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Key message: 
  • บริบทของตัวแบบธุรกิจสหกรณอยู ในกลุ ม Third Sector ตามกรอบแนวคิด Three Economics 

Model ซึ่งมีวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจบนหลักการการพ่ึงพาและรวมมือกันเพ่ือใหบริการสมาชิกมากกวา 

ธุรกิจที่มุงแสวงหากำไรหรือพ่ึงพารัฐ 

• การพัฒนาสหกรณ ควรมุงเปาที่การยกระดับขีดความสามารถของระบบสหกรณ เพื่อใหเปนทางเลือก 

ของประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำแกปญหาความยากจน และการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีบนหลักการ 

พ่ึงพาและรวมมือกัน 

• ขอมูลเชิงประจักษช้ีใหเห็นวาสหกรณที่เกิดจากความตองการและการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 

ทองถิ่น มักประสบความสำเร็จมากกวาสหกรณที่รัฐเขาไปแทรกแซงการดำเนินงาน (Allahdad, 2011) 

• นโยบายและกฎหมายสหกรณควรเปนไปในทิศทางที่ใหสหกรณมีความเขมแข็งและธรรมาภิบาล

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสหกรณโลกหรือ ICA Blueprint (ICA. 2012), คำแนะนำ ILO 193/2002 วา

ดวยแนวนโยบายรัฐในการพัฒนาสหกรณที่เนนใหเปนไปภายใตทักษะการประกอบการของสมาชิกและขีด

ความสามารถขององคกร (สหกรณ) 

• บทบาทของรัฐในการพัฒนาสหกรณสามารถสงสัญญาณในบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณที่เก้ือหนุน การ

พัฒนาสหกรณตามปรัชญาแนวคิดและหลักการสหกรณสากล และใหความสำคัญกับความตองการของ สมาชิก

สหกรณและการเปนอิสระในการจดัการของสมาชิกสหกรณ รัฐควรหลีกเลี่ยงการเขาไปกาวกายกิจการ ภายในของ

ขบวนการสหกรณ (ILO. 2001) การสนับสนุนของรัฐควรเริ ่มดวยการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือ

ยกระดับการสรางสรรคนวัตกรรมในธุรกิจสหกรณ การตรวจสอบกิจการ การสอบบัญชี ขอมูลขาวสารและ

เทคโนโลยี การใหคำปรึกษา การยกเวนภาษีและการสงเสริมความสัมพันธกับภาคเอกชน (ILO. 1997) 

• ผลงานวิจัยภายใตชุดโครงการ “การพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”ภายใตการสนับสนุน 

ของสกว.ไดนำไปใชในการกำหนดยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่1, 2, วาระแหงชาติดาน 

การสหกรณ และแผนพัฒนาสหกรณในหวงเวลายุทธศาสตรชาติ 20 ป ตามนโยบายของคณะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ(คพช.) และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย(สสท.) 

• นวัตกรรมการพัฒนาโซคุณคา (Value chain development) มาใชพัฒนาระบบธุรกิจสหกรณรวมกับ 

ภาคีภายใตเปาหมายรวมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสาหรับสินคาและบริการที่มีมาตรฐาน ควบคูไปกับการกระตุนอุป

สงค เปนแนวทางยุทธศาสตรสำคัญที่ช้ีใหเห็นขอมูลเชิงประจักษแลววา สามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถของ

สหกรณและกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปพรอมกัน (สกว.,2560) 
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• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เนนเกษตรกรเปนศูนยกลางและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนั้น ตอง

เนนที่ประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับอยางยั่งยืนควบคูกับการสนับสนุนการเรียนรูที่มีบรรยากาศ กลไกและ

องคประกอบเกื้อหนุนการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาที่

เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ครัวเรือน กลุม/สถาบันเกษตรกรในชุมชนและการเชื่อมโยงสูภายนอกอยางมี

แบบแผน 

• ควรรณรงคใหชุมชน/ทองถิ่นกำหนด Agenda การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยใช platform การ

พัฒนาธุรกิจแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกับหนวยงานภาคี 

 
 

บริบทสหกรณในเวทีโลก: 
ตัวแบบธุรกิจสหกรณภายใตอัตลักษณของการเปน value-based, people-centered enterprise 

เปนไปภายใตปรัชญาแนวคิดสหกรณ (Co-operative Values) และแนวทางการดำเนินงานตามหลักการสหกรณ 

สากล (Co-operative Principle) นั้น วัตถุประสงคของการดำเนินธุรกิจสหกรณมิใชเพื่อกำไร แตเปนไปเพ่ือ 

บริการแกสมาชิกและชุมชนเพ่ือแกปญหาอาชีพและการมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 

แนวทางการพัฒนาสหกรณตามกรอบยุทธศาสตร ICA Blueprint สูวิสัยทัศนป 2563 ที่เครือขาย 

สหกรณทั่วโลกและองคการระหวางประเทศรวมกันขับเคลื่อนมาต้ังแตปสากลแหงการสหกรณในป พ.ศ. 2555 

ถึงป พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเปาหมายที่ทาทายที่จะทำใหสหกรณเปนทางเลือกที่ดีกวาของประชาชน (รูปที่ 1)  

โดยกำหนดเสาหลักยุทธศาสตรที่สำคัญไว 5 ประการ ไดแก  

1. การมีสวนรวมของสมาชิกและธรรมาภิบาลในสหกรณ 
2. เข็มมุงของสหกรณ คือเปนผูสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
3. การสื่อสารใหคนในสังคมเขาใจในปรัชญแนวคิดที่เปนอัตลักษณของสหกรณ 
4. มีกฎหมายที่สนับสนุนการเติบโตของสหกรณตามปรัชญาแนวคิด และหลักการสหกรณ 
5. สงเสริมใหเกิดความมั่นคงของเงินทุน และมัน่ใจวาอยูในความควบคุมของสมาชิก 

 

 
 

รูปที่ 1 พิมพเขียวสำหรับยุทธศาสตรในทศวรรษแหงการสหกรณระหวางป 2011-2020 



3 
  
Policy Brief: แนวทางการพัฒนาการสหกรณไทยในศตวรรษที่ 2 

ขอมูลเชิงประจักษชี ้ใหเห็นวาปจจัยสงผลตอความสำเร็จของสหกรณ คือ การขับเคลื่อนการ 

ดำเนินงานโดยผลผลิตการมีทักษะดานการประกอบการของผูนำและขีดความสามารถขององคกร (ILO. 2011, 

สว.สก. 2545, สกว. 2549) อยางไรก็ตาม บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาสหกรณสามารถทำในรูป 

ของการใหขอมูลขาวสารและการสงสัญญาณในรูปของบทบัญญัติในกฎหมาย แตควรจะมีขอบเขตและใหความ 

สำคัญกับความตองการของสมาชิกสหกรณและการเปนอิสระในการจัดการของสมาชิกสหกรณ 

การสนับสนุนของรัฐควรเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับปรัชญาแนวคิดและวัตถุประสงคของสหกรณ 

ตัวอยางในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา นโยบายรัฐใหการสนับสนุนการสหกรณจึงทำใหสหกรณมีกำไร ในนิวซีแลนด 

รัฐมิไดใหการสนับสนุนและมีกฎหมายที่ยืดหยุนและสหกรณมีการนำนวัตกรรมมาใชในระบบธุรกิจ จึงประสบ 

ความสำเร็จ (Evanst Meade. 2005) ในอิหรานเมื่อรัฐเขาไปแทรกแซงจึงทำใหสหกรณลมเหลว (Allaladadi. 

2011) รัฐจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบในการทำหนาที่ดานการเปนนายทะเบียนการยุบเลิกสหกรณ การชำระ 

บัญชี (liquidate) ตลอดจนการใชภาคบังคับดวยการออกกฎหมาย รัฐควรหลีกเลี่ยงการเขาไปกาวกายกิจการ 

ภายในของขบวนการสหกรณ (ILO. 2001) ขอบเขตการเขาไปสนับสนุนของรัฐควรเริ่มดวยการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย การวิจัยและการใหคำปรึกษา การตรวจสอบบัญชี ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี กฎหมาย การยกเวนภาษี 

และการสงเสริมความสัมพันธกับภาคเอกชน (ILO. 1997) การสงเสริมการเรียนรูกอนและหลังจัดต้ังสหกรณ 
 

บริบทสหกรณการเกษตรในประเทศไทย: 
ขอมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณช้ีวา สหกรณการเกษตร ณ สิ้นป 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,061 สหกรณ 

ลดลงรอยละ 10 จากปกอน มีสมาชิก 6.3 ลานคน สินทรัพยรวม 278,028 ลานบาท โดยแหลงที่มาของ

สินทรัพยเปนเงินรับฝากคิดเปนรอยละ 33 ทุนของสหกรณคิดเปนรอยละ 31 เงินกูยืม & เครดิตทางการคา

และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 36 ทางใชไปของเงินทุนสวนใหญใชไปในการใหกูยืมแกสมาชิกคิดเปนรอยละ 61 เงิน

สดและเงินฝากคิดเปนรอยละ 12 สินทรัพยอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ27 

ในรอบป 2562 สหกรณการเกษตรดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคหลักของสหกรณรวม 6 ดาน ไดแก 

การรับฝากเงิน การใหเงินกู การจัดหาสินคามาจำาหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผล การ

ใหบริการและสงเสริมการเกษตร มีมูลคารวมทั้งสิ้น 282,889 ลานบาท ลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ 2.85 

ธุรกิจที่มีมูลคาสูงสุดคือธุรกิจ ใหสินเชื่อ จำนวน 95,931 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ ธุรกิจรับ

ฝากเงิน จำนวน 68,884 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24 ผลการดำเนินงานในภาพรวม มีกำไรสุทธิ 3,621 ลาน

บาท ลดลงจากปกอนรอยละ 10 สหกรณที่มีกำไรมีจำนวน 2,146 สหกรณ คิดเปนรอยละ 70 ของสหกรณ

ทั้งหมด สหกรณที่ขาดทุนและไมไดดำเนินงานมีจำนวน 915 สหกรณคิดเปนรอยละ 30 ของสหกรณทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาขอมูลเชิงเปรียบเทียบสำหรับการดำเนินธุรกิจสหกรณการเกษตรในรอบทศวรรษที่ผาน

มา (ระหวางป 2552-2562) จะเห็นวาจำนวนสหกรณการเกษตรลดลงจากเดิม 3,417 เหลือ 3,061 สหกรณ 

ในสวนของมูลคาธุรกิจรวมเพ่ิมจาก 186,633 ลานบาท เปน 282,889 ลานบาท โดยมีขอสังเกตวาธุรกิจสินเช่ือ

และรับเงินฝากยังเปนธุรกิจหลักของสหกรณการเกษตร โดยมีสัดสวนเพิ่มจากรอยละ 47 มาเปนรอยละ 58 

ของมูลคาธุรกิจรวม ในขณะที่ธุรกิจจัดหาสินคามาจำหนาย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ลดลงจากเดิมเหลือเปน
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สัดสวนรอยละ 16.9 และ 20 ตามลำดับ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5 ของมูลคาธุรกิจรวม 

ในขณะที่ธุรกิจใหบริการและสงเสริมเกษตรมีสัดสวนเพียงรอยละ 0.1 ของมูลคาธุรกิจรวม (รูปที่ 2,3) 
 

 
 
 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบมูลคาธุรกิจสหกรณการเกษตรในรอบทศวรรษระหวางป 2552-2562 

 

 

 
 

รูปที่ 3 สถานการณสหกรณการเกษตรไทย ป 2562 
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ขอสรุปจากการวิจัย: ขอจำกัดและชองวางการพัฒนา 
ขอมูลที่ไดจากเวทีถอดบทเรียนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคีในรอบทศวรรษที่ผานมา 

ช้ีใหเห็นขอจำกัดและชองวางการพัฒนาของระบบสหกรณไทย ไดแก  

• การมสีวนรวมของสมาชิกยังจำกัดอยูในวงแคบโดยมีสาเหตุมาจากขาดความรูความเขาใจในบริบท 

สหกรณ 

• ขบวนการสหกรณยังเผชิญปญหาfree rider ที่สรางประโยชนแกตนเองและพวกพอง 

• โครงสรางและระบบบริหารจัดการสหกรณที่เปนอยูไมเอ้ือตอการขับเคลื่อนสหกรณตามอัตลักษณ 

ของการเปนองคกรอิสระพ่ึงพาตนเอง 

• ขาดกลไกการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาสาระ (Content) การเรียนรูแกสมาชิกและผูนำ 

สหกรณเพื่อสรางสมรรถนะที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการสหกรณที่

มีการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถในเชิงธุรกิจของสหกรณ 

• การนำคุณคาสหกรณสูการเปนที่พ่ึงของสมาชิก ผลิตภัณฑและบริการของสหกรณยังคงกระจุกตัว 

อยูในกิจกรรมระดับ ตนน้ำและกลางน้ำภายใตโซอุปทานจึงทำใหไมสามารถแกปญหาอาชีพ และสรางมูลคาเพ่ิม 

ในสินคาและบริการเพ่ือประโยชนแกสมาชิก 

• สหกรณยังขาดการกระตุนอุปสงคในกลุมสมาชิกและผูบริโภคในการอุดหนุนผลิตภัณฑและใช 

บริการสหกรณ  

• ขาดกลไกการสงเสริมการนำนวัตกรรมและการสรางสรรคนวัตกรรมไปใชประโยชน เพ่ือยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแขงขนัของสหกรณ 

         • คนที่เกี่ยวของในระดับนโยบาย มีมุมมองการพัฒนาสหกรณทีแ่ตกตางไปจากปรัชญาแนวคิดและ 

หลักการสหกรณ 
 

ขอเสนอจากการวิจัย: แนวทางเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณไทยในศตวรรษท่ี 2 
การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ ในที่นี้ไดดำเนินการ 

โดยใชวิธีการวิเคราะหทิศทางแนวโนมปจจัยสภาพแวดลอม (Key Trends) และการวิเคราะหชองวาง (GAPs 

Analysis) ไดนำมาซึ่งการกำหนดเปาหมายเชิงนโยบายการพัฒนาสหกรณและประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 

ประการ (สกว. 2559) 

เปาหมายเชิงนโยบาย (Goal): จะเปนการยกระดับขีดความสามารถของระบบสหกรณเพ่ือเปนกลไก 

ในการลดความเหล่ือมล้ำ สรางความเปนธรรมในสังคม ประเด็นยุทธศาสตรหลักประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1: ยกระดับการมีสวนรวมของภาคีเพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งเปนปกแผนของสหกรณ 

จะประกอบดวย แนวทางกลยุทธที่สำคัญ 6 แนวทาง ไดแก 1) ยกระดับการมีสวนรวมของภาคีสหกรณเพ่ือ 

ความเขมแข็งเปนปกแผน 2) กำหนด Agenda และ Road Map และ Platform การเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง 

สหกรณ 3) ปฏิรูปโครงสรางขบวนการสหกรณที่เกื้อหนุนการเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือสรางความเขมแข็งเปนปกแผน 

4) นำนวัตกรรม PPP มาใชในการบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อมุงเปาไปที่สหกรณในการนำประโยชนสู 

สมาชิก 5) สรางกลไกในการยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผูนำ ฝายจัดการและผูมีสวนไดสวนเสีย 6) พัฒนา 

เครือขายธุรกิจสหกรณ (Co-ops to Co-ops Business) 
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ยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑสหกรณ โดยใชกลไก Moving Up Value Chain 

ประกอบดวย แนวทางกลยุทธที่สำคัญ 6 แนวทาง ไดแก 1) ยกระดับมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑสหกรณ 2) กำหนด 

Agenda และ Roadmap สงเสริมการจัดการโซอุปทานในธุรกิจสหกรณ (Global Value Chain: GVC) 3) พัฒนา 

และเผยแพร Platform การยกระดับกิจกรรมสหกรณภายใตโซอุปทาน(Functional Upgrading) 4) พัฒนา 

และเผยแพร Platform การยกระดับกระบวนการภายใตโซอุปทาน(Process Upgrading) 5) พัฒนาและ 

เผยแพร Platform การยกระดับผลิตภัณฑ (Product Upgrading) 6) จัดต้ังและดำเนินงานหนวยสงเสริมธุรกิจ 

สหกรณภายใตกรอบการยกระดับมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เอื้อตอความมั่นคงและมีเสถียรภาพในระบบ

สหกรณ ประกอบดวย แนวทางกลยุทธที่สำคัญ 6 แนวทาง ไดแก 1) พัฒนาระบบการเงินสหกรณที่เอื้อตอ

ความมั่นคงมีเสถียรภาพ 2) สรางความเขาใจแกคนในสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียในบริบทของสหกรณในดาน

การเงิน 3) สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพเพื่อประกันความมั่นคงในระบบสหกรณภายใตการกำกับดูแล

ของสมาชิก 4) สรางกลไกการจัดการเรียนรูดานความรูพื้นฐานการเงินที่เขาถึงและสรางความเขาใจแกสมาชิก

และ Stakeholder 5) สงเสริมใหสหกรณเปนสถาบันการเงินของประชาชนในการสรางวินัยใหความรูพื้นฐาน

และการเขาถึงบริการการเงินอยางเปนธรรม 6) จัดทำ Agenda และ Road Map การพัฒนาระบบการเงิน

สหกรณในแนวทางการพ่ึงพาและรวมมือกัน 

ยุทธศาสตรที่ 4: การปฏิรูประบบสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบดวย แนวทางกลยุทธที่

สำคัญ 6 แนวทาง ประกอบดวย 1) พัฒนาระบบสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) กำหนด Agenda 

และ Road Map การพัฒนาระบบสนับสนุนฯ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณสำหรับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับ

การสงเสริมสหกรณใหมีเอกภาพและมีกลไกติดตาม-ประเมินผล 4) ปฏิรูปกฎหมาย/ขอบังคับและกลไกการ

กำกับดูแล 5) พัฒนาระบบ ICT เพื่อรองรับการเชื่อมโยงธุรกิจของระบบสหกรณควบคูกับการตรวจสอบ 6) 

สรางกลไกการจัดการความรูแกเยาวชนและ Stakeholder ใหเขาถึงและเขาใจ ตลอดจนเขามามีสวนรวมใน

สหกรณอยางเหมาะสม 

ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบในที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณ 

แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เพ่ือนำไปใชในการวางกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ 

ในหวงเวลาป 2560-2564 โดยมีสาระสำคญัดังน้ี 

 

แผนพัฒนาการสหกรณ ในหวงเวลาของแผนยุทธศาสตชาต ิ20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

“สหกรณเขมแข็ง สมาชิกมั่นคง และย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มุงสูสากล” 
 

พันธกิจ (Mission) 

เพื่อใหการพัฒนาสหกรณบรรลุวิสัยทัศนที่วางไว จึงตองพัฒนาระบบสหกรณใหมีความสามารถดาน 

การดำเนินงานที่เปนเลิศ มีคุณคาและพึ่งพาตนเองไดมีภาพลักษณที่ดี เพื่อประโยชนตอสมาชิกและสังคมตาม 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไดกำหนดพันธกิจ ดังน้ี 

1. สรางศรัทธา ความเช่ือมั่นเรื่องคุณคาสหกรณ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทำงาน 
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2. พัฒนาผูมสีวนเกี่ยวของใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณไปในทิศทางการพ่ึงพา 

ตนเองและรวมมือระหวางกัน 

3. พัฒนาระบบสหกรณในทศิทางที่เอ้ือตอการทำงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ตามหลักธรรมาภิบาล ใชระบบตรวจสอบถวงดุลการบริหาร และระบบการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลที่ม ี

ประสิทธิภาพ เพ่ือความเช่ือมั่นของสมาชิก 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การคาท่ีเปนธรรม ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจสหกรณ 

จากภายในสูภายนอกของขบวนการสหกรณ ที่ไมละเลยหลกัและอุดมการณสหกรณ เพ่ือทำประโยชนคืนสู 

สมาชิก ชุมชน และสังคมอยางมั่นคง ย่ังยืน 

5. พัฒนาระบบสนับสนุนการเงิน และการลงทุนในทิศทางท่ีเก้ือหนุนการดำเนินการบนหลักการพ่ึงพา 

ตนเอง และความรวมมือระหวางสหกรณ เพ่ือความมั่นคงและเสถียรภาพ 
 

เปาหมายสงูสดุ (The ultimate goals) 

“มุงยกระดับขีดความสามารถของขบวนการสหกรณ เพ่ือลดความเลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรม 

ในสังคม” 
 

เปาประสงค (Goals) 

1. เพ่ือใหคนไทยมีศรัทธาและความเช่ือมั่นในคุณคาสหกรณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันกอให 

เกิดจิตสำนึกความรวมมือ เกิดความสามัคคีคนในชาติและเขามามีสวนรวมในสหกรณในการแกปญหาเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก สังคม และวัฒนธรรมรวมกัน 
2. เพื่อพัฒนาคนของขบวนการสหกรณ ใหมีศักยภาพสูง มีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการขับเคลื่อน 

และพัฒนาการสหกรณไปในทิศทางที่เปนองคกรที่พึ ่งพาตนเอง และรักษาสมดุลเศรษฐกิจฐานรากตาม 

ยุทธศาสตรปฏิรูปสหกรณระยะ 20 ป 
3. เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณในทิศทางท่ีเอ้ือตอการดำเนินการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ตามหลักธรรมาภิบาล ใชการตรวจสอบถวงดุลการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

เพ่ือสรางความมั่นใจกับผูเกี่ยวของ 
4. เพ่ือสรางระบบการผลิต การแปรรูป การคา และรักษาระบบเศรษฐกิจฐานรากอยางสมดุล ขยาย 

โอกาสการทำธุรกิจสหกรณที่ไมละเลยหลักการ อุดมการณ และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 จากภายใน 

สูภายนอกขบวนการสหกรณ เพ่ือประโยชนสูสมาชิก ชุมชน และสังคมอยางมั่นคง ย่ังยืน 
5. เพ่ือปรับระบบโครงสรางการเงินของสหกรณและกองทุนกลางของขบวนการสหกรณ ไปในทิศทาง 

ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการรวมมือกันระหวางสหกรณ ปรับสมดุลระหวางภาระหนี้และการออม 

สรางวินัยการออม และกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนของสหกรณ 
 

 

 

 



8 
  
Policy Brief: แนวทางการพัฒนาการสหกรณไทยในศตวรรษที่ 2 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร(Strategy Goals) 

ป 2560 - 2564 พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรใหเปนมืออาชีพ มีระบบบริหารจัดการ กำกับ 

ติดตาม ตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางภาพลักษณที่ดีของสหกรณ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 

ป 2565 - 2569 ยกระดับความเขมแข็งและความสามารถของสหกรณ ใหพึ่งพาตนเองไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และสรางความสามารถเพ่ือการแขงขันในระบบเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและการเช่ือมโยงเครือขาย 

ความรวมมือในระดับอาเซียนและสากล 

ป 2570 - 2574 รักษาสมดุลของระบบเศรษฐกิจฐานราก และเปนศูนยกลางเศรษฐกิจฐานรากของ 

ประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ป 2575 - 2579 สหกรณและขบวนการสหกรณมีความม่ันคง ย่ังยืน สมาชิกมีคุณภาพชีวิต และความ 

เปนอยูที่ดี 

 

ตัวอยางผลงานสรางสรรคนวตักรรมนำคุณคาสหกรณ (http://www.cai.ku.ac.th) 
ผลงานสรางสรรคภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน

ธรรม” ในรอบทศวรรษที่ผานมา ที่ไดนำไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนการยกระดับการนำคุณคาสหกรณ

และการคาที่เปนธรรม (รูปที่ 4) มีดังน้ี 

คิชฌกูฎโมเดล: เปนตัวแบบธุรกิจสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด ประยุกตเอาแนวคิดการ

พัฒนาโซคุณคาผลไมคุณภาพมาใชในระบบธุรกิจจนสามารถแกปญหาที่เปนคอขวดของชาวสวนผลไมในเรื่อง

ราคาผลไมในชวงฤดูกาลตกต่ำผันผวนไดสำเร็จ โดยใชกลไกศูนยเรียนรูในการยกระดับผลผลิตที่ไดมาตรฐาน 

GAP ยกระดับกระบวนการธุรกิจของสหกรณการเกษตรที่เชื่อมโยงกับภาคีธุรกิจเอกชนเพื่อการวางแผนการ

ผลิตการตลาดเพ่ือกระจายสินคาทั้งในและตางประเทศ 

สามพรานโมเดล: เปนตัวแบบธุรกิจชุมชนที่นำคุณคาสหกรณไปใชในการสงเสริมการรวมกลุม

เกษตรกรผูปลูกผัก-ผลไมอินทรีย และจัดตั้งมูลนิธิสังคมธุรกิจเปนองคกรที่มีบทบาทในเรื่องการวางแผน

ขับเคลื่อนธุรกิจรวมกับภาคีพันธมิตร เพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มแกผลิตภัณฑเกษตรกรรายยอยและการรักษ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนการกระตุนอุปสงคผูบริโภคที่มี awareness ดานอาหารปลอดภัยและการอุดหนุนสินคา

ชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

กลุมวิสาหกิจชุมชนโนนคอทุง: เปนตัวแบบธุรกิจที่วิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันเพ่ือแกปญหาแกชาวนา

ผูปลูกขาวอินทรีย ภายใตแนวคิดการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงคุณคา (สหกรณ) ที่มีการพัฒนาโซคุณคาผลิตภณัฑ

เต็มรูปแบบ ทั้งกิจกรรมระดับตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไดนำมาซึ่งการแกปญหาแกชาวนารายยอยไดอยางเปน

รูปธรรม และมีผลลัพธเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นตัวแบบ Smart Farmers และเครือขายวิสาหกิจชุมชที่สามารถ

ยกระดับสมรรถนะขึ้นมาเปนผูประกอบการในยุค Thailand 4.0 ไดอยางนาสนใจ 

SHOs System: เปนตัวแบบระบบการเงินพึ่งพาและรวมมือกันที่ชสอ.ไดรวมกันพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ

เปนโครงการนำรองสำหรับระบบการเงินสหกรณตามครรลองของปรัชญาแนวคิดและหลักการสหกรณสากล ที่



9 
  
Policy Brief: แนวทางการพัฒนาการสหกรณไทยในศตวรรษที่ 2 

มุงเนนใหสถาบันการเงินของประชาชนมีความมั่นคง และเปนธรรมาภิบาล สามารถเกื้อหนุนการเขาถึงโอกาส

การออม การลงทุน บนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกันเพ่ือใหเปนทางเลือกที่ดีกวาของประชาชน 

ตัวแบบธุรกิจขาว IBM: สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด จ.เพชรบุรี เปนตัวแบบธุรกิจขาว IBM 

โดยประยุกตแนวคิด “การพัฒนาโซคุณคา (Value chain Development)” มาใชในการเชื ่อมโยงภาคี

พันธมิตรธุรกิจ การจัดการความสัมพันธและบูรณาการการทำงานรวมกันภายใตวิสัยทัศนรวม ผลการ

ดําเนินงานธุรกิจขาว IBM สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด ตามแผนธุรกิจป 2561 มีการรวบรวมผลผลิตขาว

ของเกษตรกรที่ผานการตรวจรับรอง GAP ตามระบบควบคุมภายใน (ICS) จํานวน 21 ราย เนื้อที่การผลิตรวม 

104 ไร โดยคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบใหกําหนดราคารับซื้อผลผลิตตันละ 10,000 บาท (ความช้ืน 15%) 

ผลการรวบรวมขาวเปลือกภายใตโครงการมีจํานวน 67.4 ตันขาวเปลือก รับซื้อโดยพิจารณาตามเปอรเซ็นต 

ความชื้น ราคาเฉลี่ยตันละ 9,850 บาท คิดเปนมูลคา 618,942 บาท โดยสหกรณใชเงินกองทุนรักษาระดับ

ราคาผลผลิตมาอุดหนุนโครงการเปนเงิน 2,487 บาท/ตัน รวมทั้งสิ้น 153,506 บาท จําหนายขาวสารราคา 

กิโลกรัมละ 20 บาท คิดเปนมูลคา 778,915 บาท ตนทุนการผลิตรวม 618,942 บาท/ตัน มีกําไรขั ้นตน 

159,973 บาท และมีกําไรสุทธิ 150,523 บาท 
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