คุณสุภัตรา
5. คุณสุทัย
6. คุณศิริรักษ
7. คุณจิริสุดา
8. คุณเกียรติศักดิ์
9. คุณภาวินี
10. คุณจันทรดี
11. คุณพรศักดิ์
12. คุณจันทรดี
13. คุณกฤษณะ
14. คุณนนทนัฐ
15. คุณสายสุดา
16. คุณสุพจน

ภัทราวาท
ธนผลิน
แสงอุทัย
คําแทน
วินิจชัย
อารียชน
กัลยา
เครือวรรณ
ตนภูมิ
บัวศรีแกว
ทับเที่ยง
บัวศรีแกว
พุพงพัน
ทีสี
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
คณะกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จก.
ฝายซอมบํารุง
มัลติมีเดียและสารสนเทศ
วิศวกรรม
เครือขายสื่อ
กฎหมาย
วิศวกรรม
วิศวกรรม
วิศวกรรม
วิศวกรรม
วิศวกรรม
วิศวกรรม
บริหาร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
คุณกอบสิน ธนผลิน คณะกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด กลาวชี้แจงวัตถุประสงค
การประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมนักวิจัย และชี้แจงการประชุมใหขอมูลขาวสารและใหขอมูลเรื่องสหกรณ
ในชวงแรกเปนการแนะนําตัวผูเขารวมการประชุมโดยการตั้งคําถามวา ผูเขารวมประชุมคาดหวัง
ตองการอะไรจากสหกรณบริการสื่อฯ ซึ่งสรุปไดคือ
1.ใหมีบริการเล็กๆนอยๆ มีสินคามาขาย มีเงินปนผล รถตูรับ-สง ราคาถูก หรือลางรถ อยากให
เปนสวัสดิการเล็กๆ นอยๆ ในองคกร
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2.อยากใหสหกรณเปนผูคุมลิขสิทธของ ส.ส.ท. เพราะเรามีรายการเยอะมาก ถาสหกรณสามารถ
ทําไดเหมือนบริษัทก็จะดี เหมือนเปนตัวแทนพนักงาน เปนองคกรที่แยกออกมาทําอะไรตามกฎหมาย แทนที่
จะไปจางบริษัท
3.บางกรณีจะไปขัดกฎหมาย ถาเราสามารถอธิบายไดวาแทนที่เราจะไปจางบริษัท เราก็จะใช
สหกรณ ใหสหกรณดูแลระบบของเราทั้งหมด แตคิดวาทําไดยาก
หลังจากนั้นผูอํานวยการไดยกตัวอยางฟอนเทียรา คือสหกรณที่มีเจาของเปนเกษตรกรผูเลี้ยงโค
นมชาวนิวซีแลนด เปนตัวแทนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกวารอยละ 96 ของประเทศ ทําธุรกิจเหมือนบริษัท
และกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ซึ่งมีโรงแรมสามพรานริเวอรไซด เปนแกนนําก็มีแนวคิดเดียวกับ ส.ส.ท.ที่
ตองการใหพนักงานมีสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อมีความตองการจะไดจากสหกรณ สมาชิกตองรูวาตองทําอะไร มีหนาที่อยางไร สหกรณเปน
องคกรเพื่อสมาชิกตางกับธุรกิจทั่วไป ใน 1 ปที่ผานเราเห็นตรงกันวางานของ ส.ส.ท. กับงาน ของสหกรณเปน
งานเดียวกัน
มี น องๆหลายคนในการประชุ มที่ผานมามีความตองการซื้อของอุป โภค บริโ ภค ถาทุกคนซื้ อ
สหกรณจะไดประมาณการจํานวนซื้อได คํานวณจุดคุมทุนได จําเปนตองสรางคนใหมีจิตสํานึกพึ่งพารวมมือกัน
คณะกรรมการตองมีแผน บริหารคน บริหารเงิน ระบบการใหบริการ มีธรรมาภิบาล
ในเรื่องของการรายงานงบ สหกรณสามารถรายงานไดในลักษณะงบทดลอง รายรับ-รายจาย
เปนไปตามแผนหรือไม จะรายงานงบการเงินในการประชุมใหญสามัญประจําป เจาหนาที่สหกรณยังไมเพียงพอ
สหกรณในระยะแรกตั้งยังไมมีพนักงานประจํา ตองอดทนไป 1-3 ป สหกรณจะประสบความสําเร็จได สมาชิก
ตองอุดหนุนสหกรณ เชื่อมั่นไววางใจ
ขอมูลจากทั่วโลกบอกวาอีก 5 ปธุรกิจที่จะเติบโตและมั่นคงคือธุรกิจสหกรณเพราะวาธุรกิจที่
แสวงหากําไร จะไปไมรอด ไมวาจะเปนเรื่องวิกฤติศรัทธรา วิกฤตสิ่งแวดลอม เราตองพึ่งพาตองรวมมือกัน
ถาพวกเราคิดวาคานิยมเรื่องการพึ่งพารวมมือกันเปนประโยชนก็ตองมารวมมือกัน สมัครเปน
สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด แนวคิดวัตถุประสงคของสหกรณบริการจะอยูในขอบังคับวาสหกรณ
จะจัดใหมีบริการอะไรบาง ทําไดกวาง
ในสวนของบทบาทหนาที่ของบุคคล 3 ฝายที่เกี่ยวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ
ฝายจัดการ และสมาชิก โดยคณะกรรมการดําเนินการเปนฝายที่เสียสละเวลาไปทําหนาที่ในการบริหารตาม
นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนทั้ง 3 มีบทบาทในการ
บริ ห ารจั ด การสหกรณ เ ท า กั น ต อ งดู บ ทบาทให ถู ก ต อ ง เครื่ อ งมื อ ของคณะกรรมการคื อ การเข า ประชุ ม
ประจําเดือน หนาที่ของสมาชิกคือสอดสองดูแลใหคณะกรรมการปฏิบัติตามขอบังคับฝายจัดการคือทําแผน
ธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการดูแลฝายจัดการอีกที
ในชวงทายผูอํานวยการฯ ไดนําเสนอตัวอยางโมเดลธุรกิจ คือรานอัลฟาฝา มาอุดหนุน และราน
Farmer shop
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รานอัลฟาฝา ในประเทศออสเตรเลียมีสมาชิก 1,200 คน มีพนักงานสตอก 1 คน ผูจัดการ 1 คน
และมีคณะกรรมการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลทํางานเปนชั่วโมงไดผลตอบแทนในลักษณะสวนลดการซื้อ
สินคา
ราน Farmer shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินคาของ
นิสิต โดยสินคาเพื่อสุขภาพ และมีโครงการซื้อขาวจากชาวนา เปนการรวบรวมคําสั่งซื้อจากสมาชิก เพื่อจัดการ
ระบบขนสง ลดตนทุน และขอจํากัดเรื่องสตอกสินคา
ขอเสนอในการปรับปรุงรานสหกรณของสหกรณบริการ
4. อยากใหมีการสํารวจความตองการของคนซื้อกอน สวนใหญสินคาที่ขายเปนสินคาของบริษัท
ใหญๆ
5. สหกรณไมไดลงถึงชุมชน เปนสินคาของหาง ซื้อใน 7-11 ถูกกวาในรานสหกรณ
6. เดินไกล ถามีจัดสงจะสะดวก แตตนทุนคงสูง ในอดีตที่ตึกสํานักงานเกา จะมีพนักงานบางคน
ทําอาหารกลองมาสงถึงที่ โดยเฉพาะกะกลางคืน
7. คนนอกไมเขามาซื้อของขางใน เพราะเขาไมรู นอกจากเขามาสัมมนา
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจ
ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 5
วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ หองBriefing Room ชั้น 1 อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณสุวรรณี
3. คุณสุวันทา
4. คุณเกียรติศักดิ์
5. คุณออมจันทร
6. คุณสกล
7. คุณปาณิสรา
8. คุณณัฐณิชา
9. คุณชุลีวันท
10. คุณวราสิทธิ์
11. คุณจันทรดี
12. คุณนนทนัฐ
13. คุณวลัยลักษณ
14. คุณรัฐวิทย
15. คุณสายสุดา
16. คุณสุพจน

ภัทราวาท
ยุธานุสรณ
เครือวรรณ
เจริญเวช
เพชรรัตน
ทองมื่น
มายะการ
แสงทอง
บัวศรีแกว
ทีสี
ชมโนนสูง
ถนอมเมือง
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
สวพ.(พัฒนาทุน)
สพท.ระดมทุน
วิศวกรรม
เครือขายสื่อ
สํานักเครือขาย
สํานักรับฟง
วิศวกรรม
บุคคล
เครือขายสื่อ
วิศวกรรม
บริหาร
สํานักเครือขาย-สื่อพลเมือง
วิศวกรรม
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
คุณนนทนัฐ ทีสี คณะกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด กลาวชี้แจงวัตถุประสงคการ
ประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ ครั้งที่ 5
หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมนักวิจัย คุณสายสุดา
ศรีอุไร และคุณสุพจน สุขสมงาม และชี้แจงการประชุมใหขอมูลขาวสารเรื่องสหกรณ โดยใหผูเขารวมเวที
แนะนําตัว และความคาดหวังในการเขาประชุมในวันนี้ โดยสรุปสาระสําคัญไดคือ
ผูอํา นวยการสถาบั นฯ เท าความเปนมาการทําโครงการวิจัยและการจัดตั้งสหกรณบริการสื่อ
สาธารณะ จํากัด ถาหากประชาคม ส.ส.ท.เปนสมาชิก 100% เราจะมีสถาบันการเงินที่มั่นคง แกปญหาความ
เดือดรอน เราจะมีรานสรรพาหารบริการสมาชิก สมาชิกสามารถนําของมาขายไดในราคายุติธรรม แตตองมี
คุณภาพ ปลอดภัย คนที่ศรัทธราจะเขามา เราสามารถสรางตลาดนัดเล็กๆได ขายไอเดียคนในสังคมได เราจะ
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สามารถสรางกระแสอะไรไดหลายเรื่อง อาทิ กระแส Food safety ซึ่งคนไทยยังหางไกล ซึ่งในระยะแรก
สหกรณตองนึกถึงสมาชิกกอน โดยมีใจความสําคัญสรุปไดคือ
ประเด็นขอสังเกตประชาคม ส.ส.ท.ยังไมสมั ครเปนสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะจํากั ด
สมาชิกตองการอะไรจากสหกรณ สมาชิกเปนเจาของสหกรณฯ สมาชิกตองใชบริการสหกรณ ขอมูลจากทั่วโลก
บอกวาอีก 5 ปธุรกิจที่จะเติบโตและมั่นคงคือธุรกิจสหกรณเพราะวาธุรกิจที่แสวงหากําไร จะไปไมรอด ไมวาจะ
เปนเรื่องวิกฤติศรัทธรา วิกฤตสิ่งแวดลอม เราตองพึ่งพาตองรวมมือกัน
ในสวนของบทบาทหนาที่ของบุคคล 3 ฝายที่เกี่ยวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ
ฝายจั ด การ และสมาชิ ก คณะกรรมการดํ า เนิน การเปน ฝายที่เสีย สละเวลาไปทําหนาที่ในการบริห ารตาม
นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนทั้ง 3 มีบทบาทในการ
บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง สมาชิกไปลวงลูกคณะกรรมการไมได แตไปใหนโยบาย
คณะกกรมการตามขอบังคั บตามกฎหมายได คณะกรรมการก็มีเครื่องมือคือระเบียบออกมาได ปฏิบัติตาม
ระเบียบก็จะไดรับความไววางใจจากสมาชิก สวนมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก็จะไปกํากับดุแลฝายจัดการอีกที
แนวคิดคานิยมสหกรณเปนสากล มีคนมากกวา 250 ลานคน เปนองคกรชวยเหลือพึ่งพาตนเอง
จะไปรับความชวยเหลือจากใครตองเปนอิสระ มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อยูไดดวยการยึดโยงคุณคาสหกรณ จะตองมีคานิยมของปจเจคบุคคล 10 ประการ และหลักสหกรณสากล 7
ประการ
1. หลักการเปดรับสมาชิกทั่วไปตามความสมัครใจ
2. หลักการดําเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก
3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
4. หลักการปกครองตนเองดวยความเปนอิสระและเปนกลาง
5. หลักการใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
6. หลักการความรวมมือกันระหวางสหกรณ
7. หลักการเอื้ออาทรตอชุมชน
ประชาคม ส.ส.ท.กับสหกรณเชื่อมโยงกับแบบไหน เราประกาศตัวเปนสถาบันสื่อสาธารณะ อะไร
จะหล อหลอม สหกรณนี่แหละ จะทํ าหน าที่ สมาชิกตองชว ยกันคิ ดกิจ กรรมสรางรายได ลดรายจาย สราง
สวัสดิการใหกับสมาชิก ทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก เมื่อสมาชิกอยูดี ก็จะหลอหลอมกลมเกลียวเปนสถาบัน
ที่พึ่งพารวมมือกัน สหกรณก็จะชวยใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนขององคกรดวย
หลังจากนั้นผูอํานวยการไดนําเสนอแผนที่กลยุทธของสหกรณบริการ 4 เสาหลักกลยุทธ อยากให
สหกรณบริการฯ เปนแนวปฏิบัติที่ดีจะชวยยกระดับสหกรณในบานเราได สหกรณรานคาในบานเราสู 7-11
ไมไดเพราะไมได break-even point โดยไดยกกรณีตัวอยาง รานอัลฟาฝาในประเทศออสเตรเลียมีสมาชิก
1,200 คน มาอุดหนุน
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ขอเสนอในการปรับปรุงบริการของสหกรณ
1. อยากรูวาสหกรณขาดทุนหรือกําไร มีขาวออกมาวามีคนถอนหุน ออกกัน อยากใหมีการเปด
การชี้แจง มีขาวมีกระแสมาวาสหกรณจะขาดทุน
2. การเขาถึงในปจจุบันมีสินคา กลไกของสหกรณยังไมชัดเจน จะนําไปวางขายไดอยางไร บางที
เดินเขาไปมีแตเจาหนาที่ขาย ไมสามรถตอบได วากลไกการจัดการสินคาเปนอยางไร ระบบกลไกไมชัดเจน คน
จึงมองวาถานําสินคามาวาง จะกระจายจะขายไดใหม รูปแบบของรานไมตอบโจทย คนจึงเลือกไปซื้อที่อื่น ถามี
การเปดโตะคุยกัน หาจุดคุยกัน เคยเปนเยาวชนสหกรณจัดกิจกรรม ศุกรหรรษา เอาของมาแลกกัน ใหสมาชิก
เอาขอมาแลกกัน ไมจําเปนตองซื้อสินคา มีกิจกรรมใหเอื้ออาธรกันกอน
3. เปนฝายที่จัดการประชุมขึ้นบอยมาก ขนมที่สั่งจะจํานวนมาก สั่งแตที่สหกรณ เพราะสหกรณ
เปนของเรา ถาเปนไปได อยากใหมีการพัฒนา สิ่งแรกที่อยากใหปรับ คือพนักงานของสหกรณ เรามาซื้อของที่
สหกรณ พนักงานยิ้มใหเราหนอยก็ได เราเขา 7-11 กวา เปนที่ระบบบริหารมากกวา
4. การมีจิตสํานึกรวม อยากใหมีความรวมมือในการสั่งน้ํา สหกรณสั่งน้ําแบรนดไทยพีบีเอสมา
จําหนายในสหกรณ ไมใชเรื่องรายได แตเปนการสรางภาพลักษณ อยากทํางานรวมกับสหกรณ มีอะไรพูดคุย
รวมมือกัน ซึ่งทายสุดไดประโยชนรวมกัน โดยผูอํานวยการสถาบันฯ จะมีการนัดหมายสรางเครือขายคนสราง
Trust จะทําแผนรวมกันเสนอทางคณะกรรมการภายหลัง
5. ทําไมเราเขา 7-11 ทั้งที่สหกรณอยูใกลกวา ทําไมรานสหกรณ ไมอยูที่เดียวกับศูนยอาหาร มี
คนแปรงฟนทุกวัน แตไมมียาสีฟนขาย เขา 7-11 ทุกวันเพื่อเอาแสตมป สมาชิกไมมีแรงจูงใจเขาใชบริการ
สหกรณ เขาโลตัส มีคลับการด ไมตองรอปนผลปลายป
6. เราตองเปลี่ยนความเคยชินบางอยาง หันมาใชสินคาของสหกรณ
7. เอาสินคาใหมมาทดลอง จัดโปรโมชั่น หรือซื้อในราคาที่ถูก
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
2. คุณกอบสิน
ธนผลิน
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 1
3. คุณธนา
ทั่วประโคน
กรรมการและผูจัดการ
4. คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ
กรรมการ
5. คุณสมชาย
ทับเที่ยง
กรรมการ
6. คุณษุภชา
โศภิษฐกมล
กรรมการ
7. คุณนนทณัฐ ทีสี
กรรมการ
8. คุณพรศักดิ์
ทับเที่ยง
กรรมการ
9. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ
กรรมการ
10. คุณจันทรดี
บัวศรีแกว
กรรมการ
11. คุณสายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
12. คุณสุพจน
สุขสมงาม
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
ในวันนี้ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินโครงการวิจัยสําหรับกิจกรรมที่ทีมวิจัยจะ
ดํ า เนิ น การภายใต โ ครงการวิ จั ย การพั ฒ นานโยบายส ง เสริ ม สหกรณ บ ริ ก ารสื่ อ สาธารณะฯ ในช ว งแรก
ผูอํานวยการสถาบันฯไดหารือสําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธของสหกรณในชวงที่ผานมา ตามเสาหลัก
กลยุทธ ซึ่งคุณนนทณัฐ ทีสี ไดแจงผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแก
สมาชิก ทั้ง 5 ครั้งที่ผานมาแกที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือนรับทราบ ซึ่งมีกลุมศุกรหรรษา กลุมกิจกรรม
สานสัมพันธ ซึ่งจะเปนตัวแทนสมาชิกในการสราง Trust
โดยคุณธนา ทั่วประโคน กรรมการและผูจัดการ ไดรายงานสถานการณทั่วไปของการดําเนินงาน
ของสหกรณซึ่งขาวสหกรณเครดิตยูเนียนสงผลกระทบตอสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ มีสมาชิกลาออกไป
หลายราย มีผลตอการที่สหกรณไปขอกูเงินธนาคารมาเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
ในขณะนี้สหกรณมีโครงสรางคือ
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ที�ประชุมใหญ่

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

การเงิน 1 คน

ร้านกาแฟ

แคชเชียร์

ร้านค้า

ซึ่งในขณะนี้สหกรณตองการพนักงานบัญชีเพิ่ม 1 ตําแหนง ในเรื่องของการสรางความเชื่อมั่นแก
สหกรณไดมีการติดปายประชาสัมพันธผลประกอบการของสหกรณเพื่อประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงความ
โปรงใส ทั้งนี้คุณนนทณัฐ ที สี จะดํ า เนิ น การส งข อ มู ล งบทดลองให แก ที ม วิ จั ย เพื่ อ ทํ าข อ มู ล ทางการเงิ น แก
สหกรณ
คุณธนาไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในขณะนี้มีแผนจะไปกูเงินจากกระทรวงการคลัง แตจะขอดู
ขอมูล Cash Flow โดยจะเจรจาขอปลอดตน 1-2 ป
แนวทางการจัดโครงการตลาดนัดสีเขียวและโครงการของขวัญปใหม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3
ธันวาคม โดยทางคณะกรรมการจะดํ าเนิน การเกี่ย วกับการประชาสัมพันธและสถานที่ โดยเห็นชอบที่จ ะ
จําหนายสินคาอาหารปลอดภัยรวมกัน 5 บูท โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณจะประสานกับผูประกอบการซึ่ง
ประกอบดวย ขาว ไข ผักปลอดภัย ผลไม และของขวัญเทศกาลปใหม ซึ่งจะจัดหนาหองอาหาร เปนโมเดล
เล็กๆ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สบ.สส.
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 16.00-17.30 น.
ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร A Thai PBS
ผูเขารวมประชุม
1. คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2
2. คุณกอบสิน
ธนผลิน
รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 1
3. คุณธนา
ทั่วประโคน
กรรมการและผูจัดการ
4. คุณสมชาย
ทับเที่ยง
กรรมการ
5. คุณนนทณัฐ ทีสี
กรรมการ
6. คุณฤทธิรณค ปานเถื่อน
กรรมการ
7. คุณพีรยา
ทองพรหม
กรรมการ
8. คุณสุพจน
สุขสมงาม
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2 กลาวเปดการประชุม โดย
มอบหมายใหคุณธนา ทั่วประโคน กรรมการและผูจัดการ ดําเนินการเปดการหารือซึ่งมีวาระในการหารือที่
สําคัญคือ
1.รายงานจํ านวนสมาชิ กสหกรณ ประจํ าเดือนพฤศจิกายน 2556 มี มีส มาชิกเข าใหม 4 คน
ลาออก 1 คน สรุปยอดสมาชิกทั้งหมดมี จํานวน 317 คน
คุณธนาตั้งขอสังเกตวา พนักงานไทยพีบีเอส รหัส 00 มีจํานวนประมาณ 800 คน สมัครเป น
สมาชิกสหกรณ 317 คน ซึ่งยังไมถึงครึ่งหนึ่งของพนักงาน สําหรับพนักงานที่ลาออก 1 คนเพราะยายงาน
2. รายงานการเงินสหกรณ
สหกรณมีรายรับจํานวน 690,601 บาท มีเงินสด 28,217 บาท เงินฝาก 1,259,357.74 บาท เงินฝากกระแส
รายวัน 10,000 บาท เงินฝากธนาคารออมสิน 60,131.52 บาท
สหกรณมีทุนเรือนหุน 6,478,050 บาท เพิ่มขึ้นระหวางเดือน 770,050 บาท จากการกูเงินธนาคารออมสินมา
3,000,000 บาท ในเดือนตุลาสงเงินใชหนี้ 44,274.32 บาท คงเหลือ 2,738,989.16 บาท
3.การจั ด ตลาดนั ด สี เ ขี ย ว ตามที่ ไ ด ว างแผนการดํ า เนิ น การจั ด ตลาดนั ด สี เ ขี ย วในวั น ที่ 4
พฤศจิกายนผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมอบหมายคุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาที่วิจัยเขารวม
ประชุ มในครั้ งนี้ โดยได แจ งให ที่ป ระชุ มทราบตามที่ส ถาบัน วิช าการดานสหกรณไดรับ หนาที่ป ระสานงาน
ผูประกอบการจัดบูทจําหนายสินคา ไดดําเนินการติดตอนําสินคามาจําหนาย จํานวน 5 รายประกอบดวย
บูทที่ 1 Farmer shop จําหนาย ขาวเกิดบุญ ขาวคุณธรรม และน้ํานมขาวโพดไรสุวรรณ
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บูทที่ 2 วิสาหกิจชุมชนเครือขายตลาดสุขใจ จําหนายไขเปดเค็ม และกระเทียมโทนดอง
บูทที่ 3 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักวังน้ําเขียว จําหนายผักปลอดภัย
บูทที่ 4 สวนสมไทยทวี จ.นครปฐม จําหนายสมโออินทรีย
บูทที่ 5 บริษัท บีเอสซีเอ็ม จํากัด จําหนายขาวถวยและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑขาว
โดยใหผูคาในแตละราน เขามาจัดบูทไดตั้งแตเวลา 06.00 น. โดยแจงซื่อพรอมเลขทะเบียนรถ
ของผูจําหนายแก คุณนนทณัฐ ทีสี เพื่อประสานงาน รปภ.และสถานที่จอดรถแกผูจําหนายสินคาภายในวันศุกร
ที่ 29 พ.ย. 56
นอกจากนี้คุณธนาไดแนะนําเชิญชวนสมาชิกหากตองการนําสินคามาจําหนาย สามารถติดตอไดที่
รานชุมชนทราบ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคบาง ถือเปนการนํารองในการจัดครั้งตอไป
หลั งจากนั้ น เป น การหารื อเลื อกสโลแกนและประกาศการจัดงานตลาดนัดสีเขีย วเพื่อทําการ
ประชาสัมพันธ โดยคุณฤทธิรณค เป น ผู นํา เสนอ ซึ่งที่ป ระชุมมีมติใชส โลแกนคือ “สินคาจากผูผ ลิตใกลชิด
ผูบริโภค” และใชขอความประกาศคือ “รานคาชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานผูผลิตพบ
ผูบริโภค สินคาปลอดสารพิษ ราคายุติธรรม เพื่อชุมชนไทยพีบีเอส”โดยที่ประชุมมอบหมายใหคุณฤทธิรณค
และคุณพีรยา ดําเนินการประชาสัมพันธทางชองทางสื่อตางๆ
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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รายงานการประชุม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูเขารวมประชุม
1. รศ.จุฑาทิพย
2. คุณฤทธิ์รณ
3. คุณนนทณัฐ
4. คุณประภากร
5. คุณพิรยา
6. คุณสุพจน

ภัทราวาท
ปานเถื่อน
ทีสี
ตั้งประเสริฐศรี
ทองพรหม
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
รศ.จุ ฑาทิพย ภัทราวาท ผู อํา นวยการสถาบันไดประชุมรวมกับ คณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ
บริการสื่อสาธารณะ จํากัด โดยมีประเด็นสําคัญในการหารือ คือ
การดําเนินการจัดโครงการผักปลอดภัย โดยความรวมมือระหวางสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
กับสถาบันวิชาการดานสหกรณในการจัดหาผักปลอดภัยมาจําหนายใหกับสมาชิกและประชาคมไทยพีบีเอส
เบื้องตนที่ประชุมมีขอสรุปจะนําสินคาภายใตเครือขายสถาบันฯ มาเขารวมโครงการดังกลาวคือ ผัก ไขไก ไข
เค็ม ขาวหอมมะลิแบรนดเกิดบุญ และขาวคุณธรรม
การจัดโครงการศึกษาดูงานเกษตรอินทรียและตลาดสุขใจ โดยมีกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ชุดปจจุบัน ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ.
2557 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
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รายงานการประชุม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
วันศุกรที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.30-16.30 น.
ณ ณ หองการเดนวิว โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม
ผูเขารวมประชุม
7. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
8. คุณคุณธนา
ทั่วประโคน
กรรมการ/ผูจัดการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
9. คุณสมชาย
แสงอุทัย
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
10. คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
11. คุณฤทธิ์รณ
ปานเถื่อน
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
12. คุณนนทณัฐ ทีสี
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
13. คุณพิรยา
ทองพรหม
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
14. คุณพิมจันทร สุจิรัตน
กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
15. คุณจันทรดี
บัวศรีแกว
สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
16. คุณจุฑามาศ ศิริมูล
สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
17. คุณเอกภพ
ชาวนาปา
สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ
18. คุณสายสุดา ศรีอุไร
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
19. คุณสุพจน
สุขสมงาม
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.
20. คุณจินตหรา นกเงิน
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาวตอนรับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด และแนะนํากําหนดการในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น
คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการโรงแรมสามพราน ริเวอรไซด/นักวิจัยโครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพิ่ม
ผักอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอยบรรยายนําเสนอขอมูลโครงการเกษตรอินทรียและตลาดสุขใจ
คุณอรุษ : สวนสามพรานมีแนวคิด คือวิถีไทยริมสายน้ํา คนที่มาสวนสามพรานจะไดสัมผัสชีวิต ได
ความรูกลับไปพัฒนาชีวิตตัวเองดวย ในอดีต Rose Garden เปนชื่อที่ชาวตางชาติเรียกเรา เมื่อครบรอบ 50 ป
โรงแรม ผมไดเปลี่ยนเปนสามพราน ริเวอรไซด มีจุดขายในเรื่องของวีถีชีวิตคนสามพราน ซึ่งจะไมเกี่ยวกับ
Rose Garden กุหลาบเทาไร ปจจุบันเรามีพนักงาน 450 คน มีเนื้อที่ 170 ไร ผมคิดวาจะไมขยายเนื้อที่แลว
แตจะใชชุมชนมากกวา ตอนนี้เราได IFOAM EU ซึ่งถือเปนสถานทองเที่ยวขนาดใหญที่แรกของโลกก็วาไดที่
ไดรับ
ผมพยายามจะรื้อฟนพันธุขาวหอมนครชัยศรี กับสมโอพันธุดั่งเดิมของจังหวัดนครปฐม ใหคนใน
ชุมชนไดภาคภูมิใจ ไมอยากใหขายที่ดิน ซึ่งตอนนี้มีโรงงาน มีหมูบานจัดสรรเขามาในชุมชน
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เมื่อ 8 ปที่แลว ผมเขามาบริหารโรงแรมอยากไดผักผลไมที่เปนอินทรียเปนวัตถุดิบเขาโรงแรมกับ
รานอาหาร เราพยายามปลูกเอง เดือนหนึ่งเราใชประมาณ 3 ตัน ไดบางไมไดบาง ไมอยากผานพอคาคนกลาง
พอคาคนกลางเอาอะไรมาใหเราบางก็ไมรู เราเลยอยากซื้อตรงจากเกษตรกร ตอนนี้กําลังเชื่อมโยงกับเกษตรกร
อยู
เมื่อ 4 ปที่แลวพบไดพบอาจารยจุฑาทิพย ถือเปนโชคดีมาก เราทําเกษตรอินทรียเชื่อมโยงกับ
ชุมชน เราไดฟงปญหา เกษตรกรไมเชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย เพราะไมมีตลาด เราเลยใหตลาดกอนเลย ใชตลาด
นํา เรามีพื้นที่ประมาณ 3 ไร จัดเปนตลาดสุขใจ เปดมาได 3 ปแลว เริ่มแรกเราโดนตอตานมากเลย เกษตรกรมี
อคติ มีคนมาชวยแตชวยไมจริง พองบหมดโครงการก็จบ เกษตรกรก็สงสัยวาสวนสามพรานอยูมา 50 ปไมเคย
เขาชุมชน อยูดีๆจะมาทําอะไร ไดอาจารยจุฑาทิพยชวยเจรจา อธิบายถึงสําเร็จ เรามีการถอดบทเรียน มีการ
เรียนรูรวมกัน ในตลาดสุขใจมีจุดตรวจสารเคมีตกคางในผัก ผลไม เพื่อสรางความเชื่อมั่น เรารูตนตอของแหลง
ผลิตผักผลไม
ปจจุบันตลาดสุขใจมีลูกคาเฉลี่ยวันละ 900 คน บาย 3 โมงเย็นสิ้นคาจะหมดแลว ยอดขายกาว
กระโดดมาก ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ เชื่อมั่นในแบรนดตลาดสุขใจ หรือคนหันมาบริโภคอินทรียกันเพิ่มมาก
ขึ้น มีคนมาขอสมัครเขามาขายอีกกวา 50 ราย แตเราไมเอา ในปนี้เรามีแผนใหทุกคนตองได IFOAM ทั้งหมด
ตองมีอุดมการณรวม จะเปนปลอดสารตลอดไปไมได เพราะวาแบรนดตลาดสุขใจเปนอินทรียแลว
ตอนนี้เราทําเปนศูนยเรียนรูมีชีวิต มีแพทยแผนไทยมาดูแลสุขภาพ จะมีการเก็บขอมูลสมาชิก
ประมาณ 500 ราย มีนักเรียนโรงเรียน และผูพิการในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม เรามีกิจกรรมการอบรมตาง ปนี้
เราอบเกษตรกรไปจํานวน 120 คน ประสบการณบอกเราวาไมสามารถอบรมจํานวนมากได พยายามจะ
เชื่อมโยงเรื่องขาวกับผัก โดยการสงเสริมเกษตรเปนกลุมจะไดผลมากกวา ผลักดันใหเปนนักธุรกิจเกษตรอินทรีย
จัดทํา Work shop หลายอยาง เชน การเลี้ยงไสเดือนดิน การทําน้ําหมักชีวภาพ เราพบวา บางที่เกษตรกรไม
ตองการเทคนิคเรื่องการปลู กเพราะบางเรื่องเขาเกงกวาเรา เกษตรกรขาดเรื่องเทคนิคเรื่องการตลาด การ
จัดการโซอุปทานสินคาเกษตรอินทรีย เราตองมาปรับทัศนคติใหตรงกัน ตอนนี้เรามีมูลนิธิสังคมสุขใจเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนในเรื่องของเงินทุน ในอนาคตบริษัทเอกชนจะเขามาสนับสนุนในเรื่อง CSR เราตองมีมูลนิธิเพื่อ
รองรับ
คุณธนา : ในนามสหกรณพรอมที่จะสนับสนุน ในเรื่องของผักปลอดสารพิษ เรื่องอินทรีย สหกรณ
เราก็กําลังจะเริ่ม ณ เวลานี้ สามารถเอาโมเดลนี้เสนอคุณแวว มาจัดทํารายการสัก 10 นาที เอารายการไป
ออกอากาศตามท องถิ่น เรามีรายการที่ ตอเนื่องนําเสนอถึงความสุ ขของพนักงาน ความสุขของชุมชน เปน
อยางไร สังคมจะยอมรับกันเอง มีขอเท็จจริงใหเห็น สรางสังคมใหแข็ง ซึ่งยังไมใชสังคมโดยรวม ตองเกาะๆกัน
ตองฝากใหอาจารยนําเอาระบบสหกรณเปนองคกรกลางจัดการ ซึ่งเราเปนสหกรณบริการตองจัดหาบริการมา
บริการตอสมาชิก
คุณนนทณัฐ : ดีใจที่ไดมาในครั้งนี้ เห็นผูประกอบการธุรกิจทําเพื่อสังคม ไดฟงการนําเสนอ ทํา
ใหไดไอเดียรหลายอยาง อยูกรุงเทพไดบริโภคแตอาหารที่เปนพิษ มีญาติเปนมะเล็ง กลัวอาจจะถึงตัวเองเขาสัก
วัน เปนโอกาสที่ดีที่ไดมารวม ขอขอบคุณทานอาจารยมากครับ
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คุณสมชาย : ครั้งที่แลวมา ขามฟงไปดูสวนฟงโนนมาแฉะมาก ฟงดูแลวไดประสบการณความรูที่
เปนประโยชน อีกทั้งยังเกิดประโยชนแกสังคมรอบขาง เปนเรื่องที่นายินดี
คุณฤทธิ์รณ : บานอยูแถวรามอินทรา ผมสนใจเรื่องการปลูกพืชเกษตรอินทรีย มีโอกาสจะ
สอบถามความรูเรื่องอินทรีย
คุณพิรยา : ครั้งที่แลวมารอบหนึ่ง ครั้งนี้อยากเห็นความกาวหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เทา
เทียมกับการปลูกพืชเคมีอยางไร
คุณอรุษ : หลักสําคัญของเกษตรอินทรียคือเราไมไปฆามัน ซึ่งจะทําใหระบบนิเวศเสีย ใชหลักการ
แบงกัน ใหหนอนกินบาง ผมไปเห็นตัวอยางขาวคุณธรรม เขาเอาขาวใหปูกิน เมื่อปูอิ่มหรือมีที่กินก็จะไมรบกวน
แปลงนา เราใช 3 อยางตอนนี้ น้ําหมัก ปุยขี้ไสเดือน และปุยอินทรีย
กุหลาบผมทํามาได 3 ป คนขายกุหลาบใหผมยังไมเชื่อวาผมจะทําได ตอนไปซื้อพันธุกุหลาบมา
เขายังทาผมเลยถาทํากุหลาบอินทรียไดจะใหเหยียบเลย ตอนนี้ผมทําไดเขายังมาขอเรียนกับผมเลย คุณแมผม
ยังไมเชื่อเลยวาเราจะทําได ทุกคนขาดเรื่องความเชื่อ
ชวงที่ผานมา เก็บกุหลาบไดสี่หมื่นดอก ดอกละ 5 กรัม กิโลกรัมละ250บาทเปนเงินจํานวนมาก
ตอนนี้สงไปที่จีนสกัดเปนน้ําหอม เราเอากลีบกุหลาบที่ไมไดทําเปนชากุหลาบไปหมักบาง เอาไปเลี้ยงไสเดือน
บาง ถาเปนเคมีนานๆใส แตทําเกษตรอินทรียตองใสบอยๆ
ในเรื่องของแมลง เราเจอเพลี้ย ชวงเปลี่ยนอากาศหนาวมารอน เราใชหลายๆอยางใสเขาไป ชีวะ
ภัณฑของอินทรียมีหลาย เราไมไปฆามัน การฆาจะไปทําใหสมดุลเสีย เราเคยไปใชยาฆาหนอนดวง ทําใหผีเสื้อ
หายไปดวย เกษตรอินทรียตองแบงใหมันกินบาง เรามีแผนจะปลูกไชทาวไวขาง ใบไชทาวจะออน
พิมจันทร : มีที่อยูเชียงใหมใหคนเชาทําไรสม เรารูสึกวาที่ดินเราแยมาก สวนสมใชเคมีเยอะมาก
คุณอรุษ : ตองปรับดิน โดยปลูกตนปอเทือง ซึ่งเปนพืชตระกูลถั่ว ผมก็เคยใหเขาเชา ดินเสีย เรา
ตองปรับดินใหมใสปุยคอกเยอะๆ สําหรับตนปอเทืองสามารถหาไดที่เกษตรอําเภอ
คุณเอกภพ : อยูฝายอาคารสถานที่สนใจเรื่องชีวะภัณฑ ไปใชในงานที่ดูแล
คุณอรุษ : ลองทําเปน Team Building จัดพื้นที่ใหแตละทีมรับผิดชอบดูแลตนไม ผมยินดี อบรม
สอนให
คุณธนา : ที่สุพรรณมีมูลนิธิขาวขวัญ เปนกลุมเล็กๆ ตอสูเรื่องเกษตรอินทรีย เริ่มแรกก็โดนถาก
ถางแทบรองไห ตอนนี้ประสบความสําเร็จ กําลังเกาะกลุมขยายใหญขึ้น นากลัวที่สุดคือกลุมนักการเมืองที่ขาย
ปุยเคมี
คุณอรุษ : เกษตรกรถาใหตอกันเองจะไมยั่งยืน ตองเตรียมเกษตรกรใหพรอมกอน จัดวิธีการ
เรียนรูเรามีพื้นที่ ทําเปนแปลงยอย 45 แปลง หมุนเวียนกันปลูกพืชแตละชนิด แตถาเปนเกษตรกร จะลูกพืช
ชนิดเดียวกันไปหมดทุกแปลง
ขาวเปนสิ่งที่เชื่อมตลาดไดงายสุดสงเดือนละครั้ง ผมมีเอเปนเจาของโรงแรมหลายแหง เดือนหนึ่ง
1-3 ตัน พนักงานกินครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งลูกคา 3-4 หมื่นบาท พอคาคนกลางเอาไป 8 พันบาทแนนอน จดซื้อผม
ยอมแนนอนถาเปนอินทรียฝายจัดซื้อผมเอาแนนอนถาราคาไมตางกันมากเทาไร โรงแรมในกรุงเทพมีตั้งหลาย
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แหง เชื่อมในเรื่องขาวกอน ผูซื้อเชื่อเกษตรกร เกษตรกรเชื่อโรงแรม ผมเลยเริ่มจากตัวเองกอน ฝายการตลาด
ผมไมคอยออกไปหาลูกคา เราทําตัวเองใหดี ใหเขาสนใจเรา
คุณณรงคศักดิ์ : ผมเคยมาครั้งแรกแลว แตก็มานอกเวลาราชการอีก ผมไมคอยเชื่อเทาไรเลยมา
พิสูจน ตอนแรกที่มาของขายผมคิดในใจจะไปรอดใหมนะ แตตอนนี้กําลังซื้อคนเยอะ มารถคันหนึ่งซื้อ 3 พัน
กวาบาท
คุณอรุษ : ครึ่งหนึ่งเปนลูกคาประจํา ตอนนี้ผมเอาหมอแผนไทยมาดูแลเรื่องสุขภาพ เราหยุดนิ่ง
ไมไดตองพยายามหาอะไรมา ที่ดินรอบๆขางราคา 6 ลาน ผมไมมีทุนมาก และก็ไมคิดจะขยาย เราทําโมเดล
เรื่องทองเที่ยวชุมชน จะมีปนจักรยาน จักรยานของชาวบานใหเชา พื้นที่บางแปลงไมยอมใหผมเชาทําอินทรีย
เพราะกลัวเราจะไปทําที่ดินเขารก มีผูใหญไมเชื่อวาผมจะทําเกษตรอินทรียได 7-8 ปกวาจะเชื่อ คนบางคนตอง
ใชเวลามากขนาดนั้นเลย ผมพาเขาไปที่เครือขายขาวคุณธรรม จ.ยโสธร
อ.สามพราน เปนเกษตรกึ่งเมือง บางก็ขายที่ใหโรงงาน เราจะพยายามใหลูกหลานสืบสานอาชีพ
เกษตรกรจากพอแม เกษตรอินทรียเปนทางเลือกไมตองไปเปนลูกจากบริษัทที่กรุงเทพ แตตองใหเขาไปอยู
กทม 1-2 ป ใหเขาเกิดไอเดียเรื่องการตลาด ตองมีคนบริหารจัดการเรื่องตลาด ซึ่งเกษตรกรไมมี
คุณฤทธิ์รณ : เราขายของแมคโคร เราจะขายผักปลอดสาร จะมีวิธีอะไรที่ประชาสัมพันธหรือ
กิจกรรม เราจะใหพนักงานเขามาซื้อ เราจะเริ่มตนอยางไรดี
คุณอรุษ : แนะนําใหตรวจสารเคมีตกคางในเลือด สรางกระแสผลเสียของสุขภาพ ใหหันมาดูแล
สุขภาพ
ในชวงบายเปนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานสหกรณบริการ
สื่อสาธารณะ ฯ ป 58-59 โดยคุณสุพจน สุขสมงาม ทีมวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดนําเสนอกิจกรรม
การดําเนินโครงการในชวงเวลาที่ผานมาไดแก
1.การประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการ สบ.สส.
2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการ Cooperative learning ระหวางนักวิจัย
และประชาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง
3.โครงการอาหารสุขภาพ มีวัตถุประสงคในการมุงบริการแกสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. ให
เขาถึงการบริหารโภคอาหารสุขภาพ โดยสหกรณไดประสานงานกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ จําหนาย
อาหารสุขภาพทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 2556
การประเมินความคิดเห็นผูซื้อระหวางวันที่ 24 มิ.ย.- 12 ก.ค. 2556 จํานวน 100 ราย มีความ
คิดเห็นตอโครงการอาหารสุขภาพอยูในระดับ “ดี” และเห็นควรใหมีการจําหนายตอเนื่อง
โดยมีประเด็นการพูดคุยคือ
4.การสํารวจขอมูลสมาชิกระหวางวันที่ 16 สิงหาคม 56-18 กันยายน 2556 ไดแบบสอบถาม
จํานวน 87 ชุด
โดยที่ประชุมมีประเด็นพูดคุยที่สําคัญเรื่องจํานวนสมาชิกสหกรณที่เพิ่มไมมากนัก
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คุณธนา : ไมตองการโฆษณา ชวนเชื่อ ตองการทําใหเห็นผลมากกวา ซึ่งสหกรณจะทําใหดูให
ปรากฏ มีสมาชิกเขาออกบาง สหกรณพึ่งปดบัญชีไดปเดียว ปที่แลวมีกําไร 3 แสน ในปนี้มีกําไรประมาณ 9
แสน เปน ที่ น า ดีใจสหกรณ เ ราพึ่ งจั ดตั้ ง สหกรณเปรียบเหมือนบาน ถาใครจะเขามาอยูในบานหลังนี้ ตอง
อุดหนุนสหกรณ คนที่ยังไมเขามาเปนสมาชิก เพราะมีทางเลือกทางอื่น ดวยเหตุผลทางการเงิน การกูเงิน ขาด
การมีสวนรวมความเปนเจาของ สมัครแลวจะไดอะไร
รศ.จุฑาทิพย : คนไทยพีบีเอสตองใชพลังเยอะ ตองทําใหดู ใชธรรมชาติใหเขาเดินเขามาสมัคร
เอง เอาผลงานเปนแรงดึงดูด
คุณธนา : ปที่แลวสหกรณปนผล 6 บาท ปนี้ตองมากกวาปที่แลว วันเกิดเราอาจจะมีของขวัญให
มีกิจกรรมตอบแทนสมาชิก รานคาชุมชนตองเอามาเปนหลัก ทําใหเขมแข็ง คนไทยพีบีเอสชอบเห็นของจริง
เหมือนแบบสอบถามไมกลากรอกขอมูล กรอกแลวไดอะไร ตอนนี้ผูใหญเริ่มมองเห็นวาเราทําจริง เริ่มเขาใจ
เห็นเปนรูปธรรม
หลังจากนั้นเปนการหารือรูปแบบการดําเนินงานสหกรณภายใตแผนยุทธศาสตรของสหกรณ โดย
จะมีแผนงานดําเนินโครงการ คือโครงการ Shelf Farmer shop ในรานคาชุมชน Thai PBS จําหนายไข
อารมณ ดี ผั ก อิ น ทรี ย ,โครงการตลาดสุ ขใจสัญ จร, โครงการให บ ริก ารเคาเตอร เซอรวิส , โครงการ
ยกระดับฟูดเรสเตอรรอง และโครงการอาหารสุขภาพสําเร็จรูปจําหนายในรานคาชุมชน เปนตน โดยมีขอสรุป
เปาประสงคของรานชุมชน ThaiPBS คือ
1.สนองบริการแกสมาชิกในเรื่องสินคาอุปโภค/บริโภค
2.รณรงคใหคนเขามามีสวนรวม
3.แผนคืนกําไร (เฉลี่ยคืน)
4.เนนสินคาเพื่อสุขภาพ
5.บรรยากาศรานของสมาชิก/ พนักงานมี service mind / บริการคําแนะนําสินคา
6.มีสินคาที่หลากหลาย
7.มี order สั่งซื้อประจํา
8.มี e –catalog/ e-order
9.มีการเปด-ปดเปนเวลา (เวลาพักของพนักงาน 11.00-14.00 น.)
10.มุมบริการตามคําสั่งซื้อ อาทิ สินคาแบรนดเนม ในอนาคต
11.เชลฟ Farmer shop (ประเภทอาหารสด) เนนสินคา Farmer Shop และตามความ
ตองการของสมาชิก โดยมีเปาหมายผูอุดหนุนประจํา 100 คน

2-32

โครงการ
เปาหมาย
1. โครงการ Farmer Shop ในรานคาชุมชน - ขายไขอารมณ มีลูกคาประจํา 100 คน ในป 57 โดยไมขาดทุน
ดี/ผักอินทรีย
2. ตลาดสุขใจสัญจร
เชื่ อ มโยงผู ผลิ ต และผู บ ริ โภคผ านกลไก และเป น สนั บ สนุ น
นโยบาย Green ของ ThaiPBS

3. เคานเตอรเซอรวิส
เพื่ออํานวยความสะดวกแกพนักงาน
4. Food Restaurant บริการ ณ ล็อบบี้อาคาร A ชั้น เพื่ออํานวยความสะดวก
1
5. อาหารสุขภาพแบบแพ็คขายในรานคาชุมชน
สราง Trust สรางการมีสวนรวม ความเปนเจาของ
หลังจากนั้นที่ประชุมไดหารือประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สรุปไดคือ
1.คนตองพรอม กรรมการอบรม/วางระบบ
2.มีเจาภาพประสานงาน (ชายสี่/ชายออด)
3.สินคาหมดอายุ มีการวางระบบออกจากเชลฟ
4.คนระแวงคลางแคลงในการจัดซื้อสินคา กรรมการตองรางระเบียบเพื่อผานความเห็นชอบจาก
มติของคณะกรรมการ เชน ตั้งกรรมการคัดสรร 3 คน
5.เขียน Pilot project เปนโครงการนํารองเพื่อทดสอบตลาด และสรุป (เงินทุนยกมาโครงการนํา
รอง – สินคาคงเหลือ)

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
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รายงานการประชุม
โครงการวิจัย “การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.”
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 16.30-17.00 น.
ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี
ผูเขารวมประชุม
1. รศ. จุฑาทิพย
2. คุณกอบสิน
3. คุณธนา
4. คุณประภากร
5. คุณนนทณัฐ
6. คุณเกียรติศักดิ์
7.คุณจันทรดี
8. คุณฤทธิรณค
9. คุณพิรยา
10.คุณสายสุดา
11. คุณสุพจน

ภัทราวาท
ธนผลิน
ทั่วประโคน
ตั้งประเสริฐศรี
ทีสี
เครือวรรณ
บัวศรีแกว
ปานเถื่อน
ทองพรหม
ศรีอุไร
สุขสมงาม

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เจาหนาที่วิจัย สว.สก.

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น.
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันฯ ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณบริการสื่อสาธารณะ
จํากัด ไดประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เพื่อหารือติดตามการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ
ของสหกรณบริการฯ ในอนาคตภายหลังที่ไดประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสาม
พราน ริเวอรไซด
เบื้องตนที่ประชุมเห็นชอบจะไดดําเนินการจัดบริการตลาดสุขใจสัญจรทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห
ที่ 2 จําหนายผักและผลไมปลอดภัย เพื่อใหสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท.ไดบริโภคผักและผลไมปลอดภัยเปน
ประจําทุกเดือน
ในชวงทายที่ประชุมไดหารือพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณซึ่งจะนําเสนอตอที่ประชุม
ใหญสามัญประจําป 2556 สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

2-34

ภาคผนวกที่ 3
ภาพกิจกรรมโครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
การประชุมระหวางทีมวิจยั และ รองผูอํานวยการ ส.ส.ท.
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 หองประชุม องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและประธานกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
วันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมชั้น 3 องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 หองประชุม Thai PBS ชั้น 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 1
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 2
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 หองประชุมบอรด ชั้น 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 4
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 หองประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
ประชุมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งที่ 5
วันที่ 18 กันยายน 2556 หอง briefing room ชั้น 1อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

การประชุมหารือแผนการดําเนินโครงการวิจัยสําหรับกิจกรรมที่ทีมวิจัยจะดําเนินการภายใตโครงการวิจัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร A Thai PBS
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สบ.สส. เตรียมดําเนินการจัดตลาดนัดสีเขียว
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมทางเชื่อม อาคาร A Thai PBS

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
ระหวางวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
การศึกษาดูงานการยกระดับมูลคาเพิ่มผักอินทรีย และตลาดสุขใจ
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด.”
การประชุมขับเคลื่อนแผนธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี
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ภาคผนวกที่ 4
คูมือสมาชิกสหกรณ

1.การถักทอความสัมพันธ....จากแตละคนเพื่อทุกคน สูการสรางสังคมคุณภาพและคุณธรรมของ Thai PBS
เมื่อปกลาย ผูเขียนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย Thai PBS ใหดํ าเนินการ
โครงการวิจัย ซึ่งมีจุดมุงหมายสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ (ซึ่งขณะนั้นกลุมแกนนําผูจัดตั้งกําลัง
ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทบริการ) และการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนแก
สหกรณ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีตอการดําเนินงานของสหกรณและประโยชนตอมวลสมาชิก ซึ่ง
แม ว าในช วงการดํ า เนิน การวิ จั ยจะไดรั บ ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมใหญและทําใหแผนการวิจัย ตอง
ปรับเปลี่ยนไปบาง แตในที่สุด แผนกลยุทธของสหกรณบริการสื่อสาธารณะก็ไดถูกถักทอจนสําเร็จออกสูสายตา
ประชาคม จึงขอถือโอกาสนี้นํามาเลาสูกันฟง
1.1 เริ่มตนดวย....การเรียนรูที่มีคุณคา
ในครั้งแรกที่ทีมวิจัยไดเขาไปพบปะพูดคุยกับกลุมแกนนําผูกอตั้งสหกรณ (คุณธนา ทั่วประโคน
และคณะ) ไดรับทราบว า การยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ ประเภทบริการถู กคัดคานจากสํานักนายทะเบีย น
สหกรณ โดยมีขอ เสนอใหเปลี่ยนไปจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทออมทรัพยแทน
เหตุการณดังกลาว กอใหเกิดความสับสนและลังเลใจในกลุมประชาคมพอสมควร อยางไรก็ตาม
ภายหลังจากที่แกนนําผูกอตั้งสหกรณและทีมวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องหลักการและวิธีการ
สหกรณ ตลอดจนการศึกษาจากตัวแบบสหกรณประเภทตาง ๆ ที่เปนตัวแบบและมีแนวทางปฏิบัติที่ดี ในที่สุด
พวกเราก็ไดขอสรุปที่ตรงกันวา ควรมีการดําเนินการเพื่อขอใหทบทวนเรื่องประเภทสหกรณอีกครั้งหนึ่ง และดวย
เจตนารมณในการจัดตั้งสหกรณ และความพยายามในการติดตอประสานงาน ตลอดจนการจัดทําเอกสารตาง ๆ
เพิ่มเติม ในที่สุด สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (สบ.สส.) ก็ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งจากสํานักนายทะเบียน
สหกรณ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 จึงถือวาเปนการเรียนรูเรื่องราวของสหกรณที่คุมคาเปนอยางยิ่ง
1.2 การคนหาแนวทางการใหบริการของสหกรณ
การได รั บ รู เ รื่ อ งราวของบริ ก ารที่
แตกตางระหวางสหกรณตางประเภทกันในขั้นตอน
ของการยื่นขอจดทะเบียนสหกรณนั้น ทําใหกลุมแกน
นําผูจัดตั้งสหกรณมีความเขาใจในสาระสําคัญของ
สหกรณ จนกอใหเกิดเปนความรูติดทน (Enduring
Understanding) เกี่ย วกับบริบ ทของสหกรณที่มี
ความเชื่ อ มโยงกั บ ข อกฎหมาย และนํ าไปสู การให
ความสํ า คั ญ สํ า หรั บ รู ป แบบบริ ก ารสหกรณ ที่
สอดคลองกับความตองการของสมาชิกอยางแทจริง
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หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นควบคูไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับหลักและ
วิธีการสหกรณในกลุมประชาคม Thai PBS หลายครั้ง กระบวนการดังกลาว นอกจากจะเปนโอกาสในการสราง
ความเขาใจที่ตรงกั นในเรื่ อง “สหกรณ ” แล ว ยังนํามาซึ่งขอคิด ความเห็ น เพื่อนําไปใชในการวางกรอบแนว
ทางการใหบริการสหกรณ
ขอคิด ความเห็นจากเวทีและขอมูลที่ได
จากการรวบรวมในหลายวิ ธี การ ได นํ า มาใชในการ
ประชุมระดมความคิดระหวางทีมวิจัยและผูเกี่ยวของ
.....และนําไปสูการวางกรอบทิศทาง การดําเนินงาน
ในรูปของแผนกลยุทธ สบ.สส. (ป 2555-2559) ซึ่งได
กําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรที่มุงสรางคุณคาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีแกประชาคม ส.ส.ท.”
1.3 จากแตละคนเพื่อทุกคน.....สูสังคมคุณภาพและคุณธรรม
ขอคนพบประการสําคัญ ที่เปนโอกาส
ทั้งของสหกรณและ Thai PBS คือ การมีเปาหมาย
สุดทายที่เปนเรื่องเดียวกัน ไดแก “สังคมคุณภาพ
และคุณธรรม” ดังนั้นการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสหกรณ ภายใตกลไกการปลุกจิต สํานึก “การ
พึ่งพาและรวมมือกัน” ยอมเปนการเสริมพลังของ
ประชาคมสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน

1.4 กระบวนการถักทอความสัมพันธ.....เพื่อนําคุณคาสหกรณสูประชาคมและคนในสังคม
บนความสามารถหลักและจุดแข็งของ Thai PBS ที่มีสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ในมือ จึงถือเปน
โอกาสดีที่จะใชกลไกของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ (สบ.สส.) ในฐานะที่เปนองคการธุรกิจฐานสังคม (Social
Economy Enterprise) ในการขับเคลื่อนงานไปพรอม ๆ กับการถักทอความสัมพันธระหวางประชาคม และ
คนในสังคมที่เห็นคุณคา โดยการจัดกิจกรรมสรางสรรค ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูการ
เปนสังคมเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขอเสนอดี ๆ หลายประการภายใตแผนกลยุทธสบ.สส.ที่ไดมาจากเวทีระดมความคิดของประชาคม
อาทิเชน การสรางเครือขายคนสราง Trustสหกรณ เพื่อการถักทอความสัมพันธและจัดกิจกรรมในการนํา
4-2

คุณค า สู ประชาคม และคนในสั งคมที่ ตระหนักในคุณคาสหกรณ ซึ่งกิจ กรรมที่นาสนใจที่นําเสนอไว ไดแก
โครงการเพื่อนชวยเพื่อน (ลดขอจํากัดเรื่องภาวะการครองชีพในยุคสินคาราคาแพง) การจัดคายเยาวชนเพื่อ
ปลูกจิตสํานึกการแบงปนสรางสรรคสังคมเชิงคุณคา โครงการตลาดนัดราคาเปนธรรม (Fairness Market)
โครงการราน Farmer Shop (รานคาที่ผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกัน ที่มีคําขวัญกินใจ “ไมไดหวังที่
กําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจํา”) โครงการสื่อสรางสรรคเพื่อปลุกจิตสํานึก ปรับวิธีคิด และนําเสนอตัวแบบ
ที่ดีดานสหกรณแกคนในสังคม
1.5 บทสงทาย
แมวาการสหกรณในเมืองไทยจะกอเกิดมานานหลายทศวรรษ (จะครบ 100 ป ในป 2559)
หากแตความเขาใจและการเขาถึงสหกรณของคนในสังคมในปจจุบัน ยังเปนไปในลักษณะที่มีมุมมองแบบแยก
สวน ดังนั้น การขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณ ตลอดจนการตีความในเรื่องความสําเร็จของสหกรณจึงมี
ความหลากหลาย และมั กมุงเน น ไปที่ ความสําเร็จ ของตัวองคกรมากกวาความสําเร็จในการแกปญ หาดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีตอสมาชิกและชุมชน
ในมุมมองอยางเปนองครวมนั้น ตัวตนของสหกรณตองเปนกลไกในการทําหนาที่ปลุกจิตสํานึก
การพึ่งพาและรวมมือกันแกสมาชิก ปรับวิธีคิดในการใชสหกรณเปนทางเลือกที่จะนําคุณคาจากแตละคน
เพื่อทุกคน (Each for All) สูการสรางสังคมเปนสุขรวมกัน
จึงถือเปนโอกาสดีในปสากลแหงการสหกรณ (International Year for Co-operatives: IYC) ใน
ป 2555 นี้ที่ Thai PBS จะขานรับนโยบายปสากลแหงการสหกรณขององคการสหประชาชาติดวยการกําหนด
วาระสหกรณของ Thai PBS เพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการสรางสังคมคุณคาและคุณธรรมรวมกัน
Agenda แห่งการสหกรณ์ของ Thai PBS

กรอบทิศทาง

โครงการ
กลยุทธ์ที� 1 : สร้าง Trust

คณะกรรมการ
ดําเนินการ สบ.สส.

แผนงาน

แผนกลยุทธ์ สบ.สส. ฉบับที� 1 (2555-2559)

แผนปฏิบัติการ

1. สรางกลไกเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวาง สบ.สส.-ประชาคมเพื่อสรางความเขาใจ
เรื่องสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม
2. จัดกิจกรรมสรางสรรครวมกับภาคีเครือขายที่เปนประโยชนตอสมาชิก-ประชาคม-สังคม
3. จัดใหมีสื่อสรางสรรคสหกรณเพื่อ ปชส. กิจกรรมสหกรณ/กิจกรรมของ สบ.สส. ผาน
กลไก Thai PBS เพื่อกระตุนจิตสํานึกการพึ่งพา-รวมมือกัน
4. สงเสริมเครือขายคนสราง trust
เปนกลไกการรณรงคใหประชาคมเขามามีสวนรวมในสหกรณ

การสนับสนุน

กลยุทธ์ที� 2 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์ที� 3 : สร้างสรรค์บริการ
เพื�อสมาชิกประชาคม

1. โครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
2. โครงการเสริมสรางสหกรณ

กลยุทธ์ที� 4 : สร้างสังคมเรียนรู้
สู่คุณค่า

1. โครงการคายเยาวชน
2. โครงการเรียนรูผานกิจกรรมกีฬาสามัคคี
3. โครงการทัศนศึกษาดานสหกรณ

ภายใต้โครงการเสริมสร้างสหกรณ์ 3 ป� แรก

- โครงการ

การขับเคลื�อน สบ.สส.

1. โครงการหนวยพัฒนาธุรกิจ เพื่อสมาชิกและประชาคม
2. โครงการหนวยที่ปรึกษาดานการวางแผนการเงินแกสมาชิก-ครอบครัว

คณะกรรมการนโยบาย-บริหาร ThaiPBS

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ
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คณะทํางาน
เสริมสร้างสหกรณ์
การสนับ
ThaiPBS

ข้อเสนอ

4. โครงการตลาดนัดสีเขียว

สนุนจาก
ThaiPBS

5. โครงการเพื่อนชวยเพื่อน
6. โครงการ Ethical Minimart

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุน สบ.สส.

ส.ส.ท.
มคา ชะรป่ กแดี ี �ท่ ู ยอน็ ปเ มาวคติ ว ชี

์ ศนั ทยัสิ ว
น็ ดเะรป
ยุทธศาสตร์

ขององค์ กร

การสร้ างสรรค์ บริการ
รากดัจ ร าหิ รบบบะร านฒัพราก
กิ-ประชาคม
มชาสอ� ื พเ

การสร้ าง Trust

กั ลห์ คงสะรปา ้ เป
สรรค์ สังคมผ่ านกลไกสหกรณ์

เป้าประสงค์ เชิง
กลยุทธ์

า ่ คณุ คู่ ส้ ู รน

กึ านสํ ติ จี ม ะณราธสา ติ จี มนค
ลาบิภามรร ธน็ปเ ง็ ขแม้ ขเ รก์ คงอกิ-ช ามสบอตง อนสรา กิ รบีม
้ รู นยี รเ รา ก
รมธ ณุ คี มนั กอืมมว่ ระลแา พง� ึ พ
่ ู ยอน็ ปเมา ตวคิ วีอช� ื พเ มคา ชะรปมคงั ส์ค รร าสง้ ร
มว่ รนว่สีมกิ ชามส
งา้ รสมว่ รนว่สี มามา้ ขเ มรรธยิรจ

าณ
่คคุ ี มีด � ี ท

มคงั สงอขี ด� บีทแบวั ตน็ปเ

าณ
่คคุ ีม � ี ท

ี ด� ี ทรา กดั รจ า หิ ร บระ กิ-ช ามส� ี ทรกา ิ รบีมงึ ถา ้ ขเนชมุช
า พง ึ� กพึ นาํ สติ มจีนค
ม
ปัญหา
ี คคั ามสมาวคีม นั กอื มว่ร ใสง่ รปโ มาวคี และสนองตอบในการแก้
นั ่กอตรทาออ� ื เอ
กิ-ชุมชาสอ่
มชนต์ นชยโ ะร ปอ� ื อเ จิ-สักฐษรศ
งคม-เ
มรร ธนฒั ว

า ค่ ุณคิ ติ ม

พาภธิ ทิ สะร ปิติ ม

บริการ
มรรกจิ กนอ�ลื คเ ับระบบการให้
ขราก
สมาชิ
ก
-ประชาคม
นาง
/ มี ทยว้ ด์ครรสงา ้ รส
รติ ธม ันพี าคภ

สร้ างเครือข่ าย
คนสร้ าง Trust

รก์ งค าอ นฒั พิ ติม

ู้ นรยี รเ รากมิ
มา ตติ วี ชพ
า ภุ
งยี พเ อพจิ ก

อ� ื พเ ลผนิ มเEthical
ะรปมา ดต ิ ตยว ห่น
บั ล-การนํ
กนอ้ ปลูาคุณมอ้ค่ขา
minimart
นิ ง เ รากรากิรบรากบบะร

ระบบการบริหารบุคลากร/
าร-ก
กิ ชา สมงอขมว่หน่
รนว่วยบริ
สี กมรา

า ่ คณุค ่ ู สู้ รนยี
นอ� ื พเ ราก คงรโ
นอ� ื พเ ่ยวช

จิ กรุ ธ นา ฒั พยว่ โครงการ
หน
ตลาดนัด
า กษึ ศนศั ท วยีขเี ส
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แผนที่กลยุทธของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (ป พ.ศ. 2555-2557)
2. สหกรณบริการ
สหกรณที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 โดยมีประชาชนที่มีอาชีพอยางเดียวกัน
หรือหลากหลายอาชีพรวมกัน หรือที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัด
การชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งการสงเสริมอาชีพเพื่อใหเกิดความ
มั่นคง และรักษาอาชีพดั้งเดิมที่ดีใหคงอยูตอไป
สหกรณบริการแหงแรกตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2484 ชื่อ "สหกรณผูทํารมบอสราง จํากัดสินใช" อยูที่
ตําบลตนเปา อําเภอสั นกําแพง จังหวัดเชียงใหม ปจจุ บันคื อ "สหกรณ รมหัตถกรรมผลิตภั ณฑไมบอสราง
จํากัด" เปนการรวมตัวกันในกลุมผูมีอาชีพทํารม ตอมาในป พ.ศ. 2496 ไดมีการจัดตั้ง "สหกรณบริการไฟฟา
หนองแขม จํากัด" ที่อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปนสหกรณที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค ซึ่งใน
พ.ศ. 2521 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเขาไปดําเนินการแทนตามกฎหมายสหกรณนี้จึงไดเปลี่ยนประเภทเปน
สหกรณรานคา และในป พ.ศ. 2497 ไดมีการจัดตั้ง "สหกรณมีดอรัญญิก จํากัด" ที่ตําบลทุงชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากนั้นสหกรณบริการก็ไดมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นตลอดมา
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2.1 สหกรณบริการรูปแบบตางๆ
1. สหกรณอุตสาหกรรมในครัว เรือน ตั้งขึ้น ในหมูป ระชาชนผูประกอบอาชีพหัตถกรรมใน
ครัวเรือน เพื่อแกปญหาในดานวัตถุดิบและการจําหนายผลิตภัณฑ โดยการสงเสริมใหนําวัสดุอุปกรณที่มีอยูใน
ทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนในการผลิตสินคา สหกรณรูปนี้แบงออกเปน
สหกรณหัตถกรรมผลิตภัณฑไม
สหกรณหัตถกรรมอื่น ๆ
2. สหกรณเดินรถ ตั้งขึ้นในหมูผูประกอบอาชีพการเดินรถเพื่อใหมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว และ
สามารถยึดเปนอาชีพหลักได นอกจากนี้ยังเปนการจัดระเบียบการเดินรถ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก และพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งสหกรณรูปนี้แบงออกเปน
สหกรณรถยนตโดยสาร
สหกรณรถยนตแท็กซี่
สหกรณรถยนตสามลอ
สหกรณสี่ลอเล็ก
3. สหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ตั้งขึ้นตามความตองการของประชาชน ผูมีความเดือนรอน
ในเรื่องที่อยูอาศัย เพื่อใหทุกคนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองและอยูรวมกันเปนชุมชนอยางมีความสุข สหกรณ
รูปนี้แบงออกเปน
สหกรณเคหสถาน
สหกรณบริการชุมชน
4. สหกรณ ส าธารณู ป โภค ตั้งขึ้น เพื่อแกปญ หาความเดือนรอนในเรื่องสาธารณูป โภคของ
ประชาชนที่อาศัยอยูรวมกันในเขตชุมชนเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน แบงออกเปน
สหกรณบริการไฟฟาพลังน้ํา
สหกรณบริการน้ําบาดาล
สหกรณบริการน้ําประปา
5. สหกรณบริการรูปอื่น เปนสหกรณบริการที่ดําเนินธุรกิจไมอาจจัดเขา 4 รูปแบบ ขางตน
2.2 วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณบริการ
สหกรณบริการมีหลายรูปแบบใหพิจารณา จึงขอสรุปวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ ดังนี้
(1) ประกอบธุรกิจดานการบริการที่ระบุไวตามรูปแบบของสหกรณ
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนมาบริการแก
สมาชิกในราคายุติธรรม
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อสงเสริมการออมทรัพย
(4) ใหเงินกูในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือจําเปนแกสมาชิก
(5) รวบรวมผลิตภัณฑจากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจําหนายให
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(6) ชวยเหลือสมาชิกดานกฎหมายคดีความ
(7) สงเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว
(8) สงเสริมการชวยตนเองและการรวมมือกันชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(9) ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกเพื่อใหมีความรูทางสหกรณ และความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
(10) รวมมือกับสหกรณอื่นและหนวยงานตาง ๆ เพื่อกิจการความกาวหนาของสหกรณ
2.3 วิธีการดําเนินงาน
สหกรณบริหารดําเนินงานโดยสมาชิก กลาวคือ เมื่อไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการขึ้นแลว สมาชิกจะ
เลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญใหเขามาบริหารงานในสหกรณ ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกวา “คณะกรรมการ
ดําเนินการ” ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 14 คน คณะกรรมการดําเนินการ จะทําหนาที่ดําเนินกิจการทั้ง
ปวงของสหกรณและตองปฏิบัติหนาที่ใหเ ปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญตลอดจน
ในทางอันสมควรเพื่อใหเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิก
ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดําเนินการ ควรจัด
จางผูจัดการที่มีความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและซื่อสัตยสุจริตมาเปนผูจัดการ นอกจากนี้ ผูจัดการ
อาจจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อชวยเหลือกิจการสหกรณ
ในดานตาง ๆ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเปนสําคัญ
2.4 ทุนดําเนินงานของสหกรณ
ในการจัดตั้งสหกรณบริการซึ่งมีหลายรูปแบบใหพิจารณาจะตองคํานึงถึงธุรกิจของสหกรณแตละ
รูปแบบดวย บางรูปแบบตองมีเงินทุนจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ เชน สหกรณเคหสถานเพื่อซื้อที่ดิน หรือ
ลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยแกสมาชิก บางรูปแบบไมตองใชเงินทุนจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ เชน สหกรณ
บริการชุมชน เพียงแตสหกรณมีรายไดเพียงพอเพื่อจายเปนคาบริการสวนกลางเทานั้น สหกรณก็สามารถอยู
รอดได สหกรณบริการจึงอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสหกรณแตละรูปแบบ ดังนี้
(1) ออกหุน สหกรณบริการทุกรูปแบบทุนดําเนินงานของสหกรณไดมาจากสมาชิกเปนอันดับแรก
คื อ ได จ ากการออกหุ น ให ส มาชิ กแต ล ะคนถือ สมาชิกแตล ะคนจะตองถื อหุน อย างนอยคนละ 1 หุน หรื อ
มากกวา 1 หุนก็ได ขึ้นอยูกับความตองการของสมาชิกแตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนทั้งหมด
(2) เงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณสามารถกําหนดระเบียบฯ เพื่อรับฝากเงินประเภทออมทรัพย
และประจําจากสมาชิกไดโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(3) การกูยืมเงิน สหกรณบริการทุกรูปแบบหากมีเงินทุนจากการออกหุนใหแกสมาชิกแตละคน
ถือแลว ยังไมเพียงพอในการดําเนินธุรกิจสหกรณก็อาจกูยืมเงินจากสหกรณอื่น หรือจากหนวยงานราชการ หรือ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอกมาเพื่อดําเนินธุรกิจหรือใชเปนทุนหมุนเวียนได
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(4) ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ เงินทุนดังกลาวเปนเงินทุนที่สหกรณไดมาจากการจัดสรรกําไร
สุทธิประจําป ทุนนี้สะสมไวเพื่อขยายกิจการของสหกรณ ทุนสํารองเปนของสหกรณโดยสวนรวมสมาชิกจะ
นํามาแบงกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได ทุนนี้จะถอนไดก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุนอันอาจ
เกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิมเทานั้น
(5) เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่ไดรับบริจาค เปนเงินทุนหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหหรือยกให โดย
อาจกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการใดการหนึ่ง แตถาไมกําหนดวัตถุประสงคไวใหเปนทุนสํารองทั้งหมด
การสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณบริการมี 2 วิธี
(1) ในชุมชนที่มีการจัดตั้งสหกรณบริการแลว
ทานที่มีความประสงค จะสมัครเขาเปน สมาชิกกระทําการโดยการยื่ นใบสมัครตอสหกรณ เพื่ อ
สหกรณ จ ะได นํ า ใบสมั ครของท า นเสนอต อคณะกรรมการดําเนิน การของสหกรณ เพื่อพิจ ารณาวาทานมี
คุณสมบั ติตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณแต ละรู ปแบบของสหกรณบริการที่ทานตองการสมัคร
หรือไม หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในขอบังคับสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการก็จะพิจารณารับทาน
เขาเปนสมาชิกของสหกรณนั้นๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับทานเปนสมาชิกแลว ทานจะตอง
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาประมาณ 20-100 บาท ชําระคาหุนประมาณ 100-500 บาท ตามขอบังคับของแต
ละสหกรณที่ไดกําหนดไว และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก จากนั้นทานจะมีสิทธิในสหกรณเชนเดียวกับ
สมาชิกอื่นๆ
สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหแกทานเปนประจําทุกป เมื่อสหกรณมีกําไรสุทธิและไดมีมติ
จัดสรรในที่ประชุมใหญแลว และเมื่อทานลาออกจากการเปนสมาชิกภาพทานจะสามารถถอนเงินคาหุนคืน
ทั้งหมดได สวนคาธรรมเนียมแรกเขาสหกรณจะไมจายคืนใหเพราะคือเปนรายไดของสหกรณอยางหนึ่ง
(2) ในชุมชนที่ยังไมมีการจัดตั้งสหกรณบริการ
ทานที่สนใจในกิจการของสหกรณบริการ และมีความประสงคที่จะจัดตั้งสหกรณบริการในชุมชน
ของทานก็สามารถจะรวมกลุมกันจัดตั้งเปนกลุมเตรียมการขึ้นมากอน โดยขอคําแนะนําจากสํานักงานสหกรณ
อําเภอ หรือสํานักงานสหกรณจังหวัด เมื่อกลุมเตรียมการมีความเขมแข็งแลวก็ขอจัดตั้งเปนสหกรณได
2.5 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
สมาชิกสหกรณเปนเจาของสหกรณ จึงมีหนาที่ที่จะตองใหความรวมมือ กับสหกรณของตน เพื่อ
กอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกกิจการของสหกรณ ดังตอไปนี้
(1) เขารวมประชุมใหญดวยตนเอง และแสดงความคิดเห็น เพื่อความเจริญรุงเรืองของสหกรณ
(2) เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการจากสมาชิกทั้งมวลที่มีความรูความสามารถ เพื่อใหบริหารงาน
สหกรณแทนตน
(3) ถือหุนในสหกรณและฝากเงินเพื่อเพิ่มทุนใหแกสหกรณ
(4) อุดหนุนสหกรณอยางสม่ําเสมอ
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(5) ควบคุมการดําเนินงานของสหกรณใหเปนไปตามนโยบาย
(6) ศึกษาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณเพื่อชวยปรับปรุง
สหกรณ
(7) แนะนําชี้แจงใหผูอื่นเขาใจเกี่ยวกับงานสหกรณ
(8) รวมมือทุกทางเพื่อใหเกิดความเจริญแกสหกรณ
2.6 ประโยชนที่สมาชิกไดรับจากสหกรณบริการ
(1) ในรูปสหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน ชวยใหสมาชิกในกลุมอาชีพฝมือประเภทตาง ๆ สามารถ
ทําการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน คุณภาพที่ดี โดยการประหยัดตนทุนการผลิต ดวยการรวมกันซื้อและรวมกัน
ขายทําใหรายไดเพิ่มสูงขึ้น
(2) ในรูปสหกรณบริการ ชวยใหสมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพการเดินรถไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย มีรายได ที่แนนอนและสรางความเปนระเบียบในการเดินรถ
(3) ในรูปสหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ชวยใหสมาชิกไดมีบานและที่ดินเปนของตนเองใน
ราคาประหยัด และอยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข
(4) ในรูปสหกรณสาธารณูปโภค ชวยใหสมาชิกไดรับการบริการสาธารณูปโภคอยางถูกลักษณะ
ตามความตองการของสมาชิกในราคาที่เหมาะสม
(5) ในรูปสหกรณบริการอื่น ๆ ชวยใหสมาชิกสามารถดํารงชีพอยางประหยัดและปลอดภัย มี
รายไดเพิ่มขึ้นทําใหความเปนอยูดีขึ้นในที่สุด
(6) เขาประชุมใหญ เพื่อแถลงขอคิดเห็นของตน และมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(7) เมื่อสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป สมาชิ กจะไดรับเงินปน ผลตามหุนตามที่ที่ประชุมใหญ
พิจารณาจัดสรร แตไมเกินอัตราที่กฎกระทรวงกําหนดไว และเงินเฉลี่ยคืนตามสวนทีไดกระทําธุรกิจกับสหกรณ
ที่มา http://webhost.cpd.go.th/rlo/service.html
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3. แนวคิด คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ
องคการธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยอมมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิดพื้นฐาน
และหลักการดําเนินงานของกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น ในฐานะของ “สหกรณ” ซึ่งถูก
กลาวขานกันวา “เปนทางสายกลาง” ขององคกรธุรกิจที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจปจจุบันซึ่งกอรปดวยบุคคลที่
เขามารวมมือกันโดยความสมัครใจที่จะขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเพื่อการใหบริการแก
สมาชิ ก นั้ น จํ า เป น ที่ ผู ที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มทั้ ง ในฐานะผูเ ปน เจา ของ ผูมี สว นรว มในการบริ ห ารจั ดการและ
ผูใชบริการจะตองมีความเขาใจอยางชัดเจน ในเรื่อง แนวคิดพื้นฐาน คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ อันจะ
นําไปสูกระบวนการในการบริหารจัดการในการบรรลุเปาหมายตามความคาดหวัง
3.1 คํานิยามสหกรณ (Definition) (ตามแถลงการณวาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538)
สหกรณเปนองคกรพึ่งพาตนเองของบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความตองการ
และมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของรวมกัน และ
ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย
3.2 คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
แถลงการณของไอซีเอ วาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538 ไดอธิบายคุณคาของสหกรณวา
“สหกรณตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเองประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความ
สุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียม
ของผูริเริ่มการสหกรณ”
ขบวนการสหกรณ โ ลกมี ป ระวัติ ศาสตร ทางป ญ ญาที่โ ดดเดน และลึ กซึ้ ง โดยมีก ารเสริ มสรา ง
ความคิดที่เกี่ยวกับคุณคาของสหกรณและยึดถือปฏิบัติตลอดเวลา สหกรณทั่วโลกไดพัฒนาขึ้นมาตามระบบ
ความเชื่อ ซึ่งรวมอยูในศาสนาสําคั ญๆ และอุดมการณของโลก ผูนําสหกรณไดรับถายทอดระบบความเชื่ อ
ตอเนื่องกันมา ซึ่งเกี่ยวของอยางลึกซึ้งกับจริยธรรมที่เหมาะสม
คุณคาของสหกรณแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนพื้นฐานของสหกรณ กับสวนที่เปนความเชื่อมั่น
ของสมาชิก
 คุณคาสวนที่เปนพื้นฐานของสหกรณ :
1) คุณคาแหงการชวยตนเอง ความปรารถนาของคนในการชวยตนเองมาจากความเชื่อที่วา
คนเรามีศักดิ์ศรี ตองใชความสามารถในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองใหได ตองใชความพยายามไมยอทอ
และนี่คือแนวคิดของ “ผูริเริ่มแหงร็อชเดล” กรรมกรโรงงานทอผา 28 คน ที่ถูกกดคาจาง และถูก เอารัดเอา
เปรียบนานาประการจากนายทุนเจาของโรงงาน พวกเขาคิดวาถาทุกคนรวมมือกันตั้งรานคาปลีกขึ้นมา เพื่อ
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จัดหาสินคาที่จําเปนมาจําหนายแกพวกเขาเอง โดยพวกเขารวมกันจัดการและไดรับประโยชนรานคาบนหลัก
ความเสมอภาคและความเปนธรรม พวกเขาทุกคนและคนที่จะเขามาเปนสมาชิกในภายหนา ก็จะสามารถชวย
ตนเองไดในการแกปญหาการครองชีพที่เคยอัตคัดขาดแคลน นี่คือความคิด “ชวยตนเอง” ที่นําไปสูการจัดตั้ง
สหกรณ แ รกของโลกที่ เ มื อ งแมนเชสเตอร ประเทศอั ง กฤษ เมื่ อ พ.ศ.2387 แน น อนความคิ ด นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จ เพราะทุกคนที่คิดอยางเดียวกันหันหนาเขาหากัน และรวมกันคิดรวมกันทําโดยการรวมมือกัน หรือ
การชวยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง
2) คุณคาแหงความรับผิดชอบตอตนเอง หมายความวา สมาชิกแตล ะคนมีจิตสํานึกและ
ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของกฎระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ ของสหกรณ ต อ งผู ก พั น ตนในการปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบนั้นๆ เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปน ไปอยางราบรื่น และกาวหนา สมาชิกแตละคน
มีหิริโอตัปปะที่จะไมละเมิดกฎระเบียบของสหกรณ แมวาจะไมมีใครรูเห็น
3) คุณคาแหงประชาธิปไตย ไดแก จิตสํานึกในเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค
และความเปนอิสระในความสัมพันธกับเพื่อนสมาชิก และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการรูจักใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบทั้งตอเพื่อนสมาชิก บุคคลที่เกี่ยวของและสหกรณของตน
4) คุณคาแหงความเสมอภาค หมายความวา สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกั นในฐานะ
มนุษย มีสิทธิในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ ในการที่จะไดรับขอมูลขาวสาร ในการเสนอความคิดเห็น
และมีสวนในการตัดสินใจในที่ประชุมของสหกรณ เปนตน
5) คุณคาแหงความเที่ยงธรรม ไดแก การแบงปนผลประโยชนใดๆ ระหวางสมาชิกอันเกิด
จากการดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปดวยความเที่ยงธรรมตามสัดสวนแหงการอุดหนุนหรือการทําธุรกิจกับ
สหกรณ มิใชตามสวนแหงการลงทุนดังเชนในองคการธุรกิจเอกชนอื่นๆ
6) คุณคาแหงความเปนเอกภาพแสดงใหเห็นวาสหกรณมิไดมีความหมายเพียงการรวมคน
หลายคนเขาดวยกันเทานั้น แตยังเปนการรวมจิตใจ รวมผลประโยชน รวมพลังเขาเปนหนึ่งเดียวหรือเปนองค
รวม (Collectivity) เงินสํารองและทรัพยสินที่เปนทุนทางสังคมของสหกรณ ซึ่งถือวาเปนของสมาชิกโดยรวมก็
อยูในความหมายของความเปนเอกภาพดวย นอกจากนั้น ความเปนเอกภาพยังรวมถึงการที่สหกรณตางๆ ผนึก
กําลังกันสรางขบวนการสหกรณท่ียึดโยงกันทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลก และระดับ
ระหวางประเทศดวย ซึ่งเปนการรวมมือกันในทุกทางที่จะปฏิ บัติได เพื่อจัดใหสมาชิกไดบริโภคสินคา และ
บริการที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาต่ําที่สุด
 คุณคาสวนที่เปนความเชื่อของสมาชิกเปนคุณคาทางศีลธรรมหรือจริยธรรมที่สงเสริมให
สมาชิกมีความเลื่อมใส และศรัทธาในสหกรณและระบบสหกรณซึ่ง “ผูริเริ่มการสหกรณ” ไดยึดถือประพฤติ
ปฏิบัตจิ นเปนขนบธรรมเนียมสืบทอดกัน
คําแปล “สมาชิกพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของสหกรณ
ตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติสวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยที่สุดตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ
และสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราอันจํากัด จากการลงทุนในสหกรณ ตามเงื่อนไขแหงการเปน
สมาชิก มวลสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกินเพื่อความมุงหมายใดๆ หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ก็ได คือ เพื่อพัฒนา
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สหกรณของพวกเขาโดยอาจกอตั้งเงินสํารอง ซึ่งอยางนอยที่สุดสวนหนึ่งของเงินสํารองนี้จะแบงแยกมิได หรือ
เพื่ อจั ด สรรให แก ส มาชิ กตามส ว นธุ ร กิ จ ที่ ไดทํากับ สหกรณ และเพื่อสนับ สนุน กิ จ กรรมอื่น ๆ ที่มวลสมาชิ ก
เห็นชอบ”
3.3 หลักการสหกรณสากล
หลักการที่ 1 : การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
คําแปล “สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ ที่เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการ
ของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อ
ชาติ การเมือง หรือศาสนา”
หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
คําแปล “สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิก ผูมีสวนรวมอยางแข็งขันใน
การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรี ผูที่ไดรับการเลือกเปนผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอมวล
สมาชิ ก ในสหกรณ ขั้น ปฐมสมาชิ กมี สิ ทธิ ในการออกเสีย งเทาเทีย มกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสีย ง) สําหรับ
สหกรณในระดับอื่นใหดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยดวยเชนกัน”
หลักการที่ 3 : การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
คําแปล “สมาชิกสหกรณ พึงมีความเที่ยงธรรมในการให และควบคุมการใชเงินทุนในสหกรณ
ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิก
จะไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปนผูจัดสรร
ผลประโยชนสวนเกินเพื่อจุดมุงหมาย ประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมด จากดังตอไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนา
สหกรณ ข องตนโดยจั ด ให เ ป น ทุ น ของสหกรณ ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง ของทุ น นี้ ต อ งไม นํ า มาแบ ง ป น กั น เพื่ อ เป น
ผลประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุ รกิจ ที่ทํากับสหกรณ และเพื่อสนับสนุนกิ จกรรมอื่ นใดที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ”
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
คํ า แปล “สหกรณ เ ป น องค ก ารช ว ยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่ ง ควบคุ มโดยสมาชิก ถ า
สหกรณเขาทําขอตกลงกับองคการอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาล หรือสหกรณแสวงหาทุนจากแหลงภายนอกสหกรณพึ่ง
ทําขอตกลงเชนนั้นภายใตเงื่อนไขอันมั่นใจไดวา มวลสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย
และจะตองธํารงไวซึ่งความเปนตัวของตัวเองของสหกรณ”
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หลักการที่ 5 การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ
คําแปล “สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง
ผูจัดการและพนักงาน เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล
สหกรณพึงใหขาวสารความรูแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําทางความคิดเห็น”
หลักการที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ
คํ า แปล “สหกรณ พึงรั บ ใชส มาชิกอยางมีป ระสิทธิผ ลสูงสุด และทําใหขบวนการสหกรณ
เขมแข็ง โดยการทํางานรวมกันภายใตโครงสรางสหกรณระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลกและ
ระดับระหวางประเทศ”
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
คําแปล “สหกรณพึงดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนของตนนโยบายที่มวลสมาชิก
ไดใหความเห็นชอบ”
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