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บทที่ 3 
ขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภค 

 
3.1 สถานการณ์ของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน 

เมื่อพูดถึงธุรกิจค้าปลีก ผู้บริโภคทั้งหลายคงนึกถึงร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ห้างสรรพสินค้าที่ด าเนินการภายใต้ house brand ต่างๆ อาทิ 7-eleven, Big-C, Tesco-Lotus, Family 
mart ฯลฯ ซึ่งได้พัฒนาบริการด้านการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงและสร้างความประทับใจ แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น 
ความหลากหลายในสินค้า ราคา  และยังมี กลยุทธ์การตลาดที่สามารถ สร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนที่อยู่ใน
ฐานะผู้บริโภค และกลายเป็นความเคยชินที่คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมต้องเข้าร้านทุกวันเพราะสอดรับกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีชีวิตความเป็นอยู่เร่งรีบจึงต้องการพ่ึงพาบริการจากร้านค้า ที่ให้บริการตาม
แนวคิด”one stop shopping” อีกท้ังมีสาขาให้บริการที่การให้ความสะดวกในการเข้าถึงผู้บริโภค 

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก เป็นไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสวนทางกับ
การด าเนินงานของร้านค้าสหกรณ์ที่มีแนวโน้มลดลงกล่าวคือ ในปี 2555 มูลค่าธุรกิจค้าปลีกไทยคิดเป็น1.49
ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 14 เปอร์เซ็นตข์อง GDP และคาดว่าจะขยายตัว 8-10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอัตราที่
สูงกว่าการขยายตัวของGDPประเทศ  ในปี2556การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกมาจากร้านสะดวกซื้อ
(convention store)ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวถึง 18 เปอร์เซ็นต์และมีมูลค่าธุรกิจ 2.7 ล้านล้านบาท โดยเป็นผล
มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย โดยผู้ประกอบการที่มีบทบาทส าคัญๆมีอยู่  3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ม CP ALL ในแบรนด์ 7-eleven กลุ่ม CENTRAL RETAIL ในแบรนด์ FAMILY MART และ
เครือสหพัฒน์ในแบรนด์ 108 shop (จะปรับเป็นLAWSON 108) ซึ่งกลุ่มCPALL และMACRO รวมกันมีส่วน
แบ่งการตลาด 48.9 เปอร์เซ็นต์ของยอดค้าปลีกรวม และเมื่อรวมกับ BIC-Cจะมียอดขายเกิน 75 เปอร์เซ็นต์
ของยอดค้าปลีกโดยรวม (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, 2556) 

 
3.2 แนวคิดสหกรณ์ผู้บริโภค 

การก่อเกิดสหกรณ์ ผู้บริโภค ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกของงโลกนั้น เป็นไปโดยเจตนารมณ์ส าคัญ
ในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีรายได้ต่ า และได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้า ที่ก าหนดราคาจ าหน่ายสินค้าสูง จึงได้คิดหาทางแก้ปัญหา ภายใต้แนวคิด  “การรวมซื้อ” 
และ”การจ าหน่ายสินค้าที่มีความจ าเป็นในการครองชีพ” แนวคิดดังกล่าวได้ท ามาซึ่งการก าหนดแนวทางการ
ปฎิบัติที่จะน ามาสู่การให้บริการแก่สมาชิก บนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือ
สอดคล้องกับสถานะการครองชีพ  ซึ่งแนวปฏิบัติของสหกรณ์ รอชเดลได้พัฒนามาเป็นหลักการสหกรณ์สากล
อยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยสหกรณ์ผู้บริโภคหลายแห่ง ในหลายประเทศยังคงยึดมั่นในแนวทางการด าเนินงานของ
สหกรณ์รอชเดลอย่างเคร่งครัด เพราะเชื่อว่าจะช่วยปลุกจิตส านึกแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อาทิ “การจ าหน่าย
สินค้าเป็นเงินสด” “การส ารวจความต้องการสินค้าของสมาชิก” การมีความเที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด การ
คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
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อย่างไรก็ตาม ร้านสหกรณ์ผู้บริโภคในหลายประเทศได้ปรับตัวไปเป็น food cooperatives หรือ
อาจเรียกว่าสหกรณ์สรรพาหาร หลายแห่งยกระดับไปเป็นห้างสรรพสินค้า เช่น กรณีของห้างจอห์นเลวิส  ใน
ประเทศอังกฤษ  

 

  
The co-operative food ประเทศอังกฤษ Whole foods ประเทศอังกฤษ 

  
  
  

  
NH Food Store ประเทศเกาหลีใต้ iCoop ประเทศเกาหลีใต้ 

  
  
  

  
ประเทศนอร์เวย์ 
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3.3 ความหมายของ Consumer Co-op และบริบทของสหกรณ์ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ-สังคม 
Consumer cooperatives are organizations that are actually owned by the 

consumers who choose to be members of the cooperative venture. Known as cooperative 

retail societies or retail co-ops in some countries, these cooperative enterprises often appear 

to function just like any other type of business, operating stores and sometimes even 

factories. The difference is that the organization structure of the consumer cooperative is 

different from that of a corporation, and the members have greater involvement in what 

goods and services are offered and in general how the organization is ran. 
 

 ความหมายสหกรณ์ร้านค้า ตามพรบ.สหกรณ์ 2542 (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่ผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายแก่

สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และเพ่ือผดุงฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

 วัตถุประสงค์ 
1) จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย 
2) รวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจ าหน่าย  
3) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิก 
4) ส่งเสริมสมาชิกให้สมาชิกรู้จักการประหยัด การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยตัวเอง 
5) ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในอันที่จะเกื้อกูล

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6) ด าเนินธุรกิจอย่างอ่ืนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

 
3.4 กรณีศึกษาร้านสหกรณ์ 

1) ร้านสหกรณ์มิยากิ (Miyagi consumer' s cooperative society) 

• ประวัติความเป็นมา 
วั น ก่ อ ตั้ ง  3 มี น าคม   ค . ศ . 1982 

จ านวนสมาชิก 532,477 คน เปอร์เซ็นต์ของสมาชิก
ในเขตมิยากิ ประมาณ 61.3% ของครัวเรือนในเขต
มิยากิที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มิยากิ เป็นประเภทธุรกิจ 
supermarket,รวมซื้อ,บริการและประกัน ธุรกิจร่วม 
: Japan Co-operative Consumer Union  
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(JCCU) ,Miyagi Prefecture Consumer Co-operative Federation ,Co-op Sunnet Federation  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
สหกรณ์มิยากิจะช่วยสร้างวิถีการด าเนินชีวิต ความสงบสุขที่ยั่งยืนให้กับสังคม และสมาชิก สร้าง

สหกรณ์ให้เข้มแข็ง 
 ภารกิจ (Mission) 

• สร้างสหกรณ์ให้เป็นประชาธิปไตยตามเสียงและการเรียกร้องของสมาชิกในกิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

• สร้างการมีบทบาทร่วมของสมาชิกให้เกิดขึ้นเองและสมัครใจในส่วนของการท ากิจกรรมและ
การเพ่ิมความรู้ในการท างานให้กับคนงาน 

• สร้างคู่แข่งในการแข่งขันกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับสมาชิกและ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 

2) Co-operative Food UK 
Co-operative Food UK พัฒนามาจาก

ร้านสหกรณ์แห่งแรก ที่ รู้จักกันในนามของร้าน
สหกรณ์รอชเดล โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการจัดหา
สินค้า และบริการมาจ าหน่ายให้สมาชิก ซึ่งเป็น
ผู้บริโภค โดยได้มีการพัฒนาระบบธุรกิจในรูปของ
กลุ่มธุรกิจ UK ประกอบด้วย สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
ในกลุ่มธุรกิจ Co-op. UK ได้แก่ Co-operative 
Bank, Co-operative Food, Co-operative 
Insurance, Co-operative Pharmacy, Co-operative Travel, Co-operative Funeral, Electrical  Co-
operative and Estates Co-operative 

ร้านสหกรณ์สรรพาหาร เป็นร้านค้าปลีกท่ีใหญ่ที่เป็นอันดับ 5 ของประเทศอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมาย
การด าเนินงานในการบริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ควบคู่ไปกับการให้การ
สนับสนุนเกษตรกรอังกฤษ สหกรณ์มีแนวนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
ผ่านกลไกการด าเนินธุรกิจในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม  

ปัจจุบัน Co-operative Food มีร้านค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,800 แห่ง มีพนักงาน 62,000 คน 
มีลูกค้ามาใช้บริการ 14.5 ล้านคนต่อสัปดาห์ 
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3) iCoop Korea 
จัดตั้งในปี พ.ศ. 2541 ในรูปแบบของพันธมิตร

ธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค จดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ผู้บริโภค ในปี พ.ศ. 2545 ได้
จัดตั้งสมาคม iCoop ส าหรับสหกรณ์ผู้บริโภค เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมแก่ผู้บริโภค เข้าเป็นสมาชิก ICA ในปี 
พ.ศ. 2551  

แนวคิดการด าเนินธุรกิจของ iCoop ให้

ความส าคัญกับ 3 เรื่องใหญ่ ๆ  
1. ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ใช้แรงงาน 
2. ให้ความส าคัญกับอาหารปลอดภัย 
3. ให้ความส าคัญกับเรื่องการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันมี Outlet 111 แห่ง (ปี 2555) มีกลุ่ม

ผู้ประกอบการอาหารอินทรีย์เป็นภาคี มีศูนย์กระจาย
สินค้า 10 แห่ง รับค าสั่งซื้อออนไลน์  
 

4) Nonghyup Korea 
เป็น supermarket อยู่ภายใต้ระบบธุรกิจของ

สหกรณ์การเกษตรประเทศเกาหลี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ Nonghyup Hanaro Club และ 
Nonghyup Hanaro Mart  
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5) ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ ากัด 
 ประวัติความเป็นมา 

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด ได้ถือก าเนิดขึ้นมาด้วยความริเริ่มของอาจารย์ใน
คณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ 
(ปัจจุบันชื่อว่าคณะเศรษฐศาสตร์-
บริหารธุรกิจ) สมควรที่จะมี
กิจกรรมบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าประจ าวัน จึงได้มีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างอาจารย์
กับนิสิตเพ่ือจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา
ทดลองในปี พ.ศ. 2499 โดย
เงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งได้มาจากเงินเบี้ยเลี้ยงของนิสิตปีที่สาม ได้ไปฝึกงานที่ลพบุรี อยุธยา ราชบุรี เป็นเวลา 1 
เดือน ซึ่งได้เงินทุนประมาณ 1,000 บาท และได้จัดตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นในชั้นนิสิต โดยขอห้องว่างใต้เรือน
เขียว (สถานีวิทยุ ม.ก. ในปัจจุบัน) เป็นที่ด าเนินการ ในขั้นแรกก็ได้จัดหาซื้อของใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การเรียน และของใช้ที่ส าคัญ ต่อมากิจการเจริญ ร้านค้าเริ่มมีก าไรและมิได้จัดการแบ่งเงินปันผล จึงมี
ทุนมากขึ้นพอที่จะขยายกิจการเพิ่มขึ้นและได้ย้ายมาที่บาร์ (โรงอาหาร) ข้าง ๆ โรงแรมไก่ (สนามวอลเลย์บอล) 
การด าเนินงานระยะแรก ๆ พวกนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์-สหกรณ์ได้ช่วยกันซื้อและขายโดยใครมีเวลาว่างก็มา
ช่วยกันขายของโดยมิได้หวังผลตอบแทนในรูปค่าจ้างแต่ประการใด ผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในระยะแรก ๆ จัดตั้ง
ก็มีอาจารย์มานิตย์ กิจไพบูลย์และอาจารย์สรวง บุญยาคม ทางด้านนิสิตก็มีนายประทวน ศรีคชา, นายสมคิด 
เฉลิมวรรณ และนายทองรวย ชังเทศ 

 
 วิสัยทัศน์ 

สินค้าหลากหลาย  โยงใยแหล่งผลิต  มุ่งสร้างพันธมิตร  เพ่ือสมาชิกและประชาคม 
 
 ภารกิจ 

1. การพัฒนา/เพ่ิมจ านวนสมาชิก 
2. การพัฒนา/ขยายเครือข่ายให้บริการ 
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
4. การพัฒนาเป็นจุดจ าหน่ายสินค้ามก. 
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6) ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
เมื่อกว่า 50 ปีก่อน คือ ในปี พ.ศ.2502  ร้านสหกรณ์ตั้งอยู่ที่ตึกอธิการบดี กองคลัง  เป็นร้านค้า

เล็กๆ เพียงห้องเดียว  มีสินค้าเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะ
สินค้าที่จ าเป็นของสมาชิกและนิสิตทั่วไป ได้แก่ หนังสือ
ต าราเรียน สมุด กระดาษและเครื่องเขียน  มีจ านวน
น้อยมาก บางอย่างก็ขาดแคลน ไม่พอกับความต้องการ  
ส่วนสินค้าจ าพวกเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องส าอาง
และสินค้าฟุ่มเฟือยอ่ืนๆ กลับมีมาก แต่ไม่ได้ขอจด
ทะเบียนและด า เนินการเลื อกตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยสมาชิกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ตามหลักสหกรณ ์

ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็น “ร้านสหกรณ์นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัดสินใช้” เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2503 ทะเบียนเลขที่ 268/10953 โดยมีสมาชิกจ านวน 843 คน ถือหุ้น 1,473 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 29,460 บาท ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชั่วคราว 10 คน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้  1. ม.ล.ปริยา นวรัตน์  2. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  3. นายอดิเรก เสงี่ยมเนตร  4. น.ส.
ลักขณา อุชุโกมล  5. นายภักดี ชุติชูเดช   6. นายต่อพงษ์ ยมนาค  7. นายธ ารง พวงดอกไม้  8. น.ส.สมพร  
สระวาสี  9. น.ส.จงจิต วิมุกตายน  10. น.ส.พนิดา พัฒนวงศ์  โดยแต่งตั้ง น.ส.พนิดา พัฒนวงศ์ เป็นประธาน
กรรมการและผู้จัดการ  น.ส.จงจิต วิมุกตายน เป็นเลขานุการ  น.ส.ลักขณา อุชุโกมล เป็นเหรัญญิก ส่วนที่
เหลือเป็นกรรมการ 

 
7) ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 

• ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์ร้านแรก 
เป็นที่รับรองกันว่าร้านสหกรณ์ร้านแรกของโลก คือ ร้าน
สหกรณ์ของผู้น าชาวเมืองรอชเดล ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.
1844 ประวัติการจัดตั้งร้านสหกรณ์นี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
มาก เพราะเป็นบทเรียนอันแสดงให้เห็นว่า ความพร้อม
เพรียง ความพยายาม และความซื่อสัตย์ อาจน ามาซึ่ง
ความส าเร็จอันใหญ่หลวงได้ในปี ค.ศ. 1843 ที่เมืองรอช
เดล ประเทศอังกฤษ มีกรรมกรพวกหนึ่ง ซึ่งส่วนมากเป็น
ช่างทอผ้า ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัส 

เนื่องจากได้รับค่าจ้างต่ ามาก จนกระทั่งไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ได้เคยขอร้องให้นายจ้างเพ่ิม
ค่าจ้างให้ แต่ก็ไม่สมประสงค์ กรรมกรเหล่านี้ได้เคยคิดจะปลีกตัวออกจากโรงงานของนายจ้าง และจะจัดตั้ง
โรงงานของตนเองขึ้นในท านองสหกรณ์ผู้ประดิษฐ์ แต่ในไม่ช้าก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจนี้ เพราะเห็นว่าไม่มีวัน

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fchula.cooperative&ei=JuZKVeCXIYv9ugTT_oCoDw&usg=AFQjCNHgIMaXRVJFkYvleIE5CoK01vzJfA&sig2=PAmciyHZkn72W_lhmA_tZA&bvm=bv.92765956,d.c2E


8 
 

ส าเร็จได้ เขาเป็นผู้ยากจน จะพยายามสะสมเงินกันเป็นเวลานานสักเท่าใด ก็คงไม่สามารถรวบรวมเงินทุนไว้
อ ย่ า ง เ พี ย งพอ ได้  เ พ ร า ะก า ร ประก อบ ง า นประดิ ษ ฐก ร รม  เ ป็ น ง านที่ ต้ อ ง ก า ร เ งิ น ทุ น ม า ก 
 

ร้านสหกรณ์ของผู้น าชาวเมืองรอชเดล 28 คนนี้ ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ.1544 
ภายในนามว่า “สมาคมของผู้น าอันเที่ยงธรรมแห่งเมืองรอชเดล” (The Rochdale Society of Equitable 
Pioneers)  

 
8) ร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด 

• ประวัติความเป็นมา 
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง และเป็น

เวลาที่เศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังประสบภาวะวิกฤติ 
สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหายาก และมีราคาแพง รัฐบาล
ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ งบรรดา
ข้าราชการให้ได้ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในราคาถูก 
ร้านสหกรณ์คระนคร จ ากัด จึงได้ก่อก าเนิดขึ้นโดยการริเริ่ม
ของบรรดาข้าราชการในกรมสหกรณ์(เดิม) และข้าราชการ
อ่ืน ๆ ในหน่วยงานที่  สั งกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
กระทรวงพานิชย์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ อันเป็นหน่วยงานที่มีสถานที่ตั้งอยู่
ใกล้เคียงกรมสหกรณ์ (เดิม)ซึ้งตั้งอยู่ที่วังกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมตรงข้ามวัดพระเชตุพน ท่าเตียน พระนคร 
ในขณะนั้น (ปัจจุบันเป็นย่านการค้าท่าเตียน) 

 

• จดทะเบียน  
เป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2491 มีสมาชิกจ านวน 302 คน มีทุนเรือนหุ้นที่เรียกเก็บ

จากสมาชิกได้ 15,100.00 บาท ร้าสหกรณ์ในระยะเริ่มแรกได้รับความอนุเคราะห์จากกรมสหกรณ์ไห้ใช้สถานที่
ภายในกรมเป็นร้านค้าเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2496 ทางราชการได้จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารส าหนับ
สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จ ากัด ขึ้นที่ เลขที่ 97 ถนนราชด าริ ราชประสงค์ พระนคร ซึ้งในการนี้ทาง
ราชการยังได้ให้ความอนุเคราะห์จัดสร้างอาคารส าหนับร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด ขึ้นด้วยหน้าริมถนนราช
ด าริ ร้านสหกรณ์พระนครจึงได้ย้ายจากกรมสหกรณ์ (เดิม) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 และต่อมาสหกรณ์
ขายส่ง ( ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นชุมนุมสหกรณ์การขายและการซื้อแห่งประเทศไทย ) ซึ้งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินแปลงนี้ ก็ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารใหม่ให้เป็นอาคารทันสมัย และได้กรุณาให้ร้านสหกรณ์พระนคร 
จ ากัด ได้เช้าสถานที่บางส่วนของอาคารตามที่สมามารถจะแบ่งให้ได้คือ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ร้านสหกรณ์พระ
นคร จ ากัด จึงได้จัดให้เป็นร้านค้าแบบสรรพสินค้า และเปิดเป็นแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทันสมัย และได้ย้ายเข้า
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มาอยู่อาคารใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2514 ต่อมาในปี 2515 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า การเนินงาน
ของสหกรณ์ ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปมาก เพ่ือให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง จึงได้ก าหนดนโยบาย 
ขยายสาขาตามแหล่งชุมชนที่เหมาะสมตามก าลังสามารถ ในปีนี้ได้จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร ขึ้นที่ถนน
พหลโยธิน ใกล้ซอยอารี กรุงเทพฯ เป็นส านักงานใหญ่ เปิดด าเนินงานเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2516 และต่อมาก็
ได้จัดซื้อที่ดินด้านหลังร้านสหกรณ์ที่พหลโยธินเพ่ิมอีก 1 ไร่ 34 ตารางวา เป็นลานจอดรถยนต์ของสมาชิก 
นับว่าเป็นที่พอใจของบรรดาสมาชิกทั่วไป 

 

• การด าเนินงาน 
ร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด ได้เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ทั้ง ๆ ที่มีทุน

ด าเนินงานในระยะเริ่มแรกเพียงเล็กน้อย การด าเนินงานส่วนใหญ่จึงเป็นการจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิกในจ านวนเพียงจ ากัดตามก าลังทุ่นที่มีอยู่ ถึงกระนั้นก็ตามในปีแรกซึ่งด าเนินงาน
เพียงไม่กี่เดือน สหกรณ์สามารถขายสินค้าได้เป็นจ านวนเงินถึง 256,320.00 และมีก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงิน 
12,299.00 บาท และคงด าเนินการมีก าไรสุทธิประจ าปีตลอดจนมาถึงปี 2496 ซึ่งหลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2497-
2501 ปรากฏว่าสหกรณ์ประสบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินงาน ได้
พยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ฟื้นตัวขึ้นเป็นล าดับกล่าวคือ สมารถด าเนินงานมีผลก าไรสุทธิประจ าปีตั้งแต่ปี 
2502 เป็นต้นมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2527 เป็นระยะที่กิจการของร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด รุ่งเรื่อง
เฟ่ืองฟู สหกรณ์ได้รับโล่พระราชทานสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประเภทสหกรณ์ร้านค้า ประจ าปี 2518 
ความส าเร็จของสหกรณ์ได้ขยายไปไกลจนเป็นที่เชื่อถือว่าวงการสหกรณ์ระหว่างประเทศ ถึงกับมีผู้เชี่ยวชาญ
สหกรณ์จากต่างประเทศเดินทางมาดูงานสหกรณ์แห่งนี้ ในจ านวนนี้มีผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์ผู้บริโภคจากสวีเดน 
เยอรมันตะวันตก และแคนนาดารวมอยู่ด้วย ซึ้งได้สร้างความประทับใจให้แก่บุคคลเหล่านี้มากนับว่าเป็น
เกียรติอย่างยิ่งของคนไทยที่สามารถน าระบบสหกรณ์เข้ามาปรับใช้ในประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้ น่า
ที่ทางการจะได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านนโยบายและการเงิน เพ่ือให้สหกรณ์สามารถสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่น
และขยายกิจการได้รวดเร็วทันกับความต้องการของประชาชนและของหน่วยราชการ ซึ่งหากท าได้ก็จะเป็น
เครื่องมือส าคัญของรัฐและของเอกชน ในการแก้ปัญหากาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคขาดตลาดและราคาแพง
ได้อย่างดีด้วย เพราะสหกรณ์มุ่งที่จะท าประโยชน์เพ่ือสมาชิกและเพ่ือชุมชน ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่จะตรึงราคา
สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด 

 
3.3 นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop 

ตัวแบบธุรกิจ ใช้ชื่อว่า “Farmer Shop”  ถูกออกแบบมาเพ่ือลดข้อจ ากัดแก้ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการรายย่อยที่เผชิญปัญหาในเรื่องต้นทุนการจ าหน่ายสินค้าสูงและไม่มีตลาดรองรับ อีกทั้งเพ่ือเปิด
โอกาสทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้ามีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม โดยคณะผู้วิจัยได้น าเอา
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทานมาใช้ออกแบบโครงสร้าง และระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงความเป็นหุ้นส่วนกัน
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น าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop  
ในเวทีประชมุการค้าระหว่างสหกรณ์ C2C Trade ประเทศมาเลเซยี 

ระหว่างภาคีผู้ประกอบการรายย่อยกับเครือข่ายผู้บริโภคในระบบร้านค้าชุมชน โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือ
เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของร้าน farmer shopว่า”ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน”   

ในช่วงเวลา 2 ปีของการด าเนินการโครงการน าร่อง มีข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
กลไกของระบบธุรกิจFarmer Shop สามารถสร้างอ านาจการต่อรองและ ลดต้นทุนการตลาดได้ 10-15 % อีก
ทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้ในการยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นภาคี ใน
ส่วนของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก Farmer shop ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติหันมาอุดหนุนสินค้าที่
ผลิตในชุมชนและสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิต/ผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย และสนับสนุนแนวทางการรวมซื้อ
สินค้าอุปโภค/บริโภคที่ใช้เป็นประจ าด้วยการ
สมัครเป็นสมาชิก Farmer shop  

ปั จ จุ บั น ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการวิจัย(สกว .)ให้มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ด าเนินการศึกษาแนวทางการ
ขยายผลตัวแบบธุรกิจFarmer Shopไปสู่
ชุมชน เพื่อใช้เป็นกลไกในการปลุกจิตส านึกคน
ในชุมชนอุดหนุนสินค้าที่ผลิตในชุมชนและ
รณรงค์การผลิตและการบริ โภคอาหาร
ปลอดภัย และพบว่ามีคนวัยหนุ่ม – สาว และ
สถาบัน เกษตรกร ให้ความสนใจมา เป็ น
ผู้ประกอบการ ร้าน Farmer Shop ด้วยใจรัก 
และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจฐานสังคมให้เข้มแข็งโดยการด าเนินการจะมีทีมที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการจัดตั้งและด าเนินงานแก่
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งมีร้านค้าต้นแบบ
อยู่ ที่ คณะ เ ศรษฐศาสตร์  มห าวิ ทย าลั ย 
เกษตรศาสตร์ เ พ่ือการฝึกทักษะ ส่ วนการ
เตรียมการในการขยายผลไปสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านตามแผนธุรกิจในอนาคตเพ่ือรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เมื่อสองสัปดาห์ที่
ผ่ านมา ที มวิ จั ย ได้ รั บ เชิญจาก  องค์การ
สัมพันธภาพระหว่างประเทศ(ICA)สาขาภูมิภาค
เอเซียแปซิฟิกให้ไปน าเสนอแนวคิดตัวแบบ
ธุรกิจFarmer shop ในที่ประชุมระหว่าง
ประเทศภายใต้หัวเรื่อง”การค้าระหว่างสหกรณ์:C2C Trade”โดยที่ประชุมเห็นด้วย ว่ากลไกการด าเนินธรกิจ
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น าเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวทีประชุม Building up  
the Co-operative System in Laos ประเทศสปป.ลาว 

 

ของFamer shop ที่เน้นการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือสร้าง
สมรรถนะด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพนั้น จะช่วย
ยกระดับสมรรถนะในเชิงธุรกิจแก่สหกรณ์และ
สถาบัน เกษตรกรที่ เ ข้ ามา เป็ นภาคี  อีกทั้ ง
กระบวนการปลุกจิตส านึกด้านผู้บริโภคไปพร้อม
กันจะสร้างความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งของธุรกิจ
สหกรณ์และชุมชน และเชื่อมั่นว่า กลไกดังกล่าว
จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ช่วยเป็นตัวเร่งในการพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน และการน าประโยชน์คืนสู่ประชาชนที่
เป็นฐานใหญ่ของประเทศและภูมิภาคอย่างที่คาดหวัง โดยได้มีข้อสรุปที่ประชุมส าหรับแนวทางความร่วมมือใน
การค้าระหว่างสหกรณ์ในระดับภูมิภาคต่อไป 

 
 


