
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการวิจัย “เพ่ือพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.” 

The Policy Development on Public Broadcasting Service 

Cooperatives Ltd. 

 

 

 

เสนอ 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

 

 

 

 

โดย 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

กรกฎาคม 2557 



รายช่ือนักวิจัย 

 

นักวิจัย : 

1.  รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท    หัวหนาโครงการ 

2.  นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร นักวิจัย 

3.  นายสุพจน สุขสมงาม นักวิจัย 

4.  นางสาวพรติมา คงศรี     นักวิจัย 

 



คํานํา 

 รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย “การพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํากัด” ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการวิจัยท่ีเพ่ิงแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557 ซ่ึง

สถาบันวิชาการดานสหกรณไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใหดําเนินการวิจัยตอยอดจากการวิจัยในครั้งกอน โดยมีเจตนารมณ

สําคัญเพ่ือใหทีมวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (สหกรณ ส.ส.ท.) ซ่ึงเปนสหกรณตั้งใหม อีกท้ังขอเสนอ

เชิงนโยบายสําหรับ ส.ส.ท. ในการสนับสนุนการพัฒนาสหกรณอยางเหมาะสมตอไป 

 ใครขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด และประชาคม ส.ส.ท.ทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 

ท้ังการเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนขอมูล และใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย จึงทําใหการ

ดําเนินงานวิจัยสําเร็จลงไดดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชนตามท่ี

คาดหวัง และในอนาคตสหกรณจะเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีสรางสรรคสังคมคุณภาพและมีคุณธรรม ตลอดจน

การมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีของประชาคม ส.ส.ท. สืบไป 

 

 

 

(รองศาสตราจารย จุฑาทิพย  ภัทราวาท) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

 



บทสรุปผูบริหาร 

 

 การวิจัยโครงการ “การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (สหกรณ 

ส.ส.ท.)” เปนการวิจัยตอยอดจากการวิจัยในครั้งกอน ซ่ึงแลวเสร็จไปเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 โดย

เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ท่ีมุงเนนใหทีมวิจัยเขามาดําเนินการวิจัยในรูปแบบ

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ ส.ส.ท. ซ่ึงเปนสหกรณ

ตั้งใหม จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ ไดแก ประการแรก เพ่ือศึกษาแนวทางการ

ปลุกจิตสํานึก “การพ่ึงพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท. ผานกิจกรรมสหกรณ ประการท่ีสอง เพ่ือ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ ส.ส.ท. ภายใตกรอบแผนกลยุทธท่ีวางไว ประการท่ีสาม เพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการ ส.ส.ท. 

 กระบวนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ประกอบดวย กลุม

กิจกรรม 3 ข้ันตอน ไดแก การจัดการความรูเรื่องสหกรณ การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

ของสหกรณ ส.ส.ท. การสรางสรรคธุรกิจบริการและสวัสดิการ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

 ผลการวิจัยสําหรับแนวทางการปลุกจิตสํานึก “การพ่ึงพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท.

ผานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญไดแก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องสหกรณ พรอมแจกคูมือสมาชิกสหกรณ 

ซ่ึงไดดําเนินการในลักษณะของเวทีประชุมกลุมยอยเชิญชวนสมาชิกท่ีสมัครใจและสนในในเรื่องสหกรณ 

จํานวนท้ังสิ้น 5 ครั้ง มีพนักงาน ส.ส.ท.เขารวมท้ังสิ้น 53 คน นอกจากนั้น ยังไดจัดโครงการอาหารเพ่ือ

สุขภาพเปนเวลา 7 เดือน ระหวางเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 โครงการจําหนายพืชผัก

ปลอดภัยจากเครือขายชุมชน และการศึกษาดูงานกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และตลาดสุขใจ ท่ีอําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีขอสังเกตวา ลักษณะงานของพนักงาน ส.ส.ท. ท่ีตองทํางานเชิงรุก และสวน

ใหญไมไดอยูประจําสํานักงาน จึงทําใหการมีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณของสมาชิกและความสนใจในการ

พ่ึงพาบริการของพนักงาน ส.ส.ท.คอนขางจํากัด กอปรกับพนักงานก่ึงหนึ่งมีสถานภาพโสด สวนท่ีสมรสแลว

สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกในครัวเรือนเพียง 1-2 คน จึงเปนเหตุปจจัยท่ีทําใหพนักงาน ส.ส.ท.

ยังไมเห็นความจําเปนของการเปนสมาชิกสหกรณมากเทาท่ีควร 

 การวิจัยสําหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ ภายใตกรอบแผนกลยุทธสหกรณ ส.ส.ท. นั้น ทีม

วิจัยไดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาแก คณะกรรมการดําเนินการส.ส.ท. ประกอบดวย การสํารวจขอมูลสมาชิก 

การจัดกิจกรรมสรางสรรค การพัฒนารานคาชุมชน การใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ 

ตลอดจนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดําเนินงานสหกรณในรอบท่ีสอง มีขอคนพบจาก

การวิจัยท่ีนาสนใจ คือ สมาชิกสหกรณเพ่ิมข้ึนจากปกอนจากเดิม 302 คน เปน 318 คน ขอมูลจากการ

ประชุมกลุมยอยพบวา พนักงาน ส.ส.ท.ท่ียังไมเปนสมาชิกสหกรณ มีเหตุปจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

ประการแรก ยังไมเห็นความจําเปนในการเปนสมาชิกสหกรณ ประการท่ีสอง มีขอกังวลจากการไดรับขอมูล

ขาวสารเรื่องปญหาทุจริตในสหกรณบางแหง อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณ 

(a) 

 



ส.ส.ท. จะสังเกตเห็นวามีพัฒนาการท่ีดีในฐานสหกรณตั้งใหม ดังนี้ สินทรัพยเพ่ิมข้ึนจาก 4.3 ลานบาทเปน 

11.2 ลานบาท ทุนสหกรณเพ่ิมข้ึนจาก 4.0 ลานบาทเปน 8.1 ลานบาท ทุนเรือนหุนเพ่ิมจาก 3.6 ลานบาท

เปน 7.0 ลานบาท บริการสหกรณประกอบดวยธุรกิจสินเชื่อ มียอดเงินใหกูแกสมาชิกเพ่ิมข้ึนจาก 3 แสน

บาทเปน 1.1 ลานบาท ปริมาณธุรกิจขาย/ใหบริการ เพ่ิมจาก 1.5 ลานบาท เปน 2.9 ลานบาท และ

สหกรณมีรายไดสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 3 แสนบาท เปน 8 แสนบาท และมีการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 6  

และจายเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกในอัตรารอยละ 7 ซ่ึงสถานการณดังกลาวเปนผลการดําเนินงานภายใตการ

ขับเคลื่อนของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและกรรมการดําเนินการท่ีลงมาปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ

สหกรณอยางเสียสละ 

 ผลการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณโดยใชแบบวัดทัศนคติแบบลิเคอรทสเกล กับ

สมาชิกสหกรณจํานวน 87 คน พบวา สมาชิกสหกรณมีความคิดเห็นตอบริการสหกรณโดยรวมอยูในระดับ 

“ปานกลาง” โดยมีขอเสนอใหสหกรณใหบริการรานคาชุมชน ท่ีอยูอาศัย อาหารเพ่ือสุขภาพ การประกัน

ชีวิต บริการลางรถ และจัดสวัสดิการดานทุนการศึกษา รถรับสง คายเยาวชนภาคฤดูรอน 

 ในดานการพัฒนาบริการสหกรณนั้น คณะกรรมการดําเนินการไดใหความสําคัญท้ังการขยาย

ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินฝาก รานคาชุมชน โดยในสวนของรานคาชุมชน ไดมีการขยายพ้ืนท่ีรานคา การจัดชั้น

วางสินคา และเพ่ิมรายการสินคาท่ีสมาชิกเรียกรอง ไดแก ขาวสารจากเครือขายเกษตรกร ผักปลอดภัย 

อาหารเพ่ือสุขภาพ ของขบเค้ียว และของใชจําเปนตาง ๆ และมีแผนท่ีจะจัดตลาดสุขใจสัญจร โดยเปนไป

ภายใตความรวมมือกับเครือขายชุมชนและสหกรณ 

 ผลการประเมินขอจํากัดโดยใชกรอบการประเมินปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของสหกรณ 3 มิติ 

ชี้ใหเห็นขอจํากัดของสหกรณ ส.ส.ท. ไดแก ทัศนคติ-ความคาดหวังของประชาคมในการใชบริการของ

สหกรณยังอยูในระดับต่ํา การมีสวนรวมของสมาชิกในฐานะเจาของและผูใชบริการยังอยูในระดับต่ํา ผูมี

สวนเก่ียวของกับสหกรณท้ังสมาชิก คณะกรรมการ ฝายจัดการ ยังมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณนอย 

และยังขาดผูจัดการสหกรณท่ีทํางานเต็มเวลาในการบริหารจัดการสหกรณตามนโยบายและแผนกลยุทธ

สหกรณท่ีกําหนด 

 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. 

และการสนับสนุนโครงการจัดหาท่ีอยูอาศัยและสวัสดิการแกสมาชิกและประชาคมของสหกรณ ส.ส.ท. 

 ขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. ไดแก การจัดทําแผน

ธุรกิจ (Business Plan) ท่ีเชื่อมโยงการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สรางการเรียนรูและปลุก

จิตสํานึกสหกรณแกสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. ผานกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ ควบคูกับการเผยแพร

ขอมูลขาวสารสหกรณท่ีเขาถึงและสรางความเขาใจแกสมาชิกและประชาคมอยางตอเนื่อง 

 

(b) 

 



 

สารบัญ 

 

 หนา 
  

รายชื่อคณะนักวิจัย  

คํานํา  

บทสรุปผูบริหาร (a) 

สารบัญ (c) 

สารบัญตาราง (e) 

สารบัญรูป (f) 
  

บทท่ี 1  บทนํา 1 

  ความเปนมาของการวิจัย 1 

 วัตถุประสงค 2 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 2 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 3 

 ระเบียบวิธีการวจิัย 3 

 แผนการดําเนินการวิจัย 5 
  

บทท่ี 2  การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 6 

 ความรูเก่ียวกับสหกรณและสหกรณบริการ 6 

 สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 16 

 ตัวแบบสหกรณท่ีนาสนใจ 17 
   

บทท่ี 3  ผลการดําเนินการวิจัย 20 

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนเก่ียวของ 20 

 การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ 24 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาของโครงการ  

ในป 2554 คณะกรรมการนโยบายมีแผนสนับสนุนใหมีการวิจัยท่ีจะนําไปสูขอเสนอแนะ เพ่ือการ

กําหนดนโยบายอยางเหมาะสมและเอ้ือประโยชนตอการสหกรณและดําเนินการสหกรณท่ีกําลังจะจัดตั้งข้ึน

ใหม โดยอยูระหวางการตัดสินใจเลือกระหวางการจัดตั้งสหกรณประเภทอออมทรัพยหรือประเภทสหกรณ

บริการ ในชวงเวลาดังกลาวคณะกรรมการนโยบายจึงไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและมอบหมายให

สถาบันวิชาการดานสหกรณดําเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมสหกรณเพ่ือสรางคุณคาและ

พัฒนาชีวิตความเปนอยูท่ีดีแกประชาคม ส.ส.ท.” การดําเนินการวิจัยดังกลาวเปนรูปแบบของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ท่ีมุงใหการสนับสนุนแกคณะผูริเริ่มจัดตั้งสหกรณโดยการจัดเวทีเรียนรูแก

ประชาคม ส.ส.ท. ใหตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดตั้งสหกรณเพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ-

สังคม บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน 

ภายหลังเม่ือไดจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวาสหกรณ

บริการ ส.ส.ท.) เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เปนสหกรณประเภทบริการ ทีมวิจัยและคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. จึงไดรวมมือกันสํารวจขอมูลประชาคม ส.ส.ท.  และดําเนินการจัดทําแผน

กลยุทธเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. ในชวงเวลา ป พ.ศ.2555-2559 

โดยไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรท่ีมุงสรางคุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูท่ีดีแกประชาคมส.ส.ท.” 

ประกอบดวยกลยุทธสําคัญ 4 กลยุทธไดแก การสรางTrust แกประชาคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

การสรางสรรคบริการเพ่ือสมาชิกและประชาคม และการสรางสังคมเรียนรูสูคุณคา ทีมวิจัยมีขอเสนอเชิง

นโยบายในการสงเสริมสหกรณแกคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการ

เสริมสรางสหกรณ การสนับสนุนดานสถานท่ีและเงินทุน การประสานงานเพ่ือสรางความเขาใจในสหกรณ

แกประชาคม การสนับสนุนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานสหกรณแกประชาชน และ

กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง Thai PBS ในชวงเวลา 3 ปแรกของการจัดตั้งสหกรณ เพ่ือสนับสนุนให

สหกรณบริการ ส.ส.ท. เปนกลไกในการยกระดับชีวิตความเปนอยูของสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. 

ตลอดจนการเกิดเปนพ้ืนท่ีเรียนรูดานสหกรณผานกลไก Thai PBS แกประชาคมและคนในสังคม 

ดวยตระหนักเห็นความสําคัญวา สหกรณบริการ ส.ส.ท. จะเปนกลไกสําคัญในการสรางสรรคชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีแกประชาคม ส.ส.ท. ตลอดจนการดําเนินบทบาทในการเปน Friendly Society กับ ส.ส.ท. 

อันจะนําไปสูการสรางบรรยากาศท่ีดีท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจของสถาบันสื่อสาธารณะ ในการสรางสรรค

สังคมคุณภาพและคุณธรรม ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายจึงไดสนับสนุนใหสถาบันวิชาการดานสหกรณ

ดําเนินการวิจัยตอเนื่องในระยะท่ี 2 ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนสหกรณบริการ ส.ส.ท. ตามแผนกลยุทธสหกรณ (รูปท่ี 1) อีกท้ังจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการ

สงเสริมสหกรณของ ส.ส.ท.อยางเหมาะสม 



 

การสร้าง Trust

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

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การสร้างสรรค์บริการ

เพื�อสมาชิก-ประชาคม
การสร้างสังคมเรียนรู้สู่คุณค่า

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

คนมีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก 

พึ�งพาและร่วมมือกัน มีคุณธรรม 

จริยธรรม เข้ามามีส่วนร่วมสร้าง 

สรรค์สังคมผ่านกลไกสหกรณ์

องค์กรเข้มแข็ง เป�นธรรมาภิบาล 

สมาชิกมีส่วนร่วม 

เป�นตัวแบบที�ดีของสังคม

มีบริการสนองตอบสมาชิก-

ประชาคม เพื�อชีวิตความเป�นอยู่

ที�ดี มีคุณค่า

มีบรรยากาศของการเรียนรู้

ร่วมกันเพื�อสร้างสรรค์สังคม

ที�มีคุณค่า

เป�าประสงค์หลัก

ขององค์กร

คนมีจิตสํานึกพึ�งพา

ร่วมมือกัน มีความสามัคคี 

เอื�ออาทรต่อกัน

ระบบบริหารจัดการที�ดี 

มีความโปร่งใส 

เอื�อประโยชน์ต่อสมาชิก-ชุมชน

มีบริการที�สมาชิก-ชุมชนเข้าถึง 

และสนองตอบในการแก้ป�ญหา

เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เป�าประสงค์เชิง

กลยุทธ์

มิติคุณค่า

การขับเคลื�อนกิจกรรม

สร้างสรรค์ด้วยทีมงาน/

ภาคีพันธมิตร

สร้างเครือข่าย

คนสร้าง Trust

ระบบการให้บริการ

สมาชิก-ประชาคม

ระบบการบริการการเงิน

ระบบการบริหารบุคลากร/

การมีส่วนร่วมของสมาชิก

หน่วยติดตามประเมินผลเพื�อ

ข้อมูลป�อนกลับ-การนําคุณค่า

หน่วยพัฒนาธุรกิจ

เพื�อสมาชิก-ชุมชน

หน่วยบริการ-ที�ปรึกษาสมาชิก

Ethical 

minimart

โครงการเพื�อน

ช่วยเพื�อน

โครงการ

ทัศนศึกษา

ตลาดนัด

สีเขียว

การเรียนรู้ผ่าน 

กิจกรรมกีฬา
ค่ายเยาวชน

มิติประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลที� 

เข้าถึงสมาชิกและสนับสนุน 

ระบบติดต่อสื�อสาร

การขับเคลื�อนแผน

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

การวางโครงสร้างองค์กรและฐาน

ทรัพยากรที�จําเป�นในการ

ขับเคลื�อนองค์กรในระยะยาว

การสร้างระบบและกลไกการ

จัดการความรู้และวัฒนธรรม

การเรียนรู้ขององค์กร

การจัดให้มีกลไก R & D 

เพื�อสนับสนุนการเสริมสร้าง

คุณค่าขององค์กร

การสรรสร้างและบริหารทรัพยากรบนหลักการพึ�งพาและร่วมมือกันอย่างเหมาะสม

มิติพัฒนาองค์กร

มิติทรัพยากรและงบประมาณ

สถาบันเรียนรู้สู่คุณค่า

 
 

รูปท่ี 1.1 แผนท่ีกลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 

1.2 วัตถุประสงค  

1.2.1. เพ่ือศึกษาแนวทางของการปลุกจิตสํานึก “การพ่ึงพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท. 

โดยผานกิจกรรมสหกรณ 

 1.2.2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ภายใตแผนกลยุทธ

สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 ในดานกระบวนการและกลไกการทํางาน   

1.2.3. เพ่ือศึกษาคนหาปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ ส.ส.ท. 
 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.3.1 ประชาคมส.ส.ท. มีความรู ความเขาใจในเรื่องสหกรณและตระหนักเห็นความสําคัญในการ

เขามามีสวนรวมในฐานะสมาชิก  

1.3.2 เกิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการท่ีสรางคุณคาแกประชาคมส.ส.ท.ในลักษณะการ

เปน Friendly Society ของส.ส.ท. เพ่ือการสานตอนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา สูการ

บรรลุวิสัยทัศนรวม “สังคมคุณภาพและคุณธรรม” 

1.3.3 ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับส.ส.ท.ในการสนับสนุนการพัฒนาสหกรณบริการส.ส.ท.อยาง

เหมาะสม 

2 

 



1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเปนไปตามกรอบคิดการพัฒนาสูตัวแบบสหกรณเชิงคุณคา ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรม 3 

กลุม คือ การปลุกจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกัน การพัฒนาธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา และการสรางสรรค

บริการ ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมาย 3 ประการ คือ 

 การปลุกจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกันในการบริหารจัดการสหกรณผานเครือขายคน

สราง Trust 

 การพัฒนาระบบสหกรณเชิงคุณคาภายใตการมีสวนรวมของสมาชิกภายใตคําแนะนําของ

ทีมนักวิจัยในฐานะพ่ีเลี้ยงคณะกรรมการดําเนินการ 

 การสรางสรรคบริการดานเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม แกสมาชิก ภายใตความรวมมือ

ของคณะกรรมการสหกรณและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

การดําเนินการตามกรอบคิดดังกลาว จะพัฒนาสหกรณบริการ ส.ส.ท.ไปสูการเปนตัวแบบ

ธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาสูการบรรลุเปาหมายสังคมคุณภาพ มีคุณธรรม ภายใตการมีสวนรวมของสมาชิก-

ชุมชน และการนําประโยชนสูสมาชิกและประชาคม 

 

 
 

 

รูปท่ี 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาสูสหกรณเชิงคุณคา 
 

 

1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจัยจะเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 

โดยมีทีมวิจัยจากสถาบันวิชาการดานสหกรณและผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยเสริมหนุน และการ
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ติดตามการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแผนการทํางานรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท. และ

ฝายบริหาร ส.ส.ท.  โดยการดําเนินการจะเปนไปตามกรอบแนวทางของแผนกลยุทธของสหกรณ ส.ส.ท. หลักการ

และวิธีการสหกรณ และการสรางเครือขายพันธมิตร โดยจะดําเนินการใน 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ (รูปท่ี 3)  

ข้ันตอนท่ี 1 : จะเปนเรื่องการจัดการความรูท่ีทีมพ่ีเลี้ยงจากสถาบันวิชาการดานสหกรณและ

ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ จะเขามาชวยจัดเวทีเรียนรู การศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี การ

จัดระบบความสัมพันธระหวางสหกรณกับประชาคมกลุมตางๆ ใน ส.ส.ท. ดวยกิจกรรมและสื่อสรางสรรค

เพ่ือนําไปสูการสรางความเขาใจเรื่องสหกรณ และการเขามามีสวนรวมในสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม 

ควบคูไปกับการสรางภาพลักษณสหกรณ ส.ส.ท.ใหเปนท่ีประจักษในสังคม 

ข้ันตอนท่ี 2 : เปนการสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ ส.ส.ท. ภายใต

กระบวนการมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนดําเนินงานภายใตกรอบแนวทางของแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ โดย

คาดหวังวาคณะกรรมการดําเนินการและผูเก่ียวของจะมีกระบวนทัศน ทักษะ ประสบการณ ท่ีเอ้ือหนุนการ

พัฒนาตัวแบบสหกรณท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักสหกรณสากลใหประจักษในสายตาของสังคมและ

การนําประโยชนสูประชาคม ส.ส.ท. อยางเปนรูปธรรม 

ข้ันตอนท่ี 3 : การสรางสรรคธุรกิจ บริการ และสวัสดิการ จะเปนไปภายใตกระบวนการมีสวนรวม

ของผูเก่ียวของท่ีจะสรางบรรยากาศของการเปน Friendly Society ท่ีสมาชิก ชุมชน และหนวยงานเขามา

ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางมีน้ําใจเพ่ือการพ่ึงพาและรวมมือกัน สรางสรรคสังคมท่ีแสดงใหเห็นทางเลือกใน

การแกปญหาเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมรวมกัน 

- การจัดการความรู้ 

เรื�องสหกรณ์

- การจัดระบบความสัมพันธ์

  ระหว่างประชาคม

- การพัฒนาสื�อสร้างสรรค์งาน 

สหกรณ์

- การสนับสนุนพัฒนาระบบ

  การบริหารจัดการภายใต้

  กระบวนการมีส่วนร่วม

- การสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ/

  สวัสดิการ ภายใต้ภาคี

  พันธมิตรสหกรณ์ ส.ส.ท.

- การมีส่วนร่วมของสมาชิก-

ชุมชนในการขับเคลื�อน 

สหกรณ ์ส.ส.ท. 

- ตัวแบบธุรกิจสหกรณ ์ที�เป�น 

Friendly society ของส.ส.ท.

- การนําประโยชน์สู่สมาชิก/

ประชาคม

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย
- สมาชิก-ประชาคม

  เข้าใจเรื�องสหกรณ์

  และเข้ามามีส่วนร่วม

  อย่างเหมาะสม

- การสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์

- กรรมการ/ฝ�ายจัดการ

  มีทักษะและกระบวนทัศน์

  ในการบริหารจัดการที�ดี

- ตัวแบบสหกรณ์ที�มีการ

  บริหารจัดการที�ดี

- บริการ

- สวัสดิการ

- เครือข่าย

หลัก/วิธีการสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ส.ส.ท.

ระบบทีมพี�เลี�ยง / การติดตามประเมินผล / เวทีถอดบทเรียน

เริ�มต้น

รูปท่ี 1.3  กระบวนการวิจัย 
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1.6 แผนการดําเนนิการวิจัย (พฤษภาคม 2556-พฤษภาคม 2557) 

  
กิจกรรม 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. 

1. การประสานงานผูเกีย่วของ              

2. การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกบั

คณะกรรมการฯ-ผูเกี่ยวของในการ

วางกรอบการวจิัยและแผนสหกรณ 
  

    

    

   

3. การจัดเวท-ีการจัดการความรู

ผูเกี่ยวของ 

 
       

     

4. การนําเสนอรายงานความกาวหนา              

5. การศึกษาดูงานและประชุมเชิง

ปฏิบัติการนอกสถานที่ 1 คร้ัง 

             

6. การจัดกิจกรรมสรางสรรค (5 คร้ัง)           /   

7. การติดตามหนุนเสริมการพัฒนา

ธุรกิจ-บริการ-สวัสดิการและการ

ติดตามประเมินผล 

           /  

8. การประชุมนําเสนอ(ราง)รายงานวิจยั              

9. การจัดทํารายงานฉบบัสมบูรณ              
 

หมายเหตุ: ชวงเวลาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 มีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองกอใหเกิด

อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคท่ีกําหนดไวในแผนงานวิจัย เพ่ือประโยชนของ ส.ส.ท. ทีมวิจัยจึงได

ขอขยายเวลาออกไป 3 เดือน เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัยใหครบถวน 
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บทที่ 2  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของในท่ีนี้จะประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเก่ียวกับแนวคิดท่ี

เก่ียวกับสหกรณและสหกรณบริการ สวนท่ี 2 เก่ียวกับสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 

2.1 ความรูเกี่ยวกับสหกรณและสหกรณบริการ 

2.1.1 แนวคิด คานิยม หลักและวิธีสหกรณ 

องคการธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยอมมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน ท่ีนี้ข้ึนอยูกับแนวคิดพ้ืนฐาน 

และหลักการดําเนินงานของกลุมบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้นในฐานะ “สหกรณ” ซ่ึงถูก

กลาวขานกันวา เปนทางสายกลาง ขององคกรธุรกิจท่ีมีอยูในระบบเศรษฐกิจปจจุบันซ่ึงกอปรดวยบุคคลท่ี

เขามารวมมือกันโดยความสมัครใจท่ีจะขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเพ่ือการใหบริการแก

สมาชิกนั้น จําเปนท่ีผูท่ีเขามามีสวนรวมท้ังในฐานะผูเปนเจาของ ผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ

ผูใชบริการจะตองมีความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐาน คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ อันจะ

นําไปสูกระบวนการในการบริหารจัดการในการบรรลุเปาหมายตามความคาดหวัง 

1) คํานิยามสหกรณ (Definition) แถลงการณวาดวยเอกลกัษณของสหกรณ พ.ศ.2538 

 สหกรณเปนองคกรพ่ึงพาตนเองของบุคคลซ่ึงรวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือสนองความ

ตองการและมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยการดําเนินวิสาหกิจท่ีเปนเจาของ

รวมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 

2) คุณคาของสหกรณ ( Cooperative Values )  

 แถลงการณของไอซีเอ วาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538 ไดอธิบายคุณคาของ

สหกรณวา “สหกรณตั้งอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ันในคุณคาทาง

จริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน โดยเจริญ

รอยตามขนบธรรมเนียมของผูริเริ่มการสหกรณ” 

3) หลักการสหกรณสากล 

หลักการท่ี 1 : การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 

สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ ท่ีเปดรับบุคคลท้ังหลายท่ีสามารถใชบริการของ

สหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อ

ชาติ การเมือง หรือศาสนา 

หลักการท่ี 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยสมาชิก ผูมีสวนรวมอยางแข็งขันในการ

กําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรี ผูท่ีไดรับการเลือกเปนผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอมวล

6 

 



สมาชิก ในสหกรณข้ันปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับ

สหกรณในระดับอ่ืนใหดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยดวยเชนกัน 

หลักการท่ี 3 : การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 สมาชิกสหกรณ พึงมีความเท่ียงธรรมในการให และควบคุมการใชเงินทุนในสหกรณตาม

แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิกจะ

ไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเง่ือนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราท่ีจํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปนผู

จัดสรรผลประโยชนสวนเกินเพ่ือจุดมุงหมาย ประการใดประการหนึ่งหรือท้ังหมด จากดังตอไปนี้ คือ เพ่ือ

การพัฒนาสหกรณของตนโดยจัดใหเปนทุนของสหกรณ ซ่ึงสวนหนึ่งของทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน เพ่ือ

เปนผลประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนใดท่ี

มวลสมาชิกเห็นชอบ 

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 สหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง ซ่ึงควบคุมโดยสมาชิกถาสหกรณเขา

ทําขอตกลงกับองคการอ่ืนๆ รวมท้ังรัฐบาล หรือสหกรณแสวงหาทุนจากแหลงภายนอกสหกรณพ่ึงทํา

ขอตกลงเชนนั้นภายใตเง่ือนไขอันม่ันใจไดวา มวลสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย

และจะตองธํารงไวซ่ึงความเปนตัวของตัวเองของสหกรณ 

หลักการท่ี 5 การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ 

 สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกต้ัง

ผูจัดการและพนักงาน เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมี

ประสิทธิผลสหกรณพึงใหขาวสารความรูแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําทางความ

คิดเห็น 

หลักการท่ี 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ 

 สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง 

โดยการทํางานรวมกันภายใตโครงสรางสหกรณระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลกและระดับ

ระหวางประเทศ 

หลักการท่ี 7 ความเอ้ืออาทรตอชุมชน 

 สหกรณพึงดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนของตนนโยบายท่ีมวลสมาชิกได

ใหความเห็นชอบ” 

  

2.1.2 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสหกรณบริการ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2557) 

สหกรณท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 โดยมีประชาชนท่ีมีอาชีพอยาง

เดียวกันหรือหลากหลายอาชีพรวมกัน หรือท่ีไดรับความเดือดรอนในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกันโดยยึด

หลักการประหยัด การชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือแกปญหาตาง ๆ รวมท้ังการสงเสริม

อาชีพเพ่ือใหเกิดความม่ันคงและรักษาอาชีพดั่งเดิมท่ีดีใหคงอยูตอไป 
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 สหกรณบริการแหงแรกจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ.2484 คือ สหกรณผูทํารมบอสรางจํากัดสินใช อยู

ท่ีตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันคือสหกรณรมหัตถกรรมผลิตภัณฑไมบอสราง 

จํากัด เปนการรวมตัวกันในกลุมผูมีอาชีพทํารม ตอมาใน ป พ.ศ.2496 ไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการไฟฟา

หนองแขม จํากัด ท่ีอําเภอหนองแขม    กรุงเทพมหานคร เปนสหกรณท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภค ซ่ึงใน

ป พ.ศ. 2521 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเขาไปดําเนินการแทน  ตามกฎหมายสหกรณนี้จึงไดเปลี่ยนประเภท

เปนสหกรณรานคาและในป พ.ศ.2479 ไดมีการจัดตั้งสหกรณมีดอรัญญิก จํากัด ท่ีตําบลทุงชาง อําเภอนคร

หลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายหลังจากนั้นสหกรณบริการก็ไดมีการจัดตั้งเพ่ิมข้ึนตลอดมา 
  

1. รูปแบบของสหกรณบริการ 

 1.1 สหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน   ตั้ง ข้ึนในหมูประชาชนผูประกอบอาชีพ

หัตถกรรมในครัวเรือนเพ่ือแกปญหาในดานวัตถุดิบและการจําหนายผลิตภัณฑ โดยการสงเสริมใหนําวัสดุ

อุปกรณท่ีมีอู ในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนในการผลิตสินคาสหกรณรูปนี้แบงออกเปน 

- สหกรณผลิตภัณฑไม 

- สหกรณหัตถกรรมอ่ืน ๆ 

   1.2 สหกรณการเดินรถ   ตั้งข้ึนในหมูผูประกอบอาชีพการเดินรถ เพ่ือใหมีรายไดพอเลี้ยง

ครอบครัว และสามารถยึดเปนอาชีพหลักได นอกจากนี้ยังเปนการจัดระเบียบการเดินรถใหเปนไปตาม 

พ.ร.บ. การขนสงทางบก และ พ.ร.บ. รถยนต ซ่ึงสหกรณรูปนี้แบงออกเปน 

- สหกรณรถยนตโดยสาร 

- สหกรณรถยนตแท็กซ่ี 

- สหกรณรถยนตสามลอ 

- สหกรณรถยนตสี่ลอเล็ก 

1. 3 สหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ตั้งข้ึนตามความตองการของประชาชนผูมี

ความเดือดรอนในเรื่องท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหทุกคนไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง และอยูรวมกันเปนชุมชน

อยางมีความสุข สหกรณรูปนี้แบงออกเปน 

- สหกรณเคหสถาน 

- สหกรณบริการชุมชน 

    1.4 สหกรณสาธารณูปโภค   ต้ั ง ข้ึน เ พ่ือแก ไขปญหาความเดือดรอนในเรื่อง

สาธารณูปโภคของประชาชน ท่ีอาศัยอยูรวมกันในเขตชุมชนเดียวกัน หรือใกลเคียงกันแบงออกเปน 

- สหกรณบริการไฟฟาพลังน้ํา 

- สหกรณบริการน้ําบาดาล 

- สหกรณบริการน้ําประปา 

    1.5 สหกรณบริการรูปอ่ืน ๆ เปนสหกรณบริการในรูปอ่ืนท่ีธุรกิจไมอาจจัดเขาในอีก 4 

รูปแบบขางตน                
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2. วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณบริการ    

      สหกรณบริการมีหลายรูปแบบใหพิจารณา จึงขอสรุปวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ ดังนี้ 

2.1 ประกอบธุรกิจดานการบริการ ท่ีระบุไวตามรูปแบบของสหกรณ 

2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนมา

บริการแกสมาชิกในราคายุติธรรม  

2.3  รับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ือสงเสริมการออมทรัพย 

2.4  ใหเงินกูในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพ หรือจําเปนแกสมาชิก 

2.5  รวบรวมผลิตภัณฑจากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจําหนายให 

2.6  ชวยเหลือสมาชิกดานกฎหมาย คดีความตาง ๆ 

2.7  สงเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว 

2.8  สงเสริมการชวยตนเองและรวมมือกันชวยเหลื่อซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

2.9  ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกเพ่ือใหมีความรูทางสหกรณ และความรูเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพ 

2.10 รวมมือกับสหกรณอ่ืนๆ และหนวยงานตางๆ เพ่ือกิจการความกาวหนาของสหกรณ 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 

 สหกรณบริหารดําเนินงานโดยสมาชิก กลาวคือ เม่ือไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการข้ึนแลว  

สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากท่ีประชุมใหญใหเขามาบริหารงานในสหกรณ ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกวา 

“คณะกรรมการดําเนินการ” ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ 

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 14 คน คณะกรรมการดําเนินการ จะทํา

หนาท่ีดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและมติของท่ี

ประชุมใหญตลอดจนในทางอันสมควรเพ่ือใหเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิก   

 ท้ังนี้เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดําเนินการ 

ควรจัดจางผูจัดการท่ีมีความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและซ่ือสัตยสุจริตมาเปนผูจัดการ 

นอกจากนี้ ผูจัดการอาจจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือ

ชวยเหลือกิจการสหกรณในดานตาง ๆ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเปน

สําคัญ 
 

4. ทุนดําเนินงานของสหกรณ 

  ในการจัดต้ังสหกรณบริการซ่ึงมีหลายรูปแบบใหพิจารณาจะตองคํานึงถึงธุรกิจของ

สหกรณแตละรูปแบบดวย บางรูปแบบตองมีเงินทุนจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ เชน สหกรณ

เคหสถานเพ่ือซ้ือท่ีดิน หรือลงทุนกอสรางท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก บางรูปแบบไมตองใชเงินทุนจํานวนมากใน

การประกอบธุรกิจ เชน สหกรณบริการชุมชน เพียงแตสหกรณมีรายไดเพียงพอเพ่ือจายเปนคาบริการ
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สวนกลางเทานั้น สหกรณก็สามารถอยูรอดได สหกรณบริการจึงอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค

ของสหกรณแตละรูปแบบ ดังนี้ 

4.1 ออกหุน สหกรณบริการทุกรูปแบบทุนดําเนินงานของสหกรณไดมาจากสมาชิกเปน

อันดับแรก คือ ไดจากการออกหุนใหสมาชิกแตละคนถือ สมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยคนละ 1 

หุน หรือมากกวา 1 หุนก็ได ข้ึนอยูกับความตองการของสมาชิกแตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท้ังหมด 

4.2 เงินรับฝากจากสมาชิก  สหกรณสามารถกําหนดระเบียบฯ เพ่ือรับฝากเงินประเภท

ออมทรัพยและประจําจากสมาชิกไดโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

4.3 การกูยืมเงิน   สหกรณบริการทุกรูปแบบหากมีเงินทุนจากการออกหุนใหแกสมาชิก

แตละคนถือแลว ยังไมเพียงพอในการดําเนินธุรกิจสหกรณก็อาจกูยืมเงินจากสหกรณอ่ืน หรือจากหนวยงาน

ราชการ หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอกมาเพ่ือดําเนินธุรกิจหรือใชเปนทุนหมุนเวียนได 

4.4 ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ เงินทุนดังกลาวเปนเงินทุนท่ีสหกรณไดมาจากการ

จัดสรรกําไรสุทธิประจําป ทุนนี้สะสมไวเพ่ือขยายกิจการของสหกรณ ทุนสํารองเปนของสหกรณโดย

สวนรวมสมาชิกจะนํามาแบงกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได ทุนนี้จะถอนไดก็แตเพ่ือ

ชดเชยการขาดทุนอันอาจเกิดข้ึนหรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียน

แบงแยกจากสหกรณเดิมเทานั้น 

4.5  เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาค เปนเงินทุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหหรือ

ยกให โดยอาจกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการใดการหนึ่ง แตถาไมกําหนดวัตถุประสงคไวใหเปนทุนสํารอง

ท้ังหมด 
 

5. สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

สมาชิกสหกรณเปนเจาของสหกรณ จึงมีหนาท่ีท่ีจะตองใหความรวมมือ กับสหกรณของ

ตน เพ่ือกอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกกิจการของสหกรณ ดังตอไปนี้ 

5.1  เขารวมประชุมใหญดวยตนเอง และแสดงความคิดเห็น เพ่ือความเจริญรุงเรืองของ

สหกรณ 

5.2  เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการจากสมาชิกท้ังมวลท่ีมีความรูความสามารถ 

เพ่ือใหบริหารงานสหกรณแทนตน 

5.3  ถือหุนในสหกรณและฝากเงินเพ่ือเพ่ิมทุนใหแกสหกรณ 

5.4  อุดหนุนสหกรณอยางสมํ่าเสมอ 

5.5  ควบคุมการดําเนินงานของสหกรณใหเปนไปตามนโยบาย 

5.6  ศึกษาความรูเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณเพ่ือชวย

ปรับปรุงสหกรณ 

5.7  แนะนําชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจเก่ียวกับงานสหกรณ 

5.8  รวมมือทุกทางเพ่ือใหเกิดความเจริญแกสหกรณ 
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6. ประโยชนท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณบริการ 

6.1  ในรูปสหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน ชวยใหสมาชิกในกลุมอาชีพฝมือประเภท

ตาง ๆ สามารถทําการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน คุณภาพท่ีดี โดยการประหยัดตนทุนการผลิต ดวยการ

รวมกันซ้ือและรวมกันขายทําใหรายไดเพ่ิมสูงข้ึน 

6.2 ในรูปสหกรณบริการ ชวยใหสมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพการเดินรถไดอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย มีรายได ท่ีแนนอนและสรางความเปนระเบียบในการเดินรถ 

6.3  ในรูปสหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ชวยใหสมาชิกไดมีบานและท่ีดินเปนของ

ตนเองในราคาประหยัด และอยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข 

6.4  ในรูปสหกรณสาธารณูปโภค ชวยใหสมาชิกไดรับการบริการสาธารณูปโภคอยางถูก

ลักษณะตามความตองการของสมาชิกในราคาท่ีเหมาะสม 

6.5  ในรูปสหกรณบริการอ่ืน ๆ ชวยใหสมาชิกสามารถดํารงชีพอยางประหยัดและ

ปลอดภัย มีรายไดเพ่ิมข้ึนทําใหความเปนอยูดีข้ึนในท่ีสุด 

6.6 เขาประชุมใหญ เ พ่ือแถลงขอคิดเห็นของตน และมีสิทธิไดรับเลือกตั้ง เปน

คณะกรรมการดําเนินการ  

6.7 เม่ือสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป สมาชิกจะไดรับเงินปนผลตามหุนตามท่ีท่ีประชุม

ใหญพิจารณาจัดสรร แตไมเกินอัตราท่ีกฎกระทรวงกําหนดไว และเงินเฉลี่ยคืนตามสวนทีไดกระทําธุรกิจกับ

สหกรณ 
 

  2.1.3 สหกรณ: ตัวแบบธุรกิจท่ีสรางโลกไดดีกวา 

การปรับตัวของสหกรณในชวงเวลากวา 100 ป จากศตวรรษท่ี 19 มาจนถึงศตวรรษท่ี 21 

นั้น สหกรณยอมตองเผชิญหนากับปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได มีคนกลาววา ชวงเวลา

ท่ีตกต่ําของสหกรณไดผานพนไปแลว ตอไปนี้สหกรณจะผงาดข้ึนมาเปนตัวแบบธุรกิจท่ีคนในสังคมยอมรับ

มากท่ีสุดและขยายตัวมากท่ีสุด อีกท้ังจะเปนแกนนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึง

บทความนี้จะไดเชื่อมโยงใหทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. นวัตกรรมความคิดท่ีงดงามขามศตวรรษ 

ในชวงเวลาศตวรรษท่ี 19 ท่ีโรเบิรต โอเวน ผูซ่ึงไดรับการขนานนามใหเปนบิดาแหง

สหกรณโลกไดจุดประกายความคิดเรื่องสหกรณข้ึนมานั้น มีฐานคิดมาจากการท่ีเขาเชื่อวา “คนจะดีหรือเลว

ข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม” และ “กําไรเปนเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา” ดังนั้น เขาจึงไดใช

ความพยายามกวา 50 ป ในชวงชีวิตของเขาในการสรางสรรคตัวแบบธุรกิจท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอ

ชุมชน และแมวาความพยายามของเขาจะไมประสบความสําเร็จอยางท่ีตั้งใจ แตกลุมผูนํารอชเดลท่ีไดนําเอา

แนวคิดของเขาไปผสมผสานกับแนวคิดการจัดตั้งรานจําหนายสินคาของนายแพทย วิลเลี่ยม คิง ดวยการ

จัดทําเปนโครงการของรอชเดลหรือรูจักกันในนามของ “Law the first” โดยโครงการดังกลาวจะเริ่มตน

ดวยการจัดตั้งรานจําหนายสินคาจําเปนในการอุปโภคบริโภคกอน จากนั้นจึงจะดําเนินการจัดสรางท่ีอยู
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อาศัยใหแกสมาชิก จัดท่ีดินทํากินการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และการจัดระบบการผลิต การแจกจาย 

การบริโภคในรูปของนิคมสหกรณและหลังจากเห็นชอบในแผนการดังกลาว กลุมผูนํารอชเดลไดใชเวลาถึง 2 

ป ในการสะสมทุน คนละ 2 เพ็นนีตอสัปดาห จึงไดเริ่มจัดตั้งและดําเนินการสหกรณแหงแรกของโลกข้ึนใน

นามของ สมาคมผูนําอันเท่ียงธรรมแหงเมืองรอชเดล ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2387 ซ่ึงแนวปฏิบัติของ

สหกรณรอชเดลไดถูกนํามาใชเปนแนวทางของหลักสหกรณสากลจนถึงทุกวันนี้ โดยจะสังเกตไดวาแนว

ปฏิบัติตามหลักสหกรณสากล 7 ประการ ชี้ใหเห็นเอกลักษณของตัวแบบธุรกิจสหกรณท่ีมีคานิยมรวมใน 

“การพ่ึงพาและรวมมือกัน” เพ่ือการนําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ตามแบบอยางของผูริเริ่มสหกรณ

ตั้งแตแรกเริ่ม    

2. พัฒนาการของสหกรณ 

 ทามกลางบรรยากาศของการกาวผานชวงเวลาในศตวรรษท่ี 20 สูศตวรรษท่ี 21 นั้น 

สหกรณไดปรับตัวไปตามปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังไดแผขยายไปในภาคสวนเศรษฐกิจ

ตางๆ มากข้ึน และกอเกิดเปนสหกรณประเภทตางๆหลากหลาย ไดแก สหกรณเครดิต สหกรณการเกษตร 

สหกรณอเนกประสงคสหกรณอุตสาหกรรม สหกรณบริการ สหกรณประกันภัย สหกรณลูกผสม และอ่ืนๆ 

การปรับเปลี่ยนของสหกรณเกิดจากเหตุปจจัยหลายประการท้ังจากเหตุผลทางธุรกิจโดยการตัดสินใจจาก

ภายใน หรือ เกิดจากภายนอกท่ีมาจากกฎหมายและนโยบายรัฐ จากบทความของ ดารโล โมซากาและโร

เจอร สเฟยร จากสถาบัน EURICSE ไดกลาวถึงรูปแบบท่ีแตกตางกันของสหกรณในชวงเวลาปลายศตวรรษ

ท่ี 20 วามี 4 รูปแบบไดแก 

- รูปแบบขององคการความรวมมือ ท่ีมีคุณลักษณะขององคการท่ีใหความสนใจเรื่อง

การมีสวนรวมของสมาชิก 

- รูปแบบขององคการทางสังคม ท่ีมีคุณลักษณะขององคการท่ีเปดกวางและเนนไปท่ี

ความตองการของชุมชน 

- รูปแบบผสมผสาน ท่ีมีคุณลักษณะขององคการท่ียังคงใหความสําคัญเรื่องการมีสวน

รวมของสมาชิกและเปดกวางใหบริการทางสังคมมากข้ึน 

- รูปแบบสหกรณก่ึงรัฐ เปนองคการท่ีรัฐเขามากํากับดูแล 

 ปรากฏการณดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางองคการ บทบาทการ

ดําเนินงานของสหกรณ ผลผลิตและบริการ โดยมีประเด็นขอสังเกตคือ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดทําให

จุดมุงหมายเดิมของสหกรณ เรื่อง “การรวมมือกัน” เปลี่ยนไป ดังนั้นในป พ.ศ. 2538 สัมพันธภาพระหวาง

ประเทศ (ICA) จึงไดออกแถลงการณวาดวย คํานิยาม คานิยม และหลักการสหกรณ เพ่ือสรางความเขาใจท่ี

ตรงกันในเรื่องสหกรณสากลในชวงเวลาทศวรรษท่ี 1 ของศตวรรษท่ี 21 สหกรณในหลายประเทศและหลาย

ภูมิภาคไดขยายบริการแกบุคคลภายนอกในกิจกรรมดานสังคมมากข้ึน เชน กรณีของสหกรณการเกษตรใน

ญี่ปุนท่ีใหบริการดานสุขภาพแกคนในชุมชน ชุมนุมสหกรณระดับชาติของฟลิปปนสท่ีจัดต้ังศูนยเลี้ยงเด็กแก

สมาชิกและชุมชน 
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 โดยสรุปจะเห็นไดวารูปแบบใหมของสหกรณท่ีเกิดข้ึนเปนปรากฏการณของการปรับตัว

ของสหกรณในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและคนในชุมชน โดยในบาง

ประเทศมีเหตุปจจัยมาจากการลดลงของนโยบายสนับสนุนท่ีเคยเปนของภาครัฐ และบางประเทศสหกรณ

กลายเปน“ทางเลือก” ซ่ึงคิดริเริ่มจากฐานรากในระดับชุมชนท่ีคนพยายามแกปญหาบนหลักการพ่ึงพา

ตนเอง  

3. งานทาทายสูการเปนตัวแบบธุรกิจท่ีสรางโลกไดดีกวา 

 สหกรณไดพิสูจนใหเห็นแลวในชวงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญในศตวรรษท่ี 21 นั้น สหกรณ

สามารถกาวผานวิกฤตเศรษฐกิจไดดีกวาเม่ือเทียบกับธุรกิจอ่ืน ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวจึงดูเหมือนวา

ประชาคมโลกจะหันมาใหความสนใจในสหกรณมากข้ึน หลังจากท่ีเงียบเหงาไปเปนเวลานาน 

 กลิลโล, 2012 ไดกลาววาในชวงเวลาท่ีทุนนิยมเติบกลา นับต้ังแตทศวรรษท่ี 1970 เปน

ตนมา ทําใหผูมีสวนเก่ียวของในเชิงนโยบายและนักวิจัย ไมใหความสําคัญกับสหกรณ ดังนั้นในบางประเทศท่ี

ไมมีกฎหมายสหกรณ สหกรณจึงถูกจัดตั้งข้ึนมาแตไมไดใชชื่อสหกรณ นอกจากนั้นก็ไมมีการรายงานขอมูล

เก่ียวกับบริบทการดําเนินงานของสหกรณแตอยางใด การใหการศึกษาอบรมในระหวางสหกรณก็มักใชวิธีการ

ของเอกชนมาใหการเรียนรูและฝกทักษะดานการจัดการ อยางไรก็ตามสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจก็ไดพิสูจน

ใหเห็นแลววา สหกรณเปนตัวแบบธุรกิจท่ีสื่อความยั่งยืนแกเศรษฐกิจและเปนสมาคมท่ีเท่ียงธรรมกวา 

 ขอสรุปท่ีนําไปสูการสรางความเขาใจเก่ียวกับแคมเปญของปสากลแหงการสหกรณ 

“สหกรณตัวแบบแบบธุรกิจท่ีสรางโลกท่ีดีกวา” ในท่ีประชุม ICA ท่ีอิตาลี (2012) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปน

ของนโยบายรัฐท่ีพึงมีตอการสงเสริมองคกรท่ีไมแสวงหากําไรและสหกรณ การปรับปรุงแกไขกฎหมาย

สหกรณท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ และกองทุนสงเสริมสนับสนุนสหกรณใหม 

นอกจากนั้นรัฐควรจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมโยง ระหวางขบวนการสหกรณในประเทศตางๆ 

และภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาภาคสหกรณ อีกท้ังการกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของหลักและวิธีการ

สหกรณ โดยการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงผานกลไกการใหการศึกษาอบรมและหลักสูตรการเรียนการสอน

ในมหาวิทยาลัยจึงเปนสิ่งสําคัญประสบการณของสหกรณท่ัวโลกชี้ใหเห็นวา แนวโนมท่ีจะกอใหเกิด

ความสําเร็จของสหกรณคือ การทํางานรวมกันในระบบกิจการ-ชุมนุมสหกรณ เครือขายความรวมมือเพ่ือลด

ตนทุนคาใชจาย และการสรางความชํานาญการในธุรกิจ การใหการศึกษาอบรม การตลาด การใหบริการ ท่ี

สําคัญคือ สหกรณจะตองมีภาพลักษณท่ีเปนธรรมาภิบาล เปนท่ีคาดหวังของสมาชิก ชุมชน มีการสราง

เครือขายท่ีเขมแข็ง เพ่ือการประหยัดตอขนาดของธุรกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน สิ่งท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่งคือการวิเคราะหใหเห็น การสรางผลกระทบท่ีแตกตางระหวางสหกรณกับธุรกิจเอกชน ซ่ึง

นักวิจัยตางๆ ตองเขามาชวยสนับสนุน การริเริ่มสรางระบบฐานขอมูลท่ีมีความเปนเอกภาพ ตองเริ่มโดย

สถาบันวิจัยและหนวยงานสถิติ โดยหาคําตอบใหไดวาตัวแบบสหกรณมีประโยชนเปรียบเทียบท่ีดีกวาอยาง

เปนรูปธรรมเชนไร 
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 2.1.4 สถานการณของสหกรณบริการในประเทศไทย (จีระศักดิ์ อุสาหราย, 2554) 

 สหกรณบริการจัดเปนสหกรณประเภทหนึ่งซ่ึงดําเนินงานในหลากหลายรูปแบบตาม 

วัตถุประสงคของการกอตั้ง  เชน  การเดินรถโดยสาร รถแท็กซ่ี  การขนสงสินคาและบริการ  การเคหสถาน

และชุมชน  จากขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 สหกรณบริการในประเทศไทย ท่ียังคงดําเนินธุรกิจอยูใน

ปจจุบันมีท้ังสิ้น 691 สหกรณ โดยสวนใหญดําเนินงานดานการให  เงินกู การจัดหาสินคามาจําหนาย   การ

รับฝากเงิน และการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร   หากพิจารณาสถานการณปจจุบันของสหกรณบริการ

เพ่ือสะทอนภาพหรือแสดงใหเห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจ  สภาพคลองและความม่ันคงทางการเงิน  รวมท้ัง

พิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจหรืออุปสรรคท่ีสหกรณบริการตองเผชิญในปจจุบันและอนาคตตอไป  ซ่ึงผลการ

วิเคราะหเปน ดังนี้ 

สหกรณบริการจํานวนท้ังสิ้น 691 แหงท่ีดําเนินธุรกิจอยูในปจจุบันมีปริมาณธุรกิจโดยรวม 

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)   เม่ือพิจารณาในดานของทุนพบวา ทุนดําเนินงานโดยรวมเทากับ 8,142 

ลานบาท เฉลี่ยเทากับ 11.8 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 1,828 ลานบาท) เฉพาะสวนท่ีเปนของสหกรณเองมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.4 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 631 ลานบาท  ต่ําสุด -23.3 ลานบาท) ในจํานวนนี้เปนทุน

เรือนหุนชําระเต็มท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.4 ลานบาทตอแหง (สูงสุด 438 ลานบาท) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 54.5 

ของทุนสหกรณท้ังหมด ในสวนของแหลงเงินทุนท่ีมาจากหนี้สินรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 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)   

เม่ือวิเคราะหแนวโนมจากป 2549 – 2553 พบวา อัตราการเพ่ิมข้ึนของแหลงเงินทุนภายใน

ซ่ึงประกอบไปดวยเงินรับฝากจากสมาชิกและของทุนสหกรณเองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยมีคาเฉลี่ยของการ

เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 20.1 ในขณะท่ีแหลงเงินทุนภายนอก ซ่ึงประกอบไปดวยเงินกูยืมและเครดิตการคา

รวมกับเงินรับฝากและหนี้สินอ่ืนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 41.9  ซ่ึงสูงกวาอัตราการเพ่ิมข้ึน

ของแหลงเงินทุนภายใน  เม่ือพิจารณาท่ีหนี้สินรวมของสหกรณบริการพบวาในระหวางป 2549 – 2553 

หนี้สินรวมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน (เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 48.3 ) โดยสวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของหนี้สิน

หมุนเวียนคิดเปนรอยละ 51.5  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินรับฝากจาก

สมาชิกและสหกรณอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 30.6 อยางไรก็ตามพบวากําไรสุทธิโดยเฉลี่ยของสหกรณบริการ

เทากับ 126.8 ลานบาท ตอป หรือ 0.2 ลานบาท ตอแหง เม่ือคิดเปนอัตราการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิโดย

เฉลี่ย 5 ป เทากับรอยละ 54 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโดยสวนใหญแลวสหกรณบริการมีความสามารถในการสราง

รายไดและบริหารตนทุนไดคอนขางดีโดยพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมของตนทุนเฉลี่ยเทากับรอยละ 3.5 ซ่ึง

นอยกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิเฉลี่ยมาก   

จากขอมูลขางตนมีสิ่งท่ีนาสนใจบางประการคือ สินทรัพยหมุนเวียนเฉลี่ย( 4.4 ลานบาท) มี

จํานวนใกลเคียงกับหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย( 4.3 ลานบาท) มาก  แสดงใหเห็นวารายไดท่ีเขามาสวนใหญจะ
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ถูกนําไปชําระหนี้ระยะสั้น  เม่ือพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอทุนของสหกรณบริการพบวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 

5 ป ( 2549 – 2553 ) เทากับ 1.8  แสดงวาหนี้สินรวมคิดเปน 1.8 เทาของทุนรวม และจากอัตราลูกหนี้

ระยะสั้นท่ีชําระไดตามกําหนดมีคาเฉลี่ยรอยละ 77.21  เม่ือเทียบเคียงกับมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ

แลวพบวาอยูในระดับพอใชเทานั้น ดังนั้นสหกรณบริการควรพิจารณาอยางรอบคอบถาจะมีการกอหนี้เพ่ิม  

สิ่งท่ีสําคัญคือตองพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ของสหกรณเองเปนหลัก  เพ่ือใหสหกรณมีสภาพ

คลองทางการเงินอยูในระดับท่ีปลอดภัย  นอกจากนี้สหกรณบริการควรจะลดการพ่ึงพาแหลงเงินทุนจาก

ภายนอกลงหันมาพ่ึงแหลงเงินทุนจากภายในใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางการเงินและลดความเสี่ยงใน

การดําเนินกิจการ 
 

1. โอกาสและอุปสรรคของสหกรณบริการ 

1.1 โอกาส 

 ปจจุบันสหกรณบริการมีการดําเนินงานท่ีหลากหลายรูปแบบและคอนขาง

ครอบคลุมความตองการของผูบริโภคภายในประเทศในระดับหนึ่ง  เพียงแตการดําเนินธุรกิจในระบบ

เศรษฐกิจเสรียอมไมสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันกับคูแขงรายอ่ืนๆ ในตลาดได อยางไรก็ตามเม่ือ

เปรียบเทียบระหวางสหกรณและบริษัทเอกชนท่ัวไปจะพบวาโอกาสท่ีสหกรณบริการจะเติบโตตอไปใน

อนาคตนั้นยังคงมีอยูแตตองใชวิกฤติใหเปนโอกาสโดยปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ

และพัฒนาตัวเองใหกาวไปขางหนาอยูเสมอ สิ่งท่ีสามารถทําไดทันทีคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก

ภายในเพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน กระบวนการหรือระบบงานท่ีลาสมัยจะตองถูกกําจัดให

หมดไปจากสหกรณ   ในปจจุบันกรมตรวจบัญชีสหกรณไดพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพสูง

เพ่ือใหสหกรณบริการนําไปใชงานโดยไมคิดมูลคา โปรแกรมดังกลาวจะชวยสรางระบบงานท่ีไดมาตรฐาน

ตามหลักสากลใหกับสหกรณ สงผลใหขอมูลมีความโปรงใส  ถูกตอง และทันตอเหตุการณผูบริหารสามารถ

นําไปใชประกอบการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองคกรยิ่งข้ึนสงผลใหสหกรณบริการมี

ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังเปนโอกาสดีท่ีสหกรณบริการจะดําเนินงานในเชิงรุกดวยการดําเนิน

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือใหผูบริโภคเห็นวาการเปนสมาชิกสหกรณบริการนั้นดีอยางไร เชน การเปน

สมาชิกสหกรณบริการจะไดรับสิทธิประโยชนในสวนลดราคาสินคาหรือบริการซ่ึงจะชวยลดคาครองชีพและ

เพ่ิมเงินออมแกสมาชิกไดเปนอยางดี  เนื่องจากสมาชิกสามารถซ้ือสินคาและบริการหลายๆอยางจาก

สหกรณในราคาท่ีถูกกวาทองตลาดโดยเฉพาะรานคอนวีเนียนสโตร  เชน ราน 7 – 11  ราน Family Mart  

เปนตน และเม่ือครบรอบปสมาชิกจะไดรับปนผลกลับคืน ในขณะท่ีการซ้ือสินคาและบริการจากรานคา

ดังกลาวจะไมไดรับปนผลกลับคืนแตอยางใด ไมเพียงเทานั้นหากสมาชิกมีความประสงคจะกูเงินจากสหกรณ

ไปซ้ือรถโดยสารหรือรถแท็กซ่ีเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ หรือกูในวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน การศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน  ปรับปรุง ซอมแซมท่ีอยูอาศัยก็สามารถทําไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาสถาบันการเงิน

อ่ืนๆ ท่ีสําคัญยังต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบอีกดวย  เม่ือถึงสิ้นปสมาชิกจะไดปนผลเงินเฉลี่ยคืน
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ตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกทํากับสหกรณ  จึงนับไดวาสหกรณบริการมีสวนสําคัญในการขยายโอกาส เพ่ิม

รายไดของสมาชิกอยางมีนัยสําคัญสงผลใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 
 

 1.2 อุปสรรคหรือขอจํากัด 

สหกรณบริการมีคูแขงขันท่ีสําคัญในตลาดคือบริษัทเอกชนหรือองคกรท่ีประกอบ

ธุรกิจในลักษณะเดียวกันและมีความไดเปรียบหลายดานโดยเฉพาะวงการคาปลีกซ่ึงปจจุบันมีการแขงขันสูง

มาก ผูประกอบการธุรกิจรายใหญลวนแตมีความพรอมในทุกดานท้ังในดานเงินทุน ความรู ความสามารถ

ของผูบริหาร และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ สิ่งเหลานี้มีอยูระดับหนึ่งในสหกรณบริการแตยังไมเพียง

พอท่ีจะแขงขันกับบริษัทเอกชนไดอยางทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน นอกจากนี้ดวยจํานวนสาขาของรานคา

ปลีกขนาดใหญ เชน Big C ,  Lotus ซ่ึงมีสาขาจํานวนมากทําใหมีอํานาจในการตอรองราคาสินคาจากผูผลิต 

( Supplier) ไดดีกวาจึงขายสินคาและบริการหลายๆ อยางไดในราคาต่ํากวาและดึงดูดความสนใจจาก

ผูบริโภคไดมากกวาสหกรณบริการ 

นอกจากสหกรณบริการท่ีจัดหาสินคามาจําหนายแกสมาชิกจะตองเผชิญกับการ

แขงขันสูงแลวสหกรณบริการท่ีประกอบการรถโดยสารหรือรถแท็กซ่ีและสหกรณเคหสถานก็อยูในภาวะท่ี

เผชิญความทาทายอยางสูงเชนเดียวกัน โดยสหกรณบริการท่ีประกอบการรถโดยสารหรือรถแท็กซ่ีตองเผชิญ

กับปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา  ถึงแมจะมีการเปลี่ยนมาใชพลังงานทางเลือกประเภทกาซ

แลวก็ตามเนื่องจากจํานวนสถานีบริการกาซยังมีไมเพียงพอกับความตองการ ในขณะท่ีสหกรณเคหสถาน

และชุมชนตองแขงขันกับธุรกิจเอกชนหรือสถาบันการเงินท่ีใหสินเชื่อในโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีใหอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละศูนยในสองป จากวงเงินท้ังสิ้น 25,000 ลานบาท ตามนโยบายของรัฐบาล 

 

2.2 สหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด 

  สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา สหกรณบริการ ส.ส.ท. ไดจดทะเบียนจัดต้ัง 

ข้ึนเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 ทะเบียนเลขท่ี 1020000625545 ประเภทของสหกรณบริการ จํานวน

สมาชิกแรกตั้ง 66 คน  ทุนดําเนินงานแรกเริ่ม 262,990 บาท คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 1 สหกรณ

บริการสื่อสาธารณะ จํากัด ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ของสหกรณระหวางป 2555-2559 มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

 2.2.1 วิสัยทัศน 

“เปนองคกรท่ีมุงสรางคุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูท่ีดีแกประชาคม ส.ส.ท.” 
 

 2.2.2 พันธกิจ 

 1) สงเสริมการออมและการใหเงินกู ตามความจําเปนแกสมาชิก 

 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรมาภิบาล 
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 3) การดําเนินการและใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกและชุมชนในดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

 4) การสงเสริมบรรยากาศของสังคมเรียนรูแกประชาคม Thai PBS เพ่ือนําไปสูการยกระดับ

ดุลยภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 

  

 2.2.3 วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับ ไดแก 

 1) จัดหาหรือจัดสรางท่ีพักอาศัยขายใหสมาชิก หรือใหสมาชิกเชา 

 2) จัดหาบริการหรือใหบริการสาธารณะตางๆ เพ่ือประโยชนของสมาชิก 

 3) จัดใหมีรานคาชุมชน เพ่ือใหสมาชิกไดซ้ือเครื่องอุปโภค บริโภค ในราคายุติธรรม 

 4) บริการจัดหางานดานบริการ เพ่ือสงเสริมรายไดแกสมาชิกและครอบครัว 

 5) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดารงชีพ 

 6) จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี เก่ียวกับการผลิต รวมท้ังเครื่องอุปโภคบริโภคและ

สิ่งของอยางอ่ืนท่ีสมาชิกมีความตองการมาจาหนายแกสมาชิก 

 7) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 

 8) รวมมือกับสหกรณอ่ืน ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย องคกรชุมชน 

ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐ เพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

 9) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

 

2.3 ตัวแบบสหกรณท่ีนาสนใจ 

  2.3.1 สหกรณบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

รูปแบบ : จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทบริการตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

วัตถุประสงค : สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิกและสังคมของบรรดาสมาชิก 

โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ 

กลุมเปาหมาย : นักศึกษา/สมาชิกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและประชาชน

ท่ัวไป 

บริการ/การใหบริการ : 

 1. การใหบริการหอพักนักศึกษาในกากับทุก

วิทยาเขตและเขตการศึกษา รวม 7 โครงการ 

 2. สถานีบริการนามันสหกรณ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร จากัด 

 3. บริการจาหนายสินคาท่ีระลึกภายใตตรา
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สัญลักษณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริการจาหนายเครื่องหมายนักศึกษา 

 4. บริการรับสง สนามบิน และรถเชาเหมาคัน 

 5. บริการรับจัดดอกไม 

 6. บริการรับสั่งทําปายไวนิล 

    

  2.3.2 โครงการราน Farmer shop  

 รูปแบบ : ตัวแบบธุรกิจทางเลือกท่ีนาเอาแนวคิดการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณา

การมาใชในการสรางทางเลือกแกผูผลิตและผูบริโภค 

 วัตถุประสงค : เปนรูปแบบของรานคาปลีก ท่ีเปนศูนยรวมและจาหนายสินคาเกษตรแปร

รูปท่ีมีคุณภาพท่ีผานกระบวนการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพและการสรางสรรค ระบบการบริหารจัดการ

รานสรรพาหารขนาดเล็กท่ีผูผลิตและผูบริโภคจะมาเปน

เจาของรวมกัน โดยคาดหวังวาระบบรานคาปลีกเชิง

สรางสรรคของ Farmer Shop จะชวยลดดีกรี ความ

เสียเปรียบดุลการคาสินคาเกษตรแปรรูปจากตางประเทศ 

ดวยการรณรงคใหคนไทยท่ีรักประเทศไทย มาชวยกัน

อุดหนุนสินคาไทยท่ีมีคุณภาพพรอมกับการยกระดับการพัฒนาสินคาเกษตร ซ่ึงในท่ีสุดเกษตรกรไทยคงจะมี

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 กลุมเปาหมาย : กลุมเกษตรกร ผูประกอบการ OTOP SMEs ผูผลิต ผูบริโภค 

 บริการ/การใหบริการ : เปนตัวแบบธุรกิจเชิงสรางสรรคในทิศทางของการบูรณาการ      

โซอุปทานเพ่ือนาสินคาเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ ท่ีมี คุณสมบัติตามเง่ือนไขและสนใจ

เขารวมโครงการ เปนการตอยอดการนาทุนความรู ทุนสังคม และทุนทรัพยากรใตชุดโครงการวิจัยและ 

ขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสรางสรรคตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ และไดชองทางการตลาดใหมสําหรับสินคาเกษตรของสถาบันเกษตรและ

เกษตรกรรายยอย ซ่ึงจะชวยลดปญหา/ขอจากัดในการเขาถึงตลาดผลลัพธในรูปของ "ระบบธุรกิจรานคา

ปลีก" สามารถขยายผลไปใชประโยชนสําหรับผูประกอบการรายยอยในชุมชนสหกรณ และผูสนใจ เพ่ือ

สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในการแกปญหาความยากจนในอนาคต ภายใตกระบวนการการ

ทางานในทิศทางของการจัดการโซอุปทานไปสูโซคุณคานั้นเปนการเปดเวทีใหนักธุรกิจ/ผูประกอบการ/

สถาบันเกษตรกร ท่ีใหความสาคัญกับเรื่องระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม มารวมพลังสรางสรรคธุรกิจ

ใหมในสังคมการสรางดุลยภาพแกระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพ่ึงพาการสงออก และการนําเขา 

การสานตอนโยบายการสรางความเขมแข็งแกภาคการเกษตรไทยภายใตยุคการคาเสรี 

สโลแกน : ไมไดหวงักําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจํา 
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 2.3.3 สหกรณบริการผูปฏิบัติงาน ทศท. จากัด 

รูปแบบ : จดทะเบียนเปนสหกรณบริการตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

วัตถุประสงค : 

 1. ประกอบธุรกิจธุรกิจบรกิารและการผลิตท่ีระบุไวตามรูปแบบสหกรณ 

 2. จัดหาวัตถุดิบในการผลิตรวมท้ังสิ่งของอยางอ่ืนท่ีสมาชิกมีความตองการมาจาหนาย

แกสมาชิก 

 3. รวบรวมผลิตภัณฑจากสมาชิกเพ่ือจัดการขายหรือเพ่ือขาย 

 4. สงเสริมการชวยตัวเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

 5. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน 

 6. จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

 7. ใหเงินกูแกสมาชิก 

 8. ใหสหกรณอ่ืนกูเงิน 

 9. ใหสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวตามสมควร 

 10. กระทําการตางๆตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณเพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคดังกลาวขางตน 

กลุมเปาหมาย : พนักงานและลูกจางของบริษัท ทีโอที จากัด มหาชน 

บริการ/การใหบริการ : จัดหาแรงงานสนับสนุนบริษัท ทีโอที จากัด มหาชน 
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บทที่ 3  

ผลการดําเนินการวิจัย 
 

เนื้อหาสาระในบทนี้จะกลาวถึงผลการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย

การจัดกิจกรรมสรางสรรค ท่ีมุงเนนไปท่ีการสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ ควบคูกับการสราง

ภาพลักษณของสหกรณ การสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ ส.ส.ท. และการ

สรางสรรคธุรกิจบริการและสวัสดิการของสหกรณ ส.ส.ท. ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกผูมีสวนเกี่ยวของ ไดดําเนินการ 11 ครั้ง                

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วันที่ 8  ก.พ. 2556 

หองประชุม ส.ส.ท. 

 การประชุมหารือระหวางทีมวิจัยและรองผูอํานวยการ 

ส.ส.ท. เพ่ือรับทราบกรอบแนวทางในการวิจัยของทีมวิจัย

และรับฟงกรอบแนวทางเชิงนโยบาย ส.ส.ท. 

  

วันที่ 16 ก.ค. 2556 

หองประชุมชั้น 301 อาคาร A 

  การประชุมสนทนากลุมเปาหมายระหวางคณะกรรมการ

ดําเนินการ และนักวิจัยเพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมสรางสรรค

และบริการของสหกรณ ท่ีประชุมเห็นชอบในแผนงาน

กิจกรรมสรางสรรค 3 กลุมกิจกรรม ไดแก 1.การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับประชาคม ส.ส.ท. เพ่ือชี้แจงทําความ

เขาใจเรื่องสหกรณ และกระตุนใหเขามาเปนสมาชิกและมี

สวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคของสหกรณ 2.ตลาดนัดสีเขียว 

3. โครงการของขวัญปใหม และ4. โครงการแบงปนความรู (Cooperative Learning) ขอสรุปการสํารวจ

ความคิดเห็นประชาคมในการจัดโครงการรานอาหารสุขภาพและติดตาม 
 

วันที่ 30 ก.ค. 2556 

หองประชุมทางเชื่อม อาคาร A 

 การประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ โครงการสํารวจขอมูลสมาชิกและการวางตัว

บุคลากรในการประสานและติดตามงานตามแผนการวิจัย 

 

20 

 



 

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยใชกระบวนการ 

Cooperative learning ระหวางนักวิจัยและประชาคม 

ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จากสํานักบริหาร 

และสํานักตรวจสอบภายใน จํานวน 11 คน เพ่ือสรางความ

เขาใจเรื่องสหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ

ประชาคม ครั้งท่ี 1 ประเด็นขอสรุปการพูดคุยในเวทีตองการ  
วันที่ 16 ส.ค. 2556  

หองประชุม 401 อาคาร A 
ใหสหกรณมีบริการซอมเครื่องใช ไฟฟา โดยเชิญชวน

พนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการซอมเครื่องใชไฟฟา 

เปนการชวยสรางรายไดใหกับพนักงานใหคณะกรรมการมีการสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ เชน “ซ้ือมาก ปน

ผลมาก” หรือจัดเวทีพูดคุยรับฟงความ อยากใหมีการประชาสัมพันธงบรายได เงินของสหกรณ เพ่ือสราง

ความเชื่อมันใหกับสมาชิก อยากใหราคาถูกวาโชหวยสัก 50 สตางค จะเกิดความรูสึกดี สินคาพวกสบูยาสี

ฟน ผงซักฟอก แมบานตองซ้ือประจํา เราเอารถมาจอดท่ีออฟฟศเราก็ซ้ือของท่ีสหกรณกลับบานไดเลย 

สหกรณควรมีระเบียบในการคัดสินคาเขาราน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการคัดสินคาควรมีการจัด

ตลาดนัดทุกสัปดาหเพ่ือรณรงคใหประชาคมมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ อยากใหสหกรณ

มีการจัดสวัสดิการเรื่องท่ีอยูอาศัย สินคาในรานสหกรณบางครั้งก็ขาดไมมี อยากใหมีตลอด ถาไมมีจะเกิด

ความรูสึกไมอยากเขาอีก ขาดความไววางใจ 

 

วันที่ 19 ส.ค. 2556 

หองประชุมชั้น 4 อาคารสํานักงานใหม 

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยใชกระบวนการ 

Cooperative learning ระหวางนักวิจัยและประชาคม 

ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ครั้ง ท่ี  2 มี

ผูเขารวมประชุม 11คน เพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง สหกรณ

และความตองการใชบริการสหกรณของประชาคมจากสํานัก

อํานวยการ โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการ

สรางความเชื่อม่ันในระบบสหกรณท่ีเปนอยูในปจจุบันซ่ึงเปน 

 หนาท่ีของสมาชิกตองเขามาสอดสองดูแลในฐานะเจาของ 

  

วันที่ 21 ส.ค. 2556 
หองประชุม 401 อาคาร A 

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการ 

Cooperative learning ระหวางนักวิจัยและประชาคม 

ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เพ่ือสรางความ

เขาใจเรื่องสหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ

ประชาคม ครั้งท่ี 3 มีผูเขารวม จํานวน 5 คน โดยมีประเด็น

การพูดคุยในเวทีอยากใหสหกรณกับรานคาชุมชนอยูในหอง

เดียวกันหรือพ้ืนท่ีติดตอกันและอยากใหชวยกันประชาสัมพันธ 
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และเชิญชวนใหกับสมาชิกและเครือขายเขามาใชบริการสหกรณมากข้ึนใชการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางการมี

สวนรวมของสมาชิกเชน การจัดตลาดนัดผักผลไม โครงการของขวัญปใหม 

 

วันที่ 28 ส.ค. 2556  

หองประชุม 401 อาคาร A 

 การประชุ มแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู  โ ดย ใช

กระบวนการ Cooperative learning ระหวาง

นักวิจัยและประชาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ เพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง

สหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ

ประชาคม ครั้งท่ี 4 มีผูเขารวมสํานักวิศวกรรม/

สํานักมัลติมีเดีย/สํานักคลัง/สํานักกฎหมาย 

จํานวน 13 คน โดยมีประเด็นขอเสนอแนะคืออยากใหสหกรณมีบริการใหกับสมาชิกเชน รถรับสงพนักงาน

ราคาถูกบริการลางรถ ใหสหกรณเปนผูดูแลลิขสิทธิ์ของ ส.ส.ท.อยากใหสหกรณมีการสํารวจความตองการ

ของผูซ้ือ สินคาควรมีความหลากหลาย และควรเปนสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันในอนาคตควรมีการ

ใหบริการกับคนภายนอกดวย 

 

วันที่ 18 ก.ย. 2556 

หองBriefing Room ชั้น  1 อาคาร A Thai PBS 

 การประชุ มแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู  โ ดย ใช

กระบวนการ Cooperative learning ระหวาง

นักวิจัยและประชาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ เพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง

สหกรณและความตองการใชบริการสหกรณของ

ประชาคม ครั้งท่ี 5 มีผูเขารวมจํานวน 13 คน

จากสํานักเครือขาย/สํานักรับฟงฯ/สํานักพัฒนา

ทุนฯ/สํานักทรัพยากรมนุษย/สถาบันวิชาการ 

สื่อสาธารณะ/สํานักโทรทัศน และวิทยุ มีประเด็นการพูดคุยในเวทีโครงการจัดทําน้ําดื่ม Thai PBS เพ่ือ

สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสหกรณและ ส.ส.ท. การจัด Marketing Promotion ของรานสหกรณโครงการ

ศุกรหรรษา เพ่ือรณรงคใหประชาคมเขามามีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ 
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วันที่ 27 พ.ย.2556 

หองประชุมทางเชื่อม อาคาร D 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาผลการ

สํารวจขอมูลสมาชิกการเตรียมความพรอมในการ

จัดโครงการตลาดนัดสีเขียว วันท่ี 4 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใชสโลแกน คือ 

“สินคาจากผูผลิตใกลชิดผูบริโภค”โดยมีบูท

จําหนายสินคา จํานวน 5 บูท ไดแก บูทท่ี 1 

Farmer shop  จําหนายขาว และน้ํานมขาวโพด  

บูทท่ี 2 วิสาหกิจชุมชนจําหนายไขเปด กระเทียมไทย ผักพ้ืนบาน บูทท่ี 3 กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย

จากวังน้ําเขียว บูทท่ี 4 สมโออินทรียของบริษัทไทยทวี บูทท่ี 5 บริษัท บีเอสซีเอ็ม จําหนายผลิตภัณฑขาว 

เพ่ือสุขภาพโดยกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 27-29 พ.ย. 2556 

กิจกรรมชวงเดือน ธันวาคม 55 – กุมภาพันธ 56 ไมไดดําเนินการตามแผน ท่ีกําหนดไว เนื่องจาก

เหตุการณไมสงบในบานเมือง และเพ่ือใหเปนประโยชนกับ ส.ส.ท. ทีมวิจัยจึงประสานงานผาน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. เพ่ือขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน เพ่ือสามารถดําเนิน

กิจกรรมตามแผนการวิจัย 
 

วันที่ 20 ก.พ. 2557 

ศูนยสารสนเทศ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. 

 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

สื่อสาธารณะ จํากัด กับทีมวิจัย โดยมีประเด็น

สําคัญในการหารือ คือ การดําเนินการจัด

โครงการผักปลอดภัย โดยความรวมมือระหวาง

สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด กับสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ในการจัดหาผักปลอดภัยมา

จําหนายใหกับสมาชิกและประชาคมไทยพีบีเอส 

  

วันที่ 7  มี.ค. พ.ศ. 2557  

ณ หองการเดนวิว โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสหกรณบริการสื่อ

สาธ ารณะ จํ า กัดระหว า งคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณบริการฯกับทีมวิจัยในการ

ประชุมครั้ งนี้ ไดทบทวนกรอบทิศทางการ

ดําเนินงานสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ป 

2558-2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด โดย

มีขอสรุปรูปแบบการดําเนินงานสหกรณภายใต

แผนยุทธศาสตรของสหกรณ มีแผนงานการ  

ปรับปรุงและการคัดสรรสินคาอาหารเพ่ือสุขภาพจากชุมชนมาจําหนาย,โครงการใหบริการเคาเตอรเซอรวิส, 

โครงการยกระดับฟูดเรสเตอรรองและโครงการตลาดสุขใจสัญจรท่ี ส.ส.ท.เปนประจําทุกเดือน 
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3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ 

การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ ส.ส.ท. มุงเนนไปท่ีกระบวนการ

บริหารจัดการแบบมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย (รูปท่ี 3.1) โดยสมาชิกเปนฝายควบคุม คณะกรรมการ

ดําเนินการเปนฝายอํานวยการ และพนักงานสหกรณเปนฝายจัดการ และยึดม่ันในหลักการสหกรณสากล 7 

ประการ (ขอ 2.1.1 บทท่ี 2)  

 

 
รูปท่ี 3.1 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของกลุมคน 3 ฝาย 

 

การใหการสนับสนุน ประกอบดวยการดําเนินการท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 

3.2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท. 

เพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการ ในชวงเวลาตาง ๆ ท่ีทีมวิจัยจะเขามาชวยใหคําแนะนําและสนับสนุนการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี (ตารางท่ี 3.1)  
 

ตารางท่ี 3.1 แผนปฏิบัติการภายใตชวงเวลาการวิจัย 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

แผนงาน  การปลูกจิตสํานึกและการ

พ่ึงพารวมมือกัน 

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 

• เปดโอกาสแกสมาชิกสหกรณ

และประชาคมเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมสหกรณเพ่ือ

เปนการปลุกจิตสํานึก/สราง

ความ รู ค ว าม เข า ใ จ เ รื่ อ ง

สหกรณและเขามามีสวนรวม

ในสหกรณอยางเหมาะสม 

• การสราง Trust 

• การสรางสังคมเรียนรูสู

คุณคา 

2.การจัดทําสื่อสรางสรรคเพ่ือสราง

ความรูความเขาใจในสหกรณ 
• เผยแพรเอกสารเก่ียวกับ

สหกรณ 

• การสรางสังคมเรียนรูสู

คุณคา 

แผนงาน พัฒนาระบบบริการจดัการท่ีดี

ของสหกรณบริการ ส.ส.ท. ตามกรอบ
• เพ่ือพัฒนาระบบธุรกิจบริการ • การสราง Trust  
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

ทิศทางในแผนกลยุทธ ของของสหกรณให เปนไป

ตามกรอบทิศทางของแผน 

กลยุทธเพ่ือนําไปสูการสราง 

สรรคบริการสนองความตอบ

สมาชิกและประชาคม และ

การเปนFriendly Society 

กับ ส.ส.ท. ในการขับเคลื่อนสู

บรรยากาศสังคมคุณภาพและ

สังคมคุณธรรม 

• การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม 

• การสรางสรรคบริการเพ่ือ

สนองความตองการของ

สมาชิก 

• การสรางสังคมเรียนรูสู

คุณคา 

 

แผนงาน การสรางสรรคธุรกิจบริการ

และสวัสดิการของสหกรณ 

จัดกิจกรรมใหเกิดบรรยากาศ Friendly 

Society  

 โครงการอาหารสุขภาพ 

 โครงการตลาดนัดสีเขียว

(กําลังอยูระหวางดําเนินการ) 

 โครงการเยาวชนรักสหกรณ

รวมกับ ส.ส.ท. 

 โครงการรานคาชุมชน 

• การสรางสรรคสังคมเรยีนรู

สูคุณคา 

• การสราง Trust 

• การสรางสรรคบริการเพ่ือ

สมาชิก-ประชาคม 

 

3.2.2 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําจํานวน 8 ครั้ง 

3.2.3 การสํารวจขอมูลสมาชิก เพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับในการพัฒนาการใหบริการตอบสนอง

ความตองการของสมาชิก โดยใชแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 5 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสมาชิก

สหกรณ สถานการณการใชบริการสหกรณ ความตองการใชบริการสหกรณในอนาคต ความคิดเห็นท่ีมีตอ

บริการสหกรณ ความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ และขอเสนอแนะสําหรับสหกรณ 

 การสํารวจขอมูลสมาชิกดําเนินการผานกลไกการจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมายและขยาย

ผลการกระจายแบบสอบถามและรวบรวมคืนผานตัวแทนหนวยงานยอยท่ีเขารวมเวที ซ่ึงดําเนินการใน

ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม - 20 กันยายน 2556 ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 87 ชุด คิดเปนรอยละ 29 ของ

สมาชิกสหกรณกระจายตัวอยูในหนวยงานยอยของ ส.ส.ท. ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

จากตารางท่ี 3.2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 31-45 ป คิดเปน

รอยละ 58.6 รองลงมารอยละ 19 เปนสมาชิกท่ีมีอายุอยูในชวงอายุท่ีต่ํากวา 30 ป ในขณะท่ีมีเพียงสวน

นอยเทานั้นรอยละ 2 ท่ีมีอายุมากกวา 56 ป ข้ึนไป 
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ทางดานวุฒิการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญรอยละ 69 มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และรองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับ สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 17.2 ท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีต่ํา

กวาปริญญาตรี มีอยูรอยละ 11.5 ของกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพท่ีสมรสแลวถึงรอยละ 48.3 รองลงมาคือมีสถานภาพ

โสด รอยละ 47.1 ในขณะท่ีมีเพียงรอยละ 2 เทานั้นท่ีมีสถานภาพอยากันในครอบครัว 

กลุมตัวอยางท่ีมี จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คนคิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือ

รอยละ 28.7 ท่ีอยูคนเดียวในครัวเรือน ในขณะท่ีรอยละ 13.8 มีสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูดวยกันมากกกวา 

2 คน 
 

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

1. อายุ   

ต่ํากวา 30 ป 19 21.8 

31-45 ป 51 58.6 

46-55 ป 14 16.1 

56 ป ข้ึนไป 2 2.3 

ไมระบุ 1 1.1 

รวม 87 100 

2. วุฒิการศึกษาสูงสุด   

ต่ํากวาปริญญาตร ี 10 11.5 

ปริญญาตร ี 60 69.0 

สูงกวาปริญญาตร ี 15 17.2 

ไมระบุ 2 2.3 

รวม 87 100 

3. สถานภาพการสมรส   

โสด 41 47.1 

สมรสแลวหรืออยูดวยกัน 42 48.3 

หยา 2 2.3 

ไมระบุ 2 2.3 

รวม 87 100 

4. สมาชกิในครัวเรือน   

1 คน 25 28.7 

2 คน 30 34.5 

มากกวา 2 คน 12 13.8 

ไมระบุ 20 23.0 

รวม 87 100 
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จากตาราง 3.3 ชี้วา ผูตอบแบบสอบถาม เปนพนักงานอยูท่ีสํานักวิศวกรรม รอยละ 

31.14 รองลงมาคือ รอยละ 17.2 เปนพนักงานอยูสํานักรายการ และเปนสมาชิกสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ ส.ส.ท. จํากัด ท่ีกระจายอยูในสังกัดอ่ืนๆ เชน สํานักบริหาร สํานักมัลติมีเดียและสารสนเทศ 

สํานักโทรทัศน สํานักสื่อสาร เปนตน 
 

ตารางท่ี 3.3 หนวยงานตนสังกัดของกลุมตัวอยาง 
 

สํานักตนสังกัด จํานวน (คน) รอยละ 

สํานักวิศวกรรม 27 31.14 

สํานักรายการ 15 17.2 

สํานักมลัติมเีดียและสารสนเทศ 10 11.4 

สํานักอํานวยการ 8 9.3 

สํานักบริหาร 7 8.2 

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 3 3.3 

สํานักโทรทัศนและวิทย ุ 3 3.4 

สํานักตรวจสอบภายใน 2 2.3 

สํานักกฎหมาย 2 2.3 

สํานักเครือขาย 1 1.1 

ไมระบุ 9 10.3 

รวม 87 100 
 

 2) สถานการณการใชบริการดานการออมและเงินกู 

จากตาราง 3.4 กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถสงเงินเปนคาหุนประจําทุกเดือนได

ระหวาง 100-500 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 25.3 ในขณะท่ีมีเพียงรอยละ 1 เทานั้น ท่ีสามารถสงเงินคา

หุนประจําทุกเดือน ไดมากกวา 1,500 บาทตอเดือน ข้ึนไป  

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 69 ไมมีเงินฝากกับสหกรณ ในขณะท่ีมีเพียงสวนนอย

เทานั้นรอยละ 26.5 ท่ีมีเงินฝากกับสหกรณ 
 

ตารางท่ี 3.4 สถานการณการออมและเงินกู 
 

สถานการณการใชบริการการออมและเงินกู จํานวน (คน) รอยละ 

1.เงินท่ีสงเปนคาหุนประจําทุกเดือน   

100-500 บาทตอเดือน 22 25.3 

501-1,000 บาทตอเดือน 0 0 

1,001-1,500 บาทตอเดือน 4 4.6 

มากกวา 1,500 บาทตอเดือน ข้ึนไป 1 1.1 

ไมระบุ 60 69.0 

รวม 87 100 
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สถานการณการใชบริการการออมและเงินกู จํานวน (คน) รอยละ 

2.ทานมีเงินฝากกับสหกรณหรือไม   

ม ี 23 26.5 

ไมม ี 60 69.0 

ไมระบุ 4 4.5 

รวม 87 100 
 

3) ความตองการใชบริการสหกรณระหวางป พ.ศ.2557-2559 

จากตาราง 3.5 ชี้วา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 52.8 ท่ีมีการสงเงินสะสมรายเดือน

เปนทุนเรือนหุน โดยมีเพียงรอยละ 2.3 ท่ีสามารถสงเปนรายป 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 31 มีความคาดหวังในการฝากเงินกับสหกรณเปน

ประเภทเงินฝากออมทรัพย ในขณะท่ีมีเพียงรอยละ 4.6 ท่ีมีความคาดหวังในการฝากเงินกับสหกรณเปน

ประเภทเงินฝากประจํา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ18.4 มีแผนหรือความตองการท่ีจะใชบริการเงินกูฉุกเฉิน 

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 ท่ีไมระบุ คิดเปนรอยละ 48.3 
 

ตารางท่ี 3.5 การสงเงินสะสมรายเดือนเปนทุนเรือนหุนของสมาชิก 
 

ความตองการใชบริการสหกรณระหวางป พ.ศ.2557-2559 จํานวน (คน) รอยละ 

1.การสงเงินสะสมรายเดือนเปนทุนเรือนหุน   

สงเปนรายเดือน 46 52.8 

       100-500 บาทตอเดือน 24 27.6 

       501-1,000 บาทตอเดือน 16 18.4 

       มากกวา 1,000 บาทตอเดือน 6 6.9 

สงเปนรายป  2 2.3 

      จํานวน 1,000 บาทตอป   

ไมระบุ 39 44.8 

รวม 87 100 

2.ความคาดหวังในการฝากเงินกับสหกรณ   

เงินฝากออมทรัพย 27 31.0 

      1,000-10,000 บาทตอป 16 18.4 

      10,001-20,000 บาทตอป 7 8.2 

      20,001 บาทตอป ข้ึนไป 4 4.6 

เงินฝากประจํา 4 4.6 

      10,000 บาทตอป  3 3.4 
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ความตองการใชบริการสหกรณระหวางป พ.ศ.2557-2559 จํานวน (คน) รอยละ 

      50,000 บาทตอป 1 1.1 

ไมระบุ 56 64.4 

รวม 87 100 

3.แผนหรือความตองการท่ีจะใชบริการเงินกู ใน 3 ปขางหนา   

เงินกูฉุกเฉิน 16 18.4 

    10,000-50,000 บาทตอป 11 12.7 

    50,001- 100,000 บาทตอป 4 4.6 

    100,001  บาทตอปข้ึนไป 1 1.1 

เงินกูสามัญ 14 16.1 

    10,000-100,000 บาทตอป 4 4.6 

    100,001-1,000,000 บาทตอป 10 11.5 

เงินกูพิเศษ (ซ้ือบาน, ซ้ือรถ) 15 17.3 

    100,000-500,000 บาทตอป 5 5.8 

    500,001-1,000,000 บาทตอป 4 4.6 

    มากกวา 1,000,000 บาทตอป 6 6.9 

ไมระบุ 42 48.3 

รวม 87 100 

  

จากตาราง 3.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 52.9 อยากใหสหกรณมีสวัสดิการ

รานคา รองลงมารอยละ 51.7, 50.6, 49.4, 39.1, 36.8 และ 25.3 ท่ีอยากใหสหกรณบริการสื่อสาธารณะ 

ส.ส.ท. จํากัด มีสวัสดิการบริการท่ีอยูอาศัย ทุนการศึกษาบุตร การประกันชีวิต รถรับสง อาหารเพ่ือสุขภาพ 

และอยากใหมีบริการลางรถ ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3.6 ความตองการดานบริการ-สวัสดิการ 
  

ความตองการดานบริการ-สวัสดิการ 

(จากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด) 

จํานวน  

(คน) 
รอยละ 

รานคา 46 52.9 

บริการดานท่ีอยูอาศัย 45 51.7 

ทุนการศึกษาบุตร 44 50.6 

การประกันชีวิต 43 49.4 

รถรับสง 34 39.1 

อาหารสภุาพ 32 36.8 

บริการลางรถ 22 25.3 
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4) ความคิดเห็นท่ีมีตอบริการ   

ผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอบริการสหกรณดังตารางท่ี 3.7 ชี้ใหเห็นวา กลุม

ตัวอยาง มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบริการ ดานตางๆ อยูในระดับปานกลาง ท้ังดาน ความเชื่อม่ันตอทีม

บริหาร คุณภาพการใหบริการ บริการเปนไปตามความคาดหวัง การตระหนัก เห็นความสําคัญของสหกรณ 

การไดรับขอมูลขาวสาร การสนใจเขารวมกิจกรรม  ความตองการใหมีกิจกรรมสานสัมพันธระหวางสหกรณ

กับสมาชิก การรับรูเก่ียวกับบริการของสหกรณ  การใหบริการสหกรณ ความสะดวกในการใชบริการ และ

ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีสหกรณ 
 

ตารางท่ี 3.7 ผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอบริการสหกรณ 
 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

1. ความเช่ือมั่นตอทีมบริหารของสหกรณ ปานกลาง 

2. คุณภาพการใหบริการของสหกรณ ปานกลาง 

3. บริการของสหกรณเปนไปตามท่ีทานคาดหวัง ปานกลาง 

4. ความสําคัญของสหกรณท่ีมีตอชีวิตความเปนอยูของประชาคม ส.ส.ท. ปานกลาง 

5. การไดรับขอมูลขาวสารจากสหกรณเปนไปอยางสม่ําเสมอ ปานกลาง 

6. ทานยินดีเขารวมกิจกรรมสหกรณทุกครั้งหากไมตดิภารกิจสําคัญ ปานกลาง 

7. ทานไมเคยไดรับขาวสารใดๆ จากสหกรณเลย ปานกลาง 

8. อยากใหมีกิจกรรมสานสัมพันธระหวางสหกรณกับสมาชิกทุกเดือน ปานกลาง 

9. การรับรูเรื่องราวเก่ียวกับบริการตางๆ ของสหกรณเปนไปอยางสม่ําเสมอ ปานกลาง 

10. ความสภุาพ และอัธยาศัยในการใหบริการของเจาหนาท่ี ปานกลาง 

11. ความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการ ปานกลาง 

12. ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ีสหกรณ ปานกลาง 

 

5) ความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ 

ผลการสํารวจความรูความเขาใจเรื่องสหกรณของกลุมตัวอยางในประเด็นตางๆท่ีตอง

เรงทําความเขาใจ  ไดแก ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิก ความรูความเขาใจในบทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการสหกรณ ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ทท่ีมี

ตอสหกรณและความเขาใจ ในบริบทของสหกรณในฐานะพ่ึงพาตนเอง ท่ีสมาชิกตองมีสวนรวมท้ังในฐานะ 

เจาของ การจัดการสหกรณ และใชบริการ (ตารางท่ี 3.8) 
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ตารางท่ี 3.8 ผลสํารวจความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณ  
 

ประเด็นความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ สัดสวนรอยละท่ีตอบไมถูก 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ 

ส.ส.ท. ในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบาย ส.ส.ท.  

60.5 

2. ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในการแกไขและกําหนดขอบังคับ

สหกรณ 

57.5 

3. ความคิดเห็นท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ในการติดตาม

ดูแลสหกรณบริการ ส.ส.ท. อยางใกลชิด 

56.5 

4. ความเขาใจในบริบทของสหกรณบริการ ส.ส.ท.ท่ีเปนองคกรพ่ึงพาตนเองมิไดข้ึนอยูกับ

นโยบาย ส.ส.ท. 

48.3 

5. ความรับผิดชอบของสมาชิกในการเขารวมประชุมใหญ 17.2 

6. ความเขาใจในบทบาทของคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และสมาชิกในการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณ 

14.9 

7. ความสําคัญของสมาชิกสหกรณในการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ี

และความรับผิดชอบสหกรณ 

13.8 

8. ความเขาใจในตัวแบบธุรกิจสหกรณในดานการใหบริการเพ่ือสนองความตองการแก

สหกรณภายใตขอบเขตของกฎหมายและขอบังคับ 

11.5 

9. ความตระหนักในความไววางใจและการใหความรวมมือของสมาชิกสหกรณท่ีมีตอการ

พัฒนาธุรกิจสหกรณ 

11.5 

10. ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกท่ีมีตอสหกรณในสวนท่ีเก่ียวกับการ

รับทราบผลการดําเนินงาน กําหนดนโยบายสหกรณ และเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ 

10.5 

 

6) ขอเสนอแนะท่ีมีตอสหกรณ 

 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสหกรณมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 เก่ียวกับการใหบริการเงินฝาก 

- ควรใหความเชื่อม่ันเก่ียวกับการดําเนินงานสหกรณ ตลอดจนสรางความเขาใจใน

การฝากเงินของสหกรณ 

- ควรปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหมเพราะตอนนี้ธนาคารใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวา

สหกรณ 

- ควรมีการชี้แจงการฝาก และกู เงินปนผลของสมาชิก 

- ควรเพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก 
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- ควรเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากวามีเจาหนาท่ีสหกรณเพียง

คนเดียว ถาเจาหนาท่ีไมมาปฏิบัติหนาท่ี ก็ไมสามารถท่ีจะดําเนินการธุรกรรมทางการเงินได 

- ควรใหดอกเบี้ยสูงข้ึนเพ่ือจูงใจใหพนักงานออมเงินกับสหกรณเพ่ิมข้ึน 

6.2 เก่ียวกับการใหบริการเงินกู 

- ตองมีความรัดกุมในการใหบริการเงินกู ตลอดจนใหความม่ันใจกับสมาชิก

เก่ียวกับความม่ันคงของสหกรณ 

- ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยใหเหมาะสม 

- ควรมีระบบใหรัดกุมในการปลอยเงินกูใหมากกวานี้ 

- สมาชิกสามารถกูเงินไดมากกวา 1 อยาง เชน สามรถกูระยะยาวได แลวก็

สามารถกูฉุกเฉินไดดวย 

- ดอกเบี้ยเงินกูควรถูกลง และยอดเงินกูควรใหมากกวาท่ีเปนอยู/จัดหาแหลงทุนมา

เสริม 

6.3 การจัดสวัสดิการตางๆ  

- มีรานคาชุมชน ตลาดนัดพนักงาน 

- รานขนมไทย 

- คารักษาพยาบาลในครอบครัวของสมาชิก 

- อยากใหมีสินคาอุปโภคบริโภคหลากหลายมากกวานี้ 

- อยากใหมีโครงการฌาปนกิจสงเคราะห 

6.4 บริการท่ีทานตองการเพ่ิมเติม 

- เนอรสเซอรรี่ และสอนพิเศษ  

- คายเยาวชนฤดูรอน 

- สอนพิเศษภาษาแกพนักงาน 

 

7) ขอเสนอแนะของสมาชิและประชาคมจากเวทีสนทนากลุมเปาหมาย 

การจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมายเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากประชาคม ส.ส.ท. มี

จุดมุงหมายเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณใหแกสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. และเขามาเปนสมาชิก

และมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ ซ่ึงไดมีการจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมายรวม 5 ครั้ง มีผูเขารวมเวที

จํานวนท้ังสิ้น 53 คน มีขอสรุปดังนี้ 

• ตองการใหสหกรณมีบริการซอมเครื่องใชไฟฟา โดยเชิญชวนพนักงานท่ีมีความรู

ความสามารถในการซอมเครื่องใชไฟฟา เปนการชวยสรางรายไดใหกับพนักงาน 

• ใหคณะกรรมการมีการสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ เชน “ซ้ือมาก ปนผลมาก” หรือ

จัดเวทีพูดคุยรับฟงความคิดเห็นในเรื่องการใหบริการของสหกรณ 
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• สหกรณควรมีระเบียบในการคัดสินคาเขาราน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการ

คัดสินคา 

• ควรมีการจัดตลาดนัดทุกสัปดาหเพ่ือรณรงคใหประชาคมมีสวนรวมและสนับสนุน

กิจกรรมของสหกรณ  

• อยากใหสหกรณมีการจัดสวัสดิการเรื่องท่ีอยูอาศัย 

• ความเชื่อม่ันในระบบสหกรณท่ีเปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนหนาท่ีของสมาชิกตองเขา

มาสอดสองดูแลในฐานะเจาของ 

• อยากใหสบ.สส.กับรานคาชุมชนอยูในหองเดียวกันหรือพ้ืนท่ีติดตอกัน 

• อยากใหชวยกันประชาสัมพันธและเชิญชวนใหกับสมาชิกและเครือขายเขามาใช

บริการสหกรณมากข้ึน 

• ใชการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมของสมาชิกเชน การจัดตลาดนัดผักผลไม 

และโครงการของขวัญปใหม เปนตน 

• อยากใหสหกรณมีบริการใหกับสมาชิก เชน รถรับสงพนักงานราคาถูก บริการลางรถ 

เปนตน 

• ใหสหกรณเปนผูดูแลลิขสิทธิ์ของ ส.ส.ท. 

• อยากใหสหกรณมีการสํารวจความตองการของผูซ้ือ สินคาควรมีความหลากหลาย 

และควรเปนสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

• ในอนาคตควรมีการใหบริการกับคนภายนอกดวย  

• โครงการจัดทําน้ําดื่ม ThaiPBS เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสหกรณและส.ส.ท. 

• การจัด Marketing Promotion ของรานสหกรณ 

• โครงการศุกรหรรษา เพ่ือรณรงคใหประชาคมเขามามีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรม

สหกรณ 

 

3.3 การสรางสรรคกิจกรรมดานบริการของสหกรณ ส.ส.ท. 

การดําเนินการเปนไปภายใตการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินการ-ทีมวิจัย เพ่ือสรางสรรค

บริการตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.3.1 โครงการรานอาหารสุขภาพ 
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 โครงการรานอาหารสุขภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการอาหารสุขภาพ แกประชาคม 

ส.ส.ท. ควบคูไปกับการสานตอนโยบาย Green Society ของ ส.ส.ท. โดยรณรงคใหใชภาชนะกระดาษ โดย

ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณไดประสานใหภาคีเครือขายผูประกอบการ Farmer shop เขามา

ดําเนินการเปนเวลา 6 เดือน ระหวางเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2556 ในฐานะเปนสวนหนึ่งของรานคา

ชุมชน  ผลการดําเนินการมียอดขายเฉลี่ยวันละ 4,000 บาท ผลการประเมินความคิดเห็นผูซ้ือจํานวน 100 

ราย ในชวงเดือนกรกฎาคม อยูในระดับดี และตองการใหมีบริการอาหารสุขภาพตลอดไป 

 

3.3.2 โครงการจําหนายผักปลอดภัย 
 

    
  

 หลังจากท่ีคณะกรรมการดําเนินการ ส.ส.ท. ไดไปศึกษาดูงานท่ีตลาดสุขใจ จ.นครปฐม จึง

ไดประสานงานกับผูจัดการตลาดสุขใจ โครงการหลวงและภาคีพันธมิตรของ ส.ส.ท. เพ่ือนําผักปลอดภัย-

สินคาชุมชนเพ่ือสุขภาพมาจําหนายท่ีรานคาชุมชน  
  

3.3.3 โครงการปรับปรุงรานคาชุมชน 
  

    
 

 คณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินการปรับปรุงรานคาชุมชน โดยการสนับสนุนดานวัสดุ

ชั้นวางจําหนายสินคาจากสถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางบรรยากาศและพัฒนา

บริการแกสมาชิกประชาคมในการจับจายใชสอยสินคาจําเปนในการครองชีพสินคาอุปโภค บริโภค ในราคา

ท่ีเปนธรรม 

 

3.3.4 การสราง Trust   

สหกรณไดจัดกิจกรรม เพ่ือสรางความเชื่อม่ันไววางใจ และกระตุนใหสมาชิกและประชาคม

ตระหนักเห็นความสําคัญในการใชสหกรณเปนเครื่องมือในการแกปญหาอาชีพและดําเนินชีวิต โดยท่ีสมาชิก

เขาใจ เขาถึงและมีสวนรวมในสหกรณ 
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3.3.5 การศึกษาดูงาน กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน จ.นครปฐม  

เม่ือวันเสารท่ี 8 มีนาคม คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. และผูแทน

สมาชิกสหกรณไดไปศึกษาดูงานชมสวนออแกนิกส เรียนรูวิธีเกษตรอินทรีย และดูงานตลาดสุขใจ ซ่ึงเปน 

“ศูนยรวมสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัย สงความสุขใจจากเกษตรกรสูผูบริโภค”  ซ่ึงเปนโครงการ

ร วม มือ  ร วมใจกันของกลุ มภาคีภาคพันธมิตร  สวนสามพราน สถาบันวิ ชาการด านสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ปจจุบันมีเกษตรและสถาบันเกษตรกร

ท่ีเปนผูคาในตลาดสุขใจจํานวน 56 ราน มีรายไดหมุนเวียนประมาณเดือนละ 30,556 บาทตอราน 

(จําหนาย 8 วัน/เดือน) จากการเก็บขอมูลตั้งแตเปดตลาดในป 2554 ถึงปจจุบันมียอดยอดลูกคาเท่ียวชม

ตลาดสุขใจต้ังแตเปดจํานวน 190,105  มีลูกคาเท่ียวชมตลาดสุขใจเฉลี่ยประมาณวันละ 900 คน ซ่ึง

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการ ส.ส.ท. ไดประสานกับตลาดสุขใจ ในการจัดโครงการตลาดสุขใจ

สัญจรท่ี ส.ส.ท. ทุกเดือน 
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โรงปุยชีวภาพ การแลกเปล่ียนความรูกับวิทยากร 

  
แปลงผักอินทรีย วิทยากรบรรยายการทําน้ําหมกัชีวภาพ 

  
คณะกรรมการสัมภาษณเกษตรกรผูคาในตลาดสุขใจ คัดสินคาเพ่ือมาจําหนายในรานคาชุมชน 
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บทที่ 4  

ผลการดําเนินงานสหกรณและขอคนพบจากการวิจัย 

  

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงผลการดําเนินงานของสหกรณ ส.ส.ท. เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 

2556 และป พ.ศ. 2555 ขอคนพบจากการวิจัยในสวนท่ีเปนขอจํากัด/อุปสรรคในการดําเนินงานของ

สหกรณ ส.ส.ท. และขอเสนอเชิงนโยบายท่ีมีตอคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท. ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 ผลการดําเนินงานของสหกรณ เปรียบเทียบป พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนินงานของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ซ่ึงเปนสหกรณตั้งใหม โดยจดทะเบียน

เปนสหกรณประเภทบริการ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน  2554 ขอมูลจากรายงานกิจการสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํากัด ประจําป 2556 ผานการรับรองของผูสอบบัญชีสหกรณ มีรายละเอียดท่ีนาสนใจ

โดยสังเขป ดังรูปท่ี 4.1 โดยมีขอสังเกตวา อัตราการเพ่ิมของสมาชิกเม่ือเทียบกับปกอนคิดเปนเพียงรอยละ 

5 ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุมเปาหมายแลว พบวามี

เหตุปจจัยท้ังท่ีมาจากทัศนคติท่ีมีตอสหกรณ การขาดความรูความเขาใจในสหกรณ และท่ีสําคัญประการ

หนึ่งคือ การเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาคมท่ีมาจากลักษณะงานท่ีไมไดอยูประจําในสํานักงาน เปนตน 

สวนผลการดําเนินงานในดานการสงเสริมการออมประจําในรูปของทุนเรือนหุน เงินรับฝาก เงินใหกู บริการ

รานคาชุมชน ทุนสหกรณ และสินทรัพย มีอัตราการเติบโตจากปกอนคิดเปนรอยละ 94, 266, 219, 93, 

102 และ 160 โดยมีกําไรสุทธิในป 2556 จํานวน 8 แสนบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมีกําไรสุทธิ 3 แสนบาท 

และมีการจัดสรรกําไรสุทธิแกสมาชิกเปนจํานวนเงิน 148,915 บาท 
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์ ยพั รทนิ ส
ปี 2556=11.2 ทาบนา ้ ล

ปี 2555=4.3 ทาบนา ้ ล
์ ณร กหสนุ ท

ปี 2556 = 8.1 ทาบนา ้ ล

ปี 2555 =4.0 ทาบนา ้ ล

นุ้ หนอืร เ นุท
ปี 2556= 7.0 ทาบนา ้ ล

ปี 2555=3.6 ทาบนา ้ ล

ขาย/บริการ
ปี 2556=2.9 ทาบนา ้ ล

ปี 2555=1.5 ทาบนา ้ ล

กิ ชา มส่กแ้ ู ก้หใ นิ งเ
ปี 2556=9.9 ทาบนา ้ ล

ปี 2555=3.1 ทาบนา ้ ล

กาฝบั รนิ งเ
ปี 2556=1.1 ทาบนา ้ ล

ปี 2555=0.3 ทาบนา ้ ล

์ ณรกหสกิ ชามส
ปี2556=318 คน
ปี2555=302 คน

ิ ธทุ สรไา ํ ก
ปี 2556=0.8 ทาบนา ้ ล

ปี 2555=0.3 ทาบนา ้ ล
(166%)

(160%)

(93%) (219%)

(94%)

(102%)

(266%)

(5%)

ลคคุ บยารกิ ชามส่ กแิ ธทุ สรไ าํ กร

ปี 2556    148,915 บาท

 
 

 

รูปท่ี 4.1 ผลการดําเนินงานของสหกรณเปรียบเทียบป พ.ศ. 2555 และ ป พ.ศ. 2556 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ เปนอัตราการเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปกอน 

 

4.2 ขอคนพบจากงานวิจัย : ปจจัยท่ีเปนขอจํากัด และอุปสรรคในการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สหกรณบริการ ส.ส.ท.  

 4.2.1 กรอบการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนขอจํากัด/อุปสรรค  

ในบริบทของตัวแบบธุรกิจสหกรณยอมมีความแตกตางไปจากตัวแบบธุรกิจอ่ืนในระบบ

เศรษฐกิจเนื่องจากสหกรณเปนองคกรธุรกิจฐานสังคม ( Social Economy Enterprises )ซ่ึงตองมีการ
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ขับเคลื่อนการดําเนินการท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของบุคคล 3 ฝาย สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และ

ฝายจัดการ เพ่ือบรรลุเปาหมาย ประการแรก(Primary Goal)คือการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะ

พิจารณาจาก ผลประกอบการไดแก การเพ่ิมข้ึนของ รายไดจากการบริการ กําไรสุทธิ ความพึงพอใจในการใช

บริการจากสมาชิก เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) คือการยกระดับฐานะความ

เปนอยูแกสมาชิกและชุมชนท่ีเปนท่ีตั้งของสหกรณ เพ่ือจะชี้ใหเห็นขอจํากัดและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท.ในท่ีนี้จึงจะไดนําเอากรอบการประเมินปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จใน3

มิติ ของสหกรณมาใช  ซ่ึงประกอบดวย มิติ เรื่องความรูความเขาใจในตัวแบบธุรกิจสหกรณ มิติ ดานความ

คาดหวังของประชาคม ส.ส.ท. มิติดานการบริหารจัดการ ซ่ึงมีตัวบงชี่ท้ังหมด 12 ตัวบงชี้ (รูปท่ี 4.2) 
 

 

อ่ตลผง่ สยั จจัป

ความสําเร็จ

ของสหกรณ์

ง ั วหดาคมาวคของ

ประชาคม ส.ส.ท.

รากดั จร าหิ รบราก

จใ า้ ขเมา วค้ ู รมาวค

์ ณรกหสจ ิ กรุธบบแว ั ตนใ

ประชาคม

พนักงาน

สมาชิก

คณะกรรมการ

งอเ นตาพง � ึ

งอขง ั วหด

สมาชิกในการใช้สหกรณ์

เป็นกลไกแก้ปัญหา

กั ลหนบมคง ัส

นั กอ ืมมว ่ ระ

นจเ ดั ช� ทีน

กิ ชา มสงอขม่

ในฐานะเจ้าของ

รากิ รบนุ นห

อมสเ า� ํ มสงา่ ยอ

โครงสร้างการบริหาร

มสะ า มหเ� ี
์ ธทุ ย ลกนผแบั กงอ้ ลคดอส� ี ทจ ิ กร ุ ธนผแ ี ม

สหกรณ์ในช่วงเวลาต่างๆ

บริการตอบสนองความต้องการ

นา งนิ นเาํ ดรา กลผ

 
 

รูปท่ี 4.2 กรอบการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนขอจํากัด และอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณ

บริการ ส.ส.ท. 

 

4.2.2. การประเมินปจจัยสงผลตอความสําเร็จของสหกรณ 

การประเมินปจจัยท่ีเปนขอจํากัดและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณ

บริการ ส.ส.ท. ในท่ีนี้จะใชวิธท่ีีทีมผูเชี่ยวชาญใหคาคะแนนกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามกรอบ 3 มิติดังกลาวขางตน ซ่ึงประกอบดวย 12 ตัวบงชี้ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นขอจํากัดและอุปสรรคในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณ  (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1 การประเมินปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
  

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอย 

1.มิติความคาดหวังของประชาคม ส.ส.ท. 

 1.1 ความคาดหวังของสมาชิกในการใชสหกรณเปนกลไกในการ

แกปญหาเศรษฐกิจ-สังคม บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน 

   

2.มิติดานการบริหารจัดการ 

  2.1 มีกรอบทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

   

  2.2 การมีสวนรวมของสมาชิกในฐานะเจาของ    

  2.3 การอุดหนุนบริการอยางสมํ่าเสมอ    

  2.4 โครงสรางการบริหารงาน-ระบบบริหารจัดการทีเหมาะสม    

  2.5 มีแผนธุรกิจท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธในชวงเวลาตางๆ    

  2.6 มีบริการสนองความตองการสมาชิก-ประชาคม    

  2.7 ผลการดําเนินงาน    

3. มิติดานความรู-ความเขาใจในตัวแบบธุรกิจสหกรณของผูมีสวน

เก่ียวของ 

   

  3.1 ประชาคม    

  3.2 สมาชิกสหกรณ    

  3.3 คณะกรรมการดําเนินการ    

  3.4 พนักงานสหกรณ    

 

4.2.3 ปจจัยท่ีเปนขอจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานสหกรณ  

จากขอมูลในตารางท่ี 4.1 ชี้ใหเห็นวาขอจํากัดในการดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. 

มี 6 ประการ ไดแก 

1) ความคาดหวังของประชาคมท่ีมีตอการใชสหกรณเปนกลไกการแกปญหาเศรษฐกิจสังคม 

ยังอยูในระดับนอย โดยพิจารณาไดจากขอมูลประชาคม ส.ส.ท.ท่ี เขามาเปนสมาชิกสหกรณมีเพียงสัดสวน

รอยละ 29.60 ของพนักงาน ส.ส.ท. เทานั้น สาเหตุมาจากหลายเหตุผลไดแก ยังไมเห็นความจําเปน ยังไม

เห็นความสําคัญในสหกรณ ภาพลักษณของสหกรณจากสหกรณท่ีมีปญหา ทุจริตคอรัปชั่นทําใหเกิดความไม

ไววางใจในสหกรณ  

2) การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณในฐานะเจาของอยูในระดับนอยโดยพิจารณาจาก

ตัวเลขผูเขารวมประชุมใหญ การตอบแบบสอบถามจากการสํารวจและการพูดคุยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

มีไมถึงก่ึง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกและขอจํากัดเรื่องภารกิจงานในหนาท่ี 
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3) การอุดหนุนบริการสหกรณของสมาชิกยังไมสมํ่าเสมอ โดยสังเกตจากขอมูลการใชบริการ

ในปจจุบันและความตองการใชบริการในอนาคตท่ีสมาชิกสวนใหญยังไมไดใชบริการเงินฝาก และรานคา

ชุมชน ซ่ึงมีผลตอปริมาณธุรกิจของสหกรณและศักยภาพในการขยายบริการแกสมาชิก 

4) สหกรณยังขาดผูจัดการสหกรณท่ีจะนําเขามาปฏิบัติงานเต็มเวลาเพ่ือสานตอนโยบายของ

คณะกรรมการดําเนินการและการเพ่ิมบริการแกมวลสมาชิกท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการเปนสหกรณตั้งใหม 

ปริมาณธุรกิจยังไมมากพอท่ีจะมีรายไดในการจัดจางผูจัดการสหกรณ ปจจุบันคณะกรรมการดําเนินการ

เสียสละเขามาทําหนาท่ีแทน 

5) ยังขาดการจัดทําแผนธุรกิจซ่ึงจะชวยสนับสนุนในการจัดหาเงินทุนขยายธุรกิจตามกรอบ

ทิศทางของแผนกลยุทธ 

6) ผูมีสวนเก่ียวของกับสหกรณ ไดแก พนักงาน ส.ส.ท. สมาชิกสหกรณ พนักงานยังมีความรู

ความเขาใจเรื่องสหกรณและบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสหกรณในระดับนอย ซ่ึงถือเปนอุปสรรคในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน การบริการ ส.ส.ท. ตามท่ีคาดหวัง 

 

4.3 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. เปนกลไกในการแกปญหาเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรมของมวลสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณอยางเปน

รูปธรรม จึงมีขอเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือลดขอจํากัดและเพ่ิมโอกาสแกสหกรณบริการ ส.ส.ท. ดังนี้ 
 

4.3.1 ขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 

 1) กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง ส.ส.ท. ในชวงป 2557-2559 ซ่ึงเปนปฉลองครบรอบ 

100 ปการสหกรณไทย เพ่ือเปดโอกาสใหคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ใหการสนับสนุนสงเสริมสหกรณได

อยางเปนรูปธรรม ควบคูกับการเสริมพลังกับสหกรณในการรณรงคประชาคม ส.ส.ท. เปนสมาชิกสหกรณ

อยางพรอมเพียง 

2) กําหนดใหมีวาระติดตามการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท. อยูในวาระการประชุม

ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพ่ือรับทราบสถานการณและสงเสริมสนับสนุนสหกรณไดอยาง

เหมาะสม ลดขอจํากัดท่ีมีสาเหตุจากนโยบาย 

3) เปดโอกาสใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. รับเหมาชวงงานจาก ส.ส.ท. ในสวนท่ีสหกรณ

บริการ ส.ส.ท. มีศักยภาพและความพรอมเพ่ือสนับสนุนการสรางคุณคาในการพ่ึงพาและรวมมือกันระหวาง 

ส.ส.ท. และสหกรณบริการ ส.ส.ท. และการเพ่ิมบริการธุรกิจแกสหกรณบริการ ส.ส.ท. 

4) สนับสนุนการดําเนินโครงการสวัสดิการของสหกรณ ส.ส.ท. ท่ีสําคัญ ไดแก โครงการจัด

สวัสดิการเพ่ือท่ีอยูอาศัย ตลาดนัดชุมชน รถรับสงพนักงาน เปนตน 
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4.3.2 ขอเสนอแนะท่ีมีตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท. 

1) ควรจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) ภายใตกรอบแนวทางแผนกลยุทธ ระหวางป 

2555-2559 ท่ีกําหนดไว เพ่ือใชเปนเครื่องมือของคณะกรรมการดําเนินการในการจัดหาเงินทุน บุคลากร 

และขยายบริการแกสมาชิก และประชาคม 

2) ควรใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจในตัวแบบธุรกิจสหกรณ เพ่ือปลุก

จิตสํานึก และเปนปจจัยสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกสหกรณของประชาคม  โดยการดําเนินการในหลาย

รูปแบบ อาทิ การจัดเวทีเรียนรู การศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี และการจัดกิจกรรม

สรางสรรคตางๆ 
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บทที่ 5  

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.” ในครั้งนี้เปนการ

วิจัยตอเนื่องจากการวิจัยในชวงแรกท่ีแลวเสร็จไปเม่ือเดือนมีนาคม ป 2555 โดยผลลัพธจากการวิจัยในครั้งท่ี

ผานมาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท. ในรูปแบบแผน    

กลยุทธ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. ซ่ึงเปนสหกรณตั้งใหม เพ่ิงจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 7 

มิถุนายน 2554 ไดขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองบริการแกมวลสมาชิกไดอยางท่ีได

วางกรอบทิศทางการดําเนินการไว กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จึงสนับสนุนใหมีการตอยอดการวิจัยในระยะท่ี 2  

 การวิจัยในครั้งนี้ยังคงมุงเนนไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research ) เพ่ือศึกษา 3 แนวทางของการปลุกจิตสํานึก “การพ่ึงพาและรวมมือกัน” ของพนักงาน 

ส.ส.ท. โดยผานกิจกรรมสหกรณ การศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. 

ภายใตแผนกลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 ในดานกระบวนการและกลไกการ

ทํางาน  และเพ่ือศึกษาคนหาปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ ส.ส.ท. กระบวนการวิจัยประกอบดวยการดําเนินการ 3 ข้ันตอน ไดแก การจัดการความรูเรื่อง

สหกรณ การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ ส.ส.ท. การสรางสรรคธุรกิจบริการ

และสวัสดิการ ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

5.1.1 ผลการสํารวจขอมูลจากสมาชิกและประชาคมเก่ียวกับบริการและสวัสดิการท่ีตองการ

ในอนาคต 

• ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีตอสหกรณในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

• มุมมองของสมาชิกจํานวนไมนอย (รอยละ 47 )ยังตองการให ส.ส.ท. เขามาดูแลสหกรณ

อยางใกลชิด 

• มุมมองของสมาชิกจํานวนรอยละ 40 ยังคิดวาความกาวหนาของสหกรณ ส.ส.ท. ยังข้ึนอยู

กับนโยบาย ส.ส.ท.  

• บริการและสวัสดิการท่ีสมาชิกสหกรณตองการไดแก รานคาชุมชน บริการท่ีอยูอาศัย 

ทุนการศึกษาบุตร การประกันชีวิต  รถรับสง อาหารสุขภาพ บริการลางรถ ฌาปนกิจสงเคราะห เนอรส

เซอรรี่ คายเยาวชนภาคฤดูรอน สอนภาษาแกพนักงาน 

• ขอเสนอแนะท่ีมีตอสหกรณ 

 การเพ่ิมจํานวนพนักงานสหกรณ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 ใหขอมูลขาวสาร เก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู และเงินปนผล 

 ปรับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากใหเพ่ิมสูงข้ึน เงินกูใหลดลง 

 ขยายวงเงินกู ดวยการจัดหา เงินทุนมาเพ่ิม 
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5.1.2 ผลการดําเนินงานของสหกรณ ส.ส.ท. 

ในสถานภาพของการเงินสหกรณตั้งใหม ผลการดําเนินงานในชวงเวลา 2 ป ถึงปบัญช ี

2555  และ 2556 สหกรณบริการ ส.ส.ท. มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปกอน 302 คนเปน 318 คน คิดเปนอัตรา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 เม่ือเทียบกับปกอน ซ่ึงเปนเกณฑท่ีนอยเปนท่ีนาสังเกต สินทรัพยเพ่ิมข้ึนจาก 4.3 ลาน

บาท เปน11.2ลานบาท ทุนสหกรณเพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมี 4.0 ลานบาท เปน 8.1 ลานบาท ทุนเรือนหุน

เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3.6 ลานบาท เปน 7.0 ลานบาท ปริมาณธุรกิจ ดานเงินรับฝากเพ่ิมข้ึนจากปกอน 3 แสน

บาท เปน 1.1 ลานบาท เงินใหกูแกสมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปกอน 3.1 ลานบาท เปน 9.9 ลานบาท ยอดขาย/

บริการ เพ่ิมข้ึนจาก 1.5 ลานบาท เพ่ิม 2.9 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ จากปกอน 395,967 บาท เปน 

889,398 บาท 

การจัดสรรกําไรสุทธิ ในป 2555 มีมูลคารวมท้ังสิ้น 384,209.10 บาท โดยจัดสรรเปนทุน

สํารอง75,783.19 บาท ทุนสะสมตามขอบังคับและอ่ืนๆ 149,510.82 บาท จัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยเปนเงิน 10,000 บาท จัดสรรเงินปนผลในอัตรารอยละ 6 เงินเฉลี่ยคืนอัตรารอยละ 

6 รวมเปนเงินจัดสรรคืนแกสมาชิกสหกรณ เปนมูลคาท้ังสิ้น 148,915.09 บาท  

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นผลงานสรางสรรคท่ีคณะกรรมการดําเนินการไดทําหนาท่ีแทน

มวลสมาชิกในฐานะผูบริหารสหกรณซ่ึงเปนงานท่ีทาทายและตองการความเชื่อถือไววางใจจากมวลสมาชิก 

ในขณะท่ีคณะกรรมการเองตองมีความเสียสละ และกลาหาญในการรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง และท่ี

สําคัญ ทามกลางสถานการณของการเปนสหกรณตั้งใหม ท่ียังไมมีความพรอมท้ังเงินทุน บุคลากร ระบบ

บริหารจัดการ คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงจําเปนตองศึกษาแนวทางท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี มาประยุกตใชใน

การทํางาน มีการจัดทําแผนธุรกิจสหกรณ เพ่ือสรางคุณคา และขยายบริการตามความตองการของสมาชิก

ภายใตกรอบแนวทางของแผนกลยุทธท่ีจัดทําไว และการทําหนาท่ีในฐานะ Friendly Society กับส.ส.ท.

ตามท่ีคาดหวัง 
 

5.1.3 ผลการขับเคล่ือนกิจกรรมสรางสรรค 

 การขับเคลื่อนกิจกรรมสรางสรรค ท่ีทีมวิจัยไดดําเนินการ เพ่ือศึกษาแนวทางการปลุก

จิตสํานึก “การพ่ึงพาและรวมมือกัน” แกสมาชิกสหกรณ และประชาคม ส.ส.ท. ตลอดจนการศึกษาแนว

ทางการสรางกลไกสําหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกรณบริการ ส.ส.ท. ภายใตกรอบทิศทางใน

แผนกลยุทธท่ีวางไว ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมท้ังสิ้น 15 ครั้ง มีผูเขามามีสวนรวมในกิจกรรมรวม 133 คน 

ประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกสหกรณ และประชาคม ส.ส.ท.  มีขอสังเกตท่ีนาสนใจดังนี้ 

• พนักงาน ส.ส.ท. ท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสรางสรรคยังเปนกลุมเดิมๆ อาจมี

สาเหตุมาจากรูปแบบการทํางานท่ีตองออกพ้ืนท่ีและมีภารกิจการทํางานท่ีรัดตัว และไมคอยมีเวลา 

• สมาชิกสหกรณสวนใหญท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ

สมาชิกท่ีตองใหการอุดหนุนสหกรณท่ีตนเองเปนเจาของยังไมตื่นตัวและรูสึกถึงความเปนเจาของสวนใหญ
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ตองการใชบริการของสหกรณมากกวา เชนตองการเพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝาก ลดดอกเบี้ยเงินใหกู ตองการใหมี

สวัสดิการตาง ๆ  

• กรรมการดําเนินการสหกรณ เปนกลุมท่ีมีอุดมการณมีทักษะประสบการณในเรื่องความ

เสี่ยงของธุรกิจ เสียสละท้ังเวลา และความรับผิดชอบในสหกรณแทนมวลสมาชิก ยังตองฟนฝาอุปสรรคโดย

การขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณอยางแนวแน ไปสูการสรางระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนธรรมมาภิบาลเพ่ือสราง Trust ในหมูประชาคม ส.ส.ท. 

• หากสหกรณมีพนักงานประจําท่ีมีทักษะประสบการณ จะสามารถเชื่อมโยงภาคี

พันธมิตรของ ส.ส.ท. ท่ีมีอุดมการณในการสรางสังคมคุณภาพมีคุณธรรมมาชวยเสริมพลังการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. ภายใตกรอบทิศทางในแผนกลยุทธไดมากข้ึน 

• พนักงาน ส.ส.ท. บางกลุมท่ีมีความศรัทธาและเขาใจในงานสรางสรรคคุณคาและสราง

มูลคาเพ่ิมในแนวทางของแผนกลยุทธสหกรณ แตยังไมเขามาเปนสมาชิกสหกรณ 

 

5.2 ขอจํากัดในการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท.  

 การประเมินขอจํากัดในการดําเนินงานของสหกรณบริการ ส.ส.ท. โดยใชกรอบการวิเคราะห

ปจจัยสงผลตอความสําเร็จใน 3 มิติ พบขอจํากัดท่ีสําคัญ ไดแก ความคาดหวังของประชาคมท่ีมีตอสหกรณ

ยังอยูในระดับนอย การมีสวนรวมของสมาชิกในฐานะเจาของยังยอหยอน การอุดหนุนบริการสหกรณของ

สมาชิกยังไมสมํ่าเสมอ สหกรณยังขาดผูจัดการท่ีมาทํางานเต็มเวลาเนื่องจากยังไมมีรายไดเพียงพอในการจัด

จั้ง ปจจุบันมีคณะกรรมการดําเนินการเสียสละมาปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการโดยไมมีคาตอบแทน สหกรณยังไมมี

แผนธุรกิจเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดหาทุน บุคลากรและเพ่ิมบริการแกสมาชิก และท่ีสําคัญคือผูมีสวน

เก่ียวของกับสหกรณยังมีความรูความเขาใจในเรื่องสหกรณระดับนอย 

 

5.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ประกอบดวย 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 

1) กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง ส.ส.ท. ในชวงป 2557-2559 ซ่ึงเปนปฉลองครบรอบ 

100 ปการสหกรณไทย เพ่ือเปดโอกาสใหคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ใหการสนับสนุนสงเสริมสหกรณได

อยางเปนรูปธรรม ควบคูกับการเสริมพลังกับสหกรณในการรณรงคประชาคม ส.ส.ท. เปนสมาชิกสหกรณ

อยางพรอมเพียง 

2) กําหนดใหมีวาระติดตามการดําเนินงานสหกรณบริการ ส.ส.ท. อยูในวาระการประชุม

ของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพ่ือรับทราบสถานการณและสงเสริมสนับสนุนสหกรณไดอยาง

เหมาะสม ลดขอจํากัดท่ีมีสาเหตุจากนโยบาย 

3) เปดโอกาสใหสหกรณบริการ ส.ส.ท. รับเหมาชวงงานจาก ส.ส.ท. ในสวนท่ีสหกรณ

บริการ ส.ส.ท. มีศักยภาพและความพรอมเพ่ือสนับสนุนการสรางคุณคาในการพ่ึงพาและรวมมือกันระหวาง 

ส.ส.ท. และสหกรณบริการ ส.ส.ท. และการเพ่ิมบริการธุรกิจแกสหกรณบริการ ส.ส.ท. 
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4) สนับสนุนโครงการสวัสดิการของสหกรณท่ีมีตอสมาชิกท่ีสําคัญ ไดแก โครงการจัดหาท่ี

อยูอาศัย รถรับ-สงพนักงาน ตลาดนัดชุมชน เปนตน 
 

5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส.ส.ท. 

1) สหกรณบริการ ส.ส.ท. ควรจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) เพ่ือใชเปนเครื่องมือของ

คณะกรรมการดําเนินการในการจัดหาเงินทุน บุคลากร และขยายบริการแกสมาชิก และประชาคม 

2) สหกรณบริการ ส.ส.ท. ควรใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจในตัวแบบ

ธุรกิจสหกรณ เพ่ือปลุกจิตสํานึก และเปนปจจัยสนับสนุนการเขาเปนสมาชิกสหกรณของประชาคม  โดย

การดําเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดเวทีเรียนรู การศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี และ

การจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ตารางกิจกรรมโครงการ 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

1 8/2/56 โครงการ 

วิจัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

การประชุม

ระหวางทีม

วิจัยและรอง 

ผอ.ส.ส.ท. 

ทีมวิจัยและ

รอง ผอ.ส.ส.ท. 

3 ณ หอง

ประชุม

สํานักงาน

สถานี

องคการ

กระจาย

เสียงและ

แพรภาพ

สาธารณะ

แหงประเทศ

ไทย 

การสรางความ

เขาใจในกรอบแนว

ทางการวิจัย

แนวนโยบายของ 

ส.ส.ท.ในการ

สงเสริมสหกรณ

บริการ ส.ส.ท. 

2 15/3/56 โครงการ 

วิจัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

การประชุม

หารือ

ขับเคลื่อน

โครงการวิจัย

เพ่ือพัฒนา

นโยบาย

สงเสริม

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

ส.ส.ท. 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

สหกรณ 

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด ./

นักวิจัย 

5 ณ หอง

ประชุมช้ัน 3 

อาคารศูนย

การเรยีนรู

สื่อ

สาธารณะ 

(อาคาร D) 

-  แนวทางการ

ดําเนิน

โครงการวิจัยท่ี

คณะกรรมการ 

นโยบายมีแผน

สนับสนุนใหมีการ

วิจัยท่ีตอเน่ือง

เพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อน

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด 

-  ผูอํานวยการ

สถาบันฯ ได

นําเสนอขอเสนอ

โครงการวิจัยแกท่ี

ประชุมในหัวขอ

วิจัยเพ่ือพัฒนา

นโยบายการ

สงเสริมสหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ ส.ส.ท. 

 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

-  กระบวนการ

ข้ันตอนท่ีทีมวิจัย

จะตอง

ดําเนินการยื่น

เอกสารและ

นําเสนอขอเสนอ

โครงการวิจัยตอ

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิของ 

ส.ส.ท. 

 

3 4/6/56 โครงการ 

วิจัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

ประชุมรวมกับ

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด 

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./นักวิจยั 

8 ณ ประชุม 

Thai PBS 

ช้ัน 4 

อาคาร A 

-  กรอบการ

ดําเนินการวิจยั

และแผนการวิจัย

รวมกัน กรอบ

การดําเนินการ

วิจัยตามแผนงาน 

3 กลุม 

   1) แผนงานการ

ปลุกจิตสํานึกการ

พ่ึงพาและรวมมือ

กัน 

   2) แผนพัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการท่ีดีของ

สหกรณ ส.ส.ท. 

   3) แผนงาน

สรางสรรคธุรกิจ 

บริการ และ

สวัสดิการของ

สหกรณ 

4 16/7/56 โครงการ 

วิจัยเพ่ือ

การประชุม

ขับเคลื่อนแผน

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

10  หองประชุม 

301 ช้ัน 3 

-  ขอมูลผลการ

ประเมินความ

1-2 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

กลยุทธ

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด 

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./นักวิจยั 

อาคาร A 

Thai PBS 

คิดเห็นผูบริโภค

โครงการอาหาร

เพ่ือสุขภาพ 

-  ท่ีประชุมมีมติจะ

ดําเนินการ 

   1. การจัดเวทีทํา

ความเขาสราง

ความเช่ือมั่นแก

ประชาคม สสท. 

   2 .โครงการตลาด

นัดสีเขียวและ

โครงการ

ของขวัญปใหม 

   3.โครงการ

แบงปนความรู

ระหวาง

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

สหกรณบริการฯ 

และสถาบัน

วิชาการดาน

สหกรณ 

5 30/7/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

การประชุม

ขับเคลื่อนแผน

กลยุทธ

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด 

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./นักวิจยั 

11 ณ หอง

ประชุมทาง

เช่ือม 

อาคาร D 

Thai PBS 

-  พิจารณาแผนการ

ดําเนิน

โครงการวิจัย

สําหรับกิจกรรมท่ี

ทีมวิจัยจะ

ดําเนินการภายใต

โครงการวิจัยซึ่ง

ประกอบไปดวย 

   1. การจัดเวที

แบงปนความรู

การจัดเวทีเสวนา

1-3 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

สหกรณ การจดั

รวบรวมขอมลู

จากสมาชิก

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด การจดั

โครงการ

ของขวัญปใหม 

 

   2. การจัดเวที

แบงปนความรู

เรื่องสหกรณกับ

ประชาคม ส.ส.ท.

ในเวลา 16.00 น.

ทุกวันเพ่ือสราง

ความเขาใจกับ

ประชาคม ส.ส.ท.

ในเรื่องสหกรณ  

6 16/8/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

การประชุมเวที

แ ล ก เ ป ลี่ ย น

เ รี ย น รู เ พ่ื อ

ส ร า ง ค ว า ม

เขาใจในเรื่อง

ส ห ก ร ณ แ ก

ส ม า ชิ ก

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด ครั้งท่ี 1 

สํานักบริหาร 

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./สมาชิก

สหกรณ/

ประชาคม 

ส.ส.ท./นักวิจัย 

13 หองประชุม 

401 ช้ัน  4 

อาคาร A 

Thai PBS 

-  การแลกเปลีย่น

เรียนรู  บริบท

ของสหกรณเพ่ือ

สรางความเขาใจ

ในเรื่องสหกรณ

แกกลุมเปาหมาย 

-  แนวทางการ

พัฒนาบริการ

สหกรณ ตาม

ความตองการ

ของสมาชิก /

ประชาคม ส.ส.ท. 

 

1-4 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

7 19/8/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

การประชุมเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรูเพ่ือ

สรางความ

เขาใจในเรื่อง

สหกรณแก

สมาชิก

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด ครั้งท่ี 2  

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./สมาชิก

สหกรณ/

ประชาคม 

ส.ส.ท./นักวิจัย 

11 ณ หอง

ประชุม

ผูบริหาร ช้ัน 

4 อาคาร

สํานักงาน

ใหม 

ThaiPBS 

 

-  การแลกเปลีย่น

เรียนรู  บริบท

ของสหกรณเพ่ือ

สรางความเขาใจ

ในเรื่องสหกรณ

แกกลุมเปาหมาย 

-  แนวทางการ

พัฒนาบริการ

สหกรณ ตาม

ความตองการ

ของสมาชิก /

ประชาคม ส.ส.ท. 

8 21/8/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

จํากัด 

การประชุมเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรูเพ่ือ

สรางความ

เขาใจในเรื่อง

สหกรณแก

สมาชิก

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด ครั้งท่ี 3  

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./สมาชิก

สหกรณ/

ประชาคม 

ส.ส.ท./นักวิจัย 

5 หองประชุม 

401 ช้ัน  4 

อาคาร A 

Thai PBS 

-  การแลกเปลีย่น

เรียนรู  บริบท

ของสหกรณเพ่ือ

สรางความเขาใจ

ในเรื่องสหกรณ

แกกลุมเปาหมาย 

-  แนวทางการ

พัฒนาบริการ

สหกรณ ตาม

ความตองการ

ของสมาชิก /

ประชาคม ส.ส.ท. 

9 28/8/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

การประชุมเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรูเพ่ือ

สรางความ

เขาใจในเรื่อง

สหกรณแก

สมาชิก

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./สมาชิก

สหกรณ/

ประชาคม 

ส.ส.ท./นักวิจัย 

11 ณ หอง 

ประชุม 301 

ช้ัน 3 

อาคาร A 

Thai PBS 

-  การแลกเปลีย่น

เรียนรู  บริบท

ของสหกรณเพ่ือ

สรางความเขาใจ

ในเรื่องสหกรณ

แกกลุมเปาหมาย 

-  แนวทางการ

พัฒนาบริการ

สหกรณ ตาม

1-5 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

จํากัด จํากัด ครั้งท่ี 4 ความตองการ

ของสมาชิก /

ประชาคม ส.ส.ท. 

10 18/9/56 โครงการวิ

จัย

แนวทาง

การ

สงเสริม

เพ่ือสราง

คุณคาและ

พัฒนาชีวิต

ความ

เปนอยูท่ีดี

แก

ประชาคม 

ส.ส.ท. 

การประชุมเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรูเพ่ือ

สรางความ

เขาใจในเรื่อง

สหกรณแก

สมาชิก

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด ครั้งท่ี 5  

คณะกรรมการ 

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด./สมาชิก

สหกรณ/

ประชาคม 

ส.ส.ท./นักวิจัย 

14  หอง 

Briefing 

room  ช้ัน 

1 อาคาร A 

Thai PBS 

-  รูปแบบแนวทาง

การใหบริการแก

สมาชิกของ

สหกรณบริการฯ 

-  เช่ือมโยง

เครือขายระหวาง

สหกรณบริการ

สื่อสารธารณะ 

จก. และศูนยวิจยั

ขาวโพดและขาว

ฟางแหงชาติ (ไร

สุวรรณ) 

11 12/11/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

ส.ส.ท. 

การประชุม

หารือแนว

ทางการ

ขับเคลื่อน

สหกรณตาม

เสาหลักกล

ยุทธ (แนว

ทางการดําเนิน

โครงการตลาด

นัดสีเขียว/

โครงการ

ของขวัญปใหม 

นักวิจัย/

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

13 หอง ประชุม 

201 ช้ัน 2 

อาคาร A 

สถานีโทรทัศ

นไทยพีบีเอส 

-ทบทวนการดําเนิน

โครงการตามเสา

ห ลั ก ก ล ยุ ท ธ

สหกรณ 

-แนวทางการดําเนิน

โครงการตลาด

นัดสีเขียว 

12 27/11/56 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

การประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

ประจําเดือน 

นักวิจัย/

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

8 ณ หอง

ประชุมทาง

เช่ือม อาคาร 

A 

สถานีโทรทัศน

-ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ

ดํา เนินการตาม

ระเบียบวาระ 

-การเตรียมความ

1-6 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

ส.ส.ท. 

ไทยพีบีเอส 

ถนนวิภาวด-ี

รังสิต 

กรุงเทพฯ 

พร อม ในกา ร จั ด

ตล า ด นั ดสี เ ขี ย ว 

จํ า น ว น  5  ร า ย

ประกอบดวย 

  บูทท่ี 1 Farmer 

shop จําหนาย 

ขาว เ กิด บุญ ข าว

คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ

นํ้านมขาวโพดไร

สุวรรณ 

 บูท ท่ี  2 วิสาหกิจ

ชุ ม ช น เ ค รื อ ข า ย

ต ล า ด สุ ข ใ จ 

จําหนายไขเปดเค็ม 

และกระเทียมโทน

ดอง 

 บู ท ท่ี  3  ก ลุ ม

วิ ส าห กิจ ชุมชนผู

ปลูกผักวังนํ้าเขียว 

จํ า ห น า ย ผั ก

ปลอดภัย 

 บูทท่ี 4 สวนสมไทย

ท วี  จ . น ค ร ป ฐ ม 

จํ า ห น า ย ส ม โ อ

อินทรีย 

 บูท ท่ี 5 บริ ษัท บี

เอสซี เ อ็ ม  จํ า กั ด 

จําหนายขาวถวย

และเครื่องดื่มจาก

ผลิตภัณฑขาว 

1-7 

 



ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

13 20/2/57 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

ส.ส.ท. 

การประชุม

หารือรวมกับ

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด   

นักวิจัย/

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

7 ณ ศูนย

สารสนเทศ

สหกรณ หอง 

214 ช้ัน 2 

อาคาร วิจัย

และพัฒนา 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

1.การดําเนินการจัด

โ ค ร ง ก า ร ผั ก

ปลอดภัย โดยความ

ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

สหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํ า กัด 

กับสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณในการ

จัดหาผักปลอดภัย

มาจําหนายให กับ

ส ม า ชิ ก แ ล ะ

ประชาคม ส.ส.ท.  

 2.การจัดโครงการ

ศึกษาดูงานเกษตร

อินทรียและตลาด

สุ ข ใ จ  โ ด ย มี

กลุมเปาหมายเปน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินการสหกรณ

บ ริ ก า ร สื่ อ

สาธารณะ จํา กัด 

ชุดป จ จุ บั น  ซึ่ ง มี

กํ า ห น ด จั ด ข้ึ น

ระหวางวันท่ี 7-8 

มีนาคม พ.ศ.2557 

ณ  โ ร ง แ ร ม ส า ม

พราน ริเวอรไซด  

14 7-8/3/57 โครงการวิ

จัยเพ่ือ

พัฒนา

นโยบาย

การ

สงเสริม

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด  

นักวิจัย/

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

14 โรงแรมสาม

พรานริเวอร

ไซด อ.สาม

พราน จ.

นครปฐม 

-ทบทวนกรอบทิศ

ทางการดําเนินงาน

สหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ ฯ ป 58-

59 โดยท่ีประชุมได

รวมหารือรูปแบบ
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ตารางกิจกรรม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

 

ลําดับ ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 
กลุม 

เปาหมาย 

จํานวน 

ผูเขารวม 
สถานท่ี ผลลัพธ 

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

ส.ส.ท. 

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

สหกรณภายใตแผน

ยุ ท ธศ าสต ร ข อ ง

สหกรณ โดยจะมี

แ ผ น ง า นดํ 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

อินทรีย ,โครงการ

ตลาดสุขใจสัญจร, 

โครงการใหบริการ

เคาเตอรเซอร วิส , 

โ ค ร ง ก า ร

ยกระดับฟูดเรสเตอ

รรอง และโครงการ

อ า ห า ร สุ ข ภ า พ

สําเร็จรูปจําหนาย

ในรานคาชุมชน  

-ศึกษาดูงานชมสวน

ออแกนิก เรียนรูวิธี

เกษตรอินทรีย 

15 30/4/57 โครงการวิจัย

เพ่ือพัฒนา

นโยบาย

การสงเสริม

สหกรณ

บริการสื่อ

สาธารณะ 

ส.ส.ท. 

การประชุม

หารือรวมกับ

คณะกรรมการ

ดําเนินการ

สหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ 

จํากัด   

นักวิจัย/

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

11 ณ หอง

ประชุมทาง

เช่ือมอาคาร A 

สถานีโทรทัศน

ไทยพีบีเอส 

ถนนวิภาวด-ี

รังสิต 

กรุงเทพฯ 

การขับเคลื่อนแผน

ธุรกิจของสหกรณ

บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร

จัดบริการตลาดสุข

ใ จ สั ญ จ ร ทุ ก วั น

พฤหัสบดีสัปดาหท่ี 

2 ของเดือน 
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ภาคผนวกท่ี 2 

รายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

วันศุกรท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00-12.30 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 3 อาคารศูนยการเรียนรูส่ือสาธารณะ (อาคาร D) Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณอโณทัย  อุดมศิลปะ  ประธานกรรมการสหกรณบรกิารสื่อสาธารณะฯ 

3. คุณนนทณัฐ  ทีสี   เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจัดจาง ส.ส.ท. 

4. คุณสายสุดา  ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

5. คุณสุพจน   สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัย สว.สก. 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 คุณอโณทัย อุดมศิลปะ  ประธานกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ/คณะกรรมการจัดซ้ือ  

จัดจาง ส.ส.ท. ไดกลาวตอนรับผูอํานวยการสถาบันฯและทีมวิจัยและเปดการประชุมหารือ 

 โดยท่ีประชุมไดหารือถึงแนวทางการดําเนินโครงการวิจัยท่ีคณะกรรมการนโยบายมีแผนสนับสนุน

ใหมีการวิจัยท่ีตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดใหมีขีดความสามารถใน

การทําหนาท่ีเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของพนักงาน ส.ส.ท. บนหลักการพ่ึงพาและ

รวมมือกัน  

 โดยผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการหารือรวมกับคุณมงคล ลีลาธรรม 

รองผู อํานวยการองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) เ ม่ือวันท่ี                  

8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา ท่ีจะมอบหมายใหสถาบันวิชาการดานสหกรณดําเนินการในป 2556 ภายใต

ชื่อโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมบทบาทองคกรยอยใน ส.ส.ท. (สหกรณบริการสื่อสาธารณะ 

ส.ส.ท.)  เก่ียวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีจะมุงเนนขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตรท่ีไดจัดทําไวใน                  

ระยะท่ี 1   

 ท้ังนี้คุณอโณทัย ไดเสนอแนะใหมีการประชุมนําเสนอผลการดําเนินโครงการวิจัยในระยะท่ี 1              

แกท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ท่ีเขาดํารงตําแหนงใหมเ พ่ือจะไดรับทราบขอมูลและนํา

ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในระยะท่ี 1 ไปสานตออยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะเกิดประโยชนตอประชาคม ส.ส.ท. 

เปนอยางมาก 

 หลังจากนั้นผูอํานวยการสถาบันฯ ไดนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยในระยะท่ี 2 ในหัวขอวิจัยเพ่ือ

พัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. แกท่ีประชุม โดยมีวัตถุประสงค คือ 
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 1. เพ่ือศึกษาแนวทางของการปลุกจิตสํานึก การพ่ึงพาและรวมมือกัน ของพนักงาน ส.ส.ท.โดย

ผานกิจกรรมสหกรณ 

 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท. ภายใตแผนกลยุทธ

สหกรณสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 ในดานกระบวนการและกลไก 

 3. เพ่ือศึกษาคนหาปจจัยท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ ส.ส.ท. 

 โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือใหเปนไปตามแบบสหกรณเชิงคุณคา ซ่ึงประกอบไปดวย 

กิจกรรม 3 กลุม คือการปลูกจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกัน การพัฒนาธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา และการ

สรางสรรคบริการ อันนําไปสูเปาหมาย 3 ประการ คือ 

 1.การปลูกจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกันในการบริหารจัดการสหกรณ 

 2.การพัฒนาระบบสหกรณเชิงคุณคาภายใตการมีสวนรวมของสมาชิก 

 3.การสรางสรรคบริการดานเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรม แกสมาชิก 

 ในชวงทายท่ีประชุมไดหารือถึงกระบวนการข้ันตอนท่ีทีมวิจัยจะตองดําเนินการยื่นขอเสนอ

ขอเสนอโครงการวิจัยตอฝายจัดซ้ือ จัดจาง โดยประสานผานคุณนนทณัฐ เพ่ือดําเนินการเซ็นสัญญาตอไป 

เบื้องตนในหลักการท่ีประชุมมีมติท่ีจะใหดําเนินโครงการวิจัยในวันท่ี  1 พฤษภาคม 2556 นี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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รายงานการประชุม 

การวางกรอบการวิจัยและแผนสหกรณรวมกับคณะกรรมการฯ   

วันท่ี 4 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคาร B-C  ThaiPBS  

 

ผูมาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณอโณทัย อุดมศิลป ประธานกรรมการ 

3. คุณกอบสิน ธนผลิน  รองประธานกรรมการ 

4. คุณธนา  ท่ัวประโคน กรรมการและผูจัดการ 

5. คุณประภากร ตั้งประเสริฐศรี กรรมการ 

6. คุณนนทณัฐ ทีส ี  กรรมการและเลขานุการ 

7. คุณพิรยา  ทองพรหม ผูชวยเลขานุการ 

8. น.ส.สายสุดา ศรีอุไร  นักวิจัยประจําสถาบัน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และทีมวิจัยรวมประชุมหารือ

กับคณะกรรมการสหกรณ เพ่ือวางกรอบการวิจัยและแผนงานโครงการ ซ่ึงทีมวิจัยไดเสนอแผนงานโครงการ มี

รายละเอียดดังนี้ 

(1) แผนงานการปลุกจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมสรางสรรค

ท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกสหกรณและประชาคมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมสหกรณ โดยมุงเนนท่ีการจัดกิจกรรม

และสื่อสรางสรรคเพ่ือการสรางความรูความเขาใจเรื่องสหกรณและการเขามามีสวนรวมในสหกรณอยางถูกตอง

เหมาะสม ไดแก 

• โครงการจัดเวทีเสวนาสรางสรรคแบงปนความรูเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณ ภายใต

ทีมวจิัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

• โครงการจัดทําสื่อสรางสรรคเพ่ือสรางความรูความเขาใจและรณรงคการมีสวนรวมของ

ประชาคมในกิจกรรมของสหกรณ 

• โครงการศึกษาดูงานจากตัวแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี 

• โครงการสนทนากลุมเปาหมายเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากประชาคมส.ส.ท.ในระดับ

นโยบาย บริหารและพนักงาน 
 

 (2) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ ส.ส.ท. จะใชกลไกการใหคําปรึกษาแนะนํา

ผานคณะกรรมการดําเนินการภายใตหลักการสหกรณสากล 7 ประการ เพ่ือนําไปสูการสรางกระบวนทัศน 
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ทักษะและประสบการณท่ีเปนตัวแบบสหกรณบริการท่ีดีตามวิถีสหกรณใหเปนท่ีประจักษในสายตาของสังคม

และการนําประโยชนสูประชาคม ส.ส.ท. 

 (3) แผนงานสรางสรรคธุรกิจ บริการ และสวัสดิการของสหกรณ จะเปนไปภายใตกระบวนการมี

สวนรวมของสมาชิก ประชาคม ส.ส.ท. และผูสนใจ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของ Friendly Society ในส.ส.ท. 

ไดแก  

  โครงการตลาดนัดสีเขียว 

 โครงการอาหารสุขภาพ (เริ่มทดลอง 1 เดือน เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556-16 

กรกฎาคม 2556) 

 โครงการเยาวชนรักสหกรณ ฯลฯ 
 

โดยทีมวิจัยจะใชเวทีถอดบทเรียนรวมกับผูเก่ียวของเพ่ือติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน

แผนงานท้ัง 3 กลุม และจัดทําเปนขอสรุปเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ พรอมท้ัง

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย 

การสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

วันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14.00-16.15 น. 

ณ หองประชุม 301 ช้ัน 3 อาคาร A Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

3. คุณสมชาย  ทับเท่ียง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

4. คุณษุภชา  โศภิษฐกมล คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

5. คุณพรศักดิ์  ทับเท่ียง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

6. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

7. คุณจันทรดี  บัวศรีแกว คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

8. คุณนนทณัฐ  ทีสี   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

9. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

14. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการชุมโครงการวิจัยเพ่ือ

พัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด โดยท่ีประชุมมีประเด็นวาระสําคัญในการหารือ

คือ 

 ในชวงแรกผูอํานวยการสถาบันฯไดนําเสนอขอมูลผลการประเมินความคิดเห็นผูบริโภคโครงการ

อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีสหกรณบริการฯ รวมกับเครือขายราน Farmer shop จัดใหบริการ เบื้องตนท่ีประชุม

เห็นชอบท่ีจะดําเนินการโครงการตออีก 1 เดือน 

 การดําเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด สืบเนื่องจากมี

สมาชิกสหกรณจํานวนหนึ่งวิตกกังกลเก่ียวกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในขบวนการสหกรณกรณีสหกรณเครดิต

ยูเนียนคลองจั่น จํากัด ทําใหมีการพูดคุยกันเองดวยความขอมูลท่ีคลาดเคลื่อนสงผลตอความเชื่อม่ันตอสหกรณ

บริการสื่อสาธารณะ ฯ และกลาวถึงสหกรณในภาพลบ สมาชิกบางสวนมีการลาออก  

 ท่ีประชุมจึงมีมติจะมีการจัดเวทีทําความเขาใจและสรางความเชื่อม่ันแกประชาคม สสท. ข้ึน 3 

ครั้ง โดยต้ังเปาสมาชิกเขารวมครั้งละไมต่ํากวา 20 คน เบื้องตนไดกําหนดจัดครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 20 สิงหาคม                   

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 กันยายน 56 และครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 ตุลาคม56 โดยจะมีการเก็บขอมูลแบบสอบถามควบคูไป

ดวย 2 สวน เรื่องของการเงิน และความตองการใชบริการสหกรณ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางทางการเงิน

ของสหกรณบริการฯ 
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 นอกจากนี้ทางสถาบันฯจะดําเนินการประสานผูเชี่ยวชาญทางการเงิน คือเบื้องตนทางสถาบันฯ

จะประสานผูจัดการสหกรณออมทรัพยเอไอเอส จํากัด คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร เพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา

แกสหกรณบริการฯ  

 โครงการตลาดนัดสีเขียวและโครงการของขวัญปใหม เพ่ือโดยทางสถาบันฯจะรวมกับภาคี

เครือขายนําสินคามาจําหนายสรางตลาดนัดสีเขียวซ่ึงจะเริ่มครั้งแรกในเดือนระหวางวันท่ี 27-29พฤศจิกายน 

56 โดยทางสหกรณบริการฯ จะประสานงานอํานวยความสะดวกเรื่องสถานท่ี  

 ในชวงทายท่ีประชุมไดหารือท่ีจะจัดทําโครงการแบงปนความรูระหวางคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณบริการฯ และสถาบันวิชาการดานสหกรณ ซ่ึงจะไดดําเนินการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ

เพ่ือลงมติอนุมัติกําหนดวันและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้ง 

 

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
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รายงานการประชุมโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย 

การสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น. 

ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร D Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณกอบสิน ธนผลิน  รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ี 1 

3. คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ รองประธานกรรมการดําเนนิการคนท่ี 2 

4. คุณธนา  ท่ัวประโคน คณะกรรมการดําเนินการ/ผูจัดการ 

5. คุณสุทัย  วินิจฉัย  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

6. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

7. คุณจันทรดี  บัวศรีแกว คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

8. คุณนนทณัฐ  ทีสี   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

9. คุณพีรยา ทองพรหม คณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการฯ 

10. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

11. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 ในวันนี้ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินโครงการวิจัยสําหรับกิจกรรมท่ีทีมวิจัยจะ

ดําเนินการภายใตโครงการวิจัยซ่ึงประกอบไปดวย 

 1.การจัดเวทีแบงปนความรูการจัดเวทีเสวนาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ การจัดรวบรวม

ขอมูลจากสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด การจัดโครงการของขวัญปใหม 

 2.การจัดเวทีแบงปนความรูเรื่องสหกรณกับประชาคม ส.ส.ท.ในเวลา 16.00 น.ทุกวันเพ่ือสราง

ความเขาใจกับประชาคม ส.ส.ท.ในเรื่องสหกรณ ในชวงเดือนสิงหาคมนี้ โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท  

 3.การจัดเวทีเสวนาเรื่องสหกรณและประเด็นท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตั้งขอสังเกต

เก่ียวกับการท่ี ส.ส.ท.จัดจางสหกรณบริการทําหองอาหารกับทีมงานบริหารและระดับผูอํานวยการฝาย โดยการ

ประสานงานผานทางคุณนนทณัฐ ทีสี  

 ในสวนของแบบสอบถามสมาชิกสหกรณนั้น ผูอํานวยการไดนําเสนอรางแบบสอบถามใหท่ีประชุม

พิจารณา เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

 

 เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ 

ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัดครั้งท่ี 1 สํานักบริหาร 

วันศุกรท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น. 

ณ หองประชุม 401 ช้ัน  4 อาคาร A Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณอโณทัย อุดมศิลป ประธานกรรมการดําเนินการ 

3. คุณจินตนา ตรีสุวรรณ สํานักตรวจสอบภายใน 

4. คุณดุสิต  ทองมา  สํานักตรวจสอบภายใน 

5. คุณนนทนัฐ ทีส ี  สํานักบริหาร 

6. คุณนพพร ยงคธํารง สํานักบริหาร 

7. คุณพิรยา ทองพรหม สํานักบริหาร 

8. คุณจฑุามาศ ศิริมูล  สํานักบริหาร 

9. คุณปุณณภา   สํานักบริหาร 

10. คุณประภากร ตั้งประเสริฐศรี สํานักบริหาร 

11. คุณทิมา  ธรรมกิจ  สํานักบริหาร 

12. คุณฤทธิ์เณศ ปานเถ่ือน สํานักบริหาร 

13. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

14. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 คุณอโณทัย อุดมศิลป ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด กลาวเปด

การประชุม สหกรณฯ กําลังเติบโตโดยหลักการเปนกิจกรรมสําหรับสวนรวม นําไปสูการทํางานอยางใกลชิด 

การเติบโตผลประโยชนท่ีไดก็จะเปนของสมาชิก ทําอยางไรใหคนในองคกร ส.ส.ท. มีความรูความเขาใจเรื่อง

สหกรณอยางชัดเจนเพราะวาบางทานจะติดเรื่องเวลาทํางาน ไมไดคลุกคลีกับสหกรณ เราจึงไดจัดกิจกรรมนี้

ข้ึนมา เพ่ือพ่ึงพา อาศัยกัน เติบโตไปดวยกัน ใหมีความยั่งยืน  

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณสหกรณบานเรามีจุดออน

ตัวอยางขาวลือทําใหคนเสื่อมศรัทรา ทําอยางไรจะใหคนไทยเขาใจเรื่องสหกรณ ถา ส.ส.ท ทําสหกรณสําเร็จจะ

ทําใหสหกรณบานเราไปไดดี ตอนนี้ทางสถาบันวิชาการดานสหกรณทําราน Farmer shop เปนโมเดลสหกรณ

สรรพาหาร Food Coop ซ่ึงไมมีในเมืองไทย  
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 คนไทยเราจะอยูอยางไรเก่ียวกับความปลอดภัยอาหาร ความซับซอนของการจัดหา จึงเสนอเอา

ภาคีเครือขายเรื่องอาหารสุขภาพปลอดภัยมาบริการประชาคม ส.ส.ท ผลตอบรับการประเมินอยูในระดับดี 

ราคาไมแพง 

 แนวคิดกับเรื่องสหกรณ สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด มีเปาหมายเรื่องเดียวกับ ไทยพีบีเอส  

เกิดจากกระบวนการมีสวนรวม สหกรณตั้งข้ึนมาไมไดนําประโยชนเฉพาะสมาชิกแตนําประโยชนสูสังคมดวย ใน

อนาคตถาเขมแข็งจริง ๆจะรวมสื่อมวลชนเขาไปดวย นําเสนอ SEE (social economy enterprise) 

 

  คําถามแลกเปล่ียนเรียนรู 

 สมาชิก : เรื่องสวัสดิการเรื่องท่ีอยูอาศัย จะตองทําอยางไร ตองตั้งสหกรณใหมหรือไม? 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ : สหกรณบริการสามารถทําไดเพราะวัตถุประสงคเราเปดกวางข้ึนอยูกับ

สมาชิก สหกรณอาจจะไปจางผูรับเหมาชวง สหกรณไมไดทําเอง แตไปจางผูรับเหมาชวง อันนี้เปนหลักการ แต

ถาจะทําจริงๆจะตองประสานงานกับสํานักนายทะเบียนสหกรณ คุยกันในรายละเอียด ยกตัวอยาง สอ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เงินเหลือเยอะ เลยใหคณะหนวยงานตางๆ มายืมเงินไปสรางอาคาร โดยมีวิธีการท่ี

สามารถทําได ขอดีคือไมเสี่ยงเปนการลงทุนภายในหนวยงานท่ีสามารถติดตามได บรรลุวัตถุประสงคในเรื่อง

ของการพ่ึงพาและรวมมือกัน 

 ถาเกิดไทยพีบีเอสมีสวัสดิการ แลวเราใหคณะกรรมการสหกรณฯไปคุยกับคณะกรรมการ

สวัสดิการไทยพีบีเอส ขอจัดสรรเงินทุน อยางนองๆท่ีเขามาทํางานใหม ๆอายุ 23-24 ,มีคอนโดของตัวเอง 

จําหนายใหกับพนักงานกับสมาชิก เราจะสามารถคุยกับคณะกรรมาการนําเงินมาจัดสรรใหกับพนักงานหรือ

สมาชิกสหกรณสามารถทําไดหรือไม 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ : แยกเปน 2 เพราะสหกรณเปนองคกรอิสระ แตมีหลายท่ีท่ีเขาทําได

เพราะคณะกรรมการไทยพีบีเอสอยากใหสวัสดิการอยูแลว ถาคณะกรรมสวัสดิการเชื่อม่ันไววางใจสหกรณท่ีจะ

มีบริการกับสมาขิก ทําแลวเกิดความเท่ียงธรรม นาจะเปนไปได ซ่ึงหลายๆท่ีก็ทํากัน แตตองแยกสวนกันไมใช

หนาท่ีของคณะกรรมการไทยพีบีเอส ข้ึนอยูกับวากฎหมายไทยพีบีเอส อนุญาตใหทําไดหรือเปลา หรือทําไมได

แตกรรมการลงมาเสี่ยงดวยก็ตองมีขอตกลงรวมกัน 

 สมาชิก : แทนท่ีเราจะไปกูธนาคารมาใหสมาชิก เราไปกูไทยพีบีเอส จะดีกวาหรือไม 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ : เทาท่ีเราศึกษามาไมสามารถทําได แตข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหารจะ

เห็นความสําคัญวานั่นคือบริการ ตองลงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง การจัดสวัสดิการข้ึนอยูกับทุนหรือกฎหมาย 

อยางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็นําเงินไปฝากสหกรณ แทนท่ีจะไปฝากธนาคาร แตตองมีแผนรวมกัน 

กฎหมายของไทยพีบีเอสตองเอ้ือดวย ใหไปฝากท่ีไหน และหามไปฝากท่ีไหน 

 งานสหกรณตองเอาความเสมอภาคความเทาเทียมมาเก่ียวโยง สิ่งท่ีถามมา สหกรณสามารถทําได 

หากสมาชิกเชื่อม่ันในสหกรณ ไววางใจคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ บริหารแบบธรรมมาภิบาล มีขาวสาร

ท่ัวถึง 
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 สมาชิก : ประเด็นการใหนโยบายการสนับสนุนยังไมชัดเจน เราตองพ่ึงพาตนเองกอน เราจะทํา

อยางไรใหสมาชิกมาใชบริการอยางเทาเทียม 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ : กาวยางของสหกรณท่ีจัดตั้งใหม 1-3 ป คณะกรรมการยังทํางานพารท

ไทม ไปชวยทํางานในตําแหนงของสหกรณกอน แตเม่ือมีเงินทุนมากพอ เปนสูตรสําเร็จเลยสหกรณตองจาง

ผูจัดการมืออาชีพ กรรมการทําไมไหวแนนอน เพราะงานตองเปนธรรมมาภิบาล 

 ข้ันท่ี 2 ตองสรางความเขาใจความเชื่อม่ัน ทําไมสมาชิกไมกลามาถือหุน ตองประชาสัมพันธใหมา

สมัครเปนสมาชิก สหกรณเลือกคณะกรรการสหกรณท่ีดี สมาชิกเขาประชุมใหญ ใหสมาชิกมาซ้ือหุนประจําก็จะ

มีทุนดําเนินงานข้ึนมานิดหนอย เราตองรวมพลัง ใชประชาคมมารวมกันจะเกิดพลัง คณะกรรมการไทยพีบีเอส

จะตองหันมาใหความสําคัญ หาทีมไปประชาสัมพันธ หาแมเหล็กของแตละฝายพูดคุยกัน 

 พอไดสมาชิกแลว ตองมาคิดกิจกรรม กิจกรรมอะไรนํามาซ่ึงรายได กิจกรรมอะไร ท่ีนํารานอาหาร

มาเพราะวาพวกเราตองทาน ตองบริโภค เอาของจําเปนมาขายกอน การฝากเงินการใหกู คนไทยพีบีเอสเครดิต

ดี ไมนาจะมีหนี้สูญ จะมีรายไดไปตอยอดอยางอ่ืน เชนการจัดอบรม ไมไดอบรมเอง ไปจางผูเชี่ยวชาญมา อบ

เรื่องวิชาชีพ จะเปนรายไดของสหกรณบริการเราได ไดท้ัง 2 เรื่อง คือสังคม และรายได 

 สมาชิก : อยากใหมีการประชาสัมพันธงบรายได เงินของสหกรณ เพ่ือสรางความเชื่อมันใหกับ

สมาชิก 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ :สามารถทําได แตสหกรณตั้งใหมยังไมมีเงินพอจางเจาหนาท่ี คนไมพอทํา

หนาท่ี โดยหลักสากลจะเผยแพรปละครั้ง โดยจะใหผูตรวจสอบไปประชุมกับคณะกรรมการ แลวทําการสื่อสาร

กับสมาชิก  

 สมาชิก : เรื่องการซ้ือสินคาในสหกรณอยากใหราคาถูกวาโชหวยสัก 50 สตางค จะเกิดความรูสึก

ดี สินคาพวกสบูยาสีฟน ผงซักฟอก แมบานตองซ้ือประจํา เราเอารถมาจอดท่ีออฟฟศเราก็ซ้ือของท่ีสหกรณ

กลับบานไดเลย 

 ผูอํานวยการสถาบันฯ :โครงสรางตลาดสินคาในเมืองไทยสหกรณทําไมได เซเว็นทําไดเพราะมี

สาขาท่ีคุมทุน สหกรณไปรับของมาขายตอชวง ตองทําการรวมซ้ือรวมจํานวนการสั่งซ้ือมาเราจะไดสินคาราคา

ถูก หามขายสินคาราคาตํ่ากวาราคาตลาด สมาชิกตองทําหนาท่ีอุดหนุน อดทนซ้ือราคาตลาดไปกอน ปหนา

สมาชิกคอยเขาท่ีประชุมใหญมอบนโยบายคณะกรรมการในราคาถูก 

 

 ขอเสนอแนะ 

 1. แมบานอุปกรณไฟฟาเสีย อยากใหสหกรณมีบริการซอมอุปกรณไฟฟา แทนท่ีจะไปใหชางขาง

นอกซอมโดยท่ีไมรูวาราคาซอมยุติธรรมหรือปาว โดยใหสหกรณรวบรวมพนักงานท่ีเปนชางมาใหบริการซอม 

สรางรายไดใหกับพนักงานและสหกรณ 

 2. ขาดการสื่อสารเรื่องสหกรณมีเงินปนผล เฉลี่ยคืน ซ้ือมากปนผลมาก  

แตละเดือนนาจะมีการจัดเวทีพูดคุยรับฟงความคิดเห็นกันในเรื่องการใหบริการของสหกรณ 

2-10 

 



สินคาในรานสหกรณบางครั้งก็ขาดไมมี อยากใหมีตลอด ถาไมมีจะเกิดความรูสึกไมอยากเขาอีก ขาดความ

ไววางใจ 

 3. ตองตั้งกรรมการ ตั้งระเบียบ ประเภทหมวดหมูสินคา คัดสินคาของพนักงานมาจําหนายในราน

สหกรณ 

 

 เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ 

ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัดครั้งท่ี 2  

สํานักบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน 

วันพุธท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น. 

ณ หองประชุม 401 ช้ัน  4 อาคาร A Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณพรศักดิ์  ทับเท่ียง  คณะกรรมการสหกรณฯฝายประชาสัมพันธ  

3. คุณศิริพงษ พรหมรักษ ฝายยุทธศาสตร 

4. คุณปุณยารัศชน  ภูมิรัชชานนท สํานักอํานวยการ 

5. คุณกัลยา อนพินท  สํานักอํานวยการ 

6. คุณรชตกร วงษสุวรรณ สํานักอํานวยการ 

7. คุณจามจุรี นรภูมิพิสุทธิ์ สํานักอํานวยการ  

8. คุณนิตยา ศรีทนน  สํานักอํานวยการ 

9. คุณเกียรติศักดิ์  เครือวรรณ สํานักวิศวกรรม 

10. คุณปทุมวด ี   สํานักอํานวยการ 

11. คุณนนทนัฐ ทีส ี  สํานักบริหาร 

12. คุณบัญชา   มัลติมีเดีย 

13. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

14. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 คุณพรศักดิ์ ทับเท่ียง คณะกรรมการสหกรณฯฝายประชาสัมพันธ กลาวชี้แจงวัตถุประสงคการ

ประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ ซ่ึงสมาชิกท่ีเขารวมจะไดนําความรูความ

เขาใจไปเผยแพรชี้แจงเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณหรือเพ่ือนรวมงานเขามาเปนสมาชิสหกรณและใชบริการ 

 หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันสถาบันไดใหผูเขารวมประชุมแนะนํา

ตัว และชี้แจงแนะนําความเปนมาของการจัดตั้งสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัดดวยบริบทของการเปนสื่อ

สาธารณะ ไมควรจดเปนสหกรณออมทรัพย มาเปนเปนสหกรณบริการซ่ึงทําอะไรไดมากกวา ถาหากไทยพีบี

เอส ทําสําเร็จจะเปนโมเดลใหเปนแบบอยาง ตองขอบคุณกรรมการรุนบุกเบิกท่ีเสียเวลาสละ โดยมีคาตอบแทน 

 สหกรณบริการมีดีอยางไร สหกรณบริการ ถาสมาชิก/ประชาคมอยากใหสหกรณมีบริการอะไรให 

สามารถทําได แตถาเปนสหกรณออมทรัพยกฎหมายจะระบุใหทําไดคือ ระดมเงินออมและใหกูเทานั้น ถา

พนักงานของเรามีความสามารถ ถายวีดีโอ ทําวีดีทัศน บางคนเปนวิทยากรเกง บางคนเปนผูสื่อขาวเกง ใน
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ลักษณะแบบนี้ในตางประเทศเรียก Worker Cooperative สมาชิกเปนท้ังลูกจางและเปนเจาของดวย กําไร

นํามาจัดสรรกัน แตในประเทศเราไมมี มีแตสหกรณบริการ สามรถใชกลไกของสหกรณไปรับงาน แตไมไดหวัง

กําไร เปนการบริการ มาสรางสรรคงานตนเองใหกับสังคมแตมีรายไดสามารถเลี้ยงตนเองได ซ่ึงในบานเราไปจด

ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน  

 หลังจากนั้นผูอํานวยการไดนําเสนอแผนท่ีกลยุทธของสหกรณบริการ 4 เสาหลักกลยุทธซ่ึงเปน

ภาพฝนของสหกรณท่ีไดจัดทําข้ึนในปท่ีผานมา พรอมใหขอมูลขาวสารและใหขอมูลเรื่องสหกรณ  

 ในโลกใบนี้มีธุรกิจ 3 สวนตาม 3 Economic Model เอกชนก็จะแสวงหากําไร ภาครัฐจะ

ชวยเหลือดวยการแทรงแซงทางการตลาด สหกรณเปนทางสายกลางเราเปนสหกรณท่ีเปนธุรกิจฐานสังคมเปน

สหกรณแท เอาสมาชิกเปนตัวตองตอบโจทยใหกับสมาชิก  

 ในสวนของบทบาทหนาท่ีของบุคคล 3 ฝายท่ีเก่ียวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝายจัดการ และสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการเปนฝายท่ีเสียสละเวลาไปทําหนาท่ีในการบริหารตาม

นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนท้ัง 3 มีบทบาทในการ

บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง สมาชิกไปลวงลูกคณะกรรมการไมได แตไปใหนโยบาย

คณะกรรมการตามขอบังคับตามกฎหมายได คณะกรรมการก็มีเครื่องมือคือระเบียบออกมาได ปฏิบัติตาม

ระเบียบก็จะไดรับความไววางใจจากสมาชิก สวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ก็จะไปกํากับดุแลฝายจัดการอีกที 

 แนวคิดคานิยมสหกรณเปนสากล มีคนมากกวา 250 ลานคน เปนองคกรชวยเหลือพ่ึงพาตนเอง 

จะไปรับความชวยเหลือจากใครตองเปนอิสระ มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยู

ไดดวยการยึดโยงคุณคาสหกรณ จะตองมีคานิยมของปจเจคบุคคล 10 ประการ และหลักสหกรณสากล 7 

ประการ  

1. หลักการเปดรับสมาชิกท่ัวไปตามความสมัครใจ 

2. หลักการดําเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก 

3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

4. หลักการปกครองตนเองดวยความเปนอิสระและเปนกลาง 

5. หลักการใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

6. หลักการความรวมมือกันระหวางสหกรณ 

7. หลักการเอ้ืออาทรตอชุมชน 

 ในชวงทายผูอํานวยการสถาบันฯ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซักถามในประเด็นปญหาการสราง

ความเชื่อม่ันในระบบสหกรณท่ีเปนขาวโดงดังในชวง 2-3 เดือนท่ีผานมา ซ่ึงผูอํานวยไดอธิบายใหเชื่อม่ันใน

ระบบสหกรณ สมาชิกตองเขามาสอดสองดูแล ทําหนาท่ีของสมาชิก สรางเครือขายความเชื่อม่ันในสหกรณ 

 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ 

ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัดครั้งท่ี 3  

สํานักรายการ 

วันพุธท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.20 น. 

ณ หองประชุม 401 ช้ัน  4 อาคาร A Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ รองประธานกรรมการดําเนนิการคนท่ี 2 

3. คุณพีรญา ทวีหิรัญวงศ สํานักรายการ 

4. คุณปวีณา รัตนภรณ สํานักรายการ 

5. คุณซารีฟะย รายเรียบ สํานักรายการ 

6. คุณศิริภาภรณ อุดมมนตรี สํานักรายการ 

7. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

8. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณรองประธานสหกรณ กลาวชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม เวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ ซ่ึงสมาชิกท่ีเขารวมจะไดนําความรูความเขาใจไป

เผยแพรชี้แจงเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณหรือเพ่ือนรวมงานเขามาเปนสมาชิสหกรณและใชบริการ 

 หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมนักวิจัย คุณสายสุดา 

ศรีอุไร และคุณสุพจน สุขสมงาม และชี้แจงการประชุมใหขอมูลขาวสารและใหขอมูลเรื่องสหกรณ โดยจะเปน

ในรูปแบบการซักถามกัน โดยมีใจความสําคัญสรุปไดคือ 

 ประเด็นขอสังเกตประชาคม ส.ส.ท.ยังไมสมัครเปนสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะจํากัด 

สมาชิกตองการอะไรจากสหกรณ สมาชิกเปนเจาของสหกรณฯ สมาชิกตองใชบริการสหกรณ ขอมูลจากท่ัวโลก

บอกวาอีก 5 ปธุรกิจท่ีจะเติบโตและม่ันคงคือธุรกิจสหกรณเพราะวาธุรกิจท่ีแสวงหากําไร จะไปไมรอด ไมวาจะ

เปนเรื่องวิกฤติศรัทธรา วิกฤตสิ่งแวดลอม เราตองพ่ึงพาตองรวมมือกัน  

 แนวคิดการรวมมือพ่ึงพากันมีมาเปนรอยกวาป แตพอเขามาในประเทศไทยโดยการสงเสริมของ

ภาครัฐ ทําใหบางสหกรณขาดความเปนอิสระ ผูจัดการไมมีเวลาบริหารสหกรณไมไดอยูรับใชสมาชิก 

 หลังจากนั้นผูอํานวยการไดอธิบายในโลกใบนี้มีธุรกิจ 3 สวนตาม 3 Economic Model 

สหกรณเปนทางสายกลางเราเปนสหกรณท่ีเปนธุรกิจฐานสังคมเปนสหกรณแท เอาสมาชิกเปนตัวตองตอบ

โจทยใหกับสมาชิก สถาบันวิชาการดานสหกรณจะเปนผูนําทางดานธุรกิจฐานสังคม ในวันท่ี 16 กันยายน นี้ 
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เราจะประกาศเกียรติคุณนักสหกรณและสหกรณท่ีมีคุณคา และมีการเสวนา โดยเชิญคุณมีชัย วีระไวทยะ 

นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และคุณสุทัศน ปทมสิริวัฒนผูวาการไฟฟาฝายผลิตมารวมเสวนา 

 ถาพวกเราคิดวาคานิยมเรื่องการพ่ึงพารวมมือกันเปนประโยชนก็ตองมารวมมือกัน สมัครเปน

สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด แนวคิดวัตถุประสงคของสหกรณบริการจะอยูในขอบังคับวาสหกรณ

จะจัดใหมีบริการอะไรบาง ทําไดกวาง เราจะเอาสินคาของสมาชิกมาจําหนายก็ได เราจะชวยเหลือสมาชิกดาน

คดีความก็ได สงเสริมสวัสดิการดานครอบครัว จัดหาท่ีอยูอาศัย มีสมาชิกท่ีชํานาญเรื่องทําสื่อ หารายไดตาม

ความถนัดเพ่ือเปนรายไดสมาชิกและสวนหนึ่งเปนรายไดเขาสหกรณเพ่ือจัดเปนสวัสดิการ ซ่ึงในตางประเทศคือ 

worker cooperative ในประเทศเราไมมีกฎหมายรองรับ ถูกจัดตั้งเปน SME โอทอปแทน 

 FLO / UN มาชวนรัฐบาลนาจะมาต้ังเปน worker cooperative แบบสหกรณบริการ สมาชิก

เปนเจาของดวย เปนคนงานดวย ไดท้ังคาจาง คาตอบแทนการทํางาน ไดเปนเจาของธุรกิจในเวลาเดียวกันใน

สวนรฐับาลจะมีนโยบายประชานิยมมาให หากประเทศไทยมีการคอรัปชั่นมาก จะไปกันไมรอด เกิดความเลื่อม

ลํามาก ไมมีความเทาเทียม ประชาชนสวนใหญ 80-90 % ยังยากจนอยู 

 อีกดานหนึ่งเปนธุรกิจเอากําไรเปนท่ีตั้ง แตพวกเราเปนทางสายกลาง เปนองคกรธุรกิจเพ่ือ

ประชาชนโดยประชาชน เปนธุรกิจฐานสังคม เปนสหกรณแท มารวมตัวกัน มาบริหารจัดการรวมกัน เอา

สมาชิกเปนตัวตั้ง รวมมือพ่ึงพากันและตอบโจทยใหกับสมาชิก 

 ในสวนของบทบาทหนาท่ีของบุคคล 3 ฝายท่ีเก่ียวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝายจัดการ และสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการเปนฝายท่ีเสียสละเวลาไปทําหนาท่ีในการบริหารตาม

นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนท้ัง 3 มีบทบาทในการ

บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง สมาชิกไปลวงลูกคณะกรรมการไมได แตไปใหนโยบาย

คณะกรรมการตามขอบังคับตามกฎหมายได คณะกรรมการก็มีเครื่องมือคือระเบียบออกมาได ปฏิบัติตาม

ระเบียบก็จะไดรับความไววางใจจากสมาชิก สวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ก็จะไปกํากับดุแลฝายจัดการอีกที 

 คนสหกรณในบานเรากําลังจะเขาใจผิด สหกรณบางประเภทอยากเขาไปอยูในการกํากับ

กระทรวงการคลัง ถาเปนอยางนั้นจะถูกเก็บภาษี เพราะอยูกลุมเดียวกับสถาบันการเงิน สหกรณบางประเภท

จะไปอยูกับกระทรวงพัฒนาสังคมฯ แนะนําวาไมตองไปอยูไหน ควรจะอยูดวยกัน รัฐบาลไมตองมายุงให

สหกรณเรามีองคกรกลางใหได ถือเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด แตคนสวนใหญยังไมเขาใจ 

 แนวคิดคานิยมสหกรณเปนสากล มีคนมากกวา 250 ลานคน เปนองคกรชวยเหลือพ่ึงพาตนเอง 

จะไปรับความชวยเหลือจากใครตองเปนอิสระ มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยู

ไดดวยการยึดโยงคุณคาสหกรณ จะตองมีคานิยมของปจเจคบุคคล 10 ประการ และหลักสหกรณสากล 7 

ประการ  

1. หลักการเปดรับสมาชิกท่ัวไปตามความสมัครใจ 

2. หลักการดําเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก 

3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

4. หลักการปกครองตนเองดวยความเปนอิสระและเปนกลาง 
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5. หลักการใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

6. หลักการความรวมมือกันระหวางสหกรณ 

7. หลักการเอ้ืออาทรตอชุมชน 

 ประชาคม ส.ส.ท.กับสหกรณเชื่อมโยงกับแบบไหน เราประกาศตัวเปนสถาบันสื่อสาธารณะ อะไร

จะหลอหลอม สหกรณนี่แหละ จะทําหนาท่ี สมาชิกตองชวยกันคิดกิจกรรมสรางรายได ลดรายจาย สราง

สวัสดิการใหกับสมาชิก ทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก เม่ือสมาชิกอยูดี ก็จะหลอหลอมกลมเกลียวเปนสถาบัน

ท่ีพ่ึงพารวมมือกัน สหกรณก็จะชวยใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนขององคกรดวย 

 หลังจากนั้นผูอํานวยการไดนําเสนอแผนท่ีกลยุทธของสหกรณบริการ 4 เสาหลักกลยุทธ อยากให

สหกรณบริการฯ เปนแนวปฏิบัติท่ีดีจะชวยยกระดับสหกรณในบานเราได สหกรณรานคาในบานเราสู 7-11 

ไมไดเพราะไมได break-even point โดยไดยกกรณีตัวอยาง รานอัลฟาฝาในประเทศออสเตรเลียมีสมาชิก 

1,200 คน มาอุดหนุน 

 ขอเสนอในการปรบัปรุงรานสหกรณของสหกรณบริการ 

1. อยากใหรานสหกรณ รานคาชุมชนอยูในหองเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

2. รองประธานอยากทํารานใหเหมือนไรสุวรรณ หรือราน Farmer shop แตชวงแรกตองใช

เวลาสรางความเขาใจ สรางความเชื่อมันคณะกรรมการไมมีสวนไดสวนเสียกับการจัดตั้ง 

อยากใหทุกคนไปชวยประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับเครือขาย ใหมาใชบริการสหกรณ 

มองในอนาคต เรากําลังรางระเบียบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเรียนดี และเงินชวยเหลือทําศพ 

3. เรื่องตลาดนัดผักผลไม สหกรณก็มีแผนจะทํา จะมีการทําโครงการของขวัญปใหม ตอง

ประชาสัมพันธ เราตองปลุกคน 500 คนใหเปนสมาชิกใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกอนดวย

กิจกรรมตางๆ เหลานี้ 

 

 เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ 

ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 4  

วันพุธท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.30-17.30 น. 

ณ หองประชุม 301 ช้ัน  3 อาคาร A Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณกอบสิน ธนผลิน  คณะกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จก. 

3. คุณสมชาย แสงอุทัย  ฝายซอมบํารุง 

4. คุณสุภัตรา คําแทน  มัลติมีเดียและสารสนเทศ 

5. คุณสุทัย  วินิจชัย  วิศวกรรม 

6. คุณศิริรักษ อารียชน  เครือขายสื่อ 

7. คุณจิริสุดา กัลยา  กฎหมาย 

8. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ วิศวกรรม  

9. คุณภาวินี ตนภูมิ  วิศวกรรม 

10. คุณจันทรดี บัวศรีแกว วิศวกรรม 

11. คุณพรศักดิ์ ทับเท่ียง  วิศวกรรม 

12. คุณจันทรดี บัวศรีแกว วิศวกรรม 

13. คุณกฤษณะ พุพงพัน  วิศวกรรม 

14. คุณนนทนัฐ ทีส ี  บริหาร 

15. คุณสายสุดา ศรอุีไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

16. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 คุณกอบสิน ธนผลิน คณะกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด กลาวชี้แจงวัตถุประสงค

การประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท 

ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมนักวิจัย และชี้แจงการประชุมใหขอมูลขาวสารและใหขอมูลเรื่องสหกรณ

 ในชวงแรกเปนการแนะนําตัวผูเขารวมการประชุมโดยการตั้งคําถามวา ผูเขารวมประชุมคาดหวัง

ตองการอะไรจากสหกรณบริการสื่อฯ ซ่ึงสรุปไดคือ 

 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  เปนองคกรท่ีแยกออกมาทําอะไรตามกฎหมาย แทนท่ี

จะไปจางบริษัท 

 3.บางกรณีจะไปขัดกฎหมาย ถาเราสามารถอธิบายไดวาแทนท่ีเราจะไปจางบริษัท เราก็จะใช

สหกรณ ใหสหกรณดูแลระบบของเราท้ังหมด แตคิดวาทําไดยาก 

 หลังจากนั้นผูอํานวยการไดยกตัวอยางฟอนเทียรา คือสหกรณท่ีมีเจาของเปนเกษตรกรผูเลี้ยงโค

นมชาวนิวซีแลนด เปนตัวแทนของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมกวารอยละ 96 ของประเทศ ทําธุรกิจเหมือนบริษัท 

และกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน ซ่ึงมีโรงแรมสามพรานริเวอรไซด เปนแกนนําก็มีแนวคิดเดียวกับ ส.ส.ท.ท่ี

ตองการใหพนักงานมีสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 เม่ือมีความตองการจะไดจากสหกรณ สมาชิกตองรูวาตองทําอะไร มีหนาท่ีอยางไร สหกรณเปน

องคกรเพ่ือสมาชิกตางกับธุรกิจท่ัวไป ใน 1 ปท่ีผานเราเห็นตรงกันวางานของ ส.ส.ท. กับงาน ของสหกรณเปน

งานเดียวกัน  

 มีนองๆหลายคนในการประชุมท่ีผานมามีความตองการซ้ือของอุปโภค บริโภค ถาทุกคนซ้ือ 

สหกรณจะไดประมาณการจํานวนซ้ือได คํานวณจุดคุมทุนได จําเปนตองสรางคนใหมีจิตสํานึกพ่ึงพารวมมือกัน 

คณะกรรมการตองมีแผน บริหารคน บริหารเงิน ระบบการใหบริการ มีธรรมาภิบาล 

 ในเรื่องของการรายงานงบ สหกรณสามารถรายงานไดในลักษณะงบทดลอง รายรับ-รายจาย

เปนไปตามแผนหรือไม จะรายงานงบการเงินในการประชุมใหญสามัญประจําป เจาหนาท่ีสหกรณยังไมเพียงพอ 

สหกรณในระยะแรกตั้งยังไมมีพนักงานประจํา ตองอดทนไป 1-3 ป สหกรณจะประสบความสําเร็จได สมาชิก

ตองอุดหนุนสหกรณ เชื่อม่ันไววางใจ  

  ขอมูลจากท่ัวโลกบอกวาอีก 5 ปธุรกิจท่ีจะเติบโตและม่ันคงคือธุรกิจสหกรณเพราะวาธุรกิจท่ี

แสวงหากําไร จะไปไมรอด ไมวาจะเปนเรื่องวิกฤติศรัทธรา วิกฤตสิ่งแวดลอม เราตองพ่ึงพาตองรวมมือกัน  

 ถาพวกเราคิดวาคานิยมเรื่องการพ่ึงพารวมมือกันเปนประโยชนก็ตองมารวมมือกัน สมัครเปน

สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด แนวคิดวัตถุประสงคของสหกรณบริการจะอยูในขอบังคับวาสหกรณ

จะจัดใหมีบริการอะไรบาง ทําไดกวาง 

 ในสวนของบทบาทหนาท่ีของบุคคล 3 ฝายท่ีเก่ียวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝายจัดการ และสมาชิก โดยคณะกรรมการดําเนินการเปนฝายท่ีเสียสละเวลาไปทําหนาท่ีในการบริหารตาม

นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนท้ัง 3 มีบทบาทในการ

บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง เครื่องมือของคณะกรรมการคือการเขาประชุม

ประจําเดือน หนาท่ีของสมาชิกคือสอดสองดูแลใหคณะกรรมการปฏิบัติตามขอบังคับฝายจัดการคือทําแผน

ธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการดูแลฝายจัดการอีกที   

 ในชวงทายผูอํานวยการฯ ไดนําเสนอตัวอยางโมเดลธุรกิจ คือรานอัลฟาฝา มาอุดหนุน และราน 

Farmer shop 
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 รานอัลฟาฝา ในประเทศออสเตรเลียมีสมาชิก 1,200 คน มีพนักงานสตอก 1 คน ผูจัดการ 1 คน 

และมีคณะกรรมการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลทํางานเปนชั่วโมงไดผลตอบแทนในลักษณะสวนลดการซ้ือ

สินคา 

 ราน Farmer shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินคาของ

นิสิต โดยสินคาเพ่ือสุขภาพ และมีโครงการซ้ือขาวจากชาวนา เปนการรวบรวมคําสั่งซ้ือจากสมาชิก เพ่ือจัดการ

ระบบขนสง ลดตนทุน  และขอจํากัดเรื่องสตอกสินคา 

 ขอเสนอในการปรับปรุงรานสหกรณของสหกรณบริการ 

4. อยากใหมีการสํารวจความตองการของคนซ้ือกอน สวนใหญสินคาท่ีขายเปนสินคาของบริษัท

ใหญๆ  

5. สหกรณไมไดลงถึงชุมชน เปนสินคาของหาง ซ้ือใน 7-11 ถูกกวาในรานสหกรณ 

6. เดินไกล ถามีจัดสงจะสะดวก แตตนทุนคงสูง ในอดีตท่ีตึกสํานักงานเกา จะมีพนักงานบางคน

ทําอาหารกลองมาสงถึงท่ี โดยเฉพาะกะกลางคืน 

7. คนนอกไมเขามาซ้ือของขางใน เพราะเขาไมรู นอกจากเขามาสัมมนา  

 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจ 

ในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 5  

วันพุธท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30-12.00 น. 

ณ หองBriefing Room ช้ัน  1 อาคาร A Thai PBS 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ สวพ.(พัฒนาทุน) 

3. คุณสุวันทา   สพท.ระดมทุน 

4. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ วิศวกรรม 

5. คุณออมจันทร   เครือขายสื่อ 

6. คุณสกล  เจริญเวช สํานักเครือขาย 

7. คุณปาณิสรา เพชรรัตน สํานักรับฟง  

8. คุณณัฐณิชา ทองม่ืน  วิศวกรรม 

9. คุณชุลีวันท มายะการ บุคคล 

10. คุณวราสิทธิ์ แสงทอง  เครือขายสื่อ 

11. คุณจันทรดี บัวศรีแกว วิศวกรรม 

12. คุณนนทนัฐ ทีส ี  บริหาร 

13. คุณวลัยลักษณ ชมโนนสูง สํานักเครือขาย-สื่อพลเมือง 

14. คุณรัฐวิทย ถนอมเมือง วิศวกรรม 

15. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

16. คุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 คุณนนทนัฐ ทีสี คณะกรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด  กลาวชี้แจงวัตถุประสงคการ

ประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณ ครั้งท่ี 5  

 หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันฯ ไดแนะนําทีมนักวิจัย คุณสายสุดา 

ศรีอุไร และคุณสุพจน สุขสมงาม และชี้แจงการประชุมใหขอมูลขาวสารเรื่องสหกรณ โดยใหผูเขารวมเวที

แนะนําตัว  และความคาดหวังในการเขาประชุมในวันนี้ โดยสรุปสาระสําคัญไดคือ  

 ผูอํานวยการสถาบันฯ เทาความเปนมาการทําโครงการวิจัยและการจัดตั้งสหกรณบริการสื่อ

สาธารณะ จํากัด ถาหากประชาคม ส.ส.ท.เปนสมาชิก 100% เราจะมีสถาบันการเงินท่ีม่ันคง แกปญหาความ

เดือดรอน เราจะมีรานสรรพาหารบริการสมาชิก สมาชิกสามารถนําของมาขายไดในราคายุติธรรม แตตองมี

คุณภาพ ปลอดภัย คนท่ีศรัทธราจะเขามา เราสามารถสรางตลาดนัดเล็กๆได ขายไอเดียคนในสังคมได เราจะ

2-20 

 



สามารถสรางกระแสอะไรไดหลายเรื่อง อาทิ กระแส Food safety ซ่ึงคนไทยยังหางไกล ซ่ึงในระยะแรก

สหกรณตองนึกถึงสมาชิกกอน โดยมีใจความสําคัญสรุปไดคือ 

 ประเด็นขอสังเกตประชาคม ส.ส.ท.ยังไมสมัครเปนสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะจํากัด 

สมาชิกตองการอะไรจากสหกรณ สมาชิกเปนเจาของสหกรณฯ สมาชิกตองใชบริการสหกรณ ขอมูลจากท่ัวโลก

บอกวาอีก 5 ปธุรกิจท่ีจะเติบโตและม่ันคงคือธุรกิจสหกรณเพราะวาธุรกิจท่ีแสวงหากําไร จะไปไมรอด ไมวาจะ

เปนเรื่องวิกฤติศรัทธรา วิกฤตสิ่งแวดลอม เราตองพ่ึงพาตองรวมมือกัน  

 ในสวนของบทบาทหนาท่ีของบุคคล 3 ฝายท่ีเก่ียวของกับสหกรณไดแก คณะกรรมการดําเนินการ 

ฝายจัดการ และสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการเปนฝายท่ีเสียสละเวลาไปทําหนาท่ีในการบริหารตาม

นโยบายสมาชิก โดยจะไปอํานวยการจัดจางกํากับการดําเนินการฝายจัดการ โดยคนท้ัง 3 มีบทบาทในการ

บริหารจัดการสหกรณเทากัน ตองดูบทบาทใหถูกตอง สมาชิกไปลวงลูกคณะกรรมการไมได แตไปใหนโยบาย

คณะกกรมการตามขอบังคับตามกฎหมายได คณะกรรมการก็มีเครื่องมือคือระเบียบออกมาได ปฏิบัติตาม

ระเบียบก็จะไดรับความไววางใจจากสมาชิก สวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ก็จะไปกํากับดุแลฝายจัดการอีกที 

 แนวคิดคานิยมสหกรณเปนสากล มีคนมากกวา 250 ลานคน เปนองคกรชวยเหลือพ่ึงพาตนเอง 

จะไปรับความชวยเหลือจากใครตองเปนอิสระ มีวัตถุประสงคหลัก 3 เรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม             

อยูไดดวยการยึดโยงคุณคาสหกรณ จะตองมีคานิยมของปจเจคบุคคล 10 ประการ และหลักสหกรณสากล 7 

ประการ  

1. หลักการเปดรับสมาชิกท่ัวไปตามความสมัครใจ 

2. หลักการดําเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก 

3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

4. หลักการปกครองตนเองดวยความเปนอิสระและเปนกลาง 

5. หลักการใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

6. หลักการความรวมมือกันระหวางสหกรณ 

7. หลักการเอ้ืออาทรตอชุมชน 

 ประชาคม ส.ส.ท.กับสหกรณเชื่อมโยงกับแบบไหน เราประกาศตัวเปนสถาบันสื่อสาธารณะ อะไร

จะหลอหลอม สหกรณนี่แหละ จะทําหนาท่ี สมาชิกตองชวยกันคิดกิจกรรมสรางรายได ลดรายจาย สราง

สวัสดิการใหกับสมาชิก ทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิก เม่ือสมาชิกอยูดี ก็จะหลอหลอมกลมเกลียวเปนสถาบัน

ท่ีพ่ึงพารวมมือกัน สหกรณก็จะชวยใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนขององคกรดวย 

 หลังจากนั้นผูอํานวยการไดนําเสนอแผนท่ีกลยุทธของสหกรณบริการ 4 เสาหลักกลยุทธ อยากให

สหกรณบริการฯ เปนแนวปฏิบัติท่ีดีจะชวยยกระดับสหกรณในบานเราได 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

เดินเขาไปมีแตเจาหนาท่ีขาย ไมสามรถตอบได วากลไกการจัดการสินคาเปนอยางไร ระบบกลไกไมชัดเจน คน

จึงมองวาถานําสินคามาวาง จะกระจายจะขายไดใหม รูปแบบของรานไมตอบโจทย คนจึงเลือกไปซ้ือท่ีอ่ืน ถามี

การเปดโตะคุยกัน หาจุดคุยกัน เคยเปนเยาวชนสหกรณจัดกิจกรรม ศุกรหรรษา เอาของมาแลกกัน ใหสมาชิก

เอาขอมาแลกกัน ไมจําเปนตองซ้ือสินคา มีกิจกรรมใหเอ้ืออาธรกันกอน 

3. เปนฝายท่ีจัดการประชุมข้ึนบอยมาก ขนมท่ีสั่งจะจํานวนมาก สั่งแตท่ีสหกรณ เพราะสหกรณ

เปนของเรา ถาเปนไปได อยากใหมีการพัฒนา สิ่งแรกท่ีอยากใหปรับ คือพนักงานของสหกรณ เรามาซ้ือของท่ี

สหกรณ พนักงานยิ้มใหเราหนอยก็ได เราเขา 7-11 กวา เปนท่ีระบบบริหารมากกวา 

4. การมีจิตสํานึกรวม อยากใหมีความรวมมือในการสั่งน้ํา สหกรณสั่งน้ําแบรนดไทยพีบีเอสมา

จําหนายในสหกรณ ไมใชเรื่องรายได แตเปนการสรางภาพลักษณ อยากทํางานรวมกับสหกรณ มีอะไรพูดคุย

รวมมือกัน ซ่ึงทายสุดไดประโยชนรวมกัน โดยผูอํานวยการสถาบันฯ จะมีการนัดหมายสรางเครือขายคนสราง 

Trust จะทําแผนรวมกันเสนอทางคณะกรรมการภายหลัง 

5. ทําไมเราเขา 7-11 ท้ังท่ีสหกรณอยูใกลกวา ทําไมรานสหกรณ ไมอยูท่ีเดียวกับศูนยอาหาร มี

คนแปรงฟนทุกวัน แตไมมียาสีฟนขาย เขา 7-11 ทุกวันเพ่ือเอาแสตมป สมาชิกไมมีแรงจูงใจเขาใชบริการ

สหกรณ เขาโลตัส มีคลับการด ไมตองรอปนผลปลายป 

6. เราตองเปลี่ยนความเคยชินบางอยาง หันมาใชสินคาของสหกรณ  

7. เอาสินคาใหมมาทดลอง จัดโปรโมชั่น หรือซ้ือในราคาท่ีถูก  

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร A Thai PBS 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณกอบสิน ธนผลิน  รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ี 1 

3. คุณธนา   ท่ัวประโคน กรรมการและผูจัดการ 

4. คุณณรงคศักดิ์  อําไพวรรณ กรรมการ 

5. คุณสมชาย  ทับเท่ียง  กรรมการ 

6. คุณษุภชา  โศภิษฐกมล กรรมการ 

7. คุณนนทณัฐ  ทีส ี  กรรมการ 

8. คุณพรศักดิ์  ทับเท่ียง  กรรมการ 

9. คุณเกียรติศักดิ์  เครือวรรณ  กรรมการ 

10. คุณจันทรดี  บัวศรีแกว  กรรมการ 

11. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

12. คุณสุพจน  สุขสมงาม สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 ในวันนี้ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนการดําเนินโครงการวิจัยสําหรับกิจกรรมท่ีทีมวิจัยจะ

ดําเนินการภายใตโครงการวิจัยการพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ ในชวงแรก

ผูอํานวยการสถาบันฯไดหารือสําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธของสหกรณในชวงท่ีผานมา ตามเสาหลัก

กลยุทธ ซ่ึงคุณนนทณัฐ ทีสี ไดแจงผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแก

สมาชิก ท้ัง 5 ครั้งท่ีผานมาแกท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือนรับทราบ ซ่ึงมีกลุมศุกรหรรษา กลุมกิจกรรม

สานสัมพันธ ซ่ึงจะเปนตัวแทนสมาชิกในการสราง Trust   

 โดยคุณธนา ท่ัวประโคน กรรมการและผูจัดการ ไดรายงานสถานการณท่ัวไปของการดําเนินงาน

ของสหกรณซ่ึงขาวสหกรณเครดิตยูเนียนสงผลกระทบตอสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ มีสมาชิกลาออกไป

หลายราย มีผลตอการท่ีสหกรณไปขอกูเงินธนาคารมาเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน 

ในขณะนี้สหกรณมีโครงสรางคือ 
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ที�ประชุมใหญ่

คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

การเงิน 1 คน แคชเชียร์ ร้านกาแฟ ร้านค้า

 
 

 ซ่ึงในขณะนี้สหกรณตองการพนักงานบัญชีเพ่ิม 1 ตําแหนง ในเรื่องของการสรางความเชื่อม่ันแก

สหกรณไดมีการติดปายประชาสัมพันธผลประกอบการของสหกรณเพ่ือประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงความ

โปรงใส ท้ังนี้คุณนนทณัฐ  ทีสี จะดําเนินการสงขอมูลงบทดลองใหแกทีมวิจัยเพ่ือทําขอมูลทางการเงินแก

สหกรณ 

 คุณธนาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในขณะนี้มีแผนจะไปกูเงินจากกระทรวงการคลัง แตจะขอดู

ขอมูล Cash Flow โดยจะเจรจาขอปลอดตน 1-2 ป 

 แนวทางการจัดโครงการตลาดนัดสีเขียวและโครงการของขวัญปใหม ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี 2-3 

ธันวาคม  โดยทางคณะกรรมการจะดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและสถานท่ี โดยเห็นชอบท่ีจะ

จําหนายสินคาอาหารปลอดภัยรวมกัน 5 บูท โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณจะประสานกับผูประกอบการซ่ึง

ประกอบดวย ขาว ไข ผักปลอดภัย ผลไม และของขวัญเทศกาลปใหม ซ่ึงจะจัดหนาหองอาหาร เปนโมเดล

เล็กๆ 

 เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ สบ.สส. 

วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 16.00-17.30 น. 

ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร A Thai PBS 

ผูเขารวมประชุม 

1. คุณณรงคศักดิ์  อําไพวรรณ รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ี 2 

2. คุณกอบสิน ธนผลิน  รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ี 1 

3. คุณธนา   ท่ัวประโคน กรรมการและผูจัดการ 

4. คุณสมชาย  ทับเท่ียง  กรรมการ 

5. คุณนนทณัฐ  ทีส ี  กรรมการ 

6. คุณฤทธิรณค ปานเถ่ือน กรรมการ 

7. คุณพีรยา  ทองพรหม กรรมการ 

8. คุณสุพจน  สุขสมงาม สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 คุณณรงคศักดิ์ อําไพวรรณ รองประธานกรรมการดําเนินการคนท่ี 2 กลาวเปดการประชุม โดย

มอบหมายใหคุณธนา ท่ัวประโคน กรรมการและผูจัดการ ดําเนินการเปดการหารือซ่ึงมีวาระในการหารือท่ี

สําคัญคือ  

 1.รายงานจํานวนสมาชิกสหกรณ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 มี มีสมาชิกเขาใหม 4 คน 

ลาออก 1 คน สรุปยอดสมาชิกท้ังหมดมี จํานวน 317 คน   

 คุณธนาตั้งขอสังเกตวา พนักงานไทยพีบีเอส รหัส 00 มีจํานวนประมาณ 800 คน สมัครเปน

สมาชิกสหกรณ 317 คน ซ่ึงยังไมถึงครึ่งหนึ่งของพนักงาน  สําหรับพนักงานท่ีลาออก 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 เพ่ิมข้ึนระหวางเดือน 770,050 บาท จากการกูเงินธนาคารออมสินมา 

3,000,000 บาท  ในเดือนตุลาสงเงินใชหนี้ 44,274.32 บาท คงเหลือ 2,738,989.16 บาท 

 3.การจัดตลาดนัดสีเขียว ตามท่ีไดวางแผนการดําเนินการจัดตลาดนัดสีเขียวในวันท่ี 4 

พฤศจิกายนผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณไดมอบหมายคุณสุพจน สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัยเขารวม

ประชุมในครั้งนี้ โดยไดแจงใหท่ีประชุมทราบตามท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณไดรับหนาท่ีประสานงาน

ผูประกอบการจัดบูทจําหนายสินคา ไดดําเนินการติดตอนําสินคามาจําหนาย จํานวน 5 รายประกอบดวย 

  บูทท่ี 1 Farmer shop จําหนาย ขาวเกิดบุญ ขาวคุณธรรม และน้ํานมขาวโพดไรสุวรรณ 
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 บูทท่ี 2 วิสาหกิจชุมชนเครือขายตลาดสุขใจ จําหนายไขเปดเค็ม และกระเทียมโทนดอง 

 บูทท่ี 3 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผักวังน้ําเขียว จําหนายผักปลอดภัย 

 บูทท่ี 4 สวนสมไทยทวี จ.นครปฐม จําหนายสมโออินทรีย 

 บูทท่ี 5 บริษัท บีเอสซีเอ็ม จํากัด จําหนายขาวถวยและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑขาว 

 โดยใหผูคาในแตละราน เขามาจัดบูทไดต้ังแตเวลา 06.00 น. โดยแจงซ่ือพรอมเลขทะเบียนรถ

ของผูจําหนายแก คุณนนทณัฐ ทีสี เพ่ือประสานงาน รปภ.และสถานท่ีจอดรถแกผูจําหนายสินคาภายในวันศุกร

ท่ี 29 พ.ย. 56 

 นอกจากนี้คุณธนาไดแนะนําเชิญชวนสมาชิกหากตองการนําสินคามาจําหนาย สามารถติดตอไดท่ี

รานชุมชนทราบ ซ่ึงการจัดงานครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคบาง ถือเปนการนํารองในการจัดครั้งตอไป 

 หลังจากนั้นเปนการหารือเลือกสโลแกนและประกาศการจัดงานตลาดนัดสีเขียวเพ่ือทําการ

ประชาสัมพันธ โดยคุณฤทธิรณค เปนผูนําเสนอ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใชสโลแกนคือ “สินคาจากผูผลิตใกลชิด

ผูบริโภค” และใชขอความประกาศคือ “รานคาชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานผูผลิตพบ

ผูบริโภค สินคาปลอดสารพิษ ราคายุติธรรม เพ่ือชุมชนไทยพีบีเอส”โดยท่ีประชุมมอบหมายใหคุณฤทธิรณค

และคุณพีรยา ดําเนินการประชาสัมพันธทางชองทางสื่อตางๆ 

 

 เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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รายงานการประชุม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

วันพฤหัสบดท่ีี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เวลา 13.30-14.30 น. 

ณ ศูนยสารสนเทศสหกรณ หอง 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คุณฤทธิ์รณ  ปานเถ่ือน กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

3. คุณนนทณัฐ  ทีสี   กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

4. คุณประภากร  ตั้งประเสริฐศรี กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

5. คุณพิรยา  ทองพรหม กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

6. คุณสุพจน   สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัย สว.สก. 

  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันไดประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

บริการสื่อสาธารณะ จํากัด โดยมีประเด็นสําคัญในการหารือ คือ 

 การดําเนินการจัดโครงการผักปลอดภัย โดยความรวมมือระหวางสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

กับสถาบันวิชาการดานสหกรณในการจัดหาผักปลอดภัยมาจําหนายใหกับสมาชิกและประชาคมไทยพีบีเอส  

เบื้องตนท่ีประชุมมีขอสรุปจะนําสินคาภายใตเครือขายสถาบันฯ มาเขารวมโครงการดังกลาวคือ ผัก ไขไก ไข

เค็ม ขาวหอมมะลิแบรนดเกิดบุญ และขาวคุณธรรม  

 การจัดโครงการศึกษาดูงานเกษตรอินทรียและตลาดสุขใจ โดยมีกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ชุดปจจุบัน ซ่ึงมีกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม พ.ศ.

2557 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
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รายงานการประชุม 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท. 

วันศุกรท่ี 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   ท่ัวประโคน กรรมการ/ผูจัดการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

9. คุณสมชาย   แสงอุทัย  กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

10. คุณณรงคศักดิ์  อําไพวรรณ กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

11. คุณฤทธิ์รณ  ปานเถ่ือน กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

12. คุณนนทณัฐ  ทีสี   กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

13. คุณพิรยา  ทองพรหม กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

14. คุณพิมจันทร  สุจิรัตน  กรรมการสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

15. คุณจันทรดี  บัวศรีแกว สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

16. คุณจฑุามาศ   ศิริมูล  สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

17. คุณเอกภพ   ชาวนาปา สมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะฯ 

18. คุณสายสุดา  ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

19. คุณสุพจน   สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัย สว.สก. 

20. คุณจินตหรา  นกเงิน  เจาหนาท่ีวิจัย สว.สก.   

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาวตอนรับคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด และแนะนํากําหนดการในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น

คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการโรงแรมสามพราน ริเวอรไซด/นักวิจัยโครงการวิจัยการยกระดับมูลคาเพ่ิม

ผักอินทรียท่ีผลิตโดยเกษตรกรรายยอยบรรยายนําเสนอขอมูลโครงการเกษตรอินทรียและตลาดสุขใจ  

 คุณอรุษ : สวนสามพรานมีแนวคิด คือวิถีไทยริมสายน้ํา คนท่ีมาสวนสามพรานจะไดสัมผัสชีวิต ได

ความรูกลับไปพัฒนาชีวิตตัวเองดวย ในอดีต Rose Garden เปนชื่อท่ีชาวตางชาติเรียกเรา เม่ือครบรอบ 50 ป 

โรงแรม ผมไดเปลี่ยนเปนสามพราน ริเวอรไซด มีจุดขายในเรื่องของวีถีชีวิตคนสามพราน ซ่ึงจะไมเก่ียวกับ 

Rose Garden กุหลาบเทาไร ปจจุบันเรามีพนักงาน 450 คน มีเนื้อท่ี 170 ไร ผมคิดวาจะไมขยายเนื้อท่ีแลว 

แตจะใชชุมชนมากกวา ตอนนี้เราได IFOAM EU ซ่ึงถือเปนสถานทองเท่ียวขนาดใหญท่ีแรกของโลกก็วาไดท่ี

ไดรับ 

 ผมพยายามจะรื้อฟนพันธุขาวหอมนครชัยศรี  กับสมโอพันธุดั่งเดิมของจังหวัดนครปฐม ใหคนใน

ชุมชนไดภาคภูมิใจ ไมอยากใหขายท่ีดิน ซ่ึงตอนนี้มีโรงงาน มีหมูบานจัดสรรเขามาในชุมชน 
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 เม่ือ 8 ปท่ีแลว ผมเขามาบริหารโรงแรมอยากไดผักผลไมท่ีเปนอินทรียเปนวัตถุดิบเขาโรงแรมกับ

รานอาหาร เราพยายามปลูกเอง เดือนหนึ่งเราใชประมาณ 3 ตัน ไดบางไมไดบาง ไมอยากผานพอคาคนกลาง 

พอคาคนกลางเอาอะไรมาใหเราบางก็ไมรู เราเลยอยากซ้ือตรงจากเกษตรกร  ตอนนี้กําลังเชื่อมโยงกับเกษตรกร

อยู 

 เม่ือ 4 ปท่ีแลวพบไดพบอาจารยจุฑาทิพย ถือเปนโชคดีมาก เราทําเกษตรอินทรียเชื่อมโยงกับ

ชุมชน เราไดฟงปญหา เกษตรกรไมเชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย เพราะไมมีตลาด เราเลยใหตลาดกอนเลย ใชตลาด

นํา เรามีพ้ืนท่ีประมาณ 3 ไร จัดเปนตลาดสุขใจ เปดมาได 3 ปแลว เริ่มแรกเราโดนตอตานมากเลย เกษตรกรมี

อคติ มีคนมาชวยแตชวยไมจริง พองบหมดโครงการก็จบ  เกษตรกรก็สงสัยวาสวนสามพรานอยูมา 50 ปไมเคย

เขาชุมชน อยูดีๆจะมาทําอะไร  ไดอาจารยจุฑาทิพยชวยเจรจา อธิบายถึงสําเร็จ  เรามีการถอดบทเรียน มีการ

เรียนรูรวมกัน ในตลาดสุขใจมีจุดตรวจสารเคมีตกคางในผัก ผลไม เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน เรารูตนตอของแหลง

ผลิตผักผลไม 

 ปจจุบันตลาดสุขใจมีลูกคาเฉลี่ยวันละ 900 คน บาย 3 โมงเย็นสิ้นคาจะหมดแลว ยอดขายกาว

กระโดดมาก ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ เชื่อม่ันในแบรนดตลาดสุขใจ หรือคนหันมาบริโภคอินทรียกันเพ่ิมมาก

ข้ึน มีคนมาขอสมัครเขามาขายอีกกวา 50 ราย แตเราไมเอา ในปนี้เรามีแผนใหทุกคนตองได IFOAM ท้ังหมด 

ตองมีอุดมการณรวม จะเปนปลอดสารตลอดไปไมได เพราะวาแบรนดตลาดสุขใจเปนอินทรียแลว  

 ตอนนี้เราทําเปนศูนยเรียนรูมีชีวิต มีแพทยแผนไทยมาดูแลสุขภาพ จะมีการเก็บขอมูลสมาชิก

ประมาณ 500 ราย มีนักเรยีนโรงเรียน และผูพิการในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม เรามีกิจกรรมการอบรมตาง ปนี้

เราอบเกษตรกรไปจํานวน 120 คน  ประสบการณบอกเราวาไมสามารถอบรมจํานวนมากได  พยายามจะ

เชื่อมโยงเรื่องขาวกับผัก โดยการสงเสริมเกษตรเปนกลุมจะไดผลมากกวา ผลักดันใหเปนนักธุรกิจเกษตรอินทรีย 

จัดทํา Work shop หลายอยาง เชน การเลี้ยงไสเดือนดิน การทําน้ําหมักชีวภาพ เราพบวา บางท่ีเกษตรกรไม

ตองการเทคนิคเรื่องการปลูกเพราะบางเรื่องเขาเกงกวาเรา เกษตรกรขาดเรื่องเทคนิคเรื่องการตลาด การ

จัดการโซอุปทานสินคาเกษตรอินทรีย เราตองมาปรับทัศนคติใหตรงกัน ตอนนี้เรามีมูลนิธิสังคมสุขใจเปนกลไก

ในการขับเคลื่อนในเรื่องของเงินทุน ในอนาคตบริษัทเอกชนจะเขามาสนับสนุนในเรื่อง CSR เราตองมีมูลนิธิเพ่ือ

รองรับ 

 คุณธนา : ในนามสหกรณพรอมท่ีจะสนับสนุน ในเรื่องของผักปลอดสารพิษ เรื่องอินทรีย สหกรณ

เราก็กําลังจะเริ่ม ณ เวลานี้ สามารถเอาโมเดลนี้เสนอคุณแวว มาจัดทํารายการสัก 10 นาที เอารายการไป

ออกอากาศตามทองถ่ิน เรามีรายการท่ีตอเนื่องนําเสนอถึงความสุขของพนักงาน ความสุขของชุมชน เปน

อยางไร สังคมจะยอมรับกันเอง มีขอเท็จจริงใหเห็น สรางสังคมใหแข็ง ซ่ึงยังไมใชสังคมโดยรวม ตองเกาะๆกัน 

ตองฝากใหอาจารยนําเอาระบบสหกรณเปนองคกรกลางจัดการ  ซ่ึงเราเปนสหกรณบริการตองจัดหาบริการมา

บริการตอสมาชิก 

 คุณนนทณัฐ :  ดีใจท่ีไดมาในครั้งนี้ เห็นผูประกอบการธุรกิจทําเพ่ือสังคม ไดฟงการนําเสนอ ทํา

ใหไดไอเดียรหลายอยาง อยูกรุงเทพไดบริโภคแตอาหารท่ีเปนพิษ มีญาติเปนมะเล็ง กลัวอาจจะถึงตัวเองเขาสัก

วัน เปนโอกาสท่ีดีท่ีไดมารวม ขอขอบคุณทานอาจารยมากครับ 
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 คุณสมชาย :  ครั้งท่ีแลวมา ขามฟงไปดูสวนฟงโนนมาแฉะมาก ฟงดูแลวไดประสบการณความรูท่ี

เปนประโยชน อีกท้ังยังเกิดประโยชนแกสังคมรอบขาง เปนเรื่องท่ีนายินดี 

 คุณฤทธิ์รณ :  บานอยูแถวรามอินทรา ผมสนใจเรื่องการปลูกพืชเกษตรอินทรีย มีโอกาสจะ

สอบถามความรูเรื่องอินทรีย  

 คุณพิรยา : ครั้งท่ีแลวมารอบหนึ่ง ครั้งนี้อยากเห็นความกาวหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เทา

เทียมกับการปลูกพืชเคมีอยางไร 

 คุณอรุษ : หลักสําคัญของเกษตรอินทรียคือเราไมไปฆามัน ซ่ึงจะทําใหระบบนิเวศเสีย ใชหลักการ

แบงกัน ใหหนอนกินบาง ผมไปเห็นตัวอยางขาวคุณธรรม เขาเอาขาวใหปูกิน เม่ือปูอ่ิมหรือมีท่ีกินก็จะไมรบกวน

แปลงนา เราใช 3 อยางตอนนี้ น้ําหมัก ปุยข้ีไสเดือน และปุยอินทรีย  

 กุหลาบผมทํามาได 3 ป คนขายกุหลาบใหผมยังไมเชื่อวาผมจะทําได  ตอนไปซ้ือพันธุกุหลาบมา 

เขายังทาผมเลยถาทํากุหลาบอินทรียไดจะใหเหยียบเลย ตอนนี้ผมทําไดเขายังมาขอเรียนกับผมเลย คุณแมผม

ยังไมเชื่อเลยวาเราจะทําได ทุกคนขาดเรื่องความเชื่อ  

 ชวงท่ีผานมา เก็บกุหลาบไดสี่หม่ืนดอก ดอกละ 5 กรัม กิโลกรัมละ250บาทเปนเงินจํานวนมาก 

ตอนนี้สงไปท่ีจีนสกัดเปนน้ําหอม เราเอากลีบกุหลาบท่ีไมไดทําเปนชากุหลาบไปหมักบาง เอาไปเลี้ยงไสเดือน

บาง ถาเปนเคมีนานๆใส   แตทําเกษตรอินทรียตองใสบอยๆ 

 ในเรื่องของแมลง เราเจอเพลี้ย ชวงเปลี่ยนอากาศหนาวมารอน เราใชหลายๆอยางใสเขาไป ชีวะ

ภัณฑของอินทรียมีหลาย เราไมไปฆามัน การฆาจะไปทําใหสมดุลเสีย เราเคยไปใชยาฆาหนอนดวง ทําใหผีเสื้อ

หายไปดวย เกษตรอินทรียตองแบงใหมันกินบาง เรามีแผนจะปลูกไชทาวไวขาง ใบไชทาวจะออน 

 พิมจันทร : มีท่ีอยูเชียงใหมใหคนเชาทําไรสม เรารูสึกวาท่ีดินเราแยมาก  สวนสมใชเคมีเยอะมาก  

 คุณอรุษ : ตองปรับดิน โดยปลูกตนปอเทือง ซ่ึงเปนพืชตระกูลถ่ัว  ผมก็เคยใหเขาเชา ดินเสีย เรา

ตองปรับดินใหมใสปุยคอกเยอะๆ สําหรับตนปอเทืองสามารถหาไดท่ีเกษตรอําเภอ 

 คุณเอกภพ : อยูฝายอาคารสถานท่ีสนใจเรื่องชีวะภัณฑ ไปใชในงานท่ีดูแล 

 คุณอรุษ : ลองทําเปน Team Building จัดพ้ืนท่ีใหแตละทีมรับผิดชอบดูแลตนไม ผมยินดี อบรม

สอนให 

 คุณธนา : ท่ีสุพรรณมีมูลนิธิขาวขวัญ เปนกลุมเล็กๆ ตอสูเรื่องเกษตรอินทรีย เริ่มแรกก็โดนถาก

ถางแทบรองไห ตอนนี้ประสบความสําเร็จ กําลังเกาะกลุมขยายใหญข้ึน นากลัวท่ีสุดคือกลุมนักการเมืองท่ีขาย

ปุยเคมี 

 คุณอรุษ : เกษตรกรถาใหตอกันเองจะไมยั่งยืน ตองเตรียมเกษตรกรใหพรอมกอน จัดวิธีการ

เรียนรูเรามีพ้ืนท่ี ทําเปนแปลงยอย 45 แปลง หมุนเวียนกันปลูกพืชแตละชนิด แตถาเปนเกษตรกร จะลูกพืช

ชนิดเดียวกันไปหมดทุกแปลง  

 ขาวเปนสิ่งท่ีเชื่อมตลาดไดงายสุดสงเดือนละครั้ง ผมมีเอเปนเจาของโรงแรมหลายแหง เดือนหนึ่ง 

1-3 ตัน พนักงานกินครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งลูกคา 3-4 หม่ืนบาท พอคาคนกลางเอาไป 8 พันบาทแนนอน จดซ้ือผม

ยอมแนนอนถาเปนอินทรียฝายจัดซ้ือผมเอาแนนอนถาราคาไมตางกันมากเทาไร โรงแรมในกรุงเทพมีต้ังหลาย
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แหง เชื่อมในเรื่องขาวกอน ผูซ้ือเชื่อเกษตรกร เกษตรกรเชื่อโรงแรม ผมเลยเริ่มจากตัวเองกอน ฝายการตลาด

ผมไมคอยออกไปหาลูกคา  เราทําตัวเองใหดี ใหเขาสนใจเรา 

 คุณณรงคศักดิ์ : ผมเคยมาครั้งแรกแลว แตก็มานอกเวลาราชการอีก ผมไมคอยเชื่อเทาไรเลยมา

พิสูจน ตอนแรกท่ีมาของขายผมคิดในใจจะไปรอดใหมนะ แตตอนนี้กําลังซ้ือคนเยอะ มารถคันหนึ่งซ้ือ 3 พัน

กวาบาท  

 คุณอรุษ : ครึ่งหนึ่งเปนลูกคาประจํา ตอนนี้ผมเอาหมอแผนไทยมาดูแลเรื่องสุขภาพ เราหยุดนิ่ง

ไมไดตองพยายามหาอะไรมา ท่ีดินรอบๆขางราคา 6 ลาน ผมไมมีทุนมาก และก็ไมคิดจะขยาย เราทําโมเดล

เรื่องทองเท่ียวชุมชน จะมีปนจักรยาน จักรยานของชาวบานใหเชา พ้ืนท่ีบางแปลงไมยอมใหผมเชาทําอินทรีย

เพราะกลัวเราจะไปทําท่ีดินเขารก มีผูใหญไมเชื่อวาผมจะทําเกษตรอินทรียได 7-8 ปกวาจะเชื่อ คนบางคนตอง

ใชเวลามากขนาดนั้นเลย ผมพาเขาไปท่ีเครือขายขาวคุณธรรม จ.ยโสธร  

 อ.สามพราน เปนเกษตรก่ึงเมือง บางก็ขายท่ีใหโรงงาน เราจะพยายามใหลูกหลานสืบสานอาชีพ

เกษตรกรจากพอแม เกษตรอินทรียเปนทางเลือกไมตองไปเปนลูกจากบริษัทท่ีกรุงเทพ แตตองใหเขาไปอยู 

กทม 1-2 ป ใหเขาเกิดไอเดียเรื่องการตลาด ตองมีคนบริหารจัดการเรื่องตลาด ซ่ึงเกษตรกรไมมี 

 คุณฤทธิ์รณ : เราขายของแมคโคร เราจะขายผักปลอดสาร จะมีวิธีอะไรท่ีประชาสัมพันธหรือ

กิจกรรม เราจะใหพนักงานเขามาซ้ือ เราจะเริ่มตนอยางไรดี 

 คุณอรุษ : แนะนําใหตรวจสารเคมีตกคางในเลือด สรางกระแสผลเสียของสุขภาพ ใหหันมาดูแล

สุขภาพ 

 

 ในชวงบายเปนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานสหกรณบริการ

สื่อสาธารณะ ฯ ป 58-59 โดยคุณสุพจน สุขสมงาม ทีมวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดนําเสนอกิจกรรม

การดําเนินโครงการในชวงเวลาท่ีผานมาไดแก 

 1.การประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการ สบ.สส. 

 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการ Cooperative learning ระหวางนักวิจัย

และประชาคม ส.ส.ท. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ท้ังสิ้น 5 ครั้ง 

  3.โครงการอาหารสุขภาพ มีวัตถุประสงคในการมุงบริการแกสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. ให

เขาถึงการบริหารโภคอาหารสุขภาพ โดยสหกรณไดประสานงานกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ จําหนาย

อาหารสุขภาพทุกวันจันทร-ศุกร  เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2556  

 การประเมินความคิดเห็นผูซ้ือระหวางวันท่ี 24 มิ.ย.- 12 ก.ค. 2556 จํานวน 100 ราย มีความ

คิดเห็นตอโครงการอาหารสุขภาพอยูในระดับ “ดี” และเห็นควรใหมีการจําหนายตอเนื่อง 

โดยมีประเด็นการพูดคุยคือ 

 4.การสํารวจขอมูลสมาชิกระหวางวันท่ี 16 สิงหาคม 56-18 กันยายน 2556 ไดแบบสอบถาม 

จํานวน  87 ชุด 

 โดยท่ีประชุมมีประเด็นพูดคุยท่ีสําคัญเรื่องจํานวนสมาชิกสหกรณท่ีเพ่ิมไมมากนัก  
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 คุณธนา : ไมตองการโฆษณา ชวนเชื่อ ตองการทําใหเห็นผลมากกวา ซ่ึงสหกรณจะทําใหดูให

ปรากฏ มีสมาชิกเขาออกบาง  สหกรณพ่ึงปดบัญชีไดปเดียว ปท่ีแลวมีกําไร 3 แสน ในปนี้มีกําไรประมาณ 9 

แสน เปนท่ีนาดีใจสหกรณเราพ่ึงจัดต้ัง สหกรณเปรียบเหมือนบาน ถาใครจะเขามาอยูในบานหลังนี้ ตอง

อุดหนุนสหกรณ คนท่ียังไมเขามาเปนสมาชิก เพราะมีทางเลือกทางอ่ืน ดวยเหตุผลทางการเงิน การกูเงิน ขาด

การมีสวนรวมความเปนเจาของ สมัครแลวจะไดอะไร 

 รศ.จุฑาทิพย : คนไทยพีบีเอสตองใชพลังเยอะ  ตองทําใหดู ใชธรรมชาติใหเขาเดินเขามาสมัคร

เอง เอาผลงานเปนแรงดึงดูด 

  คุณธนา : ปท่ีแลวสหกรณปนผล 6 บาท ปนี้ตองมากกวาปท่ีแลว วันเกิดเราอาจจะมีของขวัญให 

มีกิจกรรมตอบแทนสมาชิก รานคาชุมชนตองเอามาเปนหลัก ทําใหเขมแข็ง คนไทยพีบีเอสชอบเห็นของจริง 

เหมือนแบบสอบถามไมกลากรอกขอมูล กรอกแลวไดอะไร  ตอนนี้ผูใหญเริ่มมองเห็นวาเราทําจริง เริ่มเขาใจ 

เห็นเปนรูปธรรม 

 หลังจากนั้นเปนการหารือรูปแบบการดําเนินงานสหกรณภายใตแผนยุทธศาสตรของสหกรณ โดย

จะมีแผนงานดําเนินโครงการ คือโครงการ Shelf Farmer shop ในรานคาชุมชน Thai PBS  จําหนายไข

อารมณดี ผักอินทรีย ,โครงการตลาดสุขใจสัญจร, โครงการใหบริการเคาเตอรเซอรวิส, โครงการ

ยกระดับฟูดเรสเตอรรอง และโครงการอาหารสุขภาพสําเร็จรูปจําหนายในรานคาชุมชน เปนตน โดยมีขอสรุป

เปาประสงคของรานชุมชน ThaiPBS คือ 

 1.สนองบริการแกสมาชิกในเรื่องสินคาอุปโภค/บริโภค 

 2.รณรงคใหคนเขามามีสวนรวม 

 3.แผนคืนกําไร (เฉลี่ยคืน) 

 4.เนนสินคาเพ่ือสุขภาพ 

 5.บรรยากาศรานของสมาชิก/ พนักงานมี service mind / บริการคําแนะนําสินคา 

 6.มีสินคาท่ีหลากหลาย 

 7.มี order สั่งซ้ือประจํา 

 8.มี e –catalog/ e-order 

 9.มีการเปด-ปดเปนเวลา (เวลาพักของพนักงาน 11.00-14.00 น.) 

 10.มุมบริการตามคําสั่งซ้ือ อาทิ สนิคาแบรนดเนม ในอนาคต 

 11.เชลฟ  Farmer shop (ประเภทอาหารสด)  เนนสินคา Farmer Shop และตามความ

ตองการของสมาชิก โดยมีเปาหมายผูอุดหนุนประจํา 100 คน 
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โครงการ เปาหมาย 
1. โครงการ Farmer Shop ในรานคาชุมชน - ขายไขอารมณ

ดี/ผักอินทรีย 

มีลูกคาประจํา 100 คน ในป 57  โดยไมขาดทุน 

2. ตลาดสุขใจสัญจร เช่ือมโยงผูผลิตและผูบริโภคผานกลไก และเปนสนับสนุน

นโยบาย Green  ของ ThaiPBS 

3. เคานเตอรเซอรวิส เพ่ืออํานวยความสะดวกแกพนักงาน 

4. Food Restaurant บริการ ณ ล็อบบี้อาคาร A ชั้น 

1 

เพ่ืออํานวยความสะดวก 

5. อาหารสุขภาพแบบแพ็คขายในรานคาชุมชน สราง Trust สรางการมีสวนรวม ความเปนเจาของ 

หลังจากนั้นท่ีประชุมไดหารือประเด็นความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน สรุปไดคือ 

 1.คนตองพรอม  กรรมการอบรม/วางระบบ 

 2.มีเจาภาพประสานงาน (ชายสี่/ชายออด) 

 3.สินคาหมดอายุ มีการวางระบบออกจากเชลฟ 

 4.คนระแวงคลางแคลงในการจัดซ้ือสินคา กรรมการตองรางระเบียบเพ่ือผานความเห็นชอบจาก

มติของคณะกรรมการ เชน ตั้งกรรมการคัดสรร 3 คน 

 5.เขียน Pilot project เปนโครงการนํารองเพ่ือทดสอบตลาด และสรุป (เงินทุนยกมาโครงการนํา

รอง – สินคาคงเหลือ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานการประชุม 

โครงการวิจัย “การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ ส.ส.ท.” 

วันพุธท่ี 30  เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 16.30-17.00 น. 

ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร D  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. รศ. จุฑาทิพย   ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

 2. คุณกอบสิน ธนผลิน  รองประธานกรรมการ 

 3. คุณธนา  ท่ัวประโคน กรรมการและผูจัดการ 

 4. คุณประภากร ตั้งประเสริฐศรี กรรมการ 

 5. คุณนนทณัฐ ทีส ี  กรรมการและเลขานุการ 

 6. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ กรรมการ 

 7.คุณจันทรดี บัวศรีแกว กรรมการ 

 8. คุณฤทธิรณค ปานเถ่ือน กรรมการ 

 9. คุณพิรยา  ทองพรหม ผูชวยเลขานุการ 

 10.คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  

 11. คุณสุพจน   สุขสมงาม เจาหนาท่ีวิจัย สว.สก. 

 

เริ่มประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันฯ ในฐานะท่ีปรึกษาสหกรณบริการสื่อสาธารณะ 

จํากัด ไดประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  เพ่ือหารือติดตามการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ

ของสหกรณบริการฯ ในอนาคตภายหลังท่ีไดประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 7-8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสาม

พราน ริเวอรไซด  

 เบื้องตนท่ีประชุมเห็นชอบจะไดดําเนินการจัดบริการตลาดสุขใจสัญจรทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห

ท่ี 2  จําหนายผักและผลไมปลอดภัย เพ่ือใหสมาชิกและประชาคม ส.ส.ท.ไดบริโภคผักและผลไมปลอดภัยเปน

ประจําทุกเดือน  

 ในชวงทายท่ีประชุมไดหารือพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณซ่ึงจะนําเสนอตอท่ีประชุม

ใหญสามัญประจําป 2556 สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ในวันท่ี 29 พฤษภาคมนี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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ภาคผนวกท่ี 3 

ภาพกิจกรรมโครงการ 



ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 
  

การประชุมระหวางทีมวิจยัและ รองผูอํานวยการ ส.ส.ท. 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 หองประชุม องคกรกระจายเสยีงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

  

  
  

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและประธานกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

วันท่ี 15 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมช้ัน 3 องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

  

  
  

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

วันท่ี 4 มิถุนายน 2556 หองประชุม Thai PBS ช้ัน 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

  

  
  

  
  

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ณ หองประชุม 301 ช้ัน 3 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
  

  
  

  
  

การประชุมหารือรวมกันระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร D องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 1 

 วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 หองประชุม 401 ช้ัน 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   

  

  
  

  
  

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 19 สิงหาคม  2556 หองประชุมบอรด ช้ัน 4 อาคาร A องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 3 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุม 401 ช้ัน 4  อาคาร A  องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   

  

 
 

 
  

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 4 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2556 หองประชุม 301 ช้ัน 3  อาคาร A  องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 
  

ประชุมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องสหกรณแกสมาชิกสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 18 กันยายน 2556 หอง briefing room ช้ัน 1อาคาร A  องคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   

  

  
  

  
  

การประชุมหารือแผนการดาํเนินโครงการวิจัยสําหรบักิจกรรมท่ีทีมวิจัยจะดําเนินการภายใตโครงการวิจัย 

วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร A Thai PBS 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 
 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สบ.สส. เตรียมดําเนินการจดัตลาดนัดสเีขียว 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมทางเช่ือม อาคาร A Thai PBS 

  

  
  

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

ระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 

  

การศึกษาดูงานการยกระดับมลูคาเพ่ิมผักอินทรีย และตลาดสุขใจ  
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

“การพัฒนานโยบายสงเสริมสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด.” 

การประชุมขับเคลื่อนแผนธุรกิจสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด 

วันพุธท่ี 30  เมษายน พ.ศ.2557 หองประชุมทางเช่ือม อาคาร D  สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ถนนวิภาวด ี
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ภาคผนวกท่ี 4 

คูมือสมาชิกสหกรณ 



1.การถักทอความสัมพันธ....จากแตละคนเพ่ือทุกคน สูการสรางสังคมคุณภาพและคุณธรรมของ Thai PBS 
 

เม่ือปกลาย ผูเขียนไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย Thai PBS ใหดําเนินการ

โครงการวิจัย ซ่ึงมีจุดมุงหมายสําคัญในการจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ (ซ่ึงขณะนั้นกลุมแกนนําผูจัดตั้งกําลัง

ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทบริการ) และการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนแก

สหกรณ ในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีตอการดําเนินงานของสหกรณและประโยชนตอมวลสมาชิก ซ่ึง

แมวาในชวงการดําเนินการวิจัยจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมใหญและทําใหแผนการวิจัยตอง

ปรับเปลี่ยนไปบาง แตในท่ีสุด แผนกลยุทธของสหกรณบริการสื่อสาธารณะก็ไดถูกถักทอจนสําเร็จออกสูสายตา

ประชาคม จึงขอถือโอกาสนี้นํามาเลาสูกันฟง 

 

1.1 เริ่มตนดวย....การเรียนรูท่ีมีคุณคา 

ในครั้งแรกท่ีทีมวิจัยไดเขาไปพบปะพูดคุยกับกลุมแกนนําผูกอตั้งสหกรณ (คุณธนา  ท่ัวประโคน 

และคณะ) ไดรับทราบวา การยื่นขอจดทะเบียนสหกรณประเภทบริการถูกคัดคานจากสํานักนายทะเบียน

สหกรณ โดยมีขอเสนอใหเปลี่ยนไปจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทออมทรัพยแทน 

เหตุการณดังกลาว กอใหเกิดความสับสนและลังเลใจในกลุมประชาคมพอสมควร อยางไรก็ตาม 

ภายหลังจากท่ีแกนนําผูกอตั้งสหกรณและทีมวิจัยไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องหลักการและวิธีการ

สหกรณ ตลอดจนการศึกษาจากตัวแบบสหกรณประเภทตาง ๆ ท่ีเปนตัวแบบและมีแนวทางปฏิบัติท่ีดี ในท่ีสุด 

พวกเราก็ไดขอสรุปท่ีตรงกันวา ควรมีการดําเนินการเพ่ือขอใหทบทวนเรื่องประเภทสหกรณอีกครั้งหนึ่ง และดวย

เจตนารมณในการจัดตั้งสหกรณ และความพยายามในการติดตอประสานงาน ตลอดจนการจัดทําเอกสารตาง ๆ 

เพ่ิมเติม ในท่ีสุด สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (สบ.สส.) ก็ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งจากสํานักนายทะเบียน

สหกรณ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 จึงถือวาเปนการเรียนรูเรื่องราวของสหกรณท่ีคุมคาเปนอยางยิ่ง 

 

1.2 การคนหาแนวทางการใหบริการของสหกรณ 

 

การ ได รั บรู เ รื่ อ ง ร าวของบริการ ท่ี

แตกตางระหวางสหกรณตางประเภทกันในข้ันตอน

ของการยื่นขอจดทะเบียนสหกรณนั้น ทําใหกลุมแกน

นําผูจัดตั้งสหกรณมีความเขาใจในสาระสําคัญของ

สหกรณ จนกอใหเกิดเปนความรูติดทน (Enduring 

Understanding) เก่ียวกับบริบทของสหกรณท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับขอกฎหมาย และนําไปสูการให

ความสํ า คัญสํ าหรั บรู ปแบบบริ การสหกรณ ท่ี

สอดคลองกับความตองการของสมาชิกอยางแทจริง 
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หลังจากนั้นก็ไดมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นควบคูไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับหลักและ

วิธีการสหกรณในกลุมประชาคม Thai PBS หลายครั้ง กระบวนการดังกลาว นอกจากจะเปนโอกาสในการสราง

ความเขาใจท่ีตรงกันในเรื่อง “สหกรณ” แลว ยังนํามาซ่ึงขอคิด ความเห็น เพ่ือนําไปใชในการวางกรอบแนว

ทางการใหบริการสหกรณ 

ขอคิด ความเห็นจากเวทีและขอมูลท่ีได

จากการรวบรวมในหลายวิธีการ ไดนํามาใชในการ

ประชุมระดมความคิดระหวางทีมวิจัยและผูเก่ียวของ

.....และนําไปสูการวางกรอบทิศทาง การดําเนินงาน

ในรูปของแผนกลยุทธ สบ.สส. (ป 2555-2559) ซ่ึงได

กําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรท่ีมุงสรางคุณคาและ

พัฒนาชีวิตความเปนอยูท่ีดีแกประชาคม ส.ส.ท.” 

 

1.3 จากแตละคนเพ่ือทุกคน.....สูสังคมคุณภาพและคุณธรรม 

 

ขอคนพบประการสําคัญ ท่ีเปนโอกาส

ท้ังของสหกรณและ Thai PBS คือ การมีเปาหมาย

สุดทายท่ีเปนเรื่องเดียวกัน ไดแก “สังคมคุณภาพ

และคุณธรรม” ดังนั้นการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของสหกรณภายใตกลไกการปลุกจิตสํานึก “การ

พ่ึงพาและรวมมือกัน” ยอมเปนการเสริมพลังของ

ประชาคมสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน 

 

 

 

1.4 กระบวนการถักทอความสัมพันธ.....เพ่ือนําคุณคาสหกรณสูประชาคมและคนในสังคม 

 

บนความสามารถหลักและจุดแข็งของ Thai PBS ท่ีมีสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ในมือ จึงถือเปน

โอกาสดีท่ีจะใชกลไกของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ (สบ.สส.) ในฐานะท่ีเปนองคการธุรกิจฐานสังคม (Social 

Economy Enterprise) ในการขับเคลื่อนงานไปพรอม ๆ กับการถักทอความสัมพันธระหวางประชาคม และ

คนในสังคมท่ีเห็นคุณคา โดยการจัดกิจกรรมสรางสรรค ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูการ

เปนสังคมเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ขอเสนอดี ๆ หลายประการภายใตแผนกลยุทธสบ.สส.ท่ีไดมาจากเวทีระดมความคิดของประชาคม 

อาทิเชน การสรางเครือขายคนสราง Trustสหกรณ เพ่ือการถักทอความสัมพันธและจัดกิจกรรมในการนํา
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คุณคาสูประชาคม และคนในสังคมท่ีตระหนักในคุณคาสหกรณ ซ่ึงกิจกรรมท่ีนาสนใจท่ีนําเสนอไว ไดแก 

โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน (ลดขอจํากัดเรื่องภาวะการครองชีพในยุคสินคาราคาแพง) การจัดคายเยาวชนเพ่ือ

ปลูกจิตสํานึกการแบงปนสรางสรรคสังคมเชิงคุณคา โครงการตลาดนัดราคาเปนธรรม (Fairness Market) 

โครงการราน Farmer Shop (รานคาท่ีผูผลิตและผูบริโภคเปนเจาของรวมกัน ท่ีมีคําขวัญกินใจ “ไมไดหวังท่ี

กําไร แคอยากใหเปนลูกคาประจํา”) โครงการส่ือสรางสรรคเพ่ือปลุกจิตสํานึก ปรับวิธีคิด และนําเสนอตัวแบบ 

ท่ีดีดานสหกรณแกคนในสังคม 

 

1.5 บทสงทาย 

แมวาการสหกรณในเมืองไทยจะกอเกิดมานานหลายทศวรรษ (จะครบ 100 ป ในป 2559) 

หากแตความเขาใจและการเขาถึงสหกรณของคนในสังคมในปจจุบัน ยังเปนไปในลักษณะท่ีมีมุมมองแบบแยก

สวน ดังนั้น การขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณ ตลอดจนการตีความในเรื่องความสําเร็จของสหกรณจึงมี

ความหลากหลาย และมักมุงเนนไปท่ีความสําเร็จของตัวองคกรมากกวาความสําเร็จในการแกปญหาดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีตอสมาชิกและชุมชน  

ในมุมมองอยางเปนองครวมนั้น ตัวตนของสหกรณตองเปนกลไกในการทําหนาท่ีปลุกจิตสํานึก

การพ่ึงพาและรวมมือกันแกสมาชิก ปรับวิธีคิดในการใชสหกรณเปนทางเลือกท่ีจะนําคุณคาจากแตละคน 

เพ่ือทุกคน (Each for All) สูการสรางสังคมเปนสุขรวมกัน 

จึงถือเปนโอกาสดีในปสากลแหงการสหกรณ (International Year for Co-operatives: IYC) ใน

ป 2555 นี้ท่ี Thai PBS จะขานรับนโยบายปสากลแหงการสหกรณขององคการสหประชาชาติดวยการกําหนด

วาระสหกรณของ Thai PBS เพ่ือการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการสรางสังคมคุณคาและคุณธรรมรวมกัน 

 

กลยุทธ์ที� 4 : สร้างสังคมเรียนรู้

สู่คุณค่า

1. สรางกลไกเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวาง สบ.สส.-ประชาคมเพื่อสรางความเขาใจ 
เรื่องสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม

2. จัดกิจกรรมสรางสรรครวมกับภาคีเครือขายท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก-ประชาคม-สังคม
3. จัดใหมีส่ือสรางสรรคสหกรณเพ่ือ ปชส. กิจกรรมสหกรณ/กิจกรรมของ สบ.สส. ผาน

กลไก  Thai PBS เพ่ือกระตุนจิตสํานึกการพ่ึงพา-รวมมือกัน
4. สงเสริมเครือขายคนสราง trust 

เปนกลไกการรณรงคใหประชาคมเขามามีสวนรวมในสหกรณ

กลยุทธ์ที� 2 : พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

แผนงาน

คณะทํางาน

เสริมสร้างสหกรณ์ 

ThaiPBS

Agenda แห่งการสหกรณ์ของ Thai PBS
แผนกลยุทธ์ สบ.สส. ฉบับที� 1 (2555-2559)

โครงการ แผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการนโยบาย-บริหาร ThaiPBS

ข้อเสนอ

การสนับ

สนุนจาก 

ThaiPBS

คณะกรรมการ

ดําเนินการ สบ.สส.

สบ.สส.ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุน

โค
รงการ

การส
นั

บ
ส

น
ุน

ภายใต้โครงการเสริมสร้างสหกรณ์ 3 ป� แรก

การขับเคลื�อน สบ.สส.

กร
อบ

ท
ิศ

ท
าง

1. โครงการขับเคล่ือนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ

2. โครงการเสริมสรางสหกรณ

1. โครงการหนวยพัฒนาธุรกิจ เพื่อสมาชิกและประชาคม

2. โครงการหนวยที่ปรึกษาดานการวางแผนการเงินแกสมาชิก-ครอบครัว

1. โครงการคายเยาวชน

2. โครงการเรียนรูผานกิจกรรมกีฬาสามัคคี

3. โครงการทัศนศึกษาดานสหกรณ

4. โครงการตลาดนัดสีเขียว
5. โครงการเพื่อนชวยเพื่อน

6. โครงการ Ethical Minimart

-

กลยุทธ์ที� 3 : สร้างสรรค์บริการ 
เพื�อสมาชิก-
ประชาคม

กลยุทธ์ที� 1 : สร้าง Trust

 

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
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แผนท่ีกลยุทธของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (ป พ.ศ. 2555-2557) 

 

2. สหกรณบริการ 

 

สหกรณท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 โดยมีประชาชนท่ีมีอาชีพอยางเดียวกัน 

หรือหลากหลายอาชีพรวมกัน หรือท่ีไดรับความเดือดรอนในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัด 

การชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือแกไขปญหาตางๆ รวมท้ังการสงเสริมอาชีพเพ่ือใหเกิดความ

ม่ันคง และรักษาอาชีพดั้งเดิมท่ีดีใหคงอยูตอไป 

สหกรณบริการแหงแรกตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2484 ชื่อ "สหกรณผูทํารมบอสราง จํากัดสินใช" อยูท่ี 

ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันคือ  "สหกรณรมหัตถกรรมผลิตภัณฑไมบอสราง 

จํากัด" เปนการรวมตัวกันในกลุมผูมีอาชีพทํารม ตอมาในป พ.ศ. 2496 ไดมีการจัดตั้ง "สหกรณบริการไฟฟา

หนองแขม จํากัด"  ท่ีอําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร เปนสหกรณท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภค ซ่ึงใน 

พ.ศ. 2521 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดเขาไปดําเนินการแทนตามกฎหมายสหกรณนี้จึงไดเปลี่ยนประเภทเปน

สหกรณรานคา และในป พ.ศ. 2497 ไดมีการจัดต้ัง "สหกรณมีดอรัญญิก จํากัด" ท่ีตําบลทุงชาง อําเภอนคร

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากนั้นสหกรณบริการก็ไดมีการจัดตั้งเพ่ิมข้ึนตลอดมา 

การสร้าง Trust

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

รากด จั ร าหิ ร บบบะร านฒัพราก
การสร้างสรรค์บริการ

กิ ชามสอ� ื พเ-ประชาคม
า ่ คณุ คู่ สู้ รน

น็ ดเะรป

ยุทธศาสตร์

 ก ึ นา สํติ จี ม ะณร าธาสติจี มนค

 มรรธ ณุ คี ม นั กอื มมว ่ ร ะลแา พง� ึ พ

 งา้ รสมว ่ รนว่สี มามา้ ขเ  มร รธยิรจ

สรรค์สังคมผ่านกลไกสหกรณ์

 ลา บิภามรร ธน็ปเ ง็ ขแม้ ขเ ร ก์ คงอ

 มว่ รนวสี่มก ิ ชามส

มคงั สงอขี ด� ีทบบแวั ตน็ปเ

กชิามสบอตง อนสรา กิ รบีม-

่ ู ยอน็ ปเมา วคติ วีชอ� ื พเ  มคา ชะรป

า ่คณุคี ม ีด � ีท

้ รู นยี รเ รา ก

มคงั ส์ครร สงา ้ ร

า ่คณุคีม � ีท

กัลห์ คงสะรปา ้ ปเ

ขององค์กร

า พง �ึ พกึ นาํ สติ จมีนค

 ีคคั มา สมา วคมี นั กอื มมวร่

นั กอ่ ตรทาออ� ื อเ

 ี ด� ี ทรา กดั จรา หิ ร บบบะร

 สใ ง่ ร ปโ มาวคี ม

กิ ชามสอ่ ต์ นชยโ ะรปอ� ื อเ-ชุมชน

กชิามส� ี ทรากิ รบีม-  งึ ถา ้ ขเนชมุ ช

และสนองตอบในการแก้ปัญหา

จิ กฐษรศเ-สังคม- มรร ธนฒั ว

 ู้ รนยี รเ รากมิ

มา ตติ วี ชพา ภุ

งย ี พเ อพจิ ก

เป้าประสงค์เชิง

กลยุทธ์

า ค่ณุ คิ ติม

มรรกจิ กนอ�ลืคเ บั ขราก

นางมี ทยว้ ด์ครรสงา ้ รส/

ร ติ มธ นั พี คา ภ

สร้างเครือข่าย

คนสร้าง Trust

ระบบการให้บริการ

สมาชิก-ประชาคม

นิ ง เ รากร ากิรบรากบบะร

ระบบการบริหารบุคลากร/

กิ ชา มสงอขมว่ร นว่ สี มราก

อ � ืพเ ลผนิ มเ ะ รปมา ตดิ ตยว ่นห

บัลกนอ้ ปลู มอข้-การนําคุณค่า

จ ิ กรุ ธ าน ฒั พยว่ นห

กิ ชามสอ� ื พเ-ชุมชน

หน่วยบริการ- ก ิชา มสา ษกึ ร ป� ีท

Ethical 

minimart

นอ� ื พเ ราก งรคโ

นอ� ื พเ ยว่ ช

โครงการ

า ษกึ ศนศั ท

ตลาดนัด

วยีขเี ส

นา่ ผ้ ูรนยีรเ ราก 

า ฬี กมรร กจิ ก
ค่ายเยาวชน

พาภิธทิ สะร ปิติ ม

 �ี ทลู มอ ้ ขนา ฐบบะรา นฒพั

 นุนสบั นสะลแกิ ชามสงึ ถา ้ขเ

ราสอ � สือ่ตดิตบบะร

นผแนอ� ื ลคเบั ขรา ก

ิ ตั บิฏปราก่ ู ส์ ธทุ ยลก

การวางโครงสร้างองค์กรและฐาน

ร ากนใ น็ ปเ าจํ�ี ทรกา ยพั รท

วายะยะรนใ ร ก์ คงอนอ� ื ลคเ บั ข

การสร้างระบบและกลไกการ

มรรธนฒั วะลแู้ร

รก์ คงองอ ขู้รนยี

 กไลกี ม้ หใ ดั จรา กR & D 

งา ้รสมิ รสเ ร ากนุ นสบั นสอ� ืพเ

คุณค่าขององค์กร

มสะา มหเ งา่ยอนั กอืมมว่ ระล แาพง� ึ พรากกั ล

ร ก์ คง อา นฒั พิ ติม

ณามะร ปบง ะลแรกา ยพั ร ทิ ติ ม

า ่ คณุค ่ ู สู้ รนยี
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2.1 สหกรณบริการรูปแบบตางๆ 

1. สหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตั้งข้ึนในหมูประชาชนผูประกอบอาชีพหัตถกรรมใน

ครัวเรือน เพ่ือแกปญหาในดานวัตถุดิบและการจําหนายผลิตภัณฑ โดยการสงเสริมใหนําวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูใน

ทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชนในการผลิตสินคา สหกรณรูปนี้แบงออกเปน 

สหกรณหัตถกรรมผลิตภัณฑไม 

สหกรณหัตถกรรมอ่ืน ๆ 

2. สหกรณเดินรถ ตั้งข้ึนในหมูผูประกอบอาชีพการเดินรถเพ่ือใหมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว และ

สามารถยึดเปนอาชีพหลักได นอกจากนี้ยังเปนการจัดระเบียบการเดินรถ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ

ขนสงทางบก และพระราชบัญญัติสหกรณ ซ่ึงสหกรณรูปนี้แบงออกเปน 

สหกรณรถยนตโดยสาร 

สหกรณรถยนตแท็กซ่ี 

สหกรณรถยนตสามลอ 

สหกรณสี่ลอเล็ก 

3. สหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ตั้งข้ึนตามความตองการของประชาชน ผูมีความเดือนรอน

ในเรื่องท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหทุกคนไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองและอยูรวมกันเปนชุมชนอยางมีความสุข สหกรณ

รูปนี้แบงออกเปน 

สหกรณเคหสถาน 

สหกรณบริการชุมชน 

4. สหกรณสาธารณูปโภค ต้ังข้ึนเพ่ือแกปญหาความเดือนรอนในเรื่องสาธารณูปโภคของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูรวมกันในเขตชุมชนเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน แบงออกเปน 

สหกรณบริการไฟฟาพลังน้ํา 

สหกรณบริการน้ําบาดาล 

สหกรณบริการน้ําประปา 

5. สหกรณบริการรูปอ่ืน เปนสหกรณบริการท่ีดําเนินธุรกิจไมอาจจัดเขา 4 รูปแบบ ขางตน 

 

2.2 วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณบริการ 

           สหกรณบริการมีหลายรูปแบบใหพิจารณา จึงขอสรุปวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ ดังนี้ 

               (1)  ประกอบธุรกิจดานการบริการท่ีระบุไวตามรูปแบบของสหกรณ 

               (2)  จัดหาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนมาบริการแก

สมาชิกในราคายุติธรรม 

               (3)  รับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ือสงเสริมการออมทรัพย 

               (4)  ใหเงินกูในสวนท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ หรือจําเปนแกสมาชิก 

               (5)  รวบรวมผลิตภัณฑจากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจําหนายให 
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               (6)  ชวยเหลือสมาชิกดานกฎหมายคดีความ 

               (7)  สงเสริมสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว 

               (8)  สงเสริมการชวยตนเองและการรวมมือกันชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

               (9)  ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกเพ่ือใหมีความรูทางสหกรณ และความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

               (10) รวมมือกับสหกรณอ่ืนและหนวยงานตาง ๆ เพ่ือกิจการความกาวหนาของสหกรณ 

 

2.3 วิธีการดําเนินงาน 

             สหกรณบริหารดําเนินงานโดยสมาชิก กลาวคือ เม่ือไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการข้ึนแลว  สมาชิกจะ

เลือกตั้งตัวแทนจากท่ีประชุมใหญใหเขามาบริหารงานในสหกรณ ตัวแทนสมาชิกนี้เรียกวา “คณะกรรมการ

ดําเนินการ” ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวยประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 14 คน คณะกรรมการดําเนินการ จะทําหนาท่ีดําเนินกิจการท้ัง

ปวงของสหกรณและตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและมติของท่ีประชุมใหญตลอดจน

ในทางอันสมควรเพ่ือใหเกิดผลดีแกสหกรณและสมาชิก   

             ท้ังนี้  เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการดําเนินการ ควรจัด

จางผูจัดการท่ีมีความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและซ่ือสัตยสุจริตมาเปนผูจัดการ นอกจากนี้ ผูจัดการ

อาจจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือชวยเหลือกิจการสหกรณ

ในดานตาง ๆ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเปนสําคัญ 

 

2.4 ทุนดําเนินงานของสหกรณ 

ในการจัดตั้งสหกรณบริการซ่ึงมีหลายรูปแบบใหพิจารณาจะตองคํานึงถึงธุรกิจของสหกรณแตละ

รูปแบบดวย บางรูปแบบตองมีเงินทุนจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ เชน สหกรณเคหสถานเพ่ือซ้ือท่ีดิน หรือ

ลงทุนกอสรางท่ีอยูอาศัยแกสมาชิก บางรูปแบบไมตองใชเงินทุนจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ เชน สหกรณ

บริการชุมชน เพียงแตสหกรณมีรายไดเพียงพอเพ่ือจายเปนคาบริการสวนกลางเทานั้น สหกรณก็สามารถอยู

รอดได สหกรณบริการจึงอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสหกรณแตละรูปแบบ ดังนี้ 

               (1)  ออกหุน สหกรณบริการทุกรูปแบบทุนดําเนินงานของสหกรณไดมาจากสมาชิกเปนอันดับแรก 

คือ ไดจากการออกหุนใหสมาชิกแตละคนถือ สมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยคนละ 1 หุน หรือ

มากกวา 1 หุนก็ได ข้ึนอยูกับความตองการของสมาชิกแตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท้ังหมด 

               (2) เงินรับฝากจากสมาชิก  สหกรณสามารถกําหนดระเบียบฯ เพ่ือรับฝากเงินประเภทออมทรัพย

และประจําจากสมาชิกไดโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

               (3)  การกูยืมเงิน   สหกรณบริการทุกรูปแบบหากมีเงินทุนจากการออกหุนใหแกสมาชิกแตละคน

ถือแลว ยังไมเพียงพอในการดําเนินธุรกิจสหกรณก็อาจกูยืมเงินจากสหกรณอ่ืน หรือจากหนวยงานราชการ หรือ

สถาบันการเงิน หรือบุคคลภายนอกมาเพ่ือดําเนินธุรกิจหรือใชเปนทุนหมุนเวียนได 
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               (4)  ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ เงินทุนดังกลาวเปนเงินทุนท่ีสหกรณไดมาจากการจัดสรรกําไร

สุทธิประจําป ทุนนี้สะสมไวเพ่ือขยายกิจการของสหกรณ ทุนสํารองเปนของสหกรณโดยสวนรวมสมาชิกจะ

นํามาแบงกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได ทุนนี้จะถอนไดก็แตเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันอาจ

เกิดข้ึนหรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิมเทานั้น 

               (5)  เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีไดรับบริจาค เปนเงินทุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหหรือยกให โดย

อาจกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการใดการหนึ่ง แตถาไมกําหนดวัตถุประสงคไวใหเปนทุนสํารองท้ังหมด 

 

การสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณบริการมี 2 วิธี 

               (1)  ในชุมชนท่ีมีการจัดตั้งสหกรณบริการแลว 

               ทานท่ีมีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกกระทําการโดยการยื่นใบสมัครตอสหกรณ เพ่ือ

สหกรณจะไดนําใบสมัครของทานเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  เพ่ือพิจารณาวาทานมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสหกรณแตละรูปแบบของสหกรณบริการท่ีทานตองการสมัคร

หรือไม หากมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการก็จะพิจารณารับทาน

เขาเปนสมาชิกของสหกรณนั้นๆ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับทานเปนสมาชิกแลว ทานจะตอง

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาประมาณ 20-100 บาท ชําระคาหุนประมาณ 100-500 บาท ตามขอบังคับของแต

ละสหกรณท่ีไดกําหนดไว และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก จากนั้นทานจะมีสิทธิในสหกรณเชนเดียวกับ

สมาชิกอ่ืนๆ 

               สหกรณจะจายเงินปนผลตามหุนใหแกทานเปนประจําทุกป เม่ือสหกรณมีกําไรสุทธิและไดมีมติ

จัดสรรในท่ีประชุมใหญแลว และเม่ือทานลาออกจากการเปนสมาชิกภาพทานจะสามารถถอนเงินคาหุนคืน

ท้ังหมดได  สวนคาธรรมเนียมแรกเขาสหกรณจะไมจายคืนใหเพราะคือเปนรายไดของสหกรณอยางหนึ่ง 

               (2)  ในชุมชนท่ียังไมมีการจัดต้ังสหกรณบริการ                         

               ทานท่ีสนใจในกิจการของสหกรณบริการ และมีความประสงคท่ีจะจัดตั้งสหกรณบริการในชุมชน

ของทานก็สามารถจะรวมกลุมกันจัดตั้งเปนกลุมเตรียมการข้ึนมากอน โดยขอคําแนะนําจากสํานักงานสหกรณ

อําเภอ หรือสํานักงานสหกรณจังหวัด เม่ือกลุมเตรียมการมีความเขมแข็งแลวก็ขอจัดตั้งเปนสหกรณได 

 

2.5 สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

สมาชิกสหกรณเปนเจาของสหกรณ จึงมีหนาท่ีท่ีจะตองใหความรวมมือ กับสหกรณของตน เพ่ือ

กอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกกิจการของสหกรณ ดังตอไปนี้ 

(1) เขารวมประชุมใหญดวยตนเอง และแสดงความคิดเห็น เพ่ือความเจริญรุงเรืองของสหกรณ 

(2) เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการจากสมาชิกท้ังมวลท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือใหบริหารงาน 

สหกรณแทนตน 

(3) ถือหุนในสหกรณและฝากเงินเพ่ือเพ่ิมทุนใหแกสหกรณ 

(4) อุดหนุนสหกรณอยางสมํ่าเสมอ 
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(5) ควบคุมการดําเนินงานของสหกรณใหเปนไปตามนโยบาย 

(6) ศึกษาความรูเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณเพ่ือชวยปรับปรุง

สหกรณ 

(7) แนะนําชี้แจงใหผูอ่ืนเขาใจเก่ียวกับงานสหกรณ 

(8) รวมมือทุกทางเพ่ือใหเกิดความเจริญแกสหกรณ 

 

2.6 ประโยชนท่ีสมาชิกไดรับจากสหกรณบริการ 

(1) ในรูปสหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน ชวยใหสมาชิกในกลุมอาชีพฝมือประเภทตาง ๆ สามารถ

ทําการผลิตสินคาใหมีมาตรฐาน คุณภาพท่ีดี โดยการประหยัดตนทุนการผลิต ดวยการรวมกันซ้ือและรวมกัน

ขายทําใหรายไดเพ่ิมสูงข้ึน 

(2) ในรูปสหกรณบริการ ชวยใหสมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพการเดินรถไดอยางถูกตองตาม

กฎหมาย มีรายได ท่ีแนนอนและสรางความเปนระเบียบในการเดินรถ 

(3) ในรูปสหกรณเคหสถานและบริการชุมชน ชวยใหสมาชิกไดมีบานและท่ีดินเปนของตนเองใน

ราคาประหยัด และอยูรวมกันในชุมชนอยางมีความสุข 

(4) ในรูปสหกรณสาธารณูปโภค ชวยใหสมาชิกไดรับการบริการสาธารณูปโภคอยางถูกลักษณะ

ตามความตองการของสมาชิกในราคาท่ีเหมาะสม 

(5) ในรูปสหกรณบริการอ่ืน ๆ ชวยใหสมาชิกสามารถดํารงชีพอยางประหยัดและปลอดภัย มี

รายไดเพ่ิมข้ึนทําใหความเปนอยูดีข้ึนในท่ีสุด 

(6) เขาประชุมใหญ เพ่ือแถลงขอคิดเห็นของตน และมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ

ดําเนินการ  

(7) เม่ือสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป สมาชิกจะไดรับเงินปนผลตามหุนตามท่ีท่ีประชุมใหญ

พิจารณาจัดสรร แตไมเกินอัตราท่ีกฎกระทรวงกําหนดไว และเงินเฉลี่ยคืนตามสวนทีไดกระทําธุรกิจกับสหกรณ 

 

ท่ีมา  http://webhost.cpd.go.th/rlo/service.html 
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3. แนวคิด คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ 

องคการธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยอมมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแนวคิดพ้ืนฐาน 

และหลักการดําเนินงานของกลุมบุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น ในฐานะของ “สหกรณ” ซ่ึงถูก

กลาวขานกันวา “เปนทางสายกลาง” ขององคกรธุรกิจท่ีมีอยูในระบบเศรษฐกิจปจจุบันซ่ึงกอรปดวยบุคคลท่ี

เขามารวมมือกันโดยความสมัครใจท่ีจะขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจใหเปนไปในทิศทางเพ่ือการใหบริการแก

สมาชิกนั้น จําเปนท่ีผู ท่ีเขามามีสวนรวมท้ังในฐานะผูเปนเจาของ ผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ

ผูใชบริการจะตองมีความเขาใจอยางชัดเจน ในเรื่อง แนวคิดพ้ืนฐาน คานิยม หลักและวิธีการสหกรณ อันจะ

นําไปสูกระบวนการในการบริหารจัดการในการบรรลุเปาหมายตามความคาดหวัง 

 

3.1 คํานิยามสหกรณ (Definition) (ตามแถลงการณวาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538) 

 สหกรณเปนองคกรพ่ึงพาตนเองของบุคคลซ่ึงรวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือสนองความตองการ

และมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจท่ีเปนเจาของรวมกัน และ

ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 

 

3.2 คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values) 

แถลงการณของไอซีเอ วาดวยเอกลักษณของสหกรณ พ.ศ.2538 ไดอธิบายคุณคาของสหกรณวา 

“สหกรณตั้งอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเองประชาธิปไตย ความ

เสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ันในคุณคาทางจริยธรรมแหงความ

สุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียม

ของผูริเริ่มการสหกรณ” 

ขบวนการสหกรณโลกมีประวัติศาสตรทางปญญาท่ีโดดเดนและลึกซ้ึง โดยมีการเสริมสราง

ความคิดท่ีเก่ียวกับคุณคาของสหกรณและยึดถือปฏิบัติตลอดเวลา สหกรณท่ัวโลกไดพัฒนาข้ึนมาตามระบบ

ความเชื่อ ซ่ึงรวมอยูในศาสนาสําคัญๆ และอุดมการณของโลก ผูนําสหกรณไดรับถายทอดระบบความเชื่อ

ตอเนื่องกันมา ซ่ึงเก่ียวของอยางลึกซ้ึงกับจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

คุณคาของสหกรณแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสหกรณ กับสวนท่ีเปนความเชื่อม่ัน

ของสมาชิก 

 

 คุณคาสวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสหกรณ : 

1) คุณคาแหงการชวยตนเอง ความปรารถนาของคนในการชวยตนเองมาจากความเชื่อท่ีวา

คนเรามีศักดิ์ศรี ตองใชความสามารถในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองใหได ตองใชความพยายามไมยอทอ 

และนี่คือแนวคิดของ “ผูริเริ่มแหงร็อชเดล” กรรมกรโรงงานทอผา 28 คน ท่ีถูกกดคาจาง และถูก  เอารัดเอา

เปรียบนานาประการจากนายทุนเจาของโรงงาน พวกเขาคิดวาถาทุกคนรวมมือกันตั้งรานคาปลีกข้ึนมา เพ่ือ
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จัดหาสินคาท่ีจําเปนมาจําหนายแกพวกเขาเอง โดยพวกเขารวมกันจัดการและไดรับประโยชนรานคาบนหลัก

ความเสมอภาคและความเปนธรรม พวกเขาทุกคนและคนท่ีจะเขามาเปนสมาชิกในภายหนา  ก็จะสามารถชวย

ตนเองไดในการแกปญหาการครองชีพท่ีเคยอัตคัดขาดแคลน นี่คือความคิด “ชวยตนเอง”    ท่ีนําไปสูการจัดต้ัง

สหกรณแรกของโลกท่ีเมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ.2387 แนนอนความคิดนี้ประสบ

ความสําเร็จ เพราะทุกคนท่ีคิดอยางเดียวกันหันหนาเขาหากัน และรวมกันคิดรวมกันทําโดยการรวมมือกัน หรือ

การชวยเหลือซ่ึงกันและกันนั่นเอง 

2) คุณคาแหงความรับผิดชอบตอตนเอง หมายความวา สมาชิกแตละคนมีจิตสํานึกและ

ตระหนักในความสํา คัญของกฎระเบียบ หรือขอบั ง คับของสหกรณ  ตองผูกพันตนในการปฏิบั ติ                 

ตามกฎระเบียบนั้นๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปอยางราบรื่นและกาวหนา สมาชิกแตละคน           

มีหิริโอตัปปะท่ีจะไมละเมิดกฎระเบียบของสหกรณ แมวาจะไมมีใครรูเห็น 

3) คุณคาแหงประชาธิปไตย ไดแก จิตสํานึกในเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค 

และความเปนอิสระในความสัมพันธกับเพ่ือนสมาชิก และบุคคลท่ัวไป รวมท้ังการรูจักใชสิทธิและปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความรับผิดชอบท้ังตอเพ่ือนสมาชิก บุคคลท่ีเก่ียวของและสหกรณของตน 

4) คุณคาแหงความเสมอภาค หมายความวา สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกันในฐานะ

มนุษย มีสิทธิในการมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ ในการท่ีจะไดรับขอมูลขาวสาร ในการเสนอความคิดเห็น 

และมีสวนในการตัดสินใจในท่ีประชุมของสหกรณ เปนตน 

5) คุณคาแหงความเท่ียงธรรม ไดแก การแบงปนผลประโยชนใดๆ ระหวางสมาชิกอันเกิด

จากการดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปดวยความเท่ียงธรรมตามสัดสวนแหงการอุดหนุนหรือการทําธุรกิจกับ

สหกรณ มิใชตามสวนแหงการลงทุนดังเชนในองคการธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ 

6) คุณคาแหงความเปนเอกภาพแสดงใหเห็นวาสหกรณมิไดมีความหมายเพียงการรวมคน

หลายคนเขาดวยกันเทานั้น แตยังเปนการรวมจิตใจ รวมผลประโยชน รวมพลังเขาเปนหนึ่งเดียวหรือเปนองค

รวม (Collectivity) เงินสํารองและทรัพยสินท่ีเปนทุนทางสังคมของสหกรณ ซ่ึงถือวาเปนของสมาชิกโดยรวมก็

อยูในความหมายของความเปนเอกภาพดวย นอกจากนั้น ความเปนเอกภาพยังรวมถึงการท่ีสหกรณตางๆ ผนึก

กําลังกันสรางขบวนการสหกรณท่ียึดโยงกันท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลก และระดับ

ระหวางประเทศดวย ซ่ึงเปนการรวมมือกันในทุกทางท่ีจะปฏิบัติได เพ่ือจัดใหสมาชิกไดบริโภคสินคา และ

บริการท่ีมีคุณภาพสูงสุดในราคาต่ําท่ีสุด 

 คุณคาสวนท่ีเปนความเชื่อของสมาชิกเปนคุณคาทางศีลธรรมหรือจริยธรรมท่ีสงเสริมให

สมาชิกมีความเลื่อมใส และศรัทธาในสหกรณและระบบสหกรณซ่ึง “ผูริเริ่มการสหกรณ” ไดยึดถือประพฤติ

ปฏิบัติจนเปนขนบธรรมเนียมสืบทอดกัน 

คําแปล “สมาชิกพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของสหกรณ

ตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติสวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยท่ีสุดตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ 

และสมาชิกจะไดรับผลตอบแทน (ถามี) ในอัตราอันจํากัด จากการลงทุนในสหกรณ ตามเง่ือนไขแหงการเปน

สมาชิก มวลสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกินเพ่ือความมุงหมายใดๆ หรือท้ังหมดดังตอไปนี้ก็ได คือ เพ่ือพัฒนา
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สหกรณของพวกเขาโดยอาจกอตั้งเงินสํารอง ซ่ึงอยางนอยท่ีสุดสวนหนึ่งของเงินสํารองนี้จะแบงแยกมิได หรือ

เพ่ือจัดสรรใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีไดทํากับสหกรณ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมวลสมาชิก

เห็นชอบ” 

 

3.3 หลักการสหกรณสากล 

หลักการท่ี 1 : การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 

คําแปล “สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจ ท่ีเปดรับบุคคลท้ังหลายท่ีสามารถใชบริการ

ของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อ

ชาติ การเมือง หรือศาสนา” 

 

หลักการท่ี 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

คําแปล “สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยสมาชิก ผูมีสวนรวมอยางแข็งขันใน

การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรี ผูท่ีไดรับการเลือกเปนผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอมวล

สมาชิก ในสหกรณข้ันปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับ

สหกรณในระดับอ่ืนใหดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยดวยเชนกัน” 

 

หลักการท่ี 3 : การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 คําแปล “สมาชิกสหกรณ พึงมีความเท่ียงธรรมในการให และควบคุมการใชเงินทุนในสหกรณ

ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิก

จะไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเง่ือนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราท่ีจํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปนผูจัดสรร

ผลประโยชนสวนเกินเพ่ือจุดมุงหมาย ประการใดประการหนึ่งหรือท้ังหมด จากดังตอไปนี้ คือ เพ่ือการพัฒนา

สหกรณของตนโดยจัดใหเปนทุนของสหกรณ ซ่ึงสวนหนึ่งของทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน เพ่ือเปน

ผลประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมวล

สมาชิกเห็นชอบ” 

 

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

คําแปล “สหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง ซ่ึงควบคุมโดยสมาชิกถา

สหกรณเขาทําขอตกลงกับองคการอ่ืนๆ รวมท้ังรัฐบาล หรือสหกรณแสวงหาทุนจากแหลงภายนอกสหกรณพ่ึง

ทําขอตกลงเชนนั้นภายใตเง่ือนไขอันม่ันใจไดวา มวลสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย 

และจะตองธํารงไวซ่ึงความเปนตัวของตัวเองของสหกรณ” 
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หลักการท่ี 5 การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ 

คําแปล “สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง 

ผูจัดการและพนักงาน เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล 

สหกรณพึงใหขาวสารความรูแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําทางความคิดเห็น” 

 

หลักการท่ี 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ 

คําแปล “สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และทําใหขบวนการสหกรณ

เขมแข็ง โดยการทํางานรวมกันภายใตโครงสรางสหกรณระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลกและ

ระดับระหวางประเทศ” 

 

หลักการท่ี 7 ความเอ้ืออาทรตอชุมชน 

คําแปล “สหกรณพึงดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนของตนนโยบายท่ีมวลสมาชิก

ไดใหความเห็นชอบ” 

 

 

 

 

 

4-12 

 


	01_ ปก
	02_รายชื่อคณะนักวิจัย
	03_คำนำ
	04_บทสรุปผู้บริหาร
	05_ สารบัญ
	06_บทที่1
	1.2.1. เพื่อศึกษาแนวทางของการปลุกจิตสำนึก “การพึ่งพาและร่วมมือกัน” ของพนักงาน ส.ส.ท. โดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์

	07_บทที่2
	08_ บทที่3
	09_ บทที่4
	10_ บทที่5
	11_ใบคั่น_ภาคผนวก
	12_ใบคั่น 1_ภาคผนวก 1
	13_ภาคผนวกที่ 1_ตารางกิจกรรม
	14_ใบคั่น 2_ภาคผนวก 2
	15_ภาคผนวกที่ 2_ราย งานการประชุม
	16_ใบคั่น 3_ภาคผนวก 3
	17_ภาคผนวกที่ 3_ภาพกิจกรรม
	18_ใบคั่น 3_ภาคผนวก 4
	19_ภาคผนวกที่ 4_คู่มือสมาชิกสหกรณ์

