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บทความฉบับน้ี เขียนขึ้นเพ่ือใช้ในหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ตามท่ีสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ โดยเน้ือหาสาระจะได้กล่าวถึง 
บริบทการดําเนินงานสหกรณ์ในภาพรวม บทวิเคราะห์สถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งจะช่วย
ช้ีให้เห็นโอกาส ข้อจํากัด ตลอดจนกรอบทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ไทย เพ่ือการยกระดับความเข้มแข็ง
และการนําประโยชน์สู่สมาชิกสหกรณ์ 
 
1. บริบทการดําเนินงานสหกรณ์ 

การสหกรณ์ไทยได้ริเริ่มในปี 1916 โดยรัฐได้นํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เมื่อพิจารณาถึงกลุ่ม/องค์กรที่ดําเนินการในรูปแบบของ Self-help organization น้ันอาจจําแนกได้
ตามการก่อเกิดได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่เกิดตามนโยบายการส่งเสริมจากรัฐ และมีกฎหมายสหกรณ์
รับรองความเป็นนิติบุคคล (Registered Co-operatives) กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของ
ประชาชนบนพื้นฐานความสมัครใจ มีการดําเนินงานตามหลัก-วิธีการสหกรณ์ แต่มิได้จดทะเบียนเป็น
สหกรณ์ (Non-registered Co-operatives) จากข้อมูลของชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ในพ้ืนที่ 36 จังหวัด” ช้ีว่า กลุ่มสหกรณ์ที่จดทะเบียน (Registered Co-operatives) มีจํานวน 3,875 แห่ง 
มีสมาชิกราว 10 ล้านคน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร (Agricultural Co-operatives) สหกรณ์นิคม 
(Land & Settlement Co-operatives) สหกรณ์ประมง (Fisheries Co-operatives) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(Thrift & Credit Co-operatives) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน (Credit Unions) สหกรณ์ร้านค้า (Consumer 
Co-operatives) สหกรณ์บริการ (Service Co-operatives) กลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ได้จดทะเบียน (Non-
registered Co-operatives) มีจํานวนกว่าแสนกลุ่ม มีสมาชิกราว 10 ล้านคน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร 
(Agriculture Groups) กลุ่มออมทรัพย์ (Savings Groups) กลุ่มสตรี (Woman Groups) กลุ่มอาชีพ 
(Occupation Groups) วิสาหกิจชุมชน (Community Groups) (จุฑาทิพย์   ภัทราวาท และคณะ, 2549) 

บริบทการดําเนินงานของสหกรณ์ที่มีต่อเศรษฐกิจในปี 2011 จะพบว่า สมาชิกสหกรณ์คิดเป็น
ร้อยละ 16.42 ของประเทศ ทุนดําเนินงาน (Total Assets) มีมูลค่า 419,355 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ มูลค่า
ธุรกิจ (Business Volume) 483,871 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) สหกรณ์มีบริการแก่สมาชิก 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิตและแปรรูป ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและธุรกิจบริการ กําไรสุทธิคิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอล
ล่าร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 12.46 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) เท่ากับ 3.62 
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เท่ากับ 7.24 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคสหกรณ์
ได้แก่ ยางพารา ข้าวเปลือก มันสําปะหลัง อ้อย กาแฟ และผลไม้ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2554) 
 
 
 
 
                                                 
1
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 อาจารย์ประจําภาควิชาสหกรณ์ และผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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ตารางที่ 1 สถานการณ์การเงินสหกรณ์ ระหว่างปี 2549-2553 
 

 
 

2. บทวิเคราะห์สถานการณข์องขบวนการสหกรณ์ไทย 
การวิเคราะห์สถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ไทย ในช่วงปี 2549 ซึ่งเป็นช่วงเวลาปลาย

ทศวรรษที่ 9 ของการจัดต้ังและดําเนินการสหกรณ์ในประเทศไทยน้ัน ขบวนการสหกรณ์ไทยประกอบด้วย
สหกรณ์ขั้นปฐม 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ 8.9 ล้านคน มีทุน
ดําเนินงานรวมท้ังสิ้น 791,516 ล้านบาท มีการดําเนินธุรกิจสําคัญ 5 ด้าน เรียงตามลําดับ ได้แก่ ธุรกิจ
สินเช่ือธุรกิจรับฝากเงิน  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายและธุรกิจบริการต่าง ๆ โดยมี
สหกรณ์ที่ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีผลกําไรจากการดําเนินงาน ทั้งสิ้น 4,453 สหกรณ์ และสหกรณ์ที่
ประสบปัญหาขาดทุนในการดําเนินงาน มีจํานวน 1,291 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของสหกรณ์
ทั้งหมด 

2.1 การวิเคราะห์สถานะของสหกรณ์ เพ่ือนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 
ทีมวิจัยได้นําวิธีการของ Portfolio Matrix Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์สถานะของสหกรณ์ โดยได้
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กําหนดให้แกนนอนเป็นแกนที่ช้ีให้เห็นระดับการเปรียบเทียบของบริบทการดําเนินงานของสหกรณ์ที่นํา
คุณค่า หรือประโยชน์จากการดําเนินงานไปสู่สมาชิก ส่วนแกนต้ังจะช้ีให้เห็นระดับของบริบทการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ในเชิงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (รูปที่ 1) 

 
หมายเหตุ :    แทนค่า จํานวนร้อยละ 10 ของสหกรณ์ในปี 2549 
 

รูปที่ 1 การวิเคราะห์สถานะของสหกรณ์ในปี 2549 โดยใช้ Portfolio Matrix Analysis  
(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2550. การนํายุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ์ไทย. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

 
รูปที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า บริบทการดําเนินงานของสหกรณ์ในปี 2549 มีสหกรณ์เพียงร้อยละ 10 

เท่าน้ัน ที่มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และนําคุณค่า(ผลประโยชน์) กลับคืนสู่สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีบริบทการดําเนินงานที่นําประโยชน์คืนสู่
สมาชิกตามอัตลักษณ์ของการเป็นสหกรณ์ในระดับตํ่า ส่วนสหกรณ์อีกร้อยละ 30 ยังอยูในสถานะการ
ดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ มีปัญหาเร่ืองการควบคุมภายใน ปัญหาเร่ืองระบบการบริหารจัดการ 
และการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น  

ผลการวิเคราะห์สถานะสหกรณ์ดังกล่าว นําไปสู่กรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์
ให้มีขีดความสามารถในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนําคุณค่า (ประโยชน์)สู่สมาชิกสหกรณ์และ
การพัฒนาไปสู่ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา 

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของขบวนการสหกรณ์ เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงของ
กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้ TOWS Matrix ดังรูปที่ 2 
 



 4 

7

ยุทธศาสตรที่ 2/5

 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ

 พัฒนาระบบการเงินที่เก้ือหนนุ 

ยุทธศาสตรที่ 1

 สงเสริมใหคนในชาติยึดม่ันใน
คุณคาและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

T: อุปสรรค
• คนในชาติไมเขาใจ ไมเห็นความสําคัญ
ของการสหกรณ
•นโยบายรัฐท่ีสงผลกระทบตอขบวนการ
สหกรณ
•ทิศทางการสงเสริมสหกรณท่ีไมเปน
เอกภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3

 พัฒนาผูนําและผูมีสวนเก่ียวของกับ
สหกรณใหมีศักยภาพและความพรอม ที่
จะเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการ
ขับเคล่ือนไปในทิศทางของการพ่ึงพา
ตนเอง 

ยุทธศาสตรที่ 4

 พฒันาเครือขายความรวมมือ
ในการเช่ือมรอยหวงโซอุปทาน 
เพือ่ประโยชนสูสมาชิกและสังคม
อยางเที่ยงธรรม 

O : โอกาส
•ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การสรางความสามัคคีของคนในชาติ

•ภาคีพันธมิตรดานสหกรณทั้งในภูมิภาคและ
ระดับโลก

•นโยบายรัฐที่ใหความสําคัญดานสหกรณ

W : จุดออน
•ผูมีสวนเก่ียวของยังขาดจิตสํานึกความรวมมือ
•ขาดกระบวนทัศนการพัฒนาสหกรณ
•ขีดความสามารถของสหกรณยังมีนอย
•กรอบภารกิจของสหกรณยังไมสามารถสนองความ
ตองการของสมาชิก
•มีความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจสหกรณ
•ขอจํากัดในสหกรณและขบวนการไมไดดําเนินการตาม
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ

S : จุดแข็ง
•สหกรณมีเอกลักษณเฉพาะ
•ยึดมั่นในคุณคาและหลักการสหกรณที่ยอมรับ
เปนสากล
•มีการรวมมือทั้งแนวด่ิงและแนวราบทั้งในและ
ตางประเทศ
•มีการสะสมทุนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม 

การวิเคราะห
ปจจยัสภาพแวดลอมภายใน

การวิเคราะห
ปจจยัสภาพแวดลอมภายนอก

 
รูปที่ 2 TOWS Matrix และยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที ่2 

(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2550. การนํายุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ์ไทย. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 

 
ผลการสังเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ดังรูปที่ 2 ช้ีให้เห็นสิ่งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรคของการพัฒนาสหกรณ์ ดังน้ี 
1) จุดแข็ง :  
 เป็นองค์การที่มีเอกลักษณ์ในฐานะการเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง ที่ยึดมั่นใน

คุณค่า/หลักการสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ 
 มีการร่วมมือกันทั้งในแนวด่ิงและแนวราบในรูปขององค์กรกลาง และเครือข่าย

พันธมิตร ในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ  
 มีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบสนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

 สหกรณ์เป็นองค์การที่มีเอกลักษณ์ในฐานะการเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง (Self-
help Organization : SHOs) โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ยึดมั่นอยู่ในคุณค่าสหกรณ์ (Co-operative 
Values) และหลักการสหกรณ์ (Co-operative Principles) ในการนําพลังแห่งการร่วมมือกัน (การ
สหกรณ์) มาสู่ชุมชน 

 สหกรณ์ ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่า เป็นตัวแบบของความสามัคคีและ
วิสาหกิจ (Enterprise) ที่รัฐควรให้การสนับสนุนในฐานะการเป็นเสาหลักต้นหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ (คําแนะนํา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 193 : ILO Recommendation 
No.193) 
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 สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจที่มีสถานภาพเป็น “นิติบุคคล” ภายใต้กฎหมาย
สหกรณ์ 

 มีเครือข่ายความร่วมมือในรูปขบวนการสหกรณ์ (Co-operative Movement) 
เพ่ือความเป็นปึกแผ่นทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ทั่วโลกกว่า 800 ล้านคน ที่จะร่วมมือกัน
ทั้งทางธุรกิจและวิชาการอย่างกว้างขวางภายใต้คุณค่าสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์สากล 

 การสหกรณ์ไทยที่จัดต้ังและดําเนินงานมา 9 ทศวรรษ มีการสะสมทุน ทั้งที่เป็น
ทุนมนุษย์ที่เห็นชอบในคุณค่าและหลักการสหกรณ์ กว่า 8.93 ล้านคน ทุนที่เป็นทรัพยากรภายใต้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์จํานวน 5,744 แห่ง ประกอบด้วยทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 791,516 ล้านบาท อีกทั้งทุน
ทางปัญญาที่พัฒนาจากทักษะและประสบการณ์งานสหกรณ์ หากสามารถบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ 
เพ่ือให้เกิดพลังความร่วมมือในภาพรวมแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกปัจเจกบุคคล และระบบ
เศรษฐกิจ-สังคม โดยรวม 

 กรอบคิด “คุณค่าสหกรณ์” เหมาะที่จะนําไปใช้กระตุ้นจิตสํานึก ความร่วมมือแก่
ประชาชนในสังคม เพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และการสร้างสังคมเอ้ืออาทร ตามยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

 เครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือในแนวด่ิง 
(Vertical Integration) และเครือข่ายในแนวราบ (Horizontal Integration) หากได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพ ขยายกรอบการดําเนินงาน เพ่ือเช่ือมโยงการดําเนินธุรกิจ และบริการสู่ภายนอกขบวนการให้มาก
ขึ้น ย่อมเกิดผลดีต่อการสหกรณ์และระบบเศรษฐกิจ-สังคม โดยรวม 

 

2) จุดอ่อน :  
 คนที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ยังขาดจิตสํานึกความร่วมมือ ขาดทักษะ ประสบการณ์ใน

การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการและยังยึดติดกับการดําเนินงานสหกรณ์แบบแยกส่วน ไม่มี
การบูรณาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของขบวนการ 

 ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ยังต้องได้รับการยกระดับเพ่ือ
การแข่งขัน และการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกและสังคมโดยรวม 

 วิสัยทัศน์ กรอบภารกิจและการดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญ
และจํากัดอยู่ในเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมายในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ (การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต / การแก้ปัญหาความยากจนแก่สมาชิก) 

 การบริหารจัดการสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
เน่ืองจากบุคลากรยังขาดองค์ความรู้ในการดําเนินธุรกิจและต้องเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงขึ้น 

 การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ยังตีกรอบอยู่ในแวดวงสหกรณ์ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญ
ประการหน่ึงต่อปัญหาการขาดทุน 

 แม้จะเริ่มมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 
1 แต่ส่วนใหญ่ ยังมิได้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ปัญหาและข้อจํากัดสําคัญของสหกรณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ การขาดการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ขีดความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอของทุนดําเนินงาน ระบบการบริหารจัดการ 
การพัฒนาธุรกิจและปัญหาการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ 
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3) โอกาส : 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เป็นกรอบคิดและแนวทางในทิศทาง
เดียวกันกับการพัฒนาการสหกรณ์ ถือเป็นโอกาสดีที่ คนสหกรณ์จะได้โอกาสมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์โดยใช้คุณค่าสหกรณ์และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือนําไปสู่การ
พ่ึงตนเอง และการอยู่ดีมีสุข เป็นการสร้างโอกาสของสมาชิกสหกรณ์ในชุมชนและช่วยสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างชุมชนและสหกรณ์ 

 มีภาคีความร่วมมือภายใต้เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ทั้งระดับภูมิภาค (เอเชีย
แปซิฟิก และระดับโลก ) ได้แก่ ที่ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก 
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฯลฯ ให้การสนับสนุน เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่นของขบวนการสหกรณ์ 

 นโยบายรัฐให้การส่งเสริมการสหกรณ์ ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐกระจายการดําเนินภารกิจ
การส่งเสริมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริม 
สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

 สภาวะเศรษฐกิจ-สังคม ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาความ
ยากจน วิกฤติศรัทธา พฤติกรรมบริโภคนิยม วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม ย่อมเป็นสิ่งท้าทายอย่างสําคัญ
ต่อคนในขบวนการสหกรณ์ที่จะรวมพลังกันสร้างคุณค่าโดยใช้กลไกของการสหกรณ์ให้เกิดพลังความร่วมมือ
กัน เพ่ือลดทอนปัญหาวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 กระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ภายใต้ เอกลักษณ์ของการเป็นสหกรณ์ จะ
ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบการค้าบริการและการเงิน อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มของคนยากจน
และผู้ด้อยโอกาส 

 

4) อุปสรรค :  
 คนในชาติบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงหลักการสหกรณ์และไม่ตระหนักเห็นความสําคัญ

ของการสหกรณ์และยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างที่ควรจะเป็น 
 นโยบายรัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน

สหกรณ์ อาทิ นโยบายพักชําระหน้ี นโยบายรับจํานําฯ นโยบายแก้ปัญหาความยากจน กองทุนฟ้ืนฟูฯ โดย
ทําให้สมาชิกสหกรณ์ไม่ยืนอยู่บนหลักการพ่ึงพาตนเอง เกิดปัญหาหน้ีสินและข้อเรียกร้องต่าง ๆ เป็นต้น 

 ธุรกิจเอกชนมีการร่วมมือกันเพ่ือช่วงชิงตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับ
สหกรณ์ (สมาชิกสหกรณ์)  

 กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มีหลักการดําเนินงานบนหลักการพ่ึงพาตนเองเหมือน
สหกรณ์มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยต่างก็มีกรอบภารกิจเช่นเดียวกับสหกรณ์ แต่ยังคงเป็นต่างฝ่ายต่างทํา ไม่มี
แผนการดําเนินงาน เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม 

 นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ ยังขาดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ยังมี
ลักษณะการพัฒนาระบบแยกส่วน และไม่มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
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 มุมมองการพัฒนาการสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่วนใหญ่ยังไม่เอ้ือต่อ
ธรรมชาติของสหกรณ์ในการเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง ดังน้ันจึงคงพบปรากฏการณ์ที่สหกรณ์บางแห่งมี
ศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง แต่ยังคงพึ่งพิงรัฐตามที่เคยปฏิบัติมาก่อน เช่นกรณีการกู้เงิน กพส. ในอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่า การใช้บริการตรวจบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ 

 ทิศทางการส่งเสริมสหกรณ์ยังขาดความรู้ที่จําเป็นในการพัฒนา เพ่ือยกระดับ      
ขีดความสามารถของสหกรณ์ 
 
3 .กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ 
 

กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 อาจ
อธิบายให้เห็นในรูปของแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในรูปที่ 3 ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมให้คนในชาติมี
ศรัทธาและเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และยุทธศาสตร์ “สร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง” และกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหกรณ์ ซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
“พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานของสหกรณ์” ยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือ
ในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน” และยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเอง
และการร่วมมือกัน” ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างเป็นระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า การนําคุณค่าเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ การสร้างระบบการผลิตและการค้าที่เป็นธรรม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ในที่สุด 

 

 
 
รูปที่ 3 แผนทียุ่ทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที ่2 

(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2550. การนํายุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าเพ่ือการพัฒนาการสหกรณ์ไทย. สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์) 
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4. แนวทางการยกระดับความสามารถของสหกรณข์ั้นปฐม 
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้เสนอแนวคิดขีดความสามารถของสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ 7 ประการ ดังน้ี  
1. มุ่งเน้นบริการแก่สมาชิก (Member centered) 
2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลพัธ์ในทิศทางเชิงคุณค่า (Outcome oriented) 
3. สามารถช้ีแจงและรับผิดชอบต่อสมาชิก (Accountable to member) 
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative on flexible) 
5. พร้อมที่จะทํางานกับชุมชน (Open and Collaborative with community) 
6. ยึดมั่นในค่านิยม และหลักการสหกรณ์ 
7. ตระหนักถึงความเป็นพลวัตและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

5. เอกสารอ้างอิง 
 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ. 2550. แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 
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