
บทที ่2 กรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานในธุรกจิสหกรณ์ 

• บริบทโลกยุคใหม่และผลกระทบที่มต่ีอเศรษฐกจิ สังคม 

• บริบทการดาํเนินงานของสหกรณ์ไทย และแนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์ฯ 

• กรอบคดิการจัดการโซ่อุปทานในธุรกจิสหกรณ์ 

 



วกิฤตเศรษฐกจิ 

วกิฤตอาหาร -พลงังาน 

ภาวะโลกร้อน/ 

ภัยแล้ง 

ภัยพบิัต ิธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดล้อม 

ภาวะการแข่งขันภายใต้เงือ่นไขเศรษฐกจิใหม่ 

นวตักรรม-เทคโนโลย ี                     

ทีก้่าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

แนวโน้มความต้องการ

อาหารปลอดภัย 

ความขัดแย้ง 

ทางการเมอืง 

ปัญหาการก่อการร้าย 

การก้าวสู่สังคม

ผู้สูงอายุ 

ปัญหาความเหลือ่มลํา้ 

ไม่เป็นธรรมในสังคม 

กระแสโลกาภิวฒัน์ 

สิทธิมนุษยชน 

ศูนย์รวมอาํนาจทางเศรษฐกจิ 

การแย่งชิงแรงงานและทุน 

ประเดน็ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 



เกีย่วกบักรอบทศิทางเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาการสหกรณ์ 
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ICA Blueprint 

แผนพฒันา 

การสหกรณ์ 1 

แผนพฒันาการสหกรณ์ 2 

แผนพฒันาการสหกรณ์ 3 

ประกาศสหกรณ์

วาระแห่งชาติ 



เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาในช่วงเวลาต่าง ๆ 



บริบทสหกรณ์ไทย 



ทศิทางแนวโน้มทีสํ่าคญั 







ยกระดับมูลค่าเพิม่ 

แก่ผลติภัณฑ์สหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

กาํหนด Agenda และ 
Roadmap ส่งเสริมการ

จดัการโซ่อุปทานในธุรกจิ
สหกรณ์ (GVC) 

พฒันาและเผยแพร่  
Platform การยกระดบั  

กจิกรรมสหกรณ์ 
ภายใต้โซ่อุปทาน 

(Functional Upgrading) 

พฒันาและเผยแพร่ Platform  
การยกระดบักระบวนการ

ภายใต้โซ่อุปทาน 
(Process Upgrading) 

พฒันาและเผยแพร่ 
Platform การยกระดบั

ผลติภัณฑ์  
(Product Upgrading) 

จดัตั้งและดาํเนินงาน 
หน่วยส่งเสริมธุรกจิสหกรณ์

ภายใต้กรอบการยกระดบั
มูลค่าเพิม่ผลติภัณฑ์ 



ยุทธศาสตร์ที ่3 

พฒันาระบบการเงินสหกรณ์ 

ทีเ่อือ้ต่อความมั่นคง 

มีเสถียรภาพ 

สร้างความเข้าใจแก่คนในสังคม 

และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในบริบท

ของสหกรณ์ในด้านการเงนิ 

ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุน

เสถียรภาพเพือ่ประกนั 

ความมัน่คงในระบบสหกรณ์

ภายใต้การกาํกบัดูแล 

ของสมาชิก 
สร้างกลไกการจดัการเรียนรู้ 
ด้านความรู้พืน้ฐานการเงนิที่
เข้าถึงและสร้างความเข้าใจแก่

สมาชิกและ Stakeholder 

ส่งเสริมให้สหกรณ์เป็น

สถาบันการเงินของประชาชน

ในการสร้างวินัยการเงินให้

ความรู้พืน้ฐานและการเข้าถึง

บริการการเงินอย่างเป็นธรรม 

จดัทาํ Agenda และ Road Map 
การพฒันาระบบการเงนิ

สหกรณ์ในแนวทางการพึง่พา 
และร่วมมอืกนั 



ยุทธศาสตร์ที ่4 

พฒันาระบบสนับสนุน 

และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

กาํหนด Agenda และ Road 

Map การพฒันาระบบ

สนับสนุนฯ 

ปฏิรูประบบงบประมาณ
สําหรับหน่วยงานรัฐที่

เกีย่วข้องกบัการส่งเสริม
สหกรณ์ให้มเีอกภาพและมี
กลไกตดิตาม-ประเมนิผล 

ปฏิรูปกฎหมาย/ข้อบังคบั

และกลไกการกาํกบัดูแล 

พฒันาระบบ ICT เพือ่
รองรับการเช่ือมโยงธุรกจิ

ของระบบสหกรณ์ควบคู่กบั
การตรวจสอบ 

สร้างกลไกการจัดการความรู้แก่

เยาวชนและ Stakeholder ให้เข้าถึง

และเข้าใจ ตลอดจนเข้ามามีส่วน

ร่วมในสหกรณ์อย่างเหมาะสม 



เป้าประสงค์ : 

 1. สหกรณ์มีการเช่ือมโยงธุรกจิและมแีนวโน้มเติบโตเพิม่ขึน้ทุกปี 

 2 .  มี โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม ล ง ทุ น ร ะ ห ว่ า ง ส ห ก ร ณ์ เ พื่ อ เ อื้อ ป ร ะ โ ย ช น์  
(การเช่ือมโยง) ธุรกจิระหว่างสหกรณ์ 

 3. มีโครงการนําร่อง นวัตกรรม PPP สําหรับผลิตภัณฑ์ยางพารา  
ข้าวหอมมะลิ ผักอินทรีย์ สินค้าชุมชน ฯลฯ  โดยใช้สหกรณ์การเกษตรเป็น
ศูนย์กลาง 

 4.  มีสถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่มีการสร้างและพัฒนาระบบกลไก 
การยกระดับสมรรถนะสมาชิก ผู้นํา ฝ่ายจัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5. มีโครงการนําร่องการทําธุรกิจในรูปแบบ Co-ops to Co-ops  
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในทิศทางของการค้าที่เป็นธรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 : ยกระดบัการมส่ีวนร่วมของภาคสีหกรณ์เพือ่ความเข้มแขง็เป็นปึกแผ่น 



 1. สหกรณ์ทุกแห่งมีการกาํหนด Agenda และ Roadmap ส่งเสริมการ
จัดการโซ่อุปทานในธุรกจิสหกรณ์ 

 2. มีโครงการนําร่องการยกระดับกิจกรรมสหกรณ์ภายใต้โซ่อุปทานตาม
สมรรถนะหลกัและบริบทสหกรณ์และเผยแพร่แก่ผู้นํา ฝ่ายจัดการ 

 3. มีโครงการนําร่องการยกระดับกระบวนการภายใต้โซ่อุปทาน (Process 
Upgrading) และเผยแพร่แก่ผู้นําและผู้จัดการสหกรณ์ 

 4. มีโครงการนําร่องการยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) และ
เผยแพร่แก่ผู้นําและผู้จัดการสหกรณ์ 

 5. มีหน่วยส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการ
ส่งเสริมธุรกจิสหกรณ์ภายใต้กรอบการยกระดับมูลค่าเพิม่ผลติภัณฑ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 : ยกระดบัมูลค่าเพิม่แก่ผลติภัณฑ์สหกรณ์ 

เป้าประสงค์ : 



เป้าประสงค์ : 
 

 1. องค์กรกลางสหกรณ์มี Agenda และ Platform การเผยแพร่และพัฒนา

ระบบการเงินสหกรณ์ทีเ่อือ้ต่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 

 2. มีกองทุนเสถียรภาพ (Stabilization Fund) ในรูปแบบของ Mutual 

Fund เพือ่เป็นหลกัประกันความมั่นคงในระบบสหกรณ์ภายใต้การกํากับดูแลของ

สมาชิก 

 3. สหกรณ์ทุกแห่งมีกลไกการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้พืน้ฐานการเงินแก่

สมาชิกและ Stakeholder 

 4. นโยบายรัฐส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงินของ

ประชาชนบนหลกัการพึง่พาและร่วมมือกนั 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันาระบบการเงนิสหกรณ์ทีเ่อือ้ต่อความมัน่คงมเีสถียรภาพ 



เป้าประสงค์ : 

 1. มีนโยบายรัฐ กําหนด Agenda และ Roadmap การพัฒนาระบบ

สนับสนุนสหกรณ์ในรอบทศวรรษ (2560-2569) 

 2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสหกรณ์ของหน่วยงานรัฐ 

ที่สอดคล้องและเป็นเอกภาพ เกี่ยวกับและมุ่งไปที่การเสริมความเข้มแข็งของ

สหกรณ์ 

 3. ปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์ให้เอือ้ต่ออตัลกัษณ์สหกรณ์ 

 4. มีระบบ ICT รองรับการเช่ือมโยงธุรกจิและการติดตามกาํกบัดูแล 

 5 .  มีสถาบันเ ช่ียวชาญเฉพาะทางสร้างกลไกการจัดการความ รู้ 

แก่เยาวชนและผู้เกีย่วข้อง 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 : พฒันาระบบสนับสนุนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 



โมเดลของการบูรณาการโซ่อุปทาน (The Integrate Supply Chain Framework) 
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