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 (a) 

ค าน า 
 
 เอกสารรายวิจัย โครงการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” จัดท าขึ้นตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ส .ส.ท.                    
ซึ่งมอบให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการศึกษา             
หาแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการสร้างคุณค่าและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่                     
ของประชาคม ส.ส.ท. 
 

 การด าเนินการวิจัยส าเร็จลงด้วยดีตามกรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนทั้งแรงใจและ
ให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดีจากกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์ 
นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด                       
ทุกท่าน ท าให้คณะผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 

 ใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณ รศ.ดร.ปัทมาวดี  (โพชนุกูล) ซูซูกิ  และ ดร.โชคชัย  สุธาเวช ที่ให้
ข้อแนะน าต่างๆ ซึ่งคณะนักวิจัยได้น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงรายงานวิจัย ขอบคุณคุณ อินทิรา         
วิทยสมบูรณ์ ที่ช่วยประสานงานตลอดระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอส าหรับการขับเคลื่อนสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด                            
ในครั้ งนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ เกี่ยวข้องและช่วยสนับสนุนให้ เป็นกลไกในการสร้างคุณค่า                              
แก่ประชาคมดังท่ีคาดหวัง 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์   ภัทราวาท) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
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 (b) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง                       
คณะผู้วิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน                     
ของสหกรณ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้เป็นกลไก                    
ในการสร้างจิตส านึกการพึ่งพาและร่วมมือกัน การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาคม ส.ส.ท.  
 

 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย จ านวน                      
4 ครั้ง การจัดเวทีระดมความคิดในกลุ่มผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิก 2 ครั้ง มีผู้ เข้าร่วม ทั้งสิ้น 84 คน                        
การรวบรวมข้อมูลจากประชาคมโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 337 ชุด การจัดให้มีการศึกษาดูงานส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และแกนน าสมาชิก 3 ครั้ง การจัดเวทีระดมความคิดเพ่ือการจัดท า                          
แผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมของประชาคม จากนั้นจึงได้น าเสนอแก่คณะกรรมการนโนบาย ส .ส.ท.                       
แล้วจึงน ามาปรับปรุงเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 ผลการส ารวจข้อมูลประชาคม พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี ตัวอย่าง
ร้อยละ 90.5 สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ ความสนใจใช้บริการสหกรณ์เรียงล าดับตามความต้องการจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การออม การกู้ยืมเงิน สวัสดิการ ร้านค้า-ร้านอาหาร ห้องสมุด บริการสินค้าเงินผ่อน ที่พัก รถ
บริการ ที่ปรึกษาด้านการเงิน และปั๊มน้ ามัน 
 

 สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.”                      
และมีกลยุทธ์ทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์การสร้าง Trust กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ      
กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการเพ่ือสมาชิกและประชาคม และกลยุทธ์การสร้างสังคมเรียนรู้สู่คุณค่า                        
ภายใต้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ นั้นได้ประกอบไปด้วยโครงการที่ส าคัญ 14 โครงการ                                 
ทั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนที่กลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์                        
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ข้อเสนอส าหรับโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์
และข้อเสนอส าหรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 

 ข้อค้นพบที่ได้จากเวทีเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการวิจัย ชี้ให้เห็นว่า เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate 
Goal) ของ ส.ส.ท. และสหกรณ์บริการ Thai PBS เป็นสิ่งเดียวกัน นั้นคือ การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 
และคุณธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อนพันธกิจของ ส.ส.ท. และสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ                     
ย่อมเป็นเสมือนการเสริมพลังเพื่อการบรรลุเป้าหมายซึ่งกันและกัน 
 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่  การแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างสหกรณ์                           
โดยช่วง 3 ปีแรกของการจัดตั้ งสหกรณ์ แนวทางการสนับสนุนสหกรณ์  ด้านสถานที่  เงินทุน                               
การประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องสหกรณ์แก่ประชาคม การสนับสนุนให้มีสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ประชาชน และการก าหนดให้สหกรณ์ให้สหกรณ์เป็นวาระแห่ง                       
Thai PBS ในช่วง 3 ปีแรกของการจัดตั้ง เพ่ือการรณรงค์ให้ประชาคมตระหนักเห็นความส าคัญของสหกรณ์
ในการเป็นกลไกในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและความเปนมา 
 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) เปนสถาบันท่ีจัดตั้งข้ึน

ดวยปรัชญาและเจตนารมณทางสังคมท่ีมุงม่ันจะสรางสรรคและพัฒนาสื่อสาธารณะในหลายรูปแบบ อันจะเอ้ือ

ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมท่ีมีความหลากหลายในมิติตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกรในการเปน

สถาบันส่ือสาธารณะท่ีสรางสรรคสังคมคุณภาพและคุณธรรมและดําเนินภารกิจ การใหบริการดานขาวสาร 

ความรู สารประโยชน สาระบันเทิงท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานบนพ้ืนฐานขอบังคับดานจริยธรรม และกรอบ

จรรยาบรรณขององคกรเพ่ือเผยแพรผานสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

 ส.ส.ท. ไดกําหนดวัตถุประสงคสําคัญไว 6 ประการ ไดแก 

 1. สงเสริมการรับรูและการมีสวนรวมอยางเทาเทียมของประชาชน ในการสรางสังคม

ประชาธิปไตยท่ีเปนธรรม มีความกลาหาญในการรายงานขาวสารและเสนอประเด็นโตเถียง โดยยึดถือ

ประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 

 2. เปนเครื่องมือแหงการเรียนรู เสริมสรางสติปญญาและสุขภาวะ แกประชาชนทุกหมู

เหลา ทุกระดับอายุ ใหเปนพลเมืองคุณภาพ  

 3. สรางแรงบันดาลใจ กระตุนใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพ่ือยกระดับ

สุนทรียภาพใหกับสังคม 

 4. สงเสริมเอกลักษณและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสรางความสมานฉันทในสังคม 

 5. สะทอนความหลากหลายของสังคม เปนพ้ืนท่ีใหแกกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเฉพาะ

ตาง ๆ อยางเหมาะสม ท้ังในระดับชุมชนและระดับชาติ  

 6. เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง ชุมชน ประชาชน และประชาคมโลก 

 ดวยตระหนักดีวา ส.ส.ท. เปนองคกรจัดตั้งข้ึนใหม ประกอบดวยบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ 

ทักษะในอาชีพและประสบการณชีวิตท่ีแตกตาง ดังนั้น เพ่ือใหประชาคม ส.ส.ท.ไดมีโอกาสและมีสวนรวมใน

การขับเคลื่อนพันธกิจของส.ส.ท.เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนรวมกัน คณะกรรมการนโยบายจึงมีแผนสนับสนุน

ใหไดมีเวทีเรียนรูท่ีจะนําไปสูการคนหาขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปใชกําหนดนโยบายท่ีเหมาะสม ในการสราง

บรรยากาศและมีระบบการบริหารจัดการในแนวทางท่ีจะนําไปสูการทํางานอยางมีความสุข และสามารถ

บรรลุวตัถุประสงคท่ีไดกําหนดไว 

จากขอมูลเบื้องตนท่ีไดจากการสนทนากลุมเปาหมายรวมกับคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณเม่ือ

วันท่ี 22 กุมภาพันธ และ 1 มีนาคม 2554 ทราบวา ปจจุบันไดยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณประเภท

บริการกับสํานักนายทะเบียนสหกรณเขตพ้ืนท่ี 2 โดยมีเจตนารมยสําคัญท่ีจะใชสหกรณเปนกลไกในการ

สงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน ซ่ึงจะ



กอใหเกิดประโยชนสุขในหมูประชาคม ส.ส.ท. และการสรางอัตลักษณในความเปนสังคมประชาธิปไตย มี

ความสมานฉันท ซ่ึงจะเปนตัวอยางอันดีและกอใหเกิดความไววางใจของคนในสังคม ในภาพลักษณของ

สถาบันสื่อสาธารณะท่ีสรางสรรคสังคมคุณภาพและคุณธรรม 

เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณของคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการจัดต้ังสหกรณท้ังการ

ขับเคลื่อน ส.ส.ท.และสหกรณท่ีกําลังจะจัดตั้งข้ึนในอนาคตอันใกล จึงจะไดดําเนินการโครงการวิจัยใน

รูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) เพ่ือเปดโอกาสให

ประชาคม ส.ส.ท.ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานสหกรณ 

ท่ีจะใชเปนกลไกในการปลุกจิตสํานึก “การพ่ึงพาและรวมมือกัน” เพ่ือขับเคลื่อนสหกรณในบริบทของ

องคกรเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise) เพ่ือเปนกลไกในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม โดยคาดหวังวาการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณบนหลักและวิธีการสหกรณ จะ

นําไปสูการสรางอัตลักษณของประชาคม ส.ส.ท. ใหเปนท่ีเชื่อถือ ไววางใจแกคนในสังคมและการทําหนาท่ี

ของสถาบันสื่อสาธารณะตามความคาดหวังตลอดไป 

 

1.2 คําถามวิจัย 
 

1.2.1 แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณควรเปนอยางไร จึงจะชวยใหประชาคม 

ส.ส.ท.มีจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกัน และสามารถเปนกลไกในการยกระดับชีวิตความเปนอยูของ

ประชาคม ส.ส.ท.ไดอยางยั่งยืน 

1.2.2 นโยบายของ ส.ส.ท.ท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาสหกรณในทิศทางท่ีจะขับเคลื่อน

สหกรณใหเกิดคุณคาและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคม ส.ส.ท.ควรเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงค 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาหาแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณใหเปนกลไกในการสรางคุณคาและการ

ยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาคม ส.ส.ท. 

 1.3.2 เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ ส.ส.ท.ท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาสหกรณ

ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาคม ส.ส.ท. 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.4.1 ไดขอมูลความรู และประเด็นความคิดเห็นของบุคลากร ส.ส.ท. ในสวนท่ีเก่ียวกับความ

ตองการ และความจําเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาคม และแนวทางการดําเนินงาน

ของสหกรณท่ีประชาคมส.ส.ท.คาดหวัง 
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 1.4.2 ไดขอเสนอสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ ในรูปของแผนกลยุทธท่ีกําหนดกรอบ

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนงานโครงการในชวงเวลาตาง ๆ เพ่ือพัฒนาสังคมเชิงคุณคาภายใตการมี

สวนรวมของสมาชิก  

 

1.5 ข้ันตอนและวิธีการวิจัย 
 

การวิจัยจะเปนไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีกลุมผูกอตั้ง

สหกรณเปนภาคีการวิจัยรวมกับนักวิจัยและใชเวทีสนทนากลุมเปาหมายเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือ

นําไปสูการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานสหกรณและขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมท่ีสอดคลองกับ

บริบทการดําเนินชีวิตของประชาคม โดยจะนําเอาหลัก-วิธีการสหกรณ มาใชเปนกลไกในการขับเคลื่อน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาคม ภายใตกรอบคิดการพ่ึงพาและรวมมือกันในการแกปญหาเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมรวมกัน โดยการดําเนินการวิจัยจะเปนไปใน 4 ข้ันตอน ในรูปท่ี 1.1  

 ข้ันตอนท่ี 1: การจัดเวทีสนทนากลุมเปาหมาย (focus group) ในกลุมประชาคมท่ีเปนตัวแทนของ

ประชาคมในสวนงานตาง ๆ และเปนตัวแทนความหลากหลายในสวนของสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยมีผูเขารวม

เวทีไมนอยกวา 100 คน เพ่ือใหผูเขารวมเวทีไดเขาใจเรื่องของการใชสหกรณเปนกลไกในการแกปญหา

เศรษฐกิจ-สังคมบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือ ตลอดจนความจําเปนและความตองการของสมาชิกในเรื่องแนว

ทางการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม และการใชชีวิตรวมกันของประชาคม ส.ส.ท. 

 ข้ันตอนท่ี 2: การศึกษาตัวแบบสหกรณบริการและสหกรณประเภทตาง ๆ ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

นาสนใจ และการจัดเวทีถอดบทเรียนสําหรับตัวแบบสหกรณท่ีพึงประสงค และแนวทางการมีสวนรวมของ

สมาชิกในสหกรณ 

 ข้ันตอนท่ี 3: การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณภายใตกระบวนการมีสวนรวม ประกอบดวย

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนท่ีกลยุทธ โครงสรางการบริหารงาน แผนงาน-โครงการในชวงเวลาตาง ๆ 

(5 ป) 

 ข้ันตอนท่ี 4: การจัดเวทีนําเสนอ (ราง) รายงานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

เริ�มต้น

●จัดเวทีสนทนากลุ่ม

เป�าหมายเพื�อทําความ

เข้าใจเรื�องกรอบคิดและ

แนวทางการใช้สหกรณ์เป�น

กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ-
สังคม-วัฒนธรรม 
ของประชาคม สสท.
และตัวแทนฝ�ายบริหาร

●การศึกษาตัวแบบสหกณ์

    ● จัดเวทีถอด
        บทเรียนสําหรับ
      ตัวแบบสหกรณ์

  ที�พึงประสงค์

     ● การจัดทําแผน
   กลยุทธ์ของสหกรณ ์
 ภายใต้การมีส่วนร่วม   
ของประชาคม

● จัดทําเวทีนําเสนอ 

     (ร่าง) รายงาน

       ● การปรับปรุง/

       จัดทํารายงาน

   วิจัยฉบับสมบูรณ์

สิ�นสุด

● การวิเคราะห์ป�จจัย 
      สภาพแวดล้อมที�            
          เกี�ยวข้อง
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รูปท่ี 1.1 ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 บริบทของสหกรณ์  
 

 2.1.1 สหกรณ์: ทางเลือกส าหรับกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

 สหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์การธุรกิจที่ยึดมั่นบนหลักการพ่ึงพาตนเอง (Autonomous 
enterprise) โดยมีประชาชนที่เชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ (Co-operative Values) เข้ามามีส่วนร่วมบนความ
สมัครใจ โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
คน ซึ่งได้ริเริ่มในสังคมโลกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 (1844) ในช่วงที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่คนงานที่
เป็นลูกจ้างถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ส่วนในสังคมไทยนั้นสหกรณ์ที่ก าเนิดขึ้นจากนโยบายรัฐตั้งแต่ปี 
2459 ในฐานะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนถึงปัจจุบัน ได้มีพัฒนาการการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ภายใต้บริบทของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 10,436 แห่ง อีกทั้งยังมีสหกรณ์ภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง สหกรณ์ที่
มิได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ แต่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน และมีการด าเนินการ
บนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอีกกว่า 100,000 กลุ่ม ท่ามกลางภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาคมโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ของสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ีชี้ให้เห็นว่า สหกรณ์ที่ยึดมั่นในคุณค่า หลักและวิธีการสหกรณ์ 
และเปูาหมายไปที่การด าเนินธุรกิจ เพ่ือแก้ปัญหาของสมาชิกและชุมชนนั้น สามารถฟันฝุาวิกฤตและยืน
หยัดอยู่ในฐานะองค์การธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้อย่างสง่างามตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ดังจะแสดงให้เห็นด้วย
ค านิยาม คุณค่าสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ (กรอบที่ 1) 
  

กรอบท่ี 1 :  ค านิยาม คุณค่า และหลักการสหกรณ์ 
 

  ค านิยามของ “สหกรณ์” (Cooperatives)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนินวิสาหกิจที่
พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) และ
ความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” 
 
  ความหมายของ “คุณค่าของสหกรณ์” (Cooperative Values) 
 “สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์ เชื่อมั่นในคุณค่าทาง
จริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ื นโดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” 
 
  ความหมาย “หลักการสหกรณ์” (Cooperative Principles) 
 หลักการสหกรณ์ คือ“แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญรวม 7 ประการกล่าวคือ 
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 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  (Voluntary and Open 
Membership) 
 หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic Member 
Control) 
 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  (Member Economic Participation) 
 หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  (Autonomy and Independence)  
 หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information) 
 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  (Cooperation among Cooperatives) 
 หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน  (Concern for Community) 
 

ถอดความจาก ข้อมูลสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ, http//:www.coop.org  
  
  

2.1.2 บริบทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

 1. บริบทของสหกรณ์ในด้านเศรษฐกิจ  
 สหกรณ์ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ดังจากข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ
ทางการเงินของสหกรณ์ไทยปี 2551 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2551 สหกรณ์มี
จ านวน 10, 436 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์ 6,186 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 4,157 กลุ่ม และชุมนุนสหกรณ์ 93 
ชุมนุม มีสมาชิกกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.72 ของประชากรในประเทศ โดยมีสหกรณ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 สหกรณ์ในภาพรวมมีทุนด าเนินงานคิดเป็นมูลค่า 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
จากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 12.48 และคิดเป็นร้อยละ 11.90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
ทุนของสหกรณ์สามารถรองรับหนี้กู้ยืมจากภายนอกได้ถึง 3 เท่าตัว โดยทุนของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 10.08 ขณะที่หนี้กู้ยืมจากภายนอกเพ่ิมขึ้นจากปี 2550 เพียงร้อยละ 1.77 ซึ่งถือว่าเพียงพอและไม่
เสี่ยงต่อการลงทุน ส่วนการลงทุนขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ทุกด้านร้อยละ 12.48 โดยจะลงทุนให้สินเชื่อ
มากที่สุดร้อยละ 79.07 ของทุนด าเนินงานทั้งสิ้น ผลประกอบการมีก าไรทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อมี
ก าไรสูงสุดร้อยละ 90.89 ของผลประกอบธุรกิจทั้งหมด สมาชิกมีหนี้สินมากกว่าเงินออม 1.10 เท่า แต่ไม่น่า
เป็นห่วงมากนัก เนื่องจากสมาชิกมีอัตราการออมเงินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.54 ในขณะที่อัตราเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ 8.38 และมีอัตราหนี้ค้างช าระลดลงร้อยละ 0.44 
 ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมมีก าไร 3.5 หมื่นล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนในอัตรา
ร้อยละ 14.79 โดยพบว่ากลุ่มมีก าไรลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 0.70 และที่กลุ่มขาดทุนก็ลดลงในอัตราร้อย
ละ 25.58 ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ มียอดสินทรัพย์หรือทุนด าเนินงาน 1 ล้านล้านบาท มีปริมาณธุรกิจ
ในรอบปี คิดเป็นมูลค่า 1.1 แสนล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 10.16 ทุนของสหกรณ์ (Institution 
Fund) มีมูลค่า 5.2 แสนล้านบาท และเป็นหนี้กู้ยืมจากภายนอกเพียง 1.5 แสนล้านบาท ระบบการควบคุม
ภายในมีคุณภาพและอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี กล่าวคือ สหกรณ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี-ดีมากคิดเป็นร้อยละ 
58.76 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ 28.41 อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงมีเพียงร้อยละ 12.83 
 2. สหกรณ์กับการส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรและผู้มี
รายได้น้อย 
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 สหกรณ์ทุกประเภทมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการส่งเสริมการออมและการให้เงินกู้ 
เพ่ือให้สมาชิกน าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค และการใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งถือว่ามีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรายย่อย และคนจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยใช้
หลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันสร้างระบบการเงินสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานมากถึง 1 ล้านล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ทุนของสหกรณ์ (หุ้นสะสมจากการด าเนินงาน) คิดเป็นร้อยละ 51.45 เป็นเงินฝาก ร้อยละ 
31.42 และกู้ยืมจากภายนอกร้อยละ 17.13 สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นระบบการเงินสหกรณ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมมือกันของคนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในวิถีสหกรณ์ เรื่องการประหยัด การ
ออม และการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก 
 สถานการณ์ในส่วนของการส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนของสมาชิกของ
สหกรณ์ประเภทต่างๆ ในปี 2551 
 

กรอบท่ี 2 :  สภาพการณ์ในการส่งเสริมการออม และการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุนแก่ 
สมาชิกของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในปี 2551 

 
หน่วยงาน/สหกรณ ์ เงินออมเฉลี่ยต่อคน เงินกู้เฉลี่ยต่อคน 
สหกรณ์การเกษตร 8,483 12,404 

สหกรณ์ประมง 17,445 30,009 
สหกรณ์นิคม 10,082 16,518 

สหกรณ์ร้านคา้ 444 877 
สหกรณ์บริการ 7,639 9,061 

สหกรณ์ออมทรัพย ์ 267,030 285,615 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 29,432 28,391 

ภาพรวม 68,614 74,785 
 

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
  

 3. สหกรณ์การเกษตรกับบริบทด้านการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน 
 สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยนับว่ามีบทบาทอย่างส าคัญใน
ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยจะเห็นได้ว่ามูลค่าของธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์ในปี 
2551คิดเป็นมูลค่า 36, 944 ล้านบาท โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ท าหน้าที่รวบรวมพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญๆ ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ ยางพารา จ านวน 437 แห่ง ในพ้ืนที่ 35 จังหวัด รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 
601 แห่ง ในพ้ืนที่ 54 จังหวัด รวบรวมปาล์มมีจ านวน 34 แห่ง ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด รวบรวมข้าวโพด 100 
แห่ง ในพื้นที่ 27 จังหวัด รวบรวมอ้อย จ านวน 28 แห่ง ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด และมันส าปะหลัง จ านวน 71 
แห่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัด 
 โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ต่างก็ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงระบบตลาด การร่วมมือกันจ าหน่ายผลผลิตผ่านเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์
เพ่ือให้ได้ราคาดีข้ึน 
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กรอบท่ี 3 :  บริบทของสหกรณ์กับการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 

  

 1. ยางพารา : มูลค่าการรวบรวมผลผลิตยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปี 2551 
อยู่ในพื้นท่ี 35 จังหวัด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 437 แห่ง มีปริมาณการรวบรวมในปี 2551 
คิดเป็นมูลค่า 30,894 ล้านบาท เฉลี่ย 2,575 ล้านบาทต่อเดือน โดยผลผลิตร้อยละ 77.14 อยู่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลามากท่ีสุด) 
 

 2. ข้าวเปลือก : มูลค่าการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2551 ภายใต้เครือข่ายธุรกิจ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 601 แห่ง ในพ้ืนที่ 54 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 7,664 ล้านบาท โดย
ปริมาณการรวบรวมส่วนใหญ่ร้อยละ 52.13 อยู่ในพื้นท่ีภาคอีสาน (จังหวัดร้อยเอ็ดมากที่สุด) 
 

 3. ปาล์ม : มูลค่าการรวบรวมผลผลิตปาล์มในปี 2551 ภายใต้เครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 34 แห่ง ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 2,449 ล้านบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นท่ีภาคใต้ (จังหวัดกระบี่มากที่สุด) 
 

 4. ข้าวโพด : มูลค่าการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดในปี 2551 ภายใต้เครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร จ านวน 106 แห่ง ในพ้ืนที่ 27 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 3,165 ล้านบาท โดยมีปริมาณการ
รวบรวมในพ้ืนที่ภาคเหนือมากที่สุด (จังหวัดพิษณุโลก มากท่ีสุด) 
 

 5. อ้อย : มูลค่าการรวบรวมผลผลิตอ้อย ในปี 2551 ภายใต้เครือข่ายธุรกิจสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จ านวน 28 แห่ง ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า 336 ล้านบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมใน
พ้ืนที่ภาคอีสานมากที่สุด (จังหวัดขอนแก่นมากท่ีสุด) 
 

 6. มันส าปะหลัง : มูลค่าการรวบรวมผลผลิตมันส าปะหลังในปี 2551 ภายใต้เครือข่ายธุรกิจ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 71 แห่ง ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด มีปริมาณการรวบรวมคิดเป็นมูลค่า 608 
ล้านบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมในภาคอีสานมากที่สุด (จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด) 
 

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2551, ภาวะเศรษฐกิจและกลุ่มเกษตรไทย ปี 2551. หน้า 44-50 
  
  

4. สหกรณ์กับการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและเอื้ออาทรต่อชุมชน 
 ภายใต้วิถีการด าเนินงานของสหกรณ์ ในฐานะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีบทบาทคู่ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม สหกรณ์โดยส่วนใหญ่จะมีการจัดสรรก าไรสุทธิ นอกเหนือจากเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 
การจัดสรรเป็นเงินส ารองเพ่ือพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แล้วยังได้มีการจัดสรรเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและการ
เอ้ืออาทรต่อชุมชนด้วย 
 สวัสดิการที่สหกรณ์จัดสรรแก่สมาชิก ได้แก่ ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล ค่าท า
ศพ คนชรา ส่วนสวัสดิการแก่ชุมชนนั้น สหกรณ์มักจะจัดสรรไว้ในรูปของกองทุนสาธารณประโยชน์ โดยมี
ระเบียบรองรับและก ากับดูแลโดยคณะกรรมการด าเนินงาน การด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวย่อมชี้ให้เห็น
ถึงบทบาทการด าเนินงานในฐานะการเป็นองค์กรทางสังคมของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี 
 หมายเหตุ : อาจหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้เห็นพลังของสหกรณ์ในการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกและการเอื้ออาทรต่อชุมชน 
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 2.1.3 ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์และการสนับสนุนจากภาควิชาการ 
 

 1. ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้นโยบาย คพช. 
 นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสหกรณ์ใน
ลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ได้ริเริ่มขึ้น ภายใต้
การด าเนินงานของภาควิชาการและการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งผลงานวิจัยและ
ชุดความรู้ดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการยกร่างเป็นแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 และ 2 ภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ซึ่งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการวิจัยที่
มุ่งเน้นไปในทิศทางของการน าคุณค่าสหกรณ์ และแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็น “ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ์ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 
ดังกรอบท่ี 4 
 

กรอบท่ี 4 :  ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์1 
 

 นโยบายทิศทางการพัฒนาสหกรณ์เป็นไปตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-
2554) ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ซึ่งเป็นช่วงเวลา
เดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือการบรรลุปณิธาน
ร่วมซึ่งก าหนดไว้ในรูปวิสัยทัศน์ ดังนี้คือ “มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพ่ือการน าพาสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข” โดยมียุทธศาสตร์ 5 ประการ ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างสุขภาวะที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาการสหกรณ์ด้วยการเสริมพลัง (Empowerment) แก่คนที่เกี่ยวข้องและการยกระดับขีด
ความสามารถ (Competencies) ของสหกรณ์เพ่ือสร้างพลัง (Synergy) จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในเชิงระบบสหกรณ์ (Co-operative System) ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัด/จุดอ่อนของขบวนการ
สหกรณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วย/องค์กรที่มีแตกต่างหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสหกรณ์ที่มีเปูาหมายร่วมในทิศทางเดียวกัน ด้วยยุทธศาสตร์ที่น าบรรยากาศของความ
ไว้วางใจกัน (Trust) การพ่ึงพาและร่วมมือกัน (Self-help and mutual help) และการโน้มน้าว ให้ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องได้ ตระหนักเห็นคุณค่าสหกรณ์ (Co-operative Values) จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
ไปในทิศทางท่ีคาดหวัง 
 
 

 2. ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ในระดับสากล 
 สืบเนื่องจากวิกฤตการเงินโลกที่ผ่านมา แต่กลับมีข้อมูลที่เป็นข่าวดีของสหกรณ์ 
ตามที่ผู้อ านวยการสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) นายเอียน แมคโดนัลด์ ได้น าเสนอในที่ประชุม
วันสหกรณ์สากล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมใบหยก กรุงเทพฯ ว่า “สหกรณ์ทั้งหลายต่างก็มี
สถานะการเงินที่ดีกว่าและอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจชุมชน และยังมี
หลักฐานที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการเจริญเติบโตของสหกรณ์อีกมากมาย ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสอย่างแท้จริง” 
 ในการขับเคลื่อนที่จะแสดงให้เห็นว่ายังมีรูปแบบธุรกิจทางเลือก ซึ่งเน้นไปที่ประชาชน
และการยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจที่มีพ้ืนฐานอยู่บนคุณค่าและหลักการสหกรณ์ แทนที่จะเน้นไปที่ก าไรเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นจึงจะได้มีการน าเสนอข้อแนะน าจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ ในที่ประชุมสมัชชา
                                                           
1 อ่านรายละเอียดเพิ่มใน คพช. แผนปฏิบัติการภายใต้แผนการพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 , 2550 
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ใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ 62/128 เพ่ือร้องขอให้ส่งเสริมการท างานของสหกรณ์ด้านการพัฒนาและการ
หารือกันในประเทศสมาชิก และความเป็นไปได้ของการประกาศปีสากลอย่างเป็นทางการ (กรอบที่ 5) 
 

 
กรอบท่ี 5 :  ข้อแนะน าจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์ของสหประชาชาติเพื่อการวางแผน 

(International Year of Co-operatives) มีดังนี้ 
 

1. ให้สิทธิพิเศษแก่สหกรณ์หากมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการให้เงินทุนเพ่ือลดผลจากผลจากภาวะ
เศรษฐกิจ 

2. ช่วยเหลือภาคส่วนสหกรณ์ในการท าให้แน่ใจว่าความเข้าใจต่อรูปแบบสหกรณ์นั้นเป็นไป อย่างถูกต้อง 
โดยการให้การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในทุกๆด้านของธุรกิจสหกรณ์ผ่านคณะกรรมการวิจัยที่รัฐให้ทุน 
4. บัญญัติกฎหมายที่อนุญาตให้สหกรณ์ขยายธุรกิจของสหกรณ์ในด้านการประกันภัย เพ่ือให้จัดการ

คุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิก 
5. พิจารณาไตร่ตรองถึงคุณค่าของการสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และตัวแบบสหกรณ์ที่จัดระบบใหม่ใน

ระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 

ที่มา :  ถอดความจาก การน าเสนอเรื่อง สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก-โอกาสของสหกรณ์ โดย Mr.เอียน              
            แมคโดนัลด์, ผู้อ านวยการสัมพันธภาพสหกรณ์สากล, วันท่ี 2 กรกฎาคม 2552, กรุงเทพมหานคร 
 
 

 3. การสนับสนุนจากภาควิชาการ ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 ระบบการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม2  ซึ่งได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2545 และได้น าชุดความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 และ 2 นั้น ประกอบด้วย กลุ่มโครงการวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่  กลุ่มโครงการวิจัยเชื่อมโยงโซ่อุปทาน และกลุ่มโครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาการสหกรณ์ ซึ่งมีนักวิจัยภายใต้เครือข่ายนักวิจัยของชุดโครงการฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปี 2546-2552 กว่า 300 คน และมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ฯลฯ 

 การด าเนินการชุดโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนจากภาค
วิชาการ ในลักษณะของการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research and Development) โดยคาดหวังจะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการด าเนินการสหกรณ์ไปในมิติของการน าคุณค่าในเชิงสังคม และการยกระดับการท างาน
ของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และการเชื่อมโยงโซ่อุปทานให้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในแง่มุมของ
การท าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีบริบทการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนกับภาคีพันธมิตร ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศและต่างประเทศ อย่างเหมาะสม ให้เป็น

                                                           
2
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ , 2552 รายงานวิจัยชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ

การค้าที่เป็นธรรม” 
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ประโยชน์แก่สมาชิก ชุมชนและสังคมตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ ในฐานะการเป็นองค์กรพ่ึงพาตนเอง (Self 
Help Organization: SHOs) โดยกลไกและกระบวนการวิจัยจะเป็นเสมือนพ้ืนที่จ าลองในการท าวิจัยควบคู่
กับการบริหารจัดการสหกรณ์และเครือข่ายฯไปพร้อมๆกัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นอกจากจะได้เป็นชุดความรู้ที่
จะน าไปใช้เป็นเชิงนโยบายส าหรับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ผลที่เกิดจากท างานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ยัง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการวิจัยไปด้วยในตัว ทั้งแง่มุมของการเปลี่ยนแปลง ระบบคิดของผู้น า
และฝุายจัดการ ระบบการท างานและพลังความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือ 
 

 2.1.4 บทสังเคราะห์การปัญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ์ (การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ) 
 

 ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ภายใต้นโยบายของ 
คพช. ได้มีการสนับสนุนจากภาควิชาการ น าโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ชุมนุมระดับชาติ สหกรณ์ใน
ขบวนการและกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนได้ด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหา
ความยากจนบนวิถีสหกรณ์ด้วยการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคุณค่า3  ภายใต้บริบทงานวิจัยชุดโครงการ “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการระหว่างปี พ.ศ.2548-
2549 ในพ้ืนที่ 36 จังหวัด โดยทีมนักวิจัย อย่างเป็นทางการ 300 คน มีกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เข้าร่วม
โครงการ 872 องค์กร ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในกรณีของจังหวัดพังงา ปัตตานี ภูเก็ตและอุดรธานี ใน
แนวของการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และขยายโอกาสแก่สมาชิกของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ได้อย่างมี
นัยส าคัญ และเป็นวิธีการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นกระบวนการและเป็นกระบวนการที่เข้าถึงสาเหตุ
ของปัญหาความยากจน โดยพิจารณาปัญหาความยากจนของคนในสังคมมีอยู่ 3 ประการ คือ จนเศรษฐกิจ 
จนความคิด และจนเพื่อนฝูง 
 ความยากจนทั้ง 3 ประการนี้ มีสาเหตุส าคัญมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และนโยบายรัฐ
ที่ละเลยระบบคุณค่าที่มีอยู่ดั้งเดิม ได้แก่ ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม วิถีชุมชน และระบบคุณธรรม ไปให้
ความส าคัญพฤติกรรมบริโภคนิยม การแข่งขัน ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และระบบอุปถัมภ์ ท าให้ระบบติด
และคุณค่าของคนในสังคมถูกหล่อหลอมไปในทางแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การบริโภคฟุุมเฟือย และการพ่ึงพา 
ภายนอก และการขาดจริยธรรม ท าให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาส หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมทันสมัยได้ เกิดความยากจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความคิด และเพ่ือนฝูง 
 การด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า เปรียบเสมือนการจู่โจมเข้าถึงปัญหา และใช้
กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 การแก้ปัญหา “จนเศรษฐกิจ” นั้น เครือข่ายคุณค่าจะใช้พลังการร่วมมือในการน า
ศักยภาพและความสามารถหลักทางธุรกิจของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็นภาคีเครือข่ายในการวางแผนด้าน
ธุรกิจเพ่ือการลดต้นทุน การขยายตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้อันจะน าประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกที่เป็นปัจเจก
บุคคลของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ตามวิถีสหกรณ์ในที่สุด การแก้ปัญหา “จนความคิด” นั้น เครือข่ายคุณค่า
จะเป็นสังคมเรียนรู้ (Learning) 
 
 
 
                                                           
3
 อ่านเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย์  ภัทราวาท และคณะ. 2549. “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” 
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2.2 แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2550-2554) 
 

 แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการสร้างระบบ
สหกรณ์ที่มีคุณค่าโดยการพัฒนาคน สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ (องค์กร) และการเชื่อมโยงเครือข่ายให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ โดยยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์และแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพ่ือน าพา
สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 

 2.2.1 แนวคิดหลัก 
 

 ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 ที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาของประเทศ ไปในทิศทางการพ่ึงพาตนเอง  ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” นั้น  นับว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาการสหกรณ์ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่ขบวนการสหกรณ์จะแสดงให้เห็นขีดความสามารถและพลังของระบบสหกรณ์ ในการเชื่อมโยง
การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งในมิติตัวคน สหกรณ์ ขบวนการและเครือข่ายให้เป็นระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาให้สหกรณ์เป็นไปในลักษณะของการพัฒนาเชิงบูรณาการที่
จะก่อให้เกิดผลส าเร็จด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความสนใจแก่
คนในชาติ ที่จะมีส่วนร่วมในสหกรณ์ให้มากขึ้น 
 

 2.2.2 ทิศทางการพัฒนา 
 

 กรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
เริ่มต้นจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาน าไปสู่การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการบรรลุวิสัยทัศน์ดังแผนภาพข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 
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2.2.3 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

  วิสัยทัศน์การสหกรณ์ไทย 
“มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการน าพาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

 

   พันธกิจ 
เพ่ือให้การพัฒนาการสหกรณ์ในระยะของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 บรรลุ

วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพ่ือการน าพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” จึงได้ก าหนดพันธกิจไว ้
ดังนี้ 
 1) สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นเรื่องคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คนในชาติ 
 2) พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ให้มีความในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณต์ามทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 

3) พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการด าเนินธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอก
ขบวนการสหกรณ์ เพ่ือน าประโยชน์คืนกลับสู่สมาชิก ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืน 

4) พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงินในทิศทางที่เก้ือหนุนการด าเนินงานบนหลักการ
พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกันของสหกรณ์ เพ่ือความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
 

2.2.4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ และการบรรลุวิสัยทัศน์

ภายในกรอบเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์และตัวชี้วัดไว้ดังนี้  
1. เป้าประสงค์ 

 1) เพ่ือให้คนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิดจิตส านึกความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเข้ามามีส่วน
ร่วมในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน 
 2) เพ่ือสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ในการขับเคลื่อนสหกรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพ่ึงพาตนเองของสหกรณ์ 
 3) เพ่ือพัฒนาให้สหกรณ์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความ
มั่นคงและเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พ่ึงของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน  และยกระดับความสามารถของสหกรณ์ 
ส าหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ 
 4) เพ่ือสร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเที่ยงธรรม ขยายโอกาสการท าธุรกิจ
สหกรณ์จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ พัฒนารูปแบบการผลิตและการค้าภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน) เพ่ือให้มีมูลค่าสูงขึ้น และก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การท าธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง 
 5) เพ่ือปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่เกื้อหนุน             
การพ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์  ให้มีระบบการเงินที่เอ้ือต่อการออม การสะสมทุน 
รวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 
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2. ตัวช้ีวัด 
1) สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ศรัทธา และเชื่อมั่นที่จะน าเอาคุณค่า

สหกรณ์และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
สมาชิกสหกรณ์เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  เมื่อสิ้นปี 2554 

2) ผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ให้
มีจิตส านึกความร่วมมือและกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางการเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อสิ้นปี 2554 

3) สหกรณ์ทุกสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่ก าหนดภายใน 
2554  ลดจ านวนสหกรณ์ที่ขาดทุนให้หมดไปในปี 2554 สหกรณ์ที่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
เพ่ิมขึ้นในสัดส่วน   ร้อยละ 20 ต่อปี สหกรณ์มีการจัดให้มีสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก
ครบทุกสหกรณ์ในปี 2554  

4) สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือร่วมมือกันในการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์ โดยปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรเพ่ิมสูงขึ้นใน
อัตราร้อยละ 20 ต่อปี มีการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และมูลค่าการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เม่ือเทียบกับปริมาณผลผลิตของทั้งประเทศ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  

5) สหกรณ์มีการเพ่ิมทุนด าเนินงานจากแหล่งเงินทุนภายในในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี 
มีกองทุนประกันเงินฝากของสหกรณ์ในระดับชาติ มีตราสารการเงินเพ่ือการระดมเงินทุนภายในระบบ
สหกรณ์ มีระบบเตือนภัยด้านการเงิน มีการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ในทิศทางที่ก่อให้เกิดสภาพ
คล่อง ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพ 
 

2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์   

 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ประการ ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณค่าสหกรณ์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ : 
 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยวางกรอบแนวทางการพัฒนาภายใต้องค์กรพันธมิตร สืบค้นและพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าสหกรณ ์วิจัยเพื่อสร้างชุดความรู้กระบวนการสร้างคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาทีมงานการสร้างคุณค่าสหกรณ์เพ่ือขยายผลการด าเนินการ 
 1.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ชุดคุณค่าสหกรณ์” เพ่ือการเผยแพร่ สร้างองค์กรพันธมิตรเพ่ือการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นกระบวนการ จัดงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่าง
ต่อเนื่อง และจัดรายการสหกรณ์สู่ประชาชนผ่านเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คุณค่าสหกรณ์
ให้แก่สหกรณ์ภาคประชาชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 1.3 สร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงอย่างเป็น
กระบวนการ โดยรณรงค์ให้ประชาชนในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดตั้งสหกรณ์ รณรงค์ให้ประชาชนเป็น
สมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ รณรงค์การท าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  รณรงค์ให้มีการจัดค่ายเยาวชน
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สหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์แก่เยาวชนผ่านเครือข่ายสถานศึกษา รณรงค์ให้
สหกรณ์มีแผนงานจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ชุมนุมสหกรณ์ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงแรงงาน 
  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
  สหกรณ ์ 
 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและ
ความพร้อมที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การ
พึ่งพาตนเอง 
 แผนงานที่ : 
 2.1 จัดการองค์ความรู้เพื่อการน าไปใช้ในการพัฒนาผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า  โดย
สนับสนุนการสร้างตัวแบบผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า และสนับสนุนการสร้างตัวแบบกระบวนการสร้างผู้น า
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า 
 2.2 ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ
สร้างผู้น าสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์และแผนแม่บทพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีสหกรณ์ 
โดยสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกันภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์  และ
ก าหนดภารกิจทิศทางการด าเนินงานพัฒนาสหกรณ์สู่การพ่ึงตนเอง 
 2.3 จัดระบบและกลไกการพัฒนาผู้น าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยวางกรอบการ
พัฒนาผู้น าสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการภายใต้องค์กรพันธมิตร พัฒนาหลักสูตรเป็นระบบส าหรับผู้น า
สหกรณ์ภายใต้ตัวแบบผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า พัฒนาทีมงานและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างตัวแบบ
การสร้างผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประกาศเกียรติคุณผู้น าสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีเป็นประจ าทุกปี และ
ส่งเสริมให้มีการจัดท าบันทึกประวัติความรู้ของผู้น าสหกรณ์อย่างครบถ้วน 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  ชุมนุมสหกรณ์ 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และสถาบันวิชาการอ่ืน ๆ 
 
 3. ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์การที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมมาภิบาล 
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 แผนงานที่ : 
 3.1 ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)  และชุมนุมสหกรณ์ให้เป็น
องค์การน าในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ผู้น าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์เรื่องทิศทางการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ และส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
 3.2 ก าหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ที่เอ้ือต่อการ
เป็นองค์การพ่ึงพาตนเองและปรับปรุงมาตรการและกลไกการจัดตั้งสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพ่ึงพาตนเอง 
 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าสหกรณ์
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์  ส่งเสริมการจัดท าแผนกลยุทธ์
สหกรณ์และการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ และส่งเสริมการ
เพ่ิมผลิตภาพในการประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ 
 3.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มตามเกณฑ์คุณภาพ และวาง
กรอบการมีธรรมาภิบาลในตัวแบบสหกรณ์ โดยจัดอบรมเพ่ือปรับกระบวนทัศน์ผู้น า/ฝุายจัดการสหกรณ์
เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการบริหาร
จัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพและวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในสหกรณ์น าร่อง และประกาศเกียรติ
คุณสหกรณ์คุณภาพแห่งปี (Co-op. Quality Award) 
 3.5 พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดี โดยการคัดเลือกจากชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ และกลุ่มเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกขนาดเพ่ือขยายผลการพัฒนา 
 3.6 ส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยจัด
ชั้นคุณภาพสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ ส่งเสริมการจัดท าบัญชีให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน การ
จัดการความรู้เรื่องการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงในสหกรณ์ และส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบ
การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบกิจการที่ดี 
 3.7 แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ งนายทะเบียนสหกรณ์และประกาศ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ์  โดย
การจัดการความรู้ที่เก่ียวกับกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขกฎหมายสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ตามยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และรณรงค์ให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์อย่างเหมาะสม 
 3.8 ระบบสนับสนุนขององค์การที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบเตือนภัยสหกรณ์ที่
เหมาะสม จัดให้มีคู่มือ/แผนที่ทางเดินของงานสู่ความส าเร็จส าหรับสหกรณ์ ให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของสหกรณ์ และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
  ชุมนุมสหกรณ์ 
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  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และสถาบันวิชาการอ่ืน ๆ  
  สมาคมนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม 
 

แผนงานที่ : 
 4.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าแก่สหกรณ์ โดยการจัดการความรู้การ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าแก่สหกรณ์ 
 4.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) และการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายใต้ห่วง
โซ่อุปทาน(Supply chain) โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
ปาล์มน้ ามัน โคนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และอ่ืน ๆ 
 4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่นิยม โดย
จัดท าฐานข้อมูลสินค้ามาตรฐานสหกรณ์เพ่ือการเผยแพร่ และส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจเพ่ือสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ 
 4.4 ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของสหกรณ์  โดยสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ต่อสหกรณ์ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ เปิดตลาดใหม่ภายในประเทศ 
และเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
 4.5 จัดระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ธุรกิจสหกรณ์จ าแนกตามประเภทสินค้า บ่มเพาะธุรกิจสหกรณ์ส าหรับสินค้าส าคัญของสหกรณ์ในลักษณะ
โครงการ ความร่วมมือของสถาบันที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ส่งเสริมการพัฒนาการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า 
(Logistics) ของสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการเพ่ือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ และประกาศ
เกียรติคุณกลุ่มและเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์แห่งปี 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ชุมนุมสหกรณ์ 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กระทรวงพาณิชย์ 
  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และสถาบันวิชาการอ่ืน ๆ 
  สมาคมนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
 

แผนงานที่ : 
 5.1 รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์
เพิ่มขึ้น โดยรณรงค์ให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น รณรงค์เพ่ือ
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สร้างความเข้าใจเรื่องการเพ่ิมหุ้นของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการสะสมทุน 
 5.2 ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์สหกรณ์ให้สมาชิกออมเงิน โดย
รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์จัดท าบัญชีครัวเรือน-บัญชีรับจ่าย ส่งเสริมการใช้บัญชีรับจ่ายของสมาชิกสหกรณ์
ประกอบการให้สินเชื่อและรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์มีการออมอย่างต่อเนื่อง 
 5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย โดยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ (National Pool) และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศในระดับชาติ 
(National Pool) 
 5.4 พัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนภายใน
ระบบสหกรณ์ โดยจัดให้มีกองทุนร่วมลงทุน และพัฒนาการใช้ตราสารหนี้ 
 5.5 พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยจัดให้มีกองทุน
ประกันเงินฝากของสหกรณ์ในระดับชาติ (National Pool) รณรงค์การสะสมทุนเพ่ือความมั่นคงและความมี
เสถียรภาพในสหกรณ์อย่างทั่วถึง จัดให้มีตลาดสภาพคล่องของสหกรณ์ (Private Repo) พัฒนาระบบเตือน
ภัยด้านการเงินสหกรณ์ และพัฒนากลไกที่ปรึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์ 
 5.6 ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ
สหกรณ์ภาคประชาชน โดยการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์สร้าง
แรงจูงใจให้กลุ่มเปูาหมายเข้าเชื่อมโยงธุรกิจการเงิน 
  5.7 เชื่อมโยงระบบสนับสนุนด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยขอ
ความสนับสนุนจากธ.ก.ส. กพส. ชุมนุมสหกรณ์ พิจารณาให้สินเชื่อ โดยยึดแผนพัฒนาการสหกรณ์เป็นหลัก 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  กระทรวงการคลัง  
  กระทรวงแรงงาน 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  ชุมนุมสหกรณ์ 
  สมาคมนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
  สถาบันวิชาการต่าง ๆ 
 
2.3 ตัวแบบสหกรณ์ที่น่าสนใจ 
 

      2.3.1 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
 

 รูปแบบ :เครือข่ายความร่วมมือ
ของกลุ่มองค์กร/ชุมชนที่ด าเนินการบนหลักวิธีการ
สหกรณ์ภายใต้กระบวนการงานวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ที่สนับสนุนโดยส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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 วัตถุประสงค์ : การใช้กลไกตลาดในการพัฒนาความร่วมมือของชุมชนเพ่ือน าไปสู่สังคม
เรียนรู้ร่วมกันในกระแสเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่ม/องค์กร/เกษตรกร/ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
บริการการให้บริการ : การให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านการปลูกพืช เกษตร

อินทรีย์ การจัดตลาดนัดเพ่ือยกระดับความรู้ของผู้ผลิต-ผู้บริโภคเรื่องอาหารปลอดภัย การพัฒนาตัวแบบ
ธุรกิจเชิงคุณค่าที่ภาคีพันธมิตรในชุมชนร่วมมือกันเพ่ือบรรลุเปูาหมายร่วมกัน 

ปณิธานร่วม : ภาคีทุกคนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์โดยมีสวนสามพรานเป็น
เสาหลักในการให้ความรู้และปัญญาไปสู่ความกินดีอยู่ดี มีความสุขถ้วนหน้า 

อุดมการณ์ร่วม 
1.เชื่อมันในเกษตรอินทรีย์ 2.ห่วงใยผู้บริโภค 
3.เห็นชอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.เชื่อมั่นในการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

 

2.3.2 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 
 

          รูปแบบ : จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภท
บริการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของสมาชิกและสังคมของบรรดาสมาชิก 
โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักสหกรณ์ 
           กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา/สมาชิกบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนทั่วไป 

บริการ/การให้บริการ : 
1. การให้บริการหอพักนักศึกษาในก ากับทุกวิทยาเขตและเขตการศึกษา รวม 7 

โครงการ 
2. สถานีบริการน้ ามันสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 
3. บริการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บริการจ าหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา 
4. บริการรับส่ง สนามบิน และรถเช่าเหมาคัน 

  5. บริการรับจัดดอกไม้ 
6. บริการรับสั่งท าฝูายไวนิล 

  

 2.3.3 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
 

  
 รูปแบบ : จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ร้านค้าตามพระราช- 
บัญญัติสหกรณ์ 
 วัตถุประสงค์ : จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตามความ
ต้องการสมาชิก 
 กลุ่มเป้าหมาย: แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
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บริการ/การให้บริการ : จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้า
แบบฟอร์มเครื่องแต่งกายภายใต้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ : สินค้าหลากหลาย โยงใยแหล่งผลิต มุ่งสร้างพันธมิตร เพื่อสมาชิกและ
ประชาคม มก. 

 

2.3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
 

รปูแบบ : จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก ส่งเสริมการช่วยตัวเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก 

กลุ่มเป้าหมาย: นิสิต บุคลากร อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บริการ/การให้บริการ : บริการฝาก-ถอน
เงิน  บริการด้านสินเชื่อ 

วิสัยทศัน์ : เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน าล้ าเลิศสวัสดิการ ด าเนินงานโปร่งใส คูใจ
ประชาคม มก.  

พันธกิจ : สงเสริมการออม พรอมใหสินเชื่อ สวนเหลือลงทุน เจือจุนสวัสดิการ บริการด้วย
น้ าใจ กาวไกลเทคโนโลยีความรูมีโดยทัว่ถึง พึงเอ้ืออาทรสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิตดวยหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 

2.3.5 โครงการร้าน Farmer shop  
 

 รูปแบบ : ตัวแบบธุรกิจทางเลือกที่น าเอาแนวคิด
การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการมาใช้ในการ
สร้างทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 วัตถุประสงค์ :  เป็นรูปแบบของร้านค้าปลีก ที่
เป็นศูนย์รวมและจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ
ที่ผ่านกระบวนการคัดสรร พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และการสร้างสรรค์ ระบบการบริหารจัดการร้านสรรพา
หารขนาดเล็กที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะมาเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน โดยคาดหวังว่าระบบร้านค้าปลีกเชิงสร้างสรรค์ของ Farmer Shop จะช่วยลดดีกรี ความเสียเปรียบ
ดุลการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปจากต่างประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้คนไทยที่รักประเทศไทย มาช่วยกัน
อุดหนุนสินค้าไทยที่มีคุณภาพพร้อมกับการยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งในที่สุดเกษตรกรไทยคงจะมี
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP SMEs  ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
 บริการ/การให้บริการ : เป็นตัวแบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ในทิศทางของการบูรณาการ
โซ่อุปทานเพ่ือน าสินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ ที่มี คุณสมบัติตามเงื่อนไขและสนใจ
เข้าร่วมโครงการ เป็นการต่อยอดการน าทุนความรู้ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรใต้ชุดโครงการวิจัยและ 
ขยายผลไปในทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ตามกรอบทิศทางเชิงนโยบายในการพัฒนา
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เศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ และได้ช่องทางการตลาดใหม่ส าหรับสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรและ
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะช่วยลดปัญหา/ข้อจ ากัดในการเข้าถึงตลาดผลลัพธ์ในรูปของ "ระบบธุรกิจร้านค้า
ปลีก" สามารถขยายผลไปใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนสหกรณ์ และผู้สนใจ เพ่ือ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจนในอนาคต ภายใต้กระบวนการการ
ท างานในทิศทางของการจัดการโซ่อุปทานไปสู่โซ่คุณค่านั้นเป็นการเปิดเวทีให้นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/
สถาบันเกษตรกร ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม มาร่วมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจ
ใหม่ในสังคมการสร้างดุลยภาพแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยลดการพ่ึงพาการส่งออก และการน าเข้า 
การสานต่อนโยบายการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรไทยภายใต้ยุคการค้าเสรี 
 สโลแกน : ไม่ได้หวังก าไร แค่อยากให้เป็นลูกค้าประจ า 

 

2.3.6 สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จ ากัด 
รูปแบบ : จดทะเบียนเป็นสหกรณ์บริการตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์
วัตถุประสงค์ :    

1.ประกอบธุรกิจธุรกิจบริการและการผลิตที่ระบุไว้ตามรูปแบบสหกรณ์ 
2.จัดหาวัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งสิ่งของอย่างอ่ืนที่สมาชิกมีความต้องการมา

จ าหน่ายแก่สมาชิก 
3.รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิกเพ่ือจัดการขายหรือเพ่ือขาย 
4.ส่งเสริมการช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
5.รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 
6.จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
7.ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
8.ให้สหกรณ์อ่ืนกู้เงิน 
9.ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตามสมควร 
10.กระท าการต่างๆตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ทีโอท ีจ ากัด มหาชน 
บริการ/การให้บริการ : จัดหาแรงงานสนับสนุนบริษัท ทีโอท ีจ ากัด มหาชน 

 

2.3.7 Alfalfa Cooperative ประเทศออสเตรเลีย  

  รูปแบบ : ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ทางเลือกที่น าเอา
แนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกมาใช้ในการสร้างทางเลือกแก่ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 
 วัตถุประสงค์ :   เป็นแหล่งการค้าปลีกแหล่งให้ข้อมูล
ของสินค้า โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการควบคุมแหล่งที่มา
ของแหล่งจ าหน่าย/แหล่งผลิต โดยใช้จริยธรรมทางธุรกิจที่ไม่
แสวงหาผลก าไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียทรัพยากร

และสนับสนุนให้น ามาใช้ใหม่และรีไซเคิล  



 

21 

 ทั้งยังให้การสนับสนุนสหกรณ์อ่ืนที่มีวัตถุที่มีลักษณะที่คล้ายหรือเก่ียวข้องกับวัตถุ
ของสหกรณ์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนจิตวิญญาณของชุมชนและส่งเสริมการสร้างที่อยู่อาศัยอย่าง
ยั่งยืน 
 กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกและชุมชน 
 บริการ/การให้บริการ : จัดหาสินค้าอาหารโดย เฉพาะผักและผลไม้อินทรีย์จาก
เกษตรกรท้องถิ่นโดยตรง ตามหลักจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 
2.4 ข้อสรุปส าหรับประเภทสหกรณ์ที่เหมาะสม 
 

 ภายหลังที่ได้จัดเวทีสนทนากลุ่มเปูาหมายร่วมกับกลุ่มผู้จัดตั้งสหกรณ์ และประชาคม ส.ส.ท. 
ที่ให้ความสนใจในการจัดตั้งและด าเนินสหกรณ์ โดยทีมวิจัยได้น าเสนอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบ
และแนวปฏิบัติที่น่าสนใจส าหรับสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังที่กล่าวในหัวข้อ 2.2 กอรป
กับผลการประชุมระดมความคิดในหลายเวทีได้น ามาสู่ข้อสรุปที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบริบทของ
สหกรณ์ในการให้บริการ เพื่อสนองความต้องการแก่สมาชิกและประชาคม ส.ส.ท. และการสานต่อนโยบาย
ของ ส.ส.ท. ตามวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม” โดยการ
ขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ได้แก่ (รูปที่ 2.2  
 - การสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ประชาคม เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาและร่วมมือกันด้วยกลไกสหกรณ์ 
 -  การสร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่สมาชิก 
 -  การให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อการยกระดับฐานะความเป็นอยู่แก่สมาชิก 
 -  เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ 
 -  มีบริการที่หลากหลาย สนองความต้องการของสมาชิก 
 

 
 
รปูที่ 2.2 บริบทของสหกรณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างภารกิจของสหกรณ์เพ่ือให้บริการสมาชิก-ประชาคม และการ

สานต่อนโยบายเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ส.ส.ท. 
 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มผู้ก่อตั้งสหกรณ์ ส.ส.ท. จึงเห็นชอบที่จะประสานไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์พ้ืนที่ 2 เพ่ือขอทบทวนการจดทะเบียนสหกรณ์จากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ประเภท
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บริการ โดยมีหัวหน้าทีมวิจัยได้ช่วยประสานกับผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 2 เพ่ือชี้แจง
ความเหมาะสมและเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้ง 
 ภายใต้การด าเนินการของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ประกอบด้วย คุณธนา ทั่วประโคน                             
คุณเจตน์จ านงค์  ชัยนาม คุณศิริลักษณ์ อารีย์ชน คุณษุภชา โศภิษฐกมล คุณสมชาย แสงอุทัย                                
คุณนนทณัฐ ทีสี คุณณรงค์ศักดิ์ อ าไพวรรณ คุณวิษณุพงษ์ อัศวรักษ์  ซึ่งได้ร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดส าหรับข้อบังคับประเภทสหกรณ์บริการ และได้ส่งเอกสารขออนุมัติจัดตั้งไปยังกรมส่งเสริม
สหกรณ์อีกครั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 และในที่สุดก้ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากนายทะเบียน
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด” หมายเลขจดทะเบียน 
1020000325545 ที่ตั้ งส านักงานเลขที่  145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 (ดูรายละเอียดข้อบังคับสหกรณ์ ในภาคผนวกท่ี 1) 
 
2.5 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาคม ส.ส.ท. ต่อสหกรณ์ 
 

 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาคม ส.ส.ท. ต่อสหกรณ์ ในที่นี้                
มีเจตนารมย์ที่จะได้ข้อมูลของประชาคม ส.ส.ท. เพ่ือใช้ประเมินโอกาส-อุปสรรค ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด การด าเนินการของนักวิจัยได้ออกแบบการรวบรวมข้อมูลที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยภายหลังที่ปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้ริเริ่มจัดตั้งและด าเนินงานสหกรณ์                       
และผู้ประสานงานโครงการวิจัยของ ส.ส.ท. แล้วจึงเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลจากประชาคม ส.ส.ท. ทั้งหมด 
โดยใช้กลไกของผู้ประสานงานโครงการวิจัย ส.ส.ท. ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานย่อย ท าให้การด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ได้แบบสอบถามคืนมา 337 ราย                    
คิดเป็นร้อยละ 38.61 ของประชาคมกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 2.5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  มีสัดส่วนเพศชาย ร้อยละ 70 เพศหญิง ร้อยละ 30 มีสถานภาพการสมรส เป็นโสด 
และสมรสแล้ว คิดเป็นสัดส่วน 52 และ 41 ไม่ระบุสถานภาพ ร้อยละ 7 สัดส่วนของคนที่มีภูมิล าเนาใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ มีอายุการท างานที่ ส.ส.ท.  อยู่ระหว่าง 2-3 ปี 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีผู้ยังไม่มีรายได้ต้องอุปการะเลี้ยงดู ร้อยละ 44.5 โดยร้อยละ 31.2 มีผู้อยู่ในอุปการะ
เลี้ยงดู 1 คน อีกร้อยละ 13.3 , 3.3, 1.2 และ 0.5 มีผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 2, 3, 4 และ 5 คน ตามล าดับ 
 
 2.5.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
 

  1) รายได้เฉลี่ย 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 37.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 15,001-
25,000 บาท รองลงมา คือ ร้อยละ 26.7 , 19.0 , 4.7 , 4.5,4.2 และ 3.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,000-15,000 บาท , 25,001-40,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท, ไม่ระบุ, น้อยกว่า 10,000 บาท และ
40,001-50,000 บาท ตามล าดับ (รูปที่2.3) 
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รูปที่ 2.3 ระดับรายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

  2) ภาวะการครองชีพ 
   กลุ่มผู้มีรายไดน้้อยกว่ารายจ่ายและมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมา ร้อยละ 
27.3 มีรายได้มากกว่ารายจ่ายแต่ไม่มีเงินออม ที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินออม คิดเป็นร้อยละ 
22.3  กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายแตไ่ม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และไม่ระบุร้อยละ 0.5 (รูปที่ 2.4)  
 

 

 

 
รูปที่ 2.4 ภาวะการครองชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   
  3) เหตุปัจจัยของภาระหนี้สิน 
   กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.22 ชี้ว่าเป็นหนี้สินเพ่ือที่อยู่อาศัยและ
พาหนะ รองลงมาร้อยละ 33.14 มีภาระหนี้สินเพ่ือใช้อุปโภค/บริโภค ร้อยละ 18.34 น าไปช าระหนี้สินเดิม 
และอ่ืนๆ ร้อยละ 7.30 ตามล าดับ (รูปที่ 2.5) 
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รูปที่ 2.5 เหตุปัจจัยในการมีภาระหนี้สินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 2.5.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ (รูปที่ 2.6) 
 

  1) ความสนใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.5 ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีเพียงร้อย
ละ 4.2 ที่ตอบว่าไม่สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 

  2) ความต้องการใช้บริการสหกรณ์ 
   ค าตอบส่วนใหญ่ จ านวน 284 ราย สนใจที่จะออมทรัพย์กับสหกรณ์ รองลงมา 
จ านวน 264 ราย และ 228 ราย ต้องการให้สหกรณ์จัดสวัสดิการและให้บริการเงินกู้ จ านวน 19 ราย 
ต้องการให้มีบริการจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
 

  3) ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับสหกรณ์ 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 90 สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ รองลงมาร้อยละ 
3.6 ที่มีความสนใจเป็นกรรมการสหกรณ์ 
 

  4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ 
 

   4.1 ความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 71.5 เห็นด้วยอย่างยิ่งในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์จะส าเร็จต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยร้อยละ 26.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 1.0 ไม่
แน่ใจ และไม่เห็นด้วยร้อยละ 0.3 โดยไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 0.3 โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก 
   4.2 ความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 เห็นด้วยอย่างยิ่งจะสมัครสมาชิก
ทันทีหากมีการจัดตั้งสหกรณ์ โดยร้อยละ 35.4 เห็นด้วย ร้อยละ 9.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.7 ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง และร้อยละ 0.3 ไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
   4.3 ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อนเลย 
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    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 41.3 ไม่แน่ใจว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์มาก่อนเลย รองลงมาร้อยละ 27.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 14.1 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง อีกร้อยละ 3.3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 3.3 โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
   4.4 กรรมการด าเนินการสหกรณ ์
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 50.8 เห็นด้วย ว่ากรรมการด าเนินการ
สหกรณ์มีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดในสหกรณ์เพราะต้องท างานอย่างเสียสละ รองลงมาร้อยละ33.8 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง, ร้อยละ 10.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.3 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.9 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 
0.3ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี 
   4.5 ความต้องการใช้บริการด้านการออมเงิน 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 เห็นด้วยว่าบริการที่ตนเองต้องการ
มากทีสุ่ดจากสหกรณ์คือ การออมเงิน รองลงมาร้อยละ 34.8 เห็นด้วย, ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 2.6 
ไม่แสดงความคิดเห็น, ร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าระดับความ
คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ด ี
   4.6 ความเชื่อมั่นที่จะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเมื่อมี
สหกรณ์แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาคม ส.ส.ท. ได้ตามที่คาดหวัง รองลงมาร้อยละ 19.3 ไม่เห็นด้วย, 
ร้อยละ 12.5 เห็นด้วย ร้อยละ 6.2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.9 เห็นด้วยอย่างยิ่ง และอีกร้อยละ 2.3 ไม่
แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
   4.7 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 เห็นด้วยว่าตนเองเคยได้ยินข่าว
เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ของ ส.ส.ท. มาบ้าง รองลงมาร้อยละ 22.6 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 15.4 เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง  ร้อยละ 4.3 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และร้อยละ 1.0 ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่า
ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดี 
   4.8 ความเข้าใจเรื่องบริบทของสหกรณ์ในการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 49.2 เห็นด้วยอย่างยิ่งหากบอร์ด ส.ส.ท. 
ให้เงินสนับสนุนก้อนโต สหกรณ์ก็คงไปได้สวยและประชาคม ส .ส.ท. ก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน 
รองลงมาร้อยละ 34.1 เห็นด้วย, ร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 1.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 
1.0 ไม่เห็นด้วย โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
   4.9  ท่านสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสหกรณ์ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 ไม่แน่ใจว่าตนเองอยากเข้าไปมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ส.ส.ท. รองลงมาร้อยละ 18.7 เห็นด้วย, ร้อยละ 17.0 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 9.2 เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง, ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความ
คิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
   4.10 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในการก าหนดนโยบายสหกรณ์ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 43.0 เห็นด้วยหากสมาชิกสหกรณ์ไม่มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสหกรณ์ สมาชิกก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่อยากให้เป็น รองลงมา



 

26 

ร้อยละ 35.4 เห็นด้วยอย่างยิ่ง,ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 3.6 ไม่เห็นด้วย ,ร้อยละ 3.3 ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง และอีกร้อยละ 1.3 ไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ด ี  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2.6 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับสหกรณ์ 
 
 2.5.4 ความต้องการใช้บริการจากสหกรณ์ 
 

  ผลการส ารวจข้อมูลสมาชิก พบว่า บริการที่สมาชิกต้องการมากท่ีสุด คือ การออม คิด
เป็นร้อยละ 41 รองลงไปได้แก่ การกู้ยืมเงิน สวัสดิการ ร้านค้า-ร้านอาหาร และอ่ืนๆ ได้แก่ บริการผ่อนสินค้า 
ห้องสมุด ที่พัก รถบริการ ค าปรึกษาด้านการเงินและบริการปั๊มน้ ามันคิดเป็นร้อยละ 29, 19, 8, 3 (รูปที่ 2.7) 
 
 

 
 

รูปที่ 2.7 ความต้องการใช้บริการจากสหกรณ์ 
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 2.5.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ มีดังนี ้
 

  1) อยากให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับบริการเงินกู้บ้าง 
  2) บุคคลที่เข้ามาท างานต้องมีความเสียสละและซื่อสัตย์ 
  3) ควรจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือที่ประชาคม ส .ส.ท. จะได้มีเงินออมในยามเกษียณอายุงาน
และสามารถกู้เงินได้ในยามฉุกเฉินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า 
  4) การจัดตั้งสหกรณ์ต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
  5) อยากให้มีสหกรณ์ในหน่วยงาน 
  6) สหกรณ์มีสินค้าของสมาชิกไปจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมรายได้ มีสินค้าที่ระลึกของ ส .ส.ท. 
วางจ าหน่าย 
  7) อยากให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
  8) สมาชิกท่ีเกษียรแล้วยังเป็นสมาชิกได้ต่อ 
  9) จ าหน่ายสินค้าตามฤดูกาล เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
  10) สหกรณ์ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
 



บทที่ 3 

การจัดทําแผนกลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (ป พ.ศ. 2555-2559) 

 

3.1 ความเปนมา  

สหกรณบริการสื่อสาธารณะ  จํากัด ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณประเภท

บริการ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 ใชชื่อยอภาษาไทย สบ.สส. ชื่อภาษาอังกฤษ Public Broadcasting 

Service Cooperative Limited (PBS.COOP) มีวัตถุประสงคสําคัญ เพ่ือสงเสริมผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ    

อันจะนําไปสูการเปนองคกรเศรษฐกิจฐานสังคม จะชวยหลอหลอมจิตสํานึก ความรู  ทักษะ และ

ประสบการณในการรวมมือกันของประชาคม ส.ส.ท. ในการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเปนทรัพยากรท่ี

มีคุณคาในการสานตอนโยบาย การเปนสถาบันสื่อสาธารณะท่ีสรางสรรคภารกิจแกสังคมตามความคาดหวัง 

เพ่ือใหการดําเนินงานของ สบ.สส. ไดมีกรอบทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจไดอยางเปนรูปธรรม  

เปนไปตามบริบทขององคกรธุรกิจฐานสังคม ยึดม่ันบนหลักการสหกรณ เปนองคกรท่ีมีขีดความสามารถสูง  

สามารถชี้แจงและรับผิดชอบตอมวลสมาชิก และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาบริการแกสมาชิกและชุมชน ส.ส.ท. ใน

แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน แผนกลยุทธฉบับแรก (พ.ศ. 2555-2559) ในท่ีนี้จึงถูกจัดทําข้ึนภายใต

กระบวนการมีสวนรวมท่ีทีมวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ ในฐานะทีมท่ีปรึกษารวมกับคณะกรรมการ

ดําเนินการ สบ.สส.   
 

3.2 วัตถุประสงคของแผนกลยุทธ 

3.2.1 เพ่ือให สบ.สส.  มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนในชวงเวลา  ป 2555-2559  ดวยการ

สรางกระบวนการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ  อีกท้ังมีดัชนีชี้วัดในการประเมินความสําเร็จไดอยางสมํ่าเสมอ 

3.2.2 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการรายป เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงในการ

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสหกรณสูการบรรลุวิสัยทัศน ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

3.3 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ 

การจัดทําแผนกลยุทธ สบ.สส. ฉบับแรก (พ.ศ. 2555-2559) เปนไปตามความตองการของ

แกนนําผูกอต้ังสหกรณภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ท่ีใหการจัดตั้งและ

ดําเนินงานสหกรณในรูปแบบท่ีสามารถนํามาซ่ึงประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมบน

หลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายจึงไดมอบหมายให สถาบันวิชาการดาน-

สหกรณ ทําหนาท่ีในฐานะทีมท่ีปรึกษาดําเนินการโครงการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม  เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธสหกรณและขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนสหกรณ โดยกระบวนการ

จัดทําแผนกลยุทธ เปนไปตามข้ันตอนในรูปท่ี 3.1 



3.3.1 การจัดใหมีการสนทนากลุมเปาหมาย ระหวางผูท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น 4 ครั้ง ดําเนินการจัด

เวทีระดมความคิดในหมูผูสนใจเปนสมาชิกและแกนนําผูกอต้ังสหกรณ 2 เวที มีผูเขารวมเวทีท้ังสิ้น 84 คน  

ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 

3.3.2. การสํารวจขอมูลสมาชิกโดยใชแบบสอบถาม เพ่ือนํามาใชในการประเมินสถานการณ ท่ี

เปนโอกาส ขอจํากัด จุดแข็งและจุดออน และการจัดทําแผนกลยุทธ โดยการสํารวจขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม ไดดําเนินการในชวงเวลา เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ไดแบบสอบถามคืนมา 337 ชุด  

คิดเปนรอยละ 38.61 ของประชาคมกลุมเปาหมาย 

3.3.3 การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชน

สําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ ไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554)  

เอกสารรายงานสหกรณตางๆท่ีนาสนใจ เอกสารรายงานวิจัยจัดทําและเผยแพรโดยสถาบันวิชาการดาน

สหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ นอกจากนั้นจึงไดมีการจัดการศึกษาดูงานใน

สหกรณ ท่ีนาสนใจ 2 ครั้ง ไดแก การศึกษาดูงานกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และโครงการราน Farmer 

Shop ท่ีไรสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาดูงานราน Farmer Shop ท่ีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

3.3.4 การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน เพ่ือนํามาซ่ึงประเด็นเชิงกลยุทธ 

สําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ สบ.สส. ในชวงเวลาป 2555-2559 โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหท่ีเรียกวา  

TOWS Matrix Analysis 

3.3.5 การยกรางแผนกลยุทธ โดยไดจัดทําในรูปของ แผนท่ีกลยุทธ (Strategy Map) เพ่ือให

เห็นความเชื่อมโยงของกลยุทธตางๆ ในมิติของ Balance Scorecard เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน   

3.3.6 การนําเสนอแผนท่ีกลยุทธผานการระดมความคิดเห็นของผู มีสวนเก่ียวของและ

คณะกรรมการดําเนินงานเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2555 

3.3.7 การจัดเวลาทําเวทีนําเสนอแผนกลยุทธแกคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นเก่ียวกับแผนกลยุทธและนโยบาย ในการสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณ โดยไดจัดเวทีนําเสนอ เม่ือ

วันท่ี 2 กุมภาพันธ  2555 
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เริ�มต้น

การสนทนากลุ่มเป�าหมาย

/ผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง

การสํารวจข้อมูลสมาชิก

โดยใช้แบบสอบถาม

การสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

การวิเคราะห์โอกาส/

อุปสรรค/จุดแข็ง/จุดอ่อน

TOWS Analysis

การยกร่างแผนกลยุทธ์

การจัดเวทีระดมความคิด

ผู้เกี�ยวข้อง (วงใน)

การจัดเวที

นําเสนอแผนกลยุทธ์

การทํารายงาน-

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ข้อมูล/ความคิดเห็น

ความรู้-ทักษะเกี�ยวกับสหกรณ์

ข้อมูลข่าวสาร

องค์ความรู้ที�เกี�ยวข้อง

แผนที�กลยุทธ์

ร่างแผนกลยุทธ์

ข้อคิด/ความเห็น

เริ�มต้น

 
รูปท่ี  3.1 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธภายใตการมีสวนรวมของประชาคม 

3.4 การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน 
 

การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดออนของ สบ.สส. เปนไปตามกระบวนการ

วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ปจจัยสภาพแวดลอม

ดําเนินการ และปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป   
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ป�จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก

ป�จจัยสภาพแวดล้อมดําเนินการ

ป�จจัยสภาพแวดล้อมภายใน

• บุคลากร

• โครงสร้างองค์กร

• สํานักงาน

• แผนการดําเนินงาน

• ระบบงาน

• เงินทุน

• บริการ

สังคม-วัฒนธรรม

องค์ความรู/้นวัตกรรม/

เทคโนโลยี
กฎหมาย/นโยบายรัฐ

เศรษฐกิจ

ส.ส.ท.

ประชาคม

ส.ส.ท.

กสส. เครือข่าย/
ขบวนการสหกรณ์

สว.สก.และ
    สถาบัน
     การศึกษาอื�น

กตส.

 
 

รูปท่ี 3.2 ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ สบ.สส. 

 

3.4.1 ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน จะชี้ใหเห็น

ประเด็นท่ีเปนจุดออนและจุดแข็งของสหกรณ ซ่ึงมีประเด็นท่ีนํามาพิจารณา ดังนี้ 

1) บุคลากร ท่ีเก่ียวของไดแก สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ซ่ึง 

บุคลากรท้ัง 3 ฝาย มีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณเทาๆกัน สมาชิกเปนฝายควบคุม คณะกรรมการ

ดําเนินการเปนฝายอํานวยการ และฝายจัดการทําหนาท่ีบริหารจัดการสหกรณตามขอบังคับและระเบียบให

เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมใหญสมาชิกและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการดําเนินการ ในระยะ

แรกเริ่มสหกรณนั้น บุคลากรท้ัง 3 ฝายจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพและความพรอมใน

คุณสมบัติท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานคุณคาและอุดมการณสหกรณ ดานกระบวนทัศน ดานหลักการและการมี

แผนปฏิบัติท่ีดี มิเชนนั้นปจจัยดานบุคลากรจะเปนจุดออน 

2) โครงสรางองคกร เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะเก้ือหนุนตอการนํานโยบายจากท่ี

ประชุมใหญสามัญประจําป ไปสูการปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติ เพ่ือการนําประโยชนสู

สมาชิก ตามบริบทของการเปนองคกรธุรกิจฐานสังคม 

โครงสรางองคกร มีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป        

ผูตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดําเนินการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการตางๆ  

ผูจัดการ และพนักงานสหกรณ 
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3) สํานักงาน เปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการสมาชิก ตลอดจนการเขามา

มีสวนรวมของสมาชิกและชุมชน ในปจจุบัน ยังไมมีความชัดเจนในสวนของสํานักงานสหกรณ จึงยังคงเปน

จุดออน 

4) แผนการดําเนินงาน ไดแก  แผนปฏิบัติงานในชวงเวลาตางๆ  ท่ีเชื่อมโยงกับแผนกล

ยุทธในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณ  ตามกรอบงบประมาณ  เปาหมาย/ตัวชี้วัด  จําแนกตาม

หนวยท่ีรับผิดชอบ 

5) ระบบงาน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานตามท่ีไดถูกออกแบบ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได ตลอดจนการใหบริการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของสมาชิก 

6) เงินทุน สําหรับสหกรณท่ีเพ่ิงเริ่มดําเนินกิจการนั้น อาจมีความจําเปนท่ีตองมีเงินทุน

เริ่มตนกิจการ  ซ่ึงอาจมีแหลงท่ีมาของเงินทุนไดหลายทาง อาทิเชน เงินบริจาคจากหนวยงานตนสังกัด เงิน

ใหยืมปลอดดอกเบี้ย เงินรับฝากจากหนวยงานตนสังกัด การระดมหุนจากสมาชิก ตลอดจนการกูยืมจาก

สถาบันการเงินตาง ๆ 

7) บริการ ในท่ีนี้หมายถึง การใหบริการแกสมาชิกตามวัตถุประสงคในการจัดต้ัง

สหกรณ ไดแก การสงเสริมการออมในรูปทุนเวียนหุน การรับเงินฝาก การใหบริการเงินกู การจัดหาสินคา

มาจําหนายแกสมาชิก เปนตน 

ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ชี้ใหเห็นจุดแข็งของ สบ.สส. ท่ีมี

คณะกรรมการดําเนินการท่ีเอาใจใสและมุงม่ันทุมเทในการประสานงาน การจัดต้ังและดําเนินงานสหกรณ  

สามารถประสานงานกับสํานักนายทะเบียนสหกรณ จนสามารถจดทะเบียนเปนสหกรณประเภทบริการตาม

ความตั้งใจแรกเริ่มไดในท่ีสุด สวนประเด็นปจจัยสภาพแวดลอมภายในอ่ืนๆ  ยังถือเปนจุดออน เพราะยังอยู

ในชวงเริ่มตนจัดตั้งสหกรณ 

3.4.2 ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ จัดอยูในกลุมของปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  ซ่ึง

ผลการวิเคราะหจะชี้ใหเห็นโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ  ในท่ีนี้จะไดพิจารณาเก่ียวกับ

หนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ สบ.สส.  ดังนี้ 

1) สถาบันส่ือสาธารณะ (ส.ส.ท.) เปนหนวยงานตนสังกัดของ สบ.สส. ซ่ึงมีแนว 

นโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ อีกท้ังองคกร ส.ส.ท. เองก็มีแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีมุงพัฒนาประชาคมใหสรางสังคมประชาธิปไตยท่ีเปนธรรม สนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรค  

การสรางสมานฉันทในสังคม ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน ประชาชนและประชาคมโลก จึง

เปนโอกาสสําหรับ สบ.สส. 

2) ประชาคม Thai PBS  ผลการสํารวจขอมูลประชาคม Thai PBS (กรอบท่ี 1, รูปท่ี 

2.3-2.5) พบวา  ประชาคมเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง  สถานภาพระหวางโสดและสมรสมีสัดสวน

ใกลเคียงกัน  มีสัดสวนของคนท่ีมีภูมิลําเนาใน กทม.และตางจังหวัดใกลเคียงกัน  สวนใหญรอยละ 45.5 มี

ระดับรายไดอยูระหวาง 15,001-25,000 บาท  กลุมผูมีรายไดนอยกวารายจายและมีหนี้สิน  คิดเปนรอยละ 
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39  กลุมท่ีมีรายไดนอยกวารายจายแตไมมีหนี้สินคิดเปนรอยละ 11.0  และ  27.3 มีรายไดมากวารายจาย

แตไมมีเงินออม  กลุมท่ีมีรายไดมากกวารายจายและมีเงินออมคิดเปนรอยละ 2.3  ประชาคมรอยละ 90.5  

สนใจเปนสมาชิกสหกรณกลุมท่ีสนใจเปนกรรมการรอยละ 3.6  และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสหกรณอยู

ในเกณฑดี (รูปท่ี 2.6) ความตองการใชบริการสหกรณ  เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การออม การกูยืม

เงิน สวัสดิการ รานคา-รานอาหาร หองสมุด บริการสินคาเงินผอน  ท่ีพัก รถบริการ ท่ีปรึกษาดานการเงิน  

และปมน้ํามัน   

3) กรมสงเสริมสหกรณ เปนหนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริมสหกรณ ใน

ขณะเดียวกัน  ก็ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีสํานักนายทะเบียนสหกรณ  รับจดทะเบียนสหกรณตาม

กฎหมาย  ตลอดจนการติดตามและใหคําแนะนําในการดําเนินงานสหกรณใหเปนไปตามกฎหมายสหกรณ 

4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนหนวยงานรัฐท่ีมีบทบาทภารกิจเก่ียวกับการตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ พัฒนาระบบการเงินการบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐาน ใหคําปรึกษาแนะนําและพัฒนา

ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน การบัญชี/พัฒนาเทคโนโลยี และเผยแพรสารสนเทศทางการเงิน

แกสหกรณ 

5) เครือขาย/ขบวนการสหกรณ ท่ีสําคัญ ไดแก สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

ชุมนุมสหกรณ สหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ ท่ียึดหลักการ

ดําเนินงานในฐานะการเปนองคการพ่ึงพาตนเอง 

6) สถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนหนวยงานท่ีสังกัด คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มีบทบาทหนาท่ีในการศึกษาวิจัย และใหบริการวิชาการ ในทิศทางของการสงเสริม สนับสนุน

ใหสหกรณ  ผูประกอบการและชุมชนมีความเขมแข็ง และยืนหยัดในฐานะองคกรเศรษฐกิจสังคม เพ่ือการ

นําประโยชนสูสมาชิกและชุมชน ในแนวทางขององคกรอิสระพ่ึงพาตนเอง (Self  help Organization) 

และสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีการศึกษาวิจัยและใหบริการวิชาการดานสหกรณ 

อาจกลาวไดวาในภาพรวม ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการเปนโอกาสสําหรับ สบ.สส. 

ตองไดรับการสนับสนุนมากกวาเปนอุปสรรค 

3.4.3 ปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป จะพิจารณาประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

กฎหมาย/นโยบายรัฐ และองคความรู/เทคโนโลยี ซ่ึงมีท้ังท่ีเปนโอกาสและขอจํากัดในการดําเนินงานของ 

สบ.สส. 

   1) ภาวะเศรษฐกิจ-สังคม การปรับตัวของราคาน้ํามันท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นโยบาย

การปรับข้ึนของเงินเดือน คาจางตามนโยบายรัฐ นโยบายรับจํานําขาวเปลือก ตลอดจนความตองการสินคา

จําเปน ตองการปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยหลังวิกฤติอุทกภัยทําใหราคาสินคาอุปโภค บริโภค และวัสดุ

กอสรางปรับตัวสูงข้ึน สงผลกระทบตอรายได รายจาย เงินออมและภาระหนี้สินของภาคครัวเรือนและ

ปจเจกบุคคล นอกจากนั้นระบบธุรกิจท่ีผูประกอบการขนาดใหญเปนเจาของท้ัง ภาคอสังหาริมทรัพย ภาค

ธุรกิจคาปลีก ท่ีเปนอยูในขณะนี้มีกลยุทธทางการตลาด ท่ีเขาถึงผูบริโภคอยางแยบยล มีผลตอพฤติกรรม
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การบริโภคท่ีเกินฐานะและกอใหเกิดภาวะหนี้สิน และวินัยการออมของประชาชน ซ่ึงยอมสงผลตอคานิยม 

วิถีชีวิตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 2) กฎหมายและนโยบายรัฐ  

2.1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 สวนท่ี 7 แนวนโยบายดาน

เศรษฐกิจท่ีเก่ียวของมี 2 มาตรา คือ 

• มาตรา 83 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

• มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจดังตอไปนี้ 

• จัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในภาคชราแกประชาชนและเจาหนาท่ี

รัฐอยางท่ัวถึง 

• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

เพ่ือใชในการผลิตสินคาบริการและการประกอบอาชีพ 

• สงเสริม สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ ใหเปนอิสระและการ

รวมกลุมการประกอบอาชีพหรือ วิชาชีพ ตลอดท้ังการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 
 

2.2 พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

พระราชบัญญัติสหกรณ เปนกฎหมายท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐใน

การสงเสริมและพัฒนาการสหกรณไทย และเปนลักษณะของกฎหมายเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงผูมีสวนเก่ียวของ

จําเปนตองทําความเขาใจในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณอยางถองแท เพ่ือจะไดขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสหกรณไดอยางถูกตองเหมาะสม (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน www.cai.ku.ac.th)  

ปจจุบันพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2553 มีบทบัญญัติท่ีสําคัญท่ีจะนํามากลาวไว 4 มาตรา ไดแก 
 

มาตรา 4: ใหความหมายของสหกรณวา “คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการ

เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน” และไดจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา 33: สหกรณตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ และตอง 

1) มีกิจกรรมรวมกันตามประเภทของสหกรณท่ีขอจดทะเบียน 

2) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

3) มีทุนซ่ึงแบงเปนหุน มีมูลคาเทาๆ กันและสมาชิกแตละคนตองถือ

หุนอยางนอย 1 หุน แตไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

4) มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับในมาตรา 43 (7)  

โดยประเภทของสหกรณจะรับจดทะเบียนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
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มาตรา 46: เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหสหกรณมีอํานาจกระทํา

การไดดังตอไปนี้ 

1) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพ่ือ

ประโยชนของสมาชิก 

   2) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ

ครอบครัว 

  3) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

                                4) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงาน

ของตางประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด 

                                   5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ

สหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของ สหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

                                   6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา 

ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของ สมาชิก 

                                   7) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา 

เชาซ้ือ รับโอนสิทธิการเชาหรือ สิทธิการเชาซ้ือ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิน 

                                   8) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

                                   9) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ หรือเนื่องในการจัดให

สําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
 

มาตรา 62: เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้  

1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

                                   2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

                                   3) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

                                   4) ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ 

                                   5) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

                                   6) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของ สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

                                   7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 
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3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มีแนวทางการพัฒนาและบริหาร

ประเทศ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทกระบวนทัศนการพัฒนาบูรณาการเปนองครวม

ท่ีใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาภายใตวิสัยทัศน” โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 มี

วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง” 

4) แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) มุงเนนใหเห็นความสําคัญกับ

การสรางระบบสหกรณท่ีมีคุณคาโดยการพัฒนาคนสรางความเขมแข็งแกสหกรณ การเชื่อมโยงเครือขายให

เกิดการบูรณาการความรวมมือท้ังภายใน/ภาคนอกสหกรณ โดยยึดม่ันในคุณคาสหกรณ และแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสูสังคมอยูเย็น

เปนสุขและการบรรลุวิสัยทัศน “มุงสรางแบบสหกรณท่ีมีคุณคา เพ่ือการพัฒนาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข”  

3.4.4 นวัตกรรม เทคโนโลยีและองคความรูตางๆ 

 1) องคความรูดานการพัฒนาผูนําเชิงคุณคา การเชื่อมโยงเครือขายคุณคาสูระบบ

สหกรณท่ีมีคุณคาท่ีสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคีพันธมิตรรายไดการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยไดนํามาซ่ึงนวัตกรรม และตัวแบบธุรกิจของสหกรณท่ีเก้ือหนุนการพัฒนาสหกรณ

ไปในทิศทางของการเปนองคกรอิสระพ่ึงพาตนเอง ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการขับเคลื่อน สบ.สส. ตัว

แบบท่ีนาสนใจเชน ตลาดสุขใจ ราน Farmer Shop กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน เปนตน  

2) เทคโนโลยีดานการส่ือสาร อาทิ โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาในระบบ ฐานขอมูล 

และระบบสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ ระบบเอทีเอ็ม โปรแกรมสําเร็จรูป และ Social Network ตาง ๆ 

สามารถนาประยุกตไดในการพัฒนาระบบธุรกิจและระบบการติดตอสื่อสารระหวางสหกรณและสมาชิก 

3.5 การวิเคราะหปจจัยโดยใช TOWS Matrix Analysis  

 ภายใตกระบวนการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการกําหนดแผนกลยุทธ

สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด นักวิจัยไดใชตาราง TOWS Matrix Analysis ในกระบวนการ Share 

Vision ซ่ึงชี้ใหเห็นประเด็นยุทธศาสตร (แนวทางเชิงกลยุทธ) ท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก การสราง Trust 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ การสรางสรรคบริการเพ่ือสมาชิกและประชาคมบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือ

และการสรางสังคมเรียนรูสูคุณคา (รูปท่ี 3.3) 
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การวิเคราะห์

ป�จจัยสภาพแวดล้อม

ภายใน

การวิเคราะห์

ป�จจัยสภาพแวดล้อม

ภายนอก

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (w)

โอกาส (O)

ข้อจํากัด(T)

แนวทางกลยุทธ์ (SO) แนวทางกลยุทธ์ (wO)

แนวทางกลยุทธ์ (ST) แนวทางกลยุทธ (wT)

• นโยบาย ส.ส.ท.เอื�อต่อบริบท
สหกรณ์
• อัตลักษณ์ของส.ส.ท.
• แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• คุณค่า-หลักวิธีการสหกรณ์
• เครือข่าย/ภาคี
• ตัวแบบ/แนวปฏิบัติที�ดี

• สร้าง Trust ที�เข้าถึงมวลสมาชิกและ
ประชาคมทุกระดับ (กีฬา/ทัศนศึกษา/
หลักสูตรเรียนรู้/ตลาดตนัดสีเขียวโครงการ
เพื�อนช่วยเพื�อนค่ายเยาวชน ฯลฯ)

• ขับ เ คลื�อนแ ผนกลยุทธ์ สู่กา รปฏิบัติ เ พื� อ
พัฒนา คว า ม เ ข้ม แ ข็ง ขอ ง อง ค์ กรตา ม         
อัตลักษณ์องค์กรเศรษฐกิจฐานสังคมเพื�อ
การบรรลุวิสัยทัศน์

• สร้างสรรค์บ ริการบนหลักการพึ�งพาและ
ร่วมมือผ่านเครือข่ายสู่สังคมเป�นสุขร่วมกัน

• สร้างสังคมเรียนรู้สู่คุณค่า

• ค่าครองชีพ
• Food Safety Awareness
• หลักคิดในการดํารงชีวิต
• นโยบายรัฐ
• กฎหมายสหกรณ์
• กระแสทุนนิยม

• แกนนํา
• ทัศนคติและความคาดหวังของสมาชิกที�

มีต่อสหกรณ์

• ความรู้ความเข้าใจสหกรณข์องสมาชิก
• การติดต่อสื�อสาร/การเข้าถึงประชาคมอยา่งต่อเนื�อง
• การมีส่วนร่วมของประชาคม
• บุคลากร
• โครงสร้าง
• สํานักงาน
• บริการ

 
 

รูปท่ี 3.3 TOWS Matrix Analysis 

 

3.6 แผนท่ีกลยุทธ 
 

 หลังจากไดจัดเวทีระดมความคิดระหวางผูมีสวนเก่ียวของ ในท่ีสุดก็สามารถจัดทําแผนท่ี     

กลยุทธ ท่ีเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรสูการบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรท่ีมุงสรางคุณคาและพัฒนาชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีแกประชาคม ส.ส.ท.” โดยมีกลยุทธ (ประเด็นยุทธศาสตร) สําคัญ 4 ประการ ไดแก การ

สราง Trust การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การสรางสรรคบริการเพ่ือสมาชิก-ประชาคม การสรางสังคม

เรียนรูสูคุณคา โดยไดกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ ไวดังนี้ 

 1. คนมีจิตสํานึกพ่ึงพารวมมือกัน มีความสามัคคี เอ้ืออาทรตอกัน 

 2. สหกรณมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส เอ้ือประโยชนตอสมาชิก-ชุมชน 

 3. มีบริการท่ีสมาชิก-ชุมชนเขาถึงและสนองตอบในการแกปญหาเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม 

 4. มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ภายใตกรอบของแผนท่ียุทธศาสตร ไดเสนอกระบวนการเชิงกลยุทธ ซ่ึงคํานึงถึงมิติการเรียนรู

และพัฒนา มิติการเงินและงบประมาณ มิติกระบวนการภายใน และมิติดานคุณคา เพ่ือตอบสนอง

กลุมเปาหมายประชาคม ส.ส.ท. ภายใตกลไกของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ ดังรายละเอียดรูปท่ี 3.4 
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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 3.4 แผนท่ีกลยุทธของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด (ป พ.ศ. 2555-2557) 
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บทที่ 4 

แผนกลยุทธสหกรณบริการส่ือสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-2559 

 

สาระสําคัญในบทท่ี 4 จะกลาวถึงแผนกลยุทธสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2555-

5559 ซ่ึงจะนําไปใชประโยชนสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณ โดยองคประกอบของ

แผนกลยุทธในท่ีนี้ เกิดจากกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธภายใตการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ และทีมวิจัย

ดังไดกลาวไวในบทท่ี 3 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 วิสัยทัศน “เปนองคกรท่ีมุงสรางคุณคาและพัฒนาชีวิตความเปนอยูท่ีดีแกประชาคม ส.ส.ท.” 
 

4.2 พันธกิจ 

1) สงเสริมการออมและการใหเงินกู ตามความจําเปนแกสมาชิก  

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรมาภิบาล 

3) การดําเนินการและใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิกและชุมชนในดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

4)  การสงเสริมบรรยากาศของสังคมเรียนรูแกประชาคม Thai PBS เพ่ือนําไปสูการยกระดับ

ดุลยภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 

4.3 วัตถุประสงค  

เพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกท่ี 1) 

ไดแก 

 1) จัดหาหรือจัดสรางท่ีพักอาศัยขายใหสมาชิก หรือใหสมาชิกเชา 

 2) จัดหาบริการหรือใหบริการสาธารณะตางๆ เพ่ือประโยชนของสมาชิก  

 3) จัดใหมีรานคาชุมชน เพ่ือใหสมาชิกไดซ้ือเครื่องอุปโภค บริโภค ในราคายุติธรรม 

           4) บริการจัดหางานดานบริการ เพ่ือสงเสริมรายไดแกสมาชิกและครอบครัว 

 5) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

           6) จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ เทคโนโลยี เก่ียวกับการผลิต รวมท้ังเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของ

อยางอ่ืนท่ีสมาชิกมีความตองการมาจําหนายแกสมาชิก 

 7) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 

 8) รวมมือกับสหกรณอ่ืน ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย องคกรชุมชน 

ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐ  เพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

 9) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
 



4.4 เปาประสงค ผลลัพธ และตัวช้ีวัด 

4.4.1 เปาประสงค 

1) สมาชิก มีจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกันมีคุณธรรม จริยธรรม เขามามีสวนรวม

สรางสรรคสังคมผานกลไกสหกรณ 

2) สหกรณเขมแข็ง เปนธรรมาภิบาล สมาชิกมีสวนรวม เปนตัวแบบท่ีดีของสังคม 

3) มีบริการตอบสนองสมาชิก ประชาคม เพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีคุณคา 

4) มีบรรยากาศของการเรียนรูรวมกันสรางบรรยากาศสังคมท่ีมีคุณคา 
 

4.4.2 ผลลัพธ  

1) สมาชิกมีความศรัทธา เชื่อม่ันในสหกรณ เขามามีสวนรวมในสหกรณสหกรณมีระบบ

การบริหารจัดการท่ีดี 

2) สหกรณมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการท่ีดี มีบริการท่ีสามารถตอบสนองสมาชิก

และประชาคมบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน 

3) มีระบบและกลไกในการสงเสริมการเรียนรูแกสมาชิกและประชาคมอยางตอเนื่อง 
 

4.4.3 ตัวช้ีวัด 

1) ระดับทัศนคติของสมาชิกและประชาคมท่ีมีตอสหกรณ  

2) สัดสวนของสมาชิกตอประชาคมท่ีมาใชบริการในสหกรณ 

3) ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑมาตรฐานเปนธรรมาภิบาล 

4) ความพ่ึงพาใจของสมาชิกท่ีมีตอบริการ 

5) มีกิจกรรมในการสงเสริมการเรียนรูสูคุณคาแกประชาคมอยางตอเนื่อง 
 

4.5 คานิยมหลัก 

สหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ยึดม่ันในคุณคา และหลักการสหกรณ เพ่ือใหเปนองคการ

ของบุคคลบนพ้ืนฐานความสมัครใจท่ีพวกเขาเปนเจาของรวมกัน การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือ

สนองความตองการ (อันจําเปน) และเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามเจตนารมยของ

กลุมผูริเริ่มจัดตั้งสหกรณ 

4.5.1 คุณคาสหกรณ (Co-operative Values)  

สหกรณยึดม่ันบนพ้ืนฐานแหงคุณคา : 

• การชวยตนอง และรับผิดชอบตอตนเอง 

• ความเปนประชาธิปไตย 

• ความเสมอภาค 

• ความเท่ียงธรรม 

• ความเปนเอกภาพ 

สมาชิกสหกรณ เช่ือม่ันในคุณคา  
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• จริยธรรม 

• สุจริต 

• เปดเผย 

• ความรับผิดชอบตอสังคม และเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
 

4.5.2 หลักการสหกรณ 0 4 (Co-operative Principles) ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสหกรณยึดถือ

ปฏิบัติเพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม ซ่ึงประกอบดวยหลักการสําคัญ 7 ประการ ไดแก 

หลักการท่ี 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and Open 

Membership) 

หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member 

Control) 

หลักการท่ี 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic 

Participation)           

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ (Autonomy and Independence) 

หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and  

Information) 

หลักการท่ี 6 การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives) 

หลักการท่ี 7 การเอ้ืออาทรตอชุมชน (Concern for Community) 
 

4.6 การขับเคล่ือนกลยุทธสูการปฏิบัติ 

แผนกลยุทธ สบ.สส. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกําหนดกลยุทธไวท้ังสิ้น 4 กลยุทธ 14 

โครงการ ไดแก กลยุทธการสราง Trust กลยุทธพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธสรางสรรคบริการเพ่ือ

สมาชิก และกลยุทธสรางสังคมเรียนรูสูคุณคา ซ่ึงมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการภายใตแผนกลยุทธ ดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แผนปฏิบัติการภายใตแผนกลยุทธ สบ.สส. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

ลําดับ

ท่ี 
วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ โครงการ 

ป พ.ศ. 

55 56 57 58 59 

4
 ถอดความจาก ขอมูลสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ, http//:www.coop.org 
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1 1. ประชาคมมีจติสํานึกพ่ึงพา

รวมมือกัน มีความสามคัคี 

เอ้ืออาทร 

2. ประชาคมมีทัศนคติท่ีดีตอ 

สบ.สส.  

3. ประชาคมมีศรัทธาในสหกรณ 

และเขามามสีวนรวมในการ

สรางสรรคสังคมคณุคาผาน

กลไกสหกรณ 

4. ประชาคมเปนสมาชิกสบ.สส. 

มากข้ึน 

1. สราง trust 1. สรางกลไกเช่ือมโยงขอมลู

ขาวสารระหวาง สบ.สส.-

ประชาคม เพ่ือสรางความ

เขาใจเรื่องสหกรณอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

     

2. จัดกิจกรรมสรางสรรครวมกับ 

ภาคีเครือขายท่ีเปนประโยชน 

ตอสมาชิก-ประชาคมและ

สังคม 

     

3. จัดใหมีสื่อสรางสรรคสหกรณ

เพ่ือ ปชส. กิจกรรมสหกรณ/

กิจกรรมของ สบ.สส. ผาน

กลไก Thai PBS เพ่ือกระตุน

จิตสํานึกการพ่ึงพา-รวมมือกัน 

     

4. สงเสรมิเครือขายคนสราง 

trust เปนกลไกการรณรงค

ใหประชาคมเขามามสีวน

รวมในสหกรณ  

     

 

ลําดับ

ท่ี 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ โครงการ 

ป พ.ศ. 

55 56 57 58 59 

2 1. องคกรเขมแข็งเปนธรร

มาภิบาล 

2. สมาชิกมีสวนรวมใน

สหกรณอยางเหมาะสม 

3. สหกรณมีโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบการ

บริหารจดัการท่ีดีตาม

หลักการสหกรณ 

4. เปนตัวแบบธุรกิจของ

สหกรณประเภทบริการท่ี

เปนตัวอยางท่ีด ี

2. พัฒนาระบบ

บริหารจดัการ 

1. โครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ

สูการปฏิบัต ิ
     

2. โครงการเสริมสรางสหกรณ    - - 

2.1 แผนพัฒนาบุคลากร    - - 

2.2 แผนพัฒนาโครงสราง-

ระบบบรหิารจดัการ 
   - - 

2.3 แผนกลยุทธการเงิน    - - 

2.4 แผนงานประกันคุณภาพ    - - 

      

3 1. มี Road map การพัฒนา

บริการแกสมาชิก  

3. สรางสรรค

บริการเพ่ือ

1. โครงการหนวยพัฒนาธุรกิจ 

เพ่ือสมาชิกและประชาคม 
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2. มีบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของสมาชิก 

ท้ังดานเศรษฐกิจ-สังคม-

วัฒนธรรม 

3. มีกลไกสําหรับขอมลู

ปอนกลับในการปรับปรุง

บริการท่ีมีคณุคา 

4. สมาชิกมีทัศนคติท่ีดตีอ

บริการของ สบ.สส. 

5. ภาพลักษณของ สบ.สส.ใน

สายตาประชาคม 

สมาชิก-

ประชาคม 

1.1 แผนงานพัฒนาบริการ

แกสมาชิกประชาคม

ดานเศรษฐกิจ 
     

1.2 แผนงานพัฒนาบริการ

แกสมาชิก-ประชาคม

ดานสังคม 
     

1.3 แผนงานการสงเสริม

อาชีพแกสมาชิก 
     

2. โครงการหนวยท่ีปรึกษาดาน

การวางแผนการเงินแก

สมาชิก-ครอบครัว 
     

4 1. มีบรรยากาศของการ

เรียนรูรวมกัน เพ่ือสราง 

สรรคสังคมท่ีมคีุณคา 

2. มีกิจกรรมสงเสริมเรียนรู

และยกระดับคณุภาพชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. มีระบบและกลไกการจัดการ 

ความรูสูการสรางสังคมเรียน 

รูสูคุณคาบนหลักการพ่ึงพา

และรวมมือกัน 

4. การสราง

สังคมเรยีนรู

สูคุณคา 

1. โครงการคายเยาวชน      

2. โครงการเรียนรูผานกิจกรรม

กีฬาสามัคค ี
     

3. โครงการทัศนศึกษาดาน

สหกรณ 
     

4. โครงการตลาดนัดสีเขียว      

5. โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน      

6. โครงการ Ethical Minimart      

 

4.7 ขอเสนอสําหรับแนวทางการขับเคล่ือนกลยุทธสูการปฏิบัติ 

เม่ือแผนกลยุทธ สบ.สส. ฉบับท่ี 2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการแลว ควร

แตงตั้งคณะทํางานเสริมสรางสหกรณ Thai PBS ซ่ึงมีองคประกอบจากฝายกรรมการนโยบาย Thai PBS 

และผูแทนจาก สบ.สส. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฏิบัติภายใตโครงการเสริมสรางสหกรณ 

โดยคณะทํางานมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกลั่นกรองขอเสนอแนะสําหรับนโยบายสนับสนุนจาก Thai 

PBS ในระยะแรกเริ่มดําเนินการ สบ.สส. ในชวง 3 ปแรก โดยมีแนวทางท่ีสําคัญดังนี้ (รูปท่ี 4.1) 
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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 : องค์กรกลาง

แผนงาน

คณะทํางาน

เสริมสร้างสหกรณ์ 

ThaiPBS

แผนกลยุทธ์ สบ.สส. ฉบับที� 1

โครงการ แผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการนโยบาย ThaiPBS

ข้อเสนอ

การสนับ

สนุนจาก 

ThaiPBS

คณะกรรมการ

ดําเนินการ สบ.สส.

สบ.สส.ข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุน

โค
รงการ

การส
น
ั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 : การสร้าง Trust

 
 

รูปท่ี 4.1 แนวทางการขับเคลื่อนกลุยทธสูการปฏิบัติ 

 

4.7.1 คณะกรรมการดําเนินการ สบ.สส. จะทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 

ภายใตแผนปฏิบัติการ 14 โครงการ 

4.7.2 คณะทํางานเสริมสรางสหกรณ Thai PBS จะทําหนาท่ีติดตามและกลั่นกรองขอเสนอ 

แนะเชิงนโยบายในการสนับสนุน สบ.สส. แกคณะกรรมการนโยบาย 

4.7.3 คณะกรรมการนโยบาย Thai PBS ควรใหการสนับสนุน สบ.สส. ในระยะเวลา 3 ปแรก

ของการจัดตั้ง ภายใตโครงการเสริมสรางสหกรณ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนของ สบ.สส. ตามท่ีคาดหวัง 

 

4.8 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติของ สบ.สส. เปนไปตามความคาดหวัง คณะ

นักวิจัย มีขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับคณะกรรมการนโยบาย ดังตอไปนี้  

4.8.1 การแตงตั้งคณะทํางานเสริมสรางสหกรณ Thai PBS โดยมีกรอบภารกิจในการติดตาม

การดําเนินงานของ สบ.สส. และพิจารณากลั่นกรองขอเสนอสําหรับการขอรับการสนับสนุนของ สบ.สส. แก

คณะกรรมการนโยบาย โดยมีกรอบระยะเวลาดําเนินการใน 3 ป แรกของการจัดตั้งและดําเนินงาน สบ.สส.  

4.8.2 แนวทางการสนับสนุนสหกรณ  

1) สถานท่ี สําหรับเปนสํานักงานสหกรณและสถานท่ีสําหรับการดําเนินการตามแผน   

กลยุทธ สบ.สส. อาทิเชน สถานท่ีสําหรับกิจกรรมสรางสรรคการเรียนรูสูคุณคา สถานท่ีสําหรับรานคาชุมชน 

และ Green Market เปนตน 

2) การสนับสนุนดานเงินทุน เพ่ือใหสหกรณมีทุนหมุนเวียน (Working Capital) ในระยะ

แรกเริ่มท่ีทุนเรือนหุนยังมีไมมากพอ Thai PBS อาจจัดสรรเงินทุนบางสวน นําฝากไวในบัญชีเงินฝากของ
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สหกรณ เพ่ือสนับสนุนเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสหกรณ และการใหบริการแกสมาชิก ตลอดจนการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการตางๆ ตามแผนกลยุทธ (โดยสหกรณจะจายดอกเบี้ยใหตามคาเสียโอกาสของ Thai PBS) 

 3) การสนับสนุนดานการประสานงานระหวาง สบ. สส. กับประชาคม เพ่ือการสราง

ความเขาใจอันดีและการพัฒนาสูสังคมสรางสรรคตามนโยบายของ Thai PBS ท่ีมีเจตนารมยสําคัญในการ

สรางสรรคสังคมคุณภาพและคุณธรรม 

 4) การสนับสนุนใหมีสื่อสรางสรรคสําหรับประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูเก่ียวกับ

สหกรณแกประชาชน การรณรงคใหคนไทยมีจิตสํานึกการพ่ึงพาและรวมมือกัน สรางสรรคสังคมท่ีมีคุณคา

ภายใตการประสานงานของ สบ.สส. 

4.8.3 การกําหนดใหสหกรณเปนวาระแหง Thai PBS ในชวง 3 ปแรกของการจัดตั้ง เพ่ือ

รณรงคใหประชาคมตระหนักเห็นความสําคัญของสหกรณ ในการเปนกลไกยกระดับชีวิตความเปนอยูบน

หลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน  
  

4.9 ขอเสนอสําหรับโครงสรางการบริหารท่ีพึงประสงคของ สบ.สส. 
 

โครงสรางการบริหารงานของสหกรณบริการสื่อสาธารณะ จํากัด ภายใตกรอบทิศทางการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธสหกรณฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2559) สําหรับปแรกของการดําเนินการอาจมี

โครงสรางการบริหารงานในรูปท่ี 4.2 โดยคณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหกรรมการท่ีเหมาะสม

ดํารงตําแหนงกรรมการ ผูจัดการ เหรัญญิก บริหารงานท่ัวไป และบัญชี เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบภารกิจของ

สหกรณตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ และเม่ือสหกรณมีทุนดําเนินงานเพียงพอก็ควรจะไดจัดใหมี

โครงสรางการบริหารงานท่ีมีการจัดจางผูจัดการและพนักงานปฏิบัติภารกิจตามขอบังคับและระเบียบ 

เพ่ือใหเปนไปในทิศทางของการบริหารจัดการท่ีดี (รูปท่ี 4.3) 

 โครงสรางการบริหารงานในปแรก 
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ที�ประชุมใหญ่สามัญประจําป�

คณะกรรมการดําเนินการ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เหรัญญิก บริหารทั�วไป บัญชี

 
 

รูปท่ี 4.2 โครงสรางการบรหิารงาน สบ.สส. ในปแรกของการจัดตั้ง 

 

 โครงสรางการบริหารงานในปถัดไป 

 
 

ที�ประชุมใหญ่สามัญประจําป�

คณะกรรมการดําเนินการ

ผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

พนักงานบริหารทั�วไป พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี อื�นๆ

 
 

รูปท่ี 4.3 โครงสรางการบริหารงาน สบ.สส. หลังปแรกของการจัดตั้ง 
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ข้อบังคับสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 
พ.ศ. 2554 

********************** 
 

 ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้ข้อบังคับฉบับนี้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจด
ทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด พ.ศ. 2554” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ในขอ้บังคับนี ้
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ
จํากัดหรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่ประธานกรรมการดําเนินการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์บริการสื่อ
สาธารณะ จํากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
           “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด 
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ข้อบังคับ 
สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 

พ.ศ. 2554 
หมวด  1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
 

 ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
 ชื่อ        สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จํากัด  
 ชื่อย่อภาษาไทย      สบ.สส.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ      PUBLIC BROADCASTING SERVICE COOPERATIVE LIMITED 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   PBS.COOP. 
 ประเภท         สหกรณ์บริการ 
 ที่ตั้งสํานักงาน         เลขที่  145   ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  
                         กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์  10210 
 
 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร       
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบและให้ปิดประกาศ    
ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
ตราของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะจํากัด มีรูปลักษณะดังนี้   
  เป็นรูปวงกลม มีข้อความรอบวงด้านบนว่า                            
 “สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะจํากัด” และมีข้อความ
รอบวงด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษว่า “PUBLIC BROADCASTING 
SERVICE COOPERATIVE LTD ”ภายในวงกลมมีตราสัญลักษณ์รูป
นกหมายถึงความเป็นอิสระของสมาชิกผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ      
สื่อสาธารณะ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

 
 ข้อ 2 วัตถุประสงค์    
   

     สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) จัดหาหรือจัดสร้างที่พักอาศัยขายให้สมาชิก หรือให้สมาชิกเช่า 
 (2) จัดหาบริการหรือให้บริการสาธารณะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก  
 (3) จัดให้มีร้านค้าชุมชน เพ่ือให้สมาชิกได้ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ในราคา
ยุติธรรม 
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           (4) บริการจัดหางานด้านบริการ เพ่ือส่งเสริมรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว 
 (5) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
           (6) จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการผลิต รวมทั้งเครื่องอุปโภค
บริโภคและสิ่งของอย่างอ่ืนที่สมาชิกมีความต้องการมาจําหน่ายแก่สมาชิก 
 (7) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
 (8) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
 (9) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
 
 ข้อ 3 อํานาจกระทําการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ
ดังต่อไปนี้ 
 

 (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่
สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกสมาคมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
  (2) ให้เงินกู้แก่สมาชิก  
  (3) รวบรวมผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการจากสมาชิกเพ่ือจัดจําหน่ายแทน
สมาชิก 
  (4) จัดให้มีบริการด้านส่งเสริมการขาย การตลาด สันทนาการและกิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
  (5) ฝากหรือกู้ยืมเงินหรือซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6) ฝากหรือกู้ยืมเงินหรือซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  
  (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
 (11) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
 (12) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
 (13) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของ
ต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด 
 (14) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพ่ือให้
เป็นไปตาม   วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง  กู้  ยืม  
เช่าหรือให้เช่า   เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจําหน่าย  
จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 (15) ดําเนินกิจการอย่างอ่ืนในบรรดาที่เก่ียวเนื่องให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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หมวด  3 
ทุน 

 
 ข้อ 4 ที่มาของทุนสหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ออกหุ้น 
 (2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
 (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  
 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
 

ข้อ 5 การออกหุ้นสหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เมื่อแรกเข้าอย่างน้อย ห้าสิบหุ้น และ

ถือหุ้นเป็นรายเดือนหรือเป็นประจําตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด  
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการดําเนินการ  แต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหัก

กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินค่าหุ้นนั้น 

 
ข้อ 7 การชําระค่าหุ้นให้ชําระคราวเดียวครบมูลค่าที่ขอถือ หรือเม่ือให้ถือหุ้นเพิ่ม 
 
ข้อ 8 การแจ้งยอดจํานวนหุ้นสหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้

สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

 ข้อ 9 การดําเนินงานการดําเนินงานของสหกรณ์ต้องบริการสมาชิกในการดําเนินธุรกิจด้าน
การผลิต การค้า การบริการโดยรวมกันผลิต รวมกันซื้อรวมกันขายรวมกันแก้ปัญหาร่วมกัน โดยไม่แสวงหา
กําไร เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นหลัก 
 ให้คณะกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการ
สหกรณ์ซ่ึงต้องกําหนดไว้เป็นระเบียบเป็นเรื่อง ๆ ไป 
 
 ข้อ 10 การรวบรวมผลผลิต สินค้าและบริการ ที่สมาชิกผลิตได้มาจัดจําหน่าย ให้สหกรณ์ ใช้
วิธีตามระเบียบซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด หรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเมื่อ
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สหกรณ์ได้จัดการขายและงบบัญชีสิ้นปีแล้ว  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรก็อาจเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามข้อ 
32 (2) 
 
 ข้อ 11 การจําหน่ายผลผลิต สินค้าและบริการ ซึ่งสหกรณ์รวบรวมนั้น ให้สหกรณ์ดําเนินการ
จัดจําหน่าย โดยคํานึงถึงคุณภาพและตามความต้องการของตลาดเป็นหลัก ซึ่งผู้จัดการหรือผู้ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิก 
การเป็นตัวแทนของสมาชิกในการขายหรือการซื้อ 
 
 ข้อ 12 การเป็นตัวแทนของสมาชิกในการขายหรือการซื้อสหกรณ์อาจทําการเป็นตัวแทนของ
สมาชิกในการขายผลิตภัณฑ์ หรือในการซื้อสิ่งของตามความประสงค์ของสมาชิกโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
การจัดหาสิ่งของมาจําหน่าย 
 
 ข้อ 13 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตหรือสิ่งของอย่างอ่ืนมาจําหน่ายสหกรณ์อาจจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และสิ่งของอย่างอ่ืน ซึ่งบรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจําหน่ายแก่
สมาชิก ในการจัดซื้อแต่ละคราวนั้น ให้สหกรณ์สอบถามความต้องการของบรรดาสมาชิกล่วงหน้าและจัดซื้อ
สิ่งของมาตามที่สมาชิกเหล่านั้นสั่งซื้อ แล้วจัดจําหน่ายแก่สมาชิกโดยเร็ว สมาชิกผู้ซื้อต้องชําระราคาสิ่งของ
ด้วยเงินสดหรือให้หักชําระจากเงินค่าผลิตภัณฑ์ของตนซึ่งได้ส่งมอบให้สหกรณ์จัดการขายให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบการจัดหาสิ่งของมาจําหน่ายแก่สมาชิก 
ค่าบริการ 
 
 ข้อ 14 ค่าบริการสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิกเป็นค่าใช้จ่ายและบริการอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์
การรับฝากเงิน 
 
 ข้อ 15 การรับฝากเงินสหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจาก
สมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้         
 ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
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การให้เงินกู้ 
 

 ข้อ 16 การให้เงินกู้เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
 (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
 (2) สหกรณ์อ่ืน  
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้  การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และ
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจาก
สหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
 
 ข้อ 17 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือ
การอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้คณะกรรมการดําเนินการ
สอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 
 ข้อ 18 ดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 19 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ ตามที่กล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถชําระหนี้นั้น โดย
สิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
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 ข้อ 20 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกันผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์
จะลาออกจากสหกรณ์ จะต้องจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 21 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะ
ได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
 

 ข้อ 22 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไป
พลาง 
 
 ข้อ 23 การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกันสหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตรา
สารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 22 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 24 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้  การจํานองซึ่ง 
สหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย  กับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้อง  ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย ยกเว้นเช็คไม่ต้อง
ประทับตราสหกรณ ์
 
 ข้อ 25 การเงินของสหกรณ์การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 26 การบัญชีของสหกรณ์ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุ
อ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์  ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 
 วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  ของทุกปี 

 
 ข้อ 27 การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีให้
คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยใน
คราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับสําเนางบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ  ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 
 ข้อ 28 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้นให้สหกรณ์
ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์   ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้    
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
 
 ข้อ 29 การตรวจสอบบัญชีบัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบ
บัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
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 ข้อ 30 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือ
เชิญสมาชิกของ สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้  และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
 ทั้งนี้   ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ  และให้
คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
 
 ข้อ 31 การส่งรายการหรือรายงานให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ 
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 

 ข้อ 32 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี    เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้นที่
ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้วในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
 (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้กระทําไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปีซึ่งอาจจัดให้มีดังต่อไปนี้ 

 ก. เฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งจํานวนเงินค่าบริการที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ใน
ระหว่างปีแต่สมาชิกที่ค้างชําระค่าบริการในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนนั้น ๆ สําหรับปีนั้น 

 ข. เฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งราคาผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกขายหรือมอบให้สหกรณ์จัดการ
ขายในระหว่างปี 

 ค. เฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งราคาสิ่งของที่สมาชิกซื้อจากสหกรณ์ในระหว่างปี 
 ง. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชําระให้แก่ 

สหกรณ์  เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปีนั้น 

 จ. เฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจอ่ืน (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกได้กระทําต่อสหกรณ์ใน
ระหว่างปี 
 (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
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 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
 (5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์
 (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 

ทุนส ารอง 
 

 ข้อ 33 ที่มาแห่งทุนสํารองนอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 32 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
 อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุ
ความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ32              
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 
 ข้อ 34 สภาพแห่งทุนสํารองทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอัน
หากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารอง   ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์
เดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 
 ข้อ 35 สมาชิกสมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
 (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชําระ
ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
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 ข้อ 36 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงามและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือขาด
คุณสมบัติถึงให้ออกหรือไล่ออกจากงาน  
 (4) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร หรือพนักงานประจําของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 (5)  เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
 (6)  ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์บริการอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน 
 
 ข้อ 37 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้จัดการหรือเทียบเท่าคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่ต้องมีผู้รับรอง 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ใน ข้อ 36 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้น ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิก กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ    
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่   เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดมติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิก  ในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 
 ข้อ 38 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์ คนละ สองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 
 ข้อ 39 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน   เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก 
 (ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้
  (1) เข้าประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
  (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
  (5) สิทธิอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

 (ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
 (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
 (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
 (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
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 (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง 
  
 ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก  สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

 ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว  ก็
ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นํา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น  
ทั้งนี้  ตามข้อกําหนดในข้อ  46 และข้อ  47 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ
สําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  
เมือ่คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่
สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์  ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้ สหกรณ์โอน
จํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

 ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก  
 (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 36 
 (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
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 ข้อ 43 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ํา
ประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ด้วย 
 
 ข้อ 44 การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 (2) ขาดชําระค่าหุ้นถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวดหรือไม่ชําระค่าหุ้น
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด ในปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 (3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
 (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่         
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 
 (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
หรือของที่ประชุมกลุ่ม ที่ตนสังกัดหรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้ลง
มติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สุด 
 
 ข้อ 45 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง   ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว 
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 ข้อ 46 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1) (2) (3) และ (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่
ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับ
ฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร    
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวัน
สิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก ที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้
จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
             เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนด
ไว้ใน ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 
 ข้อ 47 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 46 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

กลุ่มสมาชิก 
 
 ข้อ 48 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์อาจจะจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิกสมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 
 ข้อ 50 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 
 
 ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้ 
 (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะและ
ได้รับการรับรองจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือ 
 (4)  เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา สามี  ภรรยา หรือบุตร ที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย) 
 (5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
 (6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 52 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง 
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชําระค่าธรรมเนียม แรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อน
แล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 
 ข้อ 53 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจํานวนเงิน สองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือ
ว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
 
 ข้อ 54 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่
ขัดกับกฎหมายสหกรณ ์
 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) สิทธิเกี่ยวกับการฝากเงินทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์  
  (2) สิทธิในการกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากหรือ
หลักทรัพย์คํ้าประกัน ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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  (3) ได้รับการบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
  (4) เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ประชุมกลุ่มกําหนด   
  (5) ได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ ตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
 (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
  (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
  (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
  (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
  (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง 
 (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) นับชื่อของสมาชิกสมทบเป็นองค์ประชุมใหญ่  
  (2) ออกเสียงในการประชุมใหญ่ 
  (3) เป็นกรรมการดําเนินการ 
  (4) เป็นประธานหรือหัวหน้ากลุ่มสมาชิก  
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 
 (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 51 
 (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
 ข้อ 56 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 
 ข้อ 57 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
 (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
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 ข้อ 58 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล  สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 ข้อ 59 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคน  เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือ
ไว้หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว  ก็ต้อง
ทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นําหลักฐาน มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 60 และข้อ 61 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคํา
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้ รับแจ้งจาก
สหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกําหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 
 ข้อ 60 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (1) (2) (4) (5)  นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่
ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดา ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก  โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย สหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ ์
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ55 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอัน สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
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ขอให้จ่าย ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุ้นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 
 
 ข้อ 61 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 
 ข้อ 62 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

 
 ข้อ 63 การประชุมใหญ่สามัญให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุม
ใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์   เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป  ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 64 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ง
ของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
คน หรือ ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้า
สิบคนลงลายมือชื่อ ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้อง
ขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้
นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้  
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 
 ข้อ 65 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคนให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ 
 ข้อ 66 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 
 (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
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 (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
 (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกโดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกห้าคน
ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน        
ในจํานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ใน
จํานวน  ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ 
 อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
 (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 
 
 ข้อ 67 การพ้นจากตําแหน่งผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
 (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
 (3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 
 (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 
 
 ข้อ 68 ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของ
จํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลง   
และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 
 
 ข้อ 69 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้ง วัน  เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ  หรือ
รองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทราบด้วย 
 
 ข้อ 70 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุม ใหญ่โดย
ผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได ้แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุมออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
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 ข้อ 71 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรกในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมา
ประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 70 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
 
 ข้อ 72 อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ ์
 (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ ์
 (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
 (4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ  หรือ
กรรมการอื่นๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน 
 (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
 (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
 (9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ   กรรมการอื่นๆ  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 (10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
 (11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
 (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
 (13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
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หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 ข้อ 73 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกให้กรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  
เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                    
ณ สํานักงานของสหกรณ ์ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
 (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการ   ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 
 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทําของตนเอง 
 (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 
 ข้อ 74 อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง 
 (ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ควบคุม    การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
 (ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
  (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
  (3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
 (ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
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  (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ                  
ทุกครั้ง 
  (2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
  (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 
  (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
 (ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ 
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
  (2) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ ์
 
 ข้อ 75 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสอง
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการออกจาก
ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ   
หรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี  เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์ 
กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่  อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ 76 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 
 
 ข้อ 77 การพ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือลาออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
 (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
 (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
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 (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
 (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร ให้
กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้ที่
ประชุมใหญ่ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 
 ข้อ 78 ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 77 (7) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ง
ที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดําเนินการที่
ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้นเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนใน
ตําแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 
 ข้อ 79 การประชุมและองค์ประชุมให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ   
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้  ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญ
อ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง  เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
 ข้อ 80 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์  
กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ์
 (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทุน
เงินของสหกรณ ์
 (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
 (4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
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 (6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจน  
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
 (7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (8) กําหนดระเบียบของสหกรณ์ 
 (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
 (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์กร
อ่ืน 
 (11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  
หรือคณะทํางาน  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
 (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบี ยน
สหกรณ์    ผู้ตรวจการ สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจน
สอดส่อง   ดูแลโดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
 (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ  
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ ์
 (15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจน
กําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
 (16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ  หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
 (17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์
และองค์กรนั้นกําหนดไว้ 
 (19) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ํา
ประกันในฐานะส่วนตัว 
 (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ 81 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ 
หรืองดเว้นการกระทําการหรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหายคณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
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คณะกรรมการอื่น 
 

 ข้อ 82 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ    
จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน เจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก  
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการ  ตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้นให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราว  ถัดไปทราบ 
 
 ข้อ 83 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และ
คําสั่งของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
 (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
 (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ ์
 (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัต ิ
 (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์   เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
 (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 (8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
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 ข้อ 84 คณะกรรมการเงินกู้คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จาก
คณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน ห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคน
หนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุมข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
 ข้อ 85 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
และเม่ือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
 (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน   หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 
 ข้อ 86 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน ห้าคน  โดยให้มีตําแหน่ง
เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ  ใน
การประชุมคราวถัดไป 
 
 ข้อ 87 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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 (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 
 (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 
 (3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์      และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
 (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและ
นอกประเทศเพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 
 
 ข้อ 88 คณะอนุกรรมการในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินการ อาจมี
คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 89 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้
ประธานกรรมการดําเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ  แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุม
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุม
ในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 
 ข้อ 90 การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียง ที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมกลุ่ม สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออก
เสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 
 ข้อ 91 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหา
ต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ อ่ืนๆ ให้ถือ
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คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 
 (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
 (2) การควบสหกรณ์ 
 (3) การเลิกสหกรณ์ 
 (4) การแยกสหกรณ ์
 

รายงานการประชุม 
 

 ข้อ 92 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรอืกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 
 ข้อ 93 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์   
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์  ในการจ้างผู้จัดการต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและ
รับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ใน  ข้อ 95  เป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง  การกําหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการ 
 
 ข้อ 94 การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่
กําหนดระยะเวลาก็ได้ 
 
 ข้อ 95 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ ์
 (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ ์
 (3) รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
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 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
 (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือน 
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ์   รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
 (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์
 (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด เรียกประชุมใหญ่   ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  
 (10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน    และรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 (11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
 (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ ่
 (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
 (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์  ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
 (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
 (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด 
 (18) ค้ําประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบค้ําประกันใน
ฐานะส่วนตัว 
 (19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทําเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 ข้อ 96 การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
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 (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กําหนด 
 (4) อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์   หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
 (5) ถูกเลิกจ้าง 
 (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 
 
 ข้อ 97 การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน 
 
 ข้อ 98 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัด
จ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในตําแหน่งอ่ืนด้วย
ได้   ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง
ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินห้าปีและอาจมีหลักประกันตามสมควร 
 ข้อ 99 การแตง่ตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ  
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการ
แทน 
 
 ข้อ 100 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 
 ข้อ 101 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์  โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
73 (1) (2) (3) (4)  หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 ข้อ 102 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้ จํานวนไม่เกินห้าคน   เพ่ือให้
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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 ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจําปี   จํานวน สองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์
อ่ืนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 
 ข้อ 104 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น   อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา 
 
 ข้อ 105 อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพ่ือประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์  ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
 (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน 
 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ ์
 (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์  
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผล
การตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผล
การตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 106 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
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หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 
 ข้อ 107 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป
ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น   ให้ถือเสียง   ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้า
ประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน    ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้   โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม
นั้น   พร้อมด้วยเหตุผล 
 (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ    ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทั้ง หมด  หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี 
 ข้อความใดท่ีที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว   หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย   หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ์
อาจแก้ไขข้อความนั้น  แล้วจึงรับจดทะเบียน 
 ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือ
คําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ 
 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 
 ข้อ 108  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบ
ต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
 (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
 (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
 (5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
 (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
 (7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
 (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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 (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา 
 (10) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มีเพ่ือสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (1)  (2)  (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน
จึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 
 ข้อ 109 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 19 และข้อ 108 (3) (4) แต่มิได้รับ
ชําระตามเรียก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ 
 
 ข้อ 110 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ  ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 
 ข้อ 111 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย 
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 
 
 ข้อ 112 การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
และชําระหนี้สินอ่ืนๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
 (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 
 (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 32 (2) เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้อง
ไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 32 (4) ในปีนั้น 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 
 ข้อ 113 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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ลงชื่อ                                          

ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 
(นายธนา    ทั่วประโคน) 

 
 
 

ลงชื่อ                                         
เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 

(นายเจตจํานงค์   ชัยนาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวกท่ี 2  
  

รายงานสรุปผลการจัดเวทีเรียนรู้ 
โครงการวิจัย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่า 

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
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รายงานสรุปเวทีเรียนรู ้
โครงการเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมบทบาทขององค์กรย่อยใน ส.ส.ท. 

: ศึกษารูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ ส.ส.ท. ครัง้ที่ 2 
 วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00-12.00 น. 

 ณ ห้องประชุม ผู้บริหารองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 

ผู้มาประชุม 
1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. คุณธนา  ท่ัวประโคน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
3. คุณนนทณัฐ ทีสี  คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ ์
4. คุณวุฒิชัย สอนหินลาด คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ ์
5. คุณเจตน์จ านงค์ ชัยนาม  คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ ์
6. คุณวิษณุพงษ์ อัศวรักษ์ คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ ์
7. คุณอารีย์ สิงโต  คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ ์  
8. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งท่ีผ่านมาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 54 เพื่อหารือร่วมกับ คุณ
บุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี 2 เพื่อหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการจด
ทะเบียนสหกรณ์บริการ แต่เนื่องด้วยคุณบุญเสริม ไกรสินธุ์ ติดภารกิจราชการเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ได้ ท่ีประชุมจึงได้หารือในประเด็นดังนี้ 
 ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้น าเสนอรูปแบบบริบทคุณสมบัติของสหกรณ์บริการแก่ท่ีประชุม ซึ่ง
มีรายละเอียดคือ สหกรณ์บริการรูปแบบต่างๆ  
            1. สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน ตั้งข้ึนในหมู่ประชาชนผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมใน
ครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาในด้านวัตถุดิบและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมให้น าวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่
ในท้องถ่ินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการผลิตสินค้า สหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็น สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้, 
สหกรณ์หัตถกรรมอื่น ๆ 
            2. สหกรณ์เดินรถ ตั้งข้ึนในหมู่ผู้ประกอบอาชีพการเดินรถเพื่อให้มีรายได้พอเลี้ยง
ครอบครัว และสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบการเดินรถ ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็น สหกรณ์รถยนต์
โดยสาร, สหกรณ์รถยนต์แท็กซี่, สหกรณ์รถยนต์สามล้อและสหกรณ์สี่ล้อเล็ก 
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 3. สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน ตั้งข้ึนตามความต้องการของประชาชน ผู้มี
ความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัย เพื่อให้ทุกคนได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนอย่าง
มีความสุข สหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็น สหกรณ์เคหสถาน, สหกรณ์บริการชุมชน 

4. สหกรณ์สาธารณูปโภค ตั้งข้ึนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสาธารณูปโภคของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกันในเขตชุมชนเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ในปัจจุบันลดบทบาทเป็นหน้าท่ีของ
รัฐวิสาหกิจบริหารจัดการแทนได้แล้ว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น สหกรณ์บริการไฟฟูาพลังน้ า, สหกรณ์บริการ
น้ าบาดาล, สหกรณ์บริการน้ าประปา 

5. สหกรณ์บริการรูปอื่น เป็นสหกรณ์บริการท่ีด าเนินธุรกิจไม่อาจจัดเข้า 4 รูปแบบ
ข้างต้นส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์บริการ มีหลายรูปแบบให้พิจารณา สรุปวัตถุประสงค์อย่าง
กว้างๆ ดังนี้ 
                (1)  ประกอบธุรกิจด้านการบริการท่ีระบุไว้ตามรูปแบบของสหกรณ์  
                (2)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่ องอุปโภคบริโภคท่ี
จ าเป็นมาบริการแก่สมาชิกในราคายุติธรรม  
                (3)  รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์  
                (4)  ให้เงินกู้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือจ าเป็นแก่สมาชิก  
                (5)  รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจ าหน่ายให้  
                (6)  ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมาย คดีความ  
                (7)  ส่งเสริมสวัสดิภาพของสมาชิก และครอบครัว  
                (8)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและการร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  
                (9)  ใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิกเพื่อให้มีความรู้ทางสหกรณ์ และความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ  
                (10) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกิจการความก้าวหน้าของ
สหกรณ์  
  โดยผู้อ านวยการฯ ได้ยกตัวแบบการจัดตั้ งสหกรณ์กรณีของสหกรณ์บริการ
ผู้ปฏิบัติงาน ท.ศ.ท. จ ากัด และได้ให้ข้อแนะน าแหล่งท่ีมาของทุนในการจัดตั้งสหกรณ์ให้ชัดเจน   
 ท้ังนี้ผู้อ านวยการได้เสนอรูปแบบสหกรณ์ท่ีสามารถจัดตั้งได้คลอบคลุมและเหมาะสมกับความ
ต้องการของสมาชิก สสท. คือสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งคณะกรรมการก่อตั้ง มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของ
ระยะเวลา และเงื่อนไขบางประการจึงขอหารือกันเองอีกครั้ง โดยได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบของสหกรณ์บริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด เป็นตัวแบบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานสรุปผลเวทีเรยีนรู ้
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ ์

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
 วันพฤหัสบดีที่ 26  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารส านักงานใหม่ Thai PBS 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. รศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์   กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 
2. รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3. นายธนา   ท่ัวประโคน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
4. นายเจตน์จ านงค์   ชัยนาม  คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
5. นางศิริลักษณ์  อารีย์ชน  คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
6. นายษุภชา  โศภิษฐกมล คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
7. นายสมชาย  แสงอุทัย คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
8. นายนนทณัฐ  ทีสี  คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
9. นายณรงค์ศักดิ์  อ าไพวรรณ คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
10. นายวิษณุพงษ์  อัศวรักษ์ คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
11. นางสาวกนกวรรณ แซ่จัง  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ  
      ด้านนโยบายฯ 
12. นางสาวสายสุดา  ศรีอุไร  รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้าน 

       สหกรณ์ 
13. นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
14. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  นักวิจัยประจ าโครงการ 

  
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ได้ประชุมหารือ
ผู้เกี่ยวข้องโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแก่
ประชาคม ส.ส.ท. โดยในการประชุมครั้งนี้ท าความเข้าใจร่วมกันและวางแผนการด าเนินโครงการวิจัย ซึ่ง
ขณะนี้คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ ได้ส่งเอกสารขออนุมัติจัดตั้งสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์บริการ  ไปยังกรม
ส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 54 และคาดว่าจะได้รับการรับรองการจัดตั้งสหกรณ์ภายใน  
20  วัน   
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 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ได้น าเสนอแผนการด าเนินงานวิจัย ซึ่งขณะนี้ได้อ ยู่ในข้ันตอนการ
ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง  และจะหารือเรื่องการจัดเวทีตกผลึกความคิดท้ัง  4  ครั้ง  โดยเวทีท่ี 1 นั้นจะให้
ผู้เข้าร่วมเวทีน าเสนอภาพฝันของสหกรณ์บริการ ส.ส.ท.  จุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด  หาปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาคม ส.ส.ท.  ซึ่งข้ันตอนกระบวนการวิจัย เป็นงานท่ีท้าทายต้องสร้างสหกรณ์
แท้  ต้องท าสหกรณ์ให้เป็นกลไก ไม่ใช่เป็นเครื่องมือ  โดยข้ันต่อไปจะท าการศึกษาตัวแบบสหกรณ์หนึ่งแห่ง
ท่ีคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์สนใจดูงาน    
 หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะผู้จัดตั้งในประเด็นของรูปแบบ
การด าเนินการวิจัยสอดคล้องและมีแนวทางตรงกับกับความต้องการของคณะผู้จัดตั้งอย่างไรซึ่งแต่ละท่านได้
แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 คุณสมชาย  กล่าวว่า อยากให้จัดตั้งสหกรณ์เป็นอับดับแรก  และเห็นด้วยว่าท่ีจะให้คนเข้าเวที
ตกผลึก เพื่อจะได้เข้าใจคุณค่าสหกรณ์ 
 คุณวิษณุพงษ์ กล่าวว่า สหกรณ์เป็นเรื่องดี  แต่คนของเราไม่ค่อยสะดวก  เนื่องจากเวลา
ท างานไม่ตรงกัน ไม่ตายตัว  และไม่รู้จักสหกรณ์ในเชิงลึก  และจ านวนคนท่ีเข้ารับฟังเวที (ท่ีก าหนดไว้100 
คน )  เยอะเกินไป  ถ้าแค่ 20- 30  คนก าลังดี 
 คุณศิริลักษณ์  กล่าวว่า ไม่เกิน 50 คน/1 รอบก าลังดี 
 คุณษุภชา  กล่าวว่า อยากให้จัดรอบเวทีตกผลึกความคิดให้มากข้ึน  โดยอาจมีช่วงเช้าและ
บ่าย  และต้องประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ด้วยไม่แน่อาจมีคนสมัครเกิน 100 คน หากเราจัดเวลาดีๆ 
 คุณเจตจ านงค์  กล่าวว่า อยากให้ทาง สว.สก. เพิ่มการจัดรอบเวที  และทาง ส.ส.ท. จะ
จัดการเรื่องหาคนเข้าร่วมเวทีเอง 
 คุณณรงค์ศักดิ์   คิดว่าสหกรณ์เป็นคนดูแลชีวิตของพนักงานทุกอย่างและอาจจัดให้ดูแลถึง 
พ่อแม่ ด้วย  และคนท่ีนี้แปลกแบบสุดข้ัว  ไม่เคยกลัวใคร  และคิดว่าท่ีนี่กล้าท่ีจะเป็นสหกรณ์ท่ีจะไม่เป็น
แบบสหกรณ์อื่นๆ (พอมีเงินก็ลืมอุดมการณ์) 
  หลังจากได้น าเสนอข้ันตอนแผนการด าเนินงานวิจัยแล้ว  ท่ีประชุมได้ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นโดยมีข้อสรุป ดังนี้ 
 การก าหนดช่วงเวลาและจ านวนผู้เข้าร่วมเวทีตกผลึกความคิด ท่ีประชุมมีข้อสรุปจัดเวทีในวัน
พฤหัสบดี โดยครั้งแรกมีก าหนดการจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน  2554  โดยแบ่งเป็นช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย  ซึ่งคุณกนกวรรณ  จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ใน ส.ส.ท. เพื่อเชิญบุคลากรเข้าร่วม
เวที โดยคุณษุภชา รับผิดชอบท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม  ส.ส.ท.  ทราบท่ีหน้าเว็บไซต์ที่ของ ส.ส.ท.
การศึกษาดูงานตัวแบบสหกรณ์ท่ีน่าสนใจ รศ.จุฑาทิพย์ได้หารือในท่ีประชุมว่า ให้ท่ีประชุม 
เสนอสหกรณ์ตัวแบบท่ีอยากเดินทางไปศึกษาดูงาน  แต่ที่ประชุมเสนอถึงอุปสรรคเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน มีตารางการท างานท่ีแตกต่างกัน  และช่วงนี้ก็มีภารกิจต้องออกพื้นท่ีเนื่องจากเป็นช่วงเลือกตั้ง  โดย
จะมีการหารือกันอีกครั้งในภายหลัง แต่เห็นด้วยท่ี รศ.จุฑาทิพย์ จะน าเสนอสหกรณ์ตัวแบบในรูปแบบวิดีโอ 
โดย รศ.จุฑาทิพย์ได้แจ้งท่ีประชุมเพื่อขอท าการเก็บข้อมูลเชิงท าแบบสอบถามคู่ขนานไปกับการจัดเวที 
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 และคุณธนา  ได้กล่าวว่า ในตอนแรก คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์  จะขอจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์  แต่เม่ือได้รับค าปรึกษาจาก  รศ.จุฑาทิพย์  ซึ่งแนะน าให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์บริการ  
เนื่องจากสหกรณ์บริการนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
ประชาคม ส.ส.ท. มากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นด้วยกับ รศ.จุฑาทิพย์  และ
ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งสหกรณ์แล้ว 
 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
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รายงานสรุปผลเวทีเรยีนรู ้
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ ์

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 15.00-16.00 น. 
 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารส านักงานใหม่ ThaiPBS 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นายประสพสินธุ์  บุญประเสริฐ ประธานสมาพันธ์องค์การฯ 
3. นายอ านาจ  นนทรีย์  รองประธานสมาพันธ์องค์การฯ 
4. นายชัยยุทธ์  เคหะนันท์ เลขานุการสมาพันธ์องค์การฯ 
5. นางจินตนา  ตรีสุวรรณ ์ ผู้ตรวจสอบ 
6. นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
7. นางสาววสินธรา  ขวยเขิน  นักวิจัยประจ าโครงการ 

  
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการประชุมครั้งนี้ เพื่ออยากรับฟังความคิดเห็นของสมาพันธ์องค์การฯ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อ
สหกรณ์บริการท่ีก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้ และขอข้อเสนอแนะแบบสอบถามของ สว.สก. ท่ีจะ
น าไปเก็บแบบสอบถาม ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2554 เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในการท า
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม 
ส.ส.ท. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สมาพันธ์องค์การฯ จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ให้ความร่วมมือในการท างานและ
ตรวจสอบผู้บริหาร ซึ่งสมาพันธ์องค์การฯ อาจจัดสวัสดิการบางอย่างให้แก่สมาชิก โดยในขณะนี้สม าพันธ์
องค์การฯ และสหกรณ์บริการ ได้มีความต้องการตรงกันคือ อยากให้มีร้านอาหารท่ีถูก สะอาด และบริการ
ตลอดทั้งวัน อีกท้ังค่ารักษาพยาบาลท่ีจะจัดเป็นสวัสดิการของสมาชิกนั้น ควรได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
โดยหากมีการจัดตั้งสหกรณ์บริการได้ส าเร็จ คณะกรรมการของสมาพันธ์องค์การฯ บางท่าน อาจเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์ด้วย และคาดว่าในอนาคต สมาพันธ์องค์การฯและ
สหกรณ์จะได้มีความร่วมมืออันดีต่อกัน โดยสมาพันธ์ในสายตาของประชาคม จะเข้าใจว่า เป็นสหภาพ ซึ่ง
จริงๆนั้น สหภาพจะเน้นค าว่า “ต่อรอง” แต่สมาพันธ์ฯจะเน้นค าว่า “พูดคุย” กันมากกว่า ดังนั้น สมาพันธ์
องค์การฯ นั้น ก่อตั้งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน มิใช่เป็นฝุายตรงข้ามและในอนาคตสหกรณ์บริการ 
จะมีบทบาทด้านการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะมอบให้แก่ตัวสมาชิก ส่วนสมาพันธ์องค์การฯ นั้น จะท า
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บทบาทในการพูดคุย เจรจากับผู้บริหารขององค์การ ช่วยเหลือเป็นตัวแทนหากสมาชิกได้รับความเดือดร้อน 
และต่อไปจะมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยให้สกรณ์บริการหรือชุมนุมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์การ ส.ส.ท.  
 โดยรศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ชี้ประเด็นในท่ีประชุมสมาพันธ์องค์การฯ ว่า หากในอนาคต
เกิดความขัดแย้งระหว่างสหกรณ์บริการกับสมาพันธ์องค์การฯ นั้น จะมีเครื่องมือจัดการความขัดแย้งนี้
อย่างไร นายประสพสินธุ์ ได้กล่าวว่า จะใช้การพูดคุยผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ และมี Road Map ท่ีชัดเจน เพื่อให้งานของสหกรณ์บริการและสมาพันธ์องค์การฯ ไม่ทับซ้อน 
ซึ่งจะท าให้เกิดความสับสนในภายหลังได้ ซึ่งนายประสพสินธุ์ ได้กล่าวว่าพันธกิจของสหกรณ์นั้น น่าจะสร้าง
ประโยชน์ของเงินทุนท่ีประชาคม ส.ส.ท.จะลงเงินไป แต่พันธกิจของสมาพันธ์องค์การฯ คือ ช่วยไกล่เกลี่ย 
ความขัดแย้งของบุคลากรใน ส.ส.ท. ในปัจจุบันสมาพันธ์องค์การฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการรณรงค์ให้สมาชิกมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสมาพันธ์องค์การฯ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และช่วยกันด ารง
สมาพันธ์องค์การฯ ไว้ ซึ่ง รศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวชื่นชมแนวความคิดและได้ให้ค าแนะน าว่าการวางแผนจะ
ช่วยไม่ก่อให้เกิดปัญหาท่ีจะตามมาในภายหลังระหว่าง สหกรณ์บริการและสมาพันธ์องค์การฯ 
 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ได้ขอข้อเสนอแนะแบบสอบถามท่ีจะใช้ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณแก่
ประชาคม ส.ส.ท. ท่ีเข้าร่วมเวทีตกผลึกความคิด ครั้งท่ี 1 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 16 มิถุนายน 2554 ซึ่งท่ี
ประชุมได้เสนอแนะให้ท าเป็น E-questionnaires เนื่องจากเล็งเห็นว่า การแจกแบบสอบถามประชาคม 
ส.ส.ท. ไม่สนใจท่ีจะกรอกข้อมูล ซึ่งหากท าแบบสอบถามเป็น E-questionnaires แล้วนั้น จะสะดวกในการ
กรอกแบบสอบถามมากว่า และแบบสอบถามท่ีน ามาให้ข้อเสนอแนะนั้น ท่ีประชุมจะขอน าแบบสอบถาม
กลับไปพิจารณา หลั งจากนั้นจะแจ้งแก่ทาง สว.สก.ผ่านทางคุณกนกวรรณ ว่าแบบสอบถามท่ีขอ
ข้อเสนอแนะนั้นมีส่วนใดต้องปรับแก้หรือไม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
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รายงานสรุปเวทีเรียนรู ้
ส าหรับ “โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ ์

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.”  
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส านักงานใหม่ ThaiPBS 
 
ผู้มาประชุม  

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นายธนา  ท่ัวประโคน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
3. นายเจตน์จ านงค์ ชัยนาม  คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
4. นายษุภชา โศภิษฐกมล คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
5. คุณณรงค์เดช ด ารงค์  ผู้จัดการฝุายออกอากาศ 
6. คุณพรเกียรติ พรหมสามพราน เจ้าหน้าท่ี IT 
7. จุฑามาศ ศิริมูล  เจ้าหน้าท่ีฝุายตลาด 
8. คุณกอบสิน ธนผลิน  ผอ.ส านักวิศวกรรม 
9. คุณฤทธิรงค์ ปานเสวย หัวหน้าช่างเทคนิค 
10. คุณวินัย  อินสว่าง  เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 
11. คุณประภาส พึงประภัสสรณ ์ เจ้าหน้าท่ีฝุายบริหาร 
12. คุณสุดา  สระจ า  เจ้าหน้าท่ีการคลัง 
13. คุณอุบล  นิลศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีการคลัง 
14. คุณกฤติชัย อุดมสุขรัตน์ ส านักโทรทัศน์และวิทยุ 
15. คุณเจตจ านงค์ ชัยนาม  เจ้าหน้าท่ีฝุายบริหาร 
16. คุณธนกฤต เปลมปลั่ง เจ้าหน้าท่ี IT 
17. คุณธงชัย วิวัฒน์  เจ้าหน้าท่ีฝุายตัดต่อข่าว 
18. คุณนันทวัฒน์ กลิ่นหิรัญ เจ้าหน้าท่ีตัดต่อข่าว 
19. คุณสุพรรณ ี สันติพงษ์ web content 
20. คุณสุรีรัตน ์ ด้วงศรี  เจ้าหน้าท่ีมัลติมีเดีย 
21. คุณเริดพงศ์ มีศาลการ เจ้าหน้าท่ีมัลติมีเดีย 
22. คุณวัฒนา จันทร์กาล เจ้าหน้าท่ีฝุายช่างภาพ 
23. คุณรวิสสา ทองรอด  เจ้าหน้าท่ีฝุายช่างภาพ 
24. คุณนิพาภรณ์ โฉมไม้  เจ้าหน้าท่ี IT 
25. คุณอ านาจ นนทรีย์  เจ้าหน้าท่ี IT 
26. คุณรชตกร วงษ์สุวรรณ เลขานุการ 
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27. คุณบรรเจิด พัฒนากิจ เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
28. คุณอาพร ราชสีห์  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
29. คณุสุรพงษ์ เพื่อขิม  Producer 
30. คุณชนาธิป ไพรพงศ์  Producer 
31. คุณจิรายุ เรื่องมนตร ี เจ้าหน้าท่ี IT 
32. คุณณภัทร วุฒินนท์ชัย เจ้าหน้าท่ี IT 
33. คุณไชยเดช ฐานการ  เจ้าหน้าท่ีฝุายเสียง 
34. คุณโกเมน ใจกล้า  ผู้จัดการฝุาย 
35. คุณจันทร์ดี บัวศรีแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
36. คุณกันตโย ศรีสุคนธ์ ผู้จัดการ 
37. คุณเกียรติศักดิ์ เครือวรรณ เจ้าหน้าท่ีวิศวกร 
38. คุณวรินทร วรรณวงศ์ เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 
39. เรือตรีปกรณ ์ วิเศษสินธุ์ เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค 
40. คุณวิภาวรรณ สงศร ี  เจ้าหน้าท่ี IT 
41. คุณสุทัศน์ ค่ าแทน  เจ้าหน้าท่ี IT 
42. คุณบุษบา  โกศิฐกมล เจ้าหน้าท่ี IT 
43. คุณสุนทร พานิชกรณ์ เจ้าหน้าท่ี IT 
44. คุณภาคพันธ์ ฐทยา  เจ้าหน้าท่ีฝุายข่าว 
45. คุณธนิดา สุนทรเทพวรากุล เจ้าหน้าท่ีฝุายช่างเทคนิค 
46. คุณทิฆัมพร โตสุข  เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
47. คุณอภิญญา เครือหอม เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
48. ณัฐพัชร  จันทรสูตร ผู้อ านวยการ สกม. 
49. คุณเดชาธร อัตอมรบุรีแจ่มศรี เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
50. คุณดุสิต  ทองมา  ตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อ านวยดารสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  นักวิจัยประจ าโครงการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  
 คุณธนา ท่ัวประโคน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์  กล่าวเปิดการประชุมและแนะน า
วิทยากร 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทร าวาท ผู้ อ านวยการสถาบันวิช าการด้านสหกรณ์  และท่ีปรึกษา
คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์บริการชี้แจงการจัดเวทีตกผลึกความคิดเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาคม ส.ส.ท. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดของประชาคม ส.ส.ท.กับคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์และ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
 โดยรศ.จุฑาทิพย์ ได้อธิบายประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรื่องรู้ในเวทีตลึกความคิด ในช่วงเช้าว่า
มี 3 ประเด็น ได้แก่ 

 บริบทของสหกรณ์ในสายตาประชาคม ส.ส.ท. 

 บทบาทของสมาชิก  

 ฝุายจัดการมืออาชีพ 
 รศ.จุฑาทิพย์ ได้อธิบายว่า ในสหกรณ์มีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 3 ฝุาย ได้แก่ การควบคุม 
(สมาชิก) การจัดการ(ฝุายจัดการ) อ านวยการ(คณะกรรมการด าเนินการ) ซึ่งทุกฝุายมีความส าคัญเท่ากัน แต่
จะมีสมาชิกเป็นฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ เนื่ องจากสมาชิกจะเป็นผู้เลือกคณะกรรมการด าเนินการ 
สมาชิกท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก าหนดทิศทางของสหกรณ์ สมาชิกมีหน้าท่ีในการเป็นเจ้าของ ซึ่งเวที
ในการประชุมของสหกรณ์นั้นจะด าเนินตามแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งเหลือเวทีเดียวในโลก คณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นฝุายอ านวยการ ซึ่งรับนโยบายจากท่ีประชุมใหญ่และน ามาด าเนินการต่อ โดยในการประชุม
ใหญ่นั้นต้องมีข้อมูลจากฝุายจัดการท่ีทันสมัย และมีความแม่นย า ซึ่งรศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวว่า ข้อมูลของ
สหกรณ์เกี่ยวกับสมาชิกนั้นมีความส าคัญกับฝุายอ านวยการมากท่ีสุด ซึ่งฝุายจัดการ ก็ต้องใช้บุคลากรท่ีเป็น
มืออาชีพ แต่กรรมการด าเนินการท่ีดีนั้น ต้องรู้ตัวบทกฎหมายเป็นอย่างดี  
 รศ.จุฑาทิพย์ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลองประเมินตนเองว่ามีคุณค่าสหกรณ์ในตนเอง
มากเท่าใด โดยรศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวถึงคุณค่าสหกรณ์ท้ัง 10 ประการ ดังนี้ 

1. การช่วยเหลือตนเอง 
2. การรับผิดชอบตนเอง 
3. ประชาธิปไตย 
4. ความเท่ียงธรรม 
5. ความเสมอภาค 
6. ความเป็นเอกภาพ 
7. ความซื่อสัตย์ 
8. การเปิดใจกว้าง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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10. การเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
 รศ.จุฑาทิพย์ ได้บรรยายหลักการสหกรณ์ ท้ัง 7 ข้อ โดยกล่าวว่า สหกรณ์นั้นใช้หลักธรรมา -         
ภิบาลผ่านจิตวิญญาณของคนสหกรณ์ซึ่งก าหนดเป็นหลักการสหกรณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
2. หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
3. หลักการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
4. หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
5. หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
6. หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
7. หลักการท่ี 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน 

 ในการนี้รศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวถึงประกาศของ ICA ว่า “สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจ แต่ภายใต้
ยุคโลกาภิวัฒน์ สหกรณ์ต้องข่งขันได้ แต่ถ้าให้เลือกระหว่างก าไรท่ีมากท่ีสุด กับบริการท่ีดี ท่ีสุด สหกรณ์จะ
เลือกบริการท่ีดีที่สุด” และสมาชิกต้องสนับสนุนกรรมการผ่านท่ีประชุมใหญ่ โดยในท่ีประชุมใหญ่จะมี 2 
วาระท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 1.รายงานผลการด าเนินงานในรอยปีท่ีผ่านมา 2.เสนอแผนปีถัดไปและขออนุมัติ
ค่าใช้ จ่าย ดังนั้นสมาชิกจะต้องอ่านรายงานการประชุม และใช้ เว ทีการประชุมเป็นสถานท่ีเรียนรู้ 
คณะกรรมการก็ต้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกโดยสมาชิกก็จะเป็นต้องให้เกียรติกรรมการด้วย ซึ่งการ
ตัดสินใจในท่ีประชุมนั้นต้องใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า ให้เกียรติซึ่งกันและกันของท้ัง 3 ฝุาย และได้กล่าวว่า
สหกรณ์ของสมาชิกทุกคน ดังนั้นอยากให้สหกรณ์เป็นเช่นไร สมาชิกทุกตนต้องร่วมกันก าหนดได้ในท่ีประชุม
ใหญ่สมาชิก 
 รศ.จุฑาทิพย์ ได้เล่าถึงต้นก าเนิดของสหกรณ์ โดยสหกรณ์แห่งแรกของโลกนั้น คือ สหกรณ์
ผู้บริโภครอชเดล โดยกรรมการช่างทอผ้าจ านวนหนึ่ง  ซึ่งมีรายได้น้อยและประสบปัญหาในด้านการซื้อหา
เครื่องอุปโภคท่ีราคาแพง  มีการปลอมปนและถูกเบียดเบียนในการชั่ง  จึงได้รวมกันจัดตั้งเป็นสมาคม
ประกอบด้วยผู้ริเริ่ม  28  คน  จึงริเริ่มโดยการสะสมเงินเดือนละ 1 ชิลลิ่ง/ คน ได้เงินท้ังสิ้น 29 ปอนด์ 
จัดตั้ งร้านค้าสหกรณ์ข้ึน แตกต่างจากการลงแขกซึ่ง เป็นเพียงแค่การร่วมมือกันในกา รท ากิจกรรมท่ี
เหมือนกัน ไม่มีเปูาหมายร่วม ไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ ได้ซักถามว่า การจะตั้งสหกรณ์บริการต้องการอะไร ผู้เข้าร่วมประชุม
ตอบว่าร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน และเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้าใน
ราคาท่ีถูกลง อีกท้ังคุณภาพดี โดย รศ.จุฑาทิพย์ ได้สรุปว่า ท่ีผู้เข้าร่วมปะชุมกล่าวนั้น คือ น่าจะมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีจะเอื้อให้ประชาคมส.ส.ท. ลดรายจ่ายลง เช่น มีร้านสหกรณ์ท่ีจัดหาสินค้าท่ีม่ีคุณภาพแต่           
รศ.จุฑาทิพย์ ได้แนะน าว่าสมาชิกอย่าคิดว่าสหกรณ์สามารถจัดหาบริการได้ทุกอย่าง เพราะสหกรณ์ไม่
สามารถจะจัดหาบริการท่ีสมาชิกทุกท่านต้องการได้ 
 หลังจากรศ.จุฑาทิพย์ได้อธิบายครบทุกประเด็นแล้ว ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
ประเด็นข้อซักถามของประชาคม ส.ส.ท. ท่ีมีต่อสหกรณ์  ได้มีข้อซักถามดังนี้ 
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 ฝุายจัดการนั้นสามารถมาจากสมาชิกหรือต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น  
รศ.จุฑาทิพย์ได้กล่าวชี้แจงว่า ควรเป็นคนในสหกรณ์ เนื่องจากจะได้รู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของ  

 เท่าท่ีผ่านมานั้น สหกรณ์ท่ีล้มเหลวส่วนใหญ่มักจะมาจากฝุายไหนมากท่ีสุด   
โดยรศ.จุฑาทิพย์ กล่าวว่า สมาชิกมีส่วนส าคัญในการท าให้สหกรณ์ล้มเหลวมาก

ท่ีสุด เนื่องจากสมาชิกไม่รู้ เรื่องสหกรณ์ ดังนั้นสมาชิกมักจะเลือกพวกพ้องของตนเองเข้ามาเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ สมาชิกไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกเน้นเรื่องกู้เงินอย่างเดียว และสมาชิกมักจะ
ไม่ค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหากสมาชิกดีแล้วนั้น จะเลือก
คณะกรรมการด าเนินการท่ีดี และคณะกรรมการด าเนินการจะเลือกฝุายจัดการท่ีดี ดังนี้จะท าให้สหกรณ์
ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด  

 คอมมูนกับสหกรณ์ต่างกันอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร  

 คอมมูน หรือ สหกรณ์นารวม คือเอาผืนนามารวมกัน ตัวอย่างเช่น คิบบุชต์ ซึ่ง
สมาชิกไม่มีสิทธิในที่นา ทุกคนท างานตามความสามารถของตนเอง เม่ือมีรายได้ต้องส่งให้คิบบุชต์หมดแล้ว 
คิบบุชต์จะบริหารจัดการเงินให้กับสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หรือ โมชาฟ สมาชิกสามารถเป็นเจ้าของ
ท่ีดินได้ แต่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 คุณธนา ท่ัวประโคน กล่าวว่าในตอนท้ายว่า การสื่อสารภายในเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด เท่าท่ีเห็นมา
สหกรณ์ท่ีมีปัญหา เกิดจากสมาชิกท่ีต้องการฝากเงนิ ต้องการดอกเบ้ียสูง สมาชิกท่ีต้องการกู้ ต้องการดอกเบ้ีย
ต่ า คนถือหุ้นต้องการเงินปันผลมากๆ แต่จะท าอย่างไรให้ทุกคนย้ิมได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการสื่อสารภายในท่ีดี 
และดูว่าคนท่ีจะเลือกเข้าไปเป็นคณะกรรมการจะใส่ใจสมาชิกหรือไม่ ซึ่งถ้าสหกรณ์บริการของ ส.ส.ท. ได้
ด าเนินการจัดตั้งแล้ว จะท ามีหน้าท่ี  2 อย่างคือ 1.ส่งเสริมอาชีพ 2.ยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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รายงานสรุปเวทีเรียนรู ้
ส าหรับ “โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ ์

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.”  
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส านักงานใหม่ ThaiPBS 
 
ผู้มาประชุม  

1. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นายธนา  ท่ัวประโคน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
3. นายเจตน์จ านงค์ ชัยนาม  คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
4. นายษุภชา โศภิษฐกมล คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ 
5. คุณสาธิต ดิษโยธิน  ผู้จัดการฝุายส่งเสริม 
6. คุณปุญชนิกา ช่วยนุกิจ โปรดิวเซอร ์
7. คุณสุบรรณ์ ธิศาเวช  เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรมนุษย์อาวุโส 
8. คุณชาลินี สังข์เครือ ครีเอทีฟ 
9. คุณ อมรรัตน์ หนุนโต  ครีเอทีฟ 
10. คุณทีรวิทย์ โชติกัจราชย์ โปรดิวเซอร ์
11. คุณอุษณีย์ อากาศวิภาต เจ้าหน้าท่ี HR 
12. คุณศตพร ยอดวานิช เจ้าหน้าท่ี HR 
13. คุณณัฐธิวรรณ ไตรรัตน์  ผู้จัดการ HR 
14. คุณชมพูนุช ธัญญพงศ์ชัย เจ้าหน้าท่ี HR 
15. คุณอดุลย์ พงชุมพล งบประมาณ 
16. คุณจินตนา ตรีสุข  เจ้าหน้าท่ี IA 
17. คุณณัฐณิชา ทองม่ัน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
18. คุณอรพนธ์ จักรพันธ์ เจ้าหน้าท่ีคลัง 
19. คุณณัฎฐธิดา คุมพรรค เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 
20. คุณปรารถนา ทองพุ่ม  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
21. คณุสุธาศินี ฤทธิยากร กีฬา 
22. คุณศริยา กุฎคร  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
23. ประภาพธ์ เชาวนาศิริ ผู้ส่งข่าว 
24. คุณศศินันท์ แก้วขลัง  เจ้าหน้าท่ีธุรการข่าว 
25. คุณปรียะดา ฉันทะกลาง ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม 
26. คุณนนทณัฐ ทีสี  เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ 



 
 

2-14 

27. คุณลานบุญ วุฒฑกุล  ผู้ประกาศข่าว 
28. คุณวินัย  เมฆาประสงค์ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
29. คุณชารีฟ รายเรียง  เจ้าหน้าท่ีรายการ 
30. คุณสุรยา ชัยประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีข่าว 
31. คุณสมทบ เติมบุญบารมี เจ้าหน้าท่ีรายการ 
32. คุณศตคุณ ค าเกลี้ยง ผู้สื่อข่าว 
33. คุณจักรพันธ์ กมุทโยธิน บก. ราชส านัก 
34. คุณจิรสุดา กัลยา  เจ้าหน้าท่ียุคลากร  
35. คุณศรรักษ์ อเรียน  เจ้าหน้าท่ี สกม. 
36. คุณอารีย์ สิงโต  เจ้าหน้าท่ี สกม. 
37. คุณปรียาภัสสร โพธิ์เตียน เจ้าหน้าท่ี PR 
38. คุณคมศักดิ์ พรพชโชค เจ้าหน้าท่ี IT 
39. คุณนพดล เทียนทรัพย์ เจ้าหน้าท่ี IT 
40. คุณศักดิ์สิทธิ์ สุพรรศวรรษา ช่างภาพข่าว 
41. คุณจิรศิน คงพาณิชย์ เจ้าหน้าท่ีเสียง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. นางสาววสินธรา ขวยเขิน  นักวิจัยประจ าโครงการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
  
 คุณธนา ท่ัวประโคน ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ กล่าวเปิดการประชุมและแนะน า
วิทยากร 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ชี้แจงการจัดเวทีตกผลึก
ความคิดเนื่องจากสมาชิกมีความคิดท่ีแตกต่างหลากหลายแต่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องความต้องการ จึง
ใช้เวทีตกผลึกความคิดเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม ส.ส.ท. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด
ของประชาคม ส.ส.ท.กับคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
 รศ.จุฑาทิพย์ ได้เล่าถึงต้นก าเนิดของสหกรณ์ โดยกล่าวถึงพระบิดาของการสหกรณ์ ซึ่งได้แก่ 
Robert Owen ได้สหกรณ์แห่งแรกของโลกนั้น คือ สหกรณ์รอชเดล โดยกรรมการช่างทอผ้าจ านวนหนึ่ง  
ซึ่งมีรายได้น้อยและประสบปัญหาในด้านการซื้อหาเครื่องอุปโภคท่ีราคาแพง  มีการปลอมปนและถูก
เบียดเบียนในการชั่ง  จึงได้รวมกันจัดตั้งเป็นสมาคมประกอบด้วยผู้ริเริ่ม  28  คน  โดยรวมทุนกันได้ 29 
ปอนด์ จึงจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ข้ึน  
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 โดยรศ.จุฑาทิพย์ ได้อธิบายประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรื่องรู้ในเวทีตกผลึกความคิด ช่วงบ่าย 
ว่ามี  3 ประเด็น ได้แก่ 

1. บริบทของสหกรณ์ในสายตาประชาคม ส.ส.ท 
2. บทบาทของสมาชิก  
3. ฝุายจัดการมืออาชีพ 

 รศ.จุฑาทิพย์ ได้อธิบายว่า ในสหกรณ์มีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 3 ฝุาย ได้แก่ การควบคุม 
(สมาชิก) การจัดการ(ฝุายจัดการ) อ านวยการ(คณะกรรมการด าเนินการ) ซึ่งทุกฝุายมีความส าคัญเท่ากัน แต่
จะมีสมาชิกเป็นฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ เนื่องจากสมาชิกจะเป็นผู้เลือกคณะกรรมการด าเนินการ 
สมาชิกท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและก าหนดทิศทางของสหกรณ์ สมาชิกมีหน้าท่ีในการเป็นเจ้าของ ซึ่งเวที
ในการประชุมของสหกรณ์นั้นจะด าเนินตามแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งเหลือเวทีเดียวในโลก คณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นฝุายอ านวยการ ซึ่งรับนโยบายจากท่ีประชุมใหญ่และน ามาด าเนินการต่อ โดยในการประชุม
ใหญ่นั้นต้องมีข้อมูลจากฝุายจัดการท่ีทันสมัย และมีความแม่นย า ซึ่งรศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวว่า ข้อมูลของ
สหกรณ์เกี่ยวกับสมาชิกนั้นมีความส าคัญกับฝุายอ านวยการมากท่ีสุด ซึ่งฝุายจัดการ ก็ต้องใช้บุคลากรท่ีเป็น
มืออาชีพ แต่กรรมการด าเนินการท่ีดีนั้น ต้องรู้ตัวบทกฎหมายเป็นอย่างดี  
 รศ.จุฑาทิพย์ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลองประเมินตนเองว่ามีคุณค่าสหกรณ์ในตนเอง
มากเท่าใด โดยรศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวถึงคุณค่าสหกรณ์ท้ัง 10 ประการ ดังนี้ 

1. การช่วยเหลือตนเอง 
2. การรับผิดชอบตนเอง 
3. ประชาธิปไตย 
4. ความเท่ียงธรรม 
5. ความเสมอภาค 
6. ความเป็นเอกภาพ 
7. ความซื่อสัตย์ 
8. การเปิดใจกว้าง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10. การเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

 รศ.จุฑาทิพย์ ได้บรรยายหลักการสหกรณ์ ท้ัง 7 ข้อ โดยกล่าวว่า สหกรณ์นั้นใช้หลักธรรมาภิบาล
ผ่านจิตวิญญาณของคนสหกรณ์ซึ่งก าหนดเป็นหลักการสหกรณ์ในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
2. หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
3. หลักการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
4. หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
5. หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
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6. หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
7. หลักการท่ี 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน 

  
 ในการนี้รศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวถึงประกาศของ ICA ว่า “สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจ แต่ภายใต้
ยุคโลกาภิวัฒน์ สหกรณ์ต้องแข่งขันได้ แต่ถ้าให้เลือกระหว่างก าไรท่ีมากท่ีสุดกับบริการท่ีดีท่ีสุด สหกรณ์จะ
เลือกบริการท่ีดีที่สุด” และสมาชิกต้องสนับสนุนกรรมการผ่านท่ีประชุมใหญ่ โดยในท่ีประชุมใหญ่จะมี 2 
วาระท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 1.รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 2.เสนอแผนปีถัดไปและขออนุมัติ
ค่าใช้ จ่าย ดังนั้นสมาชิกจะต้องอ่านรายงานการประชุม และใช้ เวทีการประชุมเป็นสถานท่ีเรียนรู้ 
คณะกรรมการก็ต้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกโดยสมาชิกก็จะเป็นต้องให้เกียรติกรรมการด้วย ซึ่ งการ
ตัดสินใจในท่ีประชุมนั้นต้องใช้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า ให้เกียรติซึ่งกันและกันของท้ัง 3 ฝุาย และได้กล่าวว่า
สหกรณ์ของสมาชิกทุกคน ดังนั้นอยากให้สหกรณ์เป็นเช่นไร สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันก าหนดได้ในท่ีประชุม
ใหญ่สมาชิก 
 หลังจากรศ.จุฑาทิพย์ได้อธิบายครบทุกประเด็นแล้ว ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและ
ประเด็นข้อซักถามของประชาคม ส.ส.ท. ท่ีมีต่อสหกรณ์  ได้มีข้อซักถามดังนี้ 

1. สหกรณ์บริการ ส .ส .ท. สามารถจัดหาบริการให้สมาชิกได้ทุกอย่างหรือไม่         
รศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวชี้แจงว่า สามารถกระท าได้เกือบทุกอย่างแต่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. พอระดมทุนในปีแรกอยากทราบว่าจะมี Road Map อย่างไร รศ.จุฑาทิพย์ กล่าวว่า 
Road Map นั้น รศ.จุฑาทิพย์ ไม่สามารถให้ค าตอบได้ เนื่องจาก Road Mapของสหกรณ์บริการ ส.ส.ท. นั้น 
ผู้ท่ีก าหนดจะเป็นสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ และฝุายจัดการ แต่รศ.จุฑาทิพย์ ได้เล่าประสบการณ์
ให้ฟังว่า ในตอนแรกก็อาจให้กู้ฉุกเฉินก่อน เม่ือมีผลก าไร ปีต่อๆ ไปอาจจะเริ่มจัดบริการท่ีสมาชิกต้องการ  

3. เงินค่าหุ้นของสหกรณ์ คิดว่าเป็นเงินจมและต้องหักทุกเดือนๆ ท าให้คิดว่าจะ
เดือดร้อนกับผู้ท่ีเงินเดือนน้อยอยู่แล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ชี้แจงว่า สมาชิกสามารถก าหนดได้ผ่านท่ีประชุมใหญ่ 
โดยสามารถก าหนดได้ว่าจะหักเงินค่าหุ้นเดือนละเท่าไร หรือ 3 เดือนส่งค่าหุ้น 1 ครั้ง หรือให้เลือกท้ัง 2 
แบบ คือ ส่งค่าหุ้นทุกเดือนและซื้อหุ้นครั้งแรก แต่เดือนต่อๆ ไปไม่ส่งค่าหุ้นทุกเดือน 

4. สหกรณ์บริการสามารถให้บริการด้านประกันชีวิตแก่สมาชิกได้หรือไม่ รศ.จุฑาทิพย์ 
กล่าวว่า สามารถท าได้แต่ต้องติดต่อกับบริษัทประกันภัยท่ีม่ันคง กล่าวคือ สหกรณ์บริการจะซื้อประกันชีวิต
แบบกลุ่มให้แก่สมาชิกนั่นเอง 

5. ตอนประชุมใหญ่ครั้งแรกนั้น ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ 
ส.ส.ท. เท่านั้นหรือไม่ตัวแทนคณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ์บริการ ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งแรกนั้น 
สามารถให้ผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าสังเกตการณ์การประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากผู้ท่ียังไม่ตัดสินใจเป็นสมาชิก
สหกรณ์บริการนั้น เม่ือได้เข้าร่วมประชุมใหญ่แล้ว อาจเห็นด้วยกับวิถีสหกรณ์และสามารถจะสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกได้ และรศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากลงชื่อเข้าร่วมประชุมแล้วนั้น จะถือว่าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์บริการโดยอัตโนมัติ  แต่หากเข้ามาเพื่อสังเกตการณ์ก็ไม่ต้องลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
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 จากประเด็นต่างๆ ท่ีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามนั้น  รศ.จุฑาทิพย์ ได้ถอดสลักความคิดว่า 
สหกรณ์บริการจะไม่เน้นการกู้ยืมเงิน แต่เป็นการจัดหาบริการท่ีสมาชิกมีความเดือดร้อน และต้องการให้
สหกรณ์บริการช่วยจัดหาให้แก่สมาชิก และสหกรณ์บริการสามารถจะด าเนินการได้หลายรูปแบบมากกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
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รายงานสรุปเวทีเรียนรู ้
 โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
 วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 – 12.30 น. 
 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารส านักงานใหม่ Thai PBS 

 
ผู้มาประชุม 

1. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. คุณธนา   ท่ัวประโคน ผู้ก่อตั้งสหกรณ ์
3. คุณวุฒิชัย  สอนหินลาด กรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ 
4. คุณวิราภรณ์  สุขสมมล กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ 
5. คุณสุนทร  ฉายโอภาส กรรมการสหกรณ ์
6. คุณษุภชา  โศภิษฐกมล กรรมการสหกรณ ์
7. คุณเจตน์จ านงค์  ชัยนาม  กรรมการสหกรณ ์
8. คุณสมชาย  แสงอุทัย คณะกรรมการสหกรณ์ 
9. คุณประภากร  ตั้งประเสริฐศร ี คณะกรรมการสหกรณ์ 
10. คุณนนทณัฐ  ทีสี  คณะกรรมการสหกรณ์ 
11. คุณด ารงเทพ  ฤทัยเฟื่อง คณะกรรมการสหกรณ์ 
12. คุณกนกวรรณ  แซ่จัง  ผู้ประสานงานสนับสนุนงาน  
      คณะกรรมการนโยบาย 
13. คุณบวรลักษณ์  ธรรมภารา ผู้ประสานงานสนับสนุนงาน 
      คณะกรรมการนโยบาย 
14. คุณวสินธรา  ขวยเขิน  นักวิจัยประจ าโครงการ 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
 คุณธนา ท่ัวประโคน คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมชี้แจงการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการประชุม คือ 
 คุณธนา ได้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการจัดตั้งสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 
ซึ่งในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมาคณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์บริการฯ ได้ประชุมใหญ่สามัญ โดยเชิญเจ้าหน้าท่ี
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตพื้นท่ี 2 เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในท่ีประชุมได้ประชุมมีการแจ้งให้ท่ีประชุม
รับทราบเรื่องการจดทะเบียนสหกรณ์ รายงานผลปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแผนเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกรรม 
การก าหนดวงเงินกู้ สิ้นสุดปีบัญชี 2554  
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 ท้ังนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ โดยประธานกรรมการ
คือ คุณอโณทัย อุดมสินทร์ ซึ่งมีคณะกรรมการอีก 14 คน โดยได้แบ่งเป็น คณะกรรมการเงินกู้ 5 คน 
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 5 คน อีกท้ังอนุกรรมการร้านค้าและบริการอีก 5 คน ซึ่งในตอนนี้ต้องจัดท า
ระเบียบของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จ และท าหนังสือขอยืมเงินทดลองจาก คุณเทพชัย หย่อง จ านวน 5 ล้าน
บาท เนื่องจากไม่ต้องการกู้ยืมเงินจากภายนอก โดยเวลาท่ีเหลืออีก 5 -6 เดือนนี้จะท าการรณรงค์ให้
ประชาคม ส.ส.ท. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้ได้มากท่ีสุด  
 เบ้ืองต้นในเริ่มแรกนั้นจะให้บริการกู้เงินฉุกเฉินก่อน ซึ่งมีก าหนดผ่อนช าระไม่เกิน 6 เดือน จึง
มีความจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 คน ในอนาคตอาจท าธุรกิจล้างรถ และเปิดร้านค้าย่อยในลักษณะ
ร้านกาแฟสดเป็นล าดับต่อไป 
 หลังจากนั้น รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ประมวลผลจากแบบสอบถามจ านวน 337 ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้จัดท าการสรุป
แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาคมชาว ส.ส.ท. 
 ข้อมูลท่ัวไปของประชาคมชาว ส.ส.ท. จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 337  คน 
จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ ภูมิล าเนา อายุการท างาน จ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู จ านวน
บุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวัยเรียน และจ านวนคนท่ียังไม่มีรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาคมชาว 
ส.ส.ท. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.0 เป็นเพศชาย รองลงมาร้อยละ 29.7  เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 0.3  ไม่ระบุ 
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 51.6 และสมรสแล้วร้อยละ 40.9 โดยมีผู้ไม่ระบุสถานภาพร้อยละ 5.9  ร้อยละ 
51.9 มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด รองลงมาร้อยละ 42.1 มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และร้อยละ 5.9 ไม่ระบุ  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเ ลี้ยงดู  1 คน ร้อยละ 34.4  
รองลงมาร้อยละ 32.3, 11.6, 9.5, 7.1, 3.3 และ 1.8 ไม่ระบุ, มีจ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู 
2 คน, มีจ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู 3 คน, มีจ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู 4 
คน, มีจ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู 5 คน, และมีจ านวนคนในครัวเรือนท่ีต้องอุปการะเลี้ยงดู 
6 คน ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55.5 ไม่ระบุจ านวนบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวัน
เรียน รองลงมาร้อยละ 30.3, 11.9, 1.8 และ 0.6 มีจ านวนบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 1 คน
,จ านวนบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 2 คน, จ านวนบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวัน
เรียน 3 คน และมีจ านวนบุคคลท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 4 คนตามล าดับ 
 ส่วนใหญ่มีบุคคลท่ีไม่มีรายได้ในครัวเรือนจ านวน 1 คน ร้อยละ 31.2 รองลงมาร้อยละ 
13.4,3.3 1.2  และ 0.6 มีจ านวนบุคคลท่ีไม่มีรายได้ 2 คน,จ านวนบุคคลท่ีไม่มีรายได้ 3 คน,จ านวนบุคคลท่ี
ไม่มีรายได้ 4 คน และจ านวนบุคคลท่ีไม่มีรายได้มากกว่า 5 คน ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
 จากการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 97.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง15,001-
25,000 บาท รองลงมาคือร้อยละ 26.7,19.0, 4.7, 4.5, 4.2 และ 0.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001-15,000 บาท, ระหว่าง 25 ,001-40,000 บาท, มากกว่า 50 ,000 บาท, ไม่ระบุ และน้อยกว่า 
10,000 บาท ตามล าดับ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย และมีหนี้สิน ร้อยละ 38.9 รองลงมาร้อยละ 27.3,22.3 
และ 11.0 มีรายได้มากกว่ารายจ่ายแต่ไม่มีเงินออม มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีเงินออม และรายได้น้อยกว่า
รายจ่าย แต่ไม่มีหนี้สิน และไม่ระบุ ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสาเหตุของการมีหนี้สิน ซึ่งสาเหตุท่ีมีผู้แสดงความคิดเห็นสูงสุดคือ  ใช้ใน
การซื้อท่ีอยู่อาศัย/พาหนะ จ านวน 209 คน รองลงมาคือใช้ในการอุปโภค/บริโภค จ านวน 168 คน, ใช้หนี้
เดิม จ านวน 93 คน และอื่นๆ อาทิ หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ จ านวน 37 คน ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่าหากมีการจัดตั้ งสหกรณ์บริการพนักงาน ส.ส.ท. ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 90.5 มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ รองลงมา ร้อยละ 5.3 และ ร้อย
ละ 4.2  ไม่ระบุ และไม่สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการ 
การออมทรัพย์ จ านวน 284 คน รองลงมาสนใจในเรื่องของสวัสดิการต่าง จ านวน 264 คน, สนใจใช้บริการ
กู้เงิน จ านวน 228 คน และใช้บริการอื่นๆ อาทิ ซื้อสินค้าราคาถูก ฯลฯ จ านวน 19 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่มีความสนใจมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ในฐานะสมาชิก ร้อยละ 89.9 
รองลงมาร้อยละ 3.6, 5.9 และ 0.6 มีความสนใจ ในฐานะกรรมการ, ไม่ระบุ และอื่นๆ ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ระดับความคดิเหน็ 

1.การด าเนินงานของสหกรณ์จะส าเร็จต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 71.5 เห็นด้วยอย่างย่ิงในการด าเนินงานของสหกรณ์จะ

ส าเร็จต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยร้อยละ 26.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 1.0 ไม่แน่ใจ และไม่เห็น
ด้วยร้อยละ 0.3 โดยไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 0.3 

2. หากมีการจัดตั้งสหกรณ์พนักงาน ส.ส.ท. ท่านจะสมัครเป็น  สมาชิกทันที 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 เห็นด้วยอย่างย่ิงจะสมัครสมาชิกทันทีหากมีการ

จัดตั้งสหกรณ์ โดยร้อยละ 35.4 เห็นด้วย ร้อยละ 9.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.7 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 
0.3 ไม่แสดงความคิดเห็น  

3. ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อนเลย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 41.3 ไม่แน่ใจว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อน

เลย รองลงมาร้อยละ 27.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 14.1 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยอย่างย่ิง อีกร้อยละ 
3.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 3.3  
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4. กรรมการด าเนินการสหกรณ์มีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดในสหกรณ์เพราะต้องท างานอย่าง
เสียสละ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 50.8 เห็นด้วย ว่ากรรมการด าเนินการสหกรณ์มีบทบาท
ส าคัญมากท่ีสุดในสหกรณ์เพราะต้องท างานอย่างเสียสละ รองลงมาร้อยละ33.8 เห็นด้วยอย่างย่ิง, ร้อยละ 
10.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.3 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.9 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 0.3ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5.บริการท่ีท่านต้องการมากท่ีสุดจากสหกรณ์คือ การออมเงิน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 เห็นด้วยว่าบริการท่ีตนเองต้องการมากท่ีสุดจาก

สหกรณ์คือ การออมเงิน รองลงมาร้อยละ 34.8 เห็นด้วย, ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 2.6 ไม่แสดงความ
คิดเห็น, ร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 
 
 

6. ท่านไม่ค่อยเชื่อม่ันว่าเม่ือมีสหกรณ์แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาคม ส.ส.ท. ได้ตามท่ี
คาดหวัง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยเชื่อม่ันว่าเม่ือมีสหกรณ์แล้วจะเกิด
ประโยชน์ต่อประชาคม ส.ส.ท. ได้ตามท่ีคาดหวัง รองลงมาร้อยละ 19.3 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 12.5 เห็นด้วย 
ร้อยละ 6.2 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ร้อยละ 4.9 เห็นด้วยอย่างย่ิง และอีกร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น 
7. ท่านเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ของ ส.ส.ท. มาบ้าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 เห็นด้วยว่าตนเองเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สหกรณ์ของ ส.ส.ท. มาบ้าง รองลงมาร้อยละ 22.6 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 15.4 เห็นด้วยอย่างย่ิง  ร้อยละ 4.3 ไม่
เห็นด้วย ร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และร้อยละ 1.0 ไมเห็นด้วยอย่างย่ิง 
8.หากบอร์ด ส.ส.ท. ให้เงินสนับสนุนก้อนโต สหกรณ์ก็คงไปได้สวยและประชาคม ส.ส.ท. ก็จะได้ประโยชน์
อย่างแน่นอน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 49.2 เห็นด้วยอย่างย่ิงหากบอร์ด ส.ส.ท. ให้เงินสนับสนุน
ก้อนโต สหกรณ์ก็คงไปได้สวยและประชาคม ส.ส.ท. ก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน รองลงมาร้อยละ 34.1 
เห็นด้วย, ร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 1.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 1.0 ไม่เห็นด้วย 
9. ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ ส.ส.ท. 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 ไม่แน่ใจว่าตนเองอยากเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการ ส.ส.ท. รองลงมาร้อยละ 18.7 เห็นด้วย, ร้อยละ 17.0 ไม่เห็นด้วย ,ร้อยละ 9 .2 เห็นด้วย
อย่างย่ิง, ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น 
10. หากสมาชิกสหกรณ์ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสหกรณ์ สมาชิกก็จะไม่ได้รับและโยชน์อย่าง
ท่ีอยากให้เป็น 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 43.0 เห็นด้วยหากสมาชิกสหกรณ์ไม่มีส่ วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของสหกรณ์ สมาชิกก็จะไม่ได้รับและโยชน์อย่างท่ีอยากให้เป็น รองลงมาร้อยละ 35.4 เห็น
ด้วยอย่างย่ิง,ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 3.6 ไม่เห็นด้วย ,ร้อยละ 3.3 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และอีกร้อยละ 
1.3 ไม่แสดงความคิดเห็น 
 
ตอนที่ 4 : ความต้องการใช้บริการจากสหกรณ ์

1. สมมุติว่าได้มีการจัดตั้ง สหกรณ์บริการหน่วยงาน สสท. ข้ึนในบริเวณส านักงาน สสท. ท่าน
คิดว่าในระยะ 3 ปีแรก ท่านต้องการใช้บริการใดจากสหกรณ์ 
 

ล าดับท่ี ประเด็น 
จ านวนผู้แสดงความ

คิดเห็น (คน) 
ร้อยละ 

1 ออมทรัพย์   173 41.0 

2 กู้ยืมเงิน                                     125 
 

29.6 

3 สวั สดิ ก ารต่างๆ ของสหกรณ์  เ ช่น  ค่า เทอมบุตร 
ประกันสังคม รถบริการ ห้องสมุด 

81 19.2 

4 ร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร 32 7.6 

ล าดับท่ี ประเด็น 
จ านวนผู้แสดงความ

คิดเห็น (คน) 
ร้อยละ 

5 ล้างรถ   
 

3 0.7 

6 ให้มีการผ่อนสินค้าได้ -สนิเชื่อดอกเบ้ียต่ า   
 

3 0.7 

7 ซื้อหุ้นสหกรณ์ 2 0.5 

8 ท่ีพักอาศัยใกล้ท่ีท างาน 1 0.2 

9 ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 1 0.2 

10 บริการป้ัมน้ ามัน 1 0.2 

รวม 422 100.0 

 
2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

1. อยากให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับบริการเงินกู้บ้าง  
2. บุคคลท่ีเข้ามาท างานต้องมีความเสียสละและซื่อสัตย์ 
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3. ควรจัดตั้งสหกรณ์เพื่อท่ีประชาคม ส.ส.ท. จะได้มีเงินออมในยามเกษียณอายุงานและ
สามารถกู้เงินได้ในยามฉุกเฉินในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ า 

4. การจัดตั้งสหกรณ์ต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
5. อยากให้มีสหกรณ์ในหน่วยงาน 
6. สหกรณ์มีสินค้าของสมาชิกไปจ าหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ มีสินค้าท่ีระลึกของ ส.ส.ท. 

วางจ าหน่าย 
7. อยากให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
8. สมาชิกท่ีเกษียรแล้วยังเป็นสมาชิกได้ต่อ 
9. จ าหน่ายสินค้าตามฤดูกาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
10. สหกรณ์ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

 หลังจากรศ.จุฑาทิพย์ ได้เสนอผลสรุปแบบประเมินแล้วนั้ น ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีประเด็น
ซักถาม ดังนี้ 

1. ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามจะมีมาเพิ่มอีกหรือไม่เนื่องจากท่ีประชุมเห็นว่าจ านวนผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามนั้นไม่ถึง 50% ของประชมคม ส.ส.ท. แต่รศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวชี้แจงว่า จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในขณะนี้ถือว่าเพียงพอแล้ว และผลสรุปท่ีได้ก็มีความน่าเชื่อถือ 

2. อายุการท างานท่ีผู้ตอบแบบสอบถามกรอกนั้น นับจากการท างานเดิมท่ี ITV ด้วย  
3. รายได้ ท่ีมีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากพนักเก่าท่ีมาจาก ITV จะมีรายได้ ท่ี

ค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับพนักงานท่ีเพิ่งรับเข้ามาใหม่ จึงท าให้ช่องว่างของรายได้มีความแตกต่างกันมาก 
4. ผู้เข้าร่วมประชุมสนใจสภาพเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเงินเดือนในแต่ละ

ช่วง ซึ่งรศ.จุฑาทิพย์ จะน าไปจัดท าสรุปแบบประเมินอีกครั้งหนึ่งในเชิงลึก 
5. ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่คือผู้ท่ีต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่แล้ว และ

ผู้ท่ีไม่ตอบแบบสอบถามคือผู้ท่ีไม่ต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ใช่หรือไม่ ซึ่งในท่ีประชุมได้อภิปรายว่า ผู้ท่ีไม่
ตอบแบบสอบถามนั้นเนื่องจากต้องการดูสังเกตการณ์ของสหกรณ์ก่อน ซึ่งหากสหกรณ์ประสบความส าเร็จใน
อนาคตคาดว่าจะผู้ท่ีไม่ตอบแบบสอบถามอาจสนใจท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์มากข้ึน 

 จากนั้น รศ.จุฑาทิพย์ได้เชิญชวนให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีตลาดสุขใจ 
โดยให้คุณกนกวรรณ นัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนวันอาทิตย์ท่ี 21 สิงหาคม 2554 ซึ่งหาก
ประสานงานทุกฝุายแล้วให้โทรศัพท์แจ้งแก่ รศ.จุฑาทิพย์ด้วย เนื่องจากจะได้ประสานงานไปยังผู้จัดการ
ตลาดสุขใจต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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รายงานสรุปเวทีเรียนรู ้
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ ์

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้อง ประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร A 4 Thai PBS 
 
ผู้มาประชุม 
 1. คุณอโณทัย    อุดมศิลปะ  ประธานกรรมการสหกรณ์  
 2. คุณกอบสิน   ธนผลิน   รองประธานสหกรณ์ 
 3. คุณวุฒิชัย   สอนหินลาด  กรรมการสหกรณ ์
 4. คุณประภากร   ตั้งประเสริฐศรี  กรรมการสหกรณ ์
 5. คุณสุทัย   วินิจชัย   กรรมการ   
 6. คุณณรงค์ศักดิ์   อ าไพวรรณ  กรรมการ    
 7.  คุณสุนทร   ฉายโอภาส  กรรมการ 
 8. คุณษุภชา   โศภิษฐกมล  กรรมการ  
 9.  คุณธนา    ท่ัวประโคน  กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์   
 10. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.คุณสุพจน์   สขุสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 2.คุณวสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าท่ีวิจัยประจ าโครงการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด นัดหมายประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ครั้งท่ี 5/2554 โดยท่ีประชุมได้เชิญ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์และนักวิจัยโครงการโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสหกรณ์ 
 ในช่วงแรก รศ.จุฑาทิพย์ ได้น าเสนอผลการด าเนินการวิจัยในช่วงท่ีผ่านมาตามค าถามการวิจัย 
/แผนการด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัย ได้แก่ การจัดเวทีประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตกผลึกความคิดร่วมกับประชาคม ส.ส.ท. , การเก็บข้อมูลแบบสอบถามประชาคม ส.ส.ท., 
การศึกษาดูงานรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดสุขใจ และการเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานีโทรทัศน์ในช่วงวิกฤติน้ าท่วม  
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 ในช่วงท้าย รศ.จุฑาทิพย์ได้น าเสนอร่างแผนท่ียุทธศาสตร์ สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis จากการเก็บข้อมูลในเวทีตกผลึกความคิด ดังภาพ 
 
 
 

 
     

 
ภาพร่างแผนที่กลยุทธ ์

  
 ภายหลังการน าเสนอร่างแผนท่ีกลยุทธ์ ท่ีประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบข้อสักถามความ
สงสัยในประเด็นต่างๆของแผนท่ีกลยุทธ์ เบ้ืองต้นท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นด้วยและยอมรับใน
หลักการโดยให้ รศ.จุฑาทิพย์ ด าเนินการตามแผนงานวิจัยต่อไป โดยนักวิจัยได้นัดหมายทางสหกรณ์ฯเพื่อ
ศึกษาดูงานตัวแบบ outlet Farmer shop ท่ีไร่สุวรรณ อ.ปากช่อง ในเดือนมกราคม 55 ซึ่งจะได้
ประสานงานนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง 
 ส าหรับการด าเนินโครงการวิจัยทางผู้ประสานงานคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (คุณตุ้ม)ได้
นัดหมายนักวิจัยส่งดร๊าฟรายงานในวันท่ี 19 มกราคม 55 เพื่อท่ีจะได้น าเสนอต่อคณะกรรมการในวันท่ี 26 
มกราคม 55 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
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รายงานเวทีน าเสนอ (ร่าง)รายงานวิจัย 

โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ ์
เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารA Thai PBS 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. คุณจินตนา  พันธุฟัก  คณะกรรมการนโยบาย 
2. คุณกมล   กมลตระกูล คณะกรรมการนโยบาย 
3. คุณมัทนา  หอมลออ คณะกรรมการนโยบาย 
4. รศ.ดร.อรศรี  งามวิทยาพงศ์ คณะกรรมการนโยบาย 
5. ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน คณะกรรมการนโยบาย 
6. คุณสมชัย  สุวรรณบรรณ คณะกรรมการนโยบาย 
7. คุณอินทรา  วิทยสมบูรณ์ พนักงานประสานงานวิชาการ สคน. 
8. ดร.โชคชัย  สุธาเวช  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. คุณธนา   ท่ัวประโคน กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 
10. คุณสมชาย  แสงอุทัย กรรมการสหกรณ ์
11. คุณวิราภรณ์  สุขสมมล เลขานุการสหกรณ์ 
12. คุณนนทณัฐ  ทีสี  สมาชิกสหกรณ์ 
13. คุณกฤตติพัฒน์  ชื่นพิทยารมณ์ กรรมการสหกรณ ์
14. รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
15. คุณสายสุดา  ศรีอุไร  รองผู้อ านวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
16. คุณสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
17. คุณวสินธรา  ขวยเขิน  เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
18. คุณธนวัฒน์  ธนะปลื้ม นักวิจัยประจ าโครงการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.15 น. 
  
 คณะกรรมการนโยบายกล่าวชี้แจงเวทีการน าเสนอ(ร่าง) รายการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
แก่ประชาคม ส.ส.ท. ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 จวบจนขณะนี้เป็นเวลาประมาณ 7 
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เดือนเศษ ดังนั้นจึงจัดเวทีน าเสนอ (ร่าง) รายงานการวิจัยโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อ านวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ท าหน้าท่ีนักวิจัยในโครงการดังกล่าว จะได้น าเสนอดังรายละเอียดต่อไป 

 รศ.จุฑาทิพย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาหาแนวทางการขับเคลื่อน 
สหกรณ์ให้เป็นกลไกในการสร้างคุณค่าและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาคม ส.ส.ท.  2. เพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ ส.ส.ท.ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาคม ส.ส.ท. และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ ได้ข้อมูลความรู้และประเด็นความคิดเห็น
ของบุคลากร ส.ส.ท. ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความต้องการ และความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประชาคม และแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีประชาคมส.ส.ท.คาดหวัง อีกท้ังได้ข้อเสนอส าหรับ
แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ ในรูปของแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
แผนงานโครงการในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมเชิงคุณค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก  

  รศ.จุฑาทิพย์ ได้ชี้แจงถึง ข้ันตอนและกระบวนการวิ จัย โดยเ ริ่มจากจัดเวทีสนทนา

กลุ่มเปูาหมายเพื่อท าความเข้าใจเรื่องกรอบคิดและแนวทางการใช้สหกรณ์เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ- 

สังคม วัฒนธรรมของประชาคม สสท.และตัวแทนฝุายบริหาร จากนั้น จัดเวทีถอดบทเรียนส าหรับตัวแบบ 

สหกรณ์ท่ีพึงประสงค์  พร้อมท้ังการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องและการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ 

สหกรณ์ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม จากนั้นจัดท าเวทีน าเสนอ(ร่าง) รายงาน จึงการปรับปรุง/จัดท า 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  ดังรูปท่ี 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 
  
 ท้ังนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัยได้มีการจัดเวทีประชุมหรือเวทีเรียนรู้ จ านวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่ 
เวทีตกผลึกความคิดครั้งท่ี 1 วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 (เช้า) ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 46 คน เเวทีตกผลึกความคิด
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 (บ่าย) ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 38 คน เวทีตกผลึกครั้งท่ี 3 วันท่ี 22 กรกฎาคม 
2554 ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 12 คนและเวทีตกผลึกความคิดครั้งท่ี 4 วันท่ี 16 ธันวาคม 2554 ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น    
16 คน และในระหว่างนี้ยังได้มีการจัดท าแบบสอบถามเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการใช้บริการ
จากสหกรณ์สื่อสาธารณะ จ ากัด โดยได้ข้อสรุปจากแบบสอบถาม ดังนี้  
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 จากแบบสอบถาม 337 ชุด ปรากฏว่า 
- สัดส่วนชายมากกว่าหญิง (70%-30%) 
- สถานภาพโสด 52% สมรสแล้ว 41% ไม่ตอบ 7% 
- จ านวนคนในอุปการะเลี้ยงดู 1-2 คน 46% มากกว่า 2 คน 22% ไม่ตอบ 32% 
- ความสนใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 90.5% 
- ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ซึ่งแบบสอบถามท่ีได้เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ของ ส.ส.ท. แล้วนั้น ปรากฏว่ามีส่วนท่ี 
คล้ายคลึงกันมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สหกรณ์บริการสื่อสาธาร Iะ จ ากัด เป็นท่ีพึ่งของสมาชิก 
เท่ียงธรรม และโปร่งใส มีบริการหลากหลาย สนองความต้องการของสมาชิก มีเอกภาพในการบริหารงาน 
สมาชิกให้ความร่วมมือ มีบริการสินค้าราคาถูก หลากหลายส าหรับคนอยู่เวร/ครัวเรือน เป็นสถาบันการเงิน
ท่ีม่ันคง เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น สร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่สมาชิก สร้างความสัมพันธ์อันดีให้
สมาชิก ให้บริการท่ีมีคุณภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืน 
 และในการนี้ รศ.จุฑาทิพย์ ได้วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์บริการสื่อ
สาธารณะ จ ากัด โดยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ได้แก่ กฎหมาย/นโยบายรัฐ องค์
ความรู้ /นวัตกรรม/เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม -วัฒนธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ ได้แก่ ส.ส.ท. สว.สก. ประชาคม ส.ส.ท. กตส. กสส. เครือข่าย/ขบวนการสหกรณ์ ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 อีกท้ังการก าหนดกลยุทธ์จาก SWOT Matrix แล้วจึงน ามาจัดท า (ร่าง) แผนท่ีกลยุทธ์ซึ่งได้
จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 ดัง
รูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แผนท่ียุทธศาสตร์ 

 จากการน าเสนอของรศ.จุฑาทิพย์แล้ว คณะกรรมการนโยบายได้เชิญ ดร.โชคชัย สุธาเวช 
เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานฉบับนี้ โดยดร.โชคชัย กล่าวว่า โครงการมีความก้าวหน้าไปด้วยดี 
แม้จะมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนท่ีผ่านมา อีกท้ังผลการด าเนินงานวิจัยได้ใช้ร่างแผนท่ี
ยุทธศาสตร์และข้อบังคับสหกรณ์มาเป็นแนวทางในการท างานวิจัย และสมควรให้สนับสนุนการวิจัยต่อไป 
แต่ทั้งนี้ดร.โชคชัย ได้ให้ข้อสังเกตที่จะน าไปปรับปรุงรายงานการวิจัยให้สมบูรณ์มากข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ตัวเลขผู้ตอบแบบสอบถามบางแห่งระบุ 422 คน แต่บางแห่งระบุ 337 คน จึงควร
ปรับให้ตรงกันและควรเพิ่มรายงานถึงวิธีการเก็บแบบสอบถาม และหากเป็นไปได้ควรจ าแนกว่าผู้ตอบเป็น
ใครบ้าง เท่าใด 

2. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ควรเพิ่มเป็นสามข้อ โดยเพิ่ม “นโยบายของ ส.ส.ท. ท่ีจะ
เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์” ด้วย ซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์และค าถามวิจัยแล้ว 

3. ผู้วิจัยอาจจะเพิ่มวิธีการสัมภาษณ์หรือท ากลุ่มสนมนากับผู้แทนคณะกรรมการนโยบาย
และคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ได้ข้อ มูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ มาประกอบการจัดท า
ข้อเสนอแนะ 

4. โจทย์ท่ีส าคัญในอนาคต คือ จะท าอย่างไรท่ีจะมีแนวทางและวางแผนงานท่ีจะท าให้
การด าเนินงานสหกรณ์บริการท่ีจะจัดบริการต่างๆ แก่สมาชิกกับความต้องการออมเงินและกู้เงินของสมาชิก
เป็นเรื่องท่ีตอบสนองต่อกัน อันท่ีเป็นสิ่งท่ีท้าทายความส าเร็จของสหกรณ์ โดยการเข้าใจและสร้างความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกเพื่อท าให้สหกรณ์บรรลุเปูาหมายการจัดตั้ง 
 ในตอนท้ายรศ.ดร.อรศรี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมต่อการจัดท า ร่างรายงานวิจัยว่า ถึงแม้จะ
เจอปัญหาและอุปสรรคเรื่องของน้ าท่วม แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดท าวิจัย อีกท้ังหากคณะกรรมการ



 
 

2-30 

สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด ได้น าแผนท่ีกลยุทธ์ท่ีได้ร่วมกันจัดท าข้ึนมาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
คาดว่าสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด จะสามารถบรรลุเปูาหมายการจัดตั้งได้ด้วยดี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3   
 

รายงานสรุปการศึกษาดูงาน 
โครงการวิจัย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่า 

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
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รายงานสรุปการศึกษาดูงาน 
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ 
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 – 15.30 น. 

ณ โรงแรมโรสการ์เด้นริเวอรไ์ซด์ สวนสามพราน 
 
คณะเดินทาง 
สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ 
 1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู๎อ านวยการสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ 
 2. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ๎าหน๎าที่วิจัย 
โรงแรมโรสการ์เด๎นริเวอร์ไซด์  
 1. คุณอรุษ  นวราช  หัวหน๎าโครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน 
 2. คุณสุทิศ  จิฬาวุฒิพงษ์ นักวิจัย 
 3. คุณดิษยา  ยศพล  นักวิจัย 
 4. คุณวิชัย    มีสวัสดิ์  นักวิจัย 
สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 
  1. นายกิจปรีดา  โอสถานนท์    รองประธานสหกรณ์ 
 2. นายกอบสิน   ธนผลิน   รองประธานสหกรณ์           
 3. นายธนา   ทั่วประโคน        กรรมการ/ผู๎จัดการ 
 4. นายณรงค์ศักดิ์   อ าไพวรรณ       กรรมการ 
 5. นายสมชาย    แสงอุทัย          กรรมการ 
 6. นายเจตจ านงค์   ชัยนาม             สมาชิก 
 7. นางสาวพิรยา   ทองพรหม สมาชิก     
 8. นางอุบลรัตน์   จันทร์ธ ารงค์     สมาชิก 
 9. น.ส.นพพร  ยศธ ารง      สมาชิก    
 10. น.ส.จุฑามาศ   ศิริมูล            สมาชิก  
 11. น.ส.วันทนา   ยืนยงวิวัฒน์    สมาชิก  
 12. นางอุบลวรรณ   คงทรัพย์         เจ๎าหน๎าที่บัญชี 
  
เริ่มเวลา 11.00 น. 
 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู๎อ านวยการสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ ได๎นัดหมายคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด เพื่อศึกษาดูงานรูปแบบความรํวมมือและสวัสดิการของ
โรงแรมโรสการ์เด๎นฯ ที่จัดให๎พนักงานและเพ่ือเชื่อมโยงเครือขํายความรํวมมือทางงานวิจัยในอนาคต 
นอกจากนี้ยังได๎นัดหมายคณะกรรมการบริหารร๎าน Farmer shop เพ่ือส ารวจท าเลที่ตั้ง Outlet จ าหนําย
สินค๎าร๎าน Farmer shop 
  ในชํวงเช๎าคุณสุทิศ คุณวิชัย และคุณดิษยา นักวิจัยโครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสาม
พราน ได๎รํวมให๎การต๎อนรับและตอบข๎อซักถามจากคณะศึกษาดูงานของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 
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โดยคุณสุทิศได๎น าเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการของพนักงานโรงแรมฯ ในรูปของสหกรณ์ที่พนักงานรํวมถือ
หุ๎น แตํไมํได๎จดทะเบียนตามกฎหมาย  
  หลังจากนั้นคุณอรุษได๎ให๎การต๎อนรับและรับประทานอาหารกลางวันรํวมกัน โดยคุณอรุษได๎
น าเสนอแนวคิดการจัดท าโครงการวิจัยเครือขํายกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน ที่มีการจัดตั้งตลาดสุขใจ 
ศูนย์เรียนรู๎เกษตรธรรมชาติที่ในอนาคตจะยกระดับเป็นเกษตรอินทรีย์  
 การขับเคลื่อนโครงการวิจัยกลุํมธุรกิจเชิงคุณคําสามพราน เป็นการตํอยอดจากผลการวิจัยในปี
ที่หนึ่ง ซึ่งมีต๎นทุนเดิมโดยมีโรงแรมสวนสามพรานเป็นศูนย์กลางรํวมกับภาคี 6 เครือขําย ซึ่งได๎รับการ
สนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการสนับสนุนองค์ความรู๎ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 
ประการ คือ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู๎สูํชุมชนของกลุํมธุรกิจ ,เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรสูํสินค๎าเกษตรปลอดภัยและสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเพ่ือศึกษา
รูปแบบและแนวทางการจั ดการโซํ อุปทานเกษ ตรปลอดภั ย   สถาบันวิ ชาการด๎ านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีสํวนชํวยในการสนับสนุนองค์ความรู๎ความรํวมมือทางวิชาการ เพ่ือถํายทอด
องค์ความรู๎ไปยังกลุํมภาคีเครือขํายเป็นแกนกลางในการประสานงานและสํงผํานองค์ความรู๎ในด๎านตํางๆ  
โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นเครื่องมือ เกษตรอินทรีย์ภายใต๎การด าเนินงานในรูปของกลุํมธุรกิจโดยมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นเครื่องมือพัฒนาสินค๎าเกษตรยกระดับเกษตรปลอดภัยสูํเกษตรอินทรีย์ภายใต๎ทีมพ่ี
เลี้ยง เพ่ือสร๎างตัวแบบการเปลี่ยนแปลงให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ ทั้งในสํวนของการ
สํงเสริมการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพ การจัดการความรู๎ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร๎างความ
เข๎าใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกระดับ โดยในการวิจัยจะให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการโซํอุปทานส าหรับ
สินค๎าเกษตรปลอดภัยเพ่ือพัฒนาไปสูํเกษตรอินทรีย์ในอนาคต   
 การพัฒนาเครือขํายต๎นน้ าจะใช๎กลไกของศูนย์เรียนรู๎ในการยกระดับความรู๎และทักษะในการ
พัฒนาการผลิตแกํเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรของภาคีเครือขําย ในระยะยาวของโครงการวิจัย คือ คํอยๆ
ปรับเปลี่ยนยกระดับการท าเกษตรปลอดภัยสูํเกษตรอินทรีย์ สิ่งส าคัญท่ีสุดที่นักวิจัยคาดหวังคือการท าความ
เข๎าใจให๎เกษตรกรมีจิตส านึก มีความซื่อสัตย์ตํออาชีพเกษตร นักวิจัยได๎ด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู๎สูํ
ชุมชน โดยการจัดองค์ความรู๎ในแขนงตํางๆ เป็นปฏิทินเรียนรู๎ประจ าเดือน โดยมีการติดตํอประสานวิทยากร
ผู๎ที่มีความเชียวชาญหรือช านาญการเฉพาะทาง มาเป็นผู๎ถํายทอดองค์ความรู๎ ทั้งนักวิชาการจากหนํวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ๎านผู๎มีประสบการณ์มาเป็นผู๎ถํายทอด เพ่ือให๎ได๎ประโยชน์ทั้งตัวเกษตรกร
ผู๎ผลิตและตัวผู๎บริโภค ให๎รู๎และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดและกระบวนการแก๎ไขตลอดจนการพัฒนาสูํระบบ
สินค๎าเกษตรอินทรีย์ได๎ในอนาคต ได๎แกํ การปลูกผักอินทรีย์และวิถีเกษตรธรรมชาติ, น้ าฟักข๎าว ต๎านมะเร็ง, 
พืชสมุนไพรกับการปูองกันแมลงศัตรูพืช, การปลูกผักคอนโด, ภัยของสารเคมีมีผลกระทบตํอระบบตํางๆ
ของรํางกายอยํางไร, ถังหมักแก๏สหุงต๎มชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และการจัดการผลผิตหลังการ
เก็บเกี่ยว ทั้งนี้ต๎องได๎รับความรํวมมือจากเกษตรกรผู๎ผลิตโดยตรงในการพัฒนาสินค๎าเกษตรของตน 
ตลอดจนเกษตรกรผู๎ผลิตสามารถวางแผนกระบวนการผลิต การจัดการผลผลิต การจ าหนําย สูํผู๎บริโภค
โดยตรง  
 กระบวนการวางแผนจัดการกลไกตลาด ตลาดสุขใจเป็นศูนย์รวมสินค๎าเกษตร และอาหาร
ปลอดภัย เกิดจากการรํวมมือรํวมใจ อันประกอบไปด๎วยภาคีเครือขําย สวนสามพราน นักวิจัย สถาบัน
วิชาการด๎านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และกลุํมเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ ภายใต๎ปณิธานรํวมกัน โดยมุํงหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ตลาดสุขใจ
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จะเป็นศูนย์กลางและเป็นแบบอยํางของระบบการค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหลํง
จ าหนํายสินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จากเกษตรกรผู๎ผลิตสูํผู๎บริโภค มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ทางเลือกให๎แกํเกษตรกรผู๎ผลิตได๎มีโอกาสน าผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มาจ าหนํายถึงมือผู๎บริโภค
ในราคาที่เป็นธรรม เป็นตลาดที่เกิดจากความรํวมมือและบริหารรํวมกันระหวํางกลุํมภาคีเครือขําย เป็น
ตลาดที่ให๎ความรู๎แกํผู๎บริโภคถึงมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย มีกระบวนการตรวจสอบ ณ จุด
ขาย และมีการเพ่ิมพูนองค์ความรู๎ในด๎านตํางๆ เปิดบริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแตํเวลา 10.00-
17.00 น.  
 รูปแบบและแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรสูํเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ มีการการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค๎าเกษตรระดับต๎นน้ า โดยการลงพ้ืนที่สูํชุมชนกลุํมภาคี
เครือขําย เพ่ือสํงเสริมแนะน าถํายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎กับกลุํมเกษตรกรภาคีเครือขําย เรื่องการ
จัดการและการปฏิบัติดูแลรักษาผลผลิตตั้งแตํการปลูก ดูแลรักษาควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธีและวิธีทาง
ชีวภาพ ตลอดจนการจัดการผลผลิตกํอนออกสูํตลาดจนถึงมือผู๎บริโภค โดยยึดหลักการน าทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช๎ในการจัดการกระบวนการผลิต เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและปฏิบัติจัดการผลผลิตโดย
ยึดหลักเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให๎ผลผลิตที่ได๎เข๎าสูํตลาดสุขใจมีคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือผู๎บริโภค
โดยตรงในราคายุติธรรม 
 การตรวจรับรองคุณภาพสินค๎าเกษตรระดับปลายน้ า เป็นกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ
สินค๎าผลผลิตทางการเกษตรของกลุํมภาคีเครือขํายที่เข๎ามาในตลาดสุขใจ จะมีการสุํมตรวจทุก 2 สัปดาห์ 
นักวิจัยจะใช๎ชุดตรวจ TM Kit และ M J P K เป็นชุดทดสอบสารพิษตกค๎างในผักผลไม๎ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให๎ผู๎บริโภคมีความมั่นใจวําผลผลิตทางการเกษตรที่
น าเข๎าสูํตลาดสุขใจ เป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ หากมีการตรวจพบสารเคมีตกค๎างในผลผลิต
ทางการเกษตรชนิดใด จะห๎ามมิให๎จ าหนํายสินค๎าเกษตรประเภทนั้นทันที และเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
หากมีการตรวจพบอีกจะถูกตัดสิทธิ์เข๎ารํวมกับตลาดสุขใจทันที ถือวํ าภาคีเครือขาดความซื่อสัตย์ และเป็น
การเพ่ิมความม่ันใจให๎แกํผู๎บริโภควําสินค๎าเกษตรของตลาดสุขใจมีคุณภาพและปลอดภัย 
 ในชํวงบํายคุณสุทิศ ได๎เชิญคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู๎เกษตรธรรมชาติฝั่งตรงข๎าม
โรงแรมด๎วยการนั่งเรื่อข๎ามฝาก โดยมีผู๎ใหญํทิมให๎การต๎อนรับและหน๎าที่เป็นผู๎อธิบายตอบข๎อซักถาม 
 ภายในศูนย์เรียนรู๎ทางโรงแรมโรสการ์เด๎นฯ มีแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดสารพิษ การ
บริหารจัดการแปลงพืช อยํางเป็นระบบ ทั้งนี้ยังมีการสาธิตจัดอาหารปลอดสารพิษที่เป็นผลผลิตภายใน
แปลงสาธิตมาท าเป็นอาหารวําง อาทิ ผักทอดกรอบ ชาใบบัว กล๎วยทุบ ฝรั่งกรอบ มะละกอ ล๎วนเป็น
ผลผลิตภายในศูนย์ทั้งสิ้น 
  
เลิกเวลา 15.30 น. 
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รายงานสรุปการศึกษาดูงาน 
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ 

เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.  
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 – 13.00 น. 

ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 
คณะเดินทาง 
สถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ 
 1. รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู๎อ านวยการสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ 
 2. คุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ๎าหน๎าที่วิจัย 
 3. น.ส.วสินธรา ขวยเขิน  เจ๎าหน๎าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
 4. น.ส.ผุสด ี กลิ่นเกสร เจ๎าหน๎าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
 5. น.ส.วภิาดา ชํวยด๎วง  เจ๎าหน๎าที่โครงการวิจัย  
 6. น.ส.วันวิสาข์ ยวงใย  เจ๎าหน๎าที่โครงการวิจัย 
 7. น.ส.กนกวรรณ ตั้งอุดมกิจเจริญ เจ๎าหน๎าที่โครงการวิจัย 
 8. น.ส.พีรัชต ์ จ าศิลปะ  เจ๎าหน๎าที่โครงการวิจัย 
สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด 
  1.  นายอโณทัย อุดมศิลปะ    ประธานสหกรณ์ 
 2.  นายกิจปรีดา โอสถานนท์ รองประธานสหกรณ์ 
 3.  นายกอบสิน   ธนผลิน   รองประธานสหกรณ์           
 4.  นายธนา   ทั่วประโคน        กรรมการ/ผู๎จัดการ 
 5.  นายณรงค์ศักดิ์   อ าไพวรรณ       กรรมการสหกรณ์ 
 6.  นายวุฒิชัย สอนหินลาด กรรมการสหกรณ์ 
 7.  นายสมชาย    แสงอุทัย          กรรมการสหกรณ์ 
 8.  นายสุนทร ฉายโอภาส        กรรมการสหกรณ์ 
 9.  นายษุภชา โศภิษฐกมล กรรมการสหกรณ์ 

10. นางวิราภรณ์ สุขสมมล เลขานุการสหกรณ์ 
 
  
เริ่มเวลา 08.00 น. 
 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู๎อ านวยการสถาบันวิชาการด๎านสหกรณ์ ได๎นัดหมายคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด เพ่ือเดินทางไปศึกษาดูงาน เชลฟ์ Farmer Shop        
ที่ไรํสุวรรณ โดยได๎ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เวลา 08.30 น. เดินทางถึงไรํสุวรรณ
ประมาณ 10.00 น. โดยได๎เดินทางไปดูร๎านขายของฝากของทางไรํสุวรรณเป็นล าดับแรก ซึ่งชํวงเช๎าที่ไปถึง
นั้นบรรยากาศเริ่มคึกคักจากบรรดานักทํองเที่ยวที่เริ่มทยอยเข๎ามาเลือกซื้อสินค๎าภายในร๎าน เมื่อก๎าวเข๎าไป
ภายในร๎าน รศ.จุฑาทิพย์ ได๎แนะน าให๎รู๎จัก คุณพูนทรัพย์ หรือคุณปู ได๎ออกมาต๎อนรับคณะผู๎ศึกษาดูงาน
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ภายในร๎านนั้นมีสินค๎าท่ีเป็นของโครงการ Farmer Shop ประมาณ 80 รายการ อาทิ ชากาญจนา กล๎วยอบ
ตราศรีภา น้ าพริกแมํเกตุ ขนมขบเค้ียวจากส ารับโบราณ กระเจี๊ยบอบกรอบไพรทิพย์  เป็นต๎น  
 จากนั้น ผอ.สมชาย ได๎กลําวต๎อนรับและเลําถึงความเป็นมาของศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุาง 
แหํงชาติ หรือไรํสุวรรณวํา ในปี พ.ศ. 2508 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎รับมอบไรํ "ธนะฟาร์ม" ซึ่งเดิม
เป็นไรํของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งมี
พ้ืนที่ประมาณ 2,500 ไรํ จึงได๎จัดตั้งเป็นสถานีฝึกนิสิตเกษตร ชื่อวํา " สถานีฝีกนิสิตเกษตรสุวรรณ      
วาจกกสิกิจ" เพ่ือเป็นเกียรติแกํหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ปฐมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
มี ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ เป็นหัวหน๎าสถานีคนแรก และให๎สังกัดอยูํกับคณะเกษตร   ตํอมาในปี พ.ศ. 
2509 มูลนิธิร๏อกกี้เฟลเลอร์ ได๎ให๎ความชํวยเหลือโครงการข๎าวโพดและข๎าวฟุางในประเทศแถบเอเชีย 
(Inter-Asian Corn and Sorghum Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได๎รํวมมือกับกรมกสิกรรม
(กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) ด าเนินการวิจัยและพัฒนาข๎าวโพดและข๎าวฟุางภายใต๎ความชํวยเหลือของ
มูลนิธิร๏อกกี้เฟลเลอร์โดยใช๎พ้ืนที่ของสถานีฝึกนิสิตเกษตร สุวรรณวาจกกสิกิจแหํงนี้เป็นศูนย์กลางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งตํอมาได๎จัดตั้งขึ้นเป็น ศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2512 โดย
สังกัดอยูํกับส านักงานอธิการบดี มีนายอัญเชิญ ชมภูโพธิ์ ซึ่งเป็นหัวหน๎าสถานีฯ ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ
ศูนย์วิจัยข๎าวโพดและข๎าวฟุางแหํงชาติด๎วย ในปี พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎จัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น ทั้งศูนย์วิจัยข๎าวโพด และข๎าวฟุางแหํงชาติ และ 
สถานีฝึกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจได๎โอนย๎ายมาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ สถานีฝึกนิสิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกิจ ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น คือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชไรํเศรษฐกิจของประเทศ แตํก็ยังคงงานฝึก
นิสิตซึ่งเป็นภารกิจหลักไว๎ โดยได๎ท าการพัฒนาพันธุ์ข๎าวโพดหลายสายพันธ์ เชํน พันธุ์อินทรีย์ 2 จนประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งมีทั้งความหอมและหวาน ซึ่งเป็นพันธุ์ข๎าวโพดที่ได๎น ามาท าเป็น “น้ านมข๎าวโพด” ของฝาก
ขึ้นชื่อของทางร๎านไรํสุวรรณนั่นเอง  
 โดยทํานผอ.สมชายได๎กลําววําในปัจจุบันทางร๎านไรํสุวรรณผลิตน้ านมข๎าวโพดวันละประมาณ 
8,000 ขวดซึ่งสามารถขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว และทางลูกค๎าที่มาซื้อนั้นหากเป็นชํวงวันหยุดหรือชํวง
เทศกาลจะมีจ านวนมากกวําวันธรรมดาถึง 10 เทําตัวเลยทีเดียว แตํทั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบกับร๎านขาย
ของฝากและสถานที่ทํองเที่ยวใหญํๆ เชํน ฟาร์มโชคชัยนั้น เราอาจจะมีจุดแข็งและจุดอํอนที่แตกตํางกัน 
โดยจุดแข็งของทางไรํสุวรรณนั้น จะเน๎นเรื่องคุณภาพ ความสด ใหมํ ไมํเน๎นที่ก าไร เนื่องจากเป็นร๎านค๎าใน
หนํวยงานของราชการ และในปัจจุบันทางไรํสุวรรณ ได๎เล็งเห็นวําการใช๎พืชคลุมดินที่ชํวยปรับสภาพผิวดิน
จากการปลูกข๎าวโพดในรอบกํอนๆ จะต๎องเน๎นพืชที่ปลูกแล๎วมีดอกท่ีมีสีสันสวยงาม เปรียบเสมือนการยิงปืน
นัดเดียวได๎นก 2 ตัว กลําวคือ ปลูกพืชที่ให๎สารอาหารแกํดินและยังมีดอกที่สวยงามให๎ลูกค๎าที่มาแวะที่     
ไรํสุวรรณได๎มีมุมถํายรูปเป็นที่ระลึกอีกด๎วย ผอ.สมชาย ได๎ชี้ไปยังพ้ืนที่ข๎างๆร๎าน พร๎อมกับกลําวถึงโครงการ
ที่จะสร๎างอาคารที่แสดงให๎เห็นถึงกระบวนการผลิตน้ านมข๎าวโพดและความเป็นมาของไรํสุวรรณ เพ่ือเป็น
แหลํงเรียนรู๎ให๎แกํลูกค๎าท่ีสนใจ โดยคาดวําจะเริ่มด าเนินการในเร็วๆ นี้  
 เมื่อกลําวต๎อนรับคณะผู๎ศึกษาดูงานเรียบร๎อยแล๎ว ผอ.สมชายได๎เชิญคณะผู๎ศึกษาดูงานทุกทําน
ไปชมกระบวนการผลิตน้ านมข๎าวโพด โดยสํวนของโรงงานที่ผลิตนั้น ผอ.สมชายกลําววําได๎ดัดแปลงบ๎านพัก
ของข๎าราชการเกําเพ่ือมาท าเป็นที่ผลิตน้ านมข๎าวโพด ทั้งนี้ทางไรํสุวรรณจะรับซื้อข๎าวโพดจากเกษตรกรที่น า
พันธุ์อินทรีย์ 2 ไปปลูก โดยให๎ราคามากกวําราคาประกัน ซึ่งไมํเพียงแตํการรับซื้อข๎าวโพดเทํานั้น ทางไรํ
สุวรรณยังได๎มีการติดตามเพ่ือชํวยเกษตรกรที่มีผลผลิตน๎อยกวําที่ควรจะเป็นด๎วย โดยสํงทีมนักวิจัยที่มีความ
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เชี่ยวชาญลงพ้ืนที่เรียนรู๎รํวมกับเกษตรกร ขั้นตอนแรกของการท าน้ านมข๎าวโพดคือ การคัดเลือกขนาดของ
ข๎าวโพด โดยข๎าวโพดที่มีขนาดใหญํ ทางไรํสุวรรณจะน าไปต๎มเพ่ือจ าหนําย แตํถ๎าข๎าวโพดที่เล็กลงมา ทางไรํ
สุวรรณจะน ามาท าน้ านมข๎าวโพด โดยหลังจากที่คัดเลือกขนาดแล๎ว ก็จะน าข๎าวโพดมาเข๎าเครื่องเพ่ือน า
เมล็ดออกจากฝัก ซึ่งซังข๎าวโพดที่เหลือจะมีน าไปท าปุ๋ยหรือขายให๎แกํเกษตรกรตํอไป ขั้นตอนตํอไปน าเมล็ด
ข๎าวโพดที่ได๎มาต๎มกับน้ าเปลําและเกลือเล็กน๎อย หมั่นช๎อนฟองออก พอต๎มได๎ที่จึงน าข๎าวโพดที่ต๎มพร๎อมทั้ง
น้ าเทใสํเครื่องแยกน้ าและกาก เพียงเทํานั้นก็ได๎จะได๎น้ านมข๎าวโพดสดๆใหมํๆ พร๎อมบรรจุลงขวดเพ่ือ
จ าหนํายตํอไป ผู๎เข๎ารํวมศึกษาดูงานได๎ซักถามผอ.สมชายวํา ท าไมถึงไมํใชํเครื่องจักรในการผลิตน้ านม
ข๎าวโพดแทนแรงงานคน ผอ.สมชายได๎กลําววํา การใช๎เครื่องจักรนั้นจะท าให๎ความหอมของน้ านมข๎าวโพด
ลดน๎อยลงไป  ฉะนั้นจึงเห็นควรวําการใช๎แรงงานคน  ยํอมสํงผลประโยชน์แกํผู๎บริโภคมากกวํา 
 

 หลังจากที่ผอ.สมชาย ได๎น าคณะผู๎ศึกษาดูงานเยี่ยมชมไรํสุวรรณแล๎ว ยังได๎เชิญคณะผู๎ศึกษาดู
งานรํวมรับประทานอาหารกลางวัน พร๎อมสนทนาประเด็นที่นําสนใจอีกหลายอยําง ท๎ายที่สุดของการ
เดินทาง คณะผู๎ศึกษาดูงานได๎แวะเลือกซื้อของฝากจากเชลฟ์ Farmer Shop และสินค๎าภายในร๎านอีกด๎วย 
กํอนจะเดินทางกลับในเวลาประมาณ 13.00 น. 
 
เลิกเวลา 13.00 น. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 4   
 

รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลประชาคม ส.ส.ท. 
โครงการวิจัย แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่า 

และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาคมชาว ส.ส.ท. 
 

 ข้อมูลทั่วไปของประชาคมชาว ส.ส.ท. จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 337 คน 
จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ ภูมิล าเนา อายุการท างาน จ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู จ านวน
บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวัยเรียน และจ านวนคนที่ยังไม่มีรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาคมชาว 
ส.ส.ท. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.0 เป็นเพศชาย รองลงมาร้อยละ 29.7  เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 0.3  ไม่ระบุ มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 51.6 และสมรสแล้วร้อยละ 40.9 โดยมีผู้ไม่ระบุสถานภาพร้อยละ 5.9  ร้อยละ 51.9 มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด รองลงมาร้อยละ 42.1 มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และร้อยละ 5.9 ไม่ระบุ  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 1 คน ร้อยละ 34.4  รองลงมา
ร้อยละ 32.3, 11.6, 9.5, 7.1, 3.3 และ 1.8 ไม่ระบุ, มีจ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 2 คน, มี
จ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 3 คน, มีจ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 4 คน, มี
จ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 5 คน, และมีจ านวนคนในครัวเรือนที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู 6 คน 
ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55.5 ไม่ระบุจ านวนบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 
รองลงมาร้อยละ 30.3, 11.9, 1.8 และ 0.6 มีจ านวนบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 1 คน,จ านวน
บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 2 คน, จ านวนบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 3 คน 
และมีจ านวนบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/อยู่ในวันเรียน 4 คนตามล าดับ 

ส่วนใหญ่มีบุคคลที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนจ านวน 1 คน ร้อยละ 31.2 รองลงมาร้อยละ 13.4,3.3 
1.2  และ 0.6 มีจ านวนบุคคลที่ไม่มีรายได้ 2 คน,จ านวนบุคคลที่ไม่มีรายได้ 3 คน,จ านวนบุคคลที่ไม่มีรายได้ 4 
คน และจ านวนบุคคลที่ไม่มีรายได้มากกว่า 5 คน ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม  

จากการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง15,001-
25,000 บาท รองลงมาคือร้อยละ 26.7,19.0, 4.7, 4.5, 4.2 และ 0.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-
15,000 บาท, ระหว่าง 25,001-40,000 บาท, มากกว่า 50,000 บาท, ไม่ระบุ และน้อยกว่า 10,000 บาท 
ตามล าดับ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย และมีหนี้สิน ร้อยละ 38.9 รองลงมาร้อยละ 27.3,22.3 และ 11.0 มี
รายได้มากกว่ารายจ่ายแต่ไม่มีเงินออม มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีเงินออม และรายได้น้อยกว่ารายจ่าย แต่ไม่มี
หนี้สิน และไม่ระบุ ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสาเหตุของการมีหนี้สิน ซึ่งสาเหตุที่มีผู้แสดงความคิดเห็นสูงสุดคือ ใช้ในการ
ซื้อที่อยู่อาศัย/พาหนะ จ านวน 209 คน รองลงมาคือใช้ในการอุปโภค/บริโภค จ านวน 168 คน, ใช้หนี้เดิม 
จ านวน 93 คน และอ่ืนๆ อาทิ หนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ฯลฯ จ านวน 37 คน ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามชี้ ให้ เห็นว่าหากมีการจัดตั้งสหกรณ์บริการพนักงาน ส .ส.ท. ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 90.5 มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ รองลงมา ร้อยละ 5.3 และ ร้อยละ 
4.2  ไม่ระบุ และไม่สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการ 
การออมทรัพย์ จ านวน 284 คน รองลงมาสนใจในเรื่องของสวัสดิการต่าง จ านวน 264 คน, สนใจใช้บริการกู้
เงิน จ านวน 228 คน และใช้บริการอื่นๆ อาทิ ซื้อสินค้าราคาถูก ฯลฯ จ านวน 19 คน 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่มีความสนใจมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ในฐานะสมาชิก ร้อยละ 89.9 
รองลงมาร้อยละ 3.6, 5.9 และ 0.6 มีความสนใจ ในฐานะกรรมการ, ไม่ระบุ และอ่ืนๆ ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์ 
 

ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น  (n=337) 

X 
ค่าระดับ
ความ
คิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่ระบ ุ

1.การด าเนินงานของสหกรณ์จะ
ส าเรจ็ต้องเกิดจากการมสี่วนร่วม
ของสมาชิก 

244 88 3 1 0 1 
4.70 ดีมาก 

72.4% 26.1% 0.9% 0.3% 0% 0.3% 

2. หากมีการจดัตั้งสหกรณ์
พนักงาน ส.ส.ท. ท่านจะสมัคร
เป็น  สมาชิกทันที 

182 122 29 0 2 2 
4.41 ดีมาก 

54.0% 36.2% 8.6% 0% 0.6% 0.6% 

3. ท่านไม่มีความรู้เกีย่วกับ
สหกรณ์มาก่อนเลย 

35 97 137 46 11 11 

3.20 
ปาน
กลาง 

10.4% 28.8% 40.7% 13.6% 3.3% 3.3% 

4. กรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
บทบาทส าคัญมากที่สุดใน
สหกรณ์เพราะต้องท างานอย่าง
เสียสละ 

121 169 34 7 1 5 

4.15 ดี 

35.9% 50.1% 10.1% 2.1% 0.3% 1.5% 

5.บริการที่ท่านต้องการมากท่ีสุด
จากสหกรณ์คือ การออมเงิน 119 153 49 6 1 9 

4.06 ดี 

35.3% 45.4% 14.5% 1.8% 0.3% 2.7% 

6. ท่านไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเมื่อมี
สหกรณ์แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาคม ส.ส.ท. ได้ตามที่
คาดหวัง 

16 41 185 65 23 7 

2.82 
ปาน
กลาง 

4.7% 12.2% 54.9% 19.3% 6.8% 2.1% 

7. ท่านเคยได้ยินข่าวเกีย่วกับการ
จัดตั้งสหกรณ์ของ ส.ส.ท.มาบา้ง 

51 184 76 15 3 8 
3.72 ดี 

15.1% 54.6% 22.6% 4.5% 0.9% 2.4% 
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ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น  (n=337) 

X 
ค่าระดับ
ความ
คิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่ระบ ุ

8.หากบอร์ด ส.ส.ท. ให้เงิน
สนับสนุนก้อนโต สหกรณ์ก็คงไป
ได้สวยและประชาคม ส.ส.ท. ก็
จะไดป้ระโยชน์อย่างแน่นอน 

166 111 51 3 2 4 
1.73 

ต้อง
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 49.3% 32.9% 15.1% 0.9% 0.6% 1.2% 

9. ท่านอยากเข้าไปมสี่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการ ส.ส.ท. 

29 63 163 56 17 
9 

3.01 
ปาน
กลาง 

8.6% 18.7% 48.4% 16.6% 5.0% 2.7% 

10. หากสมาชิกสหกรณไ์มม่ีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายของ
สหกรณ์ สมาชิกก็จะไม่ไดร้ับและ
โยชน์อย่างท่ีอยากให้เป็น 

123 142 44 11 12 5 
4.00 ดี 

36.5% 42.1% 13.1% 3.3% 3.6% 1.5% 

 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 

ดี 
 

 
เกณฑ์ค่าระดับความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  
 1.00-1.80   ต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 

1.81-2.61  ต้องปรับปรุง 
 2.62-3.42  ปานกลาง 
 3.43-4.23  ดี 
 4.24-5.00  ดีมาก 
 

จากตารางชี้ให้เห็นว่า 
 4.1.ความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 71.5 เห็นด้วยอย่างยิ่งในการด าเนินงานของสหกรณ์
จะส าเร็จต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยร้อยละ 26.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 1.0 ไม่แน่ใจ และไม่เห็น
ด้วยร้อยละ 0.3 โดยไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 0.3 โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 4.2. ความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 เห็นด้วยอย่างยิ่งจะสมัครสมาชิกทันทีหากมีการ
จัดตั้งสหกรณ์ โดยร้อยละ 35.4 เห็นด้วย ร้อยละ 9.5 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.7 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 
0.3 ไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 4.3. ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อนเลย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 41.3 ไม่แน่ใจว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มา
ก่อนเลย รองลงมาร้อยละ 27.9 เห็นด้วย, ร้อยละ 14.1 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 10.2 เห็นด้วยอย่างยิ่ง อีกร้อยละ 
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3.3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 3.3 โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง 

4.4 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 50.8 เห็นด้วย ว่ากรรมการด าเนินการสหกรณ์มี

บทบาทส าคัญมากท่ีสุดในสหกรณ์เพราะต้องท างานอย่างเสียสละ รองลงมาร้อยละ33.8 เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ร้อย
ละ 10.8 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.3 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.9 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 0.3ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ด ี

4.5 ความต้องการใช้บริการด้านการออมเงิน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 เห็นด้วยว่าบริการที่ตนเองต้องการมากที่สุดจาก

สหกรณ์คือ การออมเงิน รองลงมาร้อยละ 34.8 เห็นด้วย, ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 2.6 ไม่แสดงความ
คิดเห็น, ร้อยละ 2.0 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ด ี

4.6 ความเชื่อมั่นที่จะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.8 ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเมื่อมีสหกรณ์แล้วจะ

เกิดประโยชน์ต่อประชาคม ส.ส.ท. ได้ตามที่คาดหวัง รองลงมาร้อยละ 19.3 ไม่เห็นด้วย, ร้อยละ 12.5 เห็น
ด้วย ร้อยละ 6.2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.9 เห็นด้วยอย่างยิ่ง และอีกร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น 
โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑป์านกลาง 

4.7 การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4 เห็นด้วยว่าตนเองเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการ

จัดตั้งสหกรณ์ของ ส.ส.ท. มาบ้าง รองลงมาร้อยละ 22.6 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 15.4 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ร้อยละ 4.3 
ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และร้อยละ 1.0 ไมเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
อยู่ในเกณฑดี์ 

4.8 ความเข้าใจเรื่องบริบทของสหกรณ์ในการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 49.2 เห็นด้วยอย่างยิ่งหากบอร์ด ส.ส.ท. ให้เงิน

สนับสนุนก้อนโต สหกรณ์ก็คงไปได้สวยและประชาคม ส.ส.ท. ก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน รองลงมาร้อยละ 
34.1 เห็นด้วย, ร้อยละ 14.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 1.3 ไม่แสดงความคิดเห็น และอีกร้อยละ 1.0 ไม่เห็นด้วย โดยมี
ค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑต์้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 

4.9 ท่านสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสหกรณ ์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 ไม่แน่ใจว่าตนเองอยากเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการ ส.ส.ท. รองลงมาร้อยละ 18.7 เห็นด้วย, ร้อยละ 17.0 ไม่เห็นด้วย ,ร้อยละ 9.2 เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง, ร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 2.3 ไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง 

4.10 ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในการก าหนดนโยบายสหกรณ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 43.0 เห็นด้วยหากสมาชิกสหกรณ์ไม่มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบายของสหกรณ์ สมาชิกก็จะไม่ได้รับและโยชน์อย่างที่อยากให้เป็น รองลงมาร้อยละ 35.4 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง,ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ, ร้อยละ 3.6 ไม่เห็นด้วย ,ร้อยละ 3.3 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และอีกร้อยละ 1.3 
ไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีค่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑดี์ 
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ตอนที่ 4 : ความต้องการใช้บริการจากสหกรณ์ 
1. สมมุตวิ่าได้มีการจัดตั้ง สหกรณ์บริการหน่วยงาน สสท. ขึ้นในบริเวณส านักงาน สสท. ท่านคิด

ว่าในระยะ 3 ปีแรก ท่านต้องการใช้บริการใดจากสหกรณ์ 
 

ล าดับที่ ประเด็น 
จ านวนผู้แสดงความ

คิดเห็น (คน) 
ร้อยละ 

1 ออมทรัพย์   173 41.0 

2 กู้ยืมเงิน                                      
 

125 
 

29.6 

3 สวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์  เช่น ค่าเทอมบุตร 
ประกันสังคม รถบริการ ห้องสมุด 

81 19.2 

4 ร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร 32 7.6 

5 ล้างรถ   
 

3 0.7 

6 ให้มีการผ่อนสินค้าได้ -สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า   
 

3 0.7 

7 ซื้อหุ้นสหกรณ์ 2 0.5 

8 ที่พักอาศัยใกล้ที่ท างาน 1 0.2 

9 ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 1 0.2 

10 บริการปั้มน้ ามัน 1 0.2 

รวม 422 100.0 

 
2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. อยากให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับบริการเงินกู้บ้าง 
2. บุคคลที่เข้ามาท างานต้องมีความเสียสละและซื่อสัตย์ 
3. ควรจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือที่ประชาคม สสท. จะได้มีเงนิออมในยามเกษียณอายุงานและ

สามารถกู้เงินได้ในยามฉุกเฉินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า 
4. การจัดตั้งสหกรณ์ต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
5. อยากให้มีสหกรณ์ในหน่วยงาน 
6. สหกรณ์มีสินค้าของสมาชิกไปจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมรายได้ มีสินค้าที่ระลึกของ ส.ส.ท. วาง

จ าหน่าย 
7. อยากให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
8. สมาชิกท่ีเกษียรแล้วยังเป็นสมาชิกได้ต่อ 
9. จ าหน่ายสินค้าตามฤดูกาล เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
10. สหกรณ์ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 5   
 

ตารางกิจกรรม 
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ตารางกิจกรรม 
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 

 
ล าดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม สถานที่ ผลลัพธ์ 

1 22/2/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ประชุมหารือ
คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ : ศึกษา
รูปแบบการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท. 

กรรมการนโยบาย 
ส.ส.ท./คณะกรรมการ
จัดตั้งสหกรณ์ ส.ส.ท./
นักวิจยั 

9 ห้อง
ประชุม 
ผู้บริหาร
องค์กร
กระจาย
เสียงและ
แพร่ภาพ
สาธารณะ
แห่ง
ประเทศ
ไทย ชั้น 
13 อาคาร
ชินวัตร 3 

-แนวทางการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท. 
-รูปแบบ/ประเภทของ
สหกรณ์ที่เหมาะสมกับ
ประชาคม ส.ส.ท. โดย
มุ้งเน้นไปที่สหกรณ์
บริการ 
-นัดหมายคุณบุญเสริม 
ไกรสินธุ์ ผอ.ส านักสง
เสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 
วันที่ 1 มี.ค.54  

2 1/3/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ประชุมหารือ
คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ : ศึกษา
รูปแบบการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท. 

คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท./
นักวิจยั 

8 ห้อง
ประชุม 
ผู้บริหาร
องค์กร
กระจาย
เสียงและ
แพรภ่าพ
สาธารณะ
แห่ง
ประเทศ
ไทย ชั้น 
13 อาคาร
ชินวัตร 3 

-ชี้แจงน าเสนอบริบท
สหกรณ์บริการ/
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นตัวอยา่งสหกณณ์
บริการ/ 
-รูปแบบและแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการ
จดทะเบียนสหกรณ์ 
ส.ส.ท. เป็นสหกรณ์
ประเภทบริการ 

3 26/5/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ประชุมหารือ
คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ : ศึกษา
รูปแบบการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท. 

คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท./
นักวิจยั 

14 ห้อง
ประชุม 
401 ชั้น 4 
อาคาร
ส านักงาน
ใหม่ 
ThaiPBS 

-ความกา้วหน้า
กระบวนการยื่นจด
ทะเบียนสหกรณ์
บริการ ส.ส.ท. 
-น าเสนอขั้นตอน
กระบวนการ
ด าเนินงานวิจัย 
-ท าความเขา้ใจความ
คาดหวังของ
คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์และนักวจิัยที่มี
ต่อสหกรณ์ที่ก าลัง
จัดตั้ง 

4 10/6/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ

ประชุมหารือ
คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ : ศึกษา
รูปแบบการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท. 

สมาพันธ์ ส.ส.ท./
นักวิจยั 

7 ห้อง
ประชุม 
401 ชั้น 4 
อาคาร
ส านักงาน
ใหม่ 

-รับฟังความคิดเห็น /
ความคาดหวังของ
สมาพันธ์ ที่มีตอ่
สหกรณ์ 
-รูปแบบความต้องการ
ให้บริการของสหกรณ์ 
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ตารางกิจกรรม 
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 

 
ล าดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม สถานที่ ผลลัพธ์ 

เป็นอยู่ที่ด ี
แก
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ThaiPBS -pretest 
แบบสอบถาม 

5 16/6/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

เวทีตกผลึกความคิด
ประชาคม ส.ส.ท. 

คณะกรรมการจัดตั้ง
สหกรณ์ ส.ส.ท./
นักวิจยั/ประชาคม 
ส.ส.ท. 

84 ห้อง
ประชุม
อาคาร A 
ชั้น 1 
อาคาร
ส านักงาน
ใหม่ Thai 
PBS 

-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
บริบทของสหกรณ์ใน
สายตาของประชาคม 
ส.ส.ท. และบทบาท
ของผู้เกี่ยวของทั้ง 3 
ฝ่ายของสหกรณ์ คือ
สมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินการ และฝา่ย
จัดการ 
-ปลูกฝังอุดมการณ์
สหกรณ์,คุณค่า
สหกรณ์ ทั้ง 10 
ประการ 
-ความคาดหวังของ
ประชาคม ส.ส.ท. ต่อ
การก าหนดทิศทางการ
ให้บริการของสหกรณ์ 
 

6 22/7/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ประชุมหารือ คณะกรรมการสหกรณ์
สื่อสาธารณะ/ผู้
ประสานงานสนับสนุน
งาน
คณะกรรมการนโยบาย 
สสท. / นักวจิัย 

12 ณ ห้อง
ประชุม
ผู้บริหาร 
ชั้น 4 
อาคาร
ส านักงาน
ใหม่ 
ThaiPBS 
 

-ความกา้วหน้าผลการ
ด าเนินการจัดตั้ง
สหกรณ์บริการส่ือ
สาธารณะ จ ากัด 
-น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ประมวลผล
จากแบบสอบถาม
จ านวน 337 

7 24/9/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ประชุม
คณะกรรมการ/
ผู้จัดการ/เจ้าหนา้ที่/
สมาชิก สหกรณ์
บริการส่ือสาธารณะดู
งานตลาดสุขใจ 

คณะกรรมการ/
ผู้จัดการ/เจ้าหนา้ที่/
สมาชิก สหกรณ์
บริการส่ือสาธารณะ 
จ ากัด 

10 โรงแรมโร
สการ์เด้นริ
เวอร์ไซด์ 

-รูปแบบสวัสดกิารของ
โรงแรมที่จัดให้แก่
พนักงานในรูปของ
สหกรณ์ ที่อาจน าไป
ประยุกต์ใช้ อาทิ 
ตลาดสุขใจ 
- เช่ือมโยงเครือข่าย
ระหว่างสหกรณ์บริการ
สื่อสารธารณะ จก. 
และโรงแรมโรสการ์
เด้นฯ 

8 16/12/54 โครงการวิจัย
แนวทางการ

เวทีระดมความคิดเพื่อ
วางกรอบแนวทางการ

นักวิจยั/คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์

16 ณ ห้อง 
ประชุม 

-ความเข้าใจในแผนกล
ยุทธ ์
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ตารางกิจกรรม 
โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท. 

 
ล าดับ

ที่ 
ว.ด.ป. โครงการ กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วม สถานที่ ผลลัพธ์ 

ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสหกรณ์ 

บริการส่ือสาธารณะ 
จ ากัด 

301 ชั้น 3 
อาคาร A 
Thai PBS 

-คณะกรรมการร่วม
พิจารณารับใน
หลักการแผนกลยุทธ ์
-แผนการจัดเวทีระดม
ความคิดครั้งต่อไป 
-นัดหมาย
คณะกรรมการสหกรณ์
ดูงาน บู๊ทFARMER 
SHOP ไร่สุวรรณ 

9 26/1/55 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

คณะกรรมการ/
ผู้จัดการ/เจ้าหนา้ที่/
สมาชิก สหกรณ์
บริการส่ือสาธารณะดู
งาน Outlet ร้าน 
farmer shop และ
การผลิตน้ านมข้าวโพด 
ณ ศูนย์วิจยัข้าวโพด
ข้าวฟา่งแห่งชาติ (ไร่
สุวรรณ) 

นักวิจยั/คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์
บริการส่ือสาธารณะ 
จ ากัด 

17 ณ 
ศูนย์วิจัย
ข้าวโพด
ข้าวฟา่ง
แห่งชาติ 
(ไร่
สุวรรณ) 

-รูปแบบแนวทางการ
ให้บริการแก่สมาชิก
ของสหกรณ์บริการฯ 
-เช่ือมโยงเครือข่าย
ระหว่างสหกรณ์บริการ
สื่อสารธารณะ จก. 
และศูนย์วิจยัขา้วโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาต ิ
(ไร่สุวรรณ) 

10 2/2/55 โครงการวิจัย
แนวทางการ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างคุณค่า
และพัฒนา
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี
แก่
ประชาคม 
ส.ส.ท. 

น าเสนอ progress 
Report ต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 
ส.ส.ท. 

นักวิจยั/คณะกรรมการ 
นโยบาย ส.ส.ท. 

16 ห้อง
ร้องเรียน
ประชาชน 
ชั้น 1 
อาคาร A 
Thai PBS 

-รายงานผลการด าเนิน
โครงการวิจัย ผลลัพธ ์
ตามแผนงานวิจยั 
-ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการนโยบาย
ต่อการด าเนินโครงการ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 6   
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

 

  

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและผู้บริหารผู้บรหิารองค์กรกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของประเภทสหกรณ์ 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 

 
       

  
 

  

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างทีมวิจัย และคณะกรรมการจดัตั้งสหกรณ์องค์กรกระจายเสยีง 
และแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

วันท่ี 1 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

  
  

  
  

 

  

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด าเนินการสหกรณ์ และความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและการจัดตั้งสหกรณ์ 
วันท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

 
 

  

 
  

การประชุมท าความเข้าใจของสมาพันธ์องค์การฯ ที่มีต่อการด าเนินงานสหกรณ ์
และการด าเนินงานงานเชื่อมโยงกันระหว่างสมาพันธ์องค์การฯ และสหกรณ์ในอนาคต 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 401 ช้ัน 4 อาคารส านักงานใหม่ ThaiPBS 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

  
  

 
 

  

 
 

  

เวทีตกผลึกความคดิ ส าหรับ “โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสรมิสหกรณ ์
เพื่อสร้างคณุค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” ครั้งท่ี 1  (ภาคเช้า) 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 ณ  ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคารส านักงานใหม่ ThaiPBS 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

เวทีตกผลึกความคดิ ส าหรับ “โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสรมิสหกรณ ์
เพื่อสร้างคณุค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” ครั้งท่ี 1  (ภาคบ่าย) 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 ณ  ห้องประชุม ช้ัน 1 อาคารส านักงานใหม่ Thai PBS 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

 
 

  

  
  

  
  

  

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน  
วันท่ี 24 กันยายน 2554 ณ  โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอรไ์ซด์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

  
  

  
  

เวทีระดมความคดิเพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานสหกรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
บริการสื่อสาธารณะ จ ากัด (น าเสนอร่างแผนกลยุทธ์สหกรณ์) วันท่ี 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3  

อาคาร A THAI PBS 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  

  
  

 
 

  

 
 

  

กิจกรรมศึกษาดูงาน Out let จ าหน่ายสินค้าร้าน Farmer shop  และโรงงานผลติน้ านมข้าวโพด 
ณ  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา วันท่ี 26 มกราคม 2555 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.” 

 
 

  
  

  
  

  
  

การประชุมน าเสนอ Progress Report ต่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.  
วันท่ี 26 มกราคม 2555 

ณ ห้องร้องเรียนประชาชน ช้ัน 1 อาคาร A Thai PBS 
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