หน่วยที่ 2
คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ
วุฒิ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.M. (Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง
อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2
ชื่อ

1

หน่วยที่ 2
คุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 2.1 คุณลักษณะ อุปนิสัยและพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ต่างรุ่นที่อยู่ร่วมกัน
เรื่องที่ 2.1.1 คุณลักษณะ อุปนิสัยและพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละรุ่น
เรื่องที่ 2.1.2 ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย
เรื่องที่ 2.1.3 การอยู่ร่วมกันในครอบครัว ที่ทางาน และสังคมชุมชนของคนไทย
ตอนที่ 2.2 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 2.2.1 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของคณะกรรมการสหกรณ์
เรื่องที่ 2.2.2 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์
เรื่องที่ 2.2.3 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์
ตอนที่ 2.3 กรณีศึกษา พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 2.3.1 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่จากัด
เรื่องที่ 2.3.2 ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
เรื่องที่ 2.3.3 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทองเจียเม้ง จากัด
เรื่องที่ 2.3.4 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.สุรินทร์ จากัด

แนวคิด
1. สังคมทั่วไปประกอบด้วยคนหลากหลายรุ่นที่มีความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากสภาพสังคมแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละรุ่น ทาให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ งหรือแตกแยกในการอยู่ร่ว มกันทั้งในระดับครอบครัว ที่ทางานและสั งคมชุมชน ทั้งนี้เป็ น
ปัญหาช่องว่างระหว่างกลุ่มรุ่นที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในประเทศไทยก็เริ่มมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในยุค
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ างมากในปั จ จุ บั น คนในสั งคมจึ งต้ อ งมี ค วามเข้ าใจและ
ตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนภายใต้ความหลากหลายดังกล่าว
2. ในสังคมสหกรณ์ ที่ป ระกอบด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ ผู้จัดการและ
พนักงานสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในวัยกลางคนและวัยทางานสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในวัยที่หลากหลาย
มาก จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวและทัศนคติเพื่อสามารถร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
สหกรณ์ ให้ เป็ น ที่พึ่ งของสมาชิกได้ อย่างมั่น คง มั่ งคั่งและยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ ยนแปลงทั้ งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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3. กรณีศึกษาการบริหารเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ที่แตกต่างกันในสหกรณ์นอกภาคเกษตร
และในภาคเกษตร โดยเน้นแนวทางการบริหารจัดการที่แตกต่างกันทั้งในระดับประธานกรรมการ
ดาเนินการที่เป็นฝ่ายนโยบายของสหกรณ์ และในระดับผู้จัดการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการของสหกรณ์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายคุณลักษณะและพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ต่างรุ่นที่อยู่ร่วมกัน
2. อธิบายพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
3. อธิ บ ายกรณี ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและบทบาทที่ พึ งประสงค์ ข องทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในสหกรณ์ น อก
ภาคเกษตรและสหกรณ์ในภาคเกษตร
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ตอนที่ 2.1
คุณลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ร่วมกัน
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 2.1.1 คุณลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละรุ่น
เรื่องที่ 2.1.2 ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย
เรื่องที่ 2.1.3 การอยู่ร่วมกันในครอบครัว ที่ทางานและชุมชนของคนไทย
แนวคิด
1. สังคมทั่วไปประกอบด้วยคนหลากหลายวัยที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยที่ต่างกัน นักสังคมวิทยาแบ่งทรัพยากรมนุษย์เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มเงียบ กลุ่มเกิดหลังสงครามโลก กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย ที่มีทัศนคติ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่แตกต่างกัน
2. สังคมไทยปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 รุ่น คือ Gen-B Gen-X และ Gen-Y ที่มีความแตกต่างในการ
ดาเนินชีวิตทั้งการใช้จ่าย การแต่งงาน การซื่อสินค้าออนไลน์ และกิจกรรมทางกาย
3. คนไทย 3 รุ่นต้องมีความรู้และเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละรุ่นเพื่อลดช่องว่างระหว่างรุ่นและ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งในชีวิตครอบครัว ชีวิตการงาน และชีวิตในสังคมชุมชน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายคุณลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละรุ่นได้
2. อธิบายลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยได้
3. อธิบายคนไทยต่างรุ่นที่อยู่ร่วมกันในครอบครัว ที่ทางานและชุมชนได้
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เรื่องที่ 2.1.1 คุณลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละรุ่น
“....คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทาให้นามาสู่
ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทา สิ่งใดที่นามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่
ทางกาย ทั้งหน้าที่ทางใจ...”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีพระราชทานธงประจารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2519
สังคมโดยทั่วไปประกอบด้วยคนหลากหลายอายุ คนแต่ละกลุ่มอายุห รือแต่ล ะรุ่นมักมีลักษณะที่
แตกต่างกันไป ความแตกต่างนั้ นไม่ได้เกิดจากวัยที่แตกต่างกันเพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดจากยุคสมัยที่
ต่ างกั น กล่ าวคื อ คนที่ เกิ ด ในยุ ค สมั ย ที่ ต่ างกั น จะเติ บ โตมาในสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทาให้คนที่เกิดและเติบโตมาต่างยุคต่างสมัยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป
แนวคิดเรื่องการแบ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นรุ่น ในสมัยก่อนหมายถึง “รุ่นของคนในครอบครัว” แต่การ
แบ่งออกเป็นรุ่น (Generations)ในสังคมเป็นแนวคิดใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 20 นี้เอง โดยมีงานเขียนของนัก
สังคมศาสตร์ชาวฮังกาเรียน ชื่อ นายคาร์ล แมนไฮม์ (Karl Mannheim) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1923 ชื่อ
The Problem of Generations ซึ่งได้เสนอว่า ผู้คนในสังคมต่างก็ได้รับอิทธิพลจากบริบททางสั งคมและ
ประวัติศาสตร์ เป็นผลให้คนในยุคหนึ่งที่ เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ สาคัญใหญ่ๆบางอย่าง เช่น
สงครามโลก และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สาคัญร่วมกัน ก็จะมีทัศนคติ ลักษณะนิสัย พฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่าง
หนึ่ง และลักษณะนั้นๆก็จะมีส่วนในการกาหนดอนาคตของโลกต่อไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการแบ่งผู้คนออกเป็น 8 รุ่น คือ
1) Lost Generation คนที่เกิดปี พ.ศ. 2426-2443 เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ปัจจุบันคนกลุ่มนี้
เสียชีวิตไปหมดแล้ว
2) Greatest Generation คนที่เกิดปี พ.ศ. 2444-2467เป็นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการฟื้นฟู
และพัฒนาเศรษฐกิจ คนในยุคนี้จะมีความเป็นทางการสูง
3) Silent Generation คนที่เกิดปี พ.ศ. 2468-2488เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คนรุ่นนี้มีความ
จงรักภักดีต่อนายจ้างและประเทศชาติสูง ผู้หญิงเริ่มออกมาทางานนอกบ้านมากขึ้น
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4) Baby Boomer คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489-2507เป็นยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 คนยุคนี้มีชีวิต
เพื่อการทางาน ประหยัด อดออม รอบคอบ
5) Generation X คนที่เกิดปี พ.ศ. 2508-2522 เป็นยุคที่โลกมั่งคั่งแล้ว คนยุคนี้เติบโตมากั บการ
พัฒ นาของคอมพิ ว เตอร์ เพลงฮิพ ฮอพ และวิดีโอเกม จึงชอบอะไรง่ายๆ ไม่ต้ องเป็น ทางการ มีความคิ ด
สร้างสรรค์และมีความเป็นตัวเองสูง
6) Generation Y คนที่เกิดปี พ.ศ. 2523-2540เป็นยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเจริ ญก้าวหน้า
คนยุคนี้ชอบงานไอที มีความคิดสร้างสรรค์สูง สามารถทาอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เป็นคนมองโลกใน
แง่ดี แต่ไม่ค่อยมีความอดทน
7) Generation Z คนที่เกิดปี พ.ศ. 2540ขึ้นไปเป็นวัยที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวก
มากมายทั้งที่อยู่และสิ่งแวดล้อม จึงมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็ว
8) Generation C เป็นกลุ่มคนยุค Baby Boomer และ Gen-X ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองมา
สนใจเทคโนโลยีเพื่อตามให้ทันโลก พฤติกรรมที่เด่นชัดคือ การใช้โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตและโซเชียล
เน็ตเวิร์ค มีพฤติกรรมเสพติดสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะโพสต์และแชร์เพื่อ
แบ่งปันความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยความระมัดระวัง
โดยทั่ ว ไปจะนิ ย มแบ่ ง ผู้ ค นเป็ น รุ่ น (generations) 4 รุ่ น คื อ Baby Boomer, Generation X ,
Generation Y และ Generation Z ซึ่งในแต่ละกลุ่มรุ่นจะมีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในด้านความคิด
ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกอย่างชัดเจน เนื่องจากสภาพสังคมในช่วงนั้นๆ
เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมความคิดและทาให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น แต่ในสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลาย
รุ่น จึงเกิดความคิดที่หลากหลาย ทัศนคติและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันหลายครั้งก็ก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งหรือแตกแยกในการอยู่ร่วมกันทั้งในครอบครัว ที่ทางาน และสังคมชุมชน ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจ
ความคิดอ่านของผู้คนในแต่ละรุ่น ย่อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน ทาให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างเข้าใจและมีความสุข
1. ความหมายและความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์แต่ละกลุ่มรุ่น
1.1 ความหมายของเจนเนอเรชั่น (generations) มีผู้ให้ความหมายของเจนเนอเรชั่นไว้ หลากหลาย
ดังนี้
เจนเนอเรชั่น หมายถึง ผู้มีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมคล้ายกันในสังคมหนึ่งๆ
โดยประสบการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในทัศนคติและพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวเดียวกันนั้นๆ
(Glass, 2007, p.99)
เจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนซึ่งเกิดภายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน และได้รับประสบการณ์ชีวิตที่
คล้ายคลึงกัน (Strauss et al., 1992, p.34)
เจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดและเติบโตขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน มีค่านิยมและรูปแบบการ
ดารงชีวิตที่เหมือนกัน (Takatoshi, 2004, p.84)
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เจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่มีแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ร่วมกัน โดยไม่ใช่
เป็นแต่เพียงผู้ที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น (Zemke et al., p.64)
โดยสรุ ป ที่ นั กสั งคมวิท ยาและนั ก วิช าการอื่ น ๆ ได้ ให้ ค วามหมายคล้ ายคลึ งกั น ว่ า เจนเนอเรชั่ น
หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดรุ่นราวคราวเดียวกันและเติบโตขึ้นมาโดยได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่คล้ายคลึงกัน ทาให้มีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และรูปแบบการดารงชีวิตที่เหมือนกัน
1.2 ความสาคัญของเจนเนอเรชั่น นักวิชาการชาวตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้
ความสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเจนเนอเรชั่น เพราะทาให้สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
(Mannheim, 1952, pp.286-287)
ความแตกต่ างของเจนเนอเรชั่น เป็ นที่ ม าของความคิด สร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ให้ แก่ สั งคมทั้ งในระดั บ
ครอบครัว หน่วยงาน และประเทศชาติ เมื่อเราสามารถศึกษาวิเคราะห์และทาความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นในเชิงคุณลักษณะ แนวความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมใน
การใช้ชีวิต การบริโภค และวิธีทางานของคนทุกกลุ่มรุ่น จะทาให้เราเข้าใจตัวเอง ผู้อื่น รวมถึงสังคมรอบข้าง
ได้มากยิ่งขึ้น องค์กรต่างๆก็สามารถจะนาผลการศึกษาความแตกต่างของบุคคลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีขึ้นด้วย (Humphrey & Stokes, 2000,p.4)
แนวคิดเกี่ย วกับ เจนเนอเรชั่น เป็ นสิ่ งจาเป็นพื้นฐานในการเข้าใจโครงสร้างของสั งคมที่มีทั้งความ
ต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎให้เห็นผ่านกระบวนการต่างๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาท
แทนที่คนรุ่นเก่า โดยแสดงถึงการสืบต่อสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (Takatoshi, 2004, p.85)
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548, น.173) สรุปว่า การศึกษาคนตามเจนเนอเรชั่นนั้น เกิดจากสมมติฐานที่
สาคัญ 3 ประการ คือ
1) Life Stage หมายถึง การเชื่อว่าผู้ ที่เดินทางผ่ านแต่ละช่วงเวลาของชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดและพฤติกรรม
2) Current Conditions หมายถึง การเชื่อว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดชึ้นในปัจจุบัน จะเป็น
ตัวแปรกาหนดความคิดและพฤติกรรม
3) Cohort Experience หมายถึง ประสบการณ์ร่วมกันในอดีตเมื่อวัยเดียวกัน จะทาให้คนอายุกลุ่ม
เดียวกันคิดอ่านใกล้เคียงกัน
ดังนั้ น เมื่ อรวมตัว แปรทั้งสามเข้าด้ว ยกัน จึงท าให้ เชื่อ ได้ ว่า คนอายุก ลุ่ มเดียวกัน ย่อ มมีพื้ น ฐาน
ความคิดบางอย่างที่เหมือนกัน แต่ก็สามารถมีพฤติกรรมต่างกัน เพราะพัฒนาการทางความคิดมีปฏิสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันและตัวตนภายในของบุคคลนั้น
ศิว ารั ต น์ ณ ปทุ ม (2552, น.71) ได้ ให้ แนวคิด เกี่ ยวกั บ เจนเนอเรชั่น ตามมุ ม มองเชิ งการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
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1) กลุ่มเงียบ (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2468-2488) มีลักษณะพื้นฐานเป็นผู้ที่ยึดถือความถูกต้องตามบรรทัด
ฐานทางสังคม ชอบการทางานในลักษณะการใช้คาสั่งและควบคุม จึงต้องการผู้นาที่เข้มแข็งและมีผลงาน โดย
ยินดีจะเรียนรู้สิ่งใหม่หรือทักษะใหม่เพื่อประสิทธิผลในงานที่ทา
2) กลุ่มเกิดหลังสงครามโลก (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507) มีลักษณะพื้นฐานในการใช้ชีวิตกับงาน
ชอบช่วยเหลืองาน ต้องการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาโดยให้มีส่วนในการตัดสินใจ ความ
รับผิดชอบในงาน การมอบหมายงานหน้าที่ที่ท้าทาย ทาให้เจริญเติบโตในงานได้ รวมทั้งความมั่นคงในงาน
ความปลอดภัยและบรรยากาศในงานที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานใน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3)กลุ่มเอ็กซ์ (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2520) มีลักษณะพื้นฐานในการทางานเพื่ออยู่เท่านั้น เพราะให้
ความสาคัญกับความสมดุลของงานกับชีวิตและครอบครัวมากกว่ากลุ่มอื่น ต้องการเป็นผู้นาอิสระ หรือเป็นผู้
ประกอบธุรกิจของตนเองมากกว่าเป็นลูกจ้าง มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยี ต้องการทางานที่
หลากหลายและโปร่งใส ต้องการรางวัลตอบแทนด้านการเงินและผลประโยชน์ จากการทางานแบบด่วน ซึ่ง
หมายถึงเห็นผลได้ทันที ต้องการสภาพแวดล้อมในงานและการเติมเต็มบรรยากาศในการทางานที่ยืดหยุ่นไม่
เคร่งครัด เป็นผู้ที่ชอบแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าในเรื่องของงาน จึงยินดีที่จะย้ายงานเพื่อสร้างทักษะ
มีความภักดีในงานต่อระดับบริหาร
4) กลุ่มวาย (เกิดช่ว งปี พ.ศ. 2521-2538) มีลักษณะพื้นฐานการทางานหนักเพื่ อหวังผลมีความ
ทะเยอทะยานสูงและคาดหวังจะมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ต้องการประสบความสาเร็จทางการเงิน เสาะ
แสวงหาความท้าทาย งานที่มีความหมายและมีผลตอบทันที ชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีความภักดีต่าต่อองค์กร
แต่ภักดีกับหัวหน้างานโดยตรง
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ภาพที่ 2.1 เจนเนอเรชันหลักในปัจจุบัน
ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาคิดว่าการที่คนแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันนั้นเกิดจากอะไร ขอให้อภิปรายสาเหตุ
(หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.1 แล้วโปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.1.1)

เรื่องที่ 2.1.2
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของคนไทย 3 รุ่น
“......เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดาที่บุคคลในสังคมนั้น ย่อมมีอัชฌาสัย จิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ากัน
เป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม
เป็นคุณเป็นประโยชน์ดีอยู่แล้ว เป็นปรกติ แต่บางคนก็ไม่สามารถจะทาเช่นนั้นได้เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติดี จึงมักก่อให้เกิดแก่สังคม คนเรานั้นสาคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดี
ขึ้นเป็นลาดับเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 1วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
สังคมไทยประกอบด้วยคนหลากหลายประเภทอาศัยอยู่ร่วมกัน ความหลากหลายทั้งทางเพศสภาพ
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนา เป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง แต่เรื่องที่ต้องให้ความสาคัญ
ในปัจจุบันที่พูดถึงกันมาก คือ “ความหลากหลายทางกลุ่มรุ่น” เพราะ “รุ่น” หรือ “เจนเนอเรชั่น” ที่ต่างกัน
หมายถึงการเกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงทาให้มี
ลักษณะนิสัย ความคิด พฤติกรรม โลกทัศน์ ค่านิยม ที่แตกต่างกันด้วย
เรามารู้จักลักษณะของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่นของสังคมไทย เพื่อใช้อธิบายความแตกต่างของคน
ไทยได้ ตามการแบ่งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
1. กลุ่มเงียบ (Silent Generation)คนรุ่นนี้เกิดปี พ.ศ. 2468-2485 (อายุประมาณ 75-92 ปี) เป็นช่วง
ที่เศรษฐกิจโลกตกต่า และเกิดสงครามโลก มีลักษณะนิสัยที่ชอบความเป็นระเบียบแบบแผน ไม่
ชอบความเสี่ยงและอนุรัก์นิยม
2. กลุ่ ม เบบี้ บู ม เมอร์ ห รื อ เจน บี (Baby Boomer/ Gen-B) คนรุ่ น นี้ เกิ ด ปี พ.ศ. 2486-2503 (อายุ
ประมาณ 57-74 ปี) เป็นช่วงสงครามโลกสิ้นสุด ลง ยุคฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจ มีการเกิดเพิ่มขึ้น
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อย่างรวดเร็ว ลักษณะนิสัยที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการทางาน สู้งาน อดทน ชอบงานที่มีความมั่นคง มี
ความภักดีต่อองค์กร และให้ความสาคัญกับการทาหน้าที่พลเมือง
3. กลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์ ห รื อ เจน เอ็ ก ซ์ (Generation X)คนรุ่น นี้ เกิ ด ปี พ.ศ. 2504-2524 (อายุ
ประมาณ 36-56 ปี ) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมั่นคง ผู้หญิงออกมาทางานมากขึ้น และวัฒนธรรม
สมัยใหม่เริ่มเฟื่องฟู มีลักษณะนิสัยที่ไม่ชอบความเป็นทางการ ให้ความสาคัญกับความสมดุลของ
ชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ แต่งงานช้าลง อยากทางานที่ อิสระ อยากเป็นนายตัวเองมากกว่าทางาน
บริษัทใหญ่ ชอบงานท้าทายและได้ความรู้ใหม่ๆ งานที่ใช้ทักษะหลากหลาย ชอบช่วยเหลือสังคมด้วย
การเป็นอาสาสมัครมากกว่าทาหน้าที่พลเมือง
4. กลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น วาย หรื อ เจน วาย(Generation Y) คนรุ่ น นี้ เกิ ด ปี พ.ศ. 2525-2548 (อายุ
ประมาณ 12-35 ปี) เป็นยุคก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต มีลักษณะความคิด
สร้างสรรค์ สามารถทาหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน คุ้นเคยเทคโนโลยีเป็นอย่างดี มุ่งมั่นแต่ไม่ค่อย
อดทน ทางานเป็นทีมเก่ง แต่ไม่แสวงหาความแปลกเท่ากับเจน เอ็กซ์
5. เจนเนอเรชั่นอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ได้แก่ (1)เจนเนอเรชั่นแซต หรือ เจน แซต (Generation
Z) เป็นรุ่นที่คาบเกี่ยวต่อเนื่องจาก Gen-Y เด็กรุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีมือถือ
หรือแทบเล็ตใช้ตั้งแต่เด็ก เกิดมาในช่วงเศรษฐกิจเริ่มถดถอย มีการก่อการร้าย และการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล้อมและโครงสร้างครอบครัว ต้องเรียนมากขึ้นและมีพฤติกรรมนั่งๆนอนๆมากขึ้น
(2) เจนเนอเรชั่นแอลฟ่า หรือ เจน แอลฟ่า (Generation Alpha) เป็นเด็กเกิดหลัง Gen-Z ที่เกิด
และเติบโตกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เรียกว่า “ Digital Natives” เริ่มต้นจากปีที่มี ไอแพด (iPad) เริ่ม
จาหน่ายในปี 2553 (3) เจนเนอเรชั่นซี หรือ เจน ซี (Generation C) เป็นเจนเนอเรชั่นที่ไม่ได้แบ่ง
ตามช่วงปีเกิด แต่แบ่งตามลักษณะนิสัยที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
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ภาพที่ 2.2 ประชากรแต่ละเจเนอเรชัน
1. ลักษณะเฉพาะของคนไทย 3 รุ่น
ในที่นี้ จะขอเน้นเฉพาะคนไทย 3 รุ่นในปัจจุบัน คือ Gen-B Gen-X และGen-Y เนื่องจาก กลุ่มเงียบ
ส่วนใหญ่ได้หมดไปจากองค์กรแล้วเพราะการเกษียณอายุทางาน
1.1 คนไทยรุ่น Gen-Bเติบโตในบรรยากาศที่ประเทศไทยยังเป็นสังคมชนบท ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
เกษตรกรรม ในช่วงที่ Gen-B เกิดนั้น ประเทศไทยมีการเกิดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมการเพิ่ม
จานวนประชากรเพื่อพัฒ นาประเทศ ประเทศยังอยู่ในช่ว งสร้างเนื้อสร้างตัว จึงยังไม่มีสิ่ งอานวยความ
สะดวกในชีวิตมากคนไทยยุคนั้นจึงขยัน อดทน มุมานะทางานเพื่อความสาเร็จ มีความเชื่อมั่นสูง ยึดมั่น
ธรรมเนียมประเพณี ผูกพันกับครอบครัวและเครือญาติที่เกิดมาในครอบครัวใหญ่ ความบันเทิงจะเป็นสื่อ
วิทยุ หนังกลางแปลง ลิเก หมอลา ลาตัด เพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์
Gen-B มองตัวเองว่า เป็นคนที่มีจริยธรรม เคารพผู้อื่น เคร่งศาสนา มองโลกในแง่บวก เป็นผู้ให้ ไม่
เสแสร้ง รับผิดชอบ ทะเยอทะยาน ประสบความสาเร็จ ระมัดระวัง ทางานหนัก มีสมดุล ไม่เพ้อฝัน
1.2 คนไทยรุ่น Gen-Xเริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตก การมีเ คเบิลทีวีที่มีรายการต่างประเทศ ร้าน
อาหารฟาสต์ฟู้ดและร้านสะดวกซื้อของชาติตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภค
ของคนไทย ในช่วงที่ Gen-X เกิดเป็นช่วงที่จานวนการเกิดในประเทศไทยสูงสุด ทาให้ Gen-X ของไทยได้
ฉายาว่า เป็น “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” และเป็นรุ่นที่อยู่กึ่งกลางเทคโนโลยีอะนาล็อกกับดิจิทัล คนไทยรุ่นนี้มี
ความคิดเสรีนิยม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เคารพธรรมเนียมประเพณีแต่เริ่มตั้งคาถามกับจารีต เพราะสังคมเปิด
กว้างมากขึ้นได้รู้ได้เห็นโลกกว้าง แต่ก็มีความอดทนและรอคอย ความบันเทิง ดูโทรทัศน์สีที่มีหนังฮีโร่กู้โลก
จึงมีใจรักความเป็นธรรม ชอบช่วยเหลือ ประณามสิ่งที่ตัวเองคิดว่าผิด มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมแบบ
ตรงไปตรงมา
Gen-X มองตัวเองว่า เป็นนักลงทุน และผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นคนฉลาด เปิดกว้าง มีการศึกษา
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพ
1.3 คนไทยรุ่น Gen-Yเติบ โตมาในช่วงที่ประเทศไทยมีความเป็นเมืองสู งขึ้น ความหนาแน่นของ
ประชากรสูงถึง 119 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร แต่ขนาดครัวเรือนกลับเล็กลงเหลือ 3.8 คนต่อครัวเรือน คน
รุ่นนี้เกิดทาพร้อมกับความสุขสบายเพราะพ่อแม่เตรียมไว้ให้พร้อม จึงเป็นพวกบริโภคนิยม สนใจตัวเองมาก
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กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองสูง สิ่งที่มีผลต่อคน Gen-Y มากคือ การเปิดบริการอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ.
2538 ทาให้ Gen-Y เป็นรุ่นที่เก่งเทคโนโลยี เชื่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มองทุกอย่างง่ายไปหมดแต่อดทนต่า
เรียกร้องสูง และหลงอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าโลกจริง
Gen-Y มองตัวเองว่า มีความทันสมัย รักสบาย มีอารมณ์ขัน ชอบความเสี่ยงช่างประชดประชัน เป็น
ตัวของตัวเอง เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความหลากหลาย มีความเป็นปัจเจก สร้างสรรค์นวัตกรรม

ภาพที่ 2.3 จานวนการเกิดของแต่ละเจเนอเรชัน และจานวนประชากรไทยในแต่ละเจเนอเรชัน จาแนกตามเพศ
2. ความแตกต่างของคนไทย 3 รุ่น

คนไทย 3 รุ่น มีความแตกต่างกันในการดาเนินชีวิตที่เห็นได้ชัดจากค่าใช้จ่าย การแต่งงาน การซื้อ
สินค้าออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ต และกิจกรรมทางกาย ดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของแต่ละเจนเนอเรชั่น จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน ปี พ.ศ. 2529, 2547 และ 2556 สานักงานสถิติแห่งชาติ ปรากฏว่า Gen-Y เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ ายต่ อรายได้ น้ อยที่ สุ ด หากเปรีย บเที ย บกับ เจนเนอเรชั่น อื่ นในช่ ว งที่ อ ายุ เท่ ากัน (อายุ 26-30 ปี )
สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของ Gen-Y อยู่ที่ร้อยละ 51 ซึ่งน้อยกว่า Gen-B และ Gen-X ที่ร้อยละ 66.6 และ
69 ตามลาดับ สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของ Gen-Y เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่ารายจ่าย
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ภาพที่ 2.4 ค่าใช้จ่ายการรับประทานอาหารนอกบ้านและการซื้ออาหารสาเร็จรูปของแต่ละเจนเนอเรชัน
เปรียบเทียบในเมืองและชนบท
2) การแต่ งงาน จากข้อมูล ส ามะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2513, 2533 และ 2553 ส านักงานสถิ ติ
แห่ งชาติ ปรากฏว่า คนใน Gen-X และ Gen-Y มีแนวโน้มการแต่งงานที่มากขึ้นกว่า Gen-B ในช่วงอายุที่
เท่ากัน (อายุ 25-29 ปี)

ภาพที่ 2.5 อัตราการครองโสดเพิ่มขึ้นในเจเนอเรชันหลัง
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3) การซื้อสินค้าออนไลน์ จากข้อมูลปี 2557 ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
ปรากฏว่า มีการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน สาหรับ Gen-B Gen-X Gen-Y ในอัตราร้อยละ
23, 33 และ 42 ตามลาดับ โดยมีเหตุผลว่า สะดวกสบาย มีบริการส่งถึงบ้าน มีสินค้าให้เลือกมากและราคา
ถูกกว่าซื้อหน้าร้าน

ภาพที่ 2.6 อุปนิสัยการซื้อสินค้าออนไลน์ และการอ่านรีวิวประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า
4) การใช้อินเทอร์เน็ต จากข้อมูลรายงานผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2558
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า ในภาพรวม คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะ Gen-Y ใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของวันกับออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ต ดังข้อมูลจานวนชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ของ Gen-B Gen-X และ Gen-Y คือ 32.5, 47.1 และ 54.2 ตามลาดับ
โดยกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ ตสูงสุดของ Gen-B อยู่ที่การติดตามข่าวสาร อ่านหรือดาวน์โหลด
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร e-book ร้อยละ 68.4 และค้นหาหรือบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ 42.1 ส่วน Gen-X
ใช้กิจกรรมรับ ส่งอีเมล์ ร้อยละ 61 ค้นหาสินค้าหรือบริการ ร้อยละ 57.6 และ Gen-Y ใช้กิจกรรมดาวน์
โหลดดูหนังฟังเพลง วิทยุ ร้อยละ 83.9 ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 80 เล่นเกม ร้อยละ 85.4
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ภาพที่ 2.7 เหตุผลในการใช้หรือไม่ใช้อินเตอร์เน็ต และสัดส่วนของผู้ใช้ในแต่ละกิจกรรมสูงที่สุด
5) กิจกรรมทางกาย การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เป็นพฤติกรรมทางสุขภาพที่คนไทย
จานวนมากยังละเลย จากข้อมูลสารวจปี 2555-2557 ของโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรม
ด้านกิจ กรรมทางกายของประชากรไทยม สถาบั นวิจัยประชากรและสั งคม มหาวิท ยาลั ย มหิ ดลร่ว มกั บ
สานักงานกองทุนสนั บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปรากฏว่า คนไทยที่มีพฤติกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้ น
เล็กน้อยจากร้อยละ 66.3 เป็น 68.3 เมื่อดูจากการจาแนกตามเจนเนอเรชั่น พบว่า Gen-Y ซึ่งจานวนมากยัง
เป็นเด็กและเยาวชนกลับเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมทางกายน้อยที่สุดเปรียบเทียบกับ Gen อื่นๆ
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ภาพที่ 2.8 สัดส่วนของผู้ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ และการใช้เวลาในแต่ละวัน
ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของคนไทยแต่ละรุ่น จะนาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้
อย่างไรบ้าง
(หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.2 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรม 2.1.2)

เรื่องที่ 2.1.3 การอยู่ร่วมกันในครอบครัว ที่ทางาน และสังคมชุมชนของคนไทย
“......การทางานร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้
ยาก เพราะคนจานวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จัก
อดทนและอดกลั้ น ใช้ ปั ญ ญา ไม่ใช้ อารมณ์ ปรึกษากั น และโอนอ่ อนผ่ อนตามกัน ด้ ว ยเหตุผ ลโดยถื อว่ า
ความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทาให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตุสาคัญ
ที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน....”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2541
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ในสั งคมไทยปั จ จุบั น มักมีคาปรารภจากผู้ สูงวัยถึง คนรุ่นใหม่ทั้งในครอบครัวและในที ทางานซึ่ง
คล้ ายๆกัน ท านองว่า “ไม่มีสั มมาคารวะกับผู้ ใหญ่ บอกอะไรก็ย้อนถาม ไม่มีเกรงใจกันบ้าง” หรือ “เล่ น
คอมพิวเตอร์ทั้งวัน ” หรือ “วันๆ เอาแต่โทรศัพท์คุยกับเพื่อน โทรกันได้เป็นชั่วโมงๆ” หรือ “เด็กรุ่นใหม่
เดี๋ยวนี้ทางานไม่อดทน ใจไม่สู้เหมือนพวกเราเลย” เบื้องหลังคาปรารภดังกล่าว คือ ความไม่เข้าใจ ความ
ผิดหวังที่อีกฝ่ายไม่เป็นอย่างที่ผู้พูดคาดหวัง นานวันเข้าก็อาจกลายเป็นความไม่พอใจซึ่งกันแลกัน บ่มเพาะ
เป็นความขัดแย้ง ในที่สุดก็จะสร้างปัญหาทั้งในครอบครัวและที่ทางาน
ความเข้าใจต่อความแตกต่างของบุคคลที่อยู่ร่วมกัน จึงเป็นแนวคิดใหม่จึงเป็นสิ่ งส าคัญ ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องคานึงถึงความต้องการและความหลากหลายของบุคคลากร ไม่ว่าจะเป็นความ
แตกต่างด้านเพศ การศึกษา ความเชื่อทางศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างของช่วงอายุแต่ละรุ่น
1. มุมมองของตัวเองและมุมมองจากรุ่นอื่นๆ
คนไทยแต่ละรุ่นมีมุมมองตนเองในส่วนที่คิดว่าดีอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าตนเองนั้นถูกมองจากคนไทย
รุ่นอื่นๆอย่างไร ทาให้เกิดความคาดหวังที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงและสร้างความขัดแย้งเมื่อต้องมาอยู่
ร่วมกัน มีผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากคนไทยทั้ง 3 รุ่น ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 2.1 มุมมองของแต่ละรุ่นมองตนเองและมุมมองจากรุ่นอื่นๆ
Gen-B มองตัวเอง
1. อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม ไม่ ได้ เจ้ า ระเบี ย บแต่ เติ บ โต
อย่างรู้คุณค่าของเงิน
2. ขยันทางาน เคยชินต่อการพิสูจน์ตนเอง
Gen-X มองตัวเอง
1. มี ค วามมุ่ งมั่ น รั บ ผิ ด ชอบ ต้ อ งการสร้ า ง
ความมั่นคง
2. ชอบความเรี ย บง่ายและไม่เป็ น ทางการ ให้
ความส าคั ญ กั บ ความสมดุ ล ระหว่ า งงานกั บ
ครอบครัว
Gen-Y มองตัวเอง
1. สามารถทาอะไรได้หลายอย่างพร้อมกัน
2. ชอบค้นหาโอกาสใหม่ๆ สะสมประสบการณ์
ผูกพันกับคนโดยไม่จาเป็นต้องผูกพันกับองค์กร

มุมมอง Gen-B จากรุ่นอื่นๆ
1. อนุรักษ์นิยม เจ้าระเบียบ
2. เชื่อมั่นในตัวเองสูง
มุมมองGen-Xจากรุ่นอื่นๆ
1. ทางานหนัก ทะเยอทะยาน
2. ชอบเสี่ยง ยินดีรับการเปลี่ยนแปลง

มุมมองGen-Yจากรุ่นอื่นๆ
1. ไม่สนใจเวลาผู้ใหญ่พูด เล่นโทรศัพท์
2. ไม่สนใจงานที่มั่นคง ทางานที่ไหนได้ไม่นาน เบื่อก็
เลิกทา
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Gen-B มองตัวเอง
มุมมอง Gen-B จากรุ่นอื่นๆ
3. มุ่ ง สร้ า งตั ว เอง ค้ น พบตั ว เองและประสบ 3. ชอบเรียกร้อง ชอบต่อรอง คิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคน
ความสาเร็จได้เร็ว
อื่น
4. ยื ด หยุ่ น ยิ น ดี ทุ่ ม เทแรงและเวลาถ้ า เป็ น
เป้ าหมายที่ ช อบและมี ชั่ ว โมงท างานมากกว่ า
Genอื่นๆที่ทาในช่วงเวลาปกติ

2. คนไทยในครอบครัว ต้องปรับตัวเข้าหากัน
คนไทยต่างรุ่นในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน โดยไม่ก่อเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยในชีวิตครอบครัว
จาเป็นต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและความอบอุ่นในครอบครัวได้ดังนี้
1) Gen-B ต้องไม่ทาตัวแก่ แต่ต้องเรียนรู้ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ เป็นปู่ย่าตายายทีเพียบพร้อมด้วย
ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้ลูกหลานอยากเข้ามาหา ทั้งนี้ ควรทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นพระประจา
บ้านให้ลูกหลานเคารพต้องยอมรับการนาของลูกหลาน “ถึงวัยที่ต้องปล่อยวาง” หรือช่วยลูกเลี้ยงหลาน โดย
นาความรู้ที่อยู่ในตัวปู่ย่าตายายแต่ละท่านมีมากมายมาถ่ายทอดแก่ลูกหลาน
2) Gen-X เป็นพ่อแม่ต้องเห็นความสาคัญทั้งสองฝ่าย โดยจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้ทั้งสองฝ่าย
ได้อย่างพอเหมาะพอดี เป็นนักจัดการ นักประสานสิบทิศ พ่อแม่ต้องบริหารเวลา บริหารบทบาทด้วยสานึก
เข้าใจ รับผิดชอบ อดทน นิ่งและหนักแน่นต้องแสดงความกตัญญูให้ลูกเห็น เมื่อเด็กเห็นแล้วเด็กจะทาตาม
3) Gen-Y ต้องพยายามเข้าใจคนอื่นและยอมให้คนอื่นเข้าใจตัวเอง พึง ”อาสา”เพื่อแบ่งเบาผู้ใหญ่
พึง”เข้าหา”เพื่อคลี่คลายใจที่ว้าวุ่น ความใกล้ชิดย่อมอบอุ่นทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่น
3. บุคลากรในที่ทางาน 3 รุ่นต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมานสามัคคี
ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ แรงงานไทยเกือบครึ่งหนึ่งจะเป็นประชากรรุ่น Gen-Y จากมุมมองของ
นายจ้ างหรื อ สถานประกอบการ (ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น Gen-B หรือ Gen-X) จะเห็ น ว่า Gen-Y เป็ น กลุ่ ม ที่ มี
แนวโน้มอยู่กับองค์กรไม่นานและเปลี่ยนงานบ่อย แต่ผลสารวจเปรียบเทียบคนทางานระหว่าง Gen-B และ
Gen-Y พบว่า จานวนสถานที่เคยทางานมาแล้วของคนทั้งสองรุ่นแทบไม่แตกต่างกัน ทั้งที่อายุการทางาน
แตกต่างกันถึง 20-30 ปี
ส่วนเรื่องความต้องการเปลี่ยนงานนั้น คน Gen-Yถึง1 ใน 4 ประมาณเกือบร้อยละ 25 มีแนวโน้ม
ต้องการเปลี่ยนงาน ขณะที่ Gen-X มีเพียงร้อยละ 17 และ Gen-B มีเพียงร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนงานบ่อยหรือพฤติกรรมการทางานของ Gen-Y ที่แตกต่างจาก Gen อื่นๆ ไม่ควรถูกมองเป็นปัจจัยลบ
หรือข้อเสีย แต่เป็ น การเปลี่ย นแปลงตามรุ่นประชากรที่เปลี่ ยนไป ซึ่งนายจ้าง ผู้ บังคับบัญ ชา หรือเพื่อน
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ร่วมงานต้องเรียนรู้ ทาความเข้าใจ และปรับตัวตามเพื่อให้สามารถดึงคนทางานโดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ
สูงให้ดารงอยู่และทางานอย่างทุ่มเทให้กับองค์กรได้นานขึ้น

ภาพที่ 2.9 เจนวายในที่ทางาน: มุมมองของตนเอง และมุมมองจากเจนอื่นๆ
4. คนในสังคมที่ต้องอยูร่ ่วมกันได้อย่างหลากหลาย
คนในสังคมต้องมีความเข้าใจและตระหนักรู้ว่า คนในแต่ละรุ่นมีความคิดและพฤติกรรมแตกต่างกัน
เมื่อทาอะไรย่อมมีการขัดหูขัดตากัน บ้าง แต่ต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของแต่ละรุ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดี
เมื่อเข้าใจคนในแต่ละช่วงวัยว่าถูกหล่อหลอมมาอย่างไร ก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยได้ คนรุ่นก่อนอาจจะ
ใข้แนวคิดค่านิยมเรื่องอาวุโสกับคนรุ่นหลัง แต่ปัจจุบัน บริบทหลายอย่างเปลี่ยนไป ค่านิยม และสามัญสานึก
ย่อมเปลี่ยนแปลงไป เช่น คนรุ่นหลังไม่สนใจเรื่องชนชั้น แต่เชื่อเรื่องความเท่าเทียมกัน หรือความสามารถของ
คนรุ่นหลังที่สามารถทาอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น ผู้ใหญ่ที่จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอนาคต ควรจะลดความเชื่อมั่นของตัวเองลง ยอมรับฟังและ
เข้ าใจเด็ ก จะท าให้ เด็ ก เปิ ด ใจรั บ และในขณะเดี ย วกั น เด็ ก ก็ ต้ อ งรับ ฟั ง ผู้ ใหญ่ ในเรื่อ งที่ ค วรรู้ ด้ ว ย เช่ น
มารยาทการเข้าสังคม ก็จะทาให้เราอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและมีความสุข
_______________________________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษามีแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับคนในครอบครัว ในที่ทางาน และในชุมชนอย่างไร
(หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 2.1.3)
_______________________________________________________________________________
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ตอนที่ 2.2 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 2.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมประจาเรื่อง
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 2.2.1 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เรื่องที่ 2.2.2 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์
เรื่องที่ 2.2.3 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์
แนวคิด
1. กรรมการสหกรณ์เป็น บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่ให้ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และผลักดันกิจการสหกรณ์ให้พัฒนาก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่มวลสมาชิกรวมทั้งกากับดูแล
ติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์เพื่อให้การดาเนินงานเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกตาม
วัตถุป ระสงค์ของสหกรณ์ จึงจาเป็น ต้องมีพฤติกรรมและบทบาทการเป็นผู้ นาที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รอบคอบ เป็นธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการสหกรณ์
2. ผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายที่คณะกรรมการกาหนดสู่การ
ปฏิบัติให้สหกรณ์ก้าวหน้าสู่ความสาเร็จโดยบริหารจัดการทั้งบุคลากร เงินทุนและทรัพยากรของสหกรณ์ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อความสาเร็จและภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์
3. สมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการของสหกรณ์ จึงเป็นพื้นฐานหลักของธุรกิจสหกรณ์ที่
ต้องเรียนรู้และเข้าใจทั้งอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์เพื่อร่วมกันรับผิดชอบในการสนับสนุนและดูแลรักษา
สหกรณ์ให้เข้มแข็งเจริญก้าวหน้า ด้วยสานึกผูกพัน ตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งเผยแพร่
คุณประโยชน์ของระบบสหกรณ์
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของกรรมการสหกรณ์ได้
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2. อธิบายพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์ได้
3. อธิบายพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์ได้

เรื่องที่ 2.2.1 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“สหกรณ์ แปลว่า การท างานด้ ว ยกั น หมายถึ ง ผนึ ก ก าลั งผู้ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั น การท างานที่
เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระทางานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ด้วยความเมตตา หวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอานวยประโยชน์อันพึงประสงค์”
พระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่ม
บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือมีถิ่นฐานอยู่ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในหน่วยงานเดียวกัน การดาเนินงาน
ของสหกรณ์จะแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น และลักษณะการประกอบอาชีพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ
และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วยหลักสหกรณ์สากล 7 ประการ คือ 1) การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 2) การควบคุม
โดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 4) การปกครองตนเองและ
ความเป็นอิสระ 5) การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 6) การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7) การเอื้ออาทรต่อ
ชุมชน
วิธีการสหกรณ์ คือ การนาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน โดยกาหนดวิธีปฏิบัติไว้
ในกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ เช่น การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดาเนิน
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ธุรกิจ การส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
ตามประเภทของสหกรณ์
โครงสร้างของสหกรณ์ ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น โดย
ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน ด้านการผลิตและการจาหน่ายเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์
แต่ เนื่ อ งจากสมาชิ ก ทุ ก คนไม่ ส ามารถร่ ว มกั น บริ ห ารงานสหกรณ์ ได้ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อทาหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ รวมถึงจัดจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ทาหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ โดยมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
รวมถึงกากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของสหกรณ์สามารถเอื้อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ที่ มาของคณะกรรมการสหกรณ์ ต้ องเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคแรก ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ทั้งนี้
สหกรณ์จะเลือกตั้งอย่างไรนั้น ต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม รวมทั้งคานึงถึงสิทธิของ
สมาชิกในการเลือกตั้งเป็นสาคัญ และต้องไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบัง คับของสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ขนาด
ใหญ่ที่มีสมาชิกจานวนมาก อาจใช้วิธีการให้สมาชิก ในแต่ละเขตพื้นที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือสรรหาบุคคลที่
จะเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในเบื้องต้นก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ แล้วนาเสนอ
รายชื่อบุคคลเหล่านั้นต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เพื่ อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่อไป เป็นต้น
ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะกระทาได้เมื่อมีการกาหนดระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์แล้ว
1. คุณสมบัติของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ซึ่ง
ควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความศรัทธาในแนวคิดคุณค่า อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
3) อุทิศตนเพือ
่ งานสหกรณ์ด้วยความสุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
4) มีภาวะผู้นา มีความพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์
5) รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในเหตุผลของผู้อื่น
6) มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้า น
อื่นๆ
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พระราชบั ญ ญั ติส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 รวมถึงข้อ บังคั บ
สหกรณ์ได้กาหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็น หรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์ไว้
เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจากการประพฤติมิชอบของผู้ทาหน้าที่กรรมการสหกรณ์ ดังนี้
1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อ
หน้าที่
3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22(4)
4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิด
นัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทาของตนเอง
6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สมาคมเศรษฐศาสตร์ส หกรณ์ แห่ ง ประเทศไทยได้กาหนดจรรยาบรรณของกรรมการดาเนิน การ
สหกรณ์ไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่สาคัญของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ดังนี้
1) มุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์
และสุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์สมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็น
ธรรม
3) พึ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บสหกรณ์ อ ย่ างเคร่งครัด รวมถึ งยึ ด หลั ก จริย ธรรม
วัฒนธรรมอันดีงาม
4) มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์
5) กากับดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับ
บัญชา แต่สร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6) พึงดูแล ใช้และรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7) ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ
พวกพ้อง
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8) หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มี
ในสหกรณ์หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9) ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
10) ไม่นาเอาทรัพย์สินอุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่
กระทาการใดอันเป็นปรปักษ์และเป็นคู่แข่งขันต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ เป็นคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมและได้รับความ
ไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกเลือกตั้งจากมติที่ประชุมใหญ่เพื่อ ทาหน้าที่บริหารงานสหกรณ์โดยพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและเป็นธรรมตามแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กล่าวข้างต้น
3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ในปัจจุบันที่กระแสโลกาภิวัฒ น์เปิดกว้างและมีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่
เสมอ ย่ อมจะมี ผ ลกระทบต่อ การด าเนิ น งานของสหกรณ์ มากบ้ างน้อ ยบ้ าง คณะกรรมการดาเนิ น การ
สหกรณ์จึงควรนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินงานของสหกรณ์เพื่อสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนแก่สหกรณ์และมวลหมู่สมาชิกได้อย่างแท้จริง
ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งจาก
ภายในให้เพียงพอที่จะรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ควรประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านเพศ วัยวุฒิ
และคุณ วุฒิ ที่สามารถเป็น ตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ มีส่วนได้ส่ วนเสียอย่างแท้จริงทั้งในด้านความเป็น
เจ้ าของผู้ ใช้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ ประโยชน์ จ ากการบริห ารจั ด การของสหกรณ์ โดยควรก าหนดสั ด ส่ ว นของ
คณะกรรมการดาเนิน การสหกรณ์ ให้ป ระกอบด้วยสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิ ง รวมทั้งสั ดส่วนของ
Gen-B Gen-X และ Gen-Y อย่างเหมาะสม โดยดูได้จากสัดส่วนเพศและวัยของสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนั้น
อาจกาหนดคุณ สมบัติส่วนตัวและคุณวุฒิ ทีเหมาะสมต่อการบริห ารจัดการสหกรณ์และสอดคล้องกับแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิกว่า คณะกรรมการซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของสหกรณ์ จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ดีและประสบการณ์ที่
เหมาะสม รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์และบทบาทหน้าที่และภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหวังของสมาชิก
โดยทั่วไป คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์
ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะเป็นสมาชิกชายที่สูงวัยในกลุ่มรุ่นราวคราวเดียวกัน คือ Gen-B ซึ่งมีลักษณะนิสัยขยัน
อดทน มุ่งมั่นในการทางาน ยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี มีความเชื่อมั่นในประสบการณ์และความสาเร็จของ
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ตน แต่ ไม่ ค่ อ ยชอบการเปลี่ ย นแปลงและการบริ ห ารความเสี่ ย งในอดี ต ภายใต้ ภ าวะแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไม่มากและไม่รวดเร็ว คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ดังกล่าวจึงสามารถนาพากิจการสหกรณ์
ไปสู่ความสาเร็จได้ดี เนื่องจากมีภาวะผู้นาสูง และมีทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิที่เพียงพอต่อการยอมรับนับถือจากฝ่าย
บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบรรดาสมาชิก ดังนั้น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์
จึงควรประกอบด้วย
1) ประพฤติตนอย่ างเหมาะสมกับ สถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง ในการปฏิบัติงานและการ
ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งไม่กระทาการใดที่ขัดต่อหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ เอื้ออาทร และซื่อสัตย์สุจริตตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของสหกรณ์ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน รวมทั้งระมัดระวังไม่กระทาการ
ใดหรือปล่อยให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่อานวยประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
3) เป็นผู้นาในการกาหนดนโยบายและวางแผนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์
4) เสริม สร้ างความภาคภูมิ ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ในสหกรณ์ ทั้ งคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
5) มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจผนึกกาลังทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์ โดยส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดีในการอภิปรายในที่ประชุม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการตลอดจนสมาชิกสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพ โดยมีการปิดประกาศให้สมาชิก
ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการแก่สมาชิก และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยคานึงถึงความเชื่อมั่น
และศรัทธาของสมาชิกตามอุดมการณ์สหกรณ์
7) ส่ งเสริมให้ มีวัฒ นธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) โดยต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่สาคัญของสหกรณ์ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (IT risk)
ความเสี่ยงที่มีการปฏิบัติไม่เหมาะสม (Conduct risk) เป็นต้น
8) ใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรมในการพิ จ ารณาผลงานของเจ้าหน้ าที่ ส หกรณ์ โดยไม่ ส ร้างกลุ่ ม อิ ท ธิพ ลใน
สหกรณ์หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงานให้เกิดความเสียหายหรือเรียกร้องผลประโยชน์ในงานหรือหน้าที่
4. บทบาทที่พึงประสงค์ของกรรมการสหกรณ์
โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันมากมายทั้งเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ความเชื่อ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว สหกรณ์จึงต้องการความสามารถในการปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้สหกรณ์
ยั งคงสถานะขององค์ กรที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อระบบเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศต่ อไปด้ว ยคุ ณ ค่าและ
อุดมการณ์สหกรณ์ต่อไปได้
ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่จะก่อเกิดความสาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในสหกรณ์เริ่มจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่เป็นฝ่ายนโยบาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
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สหกรณ์ ที่เป็ น ฝ่ายจั ดการ และสมาชิกสหกรณ์ ที่เป็นทั้งเจ้าของและผู้ ใช้บริการของสหกรณ์ แต่เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวถึงนั้นประกอบด้วยบุคคลที่แตกต่างกันหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ทัศนคติ ค่านิยม
และความเชื่อ ดังนั้ น การอยู่ร่วมกันและการทางานร่วมกันเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่าง
ราบรื่น คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จึงจาเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจความแตกต่าง
ของบุคคลดังกล่าวเพื่อสามารถนาศักยภาพความสามารถและข้อดีของบุคคลต่างวัยต่างความคิดให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์และเสริมพลังซึ่งกันและกัน โดยการแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) ผู้นาทิศทาง (Direct) เป็นผู้ชี้นาทิศทางการดาเนินกิจการสหกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงแข่งขันกับสภาวะแวดล้อม โดยไม่ใช้วิธีการแบบเผด็จการ (Dictate) ที่จะทาให้ขาดการมี
ส่วนร่วม
2) ผู้ยึดความถูกต้อง (Correct) เป็นผู้ที่ยึดหลักในการทางานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นทั้งการกาหนด
เป้าหมายและกระบวนการทางานโดยไม่เน้นการจับผิดจากการควบคุม (Control) ที่จะทาให้ขาดความคิด
สร้างสรรค์
3) ผู้ป้องกัน (Protect) เป็นผู้ป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและความเสียหายต่อสหกรณ์ตามหลักการ
สหกรณ์และหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยไม่เน้นการลงโทษ (Punish) ที่จะทา
ให้ขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและยุติธรรม
______________________________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
1. ขอให้นักศึกษาอธิบายว่า พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะ
เป็นผลดีต่อสหกรณ์อย่างไร
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 2.2.1
______________________________________________________________________________

เรื่องที่ 2.2.2 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์
“...สหกรณ์นี้มีความหมาย คาว่า สห ก็ด้วยกัน กรณ์ การทา ทางานทากิจการต่างๆ หมายความว่า
สหกรณ์ แปลว่า การทางานร่วมกัน การทางานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน
ทั้งในด้านงานการที่ทาด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทาด้วยสมองและงานการที่ทาด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาด
ไม่ได้ต้องพร้อม..”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นาสหกรณ์
การเกษตรทั่วประเทศณศาลาดุสิดาลัย วันที่ 11พฤษภาคม 2526
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การคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพเหมาะสมเป็นเรื่องที่คณะกรรมการสหกรณ์
ต้องให้ความสาคัญมากในการพิจารณาจัดจ้างด้วยเป็นที่ยอมรับแล้วว่า ความสาเร็จของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับ
ผู้จัดการสหกรณ์มากกว่าบุคคลอื่นๆในสหกรณ์ เนื่องจากผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ชี้นาการปฏิบัติงานประจาวัน
ที่ ท างานเต็ ม เวลา อย่ างไรก็ ต าม ยั งไม่ มี ม าตรฐานใดๆทั้ งด้ านอายุ เพศ การศึก ษา รูป ร่างหน้ าตา และ
พฤติกรรมที่จะสามารถกาหนดความสาเร็จได้ชัดเจน ผู้จัดการสหกรณ์ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจสหกรณ์ให้
ก้าวหน้าสู่ความสาเร็จนั้นมาจากพื้นฐานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ทักษะและคุณภาพการเป็นผู้นาก็เป็นสิ่ง
สาคัญต่อธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1. ประสบการณ์ของการเป็นผู้จัดการและเป็นผู้นาองค์กร
2. ความสามารถในการนาแนวคิด แผนงานและสื่อสารอย่างได้ผล
3. ความสนใจและความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในระบบสหกรณ์
4. ความต้องการประสบความสาเร็จและการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ความสามารถที่จะนาพาธุรกิจให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างถี่ถ้วน
6. ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
1. ความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์
หน้าที่หลักของผู้จัดการสหกรณ์ คือ การวางแผน การรายงานผลต่อคณะกรรมการ การธารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีในองค์กร และการควบคุมการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ความรับผิดชอบที่สาคัญของผู้จัดการ
สหกรณ์ ได้แก่
1) การดู แ ลแนะน าและประสานงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายใต้ ทิ ศ ทางที่
คณะกรรมการสหกรณ์กาหนดโดยบริหารจัดการทั้งบุคลากร เงินทุนและทรัพยากรของสหกรณ์
2) การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านในรายละเอี ย ดของงานสหกรณ์ ต ามนโยบายของ
คณะกรรมการสหกรณ์ และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการในกรณีจาเป็น ซึ่งเป็ นการ
นานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการดูแลภาพลักษณ์และบุคลากรของสหกรณ์
3) การจั ดจ้ าง การฝึ กอบรม การดูแลแนะนา และการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนของ
บุคลากรในสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้จัดการสหกรณ์จาเป็นต้องทบทวนผลปฏิบัติงานของลูกน้องและปรับปรุงแก้ไขใน
กรณี ที่ ลู กน้ องไม่ส ามารถทาผลงานในระดับที่ ยอมรับได้ตามคาบรรยายลั กษณะงานที่ชัดเจนส าหรับทุ ก
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ตาแหน่ งงาน รวมทั้ งการพั ฒ นาและอบรมเพิ่ ม เติ มแก่ พ นั ก งานให้ ได้รับ ทั ก ษะใหม่ ที่ เหมาะสมกับ ความ
รับผิดชอบ
4) การธารงรักษาและทบทวนพัฒนากรณีจาเป็นเพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินที่เพียงพอให้
คณะกรรมการสามารถอนุมัติงบประมาณทางการเงินประจาปีได้ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน
ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอต่อสมาชิกสหกรณ์ในการประชุมสามัญประจาปีได้
ทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเด่นของผลปฏิบัติงานสหกรณ์
5) การจัดเตรียมข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการวางแผนระยะยาวของสหกรณ์ เช่น การจัดหา
ทรั พ ย์ สิ น ถาวรเพื่ อให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ผู้ จัด การควรมี ข้ อเสนอแนะในการทบทวนวั ตถุ ป ระสงค์
เป้าหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจัดทาแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดการต้องกาหนดเป้าหมายและแผนงาน
ระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประจาวันของสหกรณ์โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสหกรณ์
6) การเป็นตัวแทนของสหกรณ์และถ่ายทอดภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสมาชิกและประชาชนใน
ชุมชน ผู้จัดการจึงจาเป็นต้อง (1) กระตุ้นสมาชิกให้ตระหนักในความเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการของสหกรณ์
(2) สื่อสารการพัฒ นาสหกรณ์ ต่อสมาชิก (3) ให้ ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสหกรณ์ และกิจกรรม
บริ การของสหกรณ์ (4) ติ ดตามประเด็น ต่ างๆที่ มีผ ลกระทบต่อสหกรณ์ ด้านกฎข้อบั งคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์
ผู้จัดการสหกรณ์ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทั้งมวลของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งสัมพันธ์กับหน้าที่การวางแผน การจัดองค์กร การนาองค์กร การประสานงานและ
การควบคุมงาน รวมทั้งการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานและกิจกรรมประจาวันของสหกรณ์ การ
ดูแลพนั กงานสหกรณ์ และประสานงานในภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ความสั มพันธ์ในการทางานระหว่าง
ผู้จัดการสหกรณ์กับคณะกรรมการสหกรณ์ก็เป็นเรื่องที่ผู้จัดการต้องให้ความนับถือและความเข้าใจในความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถทาหน้าที่ได้อ ย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้จัดการสหกรณ์เป็นบุคคลที่
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดจ้าง จึงต้องมีหน้าที่ผูกพันกับคณะกรรมการ ดังนั้น ผู้จัดการสหกรณ์แม้จะ
ไม่ใช่ส่ วนหนึ่ งของคณะกรรมการ แต่จ าเป็ นต้องร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์ อยู่เสมอในฐานะ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงคะแนนเสียงไม่ได้ เพราะคณะกรรมการสหกรณ์เป็นผู้กาหนดว่า สหกรณ์จะทาอะไรบ้าง
ในขณะที่ผู้จัดการต้องตัดสินใจว่าจะทาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดได้อย่างไร ทั้งนี้ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้จัดการ
สหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่
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1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒ นาธุรกิจของสหกรณ์ให้ เจริญ ก้าวหน้าและประสบผลสาเร็จตาม
นโยบายของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
2) มีสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งด้วยความ
ขยัน ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมตลอดจนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานในการสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก
3) สามารถควบคุมการดาเนินงานทั้งหมดของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยรับผิดชอบดูแล
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) มีความโปร่งใสและเปิ ดเผยข้อมูล โดยจัดทารายงานความเคลื่ อนไหวและสถานะของ
สหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจา รวมทั้งต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆต่ อที่ประชุมใหญ่และ
คณะกรรมการ
5) มีวิธีสื่อความที่เหมาะสม ทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม โดยบังคับบัญชาและดูแลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความยุติธรรม เสมอภาคและ
เหมาะสม
3. บทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ที่ต้องเป็นผู้นานโยบายและเป้าหมายการดาเนินงานสหกรณ์จาก
คณะกรรมการสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้จัดการสหกรณ์ต้องแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) ผู้นา (Leader)ผู้จัดการต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาซึ่งได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ทุกคนโดยการใช้หลักการคุณธรรมและหลักการสหกรณ์ ในการนาพาองค์กรให้สามารถบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ที่รับรู้ร่วมกัน
2) ผู้สร้างการเรียนรู้ (Learner)ผู้จัดการต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ใฝ่รู้และพร้อมจะเรียน
รู้อยู่เสมอเพื่อสามารถนาใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาและปรับองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกสหกรณ์ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
3) ผู้สร้างความร่วมมือ (Cooperator) ผู้จัดการต้องมีบทบาทสร้างความร่วมมือรอบด้านทั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ให้ร่วมกันสนับสนุ นสหกรณ์อย่างทุ่มเทเต็มกาลัง
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
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4) ผู้สร้างเครือข่าย (Networker) ผู้จัดการต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ที่ดีกับสหกรณ์
อื่น ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้านเอกชน และสถาบันวิชาการต่างๆที่มีส่วนต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
______________________________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาเสนอแนวคิดว่า ผู้จัดการสหกรณ์ควรมีวิธีการพัฒนาพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ได้
อย่างไร
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 2.2.2
_______________________________________________________________________________

เรื่องที่ 2.2.3 พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์
“สมาชิกแต่ละสหกรณ์ จะต้องเพาะความสามัคคีกัน ความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน และสหกรณ์
ต่างๆก็จะต้องพยายามที่จะอุดหนุนส่งเสริมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อประโยชน์ของแต่ละคน มิใช่เพื่อ
ประโยชน์ของคาว่า สหกรณ์เท่านั้น คาว่า สหกรณ์นี้เป็นเพียงคา ถ้าเราปฏิบัติก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง แต่
ถ้าเราถือว่า สหกรณ์เป็นคาศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจที่จะดาเนินชีวิต
อย่างมีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และรักษาความสามัคคีโดยดี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและ
กัน ดังนี้ก็จะทาให้คาว่าสหกรณ์ ศักดิ์สิทธิ์ และทาให้ชีวิตของแต่ละคนมีความสุขขึ้น”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง ทั่วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2522
สหกรณ์เป็นรูปแบบของธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกผู้เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของ
ธุรกิจนั้ นด้วย เปรียบเทีย บได้กับ รถยนต์ที่ต้องมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ จานวนมากที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จาเป็นที่สุดสาหรับสหกรณ์ก็คือ ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ในสหกรณ์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย (1) สมาชิ ก สหกรณ์ ซึ่ งเป็ น ทั้ งเจ้ าของและผู้ ใช้ บ ริก าร (2) กรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่เป็นผู้กาหนดนโยบายตามความต้องการของสมาชิก (3) ผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่ง
เป็นผู้กากับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสหกรณ์
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โดยทั่ ว ไป มี ก ารเข้ าใจผิ ด ว่า การบริห ารจัด การสหกรณ์ นั้ น เกี่ ยวข้อ งเฉพาะฝ่ ายนโยบายที่ เป็ น
กรรมการสหกรณ์ที่มาจากการเลือกตั้ง และฝ่ายจัดการ ที่เป็นผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ที่มาจากการจัด
จ้างเท่านั้น อันที่จริง ส่วนสาคัญที่สุดก็คือ สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นเจ้าของสหกรณ์และเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการของ
สหกรณ์นั่นเอง ทั้งนี้ ทุกส่วนจะต้องตระหนักว่า แต่ละส่วนล้วนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่
ต้องมีความร่วมมือกันอย่างเต็มกาลังความสามารถในการปฏิบัติ งานเพื่อร่วมกัน บริห ารจัดการสหกรณ์ให้
ประสบความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
1. สิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิกสหกรณ์
สมาชิกเป็นพื้นฐานหลักของธุรกิจสหกรณ์เพราะเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งสหกรณ์และความต้องการของ
สมาชิกก็เป็นเหตุผลของการจัดตั้งสหกรณ์ สมาชิกจึงต้องเป็นผู้สนับสนุนหลักโดยการเป็นผู้ลงทุนและใช้
บริการของสหกรณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสหกรณ์ให้ อยู่ในสถานะที่เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า
อย่างไรก็ตามสิ่งที่มาพร้อมกับสิทธิและความรับผิดชอบ ก็คือ สมาชิกต้องยอมรับและช่วยให้สหกรณ์สามารถ
บริห ารจัดการได้ดีและตอบโจทย์ ความต้องการของสมาชิกได้อย่างมีประสิ ทธิผลภายใต้สิทธิและหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายและระเบี ย บข้อบั งคับ ของสหกรณ์ รวมทั้งความรับ ผิ ดชอบทั้ งด้ านคุณ ธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ดังกล่าว
1.1 สิทธิของสมาชิกสหกรณ์
1) กาหนดและเพิ่มเติมประเภทของธุรกิจของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
2) เลือกตั้งและถอดถอน (กรณีจาเป็น) คณะกรรมการสหกรณ์
3) พิจารณายุบเลิก ควบรวม หรือ ร่วมกิจการกับสหกรณ์อื่น หรือก่อตั้งกิจการร่วมทุนกับธุรกิจอื่น
ที่เหมาะสม
4) จัดให้มีคณะกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการและพนักงานตามข้อกาหนดของข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์
5) ควบคุมดูแลไม่ให้คณะกรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์กระทาการใดที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์
6) ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จากรายงานประจาปีของสหกรณ์อย่างจริงจัง
1.2 ความรับผิดชอบของสมาชิกสหกรณ์
1) ต้องให้ความสนับสนุนต่อสหกรณ์ด้วยสานึกที่ผูกพันกับสหกรณ์และรักษาความผูกพันดังกล่าวแม้
ในกรณีที่มีธุรกิจอื่นเสนอราคาและบริการระยะสั้นที่ดีกว่า หรือคู่แข่งที่มีข้อเสนอที่ดึงดูดความสนใจมากกว่า
สหกรณ์ ในกรณี ที่สมาชิกจะไม่ต้องการใช้บริการสหกรณ์ก็ต้องตรวจสอบและทบทวนการให้ บริการของ
สหกรณ์ก่อน
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2) ต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมาย นโยบาย และบริการของสหกรณ์รวมทั้ง
ปัญหาที่สหกรณ์ต้องเผชิญหน้า โดยรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากรายงานกิจการประจาปีและจดหมายข่าวของ
สหกรณ์ รวมทั้งสอบถามจากคณะกรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ตลอดจนสมาชิกอื่นๆ เนื่องจาก
การใช้สิทธิความเป็นเจ้าของได้อย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องมีความเข้าใจที่ถ่องแท้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
และแผนงานในอนาคตของสหกรณ์
3) ต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกและประเมินผลงานของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยคานึงถึงการ
บริหารจัดการสหกรณ์ในเชิงบวกและบทบาทสหกรณ์ในมุมกว้าง เพราะสมาชิกไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินใจและ
ควบคุมการดาเนินงานสหกรณ์ในธุรกิจทั้งหมดด้วยตนเอง จึงต้องพิจารณาเลือกสรรเพื่อนสมาชิกที่มีความ
ยุ ติธ รรมและทัก ษะการจั ดการเพื่ อเป็ น ตั ว แทนของสมาชิก ในการบริห ารจัดการในฐานะคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สาคัญมากของสมาชิก
การคัดเลือกกรรมการจากผู้สมั ครซึ่งเป็นที่นิยมแต่มีข้อกังขาก็ไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี สมาชิกจึง
จาเป็นต้องศึกษาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสหกรณ์ รวมทั้งประเมินผู้สมัครจากทักษะ
ของการเป็นผู้นาและการบริหารจัดการ ความซื่อสัตย์และคุณธรรม ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจ
อย่างชาญฉลาด และความเต็มใจให้ บริการจึงน่าจะเป็นคุณ ลักษณะที่ จาเป็นของคณะกรรมการสหกรณ์
ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แล้ว ก็สิ้นสุดความรับผิดชอบของสมาชิก
แต่ส มาชิ กยั งต้องติดต่ อสื่ อ สารกั บ กรรมการดังกล่ าวเพื่ อสอบถาม ให้ ข้อเสนอแนะ และร้อ งขอให้ มี การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือบริการของสหกรณ์ รวมทั้งจาเป็นต้องเฝ้าสังเกตและประเมินผลงานของ
คณะกรรมการสหกรณ์อีกด้วย
4) ต้องสนับสนุนการเพิ่มทุนในกรณีจาเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้น คือ การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่สหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้าและบริการที่จาเป็นของสหกรณ์ โดยกระทาผ่านการสมัครเป็น
สมาชิกและซื้อหุ้นสามัญ การใช้บริการของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการร่วมลงทุนเพิ่มเติมในกรณีพิเศษ
ที่จาเป็นต้องลงทุนสาหรับทรัพย์สินถาวรหรือบริการพิเศษยิ่งขึ้นเพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินงานให้บริการ
แก่สมาชิกได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีสหกรณ์เกิด ความสูญเสีย สมาชิกก็ต้องยอมรับความสูญเสีย
นั้นเช่นเดียวกับกรณีที่มีกาไรและได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
5) ต้องพิจารณาน าเรื่องเอกสารสัญญาตามกฎหมายมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยสมาชิกต้อง
รับ ผิ ดชอบในการสร้ างความเข้าใจเรื่องราวประเด็น ตามกฎหมายเพื่ อน ามาปรับ ใช้และแก้ไขเพิ่ มเติมใน
เอกสารสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่สหกรณ์ผูกพันต่อสมาชิกและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก่อนการพิจารณา
อนุมัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดข้อบังคับและสัญญาตามกฎหมาย สมาชิกจาเป็นต้องวิเคราะห์ประเมินว่า
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจสหกรณ์อย่างไรด้วย
6) ต้องประเมินผลงานของสหกรณ์ สมาชิกควรตรวจสอบรายงานกิจการประจาปีอย่างจริงจัง โดย
สังเกตว่าสหกรณ์ดาเนินงานบรรลุผลตามความต้องการของสมาชิกหรือไม่ และวิเคราะห์ความพยายามของ
สหกรณ์ที่สื่อสารกับสมาชิกและสาธารณชนแม้ว่าประเด็นความรับผิดชอบดังกล่าวจะไม่สามารถครอบคลุมได้
ทั้งหมด แต่สหกรณ์ยังจาเป็นต้องมีสมาชิกที่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิกอย่าง
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แท้จริงเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์สุขแก่สมาชิกและความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์
สมาชิ ก สหกรณ์ เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยตรงของสหกรณ์ เนื่ อ งจากเป็ น ทั้ งเจ้ าของสหกรณ์ แ ละเป็ น
ผู้ ใช้บ ริ การซึ่ งจะได้รั บ ประโยชน์ ตอบแทนทั้งจากเงินปั น ผลรวมทั้ งบริการที่ ดี ตามวัต ถุป ระสงค์ ของสหกรณ์ จึ ง
จาเป็นต้องเรียนรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อร่วมสร้างความเติบโตก้าวหน้าของสหกรณ์ ดังนี้
1) เรียนรู้เพื่อเข้าใจปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2) รู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิก
3) เข้าใจสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสมาชิก
4) เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเพื่อระบุความต้องการและควบคุมดูแลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ด้วยการคัดเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ที่เหมาะสม
5) มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อสหกรณ์โดยให้การสนับสนุนธุรกิจและการดาเนินงานของสหกรณ์
6) ปฏิบัติตนตามอุดมการณ์สหกรณ์โดยเน้นการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
7) ตั้งมั่นในคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ช่วยเผยแพร่กิจการสหกรณ์
3. บทบาทที่พึงประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์
รังสรรค์ ปิติปัญญา (ข่าว สอ.มก. ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2549) กล่าวถึง “บทบาทของสมาชิก”
ว่าหมายถึง การกระท าของสมาชิกที่มีผ ลต่อสหกรณ์ ในด้านต่างๆทั้งเชิงบวกและหรือเชิงลบ แน่นอนว่า
สหกรณ์ต้องการความสนับสนุนจากสมาชิกอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีส่วนทาให้สหกรณ์สามารถแสดงบทบาทใน
การพัฒนาสมาชิกได้อย่างแท้จริง หากสมาชิกไม่ลงทุนและใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ สหกรณ์ย่อ มไม่สามารถ
พัฒนาหรือจัดหาสิ่งที่ดีกว่ามาให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้ แต่ถ้าสมาชิกลงทุนและใช้บริการของ
สหกรณ์อย่างสม่าเสมอรวมทั้งเอาใจใส่ในการดูแลกิจการของสหกรณ์ ธุรกิจสหกรณ์ก็จะเจริญก้าวหน้าและ
สามารถจั ดหาบริการที่ดีมาให้ บ ริการได้มากขึ้นและต่อเนื่อง ซึ่ งทาให้ สมาชิกพัฒ นาดีขึ้น ทั้งนี้ บทบาทที่
สมาชิกควรทาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกได้หลายประการ ดังต่อไปนี ้
1) ทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแนวคิดและหลักการของสหกรณ์ สมาชิกต้องเรียนรู้ว่า สหกรณ์เป็น
องค์กรของสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานความต้องการที่จะช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
ทากิจกรรมร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจและไว้วางใจกัน จากรากฐานความ
สามัคคีและยุติธรรม
2) ท ากิ จ กรรมและใช้ บ ริ การกับ สหกรณ์ อ ย่างสม่ าเสมอ คุ ณ ประโยชน์ ห ลั ก ของการรวมตั ว เป็ น
สหกรณ์ คือ “การมีอานาจต่อรองเพิ่มขึ้น ”และ “การมีความประหยัดจากขนาดกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น ” ดังนั้น
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เมื่อสมาชิกใช้บริการหรือทากิจกรรมกับสหกรณ์มากขึ้นแทนที่จะไปใช้บริการจากธุรกิจเอกชนอื่น ก็จะทาให้
อานาจต่อรองของสหกรณ์ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลดีต่อความประหยัดจากขนาดการทากิจกรรม จะทาให้สหกรณ์
สามารถจัดบริการที่ดีกว่าเดิมได้ สุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิก เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่าลง
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดทั่วไป เป็นต้น
3) เลื อ กคนดี มี ค วามสามารถเป็ น กรรมการสหกรณ์ สมาชิ ก ไม่ มี เวลามากพอที่ จ ะเข้ า มาดู แ ล
บริหารงานของสหกรณ์ จึงจาเป็นต้องเลือกสมาชิกที่เป็นคนดีและมีความสามารถเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
ฐานะกรรมการด าเนิ น การ บทบาทดังกล่ าวมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความเจริ ญ เติ บ โตของสหกรณ์ กรรมการ
ดาเนินการที่ดีมีความสามารถก็มีโอกาสจะสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
4) ตรวจสอบและให้คาแนะนาการดาเนินงานของสหกรณ์ สมาชิกมีบทบาทสาคัญในการติดตามผล
การดาเนินงานและให้คาแนะนาหรือแจ้งความต้องการแก่กรรมการผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้กรรมการนาไป
พิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการดาเนินงาน
ของสหกรณ์นั่นเอง
5) ขยายแนวคิ ด คุณ ประโยชน์ ของระบบสหกรณ์ แก่บุ คคลอื่ น บทบาทนี้จ ะช่ว ยให้ ส หกรณ์ และ
ขบวนการสหกรณ์สามารถขยายฐานสมาชิกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยช่วยเพิ่มสมาชิก ในสหกรณ์ของตน
หรือ มีการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทาให้กิจการสหกรณ์ของ
ตนเจริญเติบโตและมั่นคงมากขึ้น
_______________________________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาอภิปรายว่าควรมีแนวทางที่จะทาให้สมาชิกสหกรณ์มีพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์
ได้อย่างไร
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 2.2.3
_______________________________________________________________________________
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ตอนที่ 2.3 กรณีศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 2.3 แล้ว จึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 2.3.1 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
เรื่องที่ 2.3.2 ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
เรื่องที่ 2.3.3 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทองเจียเม้ง จากัด
เรื่องที่ 2.3.4 ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด
แนวคิด
1. กรณีศึกษาประธานกรรมการสหกรณ์นอกภาคเกษตร กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์โดยการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดมั่นในคุณค่าและหลักการสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์และ
ริเริ่มสิ่งใหม่ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินของสมาชิกที่มีความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน จัด
อบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกพึ่งพาตนเองและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. กรณีศึกษาประธานกรรมการสหกรณ์ในภาคเกษตร กล่าวถึงการนาประสบการณ์การทางานเป็น
กรรมการสหกรณ์มาใช้ในตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการที่สามารถนาพาสหกรณ์สู่ความสาเร็จเป็น
สหกรณ์ดีเด่นประเภทโคนม ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดีและการบริหาร
สหกรณ์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในสหกรณ์ทั้งฝ่ายนโยบาย ฝ่ายจัดการและฝ่ายสมาชิก
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี
3. กรณีศึกษาผู้จัดการสหกรณ์นอกภาคเกษตร กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสถานประกอบการเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ประสบปัญหาภาระหนี้สิน และกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์ให้เห็นประโยชน์ของระบบสหกรณ์ที่ช่วยเหลือกัน
และกันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในสถานประกอบการอีกด้วย
4. กรณี ศึ ก ษาผู้ จั ด การสหกรณ์ ในภาคเกษตร กล่ า วถึ งการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ในสหกรณ์
การเกษตรเพื่ อการตลาดลู กค้ า ธ.ก.ส.สุ ริน ทร์ จ ากั ด ซึ่งเป็ น สหกรณ์ ข นาดใหญ่ ระดั บ จังหวัด ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในการดาเนินการสร้างเครือข่ายสมาชิกครอบคลุมทุกตาบลในจังหวัด การระดมทุนและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การศึ กษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
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1. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่
จากัดได้
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณีศึกษาประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐมจากัดได้
3. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณีศึกษาผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทองเจียเม้งจากัดได้
4. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กรณีศึกษาผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์
จากัดได้
เรื่องที่ 2.3.1 กรณีศึกษา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
“.....การอยู่เป็นสหกรณ์มีตัวอย่างมานานแล้วในหลายประเทศ และในประเทศก็มีตัวอย่างมาแล้ว
เหมือนกันว่า เริ่มต้นด้วยความลาบากยากเย็น แต่ในที่สุดก็มีความร่ารวยมีเกียรติ เป็นคนที่คนนับถือ นับถือ
ทั่วทั้งประเทศว่า ผู้ที่ทากิจการสหกรณ์อย่างดีก็เป็นคนที่มีความน่าชมคือ น่ายกย่อง ฉะนั้นคนใหนที่มีอาชีพ
ใดและตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเฉลียวฉลาด เป็นคนที่น่านับถือทั้งนั้น ยกย่องได้
....”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสที่ผู้นาสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2520
นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด ได้รับ
การยกย่องประกาศเกียรติคุณจากสถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น “นักสหกรณ์ที่
มีคุณค่า” ประจาปี 2559
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
1.1 ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม 2507 และจบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาสูตินารีเวช จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2 ประวัติการทางานสหกรณ์
ปี 2533 เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
ปี 2547- 2552 ดารงตาแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานคณะกรรมการเงินกู้
กรรมการอานวยการ อนุกรรมการวิเคราะห์บริหารการเงิน อนุกรรมการคอมพิวเตอร์ และประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์
ปี 2553 - ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
หาดใหญ่ จากัด
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1.3 รางวัลที่เคยได้รับ
1) รางวัล นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักบริหาร ประจาปี 2553 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) รางวัล นั กสหกรณ์ ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ ประจาปี 2554 จัดโดยสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสงขลา
3) รางวัล นักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทออมทรัพย์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี 2559
โดย คณะจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา
4) รางวัล นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.4 คุณสมบัติประจาตัวที่แสดงให้เห็นคุณค่าองค์ประกอบ 4 มิติของผู้นาที่มีคุณค่า
1) มิติด้านคุณค่า – อุดมการณ์สหกรณ์เป็นผู้เสียสละ มีภาวะผู้นาสูง ทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ของผู้นาการเปลี่ ยนแปลง เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยจัดให้มีโครงการพบปะเยี่ยมเยียน
สมาชิกในทุกหน่ วยสั งกัดทุกคนทุกเดือน ทาให้ บุคลากรของโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร้อยละ 90 มีวินัยทาง
การเงินและพัฒนาระบบการเงินบนการพึ่งพาและร่วมมือกันของชุมชนโรงพยาบาลหาดใหญ่
2) มิ ติ ด้ านกระบวนทั ศ น์ เป็ น ผู้ ที่ มี วิสั ยทั ศน์ กว้ างไกล มี จุด มุ่ งหมายในการขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนิ น งานสหกรณ์ อย่ างชัดเจน ใฝ่รู้ ติดตามการเรียนรู้ให้ ทันการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ และรับฟังความ
คิดเห็นจากมวลสมาชิกมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
3) มิติด้านหลักการ เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในคุณค่าและหลักการสหกรณ์ นามาพัฒนา
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์เพื่อประสิทธิภาพและเอกภาพในการดาเนินงานสหกรณ์เพื่อนาประโยชน์สู่สมาชิก
4) มิติด้านแนวปฏิบัติที่ดี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทาให้เรื่องยากกลายเป็น
เรื่องง่าย มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆเพื่อการพัฒนาสหกรณ์เช่น การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ การให้ความรู้แก่สมาชิกด้านการวางแผนทางการเงิน จัดอบรมวิถีเ ศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิก
พึ่งพาตนเอง และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติโดดเด่นที่ควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ
เป็ น ผู้ น าที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี ภ าวะผู้ น าสู ง ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง และ ให้ความสาคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก มีผลงานการพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด ให้ เป็นสถาบันการเงินของชุมชนอย่างแท้จริงจนเป็นที่ยอมรับใน
ขบวนการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง
2. บริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
2.1 ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด ได้ก่อตั้งตามแนวคิดของนางประสานศรี ก่อสกุลโดย
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรซึ่งมีความเดือดร้อนด้านการเงิน จึงได้เสนอแนวคิดกับบุคลากรอื่นๆใน
โรงพยาบาลหาดใหญ่ และได้ขอคาปรึกษาจากสหกรณ์จังหวัดได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ จากนั้น
ได้ปรึกษานายแพทย์มนตรี เศรษฐบุตร ผู้อานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในขณะนั้นเพื่อเสนอจัดตั้งสหกรณ์
ขึ้น ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้ อานวยการเห็ น ชอบและอนุ มั ติให้ จัด ตั้งสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ขึ้น ทั้ งนี้ น าย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2533 จานวนสมาชิกแรกตั้ง 416 คน เงินทุน
แรกตั้ง 3,040,734.35 บาท โดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในการจั ดตั้งสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจ่ายดอกเบี้ย
ในอัตราถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป และ ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปของการซื้อหุ้นรายเดือน นอกจากนี้

ส ห ก รณ์ ยั งมี น โย บ าย
ส่งเสริมด้านสวัสดิการแก่สมาชิกอีกด้วย

ภาพที่ 2.10 นพ.ชัชวาล ก่อสกุลและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
2.2 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัดประจาปี 2560
1) ด้านสมาชิก สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมรับสมาชิกใหม่ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก เช่น สหกรณ์พบสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทาง Facebook, Line, Website ของสหกรณ์ เป็นต้น ทาให้สมาชิกสนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น
เมื่อสิ้นปี 2560 สหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 3,494 คน
2) ด้านการออม ดาเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
2.1) ระดมทุ น เรื อ นหุ้ น สหกรณ์ เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ซื้ อ หุ้ น พิ เศษในวาระต่ า งๆ เช่ น
โครงการซื้อหุ้นลุ้นโชค โครงการซื้อหุ้นเดือนเกิด และโครงการซื้อหุ้นในวันสาคัญต่างๆ โดยสหกรณ์จะสมทบ
ทุนเรือนหุ้นให้ตามประกาศของสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นในปีบัญชี 2559 จานวน 1,126.63 ล้าน
บาท และเมื่อ 30 กันยายน 2560 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นจานวน 1,304.63 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความ
38

เชื่อมั่นของสมาชิกในการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการ และผลตอบแทนที่ได้จากทุนเรือนหุ้ นเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก
2.2) ระดมเงินฝาก สหกรณ์เปิดเงินรับฝากประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออ
มมากขึ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่สนใจการออมแบบหมุนเวียน ซึ่ง
ได้รับ ความสนใจจากสมาชิกเป็ น อย่ างมาก เมื่อสิ้ นปี 2560 สหกรณ์ มีเงิน รับฝากรวมทั้งสิ้ น 7,982 บัญ ชี
1,487.97 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ว ย เงิน ฝากออมทรัพ ย์พิเศษ 772.25 ล้ านบาทและเงิน ฝากออมทรัพ ย์
715.71 ล้านบาท
3) ด้านการดาเนินธุรกิจ/สินเชื่อ ในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางลดลงทาให้การบริหารงานในเชิงธุรกิจต้องดาเนินการไปอย่างรอบคอบ และมีมาตรการต่างๆเพื่อให้ผล
ประกอบการของสหกรณ์เป็นไปด้วยดี
3.1) การให้เงินกู้แก่สมาชิก ยอดเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเมื่อสิ้นปี 2560 จานวน 3,409
สัญญา เป็นจานวนเงินรวม 1,430.50 ล้านบาท แบ่งได้ 3 ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน 14.03 ล้านบาท เงินกู้
สามัญ 403.16 ล้านบาท และเงินกู้พิเศษ 1,013.31 ล้านบาท
3.2) เงิน ให้สหกรณ์ อื่น กู้ การให้ เงิน กู้แก่ส หกรณ์ อื่น เป็น การช่ว ยเหลื อกันในขบวนการ
สหกรณ์ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้จานวน 16 สหกรณ์ เป็นจานวนเงิน 941.87 ล้านบาท
4) ด้ า นการลงทุ น ของสหกรณ์ การบริห ารเงิน เพื่ อ การลงทุ น ของสหกรณ์ นั้ น คณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์ได้มีการวิเคราะห์ให้เงินลงทุนของสหกรณ์มีความปลอดภัย และมีผลตอบแทนอย่าง
คุ้มค่า ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ได้ผลตอบแทนที่ต่างกัน ประกอบด้วยหุ้นชุมนุม
สหกรณ์ต่างๆ พันธบัตร ตราสารหนี้ และฝากสถาบันการเงิน/สหกรณ์อื่น ซึ่งสามารถสร้างรายได้และ
ผลตอบแทน จ านวน 70.30 ล้ านบาท (คิด เป็ น ร้อยละ 38.93 ของรายได้ รวม) และเงิน ลงทุ น ดั งกล่ าว
คณะกรรมการดาเนินการสามารถนาไปต่อยอดโดยการนาไปค้าประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยต่ากว่าการกู้แบบอื่น
5) ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกหลากหลาย
รูปแบบซึ่งมีตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต โดยมีระเบียบให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ ได้แก่
5.1) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกโดยมีสมาชิกได้รับจานวน
1,331 ราย เป็นเงิน 962,040 บาท
5.2) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก มีสมาชิกได้รับสวัสดิการเงินบาเหน็จ
จ่ายให้สมาชิกทีเ่ สียชีวิตและลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จานวน 17 ราย เป็นเงิน 102,235 บาท
5.3) ระเบี ยบว่ า ด้ ว ยทุ น สวัส ดิ การผู้ เกษี ยณ ในรอบปี ที่ ผ่ านมามีส มาชิก เกษี ยณอายุ
ราชการและลาออกจากงาน ได้รับสวัสดิการดังกล่าว จานวน 41 ราย เป็นเงิน 424,000.00บาท
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5.4) ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์เพื่อผู้เสียชีวิต สหกรณ์กาหนดหลักการจ่ายเงินไว้โดย
ให้ทั้งสมาชิก สมาชิกสมทบ และคู่สมรสของสมาชิก ในรอบปีที่ผ่านมาจ่ายทุนสงเคราะห์เพื่อผู้เสียชีวิตให้กับ
ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต จานวน 9 ราย เป็นเงิน 1,001,000 บาท
5.5) ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก มีการจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรี โดยให้ได้รับทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีที่ผ่านมามีการ
จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจานวน 861 ราย ทั้งระดับอนุบาล ประถม มัธยม และปริญ ญาตรี เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,191,500 บาท
6) ด้านการส่งเสริมความรู้และพัฒนาการทางานของสหกรณ์
6.1)การส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร ในการดาเนินงานของสหกรณ์นั้นจะดาเนินการให้มี
การส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ความสามารถให้ แก่บุคลากรซึ่งประกอบด้วย สมาชิก คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งสหกรณ์มีระเบียบ
ว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไว้ถือใช้และกาหนดหลักเกณฑ์ การใช้ที่ชัดเจน ในรอบปี 2560 มี
การใช้จ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ทั้งการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิก กิจกรรมชมเชยสมาชิก และอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,799,389 บาท
6.2)การพัฒนากิจการ สหกรณ์ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการที่
ทันสมัย สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการ
พัฒนากิจการเพื่อถือปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นไปตามที่สมาชิกมอบอานาจไว้ ในปีที่ผ่านมามีการปรับปรุง
ต่อเติม อาคารสานักงานของสหกรณ์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารของโรงพยาบาลหาดใหญ่ มอบ
พื้ น ที่ ให้ กั บ สหกรณ์ บริ เวณชั้ น ลอยอาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ แสดงถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ในการ
บริหารงานของสหกรณ์ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ อีกทั้งสมาชิกให้ความเชื่อมั่นในการร่วมกั นเป็น
ผู้พัฒนากิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นจานวนเงิน 4,321,773 บาท
7) ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์สหกรณ์ให้การสนับสนุนเพื่อทากิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
ได้ แก่ โครงการบริ จ าคโลหิ ต ร่ วมกิจ กรรมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ กิจ กรรมเพื่ อ สั งคมและชุ มชน ร่ว ม
กิจกรรมกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 478,263 บาท
8) ผลการดาเนินงานโดยรวมของสหกรณ์
สหกรณ์มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
180,585,745.40 บาท
สหกรณ์มีรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวนเงิน
76,116,577.10 บาท
สหกรณ์มีกาไรสุทธิ
จานวนเงิน
104,469,168.29 บาท

ภาพที่ 2.11 ผลงานประจาปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
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รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย กาไร
รายได้

ค่าใช้ จา่ ย

กาไร
180,585,745.40

200,000,000.00
150,000,000.00

104,469,168.29

100,000,000.00
76,116,577.11

50,000,000.00
0.00

ปี 2556
สิ น ทรั พปีย์ 2557
หนี้ สิ น ทุปีน2558
สินทรัพย์

หนี้สิน

ทุน
3,996,179,424.23
3,494

4,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000
2,000

ปี 2560

จานวนสมาชิก

6,000,000,000.00
4,000

ปี 2559

2,691

3,301
2,375,216,529.64

3,088

2,887

0.00

1,620,962,894.59

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
เงิ น กู้ ยื ม เงิ น รั บฝาก ทุ น เรื อนหุ้ น

ปี 2560

1,000
0

เงินกู้ยืม

เงินรับฝาก

ทุนเรือนหุ้น

2,000,000,000.00
1,487,972,741.52

ลูกหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปี

1,500,000,000.00

2,370,201,161.91
1,304,633,770.00
2,168,566,898.69
1,894,510,188.00
880,983,443.31
1,485,634,973.34

1,000,000,000.00
2,500,000,000.00
500,000,000.00
2,000,000,000.00
0.00
1,500,000,000.00

991,384,916.92

ปี 2556
1,000,000,000.00

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

500,000,000.00
0.00

ปี 2556

ปี 2557
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2.3 รางวัลทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัดได้รับ
1) รางวัลชมเชยจากการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ประจาปี 2550 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2) รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก) ประจาปี 2552 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3) รางวัลชมเชยระดับภาคใต้ การคัดเลือกสหกรณ์ที่ มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2553 โดย
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
4) รางวัลชนะเลิศการประกวดรายงานกิจการ ประจาปี 2553 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากัด
5) ผู้จัดการสหกรณ์ ได้รับรางวัล นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สาขานักปฏิบัติการ ประจาปี 2553
จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) รางวัลสหกรณ์นาร่องที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี CQA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์ ประจาปี 2554 จัดโดย สานักพัฒ นาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์
7) รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2554 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8) รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาคใต้ ประเภทออมทรัพย์ ประจาปี 2554 โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์
9) รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น ประจาปี 2555 โดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
10) ผู้จัดการสหกรณ์ ได้รับรางวัล นักสหกรณ์ดีเด่นสงขลา ประจาปี 2558 โดยสานักงานสหกรณ์
จังหวัดสงขลา
11) ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รับรางวัล ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออม
ทรัพย์นอกภาคการเกษตร ระดั บภาค ประจาปี 2558 เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี แห่งการสถาปนากรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
12) รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประเภทออมทรัพย์ เนื่ องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี 2559 โดยคณะ
จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติฯ จังหวัดสงขลา
3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
3.1 ประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งหลาย
ตาแหน่ งในสหกรณ์ มาก่อน อาทิเช่น รองประธานกรรมการดาเนินการ ประธานกรรมการเงินกู้ ประธาน
คณะอนุกรรมการคอมพิวเตอร์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กรรมการคณะอนุกรรมการ
วิเคราะห์บริหารการเงิน เป็นต้น นามาใช้ในการนาพาสหกรณ์สู่ความสาเร็จ ดังจะเห็นได้จากการที่สหกรณ์
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ได้รับรางวัลสหกรณ์นาร่องที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดี (CQA) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ์ประจาปี 2554 ทีจ่ ัดโดยสานักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
3.2 มี ส านึ กในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบ เสี ยสละ และซื่ อสั ตย์ สุ จริต ท าให้ ส หกรณ์
สามารถบรรลุผลสาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน ดังเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์แรกตั้ง
416 คน เพิ่มขึ้นเป็น 3,494 คนและงบการเงิน ปี 2560 แสดงว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 3,996.18ล้านบาท
และมีกาไรสุทธิ 104.47 ล้านบาท โดยมีเงินให้กู้ฉุกเฉิน 34.43 ล้านบาท เงิน ให้กู้สามัญ 403.16 ล้านบาท
และเงินให้กู้พิเศษ 1,013.31 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 772.25 ล้านบาท เงินฝากออม
ทรัพย์ 715.71 ล้านบาท และมีทุนเรือนหุ้นสูงถึง 1,304.63 ล้านบาท แสดงว่าบุคลากรของโรงพยาบาลที่เป็น
สมาชิกได้หลุดพ้นจากปัญหาภาระหนักจากหนี้สินและมีเงินออมสะสมทั้งในรูปทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็น
จานวนมาก
3.3 เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในการกาหนดนโยบายและวางแผนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมและเท่ าทั น การเปลี่ ยนแปลงเพื่อ ความมั่น คงและยั่งยืน ของสหกรณ์ ซึ่งเป็น ผลให้
สหกรณ์ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจาปี 2554 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.4 เสริมสร้างความภาคภูมิ ใจในการปฏิบัติห น้าที่ในสหกรณ์ ทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเห็นได้จากการจัดทาแผ่น
พับรายงานผลประกอบการในรอบ 6 เดือนนอกเหนือจากรายงานกิจการประจาปี และสหกรณ์ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดรายงานกิจการประจาปี 2553 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนั้ น นพ.ชัช วาลย์ สามารถพั ฒ นากิ จการสหกรณ์ ให้ ก้ าวหน้ าซึ่ง สร้างความเชื่ อมั่ น จาก
ผู้บริหารของโรงพยาบาลหาดใหญ่จึงมอบพื้นที่บริเวณชั้นลอยอาคาร 50 ปีของโรงพยาบาลให้ปรับปรุงต่อเติม
เป็นสานักงานสหกรณ์เพื่อรองรับบริการทันสมัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ รวมทั้งการที่บุคลากร
ของสหกรณ์ได้รับ รางวัลต่างๆ เช่น ผู้จัดการสหกรณ์ ได้รับรางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ในปี 2553
ซึง่ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รับรางวัลผู้ตรวจสอบ
กิจการดีเด่น ในปี 2558 จัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น
3.5 มีส่วนอย่างมากในการสร้างความรักสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจผนึกกาลังทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา
สหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณ ทุนสงเคราะห์เพื่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต ทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิก ซึ่งช่ว ยเสริมสร้างความสั มพั นธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการกับ
สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมาก
3.6 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพ โดยมีการปิดประกาศให้สมาชิก
ทราบเกี่ย วกับ มาตรฐานการให้ บ ริ การแก่ส มาชิก และสนั บสนุน ด้านสาธารณประโยชน์ ทั้งกิ จกรรมของ
สหกรณ์เพื่อสังคมและชุมชนรวมทั้งร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตลอดจนร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์อื่นและ
หน่วยงานอื่นๆ ทาให้สหกรณ์เป็นที่รู้จักของสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
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3.7 ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่
สาคัญด้านการลงทุนของสหกรณ์ซึ่งมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบแต่ต้องมีความปลอดภัยและมีผลตอบแทน
อย่างคุ้มค่า (ปี 2560 มีผลตอบแทนสูงถึง 70.30 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.93 ของรายได้รวม)
3.8 ใช้ระบบคุณ ธรรมในการพิจ ารณาผลงานของเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ โดยไม่ส ร้างกลุ่ มอิทธิพลใน
สหกรณ์หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงานให้เกิดความเสียหายหรือเรียกร้องผลประโยชน์ในงานหรือหน้าที่

4. บทบาทที่พึงประสงค์ของประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
4.1 เป็ น ผู้ชี้นาทิศทางการดาเนิ นกิจการสหกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลง
แข่งขันกับสภาวะแวดล้อม โดยไม่ใช้วิธีการแบบเผด็จการที่จะทาให้ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.2 เป็นผู้ที่ยึดหลักในการทางานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นทั้งการกาหนดเป้าหมายและกระบวนการ
ทางานโดยไม่เน้นการจับผิดจากการควบคุมที่จะทาให้ขาดความคิดสร้างสรรค์
4.3เป็นผู้ป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและความเสียหายต่อสหกรณ์ ด้วยการบริหารความเสี่ยงตาม
หลักสหกรณ์และธรรมาภิบาลโดยไม่เน้นการลงโทษที่จะทาให้ขาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
___________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมและบทบาทของประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
หาดใหญ่ จากัดทาให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์นี้อย่างไรบ้าง
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่2.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.1
__________________________________________________________

เรื่องที่ 2.3.2 กรณีศึกษา ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
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“....ชาวสหกรณ์ทุกคนหรือเกือบทุกคนเข้าใจว่าการตั้งสหกรณ์นั้นมีความดีอยู่เป็นสาคัญที่ว่าไปกู้เงินเขาได้ไป
กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ข้อนี้เป็นข้อดีส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ ขอพูด
ตรงๆว่า การไปกู้ยืมเงินในรูปใดๆ มีเสียได้มีอันตรายได้ เพราะว่าแต่ละคนด้วยกาลังของตนเอง อาจจะมีไม่
พอสาหรับกิจการที่จะให้มีความก้าวหน้าโดยรวดเร็ว แต่ว่าถ้าไม่คิดดีๆ ไปกู้ยืมเพราะคิดว่าเป็นสหกรณ์ไป
กู้ยืมเขาได้ ก็กู้ยืมมาลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า หรือเอาทุนคืนเขาไม่ได้ อันนี้เสียหายมาก เพราะทราบดีว่าเมื่อเรา
เป็นหนี้ใครเราก็เป็นทาสเขาได้....”
พระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสที่ผู้นาสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2523
1. บริบทของสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด เกิดขึ้นจาก การรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดนครปฐม
จานวน 19 ราย ได้ขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์โดยดาเนินการอยู่ที่ 59/1 ถนนทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.
นครปฐม เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์บริการเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2514 โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากจังหวัดนครปฐม จานวน 100,000
บาท และมีสมาชิกส่งน้านมดิบไม่ถึง 10 ราย ต่อมาเกษตรกรในพื้นที่และเขตใกล้เคียงนิยมเลี้ยงโคนมมากขึ้น
ทาให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นลาดับและสามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ได้มากขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2538 ที่
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ของสหกรณ์ โ คนมนครปฐม จ ากั ด ได้ ล งมติ เอกฉั น ท์ ให้ ส หกรณ์ เปลี่ ย นเป็ น สหกรณ์
การเกษตร และ วันที่ 1 เมษายน 2540 คณะผู้บริหารได้ตัดสินใจย้ายที่ทาการมาตั้งอยู่ในที่ดินของสหกรณ์
เลขที่ 95 หมู่ 2 ถนนมาลัยแมน ต.ห้วยขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม บนเนื้อที่ 57 ไร่ 19 ตารางวา ซึ่ง
สหกรณ์ ได้ จั ด ซื้ อ ไว้เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม 2532 มู ล ค่ า 3,993,325 บาท เนื่ อ งจากสถานที่ เดิ ม คับ แคบไม่
สามารถรองรับการขยายธุรกิจของสหกรณ์ รวมทั้งมีน้าท่วมสหกรณ์ในฤดูฝนทุกปี ในวันที่ 19 กรกฎาคม
2544 สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดิน 3 งาน 14 ตารางวา มูลค่า 159,000 บาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ต.สนามแย้
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อก่อสร้างศูนย์รวบรวมน้านมดิบสาหรับรับน้านมดิบจากสมาชิก ส่วนใหญ่ที่อยู่ใน
เขตพื้น ที่ และบริเวณใกล้ เคีย ง ในชื่อว่า “สหกรณ์ โคนมนครปฐม จากัด สาขาสนามแย้ ”ซึ่งพั ฒ นาได้รับ
มาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ในปี พ.ศ. 2542 สหกรณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง
ศูนย์จาหน่ายสินค้าสหกรณ์จากสานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 2,600,000 บาท ซึ่งดาเนินการก่อสร้าง
เสร็จเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และเปิดดาเนินการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตั้งอยู่ที่ 95/2 หมู่ 2 ต.ห้วย
ขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม ต่อมาในปี พ,ศ, 2559 สหกรณ์ดาเนินการก่อสร้างร้านค้าสนามแย้ สาขา 2
ตั้งอยู่เลขที่ 8/1 หมู่ 1 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ที่ ใช้ในฟาร์ม
อุปกรณ์เครื่องรีดนม ยารักษาโคนม และอาหารโคนม
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ภาพที่ 2.12 สานักงานสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด เลขที่ 95 หมู่ 2 ต.ห้วยขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ปัจจุบันสหกรณ์ดาเนินงานมาเป็นระยะเวลา 46 ปี (พ.ศ. 2560) มีสมาชิก 258 ราย ซึ่งสมาชิกทุก
รายได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากปศุสัตว์จังหวัด มีปริมาณการรับซื้อน้านมดิบ สูงถึงวันละ 32 ตัน
และปริมาณธุรกิจปีละ 553 ล้านบาท โดยคณะผู้บริหารสหกรณ์ซึ่งเกิดจากสมาชิกได้คัดเลือกเข้ามาเป็นคณะ
กรรมการบริหารได้ใช้หลักการสหกรณ์ในการบริหารงานด้วยความสามั คคี เสียสละ ซื่อสัตย์พร้อมทั้งร่วมแรง
ร่วมใจกันในการบริหาร จึงสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้และทาให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กาหนดว่า “ธุรกิจครบวงจร สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงโปร่งใส คืนกาไรสู่สังคม”
ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับคัดเลือกเป็น สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2554 และเป็นสหกรณ์ที่มีผลงาน
ดีเด่นระดับภาคกลาง ประจาปี 2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “สหกรณ์ ดีเด่นระดับชาติ
ประจาปี 2554”ประเภทโคนม โดยได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคกลาง ประจาปี 2554 ประเภทโคนม

ภาพที่ 2.13 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2554 ประเภทสหกรณ์โคนม
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1.2 โครงสร้างองค์กรและการจัดรูปแบบการบริหารงานของสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์
และผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ผู้จัดการสหกรณ์และฝ่ายต่างๆ 6
ฝ่าย ที่เหมาะสมกับสหกรณ์ประเภทโคนม ตามแผนผังการจัดรูปแบบการบริหารงานของสหกรณ์ดังภาพ

ต่อไปนี้
ภาพที่ 2.14 แผนผังรูปแบบการบริหารงานของสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
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ภาพที่ 2.15 คณะผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายแปรรูปนมดิบ ฝ่ายแปรรูปผลิตผลอาหารสัตว์ ฝ่ายรวบรวม
ผลิตผลฝ่ายจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ฝ่ายให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
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1.3 ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
สหกรณ์ โคนมนครปฐม จ ากัด มีท รัพ ยากรมนุ ษย์ ห ลากหลายวัยหลายรุ่น รวมทั้ งหมด 349 คน
ประกอบด้วยฝ่ายนโยบาย (คณะกรรมการดาเนินการ) ฝ่ายจั ดการ (ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่) และสมาชิก
สหกรณ์ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 จานวนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์จาแนกตามเจนเนอเรชันหลากรุ่น
ทรัพยากรมนุษย์
Gen - B
Gen - X
Gen - Y
รวมทั้งสิ้น

ฝ่ายนโยบาย
6
3
0
9

ฝ่ายจัดการ
8
38
39
85

สมาชิก
66
124
65
255

รวม
80
165
104
349

แม้ว่าสหกรณ์ แห่งนี้ จะประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์หลากรุ่น แต่จะเห็นได้ว่า ส่ วนใหญ่(ร้อยละ
47.3) เป็นคนในเจนเนอเรชั น เอ็กซ์ รองลงมาเป็นเจนเนอเรชัน วาย และเจนเนอเรชันบี คือ ร้อยละ 29.8
และ 22.9 ตามลาดับ ซึ่งคุณสังวาล ทิมหอม ผู้จัดการสหกรณ์กล่าวว่า สหกรณ์สามารถดาเนินงานได้ดีมาก
ภายใต้การน าของคุณ อานวย ศิริว รรณ ประธานกรรมการสหกรณ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ เป็ นตัวอย่าง
ต้นแบบของสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทโคนม ในปี 2554 เนื่องจากคุณอานวย ศิริวรรณ มีประสบการณ์
สูงในการดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการสหกรณ์มาก่อนจะได้ รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ จึงเน้น
การพัฒนาให้บุคลากรในสหกรณ์มีความรู้และเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์โดยเริ่มจากประธาน
กรรมการเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างความรักสามัคคีในการทางานร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากมีการรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกฝ่ายเป็นประจาทุ กเดือนเนื่องจากทราบถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
น้ านมดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากน้ านมเพื่ อ สร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ แ ก่ รายได้ ข องสมาชิ ก และสหกรณ์ ซึ่ ง
จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสมาชิกทั้งประวัติส่วนตัว การประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม จานวนพื้นที่ทากิน จานวน เพศ และอายุ
ของโคนมในฟาร์ม เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อใช้ในการ
วางแผนให้ บ ริการสมาชิกด้านจั ดหาอาหารสั ตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ การเลี้ ยงโค การแปรรูป น้านมดิบเป็ น
ผลิตภัณฑ์นมและการจัดหาตลาดรองรับปริมาณน้านมดิบในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนั้น มติของคณะกรรมการสหกรณ์ก็เข้มงวดในการคัดคุณภาพของสมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุตรหลานของสมาชิกเดิมที่แยกครอบครัวทั้งนี้เพื่อป้องกัน ปัญหาผลผลิตน้านมดิบ
มากเกินความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกในแต่ละพื้นที่ จะคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกที่
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ประสบความสาเร็จจากการทาฟาร์มโคนมเข้ามาทาหน้าที่เป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เพื่อให้สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ว่า จะสามารถนาพาสมาชิกและสหกรณ์ไปสู่ความสาเร็จได้อย่างแท้จริง

1.4 ธุรกิจของสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
สหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด ดาเนินงานธุรกิจ 5 ประเภท คือ
1) ธุรกิจรวบรวมน้านมดิบ สหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้านมดิบที่ผ่านการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการ
ผลิตที่ดี (GMP) ปัจจุบันรับซื้อน้านมดิบวันละ 33 ตัน จากสมาชิก 259 ราย เพื่อนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นม
สหกรณ์ที่จาหน่ายเป็นนมโรงเรียน ลูกค้าทั่วไปและผู้ประกอบการรายอื่นๆ

ภาพที่ 2.16 สมาชิกสหกรณ์จะนาน้านมดิบมาส่งที่จุดรวบรวมของสหกรณ์ ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้านม
อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากวัตถุดิบคุณภาพสูง
2) ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม สหกรณ์ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยโดยผ่านความ
ร้อนมากกว่า 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 19 วินาที ซึ่งสามารถทาลายจุลินทรีย์ที่ ก่อให้เกิดโรคและยับยั้ง
เอนไซม์ ที่ ท าให้ อ าหารเน่ า เสี ย อี ก ทั้ งมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพทุ ก ขั้ น ตอนพร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรที่ ม ากด้ ว ย
ประสบการณ์ และจัดเก็บในห้องเย็นที่ได้มาตรฐานอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส และขนส่งโดยรถห้อง
เย็นที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค
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2.1) ผลิต ภัณ ฑ์ น มพาสเจอร์ไรส์ ข องสหกรณ์ มี ห ลากหลายรสชาติ ให้ ผู้ บริโภคได้ เลื อ กสรรตาม
ต้องการ ได้แก่ รสจืด รสหวาน รสกาแฟ รสโกโก้ และกลิ่นสตรอเบอรี่ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร และ 150
มิลลิลิตร พร้อมทั้งนมรสจืด บรรจุแกลลอน 2 ลิตร และ 5 ลิตร ซึ่งผลิตจากนมโคแท้ 100%
2.2) ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ผสมวุ้นมะพร้าวมี 3 รสชาติ ได้แก่ รสหวาน รสกาแฟ กลิ่นสตรอ
เบอรี่ ขนาดบรรจุ 120 มิลลิลิตร วุ้นมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแคลอรี่ต่า ช่วยควบคุมน้าหนัก และ
ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันมะเร็งลาไส้
2.3) ผลิตภัณฑ์นมสด มี 3 รสชาติ ได้แก่ ชาเย็นนมสด กาแฟเย็นนมสด โกโก้เย็นนมสด เมล่อนนม
สด นมสดหวาน บรรจุแกลลอนขนาด 2 ลิตร และ 5 ลิตร รวมทั้ง ไอศกรีมซอฟเสิร์ฟ 2 รสชาติ ได้แก่ รสวา
นิลลา และรสช็อคโกแลต

ภาพที่ 2.17 ผลิตภัณฑ์นมทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์นมสดหลากหลายรส

3) ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ สหกรณ์ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารโคนม เมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อผลิต
อาหารโคนมจาหน่ายให้แก่สมาชิกและจัดสงถึงฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2552 สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ให้
สหกรณ์ยืมพัสดุครุภัณฑ์ คือ โรงเรือนเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในที่ดินสหกรณ์ มูลค่า
2,498,500 บาท และในปี พ.ศ. 2553 ก็ให้สหกรณ์ยืมครุภัณฑ์เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ คือ
เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบแนวนอน ขนาดกาลังผลิต 2 ตัน/ชั่วโมง และเครื่องบดอาหารสัตว์แบบพัดลมดูด
ขนาดกาลังผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง ทาให้ผลิตอาหารโคนมได้ทันต่อความต้องการของสมาชิก ต่อมาในปี พ.ศ.
2555 สหกรณ์ได้จัดสร้างห้องตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดย
ตรวจคุณค่าทางโภชนาการ คือโปรตีน ความชื้นและไขมัน ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
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4) ธุรกิจอาหารสัตว์อาหารโคนมที่สหกรณ์ผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) อาหารผง มี 3 สูตร
ได้แก่ สูตรโปรตีน 16% , 18% และ 21% (2) อาหารเม็ด มี 3 สูตร ได้แก่ อาหารเม็ดสาหรับโครุ่นอายุ 6
เดือนขึ้นไป สูตรโปรตีน 14% อาหารเม็ดสาหรับโคนมระยะให้นม สูตรโปรตีน 16% และอาหารเม็ดสาหรับ
โคนมระยะให้นม สูตรโปรตีน 21%

ภาพที่ 2.18 อาคารผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์บรรจุถุงตราสหกรณ์และห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พร้อมทั้งรถบรรทุกเพื่อให้บริการจัดส่งอาหารสัตว์ถึงฟาร์มโคนมของสมาชิก
5) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย สหกรณ์มีร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์นม สินค้าอุปโภคบริโภค และ
เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์ใช้ในฟาร์ม และทุกสิ้นปี สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากยอดการซื้อสินค้าให้แก่
สมาชิก โดยมีร้านค้า ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ (1) ร้านค้าสหกรณ์อยู่ที่หน้าสานักงานสหกรณ์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
นม กาแฟสด สินค้า อุปโภคบริโภค และมีสถานีบริการน้ามันบางจาก (2) ร้านค้าสนามแย้ สาขา 1 อยู่ที่ อ.
ท่ามะกา จาหน่ายผลิตภัณฑ์นมและมีสถานีบริการน้ามัน (3) ร้านค้าสนามแย้ สาขา 2 อยู่ใกล้กับสาขา 1
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จาหน่ายอุปกรณ์เครื่องรีดนม อุปกรณ์ในฟาร์ม อาหารโคนม ปุ๋ย ยา สัตว์ ยากาจัดศัตรูพืช กากมอลต์ กากถั่ว
เหลือง ใบมันสาปะหลังแห้ง และสินค้า อุปโภคบริโภค (4) ร้านค้า Like Milk อยู่ที่หน้าสานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม จาหน่ายผลิตภัณฑ์นม กาแฟสด สินค้าอุปโภคบริโภค และน้านมดิบ

ภาพที่ 2.19 ร้านค้าสหกรณ์ทั้งที่หน้าสานักงานสหกรณ์ ร้านค้าสาขาสนามแย้ และร้านค้า Like Milk
6) ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านสินเชื่อ โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อนาไป
พัฒ นาการเลี้ยงโคนม แบ่ งเป็นเงินกู้ 3 ประเภท คือ (1) เงินกู้ระยะสั้น 1 ปี (2) เงินกู้ระยะปานกลาง 3 ปี
และ5 ปี (3) เงินกู้ระยะยาว10 ปี
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ภาพที่ 2.20 การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกที่สานักงานสหกรณ์ เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาฟาร์มโคนม
7) ธุรกิจส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกดูแลแม่โคนมให้มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเพื่อนามาซึ่งน้านมดิบที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสาหรับผู้บริโภค ธุรกิจบริการส่งเสริม
อาชีพของสมาชิก ได้แก่ (1) บริการด้านการผสมเทียมโค (2) บริการด้านการตรวจรักษาโรคของโคนม (3)
บริการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องรีดนมโค (4) บริการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนม

ภาพที่ 2.21 การให้บริการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกโดยมีฟาร์มสาธิตเป็นต้นแบบของการเรียนรู้
5. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
คุณอานวย ศิริวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์
สูงมากทั้งในการดาเนินอาชีพโคนมและการบริหารจัดการสหกรณ์ในตาแหน่งกรรมการตั้งแต่เป็นรองประธาน
กรรมการก่อนที่จะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ จึงมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ดี ดังนี้
5.1 ประพฤติ ตนเหมาะสมกับ ต าแหน่ งประธานกรรมการตั้ งแต่ปี 2553 จนถึงปั จจุ บั น และเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งหลาย
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ตาแหน่งในสหกรณ์มาก่อน อาทิเช่น รองประธานกรรมการดาเนินการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้น นามาใช้ในการ
นาพาสหกรณ์สู่ความสาเร็จ ดังจะเห็นได้จากการที่สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจาปี
2544 ประเภทสหกรณ์โคนม จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ที่
มีผ ลงานดีเด่น ระดั บ ภาคกลาง ประจ าปี 2554 ประเภทสหกรณ์ โคนม จากอธิบ ดีก รม ส่ งเสริม สหกรณ์
โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2554 ประเภท
สหกรณ์โคนม โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฯ
5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิ ดชอบ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตทาให้สหกรณ์สามารถบรรลุผล
สาเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน ดังเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์แรกตั้ง เพียง 19คนเพิ่มขึ้น
เป็น 261คนในปี พ.ศ. 2554 และงบการเงิน ปี 2554แสดงว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 153.44 ล้านบาท และ
มีกาไรสุทธิ 30.99ล้านบาท โดยมีรายได้จากธุรกิจรวบรวมน้านมดิบจากสมาชิก 84.78 ล้านบาท รายได้จาก
ธุรกิจแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์นม 141.88 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย 124.05
ล้านบาท รายได้จากธุรกิจขายอาหารสัตว์ 32.45 ล้านบาท รายได้จาก ธุรกิจให้บริการผสมเทียม 55.43 ล้าน
บาท มีเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะสั้น 76.01ล้านบาท เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ระยะยาว 11.50 ล้านบาท และมี
ทุนเรือนหุ้น 31.69ล้านบาท
5.3 เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในการกาหนดนโยบายและวางแผนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มาใช้ส่งเสริมอาชีพของสมาชิก
ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการจัดหาแผ่นยางพาราปูคอกโคนมในปี 2559 ซึ่งได้จัดสรรเงินของสหกรณ์สมทบกับ
งบประมาณจากสหกรณ์จังหวัดนครปฐมให้แก่สมาชิก 265 ฟาร์มเพื่อช่วยเสริมสุขภาพโคนมให้ดีขึ้นและลด
การบาดเจ็บของโคนมจากการล้ม ทาให้ สามารถผลิตน้านมดิบมีคุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
27.5 ตันต่อวัน เพิ่มเป็นวันละ 32.5 ตันต่อวัน นอกจากนั้น สหกรณ์จัดทาโครงการพัฒนามาตรฐานฟาร์มของ
สมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดัชมิลล์ จากัดเพื่อให้ได้น้านมดิบคุณภาพนาส่งให้บริษัทดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จึงได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจาปี 2554 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.4 สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเห็ นได้จากส านักงานสหกรณ์
จั งหวัดนครปฐมเชื่ อมั่ น ในความสามารถของคุ ณ อานวยมี่ พั ฒ นากิจ การสหกรณ์ ให้ ก้าวหน้ า ได้ จึงให้ ยื ม
โรงเรือนเก็บวัตถุดิบ เก็บอาหารสัตว์ 1 หลัง และให้ยืมเครื่องผสมอาหารสัตว์และเครื่องบดอาหารสัตว์ เพื่อ
ผลิ ตอาหารสั ต ว์ได้ทั น ความต้อ งการของสมาชิก รวมทั้ งให้ ส หกรณ์ ส ร้างร้านค้าจาหน่ ายผลิ ตภั ณ ฑ์ นมที่
ด้านหน้าสานักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์อีกด้วย
5.5 มีส่วนอย่างมากในการสร้างความรักสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจผนึกกาลังทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา
สหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้เกษียณ ทุนสงเคราะห์เพื่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต ทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิก ซึ่งช่ว ยเสริมสร้างความสั มพั นธ์ที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการกับ
สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมาก
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5.6 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพ โดยมีการปิดประกาศให้สมาชิก
ทราบเกี่ย วกั บ มาตรฐานการให้ บ ริ การแก่ส มาชิก และสนั บสนุน ด้านสาธารณประโยชน์ ทั้งกิ จกรรมของ
สหกรณ์เพื่อสังคมและชุมชน ตลอดจนร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่นๆ ทาให้สหกรณ์เป็นที่
รู้จักของสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
5.7 ใช้ระบบคุณ ธรรมในการพิจ ารณาผลงานของเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ โดยไม่ส ร้างกลุ่ มอิทธิพลใน
สหกรณ์หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงานให้เกิดความเสียหายหรือเรียกร้องผลประโยชน์ในงานหรือหน้าที่
6. บทบาทที่พึงประสงค์ของประธานกรรมการสหกรณ์โคนมนครปฐม จากัด
คุณอานวย ศิริวรรณ มีภาวะผู้นาที่ดีโดยการแสดงบทบาทที่พึงประสงค์ในตาแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์
ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
3.1 เป็ น ผู้ชี้นาทิศทางการดาเนิ นกิจการสหกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลง
แข่งขันกับสภาวะแวดล้ อม โดยชี้ให้เห็นว่ากิจการโคนมต้องเน้นคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่ าตั้งแต่น้านมดิบ
และการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ งการตลาดที่ ต อบสนองผู้ บ ริโภคอย่ า งจริ งจั งและต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ งต้ อ ง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงโวยการไม่เพิ่มสมาชิกมากเกินไปแม้จะมีผู้
ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้เป็นจานวนมากก็ตาม
3.2 เป็นผู้ที่ยึดหลักในการทางานให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นทั้งการกาหนดเป้าหมายและกระบวนการ
ทางานโดยการใช้ข้อมูลจานวนโคนมแต่ละช่วงอายุของฟาร์มสมาชิกเพื่อสามารถวางแผนการจัดหาอาหารโค
นมได้ถูกต้องเหมาะสม และทราบปริมาณน้านมดิบที่จะรับจากสมาชิกในแต่ละวันเพื่อเตรีย มการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์นมได้สอดคล้องความต้องการของตลาดนม
3.3 เป็นผู้ป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและความเสียหายต่อสหกรณ์โดยรับฟังข้อมูลจากกรรมการ
สหกรณ์ที่เป็นผู้แทนสมาชิกจากพื้นที่เป็นประจาทุกเดือนเพื่อทราบถึงความต้องการและปัญหาอุปสรรคของ
สมาชิกในแต่ละพื้นที่สาหรับการปรับปรุงและพัฒนาแผนดาเนินงานได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา สรุปได้ว่า
นายอานวย ศิริวรรณ ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ โคนมนครปฐม จากัด เป็นผู้นาสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
และเป็ น ตัว อย่ างที่ดีในการน าพาสหกรณ์ ไปสู่ ความส าเร็จได้เป็ นอย่างดีด้วยพฤติกรรมและบทบาทที่ พึ ง
ประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้ดี รวมทั้งสามารถบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
หลากหลายรุ่นเพื่อร่วมมือกันรับผิ ดชอบกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปัจจุบัน (ปี
2561) นายอานวย ศิริวรรณ จะพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ตามที่กาหนดในพ.ร.บ.สหกรณ์
แล้ว แต่ก็ยังได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการสหกรณ์เพื่อร่วมบริหารจัดการสหกรณ์แห่งนี้ต่อไป
_______________________________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของประธานกรรมการสหกรณ์โคนม
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นครปฐม จากัดมีผลดีต่อสหกรณ์แห่งนี้อย่างไรบ้าง
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่2.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 2.3.2
_______________________________________________________________________________

เรื่องที่ 2.3.3 กรณีศึกษา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัด
“......สิ่งที่สาคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการสหกรณ์ในประเทศไทยนี้ก็คือ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความ..ที่เรียกว่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน คือไม่ใช่ว่า ซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน ถือว่าสหกรณ์นี้เป็นชีวิตจิตใจของตน ถ้าสหกรณ์อยู่
ดีแต่ละบุคคลซึ่งเป็นส่วนประกอบของสหกรณ์ก็อยู่ดี......”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสที่ผู้นาสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2520
1. บริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงส์ทอง จากัด
1.1 ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัดเริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในชื่อ “สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ กลุ่มเจีย เม้ง จ ากัด ” มีส มาชิก 228 คน ต่อมาในปี 2560 จึงได้เปลี่ ยนชื่อเป็ น
“สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ ทอง จากัด” มีสมาชิก 521คน สหกรณ์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพนักงาน
บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จากัด ที่ประสบปัญหาหนี้สินที่เป็นภาระหนักจากหนี้นอกระบบและหนี้บัตร
เครดิต โดยเป็นดาริของประธานกรรมการบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จากัด (ดร.วัลลภ มานะธัญญา) โดยมี
ดร.มนัส ชูผกาเป็นผู้ดาเนินการจัดตั้งสหกรณ์เพราะเห็นว่าระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่ าวได้เป็ นอย่ างดี ตามพระราชดารัสของกรมหมื่ นพิ ทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ งสหกรณ์ไทยที่กล่าวว่า
“สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันโดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่เป็น
มนุษย์ โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อบารุงตนเองให้เกิดความจาเริญในทางทรัพย์ ” จึงก่อเกิดเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เป็นแหล่งรวมตัวกันของสมาชิกที่เป็นพนักงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกันภายใต้หลักการ
”คนที่มีเงินนามาฝาก คนที่เดือดร้อนมาขอกู้เงิน”
1.2 วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงส์ทอง จากัด
1) ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนเรื่องการเงินและปัญหาหนี้สิน
2) ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักและรักการออมทรัพย์เพื่อชีวิตที่ผาสุกในอนาคต
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3) สร้างเสริมวินัยทางการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
1.3 โครงสร้างการบริหารงานและคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
โครงสร้ างการบริ ห ารงานสหกรณ์ ป ระกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มี ก ารเลื อกตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการในที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการสหกรณ์จะดาเนินการจัดจ้าง
ผู้จัดการและพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสมาชิกตามนโยบายและแนวทางที่กาหนด
โดยคณะกรรมการสหกรณ์

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัด

ภาพที่ 3.2 ผังคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 10
1.4 ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
58

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ าวหงษ์ ท อง จ ากั ด ประกอบด้ ว ยบุ ค คล 3 ฝ่ าย คื อ กรรมการด าเนิ น การ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มวัยแตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มวัย
Gen- B
Gen- X
Gen- Y
รวมทั้งสิ้น

กรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1
5
10
6
2
1
13
12

สมาชิกสหกรณ์
139
270
64
473

รวมทั้งสิ้น
145
286
67
498

1.5 การดาเนินนโยบายของคณะกรรมการสหกรณ์
คณะกรรมการสหกรณ์กาหนดนโยบายให้พนักงานบริษัทเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งผู้กู้และผู้ฝากต้องมี
เงินออมทุกคน โดยแบ่งเป็นเงินออมเพื่อซื้อหุ้นที่ถอนไม่ได้ (มีเงินปันผล 7-8% ต่อปี) และมีเงินฝากรายเดือน
1,000 บาทที่ มี สิ ท ธิถอนได้ (ดอกเบี้ ย 3% ต่อ ปี) เริ่ม ทดลองให้ กู้เงิน เพื่ อช่ ว ยเหลื อพนั กงานตั้ งแต่ แรกตั้ ง
สหกรณ์ในเดือนสิงหาคม 2550 รายละ 5,000 บาท ต่อมาในปี 2551 ก็เพิ่มวงเงินเป็น 20,000 และ 30,000
บาท ในปี 2552 จึงเพิ่มวงเงินเป็น 100,000 และ 300,000 บาท โดยกาหนดแนวทางการกู้เงินและอนุมัติ
เงินกู้ ดังนี้หลักเกณฑ์การยื่นขอกู้สมาชิกต้องมีผู้ค้าประกัน 1-4 คน ตามวงเงินกู้ และมูลค่าหุ้นในวันที่ยื่นขอกู้
ไม่น้ อยกว่า 10% ของวงเงิน กู้ และรายได้ห ลั งหั กเงินกู้ทุกประเภทต้องเหลื อไม่ต่ากว่า 3,000 บาท ทั้ งนี้
หัวหน้างานต้องให้ความเห็นชอบในการกู้ และวงเงินกู้จะแตกต่างกันตามอายุงาน ได้แก่ อายุงาน 1 ปี ไม่เกิน
50,000 บาท,อายุงาน 1-2 ปี ไม่เกิน 100,000 บาท,อายุงาน 2-4 ปี ไม่เกิน 200,000 บาท,อายุงาน 4-6 ปี
ไม่เกิน500,000 บาท และอายุงาน 6 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นกรณีกู้โดยใช้หุ้นตนเองค้าประกัน
สามารถกู้ได้ตามมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในวันขอกู้เงิน ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขอความช่วยเหลือกรณีที่มีหนี้นอกระบบและ
บัตรเครดิตเป็นภาระหนัก จะต้องมีข้อตกลงว่า จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และ
เบิกเงินใช้รายสัปดาห์ รวมทั้งต้องมีการวางแผนบริหารรายได้โดยจัดสรรเงินที่ได้รับเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1)
ค่าใช้จ่ายประจาวัน (2) เงินฝากสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (3) ออมเงินทุกเดือนเพื่อซื้อหุ้นสะสมไว้เพื่อ
การเกษียณอายุ และ(4) ทาบุญกุศลต่างๆ
ประเภทของเงินกู้และงวดชาระของสหกรณ์ในปัจจุบัน
1. เงินกูย้ ังชีพระหว่างเดือน
5,000 บาท
2. เงินกู้ฉุกเฉิน
ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชาระสูงสุด 15 งวด
3. เงินกู้สามัญ
ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชาระสูงสุด 60 งวด
4. เงินกู้พิเศษ (เพื่อซื้อบ้าน,ที่ดิน,อาชีพ) 1– 10ล้านบาท ผ่อนชาระสูงสุด 180 งวด
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หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ของคณะกรรมการสหกรณ์
1. พฤติกรรมการทางานด้วยความตั้งใจ ผลการประเมิน สถิติการขาด ลา มาสาย
2. พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลาย
3. พฤติกรรมการออมเงินในสหกรณ์
4. การปฏิบัติตามข้อตกลงไว้กับสหกรณ์
5. ความสามารถในการชาระหนี้
6. ความจาเป็นในการขอกู้และหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้มากน้อยเพียงใด
7. ผู้ค้าประกันและหลักประกันต่างๆ
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ าวหงษ์ ท อง จ ากั ด ด าเนิ น งานมาตั้งแต่ ปี 2550 โดยประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท
ได้ดีพอสมควร
ตารางที่ 3.1 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัด ปี 2559-2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ
สินทรัพย์ทั้งหมด (ล้านบาท)
ทุนของสหกรณ์ (ล้านบาท)
รายได้รวม (ล้านบาท)
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
รวมเงินให้กู้สิ้นปี (ล้านบาท)
รวมเงินรับฝากสิ้นปี (ล้านบาท)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E ratio (เท่า)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ROA (%)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ROE (%)

ปี 2559
94.508
60.118
6.290
1.492
4.798
n/a
21.070
n/a
5.88
8.19

ปี 2560
113.977
64.623
6.869
2.364
4.505
80.714
35.308
0.69
4.32
6.72

2. การดาเนินงานของ ดร.มนัส ชูผกา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัด
2.1 ประวัติการศึกษา
ดร.มนัส ชูผกา จบการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิ ต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(บริหารงานบุคคล) ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต และปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
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2.2 ประสบการณ์การทางาน
1) วิทยากร ระดับ 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 27 ปี
2) อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
3) ที่ปรึกษา SME ด้านการบริหารจัดการทั่วไป กว่า 100 บริษัท
4) กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด (สอ.กฟผ.) 3 สมัย
5) รองประธานบริษัทฝ่ายบริหาร บริษัทโอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จากัด
2.3 ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
1) กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จากัด
2) กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงส์ทอง จากัด
3) ที่ปรึกษาสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรบุคคล
4) วิทยากรรับเชิญทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการ
2.4 การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัด
ดร.มนั ส ชูผ กา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ ทอง จากัด กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการ
ทางานส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ว่า ตนเองทางานในตาแหน่งวิทยากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)เป็นเวลา 27 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ (สอ.กฟผ.) ด้วยและได้รับประสบการณ์ที่ดจี ากการนาหลักการสหกรณ์มาปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิต
ตนเองให้ดีขึ้นจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาหนี้สินจานวนมากเนื่องจากเงินเดือนไม่มากนักแต่มี
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่ารายได้ กลายเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่หมดปัญหาหนี้สินแต่มีทรัพย์สินเงินทุนสะสมที่เป็นทุน
เรือนหุ้ น และเงิน ออมพร้ อมทั้งเงิน ปั น ผลจานวนมากเพียงพอเหมาะสม เป็นผลให้ ได้รับการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการดาเนินการของ สอ.กฟผ.ติดต่อกันถึง 3 สมัย (ปี พ.ศ. 2542-2546) และในปี พ.ศ.2547 ก็ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ต่อมาได้ลาออกก่อนกาหนดเกษียณอายุ ในปีพ.ศ. 2548 เพื่อไป
ดารงตาแหน่งรองประธานบริษัท (ด้านบริหาของบริษัทโอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จากัด ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ในบริษัทดังกล่าวและเป็นประธานกรรมการของสหกรณ์ดังกล่าวด้วยระยะเวลา 2 ปี
จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ.2550 ก็ ย้ า ยงานมาอยู่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ข้ า วหงส์ ท องเจี ย เม้ ง ในต าแหน่ ง
กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปอาวุโสของบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จากัด เนื่องจากประธานบริษัท
(ดร.วัลลภ มานะธัญญา) สนใจแนวคิดของ ดร.มนัส ที่เสนอให้นาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มาใช้แ ก้ไขปัญหา
พนักงานบริษัท ทั้งนี้ ดร.มนัส ใช้เวลาเกือบ 1 ปี ในการเตรียมการและจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเจียเม้ง
จากัด โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการชี้แจงประโยชน์ของระบบสหกรณ์ ออมทรัพย์ที่มีต่อบริษัทและพนักงาน
บริษัท รวมทั้งขั้น ตอนการจดทะเบียนและดาเนินงานสหกรณ์ให้ คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและให้ ความ
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สนับสนุนแนวทางดังกล่าว เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ ดร.มนัส ได้เรียนเชิญผู้บริหารบริษัทร่วมเป็นคณะผู้ก่อตั้ง
และเป็นคณะกรรมการดาเนินการชุดแรกตั้ง พร้อมทั้งขอให้จัดเจ้าหน้าที่ดาเนินงานสหกรณ์จากบุคลากรของ
บริษัท(ควบคู่กับงานประจา) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บัญชี การเงินและธุรการ นอกจากนั้น ขออนุญาตให้
ใช้สถานที่และเครื่องใช้สานักงานในการปฏิบัติงานสหกรณ์ รวมทั้งอนุญาตให้ คณะกรรมการสามารถร่วม
ประชุมในเวลาทางานปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะมีบทบาทมากในด้านการตรวจสอบพฤติกรรม
พนักงานและควบคุมป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้ภายนอกอีก
เมื่อจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ดร.มนัส ก็เริ่มเชิญชวนให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกและระดมทุน
มาให้สมาชิกที่เดือดร้อนกู้เงินโดยสมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นเป็นรายเดือน(หุ้นละ 10 บาท) ตามอัตราเงินเดือน
ดังนี้
1) เงินเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น มูลค่า 100 บาท
2) เงินเดือน 10,001-15,000 บาท ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 15 หุ้น มูลค่า 150 บาท
3) เงินเดือน 15,001-20,000 บาท ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 20 หุ้น มูลค่า 200 บาท
4) เงินเดือน 20,001-25,000 บาท
ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 25 หุ้น มูลค่า 250 บาท
5) เงินเดือน 25,001-30,000 บาทขึ้นไป ต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30 หุ้น มูลค่า 300 บาท
สมาชิกผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลจากหุ้นในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี และเงินค่าหุ้นดังกล่าวจะนาไปให้
สมาชิกกู้เพื่อแก้ปัญหาโดยสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอกในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี
2.5 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัด
ดร.มนัส ชูผกา ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ดังนี้
1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสาเร็จตามนโยบาย
ของคณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ ซึ่ง ดร.มนัส เล่ าให้ ฟั งว่า ประธานกลุ่ มบริษัทเจียเม้ง สนใจให้ มา
ร่วมงานจากข้อเสนอแนะว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในบริษัทจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่สามารถช่วยเหลือ
พนั กงานบริษัทที่มีปั ญหาทางการเงินได้และช่วยให้พนักงานมีความรักภักดีต่ อบริษัทที่ดูแลพนักงานให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประกอบกับ ดร.มนัสมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์จากประสบการณ์ที่ดีของการเป็น
สมาชิกและกรรมการสอ.กฟผ.มาแล้ว
2) มีสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ตลอดจนมี ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในการสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก ดังเห็นได้ว่า ดร.
มนัส เริ่มจากการเป็นผู้จัดทาโครงการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทองเสนอต่อผู้บริหารบริษัท และขอ
ความสนับสนุนจากบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อเป้าหมายการจัดตั้งสหกรณ์โดยขอให้ ผู้บริหารร่วมเป็นคณะก่อตั้ง
และเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ชุดแรก และขอให้พนักงานบริษัทส่วนหนึ่งมาช่วยทาหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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เท่าที่จาเป็นรวมทั้งใช้สถานที่และเวลาทางานมาปฏิบัติงานสหกรณ์ ต่อมาดร.มนัสก็เป็นกรรมการผู้จัดการ
สหกรณ์จนถึงปัจจุบัน
3) ควบคุมการดาเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยรั บผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์แรกตั้ง 228 คนเพิ่มขึ้นเป็น 521 คน
และจากงบการเงิน ปี 2560 แสดงว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 113.97 ล้านบาท มีกาไรทุกปี เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้น 20.11ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาว 60.59 ล้านบาท เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 35.30 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 62.80 ล้านบาท พนักงานบริษัทที่เป็นสมาชิกหลุดพ้นจากปัญหาภาระหนักจากหนี้สินและมีเงิน
ออมทั้งในรูปทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก
4) มีความโปร่งใสและเปิดเผยโดยจัดทารายงานความเคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์และสมาชิก
และคณะกรรมการเป็นประจา รวมทั้งชี้แจงเรื่องต่างๆต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดย
เห็นได้จากรายงานการประชุมของสหกรณ์มีรายละเอียดต่างๆของผลดาเนินงานอย่างครบถ้วน
5) มีวิธีสื่อความที่เหมาะสมและทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมโดยดูแลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วยความยุติธรรมเสมอภาคและเหมาะสมเริ่มตั้งแต่ชี้แจงให้เห็น
ความจาเป็นที่ต้องก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แก่ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความร่วมมือและชี้แจงให้
สมาชิกเห็น แนวทางการหลุ ดพ้นจากปั ญหาหนี้สินด้วยการออมเงินและการใช้ชีวิตพอเพียงจึงจะเป็นการ
แก้ปัญ หาได้อย่างมั่นคงและยั่งยื น รวมทั้ง มี การยกย่องกรรมการดีเด่นและสมาชิกดีเด่น เป็นประจาทุกปี
บทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง จากัดดร.มนัส ชูผกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ
สหกรณ์ แห่งนี้ โดยมีบทบาทสาคัญที่ทาให้ สหกรณ์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับให้ เป็นต้นแบบของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในสถานประกอบการด้วยบทบาทที่พึงประสงค์ ดังนี้ เป็นผู้นาที่มีภาวะผู้นาสูงซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนื่องจากความรู้ความสามารถในการก่อตั้งและดาเนินงานสหกรณ์ให้
ประสบความส าเร็จ ด้ว ยหลั กการสหกรณ์ และคุณ ธรรมที่ ช่ว ยนาพาสหกรณ์ ส ามารถบรรลุ ผ ลส าเร็จต าม
วัตถุประสงค์การก่อตั้งได้เป็นอย่างดี
6) เป็ น แบบอย่ างในการเป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ และพร้อมเรียนรู้ใ นการพั ฒ นาและปรับ องค์ กรให้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงโดยเห็นได้จากการนาแนวทางและวิธีการดาเนินงานของสอ.กฟผ.ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาด
ใหญ่มาปรับใช้ในสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทที่เ ป็นสหกรณ์ขนาดเล็กได้ดีมาก กระทรวงแรงงานจึงแต่งตั้ง
ให้ ดร.มนัสเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
4.3 มีบทบาทสาคัญในการสร้างความร่ วมมือรอบด้านทั้งกรรมการบริษัท กรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการฝ่าย
บุคคลของบริษัท เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ให้ร่มมือกันสนับสนุนสหกรณ์อย่างเต็มกาลังตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7) สามารถสร้างเครือข่ายสัมพั นธ์ที่ดีกับสหกรณ์อื่นๆและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมสวัสดิการแรงงาน บริษัทกลุ่ มเจียเม้ง และบริษัทอื่นๆที่สนใจก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คัดเลือกสอ.ข้าวหงษ์ ทอง จากัด เป็นสหกรณ์ที่
ทรงคุณค่า
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___________________________________________________________
ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของ ดร.มนัส ชูผกา มีผลดีต่อสหกรณ์
แห่งนี้อย่างไรบ้าง
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3.3 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.3.2
_____________________________________________________________

เรื่องที่ 2.3.4 กรณีศึกษา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์
จากัด
“.......สหกรณ์คือการอยู่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีอาชีพและมีชีวิตที่รุ่งเรือง อีกด้านหนึ่งที่
สาคัญก็คือ ทุกคนจะต้องมีชีวิตของตน และชีวิตของทุกคนนี้ต้องประกอบด้วยงานการของตนที่มีจุดประสงค์
ที่จะเลี้ยงตัว การเลี้ยงตัวนั้นก็หมายความว่า จะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากวิชาการในด้านอาชีพโดยตรง
จะต้องมีความรู้หรือมีจิตใจที่จะช่วยกัน คือเป็นในด้านจิตใจ ในด้านที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญมากของสหกรณ์...”
“.....ร่วมกันก็หมายความว่าสมาชิกในแต่ละสหกรณ์จะต้องเพาะความสามัคคีกัน ความเข้าใจอันดี
ซึ่งกันและกัน และสหกรณ์ต่างๆก็จะต้องพยายามที่จะอุดหนุนส่งเสริมกัน แลกเปลี่ยนกัน เพื่อประโยชน์ของ
แต่ละคน มิใช่เพื่อประโยชน์ของคาว่าสหกรณ์เท่านั้น....”
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช
โอกาสที่ผู้นาสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2523
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็น “สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553” โดยมี นางมะลิวัลย์ เย็น
เสมอ เป็นผู้จัดการสหกรณ์แห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ด้วยจุดมุ่งหมาย “รวมพลังเกษตรกรเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อสร้างอานาจการต่อรองของเกษตรกรทางเศรษฐกิจ”
1. บริบทของสหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด
1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์ แห่ งนี้ เริ่ มต้ น จากการสนับ สนุ นของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ให้เกษตรกรลูกค้าของธนาคารในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้รวมตัวกันก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรภายใต้ชื่อ
“สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ ” ชื่อย่อว่า “สกต.สุรินทร์ ” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
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2533 มีสมาชิกแรกตั้ง 300 คน มีทุนเรือนหุ้น เริ่มต้น 30,000 บาท ที่ตั้งสานักงานใหญ่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4
ตาบลตาอ็อง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบัน (ปีพ.ศ.2559) มีสมาชิก 119,863 คน และ ทุน
เรือนหุ้น 193,030,570 บาท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สกต. ดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ดาเนินงานโดยวิถีการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักสหกรณ์โดยไม่มุ่งผลกาไรจากสมาชิกแต่รักษาผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ
2. เพื่อรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตประเภทเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร เป็นต้น
3. เพื่อรวมกันขายผลผลิตการเกษตร เช่น ผลไม้ และสินค้าแปรรูปผลผลิตเกษตร
4. เพื่อดาเนินงานธุรกิจ เช่น บริการขนส่ง และบริการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย เป็นต้น
สกต.สุรินทร์จากัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตดาเนินการครอบคลุมทุกอาเภอในจังหวัด จึง
แตกต่างจากสหกรณ์การเกษตรอื่นๆในจังหวัดสุรินทร์ที่มีขอบเขตดาเนินงานระดับอาเภอ และสมาชิกสกต.จะ
เป็นเกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.เท่านั้น สกต.จึงทาหน้าที่บริการด้านจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกและ
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก หรือบริการด้านอื่นที่ไม่ใช่บริการสินเชื่อและเงินฝากซึ่งสมาชิกใช้บริการจาก ธ.
ก.ส.อยู่แล้ว ทั้งนี้ในช่วงเริ่มก่อตั้ง สกต.5 ปีแรก มี ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดาเนินการโดยมีบันทึก
ข้อตกลงระหว่าง สกต.และ ธ.ก.ส. ที่กาหนดให้ ธ.ก.ส.มอบหมายพนักงาน ธ.ก.ส.ทาหน้ าที่ผู้จัดการสกต.เพื่อ
บริห ารจัดการระบบงานสหกรณ์ด้านรวมซื้อรวมขายให้ สอดคล้องกับธุรกิจสินเชื่อ และเงินฝากของธ.ก.ส.
พร้อมทั้งมอบหมายให้พนักงานสินเชื่อธ.ก.ส.ทาหน้าที่พนักงานการตลาดของสกต.อีกด้วยในขณะเดียวกันก็
ทาหน้าที่ถ่ายทอดและฝึกอบรมวิธีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสกต.

เพื่อให้สามารถดาเนินการได้เองต่อไป
ภาพที่ 3.1 สานักงานสหกรณ์และโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของ สกต.สุรินทร์
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ของสหกรณ์
“รวมพลังเกษตรกรเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างอานาจทางเศรษฐกิจระดับประเทศ”
1.2 พันธกิจ (Mission) ของสหกรณ์
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1) ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
2) ดาเนิ นธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ให้ มีประสิทธิภาพเพื่อสนองความ
ต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง อันจะทาให้สหกรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นผลให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนที่เหมาะสม
3) สถาปนาและธารงรักษาความเป็นผู้นาด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตร
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือ การบริการสมาชิกด้วยใจ
5) ส่งเสริมบรรยากาศการทางานร่วมกันเป็นทีม สร้างความก้าวหน้าและให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน
6) ปันผลและเฉลี่ยคืนสมาชิก
7) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 จุดมุ่งหมาย (Goals) ของสหกรณ์
1) สร้างเครือข่ายสมาชิกทุกตาบล
2) สมาชิกมีความศรัทธาต่อสหกรณ์
3) จาหน่ายปัจจัยการผลิตให้หลากหลายตามความต้องการของสมาชิก
4) การรวบรวมผลิตผลการเกษตรจากสมาชิกเพื่อรวมกันซื้อและขายให้ได้ราคาที่เป็นธรรม
5) การแปรรูปผลิตผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
6) เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
1.3 โครงสร้างองค์กรและองค์กรแวดล้อมของสหกรณ์
สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลู กค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ ในปัจจุบัน เป็ นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งดาเนินงานในระดับจังหวัด และดาเนินธุรกิจอื่นตามที่กฎหมายสหกรณ์กาหนดเป็นสหกรณ์
ระดั บ จั งหวั ด แบ่ งเขตการด าเนิ น งานออกเป็ น สาขาระดั บ อ าเภอ 8 แห่ ง ฝ่ า ยโรงสี แ ละศู น ย์ ฝึ ก อบรม
นอกจากนั้น ยังมีหน่วยบริการระดับตาบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สะดวกแก่การติดต่อของสมาชิก
ดังแผนผังที่ปรากฏต่อไปนี้

66

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างองค์กรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด
ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่

บ.ไทยธุรกิจเกษตร

ธ.ก.ส. ระดับจังหวัด

สกต.

จังหวัด
ธ.ก.ส. ระดับอาเภออาเภอ

สกต. สาขา

ธ.ก.ส. ระดับหน่วยอาเภอ

สกต.หน่วยอาเภอ

ลูกค้า ธ.ก.ส.

สมาชิก สกต.
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ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด

ระดับอาเภอ

หมู่บ้าน/ตาบล

ภาพที่ 2.23 องค์กรแวดล้อมของ สกต.สุรินทร์ในแต่ละระดับ
1.4 ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
สกต.สุรินทร์ เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากที่มีขอบเขตการดาเนินงานครอบคลุมทุกอาเภอในจังหวัด
สุรินทร์ ประกอบด้วยลูกค้า ธ.ก.ส.ทุกอาเภอ ทาให้มีสมาชิกสหกรณ์จานวนมากถึง 118,000 ราย รวมทั้งฝ่าย
นโยบาย (คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์) และฝ่ายจัดการ (ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์) จานวน
มากกว่าสหกรณ์ทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ที่หลากหลายรุ่น ดังนี้
ทรัพยากรมนุษย์
Gen - B
Gen - X
Gen - Y
รวมทั้งสิ้น

กรรมการสหกรณ์
14
1
0
15

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
16
40
74
130

สมาชิกสหกรณ์
70,800
30,100
18,076
118,976

รวมทั้งสิ้น
70,830
30,141
18,150
119,121

สกต.สุรินทร์ จากัด มุ่งเน้นความร่วมมือจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มีจานวนมากกระจายอยู่ทุก
อาเภอในจังหวัด จึงให้ความสาคัญต่อความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ด้วยการสร้าง
อาคารฝึ กอบรมโดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยเงินลงทุนจากสหกรณ์ เอง ซึ่งได้ใช้จัดหลักสู ตรอบรม
สมาชิกเป็นประจาทุกปีประมาณปีละ 5,000-10,000 ราย ผลลัพธ์จากการอบรมดังกล่าวปรากฏว่า สมาชิกมี
ความเข้าใจดีในความสาคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ที่มีดาเนินงานตามหลักการธรรมาภิบาล บทบาทหน้าที่
ของสมาชิกและคณะกรรมการสหกรณ์ รวมทั้งฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือในการ
ทาธุรกิจกับสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนสหกรณ์ด้วยการเพิ่มทุนเรือนหุ้นสาหรับการก่อสร้างอาคาร
ฝึกอบรมและการสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่ เป็นเงิน 89 ล้านบาท โดยไม่ต้องกู้เงินหรือขอการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ

ภาพที่ 2.24 สมาชิกสหกรณ์ โรงสีข้าว และข้าวสารคุณภาพดีบรรจุถุงที่แปรรูปจากโรงสีแห่งนี้
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1.5 การดาเนินธุรกิจของ สกต.สุรินทร์ ในปัจจุบัน
1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ได้แก่ ปุ๋ย พันธุ์ข้าว ข้าวสาร เคมีเกษตร สินค้าทั่วไป มูลค่า ธุรกิจ
351 ล้านบาท
2) ธุรกิจรวบรวมผลิตผลเกษตร ได้แก่ ข้าวเปลือก 67,458 ตัน มูลค่า 550 ล้านบาท มันสาปะหลัง
และยางพารา มูลค่า 552 ล้านบาท
3) ธุรกิจแปรรูปผลิตผลเกษตร ได้แก่ แปรรูปข้าวสาร 5,040 ตัน มูลค่า 114 ล้านบาท แปรรูปเมล็ด
พันธุ์ 1,063 ตัน มูลค่า 25 ล้านบาท
4) ธุรกิจบริการ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม มีผู้ใช้บริการ 3,098 ราย มูลค่า 1.4 ล้านบาท
1.6 ผลงานเชิงคุณค่าที่ สกต.สุรินทร์ มีความภาคภูมิใจ
1) สร้างเครือข่ายสมาชิกครอบคลุมทั้งจังหวัด
2) มีทรัพย์สินที่ได้มาจากการระดมหุ้นของสมาชิก ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม และโรงสีข้าว
3) สร้างกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 70 กลุ่ม จานวน 661 ราย
4) เป็นผู้นาในการรวบรวมข้าวเปลือก
5) เปิดตลาดข้าวกับ Tesco Lotus
6) เป็นผู้ส่งมอบข้าวเปลือกให้โรงสีข้าวส่วนพระองค์จิตรลดาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551
1.7 ผลการดาเนินงานที่สร้างความเข้มแข็งของสกต.สุรินทร์
รายการ

2558

1. จานวนสมาชิก (ราย)
116,789
2. สินทรัพย์ (ล้านบาท)
445
3.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (ล้านบาท)
166
4. หนี้สิน (ล้านบาท)
195
5. มูลค่าหุ้น (ล้านบาท)
189
6. รายได้รวม (ล้านบาท)
1,048
7.กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
5.35
ผลการดาเนินงานของสกต.สุรินทร์ จากัด ปี 2558-2560

2559

2560

119,863
651
160
397
193
1,184
5.65

118,976
707
244
449
198
1,163
11.96

สกต.สุรินทร์ สามารถขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและนาประโยชน์สู่ สมาชิกได้
อย่างเหมาะสม สมควรเป็นแบบอย่างของการทางานเพื่อสมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง โดยเป็นสถาบัน
เกษตรกรแห่งแรกที่ริเริ่มผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบันมีข้าวเปลือกส่งโรงสีข้าวเพื่อสีแปรเป็น
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ข้าวสารที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน A-Rice มีกาลังการผลิต 120 ตัน/วัน และกระบวนการผลิตประกอบด้วย
การสีแปร บรรจุ ขนส่ง ผ่านโรงสีข้าวที่ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา นอกจากนั้น สกต. สุรินทร์
ยั งได้ รั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งก าจั ด ไข่ ม อดด้ ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ (RF) ซึ่ งเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ างส านั ก
นวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.8 การบริหารงาน
1) มีสาขาดาเนินงาน 8 สาขา ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดทาให้สะดวกต่อการบริการสมาชิก
2) มีเครือข่ายสมาชิกทุกตาบล
3) บริหารงานด้วยความโปร่งใส และหลักการธรรมาภิบาล
4) สมาชิกมีความศรัทธาต่อสหกรณ์ ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกเป็นอย่างดี
1.9 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ (1 เมษายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560)
1) การรวบรวมข้าวเปลือก ปริมาณ 53,492 ตัน
2) การรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว ปริมาณ 978 ตัน
3) ผลผลิตข้าวเปลือกที่แปรรูป ปริมาณ 4,355 ตัน
1.10 การตลาดข้าวของสหกรณ์
1) ตลาดข้าวเปลือกได้แก่โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงสีข้าววังสวนจิตรลดา โรงสีข้าว CP โรงสีข้าว
Eastern Rice
2) ตลาดข้าวสาร ได้ แก่ บจก.เอกชัย ดิ ส ตริบิ ว ชั่น ซิ ส เทม (Tesco Lotus) บจก.ไทยธุรกิ จเกษตร
(TABCO) ธ.ก.ส. สาขาและ สกต.ทั่วประเทศ สหกรณ์อื่นๆ และลูกค้าทั่วไป
1.11 แบรนด์ข้าวภายใต้การผลิตของสหกรณ์
1) ตรา สกต.สุรินทร์
ปริมาณ 193 ตัน
มูลค่า 5,198,813 บาท
2) ตรา A-Rice
ปริมาณ 1,227 ตัน
มูลค่า 33,445,378 บาท
3) ตรา Tesco Lotus
ปริมาณ 217 ตัน
มูลค่า 6,155,460 บาท
1.11 การส่งเสริมคุณภาพข้าวของสหกรณ์
1) โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อส่งเสริมและจาหน่ายให้แก่สมาชิก
2) โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวที่ปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3) โครงการนาแปลงใหญ่ (ข้าวคุณภาพ) เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
1.12 ระยะเวลาการพัฒนาของสหกรณ์
ระยะที่หนึ่ง (พ.ศ. 2533-2545) ก่อเกิด สกต.สุรินทร์ โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุรินทร์
ระยะที่สอง (พ.ศ. 2546-2548) สร้างฐานสมาชิก โดยสร้างเครือข่าย สกต. และจัดตั้งกลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ รวบรวมข้าวและแปรรูปจากการเช่าโรงสีสหกรณ์
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ระยะที่สาม (พ.ศ. 2549-2560) ขยายฐานธุรกิจ โดยการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อสร้างโรงสีมูลค่า
89 ล้านบาท และมีการเชื่อมโยงตลาดประชารัฐกับงานสกต.ผ่านข้าวสาร แบรนด์ A-rice และห้างโลตัส
ระยะที่ สี่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม โอกาสธุ ร กิ จ โดยการสร้ า งไซโลอบข้ า ว และใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ใน สกต. เช่น ใช้คลื่นวิทยุกาจัดไข่มอด และการโอนเงินผ่านระบบ QR –code เป็นต้น รวมทั้ง
จัดทาแผนการพัฒนาสกต.ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ สกต.สุรินทร์โดย
จัดทาแผนธุรกิจด้วยหลักการการสร้างความร่วมมือเพื่ออานวยประโยชน์ระหว่างกลุ่มสมาชิกกับ สกต. และ
ชุมชน

ภาพที่ 2.25 แนวทางการบริหารจัดการข้าวของสกต.สุรินทร์ ร่วมกับ ธ.ก.ส.จังหวัดสุรินทร์
2. การบริหารจัดการของผู้จัดการสกต.สุรินทร์ จากัด
2.1 ประวัติการศึกษาและการทางานของผู้จัดการสหกรณ์
คุณมะลิวัลย์ เย็นเสมอ จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เริ่มทางาน
เป็นพนักงานสหกรณ์ที่สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จากัด จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้ลาออกเพื่อมาดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จากัด (สกต.สุรินทร์) ในปี พ.ศ.2534
จนถึงปี พ.ศ. 2543 เลื่ อนตาแหน่ งเป็ น ผู้ จัดการสหกรณ์ แห่ งนี้ จนถึงปั จจุบัน (พ.ศ. 2561) และได้เรียนต่อ
ปริ ญ ญาโทด้านรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ที่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ การบริห ารจัด การสหกรณ์ ให้
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ดาเนินงานได้เป็นอย่างดี สามารถบริหารธุรกิจและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สหกรณ์อื่นๆ และได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน
2.2 การบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ใน สกต.สุรินทร์
คุณมะลิวัลย์ มีแนวคิดว่า สกต.สุรินทร์ เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ระดับจังหวัดที่จัดตั้ง
โดยการสนับ สนุ น จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทาให้ ส มาชิกสหกรณ์ ที่เป็น
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เข้าใจผิดว่า สกต.สุรินทร์เป็นส่วนหนึ่งของ ธ.ก.ส. และไม่ตระหนักว่า สกต.สุรินทร์ เป็น
สถาบันของสมาชิกเองเช่นเดียวกับสหกรณ์อื่นๆ ดังนั้น สกต.สุรินทร์ จะสามารถพัฒ นาต่อไปได้อย่างยั่งยืน
จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักสาคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็น
ทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ สมาชิกที่เข้มแข็งและศรัทธาขบวนการสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์นั้น
ย่อมคัดเลือกสมาชิกที่เหมาะสมมาเป็ น คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เพื่อกากับดูแลผู้ จัดการและ
พนักงานสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและก้าวหน้าเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก
สหกรณ์ รวมทั้งในฐานะผู้ใช้บริการนั้ น สมาชิกย่อมยินดีร่วมลงทุนและมาใช้บริการสหกรณ์ เพื่อสนับสนุน
กิจการให้เติบโตมั่นคงเป็นสถาบันที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง
คุณมะลิวัลย์ เริ่มดาเนินการตามแนวคิดดังกล่าวด้วยการจัดอบรมด้านหลักการและอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์เป็นประจาทุกปี จากปี แรกที่ได้รับงบประมาณของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้อบรมสมาชิก 200 ราย (ปี พ.ศ. 2536) และปีต่อๆมา ก็ใช้
งบประมาณของสหกรณ์ ในปัจจุบัน มีสมาชิกที่ผ่านการอบรมมาแล้วประมาณ 10,000 ราย ซึ่งเป็นกาลังสาคัญ
ในการร่วมพัฒนาสหกรณ์ประมาณ 8,000 ราย (ทุกหมู่บ้านๆละ 5 ราย)เป็นผลให้ สกต.สุรินทร์ สามารถขยาย
งานเป็นศูนย์สหกรณ์สาขาระดับอาเภอออกเป็น 8 สาขา รวมทั้งมีผลต่อเนื่องที่สาคัญมาก คือ การปรับปรุง
ข้อบั งคับ ของสหกรณ์ และออกระเบี ยบในการคัดเลื อกกรรมการสหกรณ์ ให้ ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนที่
โปร่งใสจากระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2550ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญสาหรับ
คุณมะลิวัลย์ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างฝ่ายจัดการและฝ่ายนโยบายของ
สหกรณ์ให้ร่วมกันผลักดันธุรกิจสหกรณ์สู่เป้าหมายความสาเร็จ
คุณมะลิวัลย์ เป็นผู้จัดการ สกต.สุรินทร์ ที่มีหน้าที่บริหารกากับดูแลพนักงาน ประมาณ 10 คนในปี
แรก ต่อมากิจการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า จึงมีพนักงานเพิ่มขึ้นดังในปัจจุบัน ต้องกากับดูแลพนักงาน 150 คน
ซึ่ งอยู่ ในวั ย ที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ พนั ก งานรุ่น แรกที่ อ ายุ ม ากกว่ า 50 ปี พนั ก งานรุ่น กลาง อายุ 40-50 ปี
พนักงานรุ่นใหม่ อายุ 30-40 ปีคุณมะลิวัลย์ จึงจาเป็นต้องหล่อหลอมแนวคิดในการทางานและการให้บริการ
แก่สมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยอาศัยการอบรมสมาชิก สหกรณ์ที่ดาเนินการเป็นประจาทุกปีด้วย
การกาหนดให้พนักงานสหกรณ์เข้าร่วมการอบรมพร้อมกับสมาชิกเพื่อให้เข้าใจหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
เช่นเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นการสร้างความรู้จักมักคุ้นกับสมาชิกอีกด้วย พนักงานสหกรณ์เหล่านี้ก็จะสามารถ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้งานสหกรณ์ทาให้เป็นวิทยากรร่วมได้ด้วย
2.3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้จัดการ สกต.สุรินทร์
72

คุณ มะลิ วัล ย์ สามารถบริห ารจั ดการสหกรณ์ ให้ เจริญ ก้าวหน้าได้เป็น อย่างดีด้ว ยมีพฤติกรรมที่พึ ง
ประสงค์หลายประการ ดังนี้
3.1 มี วิสั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นาธุรกิ จ สหกรณ์ ให้ เจริญ ก้ าวหน้ าและประสบความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ได้เป็ นอย่างดี และคิดวางแผนการพัฒ นาตามแนวทางพระราชดาริของ
รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เนื่องจากเข้าใจดีถึงสถานการณ์ของสหกรณ์ว่า
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกสหกรณ์ให้ถูกต้องว่า “สกต.สุรินทร์เป็นของสมาชิก เพื่อสมาชิกและ
บริหารโดยสมาชิก”โดยการฝึกอบรมหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ใ ห้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจดีทั้งสิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิกซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการของสหกรณ์ พร้ อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
พนักงานสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์ ในขณะเดียวกันก็วางแผนปรับปรุงวิธีการสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ที่มี
คุณธรรมและธรรมาภิบาลตามหลักสหกรณ์ มาเป็นตัวแทนจากความเห็นชอบของสมาชิกอย่างเป็นขั้นตอนที่
โปร่งใสอีกด้วย
3.2 มีสานึกในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งด้วยความขยัน
ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
เพื่ อ สร้ างความก้ าวหน้ า แก่ ส หกรณ์ แ ละสมาชิ ก ได้ เป็ น อย่ างดี ดั งจะเห็ น ได้ จ ากการริ เริ่ ม ก่ อ สร้างอาคาร
ส านั กงานใหญ่ ของสกต.สุ ริ น ทร์ ที่มี ราคากลาง 35 ล้ านบาทด้ วยวิธีพิ เศษ ท าให้ ส ามารถก่อสร้างอาคารที่
แข็งแรงได้เสร็จ สิ้ นภายในวงเงิน 27 ล้ านบาท โดยสกต.สุรินทร์จัดหาวัส ดุก่อสร้างทั้งหมดเอง และจัดจ้าง
แรงงานก่อสร้างแต่ละส่วนตามแบบแปลนภายใต้การจัดจ้างวิศ วกรผู้ชานาญการเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบ
การก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งการริเริ่มจัดทาสานักงานสหกรณ์สาขา 6 แห่งเพื่อสะดวกต่อการให้บริการสมาชิก
ด้านการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน สานักงาน โกดังข้าว ลานตากข้าว และเครื่องชั่ง
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นโดยการระดมหุ้นเป็นทุนก่อสร้างประมาณ 8-10 ล้านบาทจากความต้องการของ
สมาชิกในแต่ละแห่งหลังจากการก่อสร้างแห่งแรกที่อาเภอเมืองจากงบสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
แห่งที่สอง จากเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ซึ่งก็สามารถชาระคืนได้อย่างรวดเร็ว
3.3 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยกากับดูแลให้พนักงาน
และลูกจ้างสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีสิ่งสาคัญคือ การปรับทัศนคติพนักงานและ
ลูกจ้างสหกรณ์ให้เข้าใจในหลักการสหกรณ์และภาคภูมิใจที่ได้ทางานในสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันธุรกิจของสมาชิก
ด้ ว ยการเข้ าอบรมพร้ อ มกั บ สมาชิ ก ในแต่ ล ะปี เพื่ อ สร้ างความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น พร้อ มทั้ งจั ด อบรม เรื่อ ง
วัฒนธรรมการให้บริการที่ดี รวมทั้งสร้างแนวทางการร่วมทางานเป็นทีมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้งานใน
ระบบ “พี่สอนน้อง”และ“เพื่อนช่วยเพื่อน” ทาให้เกิดความสามัคคีในการทางาน นอกจากนั้น ยังเตรียมการ
สร้างผู้จัดการคนใหม่ด้วยการกระจายอานาจให้ผู้ช่วยผู้จัดการ 3 คน ซึ่งดูแลงานในสานักงานใหญ่ 1 คน และ
อีก 2 คน ก็ดูแลงานในศูนย์สหกรณ์สาขาคนละ 4 แห่ง เพื่อให้สามารถรับผิดชอบในการบริหารงานในหน้าที่
ของแต่ละคนได้อย่างเต็มทีแ่ ละเตรียมการสลับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อเกิดการเรียนรู้งานอีกด้วย
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3.4 มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลโดยจัดทารายงานและชี้แจงสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน และเสนอต่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ทุกครั้ง ซึ่งช่วยให้เกิดความเชื่อถือจากคณะกรรมการและสร้างศรัทธาจากสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
3.5 มีวิธีการสื่อความที่เหมาะสมและทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในการทางานร่วมกันทั้ง
ภายในสหกรณ์และภายนอกสหกรณ์ ซึ่งช่วยให้สหกรณ์มีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง และมีเครือข่ายการตลาดที่
กว้างขวาง
บทบาทที่พึงประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คุณมะลิวัลย์ เป็นผู้จัดการที่เป็นต้นแบบของ สกต. ทั่วประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสหกรณ์ต่างๆ
ที่มาเยี่ยมชมการดาเนินงานของสหกรณ์อยู่เสมอด้วยบทบาทที่พึงประสงค์ ดังนี้
4.1 เป็ น ผู้ น า (Leader) ที่ มี ภ าวะผู้ น าสู ง มากจึ ง ได้ รับ การยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ในด้ านการพั ฒ นา
สหกรณ์อย่างต่อเนื่องด้วยคุณธรรมตามหลักการสหกรณ์ทั้ งจากคณะกรรมการดาเนินงานของสกต.ทุกชุด และ
พนั กงานสหกรณ์ ทุ ก คนตลอดจนหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้แ ก่ ส านั ก งาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุ รินทร์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สานักงานจังหวัดสุรินทร์ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ และสานักงาน
เกษตรจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งบริษัทห้างร้านและโรงสีข้าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ สกต.สุรินทร์
4.2 เป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ (Learner) เป็ น ผู้ ที่ ส นใจในการศึ ก ษาหาความรู้แ ละน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของสกต.อยู่เสมอ จะเห็นได้จากการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในขณะที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ผู้ จัดการ
สกต.อย่างเข้มแข็งและการเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่องานสกต.อย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้สกต.มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อาทิ การนาเครื่องกาจัดไข่มอดด้วยคลื่นความถี่
วิทยุมาใช้ในการเก็บรักษาข้าวสาร เป็นต้น
4.3 เป็น ผู้สร้างความร่วมมือ (Cooperator) โดยเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างทรัพยากร
มนุษย์ทุกฝ่ายในสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความศรัทธาต่อขบวนการสหกรณ์ในมวลหมู่สมาชิกเป็น
หลักการพื้นฐานสาคัญเพื่อให้ก่อเกิดความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่สมาชิกร่วมกันปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์
ระดับจังหวัดเป็นขั้นตอนจากระดับหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอ ทาให้คณะกรรมการสหกรณ์ ที่เป็นตัวแทนของ
สมาชิกมาจากความเห็นชอบของสมาชิกอย่างแท้จริง แผนธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละปี ก็เริ่มมาจากความ
ต้องการของสมาชิก ผ่ านการพิ จ ารณาของตั วแทนสมาชิ กในแต่ล ะระดับ เสนอถึงสหกรณ์ ส าขาแต่ล ะแห่ ง
รวบรวมมาเป็นแผนรวมของสกต.สุรินทร์ แม้แต่การจัดตั้งสหกรณ์สาขาแต่ละแห่งก็มาจากการระดมความคิด
และความพร้อมระดมทุนก่อตั้งของสมาชิกในแต่ล ะอาเภอ รวมทั้งพนักงานสหกรณ์สาขาแต่ละแห่งก็จะมีการ
เยี่ยมเยียนสมาชิกอย่างใกล้ชิดในเขตดาเนินงานเพราะความรู้จักมักคุ้นอย่างดีจากการฝึกอบรมร่วมกันและ
เยี่ยมถึงบ้านด้วยรถจักรยานยนต์อย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกับการดาเนินงานของพนักงานสินเชื่อ ธ.ก.ส.ในอดีต
4.4 เป็ น นักสร้างเครือข่าย (Networker) จะเห็ นได้ว่า สกต.สุรินทร์เป็นสหกรณ์ ที่มีเครือข่าย
การตลาดข้าวเปลือกและข้าวสารหลากหลายแห่ง ได้แก่ โรงสีข้าววังสวนจิตรลดา โรงเรียนนายร้อย จปร.
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บริษัท CP บริษัท Eastern Rice บริษัท Tesco Lotus บริษัท TABCO ธ.ก.ส.สาขาและสกต.ลู กค้า ธ.ก.ส.
จังหวัดอื่นๆ สหกรณ์อื่นๆและลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ เกิดจากการสร้างมาตรฐานคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสารให้
เป็นที่เชื่อถือของเครือข่ายการตลาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นวิเคราะห์
ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า พฤติกรรมและบทบาทที่พึงประสงค์ของผู้จัดการ สกต.สุรินทร์ ช่วยให้เกิด
ผลดีต่อการดาเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้อย่างไรบ้าง
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 2.3.4 แล้ว ปฏิบัติกิจกรรม 2.3.4
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