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คำนำ
ฝ่ายจั ดการสหกรณ์ เป็ น บุ ค ลากรที่มีค วามสำคัญ มากในการขับ เคลื่ อนธุรกิ จ ของกิ จ การ
สหกรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายจัดการจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการ
บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบสหกรณ์และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและมี
จิตสำนึกในการให้บริการที่ดี
คู่มือฝ่ายจัดการสหกรณ์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ในการนำความรู้สู่การปฏิบัติได้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการสหกรณ์ สาระของคู่มือในแต่ละเรื่องแบ่งเป็น 2
ส่วนตามหลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ ภาควิชาการที่มาจากเอกสาร จาก
ประสบการณ์ และภาคการนำไปปฏิบัติ สาระในคู่มือประกอบด้วย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
- การจัดการธุรกิจสหกรณ์แนวใหม่
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- การบริการที่ดี (Service Mind)
ความรู้ตามคู่มือจะขับเคลื่อนอย่างมีชีวิตได้เมื่อมีการนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม จนพัฒนา
กลายเป็ นความรู้ใหม่อย่างไม่มีสิ้น สุด หวังว่าประโยชน์ ที่เกิ ดขึ้นคือการพัฒ นาของบุ คคล การพัฒ นาของ
สหกรณ์ และการพัฒนาของประเทศตามลำดับ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
จังหวัดเพชรบุรี
เมษายน 2563
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ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
1.ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับสหกรณ์
ความหมาย
สหกรณ์เป็นภาษาสันสกฤต มีการอธิบายความหมายของนักสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ โดยยกเป็น
ตัวอย่างได้ดังนี้
• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายความหมาย สหกรณ์ ว่า สห คือ ด้วยกัน กรณ์
คือ การทำงาน สหกรณ์ คือ การทำงานร่วมกั น ด้วยความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจ ริต เมตตากั น
สหกรณ์ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความสามัคคีและความซื่อสัตย์
• พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาของสหกรณ์ในประเทศไทย
ได้ประทานคำแปล “สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนเข้าร่วมกันโดยความสมัครใจของ
ตนเอง ในฐานะที่เป็ นมนุ ษย์เท่านั้น และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ ากั นหมดเพื่อจะบำรุงตัวเองให้เกิ ดความ
จำเริญในทางทรัพย์”
• คำนิ ย ามที่ ก ำหนดโดยองค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour
Organization หรือ ILO) กำหนดสถานะของสหกรณ์เป็นทั้ งองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม “สหกรณ์เป็น
สมาคมของบุคคลที่รวมกันเข้าด้วยความสมัครเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกั น โดยการก่อตั้งองค์การธุรกิจที่
ควบคุมแบบประชาธิปไตย ร่วมกันออกทุนที่ต้องการอย่างเที่ยงธรรมและยอมรับการมีส่วนอย่างยุติธรรม ใน
การเสี่ยงภัยและผลประโยชน์ของการดำเนินงานที่สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน”
• Israel Packel ได้ให้คำนิยามไว้ว่า “สหกรณ์เป็นสมาคมที่ให้บริการทางเศรษฐกิจโดยไม่
คิดกำไรในฐานะผู้ประกอบการและบุคคล ผู้รับบริการของสมาคมต่างก็เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมกิจการ
โดยเท่าเทียมกัน”
• W.P.Watkins ได้ให้คำนิยามว่า “สหกรณ์เป็นระบบองค์กรทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งยึดหลัก
ความสามัคคี เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ความยุติธรรมและเสรีภาพ”
• ความหมายของสหกรณ์นอกจากการอธิบายดังกล่าวแล้ว ตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้สหกรณ์หมายความว่า “คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ
เพื่ อ ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมโดยช่วยตนเอง และช่วยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และได้ จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัตินี้”
• คำแถลงการณ์ขององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ (ICA) ได้อธิบายคำว่า “สหกรณ์ ”
ไว้ดังนี้ “สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและมี
จุดมุ่งหมายร่วมกั นทางเศรษฐกิ จ พื้น ฐาน สังคม และวัฒ นธรรม ผ่านวิสาหกิจ ที่เป็นเจ้ าของร่วมกั นและ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย”
1

คำจำกัดความของ ICA นี้ เน้นให้ความสำคัญลักษณะของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
1. สหกรณ์เป็น “อิสระ” หมายถึง สหกรณ์เป็นอิสระจากรัฐและธุรกิจเอกชนเท่าที่จะทำได้
2. คำว่า “เป็นองค์การของบุคคล” หมายความว่า สหกรณ์มีความเป็นอิสระที่จะให้คำจำกัดความ
ของคำว่า “บุคคล” ไว้ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่พวกเขาเลือก สหกรณ์ในระดับปฐมมากมายทั่วโลกเลือกที่ จะ
ยอมรับสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ในขณะที่หลาย ๆ สหกรณ์ระดับปฐมยอมรับ “นิติบุคคล” ที่กฎหมาย
กำหนดไว้ม ากมาย เช่น บริษัทต่าง ๆ และขยายไปถึงว่าสมาชิก ที่เป็น นิติบุ คคลเหล่ านี้มีสิทธิเท่าเทียมกั บ
สมาชิกอื่น ๆ สหกรณ์ที่นอกเหนือจากสหกรณ์ระดับปฐม สามารถที่ จะมีสหกรณ์อื่นเป็นเจ้าของ แต่ในทุก
กรณีสภาพของการดำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสาระสำคัญที่จะต้องตัดสินใจระหว่างสมาชิก
3. บุคคลที่เข้าร่วมต้อง “สมัครใจ” สมาชิกในสหกรณ์ต้องมิได้ถูกบังคับ สมาชิกต้องมีเสรีภาพใน
การที่จะพิจารณาว่าจะร่วมหรือออกจากสหกรณ์
4. สมาชิกสหกรณ์ “เพื่อสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจพื้นฐาน สังคมและวัฒนธรรม” ในคำ
จำกัดความส่วนนี้ เห็นว่า สมาชิกร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เพื่อที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
ปกติสหกรณ์ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับการตลาด ซึ่งจะต้องปฏิบัติด้วยความมีประสิ ทธิภาพและรอบคอบ สมาชิก
ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ประการแรกเพื่อสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ แต่ก็มีเป้าประสงค์ทางสังคมและ
วัฒ นธรรมด้วย คำว่า “สังคม” หมายถึงการพบปะโดยมีเป้าหมายทางสังคม เช่น การรวมกลุ่มเพื่อการ
บริการด้านสุขภาพ และการเลี้ยงดูเด็กเล็ก กิจกรรมบางกิจกรรมจัดขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจ เช่น การ
ขยายการบริการและผลประโยชน์ไปสู่สมาชิก สหกรณ์สามารถที่จะมีเป้าหมายทางสังคม ตัวอย่างเช่น ให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัฒนธรรมประจำชาติ ส่งเสริมสันติภาพ เป็นผู้อุปถัมภ์ด้านการกีฬาและกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและปรับปรุงสัมพันธภาพในชุมชน อันที่จริงในอนาคตความช่วยเหลือจะขยายไปถึงคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม สติปัญญาและจิตใจซึ่งจะกลายเป็นหนทางสำคัญ ที่สหกรณ์สามารถให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกและ
มีส่วนสนับสนุนชุมชนของพวกเขา ความต้องการของสมาชิก อาจจะมีเพียงหนึ่งเดียว หรือมีขอบเขตจำกั ด
อาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน อาจมีความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรมเช่นเดียวกับทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความต้องการเหล่านี้ พวกเขามีจุดประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ ความ
คงอยู่ของสหกรณ์
5. สหกรณ์เป็น “วิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุม ตามหลักประชาธิปไตย” วลีนี้เน้นว่า การ
ควบคุมของสหกรณ์ในหมู่สมาชิกทั่วไปอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย ลักษณะทั้ง 2 ประการเกี่ยวกับการเป็น
เจ้าของและการควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสหกรณ์กับ
องค์กรธุรกิจรูปอื่น เช่น การควบคุมด้านเงินทุนหรือการดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของรัฐ สหกรณ์แต่ละ
สหกรณ์ก็เป็นวิสาหกิจด้วย ในความหมายของรูปแบบความเป็นอยู่ขององค์กร

เอกลักษณ์สหกรณ์
เอกลักษณ์สหกรณ์เป็นองค์การพิเศษที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่า ประกอบด้วย
1. กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเดียวกัน
2. เจตนารมณ์ที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. จัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นและร่วมกัน ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
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4. วัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจนี้คือ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกและครอบครัว
เอกลักษณ์สหกรณ์ เป็นองค์ประกอบที่ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ต้องพร้อมกันทั้ง 4 ข้อ จึงจะเป็นเครื่องชี้
ว่าเป็นสหกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์มีความแตกต่างจากมูลนิธิที่มุ่งช่วยเหลือ แตกต่างจากธุรกิจเอกชนที่มุ่ง
แสวงหากำไร

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างสหกรณ์จำกัดกับบริษทั จำกัด
สหกรณ์จำกัด

บริษทั จำกัด

ผูก้ ่อตัง้
ไม่น้อยกว่า 10 คน
ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 ลักษณะ 22 หมวด 4 มาตรา 1096-1227
วัตถุประสงค์
- ให้บริการสูงสุดแก่สมาชิก
- เอากำไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น
(Maximized Service)
(Maximized Profit)
ทุน
- คนสำคัญกว่าทุน
- ทุนเป็นใหญ่
- รวมทุนเพื่อให้บริการ
- ลงทุน เพื่อหากำไร
หุน้
- ผู้ถือหุ้นมีกำลังทรัพย์น้อย
- ผู้ถือหุ้นมีกำลังทรัพย์มากเป็นนายทุน
- ไม่ระบุมูลค่าหุ้นขั้นต่ำ
- มูลค่าหุ้นๆ หนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
- สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นที่ชำระแล้ว - ไม่จำกัดจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ
- จำนวนหุ้นไม่แน่นอน
- จำนวนหุ้นแน่นอนราคาไม่คงที่
- ราคาหุ้นคงที่
- ชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
- ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
- มีหุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่บังคับต้องมีใบหุ้น
- ต้องมีใบหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น
- เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้
การออกเสียงลงคะแนน
1 คน 1 เสียง
1 หุ้น 1 เสียง
มอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนไม่ได้
มอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนได้
การเรียกประชุมใหญ่ “ครัง้ หลัง” กรณี “ครัง้ แรก” ไม่ครบองค์ประชุม
นัดเรียกใหม่ภายใน 15 วัน
นัดเรียกใหม่ไม่น้อยกว่า 14 วัน ไม่เกิน 6 สัปดาห์
เงินทุนสำรอง
จัดสรรเงินทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของผล
จัดสรรเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของผล
กำไร ไม่กำหนดขั้นสูงของเงินทุนสำรอง
กำไร จนกว่าจะมีทุนสำรองถึงร้อยละสิบของทุนเรือน
หุ้น
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การจัดการ
มุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพทำธุรกิจกับสมาชิกผู้ มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำธุรกิจกับลูกค้า ซึ่ง
ถือหุ้นมีการเฉลี่ยคืนเงินส่วนเกิน ให้สมาชิกตามส่วน มิใช่ผู้ถือหุ้นไม่มีการเฉลี่ยคืนกำไรให้กับลูกค้า
ธุรกิจ
ผูก้ ่อตัง้
-สหกรณ์ลูกให้กำเนิดสหกรณ์แม่กล่าวคือ จัดตั้ง
-บริษัทแม่ให้กำเนิดบริษัทลูก ตั้งบริษัทที่เป็นสำนักงาน
สหกรณ์ขั้นมัธยมคือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งเป็นแม่ข่ายใหญ่ ใหญ่ก่อนจึงตั้งบริษัทสาขา
สหกรณ์ลูก ต้องเลี้ยงสหกรณ์แม่
-สหกรณ์รวมกันตั้งบริษัทได้
-บริษัทรวมกันตั้งสหกรณ์ไม่ได้
อุดมการณ์
Surplus
Profit
ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แข็งแรงอยู่ได้ อ่อนแอตายไป
พึ่งตนเอง และเอื้ออาทรผู้อื่น
มือใครยาว สาวได้สาวเอา
ลักษณะการรวมกัน
มุ่งรวมคน
มุ่งรวมเงินทุน
การแบ่งกำไร
-แบ่งตามการมีส่วนร่วมในกิจการ
แบ่งตามจำนวนหุ้นที่ถือ

2. ค่านิยมสหกรณ์
ประโยคแรกของค่านิยมทางสหกรณ์ กล่าวถึงพื้นฐานค่านิยม 6 ด้าน
ประโยคแรกที่กล่าวเกี่ยวกับ “ค่านิยม” ในแถลงการณ์ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) คือ “สหกรณ์
ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ค่านิยมของการช่วยตนเอง, ความรับผิดชอบต่อตนเอง, ความเป็นประชาธิปไตย, ความเท่า
เทียมกัน, ความยุติธรรม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”
พื้นฐานค่านิยมแห่งการช่วยตนเอง
การช่วยตนเอง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่คนทั่วไปสามารถและพยายามที่จะควบคุมชะตาชีวิต
ของตนเอง นักสหกรณ์ทั้งหลายก็เชื่อ แม้ว่า การพัฒนาของแต่ละคนอย่างเต็มรูปแบบ สามารถที่จะมีขึ้นใน
องค์กรที่ร่วมกับคนอื่นในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล คนคนหนึ่งอาจจะอยู่ในขอบเขตจำกัด ในขณะที่อีกคนหนึ่ง
สามารถที่จะทำได้เมื่อได้มาปฏิบัติร่วมกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันก็จะทำให้บรรลุความสำเร็จมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำนวนคนในสหกรณ์ทำให้เกิดพลังด้านการตลาดก่อนที่รัฐบาลจะมาช่วยดำเนินการ
ให้ ปัจเจกบุคคลเหล่านี้ ยังพัฒ นาผ่านกิจกรรมของสหกรณ์ โดยใช้ความชำนาญที่เรียนรู้เพื่อเป็นหนทางให้
สหกรณ์ของพวกเขาเจริญก้าวหน้า โดยความเข้าใจที่พวกเขาได้จากสมาชิกกันเอง โดยความเข้าใจลึกซึ้งที่
พวกเขาได้รับจากสังคมอันกว้างไกลที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของมัน ด้วยประการเหล่านี้ ทำให้สหกรณ์เป็น
สถาบันที่มีการอุปถัมภ์เกื้อกูล มีการให้การศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทุกคนที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้อง
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พื้นฐานค่านิยมแห่งความรับผิดชอบต่อตนเอง
ความรับ ผิดชอบต่อตนเอง หมายความว่า สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในสหกรณ์ของพวกเขา เช่น
การจัดตั้งและการดำรงคงอยู่อย่างเข้มแข็ง ยิ่งไปกว่านั้น สมาชิกยังมีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมสหกรณ์ของเขา
ในหมู่ญาติมิตร, เพื่อนฝูง และคนที่รู้จักทั่วไปด้วย ท้ายที่สุดความรับผิดชอบต่อตนเองหมายถึง สมาชิกต้อง
รับผิดชอบในการทำให้แ น่ใจว่า สหกรณ์ของพวกเขายังคงเป็นอิสระจากกิ จการสาธารณะอื่นหรือองค์ก ร
เอกชน
พื้นฐานค่านิยมแห่งความเท่าเทียมกัน และความยุติธรรม
สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน หน่วยพื้นฐานของสหกรณ์ก็คือสมาชิกซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคล
ธรรมดาหรือกลุ่ ม ของคน หลักเกณฑ์พื้นฐานในความเป็น ตัวตนของมนุษย์นี้ เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้สหกรณ์
แตกต่างจากธุรกิจรูปอื่น การควบคุมเบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการลงทุน สมาชิกมีสิทธิในการเข้ามา
มีส่วนร่วม สิทธิในการได้รับความรู้ สิทธิในการรู้ข่าวสาร และสิทธิในการตัดสินใจ สมาชิกจะมีส่วนร่วม
ด้วยความเท่าเทียมกันเท่าที่จะเป็นได้ ซึ่งบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ ท้าทายและยากลำบากในสหกรณ์ที่ใหญ่ ๆ
หรือชุมนุมสหกรณ์
ในความเป็นจริง การเข้าไปสนับสนุนและทำให้ประสบความสำเร็จในการทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน
เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ สหกรณ์ ท้ายที่สุดจากการวิเคราะห์ มันเป็นหนทางเกี่ยวกับการดำเนิน
ธุรกิจมากกว่าที่จะเป็นการประกาศเป็นกฎระเบียบทั่ว ๆ ไป
ในทำนองเดียวกัน การที่จะบรรลุผลสำเร็จทางด้านความยุติธรรมในสหกรณ์ก็จะต้องดำเนินการ
ต่ อ ไป และเป็ น การท้ า ทายอย่ า งไม่ มี สิ้ น สุ ด การเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความยุ ติ ธรรม สิ่ ง แรกที่ สุ ด คื อ การ
ดำเนินการกับสมาชิกในสหกรณ์จะต้องปฏิ บัติอย่างเท่าเทียมกัน ในเรื่องการให้ผลตอบแทนการเข้ามามีส่วน
ร่วมในสหกรณ์ โดยปกติผ่านทางเงินปันผลตามส่วนแห่งการถือหุ้นที่สมาชิกอุดหนุน การจัดสรรเป็นเงินทุน
สำรองของพวกเขา หรือการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
พื้นฐานค่านิยมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ค่านิ ยมสุ ด ท้ายก็ คือ ความเป็น น้ำ หนึ่ง ใจเดี ย วกั น ค่านิ ยมนี้ ได้ รับ การยึด ถือมาอย่างยาวนานใน
ประวัติศาสตร์ของขบวนการสหกรณ์
ในทุกสหกรณ์ ค่านิยมนี้ทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของสหกรณ์ไม่ได้เป็นรูปแบบที่บิดเบือนของการ
จำกัดผลประโยชน์ส่วนบุคคล สหกรณ์เป็นได้มากกว่าองค์กรของสมาชิก มันยังเป็นการระดมคน มวลสมาชิก
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการทำให้ แ น่ ใจว่ า สมาชิก ทุ ก คนจะ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งยุ ติ ธ รรมเท่ า ที่ จ ะเป็ น ได้
ผลประโยชน์โดยทั่วไปจะถูกครอบงำไว้ภายในนั่นคือ จะมีความพยายามที่เป็นแนวทางเดียวกันในอันที่จะปฏิบัติ
กับพนักงานอย่างยุติธรรม (ซึ่งจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิก) เช่นเดียวกับการรวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ด้วย
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยังหมายถึง สหกรณ์ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของ
มวลสมาชิก โดยเฉพาะในบางกรณี เป็นตัวแทนด้านการเงินและทรัพย์สินส่วนรวมที่ เป็นของกลุ่ม ทรัพย์สินที่
เป็นผลมาจากการร่วมดำเนินการและเข้าไปมีส่วนร่วม ในเหตุผลด้านต่าง ๆ ค่านิยมของความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ได้ดึงความสนใจให้เข้าสู่ความเป็นจริงที่ว่า สหกรณ์เป็นมากกว่าองค์กรของปัจเจกบุคคล แต่มันยัง
5

เป็นการยืนยันถึงการรวมความเข้มแข็งและความรับผิดชอบร่วมกัน ในขั้นต่อไป “ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ”
ยังหมายความถึง นักสหกรณ์และสหกรณ์ได้มีจุดยืนร่วมกัน พวกเขามีความปรารถนาที่จะสร้างขบวนการ
สหกรณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวจากท้องถิ่น, ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค และนานาชาติ พวกเขาร่วมมือกันในทุกวิถีทาง
ที่จะให้สินค้าที่มีคุณภาพที่สุดและการบริการด้วยราคาต่ำสุดแก่สมาชิก พวกเขาทำงานร่วมกันที่จะเสนอแนว
ด้านนี้สู่สาธารณะและภาครัฐ พวกเขายอมรับว่าในทุกสหกรณ์ยังมีคนบางคนที่ไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ และมี
จุดประสงค์ที่หลากหลายและคำอธิบายที่แตกต่างกันออกไป
ท้ายที่สุด ต้องการที่จะเน้นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นเหตุและเป็นผลที่ตามมา
ของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสองแนวความคิดพื้นฐานที่เป็นหัวใจของปรัชญาสหกรณ์
มั น เป็ น หลั ก ปรั ช ญาที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สหกรณ์ แ ตกต่ า งจากรู ป แบบองค์ ก รธุ ร กิ จ อื่ น ในหลายประเทศ
แนวความคิดการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ถูกละเลยโดยรัฐบาล และสหกรณ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ผ่านการริเริ่มของรัฐบาล การเข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือทางด้านการเงิน ผลที่ตามมาคือ ขบวนการถูก
ควบคุมและจัดการโดยภาครัฐ ที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ทั้งหลาย มีพื้นฐานอยู่บนความรับผิดชอบของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน ต้องถูกทำ
ให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับนับถือในประเทศที่พัฒนาแล้ว พร้อมกับประเทศที่กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

ประโยคทีส่ องของค่านิยมทางสหกรณ์
ประโยคที่สองมีว่า “ในประเพณีที่สืบทอดกันมาของผู้ก่อการสมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อในจรรยาของ
ค่านิยม ที่เป็นความซื่ อสัตย์ ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ” “ใน
ประเพณีที่สืบทอดมาของผู้ก่อการ” หมายความถึง ความจริงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ จาก
จุดเริ่มต้นของผู้ที่มีความสำคัญทั้งชายและหญิง ที่สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งเรียกว่า “ผู้ก่อการ” บุคคลที่สำคัญเช่น
ผู้ ริ เริ่ ม แห่ ง รอชเดล, Frederich Raiffeisen, Hermann Schultze – Delitsch , Philippe Buchez,
Bishop Grundtvig และ Alphonse Desjardins ซึ่งได้รับการเคารพนับถือจากขบวนการที่พวกเขาได้ให้
การช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่ม และพวกเขาเหล่านี้ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญ จากนักสหกรณ์ในขบวนการ
สหกรณ์อื่น ๆ ด้วย การสนับสนุนช่วยเหลือของพวกเขาเหล่านี้ นอกจากจะเป็นบทความตีพิมพ์มากกว่าเข้าไป
ดำเนินการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมุ่งหมายที่จะให้เป็นแนวทางปฏิบัติ มันยังเป็นจรรยาและศีลธรรมด้วยในเวลา
เดียวกัน ขบวนการเคลื่อนไหวในประเทศต่าง ๆ ต่างก็มีผู้ก่อการของเขาเอง ซึ่งมีทั้งชายและหญิงซึ่งแนวทาง
ปฏิบัติและค่านิยมทางจรรยาก็ยังมีความสำคัญอย่างเต็มที่ เหล่านี้คือการอ้างถึง “ผู้ก่อการ” ที่ตั้งใจจะให้
เป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งได้เป็นอย่างดี
มีการอ้างเหตุผลที่ เหมาะสมว่า จรรยาของค่านิยมที่สหกรณ์ ปรารถนาโน้มน้าวชักจูงในกิจ กรรม
เกี่ยวกับการควบคุมเงินทุนบางเรื่อง และในกิจกรรมของบางองค์กรของรัฐ มันถูกรวมเข้าไปด้วย อย่างไรก็
ตาม มันเป็นกรณีพิเศษในประเพณีนิยมของสหกรณ์ โดยเฉพาะ ความสำคัญพื้นฐานของสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ไ ด้
ก่อตั้งในศตวรรษที่ 19 มันได้แสดงให้เห็นปรากฏการณ์ของความรับผิดชอบในความเจริญเติบโตของขบวนการ
และการพัฒนาอย่างมากในช่วงระยะเวลานั้น
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จรรยาค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ และเปิดเผย
สหกรณ์หลายสหกรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่เห็นได้ชัด คือ ผู้ริเริ่มแห่งรอชเดลมีข้อผูกมัดพิเศษ
เกี่ยวกับความซื่อตรง ที่จริงความพยายามของพวกเขาเห็นได้ชัดในบางส่วนของตลาด เพราะว่าได้ยืนยันเรื่อง
ของการชั่งตวงวัดที่ซื่อตรง คุณ ภาพดีและราคายุติธรรม เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ในระยะเวลาที่ผ่านมามี
ชื่อเสียงในด้ านความพยายามที่จ ะสร้างความซื่อ ตรงให้เกิ ด กั บ ระบบของการจั ดการที่เปิ ดเผย สหกรณ์
ทางด้ า นการเงิน ได้ รั บ ชื่ อ เสี ยงอย่า งดี ยิ่ง ทั่ วโลก เพราะว่า ใช้วิถี ท างความซื่ อ สั ต ย์ในการดำเนิ น ธุรกิ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อตรงในการคำนวณดอกเบี้ย มากกว่าทศวรรษที่สหกรณ์ก ารเกษตรเจริญรุ่งเรือง
เพราะข้อผูกมัดเกี่ยวกับคุณภาพสูง และการผลิตภายใต้เครื่องหมายของความซื่อตรง
หลีกเลี่ยงไม่พูดถึงประเพณีนิยมของความซื่อสัตย์ สหกรณ์ปรารถนาที่จะค้าขายด้วยความซื่อตรงกับ
สมาชิกของเขา ซึ่งในทางกลับกันก็นำไปสู่การซื้อขายที่ซื่อตรงกับผู้ที่ มิได้เป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน โดยเหตุผล
เดียวกัน พวกเขามีความโน้มเอียงในการเปิดโอกาสให้แก่คนบุคคลทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสหกรณ์
อย่างเสมอภาคกัน นอกเหนือจากที่ให้กับสมาชิกของสหกรณ์เอง
จรรยาค่านิยมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
จรรยาค่านิยมอื่น ๆ เกิ ดจากความสัมพันธ์พิเศษที่สหกรณ์ มีกั บชุมชน พวกเขาเปิดรับสมาชิก โดย
สมัครใจในชุมชนนั้น ๆ และพวกเขามีพันธะสัญญาที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้สามารถช่วยตนเองได้ พวกเขา
จะรวบรวมสถาบันบางแห่งที่มีอยู่ในชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชน พวกเขาจะรับช่วงประเพณีนิยมที่เกี่ยวข้องกับ
สหภาพของตนในชุมชน ความต้องการของพวกเขาในการมีพันธะข้อตกลง ในความพยายามที่จะรับผิดชอบต่อ
สังคม ในทุกกิจกรรมของพวกเขาภายใต้ความสามารถทางการเงินที่จะทำเช่นนั้นได้ หลาย ๆ สหกรณ์ได้
พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการให้ความเอื้ออาทรผู้อื่น หลายสหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างสำคัญ
เป็นแหล่งของกำลังคนและการเงินสำหรับชุมชน หลายสหกรณ์ได้ขยายความช่วยเหลือไปอย่างกว้างขวางเพื่อ
ความเจริญเติบโตของสหกรณ์ทั้งหลายผ่านโลกที่กำลังพัฒนา มันเป็นประเพณีนิยมที่นักสหกรณ์ทั้งหลายควร
ภูมิใจ มันเน้นสะท้อนให้เห็นค่านิยมที่พวกเขาต้องการ

3.หลักการสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ หมายถึง แนวทางสำหรับสหกรณ์ต่าง ๆ ในการนำคุณค่าของสหกรณ์ไปสู่การ
ปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่าหลักการของสหกรณ์นี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสหกรณ์ โดยมีหลักการพื้นฐานเดิมมา
จากหลั ก ของผู้น ำแห่ง รอชเดล แล้ วจึ ง ปรับ ปรุง เพิ่ ม เติ ม ให้ สอดคล้ อ งกั บ สภาพทางเศรษฐกิ จ และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ICA ให้ความเห็นเบื้องต้น เรือ่ งหลักการสหกรณ์ไว้ดงั นี้
1. หลักสหกรณ์ เหมือนคำสั่งที่เป็นกฎเหล็กที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งคนทั่วไปมีความเข้าใจเช่นนั้น กล่าวคือ
• เนื้อหาในหลักสหกรณ์ บ่งบอกมาตรฐานความเป็นสหกรณ์
• หลักสหกรณ์ มีทั้งข้อห้ามและข้อจำกัดหลายเรื่อง
• หลักสหกรณ์มีรูปแบบการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ
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• หลักสหกรณ์นอกจากจะใช้ส่งเสริมกันในหมู่สมาชิก แล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงชุมชน และสังคมด้วย
2. หลักสหกรณ์ ไม่ใช่เพียงเป็นแค่บ ทบัญญัติที่ต้องปฏิบัติกันตามกฎเท่านั้น แต่ยังต้องมีจิตใจที่เข้าถึงภายใต้
หลักเหล่านั้นอย่างฝังแน่นอีกด้วย ความเป็นสหกรณ์ของเหล่าสมาชิกจึงเป็นลักษณะของการยึดติดกับหลักการ
สหกรณ์ทั้งกาย และใจ
3. หลักการสหกรณ์ทุกข้อถือว่าเป็นหัวใจของสหกรณ์ และหลักแต่ละข้อล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไม่แยก
ความหมายออกเป็นของข้อใดโดยเฉพาะ
4. หากสหกรณ์มิได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามหลักของข้อนั้นๆ ก็มิได้หมายความว่า
ความเป็นสหกรณ์ของสหกรณ์นั้นจะหมดสิ้นไป สิ่งสำคัญที่สหกรณ์ต้องระลึกเสมอ คือ ทำอย่างไรจึงจะมุ่งมั่น
ไปสู่หลักการสหกรณ์ให้ได้ทั้งหมด
5. หลักการสหกรณ์ตามถ้อยแถลงของ ICA ในปี ค.ศ.1995 ( พ.ศ.2538 ) มีทั้งสิ้น 7 ประการ ประกอบด้วย
• ประการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
• ประการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
• ประการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
• ประการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
• ประการที่ 5 การให้การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
• ประการที่ 6 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์
• ประการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
6. หลักสหกรณ์ 3 ข้อแรก เป็นหลักสำคัญที่มีอยู่ภายในของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ต่อกัน
ระหว่างมวลสมาชิกในสหกรณ์
7. หลักสหกรณ์ 4 ข้อหลัง เป็นเรื่องการจัดการภายในสหกรณ์ ( หลักประการที่ 4 และประการที่ 5 ) และ
ความสัมพันธ์กับภายนอกสหกรณ์ (หลักประการที่ 5 ที่ 6 และประการที่ 7 )

หลักการสหกรณ์ ประการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง Voluntary
and Open Membership
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 1
“Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their
services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social,
racial, political or religious discrimination.”
คำแปล “สหกรณ์เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เปิดกว้างให้กับทุกคนที่สามารถใช้
บริการของสหกรณ์ และจะยอมรับหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกโดยปราศจากการแบ่งแยกทางด้านเพศ สังคม
เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา”
2. พื้นฐานสำคัญของการที่บุคคลจะเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น ทุกคนจะต้องมีความสมัครใจในการเข้า
มามีข้อผูกพันกับสหกรณ์ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ บุคคลเหล่านั้นต้องศึกษาทำความ
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เข้าใจในค่านิยมทางสหกรณ์ให้ได้เสียก่อน และที่สำคัญต้องไม่เกิดจากการบีบบังคับในทางใด ๆ ให้เข้ามาเป็น
สมาชิกสหกรณ์
3. หลายประเทศ อาจมีสถานการณ์ ที่แ ตกต่างไป เช่น ปัญ หาทางเศรษฐกิ จ ตลอดทั้งกฎเกณฑ์ ของ
รัฐบาล ทำให้การเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ถูกจำกัดโดยปริยายว่ามิ ได้เกิดจากความสมัครใจอย่างแท้จริงใน
กรณีเช่นนี้ ทำให้สหกรณ์ต้องพยายามเอาใจใส่มากกว่าปกติในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อสมาชิกเหล่านั้นจะได้หันมาร่วมมือกันในสหกรณ์ด้วยความเข้มแข็ง เกิด
ความยั่งยืนในสหกรณ์ต่อไป
4. ICA ชี้ให้เห็นว่า หลักการสหกรณ์ข้อนี้ บอกวิธีเปิดรับสมาชิกอย่างไร ดังต่อไปนี้
(1) สหกรณ์เปิดกว้างการรับสมาชิก สำหรับสมาชิกทุกคนที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์
(2) สหกรณ์เปิดกว้างการรับสมาชิก โดยยอมรับการเข้ามามีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะสมาชิก
(3) สหกรณ์เปิดกว้างการรับสมาชิก โดยไม่แบ่ งแยกในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ การเมือง หรือ
ศาสนา
5. ตามประเด็นข้อ 4 (1) (2) ICA อธิบายว่า
(1) สหกรณ์เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ เช่น สหกรณ์ประมงจะเหมาะ
กับการบริการสมาชิกผู้ทำประมง สหกรณ์เคหสถานจะบริหารจัดการได้เพียงเฉพาะที่ อยู่อาศัยของสมาชิก
สหกรณ์แรงงาน สามารถจ้างงานสมาชิกได้จำนวนจำกัด
(2) ตามที่อธิบายข้างต้นพูดอีกทางหนึ่งก็คือ การเปิดกว้างการรับสมาชิกนั้น อาจจะต้องมีการ
จำกัดจำนวนด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะเฉพาะ ของแต่ละสหกรณ์นั้น
6. กับข้อความที่ว่า “จะยอมรับหน้าที่รับผิดชอบในฐานะสมาชิก” ICA ย้ำหน้าที่ความรับผิดชอบที่สมาชิกต้องมี
ต่อสหกรณ์ ซึ่งแต่ละสหกรณ์อาจกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญ
ได้รวมเอาไว้ในเรื่องของสิทธิก ารออกเสียงเข้าร่วมประชุม และเรื่องของการใช้บ ริก ารในสหกรณ์ ภายใต้
เงื่อนไขจะทำการสิ่งใดลงไปควรชอบด้วยเหตุผลหรือเกิดความยุติธรรมกับมวลสมาชิกนั้น
7. เกี่ยวกับเรื่องของเพศ ICA กล่าวถึงการไม่กีดกันทางเพศ โดยเฉพาะผู้หญิ งในสหกรณ์ย่อมมีสิทธิที่จะมี
ส่วนร่วมเพื่อรับการศึกษาทางสหกรณ์ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมพัฒนาความเป็นผู้นำได้เท่าเทียมกัน
8. ICA หมายความในหลั ก การสหกรณ์ ข้อนี้ ว่าสหกรณ์ ไม่ควรจะอยู่แ บบตัวคนเดียว ควรจะมีส่วนร่วม
สัมพันธ์กับองค์กรอื่นหรือบุคคลภายนอกในชุมชน ในลั กษณะผ่านกิจกรรมของสหกรณ์ ในลักษณะให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาไปยังชุมชน ซึ่งรวมถึงคนกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ในชุมชนซึ่งเขาเห็นว่า สามารถใช้ประโยชน์
บางอย่างจากสหกรณ์ได้ แต่การช่วยเหลือทั้งหลาย สหกรณ์ต้องกระทำไปด้วยความระมัดระวังบนความ
เหมาะสม รวมทั้งความคิด ริเริ่มที่เป็นไปได้ในกิจกรรมต่าง ๆ บนหลักสำคัญที่ต้องยึดอยู่เสมอว่า สหกรณ์
ไม่ใช่องค์กรการกุศล
9. เกี่ยวกับหลักสมาชิกภาพ (การเป็นผู้มีสิทธิเป็นสมาชิก) ICA อธิบายว่า ตามหลักการสหกรณ์ประการที่ 1
นี้ จะพยายามรวมคนที่แตกต่างกันในชนชั้นทางสังคมเข้ามาอยู่ร่วมกันให้ได้ ซึ่งแตกต่างกับแนวความคิดเมื่อ
สมัยศตวรรษที่ 19
10. กับ คำว่า “สังคม” ในความหมายด้านสหกรณ์อาจรวมไปถึง ชนกลุ่ม น้อย (ชนชาติหลาย ๆ ชาติที่อยู่
รวมกันในชุมชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง) หรือคนที่อยู่ ในความปกครองของประเทศ (สัญชาติ) ซึ่งแนวคิด
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การรวมกลุ่มจากบุคคลเหล่านี้มาเป็นสหกรณ์ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็ยังมีสหกรณ์บางแห่งสามารถ
ตั้งขึ้นได้จากการรวมกลุ่ม ชนที่มีวัฒ นธรรมแตกต่างกัน สหกรณ์ เหล่านี้สามารถดำเนิ นกิ จการกั นได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีข้อแม้ว่า
(1) สหกรณ์ไม่ได้กีดขวางการดำเนินงานของสหกรณ์ ในกลุ่มวัฒนธรรมอื่น
(2) สหกรณ์ไม่ได้เอาเปรียบคนทั่วไปที่อยู่ในชุมชน รวมถึง
(3) สหกรณ์นั้นยอมรับที่จะร่วมสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่นั้นด้วย
11. ในหลักการนี้ ได้มีความหมายรวมไปถึง “เชื้อชาติ” ด้วย โดยมุมมองหนึ่งเห็นว่า การนำ “เชื้อชาติ” มา
เกี่ยวข้องในเรื่องการแบ่งแยกชนชั้น ทำให้เกิดปัญหามากมายทั้งในเรื่องสงคราม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ดังนั้น ในการรับสมาชิกเข้ามาในสหกรณ์จึงไม่ควรนำ “เชื้อชาติ” มาเป็นเงื่อนไข แถลงการณ์ของ ICA จึง
ยอมรับในเรื่องนี้
12. แต่ในอีกมุมหนึ่งยังเห็นว่า กลุ่มคนที่มีพื้นฐานทางเชื้อชาติแตกต่างกัน ย่อมมีความคิดและการปฏิบัติตน
ในสหกรณ์ที่แตกต่างกัน อาจเป็ นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันในสหกรณ์ ดังนั้น หากมีการพิจารณาหลั ก
สหกรณ์ในครั้งต่อไป อาจลดความสำคัญในเรื่อง “เชื้อชาติ” ที่จะนำมาเข้าหลักสหกรณ์นี้ก็ได้
13. สหกรณ์สนับสนุนผู้คนที่มีแนวความคิดและความศรัทธาในทางการเมืองที่แตกต่างกันให้เข้ามาอยู่ร่วมกัน
ได้ ซึ่งในทางการเมืองมักจะมีแต่เรื่องความขัดแย้ง ความวุ่นวาย และความตึงเครียด สหกรณ์พยายามลบ
ล้างสิ่งเหล่ านี้ออกไป นับเป็น สิ่งสำคัญ อย่างหนึ่งที่สหกรณ์ อยากจะให้ก ลุ่มคนที่มีความแตกต่างกั นในทาง
การเมืองเข้ามามีบทบาทร่วมกันในสหกรณ์
14. สหกรณ์เกือบทั้งหมดรับสมาชิกโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อทางศาสนา แต่ก็มีบางสหกรณ์ถูกตั้งขึ้นมาโดย
โบสถ์หรือชุมชนทางศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ทางการเงิ น การตั้งสหกรณ์รูปแบบนี้ ถือว่าไม่ขัดกับ
หลักการสหกรณ์ข้อนี้ หากว่า
(1) ไม่มีการขัดขวางการจัดตั้งสหกรณ์ระหว่างกลุ่มศาสนาอื่น
(2) สหกรณ์ไม่ได้เอาเปรียบบุคคลในชุมชนนั้น
(3) สหกรณ์สามารถร่วมมือกับสหกรณ์อื่นได้ทุกเรื่องที่เป็นไปได้
(4) สหกรณ์ยอมรับที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่นั้น
15. ICA กล่าวถึงว่า หลักการรับสมาชิก นั้น มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับหลักการสหกรณ์ต่อไปนี้
(1) หลักการให้การศึกษาฝึกอบรม และสารสนเทศ
(2) หลักการควบคุมโดยสมาชิก ตามหลักประชาธิปไตย
16. หลักในการรับสมัครสมาชิก เชื่ อมโยงกับหลักการให้การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ รวมถึงหลัก
ในการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย กล่าวคือ
(1) สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในสหกรณ์ ที่มาจากความต้องการของสมาชิกได้
(2) สามารถกำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับ
สหกรณ์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
(3) สามารถทำให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางแห่งการบริการสมาชิกอันสำคัญ
(4) สามารถทำให้สมาชิก มีความภักดีและยืนหยัดอยู่ในสหกรณ์ได้ตลอดไป
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หลั ก การสหกรณ์ ประการที่ 2 การควบคุ ม โดยสมาชิ ก ตามหลั ก ประชาธิ ป ไตย
Democratic Member Control
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 2
“Co-operatives are democretic organizations controlled by their members, who
actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women
saving as elected respresentives are accountable to the membership. In primary cooperatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives
at other levels are also organised in a democretic manner.”
คำแปล “สหกรณ์ เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ถูก ควบคุมโดยสมาชิก ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและทำการตัดสินใจ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ถูกเลือกเป็นตั วแทนของสหกรณ์สามารถถูกตรวจสอบได้
โดยสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกทุกคนต่างมีสิทธิในการเลือกตั้งเท่าเทียมกัน (1 คน 1 เสียง) และ
สหกรณ์ในระดับอื่น ๆ ก็มีวิธีปฏิบัติทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน”
2. ICA อธิบายว่า
(1) คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นคำที่มีความหมายหลายอย่าง
(2) ในทางการเมือง ซึ่งในช่วง 2 ศตวรรษที่ผ่านมาใช้หลักประชาธิปไตย ไปในทางการใช้สิทธิของ
ประชาชน
(3) ในทางสหกรณ์ เป็นการนำเรื่องของประชาธิปไตยมาพิจารณากรอบความหมาย ทั้งในเรื่องของ
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและมากไปกว่านั้นต้องพร้อ มด้วยการมีจิตใจที่เข้าถึงในความเป็นประชาธิปไตย
ด้วย
(4) ประชาธิปไตยในสหกรณ์ ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ มีคุณค่า ซึ่งปฏิบัติกันไม่ได้ง่าย ๆ
นัก จึงต้องกำหนดให้เป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งสำหรับสมาชิกสหกรณ์
3. ในข้อความที่กล่าวว่า “สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมโดยสมาชิก ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายและทำการตัดสินใจ” ICA ให้ความหมาย ดังนี้
(1) สมาชิกมีสิทธิสูงสุดในการควบคุมสหกรณ์ของตน
(2) สมาชิกพึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางของประชาธิปไตย
(3) สมาชิกมีบทบาท เกี่ยวข้องในสหกรณ์ด้านกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจ เพื่อกระทำการ
ในสิ่งที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้ทั่วไปในสหกรณ์หลาย ๆ แห่ง ที่มีการนำนโยบายสำคัญของสหกรณ์มาหารือ
และตัดสินใจ โดยรวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมสำคัญทั้งหลายด้วย
(4) ในสหกรณ์อื่น ๆ เช่นสหกรณ์แรงงาน สหกรณ์การตลาด สหกรณ์เคหสถาน สมาชิกจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมแต่ละวันของสหกรณ์ที่มากกว่าการจะมากำหนดนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
ยกตัวอย่าง สหกรณ์แรงงาน สมาชิกซึ่ง รับจ้างทำงานในสหกรณ์เป็นประจำทุกวัน (ประเทศไทยมีสหกรณ์
แบบนี้แต่ยังไม่ชัดเจนตามความหมายของสหกรณ์ทั่วไปในต่างประเทศ) สหกรณ์การตลาด สมาชิกอาจนำ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มาให้สหกรณ์เพื่อจัดการจำหน่ายให้ สหกรณ์เคหสถานสมาชิกสามารถใช้บริการจาก
สหกรณ์ในการเก็บขยะได้
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4. ในหลักการสหกรณ์ประการที่ 2 ตรงเนื้อความส่วนของข้อ 3 ข้างต้น ICA เชื่อมโยงความหมายต่อไปอีก
ว่า
(1) ผู้ชายและผู้หญิง ที่ได้ถูกเลือกเป็นผู้แทน (คณะกรรมการ) ในทุกสหกรณ์สามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยสมาชิก
(2) กรรมการสหกรณ์ ที่ เป็ น ผู้ แ ทนสมาชิ ก เป็ น ผู้ เข้า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลในสหกรณ์ เพื่ อ สร้ า ง
ผลประโยชน์ให้กับสมาชิกทั้งในเวลาระยะสั้น หรือระยะยาว
(3) ทั้งสหกรณ์ ที่มีคณะกรรมการมาปฏิบัติหน้ าที่ในสหกรณ์ โดยตรง และสหกรณ์ ที่มีก ารจัดหา
พนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การสั่ง การของคณะกรรมการ ต่างอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ซึ่งจะทำหน้าที่ทั้งเรื่องของการเลือกตั้ง และเรื่องอื่นใดทั้งหมดที่ต้องทำให้กับสมาชิก
5. สำหรับข้อความที่กล่าวว่า “ในสหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งเท่าเทียมกัน (1 คน 1
เสียง) และสหกรณ์ในระดับอื่น ๆ ก็มีวิธีปฏิบัติทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน” ICA อธิบายว่า
(1) ถือเป็นกฎตายตัวสำหรับการเลือกตั้งในสหกรณ์ขั้นปฐมที่มีการสืบทอดแบบแผนกันมาในการใช้
สิทธิของสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย (1 คน 1 เสียง)
(2) ในสหกรณ์ระดับอื่น ๆ กฎการออกเสียงเลือกตั้งไม่ได้กำหนดไว้ตายตัว สหกรณ์ในระดับทุติยภูมิ
(ชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค) และตติยภูมิ (ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ) หลายแห่งมักใช้ระบบสัดส่วนใน
การออกเสียงเพื่อความเหมาะสมในเรื่องของส่วนได้ส่วนเสียและการผูกพันของแต่ละสหกรณ์สมาชิก ซึ่งมี
สมาชิกของแต่ละสหกรณ์มากน้อยต่างกัน
(3) การกำหนดระบบสัดส่วนในการออกเสียง สำหรับสหกรณ์ระดับอื่น ๆ จึงมีการปรับใช้เป็นระยะ
ๆ โดยไม่ได้กำหนดตายตัวเหมือนเช่นสหกรณ์ปฐมภูมิ
(4) มีข้อเสียของการกำหนดระบบสัดส่วนในการออกเสียง เนื่องจากสหกรณ์เล็ก ๆ ที่เป็นสหกรณ์
สมาชิกในสหกรณ์ระดับทุติยภูมิหรือตติยภูมิ มักจะมีสิทธิในการจัดการต่าง ๆ ที่น้อยมากรวมถึงข้อได้เปรียบ
เสียบเปรียบในสิทธิการออกเสียงด้วย ซึ่งทำให้สหกรณ์สมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กไม่ค่อยพอใจมาโดย
ตลอด

หลัก การสหกรณ์ ประการที่ 3 การมี ส่ว นร่วมทางเศรษฐกิจ โดยสมาชิก Member
Economic Participation
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 3
“Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their
co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the cooperative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as
a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the following
purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at
least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the
co-operative; and supporting other activities approved by the membership.”
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คำแปล “สมาชิก มีส่วนในสิทธิที่เท่าเทียมกั น ตามวิธีก ารทางประชาธิปไตย ในการควบคุม ทุน ของ
สหกรณ์ของพวกเขา อย่างน้อยที่สุด ส่วนหนึ่งของทุนก้อนนั้นจะเป็นทรัพย์สินร่วมกันในสหกรณ์สมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนที่จำกัดในทุนใด ๆ ก็ตามที่ได้จ่ายไปในเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก สมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกิน
เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขา เป็ นไปได้ที่จะมีการ
จัดตั้งทุนสำรองที่ในที่สุดแล้วจะไม่สามารถนำมาแบ่งปันกันได้ โดยจ่ายให้กับสมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณ
ธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ และสนับสนุนกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก”
2. ในหลักการสหกรณ์ข้อนี้ ICA อธิบายว่า
(1) สิ่งสำคัญที่สหกรณ์จะดำรงอยู่ได้ คือ การสนองความต้องการของสมาชิก
(2) การดำเนิ นงานของสหกรณ์ จั ดเรื่องทุน ในสหกรณ์ เป็นส่วนรอง ต่อจากเรื่องการสนองความ
ต้องการ
(3) เนื้อหาในหลักการ บ่งบอกว่าสมาชิกลงทุนในสหกรณ์ และเมื่อลงทุนแล้วเกิดผลประโยชน์ขึ้นมา
สมาชิกจะจัดการผลประโยชน์ที่เกินทุนนั้นกันอย่างไร
3. ส่วนที่ว่า “สมาชิกมีส่วนในสิทธิที่เท่าเทียมกัน และมีวิธีการทางประชาธิปไตยในการควบคุมทุนของสหกรณ์
ของพวกเขา” ICA หมายความว่า
(1) สมาชิกต้องร่วมกันลงทุนในสหกรณ์กับต้องจัดสรรเงินทุนที่ลงกันไว้อย่างเป็นธรรม
(2) ตามหลักในการจัดสรรเงินทุนสามารถกระทำได้ 4 วิธี คือ
วิธีที่หนึ่ง สมาชิกถูกเรียกร้องให้ลงทุนในสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกแสดงความ
เป็นเจ้าของทุนกับใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ วิธีนี้ สมาชิกอาจให้ความร่วมมือน้อย จึงได้ทุนโดยรวมน้อยเกินไป
ซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเกินได้ การจ่ายคืนผลประโยชน์ในส่วนนี้จึงไม่ค่อยได้พบเห็นนัก
วิธีที่สอง สหกรณ์ที่ดำเนินการได้ผล (มีผลประโยชน์ส่วนเกิน) อาจกำหนดให้มีทุนสำรองไว้
แล้วนำผลประโยชน์ส่วนเกิน (กำไรจากการดำเนินงาน) นี้ ไปเก็บสะสมไว้ในทุนสำรองจะเป็นส่วนมาก หรือ
ทั้งหมดก็ได้ ทุนสำรองนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถนำมาแบ่งปันกันระหว่างสมาชิก หากมีการเลิกสหกรณ์ ทุน
สำรองจะถูกจัดไปให้กับวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์อื่น
วิธีที่ส าม สหกรณ์ อ าจมี ค วามต้อ งการเงิน ทุ น ที่ ม ากขึ้น ขณะเดี ยวกั น ก็ ต้ องการให้ มีก าร
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้วย สหกรณ์อาจขอหรือคาดหวังจากสมาชิกในการแบ่งเงินปันผลบางส่วนกลับ
เข้ามาไว้เป็น ทุนในสหกรณ์ วิธีนี้สมาชิก จะไม่ได้รับ ผลตอบแทน แต่สมาชิกจะได้รับสิทธิก ารมีส่วนร่วมใน
สหกรณ์ รวมทั้งมีสิทธิรับเงินปันผลในระยะเวลาข้างหน้า
วิธีที่สี่ การให้สมาชิกเกิดความตั้งใจที่จะนำเงินมาลงทุนในสหกรณ์ สหกรณ์อาจให้สิ่งดึงดูด
ใจบางอย่างแก่สมาชิก เช่นการจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยธนาคารของรัฐบาล
หรือธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ การจ่ายผลตอบแทนในลั กษณะนี้แค่อัตราที่พอแข่งขัน ดึงดูดใจสมาชิกเท่านั้ น
ไม่ใช่อัตราที่เป็นการเก็งกำไรในสหกรณ์
4. ในการควบคุมเงินทุนของสหกรณ์ สมาชิกมีวิธีการควบคุม 2 วิธี คือ
วิธีที่หนึ่ง สหกรณ์จัดหาเงินทุนมาได้ด้วยวิธีใดก็ตามหากจะพิจารณาการใช้เงินทุนนั้น ผู้ที่
ตัดสินใจสุดท้ายเป็นอำนาจของมวลสมาชิก
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วิธีที่สอง สมาชิกมีสิทธิเป็นเจ้าของในทุนที่อย่างน้อยสมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน รวมทั้ง
ตัดสินใจในผลประโยชน์ที่ได้จากเงินลงทุนนั้น
5. เมื่อสหกรณ์นำเงินทุนเหล่านั้นไปสร้างผลประโยชน์แล้วมีเงินส่วนเกินเกิดขึ้น มวลสมาชิกเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินนั้น ในแต่ละข้อหรือทุกข้อ ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรเพื่อเก็บไว้เป็นทุนพัฒนาสหกรณ์ ในรูปของ “เงินทุนสำรอง” ทุนจำนวนนี้จะไม่สามารถ
นำมาแบ่งกันได้ในหมู่สมาชิก
(2) จัดสรรเพื่อจ่ายคืนสมาชิก ในรูปของ “เงินปันผล” โดยการจ่ายตามส่วนของการลงทุน (ถือหุ้น)
ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งทำกันเป็นประเพณีปฏิบัติ เป็นการให้รางวัลกับสมาชิกที่มาร่วมลงทุนไว้กับสหกรณ์
(3) จัดสรรเพื่อใช้ในกิจกรรมตามความต้องการของมวลสมาชิก ที่เห็นว่าสำคัญมากและสมควรจะ
จั ด สรรในลั ก ษณะนี้ ได้ แ ก่ ก ารนำไปพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศ

หลักการสหกรณ์ ประการที่ 4 การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ Autonomy
and Independence
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 4
“Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their
members.
If they enter into agreements with other organizations, including
governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure
democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.”
คำแปล “สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ และเป็นองค์กรที่มีการช่วยตนเอง ซึ่งถูกควบคุมโดย
สมาชิก ถ้าสหกรณ์มีการทำสัญญา หรือกระทำข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น รวมถึงรัฐบาล หรือมีการจัดหา
เงินทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์นั้นได้กระทำโดยอิสระ และกระทำภายใต้เงื่อ นไขที่ว่าสหกรณ์ยังคงอยู่
ภายใต้การควบคุมตามหลักประชาธิปไตยและการปกครองตนเองของสหกรณ์ยังคงถูกรักษาไว้”
2. ในหลักการสหกรณ์ข้อนี้ ICA เห็นว่า สหกรณ์ต้องมีความรอบคอบในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับรัฐบาล
3. ด้านความสั ม พัน ธ์กั บ รัฐบาล ICA มองว่า นโยบายของรัฐที่เกี่ ยวกั บ สหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องภาษี
เศรษฐกิจ หรือสังคม อาจทั้งมีส่วนที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อสหกรณ์ได้ เพราะรัฐเป็นผู้ออกกฎหมายที่ไป
กำหนดกรอบโครงสร้าง ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ไว้
4. หลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาตนเองที่สหกรณ์จะต้องยึดถือ คือการปกครองตนเอง โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจใช้เงินทุนของตนเองอย่างเป็นอิสระตามความต้องการของมวลสมาชิก ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบังคับของ
รัฐบาล
5. ในการนี้ยังหมายรวมถึง การทำสัญญา ทำข้อตกลงกับหน่วยงานอื่น ตลอดทั้งรัฐบาล รวมถึงการจัดหา
เงินทุนจากแหล่งภายนอก ล้วนใช้หลักดำเนินการอย่างเป็นอิสระ ภายใต้การควบคุมของสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย
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6. แม้กระทั่งการเข้าร่วมโครงการใด ๆ กับภาคเอกชน สหกรณ์ก็ยังคงต้องรักษาความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจที่สอดคล้องกับทิศทางของสหกรณ์เมื่อต้องไปทำข้อตกลงกับภาคเอกชนเหล่านั้น

หลักการสหกรณ์ ประการที่ 5 การศึก ษา ฝึก อบรมและสารสนเทศ Education,
Training and Information
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 5
“Co-operatives provide education and training for their members, elected
representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the
development of their co-operatives. They inform the general public – particularly young
people and opinion leaders – about the nature and benefits of co-operation.”
คำแปล “สหกรณ์ ให้การศึก ษา และฝึก อบรมกับ สมาชิก ของสหกรณ์ ตัวแทนที่ได้รับ การเลื อกตั้ง
ผู้จัดการ และลูกจ้าง ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถที่จะมีการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาสหกรณ์ของพวก
เขา สหกรณ์ได้มีการบอกแก่สาธารณะโดยทั่วไป โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว และผู้นำทางความคิด กับบุคคล
หรือชุมชนเกี่ยวกับธรรมชาติและประโยชน์ของสหกรณ์”
2. โดยหลั ก การสหกรณ์ ข้ อ นี้ ได้ พู ด ถึ ง การศึ ก ษา และการฝึ ก อบรมซึ่ ง สหกรณ์ จ ะต้ อ งทำกั บ สมาชิ ก
คณะกรรมการ ผู้จัดการและลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งผลจากการศึกษาและฝึกอบรมจะก่อให้เกิดผลกับบุคคล
ต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี้
(1) ทำให้สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการได้บังเกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิธีการทาง
สหกรณ์อย่างลึกซึ้ง
(2) ทำให้บุคคลซึ่งอยู่กับสหกรณ์มีความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ทำให้ผู้นำของสหกรณ์สามารถเข้าใจความต้องการของสมาชิก ซึ่งผู้นำเหล่านั้นย่อมเกิดแนวคิด
ในการกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
(4) ทำให้ผู้นำสหกรณ์ นำแนวทางการพัฒนาสหกรณ์หรือการให้บริการใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนไป
เผยแพร่แก่สมาชิกโดยตรง ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างจะทำแล้วได้ผล
3. ส่วนสุดท้าย หลักการสหกรณ์ข้อนี้ คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่สาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะคน
หนุ่มสาวและผู้นำทางความคิดของชุมชน (เช่นนักการเมือง ข้าราชการ สื่อสารมวลชน และนักการศึกษา)
ในเรื่องของลักษณะความเป็นสหกรณ์ตลอดจนประโยชน์ของสหกรณ์ โดยคาดหวังว่าบุคคลเหล่านั้นจะบังเกิด
ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของสหกรณ์ และหันมาให้ความสนใจ สนับสนุ น กิจการทางสหกรณ์ในที่สุด บทบาท
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสหกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง
4. ท้ายที่สุด ICA กล่าวว่า ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา สหกรณ์จำนวนมากในหลายประเทศเพิกเฉย ไม่ค่อยให้
ความสำคัญ ด้านสารสนเทศ จึงหวังว่าต่อจากนี้ไป ถ้า สหกรณ์ทำได้ จะทำให้เพิ่มขีดความสามารถของ
สหกรณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนได้

15

หลักการสหกรณ์ ประการที่ 6 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ Co-operation among
Co-operatives
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 6
“Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional and
international structures.
คำแปล “สหกรณ์ให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และทำให้สหกรณ์เข้มแข็งด้วยการ
ทำงานร่วมกันผ่านโครงสร้างระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ”
2. ในหลักการสหกรณ์ข้อนี้ ICA ย้ำว่า เป็นการนำหลักสหกรณ์ที่เคยปรับปรุงในครั้งที่ 2 (ค.ศ.1966 หรือ พ.ศ.
2509) มาขยายผลเพื่อให้เกิดความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการหลีกหนีการแทรกแซงจากรัฐบาลและหัน
มาใช้ประโยชน์บนความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีความเข้มแข็ง
3. สหกรณ์ระดับท้องถิ่น อาจดำเนินการให้ประสพความสำเร็จด้วยตัวเองได้ แต่ในความเป็นสหกรณ์ควรจะ
สร้างประโยชน์ให้แก่ ขบวนการสหกรณ์ ได้ม ากยิ่งขึ้นกว่านั้ น ด้วยการร่วมมือกั นระหว่างสหกรณ์ เกิดเป็น
ลักษณะขององค์การขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นเรื่องยากในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ
สหกรณ์ได้อย่างลงตัว
4. บนความยากดังกล่าวข้างต้น นับเป็นการทดสอบความท้าทายและความร่วมมือต่อกันระหว่างสหกรณ์
อย่างแท้จริง
5. ความเป็นรัฐของแต่ละประเทศ ไม่สามารถที่จ ะควบคุมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ แต่ความเป็นสหกรณ์
กลับมีโอกาสที่แตกต่างไปจากรัฐ ซึ่งสหกรณ์สามารถทำได้โดยการร่วมมือต่อกันในระหว่างประเทศ
6. ถึงบัดนี้ จะต้องยอมรับกันว่า การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ในด้านการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็น และต้องทำให้เข้มข้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา และการร่วมมือต่อกันระหว่างสหกรณ์นั้น
ย่อมทำได้ในสหกรณ์ประเภทเดียวกัน และต่างประเภทกัน

หลักการสหกรณ์ ประการที่ 7 การเอือ้ อาทรต่อชุมชน Concern for Community
1. หลักการสหกรณ์ประการที่ 7
“Co-operatives work for the sustainable development of their communities
through policies approved by their members.”
คำแปล “สหกรณ์ มี บ ทบาทที่จ ะกระทำในการสนั บ สนุ น พั ฒ นาชุม ชนตามนโยบายที่เกิ ดจากความ
เห็นชอบของเหล่าสมาชิก”
2. ICA อธิบายว่า
(1) ความเข้มแข็งของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับสมาชิก สหกรณ์จะอยู่ได้ก็ด้วยการสนองความต้องการของ
สมาชิกเป็นหลัก
(2) เนื่องจากสหกรณ์ตั้งอยู่ในชุมชนจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นสหกรณ์จึงสมควรมีบทบาท
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการปกป้องรักษา
สภาพแวดล้อมของชุมชนโดยสม่ำเสมอด้วย
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(3) การเอาใจใส่ต่อชุมชนดังกล่าว ถือเป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชนซึ่งการช่วยเหลือชุมชนจะมีมากน้อย
แค่ไหน หรือจะใช้วิธีการใด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์
(4) ตามหลักการสหกรณ์ข้อนี้ เป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งที่สมาชิกสหกรณ์ จะละเลยเพิกเฉยไม่ได้
ตามแถลงการณ์ของ ICA ซึ่งกล่าวถึงหลักการสหกรณ์ในตอนท้าย ผู้เขียนสรุปได้ดังนี้
1. หลั ก สหกรณ์ เป็ นผลที่ได้รับมาจากค่านิ ยมทางสหกรณ์ ซึ่งซึม ซับ อยู่ในสายเลือดของ
ขบวนการสหกรณ์มาแต่แรก
2. หลักสหกรณ์ ได้รับการถ่ายทอดโครงสร้างและแนวความคิด เพื่อให้สหกรณ์มีความพิเศษ
สามารถปฏิบัติได้ในทุกสหกรณ์ มีความยืดหยุ่นต่อการนำไปปรับใช้บนความแตกต่างของสหกรณ์แต่ละประเภท
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3. หลักสหกรณ์ มีพื้นฐานการกำหนดตามประสบการณ์หลายชั่วอายุตลอดทั้งแนวความคิด
ทางปรัชญาจากนักสหกรณ์ผู้ริเริ่ม (ก่อการ) จัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นแนวทางพัฒนาสหกรณ์ตลอดไป
4. การดำเนินการใด ๆ ทั้งหมด ที่กล่ าวถึง ล้ วนอยู่ภายใต้การตัดสิน ใจของเหล่าสมาชิก
สหกรณ์ ตามแนวทางประชาธิปไตย

4. ประวัตกิ ารสหกรณ์
การปฏิวตั กิ ารปกครองในประเทศฝรัง่ เศส
ปี ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) เกิ ดการปฏิวัติก ารปกครองในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบกษั ต ริย์เป็ น ระบอบประชาธิป ไตย การปฏิ วัติ ค รั้ง นี้ ทำให้ เกิ ด การเผยแพร่อุ ด มการณ์
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย และทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม (Capitalism) ขึ้นมา
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ถือหลักการประกอบกิจการใด ๆ กำไรจะเป็นของเจ้าของกิจการทั้งหมด จึง
เปิดโอกาสให้นายทุนเข้ามาแข่งขันเพื่อแสวงหากำไรโดยเสรี ผู้ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบคือ ผู้ใช้แรงงานหรือ
ลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างในอัตราต่ำ และตกอยู่ในสภาพจำยอม ทำให้เกิดความยากจนตามมาในที่สุด

การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในประเทศอังกฤษ
ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในทวีปยุโรป โดยเฉพาะที่ประเทศ
อังกฤษ มีการคิดค้นเทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการนำเครื่องจักรมาใช้ในการ
ผลิตแทนแรงงานคน ทำให้ได้สินค้าจำนวนมากมีคุณภาพดีกว่าใช้แรงงานคนทำให้พวกช่างฝีมือ หรือจำพวก
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือนต้องเลิกกิจการไป และบุคคลเหล่านี้ต้องไปรับจ้างเป็นคนงานในโรงงาน
ใหญ่ ๆ
ในสภาพดังกล่าวของประเทศอังกฤษ จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศฝรั่งเศส คือ ผู้ใช้แรงงาน
หรือลูกจ้างได้รับค่าจ้างในระดับต่ำ ตกอยู่ในสภาพจำยอม และยากจน ขณะเดียวกันผลกำไรที่ได้จากการ
ผลิตในโรงงานจะตกแก่นายทุนทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว
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ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม ซึ่ ง เป็ น อุ ด มการณ์ ท างประชาธิ ป ไตยในสมั ย นั้ น ถู ก มองโดย นั ก
เศรษฐศาสตร์บางพวกว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ได้ และมีความคิดเห็นว่า
ควรยกเลิกระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสีย ไม่ควรให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกแห่ง รัฐหรือรัฐบาล
เท่านั้นควรเป็นผู้ประกอบกิจกรรมทั้งหมด ประชาชนถือเป็นคนงานของรั ฐ และได้รับค่าจ้างเท่าที่จำเป็นเพื่อ
การดำรงชีพเท่านั้น ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ เรียกว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism)
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ค่อนข้างขัดกับหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ ไปริดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง ทำลายความคิดริเริ่ ม ความคิดสร้างสรรค์ และความต้องการศึกษา
ค้นคว้าในสิ่งใหม่ ๆ ของประชาชน

ระบบเศรษฐกิจแบบสายกลาง
นักเศรษฐศาสตร์อีกพวกหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ระบบเศรษฐกิจทั้ง 2 ระบบ ไม่สามารถแก้ไขความ
ยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ได้ เพราะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นแบบเศรษฐกิจที่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้
แรงงาน กอบโกยหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ไม่ยอมเหลียวแลผู้ใช้แรงงาน รวมถึงเกษตรกรผู้ผลิตก็มักถูกเอา
รัดเอาเปรียบในเรื่องราคา ต้องจำยอมขายพืชผลในราคาต่ำ
ส่วนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ก็หนักไปในทางริดรอนสิทธิ และเสรีภาพของเอกชนมากเกินไปไม่
เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า จึงมีความคิดเห็นว่าควรจะมี
ระบบเศรษฐกิจแบบสายกลาง คือเป็นวิธีการที่ให้บุคคลที่มีฐานะยากจน หรือขัดสนในทางทรัพย์ ดำเนินการ
ช่วยตนเองโดยการรวมทุน และรวมกำลังเข้ากันด้วยความสมัครใจ เพื่อจั ดตั้งเป็นสมาคม ซึ่งแนวความคิด
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา

แนวความคิดในรูปแบบสหกรณ์
ตามแนวความคิดระบบเศรษฐกิจแบบสายกลางนี้ คือการรวมตัวบุคคลก่อตั้งเป็นรูปสหกรณ์ ซึ่งทุก
คนที่ม ารวมกั น จะต้องทำด้วยความสมัครใจ การรวมจะต้องรวมกั น ทั้งกำลั งใจ กำลั งความคิด กำลั ง
ความสามารถ เพื่ อก่ อให้ เกิ ด พลั ง เกิ ดอำนาจในการต่ อรอง ทุ ก คนจะต้อ งเสี ยสละ ช่วยเหลื อตนเอง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของแต่ละคน ทุกคนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ น แสดงความสามารถ หรือแม้แต่การได้รับผลประโยชน์
จากการประกอบกิจการในรูปแบบสหกรณ์ เป็นต้น

กว่าจะประสบความสำเร็จ
จากแนวความคิดเกี่ ยวกับ การรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งเป็นรูปสหกรณ์ ได้มีผู้นำเอาแนวความคิดนี้ไป
ทดลองปฏิบัติ บางคนประสพความล้มเหลว บางคนประสพความสำเร็จพอควร แต่ก็ไม่ยั่งยืนและมีที่ประสพ
ความสำเร็จในการดำเนินกิจการจัดว่าเป็นสหกรณ์แรกที่เกิดขึ้นในโลก คือร้านสหกรณ์รอชเดล

18

โรเบิรต์ โอเวน บิดาแห่งการสหกรณ์
บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักคำว่า “สหกรณ์” คือ โรเบิร์ต โอเวน ชาวอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้ให้กำเนิดการสหกรณ์ขึ้นในโลก และได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งสหกรณ์ เดิมโอเวนเป็นคนยากจน แต่มีความ
เฉลี ยวฉลาด และรู้จั กวิธีก ารทำมาหากิ น จึ งทำให้เขาได้มีโอกาสเป็น ผู้จั ดการและมีหุ้น ส่วนเป็น เจ้าของ
โรงงานเขาเป็นนายจ้างที่มีความหวังดีต่อกรรมกร จึงได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของคนงานให้ดีขึ้น
หลังจากนั้นโอเวนได้หาวิธีช่วยเหลือกรรมกรอื่น ๆ โดยสอนให้รู้จักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการของระบบสหกรณ์ โอเวนเสนอให้จัดตั้ง “ชมรมสหกรณ์”
ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้เอง โดยไม่ใช้เครื่องจักร ทรัพย์สินของชมรมเป็นของส่วนรวม
เพื่อมิให้สภาพนายทุนปะปนอยู่ในชมรม การจัดตั้งชมรมสหกรณ์จะต้องใช้เงินทุนและที่ดินเป็นจำนวนมาก และ
โอเวนก็ได้พยายามเผยแพร่แผนการจัดตั้งชมรมสหกรณ์เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจสหกรณ์ในฐานะสมาคมเพื่อ
เศรษฐกิจ แต่โอเวนยังไม่สามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้ เพราะมีปัญ หาเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในสมัยนั้น
โอเวนเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ทดลองจัดตั้งชมรมสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่นิวฮาโมนี่ รัฐ
อินเดียนา สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1825 (พ.ศ.2368) ให้ชื่อว่า นิวฮาโมนี่ แต่ได้เลิกล้มไปในระยะเวลา
ต่อมา เนื่องจากไม่ได้คัดเลื อกสมาชิก และไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้ม ค่ากั บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเกี่ยวกับการปกครองและศาสนา
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของโอเวนก็มีอิทธิพลต่อนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ เขาได้ให้แนวความคิด
เกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างมนุษย์ในอันที่จะช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อยกมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น แนวความคิดของโอเวนในเรื่องชมรมสหกรณ์ และการขจัดกำไรเป็นพื้นฐานของการตั้ง
สหกรณ์ผู้บริโภคขึ้นในสมัยต่อมา

นายแพทย์วลิ เลีย่ ม คิง ผูป้ รับปรุงวิธกี ารของโอเวน
วิลเลี่ยม คิง เป็นชาวอังกฤษ เป็นผู้นิยมในความคิดโอเวน แต่เห็นว่าโครงการของโอเวนต้องใช้
เงินทุนจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เป็นจริงได้ยาก
เขาจึงเริ่มต้นโดยการชี้แจงให้คนงานรวมทุน กันคนละเล็กละน้อยตั้ง “สมาคมการค้า” ในรูปสหกรณ์
ขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1827 (พ.ศ.2370) เป็นรูปร้านสหกรณ์จำหน่ายสินค้า แต่มีข้อแตกต่างไปจากร้านสหกรณ์ใน
ปัจจุบัน คือ กำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์นี้จะไม่นำมาแบ่งปันกัน แต่จะเก็บสมทบไว้เป็น
ทุนเพื่อใช้ขยายงานของร้านสหกรณ์ต่อไป จนสามารถตั้งชมรมสหกรณ์ตามแบบของโอเวนได้
จากการกระทำดังกล่าว ทำให้ร้านค้าแบบสหกรณ์ในรูปแบบนี้ ไม่ประสพผลสำเร็จเนื่องจากเก็บ
กำไรทั้งหมดไว้ไม่จ่ายคืนสมาชิก ทำให้สมาชิกไม่ศรัทธาสหกรณ์ อย่างไรก็ตามกิจการของนายแพทย์คิงก็
คล้ายกับร้านสหกรณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นวงการร้านสหกรณ์ในสมัยนี้จึงให้เกียรติยกย่องแก่ท่านมาก

ชาร์ลส์ ฟูรเิ อ แนวความคิดแบบนิคมสหกรณ์
ชาร์ลส์ ฟูริเอ เป็นชาวฝรั่งเศส มีแนวความคิดเน้นการให้เสรีภาพแก่บุคคลอย่างแท้จริง เพราะผล
จากการปฏิวัติการปกครองในประเทศฝรั่งเศส ฟูริเอเห็นว่าไม่ได้ทำให้ฐานะของคนจนดีขึ้น
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ฟูริเอ แนะนำหลักการสหกรณ์ ซึ่งมีหลักการร่วมมือมาใช้แทนระบบทุนนิยมและได้ทดลองตั้งสหกรณ์
ในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในรูปของนิคมสหกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับของโอเวน แต่ก็
ได้เลิกล้มไป เพราะสมาชิกขาดอุดมคติอย่างแท้จริง

ฟิลลิป บูเช วางแนวทางสหกรณ์ผผู้ ลิต
เป็ น ชาวฝรั่งเศส เป็ น ผู้คิ ด และเผยแพร่แ นวความคิ ด ด้านสมาคมผู้ผลิ ตให้เป็ น สหกรณ์ ข นาดเล็ ก
สมาชิกเป็นพวกช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ การทำงานมีรูปแบบให้สมาชิกทำงานกันเองในโรงงาน และควบคุม
กันเอง ปลายปีสมาชิกจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผลตามส่วนแบ่งการทำงานของตนในระหว่างปี และ
กันกำไรบางส่วนไว้เป็นเงินสะสมเพื่อขยายกิจการโดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากภายนอก
ในทางประวัติศ าสตร์ บู เชถือเป็ นผู้วางแนวทางให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิต ซึ่งมีหลักการสำคัญ ที่ยึดถือ
ปฏิบัติในสหกรณ์ผู้ผลิตถึงปัจจุบัน

เฮอร์มนั ชุลเซ ต้นกำเนิดสหกรณ์เครดิตในเมือง
ชุลเซ เป็นชาวเยอรมนี เป็นผู้นำทางความคิดท่านหนึ่ง ในสมัยนั้นเกิดสภาพปัญ หาทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรุนแรง อัน สืบ เนื่ องมาจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนี เช่น เดี ยวกั บ
ประเทศอังกฤษ ชุลเซให้แนวความคิดว่าสาเหตุของปัญหาที่ชุมชนช่างฝีมือกลุ่มเล็ก เช่น ช่างไม้ ช่างรองเท้า
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเมือง ไม่ได้มาจากการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม แต่มาจากการที่ชุมชนช่างฝีมือ
เหล่านั้นไม่สามารถรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เขาจึงเสนอแนวความคิดให้มีการรวมตัวกัน
โดยระบบสหกรณ์
สหกรณ์ที่ชุลเซริเริ่มให้ก่อตั้ง มี 2 แห่ง คือ สหกรณ์ช่างไม้ และสหกรณ์ช่างทำรองเท้า เมื่อปี
ค.ศ.1849 (พ.ศ. 2392) วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ อำนวยประโยชน์ร่วมกัน ในหมู่มวลสมาชิก ใช้วิธีการรวมซื้อ
วัสดุอุปกรณ์การผลิตด้วยกัน การบริหารงานยึดหลัก 3 ประการ คือ การช่วยตนเอง การบริหารงานด้วย
ตนเอง และการรับผิดชอบด้วยตนเอง หลังการจัดตั้งสหกรณ์ทั้งสองแห่ง ประสพความล้มเหลว เพราะขาด
แคลนเงินทุนและแหล่งสินเชื่อด้วยภาวะเศรษฐกิจของประเทศในสมัยนั้นมีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมาก
สหกรณ์พยายามแก้ปัญ หาด้วยการจัดตั้งสมาคมเพื่อการสงเคราะห์ (Welfare association) ขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนก็ยังไม่ประสพความสำเร็จ จนได้ก่อตั้งสหกรณ์สินเชื่อหรือเครดิตไม่จำกัดสินใช้ขึ้นมา
จึงสามารถแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนเงิน ทุนไปได้ สหกรณ์ ประเภทหลั งนี้ ได้พัฒ นาเรื่อยมาจนกลายเป็น
สหกรณ์ธนาคารประชาชน (People’s Bank) ในเวลาต่อมา

เฟรดริค วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน ต้นกำเนิดสหกรณ์เครดิตชนบท
ไรฟ์ไฟเซนเป็นชาวเยอรมนี มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม และได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากคริสเตียน ได้
ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่ชาวเกษตรกรซึ่งอยู่ชนบทที่ประสบปัญหาไม่ยิ่งหย่อนกว่าชุมชนเมือง โดยเกษตรกร
กลุ่มเล็กต้องดำเนินธุรกิจกับพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ซึ่งจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในราคาแพง และ
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาต่ำ
สหกรณ์ ดังกล่ าวเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ ก จำกัดสมาชิกอยู่ในกลุ่ม สังคมเดียวกั น มีความรู้จัก และ
คุ้นเคยกันสะดวกแก่การควบคุมด้านการปล่อยสินเชื่อ สมาชิกร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินของสหกรณ์โดยไม่
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จำกัด คณะกรรมการดำเนินการเป็นฝ่ายจัดการธุรกิจของสหกรณ์ โดยไม่มีค่าตอบแทน การดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ไม่มีการแสดงผลงานโดยตรง แต่ผลงานสามารถเห็นได้จากการสะสมทุนที่เกิดจากการจัดสรร
ผลกำไรมาเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ต่อมาสหกรณ์เครดิตนี้ยังขายบริการแก่สมาชิกนอกเหนือไปจากธุรกิจ
สินเชื่อ และให้บริการด้านธุรกิจการซื้อและธุรกิ จการขายอย่างกว้างขวาง กล่าวได้ว่าไรฟ์ไฟเซนเป็นผู้ให้
กำเนิดสหกรณ์เครดิตในชนบท

แนวความคิดขยายผลการตัง้ สหกรณ์
จากแนวความคิดทางสหกรณ์ของโรเบิร์ต โอเวน และนายแพทย์วิลเลี่ยม คิง ได้จุดประกายความ
ต้องการและความหวังของชาวเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษเป็นอย่างยิ่ ง โดยในระหว่างปี ค.ศ.1830 – 1833
(พ.ศ.2373 – 2376) ชาวเมืองรอชเดลได้พยายามตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นมาถึงสองครั้งแต่ล้มเหลว และเลิกไปทั้ง
สองครั้ง แต่ชาวเมืองกลุ่ ม เล็ก ๆ กลุ่ มหนึ่งยังไม่หมดความพยายาม ยังหวังที่จ ะจัดตั้งชุมชนสหกรณ์ ตาม
แนวความคิดของโอเวนขึ้นมาให้ได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโรงงานทอผ้าเป็นสถานที่ทำงาน มีที่นาทำการเกษตร
มี บ้ าน มี โรงเรีย น และมี ก ารค้ า ขายของบริ โภคในราคายุติ ธรรมสำหรับ พวกเขา เขาจึ ง มี ก ารประชุม
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์กันอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ก่อนจะเป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง
ผู้น ำในการก่ อตั้ ง สหกรณ์ รอชเดลนั้ น ส่วนใหญ่ เป็ น ช่างทอผ้า แต่ มี อี ก บ้ างบางคนเป็ น ช่า งฝี มื อ
ค่าแรงงานสูง บ้างเป็นนักธุรกิจ พลังจูงใจของคนกลุ่มนี้จึงมิใช่ความอดอยากยากจนเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
เป็นความปรารถนาที่จะจัดระเบียบทางสังคมให้ดีขึ้น
เมื่อได้ประชุมกำหนดวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์และวางแผนงานแล้ว จึงได้มีการระดมทุนเพื่อ
ตั้งร้าน ข้อตกลงแต่แรกเริ่มนั้นกำหนดว่า สมาชิกคนหนึ่งจะต้องถือหุ้นมูลค่า 4 ปอนด์ หลังจากที่ใช้เวลาสอง
ปีพบว่ารวบรวมเงินทุนได้เพียง 28 ปอนด์ รวมทั้งเงินที่กู้มาด้วย บรรดาผู้น ำจึงช่วยกันร่างกฎระเบียบที่จะใช้
ในการบริหารจัดการ และควบคุม การดำเนินงานของร้านขึ้นมาตามหลักการประชาธิปไตย คณะกรรมการ
เป็นผู้บริหารร้าน การซื้อขายต้องกระทำเป็นเงินสด ผลกำไรที่เกิดขึ้นต้องจัดสรรในแนวทางที่สร้างสรรค์ ซึ่ง
กำหนดไว้ว่า ให้จ่ายปันผลต่อหุ้น ในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี ส่วนกำไรที่เหลือให้เฉลี่ยคืนต่อสมาชิกตามส่วน
ของธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์

สหกรณ์แห่งแรกในประเทศอังกฤษ
ในการประชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง แรกในวั น ที่ 11 สิ ง หาคม ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387) ที่ ป ระชุม ได้ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ประกอบด้วยประธาน เหรัญ ญิ ก และเลขานุก าร สามคนนี้ นับว่าเป็น
เจ้ า หน้ า ที่ (Officers) และมี ก รรมการดำเนิ น การ (Board of director’s members) อี ก 5 คน มี
กรรมการควบคุม (Trustees) 3 คน มีผู้สอบบัญชี 2 คน และอนุญาโตตุลาการ 5 คน
สหกรณ์จัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387) และมีมติให้บันทึกวันนี้เป็น
วันก่อตั้งสหกรณ์รอชเดล นับเป็นสหกรณ์ประเภทผู้บริโภคแห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษอย่างสมบูรณ์
แบบ และมีระบบการบริหารจัดการตามหลักการสหกรณ์ที่เรียกกันว่า ร้านค้าของสหกรณ์รอชเดล สหกรณ์
แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตรอกคางคก (Toad Lane) ในเมืองรอชเดล เมื่อแรกตั้งมีสมาชิก 28 คน มีทุนดำเนินงาน
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28 ปอนด์ ระยะแรกกิจการเจริญ เติบโตอย่างล่าช้า แต่ในปีต่อ ๆ มา กิจการของร้านสหกรณ์ได้เติบโต
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่องตลอดมา

ต้นแบบแห่งหลักการสหกรณ์สากล
สหกรณ์ผู้บริโภคแห่งรอชเดล มีหลักการในการดำเนินงานสหกรณ์ตามระบบประชาธิปไตย โดยยึด
หลักความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาค และความยุติธรรมจนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยที่
ขบวนการสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้ยอมรับและนำไปปฏิบัติกันทั่วโลก แม้หลักการสหกรณ์สากลที่ถือปฏิบัติ
กั น ในปั จจุ บั น ยังได้แ นวคิ ดและปรับ ปรุงมาจากหลั ก การของสหกรณ์ รอชเดล ซึ่งได้แ ถลงไว้ในปฏิทินการ
ดำเนินงานประจำปี ค.ศ.1860 (พ.ศ.2403) ข้อกำหนดในการดำเนินงานของสหกรณ์รอชเดลหรื อ หลักการ
สหกรณ์ผู้บริโภคนี้ มีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้
(1) มีการควบคุมแบบประชาธิปไตย
(2) เปิดรับสมาชิกทั่วไปโดยใจสมัคร
(3) จ่ายดอกเบี้ยแก่เงินทุนเรือนหุ้นในอัตราที่กำหนดไว้ตายตัว
(4) จ่ายคืนเงินส่วนเกินให้แก่สมาชิกตามส่วนของการซื้อ
(5) ขายสินค้าด้วยเงินสด ตามราคาตลาด
(6) ขายสินค้าบริสุทธิ์ และมีคุณภาพ
(7) จัดให้มีการศึกษาอบรมแก่สมาชิก
(8) มีความเป็นกลางทางการเมือง และศาสนา
อย่างไรก็ตามหลักการสหกรณ์ของสหกรณ์รอชเดล ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์
รอชเดลนั้น ได้มีการรวบรวมและเรียบเรียงเป็นแนวทางการปฏิบัติจากบุคคลหลายท่าน พร้อมทั้งได้กำหนด
ว่าแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวเป็นหลักการของสหกรณ์รอชเดล โดยที่ร้านสหกรณ์รอชเดลเองก็มิได้กำหนดไว้
ว่าทั้งหมดจะต้องเป็นหลักการของสหกรณ์ บางท่านก็ว่ามี 14 ข้อบ้าง 9 ข้อบ้าง หรือ 8 ข้อบ้าง เป็นต้น
ทั้งนี้แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะมองเน้นความสำคัญตรงจุดใดให้เป็นหลักการ

วันสหกรณ์สากล
สหประชาชาติ (United Nation : UN) และองค์ ก ารสั ม พั น ธภาพสหกรณ์ ร ะหว่ า งประเทศ
(International Cooperative Alliance : ICA) ได้ร่วมกันกำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปีเป็นวันสหกรณ์สากล เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) อันเป็นปีที่ ICA มีอายุครบ 100 ปี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ทั่วโลกได้แสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนทัศนคติและอุดมการณ์ระหว่างกัน อันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของโลก
อย่างไรก็ ต ามก่ อนหน้ านี้ ICAได้เคยจั ดเฉลิ ม ฉลองวัน สหกรณ์ ส ากล โดยกำหนดกิ จ กรรมการ
รณรงค์ให้สอดคล้องกันกับกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติเป็นปี ๆ ไป เช่น
ปี ค.ศ.2009 (พ.ศ. 2552) เน้ น กิ จ กรรมในเรื่ อ ง Driving global recovery Through
Cooperatives. การขับเคลื่อนไปสู่การฟื้นฟูทั่วโลกผ่านสหกรณ์
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ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) กิ จ กรรมด้ า น Confronting Climate Change Through
Cooperatives Enterprise. การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประเพณีผ่านวิสาหกิจสหกรณ์
ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) รณรงค์ ในเรื่อ ง Cooperative Values and Principles for
Corporate Social responsibility. หลัก และค่านิยมสหกรณ์ สำหรับความรับ ผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
หน่วยธุรกิจ
ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) กิ จ กรรม Peace - building Through Cooperatives. การ
สร้างความสงบสุขผ่านสหกรณ์
ปี ค .ศ . 2005 (พ .ศ . 2548) ร ณ ร ง ค์ กั น ใน เรื่ อ ง Microfinance is our business
cooperating out of poverty. สินเชื่อขนาดย่อมเพื่อผู้ยากไร้เป็นการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อการหลุดพ้น
จากความยากจน
นอกจากนี้ UN และ ICA ได้ป ระกาศล่ วงหน้ า แล้ วว่า ให้ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เป็น ปี
สหกรณ์ ส ากล (International year of cooperatives) ตามข้อ เสนอที่ 64 / 136 เมื่ อ วัน ที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2552 เสนอโดยประเทศต่าง ๆ 55 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ที่ประชุมใหญ่ของ
องค์ก ารสหประชาชาติลงมติโดยเอกฉั น ท์ รับรองเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลของสมาชิก ในประเทศต่าง ๆ ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคม ของชุมชนและประเทศชาติ

ก่อนจะมีการสหกรณ์ในประเทศไทย
การสหกรณ์ ใ นประเทศไทยมี ก ำเนิ ด สื บ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจของชนบทมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจเพื่อเลี้ยงตนเองไปสู่ระบบ
เศรษฐกิ จ แบบเพื่ อ การค้ า ความต้ อ งการเงิน ลงทุ น และการครองชีพ จึ ง ต้ อ งมี ม ากขึ้น แต่ ข้ อจำกั ด ของ
เกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนามีมากมายนานาประการ ที่สำคัญคือการขาดแคลนเงินทุน การถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้า ความเสี่ยงภัยในการผลิตทางการเกษตรซึ่งได้ผลผลิตไม่แน่นอน เนื่องจากสภาพปัญหา
โรคแมลง และดินฟ้าอากาศ

แนวทางแก้ไขภาวะเศรษฐกิจสำหรับชาวนา
รัฐบาลตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 จึงคิดที่จะแก้ไขภาวะเศรษฐกิจในการครองชีพของชาวนาให้สูงขึ้น โดย
จั ดตั้ ง ธนาคารการเกษตร (Agricultural Bank) ให้ มีส าขาแผ่ไปในส่ วนภูมิ ภาค เพื่อ ช่วยเหลื อให้ สิน เชื่อ
การเกษตรแก่ชาวนาที่ยากจน แต่มาขัดข้องอยู่ที่ปัญหาในเรื่องหลักประกันเงินกู้ และการควบคุมมิให้ชาวนาที่
กู้ยืมเงินจากธนาคารทอดทิ้งที่นาและหลบหนี้ได้ ความคิดนี้จึงเป็นอันล้มเลิกไป

จัดตัง้ ธนาคารให้กยู้ มื แห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2456 บริษัทแบงค์สยามกัมมาจล จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด)
ประสบวิกฤติการณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ปัจจุบันคือกระทรวงการคลัง) ต้องเข้าช่วยเหลือเพิ่มหุ้น
และเงินทุนให้ ประกอบกับในสมัยนั้นแบงค์สยามกัมมาจลมีข้อจำกัดสู้ธนาคารอื่นในเรื่องการขยายเงินซื้อเงิน
(Exchange Bank)ไม่ได้ เพราะมีตัวแทนจำนวนน้อยในต่างประเทศ ทางราชการจึงคิดปรับปรุงแก้ไขจัดเป็น
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ธนาคารให้ราษฎรกู้ยืมเงินไปทำการผลิต และปลดเปลื้องหนี้สิน (Loan Bank) ดำเนินกิจการให้ราษฎรกู้ยืม
เงินโดยยึดถือที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน

คำแนะนำเรือ่ งสมาคมสหกรณ์หลักประกันอันยัง่ ยืนสำหรับธนาคาร
สำหรับปัญหาการควบคุมมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงิน ทอดทิ้งที่นาและหลบหนี้สิน ซึ่งยังแก้ไม่ตกแต่แรกนั้น
นายเบอร์น าร์ด ฮั นเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัทราส ประเทศอินเดีย ซึ่งเข้ามาสำรวจหลัก การจัดตั้ง
ธนาคารในเรื่องข้างต้ น ตามคำเชิญ ของกระทรวงพระคลั งมหาสมบั ติ แนะนำว่า สมาคมซึ่ง ประชาชน
รวบรวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียกว่า Co-operation (ซึ่ง พระราชวรวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ ทรงบัญญัติศัพท์ภาษาไทยขึ้นแทนไว้ และ ใช้กันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ว่า “สหกรณ์”) นั้น
เป็นหลักประกันอันมั่นคงสมควรที่ธนาคารรูปนี้จะให้สมาคมสหกรณ์ดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็นอย่างยิ่ง
ความขัดข้องยังปรากฏอีก เมื่อคณะกรรมการของแบงค์สยามกัมมาจล ได้ชี้แจงและให้เหตุผลว่า
บริษัทแบงค์สยามกัมมาจล เป็นธนาคารพาณิชย์ของคนไทยก่อตั้งขึ้นด้วยทุนของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ถ้าต้อง
เปลี่ ย นเป็ น ธนาคารให้ กู้ ยื ม เงิน แห่ ง ชาติ จะไม่ มี ธนาคารพาณิ ชย์ ข องคนไทยเหลื อ อยู่ เลย นอกจากนี้ ผ ล
ประกอบการขายเงินซื้อเงินซึ่งธนาคารกระทำอยู่ได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ตามดำริของทางราชการ ดังนั้นการที่จะ
ดัดแปลงแบงค์สยามกัมมาจลจึงเป็นเหตุอันระงับไป

จุดเริม่ ต้นนำการสหกรณ์มาใช้ในประเทศไทย
อย่างไรก็ ดีก ารที่น ายเบอร์น าร์ด ฮัน เตอร์ เข้ามาสำรวจตรวจตรา และให้ความคิดเห็น เพื่อตั้ง
ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติครั้งนั้น เป็นมูลเหตุสำคัญที่ควรจารึกไว้ได้ว่า ได้ทำให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
บังเกิดความคิดเห็นที่จะชักนำเอาวิ ธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย เพื่อแก้ไขภาวะความเป็นอยู่ของ
ราษฎรชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินและยากจน ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

เผยแพร่การสหกรณ์เป็นครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 ได้มีการประชุมสมุหเทศาภิบาล ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ และ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้เชิญ บรรดาอุปราชและสมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลต่าง ๆ มา
ปรึกษาหารือและชี้แจงข้อดำริแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ โดยเพียงประสงค์ทดลองดูในท้องที่ที่สะดวก มี
ช่องทางสำเร็จรวมทั้งแจกแบบคำถามสืบสวนสถิติทางทรัพย์ของประชาชน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
รวบรวมตอบเป็น รายจังหวัดอำเภอ ทั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ยังได้แจกหนังสือชื่อ สหกรณ์ แก่ผู้เข้า
ประชุม เพื่อนำไปพิจารณาแจกจ่ายบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ การเผยแพร่การสหกรณ์ครั้ งนี้ นับว่า
เป็นการเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นการฉลาดที่เริ่มเผยแพร่ไปยังบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั้น
ผู้ใหญ่ เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักพิจารณาปฏิบัติสหกรณ์ในท้องที่ของตน และเผยแพร่ต่อ ๆ ไป จนถึงราษฎรใน
ท้องที่นั้น ๆ

สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2459 เมื่อรัฐบาลได้ตั้งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้
มีอำนาจดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว จึงมีความคิดกำหนดสถานที่ที่จะตั้งสหกรณ์ ซึ่งในที่สุด
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ตกลงกันว่า จะจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบางตำบลในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการทดลองก่อน
โดยมีเหตุผลว่าจังหวัดพิษณุโลกยังมีราษฎรไม่หนาแน่น และราษฎรส่วนมากเป็นคนจน เพิ่งอพยพมาจากทาง
ใต้ เพื่อไปจับจองทำประโยชน์ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ราษฎรเหล่านี้ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้ยืมและเสียดอกเบี้ย
ในอัตราสูง ได้ผลไม่คุ้มทุนที่ ลงไป ทำให้ตกเป็นหนี้สินจนไม่อาจตั้งตัวเป็นหลักฐานได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่จะ
อพยพขึ้นไปใหม่เกิดความท้อถอย ฉะนั้นการเลือกจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นในท้องที่จังหวัดนี้ จึงเป็นทาง
ช่วยเหลือราษฎรที่ไปตั้งหลักฐานทำการเพราะปลูกอยู่แล้ว
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ขณะนั้นทรงเป็นอธิบดีและเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์
แรก จึงได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกเป็นสหกรณ์สมาคมแรกในประเทศไทย ชื่อ
สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ มีสำนักอยู่ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวั นที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 นับเป็นการเริ่มต้นการสหกรณ์ไทยที่สมบูรณ์
ต่อจากนั้ น แผนกการสหกรณ์ สังกั ด กรมพาณิ ชย์ และสถิติพยากรณ์ ก็ ได้ทดลองจั ดตั้ง สหกรณ์
ประเภทหาทุนเพิ่มขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจังหวัดแรก และขยายลงมาถึงลพบุรี อันเป็นเมืองอู่ข้าว อู่
น้ำ มีราษฎรที่มีฐานปานกลางและชั้นเล็ก สมควรได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน การจัดตั้งสหกรณ์ทดลองนี้
ใช้เวลา 4 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2460 จนถึงปี พ.ศ.2463 ในตอนสิ้นปี พ.ศ.2463 มีสมาคมที่จดทะเบียนแล้ว
60 สมาคม

รวมกลุม่ บุคคลเป็นคณะบุคคล จุดเริม่ ต้นตัง้ สหกรณ์
ในนิ ยามสหกรณ์ “การรวมกลุ่ ม ” เป็ น การขึ้น ต้ น การตั้ ง สหกรณ์ เพราะต่ อ ไปบุ ค คลที่ จ ะมา
รวมกลุ่ม กันจะต้องเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์และเป็นผู้ใช้บริการจากสหกรณ์ ไปพร้อมกันด้วย
กลุ่มของ
บุคคลจึงต้องคำนึงถึงจำนวนบุคคลที่จะมารวมกันให้มีจำนวนพอเพียงที่จะบริหารจัดการภายในสหกรณ์ได้อย่าง
คุ้ม ค่า ทั่วถึง สหกรณ์ ที่จดทะเบี ยนตามกฎหมายสหกรณ์ ถูกกำหนดให้มีบุ คคลที่ม ารวมกั นต้องเป็น บุคคล
ธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ (จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน) รวมทั้งต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

5. การประชุม
องค์ประชุม
องค์ป ระชุมในสหกรณ์ หมายถึงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ หรือจำนวนกรรมการดำเนิน การ
สหกรณ์ที่มาประชุมตามกฎที่กำหนดไว้ให้ประชุมได้ ส่วนใหญ่หรือโดยทั่วไปการกำหนดจำนวนที่สามารถ
ดำเนินการประชุมได้ คือต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกหรือจำนวนกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ทั้งหมด เรียกให้ชัดเจนขึ้นว่า ครบองค์ประชุม (เต็มจำนวนตามกฎที่กำหนดให้ประชุมได้) ยกเว้น
องค์ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มาจากประชาชนทั่วไป มารวมตัวกันเพื่อประชุมจัดตั้งสหกรณ์ การประชุม
ลักษณะนี้ไม่ต้องนำข้อจำกัดของจำนวนบุคคลมาเกี่ยวข้องกับการเป็นองค์ประชุม ขอเพียงแต่ให้มีจำนวน
พอสมควรสำหรับการมาร่วมประชุมปรึกษาหารือก็ใช้ได้
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ประเภทการประชุมในสหกรณ์
ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ และรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางสหกรณ์
พอจะจำแนกประเภทของการประชุมในสหกรณ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. การประชุมจัดตั้งสหกรณ์ เป็นการประชุมของบุคคลที่มาจากประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันหารือ
เตรียมการจัดตั้งสหกรณ์
2. การประชุมใหญ่ เป็นการประชุมของสมาชิกทั้งสหกรณ์ การประชุมใหญ่ดังกล่าวถูกกำหนดไว้
ในข้อบังคับสหกรณ์ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ คือ
(1) การประชุม ใหญ่ ส ามั ญ เป็ น การประชุม ของมวลสมาชิก ทั้ ง สหกรณ์
ตามปกติธรรมดา ซึ่งโดยธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา และที่กฎหมายสหกรณ์กำหนดไว้ ให้มีการประชุมใหญ่
สามัญปีละหนึ่งครั้ง
(2) การประชุมใหญ่วิสามัญ เป็นการประชุมของมวลสมาชิกทั้งสหกรณ์ที่ไม่
ปกติธรรมดา หรือเป็นการประชุมเฉพาะเรื่องสำคัญ เรื่องเร่งด่วนเมื่อมีเหตุอันสมควร เมื่อสหกรณ์ขาดทุน
เกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว หรือสมาชิกบางส่วนร้องขอ ฯลฯ ก็สามารถจัดให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญได้
3. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้แทน
ของมวลสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เพื่อมาทำหน้าที่ ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้กับสมาชิก
สหกรณ์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์
4. การประชุมกลุ่มสมาชิก เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ข่าวสาร รวมทั้งการอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว สหกรณ์อาจจัดแบ่งกลุ่มสมาชิกในสหกรณ์ไปเป็นกลุ่มย่อย ๆ อีกก็ได้ โดยกำหนด
ความเป็นกลุ่มสมาชิกไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบสหกรณ์
5. การประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะทำงานของสหกรณ์ เป็ นการประชุมของกลุ่มบุคคลที่
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี อ ำนาจของสหกรณ์ (อาจมาจากกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในฝ่ายจัดการสหกรณ์ รวมถึงบุคคลอื่นใดที่มาจากภายนอกสหกรณ์) ให้กระทำ
ภารกิจซึ่งสหกรณ์มอบหมายเป็นครั้งคราว ภารกิจอาจดำเนิ นการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้นหรือยาว
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อดำเนินการแล้ว คณะผู้ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย ต้องรายงาน
ผลให้ผู้สั่งแต่งตั้งหรือตามที่ได้สั่งการไว้ในคำสั่งนั้น

จำแนกกลุม่ ผูเ้ ข้ามาประชุมในสหกรณ์
โดยปกติ ก ารจั ด ประชุ ม ในสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ การประชุมกลุ่มสมาชิก ฯลฯ จะแบ่งผู้เกี่ยวข้องซึ่งมาอยู่ในที่ประชุม เป็นสองพวก
ได้แก่ พวกที่หนึ่ง เรียกว่าผู้เข้าประชุม ในที่นี้คือบุคคลผู้เป็น องค์คณะประชุมของการประชุมนั้น กรณี
การประชุมใหญ่จะหมายถึงสมาชิกสหกรณ์ทั้งสหกรณ์ หรือกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ จะหมายถึงคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ กรณี การประชุมกลุ่มจะหมายถึง
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าสังกัดกลุ่มตามที่จัดไว้ ส่วนการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะทำงานจะหมายถึง
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บุคคลที่ถูกแต่งตั้งตามคำสั่ง ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นองค์คณะประชุมและเป็นองค์ป ระชุม มีอำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัย ออกเสียงลงมติในเรื่องที่ประชุมกัน ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ
ตลอดจนคำสั่งแต่งตั้ง พวกที่สองเรียกว่าผู้เข้าร่วมประชุม หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมเป็น
ผู้รับฟังการประชุมและสามารถให้ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่องค์คณะประชุมของที่ประชุม
แต่ไม่มีสิทธิที่จ ะพิจ ารณาวินิจ ฉั ยออกเสียงลงมติสำหรับ เรื่องที่ประชุม นั้นได้ ผู้เข้าร่วมประชุมในสหกรณ์
โดยทั่วไปมั ก จะได้แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริม สหกรณ์ และตรวจสอบบั ญ ชีของส่วนราชการ เจ้ าหน้าที่ตามที่
กฎหมายสหกรณ์กำหนดไว้ (นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญ ชี ฯลฯ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ (ผู้ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน) รวมถึง
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจากภาคราชการภาคเอกชนอื่น ๆ

องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่
องค์คณะต่าง ๆ ในสหกรณ์การที่จะทำให้การประชุมปรึกษาหารือบังเกิดความเรียบร้อยและประสพ
ผลสำเร็จด้วยดีตลอดการประชุมนั้น ผู้เกี่ยวข้องในองค์ประชุมจำเป็นต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
และรักษามารยาทการประชุมตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดกันไว้ ในที่นี้จะขอแยกส่วนองค์ประกอบที่เป็นตำแหน่ง
(ฐานะ) ขององค์คณะต่าง ๆ ในสหกรณ์ และผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละคณะ ดังนี้
1. ตำแหน่ ง ของผู้เกี่ ยวข้องในการประชุม ใหญ่ ส หกรณ์ เป็ น ตำแหน่ ง ของบุ ค คลที่เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ (ในฐานะเจ้าของสหกรณ์) รวมกับตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ในฐานะ
ผู้แทนสมาชิกที่ถูกเลือกตั้ง มาจากที่ประชุมใหญ่) สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงพิจารณาวินิจฉัยในที่
ประชุมใหญ่ โดยมีองค์ประชุมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ดำเนินการประชุมคือประธานการประชุม (ประธานใน
ที่ป ระชุม ) ซึ่งมาจากประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือตามที่ก ำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ก รณี ที่
ประธานกรรมการฯ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้ ส่วนผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมคือ
ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเลขานุการ ซึ่งมาจากกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ผู้แทนสมาชิกที่ถูกเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่)
2. ตำแหน่งของผู้เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นตำแหน่ง
ของบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งได้แก่ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และตำแหน่งกรรมการ
ดำเนิ น การสหกรณ์ ในสหกรณ์ อ าจเรียกกรรมการฯ แยกส่ วนออกไปอีก เช่น ตำแหน่ ง รองประธาน
(กรรมการ ฯ ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ ฯ) ตำแหน่งเลขานุการ (กรรมการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ)
ตำแหน่งเหรัญญิก (กรรมการฯ ทำหน้าที่เหรัญญิ ก) ในสหกรณ์ขนาดเล็กหรือสหกรณ์ที่ไม่ได้ จัดหาฝ่าย
จัดการมาช่วยปฏิบัติงานแทน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ดำเนินการทุกเรื่องในฐานะ
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
เมื่ อ อยู่ ในที่ ป ระชุ ม ประธานกรรมการฯ เป็ น หั ว หน้ า กรรมการฯ และเป็ น ประธานการประชุ ม
(ประธานในที่ประชุม) รองประธานกรรมการฯ เป็นรองหัวหน้ากรรมการฯ กรรมการฯ และเลขานุการเป็น
กรรมการฯ ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์
กรรมการฯ และ
เหรัญญิกเป็นกรรมการฯ ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการเงินของสหกรณ์ มีองค์ประชุมเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ ผู้ดำเนินการประชุมคือประธานการประชุมซึ่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือ
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ตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์กรณีประธานกรรมการฯ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้
ผู้ช่วยในการทำหน้าที่ดำเนินการประชุมคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเลขานุการซึ่งมาจากกรรมการฯ เช่นเดียวกัน
3. ตำแหน่งในการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เป็นตำแหน่งของบุ คคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มที่
ตนสังกัด รวมกับตำแหน่งประธานกลุ่มสมาชิก รองประธานกลุ่มสมาชิก และเลขานุการกลุ่มสมาชิก ซึ่ง
เลือกตั้งมาจากสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม ไม่นิยมมีเหรัญญิ กกลุ่มสมาชิกเพราะไม่มีความจำเป็นต้องทำ
หน้ าที่ทางการเงิน มีองค์ป ระชุม ตามที่ก ำหนดไว้ ผู้ดำเนิน การประชุม คือประธานกลุ่ ม สมาชิก และ
เลขานุการกลุ่มสมาชิก
4. ตำแหน่งในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะทำงาน เป็นตำแหน่งของบุคคลที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน
รองประธานกรรมการหรือ รองประธานคณะทำงาน กรรมการและเลขานุ ก ารหรือ คณะทำงานและ
เลขานุการ ที่เหลือเป็นกรรมการอื่น ส่วนตำแหน่ง เหรัญญิกจะมีด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสั่ง
แต่งตั้ง มีองค์ประชุมตามที่ก ำหนดไว้ ผู้ดำเนินการประชุม คือประธานการประชุมที่มาจากประธาน
กรรมการหรือประธานคณะทำงาน และมีเลขานุการเป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุม
ผู้ดำเนินการประชุมมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการประชุม และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้
ในการประชุม ตลอดการประชุมนั้น ในที่นี้ขอคัดเลือกบุคคลสำคัญซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวมาอธิบายเพิ่มเติมจาก
ที่ได้อธิบายไปแล้วในข้อ 1 ถึงข้อ 4 ดังต่อไปนี้
1. ประธานในที่ประชุมหรือ ประธานการประชุม ทำหน้าที่ดำเนินการและควบคุมการ
ประชุมในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
หรือประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์คือประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
หาก
ประธานกรรมการฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอาจมอบหมายให้รองประธานกรรมการฯ
หรือกรรมการฯ คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนก็ได้ สำหรับประธานในที่ประชุมกลุ่ม
สมาชิกก็จะเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มสมาชิกนั้น ๆ ส่วนในที่ประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะทำงาน ตัว
ประธานในที่ประชุมก็ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับองค์คณะอื่นตามที่กล่าวมาแล้ว
2. เลขานุก าร
ทำหน้ าที่เป็นผู้ช่วยดำเนิน การประชุม หรือทำหน้าที่เกี่ ยวกับ การจั ด
ประชุม และทำรายงานการประชุม ในที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เลขานุ ก ารเป็ น กรรมการฯ คนหนึ่ ง ในบรรดากรรมการฯ อื่ น หรือ ในคณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์
นอกจากมีหน้ าที่ดังกล่ าวแล้ วยังต้องดูแ ลรัก ษาเอกสารและรายงานการประชุม ของสหกรณ์ รวมทั้งจั ดหา
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาใช้ประกอบการประชุ มแต่ละครั้ง นอกจากนี้เลขานุการยังมี
หน้าที่ในการจัดสถานที่ประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารการประชุม นัดหมายประชุม
แจ้งผลการประชุมไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อรายงานที่ประชุมครั้ง
ต่อไปทราบ รวมทั้งทำหน้าที่เสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมเมื่อได้รับมอบหมายจากประธานในที่
ประชุมเป็นต้น การทำหน้าที่ของเลขานุการในสหกรณ์ซึ่งมีระดับขีดความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการจัดประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเลขานุการอาจหาผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้วยก็ได้
เช่น กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
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3. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ทำหน้าที่บันทึกการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด
หรือที่ประชุมกัน ผู้รับผิดชอบการจดบันทึกคือเลขานุการ แต่หากเลขานุการไม่สะดวกอาจมอบหมาย
กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุมแทน แต่เลขานุการยัง
ต้องรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
วางขัน้ ตอนการประชุม
ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือการประชุมอื่น ๆ สามารถ
แบ่งขั้นตอนการประชุมเป็นสามช่วง คือ
ช่วงแรก เรียกว่า ดำเนินการก่อนประชุม
ช่วงกลาง เรียกว่า ดำเนินการระหว่างประชุม
ช่วงหลัง เรียกว่า ดำเนินการหลังประชุม
ทั้งสามช่วงจะอธิบายให้ทราบเป็นลำดับกัน และขอยกตัวอย่างการประชุมสองแบบคือการ
ประชุมใหญ่กับการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพราะเป็นการประชุมหลักในสหกรณ์ ส่วน
การประชุมแบบอื่นๆ ส่วนมากจะใช้รูปแบบใกล้เคียงกันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอน สำคัญที่เรื่องราวการ
ประชุมมีความสมบูรณ์ในตัวเองมากน้อยแค่ไ หน ได้ประโยชน์อย่างไร เหล่านี้ล้วนมาจากองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องในการประชุมทั้งสามช่วงทั้งสิ้น

ช่วงแรกดำเนินการก่อนประชุม
การจั ดระเบี ยบวาระการประชุม เป็น การกำหนดหัวข้อการประชุม หากไม่ก ำหนด
หัวข้อการประชุมไว้จะทำให้เมื่อถึงเวลาประชุมจริงไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการประชุมที่ชัดเจนได้ ทำให้
การประชุม ออกนอกลู่นอกทางยากแก่การกำกับควบคุม หาข้อยุติไม่ได้ ที่ประชุม เกิดความเบื่อหน่าย
และขาดประสิทธิภาพการประชุม การจัดระเบียบวาระ (ลำดับรายการที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม) การ
ประชุมในสหกรณ์พอจะจำแนกแนวทางเป็นตัวอย่าง ดังนี้
1. การจัดระเบียบวาระการประชุมใหญ่
ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นการ
ประชุมใหญ่ครั้งแรกไม่ต้องมีระเบียบวาระข้อนี้)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ (กรณีมีเรื่องเพื่อทราบหลายเรื่อง ให้แยก
หัวข้อเรื่องเป็น 3.1, 3.2, 3.3 และ ฯลฯ )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (กรณีมีเรื่อง
เพื่อพิจารณาหลายเรื่อง ให้แยกหัวข้อเรื่องเป็น 4.1, 4.2, 4.3 และ ฯลฯ )
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ในครั้งที่ประชุม (กรณีมี
การเตรียมและจัดทำรายละเอียดการบันทึกรายงานการประชุมไว้ดีและเรียบร้อย ที่ประชุมอาจพิจารณาลง
มติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ได้ แต่ในทางปฏิบัติของสหกรณ์ไม่สามารถเรียบเรียงบันทึกรายงานการ
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ประชุมได้ทัน จึงต้องยกไปพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบวาระที่ 2)
2. การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลความก้าวหน้าตามมติที่ประชุมครั้งก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ (กรณีมเี รื่องเพื่อทราบหลายเรือ่ ง ให้แยก
หัวข้อเรื่องเป็น 5.1, 5.2, 5.3 และ ฯลฯ )
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา (กรณีมเี รื่องเพื่อพิจารณาหลายเรื่อง
ให้แยกหัวข้อเรือ่ งเป็น 6.1, 6.2, 6.3 และ ฯลฯ )
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จัดข้อมูลประกอบวาระการประชุม
เลขานุ ก ารเป็ น ผู้ เตรีย มข้ อ มู ล โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ เป็ น ผู้ ค อยช่ว ยเหลื อ หรื อ ทำหน้ า ที่ เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการ ข้อมูลที่เตรียมเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หากมีการเตรียมข้อมูล
ไว้ดีการประชุมจะดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว การอธิบายข้อมูลประกอบวาระการประชุมต่อไปนี้จะขอ
รวมในส่วนของการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไปพร้อมกันคือ
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มักเป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่เจาะจงเป็น
ข้อสำคัญในระเบียบวาระ แต่ประธานในที่ประชุมมีความประสงค์จะนำมาบอกกล่าวต่อที่ประชุม หรืออาจเป็น
เรื่องการแนะนำบุคคลสำคัญที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งที่มีการประชุม
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ก่อนที่จะมีการประชุม ในครั้งต่อไป
ของทุ ก ประเภทการประชุ ม เลขานุ ก ารต้ องจั ด ให้มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุม ครั้ง ก่ อ นให้ เรียบร้อ ย
เพื่อให้ที่ประชุมในครั้งถัดไปตรวจสอบความถูกต้องตลอดจนพิจารณาแก้ไขรายงานการประชุมให้ตรงตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้ประชุมกันเมื่อครั้งก่อน จากนั้นจึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในที่สุด
3. เรื่ อ งติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า ตามมติ ที่ ป ระชุม ครั้ ง ก่ อ น
เลขานุ ก ารต้ อ ง
ตรวจสอบว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการลงมติให้ดำเนินการในเรื่องใดไว้บ้าง เลขานุการจะต้อง
ติดตามประสานงานเพื่อเตรียมข้อมูลความคืบหน้าจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบที่เป็นเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้ง
ซักซ้อมผู้รับผิดชอบเตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมครั้งใหม่ หรือเลขานุการรับไปชี้แจงเองกรณีไม่เป็นเรื่องซับซ้อนมี
ปัญหา
4. เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อนี้เลขานุการไม่จำเป็นต้อง
เตรียมเรื่อง แต่ควรประสานงานกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เนื้อหาเป็นอย่างไร เพื่อ
เลขานุการจะได้นำไปสรุปลงในรายงานการประชุมของสหกรณ์อย่างถูกต้อง
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5. เรื่องเพื่อทราบ ส่วนหนึ่งของเรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ หากไม่มีในข้อบังคับ เลขานุการต้องพิจารณา
เนื้อหาของเรื่องที่จะนำมาบรรจุในระเบียบวาระว่าควรจะให้เป็นเรื่องเพื่อทราบหรือไม่ อย่างไร
6. เรื่องเพื่อพิจารณา ให้ดูจากข้อบังคับของสหกรณ์ว่า เรื่องเพื่อพิจารณาสำหรับการ
ประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ควรจะประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง หากไม่มี
ในข้อบังคับ เลขานุการต้องพิจารณาเนื้อหาของเรื่องที่จะนำมาบรรจุในระเบียบวาระว่าควรจะให้เป็นเรื่องเพื่อ
พิจารณาหรือไม่ อย่างไร
7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีของเรื่องอื่นๆ ที่ใส่วงเล็บว่า “ถ้ามี” นั้น หมายถึงว่าเป็น
หัวข้อระเบียบวาระที่เตรียมเผื่อไว้ หากมีหัวข้อการประชุมที่มีเนื้อหาเพิ่งจะนำมาแจ้งหรือพิจารณาในที่ประชุม
เพิ่มเติม หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน จัดทำวาระการประชุมไว้ไม่ทัน ก็สามารถบรรจุลงในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ
ได้ และหากมีเรื่องอื่นๆ หลายเรื่องก็ให้จัดแบ่งเป็นข้อย่อย เช่น 7.1, 7.2 และ ฯลฯ เป็นต้น อนึ่งในการ
จดบันทึกรายงานการประชุมสำหรับวาระนี้ ไม่ต้องระบุคำ (ถ้ามี) ไว้ในหัวข้อการประชุม เพราะมีเรื่อง
เข้าที่ประชุม

จัดทำเอกสารการประชุม
ปัจจุบันเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการพิมพ์ การเก็บข้อมูลมีแพร่หลายมากขึ้น สหกรณ์
ควรดำเนินการจัดทำเอกสารการประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาประชุมจริงจะสามารถบรรจุเรื่องที่
ประชุมได้มากพอ ทำให้การประชุมเกิดความรวดเร็วไม่เสียเวลาเพราะมีข้อมูลให้ศึ กษาพิจารณาได้ดีพอ
แต่สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็กหรือสหกรณ์ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในเรื่องดังกล่าวคงต้องปรับปรุงวิธีการจัดทำ
เอกสารการประชุมให้สอดคล้องกับขีดความสามารถที่มีอยู่ โดยคำนึงว่าต้องพยายามทำให้การประชุมนั้น
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ช่วงกลางดำเนินการระหว่างประชุม
ในช่วงนี้ ผู้เกี่ ยวข้องกั บ การประชุม ได้ม าอยู่กั น พร้อมหน้ า ณ สถานที่จั ดประชุม เลขานุ ก ารหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ได้รับมอบหมาย ต้องทำหน้าที่ จัดให้มีการลงลายมือชื่อผู้มาประชุมโดยให้ลงลายมือชื่อทั้ง
ผู้ที่เป็นองค์คณะประชุมเรียกว่าผู้เข้าประชุม กับผู้ไม่ใช่เป็นองค์คณะประชุมเรียกว่าผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อ
เป็นหลักฐานว่าการประชุมครั้งนี้ มีผู้ใดมาประชุมบ้าง และผู้ที่เป็นองค์คณะประชุมมาประชุมถูกต้องครบองค์
ประชุม ตามกฎที่กำหนดไว้
สำหรับการจัดที่นั่งประชุมของผู้ที่มาประชุม ถ้าเป็นการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์มีผู้เข้าประชุมไม่มากเท่าการประชุมใหญ่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยองค์คณะประชุมซึ่งเป็นกรรมการ
ดำเนิ นการสหกรณ์ นอกนั้ นจะเป็ น ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เป็นฝ่ายจั ดการของสหกรณ์ ผู้ แทนที่เกี่ ยวข้องของ
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประธานกลุ่มของสหกรณ์ การจัดที่นั่งประชุมสามารถจัดได้ตามสภาพของสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ของสหกรณ์เท่าที่มีใช้สอย
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ขัน้ ตอนดำเนินการในสถานทีป่ ระชุม
จะขออธิบายรวบยอดในส่วนของการประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในคราว
เดียวกันดังนี้
1. เลขานุการตรวจสอบดูว่ามีผู้มาประชุมพร้อมแล้วโดยเฉพาะองค์คณะประชุมมาครบองค์ประชุม
จากนั้นแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ
2. เมื่อองค์คณะประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
3. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้กล่าวนำทุกครั้ง หากจะให้มีผู้กล่าวแทน
ประธานฯ ควรมอบหมายก่อน
4. ระหว่า งการประชุม ผู้ อยู่ในสถานที่ป ระชุม ต้ องอยู่ในความสงบ ไม่ ส่ งเสีย งดั ง แทรกแซงขณะ
ประธานในที่ประชุม หรือผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระกำลังพูด หากผู้ใดประสงค์ขอพูด หรืออภิ ปราย (พูด
แสดงความเห็น) ต้องขออนุญาตประธานฯ ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพูดได้
5. ประธานในที่ประชุมต้องทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมกล่าวคือ
(1) กำกับ เวลา (ความยาวนาน) โดยควบคุม การประชุม ให้อยู่ในระยะเวลาที่
เหมาะสมตลอดเวลาการประชุม ไม่ใช้เวลามากหรือน้อยเกินความจำเป็น
(2) กำกับสาระ (ส่วนสำคัญ) โดยควบคุมการเสนอรายละเอียดของเรื่อง
ความคิด คำชี้แจง ความเห็น และการเสนออภิปรายของผู้มาประชุมให้อยู่ในประเด็น(ข้อความสำคัญที่ยกขึ้น
มาพิจารณา) ของเรื่องที่ประชุม
(3) กำกับความเรียบร้อย (มีระเบียบ) โดยควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเป็น
ระเบียบ ใช้ถ้อยคำสุภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งโต้เถียง เมื่อผู้มาประชุมมีความเห็นไม่ตรงกัน
หรือขัดแย้งกัน
6. ถ้าเรื่องที่กำลังประชุม เกี่ ยวข้องกับเจ้าของเรื่องผู้ใด ประธานในที่ประชุมจะบอกให้
ผู้เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงหรือรายงาน หากประธานฯ หรือเลขานุการชี้แจงแทนได้ ประธานฯ อาจชี้แจงเองหรือ
มอบให้เลขานุการชี้แจงก็ได้
7. ระหว่ า งการประชุ ม ผู้ ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม อนุ ญ าตหรื อ มอบหมายให้ พู ด เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม ควรหันหน้าและพูดกับประธานฯ เท่านั้น ไม่หันหน้าพูดกับคนอื่น เป็นการป้องกัน
การถกเถียง อันเนื่องมาจากความเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันซึ่งพบเห็นได้บ่อยๆ ขณะที่ประชุมกัน และ
หากผู้อยู่ในห้องประชุมกระทำตนจนทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเสียไป ประธานฯ มีสิทธิว่ากล่าวตักเตือน
และอาจถึงขั้นเชิญออกจากห้องประชุมนั้น ถ้าไม่เชื่อฟังประธาน ฯ
8. กรณี เรื่อ งเพื่ อ ทราบ
โดยทั่ วไปประธานในที่ ป ระชุม อาจแจ้ ง เองหรือ มอบหมาย
เลขานุการ หรือผู้อื่นเป็นผู้แจ้งรายงานต่อที่ประชุม
9. กรณี เรื่องเพื่อพิจ ารณา ประธานในที่ป ระชุม เป็น ผู้ก ล่ าวนำหัวข้อเรื่อง จากนั้ น จะมอบให้
เลขานุการเป็นผู้ดำเนินเรื่อง การดำเนินเรื่องเพื่อพิจารณาควรประกอบด้วยเรื่องตามกรอบต่อไปนี้
(1) เรื่องเดิมหรือความเป็นมา
(2) สาระสำคัญของเรื่องที่นำไปสู่การพิจารณา
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(3) ประเด็นการขอให้พิจารณา
(4) ความเห็นของผู้ที่เป็นองค์คณะประชุม รวมถึงการซักถามคำชี้แ จงเรื่องที่
ประชุม
(5) มติ (ความเห็นสรุป) ของที่ประชุม
10. กรณีเรื่องอื่นๆ การกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องอื่นๆ ไว้ ก็เพื่อให้ที่
ประชุมหยิบยกเรื่องที่ต้องการให้มีการทราบหรือพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้เตรียมบรรจุไว้ในวาระมาก่อน
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วาระจร”
11. เมื่อจบสิ้นทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะต้องกล่าวปิดการ
ประชุมทุกครั้ง ซึ่งหมายถึงการประชุมตามระเบียบวาระในคราวนี้ยุติลงแล้ว หากจะมีการพูดคุยกันต่อไป
ถือว่าไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาของการประชุมที่ถูกต้องบันทึกรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน
ในการบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ทุก
ครั้งที่มีการประชุม วิธีการจดบันทึกคือฟังที่ประชุมพูดกันแล้วจดตาม หรือหาเทปบันทึกเสียงการประชุมไว้
แต่สุดท้ายก็ต้องบันทึกลงในกระดาษ สมุด โดยบันทึกด้วยลายมือ หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สุดแต่ความ
ต้องการของสหกรณ์นั้น ๆ ลักษณะการจดบันทึกรายงานการประชุม โดยทั่วไปสามารถทำได้สามวิธีแล้วแต่
ความต้องการของที่ประชุมกล่าวคือ
1. จดละเอียดทุกคำพูดขององค์คณะประชุมและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม พร้อมกับมติการ
ประชุม
2. จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญขององค์คณะประชุมและผู้ เกี่ยวข้องกับการประชุมอันเป็น
เหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมกับมติการประชุม
3. จดแต่เหตุผลกับมติการประชุมซึ่งเรียกว่าบันทึกการประชุม
การบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ของสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น การประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือการประชุมอื่นใด สามารถนำวิธีการทั้งสามวิธีข้างต้นมาใช้ร่วมกัน
ได้ หรือตามความต้องการขององค์คณะประชุม
สำหรับแบบบันทึกรายงานการประชุมในสหกรณ์มีส่วนสำคัญที่เป็นข้อแนะนำไว้ดังนี้
1. “รายงานการประชุม ” ให้ลงชื่อการประชุมหรือคณะที่ประชุมนั้น เช่น “รายงานการประชุม ใหญ่
สามัญ” “รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ” “รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ”
“รายงานการประชุมคณะกรรมการ…….”
2. ให้ระบุ “ชื่อสหกรณ์” ต่อจากคำ “รายงานการประชุม” ว่าเป็นสหกรณ์ชื่ออะไร
3. “ชุดที่” ให้ระบุชุดที่ (ถ้ามี) ขององค์คณะประชุม หรือของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่
ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
4. “ครั้งที่” ให้ระบุครั้งที่ประชุม กรณีมีการประชุมบ่อยครั้ง (มากกว่าหนึ่งครั้ ง) โดยใช้ครั้งที่ทับปีที่
ประชุม (ครั้งที่...../……)
5. “วันที่” ให้ระบุวันที่ประชุม
6. “ณ” ให้ระบุสถานที่ประชุม
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7. “ผู้เข้าประชุม” ให้ระบุชื่อและตำแหน่งขององค์คณะประชุม (ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิ
ให้เป็นองค์ประชุม) ซึ่งมาประชุม ในกรณีการประชุมใหญ่ ผู้เข้าประชุมและเป็นองค์ประชุมคือสมาชิก
สหกรณ์ แต่ละสหกรณ์มักมีสมาชิกเป็นจำนวนมากไม่สะดวกในการนำรายชื่อมาลงในรายงานการประชุมก็
ให้สรุป เฉพาะจำนวนผู้เข้าประชุม ได้แ ต่ต้องบั นทึก หลั กฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าประชุม แยกต่างหาก
ออกไป
8. “ผู้ไม่มาประชุม” ให้ระบุชื่อหรือตำแหน่งขององค์คณะประชุมซึ่งมิได้มาประชุม พร้อมทั้งเหตุผล (ถ้า
มี) สำหรับการประชุมใหญ่ไม่ต้องระบุผู้ไม่มาประชุม
9. ผู้เข้าร่วมประชุม ” ให้ระบุชื่อและหรือตำแหน่งและสังกัด (ถ้ามี) ของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้เ ข้า
ร่วมประชุมในแต่ละครั้งที่มีการประชุม
10. “เริ่มประชุมเวลา” ให้ระบุเวลาที่เริ่มประชุม
11. “ข้อความหรือรายละเอียดในการประชุม ” ให้ระบุข้อความที่มีการประชุม โดยปกติจะเริ่มต้นด้วย
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้นจึงเป็นข้อความตามเรื่องราวที่ประชุมในแต่ละเรื่อง
(ระเบียบวาระ) กับมติการประชุม สาระการบันทึกรายงานการประชุมเลือกใช้ตามลักษณะการจดบันทึก
รายงานการประชุมในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ที่กล่าวว่า จดละเอียดทุกคำพูดกับมติการประชุม หรือจดย่อคำพูด
กับมติการประชุม หรือจดเหตุผลกับมติการประชุม หรือประยุกต์ใช้ร่วมกัน
12. “เลิกประชุมเวลา” ให้ระบุเวลาที่สิ้นสุดการประชุมนั้นๆ
13. “ผู้บั น ทึ ก รายงานการประชุม ” ให้ ล งชื่อผู้ จ ดบั น ทึก รายงานการประชุม เป็น เลขานุ ก ารหรือ ผู้ที่
เลขานุการมอบหมาย (แต่อยู่ในความรับผิดชอบของเลขานุการ) หรือผู้ที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
เช่น “ให้ประธานในที่ประชุม (ประธานกรรมการฯ) กับกรรมการฯ อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสำคัญ เป็นต้น
เลือกใช้ถ้อยคำลงบันทึกให้เหมาะสม
การบันทึกรายงานการประชุมที่ดีจะต้องทำให้ผู้อ่านหรือผู้เกี่ยวข้องเมื่ออ่านแล้วเข้าใจเรื่องได้ง่ายและ
เข้าใจเป็ นอย่างเดียวกั น ไม่สับสนและตีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรเลือกใช้คำหรือข้อความให้
เหมาะสมดังต่อไปนี้
1. ได้สาระ ในระหว่างการประชุมผู้จดบันทึกรายงานการประชุมควรจับประเด็นที่มีการประชุมแล้วนำไป
บันทึกให้ครบถ้วน ได้สาระ (ส่วนสำคัญ) ทั้งในส่วนที่เป็นเหตุซึ่งนำมาอ้าง และที่เป็นผลซึ่งออกมาเป็นมติการ
ประชุม ความเป็นสาระของเรื่องจึงควรครอบคลุมถึง “ใคร?” “ทำอะไร?” “ทำที่ไหน?” “ทำอย่างไร?”
และ “ทำทำไม?” เป็นต้น
2. ชัดเจน ข้อความที่นำไปบันทึกรายงานการประชุมควรให้มีความชัดเจน (ถูกต้องแน่นอน) เข้าใจได้ง่าย
ไม่ควรให้มีข้อความที่กำกวมหรือคลุม เครือ หรือมีแง่มุมที่ทำให้ตีความแตกต่างกันออกไป ในบางเรื่องที่
ประชุมกันหากนำมาบันทึกด้วยข้อความสั้นๆ อาจไม่ได้ใจความที่ชัดเจน ก็ต้องเขียนให้ยาวขึ้นเพื่อให้อ่านรู้
เรื่อง
3. กะทัดรัด นอกเหนือจากการบันทึกรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนแล้ว ถ้าสามารถบันทึกได้อย่าง
กะทัดรัด (เหมาะเจาะ) โดยไม่ใช้ถ้อยคำที่ฟุ่มเฟือยจนเกินจำเป็น ก็จะทำให้บันทึกนั้นดูดียิ่งขึ้น
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4. ตรงประเด็น เป็นการบันทึกรายงานการประชุมให้ได้ข้อความที่เน้นจุดประเด็น (ข้อความสำคัญที่ยกขึ้น
มาพิจารณา) สอดรับกับเรื่องที่ได้ประชุมกัน เมื่ออ่านบันทึกแล้วสามารถเข้าใจเรื่องได้ถูกต้องตรงกัน หาก
บันทึกวกไปวนมาไม่พยายามเน้นจุดเป็นประเด็นก็จะทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจในบันทึกนั้น

ช่วงหลัง ดำเนินการหลังประชุม
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เลขานุการต้องดำเนินการต่อไปในการแจ้งผลแห่งมติการประชุม
เพราะบางเรื่องหรือบางหัวข้อการประชุมมีข้อสรุปแห่งมติให้ดำเนินการ เลขานุการจะต้องตรวจสอบและ
แจ้งผลแห่งมตินั้นไปยังผู้เกี่ ยวข้องหรือผู้รับ ผิดชอบ นอกจากนี้หากได้บั นทึกรายงานการประชุม เสร็จแล้ ว
เลขานุการอาจส่งเป็นร่างบันทึกรายงานการประชุมให้องค์คณะประชุม (รายบุคคล) พิจารณาตรวจแก้เป็น
เบื้องต้นก่อนนำไปพิจารณารับรองในครั้งต่อไปก็ได้
บันทึกรายงานการประชุมที่จัดทำ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้จะยังไม่
มีการรับรองกันในที่ประชุม ก็สามารถให้ผู้รับผิดชอบลงชื่อกำกับท้ายบันทึกรายงานการประชุมให้เรียบร้อย
ตามข้อกำหนด (เช่นข้อบังคับสหกรณ์) ที่วางไว้ กับแนบเอกสารที่ใช้ประกอบวาระการประชุมแยกตามหัวข้อ
ต่อจากบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน (ถ้ามี) สุดท้ายให้จัดเก็บรักษาบันทึกรายงานการประชุมไว้ในที่
ปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบค้นหาอ้างอิง

โครงสร้างสหกรณ์
การบริหารงานของสหกรณ์ที่ 7 ประเภท จะยึดหลักเดียวกัน คือ บริหารงานโดยสมาชิก สมาชิกทุกๆ
คน จะเลือกตัวแทนซึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการ” จากที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการมี
หน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานให้สหกรณ์โดยจัดจ้าง “ผู้จัดการ” ให้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการดำเนินการ
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการดำเนินงานของสหกรณ์
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ที่ประชุมใหญ่

…….…………… เลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ

…………………. แต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การ
แผนกบัญชี/การเงิน

แผนกธุรการ/ทะเบียน
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แผนกธุรกิจต่าง ๆ

สมาชิก
หมายถึง ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ก่อนจด
ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกภายหลังที่สหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว โดยถือว่าได้เป็นสมาชิก
เมื่อได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
• คุณสมบัติของสมาชิก คือ
1. ตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
6. ไม่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด
• สิทธิหน้าที่สมาชิกสหกรณ์
1. เป็นเจ้าของสหกรณ์ โดย
- ถือหุ้นกับสหกรณ์
- มีทรัพย์สินอยู่ในสหกรณ์
- มีหนี้สินอยู่ในสหกรณ์
- มีส่วนรับผิดชอบต่อสหกรณ์
- มีส่วนได้เสียในสหกรณ์
2. มีสิทธิ มีสิทธิในการใช้บริการของสหกรณ์
- มีสิทธิในการควบคุมสหกรณ์
- มีสิทธิในการตรวจสอบสหกรณ์
- มีสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่
- มีสิทธิในการสมัครเป็นกรรมการสหกรณ์
- มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์
3. มีหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- มติคณะกรรมการ และคำสั่งของสหกรณ์
- มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
- มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
- มีหน้าที่สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
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คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
หมายถึ ง สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ให้ เป็ น กรรมการดำเนิ น การ ซึ่ ง
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินกิจการ
และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
• อำนาจหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ
1. กำหนดระเบียบถือใช้ในสหกรณ์
2. กำหนดนโยบายและควบคุมกิจการธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญ ชี
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
4. พิจารณาการรับสมาชิกและสมาชิกออก
5. แต่งตั้ง หรือจ้าง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
6. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้บุคคลที่เหมาะสม
7. แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
8. อนุมัติรายการการเงินที่สำคัญ
9. พิจารณารายงานกิจการประจำเดือน หรือรายงานอื่น
10. ดำเนินการประชุมใหญ่
11. เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิ เสนอแผนงานงบประมาณต่อที่ประชุมใหญ่
12. ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
13. เป็นตัวแทนสหกรณ์ในการทำนิติกรรม
• ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบทั้งคณะ กรณีสหกรณ์ดำเนินการยึดวัตถุประสงค์ หรือกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- รับผิดชอบรายงานกรณีลงมติที่ไม่ชอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เป็ น บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โดยเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถ ในด้านกิจการ ธุรกิจ บัญชี การเงิน การสหกรณ์
• บทบาทหน้าที่
- ตรวจสอบเอกสารทุกธุรกิจ ทุกกิจการของสหกรณ์
- ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในสหกรณ์
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
- ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ
- ตรวจสอบหลักประกัน การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- เข้าประชุมใหญ่เสนอผลการตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายจัดการ
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เป็นบุคคลที่คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
สหกรณ์
• บทบาทหน้าที่
- ดำเนินงานกิจการ ธุรกิจของสหกรณ์
- จัดทำหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของสหกรณ์
- รายงานผลการดำเนินกิจการ
- รับผิดชอบการเงิน การบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ

38

การจัดการธุรกิจสหกรณ์แนวใหม่
1. ธุรกิจสหกรณ์
สหกรณ์เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มคน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การอยู่ดี
กินดี มีสันติสุข ในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้น หลังจากมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แล้ว สหกรณ์สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แก่
สมาชิกมากที่สุด กำหนดให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการได้ดังนี้
1. การผลิต การค้า การบริการ อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์สมาชิก
2. การสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
3. ช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
4. รับความช่วยเหลือจากราชการ หรือหน่วยงานหรือบุคคล
5. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์
6. ให้กู้ ให้สิน เชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับ จำนำ รับ จำนองทรัพย์สิน ของ
สมาชิก
7. จัดให้ได้ม า ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับ โอน จำนอง
จำนำ ขาย จำหน่ายทรัพย์สิน
8. ให้สหกรณ์อื่นกู้เงินตามระเบียบที่นายทะเบียนเห็นชอบ
9. ดำเนินกิจการอย่างอื่น เพื่อความสำเร็จ แห่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย และธุรกิจบริการ

2. การจัดการธุรกิจแนวใหม่
ที่มาคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน โดยสถานการณ์ที่สำคัญ 5 ประการ คือ
1. การสื่อสารเปลี่ยนไป ปัจจุบันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกภายในระยะเวลารวดเร็ว จาก
อุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้มีการรับรู้ การตัดสินใจรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
2. การส่งเสริม สุขภาพและบำรุงรัก ษาสิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมที่
ส่ง เสริม การผลิ ต จนส่ งผลเสี ยต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น สั ง คมยุค ข้อ มู ล ข่า วสารไร้ พ รมแดน ที่
ประชาชนเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพให้ปลอดภัย แข็งแรง จึงมีการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร ออกกำลัง
กาย อารมณ์ และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกันอากาศเป็นพิษ
3. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง จากเดิมประชากรโลกจะมีเด็กจำนวนมาก คนสูงอายุจำนวน
น้อย เนื่องจากการแพทย์ยังไม่เจริญ แต่ปัจจุบันโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป โดยประชากรเด็กมี
สัดส่วนใกล้เคียงกับคนสูงอายุ เนื่องจากสามารถป้องกันรักษาชีวิตจากโรคภัยต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนั้นมี
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ข้อมูลที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ มีคนโสดเพิ่มขึ้นทั้งหญิงและชาย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนเมือง และ
จากข้อมูลพบว่าวัยที่มีกำลังซื้อมากคือวัยเยาวชน
4. การค้ า เสรี การพั ฒ นาจากการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ ากั น ในอดี ต เป็ น การซื้ อขายโดยใช้เงิน เป็ น
ตัวกลาง แต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคจะมีผลผลิตตามสภาพแวดล้อม มีการซื้อขายกันภายในประเทศและนอก
ประเทศ โดยมีระบบกฎหมายและภาษีเป็ นตัวควบคุม สินค้า แต่ในปัจจุ บัน ระบบการค้าเสรีเข้ามีบ ทบาท
ส่งผลต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงนำสู่การพัฒนาผลิตผล ผลิตภัณฑ์ การแข่งขันที่สูงขึ้น
การจัดการธุรกิจสหกรณ์แนวใหม่ เป็นการนำสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน มาสู่การ
จัดการกับทุก ๆ ธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการยึดลูกค้าเป็นสำคัญ เป็นการจัดการ
ธุรกิ จ ที่ อ ำนวยความสะดวกด้ ว ยการเน้ น การบริ ก าร มี ก ารวิเคราะห์ ค วามต้ อ งการ สภาพแวดล้ อ มที่
เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงการจัดการที่ไม่มีช่วงว่าง เป็นความผูกพันกันตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อสู่เป้าหมายการอยู่ดี
กินดี มีสันติสุข ตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสหกรณ์
5. ผลการศึกษาบริษัทที่ยั่ งยืน จากการศึกษาบริษัทที่มีการจัดตั้งดำรงอยู่ได้ยาวนานที่สุดของโลก
พบว่ามีปัจจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย 2 รายการ คือ การมีทุนสะสมของตนเอง และการปรับเปลี่ยน
กิจการไปตามสถานการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นแนวทางที่ดีสำหรับการป้องกันความล้าสมัยของสหกรณ์

แผนภาพที่ 2 การจัดการธุรกิจสหกรณ์แนวใหม่
ความเปลี่ยนแปลง

สหกรณ์

- การสื่อสาร
- การส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
- โครงสร้างประชากร
- ตลาดเสรี

- ธุรกิจการเงิน
- ธุรกิจการตลาด
- ธุรกิจบริการ

ยึดลูกค้าเป็นสำคัญ
เน้นบริการ
สัมพันธ์ต่อเนื่อง

สมาชิก

คนเป็นอยู่ดี
มีสันติสุข

2.1 ธุรกิจซือ้
หมายถึง การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ควบคู่กับวัตถุประสงค์ให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมักจะทำธุรกิจนี้ เพื่อ
บริการสมาชิกที่ทำการเกษตร สินค้าที่สหกรณ์จัดจำหน่ายจึงมักเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบ
ศัต รูพื ช พั น ธุ์พื ช น้ ำมั น รถไถหรือ สิ น ค้ า อุป โภค เช่น ข้าวสาร เสื้ อผ้ า ของใช้ในครัวเรือ น เป็ น ต้ น
สำหรับสหกรณ์ร้านค้าเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการด้านนี้โดยตรง โดยเน้นที่สินค้าอุปโภคบริโภค
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1.
2.

วัตถุประสงค์ของธุรกิจซือ้ คือ
เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคายุ ติธรรม ปราศจากการเอาเปรียบจากผู้ค้า
ทั่วไปซึ่งหวังผลกำไรมาก
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากสมาชิก อย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ชีวิ ต เพราะการดำเนิ น ชีวิ ต
จำเป็นต้องใช้สินค้า สิ่งของ สมาชิกจำเป็นต้องซื้อสินค้า จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ใช้เพิ่มการมีส่วน
ร่วมจากสมาชิกได้

สภาพเดิม การจัดการธุรกิจซื้อของสหกรณ์ได้รับความสำคัญน้อยกว่าธุรกิจสินเชื่อ หากมีการดำเนิน
ธุรกิจมักจะยึดการให้บริการสินค้าจำเป็นหลักสำหรับประกอบอาชีพ และสำหรับความเป็นอยู่ การดำเนิน
ธุรกิจมักใช้รูปแบบราชการ กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการยึดเฉพาะตัวสมาชิก การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นบทบาท
ฝ่ายจัดการ และเป็นการดำเนินธุรกิจที่รักษาสภาพไม่ปรับตามสถานการณ์ขาดการบริหารความเปลี่ยนแปลง
การจัดการธุรกิจซื้อแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องรับกับความเปลี่ยนแปลง และเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจซื้อเป็น
กิ จ การสำคั ญ ของสหกรณ์ โดยประเด็ น นำเสนอคื อ ขั้ น ตอนการดำเนิ น ธุ ร กิ จ เทคนิ ค และปั จ จั ย
ความสำเร็จ
ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจซือ้
1. สมาชิกจำเป็นและต้องการใช้สินค้า
เป็นความต้องการตามความจำเป็นในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้
สินค้าสนับสนุนความจำเป็นดังกล่าวเพียงแต่สมาชิกกับสหกรณ์ยังไม่ได้ปรับคลื่นความต้องการเสนอซื้อและ
ความต้องการเสนอขายให้ตรงกัน จึงมีลักษณะสมาชิกต้องการซื้อ สหกรณ์ไม่มีขาย สหกรณ์ จะขายแต่
สมาชิกไม่ซื้อ หรือทั้งสมาชิกทั้งสหกรณ์ไม่เคยสนใจเรื่ องธุรกิจซื้อร่วมกัน ขั้นตอนแรกเป็นความจำเป็นที่มี
ความต้องการกระจายอยู่ในตัวสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจนี้หรือไม่ก็ตามจะยังคงมีสภาพความจำเป็น
และความต้องการนี้อยู่เพียงแต่หากสหกรณ์ไม่จัดบริการด้านนี้สมาชิกจะแสวงรับการตอบสนองความต้องการ
จากแหล่งอื่น นักบริหารจัดการสหกรณ์แนวใหม่จึงต้องยอมรับว่าสามารถเปิดตัวธุรกิจสำหรับสหกรณ์ที่ยังไม่มี
ธุรกิจนี้ และนำสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงได้สำหรับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจซื้อแล้วโดยความจำเป็นและความ
ต้องการใช้สินค้าในยุคใหม่เป็นประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ชนิดสินค้าที่ประชากรต้องการและมีกำลังซื้อสูงคือสินค้าสำหรับเยาวชน
2. สำรวจความต้องการซื้อสินค้าจากสมาชิก
สหกรณ์จะขายอะไร รู้ได้จากสมาชิก เป็นคำกล่าวของนักจัดการสหกรณ์แนวใหม่ การสำรวจความ
ต้องการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยการจัดการธุรกิจแนวใหม่จะให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยถือ
ว่าลูกค้าเป็นพระเจ้า ลูกค้าของสหกรณ์ก็คือสมาชิกจะเป็นผู้ชี้ว่าธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่ หลายสหกรณ์ดำเนิน
ธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เพราะใช้แนวคิดเดิม ๆ เช่น จำหน่ายสินค้าที่เคยจำหน่าย ยึดความพอใจ
ของคนขายเป็นหลัก การสำรวจควรใช้วิธีการสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ สหกรณ์จึงต้องสอบถาม
สมาชิก ที่พบโดยตรงว่าต้องการให้สหกรณ์ จัดหาสินค้าใดมาบริก ารบ้ างแล้ วบั น ทึก ชนิ ดสิน ค้า หรือใช้
แบบสอบถามส่งให้สมาชิกกรอกข้อมูล หรืออีกวิธีการหนึ่งคือการประชุมกลุ่มสำรวจความต้องการ โดยเมื่อ
นัดประชุมกลุ่มแล้วจะให้แบบสอบถามหรือถามตรงแบบสัมภาษณ์รายคน สำหรับข้อมูลที่ควรสำรวจคือ กลุ่มที่
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อายุ เพศ เชื้อชาติ รายได้ การศึกษา การประกอบอาชีพ ขนาดครอบครัว วงจรการดำเนินชีวิต ชนิด
สินค้าที่ต้องการ ปริมาณ ช่วงระยะเวลาที่ต้องการ ลักษณะการซื้อ ความต้องการจัดส่ง
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจากสมาชิก
การเก็บข้อมูลจากสมาชิกควรสำรวจทั้งหมด หรือ สุ่ม เป็นกลุ่ มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในจำนวนที่
เชื่อถือได้โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ตัวอย่างเช่น สหกรณ์มีสมาชิกสังกัดกลุ่ม 20 กลุ่ม ใช้สุ่มตัวแทนกลุ่มละ 10
คน หรือใน 20 กลุ่มสามารถจัดตามลักษณะพื้นที่ได้ 2 พื้นที่ จึงสุ่มตัวแทนพื้นที่ละ 20 คน การรวบรวม
ข้อมูลของสหกรณ์ควรใช้วิธีการรวบรวมจากคนสู่คน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอันสามารถทำได้
โดยง่ายจากระบบเครือข่ายของสหกรณ์ เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจให้จัดเก็บรวบรวมเพื่อทำการวิเคราะห์
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจจัดซื้อสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก
โดยแนวทางวิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธี คือ
4.1 วิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ คือ โปรแกรม
SPSS เหมาะสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมู ล ที่มี จ ำนวนมาก หรือในกรณี ที่ข้อมู ล จำนวนไม่ ม ากนั ก ก็ นิ ยมใช้
โปรแกรม EXCEL โดยจะทำการสรุปยอดรวมแต่ละรายการได้รวดเร็ว เช่นกัน
4.2 วิเคราะห์ด้วยเครื่องคำนวณเลข เหมาะสำหรับข้อมูลจากสมาชิกมีจำนวนไม่มากนัก
จึงสามารถใช้เครื่องคำนวณเลขได้โดยออกแบบตารางรายการที่ต้องการและคำนวณข้อมูลลงในตาราง
ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์คือ สมาชิกสหกรณ์แยกเป็นเพศชาย หญิงกี่คน ร้อยละเท่าไหร่ อายุแต่ละ
ช่วงมีกี่ คน นับ ถือศาสนาอะไร ประกอบอาชีพใด ต้องการสิน ค้าชนิดใดปริม าณเท่าไหร่ ช่วงระยะเวลาใด
ต้องการซื้อด้วยเงินสดหรือวิธีอื่น เป็นต้น หลังจากวิเคราะห์ชนิดสินค้าที่มีแนวโน้มสามารถดำเนินเป็นธุรกิจได้
สหกรณ์ควรทำความตกลงกับสมาชิกในการร่วมธุรกิจ
5. จัดหาแหล่งซื้อสินค้า
วิธีการจัดหาแหล่งซื้อสินค้าต้องไม่ไกลจากสหกรณ์มากนักเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและ
สะดวกต่อการจัดซื้อให้ทันให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น
5.1 จัดซื้อจากแหล่งผลิตในกรณีจัดซื้อปริมาณมากและต่อเนื่อง
5.2 จัดซื้อจากร้านค้าส่งซึ่งมีกระจายในทุกจังหวัด
5.3 จัดซื้อจากแหล่งที่มีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น ห้างสรรพสินค้า
5.4 สั่งซื้อทางระบบอินเตอร์เน็ต
5.5 จัดซื้อผลผลิตของชุมชน กลุ่มอาชีพ
6. สหกรณ์ดำเนินการจัดซื้อสินค้า
วิธีที่สหกรณ์นิยมใช้มี 3 วิธี คือ
6.1 จัดซื้อด้วยเงินสด กรณีสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
6.2 จัดซื้อด้วยเงิน เชื่อ จะต้องมี การกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ให้ชัดเจน โดยการทำ
สัญญาเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
6.3 วิธีการฝากขาย โดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ฝากให้สหกรณ์ขายและชำระเงินตาม
ยอดจำหน่ายสินค้า
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6.4 เป็นตัวกลางเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยสหกรณ์ไม่ต้องจัดซื้อสินค้า
7. จัดสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าให้สมาชิก
โดยยึดหลักความสะดวกในการซื้อของสมาชิกดังนี้
7.1 สำนักงานของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
7.2 ร้านค้าในชุมชนที่มีสมาชิกสหกรณ์
7.3 บ้านผู้นำกลุ่ม
7.4 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ฯ
7.5 ส่งถึงบ้านสมาชิก โดยอาจมีการกำหนดเป็นช่วง ๆ เช่น เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2
ครั้งตามความต้องการของสมาชิก
8. จำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก
โดยใช้วิธีการดังนี้
8.1 จำหน่ายด้วยเงินสด คือชำระเงินทันทีเมื่อซื้อสินค้า
8.2 จำหน่ายสิน ค้าด้วยเงิน เชื่อ จะต้องมีก ารตกลงกั บสมาชิก ในเงื่อนไขการ ชำระเงิน
ภายในระยะกี่วัน หรืออาจใช้วิธีการทำสินเชื่อ คือ ทำสัญญาเงินกู้แต่ให้ในรูปสินค้า
ให้ซื้อสินค้าได้จนครบวงเงินกู้ที่กำหนดหลังจากนั้นก็ชำระเงินตามเงื่อนไข
8.3 นำเงินไปฝากกั บ สหกรณ์ เมื่อทำการซื้อสินค้าก็ ถอนเงิน เท่า กับ มูลค่าของสิน ค้า
สหกรณ์โอนเงินชำระค่าสินค้า
9. บริการหลังการขาย
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญในการจัดการแนวใหม่เพื่อให้เกิดความผูกพัน และให้เกิดประโยชน์กับการใช้
สินค้านั้น ๆ การจัดการในรูปแบบของสหกรณ์จะมีผู้นำกลุ่มอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงสามารถพัฒนาให้เป็นผู้
บริการหลังขายให้กับสหกรณ์ได้
10. ประเมินความพึงพอใจจากสมาชิก
เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น หลายสหกรณ์ใช้รูปแบบเก่า ๆ คือ ทำธุรกิจไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการ
มองผลตอบรับ จากสมาชิก ธุรกิ จ ก็ ไม่ ป ระสบผลสำเร็จ จึ ง ควรประเมิ น โดยใช้หน่ วยงานภายนอก เช่น
สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการตลาด
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แผนภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจซือ้
การจัดการเดิม
- มักไม่นำมาใช้เป็นข้อมูล

- ใช้ความคิดเห็นฝ่ายจัดการ
เป็นหลัก
- ไม่มีข้อมูล

- ใช้ความเคยชิน

- แหล่งซื้อประจำ

- จำหน่ายที่สำนักงาน

- เฉพาะเงินสด

- ไม่มีการบริการ

การจัดการแนวใหม่
สมาชิกมีความต้องการ

- ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การดำเนินธุรกิจ

สำรวจความต้องการ

- ดำเนินการสำรวจสม่ำเสมอ

เก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

จัดหาแหล่งซื้อสินค้า

จัดสถานที่จำหน่าย

จำหน่ายสินค้า

บริการหลังการขาย

- ไม่มีการประเมิน

- ใช้ข้อมูลเป็นฐานธุรกิจ

- ใช้คอมพิวเตอร์

- เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

- บริการให้สมาชิกมีความสะดวก

- เงินสด (บัตรเครดิต)
- เงินเชื่อ
- รับฝากเงิน
- จัดบริการแนะนำ

- ประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ประเมินความพอใจ
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ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจซือ้
1. บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการ ผู้นำกลุ่ม เป็นหัวใจ
สำคัญของการดำเนินธุรกิจ หากสามารถให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมได้ทั้งหมด ธุรกิจก็จะประสบผลสำเร็จ
เพราะมีลูกค้าที่แน่นอนเป็นลูกค้าประจำ สหกรณ์ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนกิจการทั่วไป
2. การบริการสมาชิกที่ร่วมธุรกิจให้เกิดความประทับใจ สมาชิกจะมีความต้องการร่วม
ธุรกิจกับสหกรณ์ต่อไป เป็นการสร้างความภักดีต่อองค์กร
3. สร้างเครือข่ายสหกรณ์ นอกจากการดำเนินธุรกิจซื้อจะประสบความสำเร็จได้จาก
สมาชิกแล้ว เครือข่ายระหว่างสหกรณ์มีความจำเป็นอย่ างมาก เช่น ข้าวสารของสหกรณ์อาจนำไปฝากขาย
กับสหกรณ์อื่น หากสามารถสร้างเครือข่ายขยายเป็นลักษณะใยแมงมุมได้จะส่งผลให้มีความมั่นคงทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
4. ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลหรือสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน
5. คุณ ภาพสิน ค้า เพราะธุรกิ จ ซื้อของสหกรณ์ ต้องเป็นที่น่ าเชื่อถือของสมาชิก ในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าสหกรณ์จะมีข้อได้เปรียบจากร้านค้าทั่วไป คือมีการสำรวจความต้องการซื้อก่อนจึงทำให้ไม่
มีสินค้าหมดอายุ หรือค้างสต๊อก
6. วิ เคราะห์คู่แข่ง ปัจ จุ บั น คู่แข่ง ของสหกรณ์ มีม ากมาย ต้องวิเคราะห์คู่แ ข่งเพื่อนำมา
ปรับปรุงธุรกิจของสหกรณ์ ข้อมูลที่ควรนำมาเปรียบเทียบ คือ ภูมิหลัง นโยบาย ผู้นำ กิจกรรมส่งเสริม
การตลาด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความมั่นคงด้านการเงิน เครือข่ายของคู่แข่ง
เทคนิคการดำเนินธุรกิจซือ้
การดำเนิ น ธุร กิ จ ซื้ อ ของสหกรณ์ ในปั จ จุ บั น มี ไม่ ม ากนั ก ที่ ป ระสบผลสำเร็ จ เพราะขาด
บุคลากรที่มีทักษะจัดการธุรกิจนี้และเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชุมชน เป็นต้น
สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจซื้อจึงควรมีเทคนิคเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ
1. การประชาสัมพันธ์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ เช่น เมื่อมีการประชุมกลุ่ม
ก็ควรนำสินค้าไปประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์ในปฏิทิน แผ่นโฆษณา หรือวิทยุชุมชน หรือเว็บไซด์ของ
สหกรณ์
2. การส่งเสริมการขาย
2.1 ลด แลก แจก แถม
การดำเนินธุรกิจครั้งแรกอาจมีการลด แลก แจก แถม บ้างเพื่อให้สมาชิกเกิดความ
สนใจในสินค้า โดยอาจจัดร่วมกับเจ้าของสินค้า หรือร่วมกับการทำธุรกิจอื่นของสมาชิก เช่น เมื่อชำระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามกำหนดแจกปุ๋ย 1 กระสอบ เนื่องจากไม่มีใครไม่ชอบของฟรี
2.2 มีการสะสมยอดซื้อ
โดยสหกรณ์จัดทำบัตรสะสมคะแนนตามยอดซื้อโดยมีการมอบของขวัญ รางวัลต่างๆ
เป็นเทคนิคในการดึงดูดความสนใจจากสมาชิกได้วิธีหนึ่ง ซึ่งสหกรณ์หลาย ๆ แห่งดำเนินการแล้วประสบ
ผลสำเร็จดีมาก โดยควรมีเงื่อนไขชัดเจนและปฏิบัติจริง ตามหลักซื้อมากได้รับตอบแทนมาก
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3. บริการเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นกันเองกับสมาชิก ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้สมาชิก
เกิดความประทับใจ เจ้าหน้าที่ทุก คนไม่เหมาะกับ ธุรกิจ ซื้อ มีเพียงบางคนเท่านั้น ที่จ ะทำให้ธุรกิจ ประสบ
ความสำเร็จ
4. ไม่ ค วรสั่ง สิน ค้า มาจำนวนมากเกิน ไป ในช่วงแรกควรสังเกตพฤติก รรมการซื้อของ
สมาชิกว่าต้องการสินค้าจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อป้องกันสินค้าล้นสต๊อก
5. จัดส่งสินค้าถึงบ้านสมาชิก จากเพราะสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สมาชิกมี
การเปลี่ยนแปลง คือ การดำเนินชีวิตที่ซับซ้อน ประกอบอาชีพหลายอย่าง แข่งขันกับเวลา แสวงหาสิ่งที่ดี
ให้กับชีวิต สหกรณ์จึงต้องให้ความสะดวกแก่สมาชิก
6. นำสินค้าไปจำหน่ายในวันประชุมกลุ่ม ประชุมใหญ่ เพราะสมาชิกเกือบทั้งหมดต้องเข้า
ร่วมประชุม เพื่อสร้างบรรยากาศการประชุมให้ดูคึกคัก และเพิ่มปริมาณการซื้อได้มากขึ้น
7. สินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นของกินต้องมีประโยชน์ต่อร่างกาย วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต้องไม่มี
โทษต่อธรรมชาติ เช่น ข้าวกล้อง ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
8. เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ในภาวการณ์แข่งขันการค้าเสรี ผู้ซื้อสามารถหาซื้อสินค้าจากที่
ใดก็ได้ สหกรณ์จึงต้องยึดคุณภาพเป็นสำคัญ
9. สิน ค้าทัน สมัย สินค้าต้องทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงในปัจ จุ บัน เช่น มีอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ จำหน่ายให้สมาชิกวัยทำงาน อาหารสุขภาพสำหรับวัยสูงอายุ อุปกรณ์บันเทิง
สำหรับคนโสด
10. สินค้าต้องมีลักษณะดูดี ต้องเลือกสินค้าที่มีความสวยงาม สมาชิกมองเห็นครั้งแรกก็
ต้ อ งการซื้ อ เข้า กั บ วั ย ยิ่ง แนวโน้ ม คนสู ง อายุ ม าก สิ น ค้ า คนสู ง อายุต้ อ งมี ค วามเชื่อ มโยงกั บ ประเพณี
วัฒนธรรมย้อนยุค
11. จำหน่ายทาง Web Site จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้การติดต่อสื่อสาร
สะดวกมากขึ้น สหกรณ์ทำธุรกิจซื้อควรมีช่องทางการจำหน่ายทาง Web Site เพื่อสมาชิกสามารถเข้า
เปิดดูสินค้าของสหกรณ์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง โดย Web Site ของสหกรณ์ควรนำเสนอต่อวัยรุ่นให้
สนใจ เนื่องจากคนใช้สื่อสารช่องทางนี้คือวัยดังกล่าว
12. กำลังซื้อที่สำคัญแห่งยุค กำลังซื้อที่สำคัญแห่งยุค คือ วัยเยาวชน จึงควรหันมาสนใจ
จัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนพร้อมกับนำเสนอสินค้าที่เยาวชนต้องการ
13. ผู้นำต้องซื้อเป็นตัวอย่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องเป็นตัวอย่างซื้อสินค้าของ
สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเกิดความศรัทธา เกิดความต้องการมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์
14. เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า เช่น สหกรณ์ทำธุรกิจซื้อ
เชื่อมโยงกับสหกรณ์ที่ทำการผลิต
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2.2 ธุรกิจขาย
หมายถึง การที่สหกรณ์ ดำเนิน การรวบรวมผลผลิ ตของสมาชิก ไปจำหน่ายหรือแปรรูป เป็น การ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสหกรณ์ ในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่าง
ขาย ผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวมนั้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สมาชิกทำการผลิต
วัตถุประสงค์ของธุรกิจขาย
1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เนื่องจากกลไกทางการตลาดปัจจุบั นผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด
ราคาผลผลิต ผู้ซื้อซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางจึงมักจะกำหนดราคารับซื้อต่ำ การรวมกันขายให้กับสหกรณ์เพื่อ
สหกรณ์นำไปจำหน่ายจะสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ เพราะมีปริมาณผลผลิตจำนวนมาก
จึงสามารถกำหนดราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรม
2. เพื่อสร้างความถูก ต้องในระบบการชั่ง ตวง วัด ป้องกัน การเอารัดเอาเปรียบจาก
ระบบการตลาด ที่มีความไม่ยุติธรรม ไม่เที่ยงตรง โดยสหกรณ์สามารถควบคุมการจัดการด้านดังกล่าวให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม ได้ ภายใต้หลักการสหกรณ์ไม่แสวงหากำไร
3. เพื่อจัดระบบการประกอบอาชีพ วางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับตลาดผู้บริโภค โดย
สหกรณ์สามารถสำรวจตลาดก่อนแนะนำการผลิต ให้สมาชิกมีผลิตผลที่ตลาดต้องการ มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม
สภาพเดิม สหกรณ์ภาคการเกษตรให้ความสำคัญในการจัดให้มีการดำเนินธุรกิจขายน้อย
กว่าธุรกิจสินเชื่อ มีสภาพเช่นเดียวกับธุรกิจซื้อ เนื่องจากธุรกิจขายมีความยุ่งยากในการจัดการ โดยเฉพาะ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ อ อกเป็ น ฤดู ก าล ตลาดไม่ แ น่ น อน เน่ า เสี ย ง่า ย ภั ยธรรมชาติ มี ผ ลกระทบสู ง
ประกอบกับเป็นธุรกิจที่ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานที่ต้องใช้เงินทุนสูง ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญใน
การจัดการ ทั้งนี้สังเกตได้ว่าภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจขายนี้มีจำนวนน้อยกว่าการดำเนินธุรกิจซื้อ ที่มีจะเป็น
เอกชนที่กิจ การขนาดใหญ่ เช่น โรงสีข้าว เจ้าของแพปลา โรงงานอาหารสัตว์ ฯ และมีข้อมูลความ
ล้ ม เหลวในการดำเนิ น ธุรกิ จ มากกว่า ธุรกิ จ ซื้อ กั บ สภาพเดิ ม ที่มั ก พบบ่ อย ๆ คื อ ระบบงานสหกรณ์ ไม่
เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจขาย เนื่องจากมีกฎระเบียบไม่คล่องตัวเหมือนภาคเอกชน
การดำเนินธุรกิจขายเป็นความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพของสมาชิก
สหกรณ์ สหกรณ์จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินงานคือ
ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจขาย
1. การส่งเสริมการผลิต
สหกรณ์ควรมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิต เพื่อแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก
เป็นแผนการผลิตที่มุ่งให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปริมาณมาก ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง
คอยช่วยแก้ปัญ หาระหว่างผลผลิต เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตจะสัมผัสกับสมาชิกตลอดเวลา เป็นบุคคล
ตัวแทนสหกรณ์ที่ใกล้ชิดกับสมาชิก ซึ่งนอกเหนือจากมีความรู้ ความชำนาญการผลิตในแต่ละสาขาอาชีพแล้ว
ต้องมีความรู้ในกิจการอื่น ๆ ของสหกรณ์เพื่อตอบข้อซักถามและแนะนำให้สมาชิกรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วมใน
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สหกรณ์ เนื่องจากการส่งเสริมการผลิตมีความเกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ รวมถึงการบริการด้าน
อื่น ๆ จากสหกรณ์
2. สำรวจความต้องการร่วมธุรกิจ
ใช้รูปแบบเดียวกับการสำรวจความต้องการของธุรกิจซื้อแต่ข้อมูลที่สำรวจจะมุ่งที่ประเภท
ผลผลิต ปริมาณ ช่วงเวลา สถานที่ การชำระค่าผลผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้นทุนในการผลิต
3. รวบรวมข้อมูล
เพื่ อ นำแผนการผลิ ต ของสมาชิก มาวางแผนการดำเนิ น ธุรกิ จ วิเคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม
ย่อย สามารถมอบให้ประธานกลุ่มเป็นผู้ รวบรวมข้อมูล สำหรับสหกรณ์อื่นควรนำรูปแบบตัวแทนสาขาของ
ธุรกิจเอกชนมาใช้ในสหกรณ์เพื่อสัมผัสข้อมูลจากสมาชิกโดยตรง
4. ดำเนินการรวบรวมผลผลิต
4.1 ทำข้อตกลงกับสมาชิก
ซึ่งควรเป็นในลักษณะความร่วมมือของกลุ่มที่ตกลงร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ เพื่อลงลึก
ในรายละเอียดว่ามีขั้นตอนใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เท่าใด อย่างไร ราคาเท่าใด การ
ชำระเงินรูปแบบไหน ฯ
4.2 ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ
เมื่ อ มี ก ารส่ งมอบผลผลิ ต ย่อ มมี ค วามแตกต่ างกั น ตามคุณ ภาพถึ งแม้ เป็ น ชนิ ด
เดียวกัน จึงต้องมีผู้ชำนาญตัดสินคุณภาพอย่างเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ทั้งนี้ควรมีเครื่องมือที่เป็นสากลใน
การตรวจสอบและสมาชิกควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
4.3 ตกลงซื้อ - ขาย
เป็ นการกำหนดราคาผลผลิ ตตามคุณ ภาพ ตามปริม าณ โดยสหกรณ์ ยึดราคา
ตลาดเป็นราคาซื้อขาย วิธีการซื้อขายที่ใช้คือ
- สหกรณ์จ่ายเงินสดทันทีเป็นวิธีที่ดึงดูดความต้องการขายจากสมาชิกได้มากเพราะเมื่อขายก็ได้รับ
เงินทันที โดยสหกรณ์สามารถหาแหล่ง เงินทุนได้จากเงินทุนของสหกรณ์เอง ธนาคาร โดยการกู้จาก ธกส.
หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
- จ่ายเงินเพียงบางส่วน (ร้อยละ50 - 70) ส่วนที่เหลือสหกรณ์จ่ายให้สมาชิกเมื่อสหกรณ์จำหน่าย
สินค้าได้ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับระบบงานสหกรณ์เพื่อร่วมกันรับผิด - รับชอบในการดำเนินงาน
- ไม่จ่ายเงินสดเลย โดยจ่ายให้เมื่อสหกรณ์ขายผลผลิตได้จึงให้ สมาชิกมารับเงินสด
- จ่ายให้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสด เช่นขายข้าวเปลือกให้สหกรณ์สมาชิกรับข้าวสาร หรือรับปุ๋ย หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก
5. จำหน่ายหรือแปรรูป
เมื่อรวบรวมผลผลิตแล้ว การจำหน่ายทำได้ 2 วิธีการ คือ
5.1 สหกรณ์ดำเนินการหาตลาดหรือพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์ วิธีการนี้
สหกรณ์ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสมาชิกกับพ่อค้า
48

5.2 สหกรณ์ ด ำเนิ น การแปรรูป ผลผลิ ต ที่ ร วบรวมได้ เช่น สหกรณ์ มี โรงสี ข้ า ว
รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกแล้วผ่านกระบวนการสีข้าวเป็นข้าวสาร ปลายข้าว รำ จำหน่าย ทำให้ผลผลิต
มีราคาสูงขึ้น แต่สหกรณ์ต้องมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต และต้องมีความสามารถในการแปร
รูปความสามารถด้านการตลาด
6. ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก
เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอบถามจากสมาชิกหรือใช้การสังเกตพฤติกรรมเมื่อ
สมาชิกร่วมธุรกิจ หรือให้หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการตลาดเป็นผู้
ประเมิน
แผนภาพที่ 4 ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจขาย
การจัดการเดิม

การจัดการแนวใหม่

- ไม่มีการส่งเสริม

ส่งเสริมการผลิต

- มีการสำรวจน้อย

สำรวจความต้องการ

- ข้อมูลไม่ทันสมัย

- เงินสด

รวบรวมข้อมูล

- ส่งเสริมโดยเอาตลาดเป็น ตัวนำ

- เป็นข้อมูลในการจัดการ

- ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

รวบรวมผลผลิต

- เงินสด
- ปันส่วน
- ชำระเมื่อจำหน่ายผลผลิต
- ชำระในรูปแบบอื่น

- จำกัดเฉพาะคู่ค้า

จำหน่าย / แปรรูป

- ขยายเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยี

- ไม่มีการประเมิน

ประเมินความพึงพอใจ
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- ประเมินเพื่อพัฒนา

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขาย
1. บุคลากรสหกรณ์ต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจขาย โดยการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
ธุรกิจตามบทบาทหน้าที่ ความร่วมมือเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จของสหกรณ์ สหกรณ์ใดได้รับความ
ร่ว มมื อจากบุ คลากรย่อมประสบความสำเร็จ ในทิศ ทางตรงกั น ข้ามสหกรณ์ ที่ไม่ได้รับ ความร่วมมือย่อ ม
ล้มเหลว และฐานความร่วมมือที่สำคัญคือสมาชิกสหกรณ์
2. เชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชนและระหว่างสหกรณ์อื่น ๆ เป็นการแปรเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็น
คู่ค้า จากการแข่งขันเป็นความร่วมมือ จากศัตรูเป็นมิตรภาพ จากภาระเป็นพลัง
3. มีบ ริก ารที่ดี ให้กั บ สมาชิก ปัจ จั ยนี้ มีความสำคัญ ในทุก ธุรกิ จ ที่มีความเกี่ ยวข้องกั บ คน
เนื่องจากคนมีการยึดตัวตน การได้รับบริการที่ดีเป็นการทำให้มีคุณค่า แต่ในกรณีที่ทำให้ตนไม่มีคุณค่าย่อมไม่
ต้องการใช้บริการ
4. ผลผลิตต้องมีคุณภาพ ปัจจัยนี้ควรมีการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลผลิตใด
มาจากแหล่งใดเพื่อการรับประกัน ในกรณีคุณภาพดีสามารถใช้เป็นข้อมู ลในการเพิ่มยอดการร่วมธุรกิจ ใน
กรณีคุณภาพไม่ดีสามารถร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตได้ ระบบนี้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น และในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ
5. สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการยึดตลาดเป็นหลักในการผลิต สถานการณ์
ปัจจุบันต้องการสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมี เป็นสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับธรรมชาติ ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สินค้าบางชนิดเมื่อทำด้วยมือจะมีราคาสูง
6. วิเคราะห์คู่แข่งอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยหลักของการผลิตจะยึด 3 ประการ
คือ เป็นผลิตภัณฑ์แรกย่อมสร้างความสนใจของลูกค้า หากเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันต้องมีความแปลก
แตกต่างจากเดิม หากเหมือนกันต้องดีกว่าหรือดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เดียวกัน
7. มีการส่งเสริมการผลิต อันเป็นกิจการที่เดิมสหกรณ์ไม่มีจึงต้องสร้างขึ้นใหม่
เทคนิคการดำเนินธุรกิจขาย
1. สหกรณ์ต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นตรงกับความต้องการของสมาชิก
1.1 สมาชิกต้องได้รับความสะดวกเมื่อร่วมธุรกิจ เช่น สหกรณ์เข้าไปรับซื้อผลิตผลจาก
สมาชิกถึงบ้าน
1.2 สร้างคุณ ภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น เมื่อขายสินค้าให้กับ สหกรณ์ แล้ วสมาชิก มี
สภาพทางสังคมดี เพราะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ สภาพทางเศรษฐกิจดีเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1.3 บริการให้สมาชิกมีความสุข เช่น ทักทายอย่างเป็นกันเอง หรือช่วงเวลาที่สมาชิกรอ
ขายผลผลิตก็อาจมีกิจกรรมบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น
2. สร้างความภักดีให้เกิดกับสมาชิก
2.1 ต้องใช้หลักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต้องมีความผูกพันกัน ไม่ตัดขาดกันในระหว่างการ
ทิ้งช่วงเวลาของธุรกิจ
2.2 เพิ่มผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น เงินเฉลี่ยคืน การยกย่องทางสังคม
2.3 ตอบแทนพิ เศษให้ส มาชิก เป็ น ครั้ง คราว เช่น สมาชิก นำผลผลิ ต มาขายในช่วง
เทศกาลปีใหม่สหกรณ์มีของขวัญมอบให้
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2.4 มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อเมื่อสมาชิกต้องการ
ขายผลผลิต หรือสหกรณ์ลง Web Site ผลผลิตที่สหกรณ์รวบรวมจากสมาชิกให้ตลาดภายนอกพิจารณา
เป็นต้น
3. การเชื่อมโยงเครือข่าย
จากการเปิดตลาดการค้าเสรี สหกรณ์ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ผู้บริโภค ธุรกิจ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า หรือการรับซื้อผลผลิตจะขยายไปถึงผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ถ้ามีความต้องการขายสหกรณ์ก็สามารถรับซื้อได้ เพราะในปัจจุบันตลาดของสหกรณ์ไม่ปิดกั้นแต่สมาชิก
เพียงอย่างเดียว
4. เชื่อมโยงกับธุรกิจสินเชื่อ
เช่น รับชำระหนี้เป็นผลผลิตจากสมาชิกแทนเงินสด ทำให้สมาชิกอาจเลือกวิธีการนี้ แล้วจะ
ทำให้ประสบผลสำเร็จทั้งสองธุรกิจ
5. รวมรวมผลผลิตโดยมีเงื่อนไขน้อย
จุดอ่อนของสหกรณ์คือระเบียบ กติกา ขั้นตอนในการดำเนินการที่มีมากกว่าเอกชน หาก
สหกรณ์มีเงื่อนไขมากจะทำให้สมาชิกเปลี่ยนความคิดไปทำธุรกิจกับเอกชน
6. มีการประกันราคาให้กับสมาชิก
โดยราคาที่สหกรณ์รับซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าตลาด แต่ไม่ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาในการ
จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก สร้างระบบตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตของ
สหกรณ์
7. ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตในสหกรณ์
ทำให้สหกรณ์มีผลผลิตอย่างแน่นอน ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง เช่นส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดภัย เพราะปัจจุบันคนเริ่มให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น หรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็น
ต้น
8. คณะกรรมการ ผู้นำกลุ่ม หรือแม้แต่ฝ่ายจัดการต้องร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
เพื่อสร้างความเชื่อถือ ความมั่นใจให้กับสมาชิก ตามหลักการบริหารที่ผู้นำเป็นตัวอย่าง

2.3 ธุรกิจสินเชือ่
หมายถึง การให้ทรัพย์สินสิ่งของหรือบริการที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของสมาชิก โดยมี
เงื่อนไขเมื่อถึงกำหนดเวลาก็ต้องนำมาส่งคืนพร้อมผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอื่น ๆ ตาม
ข้อตกลงร่วมกันด้วยความเชื่อถือกัน เป็นธุรกิจดั้งเดิมของสหกรณ์ที่มีพื้นฐานมาจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่
ต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจกัน
วัตถุประสงค์ของธุรกิจสินเชื่อ
1. เพื่อแก้ปัญ หาความเดือดร้อนของสมาชิกในเรื่องการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ ความเป็นอยู่ หรือความเดือดร้อนอื่น ๆ ให้ส มาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทุนหรือสิ่งของต่าง ๆ ทดแทนการขาดแคลน
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2. เพื่อพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ หรือลงทุนด้านอื่น ๆ ของสมาชิก หรือครอบครัว เช่น
ลงทุนซื้อที่ดินประกอบอาชีพ สร้างบ้านอยู่อาศัย โดยใช้ประโยชน์จากเงินทุนหรือสิ่งของต่าง ๆ พัฒนาให้มีขึ้น
3. เพื่อรักษาสภาพความมั่นคงในอาชีพ ในความเป็นอยู่ของสมาชิกและครอบครัว เช่น การ
รับจำนำผลผลิต การศึกษาบุตร หลาน โดยใช้ประโยชน์จากเงินทุนหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดความ
มั่นคงยั่งยืน
สภาพเดิม
ธุรกิจสินเชื่อ เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตรส่วนใหญ่
ดำเนินงาน โดยมีความเป็นมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศไทยที่เป็นสหกรณ์หาทุน นำเงินทุนมาให้
สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 เมื่อการจัดตั้งสหกรณ์ขยายไปทั่วประเทศ มีการ
นำธุรกิ จสินเชื่อไปดำเนินงานในสหกรณ์ ต่าง ๆ ด้วย ธุรกิ จสินเชื่อจึงเป็นเสมือนธุรกิจ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกั บ
สหกรณ์ มีการจูงใจบุคคลที่จะเป็นสมาชิกด้วยจำนวนเงินที่จะให้กู้ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ในอดีตจึงหมายถึง
การต้องการกู้เงินจากสหกรณ์นั่นเอง ต่อมาธุรกิจสินเชื่อมีบทบาทสำคัญในสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ตั้งขึ้นสำหรับ
ผู้มีรายได้ประจำและในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ตั้งขึ้นในชุมชนต่าง ๆ
ธุรกิจสินเชื่อดำเนินงานเชิงเดี่ยวในระยะแรก ๆ กล่าวคือ สหกรณ์ปล่อยให้สมาชิกกู้เงินและ
รอรับชำระคืน ต่อมามีการพัฒ นาไปเชื่อมโยงกั บธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจซื้อ ธุรกิจขาย โดยเชื่อมโยงกัน
เฉพาะต้นทางและปลายทาง คือ เชื่อมโยงเมื่อจ่ายเงินกู้และเมื่อชำระคืน
ธุรกิจสินเชื่อแนวใหม่ถูกพัฒนาโดยสถาบันธุรกิจเอกชนที่ยึดหลักการบริการลูกค้าที่เน้นความ
สะดวก รวดเร็ว เรียบง่าย ไม่รู้สึกด้อยค่า มีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากมีเจ้าของธุรกิจนี้จำนวนมากตั้งแต่ใน
หมู่บ้านที่มีนายทุนประจำ มีกองทุนหมู่บ้าน จนถึงระดับประเทศที่มีธนาคาร สหกรณ์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ
สินเชื่อแนวใหม่เป็น การผูก โยงเข้ากั บหลาย ๆ กิจ การจนแยกกั นไม่ออก เช่นสินเชื่อผ่านมือถือ สิน เชื่อผ่ าน
ห้างสรรพสินค้า สินเชื่อกับระบบสาธารณูปโภค สินเชื่อกับระบบการศึกษา ระบบการเดินทาง ระบบประกันภัย
ฯลฯ
ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจสินเชือ่
1. สมาชิกมีความต้องการ
สามารถแยกความต้องการสินเชื่อของสมาชิกออกได้ 2 ประเภท คือความต้องการแท้กับ
ความต้องการเทียม ความต้องการแท้ถูกแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ต้องการที่สามารถใช้บริการ
สินเชื่อได้โดยตรง หมายถึง มีความต้องการที่ตรงกับข้อกำหนดให้รับสินเชื่อได้ และต้องการที่สามารถใช้
บริก ารได้ ทางอ้อม หมายถึ ง มีความต้องการที่ไม่ ตรงกั บ ข้อกำหนดจึ งต้องปรับ ปรุงความต้องการท าง
เอกสารจึงจะรับสินเชื่อได้ ทั้งนี้ความต้องการแท้นี้เป็นความต้องการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
สินเชื่อ สำหรับความต้องการเทียมเป็นความต้องการอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจสินเชื่อ แต่
พยายามนำความต้องการนั้นมาใช้บริการสินเชื่อ
ตัวอย่าง สมาชิกผู้ชายต้องการแต่งงานเป็นความต้องการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ หากสหกรณ์เปิดโอกาสให้กู้ได้ตามระเบียบตามความต้องการกู้เงินแต่งงานจะเป็นความ
ต้องการแท้โดยตรง แต่หากสหกรณ์ไม่ได้กำหนดการกู้เงินเรื่องนี้ไว้ สมาชิกจะกู้ได้ต้องระบุวัตถุ ประสงค์ว่า
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ลงทุนทำนา ความต้องการนี้เป็นความต้องการแท้โดยอ้อม เนื่องจากได้แรงงานภรรยามาทำนาเพิ่ม แต่หาก
สมาชิกมีความต้องการกู้เงินไปลงทุนเล่นการพนัน อันไม่ใช่แก้ปัญหาความเดือดร้อน ไม่ใช่พัฒนา ไม่ใช่รักษา
อาชีพความเป็นอยู่ ความต้องการนี้เป็นความต้องการเทียม หากใช้วิธีการขอกู้แบบความต้องการแท้โดยอ้อม
โดยสภาพทั่วไปแล้ว ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์จะมีอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติของ
มนุษย์ เพียงแค่ขั้นตอนนี้ต้องเป็นความต้องการที่แก้ปัญ หาความเดือดร้อน ความต้องการเพื่อการพัฒนา
ความต้องการเพื่อปกป้องรักษาอาชีพและความเป็นอยู่ของสมาชิก
การจัดการธุรกิจสินเชื่อแนวใหม่ควรใช้ความต้องการแท้เป็นฐานของการเริ่มต้นธุรกิจ ไม่
ควรยึดความสามารถส่งชำระคืนได้เป็นหลักสำคัญในการพิจารณา แค่ควรยึดหลักส่งเสริมคนดีให้มีโอกาส
พัฒนา แก้ปัญหาการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่
2. ขอใช้บริการสินเชื่อ
จากการดำเนิน ธุรกิ จดั้งเดิม ที่นำเงินกู้ ม าจูงใจให้เข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์ พัฒ นาเป็นความ
เข้มงวดในการให้บริการ โดยต้องมีหลักประกัน ต่อมามีการผ่อนคลายความเข้มงวดเพื่อให้สหกรณ์สามารถ
ทำธุรกิจนี้ได้ในเชิงปริมาณ ซึ่งมีปัญหาเรื่องหนี้สินค้างชำระติดตามมา ในรูปแบบการจัดการแนวใหม่เห็นว่า
อันดับ แรกต้องมีฐานข้อมูล ความต้องการแท้เป็นหลัก หลังจากนั้นจึงพิจารณาแผนการใช้เงินกู้ถึงแนวโน้ม
ความเป็น ไปได้ของการลงทุนและความสามารถชำระคืน ต่อไปจึ งเป็น ขั้นตอนที่จ ะประสานข้อมูลระหว่าง
สมาชิกกับสหกรณ์เข้าหากัน โดยกำหนดลู่ทางการขอใช้บริการธุรกิจอย่างชัดเจน สะดวก เรียบง่าย ด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เมื่อสมาชิกแสดงความต้องการจะสามารถแสดงผลได้ทันทีถึงวงเงินกู้ ระยะเวลา
ชำระคืน อัตราดอกเบี้ย และที่สำคัญในแนวใหม่สำหรับธุรกิจนี้คือ ควรมีแผนการประกอบอาชีพ แผนการ
ลงทุน ที่สามารถชี้ได้ว่าสหกรณ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมแนะนำได้อย่างไร
ด้านเอกสารที่มักเป็นภาระของทั้งสหกรณ์ และสมาชิก ควรจัดการแก้ไขด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สามารถใช้บัตรประจำตัวเพียงฉบับเดียวหรือการแสกนลายมือครั้งเดียว สามารถดำเนินการขอใช้
บริการธุรกิจสินเชื่อได้ทันที
สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีระบบกลุ่มย่อยตามพื้นที่และยังไม่มีระบบเทคโนโลยี ควร
ให้ความรู้ความเข้าใจในการติดต่อธุรกิจด้านเอกสารที่เกี่ยวข้ อง คุณสมบัติผู้กู้ ขั้นตอนการร่วมธุรกิจ โดย
สหกรณ์ ควรสร้างระบบกลุ่ ม ให้เข้ม แข็ง ควบคุม ดูแ ลจั ดการภายในกลุ่ ม เองได้ คล้ ายกั บ ชุม ชนเข้ม แข็งที่
สามารถดูแลคนในชุมชนให้ปลอดยาเสพติดได้ สำหรับกลุ่มสหกรณ์ควรมีบทบาทคัดเลือกสมาชิกเข้ากลุ่ม ให้
ความเห็นชอบสมาชิกขอใช้ บริการธุรกิจสินเชื่อ ควบคุมการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ แนะนำส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ติดตามทวงถามการชำระคืนเงินกู้สมาชิกในกลุ่ม
3. อนุมัติให้บริการสินเชื่อ
สหกรณ์จะยึดหลักความสามารถชำระคืนได้เป็นเกณฑ์สำคัญในการอนุมัติ ซึ่งเห็นได้ชัดจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีเงินได้รายเดือนจะอนุมัติให้โดยไม่สนใจวัตถุประสงค์ในการกู้ ทั้งนี้
เนื่องจากสามารถหักชะรำหนี้คืนได้จากต้นสังกัด เคยมีการกล่าวว่าเหตุผลที่มักใช้ขอกู้กันคือ การต่อเติมที่
อยู่อาศัย ซึ่งหากเป็นจริงนับตั้งแต่ขอกู้มาถึงปัจจุบันแต่ละคนคงมีบ้านยาวเป็นกิโลเมตร
ในแนวทางใหม่ ควรยึดความสามารถสร้างสมาชิกให้พึ่งตนเองได้เป็นหลักสำคัญ ในการ
พิจารณา โดยเมื่อมีแผนการใช้เงิน แผนการลงทุน สหกรณ์เห็นว่าสามารถสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงใน
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ชีวิตให้สมาชิกได้ ประกอบกับวิเคราะห์แล้วมีแนวโน้มก่อให้เกิดรายได้ ที่สามารถนำมาชำระหนี้คืนได้จึงอนุมัติ
สิน เชื่อ แนวทางใหม่ นี้ส อดคล้ องกั บ ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงที่แนะนำแนวทางการดำเนิ น ชีวิตให้มีความ
พอประมาณ มีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองได้ กล่าวคือ เมื่ออนุมัติสินเชื่อที่ขอใช้บริการมาอย่างมีเหตุมี
ผล พอดีกับความสามารถของตนเองแล้ว ทำให้สมาชิกพึ่งตนเองได้มีอาชีพมั่นคง ครอบครัวเป็นสุข เป็น
ภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้
หลักประกันคนดี ดีกว่าหลักประกันอื่น เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอในการจัดการธุรกิจสินเชื่อแนว
ใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งมีความยุ่งยากในการจดทะเบียนจำนองประกัน จด
ทะเบียนถอนจำนองและการฟ้องร้อง ซึ่งถึงแม้จะหาตัวชี้วัดเป็นวิทยาศาสตร์ยากว่าใครเป็นคนดี แต่โดยระบบ
การรวมกลุ่มสามารถชี้ได้ว่าใครเป็นคนดี การส่งเสริมคนดีในการใช้บริการสินเชื่อ จะเป็นประโยชน์ทั้งการใช้
เงินอย่างเป็นประโยชน์ การส่งเสริมคนดีให้เป็นตัวอย่าง และสามารถลดขั้นตอนการทำงานได้มาก โดยลด
เรื่องการหาหลักประกัน ลดเรื่องการตรวจสอบการใช้เงิน ลดเรื่องการเร่งรัดหนี้สิน
โดยทั่วไปหลักเกณฑ์ที่ควรใช้เป็นองค์ประกอบในการอนุมัติสินเชื่อคือ เป็นคนดี การใช้เงินดี
ต่ออาชีพและชีวิต ไม่มีปัญหาเรื่องการชำระคืน อีกประการที่สำคัญคือ ความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติ
เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการทำงาน สหกรณ์จึงนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
4. การใช้ประโยชน์
เมื่อสหกรณ์อนุมัติให้สมาชิกใช้บริการสินเชื่อได้ ระบบการรับสินเชื่อควรสะดวก ปลอดภัย
ทัน ใช้ ทัน ความต้องการ โดยควรเปลี่ ยนจากการรับ เงินสดเป็น วัสดุที่ต้องการ หรือรับ เครดิตที่สมาชิก
สามารถนำไปใช้ในระบบเศรษฐกิจได้
การใช้ประโยชน์จากธุรกิจสินเชื่อของสมาชิก คือ การใช้เงินสดหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ในคำขอกู้ ซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ ซึ่งการจัดการ
แนวใหม่ไม่ควรให้ขั้นตอนนี้สร้างความห่างเหินกับสหกรณ์ โดยควรมีการดูแลหลังการขายบริการ กล่าวคือ
ต้องมีการแนะนำอาชีพในกรณีสมาชิกกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ และแนะนำการดำเนินชีวิตในกรณีสมาชิกกู้
เงินเพื่อความเป็นอยู่
การให้บริการภายหลังจากการรับสินเชื่อไปแล้วอาจทำได้ 2 แนวทางคือ แนวทางแรก
เป็นการให้บริการที่คิดค่าใช้จ่ายอันมีลักษณะเป็นธุรกิจบริการ กับแนวทางที่สองเป็นการให้บริการที่ไม่คิด
ค่าใช้จ่าย มีลักษณะเป็นการบริการชุมชน สหกรณ์จะใช้แนวทางใดขึ้นอยู่กับความพร้อม องค์ประกอบของแต่
ละสหกรณ์ โดยสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง มีฐานะการเงินดีควรเลือกใช้แนวทางที่สอง แต่สหกรณ์ที่
ยังไม่มีความพร้อมด้านกำลังคน ฐานะการเงิน ควรเลือกใช้แนวทางแรก ทั้งนี้สามารถใช้เทคนิคทางการ
บริหารโดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการเป็นผู้ทำหน้าที่บริการหลังขายแทนสหกรณ์ เช่น กรณี
สมาชิกกู้เงินไปลงทุนเลี้ยงปลา สามารถประสานงานให้สำนักงานประมงจังหวัดให้บริการคำแนะนำ กรณีกู้
เงินไปเลี้ยงโคขุน สามารถประสานงานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้บริการคำแนะนำ เป็นต้น หรือกรณีกู้
เงินทุนการศึกษาให้บุตร สามารถประสานงานสำนักงานจัดหางานด้านข้อมูลแหล่งงานให้
การมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันในขั้นตอนนี้มีประโยชน์มาก ยิ่งในกรณีมีสภาพปัญหาทางการ
ผลิต หรือปัญหาในการดำเนินชีวิตสหกรณ์จะได้รับรู้ข้อมูลทันที จะได้พิจารณาทำแนวทางแก้ไขไม่ต้ องรอถึง
สิ้นปีบัญชี ซึ่งเมื่อรับรู้ข้อมูลในขณะนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
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5. การชำระคืน
ขั้น ตอนสุดท้ายของสมาชิกในการร่วมธุรกิจสินเชื่อ เป็นขั้นตอนที่สมาชิกที่ดีจ ะหมดความ
กังวลความเครียดจากการเป็นหนี้ โดยจะรีบชำระคืนทันที แตกต่างจากสมาชิกที่ขาดความรั บผิดชอบที่เป็น
ปัญหาของสหกรณ์ แต่หากดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ขั้นตอนนี้จะไม่มีปัญหาอุปสรรค
แนวทางหนึ่งของการจัดการธุรกิจสินเชื่อที่ตอนหลังนิยมนำมาใช้กันคือ การจัดการเชิงรวม
หมายถึง สร้างความเกี่ ยวเนื่ องผูก พัน กั นกั บ ธุรกิ จ อื่น อัน สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนนี้ได้ดี โดยสมาชิก
สามารถชำระคืนได้ด้วยผลผลิตที่สามารถผลิตได้ ชำระคืนได้ด้วยการโอนเงินฝากที่สะสมเป็นประจำชำระ
หนี้สิน ชำระคืนได้ด้วยแรงงานที่ช่วยงานสหกรณ์ สำหรับวิธีการชำระคืนสหกรณ์ควรอำนวยความสะดวกให้
สมาชิก สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของธุรกิจสินเชื่อคือ สมาชิกนำเงินมาชำระแต่ไม่สามารถชำระได้ ไม่ว่าจะเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม อีกเรื่องที่นำเสนอคือ สมาชิกของสหกรณ์ใดนำเงินมาชำระพร้อมกับการเตรียมดอกเบี้ยอย่าง
พอดีเพราะสามารถคิดดอกเบี้ยเงินกู้ได้ คือ ความยอดเยี่ยมของสหกรณ์นั้น เพราะเป็นการให้ความรู้สมาชิก
ไปด้วยหรือไม่ก็เป็นเพราะสหกรณ์มีสมาชิกที่มีความรู้ การที่สหกรณ์มีสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สหกรณ์ย่อมทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จได้ดีกว่าสหกรณ์มีสมาชิกที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตรงกับคำ
กล่าวว่า สหกรณ์ของคนยากจนแต่มีความรู้ความเข้าใจ ย่อมดีกว่าสหกรณ์ของคนรวยแต่ขาดความรู้ ความ
เข้าใจ จากประสบการณ์ ในขั้นตอนนี้กรณีสหกรณ์ที่หักชำระจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่หน่วยงานต้น
สังกัดสมาชิกมักไม่ค่อยสนใจตรวจสอบจนนำสู่ปัญหาทุจริตในบางสหกรณ์ จึงควรมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เข้มงวด จริงจัง ได้ผล
ปัญหาใหญ่สุดของธุรกิจสินเชื่อคือ การมีหนี้ค้าง ซึ่งข้อเสนอการจัดการแนวใหม่ของธุรกิจนี้
คือ การสร้างระบบ GCP คือ Good Credit Practice หรือระบบการปฏิบัติที่ดีในการให้สินเชื่อ อัน
หมายถึง การปฏิบัติงานในแต่ ละขั้นตอนของให้สินเชื่ออย่างดี ย่อมได้รับผลออกมาดี รายละเอียดตามผัง
ขั้นตอนนี้
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แผนภาพที่ 5 ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อกรณีกรู้ อบเดียว

การจัดการเดิม
- ฝ่ายจัดการเริ่มทำธุรกิจเลย
แล้วหาสมาชิกเข้าร่วม

- ใช้เอกสาร

- ใช้เวลานาน ต้องรอประชุม
- ยึดหลักชำระคืนได้

- รับเป็นเงินสด

- ไม่มีบริการ

- ด้วยเงินสด

การจัดการแนวใหม่
สมาชิกต้องการสินเชื่อ

- ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ดำเนินธุรกิจ

ทำเรื่องขอใช้บริการ

- จัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมเฉพาะที่
สามารถให้สมาชิกได้ทันที

อนุมัติโดยคณะกรรมการ

- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
แล้วตัดสินอย่างรวดเร็ว
- ยึดหลักช่วยคนดี

สมาชิกรับสินเชื่อและใช้ประโยชน์

บริการหลังการขาย

ชำระคืน
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- รับเงินสด, บัตรเครดิต ,
โอนเข้าบัญชี ,รับเป็นวัสดุ
- แบบธนบัติ
- จัดบริการแนะนำทั้งอาชีพ
และความเป็นอยู่

- โอนเงินเข้าบัญชี
- ชำระด้วยผลผลิต
- ชำระด้วยอื่น ๆ

แผนภาพที่ 6 ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจสินเชือ่ กรณีกหู้ ลายรอบ
สมาชิกต้องการสินเชื่อ

ชำระคืน

ทำเรื่องขอใช้บริการ

สมาชิกรับสินเชื่อ

อนุมัติโดยคณะกรรมการ

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจสินเชื่อ
1.
บุคลากรมีส่วนร่วมกั บธุรกิจซึ่งเป็น ปัจจัยสำคัญ ของความสำเร็จในทุกธุรกิจ เป็น
ปัจจัย ความสำเร็จของสหกรณ์ รวมถึงเป็นปัจจัยความสำเร็จของทุกองค์กร
2.
เชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น เชื่อมโยงกับเอกชนในเรื่องเงินทุน เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นของ
สหกรณ์ การจัดการธุรกิจแบบเชื่อมโยงเป็นการสร้างความมั่นคงด้วยการเพิ่มฐานรากของธุรกิจ
3.
บริก ารที่ ดีให้กั บ สมาชิก ตั้ ง แต่ ขั้น ตอนแรกจนถึ งขั้น ตอนสุ ด ท้ายคื อ การบริก าร
หลังจาก ร่วมธุรกิจ อันเป็นความผูกพันที่ไม่ร้างรา
4.
ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เรื่องอัตราดอกเบี้ย ภาวการณ์ลงทุน
ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ ทางการเงิน ในประเทศและต่ า งประเทศเนื่ อ งจากปั จ จุ บั น การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหว
5.
วิเคราะห์คู่แข่ง ปัจจุบันคู่แข่งธุรกิจสินเชื่อมีมาก แข่งขันกันด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ
สหกรณ์ควรมีข้อมูลที่นำมาประกอบการวิเคราะห์ คือ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้
เงื่อนไขการชำระคืน การลด แลก แจก แถมเพื่อประชาสัมพันธ์ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยหลักการว่า เพื่อช่วย
สมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่เพื่อหากำไรเข้าสหกรณ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของสหกรณ์ที่เป็นภูมิคุ้มกันธุรกิจให้
พัฒนาอย่างมั่นคง
เทคนิคการดำเนินธุรกิจสินเชือ่
1. ต้องรับสมาชิกที่ดี
ดีในที่นี้ ต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ฐานะการเงิน ของครอบครัวมีความมั่น คง
หรือไม่ การประกอบอาชีพมีความมั่นคงหรือไม่ มีคุณธรรมในการพึ่งตนเองคือขยัน ประหยัด พัฒนาชีวิต
ไม่เสพติดอบายมุข ซึ่งหากเริ่มต้นที่คนดีย่อมนำสู่การประสบความสำเร็จสูง
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2. ต้องมีการทำความเข้าใจกับสมาชิกก่อนจ่ายเงินกู้
เพื่อชี้แจงการร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ทไี่ ม่ใช่ในฐานะเจ้าหนี้กับลูกหนี้ เหมือนกับการทำธุรกิจทั่วไป
แต่เป็นการช่วยเหลือกันเพือ่ สร้างอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ โดยยืมเงินทุนของเพื่อนสมาชิกในระยะเวลาหนึ่ง และ
ในระหว่างนั้นต้องมีความร่วมมือกันตลอดเวลา รวมถึงการชี้ แจงสัญ ญาและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้มีความ
ชัดเจน สมาชิกก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ถูกต้อง หากสมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ก็สามารถแจ้งยกเลิก
การกู้เงินได้
3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องเป็นนักบริการ
ให้ บ ริก ารทั น กั บ ความต้ อ งการของสมาชิก เพราะสภาพการณ์ ในปั จ จุ บั น เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา สมาชิกมีการดำเนินชีวิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้น สหกรณ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริการให้ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และเป็นนักบริการที่ดี
4. กลุ่มย่อยของสหกรณ์ ต้องมีระบบที่ดี ควบคุ ม ดูแลภายในกลุ่มได้ดี
ผู้นำกลุ่มต้องเป็นหลักคือ สามารถควบคุมสมาชิกได้ ต้องรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างไร
ใช้บริการสินเชื่อตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ต้องการรับความช่วยเหลือด้านใด มีกำลังชำระคืนหรือไม่ เป็นผู้
กระตุ้นสมาชิกเมื่อถึงกำหนดชำระคืน สหกรณ์ใดที่ไม่มีระบบกลุ่มย่อยควรสร้างระบบนี้ขึ้น
5. มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเดิมหรืออาชีพเสริม เมื่อสมาชิกมีรายได้
เพิ่มขึ้น ธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ก็สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง อาชีพ ที่ควรส่งเสริม เช่น ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนที่ปลอดสารเคมี เพื่อตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
6. มีการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจสินเชื่อกับธุรกิจขาย
เช่น สมาชิกกู้เงินไปแต่ไม่มีเงินชำระหนี้ ก็ใช้วิธีการนำผลผลิตมาให้กับ สหกรณ์ เป็นวิธีการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระได้วิธีหนึ่ง หรือเชื่อมโยงกันโดยวิธีอื่นตามแต่สมาชิกต้องการและมีความพร้อม
7. ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้นำกลุ่ม เมื่อร่วมธุรกิจสินเชื่อต้องเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิก
ชำระตรงกำหนดเวลา ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสหกรณ์ สำหรับสังคมไทยที่ยึดถือตัวบุคคลถือว่าเป็นข้อกำหนด
ที่สำคัญที่ผู้นำต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8. เจ้าหน้าที่ต้องทุ่มเทการทำงานด้วยความซื่อสัตย์
หลายสหกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้ธุรกิจสินเชื่อเป็นช่องทางการทุจริต เช่น ปลอมชื่อสมาชิกกู้เงิน
จากสหกรณ์ไป หรือเมื่อสมาชิกมาชำระเงินก็ไม่นำเข้าสหกรณ์ อาจใช้วิธีแก้ไขด้วยการตรวจสอบหนี้คงเหลือ
จากสมาชิกว่าถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมยอดลูกหนี้หรือไม่ สิ่งสำคัญ เมื่อกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์เป็นคนดี
ธุรกิจสินเชื่อจัดบริการสำหรับคนดีเจ้าหน้าที่สหกรณ์จึงต้องเป็นคนดีเท่านั้น ควรกำจัดคนไม่ดีออกจากระบบ
สหกรณ์และควรให้คนดีขึ้นเป็นผู้ปกครองคนในสหกรณ์
9. การจัดชั้นสมาชิก
โดยการพิจารณาจากประวัติการมีส่วนร่วมในสหกรณ์ของสมาชิก เช่นการเข้าร่วมประชุม
การถือหุ้น การฝากเงิน การทำธุรกิจ โดยจัดระดับการมีส่วนร่วมเป็นสามระดับแล้วนำมาจัดชั้นสมาชิกเป็น
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ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง ชั้นสาม หรือชั้นดี ชั้นปานกลาง ชั้นควรปรับปรุง ใครเป็นสมาชิกชั้ นหนึ่ง ชั้นดี ก็ได้วงเงิน
กู้มาก เสียดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาชำระคืนนาน โดยมีการประเมินการจัดชั้นสมาชิกทุกปี เพื่อปรับเปลี่ยนชั้น
10. การตั้งกองทุนชำระหนี้
เป็นการรวมเงินของสมาชิกตั้งเป็นกองทุนไว้ เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระ สมาชิกคนใดมีเงินไม่
พอก็สามารถยืมเงินจากกองทุน นำไปชำระหนี้กับสหกรณ์ เมื่อยื่นกู้ใหม่ได้รับเงินกู้ก็นำมาชำระคืนกองทุน
หมุนเวียนกันไป ดีกว่าการใช้วิธีกู้เงินนอกระบบต้องเสียดอกเบี้ยที่สูง สมาชิกก็ จะเดือดร้อนมากขึ้น การ
จัดตั้งกองทุนชำระหนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในยามจำเป็นเช่นเกิดอุทกภัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียประวัติของคน
ดี
11. การตอบแทนในการทวงหนี้
เพื่อให้โอกาสคนที่มีความสามารถในการทวงหนี้ได้รับค่าตอบแทน เช่น ญาติ ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่ที่ลูกหนี้ให้ความเคารพและเกรงใจ โดยกำหนดเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการว่ าหากใครสามารถทวง
หนี้ที่ค้างชำระ 10 – 20 ปี ตามรายชื่อที่กำหนด จะได้รับค่าตอบแทนร้อยละเท่าไร หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการกำหนด โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ค้างชำระนาน ๆ จนจะกลายเป็นหนี้สูญให้ได้รับ
ชำระคืน นอกจากได้รับชำระคืนแล้วทำให้สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนให้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกด้วย
12. การดำเนินคดีกับคนดัง
เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแล้ว สหกรณ์จำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่มาชำระหนี้ โดยอาจ
เริ่มที่คนมีชื่อเสียงในตำบล อำเภอ เพื่อให้สมาชิกได้เห็นว่าสหกรณ์มีความจริงจัง จะได้ไม่ กล้าค้างชำระนาน
ๆ แต่บางครั้งสหกรณ์ก็ต้องเลือกสมาชิกที่จะฟ้องว่าถ้าฟ้องแล้วต้องได้รับชำระคืนแน่ ๆ เพื่อป้องกันการ
เสียเวลา เสียทั้งเงินค่าธรรมเนียม ค่าทนาย ไม่คุ้มกับที่เสี่ยงฟ้องร้อง และที่สำคัญเมื่อฟ้องร้องแล้วสหกรณ์
ต้องเด็ดขาด ไม่ใจอ่อน ประนีประนอม ไม่เช่นนั้นก็จะส่งผลต่อหนี้ค้างรายอื่นที่อาจดื้อแพ่งตามมา
13. การปล่อยเงินกู้รวดเร็ว
ปัจจุบันคนเริ่มดำเนินชีวิตภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบอาชีพหลายอย่าง สหกรณ์ควร
ใช้เวลาพิจารณาเงินกู้ให้สั้นลง เช่น พิจารณาจากจำนวนหุ้น ประวัติ ฐานะการเงิน ถ้าผ่านก็อนุมัติเลยไม่
ต้องรอประชุมคณะกรรมการทั้งนี้ต้องดำเนินการให้มีระเบียบรองรับ สหกรณ์ ควรปล่อยเงินกู้หลายประเภท
เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน กู้แล้วได้รับเงินทันเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วน แต่ควรมีกำหนดวงเงินและระยะเวลาคืนให้
ชัดเจนรวดเร็วเหมือนตอนที่ขอกู้ เงินกู้ระยะสั้นควรมีการจ่ายทุกสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เงินกู้ระยะ
ปานกลางควรปรับปรุงระบบค้ำประกันให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว เพื่อสามารถจ่ายเงินกู้ได้รวดเร็วขึ้น
หรืออาจมีการเพิ่มหลักประกันอื่น ๆ เช่น ถ้าจ่ายเงินกู้ให้แม่ค้าก็ใช้แผงค้าเป็นหลักประกันคล้ายกับการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน
14. ทยอยรับชำระ
บางครั้งการรับชำระหนี้ทั้งหมดสมาชิกบางคนอาจไม่สามารถรวบรวมมาชำระได้ แต่ถ้าใช้
วิธีการทยอยชำระครั้งละ 100, 200 หรือ 500 บาท ก็จะทำให้สามารถทยอยชำระได้ง่ายขึ้น สหกรณ์
ต้องใช้วิธีการสังเกตว่ารายได้ของสมาชิกมีช่วงไหนจะได้ทยอยเก็บช่วงนั้นได้ หรือให้ความสะดวกกับสมาชิก
โดยการเดิ น เก็ บ ตามบ้ าน จะทำให้สมาชิ ก เต็ม ใจที่จ ะชำระหนี้ สหกรณ์ ก็ ล ดความเสี่ยงหนี้ ค้ างชำระได้
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ยกตัวอย่างเช่นสมาชิกสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีรายได้พิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจาก
บุตรหลานเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยโดยจะนำเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่
15. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง เกิ ด ประโยชน์ กั บ สมาชิ ก มากขึ้ น เช่ น ใช้
คอมพิวเตอร์กรอกรายละเอียดในการขอกู้ของสมาชิก เก็บข้อมูลการกู้ การชำระเงิน ประวัติสมาชิก เป็น
ต้น สหกรณ์สามารถสร้างระบบเว็บไซด์เป็นของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลได้ที่
บ้าน
16. การยกหนี้ให้
สำหรับเทคนิคนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้สร้างวิธีการที่น่าสนใจโดยสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์
เมื่อเสียชีวิตจะได้รับการยกหนี้ให้ โดยบางกรณีสหกรณ์เพิ่มค่าหุ้นคืนให้มากกว่าที่ถืออยู่ สำหรับสหกรณ์อื่น
สามารถสร้างระเบียบขึ้นถือใช้กรณีสมาชิกที่ดี แต่เสียชีวิตขณะมีหนี้กับ สหกรณ์ สหกรณ์ลดหย่อนหรือยกหนี้ให้
ทั้งนี้ต้องศึกษาแนวทางที่เหมาะสม

2.4 ธุรกิจรับฝากเงิน
หมายถึง การที่สมาชิกนำเงินมาฝากกับสหกรณ์ สหกรณ์ทำหน้าที่รับฝากเงินของสมาชิกไว้ เมื่อ
สมาชิก ต้องการใช้เงิน ก็ สามารถถอนเงิน ฝากดังกล่าวได้ ระหว่างที่ฝากไว้สมาชิก ได้รับ ผลตอบแทนจาก
สหกรณ์ในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก ธุรกิจรับฝากเงินนี้บางครั้งก็รวมอยู่กับธุรกิจสินเชื่อ เนื่องจากต้องอาศัยความ
เชื่อใจกันจึงจะนำเงินฝากไว้ แต่ในการนำเสนอครั้งนี้ขอแยกเป็นธุรกิจต่างหากเพื่อลงในรายละเอียดเฉพาะ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจรับฝากเงิน
การจัดให้มีขึ้นของธุรกิจรับฝากเงิน ควรได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกของธุรกิจสหกรณ์
ทั้งนี้เพราะเป็นการสนับสนุนอุดมการณ์สหกรณ์ในการมุ่งให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้ การพึ่งพาตนเองได้จะต้อง
มีเงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ เป็นทุนในการดำเนินชีวิต ธุรกิจรับฝากเงินจึงมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก อันเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ใน
อนาคต
2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน อันเป็นการเอื้ออาทรระหว่างกันในสถานะคนที่มีฐานะดีกว่า
ช่วยเหลือคนที่ฐานะด้อยกว่า คนแข็งแรงช่วยเหลือคนอ่อนแอกว่า
สภาพเดิม
การรับฝากเงินของสหกรณ์สภาพเดิมไม่ค่อยได้รับความนิยมจากสมาชิก สังเกตได้จ าก
เวลาต้องการใช้เงินสมาชิกจะมากู้เงินที่สหกรณ์ แต่เวลามีเงินเหลือจะนำเงินไปฝากธนาคาร ด้วยภาพที่เชื่อ
ว่าธนาคารมีความมั่นคงกว่าสหกรณ์ ประกอบกับสหกรณ์เองยังไม่ส่งเสริมธุรกิจ นี้มากนัก เนื่องจากมีปัญหา
ความกังวลใจเรื่องการหมุนเวียนเงินเพื่อสำรองจ่ายคืน กรณีมีสมาชิกมาถอนเงิน แต่ต่อมามีการรณรงค์
ระดมการออมเงินเพื่อส่งเสริมการประหยัดตามอุดมการณ์สหกรณ์ สหกรณ์ต่าง ๆ จึงสนใจทำธุรกิจรับฝาก
เงินเพิ่มขึ้น บุคลากรฝ่ายจัดการมีความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น มีเทคนิคการบริหารเงินเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์
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กับวงจรหมุนเวียนการเงินของสหกรณ์เพิ่มขึ้น สิ่งต่าง ๆ เป็นเหตุที่ส่งผลต่อการขยายกิจการรับฝากเงินใน
ปัจจุบัน
เหตุการณ์ สำคัญ มากต่อการขยายตัวของธุรกิ จรับ ฝากเงินของสหกรณ์ เกิ ดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2538 – 2540 ที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร กองทุน
การเงิน บรรษัทหลักทรัพย์ ประสบภาวะหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้จนขาดเงินทุนหมุนเวียน ต้ องปิดกิจการ อัน
ส่งผลให้ลูกค้าที่ฝากเงินไม่สามารถถอนเงินฝากได้จนถึงขั้นรัฐบาลต้องเข้ารับประกันเงินฝาก เพื่อยืดเวลาใน
การหาทางแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ครั้งนี้ ทำให้เงินฝากจำนวนมากไหลเข้าสู่ระบบสหกรณ์ เนื่องจากในสภาวะ
นั้นสหกรณ์ยังสามารถดำเนินงานได้ตามปกติไม่ได้ รับผลกระทบจากภาวะวิก ฤติ จากเหตุการณ์ดังกล่าว
สถาบันสหกรณ์ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากประชาชน เกิดการขยายตัวในธุรกิจรับฝากเงินแบบเท่าตัว ซึ่ง
ยังส่งผลทางจิตวิทยาถึงปัจจุบัน
ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน
1. สมาชิกมีรายได้
ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ในการดำเนินชีวิตแล้วยังคงเหลือ ด้วยการปฏิบัติ
ตนตามอุดมการณ์สหกรณ์ที่สมาชิกต้องมีความขยันหารายได้ และประหยัดรายจ่าย
2. สมาชิกต้องการออมเงินไว้กับสหกรณ์
โดยมีความเชื่อมั่นในระบบและจากการส่งเสริมทางธุรกิจของสหกรณ์
3. สหกรณ์เปิดดำเนินธุรกิจรับฝาก
โดยกำหนดระเบี ย บขึ้ น ถื อ ใช้ ที่ มี ก ารกำหนดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ประเภทเงิ น ฝาก
เงื่อนไขการฝาก – ถอน
4. สหกรณ์รับฝากเงิน
ขั้นตอนนี้ควรเปลี่ยนแปลงจากระบบบันทึกด้วยมือเป็นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล
การคำนวณดอกเบี้ย การพิมพ์สมุดเงินฝาก และควรอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากการถือเงินสดมาฝาก
เป็นการรับฝากเงินด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่ม เช่น การโอนเงินค่าขายผลผลิตเป็นเงินฝาก การโอนเงินระหว่างบัญชี
ธนาคารฝากกับบัญชีสหกรณ์
ขั้นตอนนี้หลักการสำคัญ คือ สมาชิกทุกคนควรมีเงินฝากกับสหกรณ์และสมาชิกควรฝาก
อย่างสม่ำเสมอ กล่าวได้ว่าสหกรณ์ทมี่ สี มาชิกจำนวนมากฝากเงินแม้จำนวนเงินน้อย แต่ย่อมดีกว่าสหกรณ์ที่
มีส มาชิก จำนวนน้อ ยมาฝากเงิน มาก ๆ เพราะยังคงยืน ยัน หลั ก การสหกรณ์ ที่ว่าด้วยการมีส่ วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก
5. สมาชิกถอนเงิน
ขั้นตอนการถอนเงินเน้นเรื่องความสะดวก และถอนได้ดังใจ ในสมัยปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้
ฝากเงินมาถอนเงินแล้ วถอนไม่ได้เพราะไม่มีเงิน จ่าย สหกรณ์ จึงต้องมีก ารสำรองเงิน หมุนเวียนเงินอย่าง
คล่องตัว โดยสามารถสร้างเครือข่ายกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ รวมทั้งสหกรณ์ด้วยกัน
ความเห็นที่สำคัญในขั้นตอนการถอนเงินนี้จากผู้จัดการสหกรณ์ท่านหนึ่ง คือ ยิ่งการถอน
เงินสะดวกเท่าใด ยิ่งทำให้มีเงินฝากเพิ่มขึ้น ซึ่งหากฟังอย่างผิวเผินแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ การถอนเงินง่าย
น่าจะทำให้เงินฝากลด แต่เหตุผลที่ผู้พูดอ้างประกอบคือ เมื่อธนาคารใช้การถอนเงินผ่านตู้อัตโนมัติ 24
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ชั่วโมง ทำให้ลู ก ค้ าถอนเงิน ฝากได้ง่ายมาก สะดวกมาก จากการทำเช่นนี้ ข องธนาคารแรก ส่ง ผลให้
ธนาคารนั้นมีเงินฝากไหลเข้ามากมาย จึงสรุปได้ว่าลูกค้าฝากเงินเพราะต้องการถอน เมื่อถอนง่ายก็ยิ่งฝาก
มาก ต่อความเห็นนี้เสนอว่าสหกรณ์ควรนำไปพิจารณาประกอบการจัดการธุรกิจรับฝากเงินแนวใหม่
6. ประเมินความพึงพอใจ
ขั้น ตอนเพื่ อ ชี้ วั ด ความมั่ น คงของธุร กิ จ คื อ ต้ อ งเป็ น กิ จ การที่ ส มาชิ ก มี ค วาม พึ ง พอใจ
สหกรณ์จึงต้องประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ
แผนภาพที่ 7 ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน
การจัดการเดิม
- ไม่มีข้อมูลการมีส่วนร่วม
จากสมาชิก

- ไม่มีข้อมูล
จากสมาชิก

การจัดการแนวใหม่
สมาชิกมีรายได้และ
ต้องการฝากเงิน

สำรวจความต้องการของ
สมาชิก

- ใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจ

- ใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจ

- ข้อมูลำม่ทันสมัย

รวบรวมข้อมูล

- รู้สถานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก
- ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- ใช้ข้อมูลวางแผนธุรกิจ

- ล่าช้า ใช้ระบบมือ

ดำเนินธุรกิจรับฝาก - ถอน

- รวดเร็วด้วยระบบเทคโนโลยี
- สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

- ไม่มีการประเมิน

ประเมินความพึงพอใจ
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- ปรับปรุงและพัฒนา

ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจรับฝากเงิน
1.
บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทุกธุรกิจ
2.
ให้การบริการสมาชิกที่ดี ตั้งแต่สมาชิกเริ่มทำธุรกิจ จนถึงขั้นตอนสุดท้าย
3.
เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์ เช่นจัดสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกที่มีเงิน
ฝาก โอนถอนเงินฝากชำระค่าสินค้า
4.
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วดำเนินการให้สอดคล้อง เช่น อัตราดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงินอื่น ๆ หรือ คนเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง สุขภาพ คุณภาพชีวิต จึงเห็นความสำคัญของการ
ออมมากขึ้น กลุ่มเยาวชนที่มีการส่งเสริมการออม เป็นต้น
5.
มีบริการหลังขาย ธุรกิจรับฝากเงินสามารถจัดบริการหลังขายได้ เช่นเมื่อนำเงินมา
ฝากมีการแนะนำให้บริการจัดการรายได้-รายจ่าย เมื่อถอนเงินมีบริการแนะนำการใช้เงิน เป็นต้น
เทคนิคการดำเนินธุรกิจรับฝากเงิน
1. อัตราดอกเบี้ยต้องดึงดูดสมาชิก หากสหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอหรือหมุนเวียนทำธุรกิจให้มี
รายได้ก็สามารถกำหนดให้สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นได้เล็กน้อย เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น และควร
ขึ้น - ลงตามสถานการณ์
2. ต้องบริการให้เกิดความประทับใจกับสมาชิก เช่น เมื่อสมาชิกเปิดประตูเข้ามาก็ทักทาย
สวัสดี คล้ ายกั บ การบริก ารของเซเว่น อิเลฟเว่น เป็ น ความประทับ ใจครั้ง แรกสมาชิก ก็ เกิ ดความอบอุ่น ใจ
นอกจากนี้ควรบริการด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็วทันใจ เพราะปัจจุบันเวลาของสมาชิกมีจำกัดและ
ประกอบอาชีพหลายอย่าง ถ้าต้องมานั่งรอนาน ๆ อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ ในการบริการเจ้าหน้าที่ควร
คำนึงถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วจะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จไปกว่าครึ่ง
3. สำนักงาน การแต่งกาย ต้องดูดี การที่จะให้คนมีเงินเอาเงินมาให้ ต้องมีความน่าเชื่อถือ
ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกเห็นได้จากสำนักงานที่ดูมั่นคง โอ่โถง เจ้าหน้าที่แต่งกายน่าเชื่อถือ
4. มีเงินรางวัลให้กับสมาชิกที่มีเงินฝากสูงสุด พิจารณา 1 ปี 1 ครั้งและประกาศในวัน
ประชุมใหญ่ โดยสหกรณ์กำหนดรางวัล เช่น ทองคำ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเพิ่มยอดเงินฝากให้กับ
สมาชิกตามความเหมาะสม เป็นวิธีการดึงดูดใจให้สมาชิกต้องการฝากเงินมากขึ้น
5. สหกรณ์กำหนดสิทธิพิเศษ ให้สำหรับสมาชิกที่มีเงินฝากกับสหกรณ์ในการร่วมธุรกิจอื่น ๆ
เช่น ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์เมื่อกู้เงินจะเสียอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสมาชิกรายอื่น หรือเมื่อร่วมธุรกิจ
ซื้อกับสหกรณ์จะได้ส่วนลดพิเศษ เป็นต้น
6. ผู้นำสหกรณ์ต้องเริ่มเป็นตัวอย่างที่ดีกับสมาชิก โดยการเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ทุก
คน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก รวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนต้องฝากเงินกับสหกรณ์ การจ่าย
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการโอนเข้าเป็นเงินฝาก
7. ขยายกรอบการร่ว มธุ รกิจ กับ สหกรณ์ โดยให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก เช่น ลู ก สมาชิก ใช้
วิธีการแจกกระปุกออมสินแล้วนำเงินฝากกับสหกรณ์ เป็นกลุ่มที่สหกรณ์ควรส่งเสริมในยุคสมัยนี้ หน่วยงาน
ภายในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน บุคคลทั่วไป โดยอาจแนะนำให้มาสมัครเป็นสมาชิกสมทบ แต่ทั้งนี้ควรมี
การกำหนดวงเงินตามความเหมาะสม ข้อแนะนำที่หลายสหกรณ์ถือปฏิบัติ คือ การรับฝากเงินจากวัดหรือ
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พระ ซึ่งจะเป็นเงินฝากที่ไม่ค่อยถอน ทำให้วางแผนบริการการเงินได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง
กับระเบียบด้วย
8. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทาง Web Site ซึ่งปัจจุบันเป็นการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว
สหกรณ์ควรลงข้อมูลกิจกรรมธุรกิจใน Web Site เพื่อประชาสัมพันธ์หรือใช้วิธีการใหม่ ๆ เช่น เปิดบัญชี
ผ่านทาง Web Site แล้วโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น
9. เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ เมื่อสมาชิกนำสินค้ามาขายก็ให้สมาชิกฝากเงินเข้าบัญชี โดย
ไม่ต้องรับเงินสด หรือเมื่อสมาชิกซื้อสินค้าสามารถหักเงินฝากชำระค่าสินค้าได้ หรือใช้บัญ ชีเงินฝากเป็น
หลักประกันเงินกู้ได้
10. จัดเทศกาลเงินฝาก โดยเมื่อสมาชิกนำเงินมาฝากในช่วงเทศกาลจะมีของที่ระลึกมอบ
ให้
11. สร้างวัฒ นธรรมการฝากเงินให้เกิดกับ สมาชิก อบรมให้ความรู้ ประโยชน์ ของการ
ฝากเงินอย่างต่อเนื่อง เพราะในยุคปัจจุบันคนเริ่มให้ความสำคัญ เรื่องการออมกันมากขึ้น เป็นผลมาจาก
กระแสของระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ ประกอบกับผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นการดำเนินชีวิต
ในวัยสูงอายุจำเป็นต้องมีเงินออม
12. ต้องรักษาภาพพจน์ ชื่อเสียง ในเรื่องการเงินของสหกรณ์ เพื่อสมาชิกเกิดความเชื่อถือ
ต้องยอมรับว่าหากเกิดความเสียหายด้านการเงินขึ้นในสหกรณ์จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับฝากเงินมาก และ
เมื่อกระทบแล้วกว่าจะกลับคืนใช้เวลานานมาก

2.5 ธุรกิจบริการ
หมายถึง กิจการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นเพื่อบริการ อำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก โดยสหกรณ์คิดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม รูปแบบของกิจการมีความหลากหลาย แตกต่างกัน
ไปตามวิถีชีวิตของสมาชิก ตัวอย่างเช่น สมาชิกต้องทำงานตั้งแต่โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นไม่มีใครเลี้ยงลูกให้
สหกรณ์จึงทำธุรกิจบริการรับเลี้ยงลูก โดยให้สมาชิกมาส่งลูกตอนเช้าและรับกลับตอนเย็น นอกจากนี้อาจ
หมายถึงกิจการจัดงานแต่งงาน งานบวช หรืองานศพ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น
สมาชิกทำนาสหกรณ์จัดบริการรถเกี่ยวข้าว สมาชิกปลูกมะพร้าวสหกรณ์จัดบริการเก็บมะพร้าว หรือสมาชิก
ต้องการบ้านที่อยู่อาศัยสหกรณ์บริการปลูกบ้านให้สมาชิก เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของธุรกิจบริการ
1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของสมาชิก
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของสมาชิก
สภาพเดิม
สหกรณ์จัดบริการธุรกิจนี้น้อยมากจนมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทบริการดำเนินกิจการ
เฉพาะด้าน เช่น สหกรณ์บริการไฟฟ้า สหกรณ์มีดอรัญญิก สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์
บริการน้ำประปา เป็นต้น สหกรณ์บริการเหล่านี้จะเป็นลักษณะเอกประสงค์ ทำงานด้านเดียว ต่อมาพัฒนา
มีกิจการอื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันเพิ่มขึ้น เช่น สหกรณ์เคหสถานนอกจากร่วมทุนกันจัดซื้อบ้านแล้ว ต่อมา
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ดำเนินกิจการด้านรักษาความปลอดภัย ซ่อมแซมบ้าน สหกรณ์แท็กซี่นอกจากร่วมทุนกันซื้อรถแท็กซี่ ต่อมา
ดำเนินกิจการด้านน้ำมัน ด้านวิทยุสื่อสาร บริการเรียกรถรับ – ส่ง
รูปแบบของการจัดการธุรกิจบริการแนวใหม่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการของธุรกิจเดิมที่มีอยู่
เนื่องจากแต่ละธุรกิจจะดำเนินการเฉพาะเรื่องไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน ส่งผลให้สมาชิกต้องพึ่งพาธุรกิจจาก
บุคคลอื่น เมื่อข้อมูลเหล่านี้รู้ถึงสหกรณ์ก็มีการสร้างเป็นกิจการบริการขึ้นมา ตามตัวอย่างที่ยกในช่วงแรก
สหกรณ์ ใดมีการพัฒ นาตามลั ก ษณะนี้ นับ ได้ว่าเป็นการจั ดการที่ยึดสมาชิก เป็นสำคัญ ให้ความสำคัญ กั บ
สมาชิก โดยเคยมีคำพูดของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่สหกรณ์หนึ่งบอกว่า ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่
ทุกวันนี้ ล้วนมาจากสมาชิกมาบอกทั้งสิ้น ไม่ได้คิดธุรกิจขึ้นเอง แม้แต่กิจการตลาดกลางพืชผักผลไม้ขนาด
ใหญ่ ก็ เกิ ดขึ้นจากสมาชิก มาแนะนำว่าควรทำ ซึ่งเมื่อดำเนิน การแล้ วก็ ได้รับ ความร่วมมือจากสม าชิก จน
ประสบผลสำเร็จ สิ่งเหล่านี้คือแนวทางการจัดการธุรกิจบริการแนวใหม่ของสหกรณ์
อีกประการหนึ่งที่คิดว่าสำคัญมากก็คือ เคยมีการจัดแบ่งการพัฒนาสังคมของโลกว่า จะ
เริ่มจากสังคมเกษตรกรรมที่มีประชากรประกอบอาชีพทำการเกษตร ต่อมาจะพัฒนาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่
มีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาทำการผลิต และจากนั้นจะพัฒนาเป็นสังคมบริการที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
โดยผู้คนให้ความสำคัญ กับ การได้รับ บริการที่ดี ซึ่งแนวคิดนี้พิสูจน์ได้ว่ามีความเป็นจริง โดยสังเกตจาก
เมืองไทยได้ว่าจากที่ประชาชนใช้ที่ดินและแรงงานเพื่อการประกอบอาชี พการเกษตรในอดีต ปัจจุบันประชาชน
จำนวนมากปฏิบัติงานอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ดินจำนวนมากถูกใช้เพื่อการปลูกสร้างอาคารทางการ
อุตสาหกรรมที่น าถูก ปล่ อยรกร้าง และทิศ ทางภายหน้ าจะเห็น ว่าประเทศไทยมีรายได้หลั ก จากธุรกิ จ การ
ท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย ธุรกิจที่พัก ธุรกิ จอาหาร ธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการเสริมสวย
กิจการเพื่อสุขภาพ อันหมายถึงแนวโน้มการพัฒนาเข้าสู่สังคมบริการ ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว
ทันสมัย ยิ่งส่งให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมบริการเร็วขึ้น เมื่อเป็นดังนี้สหกรณ์ควรให้ความสำคัญในการ
จั ด ให้ มี ธุรกิ จ บริ ก ารในสหกรณ์ อ ย่า งครอบคลุ ม เพื่ อ ให้ ทัน ยุ ค ทั น สมั ย และที่ส ำคั ญ เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ อ ยู่ ได้
เนื่องจากหากสหกรณ์ไม่ปรับตัวตามสังคม สหกรณ์จะเป็นองค์กรโบราณล้าสมัย ไม่มีใครคบค้าด้วยและ
จะต้องตกยุคไปในที่สุด สหกรณ์ ใดต้อ งการเป็น สหกรณ์ ที่ทัน สมัย เป็น สหกรณ์ สมัย ใหม่ก็ต้อ งหัน มาให้
ความสำคัญดำเนินกิจการธุรกิจบริการ
ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจบริการ
1. สมาชิกดำเนินชีวิตตามปกติ ประกอบอาชีพปกติ เป็นอยู่ตามปกติ แต่มีบางเรื่องที่ต้อง
จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้รับจ้างทั่วไปซึ่งสหกรณ์ไม่มีการบริการเช่นนั้น
2. สมาชิก ร้องขอให้สหกรณ์ จัดบริก าร หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สังเกตเห็นเองว่ามีความ
จำเป็นของสมาชิกในการต้องใช้บริการ การช่างสังเกตเป็นเรื่องที่การจัดการแนวใหม่ต้องให้ความสำคัญ
3. สหกรณ์สำรวจข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาทำแผนธุรกิจ การประกอบกิจการใด
ของสหกรณ์ ต่อ ไปนี้ต้องมีแ ผนธุรกิจ ไม่เพียงแต่คิดแต่นึก แต่เห็นก็ ลงมือทำเลยเพราะมีโอกาสผิดพลาดใน
รายละเอียด
4. เสนอแผนธุรกิจให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการอนุมัติแผน ให้
นำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อขออนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปี ในขั้นตอนนี้อาจจะดูว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้
เวลา ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะทำให้ไม่ทันการกับคู่แข่ง แต่ในข้อเสนอตามแนวคิดเห็นว่าเป็นการสร้าง
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ธุรกิจใหม่ ควรประชาสัมพันธ์และร่วมกันพิจารณาจากเจ้าของสหกรณ์ และหากได้รับความเห็นชอบผู้อนุมัติ
จะเป็นลูกค้าได้ทันที
5. ให้บริการตามแผนธุรกิจ ขั้นตอนนี้หากเป็นธุรกิจใหม่ควรเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ ไม่ควร
ทำแบบใหญ่โตโดยไม่มีประสบการณ์เพราะอาจจะพบกับสภาพปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ จนทำให้ต้องล้มเลิกกิจการ
ไป การเริ่มจากเล็กเป็นการทำกิจการไปเรียนรู้ไปมีประสบการณ์ไปทำให้มีรากฐานที่มั่นคง การเริ่มจาก
ใหญ่เป็นเหมือนคนตัวโตที่อุ้ยอ้าย เคลื่อนย้ายตัดสินใจอะไรยาก และคนตัวใหญ่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
6. สมาชิกร่วมธุรกิจ ธุรกิจบริการมีขั้นตอนเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นคือ จัดให้มีขึ้นเพื่อบริการ
สมาชิก ลูกค้าของธุรกิจสหกรณ์คือสมาชิก ทุกธุรกิจดำเนินการอยู่ได้เพราะลูกค้า เมื่อมีสมาชิกเป็นลูกค้า
ธุรกิจของสหกรณ์จึงอยู่ได้เพราะสมาชิก
7. ประเมินความพึงพอใจ เป็นขั้นตอนที่การจัดการสหกรณ์ทุกธุรกิจควรนำมาใช้ให้มีเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 17 ขัน้ ตอนการดำเนินธุรกิจบริการ
การจัดการเดิม
- สมาชิกไม่ต้องการมีส่วนร่วม
- จัดบริการไม่ตรงความต้องการ

- สอดคล้องกับวิถีชีวิต
- มีการสำรวจน้อยหรือบาง
สหกรณ์ไม่มีเลย
- ข้อมูลไม่ทันสมัย
- ไม่มกี ารวางแผน
- ไม่ตรงกับความต้องการ
- ล้าช้า
- มุ่งกำไร
- เงินสดทันที

- ไม่มีการประเมิน
- ยึดตามความพอใจของคน
ทำงาน

การจัดการแนวใหม่
สมาชิกแจ้งความต้องการ

สหกรณ์สำรวจ

รวบรวมข้อมูล

บริการ

รับค่าตอบแทน

ประเมินความพึงพอใจ
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- จัดบริการตรงกับความต้อง
การของสมาชิก
- สมาชิกเต็มใจให้ส่วนร่วม
- เป็นข้อมูลในการจัดการ
- บริหารอย่างมีข้อมูล
- ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- มีการวางแผนตามข้อมูลสนับสนุน
- รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ

- ผ่อนชำระ
- ผลผลิต
- แลกเปลี่ยน
- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
- ยึดความพอใจของสมาชิก

ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจบริการ
1. บุคลากรสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. การให้บริการที่ดีกับสมาชิกตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างความ
ภักดีต่อองค์กร
3. สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกตามสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เป็นธุรกิจที่แปรเปลี่ยนได้เมื่ออาชีพเปลี่ยนเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยน
4. สิ่งที่บริการสมาชิก ต้องมีคุณ ภาพ ยิ่งบริก ารเพื่อชีวิตความเป็น อยู่ต้องปลอดภัย ได้
ประโยชน์
5. เชื่อมโยงธุรกิจอื่น ๆ เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กิจการดูแลผู้สูงอายุโดยร่วมกับ
พระภิกษุสงฆ์
6. วิเคราะห์คู่แ ข่ง ขัน โดยข้อมูล ที่ควรวิเคราะห์ คือ ขั้น ตอนการดำเนิ น งาน กิ จ การ
บริการ ความพร้อมทางด้านบุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการส่งเสริมธุรกิจ
ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินธุรกิจบริการของสหกรณ์ดังกล่าวแยกได้เป็น 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ
คือ ความสำเร็จที่เกิดจากสหกรณ์เอง กับความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ซึ่งอธิบายได้
ว่า ตัวสหกรณ์ ต้องมีความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจ และต้องแสวงหาส่วนร่วมในกิจการ ยกตัวอย่าง
สหกรณ์จัดบริการสอนภาษาอังกฤษให้สมาชิกที่มีที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว โดยสมาชิกได้ทำโครงการนำเที่ยว
สหกรณ์สามารถร่วมมือกับสถานศึกษากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนิน
กิจการดังกล่าว
เทคนิคการดำเนินธุรกิจบริการ
1. บริการเกีย่ วกับสุขภาพ ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ สหกรณ์ควรบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น จัดบริการแอโรบิคตอนเย็น จัดบริการตรวจสุขภาพ
2. บริการรองรับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางประชากรทำให้มีข้อมูล
ประชากรวั ย โสดจะเพิ่ ม มากขึ้น สหกรณ์ ก็ ค วรจั ด บริก ารสำหรั บ คนโสด เช่น จั ด บริก ารอุ ป กรณ์ กี ฬ า
บริการเสริมสวย นอกจากนี้ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนใกล้เคียงกับวัยสูงอายุ สหกรณ์จัดบริการรับเลี้ยงคนชรา
หรือบริการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจที่หลายประเทศดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก
ส่วนวัยเด็กก็ควรจัดบริการรับเลี้ยงเด็ก จัดบริการสวนสนุก สถานที่ตั้งอาจจะเป็นใจกลาง
ชุมชนที่สมาชิกอยู่ หรือที่ทำการสหกรณ์เวลาสมาชิกมาติดต่องานลูกสมาชิกสามารถใช้บริการได้
3. บริการอินเตอร์เน็ต จัดบริการอินเตอร์เน็ตที่สหกรณ์เพราะปัจจุบันการสื่อสารสามารถ
ติดต่อกันได้รวดเร็ว และสื่อสารกันได้ทั่วโลก ลูกสมาชิกที่อยู่ในวัยเยาวชนก็จะใช้บริการได้สะดวกขึ้น หรือ
บริการเช่าโทรศัพท์มือถือสำหรับสมาชิกบางรายที่ต้องการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์
4. ผู้น ำต้องเป็น ตัว อย่าง คณะกรรมการ ผู้น ำกลุ่ม ควรใช้บริก ารของสหกรณ์ เพื่ อเป็น
ตัวอย่างให้กับสมาชิกและต้องร่วมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5. ค่าตอบแทนเหมาะสม คิดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินกำลังของสมาชิก
6. บริการรวดเร็ว บริการรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้บริการของสมาชิก เพราะปัจจุบัน
ต้องดำเนินการชีวิตแข่งกับเวลาสมาชิกอาจจะเปลี่ยนไม่ร่วมธุรกิจกับสหกรณ์
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7. การประชาสัม พัน ธ์ ควรมีก ารประชาสั ม พัน ธ์ให้สมาชิก ทราบว่ามีธุรกิ จ บริก ารด้ าน
ใดบ้างเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำกลุ่ม ที่ประชุมใหญ่ ปากต่ อปาก
หรือลง Web Site ของสหกรณ์
8. กิจการรองอาจหล่อเลี้ยงธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจตลาดกลางของสหกรณ์มีรายได้หลัก
จากการคิดค่าบริการใช้ห้องสุขา หรือค่าเช่าที่พักผู้ซื้อสินค้าที่ต้องเดินทางไกล บริการรถเกี่ยวข้าวทำให้การ
ชำระหนี้ดีขึ้น
9. ธุรกิจบริการจะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินชีวิต จึงย่อมเสริมให้สมาชิกร่วมมือกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์
10. คนให้บริการต้องมีจติ วิญญาณบริการ ตรวจสอบง่าย ๆ ได้จาก รับฟังคนอื่นได้ทุกเรื่อง
หรือไม่ ยิ้มกับคนไม่รู้จักได้หรือไม่ ขอโทษคนอื่นได้ทุกกรณีหรือไม่ ขอบคุณคนอื่นได้ทุกกรณีไหม ต้องการให้
ผู้อื่นมีความสุขใช่หรือไม่ เห็นความไม่ถูกใจเป็นเรื่องปกติใช่หรือไม่
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
1. เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
พฤติกรรมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
1. ต้องพูดเก่ง พูดดี พูดเป็น สามารถอธิบายเรื่องราคา เรื่องคุณภาพสินค้าให้สมาชิกรู้และ
เข้าใจเป็นรายคนที่มาซื้อสินค้าที่สหกรณ์ รวมเลยไปถึงสมาชิกที่ไม่ได้มาซื้อสินค้าที่สหกรณ์
และสุดท้ายคือประชาชนที่พบที่เจอที่ไหนต้องอธิบายเรื่องสินค้าของสหกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง
2. มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าอย่างละเอียด ลึกซึ้งก่อนพูด เจ้าหน้าที่ต้องทำความรู้จัก ทำ
ความคุ้นเคยกับสินค้าทุกชนิดที่มีจำหน่ายเพื่อสามารถตอบคำถามทุกคำถามให้สมาชิกได้
รวมเลยไปถึ ง สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี จ ำหน่ า ยที่ ส หกรณ์ แ ต่ ส มาชิ ก ต้ อ งใช้ ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งเจ้ า หน้ า ที่
การตลาดก็ต้องรู้ด้วย
3. ทำที ม วิท ยากรให้ค วามรู้ส มาชิก โดยทั้งทีม สหกรณ์ พูดเป็น เรื่องเดียวกั น สอดคล้ องกั น
ส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ขัดแย้งกัน โดยนำทีมเข้าถึงแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน
4. อบรมกลุ่ม สมาชิก เพื่อหาวิธีก ารลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเมื่อรายจ่ายลดลงสมาชิกย่อมมี
โอกาสซื้อสินค้าที่สหกรณ์ หรือการซื้อด้ วยความเข้าใจว่าสินค้าสหกรณ์ทำให้เขาประหยัดขึ้น
เหลือเงินมากขึ้น โดยเปรียบเทียบเป็นตัวเลขให้เห็นได้จริง
5. กำหนดกติกามัดจำค่าสินค้า เมื่อสมาชิกสั่งซื้อสินค้าต้องวางมัดจำสินค้าเพราะเคยพบว่าสั่ง
แล้วไม่มารับสินค้า แต่กรณีสำคัญคือความสามารถมัดใจต้องทำให้ได้
สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตลาดสหกรณ์

พูดเก่งให้คนเข้าใจ
เสนอสินค้าเข้าไปจีบ
รู้ซึ้งถึงสินค้าทุกตำรา

เหมือนนักขายมืออาชีพ
ให้คนอยากรีบซื้อหา
มีกติกามัดใจและมัดจำ

2. เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่
พฤติกรรมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
1. รับทำคำขอกู้แล้วตรวจสอบให้ละเอียดในทุกเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญต้องมีกระบวนการ
ผ่านการพิจารณาของผู้นำกลุ่มมาก่อนแล้ว
2. เก็บข้อมูลสำหรับสอบประวัติ(ทั้งที่มีในสหกรณ์และนอกสหกรณ์)และวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้
ของสมาชิก
3. ให้ความสำคัญกับพิจารณาหลักประกันซึ่งสัมพันธ์มากกับประวัติ มีการสำรวจหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันด้วยห้ามนั่งนึกเอาเอง ห้ามอ้างว่าเคยเห็นแล้ว
4. กำหนดวงเงินให้กู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้ไสยศาสตร์
5. ก่อนจ่ายเงินกู้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องทุกเรื่องจนมองตารู้ใจ
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6.
7.
8.
9.

ติดตามและตามติดการใช้เงินกู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
แสดงความรัก ความปรารถนาดีเมื่อใกล้ถึงเวลาชำระหนี้
รับชำระหนี้อย่างมิตรไมตรี
จัดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระจากมิตรสู่ศัตรู จากคู่รักเป็นคู่พิพาท (หาอ่านได้จาก
เทคนิคการทวงหนี้ในเว็บนี้)
10. จัดเก็บหลักฐานสัญญาเงินกู้และหลักทรัพย์ค้ำประกันให้เป็นระบบที่ปลอดภัย หาง่าย
11. มีสัมผัสพิเศษในเรื่องต่อไปนี้
− ภัยธรรมชาติ
− เศรษฐกิจตกต่ำ
− สมาชิกใช้เงินผิดวัตถุประสงค์
− สมาชิกไม่ซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์
− สมาชิกปกปิดข้อมูลเมื่อมีการติดตามหนี้
− สมาชิกขาดความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ
− สมาชิกมีรายจ่ายมากกว่ารายได้
− สมาชิกมีปัญหาหนี้ซ้ำซ้อน
− สมาชิกหลงเชื่อกองทุนฟื้นฟู
− สมาชิกเสพติดอบายมุข
สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ขยันและซื่อสัตย์
การเจรจาพาที
บริการรวดเร็ว
สามารถจำชื่อ
การตามหนี้
กล้าเอ่ยปาก
สัมผัสที่หก

เป็นคุณสมบัติที่ต้องมี
ดูดีน่าเชื่อถือ
จนเลื่องลือ
สมาชิกได้ทุกคน
เป็นเรื่องที่ชอบมาก
แม้คนดังคับตำบล
รู้ล่วงหน้าก่อนปิดบัญชี

3. เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
พฤติกรรมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
1. ตั้งหน้าตั้งตารับ- ส่งหนังสือด้วยรอยยิ้มทั้งวัน ทุกวัน
2. ลงเลขที่รับ - ส่งทุกฉบับ ทุกเรื่องที่เป็นเอกสาร
3. สรุปเรื่องรายงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว พร้อมเอกสารประกอบ
4. ดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะจบ
5. คัดแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามระเบียบสารบรรณ
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6. นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจนกับผู้ที่มาติดต่อและมีการจดบันทึกทุกครั้ง ทั้ง
บันทึกของตัวเองและบันทึกประกาศของหน่วยงาน
7. นำเอกสารที่เข้า - ออกอย่างเป็นระบบ ระเบียบ จนหาง่ายหายรู้
8. มีที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยรวมถึงข้อมูลเฉพาะที่
เป็นประโยชน์ด้วย
9. จั ดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้ส มาชิก ทราบ เช่น จั ดรายการวิทยุชุม ชน ประกาศต่ าง ๆ
หนังสือเชิญประชุม ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
10. ทำเอกสารประกอบรายงานการประชุ ม พร้อมทั้งจดบันทึกรายงานการประชุมได้ดี โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย น่าสนใจ
สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

เป็นคุณละเอียด
ยิ้มแย้มหน้าบาน
ไม่พอกหางหมูด้วยอื่น
สติดี ศิลป์ตั้ง

ชอบรับมอบงาน
งานเอกสารชัดเจน
ต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง
ชอบฟังชอบพูด

4. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
พฤติกรรมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
1. แยกเงินตัวเอง กับเงินสหกรณ์
2. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อมีรายการรับ– จ่าย เงินสดตามจริง
3. บันทึกรายการรับ – จ่าย ในสมุดเงินสดให้เป็นปัจจุบัน
4. รวบรวมเงินสดประจำวันให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ
5. การถอนเงินจากธนาคาร ต้องมีสำเนาหลักฐานแนบใบสำคัญรับทุกครั้ง
6. รับเอกสารการเงินเช่น เช็ค ดร๊าฟ ควรนำฝากธนาคารภายในวันที่ได้รับ
7. การจ่ายมีบิ ลแนบใบสำคัญ ทุก ครั้ง กรณีไม่มีบิล ให้ลงรายการในใบเบิกเงินของสหกรณ์
โดยมีลายเซ็นผู้รับเงินและผู้อนุมัติ
8. การรับเงินแทนมีใบรับมอบฉันทะ และแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง
9. ต้องมีการประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ว ” ทุกครั้งหลังจากมีการจ่ายเงิน
10. กรณีเงินสดเกินบัญชี ให้รับนำฝากธนาคารภายในวันนั้น หากไม่ทันให้ระบุสาเหตุของเงินเกิน
บัญชี และแจ้งผู้มีอำนาจให้รับทราบ
11. ปิดรายการรับ – จ่ายให้เป็นปัจจุบัน
12. ตรวจรับเงินสดคงเหลือด้วยตนเองทุกวัน และส่งผู้จัดการเซ็นรับทราบ
13. การถอนเงินจำนวนมาก ให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
14. การรับ – จ่ายเงินต้องนับอย่างน้อย 2 ครั้ง
15. ตรวจสอบเอกสารและเงินให้ตรงกัน
16. ก่อนบันทึกรายการในเอกสารควรมีการตรวจสอบยอดเงินก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาด
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สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่การเงิน

ซื่อสัตย์ซื่อตรง
งานประจำเป็นปัจจุบัน
ภาพพจน์ต้องล่ำลือ

มั่นคงในศีลธรรม
บุคลิกมั่นน่าเชื่อถือ
ว่าคุณคือเปาปุ้นจิ้น

5. เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
พฤติกรรมการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
1. รวบรวมเอกสารรับ – จ่ายจากการเงินแล้วนำมาบันทึกบัญชีประจำวัน
2. ปิดบัญชีประจำวันทุกวันภายในเวลา 15.30 น.
3. บันทึกสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป
4. แยกประเภทบัญชีแต่ละประเภท
5. จัดทำงบทดลองประเดือน จัดทำงบทดลอง ณ วันสิ้นปี
6. ตรวจสอบเงินสดคงเหลือกับเจ้าหน้าที่การเงิน ภายใน เวลา 14.30 น.
7. ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์
8. เป็นอิสระในการทำงานตามความถูกต้องทางบัญชี
สรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่บัญชี

มีความแม่นยำเรื่องตัวเลข ทำงานเป็นปัจจุบัน
มีไหวพริบ ช่างสังเกตเท่าทัน ใช้ข้อมูลบริหารสหกรณ์
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การบริการทีด่ ี (Service Mind)
Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อลูกค้าให้
สมกับที่ เป็นพนักงานบริการลูกค้า โดยคำว่า Service Mind สามารถแยกออกเป็น 11 คำ ตามตัวอักษร
ได้ดังนี้
เซอร์ วิซ (Service) หรื อบริการ:
S (smile) ยิ้มแย้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี ๆ เวลาเข้ามารับบริการจากเรา ฝึกยิ้มบ่อย ๆ
โดยฝึกยิ้มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพื่อให้เกิดรอยยิ้มในน้ำเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากันก็
สามารถรับรู้ได้ว่าคนพูดกำลังยิ้มอยู่
R (rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ ยุคนี้ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ใครให้บริการได้รวดเร็ว
ทันใจกว่าย่อมได้เปรียบ
V (value) ไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงมูลค่าเพิ่มด้วย ทำอย่างไรให้บริการของเราเกิดคุณค่าสูงสุด
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และปรารถนาจะกลับมาใช้บริการอีก และจะทำอย่างไรจึงจะปรับเปลี่ยนให้งาน
ในส่วนของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
I (impression) ทำช่วงเวลาแรกพบให้น่ าประทับ ใจมากที่สุด ดูแลในเรื่องบุ คลิก การแต่งกายให้
สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ ดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ
C (courtesy) ความสุภาพอ่อนโยนทำให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย รู้สึกประทับใจในความอ่อน
น้อมถ่อมตน สำหรับคนไทยการยกมือไหว้ เป็นมารยาทอันงดงามที่จะทำให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู
E (endurance) ความอดทน จำเป็นมากสำหรับงานบริการ เพราะลูกค้ามีหลากหลายรูปแบบ บาง
คนมาแบบอารมณ์ร้อน เราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ เอาน้ำเย็นเข้าลูบ จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
คาว่า “มายด์ (Mind)” หรื อจิตใจ:
M (make believe) การมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ทำให้คนเรามีความสุข เชื่อในงานที่ทำ มี
ความสุขและรักในงานบริการ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา
I (insist) ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาสักกี่ครั้ง ก็ไม่ท้อถอย แม้เจอลูกค้าตำหนิ ต่อ
ว่า หรือลูกค้าเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และจะประสบความสำเร็จในที่สุด
N (necessitate) เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ และต้องการได้รับการดูแลจากเราเป็นอย่างดี เราต้อง
ทำให้ลูกค้าทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
D (devote) อุทิศตนให้กับงานที่ทำ ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่ สั กวันก็จะมีความเห็น
ความตั้งใจจริงของเรา ลูกค้ารัก เพื่อนร่วมงานชื่นชอบ เจ้านาย ชื่นชม
ทั้ง 11 คุณสมบัติของ Service Mind ที่กล่าวมานี้ คือ หัวใจของงานบริการที่คนทำงานบริการพึงมี
เพื่อการเป็นพนักงานบริการลูกค้าที่ดี สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเมื่อเข้ามารั บบริการจากคุณ และเมื่อ
คุณสามารถมัดใจลูกค้าไว้ได้ คุณก็จะได้ลูกค้าที่ภักดี และไม่เปลี่ยนใจไปไหน
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การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ เป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการทุกแห่ง ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจ บริการต้องมีจิตใจรัก ในงานด้านบริก าร (Service Mind) ผู้ให้บ ริก ารต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้ง
แรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีใจรักและชอบในงานบริการ
สรุป Service Mind มีความหมายดังนี้
S= Smile ต้องมีรอยยิ้ม
E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลูกค้า
R= Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อลูกค้า
V= Value ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า
I = Impression ให้บริการอย่างประทับใจ
C= Courtesy บริการลูกค้าอย่างสุภาพอ่อนโยน
E= Endurance ความดทนการเก็บอารมณ์
M= Make Believe มีความเชื่อ
I = Insist การยอมรับ
N = Necessitate การให้ความสำคัญ
D = Devote การอุทิศตน
•

•

•
•
•

•

การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านควรคำนึงถึงข้ออื่น ๆ อีก ดังนี้
ต้องมี ความรู้ในงานที่ ให้บ ริก าร (Knowledge) ผู้ให้บ ริก ารต้ องมี ความรู้ในงานที่ต นรับ ผิดชอบที่
สามารถตอบข้อซัก ถามจากผู้รับ บริก ารได้อย่างถูก ต้องและแม่น ยำ ในเรื่องของสินค้าที่นำเสนอ
ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย
และ ต้องขวนขวายหาความรู้จาก เทคโนโยลีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
มีความช่างสังเกตุ (Observe) ผู้ทำงานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต
เพราะหากมี ก ารรั บ รู้ ว่ า บริก ารอย่ า งไรจึ ง จะเป็ น ที่ พ อใจของผู้ รั บ บริ ก ารก็ จ ะพยายามนำมาคิ ด
สร้างสรรค์ ให้เกิ ดบริการ ที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าหรือ
ผู้รับบริการได้ มากยิ่งขึ้น
ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจใน
การต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ
ต้องมีกิ ริยาวาจาสุภ าพ (Manner) กิ ริยาวาจาเป็นสิ่งที่แ สดงออกจากความคิด ความรู้สึก และ
ส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ
ต้องมีค วามคิ ดริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative) ผู้ให้บ ริก ารควรมี ค วามคิด ใหม่ ๆ ไม่ ควรยึด ติ ดกั บ
ประสบการณ์ หรือบริการที่ทำอยู่ เคยปฏิบั ติมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นไม่มีการปรับ เปลี่ยนวิธีก าร
ให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี
ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะ
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แตกต่างกัน เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกตำหนิ พูดจาก้ าวร้าว กิริยามารยาทไม่ดี ซึ่งผู้
ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
• ต้องมีสติในการแก้ ปัญ หาที่เกิ ดขึ้น (Calmness) ผู้รับ บริก ารส่วนใหญ่ จะติดต่อขอความช่วยเหลื อ
ตามปกติ แต่บางกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิด
หาวิ ธี ในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งมี ส ติ อาจจะเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด จากหลายทางเลื อ กในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า
• มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทำงานบริการเป็นผู้ให้ จึงต้องมี
ความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึก
ไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำงานบริการให้เป็นผลดีได้
ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดี ก็จะให้ความสำคัญต่องานบริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและนำไปสู่ความเป็นเลิศ
• มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Responsibility) ในด้านงานทางการตลาด และการ
ขาย และงานบริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความสำคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่อง
ว่า “ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญ ที่สุด” และ “ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ผู้ให้บริการมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด
ดั ง นั้ น เพื่ อ คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า ในงานบริก าร ทุ ก ฝ่ า ยจะต้ อ งให้ ค วามร่วมมื อ กั น เพื่ อ ทำให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผู้ใช้บริการพอใจองค์กรก็อยู่รอด (Win – win Strategy)
การบริการที่ดี (Service Mind) ในกระบวนการสหกรณ์
ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อคุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกสหกรณ์
ต่อการบริการของสหกรณ์ใน 5 ประเด็นคือ
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพทั่วไปที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง
ๆ ให้แก่สมาชิก ได้แก่ สถานที่อุปกรณ์เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์รวมทั้งภาพ
แวดล้อมต่าง ๆ
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญ ญาที่ให้ไว้กับ
สมาชิก การบริการมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ำเสมอ มีระบบข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อถือได้
3. การตอบสนองต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ความพร้ อ มและความเต็ ม ใจที่ จ ะบริ ก ารสมาชิ ก
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว สมาชิกสามารถเข้ารับบริการได้ง่ายรวมทั้งมีการกระจาย
การบริการไปถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง
4. การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับ บริก าร หมายถึง ความเชื่อมั่นต่ อคณะกรรมดําเนิน การโดยมีก าร
บริหารงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีความซื่อสัตย์สุจริต คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ ความสามารถในการให้บริการรวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สมาชิกผู้เข้ามารับบริการ
5. การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรที่เข้าใจสมาชิก
แต่ละรายความสามารถในการดูแลเอาใจ ตามความต้องการที่แตกต่างของสมาชิกแต่ละราย
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ความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยหนึ่งของ
มนุษย์ทุกคน ที่มีความรู้สึกเชิงบวก ประทับใจเมื่อได้รับการบริการ ที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง โดยมี
ความคิดว่าการให้บริการเป็นธรรมเคารพสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ
ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีการคอรัปชั่น
ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจจะแตกต่างกันไปตามทัศ นคติค่านิยม ระดับการศึก ษาของบุคคล ประกอบกั บ
สถานการณ์สภาพแวดล้อมคือ ความพึงพอใจเกิดขึ้นเนื่องจากได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการนั้น
ในการจัดการคุณภาพของการให้บริการองค์กรต่าง ๆ จึงนิยมใช้ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์เพื่อวัดซึ่ง
แนวคิดนี้สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ไว้ดังนี้
1. ผู้ให้บริการจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตนให้ผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้ให้บริการอีกด้วย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้มีความรู้มีความภูมิฐาน บุคลิกภาพดีแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าตนต้องการทําอะไรบ้างจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่
ในการติดต่อหรือให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องให้ความสําคัญและความสนใจแก่ผู้รับบริการเมื่อมีผู้รับบริการเข้ามา
ติดต่อขอรับบริการทันที
5. อย่ า พู ด หรื อ เน้ น ในสิ่ ง ที่ เป็ น จุ ด เด่ น ของการให้ บ ริ ก าร แต่ จ ะต้ อ งกล่ า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ผู้รับบริการสําคัญมากกว่า
6. เจ้าหน้าที่ควรพยายามให้ ความช่วยเหลือหรือบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการเท่าที่สามารถกระทําได้
7. หากเกิดความล่าช้าเนื่องมาจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง ควรขออภัยและรับผิดต่อผู้รับบริการพร้อมทั้ง
อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุเหล่านั้น
8. ผู้ให้บริการจะต้องมีความสนใจและตอบคําถามเมื่อผู้รับบริการมีความข้องใจหรือข้อสงสัย โดยไม่
รีรอ
9. ตอบหรือแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการอย่างไม่รีรอในการตอบข้อซักถาม
10. ถ้าไม่สามารถให้บริการ เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ หมด ผู้
ให้บริการจะต้องช่วยเหลือผู้รับบริการให้ได้แบบฟอร์มที่ต้องการได้
ความหมายของการให้บริการและคุณภาพของการให้บริการ โดยสรุปแล้วการบริการเป็นการดําเนิน
กิจกรรมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น การบริการจึงต้องมีคุณภาพ สามารถตอบสนองคามต้องการ
ตรงตามความคาดหวังของผู้รับบริการ และเพื่อให้การบริการมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีปัจจัย
หรือองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ภาพรวมของการบริการ
เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และเป็นคุณภาพบริการ
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