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1. บทนํา 

 
 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให้ที่ปรึกษาส่งมอบผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย ผลการศึกษาวิจัย การประเมินผลการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการศึกษาวิจัย และการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยการสํารวจข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตาม
แผนฯ ในระดับพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้าน
การพัฒนาสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการสําคัญ และข้อมูลความก้าวหน้าของระบบสหกรณ์ท่ีเป็น
ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ผล
การวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องและวิจัยข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึง
ประกอบด้วย สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องโดยใช้วิธีการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ระดับความเช่ือม่ันในทุกกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ การ
พัฒนาการสหกรณ์ของประเทศ (SWOT Analysis) นโยบายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ผลการจัดประชุมสัมมนาในส่วนภูมิภาคทั้ง 4 
ภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ 
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนและ/
หรือมีการศึกษาวิจัยด้านการสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชน อาทิ เอ็นจีโอ หอการค้าจังหวัด สมาคมและองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องกับขบวนการ
สหกรณ์ ฯลฯ ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 สถานการณ์ทั่วไป
ของระบบสหกรณ์ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง (SWOT Analysis) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ตัวช้ีวัด (KPIs) และยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ส่วนท่ี 4 การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และประมาณ
การงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนที่ 5 การติดตามและการประเมินผล และการกําหนดแนวทาง วิธีการและ
กลไกในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการให้สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ปรึกษาได้ดําเนินการข้างต้นสําเร็จแล้ว โดยมีผลการศึกษาเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) ฉบับน้ี  
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2. แนวทางในการประเมินผล 
 

2.1 แนวทางในการประเมินผลความสําเร็จ 

การประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) สามารถแสดงได้ในรูปภาพดังน้ี 
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รูปภาพที่ 1 ตัวแบบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

ตัวแบบข้างต้น เป็นตัวแบบเชิงเหตุผล (Logic Model) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบซิปป์ (CIPP Model) ให้แนวทาง
ในการประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (ดัง
แสดงในรูปภาพท่ี 2) ซึ่งเริ่มต้นจากการบริหารการเปล่ียนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การพัฒนาระบบ
สหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนานําไปสู่การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการบรรลุวิสัยทัศน์ ตารางท่ี 1  
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รูปภาพที่ 2 กรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวทางในการประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนา 

ตัวแบบการประเมินผล กรอบทิศทางการพัฒนา 
ปัจจัยนําเข้า การบริหารการเปล่ียนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
กระบวนการ การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ผลผลิต การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ 
ผลลัพธ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการบรรลุวิสัยทัศน์ 

2.2 ประเด็นการประเมินผล 

การประเมินผลจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและเสริมด้วยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในระดับพื้นที่ แล้วนําไป
เปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดของแผน ได้แก่ 

1. ด้านปัจจัยนําเข้า แบ่งประเด็นย่อยในการประเมินได้ดังน้ี 
(1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้คนไทยมีศรัทธาและความเช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อันจะก่อให้เกิดจิตสํานึกความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกันโดยมีตัวช้ีวัด 1.1 สมาชิกสหกรณ์
และประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ ศรัทธา และเช่ือมั่นที่จะนําเอาคุณค่าสหกรณ์และแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกสหกรณ์เพิ่มข้ึน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อส้ินปี พ.ศ. 2554 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 4  

ตารางที่ 2 แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ 1.1 

การ
เปรียบ 
เทียบ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวช้ีวัด 

ในช่วงเวลาของแผน 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
เป้า 
หมาย 

สมาชิกสหกรณ์เพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 เม่ือส้ินปี พ.ศ.
2554  
(จํานวนสมาชิก (ล้านคน)) 
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13.5 

ในปี พ.ศ. 2549 
สมาชิกสหกรณ์มี
จํานวน 8.93 ล้านคน 

ผลที่
เกิดข้ึน 

(เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
ระดับพื้นท่ี) 

      

 
(2) วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลงที่มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ในการขับเคล่ือนสหกรณ์

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตนเองของสหกรณ์
โดยท่ีมีตัวช้ีวัดที่ 1.2 ผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง” ให้
มีจิตสํานึกความร่วมมือและกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อส้ินปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่ 3 แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ 1.2 

การ
เปรียบ 
เทียบ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวช้ีวัด 

ในช่วงเวลาของแผน 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ปี พ.ศ. 2549 
2550 2551 2552 2553 2554 

เป้า 
หมาย 

ผู้นําและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องผ่าน
กระบวนการ “การสร้าง
ผู้นําการเปล่ียนแปลง”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
เม่ือส้ินปี พ.ศ. 2554 
(จํานวนคน) 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
7,500 

 
 
 
 
7,500 

 
 
 
 
7,500 

 
 
 
 
7,500 

ผู้นําสหกรณ์ 112,500 คน  
ผู้นํากลุ่มเกษตรกร 36,000 คน  
อบต. 132,340 คน  
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6,181 คน 
เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 2,661 คน 
รวมท้ังส้ิน 289,682 คน 

ผลที่
เกิดข้ึน 

(เก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ในระดับ
พื้นที่) 
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2. ด้านกระบวนการ ประเด็นย่อยในการประเมิน ได้แก่ 
(1) วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความ

มั่นคงและเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์ 
สําหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
โดยมีตัวช้ีวัดที่ 2.1 สหกรณ์ทุกสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนดภายในปี 
พ.ศ. 2554 ลดจํานวนสหกรณ์ที่ขาดทุนให้หมดไปในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์ท่ีมีการดําเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพเพิ่มข้ึนในสัดส่วนร้อยละ 20 ต่อปี สหกรณ์มีการจัดให้มีสวัสดิการและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่สมาชิกครบทุกสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2554 

ตารางที่ 4 แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ 2.1 

การ
เปรียบ 
เทียบ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวช้ีวัด 

ในช่วงเวลาของแผน 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ปี พ.ศ. 2549 
2550 2551 2552 2553 2554 

เป้า 
หมาย 

สหกรณ์ทุกสหกรณ์มีระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานที่
กําหนด ภายในปีพ.ศ. 2554  
(จํานวนสหกรณ์ท่ีมีระบบการ
ควบคุมภายในตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อยละ)) 

 
 
 
13 

 
 
 
9 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
0 

สหกรณ์จํานวนร้อยละ 
13 ท่ีมีระบบการ
ควบคุมภายในตํ่ากว่า
มาตรฐาน 

ผลที่
เกิดข้ึน 

(เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
ระดับพื้นท่ี) 

      

3. ด้านผลผลิต ประเด็นย่อยในการประเมินได้แก่ 
(1) วัตถุประสงค์ท่ี 4 เพื่อสร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเที่ยงธรรม ขยายโอกาสการทําธุรกิจสหกรณ์

จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ พัฒนารูปแบบการผลิตและการค้าภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (ทฤษฎีใหม่ 3 ข้ันตอน) เพื่อให้มีมูลค่าสูงข้ึน และก่อให้เกิดความย่ังยืน
ในการทําธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันสูงโดยมีตัวช้ีวัดท่ี 3.1 สหกรณ์มีการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์ 
โดยปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรเพิ่มสูงข้ึนในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี และมูลค่า
การดําเนินธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตของทั้งประเทศเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 10 ต่อปี 
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ตารางที่ 5 แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ 3.1 

การ
เปรียบ 
เทียบ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวช้ีวัด 

ในช่วงเวลาของแผน 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
เป้า 
หมาย 

ลดจํานวนสหกรณ์ท่ีขาดทุนให้
หมดไปในปี พ.ศ. 2554 
(จํานวนสหกรณ์ท่ีขาดทุน 
(ร้อยละ)) 18 13.5 9 4.5 0 

ในปี พ.ศ. 2549 มี
สหกรณ์จํานวนร้อยละ 
22.47 ท่ีดําเนินธุรกิจ
ขาดทุน 

ผลที่
เกิดข้ึน 

(เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
ระดับพื้นท่ี) 

      

4. ด้านผลลัพธ์ ประเด็นย่อยในการประเมิน ได้แก่ 
(1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่เก้ือหนุน การ

พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ให้มีระบบการเงินที่เอ้ือต่อการออม การสะสมทุน 
รวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์โดยมีตัวช้ีวัดท่ี 4.1 
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนดําเนินงานจากแหล่งเงินทุนภายในในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี มีกองทุนประกันเงิน
ฝากของสหกรณ์ในระดับชาติ มีตราสารการเงินเพื่อการระดมเงินทุนภายในระบบสหกรณ์ มีระบบ
เตือนภัยด้านการเงิน มีการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ในทิศทางที่ก่อให้เกิดสภาพคล่อง ความ
มั่นคง และความมีเสถียรภาพ 

ตารางที่ 6 แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ 4.1 

การ
เปรียบ 
เทียบ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวช้ีวัด 

ในช่วงเวลาของแผน 
ข้อมูลฐาน 
(Baseline) 

ปี พ.ศ. 2549 
2550 2551 2552 2553 2554 

เป้า 
หมาย 

สหกรณ์ที่ดําเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพเพิ่มข้ึนร้อยละ 
20 ต่อปี (จํานวนสหกรณ์ที่
เพิ่มข้ึน (ร้อยละต่อปี) 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

(ไม่ปรากฏ) 

ผลที่
เกิดข้ึน 

(เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
ระดับพื้นท่ี) 

      

2.3 แนวทางการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

 การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปปฏิบัติน้ัน อาศัย
การวิเคราะห์กระบวนการขับเคล่ือนที่ระบุไว้ในแผนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ในส่วนท่ีแผนระบุไว้ ได้แก่ การมีผู้รับผิดชอบ
การขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์ในระดับชาติ ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมการทํางานแบบบูรณาการในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ โดยมีแนวทางที่สําคัญดังน้ี (ดูรูปภาพท่ี 3 ประกอบ) 
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รูปภาพท่ี 3 กลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัติ 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยมีการกําหนด
กรอบทิศทาง เพื่อการขับเคล่ือนธุรกิจของแต่ละองค์กรภายใต้ข้อตกลงตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ 

2. การกําหนดแนวทางดําเนินการท่ีสําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2  
3. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และสร้างตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการใน

ระดับภาพรวม ระดับยุทธศาสตร์ ทั้งในภาครัฐ องค์กรกลาง สหกรณ์ และองค์กรพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามประเมินผลท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 

4. การทบทวนแผนฯ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 

5. การจัดเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนแผนงานส่งเสริมการพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุก
ส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง การดําเนินงานจะครอบคลุมกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการสหกรณ์ในระดับผู้นําและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมท้ังส้ินประมาณ 300,000 คน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการ
สหกรณ์ทุกระดับ กรรมการกลุ่มเกษตรกร ผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งน้ีจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2551 – 2552) โดยประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ ปีละ 600 ล้านบาท รวมท้ังส้ิน 
1,200 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 รายละเอียดงบประมาณการดําเนินการตามทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 

โครงการ เป้าหมาย ประมาณการงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

50 51 52 53 54 
ส่งเสริมการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผู้นํา
สหกรณ์และ
ผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับ
ทิศทางการ
พัฒนาการสหกรณ์
ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับ
ท่ี 2 

กรรมการ–
ผู้จัดการสหกรณ์
ทุกประเภทและ
ทุกระดับ ผู้นํา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.)
เจ้าหน้าท่ีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ท้ัง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จํานวน 
300,000 คน 

– 600 600 – – งบประมาณ
แผ่นดิน 

คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนฯ/
กสส./สสท./
ขบวนการสหกรณ์ 

 
ในส่วนของการประเมินปัจจัยท่ีนอกเหนือจากท่ีแผนระบุไว้ ได้แก่ การยอมรับ ความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถของผู้ปฏิบัติ สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น การประเมินผลใน 
ส่วนน้ีจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปปฏิบัติ จากแบบประเมินหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้นําแผนไปปฏิบัติ 

2.4 การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ
สําคัญ โดยจะให้ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินพิจารณาจากโครงการต่างๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งจะได้ประเมินตามท่ีได้มีการกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 

การประเมินผลในส่วนน้ี จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการสําคัญ โดยการส่งแบบสํารวจและสุ่ม
ตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการสําคัญต่างๆ 

2.5 ข้อมูลความก้าวหน้าของระบบสหกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน 

 การรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของระบบสหกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน อาศัยการศึกษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ 
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2.6 เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 

 ในการประเมินแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) อาศัยการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณใช้แบบประเมินผลสําหรับหน่วยงานและแบบประเมินผลสําหรับบุคคล ส่วนเชิงคุณภาพ
อาศัยการสัมภาษณ์ โดยแต่ละแบบมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

2.6.1 แบบประเมินผล สําหรับหน่วยงาน 

 โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล 
หน่วยงาน........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล...................................................................ตําแหน่ง.................................................................................... 
ตําแหน่งในคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและติดตามการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 
2554) (ถ้ามีให้ระบุ)........................................................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2 ผลการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

ท่านเห็นว่า โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้ถูกนําไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด โปรดกาเครื่องหมาย �ลงในช่อง  ตามหมายเลขผลการประเมิน
ของท่าน ตามเกณฑ์คะแนนต่อไปน้ี 

5 มากที่สุด หมายถึง  โครงการร้อยละ 81 – 100 ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ 
4 มาก   หมายถึง  โครงการร้อยละ 61 – 80 ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ 
3 ปานกลาง หมายถึง  โครงการร้อยละ 41 – 60 ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ 
2 น้อย  หมายถึง  โครงการร้อยละ 21 – 40 ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ 
1 น้อยท่ีสุด หมายถึง  โครงการร้อยละ 0 – 20 ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ 

 

ลํา 
ดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวนแผนงาน/โครงการ 

ผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือม่ันในคุณค่า
สหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 3 แผนงาน 17 โครงการ � � � � � 

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือน
สหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง รวม 3 แผนงาน 9 
โครงการ 

� � � � � 

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล รวม 8 แผนงาน 23 โครงการ � � � � � 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อย
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเท่ียงธรรม รวม 5 
แผนงาน 12 โครงการ 

� � � � � 
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ลํา 
ดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จํานวนแผนงาน/โครงการ 

ผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพา
ตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ รวม 7 แผนงาน 19 โครงการ 

� � � � � 

 
ส่วนที่ 3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ 

โปรดให้ข้อมูลผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ โดยใส่ข้อมูลในตารางต่อไปน้ี 
การเปรียบ 
เทียบ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวช้ีวัดในช่วงเวลาของแผน 
2550 2551 2552 2553 2554 

เป้า 
หมาย 

1.จํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่เพิ่มข้ึนในแต่ละ
ปี (ล้านคน) 

 
9.5 

 
10.5 

 
11.5 

 
12.5 

 
13.5 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

)โปรดให้ข้อมูล( � 
… … … … … 

เป้า 
หมาย 

2.จํานวนผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องผ่าน
กระบวนการ “การสร้างผู้นําการ
เปล่ียนแปลง” ในแต่ละปี (จํานวนคน) 

 
 
– 

 
 
7,500 

 
 
7,500 

 
 
7,500 

 
 
7,500 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

)โปรดให้ข้อมูล( � 
… … … … … 

เป้า 
หมาย 

3.ร้อยละของสหกรณ์ที่มีระบบควบคุม
ภายในตํ่ากว่ามาตรฐาน 

13 9 6 3 0 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

)โปรดให้ข้อมูล( � 
… … … … … 

เป้า 
หมาย 

4.ร้อยละของสหกรณ์ที่ขาดทุนในแต่ละปี 
18 13.5 9 4.5 0 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

)โปรดให้ข้อมูล( � 
… … … … … 

เป้า 
หมาย 

5.ร้อยละของสหกรณ์ที่ดําเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

20 20 20 20 20 

ผลท่ี
เกิดข้ึน 

)โปรดให้ข้อมูล( � 
… … … … … 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคของการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ 
1. ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยนําเข้า (Input) เช่น การจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติโครงการ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
2. ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ (Process) เช่น การบริหารโครงการ การประสานการ
ดําเนินงาน ความร่วมมือ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต (Output) จากการดําเนินโครงการ เช่น เป้าหมายที่ได้ จํานวนผลงานท่ีเกิดข้ึนมี
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการ เช่น ผลประโยชน์ท่ีตกถึงสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร ประชาชน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6.2 แบบประเมินผล สําหรับบุคคล 

  โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล......................................................................................................................................................... 
ตําแหน่งปัจจุบัน.........................................................หน่วยงาน........................................................................... 
ตําแหน่งในคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนและติดตามการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 
2554) (ถ้ามีให้ระบุ).................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ผลการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
ขอให้ท่านประเมินผลการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติและ

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฉบับดังกล่าว โดยกาเครื่องหมาย � ลงในช่อง � หมายเลขผลการประเมินของ
ท่าน 

5 หมายถึง มากที่สุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 

ลําดับ ประเด็น 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2  

(พ.ศ. 2550 – 2554) มากน้อยเพียงใด � � � � � 

2 ท่านมีความเข้าใจในเน้ือหาสาระของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2550 – 2554) มากน้อยเพียงใด � � � � � 

 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่ผ่านมา ท่านเห็น
ว่ามีการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด (ตอบ
ข้อ 3 – 7) 

3 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � 

4 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปใน
ทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 

� � � � � 

5 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล � � � � � 

6 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม � � � � � 

7 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ � � � � � 

 ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่า แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประสบ
ผลสําเร็จในภาพรวมของประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (ตอบข้อ 8 – 12) 

8 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง � � � � � 

9 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปใน
ทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 

� � � � � 
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ลําดับ ประเด็น 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 
10 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 
� � � � � 

11 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม � � � � � 

12 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์ � � � � � 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคของการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ 
1. ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยนําเข้า (Input) เช่น การจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติโครงการ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ (Process) เช่น การบริหารโครงการ การประสานการ
ดําเนินงาน ความร่วมมือ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต (Output) จากการดําเนินโครงการ เช่น เป้าหมายท่ีได้ จํานวนผลงานที่เกิดข้ึนมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ตกถึงสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ประชาชน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.6.3 แบบสัมภาษณ์ 

 องค์ประกอบในการสัมภาษณ์มีดังน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง.......... .........................................................หน่วยงาน..........................................................................................  
ผู้สัมภาษณ์....................................................................................................................................................................... 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ท่านเห็นว่า โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้ถูกนําไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
1. การส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการ
ขับเคล่ือนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่าง 
เที่ยงธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 
ท่านเห็นว่า ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 
1. จํานวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มข้ึนหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลงและจํานวนผู้นําการเปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ในภาพรวมมีมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สหกรณ์ในภาพรวมโดยเฉล่ียมีการดําเนินงานแล้วขาดทุน เพิ่มข้ึนหรือลดลงหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. สหกรณ์ในภาพรวมมีระบบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ เพิ่มข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคของการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ 
1. ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยนําเข้า (Input) เช่น การจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติโครงการ ฯลฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 
2. ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ (Process) เช่น การบริหารโครงการ การประสานการ
ดําเนินงาน ความร่วมมือ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต (Output) จากการดําเนินโครงการ เช่น เป้าหมายที่ได้ จํานวนผลงานที่เกิดข้ึนเป็น
อย่างไร ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ตกถึงสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ประชาชน เป็นอย่างไร ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………… 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 16  

3. ผลการประเมินการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ไปสู่การปฏิบัติ 

 การประเมินการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ อาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายแหล่งด้วยกัน แล้วนําข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ตามกรอบการศึกษา การประเมินผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนฯ การประเมินผลตามตัวช้ีวัดหลักในระดับมหภาคอาศัยข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และข้อมูลจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ส่วนการประเมินผลในระดับปฏิบัติ อาศัยการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ การสอบถามผู้เก่ียวข้อง การส่งแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ ได้แก่ แบบ
ประเมินผลสําหรับหน่วยงาน จํานวน 11 ฉบับ และแบบประเมินผลสําหรับบุคคล จํานวน 65 ฉบับ โดยมีผู้ตอบและ
ส่งคืน จํานวน 32 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 41.56)1 และอาศัยการจัดประชุมสัมมนาในท่ัวประเทศในส่ีภูมิภาค โดยมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุม การระดมสมอง การสัมมนากลุ่มย่อย และการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ซ่ึง
ทําให้ได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถนํามาประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

3.1 ผลการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

3.1.1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 

 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ ช้ีให้เห็นว่า ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ี 1 (จํานวน
สมาชิกสหกรณ์ที่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี) มีความสําเร็จในระดับสูง (มีค่ามากกว่า ร้อยละ 80) เป้าหมายท่ี 2 (จํานวนผู้นําและ
ผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง”) มีความสําเร็จในระดับสูงมาก (มีค่ามากกว่าร้อย
ละ 100) ยกเว้นในปี 2551 (ร้อยละ 42.21) ส่วนผลการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ี 3-5 มีความสําเร็จในระดับตํ่ากว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ (มีค่าติดลบ) จะสังเกตได้ว่า ผลการดําเนินงานในเป้าหมายท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีค่า สูงกว่า 
ร้อยละ 100 แสดงว่า ผลงานดังกล่าวประสบความสําเร็จเกินเป้าหมายท่ีวางไว้  
  

                                           
1อัตราการตอบกลับท่ียอมรับได้ยงัไม่มีความชัดเจนในวงวิชาการ อาจกล่าวได้ว่า อัตราตอบกลับท่ีร้อยละ 20 น้อยเกินไป อัตราตอบกลับ
ท่ีควรจะเป็นคือร้อยละ 60 อย่างไรก็ด ีผลงานวิจัยท่ีมีอัตราตอบกลับระหว่างร้อยละ 20-60 ก็ได้รับการยอมได ้โปรดอ่านเพ่ิมเติมใน 
(Massett, Greenup, Ryan, , Staples, & Green, 2003) (Maibach, 2003) และ (Johnson, 2003) 
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ตารางท่ี 8 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ 

การเปรียบ 
เทียบ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัดในช่วงเวลาของแผน 

2550 2551 2552 2553 2554 
เป้าหมาย 1. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละปี  

(ล้านคน) 
9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 

ผลที่เกิดข้ึน 9.47 9.91 10.02 10.56 N/A 
ร้อยละผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับเป้าหมาย 99.68 94.38 87.13 84.48  
เป้าหมาย 2. จํานวนผู้นําและผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องผ่าน

กระบวนการ “การสร้างผู้นําการ
เปล่ียนแปลง” (คน) 

N/A 7,500 7,500 7,500 7,500 

ผลที่เกิดข้ึน N/A 3,166 8,623 7,671 8,903 
ร้อยละผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับเป้าหมาย N/A 42.21 114.97 102.28 118.71 
เป้าหมาย 3. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีระบบควบคุม

ภายในตํ่ากว่ามาตรฐาน 
13 9 6 3 0 

ผลที่เกิดข้ึน 34.73 10.99 5.63 3.31 N/A 
ร้อยละผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับเป้าหมาย -21.73  -1.99  0.37 -0.31   
  * ข้อมูลจากการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ท่ีได้สํารวจซึ่งอยู่ในช่วงควรปรับปรุง ณ วันท่ี 31
มี.ค. ของทุกปี 

เป้าหมาย 4. ร้อยละของสหกรณ์ที่ขาดทุน 18 13.5 9 4.5 0 
ผลที่เกิดข้ึน 25.03 21.74 15.17 18.39 N/A 
ร้อยละผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับเป้าหมาย -7.03  -8.24  -6.17  -13.89  N/A 
  * ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี 
เป้าหมาย 5. ร้อยละของสหกรณ์ที่ดําเนินการตาม

เกณฑ์คุณภาพเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
20 20 20 20 20 

ผลที่เกิดข้ึน (แห่ง [ร้อยละที่เพิ่มข้ึน]) 9  
[N/A] 

19 
[67.86] 

81** 
[74.31] 

82** 
[42.93] 

N/A 

ร้อยละผลท่ีเกิดข้ึนเทียบกับเป้าหมาย N/A 47.86 54.31 22.93 N/A 
* ข้อมูล จากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจสหกรณ์ (การเข้าสู่ ISO) 

หมายเหตุ * ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 **รวมจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ด้วย  
 N/A หมายถึง ยังไม่มีข้อมูล (Not Available) 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 ในการแสดงผลการประเมิน อาศัยเกณฑ์การประเมินผลดังต่อไปน้ี 
 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 ความหมายของค่าเฉล่ีย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.80 = น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81 – 2.60 = น้อย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61 – 3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41 – 4.20 = มาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21 – 5.00 = มากท่ีสุด 
 ส่วน SD หมายถึง Standard Deviation 
 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความเข้าใจในเน้ือหาสาระของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 9 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความเข้าใจในเน้ือหาสาระของแผน 

ลําดับ ประเด็น 
ผลการประเมิน 

รวม 
ค่า 

เฉล่ีย 
SD ความหมาย 

5 4 3 2 1 
1 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการ

สหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)  
4 7 9 2 6 28 3.04 1.35 ปานกลาง 

2 ระดับความเข้าใจเน้ือหาสาระของแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

3 10 11 2 2 28 3.36 1.03 ปานกลาง 

 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2550 – 2554) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 
2554) อยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย = 3.04 ค่า SD = 1.35 และความเข้าใจในเน้ือหาสาระของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย 
= 3.36 ค่า SD = 1.03 แสดงให้เห็นว่า การส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของแผนอยู่
ในระดับปานกลาง ช้ีให้เห็นถึง เอกสารแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มีการกระจายและมี
ผู้ทําความเข้าใจในเน้ือหาสาระอยู่ในระดับปานกลาง 

3.1.3 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 เมื่อพิจารณาในประเด็นการนําโครงการ/กิจกรรม ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ลําดับ ประเด็น ผลการประเมิน รวม ค่า 
เฉล่ีย 

SD. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่านเห็นว่า มีการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 

1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือม่ันในคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 12 8 3 0 27 3.63 0.88 สูง 

2 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นําการ
เปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปใน
ทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 

3 15 6 1 2 27 3.59 1.01 สูง 

3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กร
ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 

8 9 7 2 1 27 3.78 1.09 สูง 

4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือเชิงห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่าง
เที่ยงธรรม 

6 11 8 2 0 27 3.78 0.89 สูง 

5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพา
ตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

5 10 11 1 0 27 3.70 0.82 สูง 

 จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินการนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ในระดับสูง กล่าวคือ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธา และ
เช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.63 และค่า SD. = 0.88 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมท่ีจะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพา
ตนเอง มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.59 และค่า SD. = 1.01 ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล มีการนํา
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.78 และค่า SD. = 1.09 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม มี
การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.78 และค่า SD. = 0.89 ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างสหกรณ์ มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.70 และค่า SD. = 0.82 สรุป ตามความเห็นของผู้ประเมินเห็นว่า 
แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยมีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ใน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงหมายถึง โครงการถูกนําไปสู่การปฏิบัติในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

 เมื่อพิจารณาผลสําเร็จในภาพรวมของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2550 – 2554) ผลการประเมินปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

ลําดับ ประเด็น ผลการประเมิน รวม ค่า 
เฉล่ีย 

SD. ความ 
หมาย 5 4 3 2 1 

 ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่า แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประสบผลสําเร็จใน
ภาพรวมของประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือม่ันในคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 5 15 2 1 27 3.33 0.96 ปาน
กลาง 

2 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการ
เปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปในทิศทาง
ของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 

4 7 13 3 0 27 3.44 0.89 สูง 

3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 

3 8 12 2 2 27 3.30 1.03 ปาน
กลาง 

4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อย
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่าง
เที่ยงธรรม 

5 6 12 4 0 27 3.44 0.97 สูง 

5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพา
ตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

6 6 10 4 1 27 3.44 1.12 สูง 

 จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2550 – 2554) พบว่า ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธา และเช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.33 และ
ค่า SD. = 0.96 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะ
เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.44 และค่า SD. = 0.89 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.30 และค่า SD. = 1.03 ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม 
มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.44 และค่า SD. = 0.97 ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างสหกรณ์ มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.44 และค่า SD. = 1.12 สรุป ตามความเห็นของผู้
ประเมิน เห็นว่า แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีผลสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและสูงในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
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3.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการสํารวจ 

 จากผลการประเมินการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับโมเดลการวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ Generic Logic Model เป็นการพัฒนาความเหมาะสมและความ
สอดคล้องเชิงนโยบายตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มุ่งเน้นการประเมินการนําแผนไปสู่
การปฏิบัติ และประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ท้ังท่ีเป็นปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ซ่ึงเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของแผนประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัดในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในการประเมินเบื้องต้น การนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนมีความสอดคล้องกับประเด็นต่างๆ เหล่าน้ัน รวมทั้งมีผล
การประเมินเบื้องต้น ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการสํารวจ 

Logic 
Model 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ระดับความคิดเห็น 
การนําแผน

ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ผลสําเร็จ
ของแผน 

Input 

1. ศรัทธาและเช่ือม่ันในคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ส่งเสริมให้คนศรัทธาและ
เช่ือม่ันในคุณค่าสหกรณ์ มาก มาก 

2. ผู้นําการเปล่ียนแปลง 2. พัฒนาผู้นําการเปล่ียนแปลง
เพื่อขับเคล่ือนสหกรณ์ 

มาก มาก 

Process 
3. สหกรณ์มีประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาล 

3. พัฒนาสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
ธรรมาภิบาล 

มาก มาก 

Output 
4. มีระบบการผลิตการค้าอย่าง
เที่ยงธรรม มีมูลค่าสูงข้ึน 

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทาน 

มาก มาก 

Outcome 
5. มีระบบการเงินสหกรณ์เอ้ือต่อ
การออมและสะสมทุน 

5. พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์
เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง 

มาก มาก 

  
 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นผลการประเมินแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติและระดับความสําเร็จอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นยุทธศาสตร์  

3.4 ปัญหาอุปสรรค 

 จากผลการประเมิน พบปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ ดังน้ี 

3.4.1 ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

(1) การจัดสรรงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ และอยู่ในวงจํากัดไม่ท่ัวถึงประชาชนและสมาชิก และการ
อนุมัติโครงการต่างๆ ช้าและยุ่งยาก 
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(2) สํานักงบประมาณจะตัดงบประมาณเก่ียวกับการพัฒนา (ให้ความรู้ ) แก่บุคลากรของสหกรณ์ 
(กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าท่ี/สมาชิกของสหกรณ์) เป็นจํานวนมาก เพราะฉะน้ัน
งบประมาณท่ีได้รับจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ดําเนินการจัดอบรม อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
จะเป็นตามระเบียบของทางราชการซึ่งกําหนดไว้ค่อนข้างสูง ทําให้ผู้อบรมซ่ึงเป็นบุคลากรของสหกรณ์
มีจํานวนน้อยลง เน่ืองจากถูกจํากัดด้วยงบประมาณ อีกทั้งบุคลากรของสหกรณ์จะมีการเปล่ียนแปลง
ทุกที่เช่น กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ดังน้ันจึงต้องมีการพัฒนาในด้านงบประมาณ เพราะสหกรณ์แต่
ละแห่งมีความต้องการในการใช้งบประมาณค่อนข้างมาก 

(3) ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ มิได้จัดสรรงบประมาณหรือมีการอนุมัติโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผน 
(4) การจัดสรรงบประมาณขาดความต่อเน่ือง มีให้แต่ปี พ.ศ. 2551 – 2552 เท่าน้ัน แต่ปี พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 ไม่มีการอนุมัติงบประมาณ ทําให้โครงการไม่ต่อเน่ือง การอนุมัติ
โครงการก็ต้องล่าช้าทําให้คณะกรรมการท่ีเข้ามาใหม่ไม่ทันได้ทําอะไรก็หมดวาระเพราะมีวาระ 2 ปี 

(5) ปัญหาในเรื่องงบประมาณในการบริหารงบต้องกู้จากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน เพราะ
งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอกับความต้องการของสหกรณ์ในการบริการให้กับสมาชิก 

3.4.2 ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ (Process) 

(6) การทําโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง บางครั้งพบว่าการทําโครงการในกลุ่มไม่ค่อยมีความสามัคคี
เท่าท่ีควร 

(7) ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจโครงการบางครั้งเกิดความกังวลว่าจะปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่ 
(8) ผู้บริหารสหกรณ์ไม่เข้าใจ หรือเมื่อดําเนินการไปแล้วจะเกิดปัญหาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ไม่คุ้มค่า เพราะบางโครงการเป็นการทําเฉพาะกิจ 
(9) ขาดการควบคุมภายในท่ีดี 
(10) ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
(11) การบริหารโครงการ การประสานงานในระบบราชการยังล่าช้า 
(12) การบริหารโครงการควรจะให้ขยายครอบคลุมสู่องค์กรระดับอําเภอหรือจังหวัดให้มากข้ึน ควรมีการ

กระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินให้มากข้ึน เพราะท้องถ่ินจะได้ประสานการดําเนินงานได้อย่างท่ัวถึงและจะทํา
ให้เกิดความร่วมมือในองค์กรในระบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ึน 

(13) โครงการที่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรยังมีสภาพไม่คล่องตัวและเดินหน้า
ไม่เต็มกําลังแต่ยังพอเดินหน้าได้อย่างไม่เต็มที่นัก 

(14) สมาชิกยังขาดความเข้าใจ และยังมีปัญหาเรื่องการชําระหน้ีไม่ตรงตามสัญญา 

3.4.3 ปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต (Product/Output) 

(1) บางโครงการกําหนดเป้าหมายไม่ชัดเจนและมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลแอบแฝง ทําให้ผลผลิตของ
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผน 

(2) เป้าหมายที่ได้และผลงานที่เกิดข้ึนทางด้านการเกษตรมีตัวแปรมาก เช่น ฝนแล้ง นํ้าท่วม โรคแมลง
ระบาดหรือผลผลิตตกตํ่า ฯลฯ 

(3) ในเม่ือกระบวนการนําโครงการไปสู่การปฏิบัติล่าช้า ขาดงบประมาณ กระบวนการไม่ต่อเน่ือง 
เป้าหมายท่ีได้ก็น้อยเป็นธรรมดา รวมท้ังผลงานท่ีเกิดข้ึนก็ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 
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(4) โครงการระยะเริ่มต้นมีมากและมีผู้สนใจมาก ต่อมาระยะกลางและปลายจะลดลง จึงเป็นผลให้ผลผลิต
จากการดําเนินโครงการลดลงเมื่อส้ินแผน 

3.4.4 ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) 

(1) ในการส่งเสริมโครงการต่างๆ ถ้าเจ้าหน้าท่ีโครงการดีและมีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชนแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าโครงการไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนก็จะมีปัญหา
ตามมา 

(2) การมองแต่ผลประโยชน์ด้านเดียว ไม่มีการวางแผนรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังด้านผู้บริหาร/ฝ่าย
จัดการ/ผู้สนับสนุนภายนอก/นโยบายพรรคการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ จะทําให้เป็นปัญหาตามมา 

(3) อุปสรรคด้านผลลัพธ์ ทางด้านบุคคลากรมีจํานวนน้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอกต่างๆ มากกว่า 

(4) การนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 มาใช้ในเวลา 4 ปี ถ้าทําได้อย่างต่อเน่ืองและมีงบประมาณพอ
ก็จะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนอย่างมากทีเดียว ท่ีทําไม่ต่อเน่ือง/
ขบวนการท่ีนํามาทําไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์หรือติดตามผลลัพธ์ ทําให้ผลประโยชน์ที่สหกรณ์ควร
ได้รับก็น้อยลง 

(5) การดําเนินโครงการทุกโครงการ ผลประโยชน์กับผู้เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีจํานวนไม่มากพอ เพราะสมาชิก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรยังมีส่วนร่วมระดับปานกลางหรือน้อยอยู่ 

3.4.5 ปัญหาอุปสรรคด้านสาระ (Context) หรือผลกระทบ (Impact) 

(1) การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและนโยบายของรัฐท่ีไม่แน่นอน มีผลต่อการส่งเสริมการสหกรณ์ 
(2) ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเติบโตของระบบทุนนิยมที่มีการแข่งขันกันสูง ทําให้มีกระแสวัตถุ

นิยม มีผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาสหกรณ์ 
(3) สหกรณ์จํานวนมาก โดยเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการเกษตรต้องพึ่งพาสภาพธรรมชาติท่ีไม่อาจควบคุม

ได้ 
(4) รัฐยังไม่สามารถใช้กระบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี 

 การประเมินตามตัวแบบ CIPP พบว่า มีประเด็นปัญหาท่ีสําคัญจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสาระ (Context) 
เช่น ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) เช่น ปัญหาด้านงบประมาณ ด้าน
กระบวนการ (Process) เช่น ปัญหาการบริหารโครงการ และด้านผลผลิต (Product) เช่น ผลงานของแผนหลาย
ประการตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

3.5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป 

 จากผลการประเมินมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ดังต่อไปน้ี 

3.5.1 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

(1) ควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากสหกรณ์ทั่วประเทศ และประมวลผลสรุปแล้วจัดทําแผนดังกล่าว 
(2) จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ต้องเหมาะสมกับความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ น้ันๆ และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละหมู่บ้านจะไม่เหมือนกัน ต้องดู
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนน้ันเป็นท่ีต้ัง 
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(3) เชิญผู้มีประสบการณ์ท่ีเสียสละให้กับขบวนการสหกรณ์อย่างจริงจังมาร่วมทําแผน ไม่ใช่เชิญแต่
นักวิชาการซึ่งรู้แต่ทฤษฎีมาวางแผนและกําหนดโครงการ ซึ่งบางครั้งสหกรณ์นําไปปฏิบัติไม่เกิดผลแบบ
ย่ังยืน 

(4) แผนขององค์กรต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ระดับชาติ เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยจะมีแผนพัฒนาสันนิบาตฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ที่ใช้เวลา
ในการจัดทําที่ใกล้เคียงกัน 

(5) จําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนฉบับต่อไป แต่ขอให้ต่อเน่ืองในเรื่องของงบท่ีสนับสนุนและกําชับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้มีการประชาสัมพันธ์และติดตามให้คําแนะนําอย่างสม่ําเสมอ จริงจังและจริงใจด้วย 

(6) ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและให้ทุกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย 
(7) การกําหนดแผนน้ันควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเกิดจากความต้องการ

ของสมาชิก ไม่ใช่เกิดจากความต้องการของนักการเมืองหรือข้าราชการ 
(8) ในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ควรคํานึงถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรและความม่ันคงของ
อาหารและพลังงาน โดยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันเกษตรกรน้ัน ควรต้องเร่งพัฒนาความรู้และ
ความสามารถด้านการตลาดและการบริหารจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สถาบัน
เกษตรกรสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยควรสนับสนุน
การศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบความสําเร็จ และการสนับสนุนสินเช่ือเง่ือนไขผ่อน
ปรนท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ภายใต้ระบบการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุม 
รวมทั้งการเช่ือมโยงบทบาทของสถาบันเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมวางแนวทางการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมตามพื้นฐานและความต้องการของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

3.5.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

(1) ในการขับเคล่ือนแผนจะต้องสร้างความมั่นใจว่าหลักการของสหกรณ์ดีมีประโยชน์ มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศได้ม่ันคงต่อไป 

(2) ควรผลักดันให้ผู้นําต่างๆ ในกลุ่มมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาให้มีการเสนอโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือกลุ่มจริงๆ 

(3) ในการขับเคล่ือนแผนฯ ในกรณีท่ีเป็นแผนขับเคล่ือนในภาพรวม เช่น แผนพัฒนาประชาสัมพันธ์ เคยมี
การเสนอโครงการและขอเงินสนับสนุน ปรากฏว่าไม่ได้การสนับสนุน การขับเคล่ือนแผนพัฒนา
สหกรณ์ควรอาศัยส่ือ และน่าจะมีการทําวิจัยและจัดระบบการเผยแพร่ในภาพรวมโดยนําเงินของแต่ละ
องค์กรมาแชร์กันตามความสามารถของแต่ละองค์กร 

(4) โครงการที่จะต้องมีกิจกรรมจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ต้องมีงบประมาณสนับสนุนทุกปีและพอเพียงด้วย 
(5) ประชาชนไม่ทราบเรื่องแผนพัฒนาสหกรณ์ ควรมีการบูรณาการในการเช่ือมโยงขบวนการสหกรณ์ให้

เข้มแข็งมากข้ึนกว่าเดิม 
(6) ในการทําแผนหรือเสนอโครงการต่างๆ ส่วนมากพบว่าโครงการต่างๆ งบประมาณมีน้อยมาก ทําให้การ

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ไม่สมบูรณ์ 
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(7) องค์กรใดมีความถนัดทางประชาสัมพันธ์ก็ควรมอบหมายให้องค์กรน้ันทํา แต่งบประมาณอาจมาจาก
หลายองค์กรตามความเข้มแข็งขององค์กร การขับเคล่ือนการเผยแพร่อุดมการณ์และผลกระทบของ
สหกรณ์ทุกประเภทจะเท่าเทียมกัน 

(8) เพื่อให้การขับเคล่ือนการดําเนินการตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้ความสําคัญกับการขับเคล่ือนให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการสหกรณ์ ให้เกิด
ข้ึนกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของภูมิคุ้มกันท่ี
สําคัญต่อตนเองและส่วนรวมในท่ีสุด รวมท้ัง ยังต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 เพื่อนํามาใช้ประกอบการ
พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาการสหกรณ์ในแต่ละระดับ
ต่อไป 

3.5.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

(1) อยากให้สหกรณ์มีสิทธิเท่าเทียมกับธนาคาร เช่น สหกรณ์สามารถจะเรียกดูข้อมูลหรือประวัติการชําระ
สินเช่ือ Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติสินเช่ือ 

(2) นักการเมืองไม่ควรใช้สหกรณ์สร้างฐานอํานาจและมาเบียดบังงบประมาณของทางราชการใช้หาเสียง
หรือหาผลประโยชน์ในขณะท่ีข้าราชการปฏิบัติงานด้วยความจริงใจในการที่จะให้ประโยชน์อยู่กับ
ขบวนการสหกรณ์/สมาชิก 

(3) การอบรมบุคลากรของสหกรณ์ควรเป็นเน้ือหาท่ีผู้อบรมนําไปปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจาก
ตัวอย่างของจริงท่ีเคยเกิดข้ึน เพราะส่วนใหญ่จะเน้นทฤษฎีหรือด้านวิชาการมากเกินไป โดยไม่คํานึงถึง
พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม เมื่ออบรมมาแล้วนําไปปฏิบัติไม่ได้หรือไม่เข้าใจจะทําให้เสียเวลาและ
เสียเงิน อีกทั้งขาดหลักการพอเพียง 

(4) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ดีอยู่แล้ว แต่ต้องมีงบประมาณของรัฐ
สนับสนุนให้ทุกๆ ปี และกระจายโครงการให้ไปถึงหน่วยงานของอําเภอหรือจังหวัดและชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดน้ันๆ ด้วย และควรมีการเพิ่มงบให้มากข้ึน มีการประเมินผลงานของหน่วยงานท่ีนําแผนไปใช้จึง
จะได้ผลมากข้ึน 
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4. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
4.1 ผลการอภิปรายจากการจัดประชุมสัมมนาในส่วนภูมิภาค 

การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จัดท่ีจังหวัด
เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดที่จังหวัดอุดรธานี) ภาคใต้ (จัดท่ีจังหวัดสงขลา) และภาคกลาง (จัดท่ี
กรุงเทพมหานคร) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมภาคละประมาณสองร้อยคน ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่เ ก่ียวข้อง 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ผลการสัมมนาสรุปโดยสังเขป ได้ดังน้ี 

4.1.1 ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาการสหกรณ์ 

1. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์มากข้ึน ปัจจุบันน้ีสมาชิกจํานวนมากและเป็นส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจในหลักการสหกรณ์ 

2. สมาชิกสหกรณ์จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน  
3. สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์ที่แท้จริง สหกรณ์เป็นของทุกๆคน ไม่ใช่ของคนใดคนหน่ึง 
4. สมาชิกสหกรณ์จะต้องเห็นความสําคัญ ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์อย่างแท้จริง 
5. สหกรณ์เป็นท่ีพึ่งพิงของสมาชิกต้ังแต่เกิดจนตาย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 
6. คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้นําสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์  
7. ต้องการให้มีการยกเลิกวาระคณะกรรมการคราวละ 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการได้ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง และ

ประสบผลสําเร็จ 
8. ต้องการให้มีการนําแผนสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม 
9. คาดหวังว่าสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกอย่างจริงใจ เช่นเรื่องข้าว 
10. สหกรณ์ต้องไม่เป็นทุนนิยม หรือสังคมนิยม แต่ขอให้เป็นสมาชิกนิยม 
11. ต้องการและคาดหวังให้มีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ยามท่ี

สมาชิกมีความเดือดร้อน โดยเสียดอกเบี้ยตํ่า 
12. ต้องการให้สหกรณ์เป็นแหล่งฝึกอบรมคนพร้อมพัฒนา 

 ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาการสหกรณ์ เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการสหกรณ์ ตระหนักเห็นความสําคัญ ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์อย่างแท้จริงว่าสหกรณ์
สามารถเป็นท่ีพึ่งพิงของสมาชิกต้ังแต่เกิดจนตาย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน คนที่มีความรู้ความสามารถควรเข้า
มาเป็นผู้นําสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และต้องการให้มีการนําแผนสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริง
และเป็นรูปธรรม 

4.1.2 ผลการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคในอดีต 

1. สหกรณ์ยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ยังล้มลุกคลุกคลาน 
2. สหกรณ์ยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตอยู่ค่อนข้างมาก  
3. สหกรณ์มักขาดคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่างแท้จริงเข้ามาบริหารจัดการ 
4. สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง 

ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์ หรือทําให้ไม่สามารถพัฒนาสหกรณ์ตามความคาดหมายได้ 
5. สหกรณ์ยังไม่ได้นําวิธีการของสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือชัดเจนเท่าที่ควร 
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6. สหกรณ์ขาดผู้นําสหกรณ์ท่ีดี ท่ีมีความรู้ความสามารถ ขาดผู้นําที่มีจริยธรรม คุณธรรม ถ้าสหกรณ์มีผู้นําท่ีดี ก็
จะทําให้สหกรณ์พัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่าน้ี ผู้นําคือหัวใจสําคัญในการพัฒนาสหกรณ์ 

7. สหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือจากสมาชิก ท้ังน้ีเพราะสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

8. สมาชิกสหกรณ์มักให้ความสําคัญเรื่องการกู้เงินมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ  
9. สหกรณ์ต่างๆ ขาดการสร้างเครือข่าย การมีเครือข่ายร่วมกัน จะช่วยทําให้การบริหาร การจัดการหรือช่วยแก้ไข

ปัญหาบางอย่างร่วมกันได้มากย่ิงข้ึน 
10. ปัจจุบันน้ีสหกรณ์ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงคุณภาพอย่างมาก 
11. สหกรณ์แต่ละประเภทมีจุดอ่อน จุดแข็งที่แตกต่างกัน ดังน้ันควรทํา SWOT ในแต่ละประเภทด้วย จึงจะเข้าใจ

สถานการณ์ตามความเป็นจริงได้มากข้ึน 
 ผลการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในอดีตยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร สมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ยังขาดการให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง ขาด
การสร้างเครือข่าย การมีเครือข่ายร่วมกัน จะช่วยทําให้การบริหาร การจัดการหรือช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกัน 
ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงคุณภาพ ขาดคนท่ีมีจริยธรรม คุณธรรมและมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสหกรณ์อย่าง
แท้จริงเข้ามาบริหารจัดการ ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ยังล้มลุกคลุกคลาน มีปัญหาเรื่องการทุจริตอยู่ค่อนข้างมาก 
สหกรณ์ยังไม่ได้นําวิธีการของสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือชัดเจนเท่าท่ีควร สมาชิกสหกรณ์มักให้
ความสําคัญเร่ืองการกู้เงินมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ 

4.1.3 สถานการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อการสหกรณ์ในปัจจุบัน 

1. ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการสหกรณ์น้อยไป ควรเพิ่มบทบาทให้มากข้ึน ทั้งทางด้านงบประมาณ 
การศึกษา การอบรม 

2. สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าสหกรณ์บริการ เช่น การเดินรถ สหกรณ์ประเภทน้ีไม่ค่อยได้รับการดูแลเลยหรือ
ได้รับการดูแลน้อยมาก ท่ีผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญต่อสหกรณ์ภาคการเกษตรมากเป็นพิเศษ มากกว่า
สหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท ไม่ควรให้ความสําคัญเฉพาะสหกรณ์
ประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นพิเศษ 

3. ที่ผ่านมารัฐไม่เคยมีนโยบายหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีว่าด้วยเรื่องของสหกรณ์อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

4. ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองคนไหน มีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่อง
ของสหกรณ์เลย 

5. สถานการณ์ในปัจจุบันน้ี มีการเสนอให้มีสหกรณ์ประเภทท่ี 8 ข้ึน คือสหกรณ์อิสลาม เน่ืองจากวิถีชีวิตของ
มุสลิมน้ันมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนทั่วไปในสังคมไทย การมีสหกรณ์อิสลามข้ึนมา จะถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี  

6. ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลเรื่องสหกรณ์มากกว่าน้ี ไม่ใช่ปล่อยให้สหกรณ์ดูแลกันเอง 
สหกรณ์หวังให้รัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย เพราะสหกรณ์บางประเภทมีผลกําไรมากน้อยไม่เท่ากัน  

7. ภาครัฐควรมีการจัดหลักสูตรการศึกษาในภาคบังคับ โดยให้มีวิชาการสหกรณ์ บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยอาจจะเริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ตามที่รัฐเห็นสมควร 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 28  

8. ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือเร่ืองการตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์มากข้ึน เพราะเกษตรกรมักขาดความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองการตลาด (ผลิตเป็นแต่ขายไม่เป็นหรือขายไม่เก่ง) 

9. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ไม่ได้จริง หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับที่ดิน เรื่องภาษี เป็นต้น 

 สถานการณ์สําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการสหกรณ์ในปัจจุบัน พบว่าสหกรณ์บริการ เช่น การเดินรถ สหกรณ์
ประเภทน้ีไม่ค่อยได้รับการดูแลเลยหรือได้รับการดูแลน้อยมาก ท่ีผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญต่อสหกรณ์ภาค
การเกษตรมากเป็นพิเศษ มากกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท ไม่ควรให้
ความสําคัญเฉพาะสหกรณ์ประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นพิเศษได้แก่ การที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการ
สหกรณ์น้อยไป ควรเพิ่มบทบาทให้มากข้ึน ท้ังทางด้านงบประมาณ การศึกษา การอบรม ท่ีผ่านมารัฐไม่มีนโยบายท่ี
ชัดเจนหรือไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของสหกรณ์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมท้ัง 
ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองมีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องของสหกรณ์ 

4.2 ผลการสํารวจจากสหกรณ์ทั่วประเทศ 

 การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 500 แห่ง (กลุ่ม) จากทะเบียนรายช่ือ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดส่งให้
สหกรณ์จังหวัดท่ัวประเทศประสานในการส่ง เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้จํานวน 
473 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 นับว่าเป็นอัตราการส่งแบบสอบถามคืนกลับที่สูงมาก 
 จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งส่ีประการ มีจํานวน 381 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 13 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ 

อายุ 
เพศ, การศึกษา, อาชีพ 

20–30 
ปี 

31–40 
ปี 

41–50 
ปี 

51–60 
ปี 

60 ปี
ขึ้นไป 

รวม 

ชาย 3 21 96 78 18 216 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี  8 57 43 15 123 

เกษตรกร  4 39 38 14 95 
รับจ้างท่ัวไป  2 8 1  11 
ลูกจ้างเอกชน   1 2 1 4 
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ   3 1  4 

อ่ืนๆ  2 6 1  9 
ปริญญาตรี 3 11 32 25 3 74 

เกษตรกร 1 6 7 5 1 20 
รับจ้างท่ัวไป   3 3  6 
ลูกจ้างเอกชน 1 1 6 2  10 
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ 1 2 8 12 1 24 
ว่างงาน     1 1 
อ่ืนๆ  2 8 3  13 

สูงกว่าปริญญาตรี  2 7 10  19 
เกษตรกร   2   2 
รับจ้างท่ัวไป    1  1 
ลูกจ้างเอกชน    1  1 
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ  1 3 6  10 
ว่างงาน    1  1 
อ่ืนๆ  1 2 1  4 

หญิง 13 58 54 33 7 165 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3 19 27 13 4 66 

เกษตรกร  11 12 5 2 30 
รับจ้างท่ัวไป  1 4 2  7 
ลูกจ้างเอกชน 2 1 2 3  8 
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ 1 3 4 1 1 10 
แม่บ้าน   2   2 
ว่างงาน    1  1 
อ่ืนๆ  3 3 1 1 8 

ปริญญาตรี 9 34 21 17 3 84 
เกษตรกร  3 2 3  8 
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อายุ 
เพศ, การศึกษา, อาชีพ 

20–30 
ปี 

31–40 
ปี 

41–50 
ปี 

51–60 
ปี 

60 ปี
ขึ้นไป 

รวม 

รับจ้างท่ัวไป  3 1   4 
ลูกจ้างเอกชน 1 8 4 7  20 
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ 6 14 3 2 1 26 
แม่บ้าน  1  1  2 

ว่างงาน   1   1 

อ่ืนๆ 2 5 10 4 2 23 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 5 6 3  15 

รับจ้างท่ัวไป  1    1 
ลูกจ้างเอกชน  2 2 1  5 
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ 1 2 4 2  9 
รวม 16 79 150 111 25 381 
 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41–50 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และ
เป็นเกษตรกร มีจํานวนมากท่ีสุด (จํานวน 39 คน) ซึ่งมีจํานวนพอๆ กับผู้ที่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และเป็นเกษตรกร (จํานวน 38 คน) จะสังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชายส่วนใหญ่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ส่วนการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกร มีอายุ
อยู่ระหว่าง 41–50 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และเป็นเพศชาย 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ท่ัวประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างย่ิง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.43 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังท่ีมีค่าเฉล่ียสูงลําดับสองและสาม ได้แก่ “การให้คนไทยมีความ
เช่ือม่ันในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42 และ 4.29 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 14 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ 

ประเด็น 
ระดับความต้องการและความ

คาดหวัง 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD ความ 

หมาย 
ลํา 
ดับ 

0 1 2 3 4 5 
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ 1 2 18 64 150 235 4.28 0.89 มากอย่างยิ่ง 4 
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 2 13 40 147 269 4.42 0.82 มากอย่างยิ่ง 2 
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 2 17 74 158 219 4.22 0.89 มากอย่างยิ่ง 5 
การมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2 3 15 78 163 210 4.20 0.91 มาก 8 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวนทัศน์ใน
การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 

2 5 17 92 176 179 4.08 0.94 มาก 10 

สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน 2 3 11 42 140 272 4.43 0.85 มากอย่างยิ่ง 1 
สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 1 3 24 67 154 223 4.21 0.93 มากอย่างยิ่ง 6 
สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด 2 4 21 62 181 201 4.18 0.93 มาก 9 
สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1 2 18 64 184 203 4.21 0.87 มากอย่างยิ่ง 7 
การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2 1 10 60 178 218 4.29 0.83 มากอย่างยิ่ง 3 
ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจัดทําคู่มือ และการ
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

1 6 16 89 185 174 4.07 0.92 มาก 11 

สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ 

0 6 27 84 183 171 4.03 0.94 มาก 15 

การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 1 4 17 101 171 176 4.06 0.92 มาก 13 
การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 1 8 35 102 172 147 3.89 1.01 มาก 20 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของคนไทย 2 13 30 98 179 146 3.89 1.04 มาก 21 
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  1 9 21 83 194 164 4.03 0.95 มาก 16 
การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 2 10 27 73 187 173 4.03 1.01 มาก 14 
การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น 2 9 24 73 181 183 4.07 0.99 มาก 11 
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ประเด็น 
ระดับความต้องการและความ

คาดหวัง 
ค่า 

เฉลี่ย 
SD ความ 

หมาย 
ลํา 
ดับ 

0 1 2 3 4 5 
การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 0 3 20 107 183 155 4.00 0.89 มาก 17 
การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนภายใน
สหกรณ์เพิ่มขึ้น 

5 4 37 98 191 131 3.89 1.02 มาก 22 

การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ 0 8 24 103 171 162 3.97 0.96 มาก 18 
การประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงินและกลุ่มเกษตรกร
เพื่อพัฒนาการสหกรณ์ 

2 8 37 86 178 150 3.93 1.03 มาก 19 
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ข้อเสนอแนะด้านความต้องการและความคาดหวังท่ัวๆ ไป ท่ีระบุในแบบสํารวจ มีความหลากหลาย ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสาระแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Product) ซ่ึงกล่าวได้ตามหัวข้อดังต่อไปน้ี  

4.2.1 ด้านสาระแวดล้อม (Context) 

 ความต้องการและความคาดหวังด้านสาระแวดล้อม (Context) เก่ียวข้องกับสภาพทั่วไปของการสหกรณ์ใน
หลายมิติ ได้แก่ มิตินโยบายภาครัฐและกฎหมายด้านการสหกรณ์ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติเทคโนโลยี และมิติการ
ต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี (ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถ่ีที่มีการเสนอซ้ํา) 
• รัฐควรมีนโยบายที่เน้นชัดเจน ในการคุ้มครอง แนะนําและส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ การให้ความสําคัญกับขบวนการสหกรณ์มีบทบาท และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์มีมาตรฐาน ประชาชนในชุมชนเช่ือม่ัน ศรัทธาระบบสหกรณ์ ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข ให้ประชาชนทุกคนเข้ามาใช้บริการ (77) 

• รัฐส่งเสริม สนับสนุนเงินทุน และงบประมาณ แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมากข้ึน สนับสนุนให้สหกรณ์
สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมด้านการตลาด โดยเน้นให้เครือข่ายสหกรณ์เป็นผู้นําในด้าน
การส่งออกเอง (15) 

• ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่ดี สหกรณ์ทุกประเภทเข้าอยู่ในวาระแห่งชาติ สนับสนุนขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 
อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง ควรให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้าน และการพัฒนากลุ่ม
ชุมชนซึ่งรูปแบบการดําเนินงานท่ีคล้ายสหกรณ์ (13) 

• รัฐควรสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนา การฝึกอบรม การสร้างคุณค่าของสหกรณ์และสนับสนุน
ธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถเป็นรูปธรรม (12) 

• รัฐมากํากับดูแลสหกรณ์ท่ีขาดทุนและหาวิธีการแก้ไขสนับสนุนเงินทุนแบบย่ังยืนและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การประกอบอาชีพเสริมจากการเกษตร ให้งานสหกรณ์ให้ก้าวไกล เป็นท่ีพึ่งของสมาชิก (9) 

• มาตรการตามนโยบายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เช่น การประกันรายได้ การจําหน่ายผลผลิต ควรผ่าน
สถาบันสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์กระจายได้ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือด้านผลผลิต 
ช่วยเหลือสมาชิกตามฤดูการผลิตให้ตรงเวลาเพาะปลูก โดยผ่านสถาบันสหกรณ์ (8) 

• รัฐควรกําหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ โดยสหกรณ์การเกษตร (7) 
• การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการที่เอ้ืออํานวยการบริหารจัดการของสหกรณ์ เช่น ด้าน

ภาษี กฎระเบียบ หรือพ.ร.บ.ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ฯลฯ ให้เป็นธรรมเหมาะสมความเป็นจริง และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม (6) 

• รัฐสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารสหกรณ์
ให้ทันต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน (6) 

• รัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจน รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ผ่านกลไกและ
เครื่องมือต่างๆ อย่างจริงจัง (6) 

• การกําหนดให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์แบบเอนกประสงค์ไม่ต้องแยกเป็นหลายประเภท เพราะการแบ่งประเภททํา
ให้ไม่สามารถบริการสมาชิกได้อย่างเอนกประสงค์ และขาดเอกภาพในการเช่ือมโยงเครือข่าย หรืออาจทําให้
สหกรณ์หลีกห่างจากหลักสหกรณ์หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง (6) 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 34  

• รัฐส่งเสริมการจัดให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกระบบไอที คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลอย่าง
ทันสมัย การจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม เงินกองทุนช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์มาก
ข้ึน มีงบประมาณท่ีรัฐให้กับสถาบันเกษตรกร การพักชําระหน้ี การลดภาระหน้ี การประกันรายได้ของ
เกษตรกร ดอกเบ้ียอัตราตํ่า และการเป็นอยู่ท่ีดีกว่าน้ี (5) 

• รัฐส่งเสริมการเรียนรู้ต้ังแต่ในโรงเรียน ซึ่งอาจจะต้องให้ปฏิบัติจริง มีการออมมีการรวมกลุ่มกันเน่ืองจาก
ปัจจุบันเป็นเพียงการเรียนตามตําราเพียงอย่างเดียว (5) 

• รัฐส่งเสริมคนไทยมีความสามัคคี เอ้ืออาทร การให้อภัย กลุ่มเกษตรกรควรมีความเข้มแข็งแบบย่ังยืน พึ่งพา
ตนเองได้ (5) 

• สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนระยะยาว สมาชิกใช้บริการในธุรกิจสหกรณ์ของกลุ่ม ให้รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพแก่สมาชิกในลักษณะให้เปล่า โดยผ่านกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ในพื้นที่ท่ีสมาชิกสังกัด และให้
คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้บริหารการเงิน (4) 

• สหกรณ์มีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐท่ีช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ด้านการเกษตร (4) 
• การกําหนดการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์จังหวัด ควรจัดต้ังเป็นขบวนการท่ีมีลําดับข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ 

เช่น สหกรณ์ระดับต้นควรทําธุรกิจได้ขนาดไหน และเมื่อมีเงินทุนล้นระบบควรจัดต้ังสหกรณ์เข้ามาบริหาร
สินทรัพย์ ไม่ควรจัดต้ังสหกรณ์ให้มากเกินความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคการเกษตร ทําให้ขาดการพัฒนา
ที่ดินและไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าท่ีควร ให้มีระบบตรวจสอบท่ีเคร่งครัด ส่งผลให้ด้านจัดการมีความระมัดระวังและมี
ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง (4) 

• มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์ที่เกิดจากสายล่าง (ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย) ข้ึนสู่สายบน มิใช่เป็น
การกําหนดความต้องการจากข้างบน (กระทรวง, กรม) ลงสู่ส่วนล่าง (สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร) ควรมีองค์กร
หรือสถาบันสหกรณ์แห่งชาติที่เป็นอิสระ รัฐมีหน้าท่ีเพียงสนับสนุน จัดต้ังสหกรณ์เครือข่ายอย่างเป็นระบบทุกๆ 
หมู่บ้าน, ตําบล, อําเภอ, ประเทศ โดยสมาชิกสหกรณ์เองให้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน (4) 

• รัฐให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยี ใช้นโยบายส่งเสริม มิใช่จํากัดสหกรณ์มิให้กระทําการต่างๆ 
แนะนําเช่ือมโยงให้สหกรณ์แต่ละแห่งเรียนรู้บทเรียนซึ่งกันและกัน แลกเปล่ียนข่าวสารท้ังเชิงลึก (4) 

• รัฐทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนอย่างเดียว เรื่องอ่ืนๆ ปล่อยให้เป็นเรื่องของขบวนการสหกรณ์ท่ีมีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง ไม่หวังผลตอบแทน (4) 

• รัฐส่งเสริมผลผลิต การตลาด การกําหนดราคากลางสินค้าอย่างแน่ชัด และผลตอบแทนสูง รวมท้ังพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมให้สามารถเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตผลและลดการพึ่งพาคนกลาง (3) 

• ไม่ควรส่งเสริมให้สหกรณ์มีอภิสิทธ์ิมากกว่าธุรกิจอ่ืนๆ ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรให้เงินทุนแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก
มากกว่าขนาดใหญ่หรือสหกรณ์ท่ีมีแหล่งเงินทุนอ่ืน เช่น ธกส. และดอกเบี้ย 1-2% ต่อปีเท่าน้ัน (3) 

• ควรให้แนวทางในภาพรวมของการดําเนินงานของขบวนการสหกรณ์และกําหนดเกณฑ์ของสหกรณ์ เพื่อการต่อ
ยอดในการบริหารจัดการ เช่น มีชุมนุมระดับจังหวัด ภาคและประเทศ (2) 

• นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยให้ดีขึ้นเป็นลําดับ ทําให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและย่ังยืน ม่ันคง (2) 
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• นโยบายรัฐบาล เช่น การพักชําระหน้ี ทําให้สมาชิกเสียวินัยทางการเงินและทําให้สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานน้อยลง รัฐบาลน่าจะช่วยโดยไม่มีเง่ือนไขให้พักชําระหน้ี ไม่ควรจัดสรรงบประมาณเป็นเงินล้านให้
หมู่บ้าน เพราะทําให้ประชาชนมีหน้ีหลายทาง และรอแต่รัฐมาช่วย (2) 

• รัฐควรเร่งพัฒนา สนับสนุนกิจการสหกรณ์ทุกประเภทในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้มุ่งเน้นโดยตรงที่ประชาชน
และส่วนราชการนําไปปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐ จนสามารถเป็นสถาบันหรือองค์กร
หลักท่ีมีสมาชิกและบุคคลท่ัวไปยึดเป็นองค์กรในการดํารงชีพของสมาชิก (2) 

• ให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและมีส่วนร่วมในอุดมการณ์ของสหกรณ์พราะประชาชนเป็นสมาชิกสหกรณ์ (2) 
• รัฐควรมีกองทุนให้สําหรับสหกรณ์ท่ีต้องการกู้ยืมเงินให้มากกว่าปัจจุบัน ควรมีธนาคารของสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยราคาตํ่า และให้มีสถาบันการศึกษาในประเทศเรื่องสหกรณ์ให้มากย่ิงข้ึน และผู้ที่มาให้
ความรู้เรื่องสหกรณ์ต้องมีความชัดเจนไม่ใช่เป็นคนท่ีไม่รู้ไม่เข้าใจ (2) 

• รัฐให้การสนับสนุนจัดอบรมหรือสนับสนุนงบประมาณ เมื่อขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งแล้ว จึงหยุดการสนับสนุน
โดยเด็ดขาด (2) 

• มีการส่งเสริมผลักดันเก่ียวกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้งด้านสมาชิก งบประมาณและเทคโนโลยี กลุ่ม
อาชีพของสมาชิก มีการแนะนําการอยู่กินและประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง (2) 

• ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน สร้างภาพลักษณ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับ
รู้ สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในงานสหกรณ์ฯ (2) 

• ควรส่งเสริมสหกรณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจะได้ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีย่ิงข้ึนควรส่งเสริมให้มี
หลักสูตรสําเร็จของการบริหารสหกรณ์ และให้สหกรณ์เช่ือมโยงกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดระหว่างสหกรณ์ 
(2) 

• ส่งเสริมผลักดันหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร สมาชิกเข้าใจหลักการจริงๆ และปฏิบัติได้จริง 
สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการหรือเลือกซ้ือสินค้าจากร้านสหกรณ์ (4) 

4.2.2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

 ความต้องการและความคาดหวังด้านปัจจัยนําเข้า เก่ียวข้องกับปัจจัยการผลิต ได้แก่ บุคคล เงิน พัสดุและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี (ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถ่ีที่มีการเสนอซํ้า) 
• การสนับสนุนด้านเงินทุน แหล่งทุนดอกเบ้ียตํ่า งบประมาณและปัจจัยการผลิต (48) 
• คณะกรรมการสหกรณ์มีภาวะผู้นํา มีความรู้ความสามารถ เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต เป็นนักบริหารทาง

การเงิน การปฏิบัติแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ดําเนินงานที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ แผนงานและ
นโยบายเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ก้าวก่ายการทํางานของฝ่ายจัดการ (55) 

• เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีจํานวนเพียงพอ ต้องใกล้ชิดและให้คําแนะนําต่อสหกรณ์ให้ทั่วถึง ในเมื่อ
สหกรณ์ยังไม่แข็งแรงต้องช่วยให้การแนะนํา ประคับประคอง มีการโยกย้ายเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เกิดทักษะและ
ความเหมาะสมซึ่งบางสหกรณ์มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สามารถสับเปล่ียนฝ่ายจัดการได้ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาและเหมาะสม (15) 

• เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย์ ขยันและเรียนรู้การทํางาน มีขวัญกําลังใจ มีความก้าวหน้า
และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ (13) 
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• การสนับสนุนจากรัฐในเร่ืองความรู้ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ระบบบัญชี การบริหารการเงิน เครื่องมือ อาคาร
สํานักงาน และอุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิต (12) 

• ฝ่ายจัดการมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการทํางานและมีทักษะในการทํางาน คํานึงถึงนโยบายและการให้บริการ
สมาชิกเป็นสําคัญ ไม่หวังประโยชน์ส่วนตัว ทําหน้าที่ตามแผนที่ประชุมใหญ่กําหนด มุ่งทํางานภายใต้ข้อบังคับ
และตามระเบียบน้ัน คณะกรรมการไม่ก้าวก่ายฝ่ายจัดการ (16) 

• ความต้องการข้อมูลต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากอาจมีผลต่อการดําเนินนโยบายหรือการตัดสินใจอย่าง
ทันท่วงที ข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตของสมาชิกต้องดี เพื่อการวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม (5) 

4.2.3 ด้านกระบวนการ (Process) 

 ความต้องการและความคาดหวังด้านกระบวนการ เก่ียวข้องกับข้ันตอนและวิธีการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การ
บริหารจัดการด้านต่างๆ รวมท้ังกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 
(ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถ่ีที่มีการเสนอซํ้า) 
• สมาชิกทุกคนให้ความสําคัญกับสหกรณ์มากข้ึน ยึดอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รู้จักหน้าท่ีของ

ตัวเอง ส่งเงินกู้ได้ถูกต้องตามเวลา ตามเง่ือนไข (19) 
• การพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (41) 
• การฝึกอบรมด้านต่างๆ เช่น พัฒนาจิตสํานึก การบริหารจัดการแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการ

ดําเนินงาน (35) 
• ดําเนินงานท่ีครบวงจรสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกได้คุ้มกับการลงทุน สามารถช่วยเหลือสมาชิกมีความ

เป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพม่ันคง มีหลักประกันในชีวิต การออมเงิน การใช้จ่ายเงิน การเฉล่ียคืน หน้ี และการจัดการ
เรื่องของเงินทุนของสมาชิก (22) 

• การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การบริหารเงินและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประกันความเส่ียงของ
ผลผลิตของสมาขิก (17) 

• ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างแท้จริง การจัดเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน ระหว่างสหกรณ์ที่มีทุน
น้อยและสหกรณ์ที่มีทุนดําเนินการมาก จัดอบรมให้สมาชิกรู้ระบบของสหกรณ์มากข้ึน การประสานงาน
ดําเนินการกับกลุ่มคนในชุมชนในเร่ืองของการเงินอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน (14) 

• การพัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง ให้มีการบริหารงานที่กะทัดรัด ต้นทุนตํ่า แต่บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันการตามสถานการณ์ของโลกสภาวะปัจจุบัน การจัดการอย่างมีระบบตามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์ สนองต่อความต้องการของสมาชิก (14) 

• ปริมาณธุรกิจท่ีสหกรณ์ทํากับสมาชิกอย่างเหมาะสม มีอัตราการเติบโตของเงินทุนสํารองอย่างต่อเน่ือง ผลการ
ดําเนินงานท่ีมีผลกําไร มีเงินปันผลมากข้ึน มีการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินทุนเป็นสวัสดิการของสมาชิกหรือทุน
สาธารณประโยชน์ พึ่งพาตัวเองได้ (13) 

• ความคล่องตัวในการดําเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ยกระดับการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและอยู่ในกรอบ พ.ร.บ. (12) 

• การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป (12) 
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• การดูแลสหกรณ์ท่ีทั่วถึงและช่วยเหลือเป็นพิเศษสําหรับสหกรณ์ท่ีประสบปัญหา ท่ีผ่านมาสหกรณ์เหล่าน้ีจะถูก
ลอยแพจากรัฐและเจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้อง ปล่อยให้อยู่ตามชะตากรรม (11) 

• การพัฒนาการจัดการตามหลักห่วงโซ่มูลค่า การต่อรองราคาสินค้า การจัดให้ทุกสหกรณ์ทําธุรกิจครบวงจร การ
ร่วมดําเนินงานด้วยความเป็นเอกภาพ ปรองดอง อิสระ ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดี (9) 

• การทําหน้าท่ีของฝ่ายส่งเสริมให้ตรงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (7) 
• สหกรณ์มีการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สหกรณ์ภายในจังหวัดหรือภาคใช้ระเบียบที่เหมือนกัน 

เช่น อัตราดอกเบ้ีย วงเงินกู้ให้กับสมาชิก หลักการให้เงินกู้ (6) 
• การพัฒนาคณะกรรมการและผู้นําสหกรณ์ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ (5) 
• รัฐเผยแพร่ความรู้ด้านอุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดวิทยากรเพื่อให้

การอบรมกับเกษตรกรรายย่อยทั่วไปให้มีการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาของตัวเองในรูปแบบของสหกรณ์ 
รวมทั้งพื้นฐานสหกรณ์ในโรงเรียนแก่เยาวชน (5) 

• การรวมกลุ่มเครือข่ายการรวบรวมผลผลิตการเกษตร การตลาดและส่งออกสินค้า การเช่ือมโยง เช่น ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทุกสหกรณ์สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (5) 

• การพัฒนาการจัดการตามหลักสหกรณ์หรือเศรษฐกิจพอเพียง (5) 
• ให้ความสําคัญกับระบบสหกรณ์มากข้ึน มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ขบวนการสหกรณ์เป็นที่รู้จักมากย่ิงข้ึน 

เน่ืองจากเป็นขบวนการท่ีบุคคลส่วนหน่ึงในระดับรากหญ้าเป็นสมาชิก (5) 
• ให้การสนับสนุนบรรจุเป็นนโยบายแห่งชาติ ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดต้ังเป็นองค์กร

อิสระไม่ข้ึนต่อรัฐบาล แต่รัฐบาลให้งบประมาณอุดหนุน (4) 
• สหกรณ์มีรูปแบบการดําเนินงานเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป มีมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดอบรมหรือมี

กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างสหกรณ์มีใจในการทํางานสหกรณ์ (4) 
• การนําวัฒนธรรม วิถีชีวิตของพื้นท่ีปรับใช้กับการดําเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน (4) 
• การดูแลพนักงานและลูกจ้างในส่วนของสหกรณ์ให้มีสวัสดิการสําหรับลูกจ้างและพนักงานสหกรณ์ ปฏิบัติงาน

อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ กําหนดตัวช้ีวัดการทํางานเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง (3) 

• การช่วยเหลือสหกรณ์ ให้ทันเวลาและตรงกับความต้องการ บนความเป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ภาวะขาดทุนของเครือข่าย  (3) 

• สันนิบาตสหกรณ์ควรมีอํานาจต่อรองกับผู้ประกอบการห้างร้านบริษัทต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก 
และดําเนินงานให้ตรงตามเป้าหมาย มีบทบาทในการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการ
บริหารจัดการสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง และชุมนุมควรเข้ามาเป็นตัวกลางในการกระจายผลผลิตสหกรณ์ (3) 

• รัฐมีนโยบายที่เป็นธรรม สนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดอย่างชัดเจน เพื่อความย่ังยืน
ของระบบสหกรณ์ (2) 
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4.2.4 ด้านผลผลิต (Product) 

 ความต้องการและความคาดหวังด้านผลผลิต เก่ียวข้องกับผลที่เกิดจากการดําเนินการ ได้แก่ ผลที่เกิดจาก
สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี (ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถ่ีที่มีการ
เสนอซ้ํา) 
• สหกรณ์เพิ่มผลประโยชน์และเป็นท่ีพึ่งแก่สมาชิก เป็นกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เท่าเทียมกับ

ธนาคารพาณิชย์ (13) 
• สหกรณ์มีความย่ังยืน พึ่งพาตนเองได้มากกว่าพึ่งแหล่งเงินทุนภายนอก (3) 
• สมาชิกมีอุดมการณ์สหกรณ์ ยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (2) 
• สหกรณ์เป็นรากฐานประชาธิปไตย (2) 
• สหกรณ์มีบทบาทในชีวิตประจําวันคนไทยมากข้ึน ประชากรรวมกลุ่มจัดต้ังสหกรณ์เพิ่มข้ึน (2) 
• ความย่ังยืนในด้านโครงการต่างๆ เก่ียวกับกลุ่มเกษตรกรให้ต่อเน่ืองและย่ังยืน (1) 
• สมาชิกปฏิบัติตามกฎและระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด (1) 
• สมาชิกสหกรณ์มีหน้ีลดลง มีเงินฝากเพิ่มข้ึน (1) 
• สหกรณ์มีการประสานงานเช่ือมโยงกันอย่างแท้จริง (1) 

4.3 ผลการสํารวจจากการจัดประชุมสัมมนาในส่วนภูมิภาค 

 จากการรวบรวมแบบสอบถามจากท่ีประชุมสัมมนา และนํามาวิเคราะห์ได้ผลโดยสรุปดังน้ี 

4.3.1 ภาคเหนือ  

 จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งส่ีประการ มีจํานวน 67 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 15 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคเหนือ 

เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
ชาย ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
เกษตรกร   3 3 2 8 

  ข้าราชการ/ พนักงาน
ของรัฐ 

 1  2  3 

  วิชาชีพอิสระ     1 1 
  อ่ืนๆ    1  1 

 ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม  1 3 6 3 13 
 ปริญญาตรี เกษตรกร   2   2 
  รับจ้างทั่วไป    1  1 

  ลูกจ้างเอกชน   1 1  2 
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เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
  ข้าราชการ/ พนักงาน

ของรัฐ 
1 2 4 4 1 12 

  วิชาชีพอิสระ   1   1 
  อ่ืนๆ  1  2  3 
 ปริญญาตรี รวม 1 3 8 8 1 21 
 สูงกว่าปริญญาตรี 1 3 4 4 3 15 
ชาย รวม   2 7 15 18 7 49 
หญิง ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
เกษตรกร    1  1 

  ข้าราชการ/ พนักงาน
ของรัฐ 

   1  1 

 ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม    2  2 
 ปริญญาตรี รับจ้างทั่วไป  1    1 
  ลูกจ้างเอกชน 1 1  1  3 
  ข้าราชการ/ พนักงาน

ของรัฐ 
1 1 1   3 

  วิชาชีพอิสระ    1  1 
  อ่ืนๆ   1 1  2 
 ปริญญาตรี รวม 2 3 2 3  10 
 สูงกว่าปริญญาตรี  2 2 2  6 
หญิง รวม   2 5 4 7  18 
รวม
ทั้งหมด 

  4 12 19 25 7 67 

 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชายจํานวน 49 คน เพศหญิงจํานวน 18 คน 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี (จํานวน 25 คน) 
สําหรับอาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ นอกน้ันกระจายไปในอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร ลูกจ้างเอกชน 
วิชาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ภาคเหนือ อยู่ในระดับมากและมากอย่างย่ิง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ “การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงทาง
การเงินของสหกรณ์” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉล่ียสูงลําดับสองและสาม 
ได้แก่ “สหกรณ์เป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน” และ “สหกรณ์มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 และ 4.59 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าที่ 40  

ตารางที่ 16 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคเหนือ 

ข้อที่ 
ระดับความต้องการและความคาดหวัง 

ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 
0 1 2 3 4 5 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ความ 
หมาย 

ลําดับ 

1 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ 0 0 4 7 14 56 4.51 0.85 มาก
อย่างยิ่ง 

4 

2 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 2 5 20 53 4.51 0.82 มาก
อย่างยิ่ง 

4 

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 3 3 26 49 4.49 0.74 มาก
อย่างยิ่ง 

6 

4 การมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

0 0 1 10 20 48 4.46 0.76 มาก
อย่างยิ่ง 

8 

5 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 

0 1 2 11 25 43 4.30 0.88 มาก
อย่างยิ่ง 

12 

6 สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน 0 0 1 2 14 63 4.74 0.57 มาก
อย่างยิ่ง 

2 

7 สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 1 0 1 7 16 56 4.59 0.87 มาก
อย่างยิ่ง 

3 

8 สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด 1 0 1 9 27 41 4.38 0.89 มาก
อย่างยิ่ง 

11 

9 สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1 0 0 7 30 43 4.45 0.82 มาก
อย่างยิ่ง 

9 

10 การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

0 0 1 7 28 44 4.44 0.71 มาก
อย่างยิ่ง 

10 

11 ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจัดทําคู่มือ 
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

0 1 1 17 29 32 4.13 0.88 มาก 21 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าที่ 41  

ข้อที่ ระดับความต้องการและความคาดหวัง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 

0 1 2 3 4 5 ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

ลําดับ 

12 สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

0 0 0 6 31 43 4.46 0.64 มาก
อย่างยิ่ง 

7 

13 การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 0 1 0 9 34 36 4.30 0.77 มาก
อย่างยิ่ง 

13 

14 การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 1 1 17 26 32 4.13 0.89 มาก 20 

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย 

0 1 2 11 26 40 4.28 0.89 มาก
อย่างยิ่ง 

15 

16 สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  0 0 1 14 30 37 4.26 0.78 มาก
อย่างยิ่ง 

17 

17 การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 0 2 11 31 38 4.28 0.79 มาก
อย่างยิ่ง 

14 

18 การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น 0 0 0 17 34 31 4.17 0.75 มาก 19 

19 การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 0 0 3 7 37 35 4.27 0.77 มาก
อย่างยิ่ง 

16 

20 การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

0 1 3 21 29 27 3.96 0.93 มาก 22 

21 การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ 0 0 2 12 36 30 4.79 5.59 มาก
อย่างยิ่ง 

1 

22 การประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงินและกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ 

0 1 2 12 31 33 4.18 0.87 มาก 18 

23 ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ  0 1 0 0 0 0 1.00 N/A น้อย
อย่างยิ่ง 

N/A 
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4.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งส่ีประการ มีจํานวน 97 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 17 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
ชาย ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
เกษตรกร     1 5 9 15 

    ลูกจ้างเอกชน    1   1 
    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ    2 2  4 
     วิชาชีพอิสระ    1   1 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม     5 7 9 21 

  ปริญญาตรี เกษตรกร   1 3 1 3 8 
    รับจ้างทั่วไป     1  1 
    ลูกจ้างเอกชน    2 1  3 

    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ 1 2 17 8  28 
     วิชาชีพอิสระ     1 1 2 
    อ่ืนๆ   1 1 1  3 
  ปริญญาตรี รวม 1 4 23 13 4 45 
  สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ลูกจ้างเอกชน       1   1 

    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ   1 10 2  13 
  สูงกว่าปริญญาตรี รวม   1 10 3   14 
ชาย 
รวม 

    1 5 38 23 13 80 

หญิง ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ       1   1 

  ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม       1   1 
  ปริญญาตรี ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ 2 2 5 3   12 
  ปริญญาตรี รวม 2 2 5 3   12 
  สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ 1 1 1 1   4 

  สูงกว่าปริญญาตรี รวม 
 

1 1 1 1   4 
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เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
หญิง 
รวม 

    3 3 6 5   17 

รวม
ทั้งหมด 

    4 8 44 28 13 97 

 
 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีเป็นเพศชาย อายุเกิน 60 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และเป็น
เกษตรกร มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 9 คน) ซ่ึงมีจํานวนพอๆ กับผู้ท่ีเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และเป็นข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ (จํานวน 8 คน) จะสังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชายส่วนใหญ่
อยู่ที่ระดับปริญญาตรี และการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีอายุอยู่ระหว่าง 41–50 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และเป็นเพศชาย 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ท่ัวประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างย่ิง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.54 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังท่ีมีค่าเฉล่ียสูงลําดับสองและสาม ได้แก่ “การให้คนไทยมีความ
เช่ือมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การให้คนไทยมีความเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์” มีซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 
4.48 รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 18 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อที่ 
ระดับความต้องการและความคาดหวัง 

ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 
0 1 2 3 4 5 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ความ 
หมาย 

ลําดับ 

1 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ 0 4 2 9 25 84 4.48 0.94 มาก
อย่างยิ่ง 

2 

2 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 4 11 27 81 4.48 0.85 มาก
อย่างยิ่ง 

2 

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 2 18 40 63 4.31 0.84 มาก
อย่างยิ่ง 

7 

4 การมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

0 1 1 15 35 70 4.41 0.80 มาก
อย่างยิ่ง 

4 

5 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 

0 1 4 22 50 45 4.10 0.87 มาก 16 

6 สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน 0 3 1 10 23 88 4.54 0.87 มาก
อย่างยิ่ง 

1 

7 สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 1 2 5 15 38 63 4.26 1.01 มาก
อย่างยิ่ง 

8 

8 สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด 1 2 3 11 44 63 4.33 0.94 มาก
อย่างยิ่ง 

5 

9 สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น 0 1 3 13 45 60 4.31 0.82 มาก
อย่างยิ่ง 

6 

10 การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

0 0 5 18 41 60 4.26 0.85 มาก
อย่างยิ่ง 

9 

11 ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจัดทําคู่มือ 
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

0 0 6 19 36 63 4.26 0.89 มาก
อย่างยิ่ง 

9 
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ข้อที่ ระดับความต้องการและความคาดหวัง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 

0 1 2 3 4 5 ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

ลําดับ 

12 สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

0 3 4 18 33 66 4.25 0.98 มาก
อย่างยิ่ง 

12 

13 การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 0 1 8 21 41 53 4.10 0.96 มาก 15 

14 การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 2 9 29 37 46 3.94 1.03 มาก 21 

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย 

0 0 4 27 43 50 4.12 0.86 มาก 14 

16 สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  0 1 8 22 44 48 4.06 0.95 มาก 19 

17 การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 3 6 23 38 52 4.07 1.02 มาก 18 

18 การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น 0 2 5 27 42 48 4.04 0.96 มาก 20 

19 การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 0 2 7 16 50 48 4.10 0.94 มาก 17 

20 การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

0 6 12 24 40 41 3.80 1.15 มาก 22 

21 การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ 0 2 3 20 40 59 4.22 0.92 มาก
อย่างยิ่ง 

13 

22 การประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงินและกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ 

0 1 4 17 42 59 4.25 0.87 มาก
อย่างยิ่ง 

11 

23 ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ  0 0 3 2 5 35 4.60 0.86 มาก
อย่างยิ่ง 

N/A 
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4.3.3 ภาคใต้  

 จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งส่ีประการ มีจํานวน 124 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 19 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคใต้ 

เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
ชาย ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
เกษตรกร   2 8 6 8 24 

    รับจ้างทั่วไป   1  1  2 
    ลูกจ้างเอกชน    1  1 2 
    ข้าราชการ/ 

พนักงานของรัฐ 
  1 1 6  8 

     วิชาชีพอิสระ    1   1 
    อ่ืนๆ    1  1 2 

  ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม   4 12 13 10 39 

  ปริญญา
ตรี 

เกษตรกร   1   2 1 4 

    ลูกจ้างเอกชน   1 1   2 
    ข้าราชการ/ 

พนักงานของรัฐ 
  2 7 13  22 

     วิชาชีพอิสระ     1  1 
    อ่ืนๆ    2  1 3 
    เกษตรกร, วิชาชีพ

อิสระ 
  1    1 

    ลูกจ้างเอกชน, 
วิชาชีพอิสระ 

    1  1 

  ปริญญาตรี รวม   5 10 17 2 34 
  สูงกว่าปริญญาตรี   1 13 4 1 19 
ชาย รวม       10 35 34 13 92 
หญิง ตํ่ากว่า

ปริญญา
ตรี 

เกษตรกร       1   1 

    ข้าราชการ/ 
พนักงานของรัฐ 

   1   1 
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เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
    อ่ืนๆ      1 1 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม     1 2 1 4 
  ปริญญา

ตรี 
เกษตรกร       1   1 

    ลูกจ้างเอกชน   1    1 
    ข้าราชการ/ 

พนักงานของรัฐ 
2 3 5 6  16 

    อ่ืนๆ    2   2 
  ปริญญาตรี รวม 2 4 7 7   20 
  สูงกว่าปริญญาตรี   4 3 1   8 
  ลูกจ้างเอกชน  1       1 
  ข้าราชการ/ พนักงาน

ของรัฐ 
 3 3 1  7 

 สูงกว่าปริญญาตรี รวม  4 3 1  8 
หญิง รวม     2 8 11 10 1 32 
รวม
ทั้งหมด 

    2 18 46 44 14 124 

 
 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และ
เป็นข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 13 คน) รองลงไปเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41–50 ปี มี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และเป็นเกษตรกร มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 8 คน) ซึ่งมีจํานวนพอๆ กับผู้ที่เป็นเพศชาย 
อายุเกิน 60 ปี มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และเป็นเกษตรกร (จํานวน 8 คน) จะสังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชาย
ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีอายุอยู่ระหว่าง 41–50 ปี การศึกษาปริญญาตรี และเป็นเพศชาย 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ท่ัวประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างย่ิง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.63 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังท่ีมีค่าเฉล่ียสูงลําดับสองและสาม ได้แก่ “การให้คนไทยมีความ
เช่ือม่ันในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การให้คนไทยมีความเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 และ 
4.56 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 20 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคใต้ 

ข้อที่ 
ระดับความต้องการและความคาดหวัง 

ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 
0 1 2 3 4 5 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ความ 
หมาย 

ลําดับ 

1 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ 0 0 5 5 45 104 4.56 0.71 มาก
อย่างยิ่ง 

3 

2 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 2 9 39 108 4.58 0.71 มาก
อย่างยิ่ง 

2 

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 3 5 17 43 91 4.35 0.93 มาก
อย่างยิ่ง 

7 

4 การมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

0 0 4 18 46 90 4.41 0.79 มาก
อย่างยิ่ง 

4 

5 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 

0 2 6 24 60 67 4.16 0.90 มาก 13 

6 สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน 0 0 3 8 35 114 4.63 0.67 มาก
อย่างยิ่ง 

1 

7 สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 0 0 4 23 46 87 4.35 0.82 มาก
อย่างยิ่ง 

6 

8 สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด 0 0 8 23 47 80 4.26 0.89 มาก
อย่างยิ่ง 

10 

9 สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น 0 0 3 17 54 84 4.39 0.75 มาก
อย่างยิ่ง 

5 

10 การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

0 2 4 24 44 86 4.30 0.90 มาก
อย่างยิ่ง 

8 

11 ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจัดทําคู่มือ 
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

0 1 6 31 52 70 4.15 0.91 มาก 14 
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ข้อที่ ระดับความต้องการและความคาดหวัง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 

0 1 2 3 4 5 ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

ลําดับ 

12 สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

0 3 3 17 60 77 4.28 0.87 มาก
อย่างยิ่ง 

9 

13 การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 0 1 7 22 69 61 4.14 0.86 มาก 15 

14 การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 0 11 33 58 57 4.01 0.92 มาก 20 

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย 

1 2 15 29 57 55 3.94 1.06 มาก 21 

16 สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  0 1 6 35 62 56 4.04 0.88 มาก 19 

17 การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 0 4 30 66 60 4.14 0.80 มาก 15 

18 การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น 0 0 5 24 68 62 4.18 0.80 มาก 11 

19 การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 0 2 7 18 68 64 4.16 0.88 มาก 12 

20 การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

1 2 9 42 63 43 3.86 0.97 มาก 22 

21 การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ 0 3 7 24 67 58 4.07 0.93 มาก 18 

22 การประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงินและกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ 

0 0 6 31 65 57 4.09 0.84 มาก 17 

23 ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ  0 0 5 5 45 104 4.56 0.71 มาก
อย่างยิ่ง 

N/A 
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4.3.4 ภาคกลาง  

 จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามท่ีเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา 
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งส่ีประการ มีจํานวน 114 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 21 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคกลาง 

เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
ชาย ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี 
เกษตรกร   3 3 4 6 16 

    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ     3 1 4 
     วิชาชีพอิสระ     2  2 
    อ่ืนๆ    1 1 1 3 
    1,6      1 1 

  ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม   3 4 10 9 26 
  ปริญญาตรี เกษตรกร     1 1   2 
    รับจ้างทั่วไป    1 1  2 

    ลูกจ้างเอกชน    2 1  3 
    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ   1 7 12  20 
    อ่ืนๆ   1    1 
    1,5    1   1 
  ปริญญาตรี รวม   2 12 15   29 
  สูงกว่า

ปริญญาตรี 
เกษตรกร     1 2 1 4 

    ลูกจ้างเอกชน     1  1 
    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ   1 9 9  19 
    อ่ืนๆ    1 1  2 
    4     1  1 
    1,8     1  1 
    1,3    1   1 
  สูงกว่าปริญญาตรี รวม   1 12 15 1 29 
ชาย 
รวม 

      6 28 40 10 84 

หญิง ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ       2   2 

  ตํ่ากว่าปริญญาตรี รวม       2   2 
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เพศ การศึกษา อาชีพ 
อายุ (ปี) 

20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม 
  ปริญญาตรี ลูกจ้างเอกชน       1   1 
    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ 1 1 2 9 1 14 
    อ่ืนๆ     1  1 
  ปริญญาตรี รวม 1 1 2 11 1 16 
  สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ลูกจ้างเอกชน     1     1 

    ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ 1 1 6 2 1 11 
  สูงกว่าปริญญาตรี รวม 1 1 7 2 1 12 
หญิง 
รวม 

    2 2 9 15 2 30 

รวม
ทั้งหมด 

    2 8 37 55 12 114 

 
 จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ท่ีเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เป็นข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 12 คน) ซึ่งมีจํานวนพอๆ กับผู้ที่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
41-50 ปี 51–60 ปี มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และเป็นข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ (จํานวนกลุ่มละ 9 คน) จะ
สังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชายส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี และการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี 
โดยท่ัวไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีอายุอยู่ระหว่าง 51–60 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เป็นเพศชาย 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ท่ัวประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างย่ิง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ “การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเส่ียงทาง
การเงินของสหกรณ์” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉล่ียสูงลําดับสองและสาม 
ได้แก่ “สหกรณ์เป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน” และ “สหกรณ์มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 และ 4.59 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 22 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคกลาง 

ข้อที่ 
ระดับความต้องการและความคาดหวัง 

ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 
0 1 2 3 4 5 

ค่า 
เฉลี่ย 

SD 
ความ 
หมาย 

ลําดับ 

1 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ 0 0 4 7 14 56 4.51 0.85 มาก
อย่างยิ่ง 

4 

2 การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 1 2 5 20 53 4.51 0.82 มาก
อย่างยิ่ง 

4 

3 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 3 3 26 49 4.49 0.74 มาก
อย่างยิ่ง 

6 

4 การมีผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

0 0 1 10 20 48 4.46 0.76 มาก
อย่างยิ่ง 

8 

5 เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น 

0 1 2 11 25 43 4.30 0.88 มาก
อย่างยิ่ง 

12 

6 สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน 0 0 1 2 14 63 4.74 0.57 มาก
อย่างยิ่ง 

2 

7 สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 1 0 1 7 16 56 4.59 0.87 มาก
อย่างยิ่ง 

3 

8 สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด 1 0 1 9 27 41 4.38 0.89 มาก
อย่างยิ่ง 

11 

9 สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1 0 0 7 30 43 4.45 0.82 มาก
อย่างยิ่ง 

9 

10 การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

0 0 1 7 28 44 4.44 0.71 มาก
อย่างยิ่ง 

10 

11 ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจัดทําคู่มือ 
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 

0 1 1 17 29 32 4.13 0.88 มาก 21 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าที่ 53  

ข้อที่ ระดับความต้องการและความคาดหวัง 
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง 

0 1 2 3 4 5 ค่า 
เฉลี่ย 

SD ความ 
หมาย 

ลําดับ 

12 สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ 

0 0 0 6 31 43 4.46 0.64 มาก
อย่างยิ่ง 

7 

13 การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 0 1 0 9 34 36 4.30 0.77 มาก
อย่างยิ่ง 

13 

14 การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 1 1 17 26 32 4.13 0.89 มาก 20 

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย 

0 1 2 11 26 40 4.28 0.89 มาก
อย่างยิ่ง 

15 

16 สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  0 0 1 14 30 37 4.26 0.78 มาก
อย่างยิ่ง 

17 

17 การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 0 0 2 11 31 38 4.28 0.79 มาก
อย่างยิ่ง 

14 

18 การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น 0 0 0 17 34 31 4.17 0.75 มาก 19 

19 การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 0 0 3 7 37 35 4.27 0.77 มาก
อย่างยิ่ง 

16 

20 การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

0 1 3 21 29 27 3.96 0.93 มาก 22 

21 การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ 0 0 2 12 36 30 4.79 5.59 มาก
อย่างยิ่ง 

1 

22 การประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงินและกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ 

0 1 2 12 31 33 4.18 0.87 มาก 18 

23 ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ  0 1 0 0 0 0 1.00 N/A น้อย
อย่างยิ่ง 

N/A 
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5. ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
5.1 สถานการณ์ทั่วไปของระบบสหกรณ์  

  การสหกรณ์ในประเทศไทยได้เจริญเติบโตมาโดยลําดับ จากการส่งเสริมของภาครัฐ สหกรณ์ภาคการเกษตร 
และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเติบโตสูงสุดในปี พ.ศ. 2546 แต่เริ่มมีแนวโน้มลดตํ่าลงเรื่อยๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 
2550 แนวโน้มการเติบโตของจํานวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรประมาณร้อยละ 2.37 และนอกภาคการเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 3.30 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับการสหกรณ์ในประเทศไทย และจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้อภิปราย
ข้างต้น ช้ีว่าคนไทยจํานวนมากยังไม่เข้าใจหลักการสหกรณ์ และไม่ตระหนักเห็นความสําคัญของสหกรณ์ และไม่มีส่วน
ร่วมอย่างจริงจัง การดําเนินการของรัฐและเอกชนมีการแข่งขันช่วงชิงกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับสหกรณ์ การดําเนินงาน
ของสหกรณ์ยังคงเป็นแบบต่างคนต่างทําไม่มีแผนการดําเนินงานที่ประสานประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม ประกอบกับ
นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐยังไม่สามารถดําเนินการตามเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว้ในแผนต่างๆ มี
การดําเนินการในลักษณะแยกส่วน นอกจากน้ัน สหกรณ์ยังแสดงความต้องการพึ่งพิงภาครัฐโดยเฉพาะเงินทุน โดยมีข้อ
เรียกร้องต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สามารถในการพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ เช่น โครงการพักชําระหน้ี นโยบายรับจํานําพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ที่มี
ลักษณะการหยิบย่ืนให้มากกว่าการมุ่งหวังให้มีการพึ่งพาตนเองตามหลักการของสหกรณ์ 

5.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

คําว่าสหกรณ์ในแผนน้ี มิได้มุ่งเฉพาะสหกรณ์ท่ีได้รับการจดทะเบียนจัดต้ังเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตรกร
ด้วย รวมท้ังกลุ่มต่างๆ ท่ีดําเนินการตามแนวทางสหกรณ์ตามนัยของความหมายของสหกรณ์ กล่าวคือ “สหกรณ์เป็นองค์กร
อิสระของบุคคล ซ่ึงร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและมีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย” (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 
2552) มีค่านิยมสหกรณ์ (Co-operatives Values) เป็นพื้นฐานสําคัญคือ “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งค่านิยมของการช่วย
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิก
สหกรณ์เช่ือมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน 
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552)  

5.1.2 หลักการพ้ืนฐานของสหกรณ์ 

จากแถลงการณ์ของ ICA ที่ได้ให้ความหมายของค่านิยมของสหกรณ์ดังกล่าว ได้แบ่งค่านิยมของสหกรณ์ออกเป็น 2 
ส่วน ประกอบด้วยค่านิยมของสหกรณ์ 10 ข้อ ดังต่อไปน้ี 

1. ค่านิยมท่ีเป็นพื้นฐานของสหกรณ์ 
(1) การช่วยตนเอง (Self – Help) 
(2) ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self – Responsibility) 
(3) ประชาธิปไตย (Democracy) 
(4) ความเสมอภาค (Equality) 
(5) ความเที่ยงธรรม (Equity) 
(6) ความเป็นเอกภาพ (Solidarity) 
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2. คุณค่าทางจริยธรรมท่ีเป็นความเช่ือมั่นของสมาชิกสหกรณ์ 
(7) ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
(8) ความเปิดเผย (Openness) 
(9) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
(10) ความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน (Caring for Others) 

 ขบวนการสหกรณ์มีอุดมการณ์สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ได้แก่ “ความเช่ือร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง 
และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 
การช่วยตนเอง หมายถึง การพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ จากความขยันหมั่นเพียร (ไม่เกียจคร้าน มี
ความอดทน และอดกล้ัน) ประหยัด (ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย แต่อดออมมัธยัสถ์) พัฒนาตน (ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ 
ทั้งเร่ืองวิชาชีพ และอ่ืนๆ) หลีกพ้นอบายมุข (การประพฤติตนให้ห่างไกลอบายมุขท้ังหลาย ท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งความ
สุรุ่ยสุร่าย) การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน คือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน การแบ่งปันกัน จากการเสียสละเพื่อส่วน
ร่วม (ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็นธรรม) ร่วมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านเป็น
ส่ิงท่ีจะต้องช่วยเหลือร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม) ซ่ือตรงต่อกติกา (มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษากติกาที่ต้ังไว้) มีเมตตา
รักใคร่กัน (ให้อภัยกัน รักใคร่กัน ไว้วางใจกัน เพื่อนช่วยเพื่อน)  
 ขบวนการสหกรณ์ยังมี “หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผล
เป็นรูปธรรม” ซ่ึงประกอบด้วยหลักการที่สําคัญรวม 7 ประการ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ดังน้ี 

หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชิกภาพโดยเปิดกว้างตามความสมัครใจ (Voluntary and Open Membership) 
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ ท่ีเปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เช้ือชาติ การเมืองหรือศาสนา 

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)  สหกรณ์เป็น
องค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษ
และสตรีผู้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ข้ันปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออก
เสียงเท่าเทียมกัน(สมาชิก 1 คน 1 เสียง) สําหรับสหกรณ์ในระดับอ่ืนให้ดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน 

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation) สมาชิกสหกรณ์
พึงมีความเท่ียงธรรมใน “การให้” และการควบคุม “การใช้” เงินทุนในสหกรณ์ ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของ
สหกรณ์อย่างน้อยส่วนหน่ึง ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสําหรับทุน ตามเง่ือนไข
แห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน เพื่อจุดมุ่งหมายประการใด
ประการหน่ึง หรือท้ังหมด ดังต่อไปน้ีคือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ซ่ึงส่วนหน่ึงของทุน
น้ีต้องไม่นํามาแบ่งปันกันเพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ์และเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืนใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) สหกรณ์เป็น
องค์การพึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จําต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การ
ของรัฐหรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขอันเป็นที่ม่ันใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยัง
คงไว้ซ่ึงอํานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยังดํารงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 

หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information) สหกรณ์พึงให้
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกต้ัง ผู้จัดการและพนักงานเพื่อบุคคลเหล่าน้ัน สามารถมี
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ส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่
เยาวชนและบรรดาผู้นําทางความคิดในเรื่อง “คุณลักษณะและคุณประโยชน์” ของสหกรณ์ได้ 

หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Co-operation Among Co-operatives ) สหกรณ์สามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสาน
ความร่วมมือกันในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community ) การเอ้ืออาทรต่อชุมชน สหกรณ์พึงดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชนตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ 
 วิธีการสหกรณ์ (Co-operatives Practices) เป็น (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) “การนําหลักการสหกรณ์ มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของมวลสมาชิกและชุมชน ตามหลักการธุรกิจท่ีดี” 
จากการท่ีสหกรณ์เป็นการรวมคนท่ีมีอุดมคติคิดช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มารวมกลุ่มกันโดยถือกติกาของ
กลุ่มตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการดังได้กล่าวมาแล้ว ในการดําเนินการแบบสหกรณ์ หรือที่เรียกว่า วิธีการสหกรณ์น้ัน
แตกต่างไปจากการรวมกันในรูปอ่ืน วิธีการสหกรณ์ คือการรวมกันทํามิใช่ต่างคนต่างทํา เช่น รวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย 
ยา ข้าวสาร รวมกันขายพืชผลท่ีผลิตได้ เป็นต้น การรวมกันจําเป็นต้องนําหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
 จากพื้นฐานการสหกรณ์ข้างต้น สามารถระบุปัจจัยพื้นฐานสําคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความสําเร็จของการ
รวมกันทํางาน ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ อาศัยส่วนประกอบที่เป็นแรงขับเคล่ือนสําคัญ 2 ประการคือ (1) ร่วมแรง 
(2) ร่วมใจ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ร่วมแรง ประกอบด้วย 

  - แรงกาย คือ คนท่ีมาร่วมกันทํางานในสหกรณ์ ก็คือสมาชิกน่ันเอง 
 - แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการทํางานน้ันๆ ในสหกรณ์ ก็คือเงินทุนอันเกิดจาก 

หุ้น ทุนสํารอง เงินฝาก และเงินอ่ืนๆ 
 - แรงความคิด คือ ความรู้ สติปัญญา ประสบการณ์ท่ีเอามาร่วมกันทํางานน้ันให้ประสบความสําเร็จใน

สหกรณ์ ก็คือความรู้และประสบการณ์ในการมาทําธุรกิจสหกรณ์ 
 การร่วมแรงน้ีเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะทําให้งานน้ันสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้ จึงต้องมีส่ิงท่ีเป็นส่ิงยึด
โยง เหน่ียวรั้งให้งานที่ทําร่วมกันน้ันบรรลุผล ส่ิงน้ันก็คือการร่วมใจ 

การร่วมใจในสหกรณ์ คือ ส่ิงท่ีเป็นเครื่องยึดโยง เหน่ียวรั้ง ให้งานที่ทําร่วมกันน้ันบรรลุผล ร่วมใจ
ประกอบด้วย 

 - ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและต่อหมู่คณะ 
  - เสียสละ เพื่อส่วนรวม 
  - สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน รวมตัวกันด้วยความต้ังใจเพื่อผลท่ีดีงาม 
  - มีวินัย คือการอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกติกาที่กําหนดไว้ 
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5.1.3 ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย (Co-operative System In Thailand) 

 ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยแสดงได้จากรูปภาพ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ดังน้ี 
  บริษัท ชุมชน  ธนาคาร  เจ้าหน้ี สหกรณ์เครือข่าย คู่ค้า โรงงาน 

 
 

 
  บุคคลภายนอก บุคคลภายนอก 
  สมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ  
  สมาชิก สมาชิก สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก 

 
ธุรกิจการซื้อ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจการตลาด ธุรกิจการขาย  ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

เจ้าหน้าที่การเงิน   เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าท่ีบัญชี   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล   เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
        

 รองผู้จัดการ 
 

 ผู้จัดการ 
  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ระเบียบ  แต่งต้ัง  ผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จัดจ้าง  แต่งต้ัง  ที่ปรึกษา 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้สอบบัญชี  แต่งต้ัง 
  ข้อบังคับ  
 เลือกต้ัง  นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

  เลือกต้ัง ที่ประชุมใหญ่  จัดจ้าง (สหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศท่ีนายทะเบียนกําหนด) 

 

สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก สมาชิก 
 

 คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 
 สหกรณ ์

  แต่งต้ัง นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ร.บ. สหกรณ์ 

รัฐธรรมนูญ 

รูปภาพท่ี 4 ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย 

สหกรณ์ 
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ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย (พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542) (Co-operative Movement In Thailand) 
สรุปได้ดังรูปภาพต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
   
 
 
 

รูปภาพท่ี 5 ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย 

รัฐธรรมนูญ 
2550 

พ.ร.บ. สหกรณ์ 
2542 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

กสส. น.ท.ส. 

สกจ รอง น.ท.ส. สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย 

ชุมนุม 
สหกรณ์ 

ชุมนุม 
สหกรณ์ 

สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์ สหกรณ์ 
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5.1.4 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ 

การศึกษาข้อมูลสถิติและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 
ดังแสดงในตารางท่ี 23 ช้ีว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีสหกรณ์ตามทะเบียนท้ังหมด จํานวน 6,418 แห่ง มีสมาชิกจํานวนประมาณ 
10.56 ล้านคน การเพิ่มจํานวนของสหกรณ์โดยเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 1.94 ต่อปี และการเพิ่มข้ึนของสมาชิกโดยเฉล่ีย คิด
เป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี เมื่อพิจารณาในเรื่องการเงิน พบว่าทุนดําเนินงานเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12.65 ต่อปี มีปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12.82 ต่อปี มีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12.46 ต่อปี  

ตารางท่ี 24 ช้ีว่า กลุ่มเกษตรกรตามทะเบียนมีท้ังหมด 4,112 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมดจํานวนประมาณ 0.64 ล้าน
คน จํานวนกลุ่มเกษตรกรลดลงเฉล่ียร้อยละ 1.86 ต่อปี และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรลดลงเฉล่ียร้อยละ 2.65 ต่อปี เมื่อ
พิจารณาในเรื่องการเงิน พบว่าทุนดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.23 ต่อปี การดําเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 17.26 ต่อปี และกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 71.79 ต่อปี  

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ไทยปี พ.ศ. 2553 และตารางที่ 25 ช้ีว่า แสดงถึงจํานวนสมาชิก
ของสหกรณ์ภาคเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ว่ามีสมาชิกจํานวนกว่า 11 ล้านคน (ร้อยละ 56.72 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของประชากรท้ังประเทศ การดําเนินกิจการมีทุนดําเนินการรวม
ประมาณ 1.31 ล้านล้านบาท การบริหารจัดการในธุรกิจหลักห้าด้าน ซึ่งสร้างมูลค่าธุรกิจเป็นจํานวนเงินประมาณ 1.48 
ล้านล้านบาท (การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 83.69) คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศ (GDP) สหกรณ์นอกภาคเกษตรดําเนินการด้านให้สินเช่ือมากท่ีสุดร้อยละ 68.07 ขณะที่สหกรณ์ภาค
เกษตรและกลุ่มเกษตรกรดําเนินการด้านรวบรวมผลผลิตและแปรรูปมากท่ีสุด ร้อยละ 32.57 และร้อยละ 64.85 
ตามลําดับ ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจสร้างกําไรสุทธิทุกกลุ่ม (ร้อยละ 90.49 เป็นผลตอบแทนการจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์นอกภาคเกษตร) สมาชิกสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีเงินออมเฉล่ียต่อคนสูงกว่าหน้ีสินต่อคน 1.08 เท่า ขณะท่ี
สหกรณ์ภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกร มีเงินออมเฉล่ียต่อคนตํ่ากว่าหน้ีสินต่อคน 0.78 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลําดับ 
โดยรวมถือว่าเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยปี พ.ศ. 2553 มีการพัฒนาการที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สมาชิกมีเงินออมสูงกว่า
หน้ี และการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี–ดีมาก ร้อยละ 80.94  

ตารางท่ี 23 สถิติและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของสหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553 

รายการ 
ปี พ.ศ. เพิม่ข้ึน/ 

(–ลดลง) 
% 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวนสหกรณ ์(แห่ง) 5,744 6,761 6,279 6,308 6,418 1.94 
จํานวนสมาชิก (ล้านคน) 8.93 9.47 9.91 10.02 10.56 3.50 
ทุนดําเนินงาน (ล้านบาท) 791,513 893,283 1,005,032 1,129,819 1,308,549 12.65 
   ทุนของสหกรณ ์ 404,447 469,816 517,205 576,296 642,811  
   เงินรับฝาก 242,391 254,906 316,191 363,760 469,549  
   เงินกู้ยืม 144,675 168,561 171,636 189,763 196,189  
ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท) 876,723 997,462 1,100,625 1,259,338 1,474,868 12.82 
   ธุรกิจรับฝากเงิน 195,252 258,593 289,099 327,778 436,968  
   ธุรกิจให้เงินกู้ยืม (สินเช่ือ) 601,689 627,853 694,254 796,894 898,824  
   ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 37,403 45,912 50,204 63,249 56,933  
   ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป 41,673 64,179 66,019 70,239 81,046  
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รายการ 
ปี พ.ศ. เพิม่ข้ึน/ 

(–ลดลง) 
% 2549 2550 2551 2552 2553 

   ธุรกิจการให้บริการอ่ืน 706 925 1,058 1,178 1,097  
ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)       
   รายได ้ 130,873 168,705 181,894 207,120 226,005 14.75 
   ค่าใช้จ่าย 104,184 137,906 146,548 167,148 181,856 15.41 
   กําไรสุทธิ 26,689 30,799 35,346 39,973 44,149 12.46 
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)       
   สินทรัพย์ทัง้ส้ิน 791,513 893,283 1,005,032 1,126,819 1,308,549  
   หนี้สินท้ังส้ิน 387,066 423,467 487,827 550,523 665,738 13.62 
   ทุนของสหกรณ ์ 404,447 469,816 517,205 576,296 642,811 11.76 
   ทุนสํารอง 39,677 44,982 48,410 53,155 58,489 9.64 
ดัชนีช้ีวัดทางการเงิน       
   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) 
(%) 

6.90 7.03 7.19 7.31 7.24  

   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
(%) 

3.52 3.65 3.72 3.75 3.62  

   หนี้เฉล่ียต่อคน (บาท) 71,054 73,131 78,163 81,031 86,237  
   เงินออมเฉล่ียต่อคน (บาท) 60,402 62,598 71,199 81,481 90,831  

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2553 
 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2554 มีโอกาสขยายตัวเพิ่มข้ึน จากการใช้ฐานการวิเคราะห์
เศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์จํานวนกว่าหน่ึงหมื่นแห่ง มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน ผ่านวิกฤติ
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบหลายด้าน มีกําไรกว่า 4 หมื่นล้านบาทเศษ เพิ่มข้ึน 10% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2552 มูลค่าธุรกิจ
ในรอบปี 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึน 17% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2552 การลงทุนโดยรวมขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกด้าน และมี
ทุนสํารองเพิ่มข้ึนกว่า 5 พันล้านบาท ดังน้ันคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2554 แนวโน้มธุรกิจสหกรณ์มีโอกาสจะขยาย
เพิ่มข้ึน 12% คิดเป็นมูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท (กิมปฐม, 2554)  

ตารางท่ี 24 สถิติและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มเกษตรกร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 – 2553 

รายการ 
ปี พ.ศ. เพิม่ข้ึน/  

(–ลดลง) % 2549 2550 2551 2552 2553 
จํานวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 4,294 4,811 4,157 4,092 4,112 (–1.86) 
จํานวนสมาชิก (ล้านคน) 0.69 0.76 0.66 0.64 0.64 (–2.65) 
ทุนดําเนินงาน (ล้านบาท) 1,653 1,931 1,934 2,291 2,623 9.23 
   ทุนของกลุ่มเกษตรกร 696 797 847 941 1,035  
   เงินรับฝาก 506 210 236 264 278  
   เงินกู้ยืม 451 924 851 1,086 1,309  
ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท) 4,252 7,660 6,640 6,501 7,110 17.26 
   ธุรกิจรับฝากเงิน 93 131 146 164 156  
   ธุรกิจให้เงินกู้ยืม (สินเช่ือ) 489 639 794 1,090 1,319  
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รายการ 
ปี พ.ศ. เพิม่ข้ึน/  

(–ลดลง) % 2549 2550 2551 2552 2553 
   ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 985 1,042 914 1,197 1,298  
   ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป 2,649 5,810 4,757 4,024 4,311  
   ธุรกิจการให้บริการอ่ืน 36 38 29 27 27  
ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)       
   รายได้ 3,885 7,045 5,985 5,639 6,008 17.91 
   ค่าใช้จ่าย 3,867 7,005 5,934 5,582 5,928 17.66 
   กําไรสุทธิ 18 40 51 57 80 71.79 
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)       
   สินทรัพย์ทั้งส้ิน 1,653 1,931 1,934 2,291 2,623  
   หนี้สินท้ังส้ิน 957 1,134 1,087 1,350 1,587 9.30 
   ทุนของกลุ่มเกษตรกร 696 797 847 941 1,035 9.50 
   ทุนสํารอง 407 489 497 529 570 8.55 
ดัชนีช้ีวัดทางการเงิน       
   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) (%) 2.63 5.15 6.35 6.42 8.14  
   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%) 1.14 2.11 2.74 2.72 3.21  
   หนี้เฉล่ียต่อคน (บาท) 1,139 1,455 1,641 1,304 1,673  
   เงินออมเฉล่ียต่อคน (บาท) 598 655 782 776 852  
ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2553 

5.1.5 ธุรกิจสหกรณ์ 

ภาคสหกรณ์ไทยจํานวน 10,530 แห่ง (ดังแสดงในตารางที่ 25) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สหกรณ์ภาค
การเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร รวมจํานวนสมาชิก 11 ล้านคนเศษ (56.72% ภาค
การเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของประชากรทั้งประเทศ มีทุนดําเนินการสหกรณ์ทั้งส้ินประมาณ 1.31 ล้านล้านบาท 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1.48 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเน้นให้สินเช่ือมากท่ีสุดร้อยละ 68.07 ขณะที่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเน้น
รวบรวมผลิตผลและแปรรูปมากที่สุดร้อยละ 32.57 และร้อยละ 64.85 ตามลําดับ สมาชิกนอกภาคการเกษตรมีเงินออม
เฉล่ียต่อคนสูงกว่าหน้ีเฉล่ียต่อคน 1.08 เท่า ในขณะที่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีเงินออมเฉล่ีย
ต่อคนตํ่ากว่าหน้ีเฉล่ียต่อคน 0.78 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลําดับ มูลค่าธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.75 คิดเป็น
มูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท 
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ตารางท่ี 25 การจัดการห้าธุรกิจหลักภาคสหกรณ์ไทย:แยกตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

การจัดการธุรกิจ สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

รวมสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร 

รวมทั้งส้ิน 

จํานวน(แห่ง) 3,695 2,723 6,418 4,112 10,530 
สมาชิก(คน) 6,350,743 4,209,298 10,560,041 635,664 11,195,705 

ทุนดําเนินการ (ล้านบาท) 140,290.77 1,168,258.27 1,308,549.04 2,622.61 1,311,171.65 
วงเงิน 5 ธุรกิจหลัก (ล้านบาท)     

1. รับฝากเงิน 53,553.52 383,414.19 436,967.71 155.92 437,123.63 
2. ให้สินเชื่อ 54,520.48 844,303.86 898,824.34 1,319.11 900,143.45 
3. จัดหาสินค้ามาจําหน่าย 49,629.07 7,303.99 56,933.06 1,297.51 58,230.57 
4. รวบรวมผลผลิต/แปรรูป 76,369.73 4,676.36 81,046.09 4,310.79 85,356.88 
5. ให้บริการ 441.86 654.92 1,096.78 26.76 1,123.54 

รวม 234,514.66 1,240,353.32 1,474,867.98 7,110.09 1,481,978.07 
ที่มา: ปรับปรุงจาก (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

ตารางท่ี 26 ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย:แยกตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผลตอบแทนการ

จัดการธุรกิจ 
สหกรณ์ภาค
การเกษตร 

สหกรณ์นอก
ภาคการเกษตร 

รวมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส้ิน 

รายได้รวม 147,430 78,576 226,006 6,008 232,014 
รายจ่ายรวม 143,305 38,552 181,856 5,928 187,784 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,125 40,024 44,149 80 44,230 
เงินออม/หนี้สินเฉลี่ย (บาท/คน)     

เงินออมเฉล่ีย 10,542 211,965 90,831 853 85,722 
หนี้สินเฉล่ีย 13,373 196,170 86,237 1,673 81,436 

คุณภาพการควบคุมภายใน (%)     
ระดับดี–ดีมาก 82.83 84.38 83.57 40.29 80.94 

ระดับพอใช้ 13.79 13.77 13.78 46.15 15.74 
ระดับปรับปรุง 3.38 1.85 2.65 13.55 3.31 

ร้อยละ 25.86 35.66 34.00 7.08 33.84 
ที่มา: (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
 

สหกรณ์ภาคการเกษตรจํานวน 3,695 แห่ง มีสมาชิกกว่า 6.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ของประชากรท้ัง
ประเทศ มีทุนดําเนินการจํานวน 140,290.77 ล้านบาท ดําเนินการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจจํานวน 234,514.66 
ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 8.85 คิดเป็นร้อยละ 15.83 ของมูลค่าธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยท้ังประเทศ อย่างไรก็
ตามทุกประเภทสหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมค่อนข้างสูงเกินกว่าร้อยละ 90 ข้ึนไป สมาชิกมีหน้ีสูงกว่าเงิน
ออม 1.27 เท่า (เกษตรกรมากสุด 2.60 เท่า) และการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี–ดีมากร้อยละ 82.83 (นิคม
มากสุด 92.11%) แนวโน้มเศรษฐกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2554 คาดว่ามีแนวโน้มต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2553 โดย
มูลค่าธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.68 คิดเป็นมูลค่า 271,302.22 ล้านบาท 
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สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจํานวน 2,723 แห่ง ประกอบด้วย 4 ประเภทสหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 4 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 6.27 ของประชากรท้ังประเทศ (61.35% เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์) มีทุนดําเนินการ 1.17 ล้านล้านบาท 
บริหารจัดการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจ 1.24 ล้านล้านบาท (95.71% เป็นสหกรณ์การเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 
83.69 ของมูลค่าธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยท้ังประเทศ โดย 2 ประเภทสหกรณ์ (เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเน่ียน) เน้น
ธุรกิจให้สินเช่ือมากท่ีสุด ส่วนอีก 2 ประเภทสหกรณ์ คือสหกรณ์ร้านค้า จัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายมากท่ีสุด 
และสหกรณ์บริการจัดการรวบรวมผลิตผล/แปรรูปมากสุด ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจสร้างกําไรสุทธิทุกประเภท
สหกรณ์ (97.18% เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์) สมาชิกมีเงินออมสูงกว่าหน้ี 1.08 เท่า (เป็นสหกรณ์ร้านค้าสูงสุด 6.09 เท่า) 
และการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี–ดีมากร้อยละ 84.39 (94.09% เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์) แนวโน้มในปี 2554 
ต่อเน่ืองจากปี 2553 โดยธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.97 คิดเป็นมูลค่า 1.37 ล้านล้านบาท  

สําหรับพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานสําคัญของภาคสหกรณ์ไทยปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มที่ดี และมีพืชเศรษฐกิจ
ที่โดดเด่น 3 ชนิด คือ 1) ยางพารา มูลค่าการรวบรวม 35,508.07 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 6.89 2) 
ข้าวเปลือกมูลค่าการรวบรวม 18,626.81 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 24.75 และ3) มันสําปะหลัง 
มูลค่าการรวบรวม 668.87 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2552 ค่อนข้างสูงถึง 1.66 เท่าตัว อย่างไรก็ตามภาคสหกรณ์
ไทยยังมีพืชสําคัญอีกหลายชนิดที่เป็นสินค้าจําเป็นและตลาดต้องการค่อนข้างสูง อาทิ กล้วยหอม กาแฟ ผลไม้ตาม
ฤดูกาล เป็นต้น  

5.1.6 ภาพรวมของภาคสหกรณ์ 

โดยสรุปแล้ว ในรอบปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์ไทยท้ังภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรส่วนใหญ่มีการพัฒนา
ค่อนข้างดี การจัดการธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ การสร้างกําไรสุทธิ การควบคุมภายในค่อนข้างดี – ดีมาก สมาชิก
โดยรวมมีเงินออมเฉล่ียสูงกว่าหน้ีเฉล่ีย อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยังมีปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะในส่วนภาคเกษตรและ
เกษตรกรที่มีภาวะหน้ีสินสูง แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นท่ีภาครัฐยังคงมีความสําคัญในการให้การส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
 จากการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลจากการจัดสัมมนาและประชุมกลุ่มเชิงลึกพบว่า ที่ผ่านมาภาครัฐให้
ความสําคัญต่อสหกรณ์ภาคการเกษตรมากเป็นพิเศษ มากกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ เช่น การเดินรถ สหกรณ์ประเภทน้ี
ไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือได้รับการดูแลน้อยมาก ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท ในภาพรวมภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการสหกรณ์น้อยไป ควรเพิ่มบทบาทให้มากข้ึน ทั้งทางด้านงบประมาณ การศึกษา การ
อบรม ท่ีผ่านมารัฐไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนหรือไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีว่าด้วยเรื่องของสหกรณ์อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองมีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญ
เก่ียวกับเรื่องของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ยังมีความอ่อนแอทางด้านการบริหารจัดการ บุคลากรมีประสิทธิภาพตํ่า (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโดยคณะทํางานการเกษตรและสหกรณ์, 2552) กรรมการและสมาชิกขาดความเข้าใจและขาดสํานึกท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ขาดความรัก ความศรัทธา และความเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ 
ของสหกรณ์ ไม่สามารถพัฒนาสมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้จริง จึงกล่าวได้ว่าขบวนการสหกรณ์ไทยประสบกับ
ความล้มเหลวไม่ใช่ความหวังของภาคประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมได้ สาเหตุสําคัญท่ีทําให้
ขบวนการสหกรณ์ประสบความล้มเหลวและตกอยู่ในสภาพเป็นอัมพาตน้ัน เป็นผลสืบเน่ืองจากนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนของภาครัฐท่ีผิดพลาดต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบันทําให้สหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรของภาคประชาชนถูกก้าวก่าย
แทรกแซงครอบงําจนสูญเสียหลักการสําคัญ คือ ความเป็นอิสระและการพึ่งตนเอง ซึ่งจําเป็นต้องมีการปฏิรูปขบวนการ
สหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์พึ่งพาตนเอง มีการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระ มีระบบเครือข่ายพันธมิตรท่ีเอ้ือต่อความม่ันคงและ
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ย่ังยืน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกชุมชน สังคม และประเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (บริบทและ
ประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 – 2554) ของขบวนการสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์
ข้ันปฐม 7 ประเภทได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีการพัฒนาความร่วมมือในแนวด่ิง (Vertical Integration) ในการจัดต้ังองค์กรกลาง
ในระดับจังหวัดและระดับชาติได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดและชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติโดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์กรกลางสูงสุด น้ันพบว่าการร่วมมือกันในระหว่างสมาชิกในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมีความ
เข้มข้นกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืน ส่วนขบวนการสหกรณ์การเกษตรน้ันมีความร่วมมือในรูปขบวนการเบาบาง สาเหตุ
สําคัญประการหน่ึง คือ เรื่องของความซ้ําซ้อนในการดําเนินธุรกิจระหว่างชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดและชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติในงานวิจัยน้ีจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของขบวนการสหกรณ์ไทยและต่างประเทศวิเคราะห์
รูปแบบโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทยท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทย บทบาท อํานาจ
หน้าท่ีของหน่วยงานและขบวนการสหกรณ์ รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่จะเอ้ือต่อการพัฒนากลไกในการเช่ือมโยง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ องค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สหกรณ์ไทยมีความเข้มแข็งและม่ันคง
อย่างย่ังยืน (ดวงพร หัชชะวณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, 2554) 

5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (SWOT Analysis)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง (SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการศึกษาวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ (ดํารงค์ วัฒนา, คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ (3 ed.)., 2545) 
(ดํารงค์ วัฒนา, เอกสารการฝึกอบรมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์, 2553) (ดํารงค์ วัฒนา, ยุทธศาสตร์การบริหาร
ภาครัฐ : หลักการและวิธีการ, 2545) (ดํารงค์ วัฒนา, คู่มือการวางแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์, 2553) ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการสหกรณ์ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
การสหกรณ์ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการสหกรณ์ แสดงให้เห็นถึงโอกาส (Opportunities) และ
ภัยคุกคาม (Threats) ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช้การสังเคราะห์เพื่อการทําแผนยุทธศาสตร์ โดยที่จุดแข็งและ
โอกาสเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการสหกรณ์ ส่วนจุดอ่อนและภัยคุกคามเป็นปัจจัยมีผลในเชิงอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการสหกรณ์ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการใช้ประโยชน์จากปัจจัยส่งเสริมและลดหรือหลีกเล่ียงปัจจัยท่ีเป็น
อุปสรรค 

ปัจจัยส่งเสริมการสหกรณ์ ที่สําคัญในเบ้ืองต้นได้แก่ อุดมการณ์ หลักการ คุณค่าของสหกรณ์ และวิธีการ
สหกรณ์เป็นลักษณะเด่นในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กล่าวคือ อุดมการณ์สหกรณ์เป็น
แนวความคิดท่ีเช่ือว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมี
สันติสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักการสหกรณ์ท่ีถือใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากระเบียบปฏิบัติของผู้นําแห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อต้ังร้านสหกรณ์ข้ึนในปี พ.ศ. 2387 
และองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (องค์การ ไอ ซี เอ) ได้มีการประชุมปรึกษากัน ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2509 ได้นําระเบียบปฏิบัติของรอชเดลมาแก้ไขปรับปรุงใหม่และได้ลงมติ
กําหนดเป็นหลักการสหกรณ์ 6 ประการ คือ 
 1. การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และไม่กีดกันการเข้าเป็นสมาชิก 
 2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย และการดําเนินงานเป็นอิสระ 
 3. การจัดอัตราเงินปันผลตามหุ้น 
 4. การจัดสรรรายได้สุทธิ (กําไร) เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก 
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 5. การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ท้ังปวง 

หลักการสหกรณ์ 6 ประการน้ีมีการถือใช้มาตลอด จนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2538 องค์การสัมพันธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุม ณ นครแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการสหกรณ์
ใหม่อีกครั้งหน่ึง เพื่อให้หลักการสหกรณ์มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันย่ิงข้ึน รวมทั้งการให้
สมาชิกได้มีความเข้าใจและนําหลักการสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหลักการสหกรณ์ 7 ประการ ดังน้ี 

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
หลักการดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ยอมรับ และได้มีการประกาศให้สหกรณ์ทุกประเทศถือใช้โดยทั่วกัน โดยท่ี

สหกรณ์ ก็คือ “องค์การของบุคคลต่างๆ ที่ได้รวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจําเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) จึงอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพสมาชิก สหกรณ์เช่ือม่ันใน
คุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนโดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” 

วิธีการสหกรณ์ คือ “การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี” 

จากผลการศึกษาวิจัยท่ีได้นําเสนอแล้วน้ันสอดคล้องกับปัจจัยท่ีสนับสนุนข้างต้น โดยมีแนวคิดหลักท่ีว่า การ
สหกรณ์เป็น “กันชน” ระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ทุนนิยมเน้นการแข่งขัน นําไปสู่ความ
ขัดแย้งและทําให้คนมีความเห็นแก่ตัวเป็นภัยต่ออุดมการณ์ไม่นําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ส่วนสังคมนิยมแม้
เน้นอุดมการณ์ความเสมอและความเท่าเทียมของมนุษย์แต่ขาดประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ เน่ืองจากไม่มีแรงจูงใจจากการ
แข่งขัน ฉะน้ันอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์จึงเป็นการผสานข้อดีของอุดมการณ์และประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ นอกจากน้ี
ยังมีปัจจัยส่งเสริมอ่ืนๆ อีกหลายประการ ได้แก่ ปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายในทางด้านการบริหารต่างๆ เช่น บุคลากร 
โครงสร้าง ระบบ ค่านิยมของบุคลากร เป็นต้น และยังมีปัจจัยส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
และสังคม เป็นต้น 
 ปัจจัยอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์มีหลายประการ จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการด้านสหกรณ์ (ดวงพร 
หัชชะวณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, 2554) เสนออุปสรรคในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

1. การดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละระดับไม่เช่ือมโยงกัน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ท่ีอยู่ต่างระดับ
ยังไม่ชัดเจน 

2. คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการขาดความชํานาญและทักษะรวมทั้งความสามารถในการบริหารงาน
สหกรณ์ในเชิงธุรกิจจึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 66  

3. สหกรณ์แต่ละประเภททําหน้าท่ีบริการสมาชิกแยกตามประเภทของสหกรณ์ ไม่มีความหลากหลายในการ
ให้บริการ ไม่ได้มีการดําเนินธุรกิจท่ีครบวงจรและในสหกรณ์ระดับชาติยังทําหน้าที่คล้ายกับสหกรณ์ในระดับ
จังหวัดหรือสหกรณ์ระดับปฐมด้วย แต่กระน้ันก็มีธุรกิจบางอย่างที่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะติดขัดในเรื่อง
ข้อกฎหมาย เช่น ธุรกิจลักษณะธนาคาร เป็นต้น 

4. มีพระราชบัญญัติสหกรณ์เพียงฉบับเดียวใช้บังคับสหกรณ์ทุกประเภททุกขนาดและทุกระดับจึงทําให้เกิดช่องว่าง
ในบางเรื่องและไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเพราะสหกรณ์แต่ละประเภทมีจุดกําเนิดและมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกัน 

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งกู้เงินท่ีสําคัญที่สุดของสหกรณ์ท่ีเก่ียวกับการเกษตร แต่
มิใช่เป็นสถาบันการเงินของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง เพราะ ธ.ก.ส. มิได้ให้สินเช่ือแก่สหกรณ์ที่เก่ียวกับ
การเกษตรเท่าน้ัน แต่ยังแข่งขันกับสหกรณ์ในการให้บริการสินเช่ือแก่เกษตรกรรายบุคคลโดยให้อัตราดอกเบี้ย
ตํ่า จํานวนเงินให้กู้แก่เกษตรกรรายบุคคลมีมากกว่าเงินท่ีให้สหกรณ์กู้ หากระบบการปล่อยเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ยัง
ไม่มีการสนับสนุนสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษจะมีผลทําให้เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์มีแนวโน้มจะลดลงเร่ือยๆ 
และกระทบกระเทือนต่อสภาวะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ในที่สุด อน่ึงการหวังท่ีจะลดหย่อนเง่ือนไขการให้
สินเช่ือแก่สหกรณ์เป็นกรณีพิเศษคงเป็นไปได้ยากเพราะ ธ.ก.ส. อยู่ในฐานะที่ต้องช่วยตัวเองเพื่อความอยู่รอดจึง
อาจมีเหตุผลเพียงพอท่ีขบวนการสหกรณ์จะจัดต้ังสถาบันการเงินข้ึนมา เป็นธนาคารเพื่อสนับสนุนงานของ
สหกรณ์แต่ละประเภท 

6. มีระบบควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐจึงทําให้ไม่มีบุคลากรจํานวนมากพอที่จะควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง 
7. การจัดต้ังสหกรณ์ในระยะแรกไม่ได้คํานึงถึงการให้การศึกษาอบรมแก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักการและการดําเนินการของสหกรณ์เสียก่อน คณะกรรมการสหกรณ์ส่วนใหญ่จึงขาดทักษะและความ
ชํานาญท่ีจะบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งสมาชิกก็ไม่มีความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์เพียง
พอท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ได้ ในปัจจุบันแม้จะมีสันนิบาตสหกรณ์ทําหน้าท่ีให้ความรู้ในเรื่องสหกรณ์
แต่ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบจึงทําให้คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ยังไม่มี
ความรู้เพียงพอที่จะขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ 

8. ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการสหกรณ์ของบุคลากรยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในฐานะมืออาชีพได้ ถึงแม้ว่า
จะมีหลายหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีให้การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมในขบวนการสหกรณ์แต่ยังไม่มีการแบ่ง
หน้าท่ีการฝึกอบรมว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดการอบรมระดับใดการจัดอบรมในหลายๆ หลักสูตรจึงมี
ความซ้ําซ้อนกันและส่วนมากเป็นหลักสูตรในระดับพื้นฐาน 

9. สหกรณ์ไม่สามารถร่วมมือช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย มีการเช่ือมโยงเครือข่ายในการทําธุรกิจค่อนข้าง
น้อยท้ังในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกันจึงทําให้อํานาจการต่อรองขาดประสิทธิภาพ 

10. ไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในขบวนการสหกรณ์ให้เป็นระบบเดียวกัน ไม่มี
ฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคลากรและสินค้าในขบวนการสหกรณ์เน่ืองจากยังไม่มีระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกัน 

11. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่มีสาขาภาคจึงทําให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนใน
การดําเนินงานของสหกรณ์สมาชิกซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง 

12.  ขาดหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ส่งเสริมให้สหกรณ์ต่างประเภทกันที่มีธุรกิจการผลิตการค้าอุตสาหกรรมหรือบริการ
อย่างเดียวกันรวมกันจัดต้ังองค์การทางการค้าในระดับที่สูงข้ึน 

  จากการศึกษาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามต่างๆ ตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง (SWOT Analysis) ในประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เรียงลําดับ
ตามความสําคัญของแต่ละประเด็นจากนํ้าหนักการประเมินความสําคัญจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปน้ี 
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5.2.1 จุดแข็ง (S: Strengths) 

1. สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบุคคล” มีกฎหมายรองรับ จึงมีเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยการพึ่งพา
ตนเอง 

2. มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือชัดเจน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีผลดีอย่างต่อเน่ือง 

3. สหกรณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีมีตัวแบบของความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่าง
สมาชิกท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักด้านหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(คําแนะนําองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่ 123) 

4. สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ที่เป็นกันชนระหว่างทุนนิยมสุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอารัด
เอาเปรียบกัน ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดข้ัว (พึ่งรัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซึ่งสหกรณ์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้เจริญก้าวหน้า อย่างย่ังยืน ม่ันคง จากความร่วมมือร่วมใจ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

5. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งอุดมการณ์สหกรณ์ 
มีการดําเนินการอยู่ในหลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน และชุมชน สามารถขยายผลให้เกิดผลดีแก่ระบบ
สหกรณ์ 

6. ระบบสหกรณ์ช่วยเช่ือมโยงเครือข่ายระดับประเทศ ด้านเงินทุน ด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ทําให้
สหกรณ์สามารถช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สร้างสวัสดิการแก่สมาชิก และเกิดความเข้มแข็งแก่ระบบ
สหกรณ์ 

7. ระบบสหกรณ์สนับสนุนส่งเสริมด้านเงินทุน การผลิต การเก็บรักษาผลผลิตให้คงคุณภาพ (เช่น ห้องเย็น) 
การตลาดที่แน่นอนมากข้ึน การออมในระบบสหกรณ์ สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่สมาชิก และความเป็นอยู่ที่ดี
ของสมาชิกสหกรณ์ 

8. ระบบสหกรณ์สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐ เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาอาชีพ 
การแก้ปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น 

9. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ดี 

10. มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 
และฉบับท่ี 2 ซ่ึงมีทิศทางและยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี 

11. สหกรณ์มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น การรวบรวมข้าวจากสมาชิกแล้วหาตลาดส่งออกได้ 

12. สหกรณ์มีค่านิยมร่วมท่ีชัดเจน ได้แก่ ความเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์ท่ีจะสร้างพลังแห่งความร่วมมือสู่
ชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง 

13. สมาชิกสหกรณ์มีเป็นจํานวนมากและเพิ่มมากข้ึนทุกปี สร้างความเป็นปึกแผ่นขององค์กรสหกรณ์อย่าง
ย่ังยืน เป็นทุนมนุษย์ท่ีมั่นคงสืบทอดมาช้านาน 
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14. สหกรณ์มีระบบและกระบวนการความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นสากลท้ังในรูปขององค์กรกลางและ
เครือข่ายพันธมิตรในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ 

15. สหกรณ์เป็นที่พึ่งและเป็นที่ยอมรับจากผู้คนทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ โดยเป็นธนาคารของปวงชน ช่วย
พัฒนาคนสําหรับการพัฒนาประเทศ  

5.2.2 จุดอ่อน (W: Weaknesses) 

1. บุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการของสหกรณ์ยังขาดจิตสํานึกในการสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ 

2. ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยังเป็นรูปแบบการต้ังรับมากกว่าการบริหารเชิงรุก ยังขาดการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

3. ผู้นําสหกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารสหกรณ์ ยังมีน้อย 

4. สหกรณ์ส่วนหน่ึงมีคุณภาพการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยังคง
เผชิญกับความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากบุคลากรยังขาดความรู้ในการดําเนินธุรกิจในภาวะการ
แข่งขันสูง 

5. สหกรณ์หลายแห่งยังมีปัญหาทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

6. สหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความชํานาญทางการผลิต การแปรรูป และการตลาดยังไม่เป็นระบบครบ
วงจร 

7. นายทะเบียนสหกรณ์ให้การจดทะเบียนจัดสหกรณ์ง่ายเกินไป ทําให้ได้สหกรณ์หลายแห่งที่ไม่มีคุณภาพ 

8. แม้ว่าแผนการพัฒนาการสหกรณ์ จะวางไว้ได้ดีอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาการปฏิบัติการตามแผนที่ยัง
ไม่บรรลุผล 

9. สหกรณ์จํานวนมากมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยังต้องการเงินทุน หรือ ควรมีกองทุนเงินฟื้นฟู
สหกรณ์ 

10. ระบบการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลาย ในสหกรณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

11. สหกรณ์จํานวนมากยังประสบปัญหาการดําเนินกิจการขาดทุน ผลผลิตอยู่ในระดับตกตํ่า เป็นผลให้
ผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

12. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจและงบประมาณชัดเจนในการส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเกษตร แต่ไม่
สามารถส่งเสริมสหกรณ์นอกภาคเกษตรได้ทัดเทียมกัน 

5.2.3 โอกาส (O: Opportunities) 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอ้ือ
ต่อการพัฒนาระบบการสหกรณ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้ 



รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) โครงการจดัทําแผนพัฒนาการสหกรณ ์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

สถาบันพัฒนานโยบายและการจดัการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้าท่ี 69  

2. เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มข้ึน จากการที่รัฐบาลคุ้มครองเงินฝากธนาคารเพียงหน่ึงล้านบาทต่อ
ธนาคาร (เร่ิมในปี พ.ศ. 2555) และอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าของธนาคาร เป็นต้น 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทางหน่ึงในการให้เสรีภาพในการ
รวมกลุ่ม ท่ีมีความอิสระ (มาตรา 64) ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84(9))  

4. นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการสหกรณ์ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีกระจายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะแนวนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้การ
สหกรณ์เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

6. สังคม ASEAN จะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 เปิดโอกาสให้การสหกรณ์ระหว่างประเทศ
สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

7. มีภาคีความร่วมมือภายใต้เครือข่ายสหกรณ์ท้ังในระดับภูมิภาค (เอเชียแปซิฟิก และระดับโลก) เช่น ท่ี
ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สนับสนุนให้กระบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็งเป็น
ปึกแผ่นมากย่ิงข้ึน 

5.2.4 ภัยคุกคาม (T: Threats) 

1. รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์และไม่ได้มีการช่วยเหลือสหกรณ์อย่างจริงจัง 

2. การที่ผู้เก่ียวข้องกับการสหกรณ์นึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของประเทศ 

3. ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึก เก่ียวกับการสหกรณ์อย่างแท้จริง 

4. สังคมไทยกําลังประสบปัญหาความแตกแยกทางความคิด รวมท้ังประสบปัญหาวิกฤตเก่ียวกับค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรม ซ่ึงนับวันจะลดน้อยถอยลง เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการสหกรณ์โดยรวมของประเทศ 

5. เศรษฐกิจไทยมีผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ มีทุนสูง มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เป็นคู่แข่งที่ได้เปรียบกว่าสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์มีความยากลําบากในการดําเนินกิจการท่ีต้องแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

6. คู่แข่งทางธุรกิจของสหกรณ์ เช่น โรงสี ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการได้ดีกว่าสหกรณ์ ทําให้จูงใจสมาชิก ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายของสหกรณ์ได้มากกว่า อํานาจ
การต่อรองของสหกรณ์น้อยลง 

7. ภัยธรรมชาติมีผลต่อการผลิตของสหกรณ์ ทําให้ประสบภาวะการขาดทุน เน่ืองจากผลผลิตตกตํ่า ราคาผลผลิต
ลดลง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ 
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8. หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ดําเนินงานแข่งขันแย่งลูกค้ากับสหกรณ์ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธ.ก.ส. เป็นต้น 

9. การชดเชยการขาดทุนจากรัฐบาลล่าช้า ในนโยบายของรัฐท่ีให้สหกรณ์ดําเนินการ เช่น โครงการจัดการลําไย 
กระเทียม หอมแดง ทําให้สหกรณ์ที่เก่ียวข้องเสียหาย 

  ในการนําผลการวิเคราะห์ SWOT ทั้งส่ีด้านมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ อาศัยการสังเคราะห์ประเด็นที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้างต้น โดยอาศัยเทคนิคของการวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) ดังน้ี 

5.3 การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) 

จากการสอบทานผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็น SWOT พบว่า ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่
ที่ต้ังรับ กล่าวคือ การวิเคราะห์นํ้าหนักของปัจจัยต่างๆ ของประเด็น SWOT พบว่ามีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีภัย
คุกคามมากกว่าโอกาส ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เสียเปรียบเชิงการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงควรมุ่งเน้น
ปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงได้มากที่สุด การพลิกวิกฤตจากภัยคุกคามให้เป็นโอกาส หรือใช้จุดแข็งช้อน
โอกาส โดยพิจารณาประเด็น SWOT ที่สําคัญ โดยอาศัยเทคนิคเทาว์เมทริกซ์ TOWS (TOWS matix) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ท้ังน้ี ได้คํานึงถึงตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ “ต้ังรับ” จึงนําประเด็น
จุดอ่อนและภัยคุกคามมาพิจารณาก่อน ดังต่อไปน้ี 
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5.3.1 การวิเคราะห์เชิงรับ หรือ WT 

การที่ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ต้ังรับ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เสียเปรียบเชิงการแข่งขันทาง
ยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงควรมุ่งเน้นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงได้มากที่สุด ดังการวิเคราะห์
ตามตารางต่อไปน้ี ซึ่งมีข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เชิงรับที่สําคัญ ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 27 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน WT 

 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 

T: ภัยคุกคาม (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์และไม่ได้มีการ

ช่วยเหลือสหกรณ์อย่างจริงจัง 
2) การท่ีผู้เ ก่ียวข้องกับการสหกรณ์นึกถึงประโยชน์ส่วนตน

มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําใ ห้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของประเทศ 

3) ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึก เก่ียวกับ
การสหกรณ์อย่างแท้จริง 

4) สังคมไทยกําลังประสบปัญหาความแตกแยกทางความคิด 
รวมท้ังประสบปัญหาวิกฤตเก่ียวกับค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งนับวันจะลดน้อยถอยลง เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาการสหกรณ์โดยรวมของประเทศ 

5) เศรษฐกิจไทยมีผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ มีทุนสูง มีความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นคู่แข่ง
ท่ีได้เปรียบกว่าสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์มีความยากลําบากใน
การดําเนินกิจการท่ีต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

W: จุดอ่อน (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารกิจการของสหกรณ์

ยังขาดจิตสํานึกในการสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์ 

2) ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยังเป็นรูปแบบการ
ตั้ งรับมากกว่าการบริหารเ ชิงรุ ก ยั งขาดการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
และพัฒนา 

3) ผู้นําสหกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สหกรณ์ ยังมีน้อย 

4) สหกรณ์ส่วนหน่ึงมีคุณภาพการดําเนินงานและระบบ
การควบคุมภายในต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยังคง
เผชิญกับความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
บุคลากรยังขาดความรู้ ในการดํา เนิน ธุรกิจใน
ภาวะการแข่งขันสูง 

5) สหกรณ์หลายแห่งยังมีปัญหาทุจริต ฉ้อราษฎร์ 
บังหลวง 

 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ 
2. ปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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5.3.2 การวิเคราะห์เชิงพัฒนา หรือ WO 

การที่ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ต้ังรับ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เสียเปรียบเชิงการแข่งขันทาง
ยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงควรมุ่งเน้นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงได้มากท่ีสุด หลังการ
วิเคราะห์ WT แล้ว จะได้วิเคราะห์ WO ซ่ึงพิจารณายุทธศาสตร์เชิงพัฒนา โดยมีข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญคล้าย
กับข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เชิงรับ ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 28 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน WO 

 
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 

O: โอกาส (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 

78(1) และมาตรา 83) เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการสหกรณ์ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

2) เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มข้ึน จากการท่ีรัฐบาลคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารเพียงหนึ่งล้านบาทต่อธนาคาร (เริ่มในปี พ.ศ. 2555) และอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีต่ําของธนาคาร เป็นต้น 

3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทาง
หน่ึงในการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ท่ีมีความอิสระ (มาตรา 64) ในการ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84(9))  

4) นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการสหกรณ์ผ่าน
กลไกของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีกระจายท้ังในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
โดยเฉพาะแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตลอดท้ัง
การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้
การสหกรณ์เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

W: จุดอ่อน (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารกิจการ

ของสหกรณ์ยงัขาดจิตสํานึกในการสร้าง
ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
สมาชิกสหกรณ์ 

2) ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยังเป็น
รูปแบบการต้ังรับมากกว่าการบรหิารเชิง
รุก ยงัขาดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

3) ผู้นําสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารสหกรณ์ ยังมีน้อย 

4) สหกรณ์ส่วนหน่ึงมีคุณภาพการดําเนินงาน
และระบบการควบคุมภายในต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ยังคงเผชิญกับความเส่ียงในการ
ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ความรูใ้นการดําเนินธุรกิจในภาวะการ
แข่งขันสูง 

5) สหกรณ์หลายแห่งยังมีปญัหาทุจรติ  
ฉ้อราษฎร์บังหลวง 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. สร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ 
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5.3.3 การวิเคราะห์เชิงป้องกัน หรือ ST 

การที่ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ต้ังรับ ซ่ึงสมควรให้มีการเร่งรัดยุทธศาสตร์ด้าน WT และ 
WO ซึ่งจะทําให้การสหกรณ์ไทย ได้รับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้มีความพร้อม ซ่ึงควรพิจารณายุทธศาสตร์เชิง
ป้องกัน กล่าวคือ การใช้จุดแข็งป้องกันภัยคุกคาม จึงพิจารณายุทธศาสตร์เชิงป้องกัน หรือ ST ดังการวิเคราะห์ตาม
ตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 29 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน ST 

 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)  

T: ภัยคุกคาม (นํ้าหนักความสําคญั 5 ลําดับแรก) 
1) รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์และไม่ได้มีการ

ช่วยเหลือสหกรณ์อย่างจริงจัง 
2) การท่ีผู้เก่ียวข้องกับการสหกรณ์นึกถึงประโยชน์ส่วน

ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของประเทศ 

3) ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึก 
เก่ียวกับการสหกรณ์อย่างแท้จริง 

4) สังคมไทยกําลังประสบปัญหาความแตกแยกทาง
ความคิด รวมท้ังประสบปัญหาวิกฤตเก่ียวกับค่านิยม 
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งนับวันจะลดน้อยถอยลง 
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการสหกรณ์โดยรวมของ
ประเทศ 

5) เศรษฐกิจไทยมีผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ มีทุนสูง มี
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เป็นคู่แข่งท่ีได้เปรียบกว่าสหกรณ์ ทําให้
สหกรณ์มีความยากลําบากในการดําเนินกิจการท่ีต้อง
แข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

S: จุดแข็ง (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบุคคล” มีกฎหมายรองรับ จึงมี

เอกภาพในการบริหารจัดการ โดยการพ่ึงพาตนเอง 
2) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือชัดเจน เช่น กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แห่งชาติ ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีผลดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

3) สหกรณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีมีตัวแบบของ
ความสามัคคี ช่วยเหลือเ ก้ือกูลกันระหว่างสมาชิกท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักด้านหนึ่งของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คําแนะนําองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศท่ี 123) 

4) สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ท่ีเป็นกันชนระหว่างทุนนิยมสุดโต่ง (มือ
ใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบกัน ฯลฯ) 
และสังคมนิยมสุดข้ัว (พึ่งรัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซึ่งสหกรณ์
ช่วยให้ เ กิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้
เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน มั่นคง จากความร่วมมือร่วมใจ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5) การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ รวมท้ังอุดมการณ์สหกรณ์ มีการดําเนินการอยู่ใน
หลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน และชุมชน สามารถขยายผลให้เกิด
ผลดีแก่ระบบสหกรณ์ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสร้างความรู้ให้แก่

ทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 
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5.3.4 การวิเคราะห์เชิงรุก หรือ SO 

การท่ีการสหกรณ์ไทย สามารถเร่งรัดยุทธศาสตร์ด้าน WT, WO และ ST ซ่ึงจะทําให้การสหกรณ์ไทย ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้มีความได้เปรียบ ซึ่งควรพิจารณายุทธศาสตร์เชิงรุก กล่าวคือ การใช้จุดแข็งในการช้อน
โอกาส จึงพิจารณายุทธศาสตร์เชิงรุก หรือ SO ดังการวิเคราะห์ตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 30 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน SO 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) O: โอกาส (นํ้าหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
การสหกรณ์ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

2) เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เ พ่ิมข้ึน จากการท่ีรัฐบาล
คุ้มครองเงินฝากธนาคารเพียงหนึ่งล้านบาทต่อธนาคาร (เริ่ม
ในปี พ.ศ. 2555) และอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ําของธนาคาร เป็นต้น 

3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้การสหกรณ์
เป็นแนวทางหนึ่งในการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ท่ีมีความ
อิสระ (มาตรา 64) ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ (มาตรา 
84(9))  

4) นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการ
สหกรณ์ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี
กระจายท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได้กําหนดแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิ
สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณใ์ห้เป็นอิสระและการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตลอดท้ังการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือ
ดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทาง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ 

S: จุดแข็ง (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก) 
1) สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบคุคล” มีกฎหมายรองรับ จงึ

มีเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยการพ่ึงพาตนเอง 
2) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือชัดเจน เช่น 

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ ทําให้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์มีผลดีอย่างต่อเนื่อง 

3) สหกรณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีมีตัวแบบ
ของความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างสมาชิกท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักด้านหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(คําแนะนํา
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศท่ี 123) 

4) สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ท่ีเป็นกันชนระหว่างทุนนิยม
สุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอารดัเอา
เปรียบกัน ฯลฯ) และสังคมนยิมสุดข้ัว (พึ่งรัฐสวัสดิการ
มากเกินไป) ซึง่สหกรณ์ช่วยใหเ้กิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองให้เจริญก้าวหน้า อย่างยัง่ยืน ม่ันคง 
จากความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5) การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในระบบสหกรณ ์หลักการ
และวิธีการสหกรณ ์รวมท้ังอุดมการณ์สหกรณ ์มีการ
ดําเนินการอยูใ่นหลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน และชุมชน 
สามารถขยายผลให้เกิดผลดีแก่ระบบสหกรณ ์

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย 

 
  จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการสหกรณ์ไทยในเชิงรุก จะเห็นได้ว่า มีภาวะของการขยายตัวทาง
การตลาดการสหกรณ์ แต่ความสามารถในการแข่งขันของการสหกรณ์ไทยอยู่ในระดับไม่สูง ยุทธศาสตร์หลัก หรือ 
Grand Strategy ของการสหกรณ์ไทยจึงเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การต้ังรับและการพัฒนาเป็นหลัก เมื่อมีความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูง ก็สมควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อไป  
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5.3.5 สรุปการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงถึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส่ีประเด็น สรุปได้ตามตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 31 สรุปผลการวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix  

 S: จุดแข็ง (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
1) สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบุคคล” มี

กฎหมายรองรับ จึงมีเอกภาพในการ
บริหารจดัการ โดยการพ่ึงพาตนเอง 

2) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือชัดเจน ทําให้การดําเนินงาน
ของสหกรณม์ีผลดีอย่างต่อเนื่อง 

3) สหกรณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมว่าเป็น
องค์กรท่ีมตีัวแบบของความสามัคคี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างสมาชิกท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลัก
ด้านหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาต ิ 

W: จุดอ่อน (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
1) บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารกิจการ

ของสหกรณ์ยงัขาดจิตสํานึกในการ
สร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ ์

2) ระบบการบริหารงานของสหกรณย์ัง
เป็นรูปแบบการตัง้รับมากกว่าการ
บริหารเชิงรุก ยงัขาดการบรหิารงาน
เชิงยุทธศาสตรใ์หเ้กิดการเปล่ียนแปลง
และพัฒนา 

3) ผู้นําสหกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารสหกรณ ์ยังมีน้อย 

O: โอกาส (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอ้ือต่อการ

พัฒนาระบบการสหกรณ์ให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

2) เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มข้ึน 
จากการท่ีรัฐบาลคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารน้อยลง เป็นต้น 

3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิด
โอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทางให้
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ท่ี มีความ
อิสระ ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ  

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 

 
“การขยายงานการสหกรณ์ 
ให้ครอบคลุมสังคมไทย” 

 
(ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 

 
 

“การสร้างและขยายเครือข่ายงาน 
การสหกรณ์” 

 
(ยุทธศาสตร์เครือข่าย 
ขบวนการสหกรณ์) 

T: ภัยคุกคาม (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก) 
1) รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์

และไม่ได้มีการช่วยเหลือสหกรณ์อย่าง
จริงจัง 

2) ผู้ เ ก่ี ย วข้อง กับการสหกรณ์ นึก ถึง
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่ ว น ร ว ม  เ ป็ น อุ ป ส ร ร คต่ อ ก า ร
พัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของ
ประเทศ 

3) ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และจิตสํานึก เก่ียวกับการสหกรณ์
อย่างแท้จริง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 

 
“การสร้างการยอมรับการสหกรณ์” 

 
(ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์) 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 

 
 “สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์” 
 

(ยุทธศาสตร์ 
การสหกรณ์เข้มแข็ง) 

การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน 

การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก 
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5.4 ความท้าทายและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 

  จากผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยข้างต้น การสหกรณ์ไทยมีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ การลด/ขจัดจุดอ่อน การพลิกภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และการใช้จุดแข็งในการช้อนโอกาส หากไม่สามารถรับมือ
กับความท้าทายดังที่กล่าวไปแล้ว ก็จะทําให้การพัฒนาการสหกรณ์ไทยไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่ก้าวหน้าตามที่ควรจะ
เป็น ผู้ที่เก่ียวข้องจึงควรมีการตัดสินใจตามแนวทาง ดังน้ี  

1. กําหนดยุทธศาสตร์เชิงรับและพัฒนา ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมถึงการปลูกฝัง
อุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หรือ “ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง” และสร้างและ
ขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ หรือ”ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์” 

2.  การกําหนดยุทธศาสตร์เร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการโดยเร็ว คือ ให้เ ร่งรัดยุทธศาสตร์เชิงรับ ได้แก่ 
“ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง” และยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ได้แก่ “ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์”  

3. การกําหนดยุทธศาสตร์ระยะส้ัน ปานกลาง และระยะยาว ให้การพัฒนาการสหกรณ์มีความย่ังยืน ได้แก่ 
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสร้างความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน ได้แก่ “ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์” 
และขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย ได้แก่ “ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า” 

 จากตามแนวทางข้างต้น สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามผลการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ของการสหกรณ์ ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์” (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง) หมายถึง 
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ท้ังด้านการบริหารจัดการและการปลูกฝัง
อุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เป็นยุทธศาสตร์เชิงรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์” (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์) หมายถึง การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ จากการที่มีโอกาส
ในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ แต่การดําเนินการด้านการสหกรณ์ยังอ่อนแอต้อง
อาศัยภาคส่วนต่างๆ ร่วมดําเนินงานช่วยเหลือกัน เป็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างการยอมรับการสหกรณ์” (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์) หมายถึง การ
สหกรณ์มีจุดแข็งของการเป็นสหกรณ์ท่ีได้เปรียบการดําเนินธุรกิจ ให้ความรู้และ
ความเข้าใจการสหกรณ์แก่ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก
สัมพันธ์ ซ่ึงเป็นจุดแข็งสามารถนําไปใช้ในป้องกันวิกฤติท่ีสหกรณ์เผชิญอยู่ เป็น
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 “การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย” (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์
ก้าวหน้า) หมายถึง การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย จากการท่ี
สหกรณ์มีความได้เปรียบและมีโอกาสในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ เป็น
ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาศัยจุดแข็งในการช้อนโอกาส ในขณะเดียวกัน ก็จําเป็นต้องลดจุดอ่อนและพลิกวิกฤติ
เป็นโอกาส ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 
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5.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

จากการที่การสหกรณ์เป็นอุดมการณ์ท่ีสังคมยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหว่างสมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกฎหมายรองรับ 
มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือ สามารถแก้ปัญหาทุนนิยมสุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอา
รัดเอาเปรียบกัน ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดข้ัว (พึ่งรัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการสหกรณ์ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการสหกรณ์ผ่านกลไกของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีกระจายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จึงสามารถกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของแผนน้ี ได้ว่า  

 

วิสัยทัศน์ของการสหกรณ์ไทย คือ  
“การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก” 

5.5.2 พันธกิจ (Mission)  

 จากหลักการเดียวกันกับการกําหนดวิสัยทัศน์ สามารถนํามาใช้ในการกําหนดพันธกิจที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ ได้
ดังน้ี 

“มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า จากการดําเนินงานที่เป็นเลิศ มีผลสัมฤทธ์ิสูง ก้าวหน้า และเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก และสังคม” 

 โดยกลุ่มผลงานหลัก (Key Result Areas) ของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 จะเป็นการสืบ
สานพันธกิจของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ดังน้ี 

1. สร้างคุณค่าของระบบสหกรณ์ ให้คนศรัทธา เช่ือมั่นเรื่องคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสหกรณ์ ให้มีความพร้อมและสมรรถนะสูงในการขับเคล่ือนการพัฒนา การ

สหกรณ์ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 
3. พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอ้ือต่อการดําเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม

หลักธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการดําเนินธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ เพื่อนํา
ประโยชน์คืนกลับสู่สมาชิก ชุมชน และสังคม อย่างย่ังยืน 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงินในทิศทางท่ีเก้ือหนุนการดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันของสหกรณ์ เพื่อความม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

5.5.3 เป้าประสงค์ (Goals) 

 เป้าประสงค์ตอบสนองพันธกิจของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ดังน้ี 

1. เพื่อให้คนไทยมีศรัทธาและความเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดจิตสํานึกความร่วมมือ เกิดความ
สามัคคีของคนในชาติ และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ร่วมกัน 

2. เพื่อสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ในการขับเคล่ือนสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางท่ีจะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตนเองของสหกรณ์ 
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3.  เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
มั่นคงและเข้มแข็ง สามารถเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์ 
สําหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ 

4. เพื่อสร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเท่ียงธรรม ขยายโอกาสการทําธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่
ภายนอกขบวนการสหกรณ์ พัฒนารูปแบบการผลิตและการค้าภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า (ทฤษฎีใหม่ 3 ข้ันตอน) เพื่อให้มีมูลค่าสูงข้ึน และก่อให้เกิดความย่ังยืนในการทําธุรกิจสหกรณ์ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันสูง 

5. เพื่อปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ให้มีระบบการเงินที่เอ้ือต่อการออม การสะสมทุน รวมถึงการกระจายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 

5.5.4 ทิศทางการพัฒนา 

  กรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 อาศัยยุทธศาสตร์ที่มีความ
สมดุล (ตามหลัก Balanced Scorecard) เป็นเครื่องมือและกลไกขับเคล่ือนให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่ตอบสนองพันธกิจ 
และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อนําไปสู่การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก็คือ การบรรลุวิสัยทัศน์ (รูปภาพที่ 6) ส่วนภาพที่ 7 แสดงถึงการใช้ Balanced 
Scorecard ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในลักษณะแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

 
รูปภาพท่ี 6 วิธีการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์

พนัธกิจ

เปา้ประสงค์
1  คนศรัทธาและเชื่อมั่น
ในคณุคา่สหกรณ์

2  ผูนํ้าการ
เปล่ียนแปลงท่ีมี
คณุสมบัตท่ีิพึงประสงค์

3  สหกรณ์มีการ
ดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4  สร้างระบบการผลิต
และการคา้อย่างเท่ียง
ธรรม

5  ปรับกลไกและ
โครงสร้างของระบบ
การเงินสหกรณ์ไปใน
ทิศทางท่ีเก้ือหนุนการ
พ่ึงพาตนเอง

ยุทธศาสตร์ ประสิทธผิล คุณภาพการบริการ
ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบตังิาน
พฒันาองค์การ

การสหกรณเ์ปน็กลไกหลักในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก

มุ่งสร้างระบบสหกรณท่ี์มีคุณค่า จากการดําเนินงานท่ีเปน็เลิศ มีผลสัมฤทธิส์ูง ก้าวหน้า และเปน็ประโยชน์ตอ่
สมาชิก และสังคม

�  �  �  �  �  �  �  �  �

�  �  �  �  �  �  �  �  �

�  �  �  �  �  �  �  �  �
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รูปภาพท่ี 7 แผนที่ยุทธศาสตร์เบ้ืองต้น 

 หมายเหตุ:  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง หมายถึง การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ท้ังด้านการ

บริหารจัดการและการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นยุทธศาสตร์เชิงรับ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ หมายถึง การสร้างและขยายเครือข่ายงานการ

สหกรณ์ จากการที่มีโอกาสในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ แต่การดําเนินการด้านการสหกรณ์ยังอ่อนแอต้องอาศัยภาค
ส่วนต่างๆ ร่วมดําเนินงานช่วยเหลือกัน เป็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์ หมายถึง การสหกรณ์มีจุดแข็งของการเป็นสหกรณ์ท่ี
ได้เปรียบการดําเนินธุรกิจ ให้ความรู้และความเข้าใจการสหกรณ์แก่ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม
สมาชิกสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นจุดแข็งสามารถนําไปใช้ในป้องกันวิกฤติที่สหกรณ์เผชิญอยู่ เป็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า หมายถึง การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย จากการท่ี
สหกรณ์มีความได้เปรียบและมีโอกาสในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก 
  

ยุทธศาสตร์ 1. สหกรณ์เข้มแข็ง
2. เครือข่าย

ขบวนการสหกรณ์
3. ยอมรับสหกรณ์ 4. สหกรณ์ก้าวหน้า

ประสิทธิผล สหกรณ์พึ่งตนเอง

ระบบสหกรณ์เชื่อมโยงกลุ่ม
อาชีพ/วิชาชีพ/กลุ่ม

ประชาชนเพื่อดําเนินกิจการ
ดา้นเศรษฐกิจ

สังคมให้ความสําคญัระบบ
สหกรณ์

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพิ่มขึ้น

�  �  � �  �  � �  �  � �  �  �

คุณภาพการ
บริการ

สมาชิกมีส่วนร่วมสูง
สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์

เพิ่มขึ้น
สมาชิกสหกรณ์ไดร้ับการ

ปลูกฝงัอุดมการณ์
สมาชิกไดร้ับประโยชน์สูง

�  �  � �  �  � �  �  � �  �  �

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏบัิติงาน

การบริหารท่ีมีคณุภาพ
ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการเครือข่ายสหกรณ์

เพิ่มขึ้น

สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
เพ่ิมขึ้น

กระบวนการบริการสะดวก 
รวดเร็ว

การดําเนินธรุกิจในภาวะ
ความเส่ียงและการแข่งขันสูง

 
การสร้างภาพลักษณ์

สหกรณ์ท่ีดี

�  �  � �  �  � �  �  � �  �  �

พัฒนา
องค์การ

บุคลากรสหกรณ์สุจริต บุคลากรมีสมรรถนะสูง
บุคลากรมีความสามารถใน

งานบริการ
เทคโนโลยีเหมาะสม

บุคลากรสหกรณ์มีคณุธรรม
บุคลากรมีจิตสํานึกในการ

สร้างความร่วมมือ
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รูปภาพที่ 8 แผนที่ยุทธศาสตร์โดยการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ (Goal) ตามแนวทางตัวแบบสปาเกตตี (Spaghetti Model) 
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5.5.5 ตัวชี้วัด (KPIs) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง) 
 

 
  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 หลัก สนับสนุน

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

สหกรณ์พึ่งตนเอง จํานวนสหกรณ์ที่มีผลประกอบการไม่ขาดทุน 
(ร้อยละ)

N/A N/A 70 75 80 85 90 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ทุกแห่ง,
  กสส.

 1. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

สมาชิกมีส่วนร่วม จํานวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ (ร้อย
ละ)

N/A N/A 70 75 80 85 90 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ทุกแห่ง,
  กสส.

 2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 3. เร่งรัดกิจกรรมที่ปลูกฝังอุดมการณ์ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ์

การบริหารที่มีคุณภาพ จํานวนสหกรณ์ที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร 
(ร้อยละ)

N/A N/A 40 50 60 70 80 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส. 4. ผลักดันให้มีสหกรณ์ใช้มาตรฐานการ
บริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สหกรณ์

การดําเนินธุรกิจในภาวะความ
เสี่ยงและการแข่งขันสูง

จํานวนสหกรณ์ที่ได้คุณภาพการควบคุมภายใน
 ระดับดี-ดีมาก (ร้อยละ)

80 82 83 85 90 95 100 สหกรณ์ทุกแห่ง กรมตรวจฯ  5. ผลักดันให้มีสหกรณ์ใช้การบริหารความ
เสี่ยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ และส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนากลไกการประกันและลดความ
เสี่ยงทางการเงิน
 7. พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดี และการปรับ
โครงสร้างการบริหารการสหกรณ์

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)

บุคลากรสหกรณ์สุจริต จํานวนบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
(ร้อยละ)

N/A N/A 90 95 98 80 99 สหกรณ์ทุกแห่ง กรมตรวจฯ  8. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ "สหกรณ์ใส
สะอาด" และการจูงใจให้บุคลากรถือปฏิบัติ
 9. ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตาม
เกณฑ์คุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิ
บาลในตัวแบบสหกรณ์

บุคลากรสหกรณ์มีคุณธรรม 2. จํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
(ร้อยละ)

N/A N/A 80 85 90 95 100 สหกรณ์ทุกแห่ง กรมตรวจฯ  10. จัดระบบและกลไกการพัฒนาผู้นํา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 11. ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 (ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในองค์กร)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์) 
 

 
  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 หลัก สนับสนุน

ประสิทธผิลตามยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ระบบสหกรณ์เชื่อมโยงกลุ่ม
อาชีพ/วิชาชีพ/กลุ่มประชาชน
เพื่อดําเนินกิจการด้าน
เศรษฐกิจ

จํานวนสหกรณ์ที่เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ/
วิชาชีพ/กลุ่มประชาชนเพื่อดําเนิน
กิจการด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ)

N/A N/A 70 75 80 85 90 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ทุกแห่ง,
  กสส.

 1. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
เชื่อมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain)
 2. ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและ
ทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์
เพิ่มขึ้น

จํานวนสมาชิกและเครือข่ายเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ)

N/A N/A 10 10 10 10 10 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส.  3. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 4. จัดระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจของ
สหกรณ์
 5. เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
 (ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในองค์กร)

ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการเครือข่ายสหกรณ์
เพิ่มขึ้น

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมร่วมมือกับ
เครือข่ายสหกรณ์ (ร้อยละ)

80 82 83 85 90 95 100 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ทุกแห่ง,
  กสส.

 6. ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นองค์การนําการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
 7. เร่งรัดการสร้างกิจกรรมร่วมของเครือข่าย
สหกรณ์
 8. ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่าง
สหกรณ์ที่จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ภาคประชาชน (กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มิได้จด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์)

บุคลากรมีสมรรถนะสูง ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้เกณฑ์
สมรรถนะสูง

N/A N/A 80 80 80 80 80 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส.  9. การพัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
 10. เร่งรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเป็นมือ
อาชีพมาใช้

บุคลากรมีจิตสํานึกในการ
สร้างความร่วมมือ

2. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมสหกรณ์

N/A N/A 80 85 90 95 100 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส.  11. การสร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่
บุคลากร
 12. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างผู้นํา
สหกรณ์

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

กลยุทธ/์แผนงาน/โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์) 
 

 

  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 หลัก สนับสนุน
ประสิทธผิลตามยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

สังคมให้ความสําคัญระบบ
สหกรณ์

จํานวนสหกรณ์ที่สมาชิกพึ่งตนเองได้ 
(เช่น ออมมากกว่ากู้) (ร้อยละ)

N/A N/A 70 75 80 85 90 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส  1. กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์ที่เอื้อต่อ
การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
 2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 (CSR)

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
ปลูกฝังอุดมการณ์

จํานวนสมาชิกที่ส่วนร่วมในการ
บริหารงานสหกรณ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ)

N/A N/A 10 10 10 10 10 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส  3. ส่งเสริมให้สมาชิกให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
 4. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/
เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)

สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
เพิ่มขึ้น

จํานวนสหกรณ์ที่สมาชิกได้รับโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมทุกช่องทาง (ร้อยละ)

N/A N/A 40 50 60 70 80 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส  5. เพิ่มช่องทางแก่สมาชิกให้มีส่วนร่วม
 6. ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์
สมาชิกให้ออมเงิน

การสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์
ที่ดี

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ)

80 82 83 85 90 95 100 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส  7. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์
ให้ได้มาตรฐานเป็นที่นิยม
 8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)

บุคลากรมีความสามารถใน
งานบริการ

ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ที่บุคลากรที่
ได้เกณฑ์สมรรถนะบริการสูง

N/A N/A 80 80 80 80 80 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส 9.. ส่งเสริมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
 (ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในองค์กร)

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า) 
 

 
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 หลัก สนับสนุน
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพิ่มขึ้น

จํานวนสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ
เชิงธุรกิจ (ร้อยละ)

N/A N/A 70 75 80 85 90 สหกรณ์ทุกแห่ง กรมตรวจฯ  1. การส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี
 2. ระบบสนับสนุนสหกรณ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและ
บริการสหกรณ์

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

สมาชิกได้รับประโยชน์สูง จํานวนสหกรณ์ที่ให้ผลประโยชน์ตอบ
สมาชิกสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ)

N/A N/A 10 10 10 10 10 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส 4. เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแก่สมาชิก

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 (ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในองค์กร)

กระบวนการบริการสะดวก 
รวดเร็ว

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่
ต่อเนื่อง (ร้อยละ)

N/A N/A 40 50 60 70 80 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส  5. แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการสหกรณ์
 6. เร่งรัดการปรับปรุงงาน

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)

เทคโนโลยีเหมาะสม จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมการปรับปรุง
เทคโนโลยีให้เหมาะอย่างต่อเนื่อง (ร้อย
ละ)

N/A N/A 80 80 80 80 80 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส  7. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง
 8. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่าน
แม่ข่าย

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผดิชอบ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
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5.5.6 ยุทธศาสตร์ (Strategy)  

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
1. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เร่งรัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ์ 
4. ผลักดันให้สหกรณ์ใช้มาตรฐานการบริหารในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณ์ 
5. ผลักดันให้สหกรณ์ใช้การบริหารความเส่ียงในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณ์ และส่งเสริมให้

สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนากลไกการประกันและลดความเส่ียงทางการเงิน 
7. พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดี 
8. แนวทางปฏิบัติ “สหกรณ์ใสสะอาด” และการจูงใจให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในตัวแบบ

สหกรณ์ 
10. จัดระบบและกลไกการพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
11. ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) 
2. ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการ

สหกรณ์ ฉบับที่ 3 
3. ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นองค์การนําการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้นําและบุคลากรเครือข่ายงานการสหกรณ์ 
4. พัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
5. เร่งรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเป็นมืออาชีพมาใช้  
6. สร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่บุคลากร 
7. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างผู้นําสหกรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ 

1. กําหนดมาตรการการจัดต้ังสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง 
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ และการสมาชิกสัมพันธ์ 
3. ส่งเสริมให้สมาชิกให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
4. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/เก้ือหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
5. รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มข้ึน 
6. เพิ่มช่องทางแก่สมาชิกให้มีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์สมาชิกให้ออมเงิน 
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเป็นท่ีนิยม 
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
10. ส่งเสริมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ์ 

1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี 
2. ระบบสนับสนุนสหกรณ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์ 
4. เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแก่สมาชิก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ์ 
5. แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
6. เร่งรัดการปรับปรุงงาน 
7. พัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเน่ือง 
8. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย 

5.6 การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

  การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และประมาณ
การงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ จะได้นําเสนอในส่วนแผนปฏิบัติการ 

5.6.1 การติดตามและการประเมินผล และการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 

  การติดตามและการประเมินผล และการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
กระบวนการสําคัญที่จะนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผน 
กระบวนการดังกล่าวได้มีการพัฒนาและนําไปใช้ให้ผลต่อการบริหารการพัฒนาการสหกรณ์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ในระยะแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 มีการเปล่ียนแปลงหลายด้าน ท้ังที่จะเป็นโอกาสและ
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ข้อจํากัดของการบริหารจัดการการพัฒนาการสหกรณ์ ดังน้ันการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 จึงจําเป็นต้องทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ทั้งสองฉบับที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ
ในมิติต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการแผนฯ นํามาสรุปบทเรียนของการขับเคล่ือน
แผนฯ เพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใต้
เง่ือนไขที่ซับซ้อนมากข้ึนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่หลากหลาย  

5.6.2 การทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัติ 

  ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 มุ่งเน้นไปท่ีการ
พัฒนาสหกรณ์ในฐานะการเป็นองค์การช่วยเหลือตนเองท่ียึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ (Co–operative Values) และการ
เช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การและความเป็นธรรมาภิบาล เพื่อสนองตอบต่อสมาชิก ชุมชน 
สังคม และประเทศ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาคนท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ (2) การพัฒนา
คุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร) (3) การพัฒนาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์และเครือข่าย (4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
สหกรณ์ (5) การพัฒนาระบบสนับสนุน (ด้านวิชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ และการตรวจสอบ) และ (6) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ท้ังส้ิน 29 กล
ยุทธ์ แนวทางการดําเนินการภายใต้กรอบกลยุทธ์ท้ังส้ิน 171 แนวทาง และได้กําหนดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะ
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ดําเนินการผลักดันการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะต้องดําเนินการใน 3 เรื่อง ดังน้ี 

1. การช้ีแจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจในยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ในการพัฒนาการสหกรณ์ และการนําไปกําหนดเป็นกรอบแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ 

2. การรณรงค์ให้ปรับปรุงกลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณ์ ให้มีการทํางาน
ร่วมกันในเชิงบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

3. การจัดทําตัวช้ีวัด และการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ และ
แผนงาน/โครงการ ตามท่ีได้กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไว้ 

  ผลการประเมินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์โดยใช้แบบประเมินภายใต้ความร่วมมือของคณะทํางานร่วมการจัดทํา
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ซ่ึงเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรกลางสหกรณ์ในระดับชาติ ประกอบ
กับข้อมูลที่ได้จากเวทีระดมความคิดภายใต้กระบวนการดําเนินการของคณะท่ีปรึกษาทําให้เห็นว่าในช่วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549 ได้มีการดําเนินการแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนฯ โดยสรุปดังน้ี 

1. ในเรื่องการช้ีแจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ ได้มีการจัดทําวิดีทัศน์เผยแพร่
เรื่องแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 การจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 1 
แก่สหกรณ์ข้ันปฐมทั่วประเทศ และแจกจ่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เร่ืองแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 แก่สหกรณ์ข้ันปฐม โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด 

2. ในเรื่องการรณรงค์ให้ปรับปรุงกลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ให้มีการทํางาน
ร่วมกันในเชิงบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่
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การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานและมีผู้แทนจาก
ขบวนการสหกรณ์ เป็นคณะทํางาน และมีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดันการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน รวม 3 ครั้ง  

3. ในเรื่องการจัดทําตัวช้ีวัดและการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ 
และแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไว้ มิได้
จัดทําตัวช้ีวัด และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่กําหนดไว้ในแผนฯ 

 ในส่วนการนํากลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ไปดําเนินการในรูปแผนงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ผลการประเมินที่ได้จากแบบประเมินภายใต้ความร่วมมือของคณะทํางานร่วมฯ ช้ีให้เห็นว่า 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด รวมทั้ง สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.
สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซ่ึงจัดต้ังและดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 1) 
ได้มีการนํากรอบกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ประการไปดําเนินการ พบว่าเป้าหมาย
แห่งความสําเร็จส่วนใหญ่ของแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการ จะถูกกําหนดไว้ในรูปของจํานวนคนที่เข้าร่วมในโครงการ
จึงไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนฯ สําหรับกลยุทธ์และแนวทางการ
ดําเนินการในแต่ละกลยุทธ์ซ่ึงมีทั้งส้ิน 99 แนวทาง ภายใต้ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ที่ได้
ดําเนินการมีท้ังส้ิน 74 แนวทาง ท่ียังมิได้ดําเนินการ มีท้ังส้ิน 25 แนวทาง  
 ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เริ่มต้นจากการ
บริหารการเปล่ียนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อนําไปสู่การตอบสนองสมาชิกและ
ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสร้างระบบ
สหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้คนใน
ชาติศรัทธาและเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
สหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็น
องค์การพึ่งพาตนเอง (3) พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม 
และ (5) พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ประกอบด้วย
แผนงาน 26 แผนงาน และโครงการ 80 โครงการ 
  แนวทางท่ีสําคัญเพื่อให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ประกอบด้วย (1) การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 โดยมีกรอบ
ภารกิจในการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้เกิดการบูรณาการในการบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ท้ังในภาครัฐ องค์กรกลาง สหกรณ์ และองค์กรพันธมิตรที่เก่ียวข้อง
ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (2) การกําหนดแนวทางดําเนินการที่สําคัญตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (3) การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และสร้างตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการในระดับภาพรวมระดับยุทธศาสตร์ (4) การทบทวนแผนฯ เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ควรมีการกําหนดแผนงานและ
ปฏิทินการทํางานในการทบทวนแผนฯ เพื่อนําข้อมูลย้อนกลับนําไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องเหมาะสม และ (5) การจัดเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนแผนงานส่งเสริมการพัฒนาการสหกรณ์ให้
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เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุก
ส่วนฝ่ายที่เก่ียวข้องภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2551 – 2552) โดยประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ปีละ 600 ล้านบาท รวม
ทั้งส้ิน 1,200 ล้านบาท 
 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ ช้ีให้เห็นว่า ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ี 1 (จํานวน
สมาชิกสหกรณ์ที่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี) มีความสําเร็จในระดับสูง (มีค่ามากกว่า ร้อยละ 80) เป้าหมายท่ี 2 (จํานวนผู้นําและ
ผู้มีส่วนที่เก่ียวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง”) มีความสําเร็จในระดับสูงมาก (มีค่ามากกว่า ร้อย
ละ 100) ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่มีระดับความสําเร็จตํ่ากว่าร้อยละ 50 ส่วนผลการดําเนินงานตามเป้าหมายท่ี 3–5 มี
ความสําเร็จในระดับตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (มีค่าติดลบ)  
  ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย จากการ
สํารวจด้วยแบบสอบถามพบว่าในส่วนของการส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของแผน
อยู่ในระดับปานกลาง ช้ีให้เห็นถึง เอกสารแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มีการกระจายและ
มีผู้ทําความเข้าใจในเน้ือหาสาระอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินการนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ได้รับการประเมินอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ มีการนํา
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีระดับความสําเร็จอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
  อย่างไรก็ดี การประเมินตามตัวแบบ CIPP พบว่า มีประเด็นปัญหาที่สําคัญจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสาระ 
(Context) เช่น ปัญหาที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) เช่น ปัญหาด้านงบประมาณ 
ด้านกระบวนการ (Process) เช่น ปัญหาการบริหารโครงการ และด้านผลผลิต (Product) เช่น ผลงานของแผนหลาย
ประการตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
  ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาการสหกรณ์ เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการสหกรณ์ ตระหนักเห็นความสําคัญ ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์อย่างแท้จริงว่าสหกรณ์
สามารถเป็นท่ีพึ่งพิงของสมาชิกต้ังแต่เกิดจนตาย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน คนที่มีความรู้ความสามารถควรเข้า
มาเป็นผู้นําสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และต้องการให้มีการนําแผนสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริง
และเป็นรูปธรรม ความต้องการและความคาดหวังท่ีได้จากการสํารวจจากสหกรณ์ทั่วประเทศ พบว่า ประเด็นความ
ต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉล่ียสูงในลําดับสูง ได้แก่ “สหกรณ์เป็นท่ีพึ่งของสมาชิกได้อย่างย่ังยืน” “การให้คนไทย
มีความเช่ือมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การให้คนไทยมีความเช่ือมั่นในคุณค่าสหกรณ์ 
  ผลการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในอดีตยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าท่ีควร สมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ยังขาดการให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง ขาด
การสร้างเครือข่าย การมีเครือข่ายร่วมกัน จะช่วยทําให้การบริหาร การจัดการหรือช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกัน 
ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงคุณภาพ ขาดคนท่ีมีจริยธรรม คุณธรรมและมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสหกรณ์อย่าง
แท้จริงเข้ามาบริหารจัดการ ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ยังล้มลุกคลุกคลาน มีปัญหาการกล่าวหาเรื่องการทุจริตอยู่
ค่อนข้างมาก สหกรณ์ยังไม่ได้นําวิธีการของสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือชัดเจนเท่าที่ควร สมาชิก
สหกรณ์มักให้ความสําคัญเรื่องการกู้เงินมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ 
 ปัญหาอุปสรรคของการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ พบว่า มีประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
ค่อนข้างกว้างและมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายหน่วย แต่ละหน่วยงานให้ความสําคัญเฉพาะประเด็นที่เช่ือมโยงกับ
ภารกิจของหน่วยงานเท่าน้ัน ทําให้การถ่ายทอดแผนฯ สู่การปฏิบัติขาดการบูรณาการ ขณะเดียวกันระบบการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่เอ้ือต่อการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน 
ประกอบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2552 และวิกฤต
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ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ได้มีส่วนทําให้การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ไม่ประสบผล เน่ืองจาก
รัฐบาลและภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงเร่งสร้างความปรองดองในสังคมไทย 
ขณะท่ีการเปล่ียนรัฐบาลหลายชุดตลอดช่วงเวลาของแผนฯ ทําให้การขับเคล่ือนแผนพัฒนาสหกรณ์ขาดความต่อเน่ือง 

5.6.3 การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ 

 การบริหารการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผ่านมามีความผันผวนทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ และความขัดแย้ง
ในสังคมไทย สะท้อนว่าการขับเคล่ือนการพัฒนาในระยะต่อไป ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีต่างๆ ในลักษณะ 
“หุ้นส่วนการพัฒนา” ภายใต้การทํางานอย่างมีบูรณาการ เม่ือพิจารณาบทบาทภาคีการพัฒนา พบว่าสหกรณ์จํานวน
มากยังต้องการให้ภาคราชการมีบทบาทช้ีนําอยู่ ปัญหาการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชน การ
บริหารงานแบบราชการเป็นอุปสรรคสําคัญทําให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมน้อยในการเป็นเจ้าของในกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีดําเนินงานในพื้นที่ ประชาชนเข้าไม่ถึงอํานาจการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของส่วนรวม รวมท้ังการ
จัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับแผนงานโครงการในแผน 
 การนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในทางปฏิบัติมีน้อย เพราะภาคการเมืองยึดนโยบาย
ของพรรคเป็นหลัก ขณะที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลท่ีบรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยการจัดทําคําของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลัก ทําให้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ไม่ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มท่ี การจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ีมีหลาย
ช่องทาง ได้แก่ งบประมาณกระทรวงต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจหลัก จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรร
เพื่อการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ท้องถ่ินได้รับงบประมาณตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ชุมชนได้รับ
งบประมาณภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการอ่ืนๆ นอกจากน้ี มีงบประมาณท่ีจัดสรรภายใต้โครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีหลายโครงการซํ้าซ้อนกับงานท่ีสหกรณ์ดําเนินการอยู่ จึงมีลักษณะแข่งขันและแย่ง
กลุ่มเป้าหมายของสหกรณ์ อีกท้ังกลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 อาจไม่ได้มีการดําเนินการอย่าง
จริงจังทําให้การกํากับดูแลในภาพรวมอาจไม่มีประสิทธิภาพ  

5.6.4 ปัจจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การ
ปฏิบัติ 

 เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ทางการบริหารมีความก้าวหน้ามากข้ึน สามารถสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 มีการแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ์ ไปสู่
แผนปฏิบัติการ และมีกลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ในขณะท่ีภาคสหกรณ์และภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็งและมีโอกาสเพิ่มข้ึนในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสหกรณ์ได้นํา
หลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้เช่น ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การ
บริหารธุรกิจ เป็นต้น อีกท้ังสมาชิกสหกรณ์และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์มากข้ึน ท้ังในด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

5.6.5 หลักการและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

การบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ไปสู่การปฏิบัติเป็นเร่ืองท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงท่ี
สังคมไทยเกิดปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง จําเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมเปล่ียนแปลงและสร้างการสหกรณ์ตาม
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วิสัยทัศน์ของแผน ด้วยการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นระบบและเป็นข้ันเป็น
ตอนตามหลักของ P–D–C–A กล่าวคือ Plan ต้องจัดทําแนวทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
แนวทาง ต้องจัดทําระบบการบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการนําทางและกํากับการ
บริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ Do ทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบท่ีออกแบบไว้อย่าง
จริงจังและเต็มประสิทธิภาพ Check ดําเนินการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลท่ีสะท้อนผลกระทบ
และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน และ Act การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการ
ดําเนินงานให้การขับเคล่ือนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  
  ดังน้ัน ความสําเร็จของการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 สู่การปฏิบัติจึงข้ึนอยู่กับความชัดเจน
ของแผนและระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดข้ึน โดยมีหลักการและ
วัตถุประสงค์ ดังน้ี  

(1) หลักการ 

แนวทางในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 อาศัยแนวพระราชดํารัส “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” เพื่อสร้างการยอมรับ และมีส่วนร่วมพัฒนาการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง มุ่งให้เกิดการบูรณาการเช่ือมโยง
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และท้องถ่ิน พร้อมท้ังผลักดันให้สหกรณ์ดําเนินการ
ภายใต้วิถีพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และเกิดภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน การบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 จะต้อง
ดําเนินการบนหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังน้ี 

1. ให้ภาคีการพัฒนาสหกรณ์เข้าใจ ยอมรับและใช้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 เป็นกรอบทิศทางหลักใน
การพัฒนาการสหกรณ์ ในขณะที่ภาคีการพัฒนาเข้าใจบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน 

2. กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ีตามแนวทาง “ภูมิสังคม” โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วน
ร่วม (Area Function Participation : A–F–P ) ให้จังหวัดเป็นพื้นท่ีดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และ
เป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และระดับประเทศสู่ชุมชน 

3. ใช้ปัจจัยด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์ในทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพื้นที่ ท้องถ่ิน และชุมชน 

4. ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชนอย่างบูรณา
การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
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(2) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 สู่การปฏิบัติสามารถสนองความ
ต้องการของคนไทยท้ังประเทศ  

2. เพื่อเสริมสร้างบทบาททุกภาคีให้มีส่วนร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 สู่การ
ปฏิบัติ เกิดความร่วมมือ และดําเนินการแบบบูรณาการ 

3. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติในทุก
ระดับอย่างมีสัมฤทธิผล 

4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบต้ังแต่ภาพรวมของประเทศลงสู่ระดับภูมิภาค 
พื้นที่ และชุมชน 

5.7 แนวทางการขับเคล่ือนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

5.7.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้หลักเข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยหลักในการขับเคล่ือนแผนฯ จะต้องสร้างความเข้าใจกับทุกภาคีถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 บทบาทของแต่ละภาคีท่ีมีส่วนร่วมนําแผนไปปฏิบัติ ซ่ึง
ต้องเข้าใจสถานการณ์และการเปล่ียนแปลง เข้าใจประชาชนแต่ละพื้นที่ และเข้าถึงความต้องการของประชาชน นําไปสู่
การส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะภาคีในระดับพื้นท่ี ผ่าน
กระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังน้ี 

1. จัดทํากรอบแนวทางการผลักดันการแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้ 
เกิดความร่วมมือในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ในรูปแบบท่ี
เข้าใจง่าย และคู่มือการประสานแผนแต่ละระดับท่ีทุกภาคส่วนสามารถนําไปปรับใช้ ให้เกิดบูรณาการการ
ทํางานร่วมกัน รวมทั้งจัดทําเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคล่ือนแผนและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 
หรือกรณีตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จโดยการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนานําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการเผยแพร่และส่ือสารการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณา
การ โดยใช้หลักการตลาดในการสร้างความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 เป็น
เครื่องมือหลักของการพัฒนาในทุกระดับ นําไปปรับใช้ให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง โดยส่ือสารประชาสัมพันธ์
อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล ส่ือมวลชนทั้งระดับชาติและ
ท้องถ่ิน กิจกรรม และส่ือสมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพื้นท่ีต่างๆ 
อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถทําหน้าที่ส่ือสารและ
ถ่ายทอดสาระหลักของแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลักดันให้ภาคการเมืองยอมรับและมีนโยบายให้นําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ โดยนํามาประกอบการจัดทํานโยบายทางการของพรรคการเมือง และในการจัดทํานโยบายของ
รัฐบาล 

4. จัดเวทีและกระบวนการท่ีเน้นการปฏิบัติการร่วมกันโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจท้ังด้านสาระการพัฒนา 
ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ความเข้าใจซ่ึงกันและกันในกลุ่มผู้เก่ียวข้อง และการ
ทํางานแบบเครือข่าย เป็นวิธีการผลักดันการพัฒนาในแต่ละระดับและพื้นท่ี เปิดโอกาสให้ประชาชน
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แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ นําเสนอข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ข้อจํากัด ศักยภาพของพื้นท่ีและผู้เก่ียวข้อง เกิดการประสานประโยชน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับท่ี 3 นํามาซึ่งความต่อเน่ืองของการพัฒนาและก่อให้เกิดความสําเร็จสูงสุด 

5.7.2 การจัดทําแผนระดับปฏิบัติการ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําแผนปฏิบัติราชการและจัดทํางบประมาณท่ีสามารถรองรับยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 น้ี โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง จัดทําแผนระดับรอง
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ได้แก่ แผนงานและโครงการต่างๆ และงบประมาณ เป็นรายปี 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 (รวม 5 ปี) ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง และมีแผนปฏิบัติการท่ี
มีความชัดเจนท้ังแผนงาน โครงการ งบประมาณดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการทํางาน และ
ระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และต้องคัดเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมา
บริหารโครงการเพื่อให้สามารถทํางานได้ต่อเน่ืองและราบรื่น รวมท้ังนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
แผนงานและโครงการเหล่าน้ี เพื่อความม่ันคงและย่ังยืนของการพัฒนาประเทศ 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และองค์การต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนขององค์การโดยนําเน้ือหาสาระใน
แผนน้ีไปใช้อย่างจริงจัง และให้มีระบบจูงใจสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

5.7.3 สร้างความเช่ือมโยง 

สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
และแผนระดับอ่ืนๆ โดยมีคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกฝ่ายใน
การเช่ือมโยงเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ไปสู่เป้าหมายและวิธีปฏิบัติของแผนแต่ละระดับ 
รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละภาคี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานในการมีส่วน
ร่วมในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่ออาศัยเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 
ลงสู่พื้นที่ โดยคํานึงถึงศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของประชาชน 

5.7.4 กลไกการขับเคล่ือนแผนฯ 

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนแผนฯ ทั้งกลไกระดับชาติ และกลไกอ่ืนๆ ให้ร่วมผลักดันแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ เกิดความต่อเน่ืองและประสานการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 มาก
ข้ึน  

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทําหน้าท่ีสร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และ
คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนฯ ระดับต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและพื้นที่ ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  

2. เช่ือมโยงคณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยู่ให้นํายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 มาเป็น
กรอบการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเช่ือมโยงท้ังสาระ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และให้คณะกรรมการ
ระดับชาติรับผิดชอบเป้าหมายและตัวช้ีวัดร่วมกัน อาทิ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ คณะกรรมการโลจิสติกส์ 
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ฯลฯ  
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3. ปรับปรุงกลไกท่ีมีอยู่ในภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งและมีพลัง ในการผลักดันแนวทางการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับ โดยนําหลักการ
ตลาดและเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือน 

4. กําหนดให้กลไกระดับจังหวัดเป็นจุดเช่ือมโยงการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์ระดับประเทศและพื้นท่ี 
จากการที่จังหวัดมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงต้องเช่ือมโยง
กระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงล่าง ได้แก่ แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจากล่างข้ึนบน ได้แก่ แผนท้องถ่ิน 
แผนชุมชน แผนภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดตลอดจนประเด็นการพัฒนาสําคัญสู่
การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีกระบวนการทํางานร่วมกันกับ
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

5. ประสานและผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 มากข้ึน 
โดยสร้างความร่วมมือจากภาคีพัฒนาต่างๆ ให้แปลงแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติภายใต้
กลไกท่ีมีอยู่ อาทิ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ  

6. ใช้ระบบงานวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาสหกรณ์ในระดับท้องถ่ินชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นแกนหลักในการเ ช่ือมโยงเครือข่ายการวิ จัย ท่ีจะนํา
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ เกิดเป็นความรู้ที่นํามา
ต่อยอดหรือผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่นํามาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นกลไกหลักในการพัฒนาพื้นท่ี
ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 

5.7.5 บทบาทของภาคส่วน 

  เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ สามารถผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 ได้อย่างเหมาะสม โดย  

1. พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาสหกรณ์ สามารถรักษาและใช้สิทธิ
หน้าที่ความเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติด้วย
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาทของตน ให้สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ มีจิตสาธารณะและความ
กระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสหกรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างประชาชนไทยให้
มีความรู้ความเข้าใจการสหกรณ์ เป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในชุมชนให้พร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลง มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
กับภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย  
(1) พัฒนาความรู้และการจัดการความเส่ียงให้สหกรณ์ในชุมชน ผ่านผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน เสริมด้วยความรู้

จากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นท่ีนําความรู้และกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักเหตุ
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และผลมาพัฒนาสหกรณ์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์ให้กว้างขวางในทุก
ระดับจากชุมชน ตําบล สู่อําเภอและจังหวัด เกิดความรู้ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาและบริหาร
จัดการความเส่ียงต่างๆ เช่น การจัดทําแผนและขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์ของชุมชน การมีส่วนร่วม
ในการบริหารสหกรณ์ การแก้ปัญหา และป้องกันความเส่ียงด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
เป็นต้น 

(2) ส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมทําของสมาชิกสหกรณ์ชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถทําแผนการพัฒนา
สหกรณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนท้องถ่ิน และขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยตนเอง 

(3) ส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน โดยเสริมสร้างบทบาทภาคประชาชนในการสะท้อนความต้องการของ
ชุมชน สร้างความพร้อมในการร่วมคิด ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามความก้าวหน้าและ
ตรวจสอบการพัฒนาสหกรณ์ รวมท้ังนําส่ิงท่ีชุมชนริเร่ิมสร้างสรรค์เข้าสู่ระบบการพัฒนาสหกรณ์ของ
ท้องถ่ิน 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ทุกรูปแบบ สามารถดําเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดข้ันตอน และกําหนด
กฎระเบียบท่ีเอ้ือให้การดําเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและราบรื่น สามารถพึ่งตนเองได้เต็มท่ี ขณะเดียวกัน
ภาคราชการส่วนกลางทําหน้าที่กํากับดูแลให้ท้องถ่ินบริหารจัดการตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถคิดและ
ตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. เพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ได้แก่ 
(1) ด้านการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด 

และผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางตรงในการบริหารงานสหกรณ์มากข้ึน โดยเฉพาะการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน การออกมาตรการกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในด้านต่างๆ และรับรองสิทธิของประชาชนในการบริหารงานสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์เพื่อให้มีขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งให้
ท้องถ่ินที่มีศักยภาพ ความพร้อมและความต้องการได้มีโอกาสพัฒนาเป็นต้นแบบ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาสหกรณ์ตอบสนองความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

(2) ด้านการเงินของสหกรณ์ โดยเร่งผลักดันให้มีการพัฒนาผู้นําสหกรณ์ให้มีสมรรถนะในเชิงประกอบการ 
(3) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันและการสร้างธรรมาภิบาล โดยเร่งพัฒนาระบบและกลไกการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลสหกรณ์ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อย่างจริงจัง พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบท่ี
ชัดเจนทั้งในด้านเทคนิคปฏิบัติการ การเงินการบัญชี และมาตรฐานด้านการให้บริการสาธารณะ  

5. ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากข้ึน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัด 
เน้นบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน โดยนําองค์ความรู้จากการวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 
และเป็นแกนประสานภาคส่วนอ่ืนๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร 

6. ส่งเสริมให้ส่ือพัฒนาบทบาทการเป็นส่ือกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นส่ือสาธารณะที่มุ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความเป็นกลาง นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนความ
ต้องการของประชาชน 
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7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนในการทํางานร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ท้องถ่ิน และภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง เป็นพลังร่วมท่ีมีความยืดหยุ่นและดําเนินงานได้รวดเร็ว 

5.7.6 สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนแผน 

 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ ท้ังการปรับกฎหมาย กฎระเบียบใน
ทุกระดับ กลไกการประสานระดับพื้นที่ การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และการพัฒนาฐานข้อมูลต้ังแต่ระดับพื้นที่ถึง
ระดับประเทศ โดย 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญในงานด้านการสหกรณ์ทัดเทียมกับงานด้านการเกษตร ใน
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและกระบวนการจัดทํางบประมาณของกระทรวงฯ รวมท้ังให้สํานัก
งบประมาณกํากับงบประมาณของกระทรวงฯ ให้มีสัดส่วนงบประมาณด้านการสหกรณ์ท่ีสมดุลกับงานด้าน
การเกษตรด้วย 

2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้ทันสมัย ลดความซ้ําซ้อน ความไม่เป็นธรรม และข้อจํากัดท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยใช้กลไกและเครื่องมือท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. เปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ทุกภาคี ใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีสานเสวนา ระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย นําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สหกรณ์แต่ละพื้นที่หรือจังหวัดท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์ ทําให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เล่ือนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันได้อย่างถูกต้อง  

6. จัดต้ังคณะขับเคล่ือนแผนน้ี โดยกําหนดให้มีองค์ประกอบขององค์คณะขับเคล่ือนท่ีมาจากภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องทําหน้าที่ในการอํานวยการ และให้มีหน่วยงานทําหน้าท่ีประสานการดําเนินงานตามนโยบายของ
คณะขับเคล่ือน หรือให้มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 

1. ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ และผลการพัฒนาในภาพรวม ในปีแรกของแผนจะติดตาม
ความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับท่ี 2 พร้อมทั้งพัฒนาตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลการพัฒนาอย่างชัดเจน ปีท่ี 2 ติดตามความก้าวหน้า
การดําเนินงานตามประเด็นการพ ัฒนา ที ่ม ีลําด ับความ สําค ัญสูง  ปีที่  3 และปี ท่ี 4 จะติดตาม
ความก้าวหน้าพร้อมท้ังประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามประเด็น
การพัฒนาและในภาพรวมของแผน และจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี เพื ่อมีมติให้
หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการต่อไป ท้ังน้ี ควรจัดให้มีการประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 
ให้เสร็จส้ินล่วงหน้า โดยมีผลการประเมินพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเร่ิมทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับที่ 4  

2. กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3  
(1) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติในภาพรวม 

โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ ประสานการติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการ
ระดับชาติชุดต่างๆ ดําเนินการการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาในภาพรวม และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีทุกส้ินปี  

(2) การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นท่ี ดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ประสานกับคณะกรรมการนโยบายบริหาร งานจังห วัดและก ลุ่ม จังห วัดแบบบู รณาการ  
(ก.น.จ.) คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) และปรับระบบการตรวจราชการ 
ให้เป็นเครื่องมือในการกํากับและติดตามประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีคณะกรรมการกํากับและติดตามประเมินผลสหกรณ์ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการสหกรณ์ และมีสหกรณ์จังหวัดเป็น
เลขานุการ เป็นกลไกระดับจังหวัด มีอํานาจในการตรวจสอบ ต้ังแต่ความถูกต้องของแผน การมีส่วน
ร่วมของภาคี การใช้งบประมาณ และอาจมีอํานาจในการนํางบประมาณคืนหากทํางานไม่ได้ตาม
เป้าหมาย  

(3) เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดทําข้อมูลท่ีนํามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

(4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ทําหน้าท่ีประสานกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการปรับบทบาท
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับท่ี 3 โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อจํากัดของข้อกฎหมายท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และหาช่องทางที่จะทําให้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีการดําเนินงานในฐานะที่เป็นองค์การสูงสุดของสหกรณ์ได้โดยใช้
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ท้ังที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่อยู่นอก
ขบวนการสหกรณ์ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในการช่วยให้เกิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้
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เข้มแข็ง เพื่อเป็นการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 3 ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยโดยรวม โดยให้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามแนวทาง (ดวงพร หัชชะ
วณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, 2554) โดยการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 8 ชุด ดังน้ี 
• คณะอนุกรรมการจัดทําระบบคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพของชุมนุมสหกรณ์  
• คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์  
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมธุรกิจการค้า  
• คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์  
• คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสหกรณ์  
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมการสอบบัญชี  
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา 

ในด้านการปรับโครงสร้างสํานักงานของผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้
สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการ 8 ชุด เสนอให้แบ่งเป็น 9 ฝ่าย โดยฝ่าย 8 ฝ่ายแรกจะมีภาระหน้าท่ี
สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ฝ่ายจัดทําระบบคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพของชุมนุม
สหกรณ์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการค้า ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาสหกรณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมการสอบบัญชี ฝ่ายพัฒนาสถาบัน
การเงินของสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทําหน้าท่ีดูแล และงานด้านบริหารของสํานักผู้อํานวยการ ได้แก่ การเงิน 
พัสดุ บัญชี การทําธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญา และประชาสัมพันธ์ แต่งต้ังหัวหน้าฝ่ายของสํานักงานของ
ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่มีภาระหน้าท่ีสอดคล้องกันทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ คณะอนุกรรมการทุกชุดข้างต้น มีคณะทํางาน (Task Force) ซึ่งบุคลากรในฝ่ายของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยท่ีมีภาระหน้าที่สอดคล้องกันเป็นทีมงานท่ีเข้มแข็งสามารถส่งเสริมให้ภารกิจของ
คณะอนุกรรมการทุกชุดบรรลุผลสําเร็จ 

ข้อเสนอในการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในระดับสาขาภาค ประกอบด้วย สาขาภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จํานวน 4 สาขาภาค ทําหน้าที่เช่ือมโยงธุรกิจ 
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่อยู่ในภูมิภาคประสานงานและให้ความ
ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาคให้มีการทําธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะทํา
ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสามารถให้ความสนับสนุนสหกรณ์สมาชิกท่ีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้
อย่างท่ัวถึง 

นอกจากน้ี เสนอให้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของคณะอนุกรรมการเพื่อการส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์
สมาชิกให้มีความเจริญก้าวหน้าและจัดโครงสร้างของสํานักงานของผู้อํานวยการให้เก้ือหนุนต่อการส่งเสริม
ธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนการกํากับดูแลให้คณะอนุกรรมการทุกชุดและบุคลากรทุกฝ่ายในสํานักงาน
ของผู้อํานวยการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้มีการปฏิบัติตามภารกิจท่ีกําหนด จะทําให้เกิด
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เครือข่ายความร่วมมือท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างย่ังยืน และทําให้สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยเป็นผู้นําในขบวนการสหกรณ์ 

3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 5 แห่ง (ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย
นแห่งประเทศไทย จํากัด) ได้จัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย (ดังแสดงในรูปภาพท่ี 9) และกําลังสํารวจ
ความเห็นชอบจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 

 
รูปภาพท่ี 9 ร่างข้อเสนอโครงสร้างสหกรณ์ไทยของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายชุมนุม

สหกรณ์ 

การปรับโครงสร้างในส่วนของภาคสหกรณ์ ตามความเห็นของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย มี
รายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
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1. โครงสร้างสภาสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุป
โครงสร้างของสภาสหกรณ์แห่งชาติมีลักษณะ ดังน้ี 
1.1 ผู้แทนสหกรณ์ตามพื้นท่ี จังหวัดละ 2 คน (77 x 2 = 154 คน) 
1.2 ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (7 x 1 = 7 คน) 
1.3 ผู้แทนสหกรณ์ตามประเภทๆ ละ 3 คน (7 x 3 = 21 คน) 

หมายเหตุ :- ผู้แทนสหกรณ์ตามพื้นที่ ให้สหกรณ์ทั้งหมดในแต่ละจังหวัดเลือกผู้แทน จังหวัดละ 2 คน 
หมายเหตุ :- โดยมาจากสหกรณ์ต่างประเภทกัน 
หมายเหตุ :- ผู้แทนสหกรณ์ตามประเภทให้สหกรณ์ท้ังหมดในแต่ละประเภท เลือกผู้แทน 

2. ที่มาคณะกรรมการบริหารสภาสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้าง
สหกรณ์ไทย สรุปว่าคณะกรรมการบริหารสภาสหกรณ์แห่งชาติมีท่ีมาจาก 
2.1 กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย ประธานฯชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (7 x 1 = 7 คน) 
2.2 กรรมการท่ีมาจากการเลือกต้ังของสภาฯ ประเภทๆ ละ 1 คน (7 x 1 = 7 คน) 
2.3 ผู้แทนสหกรณ์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 6 สาขาๆ ละ 1 คน (6 x 1 = 6 คน) 

หมายเหตุ :- ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 6 สาขา ประกอบด้วย สาขาสหกรณ์ สาขากฎหมาย สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขา
การศึกษา และสาขาต่างประเทศ โดยท่ีมาของผู้แทนสหกรณ์ประเภท 
หมายเหตุ :- ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ แล้วให้กรรมการตามข้อ 2.1 
หมายเหตุ :- และข้อ 2.2 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือสาขาละ 3 คน จากน้ัน ท่ีประชุมใหญ่สภา 
หมายเหตุ :- สหกรณ์แห่งชาติเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาให้เหลือสาขาละ 1 คน 

3. รายได้ของสภาสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย 
สรุปว่ารายได้ของสภาสหกรณ์แห่งชาติ มีที่มาจาก 
3.1 จากเงินค่าบํารุง โดย กพส. เป็นผู้จัดเก็บ 
3.2 โอนเงินทุนกลางฯ ทั้งหมดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนของสภาสหกรณ์ 
แห่งชาติ 
3.3 ของบประมาณจาก กพส. โดยเสนอโครงการเป็นคราวๆ ไปในแต่ละปี 

4. ประเภทสหกรณ์ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุปว่าสภาสหกรณ์
แห่งชาติควรเป็นผู้เสนอกําหนดประเภทสหกรณ์ต่อ คพช. และ คพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ี
สภาสหกรณ์แห่งชาติเสนอ 

5. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุป
ได้ดังน้ี 
1) จํานวนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กําหนดให้มีไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 
3) ให้ยกเลิกข้อกําหนดท่ีให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยให้

แต่ละสหกรณ์ไปกําหนดเองในข้อบังคับของสหกรณ์ 
4) การเลือกประธานฯ สหกรณ์ ให้กําหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ ว่าจะเลือกจากที่ประชุมใหญ่หรือ

คณะกรรมการเลือกกันเอง 
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6. ชุมนุมสหกรณ์ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุปได้ดังน้ี 
1) รัฐกําหนดให้สหกรณ์รวมตัวกันจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ได้ 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1.1 ชุมนุมสหกรณ์ตามพื้นที่ โดยสหกรณ์ในพื้นที่เดียวกันรวมตัวกันจัดต้ังเป็นชุมนุมสหกรณ์ 
1.2 ชุมนุมสหกรณ์ตามประเภท โดยสหกรณ์ท่ีมีธุรกิจในประเภทเดียวกัน รวมตัวกันจัดต้ังเป็นชุมนุม
สหกรณ์ 

2) รัฐกําหนดการจัดระดับของชุมนุมสหกรณ์ได้ 4 ระดับ ดังน้ี 
2.1 ชุมนุมสหกรณ์ระดับพื้นท่ี 
2.2 ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด 
2.3 ชุมนุมสหกรณ์ระดับเขต 
2.4 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 

ทั้งน้ี ให้มีเง่ือนไขการจัดระดับชุมนุมโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ จํานวนสมาชิกสหกรณ์และ/หรือ
จํานวนสหกรณ์ เปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกสหกรณ์หรือจํานวนสหกรณ์ในระดับน้ันๆ 

นอกจากน้ี ยังมีข้อเสนอเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขององค์กรและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไปน้ี คือ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) นายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างสหกรณ์ไทยตามข้อเสนอข้างต้น มีหลักการสําคัญให้ความอิสระอย่างมากใน
ขบวนการสหกรณ์ ทั้งในการบริหารจัดการ บุคลากร และการงบประมาณ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาวะที่ระบบ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งเพียงพอ จากการศึกษาวิจัย และการประเมินผลตามแผนพัฒนาสหกรณ์ท่ีผ่านมาน้ัน พบว่า 
ระบบสหกรณ์ในภาพรวมยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ซึ่งสะท้อนถึงความไม่เข็มแข็งของระบบสหกรณ์ การปรับโครงสร้าง
สหกรณ์ไทยตามข้อเสนอของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทยจึงยังไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของ
ระบบสหกรณ์ไทย สาเหตุสําคัญประการหน่ึงก็คือ ยังมีสหกรณ์และผู้ท่ีเก่ียวข้องอยู่จํานวนมากยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในหลักการพื้นฐานการสหกรณ์ และยังมีความจําเป็นและมีการเรียกร้องให้ภาครัฐให้การส่งเสริมและกํากับ
ดูแลอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งมีเสียงสะท้อนการช่วยเหลือด้านเงินทุน แหล่งเงิน การ
ตรวจสอบทางการเงิน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสหกรณ์ ปัจจัยสําคัญต่อการปรับโครงสร้างสหกรณ์ไทยท่ี
เป็นปัจจัยความสําเร็จ/ล้มเหลวท่ีสําคัญย่ิงยวดประการหน่ึง ก็คือ ระบบการงบประมาณภาครัฐของไทยไม่เปิด
โอกาสให้หน่วยงานตามโครงสร้างที่เสนอจัดทําคําของบประมาณตามกฎหมายการงบประมาณของไทย ในห้วง
เวลาของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) น้ี ควรพิจารณาโครงสร้าง
สหกรณ์ไทยในลักษณะ “คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ” (คสช.) หรือ National Cooperative Committion 
(NCoCo) ไทย (ดังแสดงในรูปภาพที่ 10) โดยปรับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น “สํานักงาน
คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ” (สคสช.) หรือ Office of National Cooperative Committion (ONCoCo) ซ่ึง
มีลักษณะคล้ายกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่ง คสช. 
และ สคสช. ทําหน้าท่ีในการวางนโยบาย ส่งเสริมและกํากับดูแลระบบสหกรณ์ สคสช. มีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
และกํากับระบบสหกรณ์ และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในเชิงกํากับการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
(Regulative Role) และให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ดําเนินการในภาคการ
นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในเชิงปฏิบัติการ และดําเนินการ (Operation and Action) ในระบบสหกรณ์ 
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รูปภาพท่ี 10 ร่างโครงสร้างคณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ 
 

การปรับโครงสร้างในส่วนของโครงสร้างของหน่วยงานท่ีกํากับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์ ตามข้อเสนอของ
มหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553) เสนอแนะรูปแบบทางเลือกให้มีหน่วยงานราชการในระดับทบวงหรือ
รูปแบบทบวงสหกรณ์ ในการกํากับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์ โดยมีการกําหนดโครงสร้างองค์กรของทบวงการสหกรณ์ไว้
ดังแสดงในรูปภาพที่ 11 โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า “รูปแบบทางเลือกในการกํากับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์โดย
หน่วยงานราชการในระดับทบวงหรือรูปแบบทบวงสหกรณ์ เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ยังเป็นทางเลือกที่กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากให้ความเห็นพ้อง” 

อย่างไรก็ดี กระบวนการจัดต้ังหน่วยงานระดับกระทรวงหรือทบวงในภาวะปัจจุบันมีข้อจํากัด ปัญหาและ
อุปสรรคใหญ่ๆ หลายประการ ได้แก่ ปัจจัยการตรากฎหมายจัดต้ังกระทรวงหรือทบวง ข้อจํากัดด้านมาตรการเก่ียวกับ
การจํากัดกําลังคนภาครัฐ ข้อจํากัดด้านงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งเป็นความเส่ียงของข้อเสนอดังกล่าว ข้อสรุปของการวิจัย
น้ี มีผลการได้รับการเห็นพ้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้หน่วยงานราชการ ก็น่านํามาใช้ โดยการพิจารณาเป็นราชการ
ในรูปของคณะกรรมการเฉพาะท่ีเรียกว่า Commission ซึ่งไม่ใช่ลักษณะคณะกรรมการท่ัวไปท่ีเรียกว่า Committee 
กล่าวคือ คณะกรรมการเฉพาะจะมีการปฏิบัติงานท่ีเต็มเวลาหรือเกือบเต็มเวลา และมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. หรือ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นต้น โดยอาจใช้ช่ือว่า “คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์” และมีโครงสร้าง ดังแสดงในรูปภาพท่ี 12 ซ่ึง
โครงสร้างองค์การเดียวกัน แต่มีลักษณะไม่ใช่กระทรวงหรือทบวง แต่เป็นคณะกรรมการเฉพาะ น่าจะมีความเป็นไปได้
มากกว่า และสอดคล้องผลการวิจัยที่ให้มีหน่วยงานตามโครงสร้างท่ีเป็นหน่วยราชการ จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการ
ขับเคล่ือนแผนน้ีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการพัฒนา
องค์การให้มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมสหกรณ์ 
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รูปภาพท่ี 11 โครงสร้างองค์กรของทบวงการสหกรณ์ตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยบูรพา 

รัฐมนตรีว่าการทบวง 

สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี 

ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ 

สํานักงาน 
ปลัดทบวง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สํานักงานพัฒนา
สหกรณ์ภูมิภาค 

ผู้อํานวยการ 

สํานักงานพัฒนา
สหกรณ์จังหวัด 

อธิบดี 
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รูปภาพที่ 12 โครงสร้างองค์การ

2ของคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ 

 

                                           
2
 ควรใช้คําว่า “โครงสร้างองค์การ” ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษท่ีว่า organization chart มากกว่า “โครงสร้างองค์กร” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมเพียงคณะ

บุคคล (สวนานนท์, 2541) 
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7. แผนปฏิบัติการ 
7.1 การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ ประมาณ
การงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ปรากฏตามตารางต่อไปน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 :การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

หมายเหตุ: ในโอกาสที่การสหกรณ์ของไทยครบรอบหน่ึงร้อยปีในปี พ.ศ. 2559 ให้อาศัยแผนงานท่ี 1.2 เตรียมงานล่วง
ในปี 2557 – 2558 และจัดงานครบรอบหน่ึงร้อยปีในปี พ.ศ. 2559 

  

2555 2556 2557 2558 2559

1 วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       4.00          -          4.00  -        4.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

2 ผสมผสานกิจการสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      38.00      41.00      46.00      50.00      55.00 กสส./สสท./ชุมนุม
สหกรณ์

1 เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์แก่สหกรณ์ภาคประชาชน      75.00      82.00      91.00    100.00    110.00 กสส./สสท./อ.ส.ม.ท

2 รายการสหกรณ์สู่ประชาชนผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์        4.00        5.00        5.00        5.00        6.00 สสท./ชุมุนมสหกรณ์/
กรมประชาสัมพันธ์/
อ.ส.ม.ท

1 ปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้กับสหกรณ์เดิม      23.00      25.00      28.00      30.00      33.00 กสส./สสท.

2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาหลักการและวีธีการสหกรณ์ให้กับ
สหกรณ์ต้ังใหม่

       4.00        5.00        5.00        5.00        6.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

3 วิจัยเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของอุดมการณ์แต่ละประเภท        3.50  -        4.00  -        4.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

4 พัฒนาจัดต้ังสถาบันนักบริหารสหกรณ์มืออาชีพ        5.00        5.00        5.00        5.00        5.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

1 ประกวดมาตรฐานการบริหารการสหกรณ์ดีเด่น        4.00        5.00        5.00        5.00        6.00 คพช./กสส./กตส.

2 พัฒนาการบริหารสหกรณ์ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

       8.00        9.00      10.00      10.00      11.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

แผนงานท่ี 1.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานท่ี 1.3 เร่งรัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงัอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

แผนงานท่ี 1.4 ผลักดันให้สหกรณ์ใช้มาตรฐานการบริหารในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณ์

ท่ี โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานท่ี 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ์ 

 

หมายเหตุ: ให้อาศัยแผนงานที่ 1.7 ศึกษาความเหมาะสมในการเพิ่มประเภทสหกรณ์อิสลาม  

2555 2556 2557 2558 2559

1 จัดการความรู้เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงในสหกรณ์

     23.00      25.00      28.00      30.00      33.00 กตส./กสส./ธ.ก.ส./
สหกรณ์/ขบวนการ

2 ส่งเสริมให้สหกรณ์มรีะบบควบคุมภายในการบริหารความ
เส่ียง

     15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 กตส./กสส./ธ.ก.ส./
สหกรณ์/ขบวนการ

1 กองทุนประกันเงินฝากในระดับ (National Pool)      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 คพช./สสท./ธ.ก.ส./
ชุมนุมสหกรณ์

2 พัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเงินสหกรณ์      23.00      25.00      28.00      30.00      33.00 กตส./สหกรณ์/       
ธ.ก.ส./
กระทรวงการคลัง

3 พัฒนากลไกท่ีปรึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 กตส./กสส./ธ.ก.ส./
กระทรวงการคลัง

1 พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ท่ีดีประเภทต่างๆ        4.00        4.00        5.00        5.00        5.00 กสส./สสท./ชุมนุม
สหกรณ์/
สถาบันการศึกษา

2 การปรับโครงสร้างการบริหารการสหกรณ์        4.00        4.00          -            -            -   กสส./สสท./ชุมนุม
สหกรณ์/
สถาบันการศึกษา

1 ประกวด “สหกรณ์ใสสะอาด” ดีเด่นประจําปี        2.00        3.00        3.00        3.00        3.00 คพช./กสส.

2 พัฒนานักบริหารสหกรณ์ใสสะอาดดีเด่น      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 คพช./สสท.

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพและ
วางกรอบการมธีรรมาภิบาล

     27.00      29.00      32.00      35.00      39.00 กสส./สสท.

2 ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์คุณภาพประจําปี (Co-op
Quality Award)

       2.00        2.00        2.00        2.00        3.00 คพช./กสส.

1 พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาผู้นําและผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกับ
การสหกรณ์

     23.00      25.00      28.00      30.00      33.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

2 เสริมสมรรถนะผู้นําและผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกับการสหกรณ์      38.00      41.00      46.00      50.00      55.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสหกรณ์ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี

     56.00      62.00      68.00      75.00      82.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

2 เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในสหกรณ์      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

รวม    433.50    466.00    518.00    550.00    616.00

แผนงานท่ี 1.9 สง่เสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คณุภาพ

แผนงานท่ี 1.10 จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนํ้าและผูม้ีสว่นเก่ียวข้อง

แผนงานท่ี 1.11 ใช้ระบบคณุธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานท่ี 1.5 ผลกัดนัให้สหกรณ์ใช้การบริหารความเสีย่ง

แผนงานท่ี 1.6 พัฒนากลไกการประกันและลดความเสีย่งทางการเงิน

แผนงานท่ี 1.7 พัฒนาตวัแบบสหกรณ์ท่ีด ีและการปรับโครงสร้างการบริหารการสหกรณ์

แผนงานท่ี 1.8 พัฒนาแนวทางปฏิบัต ิ“สหกรณ์ใสสะอาด” และจูงใจให้บุคลากรถือปฏิบัติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ 

 
 

2555 2556 2557 2558 2559

1 พัฒนาระบบเครือข่ายในการเช่ือมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value
 Chain)

     60.00      66.00      73.00      80.00      88.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)      38.00      41.00      46.00      50.00      55.00 กสส./สสท./ชุมุนม
สหกรณ์

1 สัมมนาระดับชาติการพัฒนาการสหกรณ์ในช่วงปี พ.ศ. 
2555 - 2559

       6.00        7.00        7.00        8.00        9.00 คพช./กสส.

2 ประเมินผลการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับท่ี 3

       3.00        3.00        4.00        4.00        4.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

1 พัฒนาระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์      56.00      62.00      68.00      75.00      82.00 กสส./สสท.

1 เช่ือมโยงระบบการเงินภายใต้กลไกของ ธ.ก.ส. ร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์

     15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 ธ.ก.ส./ชุมนุมสหกรณ์

1 สัมมนา สสท. และชุมนุมสหกรณ์ในการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3

     15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 คพช./กสส.

2 สัมมนาผลการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ประจําปี      19.00      21.00      23.00      25.00      28.00 คพช./กสส.

1 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมร่วมของเครือข่ายสหกรณ์      45.00      50.00      55.00      60.00      66.00 กสส./สสท.

1 เช่ือมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์กับเกษตกร      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 กสส./ธ.ก.ส.

แผนงานท่ี 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3

แผนงานท่ี 2.3 จัดระบบการส่งเสริมเครือข่ายธรุกิจของสหกรณ์

แผนงานท่ี 2.7 ส่งเสริมการเชื่อมโยงธรุกิจการเงินระหว่างสหกรณ์จดทะเบียนกับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีมิได้จดทะเบียนสหกรณ์

แผนงานท่ี 2.4 เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานท่ี 2.5 ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรนําการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบสหกรณ์

แผนงานท่ี 2.6 เร่งรัดการสร้างกิจกรรมร่วมของเครือข่ายสหกรณ์

ท่ี โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานท่ี 2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้นําและบุคลากรเครือข่ายงานการสหกรณ์ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ 
 

 
 
  

2555 2556 2557 2558 2559

1 สร้างตัวแบบกระบวนการสร้างผู้นําสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า      15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 สสท./กสส./
สถาบันการศึกษา

1 เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรของสหกรณ์      75.00      82.00      91.00    100.00    110.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

2 พัฒนานักบริหารการสหกรณ์มืออาชีพ      56.00      62.00      68.00      75.00      82.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

1 เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่บุคลากรของ
สหกรณ์ท่ัวประเทศ

     38.00      41.00      46.00      50.00      55.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

1 สัมมนาเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและผู้นําสหกรณ์      56.00      62.00      68.00      75.00      82.00 กสส./สสท.

2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์ทุกประเภทกับภาครัฐ

     12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

รวม    521.00    574.00    634.00    692.00    761.00

แผนงานท่ี 2.10 สร้างและปลูกฝงัจิตสาธารณะแก่บุคลากร

แผนงานท่ี 2.11 ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและผูม้ีส่วนเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างผูนํ้าสหกรณ์

แผนงานท่ี 2.8 พัฒนาผูนํ้าสหกรณ์ท่ีมีคณุคา่

แผนงานท่ี 2.9 เร่งรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเป็นมืออาชีพมาใช้

ท่ี โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

2555 2556 2557 2558 2559

1 เสริมสร้างและปรับปรุงมาตรการการจัดต้ังสหกรณ์ใหม่ให้
เป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง

       7.00        7.00        8.00        9.00      10.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

2 สนับสนุนสหกรณ์พ่ึงพาตนเองรูปแบบต่างๆ        8.00        9.00      10.00      10.00      11.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

3 รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุน
ภายในสหกรณ์เพ่ิมขึ้น

     12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

1 สัมมนาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาระบบและกลไก
ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

       8.00        9.00      10.00      10.00      11.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

2 เส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)      15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

แผนงานท่ี 3.2 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผดิชอบตอ่สังคม (CSR)

ที่ โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานท่ี 3.1 กําหนดมาตรการการจัดตัง้สหกรณ์ท่ีเอ้ือตอ่การเป็นองค์การพ่ึงพาตนเอง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ และการสมาชิกสัมพันธ์ 

 
 

  

2555 2556 2557 2558 2559

1 จัดเวทีสัมมนาระดับชาติ “สมาชิกสัมพันธ์”      20.00      22.00      24.00      26.00      29.00 คพช./กสส.

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์      23.00      25.00      28.00      30.00      33.00 กสส./สสท.

1 สัมมนาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาระบบและกลไก
การพ่ึงพาตนเองของสหกรณ์

     15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

2 ส่งเสริมเครือข่ายการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)      40.00      44.00      48.00      53.00      58.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

1 จัดทํา Website สื่อข่าวสารระหว่างสมาชิก        4.00        5.00        5.00        5.00        6.00 กสส.

2 จัดทําวารสาร “สมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์”      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 สสท./กสส.

1 จัดทําบัญชีครัวเรือน      15.00      17.00      19.00      20.00      22.00 กสส./กตส.

2 รณรงค์สมาชิกออมเงินต่อเนื่อง      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 กสส./สสท./สหกรณ์/
ธ.ก.ส.

1 จัดทําฐานข้อมูลสินค้ามาตรฐานสหกรณ์      20.00      22.00      24.00      26.00      29.00 กสส./สหกรณ์

2 ส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจเพ่ือสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์

     40.00      44.00      48.00      53.00      58.00 ธ.ก.ส./กสส.

1 สร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ประเภทต่างๆ        6.00        7.00        7.00        8.00        9.00 สหกรณ์/กสส.

2 ประชาสัมพันธ์ผลงานสหกรณ์ผ่านสื่อมวลชน      12.00      13.00      14.00      15.00      17.00 สหกรณ์/กสส.

1 เพ่ิมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร      50.00      55.00      60.00      66.00      72.00 สหกรณ์

รวม    319.00    352.00    385.00    416.00    460.00

แผนงานท่ี 3.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้ไดมาตรฐานเป็นท่ีนิยม

แผนงานท่ี 3.8 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แผนงานท่ี 3.9 ส่งเสริมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร

แผนงานท่ี 3.3 ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร

แผนงานท่ี 3.4 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/เก้ือหนุนการพ่ึงตนเองและบริหารจัดการลูกคา้สัมพันธ์ (CRM)

แผนงานท่ี 3.6 ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงคส์มาชิกให้ออมเงิน

แผนงานท่ี 3.5 เพ่ิมช่องทางแก่สมาชิกให้มีส่วนร่วม

ที่ โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ์ 

 
  

2555 2556 2557 2558 2559

1 พัฒนาสหกรณ์เชิงธุรกิจ       25.00       28.00       30.00       33.00       36.00 กสส.

1 พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศการบริหารจัดการสหกรณ์       15.00       17.00       19.00       20.00       22.00 กสส./วท.

2 พัฒนาระบบเตือนภัยสหกรณ์ท่ีเหมาะสม       10.00       11.00       12.00       13.00       14.00 กตส./กสส./สสท.

1 สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างสหกรณ์ในกลุ่มประเทศท่ีมี
ศักยภาพ

       3.00        3.00        4.00        4.00        4.00 กสส./สสท.

2 เปิดตลาดใหม่ในประเทศและต่างประเทศ       35.00       39.00       42.00       47.00       51.00 กสส.สสท/กระทรวง
การต่างประเทศ

1 พัฒนาสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์        5.00        6.00        6.00        7.00        8.00 กสส./สสท./สหกรณ์

2 ปรับปรุงคุณภาพสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์       10.00       11.00       12.00       13.00       14.00 กสส./สสท./สหกรณ์

แผนงานท่ี 4.2 ส่งเสริมระบบสนับสนุนสหกรณ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

แผนงานท่ี 4.3 ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่สําหรับสินคา้และบริการสหกรณ์

แผนงานท่ี 4.4 เพ่ิมคณุภาพและปริมาณสัวสดกิารแก่สมาชิก

ท่ี โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานท่ี 4.1 ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผูป้ระกอบการท่ีดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ์ 

 
 

 

 2555 2556 2557 2558 2559 
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ (ล้านบาท) 1,543.50  1,691.00  1,869.00  2,020.00  2,235.00  

 

2555 2556 2557 2558 2559

1 จัดการความรู้ด้านกฎระเบียบการสหกรณ์       35.00       38.00       42.00       46.00       51.00 กสส./สสท.

2 ปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับท่ี 3

       2.00        2.00        2.00        2.00        2.00 กสส./สสท.

3 รณรงค์การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์       12.00       13.00       14.00       15.00       17.00 กสส.

1 ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการของสหกรณ์       30.00       33.00       36.00       40.00       44.00 สหกรณ์/กสส.

2 พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน       12.00       13.00       14.00       15.00       17.00 สหกรณ์/กสส.

1 ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสมยัใหมข่องสหกรณ์       15.00       17.00       19.00       20.00       22.00 สหกรณ์

2 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์       35.00       39.00       43.00       47.00       52.00 สหกรณ์

1 พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับชาติ (National Pool)

      30.00       33.00       37.00       40.00       44.00 สสท./วท.

รวม     274.00     303.00     332.00     362.00     398.00

แผนงานท่ี 4.8 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผา่นแม่ข่าย

แผนงานท่ี 4.5 แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคบั คําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตใิห้เป็นไปในทิศทางเดยีวกับแผนพัฒนา
การสหกรณ์

ท่ี โครงการ ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)

แผนงานท่ี 4.6 เร่งรัดการปรับปรุงงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานท่ี 4.7 พัฒนาเทคโนโลยีท่ีตอ่เน่ือง
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8. ผลการประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังข้อวิจารณ์และขอ้เสนอแนะ 
ต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ นําร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2555–2559) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สถานการณ์ท่ัวไปของระบบสหกรณ์ ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้อง (SWOT Analysis) ส่วนท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
เป้าประสงค์ (Goals) ตัวช้ีวัด (KPIs) และยุทธศาสตร์ (Strategy) ส่วนท่ี 4 การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติหรือ
แผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนที่ 5 การ
ติดตามและการประเมินผล และการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 
3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 แล้ว ซึ่งได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะ จากผู้แทนของขบวนการสหกรณ์ ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยเชิญ ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศท้ัง 7 ประเภท กลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนและ/
หรือมีการศึกษาวิจัยด้านการสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา 
ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เอ็นจีโอ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมและองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องกับขบวนการ
สหกรณ์ฯลฯ จํานวนประมาณ 100 คน  

คณะที่ปรึกษาฯ จัดให้มีการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ โรงแรมทวิน
ทาวน์เวอร์ ได้เชิญผู้เก่ียวข้องจํานวน 120 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งน้ีจํานวนทั้งส้ิน 77 คน หลังจากพิธีการ
เปิดประชุมสัมมนาโดยผู้แทนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะท่ีปรึกษาฯ ได้นําเสนอสาระของร่างแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยสรุป แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ ได้แสดงความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งท่ีประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง โดยสรุปแล้วที่ประชุมมีความเห็นพ้องกับร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในประเด็นปลีกย่อยต่างๆ นอกจากน้ีที่ประชุมเสนอให้มุ่งเน้นการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
นอกจากการอภิปรายในท่ีประชุมแล้ว ผู้เข้าประชุมยังได้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 33 คน ซ่ึงได้ระบุความเห็นและ
ข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังน้ี 

ผู้ตอบแบบสํารวจระบุว่าเป็นเพศชาย จํานวน 21 คน (ร้อยละ 63.64) เพศหญิง จํานวน 12 คน (ร้อยละ 
36.36) โดยเฉล่ียแล้วมีอายุเท่ากับ 50.81 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.89 ปี ผู้ที่มีอายุตํ่าสุด เท่ากับ 25 ปี ที่มี
อายุสูงสุด เท่ากับ 65 ปี ดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี ผู้จัดการสหกรณ์ (4 คน) ที่ปรึกษาสหกรณ์ (2 คน) นักวิชาการ (2 
คน) นักวิชาการสหกรณ์ (2 คน) นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ (2 คน) สหกรณ์จังหวัด (2 คน) นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ (1 คน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ (1 คน) นักวิชาการพาณิชย์ (1 คน) นักวิชาการสหกรณ์
ชํานาญการพิเศษ (1 คน) ประธานกรรมการดําเนินการ (1 คน) ผู้จัดการฝ่ายวางแผน (1 คน) ผู้จัดการใหญ่ (1 คน) ผู้
ทรวงคุณวุฒิ (1 คน) เศรษฐกร (1 คน) มีอายุราชการ/ อายุงานโดยเฉล่ีย เท่ากับ 25.59 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 9.88 ปี  อายุราชการ/ อายุงานตํ่าสุด เท่ากับ 3.00 ปี อายุราชการ/ อายุงานสูงสุด เท่ากับ 38.00 ปี ผู้ตอบแบบ
สํารวจระบุว่ามีระดับรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท จํานวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) ระหว่าง 20,000–30,000 
บาท จํานวน 2 คน (ร้อยละ 6.67) ระหว่าง 30,001–40,000 บาท จํานวน 9 คน (ร้อยละ 30.00) ระหว่าง 40,001–
50,000 บาท จํานวน 4 คน (ร้อยละ 13.33) ระหว่าง 50,001–60,000 บาท จํานวน 6 คน (ร้อยละ 20.00) และสูงกว่า 
60,000 บาท จํานวน 6 คน (ร้อยละ 20.00) มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน (ร้อยละ 3.33) ปริญญา
ตรี จํานวน 12 คน (ร้อยละ 40.00) และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน (ร้อยละ 30.00) หน่วยงานท่ีสังกัด ได้แก่ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 6 คน (ร้อยละ 30.00) สหกรณ์ จํานวน 4 คน (ร้อยละ 20.00) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด จํานวน 2 คน (ร้อยละ 10.00) กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) กระทรวง
พาณิชย์ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 1 
คน (ร้อยละ 5.00) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) สป.กษ จํานวน 1 คน 
(ร้อยละ 5.00) และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) 

สําหรับความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) น้ัน ผู้ตอบแบบสํารวจส่วน
ใหญ่ “เห็นด้วย” กับประเด็นต่างๆ ทุกประเด็นที่มีการต้ังคําถามไว้ ดังแสดงในตารางท่ี 32 จะสังเกตได้ว่า จํานวนผู้เห็น
ด้วยมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 90 ในทุกประเด็น แสดงความเห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555 
– 2559) ในระดับที่สูงมาก ส่วนผู้ที่ตอบว่า ไม่เห็นด้วยน้ัน จะระบุประเด็นข้อเสนอแนะในประเด็นปลีกย่อย เช่น การ
ปรับถ้อยคํา เป็นต้น โดยสรุปแล้ว ผลการสํารวจน้ีแสดงถึงความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ในระดับท่ีสูงมาก 

 

ตารางท่ี 32 ความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2555-2559) มี
ความเหมาะสม 

31 93.94 2 6.06 

2. ข้อความในวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3 30 90.91 3 9.09 
3. ข้อความในพันธกิจของแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3 30 90.91 3 9.09 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นท่ีกําหนดไว้มีเหมาะสม 31 93.94 2 6.06 
5. การกําหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม 31 96.88 1 3.13 
6. การกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความ
เหมาะสม 

29 96.67 1 3.33 

7. การกําหนดกลยุทธ์หลักของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม 29 93.55 2 6.45 
8. การกําหนดแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม 29 96.67 1 3.33 
9. โครงการท่ีได้นําเสนอไว้ในแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 มีความ
ครอบคลุมครบถ้วน และเหมาะสม 

28 90.32 3 9.68 

10. ในภาพรวมแล้ว ท่านเห็นว่าร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2555 – 2559) มีความเหมาะสมดีแล้ว 

30 96.77 1 3.23 
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สําหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สรุปได้ดังน้ี 

1. การทําวิจัยในอนาคตควรทําแบบมีส่วนร่วม สู่ศตวรรษใหม่ของการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้แผนฉบับน้ี 
2. จัดให้มีการแก้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติการสหกรณ์ มาตรา 50 ในเรื่องวาระกรรมการสหกรณ์ 

มาตรา 33 ในเรื่องสมาชิกสมทบ และให้มีการกําหนดวันออมของสหกรณ์แห่งชาติ 
3. ควรมียุทธศาสตร์ท่ีแยกเป็นการพัฒนาระบบย่อยทุกระบบในระบบสหกรณ์ โดยให้มีการสร้างระบบ

สหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ควรให้
ความสําคัญในหลักการพื้นฐานน้ี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชนด้วยระบบสหกรณ์ 
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลท่ีเป็นระบบย่อยหน่ึงที่จะต้องดําเนินกิจกรรมตามวิถีการสหกรณ์ จึงควรต้องมี
ยุทธศาสตร์ท่ีให้นิติบุคคลสหกรณ์ดําเนินการตามวิถีสหกรณ์ มิใช่ให้ดําเนินการตามวิถีทุนนิยม นิติบุคคล
สหกรณ์มีลักษณะองค์กรมหาชน จึงต้องมีกฎหมายกําหนดสิทธิและบทบาทหน้าท่ีเป็นการเฉพาะ 
กฎหมายสหกรณ์จึงกําหนดมาเพื่อการน้ีแก้มิได้จํากัดเสรีภาพการดําเนินกิจกรรมตามวิถีการสหกรณ์ 

4. ควรให้นํ้าหนักกับการอบรมความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน เน้นคุณภาพสหกรณ์
มากกว่าปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือสหกรณ์ส่วนหน่ึงเติบโตอย่างก้าวหน้า สมาชิกได้ประโยชน์จะส่งผลให้มี
สหกรณ์ฯ เดินตามมาอย่างต่อเน่ือง การขับเคล่ือนกลไกให้เป็นไปตามแผนฯ ควรมีการจัดอบรมงานอย่าง
เข้มข้น โดยระดับบริหาร (ระดับสูง) ทั้งฝ่ายการเมืองและอธิบดี-ปลัด ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดระหว่างการทํางานตามแผนฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทนําและอํานาจการ
บริหารอย่างมาก ควรส่งเสริมให้ผู้ว่าฯ ให้ความสําคัญกับงานสหกรณ์ให้มากกว่าน้ี 

5. ปัญหาใหญ่ท่ีทําให้ยุทธศาสตร์ไม่ได้ผล คือ การท่ีรัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง 
สมาชิกไม่ศรัทธาในระบบสหกรณ์ สหกรณ์ไม่มีแผนงานหรือมีก็ไม่ปฏิบัตามแผน และไม่มีระบบติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

6. ควรให้แผนน้ีเป็นแผนแม่บท (แผนช้ีนํา) สู่การปฏิบัติ ผู้ขับเคล่ือนแผนมักจะมีช่องทางในการนําแผนฯ ไป
ปฏิบัติเองหรือส่งเสริมต่อไป แผนฯ ครอบคลุมในเชิงกว้าง และจะประสบผลสําเร็จได้ต้องให้สหกรณ์ผู้
ปฏิบัติรับรู้และนําไปปฏิบัติ จะต้องลงถึงสหกรณ์ผู้ปฏิบัติ ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งน่าจะลงถึงกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะด้วย เช่น การส่งเสริมการเรียนการสอนเร่ืองสหกรณ์ในกลุ่มเป้าหมายเด็กในโรงเรียน หรือจะ
ประสานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี คนพิการ ฯลฯ อย่างไร และควรเน้นเรื่องการ
ประกันเงินฝาก (หรือการให้สหกรณ์อ่ืนกู้) จะลดความเส่ียงได้ 

7. แผนที่ดีจะต้องสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงสู่การปฏิบัติ ไม่ใช่งานวิชาการ การกําหนดแผนโดยยึดหลัก
วิชาการที่ทันสมัยเพื่อการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ ควรปรับให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์ที่เป็นจริงกับ
ระบบสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร ซ่ึงเป็นพื้นฐานระบบรากหญ้า (ชาวบ้าน) การมองแผนพัฒนาฯ 
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ อาจผิดเป้าและคลาดเคล่ือนได้ เพราะมีความเบ่ียงเบนสูง 

8. เพิ่มเติมมาตรการให้รัฐบาลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ไม่ให้ติดกับดักนโยบายของกระทรวงฯ ที่เน้น
เฉพาะด้านเกษตรกรรมเท่าน้ัน ทางสํานักงบประมาณกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก็ให้นิยามสหกรณ์เข้าไปอยู่ภายใต้คําว่า "สถาบันเกษตรกร" ซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
และจะต้องให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาการสหกรณ์เป็นหลัก 

9. ภาครัฐ กระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐใน “การกํากับและส่งเสริมสหกรณ์” และ “การกํากับดูแล
สหกรณ์” ตามไม่ทันการดําเนินธุรกิจของนิติบุคคลตามกฎหมายสหกรณ์ (สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ 
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สันนิบาตสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร) ขอให้ภาครัฐพัฒนาปรับปรุง การกํากับและส่งเสริมสหกรณ์และการ
กํากับดูแลสหกรณ์ให้ทันโลกในประเทศและต่างประเทศ ภาคเอกชน สหกรณ์และนิติบุคคลตามกฎหมาย
สหกรณ์ 

10. อุปสรรคสําคัญ คือ การขาดงบประมาณ การจัดทําแผนฯ ควรให้ทุกสหกรณ์ได้มีส่วนร่วม แต่ด้าน
งบประมาณจํากัด อาจทําโดยการทําแบบสํารวจแทนการเชิญมาประชุมร่วมกัน หรือการส่งเจ้าหน้าที่ไป
ร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์ซ่ึงจะได้ข้อมูลความต้องการของสหกรณ์มากข้ึน 

11. เห็นด้วยทุกประเด็นตามร่างแผนฯ และควรประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้องเพิ่มเติม  
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และรัฐบาลต้องให้ความสําคัญและขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ทุกฉบับให้มากท่ีสุด ภายใต้งบประมาณท่ีมี (ไม่ควรใช้งบประมาณกับงาน/
โครงการนอกแผนฯ ให้มากเกินจําเป็น) และมีการติดตามประเมินผลว่าแต่ละปีได้ขับเคล่ือนแผนฯ ผ่าน
โครงการอะไรบ้างและผลเป็นอย่างไร อาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ในช่วง 5 ปี ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการสหกรณ์และสมาชิกก็ได้ 

13. ควรพัฒนาสหกรณ์ให้อยู่ในหลักการอุดมการณ์น้ีและวิธีการสหกรณ์อย่างแท้จริง 
14. ในภาพรวมของแผนมีความเหมาะสมดี ส่วนรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการอยากให้คณะวิจัยช่วย

ตรวจสอบความหมาะสมของงบประมาณไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เมื่อนํามาเสนอ คพช. เห็นชอบ
แล้ว รัฐมนตรีต้องสามารถนําเสนอ ครม. ให้เข้าใจและเห็นชอบแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 
2555 – 2559) เมื่อเห็นชอบแผนแล้ว จะต้องจัดงบประมาณให้แต่ละปีตามแผนที่กําหนดจะได้ทําการ
ขับเคล่ือนแผนได้ 

15. ส่งเสริมให้มีการศึกษาความเหมาะสมในการให้มีสหกรณ์ประเภทท่ี 8 ข้ึน คือสหกรณ์อิสลาม เน่ืองจาก
วิถีชีวิตของมุสลิมน้ันมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนทั่วไปในสังคมไทย การมีสหกรณ์อิสลามข้ึนมา 
จะถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี 
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา และรายชื่อท่ีปรึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา 

1. นายธรรมศิริ   ไชยรัตน์  ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. นายอภิสิทธ์ิ   สิงห์กฤตยา  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 
3. นางสาวรุ่งนภา   เจริญรัตน์  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารองค์กร 
4. นายบรรพต   เพชรเจริญ  ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงาน 
5. นายปรีชา   วงศ์สกุลเกียรติ  หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6. นายอาทิตย์   สุกเหลือ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

 
รายชื่อที่ปรึกษา 

 สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดํารงค์   วัฒนา  หัวหน้าโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์   แอดสกุล  นักวิจัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม   ศิริพันธ์ุ   นักวิจัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล   แน่นหนา  นักวิจัย 
5. ว่าที่ ร.ต.ชัยรัตน์   อุดมเดชะ    นักวิจัย 
6. นางพรมณี   ขําเลิศ    นักวิจัย 
7. นางสาวจุฬาลักษณ์   เก่งการช่าง   ผู้ช่วยนักวิจัย 
8. นางสาวนุช   อ้อคํา    ผู้ช่วยนักวิจัย 
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