
6 ฅนสหกรณ�

กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำกำรสหกรณ์ไทย
ในห้วงเวลาก้าวสู่ศตวรรษที่ สอง1

ในห้วงเวลาของการก้าวสู่ศตวรรษท่ีสองของการสหกรณ์ไทยน้ัน มีประเด็นท้าทายหลายประการท่ีสหกรณ์ต้องเผชิญ 
ท้ังท่ีมาจากปจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและปจจัยสภาพแวดล้อมภายในท่ีสาคัญๆ ได้แก่ สภาวะของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยท่ีเป็นไปค่อนข้างช้า กอปรกับราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ามันท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองย่อมส่งผลกระทบต่อ
ภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆ และระบบธุรกิจสหกรณ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็ให้ความสาคัญ
ในการใช้สหกรณ์เป็นกลไกของประชาชนเพ่ือการสร้างอานาจต่อรองในการผลิตและการตลาด และแก้ปญหาความเหล่ือมล้าไม่
เป็นธรรมในสังคม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์  
จึงมีนโยบายในการจัดทำากรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2560-2564 
เพื่อนำาไปใช้เป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อนสหกรณ์สู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดย
มอบหมายให้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ยกร่างกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
สำาหรับใช้ในการระดมความคิดเห็นจากภาคี เพื่อหาข้อสรุปและจัดทำาเป็นนโยบาย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ไทยต่อไป

1 
บทความน้ีได้นำาเสนอผ่าน

ความเห็นชอบในหลักการให้ใช้
เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาการสหกรณ์ ในท่ี
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558

ในแวดวงฅนสหกรณ�
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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ฅนสหกรณ� 7

สถานการณ์การสหกรณ์ไทยในรอบ
ทศวรรษที่ผ่านมา 

เมือ่พจิารณา บทบาทของสหกรณ์
ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นได้ว่า  
มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ (ข้อมูล ปี 2557) 
คิดเป็นมูลค่า 1.98 ล้านล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 16.64 ของ GDP ประเทศ 
โดยมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 8,174 แห่ง โดย
สหกรณ์ที่ยังดำาเนินธุรกิจมีจำานวน 6,113 
แหง่ และสหกรณท์ีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานคดิ
เป็นรอ้ยละ 80 ของสหกรณท์ี่ดำาเนนิธุรกจิ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2558)

บทบาทของสหกรณใ์นดา้นเศรษฐกจิ
ในรอบทศวรรษทีผ่า่นมา(พ.ศ.2548-2557) 
ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557  สหกรณไ์ทยมีสนิทรพัย์
รวมทัง้สิน้ 2.1 ลา้นลา้นบาท การเตบิโตของ
สินทรัพย์ในรอบทศวรรษประมาณ 3 เท่า

ตวัโดยสดัสว่นของทนุสหกรณต์อ่สินทรพัย์
รวมในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 45 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
51 ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มของโครงสร้างการ
เงนิสหกรณท์ีม่าจากเงนิทนุภายนอกสหกรณ์
มมีากขึน้ รายไดร้วมของระบบธรุกจิสหกรณ์
ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นมูลค่า 286 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75 เท่า เมื่อเทียบกับ
ปี 2548 ซึ่งมีรายได้รวมคิดเป็นมูลค่า 104 
แสนลา้นบาท โดยธรุกจิสหกรณท์ีส่ำาคญั 6 
ด้านในรอบป ีพ.ศ.2557  มมีลูคา่รวมทัง้สิน้ 
1.8 ลา้นลา้นบาท ประกอบดว้ยธรุกจิสนิเชือ่ 
ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำาหน่าย 
ธุรกิจแปรรูป และธุรกิจให้บริการ-ส่งเสริม
การเกษตร โดยเมือ่พจิารณาเปน็รายธุรกิจ
จะเห็นได้ว่า ธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูงสุดได้แก่

เวทีระดมความคิดเห็น “กรอบทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ไทยใน
ศตวรรษที่2” ร่วมกับภาคี

สถานการณ์สหกรณ์ไทย
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ธรุกจิสนิเชือ่โดยมมีลูคา่ทัง้สิน้ 517,095ลา้น
บาท และคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ63ของมลูคา่
ธรุกจิรวมของสหกรณ ์รองลงไปไดแ้กธ่รุกจิ 
รับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมฯ ธุรกิจจัดหาฯ 
ธุรกิจแปรรูป และธุรกิจบริการ-ส่งเสริม
การเกษตร มมีลูคา่ธรุกจิและสดัสว่นธรุกจิ 
เรียงตามลำาดับได้แก่ 82,413, 63,983, 
17,421 1,536 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
เม่ือเทียบกับมูลค่าธุรกิจโดยรวมเท่ากับ
ร้อยละ 63, 28, 4.49, 4, 0.5 และ 0.01  
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558)

เมื่อพิจารณาบทบาทของสหกรณ์
ในด้านสังคม จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์  
มีจำานวน 11.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
17.7 ของประชากรประเทศ สมาชิกที่เข้า
มามีส่วนร่วมในบทบาทกรรมการสหกรณ์ 

76,469 คน (สัดส่วนกรรมการชาย : หญิง
เทา่กบั 68 ตอ่ 32) มกีารจ้างงานในตำาแหนง่
ผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ ์39,056 คน 
(สัดส่วนเพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 43 
ตอ่ 57) โดยในรอบทศวรรษ สหกรณม์กีาร
จัดสรรกำาไรสุทธิซึ่งมีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 
413,996 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำารอง
เพื่อการสร้างความมั่นคงในธุรกิจสหกรณ์ 
การจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ ตลอดจน
การจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็เจตนารมณข์องการเปน็องคก์ร
ธุรกิจที่ไม่แสวงกำาไร

ประเดน็ข้อสงัเกตจากการประเมนิ
สถานการณ์สหกรณ์ไทยในรอบทศวรรษ 
ชีใ้ห้เห็นว่า ธุรกจิสหกรณ์ในภาพรวมมีมูลค่า
เพิม่ขึน้ประมาณ 4 เท่าตวั แต่ธรุกจิทีส่ำาคญั

ยงัคงเป็นด้านสินเช่ือ รบัฝากเงนิ จดัหาสนิค้า
มาจำาหน่าย รวบรวมผลผลิต และแปรรูป 
ส่วนธุรกิจส่งเสริมเกษตร ซึ่งเป็นธุรกิจที่
อยู่ในกิจกรรมต้นนำ้า และกลางนำ้าเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปเบื้องต้น เช่น ข้าวสาร ยางพารา 
(นำ้ายาง ยางแท่ง) ส่วนธุรกิจจัดหาฯ ยังคง
พึ่งพาสินค้าที่ผลิตจากภายนอกสหกรณ์ มี
สหกรณ์บางแห่งเริม่ผลติสนิค้าอปุโภค บรโิภค 
(consumer good) บ้างแต่ยงัคงเผชญิกบั
ปัญหาด้านการตลาดการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสากลและความนิยมของ
สมาชิกในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์สหกรณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่มลูค่าของธรุกจิส่งเสรมิ
เกษตรและบรกิาร ซึง่ควรเป็นกิจกรรมและ
บรกิารทีม่คีวามสำาคญัเป็นอย่างยิง่แต่กลับ

ประเด็นท้าทายและช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์
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มีมูลค่าเพียง 1,536 ล้านบาทเท่านั้น

ประเด็นท้าทายและช่องว่างเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ในส่วนของการประเมนิทศิทางแนว
โน้มของเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทย ชีใ้ห้
เหน็ประเดน็ท้าทายทีส่ำาคญัๆ ทัง้ทีเ่ป็นโอกาส
และข้อจำากัดของสหกรณ์ ได้แก่ นโยบาย
รัฐที่มุ่งใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการสร้าง
อำานาจการต่อรองการผลติและการตลาดแก่
ประชาชน นโยบายการเปิดเสรีการค้าโลก
และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นโยบาย
ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สนับสนุนและสิ่งอำานวยความสะดวก การ
ใช้ตวัแบบธรุกจิภายใต้หุน้ส่วนระหว่างภาค
รฐั ภาคเอกชน (PPPs) ภาวะเศรษฐกจิโลก

พัฒนาการของแผนพัฒนาการสหกรณ์ไทยในระยะที่ผ่านมา

และเศรษฐกิจไทยทียั่งคงฟ้ืนตัวช้า โครงสร้าง
เศรษฐกจิในบรบิทโลกใหม่ทีม่คีวามซบัซ้อน
และใช้นวตักรรม เทคโนโลย ีตลอดจนการ
รวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างอำานาจการต่อรอง 
ปัญหาความเหลือ่มลำา้ไม่เป็นธรรมในสงัคม 
กระแสโลกทีเ่ป็นแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
กรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ตาม ICA 
Blueprint และความเชื่อมั่นไว้วางใจของ
คนในสังคมที่มีต่อสหกรณ์

การทบทวนวรรณกรรมและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จาก
เวทีถอดบทเรียนของสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และภาคใีนรอบทศวรรษทีผ่่านมา 
ชี้ให้เห็นช่องว่างของระบบสหกรณ์ไทยใน
ประเดน็สำาคญั ได้แก่ โครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการสหกรณ์ที่เป็นอยู่ไม่เอื้อต่อ

การขับเคลื่อนสหกรณ์ตามอัตลักษณ์ของ
การเป็นองค์กรอิสระพึ่งพาตนเอง การนำา
คุณค่าสหกรณ์สู่การเป็นที่พึ่งของสมาชิก 
ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกิจกรรมระดับ ต้นนำ้าและ
ปลายนำ้าภายใต้โซ่อุปทาน สหกรณ์ยังขาด
การกระตุ้นอุปสงค์ในกลุ่มสมาชิกและ
ผู้บิโภคในการอุดหนุนผลิตภัณฑ์และใช้
บรกิารสหกรณ์ จงึทำาให้สหกรณ์ไม่สามารถ
เป็นกลไกในการยกระดบัมลูค่าเพิม่ได้ตาม
ที่ควรจะเป็นนอกจากนั้น ยังขาดกลไกใน
การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นปึก
แผ่นเข้มแข็งในระบบธุรกิจสหกรณ์ ขาด
กลไกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสหกรณ์ 
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กรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์
ที่ผ่านมา 

แมว้า่ขบวนการสหกรณไ์ทยจะไดม้ี
การจัดทำากรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การ
พฒันาสหกรณม์าตัง้แตป่พี.ศ. 2546 จนถงึ
ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้จัดทำาแผนพัฒนาการสหกรณ์
เพื่อใช้เป็นนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์
ไทยมาแล้ว 3 ฉบับ อีกทั้งในปี พ.ศ. 2555 
ไดป้ระกาศสหกรณว์าระแห่งชาตซิึง่มสีาระ
สำาคัญ 5 ประเดน็ ประกอบดว้ย การสง่เสรมิ
ให้ประชาชนมีความเข้าใจศรัทธาและนำา
สหกรณ์ไปใช้ในวิถีชีวิต การยกระดับความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ การส่งเสริมให้มีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย การปฏิรูปโครงสร้าง/
ขบวนการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอด
จนการปฏิรปูกฎหมาย หากแตก่ารขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ยังจำากัดอยู่ในระดับองค์กร
กลางและสหกรณ์บางกลุ่มเท่านั้นโดยการ
ติดตามประเมินผลพบว่าผู้นำา และฝ่าย
จัดการส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบในส่วนของ
ประเด็นยุทธศาสตร์

กรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การ
พฒันาการสหกรณ:์ ในหว้งเวลาการ
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 

ภายใต้กระบวนการจัดทำาข้อเสนอ

เชงินโยบายและประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการ

สหกรณ์ในครั้งนี้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ได้ดำาเนินการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทิศทาง

แนวโน้มปัจจัยสภาพแวดล้อม (Key Trends) 

และการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAPs Analysis) 

ได้นำามาซึ่งการกำาหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย

การพัฒนาสหกรณ์และประเด็นยุทธศาสตร์

หลัก 4 ประการ 

เป้าหมายเชิงนโยบาย (Goal) : 

จะเป็นการยกระดบัขดีความสามารถของระบบ

สหกรณ์เพือ่เป็นกลไกในการลดความเหลือ่มลำา้ 

สร้างความเป็นธรรมในสังคม

ประเดน็ยทุธศาสตรห์ลกัประกอบดว้ย 
5 ประเด็น ได้แก่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: ยกระดับการมี

ส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาความเข้ม

แข็งเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์จะประกอบด้วย 

แนวทางกลยุทธ์ที่สำาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) 

ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีสหกรณ์เพื่อ

ความเขม้แขง็เปน็ปกึแผน่ 2) กำาหนด Agenda 

และ Road Map และ Platform การเชื่อม

โยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ 3) ปฏิรูปโครงสร้าง

ขบวนการสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการเชื่อมโยง

ธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 4) 

นำานวัตกรรม PPP มาใช้ในการบูรณาการการ

ทำางานรว่มกนัเพือ่มุง่เปา้ไปทีส่หกรณใ์นการนำา

ประโยชนส์ูส่มาชกิ 5) สรา้งกลไกในการยกระดบั

สมรรถนะสมาชกิ ผูน้ำา ฝา่ยจดัการและผูม้สีว่น

ได้ส่วนเสีย 6) พัฒนาเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ 

(Co-ops to Co-ops Business)

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับมูลค่าเพิ่ม

ในผลติภณัฑส์หกรณ ์โดยใชก้ลไก Moving Up 

Value Chain ประกอบด้วย แนวทางกลยุทธ์

ที่สำาคัญ 6 แนวทาง ได้แก่ 1) ยกระดับมูลค่า

เพิม่แกผ่ลติภณัฑส์หกรณ ์2) กำาหนด Agenda 

และ Roadmap สง่เสรมิการจดัการโซอ่ปุทาน

ในธรุกจิสหกรณ์ (Global Value Chain:GVC) 

3) พฒันาและเผยแพร ่Platform การยกระดบั

กจิกรรมสหกรณภ์ายใตโ้ซอ่ปุทาน (Functional 

Upgrading) 4) พฒันาและเผยแพร ่Platform 

การยกระดับกระบวนการภายใต้โซ่อุปทาน 

(Process Upgrading) 5) พฒันาและเผยแพร ่

Platform การยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product 

Upgrading) 6) จดัตัง้และดำาเนนิงานหนว่ยสง่

เสริมธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กรอบการยกระดับ

มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนา

ระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคง

และมีเสถียรภาพในระบบสหกรณ์ ประกอบ

ดว้ย แนวทางกลยทุธท์ีส่ำาคญั 6 แนวทาง ไดแ้ก ่

1) พฒันาระบบการเงนิสหกรณท่ี์เอือ้ตอ่ความ

มั่นคงมีเสถียรภาพ 2) สร้างความเข้าใจแก่

คนในสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริบท

ของสหกรณ์ในด้านการเงิน 3) ส่งเสริมการจัด

ตัง้กองทนุเสถยีรภาพเพือ่ประกนัความมัน่คงใน

ระบบสหกรณภ์ายใตก้ารกำากบัดแูลของสมาชกิ 

4) สร้างกลไกการจัดการเรยีนรูด้า้นความรูพ้ืน้

ฐานการเงินที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่

สมาชกิและ Stakeholder 5) สง่เสรมิใหส้หกรณ์

เปน็สถาบนัการเงินของประชาชนในการสรา้ง

วนิยัใหค้วามรูพ้ืน้ฐานและการเขา้ถงึบรกิารการ

เงินอย่างเป็นธรรม 6) จัดทำา Agenda และ 

Road Map การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์

ในแนวทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การปฏิรูประบบ

สนับสนุนและส่ิงอำานวยความสะดวก ประกอบ

ด้วยแนวทางกลยุทธ์ที่สำาคัญ 6 แนวทาง 

ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบสนับสนุน

และสิง่อำานวยความสะดวก 2) กำาหนด Agenda 

และ Road Map การพฒันาระบบสนบัสนนุฯ 

3) ปฏริปูระบบงบประมาณสำาหรบัหนว่ยงานรฐั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิสหกรณใ์ห้มีเอกภาพ

และมีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูป

กฎหมาย/ข้อบังคับและกลไกการกำากับดูแล 

5) พัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการเชื่อมโยง

ธุรกิจของระบบสหกรณ์ควบคูก่บัการตรวจสอบ 

6) สร้างกลไกการจัดการความรูแ้กเ่ยาวชนและ 

Stakeholder ใหเ้ขา้ถงึและเขา้ใจ ตลอดจนเขา้

มามีส่วนร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม
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