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 ผูเขยีนไดมโีอกาสมาเปนนกัศกึษาคนหนึง่
ของมหาลยัแหงนีเ้มือ่สองปทีแ่ลว ณ วนัแรกทีก่รอก
ใบสมัครเพื่อเขาเปนนักศึกษา ผูเขียนไมทราบมา
กอนเลยวา ผูเขยีนไดกลายเปน “สมาชกิสหกรณ” 
ไปแลว ... สหกรณมหาวิทยาลัย (UNIV – Coop) 
ของประเทศญี่ปุนนั้น เปนสหกรณประเภทหนึ่ง
ของ “สหกรณผูบริโภค” ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในสอง
สหกรณหลกัๆของประเทศญีปุ่น โดยมหาวทิยาลยั
สวนมาก จะมสีหกรณมหาวทิยาลยัเหมอืนกันหมด 
... นักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และบุคลากร ของ
มหาวทิยาลัยตางๆ มีฐานะเปนสมาชกิของสหกรณ

บัตรใบเดียว
คอน – นิ – จิ – วะ J สวัสดียามบ�าย ในช�วงฤดูใบไม�ร�วงที่ญี่ปุ�น ขณะที่ผู�เขียนกําลัง
เขียนอยู�ท�ามกลางบรรยากาศใบไม�ร�วง ในจังหวัดฮิโรชิม�า ประเทศญี่ปุ�น อากาศ
กาํลงัเยน็สบาย และเตม็ไปด�วยความกดดนัของกรอบระยะเวลาการทาํงานวจิยั ณ 
มหาวทิยาลยัฮโิรชมิ�า วนันีผู้�เขยีนมเีรือ่งสหกรณ�ผู�บริโภคใกล�ตวัจากประสบการณ�
มาเล�าให�ผู�อ�านได�ฟ�งกันนะครับ

ฮิปโปสีชมพู

มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน

รานสหกรณมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา
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โดยอัตโนมัติโดยไมจําเปนตองกรอกใบ
สมัครแตอยางใด เพราะ มหาวิทยาลัย
เชือ่วาบคุลากรทกุคน ตางตองใชบรกิาร
ของสหกรณมหาวทิยาลยัแหงนีไ้มทางใด
กท็างหนึง่ ผูเขยีนตัง้ใจนาํเรือ่งนีม้าเลาสู
กันฟง เพราะ ผูเขียนรูสึกประทับใจมาก 
กับ “บตัรใบเดยีว” ทีเ่ปนบตัรประจาํตวั
นักศกึษาของผูเขยีนเอง บตัรใบนีเ้ปรยีบ
เสมอืนบตัรสารพดันกึในการใชชวีติทีม่หา
ลัยแหงนี้มาก 

ผูเขียนไมเคยทราบมากอนเลยวา 
สหกรณมหาวิทยาลัยแหงนี้มีบริการ
อะไรใหกับสมาชิกบาง เอกสารตางๆที่
สหกรณใหมาสวนมากกจ็ะบรรยายเปน
ภาษาญี่ปุน (ซึ่งผูเขียนยังมีขอจํากัดใน
การอานภาษา) จงึตองรบกวนเพือ่นยุนข
องผูเขียนใหอานใหผูเขียนฟง ... เอกสาร
ก็ไมไดระบุถึงบริการของสหกรณเลย แม
แตบรรทัดเดียว ผูเขียนในฐานะ “ตางดาว
ในประเทศญ่ีปุน” สามารถทราบขอมูล
บริการไดจากการใชวิชา “ครูพักลักจํา” 

จากรุนพ่ี เพ่ือน และสมาชิกท่ีมาใชบริการ
ตางๆจากสหกรณ (และตอแถวอยูหนา
ผูเขียน) น่ันหมายถึงนักศึกษาญ่ีปุน เปน
สมาชิกสหกรณในฐานะผูบริโภค โดยแทบ
จะไมรูตัวเลย หรืออีกทางหน่ึง สหกรณ
แทบจะไมตองลงทุนเสียคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธเลย

บตัรนักศกึษา นอกจากจะสามารถ
ใชเพือ่เขาถงึบรกิารตางๆทีม่หาวทิยาลยัจดั
เตรียมไวใหบคุลากรแลว ผูเขียนสามารถ
ใชบตัรสารพดันกึใบนีแ้ทนเงนิสดเพือ่ใช
บรกิารของสหกรณ โดยการนาํบัตรไปเตมิ
เงินตามจุดเติมเงินตางๆ ที่มีมากมายใน
มหาวทิยาลยั ไมวาจะเปนแคชเชยีรราน
คาสหกรณ หรือเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ 
ที่มีอยูทั่วมหาวิทยาลัย บัตรสารพัดนึก

ใบนี้ยังสามารถใชบริการจากสหกรณ
ซึ่งสวนมากเปนบริการที่สหกรณจัดให
ตามความตองการของสมาชิก เชน ให
สหกรณเปนผูชวยในการจัดหาที่พัก 
การหาโปรแกรมทองเที่ยว (ทั้งในและ
นอกประเทศ) สวนลดในรานของปลีก 
โรงอาหาร รานขายหนังสือ คลินิกใน
มหาวิทยาลัย หรือแมกระท่ังการ “ซอม
จักรยาน”  ฯลฯ นอกจากน้ัน หากสมาชิก
สหกรณมีบัตรเครดิต สมาชิกสามารถนํา
บัตรเครดิตมาเช่ือมโยงกับบัตรใบน้ีเพ่ือ
ใชบริการของสหกรณไดอีกดวย และหาก
มียอดใชบัตรใบน้ีตามท่ีสหกรณกําหนด 
ระบบอัตโนมัติจะทําการบันทึกยอดใชจาย 
และปรับเงินเพ่ิมเขามาในบัตรทันที (คร้ัง
ละประมาณ 100 เยน) ซ่ึง ผูเขียนเขาใจ

จุดบริการเคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติ 
ท่ีมีบริการอยูท่ัวมหาวิทยาลัย

นิสิตมาใชบริการสหกรณตอนพักเท่ียง
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วาน่ีคือ “เงินเฉล่ียคืน” ท่ีสหกรณใหคืน
กับสมาชิกน่ันเอง ย่ิงไปกวาน้ัน สหกรณ
ยังสามารถบันทึกขอมูลสมาชิกท่ีใชบริการ
กับสหกรณในแตละวันไดอีกดวย 

ผูเขียนรูสึกประหลาดใจ แลวตั้ง
เปนคาํถามกับตวัเอง น่ันคือ “สหกรณฯ 
สามารถเชื่อมโยงบริการทั้งหมดที่กลาว
มาของมหาลยัและของสหกรณเอง ผาน
ระบบบตัรใบเดยีวไดอยางไร” ผูเขยีนได
คําตอบจากประสบการณที่คร้ังหนึ่งผู
บรหิารสหกรณไดเขามาถามผูเขียนเกีย่ว
กับหัวขอ “การพัฒนารายการอาหาร
ของโรงอาหารในสถาบันศึกษา ในมุม
มองของนักศึกษาตางชาติ” โดยตอมา 
คําขอของผูเขียนไดถูกกําหนดออกมา
เปนบริการใหมของสหกรณในระยะ
เวลา 2 เดือนเทานั้น ผูเขียนจึงเขาใจวา 
สหกรณมหาวทิยาลยัในประเทศญีปุ่นนัน้ 
จะสืบเสาะหาความตองการของสมาชกิ

ไมเพยีงแต “การประชมุของสมาชกิ” แต
ยังใชการประชมุของ “พนักงานสหกรณ” 
และการสอบถามความคดิเหน็จากลกูคา
สหกรณทีม่าใชบรกิารประจําวนั เพ่ือนาํ
มากําหนดเปนนโยบายสวนกลาง แตให
สหกรณในแตละมหาลยัเปนผูกาํหนดวธิี
ปฏิบัติที่มีความเหมาะสมเอง แสดงให
เห็นถึงความคลองตัวในการจัดการของ
สหกรณลกู และนโยบายทีเ่ปดโอกาสให
สหกรณลูกสามารถกําหนดทิศทางของ
บริการ เพื่อสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค นอกจากนั้นยังมีชองทาง
ใหผูบริโภคสามารถเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดบริการของสหกรณไดโดย
ไมยากมากนัก

ในเมืองไทย ระบบ “บัตรเงินสด” 
มีใหเห็นไดทั่วไปมากมาย ไมวาจะเปน
รานสะดวกซื้อ ตามหางรานชื่อดัง หรือ
แมกระทั่งสหกรณผูบริโภคบางแหง แต

หากเรามคีวามตองการจะใชบตัรเงนิสด
ในการใชชวิีตประจาํวนัของเรานัน้ เราคง
ตองพกบตัรเงนิสดประเภทนีไ้มนอยกวา 
10 ใบ เพื่อใหสามารถใชครอบคลุมได
ครบทุกแหง ... หากยอนกลับมามองที่
สหกรณผูบริโภคบานเราที่เปดกันอยาง
มากมายในรปูแบบสหกรณรานคา ทัง้ใน
สถานศกึษา สถานทีร่าชการ หรอืเอกชน 
ผูเขียนขอยกตวัอยาง สหกรณในขอบรัว้
มหาวทิยาลยัทีผู่เขยีนใชชวีติอยูเกอืบสบิ
ป และฝากคาํถามงายๆ ไวใหผูอานตอบ
กันเบาๆ ในใจ

“จะดีหรือไม หากเราไดเงินบาง
สวนทีเ่ราเสยีไปกลบัคนืมา และสามารถ
มสีวนรวมในการกาํหนดบรกิารทีส่ามารถ
ตอบโจทยความตองการของเรา ในฐานะ
ผูบริโภค และเจาของกิจการในคนคน
เดยีวกนั โดยไมตองแบกรบัความเสีย่ง
เพียงคนเดียว”

“จะดีหรือไม หากเราไดเงินบางสวนที่เราเสียไปกลับคืนมา และสามารถ
มสีวนรวมในการกาํหนดบรกิารทีส่ามารถตอบโจทยความตองการของ
เรา ในฐานะผูบริโภค และเจาของกิจการในคนคนเดียวกัน โดยไมตอง
แบกรับความเสี่ยงเพียงคนเดียว”

สหกรณมีการเช่ือมโยงบริการของมหาวิทยาลัยท้ังหมดผานบัตรใบเดียว
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 ผูเขียนเชื่อวาผูอานเกือบทั้งหมด 
คงตอบวา “ดี” แตความจริงบนโลกใบ
นี้มันชางโหดราย ดวยคําถามแทงใจดํา
สมาชกิสหกรณรานคาทัง้หลายในสถาน
ศึกษาวา 

“วันนี้ ในฐานะสมาชิกสหกรณ
คนหนึ่ง คุณเดินไปซื้ออะไรที่สหกรณ 
แทนท่ีจะไปซือ้ตามรานคาแลวหรอืยงั”

สหกรณรานคาในสถานศกึษาแมจะ
มีสินคาและบริการที่สามารถตอบโจทย
ความตองการของสมาชกิอยางครบถวน 
ทําเลที่ตั้งก็เปนจุดศูนยกลางของสถาน
ศึกษา แตความเปนจริงแมวาผูเขียน
ที่เปนสมาชิก และผูศึกษาสหกรณที่มี
ความตระหนักถึงประโยชนของการใช
บริการสหกรณ กลับเลือกใชบริการกับ 
“ซุม” และรานคาตางๆท่ีต้ังอยูท่ัวสถาน
ศกึษาราวกบัดอกเหด็ มากกวาสหกรณที่
ผูเขยีนเปนสมาชกิ เนือ่งจากผูเขยีนหาได
บรโิภคสนิคาและบรกิารเพยีงอยางเดยีว 

แตผูเขยีนตองการบรโิภคความสะดวกใน
ดาน “ชองทางการเขาถึง” สินคาและ
บรกิารทีผู่เขยีนตองการจะจบัจาย  นัน่คอื 
สมาชกิสหกรณในปจจบุนัมทีางเลอืกใน
การจบัจายสนิคามากขึน้ ประกอบกบัเงนิ
เฉลีย่คนืทีส่หกรณจายคนืใหกบัสมาชกิก็
มีจํานวนไมมากถึงขนาดจูงใจใหสมาชิก
ทุกคน “ตอง” มาใชบริการทุกอยางกับ
สหกรณ การแขงขนัในการ การเพิม่ชอง
ทางในการเขาถึงสินคาและบริการของ
สหกรณ จึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา
สหกรณรานคาบานเรา

อาจารยทานหนึ่งของผูเขียน เคย
กลาวใหผูเขียนฟง ตอนที่ผูเขียนยังเปน
นิสิตตัวนอยในขอบรั้วมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรไววา “เทคโนโลยีในโลก
ปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา 
สหกรณกค็วรปรบัตวัใหเขากบัเทคโนโลยี
เพื่อใชประโยชนจากมัน แตไมจําเปน
ตองรับเทคโนโลยีเหลานั้นมาทั้งหมด 

หากแตรับเพียงแคเทาที่
จาํเปน สหกรณกส็ามารถ
ใชเทคโนโลยใีนการแขงขนั
กับธุรกิจอื่น ภายใตโลก
ธุรกิจแบบทุนนิยมนี้ได” 
ตัวอยางบัตรสารพัดนึกที่
ผูเขยีนพยายามแนะนาํให
ผูอานเหน็ภาพเทคโนโลยี
ที่เปนระบบรูปธรรมที่
สหกรณใชบัตรนักศึกษา
แคใบเดียว เปนตัวแทน
ในการขยายชองทางการ
เขาถึงบริการของสมาชิก
โดยสะดวกมากขึน้ แตการ

“วันนี้ ในฐานะสมาชิกสหกรณคนหนึ่ง คุณเดินไปซื้ออะไรที่สหกรณ 
แทนที่จะไปซื้อตามรานคาแลวหรือยัง”

พฒันาระบบรปูแบบงายๆ นีจ้าํเปนตอง
ใชความรวมมอืจากทกุฝายในองคกร แต
สหกรณกค็วรเปนหวัเรือหลัก ทัง้ในดาน
การจัดทําฐานขอมูล ระบบการเงิน การ
ปรับเปลีย่นรปูแบบการทาํสญัญากบัราน
คาเกาและใหม และการสรางความเขม
แข็งในเครือขายสถานศึกษา ฯลฯ 

อยางไรกต็าม ผูเขียนเช่ือมาตลอด
วา สถานศึกษาซึ่งเปน “ชุมชนผูบริโภค
เล็กๆ” มีความพรอมท้ังในดานความ
คลองตัว ดานบริการ ชองทางการแจก
จายสินคา (ในอนาคต) และศักยภาพ
ที่เพียงพอ ที่จะกาวขามขีดจํากัดแบบ
เดมิๆ เพือ่ตอบโจทยการเปลีย่นแปลงใน
ความตองการของสมาชกิในปจจบุนั เพือ่
เปนหัวเรือในการพัฒนาสหกรณรานคา
ในองคกรอ่ืนๆและกระบวนการสหกรณ
ในประเทศไทยไดอยางแนนอน

คลินิกของมหาวิทยาลัย


