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การนํ าเอาเรื่อง แผนพฒันาการสหกรณ มากลาวถงึในที่นี้ มีจุดมุงหมายสํ าคัญ เพื่อชี้ใหเห็น
กรณตัีวอยางของการนํ าองคความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนในการกํ าหนดเปนนโยบายระดับชาติ ซึ่ง
พวกเราชาวสหกรณตองขอถือโอกาสในที่นี้ขอขอบคุณที่สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว. ได
ใหโอกาสแกขบวนการสหกรณที่จะมีแผนแมบท ที่ผูเกี่ยวของกับสหกรณ ทั้งคนในขบวนการ เจาหนาที่
สงเสริม และนักวิชาการ ไดตอยอดองคความรูจากการวิจัยนํ าไปผานกระบวนรวมกันคิด และยกราง
แผนแมบทที่ชื่อวา แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับนีข้ึ้นมา ซึ่งขณะนี้ไดผานความเห็นชอบในหลักการ
ของทีป่ระชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ : คพช. ไปแลว

ลกัษณะสํ าคัญของแผน

แผนพฒันาการสหกรณ ถูกกํ าหนดขึ้นใหเปนแผนในระดับชาติของขบวนการสหรณ ในลักษณะ
ของแผนกลยทุธ ซึ่งมีองคประกอบที่สํ าคัญ คือ วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธที่จะนํ าไปใช
ประโยชนในการเปนกรอบทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ ในระหวาง ป 2546-2549

เหตุผลสํ าคัญที่พวกเราชาวสหกรณเห็นตรงกัน ในการที่จะกํ าหนดใหเปนลักษณะของแผน    
กลยุทธ เพราะตระหนักดีวา ขบวนการสหกรณของพวกเราประกอบดวยสหกรณทั้งระดับข้ันปฐม 
สหกรณระดบัจงัหวัด สหกรณระดับชาติ โดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนองคกรกลางระดับ
สูงสดุของขบวนการสหกรณ ซึ่งจํ าเปนจะตองมีกรอบทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่
ตางฝายตางจะไดดํ าเนินงานภายใตภารกิจหลักของตน และมีการรวมมือกันตามหลักและวิธีการ 
สหกรณ เพือ่กอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกสหกรณในที่สุด ทั้งนี้จากประสบการณในอดีต ไดใหบทเรียน
กับพวกเราเปนอยางดีวาคนสหกรณจะตองคํ านึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมในการดํ าเนินงานของสหกรณ
ดวย จงึจะท ําใหสหกรณมีประสิทธิภาพ มั่นคงโปรงใส ตรวจสอบได และสามารถเปนที่พึ่งของสมาชิกได
อยางยั่งยืน

หลังจากไดรวมกันระดมความคิดหลายครั้งหลายหน ไดมีโอกาสพิจารณาถึงสิ่งที่เปนโอกาส 
อุปสรรค จดุแขง็ จุดออน ของขบวนการสหกรณ พวกเราไดรวมกันกํ าหนด วิสัยทัศนสหกรณ ข้ึนมา เพื่อ
ทีจ่ะใชวสัิยทศันเปนภาพอนาคตที่พวกเราคาดหลังจะใหเปนในอนาคต ณ จุดสิ้นสุดเวลาของการใชแผน
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พฒันาสหกรณ ในป 2549 ภาพอนาคตที่กํ าหนดขึ้นจะชวยใหคนในขบวนการสหกรณ   และผูเกี่ยวของ
มีจินตทศันรวม  และสามารถเขามามีสวนรวมไดอยางถูกตองเหมาะสม  ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาขบวน
การสหกรณของเราประสบความสํ าเร็จไดเร็วขึ้น

วสิยัทัศนสหกรณ

“เปนองคกรชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณคาสหกรณ มีการ
รวมมอืกนัเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร และการเปนธรรมาภิบาล 
เพือ่สรางความเขมแข็งของสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน”

ภาพอนาคตทีค่าดหวงัขางตนนี้เปนผลจากการนํ าเอาองคความรูจากการวิจัย จากขอเท็จจริงที่
เปนอยู และการคาดการณในอนาคตในสวนที่เกี่ยวกับ ปจจัยสภาพแวดลอมของสหกรณ พวกเราเห็น
ตรงกันที่จะตองประกาศเจตนารมยของการเปนสหกรณใหคนในสังคมไดรับรูในสิ่งที่พวกเรายึดมั่นและ
ศรัทธาวา คุณคาสหกรณ จะชวยนํ ามาใหพวกเรามีชีวิตความเปนอยูที่ดี กลุม/องคกรประชาชนที่มี   
พฤตินัยเปนสหกรณและมิไดจดทะเบียนเปนสหกรณ กับสหกรณที่จดทะเบียนแลวจะรวมมือกันในการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน ที่สํ าคัญการพัฒนาสหกรณนั้น คนมีสวน
สํ าคญัทีจ่ะชวยใหสหกรณมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ และเปนที่พึ่งพิงแกสมาชิก ชมุชน สังคม และ
ประเทศตอไปอยางยั่งยืน

ภารกิจที่ตองดํ าเนินการ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กํ าหนดขึ้นนั้น มีความจํ าเปนที่ทุกสวนฝายทั้งภาคขบวนการสหกรณ 
ภาครฐั นกัวชิาการ จะตองดํ าเนินการในกิจกรรมที่สํ าคัญ ๆ 6 ประการ ไดแก

ภารกิจที่ 1 การพัฒนาคน
คน ที่กํ าหนดเปนกลุมเปาหมายในภารกิจที่หนึ่ง หมายถึง สมาชิกสหกรณ คณะ

กรรมการด ําเนนิการ ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่รัฐ และนักวิชาการ/วิทยากร ซึ่งถือวามี
สวนเกีย่วของทางตรง การพัฒนากลุมคนเหลานี้มีวัตถุประสงคสํ าคัญเพอใหแตละกลุม มีความเขาในใน
บทบาทหนาที่ของตน จะไดเขามามีสวนรวมในสหกรณไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการ
ดํ าเนนิงานสหกรณ ในการที่จะเกื้อหนุนตอความมีประสิทธิภาพ มั่นคง โปรงใส ตรวจสอบได
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ภารกิจที่ 2 การพัฒนาองคกร
การพฒันาองคกรในที่นี้มีวัตถุประสงคสํ าคัญอยู 3-4 ประการ ไดแก การพัฒนาประ

สิทธิภาพในการดํ าเนินงานของสหกรณ มีความเปนธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดการยอมรับทั้งจากสมาชิก
และสงัคม และทีสํ่ าคัญสหกรณตองเปนที่พึ่งแกสมาชิกใหไดนั่นหมายความวา ตัวชี้วัดความสํ าเร็จของ 
สหกรณมไิดอยูที่ ผลการดํ าเนินงานทางบัญชีอยางเดียว จะตองพิจารณารวมไปถึง ชีวิตความเปนอยู
ของสมาชิกสหกรณดวย

ภารกิจที่ 3 การพฒันาโครงสรางขบวนการและการเชื่อมโยงเครือขาย
ภารกิจนี้มีวัตถุประสงคสํ าคัญ ที่พัฒนาโครงสรางองคกรของสหกรณทั้งในระดับข้ัน

ปฐมใหเอื้อตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ ที่กรรมการสหกรณมี
การผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกัน มาทํ าหนาที่บริหารงานของสหกรณ ภารกิจนี้จึงจะตองมีการพัฒนาปรับ
ปรุงโครงสรางการบริหารงานของสหกรณในระดับข้ันปฐม ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางความรวมมือ 
ทัง้ระหวางสหกรณและสหกรณ กับกลุม/องคกรประชาชน ที่มีพฤตินัยเปนสหกรณ ตลอดจนสหกรณกับ
ธรุกจิเอกชน ภารกจินี้จะชวยสนับสนุน ใหการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณมีความยั่งยืน และเอื้อประโยชน
ระหวางกัน และจะสรางใหเกิด เครือขายคุณคา อันจะน ําไปสูความสํ าเร็จทั้งในเชิงธุรกิจและการเอื้อ
อาทรตอกัน

ภารกิจที่ 4 การปรับปรุงกฎหมาย
ภารกิจนี้มีวัตถุประสงคสํ าคัญ ที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายสหกรณ 

ใหเปนทีย่อมรับ คํ าถามที่ตองการคํ าตอบของภารกิจนี้ อยูที่วา ภายในกรอบเวลาของแผน ขบวนการ 
สหกรณตองไดรับคํ าตอบ และไดกฎหมายที่เหมาะสมกับการพัฒนาขบวนการสหกรณอยางแทจริง

ภารกิจที่ 5 การพัฒนาระบบสนับสนุน
ภารกิจนี้นาจะเปนภารกิจสํ าคัญของหนวยงานรัฐ ในขณะที่ขบวนการสหกรณ จะได

ประโยชนและจะเขามารับภารกิจ เมื่อมศัีกยภาพและความพรอม นั่นก็คือ การพัฒนาระบบตลาดสินคา
เกษตร และผลิตภัณฑของสมาชิกสหกรณใหไดมีตลาดที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบการเงินที่ขบวนการ     
สหกรณจะมศูีนยกลางทางการเงิน มีกองทุนประกันเงินฝาก  กองทุนเสถียรภาพ และอื่น ๆ เพื่อที่จะ
พฒันาระบบการเงนิของขบวนการสหกรณ  ไปในทิศทางที่จะกอใหเกิดประโยชนกับคนสหกรณ ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ อยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ ก็เปนสิ่งสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
ระบบสนับสนุนดานอื่น เพราะชวยใหขบวนการสหกรณ สามารถนํ าสารสนเทศไปใชในกระบวนการ   
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ตัดสนิใจอยางถกูตอง เหมาะสมและเปนประโยชนแกสมาชิก โดยมิตองลองผิด ลองถูก บนความเสี่ยง
อยางที่ผานมา

ภารกิจที่ 6 การสรางความรู ความเขาใจเรื่องสหกรณ
แมวากลุมคน / องคกรที่ยังมิไดเขามามีสวนเกี่ยวของในสหกรณโดยตรง แตก็มีบทบาท

สํ าคญัตอการพฒันาสหกรณ ไดแก นักการเมือง ครูผูสอบวิชาสหกรณ ในสถาบันการศึกษา ผูนํ าทาง
ศาสนา ส่ือมวลชน ลวนแตมีบทบาททั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นภารกิจนี้จึงมีวัตถุประสงคสํ าคัญที่
จะมกีลไกใหกลุมคนเหลานี้ รูและเขาใจ เร่ืองสหกรณเพื่อจะไดมีสวนชวยในการพัฒนาคน และตระหนัก
เห็นคุณคาของสหกรณที่จะนํ ามาใชประโยชนในการพัฒนาคน พัฒนาสังคมตามนโยบายของประเทศ
ตอไป

กลยทุธในการพัฒนาสหกรณ

เพือ่ใหเกดิความงายตอการนํ าไปปรับใช แผนพัฒนาการสหกรณจึงไดกํ าหนดกลยุทธ หรืออีก
นัยหนึ่งคือ วิธีการหรือมาตรการที่จะนํ าไปสูการบรรลุวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณไวทั้งสิ้น 174      
กลยทุธ โดยสหกรณในทุกระดับ หนวยราชการ สถาบันการศึกษา และผูที่เกี่ยวของสามารถพิจารณานํ า
เอากลยทุธทีก่ ําหนดไว ไปกํ าหนดเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการของตน เพื่อจะไดมีสวนรวมในการ
พฒันาขบวนการสหกรณตามภารกิจ และหนาที่ของตนตอไป

บทสงทาย

เงือ่นไขส ําคญัทีจ่ะทํ าใหแผนพัฒนาการสหกรณถูกนํ าไปใชประโยชนนั้นจํ าเปนที่ตองสรางกลไก
ในการผลกัดนัใหมีการนํ าแผนไปใชประโยชนซึ่งอาจตองมี คณะทํ างานเพื่อการนํ าแผนไปใช ตลอดจน 
การตดิตามประเมินผล เพื่อการปรับปรุงแผนในแตละชวงเวลา แตที่สํ าคัญที่อยากเรียนไว ณ ที่นี้ก็คือ 
คนสหกรณตองเปดใจกวาง และมีจินตทัศนรวมที่จะนํ าเอาแผนไปใชในทางปฏิบัติ ซึ่งหากเปนเชนนี้ 
พวกเราชาวสหกรณคงไมตองตอบคํ าถามทานนายกรัฐมนตรีอยางที่ทานเคยถามผานมาทางพวกเราวา 
“สหกรณจะชวยพฒันาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางไร” แตทานคงเห็นวา นอกจากสหกรณจะชวยพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากแลวยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ และระหวางประเทศไดอีกดวย
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