
โครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ประเภทสหกรณ์ร้านค้า) 
 

จากจุดเริ่มต้นของการจัดต้ังสหกรณ์หาทุนในปี พ.ศ.2459 อันถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ยุคเริ่มต้น 
ในประเทศไทย ท่ีเน้นจัดต้ังเพื่อกลุ่มชาวไร่ ชาวนา เพื่อน าเงินไปไถ่ถอนหนี้สินและลงทุนท ากินจนกระท่ังทาง
ราชการเห็นความจ าเป็นของครอบครัวชาวนาท่ีจะต้องซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากพ่อค้าท่ีถูกรัดเอาเปรียบอยู่
ตลอดเวลา จึงทดลองจัดต้ังร้านสหกรณ์ข้ึนเป็นแห่งแรก ช่ือว่า ร้านสหกรณ์บ้านเกาะ จ ากัดสินใช้ ต้ังอยู่ต าบล
ชายน้ า อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2480 โดยมีสมาชิกแรกต้ังเพียง 279 
คน จากทุนเรือนหุ้นท่ีเริ่มต้นด้วยเงิน 26,350 บาท โดยในปีเดียวกันยังมีการจัดต้ังสหกรณ์ร้านค้าในจังหวัด
ต่างๆ อีกเป็นจ านวนมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ สระบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี และปทุมธานี จังหวัดละ 1 สหกรณ์ 
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ร้านค้าท่ีต้ังขึ้นเมื่อปี 2480 ท้ัง 6 แห่ง ได้ยุบเลิกไปหมดแล้ว 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2482 ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์ร้านค้าแห่งแรกขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2482 ช่ือร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัดสินใช้ ต้ังอยู่ท่ีต าบลสามยอด อ าเภอพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ก าหนดทุนเรือนหุ้นไว้ 60,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 20 บาท มีผู้ถือหุ้นแรกตั้ง 276 คน ถือ
หุ้น 409 หุ้น คิดเป็นเงิน 8,180 บาท โดยปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็น ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด และยังด าเนิน
ธุรกิจอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ.2486 ได้มีการจัดต้ังร้านสหกรณ์กลางเชียงใหม่ จ ากัดสินใช้ ขึ้นเมื่อวันท่ี 16 
เมษายน พ.ศ.2486 ท่ีต าบลช้างม่อย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเงินลงทุน 20,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 
500 บาท ท าหน้าท่ีเป็นสหกรณ์ขายส่งทางภาคเหนือ ได้รับงบประมาณจากราชการเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน 
จากร้านสหกรณ์แห่งแรกจนถึงปี พ.ศ.2487 มีการจัดต้ังร้านสหกรณ์ข้ึนถึง 70 แห่ง จนถึงปี พ.ศ.2491        
มีจ านวนสหกรณ์ร้านค้า 147 แห่ง โดยในปีนี้เอง ได้มีการจัดต้ังร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัดสินใช้ เมื่อวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2491 ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยข้าราชการกระทรวงสหกรณ์กลุ่มหนึ่ง มีสมาชิกแรกต้ัง 302 คน 
ทุนด าเนินงาน 15,100 บาท ปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด และยังด าเนินธุรกิจอยู่ 
 

   
 

สถานการณ์สหกรณ์ร้านค้าในปัจจุบัน 
ภายหลังจากการก่อตั้งสหกรณ์ร้านค้าสักระยะ เมื่อมีการปรับตัวอย่างเหมาะสม สหกรณ์ 

ร้านค้าก็เริ่มเฟื่องฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างปี พ.ศ.2515 เป็นต้นมา ถึง พ.ศ.2530 สหกรณ์ร้านค้าส่วน
ใหญ่อยู่ในระยะรุง่เรือง เช่น ร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด ท่ีมีผลงานดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2518 ผู้เช่ียวชาญ 
สหกรณ์จากประเทศสวีเดนได้ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีร้านสหกรณ์กรุงเทพ 
จ ากัด และร้านสหกรณ์นครเชียงใหม่ จ ากัด ท่ีมีการขยายกิจการมากมายหลายสาขาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
มีแผนกสินค้าท่ีทันสมัยเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ โดยท่ัวไป สหกรณ์ร้านค้าท้ัง 3 แห่ง 
นับเป็นสหกรณ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีโด่งดัง และเป็นตัวอย่างของร้านสหกรณ์โดยท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ 



ต่อเมื่อมีการแข่งขันเชิงรุกของห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ร้านสหกรณ์หลายแห่งได้รับผลกระทบ 
ทันที เช่น ในปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา เป็นจุดเริ่มต้นท่ีร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด เริ่มมียอดขายต่ าลงอย่าง
เห็นได้ชัด และเมื่อปี พ.ศ.2537 – 2538 เป็นจุดส าคัญท่ีท าให้ร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด ต้องพบกับวิกฤต
การด าเนินงานอย่างหนัก เมื่อตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนสร้างอาคารใหม่มูลค่าถึง  120 ล้านบาท อันเป็น
เหตุให้เกิดการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเข้าซ้ าเติมส่งผลให้ร้าน
สหกรณ์ขาดทุนในปี พ.ศ.2539/40 ถึง 10 ล้านบาท และปีพ.ศ.2540/41 ขาดทุนถึง 24 ล้านบาท และ
โดยสภาพการณ์ท่ีไม่ต่างกันนัก ร้านสหกรณ์นครเชียงใหม่ จ ากัด ก็ปิดตัวลง ขณะท่ีร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 
ก็ประสบภาวการณ์ท่ีไม่ดีกว่ากันนัก ผลการด าเนินธุรกิจลดต่ าลงเป็นล าดับ 

สถานการณ์ท่ีสหกรณ์ร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีเคยเป็นแบบอย่างท่ีดีกลับพบวิกฤตอย่างหนัก 
ขณะท่ีร้านสหกรณ์อื่น ๆ ก็ประสบปัญหาท่ีสอดคล้องกันมากน้อยตามแต่ศักยภาพผู้บริหาร จึงเป็นค าถามส าคัญ
ต่อวงการร้านค้าว่า จะมีหนทางฟื้นฟูร้านสหกรณ์ดังกล่าวได้หรือไม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความพยายามท่ีจะ
ช่วยแก้ปัญหาหลายครั้ง เช่น สนับสนุนทุนด าเนินงานแก่ร้านสหกรณ์นครเชียงใหม่ จ ากัด มากกว่า 10 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ.2534 – 2535 จัดท าแผนฟื้นฟูรว่มกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ ร้านสหกรณ์พระนคร 
จ ากัด ในปี พ.ศ.2542 จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์การเกษตร 
และประสานให้ธุรกิจเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการค้าปลีก ในปี พ.ศ.2542 รวมถึงการจัดท าเอกสารเผยแพร่
การใช้คอมพิวเตอร์กับร้านสหกรณ์ในปีเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสวีเดน ผ่าน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2540 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์พัฒนา
โครงการแห่งชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศสวีเดน (KFPC หรือ KF Project Center) ได้ริเริ่มโครงการพัฒนา
สหกรณ์ร้านค้าในประเทศไทย โดยขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลประเทศสวีเดน โครงการดังกล่าว
มีระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ.2540 – 2545) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ร้านสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งเน้นกิจกรรมการพฒันาการก่อต้ังศูนย์รวมซื้อและกระจายสินค้าของร้านสหกรณ์ 
รวมทั้งพัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าท่ีร้านสหกรณ์เพื่อปรับรายการสินค้า ราคา การให้บริการ และ
สภาพแวดล้อมของร้านท้ังภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือสมาชิก มีสหกรณ์
เข้าร่วมโครงการ 15 สหกรณ์ ต่อมาในปี 2546 ท้ังสองหน่วยงานดังกล่าวได้ริเริ่มโครงการพัฒนาการค้าปลีก
ร้านสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการในปี 2545 โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา
ด าเนินงาน 4 ปี (พ.ศ.2546 – 2549) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรทุกระดับใน
ร้านสหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 4 
สหกรณ์ 

ส าหรับในปี พ.ศ.2546 มีการประชุมเครือข่ายเช่ือมโยงชุมนุมสหกรณ์ทุกสหกรณ์ เพื่อสร้าง 
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย จ ากัด เป็นผู้น าในการเสนอแนวคิดใหม่ 
ๆ ในการเพิ่มช่องทางธุรกิจแก่สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ อาทิเช่น การสร้างเฟรนไชส์ให้ทุกร้านสหกรณ์ท่ัวประเทศ
มีลักษณะเหมือนกัน บัตรสมาร์ทการ์ด ส่วนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็ได้จัดต้ังชมรมสหกรณ์จังหวัด
ขึ้นทุกจังหวัด เพื่อการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและธุรกิจร่วมกนัในอนาคต อีกท้ัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดท าแผนกลยุทธ์กับทุกสหกรณ์ รวมถึงสหกรณ์ร้านค้าด้วย  
    ความพยายามดังกล่าวได้ผลดีในระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เกิดการพัฒนาการจัดร้าน ให้เป็นที่
ดึงดูด สร้างภาพลักษณ์ใหม่ เกิดความร่วมมือระหว่างกันบ้าง แต่การตลาดยังไม่มีผลคืบหน้าเท่าท่ีควร ร้าน
สหกรณ์ท่ีไม่ค่อยประสบปัญหามากนักยังคงสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้และจะเป็นร้านสหกรณ์ประเภทปิด
อยู่ในสถานศึกษา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ ทหาร ต ารวจ เช่น ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ ากัด ร้านสหกรณ์ ธกส.



จ ากัด หรือร้านสหกรณ์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากัด เป็นต้น ส่วนร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด ร้านสหกรณ์
กรุงเทพ จ ากัด ร้านสหกรณ์พัฒนา จ ากัด ก็ยังมีผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอย่างมาก 
     กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริม แนะน าสนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้า
มาตลอด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ
เอกลักษณ์ร้านสหกรณ์ เพื่อก าหนดภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของร้านสหกรณ์ ท่ีสามารถส่ือสารจุดเด่นของ
ร้านสหกรณ์ต่อสังคม ให้ลูกค้าหรือสมาชิกมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าและบริการของร้านสหกรณ์ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดค่านิยมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับร้าน
สหกรณ์ไทยร่วมกันว่า “ร้านสหกรณ์ไทย เที่ยงธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ มาตรฐานสินค้า มอบคุณค่าสู่
ชุมชน” และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายร้านสหกรณ์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ และน าค่านิยม  ร้านสหกรณ์ไทยดังกล่าวข้างต้นไปสู่การ
ปฏิบัติร่วมกันในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันทางธุรกิจให้กับสหกรณ์ร้านค้า 
เพื่อให้ผู้บริโภคหรือสมาชิกเกิดความรู้สึกท่ีดี มีความศรัทธาเช่ือมั่นและมาใช้บริการหรือให้การสนับสนุนร้าน
สหกรณ์มากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์ร้านค้าเป็นช่องทางการตลาดส่วนหนึ่งของเครือข่าย
สินค้าสหกรณ์ เช่ือมโยงไปสู่ผู้บริโภคและสมาชิกสหกรณ์ได้บริโภคสินค้าและบริการท่ีมีมาตรฐานและราคา
ยุติธรรม 
 

รูปแบบการบริหารสหกรณ์ร้านค้า 
                                        

  
 

    รูปแบบสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอาจแบ่งตามลักษณะของสมาชิกท่ี
อยู่ในองค์กรหรือชุมชนได้ 2 รูปแบบ คือ 
     (1) สหกรณ์ร้านค้าเปิด ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าท่ีมีประชาชนท่ัวไปในชุมชนนั้นเป็นสมาชิก 
ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านอาชีพ วัย การศึกษาและอื่น ๆ ค่อนข้างมาก การติดต่อส่ือสารระหว่างสหกรณ์กับ
สมาชิกท าได้ยาก ตัวอย่างร้านค้าประเภทนี้ ได้แก่ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด ร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด ร้าน
สหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด เป็นต้น 
     (2) สหกรณ์ร้านค้าปิด ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าท่ีจัดต้ังขึ้นโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ังภาครัฐและเอกชน ท้ังนี้เพื่อให้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในองค์กรนั้น อาจแบ่งได้ตามลักษณะของ
องค์กร เช่น สหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษา สหกรณ์ร้านค้าในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ร้านค้า
ในบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม โอกาสของการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าประเภทนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารงานใน
หน่วยงานเป็นอย่างมาก ส่วนการติดต่อส่ือสารระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับสมาชิกท าได้ง่ายกว่ารูปแบบแรก 
เพราะสมาชิกอยู่ในองค์กรอยู่แล้ว ตัวอย่างสหกรณ์ร้านค้าประเภทนี้ ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าหน่วยบัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ ากัด ร้าน
สหกรณ์ ธกส. จ ากัด ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด  



  จากการบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ประเภทสหกรณ์ร้านค้า) เห็นได้ว่าการท่ีท าให้โครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
เกิดจากกระบวนงาน/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่การคัดเลือกเป้าหมาย, การจัดท าคู่มือแนะน าการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และการน าสหกรณ์ร้านค้าไปศึกษาดูงานสหกรณ์ผู้ผลิตในพื้นท่ีจริงท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ส่งผลท าให้มีการจัดท า MOU กันระหว่างสหกรณ์ และส่ิงส าคัญคือร้านค้ามีการติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามก าหนดเวลาท าให้ส่วนกลางสามารถน าผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวมาประมวลและสรุปผลรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
                                            

แหล่งอ้างอิงจาก : การบรรยายเร่ือง “โครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ประเภทสหกรณ์ร้านค้า)” โดย นางครสวรรค์  โภคา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า 
 


