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1. บทนํา
โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให้ที่ปรึกษาส่งมอบผลงาน
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย ผลการศึกษาวิจัย การประเมินผลการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการศึกษาวิจัย และการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยการสํารวจข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตาม
แผนฯ ในระดับพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้าน
การพัฒ นาสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการสําคัญ และข้อมูลความก้าวหน้าของระบบสหกรณ์ที่เป็ น
ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ผล
การวิเคราะห์ วิจัย ข้ อมูลเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งและวิ จัยข้ อมู ลความคาดหวัง และความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ ง
ประกอบด้วย สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อมั่นในทุกกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาการสหกรณ์ของประเทศ (SWOT Analysis) นโยบายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ และแนวทางตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ฯลฯ ผลการจั ดประชุ ม สัม มนาในส่วนภู มิภ าคทั้ ง 4
ภูมิภาค เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและ/
หรือมีการศึกษาวิจัยด้านการสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนจากหน่ วยงานเอกชน อาทิ เอ็นจี โอ หอการค้าจั งหวัด สมาคมและองค์กรธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับขบวนการ
สหกรณ์ ฯลฯ ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไป
ของระบบสหกรณ์ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) และยุทธศาสตร์ (Strategy)
ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และประมาณ
การงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนที่ 5 การติดตามและการประเมินผล และการกําหนดแนวทาง วิธีการและ
กลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการให้สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ปรึกษาได้ดําเนินการข้างต้นสําเร็จแล้ว โดยมีผลการศึกษาเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) ฉบับนี้
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2. แนวทางในการประเมินผล
2.1 แนวทางในการประเมินผลความสําเร็จ
การประเมิ นผลความสํ าเร็ จของการดํ า เนินงานตามแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 2 ตามโครงการจัดทํ า
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) สามารถแสดงได้ในรูปภาพดังนี้
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รูปภาพที่ 1 ตัวแบบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ตัวแบบข้างต้น เป็นตัวแบบเชิงเหตุผล (Logic Model) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบซิปป์ (CIPP Model) ให้แนวทาง
ในการประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (ดัง
แสดงในรูปภาพที่ 2) ซึ่ง เริ่ม ต้นจากการบริ หารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม คนและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒ นาระบบ
สหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนานําไปสู่การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการบรรลุวิสัยทัศน์ ตารางที่ 1
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รูปภาพที่ 2 กรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวทางในการประเมินผลที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนา
ตัวแบบการประเมินผล
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์

กรอบทิศทางการพัฒนา
การบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการบรรลุวิสัยทัศน์

2.2 ประเด็นการประเมินผล
การประเมินผลจะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและเสริมด้วยแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในระดับพื้นที่ แล้วนําไป
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของแผน ได้แก่
1. ด้านปัจจัยนําเข้า แบ่งประเด็นย่อยในการประเมินได้ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้คนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะก่อให้เกิดจิตสํานึกความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และเข้ามามีส่วนร่วม
ในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกันโดยมีตัวชี้วัด 1.1 สมาชิกสหกรณ์
และประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ รู้ ศรั ท ธา และเชื่ อ มั่ นที่ จ ะนํ า เอาคุ ณค่ า สหกรณ์ แ ละแนวปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2554
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ตารางที่ 2 แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 1.1
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัด
การ
ข้อมูลฐาน
ในช่วงเวลาของแผน
เปรียบ
ตัวชี้วัด
(Baseline)
เทียบ
ปี พ.ศ. 2549
2550 2551 2552 2553 2554
เป้า
สมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อย
ในปี พ.ศ. 2549
หมาย กว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นปี พ.ศ.
สมาชิกสหกรณ์มี
2554
9.5
10.5 11.5 12.5 13.5 จํานวน 8.93 ล้านคน
(จํานวนสมาชิก (ล้านคน))
ผลที่
(เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
เกิดขึ้น ระดับพื้นที่)
(2) วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ในการขับเคลื่อนสหกรณ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตนเองของสหกรณ์
โดยที่มีตัวชี้วัดที่ 1.2 ผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ให้
มีจิตสํานึกความร่วมมือและกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2554
ตารางที่ 3 แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 1.2
การ
เปรียบ
เทียบ
เป้า
หมาย

ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาของแผน

ตัวชี้วัด
2550
ผู้นําและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องผ่าน
กระบวนการ “การสร้าง
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 –
เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2554
(จํานวนคน)

2551

7,500

2552

7,500

2553

2554

7,500 7,500

ข้อมูลฐาน
(Baseline)
ปี พ.ศ. 2549
ผู้นําสหกรณ์ 112,500 คน
ผู้นํากลุ่มเกษตรกร 36,000 คน
อบต. 132,340 คน
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
6,181 คน
เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 2,661 คน
รวมทั้งสิ้น 289,682 คน

ผลที่ (เก็บข้อมูลจาก
เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล ในระดับ
พื้นที่)

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

2. ด้านกระบวนการ ประเด็นย่อยในการประเมิน ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีความ
มั่นคงและเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์
สําหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
โดยมีตัวชี้วัดที่ 2.1 สหกรณ์ทุกสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนดภายในปี
พ.ศ. 2554 ลดจํานวนสหกรณ์ที่ขาดทุนให้หมดไปในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์ที่มีการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ คุ ณภาพเพิ่ ม ขึ้ นในสั ดส่ ว นร้ อยละ 20 ต่ อ ปี สหกรณ์ มี ก ารจั ด ให้ มี สวั สดิ การและการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตแก่สมาชิกครบทุกสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2554
ตารางที่ 4 แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 2.1
การ
เปรียบ
เทียบ

ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาของแผน

ตัวชี้วัด
2550

สหกรณ์ทุกสหกรณ์มีระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานที่
กําหนด ภายในปีพ.ศ. 2554
(จํานวนสหกรณ์ที่มีระบบการ 13
ควบคุมภายในต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (ร้อยละ))
ผลที่ (เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
เกิดขึ้น ระดับพื้นที่)

2551 2552 2553 2554

เป้า
หมาย

9

6

3

0

ข้อมูลฐาน
(Baseline)
ปี พ.ศ. 2549
สหกรณ์จํานวนร้อยละ
13 ที่มีระบบการ
ควบคุมภายในต่ํากว่า
มาตรฐาน

3. ด้านผลผลิต ประเด็นย่อยในการประเมินได้แก่
(1) วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อสร้างระบบการผลิตและการค้าอย่างเที่ยงธรรม ขยายโอกาสการทําธุรกิจสหกรณ์
จากภายในสู่ ภ ายนอกขบวนการสหกรณ์ พั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต และการค้ า ภายใต้ ป รั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า (ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน) เพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้น และก่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการทํ า ธุ รกิ จสหกรณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มี การแข่ง ขั นสูงโดยมี ตัวชี้ วัดที่ 3.1 สหกรณ์ มีก าร
รวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์
โดยปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรเพิ่มสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี และมูลค่า
การดําเนินธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปี

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 5 แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 3.1
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัด
การ
ในช่วงเวลาของแผน
เปรียบ
ตัวชี้วัด
เทียบ
2550 2551 2552 2553 2554
เป้า
ลดจํานวนสหกรณ์ที่ขาดทุนให้
หมาย หมดไปในปี พ.ศ. 2554
(จํานวนสหกรณ์ที่ขาดทุน
(ร้อยละ))
18
13.5 9
4.5 0
ผลที่ (เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
เกิดขึ้น ระดับพื้นที่)

ข้อมูลฐาน
(Baseline)
ปี พ.ศ. 2549
ในปี พ.ศ. 2549 มี
สหกรณ์จํานวนร้อยละ
22.47 ที่ดําเนินธุรกิจ
ขาดทุน

4. ด้านผลลัพธ์ ประเด็นย่อยในการประเมิน ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่เกื้อหนุน การ
พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม การสะสมทุน
รวมถึ ง การกระจายโอกาสการเข้ า ถึ ง แหล่ งทุ นของสหกรณ์ แ ละสมาชิก สหกรณ์ โ ดยมี ตัวชี้ วัดที่ 4.1
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนดําเนินงานจากแหล่งเงินทุนภายในในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี มีกองทุนประกันเงิน
ฝากของสหกรณ์ในระดับชาติ มีตราสารการเงินเพื่อการระดมเงินทุนภายในระบบสหกรณ์ มีระบบ
เตือนภัยด้านการเงิน มีการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ในทิศทางที่ก่อให้เกิดสภาพคล่อง ความ
มั่นคง และความมีเสถียรภาพ
ตารางที่ 6 แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ 4.1
การ
เปรียบ
เทียบ

ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัด
ในช่วงเวลาของแผน

ตัวชี้วัด
2550

สหกรณ์ที่ดําเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ
20 ต่อปี (จํานวนสหกรณ์ที่
20
เพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)
ผลที่ (เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ใน
เกิดขึ้น ระดับพื้นที่)

2551 2552 2553 2554

เป้า
หมาย

ข้อมูลฐาน
(Baseline)
ปี พ.ศ. 2549
(ไม่ปรากฏ)

20

20

20

20

2.3 แนวทางการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปปฏิบัตินั้น อาศัย
การวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนที่ระบุไว้ในแผนและองค์ประกอบอื่นๆ ในส่วนที่แผนระบุไว้ ได้แก่ การมีผู้รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ในระดับชาติ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมการทํางานแบบบูรณาการในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ โดยมีแนวทางที่สําคัญดังนี้ (ดูรูปภาพที่ 3 ประกอบ)
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปภาพที่ 3 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัติ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยมีการกําหนด
กรอบทิศทาง เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจของแต่ละองค์กรภายใต้ข้อตกลงตามกรอบแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์
2. การกําหนดแนวทางดําเนินการที่สําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
3. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และสร้างตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการใน
ระดับภาพรวม ระดับยุทธศาสตร์ ทั้งในภาครัฐ องค์กรกลาง สหกรณ์ และองค์กรพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
4. การทบทวนแผนฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2
5. การจัดเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนแผนงานส่งเสริมการพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุก
ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดําเนินงานจะครอบคลุมกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ในระดับผู้นําและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการ
สหกรณ์ทุกระดับ กรรมการกลุ่มเกษตรกร ผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ ทั้ งในส่วนกลางและส่ วนภู มิภ าค ทั้ ง นี้ จะดํ า เนิ นการให้ แ ล้ วเสร็ จ
ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2551 – 2552) โดยประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ปีละ 600 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
1,200 ล้านบาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 7

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 7 รายละเอียดงบประมาณการดําเนินการตามทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
โครงการ

เป้าหมาย

ส่งเสริมการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้นํา
สหกรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ทิศทางการ
พัฒนาการสหกรณ์
ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับ
ที่ 2

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

ประมาณการงบประมาณ
แหล่งงบ
(ล้านบาท)
ประมาณ
50 51 52 53 54
– 600 600 – – งบประมาณ
แผ่นดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ/
กสส./สสท./
ขบวนการสหกรณ์

ในส่ ว นของการประเมิ น ปั จจั ย ที่ น อกเหนื อ จากที่ แ ผนระบุ ไ ว้ ได้ แ ก่ การยอมรั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง และภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น การประเมินผลใน
ส่วนนี้จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปปฏิบัติ จากแบบประเมินหรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้นําแผนไปปฏิบัติ
2.4 การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ
สําคัญ โดยจะให้ ผู้ให้ข้ อมู ลในการประเมิ นพิ จารณาจากโครงการต่า งๆ ในแต่ละประเด็นยุท ธศาสตร์ ให้ค รอบคลุ ม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งจะได้ประเมินตามที่ได้มีการกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ
การประเมินผลในส่วนนี้ จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการสําคัญ โดยการส่งแบบสํารวจและสุ่ม
ตัวอย่างสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการสําคัญต่างๆ
2.5 ข้อมูลความก้าวหน้าของระบบสหกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน
การรวบรวมข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า ของระบบสหกรณ์ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อาศั ยการศึ ก ษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์
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2.6 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
ในการประเมินแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) อาศัยการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในเชิงปริมาณใช้แบบประเมินผลสําหรับหน่วยงานและแบบประเมินผลสําหรับบุคคล ส่วนเชิงคุณภาพ
อาศัยการสัมภาษณ์ โดยแต่ละแบบมีองค์ประกอบ ดังนี้
2.6.1 แบบประเมินผล สําหรับหน่วยงาน
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงาน...........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ให้ข้อมูล...................................................................ตําแหน่ง....................................................................................
ตําแหน่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 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 ตามเกณฑ์คะแนนต่อไปนี้
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 น้อยที่สุด
หมายถึง
โครงการร้อยละ 0 – 20 ถูกนําไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ลํา
จํานวนแผนงาน/โครงการ
ดับ
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่า
สหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 3 แผนงาน 17 โครงการ
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง รวม 3 แผนงาน 9
โครงการ
3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล รวม 8 แผนงาน 23 โครงการ
4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อย
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม รวม 5
แผนงาน 12 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ลํา
จํานวนแผนงาน/โครงการ
ดับ
5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพา
ตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ รวม 7 แผนงาน 19 โครงการ

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1
    

ส่วนที่ 3 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาการสหกรณ์
โปรดให้ข้อมูลผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ โดยใส่ข้อมูลในตารางต่อไปนี้
ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัดในช่วงเวลาของแผน
การเปรียบ
ตัวชี้วัด
เทียบ
2550 2551 2552 2553
2554
เป้า
1.จํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ
หมาย
ปี (ล้านคน)
9.5
10.5 11.5
12.5
13.5
ผลที่
(โปรดให้ข้อมูล)
เกิดขึ้น
…
…
…
…
…
เป้า
2.จํานวนผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่าน
หมาย
กระบวนการ “การสร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง” ในแต่ละปี (จํานวนคน)
–
7,500 7,500 7,500 7,500
ผลที่
(โปรดให้ข้อมูล)
เกิดขึ้น
…
…
…
…
…
เป้า
3.ร้อยละของสหกรณ์ที่มีระบบควบคุม
13
9
6
3
0
หมาย
ภายในต่ํากว่ามาตรฐาน
ผลที่
(โปรดให้ข้อมูล)
เกิดขึ้น
…
…
…
…
…
เป้า
4.ร้อยละของสหกรณ์ที่ขาดทุนในแต่ละปี
หมาย
18
13.5 9
4.5
0
ผลที่
(โปรดให้ข้อมูล)
เกิดขึ้น
…
…
…
…
…
เป้า
5.ร้อยละของสหกรณ์ที่ดําเนินการตาม
20
20
20
20
20
หมาย
เกณฑ์คุณภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ผลที่
(โปรดให้ข้อมูล)
เกิดขึ้น
…
…
…
…
…
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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 จํานวนผลงานที่เกิดขึ้นมี
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ตกถึงสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร ประชาชน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6.2 แบบประเมินผล สําหรับบุคคล
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อผู้ให้ข้อมูล.........................................................................................................................................................
ตําแหน่งปัจจุบัน.........................................................หน่วยงาน...........................................................................
ตําแหน่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ 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
น้อยที่สุด
ลําดับ
1
2

3
4
5
6
7

8
9

ประเด็น

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
    
(พ.ศ. 2550 – 2554) มากน้อยเพียงใด
ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
    
(พ.ศ. 2550 – 2554) มากน้อยเพียงใด
ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่ผ่านมา ท่านเห็น
ว่ามีการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (ตอบ
ข้อ 3 – 7)
ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญา
    
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปใน
    
ทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    
ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
    
ประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
    
ระหว่างสหกรณ์
ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่า แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประสบ
ผลสําเร็จในภาพรวมของประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (ตอบข้อ 8 – 12)
ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญา
    
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความ
พร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปใน
    
ทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
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ลําดับ
10
11
12

ประเด็น

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    
ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
    
ประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
    
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 เป้าหมายที่ได้ จํานวนผลงานที่เกิดขึ้นมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ตกถึงสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ประชาชน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.6.3 แบบสัมภาษณ์
องค์ประกอบในการสัมภาษณ์มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................................................................................................
ตําแหน่ง....................................................................................................หน่วยงาน.........................................................
ผู้สัมภาษณ์.......................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ผลการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
ท่านเห็นว่า โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้ถูกนําไปปฏิบัติมากน้อย
เพียงใด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่าง
เที่ยงธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
ท่านเห็นว่า ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. จํานวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงและจํานวนผู้นําการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ในภาพรวมมีมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สหกรณ์ในภาพรวมโดยเฉลี่ยมีการดําเนินงานแล้วขาดทุน เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. สหกรณ์ในภาพรวมมีระบบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ เพิ่มขึ้นหรือไม่ 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 จํานวนผลงานที่เกิดขึ้นเป็น
อย่างไร ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome) จากการดําเนินโครงการ เช่น ผลประโยชน์ที่ตกถึงสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ประชาชน เป็นอย่างไร ฯลฯ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป
1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………
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3. ผลการประเมินการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ไปสู่การปฏิบัติ
การประเมินการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ อาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายแหล่งด้วยกัน แล้วนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ตามกรอบการศึกษา การประเมินผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนฯ การประเมินผลตามตัวชี้วัดหลักในระดับมหภาคอาศัยข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และข้อมูลจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ส่วนการประเมินผลในระดับปฏิบัติ อาศัยการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง การส่งแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ ได้แก่ แบบ
ประเมินผลสําหรับหน่วยงาน จํานวน 11 ฉบับ และแบบประเมินผลสําหรับบุคคล จํานวน 65 ฉบับ โดยมีผู้ตอบและ
ส่งคืน จํานวน 32 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 41.56)1 และอาศัยการจัดประชุมสัมมนาในทั่วประเทศในสี่ภูมิภาค โดยมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม การระดมสมอง การสัมมนากลุ่มย่อย และการสํารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ซึ่ง
ทําให้ได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่สามารถนํามาประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.1 ผลการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
3.1.1 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ ชี้ให้เห็นว่า ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ 1 (จํานวน
สมาชิกสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี) มีความสําเร็จในระดับสูง (มีค่ามากกว่า ร้อยละ 80) เป้าหมายที่ 2 (จํานวนผู้นําและ
ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง”) มีความสําเร็จในระดับสูงมาก (มีค่ามากกว่าร้อย
ละ 100) ยกเว้นในปี 2551 (ร้อยละ 42.21) ส่วนผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ 3-5 มีความสําเร็จในระดับต่ํากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ (มีค่าติดลบ) จะสังเกตได้ว่า ผลการดําเนินงานในเป้าหมายที่ 2 ในปี พ.ศ. 2552 – 2554 มีค่า สูงกว่า
ร้อยละ 100 แสดงว่า ผลงานดังกล่าวประสบความสําเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้

1

อัตราการตอบกลับที่ยอมรับได้ยงั ไม่มีความชัดเจนในวงวิชาการ อาจกล่าวได้ว่า อัตราตอบกลับที่ร้อยละ 20 น้อยเกินไป อัตราตอบกลับ
ที่ควรจะเป็นคือร้อยละ 60 อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยที่มีอัตราตอบกลับระหว่างร้อยละ 20-60 ก็ได้รับการยอมได้ โปรดอ่านเพิ่มเติมใน
(Massett, Greenup, Ryan, , Staples, & Green, 2003) (Maibach, 2003) และ (Johnson, 2003)
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 8 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ
การเปรียบ
ตัวชี้วัด
เทียบ
เป้าหมาย 1. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละปี
(ล้านคน)
ผลที่เกิดขึ้น
ร้อยละผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมาย 2. จํานวนผู้นําและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องผ่าน
กระบวนการ “การสร้างผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง” (คน)
ผลที่เกิดขึ้น
ร้อยละผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมาย 3. ร้อยละของสหกรณ์ที่มีระบบควบคุม
ภายในต่ํากว่ามาตรฐาน
ผลที่เกิดขึ้น
ร้อยละผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย

เป้าหมาย 4. ร้อยละของสหกรณ์ที่ขาดทุน
ผลที่เกิดขึ้น
ร้อยละผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมาย

5. ร้อยละของสหกรณ์ที่ดําเนินการตาม
เกณฑ์คุณภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ผลที่เกิดขึ้น (แห่ง [ร้อยละที่เพิ่มขึ้น])
ร้อยละผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย

ค่าเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัดในช่วงเวลาของแผน
2550
2551
2552
2553
2554
9.50 10.50
11.50
12.50 13.50
9.47
99.68
N/A

9.91
94.38
7,500

10.02
87.13
7,500

10.56
84.48
7,500

N/A
7,500

N/A
N/A
13

3,166
42.21
9

8,623
114.97
6

7,671
102.28
3

8,903
118.71
0

34.73 10.99
5.63
3.31
N/A
-21.73
-1.99
0.37
-0.31
* ข้อมูลจากการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ที่ได้สํารวจซึ่งอยู่ในช่วงควรปรับปรุง ณ วันที่ 31
มี.ค. ของทุกปี
18
13.5
9
4.5
0
25.03 21.74
15.17
18.39
N/A
-7.03
-8.24
-6.17 -13.89
N/A
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
20
20
20
20
20
9
19
81**
82**
N/A
[N/A] [67.86]
[74.31] [42.93]
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)

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 17

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

3.1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ในการแสดงผลการประเมิน อาศัยเกณฑ์การประเมินผลดังต่อไปนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ความหมายของค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 = น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 = ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 = มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 = มากที่สุด
ส่วน SD หมายถึง Standard Deviation
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 9 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผน
ลําดับ
1
2

ประเด็น

ผลการประเมิน
ค่า
รวม
SD ความหมาย
เฉลี่ย
5 4 3 2 1
4 7 9 2 6 28 3.04 1.35 ปานกลาง

ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ระดับความเข้าใจเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการ 3 10 11 2 2 28 3.36 1.03 ปานกลาง
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554)

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 – 2554) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 –
2554) อยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย = 3.04 ค่า SD = 1.35 และความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย
= 3.36 ค่า SD = 1.03 แสดงให้เห็นว่า การส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผนอยู่
ในระดับปานกลาง ชี้ให้เห็นถึง เอกสารแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มีการกระจายและมี
ผู้ทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระอยู่ในระดับปานกลาง
3.1.3 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อพิจารณาในประเด็นการนําโครงการ/กิจกรรม ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
ลําดับ

ประเด็น

ผลการประเมิน รวม ค่า SD. ความหมาย
เฉลี่ย
5 4 3 2 1
ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่านเห็นว่า มีการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่า 4 12 8 3 0 27 3.63 0.88
สูง
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มี 3 15 6 1 2 27 3.59 1.01
สูง
ศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปใน
ทิศทางของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กร 8 9 7 2 1 27 3.78 1.09
สูง
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือเชิงห่วงโซ่
6 11 8 2 0 27 3.78 0.89
สูง
อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่าง
เที่ยงธรรม
5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพา 5 10 11 1 0 27 3.70 0.82
สูง
ตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินการนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ในระดับสูง กล่าวคือ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธา และ
เชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.63 และค่า SD. = 0.88 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพา
ตนเอง มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.59 และค่า SD. = 1.01 ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล มีการนํา
โครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.78 และค่า SD. = 1.09 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม มี
การนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.78 และค่า SD. = 0.89 ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างสหกรณ์ มีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.70 และค่า SD. = 0.82 สรุป ตามความเห็นของผู้ประเมินเห็นว่า
แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยมีการนําโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ใน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึง โครงการถูกนําไปสู่การปฏิบัติในทุกประเด็นยุทธศาสตร์
3.2 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
เมื่อพิจารณาผลสําเร็จในภาพรวมของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550 – 2554) ผลการประเมินปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
ลําดับ

ประเด็น

ผลการประเมิน รวม ค่า SD. ความ
เฉลี่ย
หมาย
5 4 3 2 1
ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่า แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประสบผลสําเร็จใน
ภาพรวมของประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่า
4 5 15 2 1 27 3.33 0.96 ปาน
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลาง
2 พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มี
4 7 13 3 0 27 3.44 0.89 สูง
ศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทาง
ของการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มี 3 8 12 2 2 27 3.30 1.03 ปาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
กลาง
4 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อย 5 6 12 4 0 27 3.44 0.97 สูง
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่าง
เที่ยงธรรม
5 พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพา
6 6 10 4 1 27 3.44 1.12 สูง
ตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินผลสํา เร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 – 2554) พบว่า ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธา และเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.33 และ
ค่า SD. = 0.96 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.44 และค่า SD. = 0.89 ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.30 และค่า SD. = 1.03 ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม
มีผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.44 และค่า SD. = 0.97 ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือระหว่างสหกรณ์ มีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.44 และค่า SD. = 1.12 สรุป ตามความเห็นของผู้
ประเมิน เห็นว่า แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีผลสําเร็จของการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและสูงในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว
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3.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการสํารวจ
จากผลการประเมิ นการนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไปสู่การปฏิบัติ เมื่ อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับโมเดลการวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ Generic Logic Model เป็นการพัฒนาความเหมาะสมและความ
สอดคล้องเชิงนโยบายตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มุ่งเน้นการประเมินการนําแผนไปสู่
การปฏิ บัติ และประเมิ นความสํ าเร็ จของการดํา เนิ นงานตามแผน ทั้ ง ที่ เป็ นปั จจั ยนํ า เข้า (Inputs) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ของแผนประเด็นยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในการประเมินเบื้องต้น การนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนมีความสอดคล้องกับประเด็นต่างๆ เหล่านั้น รวมทั้งมีผล
การประเมินเบื้องต้น ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการสํารวจ
Logic
Model

Input

Process
Output
Outcome

เป้าประสงค์
1. ศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
3. สหกรณ์มีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล
4. มีระบบการผลิตการค้าอย่าง
เที่ยงธรรม มีมูลค่าสูงขึ้น
5. มีระบบการเงินสหกรณ์เอื้อต่อ
การออมและสะสมทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมให้คนศรัทธาและ
เชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์
2. พัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง
เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์
3. พัฒนาสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
ธรรมาภิบาล
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทาน
5. พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์
เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง

ระดับความคิดเห็น
การนําแผน
ผลสําเร็จ
ไปสู่การ
ของแผน
ปฏิบัติ
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นผลการประเมินแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) มีการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติและระดับความสําเร็จอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 ปัญหาอุปสรรค
จากผลการประเมิน พบปัญหาอุปสรรคที่สําคัญ ดังนี้
3.4.1 ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยนําเข้า (Input)
(1) การจัดสรรงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ และอยู่ในวงจํากัดไม่ทั่วถึงประชาชนและสมาชิก และการ
อนุมัติโครงการต่างๆ ช้าและยุ่งยาก
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(2) สํ า นั ก งบประมาณจะตั ด งบประมาณเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา (ให้ ค วามรู้ ) แก่ บุ ค ลากรของสหกรณ์
(กรรมการ/ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ/เจ้ า หน้ า ที่ / สมาชิ ก ของสหกรณ์ ) เป็ นจํ า นวนมาก เพราะฉะนั้ น
งบประมาณที่ได้รับจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ดําเนินการจัดอบรม อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
จะเป็นตามระเบียบของทางราชการซึ่งกําหนดไว้ค่อนข้างสูง ทําให้ผู้อบรมซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์
มีจํานวนน้อยลง เนื่องจากถูกจํากัดด้วยงบประมาณ อีกทั้งบุคลากรของสหกรณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทุกที่เช่น กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาในด้านงบประมาณ เพราะสหกรณ์แต่
ละแห่งมีความต้องการในการใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
(3) ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ มิได้จัดสรรงบประมาณหรือมีการอนุมัติโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผน
(4) การจัดสรรงบประมาณขาดความต่อเนื่อง มีให้แต่ปี พ.ศ. 2551 – 2552 เท่านั้น แต่ปี พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 ไม่มีการอนุมัติงบประมาณ ทําให้โครงการไม่ต่อเนื่อง การอนุมัติ
โครงการก็ต้องล่าช้าทําให้คณะกรรมการที่เข้ามาใหม่ไม่ทันได้ทําอะไรก็หมดวาระเพราะมีวาระ 2 ปี
(5) ปั ญ หาในเรื่ อ งงบประมาณในการบริ ห ารงบต้ อ งกู้ จ ากสถาบั น การเงิ น และสหกรณ์ อื่ น เพราะ
งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอกับความต้องการของสหกรณ์ในการบริการให้กับสมาชิก
3.4.2 ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ (Process)
(6) การทําโครงการไม่ตรงกับความเป็นจริง บางครั้งพบว่าการทําโครงการในกลุ่มไม่ค่อยมีความสามัคคี
เท่าที่ควร
(7) ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจโครงการบางครั้งเกิดความกังวลว่าจะปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบราชการหรือไม่
(8) ผู้บริหารสหกรณ์ไม่เข้าใจ หรือเมื่อดําเนินการไปแล้วจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ไม่คุ้มค่า เพราะบางโครงการเป็นการทําเฉพาะกิจ
(9) ขาดการควบคุมภายในที่ดี
(10) ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
(11) การบริหารโครงการ การประสานงานในระบบราชการยังล่าช้า
(12) การบริหารโครงการควรจะให้ขยายครอบคลุมสู่องค์กรระดับอําเภอหรือจังหวัดให้มากขึ้น ควรมีการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพราะท้องถิ่นจะได้ประสานการดําเนินงานได้อย่างทั่วถึงและจะทํา
ให้เกิดความร่วมมือในองค์กรในระบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
(13) โครงการที่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรยังมีสภาพไม่คล่องตัวและเดินหน้า
ไม่เต็มกําลังแต่ยังพอเดินหน้าได้อย่างไม่เต็มที่นัก
(14) สมาชิกยังขาดความเข้าใจ และยังมีปัญหาเรื่องการชําระหนี้ไม่ตรงตามสัญญา
3.4.3 ปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต (Product/Output)
(1) บางโครงการกํ า หนดเป้า หมายไม่ ชัดเจนและมี ผลประโยชน์ส่วนบุ คคลแอบแฝง ทํ า ให้ผลผลิ ตของ
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผน
(2) เป้าหมายที่ได้และผลงานที่เกิดขึ้นทางด้านการเกษตรมีตัวแปรมาก เช่น ฝนแล้ง น้ําท่วม โรคแมลง
ระบาดหรือผลผลิตตกต่ํา ฯลฯ
(3) ในเมื่ อ กระบวนการนํ า โครงการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติล่ า ช้ า ขาดงบประมาณ กระบวนการไม่ ต่ อ เนื่ อ ง
เป้าหมายที่ได้ก็น้อยเป็นธรรมดา รวมทั้งผลงานที่เกิดขึ้นก็ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
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(4) โครงการระยะเริ่มต้นมีมากและมีผู้สนใจมาก ต่อมาระยะกลางและปลายจะลดลง จึงเป็นผลให้ผลผลิต
จากการดําเนินโครงการลดลงเมื่อสิ้นแผน
3.4.4 ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพธ์ (Outcome)
(1) ในการส่ ง เสริ มโครงการต่ า งๆ ถ้ าเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการดี และมี ความเหมาะสมกั บ ความต้ องการของ
ประชาชนแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าโครงการไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนก็จะมีปัญหา
ตามมา
(2) การมองแต่ ผลประโยชน์ ด้า นเดี ยว ไม่ มี การวางแผนรองรั บการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ด้า นผู้ บ ริ ห าร/ฝ่ า ย
จัดการ/ผู้สนับสนุนภายนอก/นโยบายพรรคการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ จะทําให้เป็นปัญหาตามมา
(3) อุปสรรคด้านผลลัพธ์ ทางด้านบุคคลากรมีจํานวนน้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอกต่างๆ มากกว่า
(4) การนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 มาใช้ในเวลา 4 ปี ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องและมีงบประมาณพอ
ก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส หกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกรและประชาชนอย่ า งมากที เ ดี ย ว ที่ ทํ า ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง/
ขบวนการที่นํามาทําไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์หรือติดตามผลลัพธ์ ทําให้ผลประโยชน์ที่สหกรณ์ควร
ได้รับก็น้อยลง
(5) การดําเนินโครงการทุกโครงการ ผลประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีจํานวนไม่มากพอ เพราะสมาชิก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรยังมีส่วนร่วมระดับปานกลางหรือน้อยอยู่
3.4.5 ปัญหาอุปสรรคด้านสาระ (Context) หรือผลกระทบ (Impact)
(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายของรัฐที่ไม่แน่นอน มีผลต่อการส่งเสริมการสหกรณ์
(2) ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเติบโตของระบบทุนนิยมที่มีการแข่งขันกันสูง ทําให้มีกระแสวัตถุ
นิยม มีผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาสหกรณ์
(3) สหกรณ์จํานวนมาก โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรต้องพึ่งพาสภาพธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุม
ได้
(4) รัฐยังไม่สามารถใช้กระบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
การประเมินตามตัวแบบ CIPP พบว่า มีประเด็นปัญหาที่สําคัญจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสาระ (Context)
เช่น ปั ญหาที่ เกิดจากความไม่ แน่ นอนทางการเมื อง ด้า นปั จจั ยนํ าเข้ า (Input) เช่ น ปั ญหาด้ านงบประมาณ ด้า น
กระบวนการ (Process) เช่น ปัญหาการบริหารโครงการ และด้านผลผลิต (Product) เช่น ผลงานของแผนหลาย
ประการต่ํากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.5 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับต่อไป
จากผลการประเมินมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ดังต่อไปนี้
3.5.1 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
(1) ควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากสหกรณ์ทั่วประเทศ และประมวลผลสรุปแล้วจัดทําแผนดังกล่าว
(2) จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ต้องเหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้ น ที่ นั้ นๆ และการนํ า แผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะหมู่ บ้ า นจะไม่ เ หมื อ นกั น ต้ อ งดู
สภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนนั้นเป็นที่ตั้ง
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(3) เชิ ญ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ที่ เ สี ยสละให้ กั บ ขบวนการสหกรณ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง มาร่ ว มทํ า แผน ไม่ ใ ช่ เ ชิ ญ แต่
นักวิชาการซึ่งรู้แต่ทฤษฎีมาวางแผนและกําหนดโครงการ ซึ่งบางครั้งสหกรณ์นําไปปฏิบัติไม่เกิดผลแบบ
ยั่งยืน
(4) แผนขององค์กรต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ระดับชาติ เช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยจะมีแผนพัฒนาสันนิบาตฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ที่ใช้เวลา
ในการจัดทําที่ใกล้เคียงกัน
(5) จําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนฉบับต่อไป แต่ขอให้ต่อเนื่องในเรื่องของงบที่สนับสนุนและกําชับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีการประชาสัมพันธ์และติดตามให้คําแนะนําอย่างสม่ําเสมอ จริงจังและจริงใจด้วย
(6) ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและให้ทุกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย
(7) การกําหนดแผนนั้นควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเกิดจากความต้องการ
ของสมาชิก ไม่ใช่เกิดจากความต้องการของนักการเมืองหรือข้าราชการ
(8) ในการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ควรคํานึงถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรและความมั่นคงของ
อาหารและพลั งงาน โดยในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับสถาบันเกษตรกรนั้น ควรต้ องเร่งพัฒ นาความรู้ และ
ความสามารถด้า นการตลาดและการบริหารจั ดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ สถาบั น
เกษตรกรสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยควรสนับสนุน
การศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบความสําเร็จ และการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อน
ปรนที่จําเป็นต่อการดําเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกร ภายใต้ระบบการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุม
รวมทั้งการเชื่อมโยงบทบาทของสถาบันเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมวางแนวทางการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมตามพื้นฐานและความต้องการของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
3.5.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
(1) ในการขับเคลื่อนแผนจะต้องสร้างความมั่นใจว่าหลักการของสหกรณ์ดีมีประโยชน์ มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศได้มั่นคงต่อไป
(2) ควรผลัก ดั นให้ผู้นํา ต่ างๆ ในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนแผนพัฒ นาให้มีการเสนอโครงการที่ มี
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือกลุ่มจริงๆ
(3) ในการขับเคลื่อนแผนฯ ในกรณีที่เป็นแผนขับเคลื่อนในภาพรวม เช่น แผนพัฒนาประชาสัมพันธ์ เคยมี
การเสนอโครงการและขอเงิ นสนั บ สนุ น ปรากฏว่ า ไม่ ได้ ก ารสนั บ สนุ น การขั บเคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
สหกรณ์ควรอาศัยสื่อ และน่าจะมีการทําวิจัยและจัดระบบการเผยแพร่ในภาพรวมโดยนําเงินของแต่ละ
องค์กรมาแชร์กันตามความสามารถของแต่ละองค์กร
(4) โครงการที่จะต้องมีกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ต้องมีงบประมาณสนับสนุนทุกปีและพอเพียงด้วย
(5) ประชาชนไม่ทราบเรื่องแผนพัฒนาสหกรณ์ ควรมีการบูรณาการในการเชื่อมโยงขบวนการสหกรณ์ให้
เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม
(6) ในการทําแผนหรือเสนอโครงการต่างๆ ส่วนมากพบว่าโครงการต่างๆ งบประมาณมีน้อยมาก ทําให้การ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ไม่สมบูรณ์
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(7) องค์กรใดมีความถนัดทางประชาสัมพันธ์ก็ควรมอบหมายให้องค์กรนั้นทํา แต่งบประมาณอาจมาจาก
หลายองค์กรตามความเข้มแข็งขององค์กร การขับเคลื่อนการเผยแพร่อุดมการณ์และผลกระทบของ
สหกรณ์ทุกประเภทจะเท่าเทียมกัน
(8) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการสหกรณ์ ให้เกิด
ขึ้นกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันที่
สําคั ญต่ อตนเองและส่ วนรวมในที่สุด รวมทั้ ง ยังต้องให้ ความสํ าคัญกับการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของ
ปัญหาและอุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อนแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 2 เพื่ อ นํ า มาใช้ ประกอบการ
พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการสหกรณ์ในแต่ละระดับ
ต่อไป
3.5.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
(1) อยากให้สหกรณ์มีสิทธิเท่าเทียมกับธนาคาร เช่น สหกรณ์สามารถจะเรียกดูข้อมูลหรือประวัติการชําระ
สินเชื่อ Credit Bureau เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติสินเชื่อ
(2) นักการเมืองไม่ควรใช้สหกรณ์สร้างฐานอํานาจและมาเบียดบังงบประมาณของทางราชการใช้หาเสียง
หรือหาผลประโยชน์ในขณะที่ ข้าราชการปฏิบัติงานด้ วยความจริงใจในการที่จะให้ประโยชน์ อยู่กั บ
ขบวนการสหกรณ์/สมาชิก
(3) การอบรมบุคลากรของสหกรณ์ควรเป็นเนื้อหาที่ผู้อบรมนําไปปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจาก
ตัวอย่างของจริงที่เคยเกิดขึ้น เพราะส่วนใหญ่จะเน้นทฤษฎีหรือด้านวิชาการมากเกินไป โดยไม่คํานึงถึง
พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม เมื่ออบรมมาแล้วนําไปปฏิบัติไม่ได้หรือไม่เข้าใจจะทําให้เสียเวลาและ
เสียเงิน อีกทั้งขาดหลักการพอเพียง
(4) แผนพั ฒนาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ดี อยู่ แล้ ว แต่ ต้อ งมี งบประมาณของรัฐ
สนับสนุนให้ทุกๆ ปี และกระจายโครงการให้ไปถึงหน่วยงานของอําเภอหรือจังหวัดและชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดนั้นๆ ด้วย และควรมีการเพิ่มงบให้มากขึ้น มีการประเมินผลงานของหน่วยงานที่นําแผนไปใช้จึง
จะได้ผลมากขึ้น
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4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผลการอภิปรายจากการจัดประชุมสัมมนาในส่วนภูมิภาค
การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็ นต่างๆ ใน 4 ภูมิภ าค ได้แก่ ภาคเหนือ (จั ดที่จังหวั ด
เชี ยงใหม่ ) ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ (จั ดที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ) ภาคใต้ (จั ด ที่ จั ง หวั ดสงขลา) และภาคกลาง (จั ด ที่
กรุ ง เทพมหานคร) โดยมี ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ภาคละประมาณสองร้ อ ยคน ประกอบด้ ว ยภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ผลการสัมมนาสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้
4.1.1 ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาการสหกรณ์
1. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์มากขึ้น ปัจจุบันนี้สมาชิกจํานวนมากและเป็นส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจในหลักการสหกรณ์
2. สมาชิกสหกรณ์จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
3. สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของสหกรณ์ที่แท้จริง สหกรณ์เป็นของทุกๆคน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง
4. สมาชิกสหกรณ์จะต้องเห็นความสําคัญ ความหมาย คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์อย่างแท้จริง
5. สหกรณ์เป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน
6. คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นผู้นําสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์
7. ต้องการให้มีการยกเลิกวาระคณะกรรมการคราวละ 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการได้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง และ
ประสบผลสําเร็จ
8. ต้องการให้มีการนําแผนสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
9. คาดหวังว่าสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกอย่างจริงใจ เช่นเรื่องข้าว
10. สหกรณ์ต้องไม่เป็นทุนนิยม หรือสังคมนิยม แต่ขอให้เป็นสมาชิกนิยม
11. ต้องการและคาดหวังให้มีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ยามที่
สมาชิกมีความเดือดร้อน โดยเสียดอกเบี้ยต่ํา
12. ต้องการให้สหกรณ์เป็นแหล่งฝึกอบรมคนพร้อมพัฒนา
ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาการสหกรณ์ เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจใน
หลั ก การสหกรณ์ ตระหนั กเห็ นความสํ า คัญ ความหมาย คุ ณค่า และประโยชน์ ข องสหกรณ์อย่ างแท้ จริ งว่ า สหกรณ์
สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน คนที่มีความรู้ความสามารถควรเข้า
มาเป็นผู้นําสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และต้องการให้มีการนําแผนสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริง
และเป็นรูปธรรม
4.1.2 ผลการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคในอดีต
1.
2.
3.
4.

สหกรณ์ยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ยังล้มลุกคลุกคลาน
สหกรณ์ยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตอยู่ค่อนข้างมาก
สหกรณ์มักขาดคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่างแท้จริงเข้ามาบริหารจัดการ
สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง
ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์ หรือทําให้ไม่สามารถพัฒนาสหกรณ์ตามความคาดหมายได้
5. สหกรณ์ยังไม่ได้นําวิธีการของสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือชัดเจนเท่าที่ควร
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6. สหกรณ์ขาดผู้นําสหกรณ์ที่ดี ที่มีความรู้ความสามารถ ขาดผู้นําที่มีจริยธรรม คุณธรรม ถ้าสหกรณ์มีผู้นําที่ดี ก็
จะทําให้สหกรณ์พัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่านี้ ผู้นําคือหัวใจสําคัญในการพัฒนาสหกรณ์
7. สหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดความร่วมมือจากสมาชิก ทั้งนี้เพราะสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน
8. สมาชิกสหกรณ์มักให้ความสําคัญเรื่องการกู้เงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ
9. สหกรณ์ต่างๆ ขาดการสร้างเครือข่าย การมีเครือข่ายร่วมกัน จะช่วยทําให้การบริหาร การจัดการหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาบางอย่างร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น
10. ปัจจุบันนี้สหกรณ์ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงคุณภาพอย่างมาก
11. สหกรณ์แต่ละประเภทมีจุดอ่อน จุดแข็งที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรทํา SWOT ในแต่ละประเภทด้วย จึงจะเข้าใจ
สถานการณ์ตามความเป็นจริงได้มากขึ้น
ผลการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในอดีตยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร สมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ยังขาดการให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง ขาด
การสร้างเครือข่าย การมีเครือข่ายร่วมกัน จะช่วยทําให้การบริหาร การจัดการหรือช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกัน
ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงคุณภาพ ขาดคนที่มีจริยธรรม คุณธรรมและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่าง
แท้จริงเข้ามาบริหารจัดการ ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ยังล้มลุกคลุกคลาน มีปัญหาเรื่องการทุจริตอยู่ค่อนข้างมาก
สหกรณ์ยังไม่ได้นําวิธีการของสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือชัดเจนเท่าที่ควร สมาชิกสหกรณ์มักให้
ความสําคัญเรื่องการกู้เงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ
4.1.3 สถานการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อการสหกรณ์ในปัจจุบัน
1. ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการสหกรณ์น้อยไป ควรเพิ่มบทบาทให้มากขึ้น ทั้งทางด้านงบประมาณ
การศึกษา การอบรม
2. สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าสหกรณ์บริการ เช่น การเดินรถ สหกรณ์ประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับการดูแลเลยหรือ
ได้รับการดูแลน้อยมาก ที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญต่อสหกรณ์ภาคการเกษตรมากเป็นพิเศษ มากกว่า
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท ไม่ควรให้ความสําคัญเฉพาะสหกรณ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษ
3. ที่ผ่านมารัฐไม่เคยมีนโยบายหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของสหกรณ์อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
4. ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองคนไหน มีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ของสหกรณ์เลย
5. สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ มีการเสนอให้มีสหกรณ์ประเภทที่ 8 ขึ้น คือสหกรณ์อิสลาม เนื่องจากวิถีชีวิตของ
มุสลิมนั้นมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนทั่วไปในสังคมไทย การมีสหกรณ์อิสลามขึ้นมา จะถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี
6. ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลเรื่องสหกรณ์มากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้สหกรณ์ดูแลกันเอง
สหกรณ์หวังให้รัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย เพราะสหกรณ์บางประเภทมีผลกําไรมากน้อยไม่เท่ากัน
7. ภาครัฐควรมีการจัดหลักสูตรการศึกษาในภาคบังคับ โดยให้มีวิชาการสหกรณ์ บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยอาจจะเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา ตามที่รัฐเห็นสมควร
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8. ภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการตลาดให้แก่สมาชิกสหกรณ์มากขึ้น เพราะเกษตรกรมักขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการตลาด (ผลิตเป็นแต่ขายไม่เป็นหรือขายไม่เก่ง)
9. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ไม่ได้จริง หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เรื่องภาษี เป็นต้น
สถานการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่อการสหกรณ์ในปัจจุบัน พบว่าสหกรณ์บริการ เช่น การเดินรถ สหกรณ์
ประเภทนี้ ไ ม่ ค่ อ ยได้ รั บ การดู แ ลเลยหรื อ ได้ รั บ การดู แ ลน้ อ ยมาก ที่ ผ่ า นมาภาครั ฐ ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ สหกรณ์ ภ าค
การเกษตรมากเป็นพิเศษ มากกว่าสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท ไม่ควรให้
ความสําคัญเฉพาะสหกรณ์ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นพิเศษได้แก่ การที่ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการ
สหกรณ์น้อยไป ควรเพิ่มบทบาทให้มากขึ้น ทั้งทางด้านงบประมาณ การศึกษา การอบรม ที่ผ่านมารัฐไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนหรือไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของสหกรณ์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองมีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์
4.2 ผลการสํารวจจากสหกรณ์ทั่วประเทศ
การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) จํานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 500 แห่ง (กลุ่ม) จากทะเบียนรายชื่อ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการจัดส่งให้
สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศประสานในการส่ง เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้จํานวน
473 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 นับว่าเป็นอัตราการส่งแบบสอบถามคืนกลับที่สูงมาก
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งสี่ประการ มีจํานวน 381 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 13 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ
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20–30 31–40 41–50 51–60 60 ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป
3
21
96
78
18
8
57
43
15
4
39
38
14
2
8
1
1
2
1
3
1
2
6
1
3
11
32
25
3
1
6
7
5
1
3
3
1
1
6
2
1
2
8
12
1
1
2
8
3
2
7
10
2
1
1
1
3
6
1
1
2
1
13
58
54
33
7
3
19
27
13
4
11
12
5
2
1
4
2
2
1
2
3
1
3
4
1
1
2
1
3
3
1
1
9
34
21
17
3
3
2
3
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รวม
216
123
95
11
4
4
9
74
20
6
10
24
1
13
19
2
1
1
10
1
4
165
66
30
7
8
10
2
1
8
84
8
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อายุ

20–30 31–40 41–50 51–60 60 ปี รวม
เพศ, การศึกษา, อาชีพ
ปี
ปี
ปี
ปี
ขึ้นไป
รับจ้างทั่วไป
3
1
4
ลูกจ้างเอกชน
1
8
4
7
20
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ
6
14
3
2
1
26
แม่บ้าน
1
1
2
ว่างงาน
1
1
อื่นๆ
2
5
10
4
2
23
สูงกว่าปริญญาตรี
1
5
6
3
15
รับจ้างทั่วไป
1
1
ลูกจ้างเอกชน
2
2
1
5
ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ
1
2
4
2
9
รวม
16
79
150
111
25 381
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41–50 ปี มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และ
เป็นเกษตรกร มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 39 คน) ซึ่งมีจํานวนพอๆ กับผู้ที่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มี
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และเป็นเกษตรกร (จํานวน 38 คน) จะสังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชายส่วนใหญ่ต่ํากว่า
ปริญญาตรี ส่วนการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกร มีอายุ
อยู่ระหว่าง 41–50 ปี การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และเป็นเพศชาย
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างยิ่ง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงลําดับสองและสาม ได้แก่ “การให้คนไทยมีความ
เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ 4.29 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 14 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ
ระดับความต้องการและความ
คาดหวัง
ประเด็น
0 1 2 3 4
5
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์
1 2 18 64 150 235
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 2 13 40 147 269
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 2 17 74 158 219
การมีผู้นํา การเปลี่ยนแปลงที่มี คุณสมบัติที่พึง ประสงค์ ในการขับเคลื่อนสหกรณ์ได้ 2 3 15 78 163 210
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวนทัศน์ใน 2 5 17 92 176 179
การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
2 3 11 42 140 272
สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
1 3 24 67 154 223
สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด
2 4 21 62 181 201
สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น
1 2 18 64 184 203
การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2 1 10 60 178 218
ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจัดทําคู่มือ และการ 1 6 16 89 185 174
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น
สหกรณ์มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจของ 0 6 27 84 183 171
สหกรณ์
การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
1 4 17 101 171 176
การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น
1 8 35 102 172 147
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของคนไทย
2 13 30 98 179 146
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น
1 9 21 83 194 164
การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
2 10 27 73 187 173
การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น
2 9 24 73 181 183
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ค่า
เฉลี่ย

SD

4.28
4.42
4.22
4.20

0.89
0.82
0.89
0.91

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

มากอย่างยิ่ง
มากอย่างยิ่ง
มากอย่างยิ่ง
มาก

4
2
5
8

4.08 0.94 มาก

10

4.43
4.21
4.18
4.21
4.29
4.07

1
6
9
7
3
11

0.85
0.93
0.93
0.87
0.83
0.92

มากอย่างยิ่ง
มากอย่างยิ่ง
มาก
มากอย่างยิ่ง
มากอย่างยิ่ง
มาก

4.03 0.94 มาก

15

4.06
3.89
3.89
4.03
4.03
4.07

13
20
21
16
14
11

0.92
1.01
1.04
0.95
1.01
0.99

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ระดับความต้องการและความ
ค่า
คาดหวัง
เฉลี่ย
ประเด็น
0 1 2 3 4
5
การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
0 3 20 107 183 155 4.00
การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนภายใน 5 4 37 98 191 131 3.89
สหกรณ์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
0 8 24 103 171 162 3.97
การประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงินและกลุ่มเกษตรกร 2 8 37 86 178 150 3.93
เพื่อพัฒนาการสหกรณ์
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0.89 มาก
1.02 มาก
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ข้อเสนอแนะด้านความต้องการและความคาดหวังทั่วๆ ไป ที่ระบุในแบบสํารวจ มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสาระแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Product) ซึ่งกล่าวได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
4.2.1 ด้านสาระแวดล้อม (Context)
ความต้องการและความคาดหวังด้านสาระแวดล้อม (Context) เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปของการสหกรณ์ใน
หลายมิติ ได้แก่ มิตินโยบายภาครัฐและกฎหมายด้านการสหกรณ์ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติเทคโนโลยี และมิติการ
ต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ (ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถี่ที่มีการเสนอซ้ํา)
• รั ฐ ควรมี น โยบายที่ เ น้ น ชั ด เจน ในการคุ้ ม ครอง แนะนํ า และส่ ง เสริ ม ระบบสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ การให้ความสําคัญกับขบวนการสหกรณ์มีบทบาท และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ส่ งเสริ ม ให้ ร ะบบสหกรณ์ มี มาตรฐาน ประชาชนในชุ ม ชนเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาระบบสหกรณ์ ประชาชนมี ความ
เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข ให้ประชาชนทุกคนเข้ามาใช้บริการ (77)
• รัฐส่งเสริม สนับสนุนเงินทุน และงบประมาณ แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรมากขึ้ น สนับสนุนให้ สหกรณ์
สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมด้านการตลาด โดยเน้นให้เครือข่ายสหกรณ์เป็นผู้นําในด้าน
การส่งออกเอง (15)
• ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่ดี สหกรณ์ทุกประเภทเข้าอยู่ในวาระแห่งชาติ สนับสนุนขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง
อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ควรให้สหกรณ์เป็นผู้ ดูแลในเรื่อ งเกี่ยวกับ กองทุ นหมู่บ้ าน และการพัฒนากลุ่ ม
ชุมชนซึ่งรูปแบบการดําเนินงานที่คล้ายสหกรณ์ (13)
• รัฐควรสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนา การฝึกอบรม การสร้างคุณค่าของสหกรณ์และสนับสนุน
ธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถเป็นรูปธรรม (12)
• รัฐมากํากับดูแลสหกรณ์ที่ขาดทุนและหาวิธีการแก้ไขสนับสนุนเงินทุนแบบยั่งยืนและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การประกอบอาชีพเสริมจากการเกษตร ให้งานสหกรณ์ให้ก้าวไกล เป็นที่พึ่งของสมาชิก (9)
• มาตรการตามนโยบายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เช่น การประกันรายได้ การจําหน่ายผลผลิต ควรผ่าน
สถาบั นสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์กระจายได้ เมื่ อเกิ ดภั ยธรรมชาติ รั ฐบาลต้ องให้ ความช่วยเหลื อ ด้า นผลผลิ ต
ช่วยเหลือสมาชิกตามฤดูการผลิตให้ตรงเวลาเพาะปลูก โดยผ่านสถาบันสหกรณ์ (8)
• รัฐควรกําหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต่างๆ โดยสหกรณ์การเกษตร (7)
• การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการที่เอื้ออํานวยการบริหารจัดการของสหกรณ์ เช่น ด้าน
ภาษี กฎระเบียบ หรือพ.ร.บ.ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ฯลฯ ให้เป็นธรรมเหมาะสมความเป็นจริง และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม (6)
• รัฐสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารสหกรณ์
ให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน (6)
• รั ฐควรมี มาตรการที่ ชัด เจน รวดเร็ ว ในการให้ ความช่ วยเหลื อ สนั บสนุ นการพั ฒ นาสหกรณ์ ผ่า นกลไกและ
เครื่องมือต่างๆ อย่างจริงจัง (6)
• การกําหนดให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์แบบเอนกประสงค์ไม่ต้องแยกเป็นหลายประเภท เพราะการแบ่งประเภททํา
ให้ไม่สามารถบริการสมาชิกได้อย่างเอนกประสงค์ และขาดเอกภาพในการเชื่อมโยงเครือข่าย หรืออาจทําให้
สหกรณ์หลีกห่างจากหลักสหกรณ์หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง (6)
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• รัฐส่งเสริมการจัดให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกระบบไอที คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่าง
ทันสมัย การจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม เงินกองทุนช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์มาก
ขึ้ น มี ง บประมาณที่ รั ฐให้ กับ สถาบั นเกษตรกร การพั ก ชํ า ระหนี้ การลดภาระหนี้ การประกั น รายได้ ข อง
เกษตรกร ดอกเบี้ยอัตราต่ํา และการเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ (5)
• รัฐส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ตั้ง แต่ ในโรงเรี ยน ซึ่ ง อาจจะต้อ งให้ ป ฏิ บัติจริ ง มี การออมมี การรวมกลุ่มกั นเนื่ อ งจาก
ปัจจุบันเป็นเพียงการเรียนตามตําราเพียงอย่างเดียว (5)
• รัฐส่งเสริมคนไทยมีความสามัคคี เอื้ออาทร การให้อภัย กลุ่มเกษตรกรควรมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน พึ่งพา
ตนเองได้ (5)
• สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนระยะยาว สมาชิกใช้บริการในธุรกิจสหกรณ์ของกลุ่ม ให้รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพแก่สมาชิกในลักษณะให้เปล่า โดยผ่านกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ในพื้นที่ที่สมาชิกสังกัด และให้
คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้บริหารการเงิน (4)
• สหกรณ์มีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ด้านการเกษตร (4)
• การกําหนดการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์จังหวัด ควรจัดตั้งเป็นขบวนการที่มีลําดับขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
เช่น สหกรณ์ระดับต้นควรทํ าธุรกิจได้ขนาดไหน และเมื่อมีเงินทุนล้นระบบควรจัดตั้งสหกรณ์ เข้ามาบริหาร
สินทรัพย์ ไม่ควรจัดตั้งสหกรณ์ให้มากเกินความจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตร ทําให้ขาดการพัฒนา
ที่ดินและไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ให้มีระบบตรวจสอบที่เคร่งครัด ส่งผลให้ด้านจัดการมีความระมัดระวังและมี
ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง (4)
• มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์ที่เกิดจากสายล่าง (ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย) ขึ้นสู่สายบน มิใช่เป็น
การกําหนดความต้องการจากข้างบน (กระทรวง, กรม) ลงสู่ส่วนล่าง (สหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร) ควรมีองค์กร
หรือสถาบันสหกรณ์แห่งชาติที่เป็นอิสระ รัฐมีหน้าที่เพียงสนับสนุน จัดตั้งสหกรณ์เครือข่ายอย่างเป็นระบบทุกๆ
หมู่บ้าน, ตําบล, อําเภอ, ประเทศ โดยสมาชิกสหกรณ์เองให้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน (4)
• รัฐให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยี ใช้นโยบายส่งเสริม มิใช่จํากัดสหกรณ์มิให้กระทําการต่างๆ
แนะนําเชื่อมโยงให้สหกรณ์แต่ละแห่งเรียนรู้บทเรียนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งเชิงลึก (4)
• รัฐทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนอย่างเดียว เรื่องอื่นๆ ปล่อยให้เป็นเรื่องของขบวนการสหกรณ์ที่มีความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง ไม่หวังผลตอบแทน (4)
• รัฐส่ง เสริม ผลผลิต การตลาด การกํา หนดราคากลางสินค้า อย่ างแน่ชัด และผลตอบแทนสู ง รวมทั้ ง พัฒ นา
ศักยภาพสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมให้สามารถเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตผลและลดการพึ่งพาคนกลาง (3)
• ไม่ควรส่งเสริมให้สหกรณ์มีอภิสิทธิ์มากกว่าธุรกิจอื่นๆ ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรให้เงินทุนแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก
มากกว่าขนาดใหญ่หรือสหกรณ์ที่มีแหล่งเงินทุนอื่น เช่น ธกส. และดอกเบี้ย 1-2% ต่อปีเท่านั้น (3)
• ควรให้แนวทางในภาพรวมของการดําเนินงานของขบวนการสหกรณ์และกําหนดเกณฑ์ของสหกรณ์ เพื่อการต่อ
ยอดในการบริหารจัดการ เช่น มีชุมนุมระดับจังหวัด ภาคและประเทศ (2)
• นโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยให้ดีขึ้นเป็นลําดับ ทําให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและยั่งยืน มั่นคง (2)
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• นโยบายรัฐบาล เช่น การพักชําระหนี้ ทําให้สมาชิกเสียวินัยทางการเงินและทําให้สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานน้อยลง รัฐบาลน่าจะช่วยโดยไม่มีเงื่อนไขให้พักชําระหนี้ ไม่ควรจัดสรรงบประมาณเป็นเงินล้านให้
หมู่บ้าน เพราะทําให้ประชาชนมีหนี้หลายทาง และรอแต่รัฐมาช่วย (2)
• รัฐควรเร่งพัฒนา สนับสนุนกิจการสหกรณ์ทุกประเภทในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้มุ่งเน้นโดยตรงที่ประชาชน
และส่วนราชการนําไปปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐ จนสามารถเป็นสถาบันหรือองค์กร
หลักที่มีสมาชิกและบุคคลทั่วไปยึดเป็นองค์กรในการดํารงชีพของสมาชิก (2)
• ให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและมีส่วนร่วมในอุดมการณ์ของสหกรณ์พราะประชาชนเป็นสมาชิกสหกรณ์ (2)
• รัฐควรมีกองทุนให้สําหรับสหกรณ์ที่ต้องการกู้ยืมเงินให้มากกว่าปัจจุบัน ควรมีธนาคารของสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ปล่อยกู้ดอกเบี้ยราคาต่ํา และให้มีสถาบันการศึกษาในประเทศเรื่องสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น และผู้ที่มาให้
ความรู้เรื่องสหกรณ์ต้องมีความชัดเจนไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ (2)
• รัฐให้การสนับสนุนจัดอบรมหรือสนับสนุนงบประมาณ เมื่อขบวนการสหกรณ์เข้มแข็งแล้ว จึงหยุดการสนับสนุน
โดยเด็ดขาด (2)
• มีการส่งเสริมผลักดันเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้งด้านสมาชิก งบประมาณและเทคโนโลยี กลุ่ม
อาชีพของสมาชิก มีการแนะนําการอยู่กินและประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง (2)
• ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์งานสหกรณ์ให้ประชาชนได้รับ
รู้ สร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในงานสหกรณ์ฯ (2)
• ควรส่งเสริมสหกรณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจะได้ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นควรส่งเสริมให้มี
หลักสูตรสําเร็จของการบริหารสหกรณ์ และให้สหกรณ์เชื่อมโยงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสหกรณ์
(2)
• ส่งเสริมผลักดันหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตร สมาชิกเข้าใจหลักการจริงๆ และปฏิบัติได้จริง
สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์ (4)
4.2.2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)
ความต้องการและความคาดหวังด้านปัจจัยนําเข้า เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิต ได้แก่ บุคคล เงิน พัสดุและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ (ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถี่ที่มีการเสนอซ้ํา)
• การสนับสนุนด้านเงินทุน แหล่งทุนดอกเบี้ยต่ํา งบประมาณและปัจจัยการผลิต (48)
• คณะกรรมการสหกรณ์ มีภ าวะผู้ นํา มีค วามรู้ ความสามารถ เสี ยสละและซื่ อสั ตย์ สุจริ ต เป็ นนั กบริห ารทาง
การเงิน การปฏิบัติแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ดําเนินงานที่มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ แผนงานและ
นโยบายเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ก้าวก่ายการทํางานของฝ่ายจัดการ (55)
• เจ้ า หน้า ที่ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ มีจํา นวนเพี ยงพอ ต้ อ งใกล้ ชิดและให้ คํ า แนะนํ า ต่ อสหกรณ์ ให้ ทั่วถึ ง ในเมื่ อ
สหกรณ์ยังไม่แข็งแรงต้องช่วยให้การแนะนํา ประคับประคอง มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดทักษะและ
ความเหมาะสมซึ่งบางสหกรณ์มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สามารถสับเปลี่ยนฝ่ายจัดการได้ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาและเหมาะสม (15)
• เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ ขยันและเรียนรู้การทํางาน มีขวัญกําลังใจ มีความก้าวหน้า
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (13)
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• การสนับสนุนจากรัฐในเรื่องความรู้ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ระบบบัญชี การบริหารการเงิน เครื่องมือ อาคาร
สํานักงาน และอุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิต (12)
• ฝ่ายจัดการมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการทํางานและมีทักษะในการทํางาน คํานึงถึงนโยบายและการให้บริการ
สมาชิกเป็นสําคัญ ไม่หวังประโยชน์ส่วนตัว ทําหน้าที่ตามแผนที่ประชุมใหญ่กําหนด มุ่งทํางานภายใต้ข้อบังคับ
และตามระเบียบนั้น คณะกรรมการไม่ก้าวก่ายฝ่ายจัดการ (16)
• ความต้องการข้อมูลต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจมีผลต่อการดําเนินนโยบายหรือการตัดสินใจอย่าง
ทันท่วงที ข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิตของสมาชิกต้องดี เพื่อการวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม (5)
4.2.3 ด้านกระบวนการ (Process)
ความต้องการและความคาดหวังด้านกระบวนการ เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ การ
บริ ห ารจั ดการด้ า นต่างๆ รวมทั้ ง กระบวนการปฏิบั ติงานต่า งๆ ในขบวนการสหกรณ์ ซึ่ง มี รายละเอี ยดโดยสรุปดั ง นี้
(ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถี่ที่มีการเสนอซ้ํา)
• สมาชิกทุกคนให้ความสําคัญกับสหกรณ์มากขึ้น ยึดอุดมการณ์ หลักการ วิธีการของสหกรณ์ รู้จักหน้าที่ของ
ตัวเอง ส่งเงินกู้ได้ถูกต้องตามเวลา ตามเงื่อนไข (19)
• การพัฒนาการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (41)
• การฝึ กอบรมด้ า นต่ างๆ เช่น พั ฒ นาจิ ตสํ า นึ ก การบริ ห ารจั ดการแก่ เจ้ า หน้ าที่ สหกรณ์ แ ละคณะกรรมการ
ดําเนินงาน (35)
• ดําเนินงานที่ครบวงจรสามารถให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกได้คุ้มกับการลงทุน สามารถช่วยเหลือสมาชิกมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพมั่นคง มีหลักประกันในชีวิต การออมเงิน การใช้จ่ายเงิน การเฉลี่ยคืน หนี้ และการจัดการ
เรื่องของเงินทุนของสมาชิก (22)
• การพัฒ นาสู่ความเป็นเลิศ การบริหารเงินและทรัพ ยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประกันความเสี่ยงของ
ผลผลิตของสมาขิก (17)
• ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างแท้จริง การจัดเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน ระหว่างสหกรณ์ที่มีทุน
น้อ ยและสหกรณ์ที่ มี ทุ นดํ าเนิ นการมาก จั ดอบรมให้ สมาชิ ก รู้ ระบบของสหกรณ์ มากขึ้ น การประสานงาน
ดําเนินการกับกลุ่มคนในชุมชนในเรื่องของการเงินอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน (14)
• การพัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหารงานที่กะทัดรัด ต้นทุนต่ํา แต่บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง ทันการตามสถานการณ์ของโลกสภาวะปัจจุบัน การจัดการอย่างมีระบบตามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์ สนองต่อความต้องการของสมาชิก (14)
• ปริมาณธุรกิจที่สหกรณ์ทํากับสมาชิกอย่างเหมาะสม มีอัตราการเติบโตของเงินทุนสํารองอย่างต่อเนื่อง ผลการ
ดําเนินงานที่มีผลกําไร มีเงินปันผลมากขึ้น มีการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินทุนเป็นสวัสดิการของสมาชิกหรือทุน
สาธารณประโยชน์ พึ่งพาตัวเองได้ (13)
• ความคล่องตั วในการดํ าเนิ นงาน สามารถตอบสนองความต้ อ งการของสมาชิ ก ยกระดั บการปฏิ บัติง านให้
ทันสมัยและอยู่ในกรอบ พ.ร.บ. (12)
• การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป (12)
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• การดูแลสหกรณ์ที่ทั่วถึงและช่วยเหลือเป็นพิเศษสําหรับสหกรณ์ที่ประสบปัญหา ที่ผ่านมาสหกรณ์เหล่านี้จะถูก
ลอยแพจากรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปล่อยให้อยู่ตามชะตากรรม (11)
• การพัฒนาการจัดการตามหลักห่วงโซ่มูลค่า การต่อรองราคาสินค้า การจัดให้ทุกสหกรณ์ทําธุรกิจครบวงจร การ
ร่วมดําเนินงานด้วยความเป็นเอกภาพ ปรองดอง อิสระ ประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี (9)
• การทําหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมให้ตรงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (7)
• สหกรณ์มีการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ สหกรณ์ภายในจังหวัดหรือภาคใช้ระเบียบที่เหมือนกัน
เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ให้กับสมาชิก หลักการให้เงินกู้ (6)
• การพัฒนาคณะกรรมการและผู้นําสหกรณ์ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ (5)
• รัฐเผยแพร่ความรู้ด้านอุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดวิทยากรเพื่อให้
การอบรมกับเกษตรกรรายย่อยทั่วไปให้มีการร่วมมือกันจัดการกับปัญหาของตัวเองในรูปแบบของสหกรณ์
รวมทั้งพื้นฐานสหกรณ์ในโรงเรียนแก่เยาวชน (5)
• การรวมกลุ่มเครือข่ายการรวบรวมผลผลิตการเกษตร การตลาดและส่งออกสินค้า การเชื่อมโยง เช่น ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทุกสหกรณ์สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (5)
• การพัฒนาการจัดการตามหลักสหกรณ์หรือเศรษฐกิจพอเพียง (5)
• ให้ความสําคัญกับระบบสหกรณ์มากขึ้น มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ขบวนการสหกรณ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเป็นขบวนการที่บุคคลส่วนหนึ่งในระดับรากหญ้าเป็นสมาชิก (5)
• ให้การสนับสนุนบรรจุเป็นนโยบายแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดตั้งเป็นองค์กร
อิสระไม่ขึ้นต่อรัฐบาล แต่รัฐบาลให้งบประมาณอุดหนุน (4)
• สหกรณ์ มี รูป แบบการดํ า เนินงานเป็ นที่ ยอมรั บ ของบุ คคลทั่ วไป มี มาตรฐานเดี ยวกั น มี การจัดอบรมหรื อ มี
กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างสหกรณ์มีใจในการทํางานสหกรณ์ (4)
• การนํ า วั ฒ นธรรม วิ ถี ชีวิตของพื้นที่ ป รั บ ใช้ กั บการดํ า เนิ นงานของสหกรณ์ ได้ อ ย่ า งแท้ จริ ง นํ าหลั ก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน (4)
• การดูแลพนักงานและลูกจ้างในส่วนของสหกรณ์ให้มีสวัสดิการสําหรับลูกจ้างและพนักงานสหกรณ์ ปฏิบัติงาน
อย่ า งมี ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กํ า หนดตั วชี้ วั ด การทํ า งานเป็ นรายบุ ค คลให้ ชั ด เจน มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (3)
• การช่วยเหลือสหกรณ์ ให้ทันเวลาและตรงกับความต้องการ บนความเป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาวะขาดทุนของเครือข่าย (3)
• สันนิบาตสหกรณ์ควรมีอํานาจต่อรองกับผู้ประกอบการห้างร้านบริษัทต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก
และดําเนินงานให้ตรงตามเป้าหมาย มีบทบาทในการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการ
บริหารจัดการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และชุมนุมควรเข้ามาเป็นตัวกลางในการกระจายผลผลิตสหกรณ์ (3)
• รัฐมีนโยบายที่เป็นธรรม สนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดอย่างชัดเจน เพื่อความยั่งยืน
ของระบบสหกรณ์ (2)
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4.2.4 ด้านผลผลิต (Product)
ความต้องการและความคาดหวังด้านผลผลิต เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดจากการดําเนินการ ได้แก่ ผลที่เกิดจาก
สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ (ตัวเลขหลังประเด็นข้อเสนอแนะ แสดงความถี่ที่มีการ
เสนอซ้ํา)
• สหกรณ์เพิ่มผลประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่สมาชิก เป็นกลไกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เท่าเทียมกับ
ธนาคารพาณิชย์ (13)
• สหกรณ์มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้มากกว่าพึ่งแหล่งเงินทุนภายนอก (3)
• สมาชิกมีอุดมการณ์สหกรณ์ ยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (2)
• สหกรณ์เป็นรากฐานประชาธิปไตย (2)
• สหกรณ์มีบทบาทในชีวิตประจําวันคนไทยมากขึ้น ประชากรรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้น (2)
• ความยั่งยืนในด้านโครงการต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรให้ต่อเนื่องและยั่งยืน (1)
• สมาชิกปฏิบัติตามกฎและระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด (1)
• สมาชิกสหกรณ์มีหนี้ลดลง มีเงินฝากเพิ่มขึ้น (1)
• สหกรณ์มีการประสานงานเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง (1)
4.3 ผลการสํารวจจากการจัดประชุมสัมมนาในส่วนภูมิภาค
จากการรวบรวมแบบสอบถามจากที่ประชุมสัมมนา และนํามาวิเคราะห์ได้ผลโดยสรุปดังนี้
4.3.1 ภาคเหนือ
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งสี่ประการ มีจํานวน 67 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 15 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคเหนือ
เพศ
ชาย

การศึกษา
ต่ํากว่า
ปริญญาตรี

อาชีพ
เกษตรกร

ข้าราชการ/ พนักงาน
ของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
อื่นๆ
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
ปริญญาตรี เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้างเอกชน

อายุ (ปี)
20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม
3
3
2
8
1

2

3
1

1
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2
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1
6
1
1
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1
1
13
2
1
2
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อายุ (ปี)
20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60 รวม
ข้าราชการ/ พนักงาน
1
2
4
4
1
12
ของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
1
1
อื่นๆ
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
ต่ํากว่า
เกษตรกร
1
1
ปริญญาตรี
ข้าราชการ/ พนักงาน
1
1
ของรัฐ
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
2
2
ปริญญาตรี รับจ้างทั่วไป
1
1
ลูกจ้างเอกชน
1
1
1
3
ข้าราชการ/ พนักงาน
1
1
1
3
ของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
1
1
อื่นๆ
1
1
2
ปริญญาตรี รวม
2
3
2
3
10
สูงกว่าปริญญาตรี
2
2
2
6
หญิง รวม
2
5
4
7
18
รวม
4
12
19
25
7
67
ทั้งหมด
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชายจํานวน 49 คน เพศหญิงจํานวน 18 คน
ทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี (จํานวน 25 คน)
สําหรับอาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ นอกนั้นกระจายไปในอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร ลูกจ้างเอกชน
วิชาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป
ความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่ม ตัวอย่างจากสหกรณ์ภาคเหนือ อยู่ใ นระดั บมากและมากอย่ างยิ่ ง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ “การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทาง
การเงินของสหกรณ์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงลําดับสองและสาม
ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน” และ “สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภ าพและมีธรรมาภิ
บาล” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ 4.59 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้
เพศ

การศึกษา

อาชีพ
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ตารางที่ 16 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคเหนือ

1

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์

0

0

4

7

14

ค่า
เฉลี่ย
56 4.51

2

การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

1

2

5

20

53 4.51

0.82

3

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

3

3

26

49 4.49

0.74

4

0

0

1

10

20

48 4.46

0.76

0

1

2

11

25

43 4.30

0.88

6

การมี ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

0

0

1

2

14

63 4.74

0.57

7

สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

1

0

1

7

16

56 4.59

0.87

8

สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด

1

0

1

9

27

41 4.38

0.89

9

สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น

1

0

0

7

30

43 4.45

0.82

10

การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่ น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจั ดทํา คู่มื อ
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น

0

0

1

7

28

44 4.44

0.71

0

1

1

17

29

32 4.13

0.88

ข้อที่

5

11
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0

1

2

3

4

5

SD
0.85

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก

ลําดับ
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4
6
8
12
2
3
11
9
10
21
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ข้อที่

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
สหกรณ์ มีการรวมกลุ่มและเชื่ อมโยงเครื อข่า ยเพื่ อร่ วมมื อกันในการดํ าเนิ น
ธุรกิจของสหกรณ์
การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

6

31

0

1

0

9

34

36 4.30

0.77

0
0

1
1

1
2

17
11

26
26

32 4.13
40 4.28

0.89
0.89

16

การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น

0

0

1

14

30

37 4.26

0.78

17

การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น

0

0

2

11

31

38 4.28

0.79

18
19

การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น
การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

0
0

0
0

0
3

17
7

34
37

31 4.17
35 4.27

0.75
0.77

20

การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์

0

1

3

21

29

27 3.96

0.93

0

0

2

12

36

30 4.79

การประสานงานเชื่อมโยงกั นอย่ างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงิ นและกลุ่ ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ

0

1

2

12

31

33 4.18

5.59 มาก
อย่างยิ่ง
0.87 มาก

0

1

0

0

0

0 1.00

22
23
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4

5

1

0

21

3

ลําดับ

0

14
15

2

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
อย่างยิ่ง
มาก

0

13

1

SD

ค่า
เฉลี่ย
43 4.46

12

0

0.64

N/A น้อย
อย่างยิ่ง
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7
13
20
15
17
14
19
16
22

18
N/A
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4.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งสี่ประการ มีจํานวน 97 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 17 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพศ
ชาย

ชาย
รวม
หญิง

การศึกษา

อาชีพ

ต่ํากว่า
เกษตรกร
ปริญญาตรี
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
ปริญญาตรี เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
อื่นๆ
ปริญญาตรี รวม
สูงกว่า
ลูกจ้างเอกชน
ปริญญาตรี
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
สูงกว่าปริญญาตรี รวม
ต่ํากว่า
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
ปริญญาตรี ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
ปริญญาตรี รวม
สูงกว่า
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี รวม

อายุ (ปี)
20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60
1
5
9

1

1

1
2
1
5
3

2

2
17

1

1
4

1
23

1

1
1
5

10
10
38

2
7
1
1
1
8
1
1
13
1
2
3
23

1
4

13

1
4
1
21
8
1
3
28
2
3
45
1
13
14
80

1

1
1
12
12
4
4

2
2
1

2
2
1

5
5
1

1
3
3
1

1

1

1

1

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9
3

รวม
15
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เพศ
หญิง
รวม
รวม
ทั้งหมด

การศึกษา

อาชีพ

อายุ (ปี)
20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60
3
3
6
5
4

8

44

28

13

รวม
17
97

จากตารางข้า งต้น แสดงให้เห็นว่ า ผู้ที่เป็นเพศชาย อายุเกิ น 60 ปี มีการศึกษาต่ํากว่ าปริญญาตรี และเป็ น
เกษตรกร มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 9 คน) ซึ่งมีจํานวนพอๆ กับผู้ที่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และเป็นข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ (จํานวน 8 คน) จะสังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชายส่วนใหญ่
อยู่ที่ระดับปริญญาตรี และการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีอายุอยู่ระหว่าง 41–50 ปี การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และเป็นเพศชาย
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างยิ่ง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงลําดับสองและสาม ได้แก่ “การให้คนไทยมีความ
เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์” มีซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ
4.48 รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 18 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์

4

5

9

25

84

ค่า
เฉลี่ย
4.48

0

4

2

2

การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

1

4

11

27

81

4.48

0.85

3

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

1

2

18

40

63

4.31

0.84

4

1

1

15

35

70

4.41

0.80

1

4

22

50

45

4.10

0.87

6

การมี ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น 0
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน 0
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
0

3

1

10

23

88

4.54

7

สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

1

2

5

15

38

63

4.26

8

สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด

1

2

3

11

44

63

4.33

9

สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น

0

1

3

13

45

60

4.31

10

การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง 0
เดียวกัน
ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่ น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจั ดทํา คู่มื อ 0
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น

0

5

18

41

60

4.26

0

6

19

36

63

4.26

0.87 มาก
อย่างยิ่ง
1.01 มาก
อย่างยิ่ง
0.94 มาก
อย่างยิ่ง
0.82 มาก
อย่างยิ่ง
0.85 มาก
อย่างยิ่ง
0.89 มาก
อย่างยิ่ง

ข้อที่

5

11
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0

1

2

3

SD
0.94

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก

ลําดับ
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2
2
7
4
16
1
8
5
6
9
9
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ข้อที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
สหกรณ์ มีการรวมกลุ่มและเชื่ อมโยงเครื อข่า ยเพื่ อร่ วมมื อกันในการดํ าเนิ น
ธุรกิจของสหกรณ์
การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น
การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น
การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์

0

3

4

18

33

66

ค่า
เฉลี่ย
4.25

0
0
0

1
2
0

8
9
4

21
29
27

41
37
43

53
46
50

4.10
3.94
4.12

0.96
1.03
0.86

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
มาก

0
0
0
0
0

1
3
2
2
6

8
6
5
7
12

22
23
27
16
24

44
38
42
50
40

48
52
48
48
41

4.06
4.07
4.04
4.10
3.80

0.95
1.02
0.96
0.94
1.15

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0

2

3

20

40

59

4.22

การประสานงานเชื่อมโยงกั นอย่ างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงิ นและกลุ่ ม 0
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ
0

1

4

17

42

59

4.25

0

3

2

5

35

4.60

0.92 มาก
อย่างยิ่ง
0.87 มาก
อย่างยิ่ง
0.86 มาก
อย่างยิ่ง
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0

1

2

3

4

5

SD
0.98

ลําดับ
12
15
21
14
19
18
20
17
22

หน้าที่ 45

13
11
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4.3.3 ภาคใต้
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งสี่ประการ มีจํานวน 124 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 19 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคใต้
เพศ
ชาย

ชาย รวม
หญิง

การศึกษา

อาชีพ

ต่ํากว่า
เกษตรกร
ปริญญาตรี
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
อื่นๆ
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
ปริญญา เกษตรกร
ตรี
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
อื่นๆ
เกษตรกร, วิชาชีพ
อิสระ
ลูกจ้างเอกชน,
วิชาชีพอิสระ
ปริญญาตรี รวม
สูงกว่าปริญญาตรี
ต่ํากว่า
ปริญญา
ตรี

20–30

อายุ (ปี)
31–40 41–50 51–60 เกิน 60
2
8
6
8
1
1

4
1
1
2

1
1
1
1
1
12

1
7

6

2
2
8

13
2

1
2
39
4

1

1
10
1

2
22

13
1

2

1

1
1
5
1
10

10
13
35

เกษตรกร
ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

รวม
24

17
4
34
1

1
3
1
1

2
1
13

34
19
92
1
1
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เพศ

การศึกษา

อาชีพ

อื่นๆ
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
ปริญญา เกษตรกร
ตรี
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ
อื่นๆ
ปริญญาตรี รวม
สูงกว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/ พนักงาน
ของรัฐ
สูงกว่าปริญญาตรี รวม
หญิง รวม
รวม
ทั้งหมด

20–30

31–40

1
3

2
2

2
2

4
4
1
3
4
8
18

อายุ (ปี)
41–50 51–60 เกิน 60
1
1
2
1
1
5

รวม
1
4
1
1
16

6

2
7
3

7
1

3

1

2
20
8
1
7

3
11
46

1
10
44

8
32
124

1
14

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51–60 ปี มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และ
เป็นข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 13 คน) รองลงไปเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41–50 ปี มี
การศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และเป็นเกษตรกร มีจํานวนมากที่สุด (จํานวน 8 คน) ซึ่งมีจํานวนพอๆ กับผู้ที่เป็นเพศชาย
อายุเกิน 60 ปี มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี และเป็นเกษตรกร (จํานวน 8 คน) จะสังเกตได้ว่า การศึกษาของเพศชาย
ส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี ส่วนการศึกษาของเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีอายุอยู่ระหว่าง 41–50 ปี การศึกษาปริญญาตรี และเป็นเพศชาย
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างยิ่ง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงลําดับสองและสาม ได้แก่ “การให้คนไทยมีความ
เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ
4.56 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 20 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคใต้

1

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์

0

0

5

5

45

ค่า
SD
เฉลี่ย
104 4.56 0.71

2

การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

1

2

9

39

108 4.58 0.71

3

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

3

5

17

43

91

4.35 0.93

4

0

4

18

46

90

4.41 0.79

2

6

24

60

67

4.16 0.90

6

การมี ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น 0
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน 0
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
0

0

3

8

35

114 4.63 0.67

7

สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

0

0

4

23

46

87

4.35 0.82

8

สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด

0

0

8

23

47

80

4.26 0.89

9

สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น

0

0

3

17

54

84

4.39 0.75

10

การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง 0
เดียวกัน
ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่ น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจั ดทํา คู่มื อ 0
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น

2

4

24

44

86

4.30 0.90

1

6

31

52

70

4.15 0.91

ข้อที่

5

11
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0

1

2

3

4

5

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก

ลําดับ
3
2
7
4
13
1
6
10
5
8
14
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ข้อที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
สหกรณ์ มีการรวมกลุ่มและเชื่ อมโยงเครื อข่า ยเพื่ อร่ วมมื อกันในการดํ าเนิ น
ธุรกิจของสหกรณ์
การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น
การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น
การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
การประสานงานเชื่อมโยงกั นอย่ างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงิ นและกลุ่ ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ
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0

3

3

17

60

77

SD
ค่า
เฉลี่ย
4.28 0.87

0
0
1

1
0
2

7
11
15

22
33
29

69
58
57

61
57
55

4.14 0.86
4.01 0.92
3.94 1.06

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
มาก

0
0
0
0
1

1
0
0
2
2

6
4
5
7
9

35
30
24
18
42

62
66
68
68
63

56
60
62
64
43

4.04
4.14
4.18
4.16
3.86

0.88
0.80
0.80
0.88
0.97

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

19
15
11
12
22

0
0

3
0

7
6

24
31

67
65

58
57

4.07 0.93
4.09 0.84

มาก
มาก

18
17

0

0

5

5

45

104 4.56 0.71

มาก
อย่างยิ่ง

N/A

0

1

2

3

4

5

ลําดับ
9
15
20
21
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4.3.4 ภาคกลาง
จากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ พบว่า ผู้ที่ตอบคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา
อาชีพ และอายุครบถ้วนทั้งสี่ประการ มีจํานวน 114 คน ปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 21 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคกลาง
เพศ
ชาย

ชาย
รวม
หญิง

การศึกษา

อาชีพ

ต่ํากว่า
เกษตรกร
ปริญญาตรี
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
วิชาชีพอิสระ
อื่นๆ
1,6
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
ปริญญาตรี เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
อื่นๆ
1,5
ปริญญาตรี รวม
สูงกว่า
เกษตรกร
ปริญญาตรี
ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
อื่นๆ
4
1,8
1,3
สูงกว่าปริญญาตรี รวม

อายุ (ปี)
20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60
3
3
4
6

ต่ํากว่า
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี รวม
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3

1
1
2

1

1
6

1

3
2
1

4
1
1
2
7

10
1
1
1
12

1
12
1

15
2

9
1
1
12
28

1

1

4
2
3
1
26
2
2
3
20
1
1
29
4

1
10

1
19
2
1
1
1
29
84

1
1
9

1
9
1
1
1
15
40

รวม
16

2

2

2

2
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เพศ

การศึกษา

อาชีพ

ปริญญาตรี ลูกจ้างเอกชน
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
อื่นๆ
ปริญญาตรี รวม
สูงกว่า
ลูกจ้างเอกชน
ปริญญาตรี
ข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ
สูงกว่าปริญญาตรี รวม
หญิง
รวม
รวม
ทั้งหมด

อายุ (ปี)
20–30 31–40 41–50 51–60 เกิน 60
1
1
1
2
9
1
1
1
1
2
11
1
1

รวม
1
14
1
16
1

1
1
2

1
1
2

6
7
9

2
2
15

1
1
2

11
12
30

2

8

37

55

12

114

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นเพศชาย 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
โดยทั่วไปกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานของรัฐ มีอายุอยู่ระหว่าง 51–60 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เป็นเพศชาย
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์ทั่วประเทศ อยู่ในระดับมากและมากอย่างยิ่ง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ “การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทาง
การเงินของสหกรณ์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ประเด็นความต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงลําดับสองและสาม
ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน” และ “สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภ าพและมีธรรมาภิ
บาล” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และ 4.59 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 22 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างจากการประชุมสัมมนาภาคกลาง

1

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์

0

0

4

7

14

ค่า
เฉลี่ย
56 4.51

2

การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

1

2

5

20

53 4.51

0.82

3

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

3

3

26

49 4.49

0.74

4

0

0

1

10

20

48 4.46

0.76

0

1

2

11

25

43 4.30

0.88

6

การมี ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสหกรณ์มีกระบวน
ทัศน์ในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น
สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

0

0

1

2

14

63 4.74

0.57

7

สหกรณ์มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

1

0

1

7

16

56 4.59

0.87

8

สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กําหนด

1

0

1

9

27

41 4.38

0.89

9

สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมากขึ้น

1

0

0

7

30

43 4.45

0.82

10

การมีกฎหมาย ข้อบังคับ และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
ควรมีระบบสนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่ น การวิจัย ระบบเตือนภัย การจั ดทํา คู่มื อ
และการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น

0

0

1

7

28

44 4.44

0.71

0

1

1

17

29

32 4.13

0.88

ข้อที่

5

11
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0

1

2

3

4

5

SD
0.85

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
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ข้อที่

ระดับความต้องการและความคาดหวัง
ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง
สหกรณ์ มีการรวมกลุ่มและเชื่ อมโยงเครื อข่า ยเพื่ อร่ วมมื อกันในการดํ าเนิ น
ธุรกิจของสหกรณ์
การมีระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

6

31

0

1

0

9

34

36 4.30

0.77

0
0

1
1

1
2

17
11

26
26

32 4.13
40 4.28

0.89
0.89

16

การเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่นิยมของ
คนไทย
สหกรณ์มีการเพิ่มทุนการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น

0

0

1

14

30

37 4.26

0.78

17

การมีกลไกในการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น

0

0

2

11

31

38 4.28

0.79

18
19

การมีแผนการรณรงค์ให้ออมเงินเพิ่มขึ้น
การมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

0
0

0
0

0
3

17
7

34
37

31 4.17
35 4.27

0.75
0.77

20

การมีการพัฒนาตราสารการเงิน เพื่อระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียน
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์

0

1

3

21

29

27 3.96

0.93

0

0

2

12

36

30 4.79

การประสานงานเชื่อมโยงกั นอย่ างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการเงิ นและกลุ่ ม
เกษตรกรเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
ความต้องการและความคาดหวังอื่นๆ

0

1

2

12

31

33 4.18

5.59 มาก
อย่างยิ่ง
0.87 มาก

0

1

0

0

0

0 1.00

22
23
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4

5

1

0

21

3

ลําดับ

0

14
15

2

ความ
หมาย
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
อย่างยิ่ง
มาก
มาก
อย่างยิ่ง
มาก

0

13

1

SD

ค่า
เฉลี่ย
43 4.46

12

0

0.64

N/A น้อย
อย่างยิ่ง
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20
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5. ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
5.1 สถานการณ์ทั่วไปของระบบสหกรณ์
การสหกรณ์ในประเทศไทยได้เจริญเติบโตมาโดยลําดับ จากการส่งเสริมของภาครัฐ สหกรณ์ภาคการเกษตร
และสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเติบโตสูงสุดในปี พ.ศ. 2546 แต่เริ่มมีแนวโน้มลดต่ําลงเรื่อยๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 –
2550 แนวโน้มการเติบโตของจํานวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรประมาณร้อยละ 2.37 และนอกภาคการเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 3.30 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสหกรณ์ในประเทศไทย และจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้อภิปราย
ข้างต้น ชี้ว่าคนไทยจํานวนมากยังไม่เข้าใจหลักการสหกรณ์ และไม่ตระหนักเห็นความสําคัญของสหกรณ์ และไม่มีส่วน
ร่วมอย่างจริงจัง การดําเนินการของรัฐและเอกชนมีการแข่งขันช่วงชิงกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับสหกรณ์ การดําเนินงาน
ของสหกรณ์ยังคงเป็นแบบต่างคนต่างทําไม่มีแผนการดําเนินงานที่ประสานประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม ประกอบกับ
นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐยังไม่สามารถดําเนินการตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผนต่างๆ มี
การดําเนินการในลักษณะแยกส่วน นอกจากนั้น สหกรณ์ยังแสดงความต้องการพึ่งพิงภาครัฐโดยเฉพาะเงินทุน โดยมีข้อ
เรียกร้องต่างๆ ที่แสดงถึงความไม่สามารถในการพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ เช่น โครงการพักชําระหนี้ นโยบายรับจํานําพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ที่มี
ลักษณะการหยิบยื่นให้มากกว่าการมุ่งหวังให้มีการพึ่งพาตนเองตามหลักการของสหกรณ์
5.1.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คําว่าสหกรณ์ในแผนนี้ มิได้มุ่งเฉพาะสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงกลุ่มเกษตรกร
ด้วย รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ที่ดําเนินการตามแนวทางสหกรณ์ตามนัยของความหมายของสหกรณ์ กล่าวคือ “สหกรณ์เป็นองค์กร
อิสระของบุคคล ซึ่ งร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้ องการและมีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย” (กรมส่งเสริมสหกรณ์,
2552) มีค่านิยมสหกรณ์ (Co-operatives Values) เป็นพื้นฐานสําคัญคือ “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งค่านิยมของการช่วย
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิก
สหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552)
5.1.2 หลักการพื้นฐานของสหกรณ์
จากแถลงการณ์ของ ICA ที่ได้ให้ความหมายของค่านิยมของสหกรณ์ดังกล่าว ได้แบ่งค่านิยมของสหกรณ์ออกเป็น 2
ส่วน ประกอบด้วยค่านิยมของสหกรณ์ 10 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์
(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. คุณค่าทางจริยธรรมที่เป็นความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์
(7) ความซื่อสัตย์ (Honesty)
(8) ความเปิดเผย (Openness)
(9) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
(10) ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น (Caring for Others)
ขบวนการสหกรณ์มีอุดมการณ์สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ได้แก่ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”
การช่วยตนเอง หมายถึง การพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ จากความขยันหมั่นเพียร (ไม่เกียจคร้าน มี
ความอดทน และอดกลั้น) ประหยัด (ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย แต่อดออมมัธยัสถ์) พัฒนาตน (ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ
ทั้งเรื่องวิชาชีพ และอื่นๆ) หลีกพ้นอบายมุข (การประพฤติตนให้ห่างไกลอบายมุขทั้งหลาย ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความ
สุรุ่ยสุร่าย) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือ การร่วมมือกัน การช่วยเหลือกัน การแบ่งปันกัน จากการเสียสละเพื่อส่วน
ร่วม (ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็นธรรม) ร่วมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านเป็น
สิ่งที่จะต้องช่วยเหลือร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม) ซื่อตรงต่อกติกา (มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษากติกาที่ตั้งไว้) มีเมตตา
รักใคร่กัน (ให้อภัยกัน รักใคร่กัน ไว้วางใจกัน เพื่อนช่วยเพื่อน)
ขบวนการสหกรณ์ยังมี “หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ค่านิยมของสหกรณ์เกิดผล
เป็นรูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สําคัญรวม 7 ประการ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกภาพโดยเปิดกว้างตามความสมัครใจ (Voluntary and Open Membership)
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) สหกรณ์ เ ป็ น
องค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษ
และสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออก
เสียงเท่าเทียมกัน(สมาชิก 1 คน 1 เสียง) สําหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation) สมาชิกสหกรณ์
พึงมีความเที่ยงธรรมใน “การให้” และการควบคุม “การใช้” เงินทุนในสหกรณ์ ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของ
สหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสําหรับทุน ตามเงื่อนไข
แห่ ง สมาชิก ภาพในอั ตราที่ จํา กั ด (ถ้า มี) มวลสมาชิ กเป็ นผู้จัดสรรผลประโยชน์ ส่วนเกิ น เพื่อจุ ดมุ่งหมายประการใด
ประการหนึ่ง หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของตน โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ซึ่งส่วนหนึ่งของทุน
นี้ต้อ งไม่ นํา มาแบ่ ง ปั นกั นเพื่อ ผลประโยชน์แ ก่ สมาชิ กตามส่ วนของปริ ม าณธุ ร กิ จที่ ทํ ากั บสหกรณ์ และเพื่ อสนั บ สนุ น
กิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) สหกรณ์เป็น
องค์การพึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จําต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การ
ของรัฐหรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทําภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยัง
คงไว้ซึ่งอํานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย และยังดํารงความเป็นอิสระของสหกรณ์
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information) สหกรณ์พึงให้
การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงานเพื่อบุคคลเหล่านั้น สามารถมี
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ส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิ ผล และสามารถให้ ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งแก่
เยาวชนและบรรดาผู้นําทางความคิดในเรื่อง “คุณลักษณะและคุณประโยชน์” ของสหกรณ์ได้
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Co-operation Among Co-operatives ) สหกรณ์สามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสาน
ความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community ) การเอื้ออาทรต่อชุมชน สหกรณ์พึงดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
วิธีการสหกรณ์ (Co-operatives Practices) เป็น (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) “การนําหลักการสหกรณ์ มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของมวลสมาชิกและชุมชน ตามหลักการธุรกิจที่ดี”
จากการที่สหกรณ์เป็นการรวมคนที่มีอุดมคติคิดช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มารวมกลุ่มกันโดยถือกติกาของ
กลุ่มตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการดังได้กล่าวมาแล้ว ในการดําเนินการแบบสหกรณ์ หรือที่เรียกว่า วิธีการสหกรณ์นั้น
แตกต่างไปจากการรวมกันในรูปอื่น วิธีการสหกรณ์ คือการรวมกันทํามิใช่ต่างคนต่างทํา เช่น รวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย
ยา ข้าวสาร รวมกันขายพืชผลที่ผลิตได้ เป็นต้น การรวมกันจําเป็นต้องนําหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
จากพื้นฐานการสหกรณ์ ข้างต้น สามารถระบุ ปัจจั ยพื้ นฐานสํา คัญของวิธีการสหกรณ์ สู่ความสําเร็จของการ
รวมกันทํางาน ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ อาศัยส่วนประกอบที่เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญ 2 ประการคือ (1) ร่วมแรง
(2) ร่วมใจ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ร่วมแรง ประกอบด้วย
- แรงกาย คือ คนที่มาร่วมกันทํางานในสหกรณ์ ก็คือสมาชิกนั่นเอง
- แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการทํางานนั้นๆ ในสหกรณ์ ก็คือเงินทุนอันเกิดจาก
หุ้น ทุนสํารอง เงินฝาก และเงินอื่นๆ
- แรงความคิด คือ ความรู้ สติปัญญา ประสบการณ์ที่เอามาร่วมกันทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จใน
สหกรณ์ ก็คือความรู้และประสบการณ์ในการมาทําธุรกิจสหกรณ์
การร่วมแรงนี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะทําให้งานนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้ จึงต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งยึด
โยง เหนี่ยวรั้งให้งานที่ทําร่วมกันนั้นบรรลุผล สิ่งนั้นก็คือการร่วมใจ
การร่วมใจในสหกรณ์ คือ สิ่ง ที่เป็นเครื่องยึดโยง เหนี่ยวรั้ ง ให้งานที่ทําร่วมกั นนั้นบรรลุ ผล ร่วมใจ
ประกอบด้วย
- ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและต่อหมู่คณะ
- เสียสละ เพื่อส่วนรวม
- สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน รวมตัวกันด้วยความตั้งใจเพื่อผลที่ดีงาม
- มีวินัย คือการอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกติกาที่กําหนดไว้
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5.1.3 ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย (Co-operative System In Thailand)
ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยแสดงได้จากรูปภาพ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2552) ดังนี้
บริษัท ชุมชน ธนาคาร
เจ้าหนี้ สหกรณ์เครือข่าย คู่ค้า

สหกรณ์

บุคคลภายนอก
สมาชิกสมทบ
สมาชิก
สมาชิก
ธุรกิจการซื้อ
เจ้าหน้าที่การเงิน

สมาชิก

ธุรกิจสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมาชิก

ธุรกิจการตลาด
เจ้าหน้าที่บัญชี

โรงงาน

บุคคลภายนอก
สมาชิกสมทบ
สมาชิก

ธุรกิจการขาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ธุรกิจอื่นๆ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ

รองผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ระเบียบ แต่งตั้ง
จัดจ้าง
แต่งตั้ง

ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดําเนินการ ผู้สอบบัญชี
แต่งตั้ง
ข้อบังคับ
เลือกตั้ง
นายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

เลือกตั้ง

ที่ประชุมใหญ่
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก สมาชิก

จัดจ้าง (สหกรณ์ที่มีคุณสมบัติตาม
ประกาศที่นายทะเบียนกําหนด)
สมาชิก

คุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์

สหกรณ์
แต่งตั้ง

นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ร.บ. สหกรณ์
รัฐธรรมนูญ
รูปภาพที่ 4 ระบบสหกรณ์ในประเทศไทย
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 57

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

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

รัฐธรรมนูญ
2550
พ.ร.บ. สหกรณ์
2542
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์

น.ท.ส.

สกจ

รอง น.ท.ส.

ชุมนุม
สหกรณ์

ชุมนุม
สหกรณ์

สหกรณ์

กสส.

สหกรณ์

สหกรณ์

สหกรณ์

รูปภาพที่ 5 ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย
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5.1.4 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์
การศึกษาข้อมูลสถิติและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553
ดังแสดงในตารางที่ 23 ชี้ว่า ในปี พ.ศ. 2553 มีสหกรณ์ตามทะเบียนทั้งหมด จํานวน 6,418 แห่ง มีสมาชิกจํานวนประมาณ
10.56 ล้านคน การเพิ่มจํานวนของสหกรณ์โดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 1.94 ต่อปี และการเพิ่มขึ้นของสมาชิกโดยเฉลี่ย คิด
เป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี เมื่อพิจารณาในเรื่องการเงิน พบว่าทุนดําเนินงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.65 ต่อปี มีปริมาณ
ธุรกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.82 ต่อปี มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.46 ต่อปี
ตารางที่ 24 ชี้ว่า กลุ่มเกษตรกรตามทะเบียนมีทั้งหมด 4,112 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมดจํานวนประมาณ 0.64 ล้าน
คน จํานวนกลุ่มเกษตรกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.86 ต่อปี และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.65 ต่อปี เมื่อ
พิจารณาในเรื่องการเงิน พบว่าทุนดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.23 ต่อปี การดําเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกร มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.26 ต่อปี และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 71.79 ต่อปี
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ไทยปี พ.ศ. 2553 และตารางที่ 25 ชี้ว่า แสดงถึงจํานวนสมาชิก
ของสหกรณ์ภาคเกษตร สหกรณ์นอกภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ว่ามีสมาชิกจํานวนกว่า 11 ล้านคน (ร้อยละ 56.72
เป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของประชากรทั้งประเทศ การดําเนินกิจการมีทุนดําเนินการรวม
ประมาณ 1.31 ล้านล้านบาท การบริหารจัดการในธุรกิจหลักห้าด้าน ซึ่งสร้างมูลค่าธุรกิจเป็นจํานวนเงินประมาณ 1.48
ล้านล้านบาท (การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 83.69) คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศ (GDP) สหกรณ์นอกภาคเกษตรดําเนินการด้านให้สินเชื่อมากที่สุดร้อยละ 68.07 ขณะที่สหกรณ์ภาค
เกษตรและกลุ่ ม เกษตรกรดํ า เนิ นการด้ า นรวบรวมผลผลิ ต และแปรรู ป มากที่ สุด ร้ อ ยละ 32.57 และร้ อยละ 64.85
ตามลําดับ ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจสร้างกําไรสุทธิทุกกลุ่ม (ร้อยละ 90.49 เป็นผลตอบแทนการจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์นอกภาคเกษตร) สมาชิกสหกรณ์นอกภาคเกษตรมีเงินออมเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าหนี้สินต่อคน 1.08 เท่า ขณะที่
สหกรณ์ภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกร มีเงินออมเฉลี่ยต่อคนต่ํากว่าหนี้สินต่อคน 0.78 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลําดับ
โดยรวมถือว่าเศรษฐกิจสหกรณ์ไทยปี พ.ศ. 2553 มีการพัฒนาการที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ สมาชิกมีเงินออมสูงกว่า
หนี้ และการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี–ดีมาก ร้อยละ 80.94
ตารางที่ 23 สถิติและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของสหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2553
ปี พ.ศ.
รายการ
จํานวนสหกรณ์ (แห่ง)
จํานวนสมาชิก (ล้านคน)
ทุนดําเนินงาน (ล้านบาท)
ทุนของสหกรณ์
เงินรับฝาก
เงินกูย้ ืม
ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจให้เงินกู้ยืม (สินเชื่อ)
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป

2549

2550

2551

2552

5,744
8.93
791,513
404,447
242,391
144,675
876,723
195,252
601,689
37,403
41,673

6,761
9.47
893,283
469,816
254,906
168,561
997,462
258,593
627,853
45,912
64,179

6,279
9.91
1,005,032
517,205
316,191
171,636
1,100,625
289,099
694,254
50,204
66,019

6,308
10.02
1,129,819
576,296
363,760
189,763
1,259,338
327,778
796,894
63,249
70,239

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพิม่ ขึ้น/
(–ลดลง)
2553
%
6,418 1.94
10.56 3.50
1,308,549 12.65
642,811
469,549
196,189
1,474,868 12.82
436,968
898,824
56,933
81,046
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ปี พ.ศ.
รายการ
ธุรกิจการให้บริการอื่น
ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ทงั้ สิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนของสหกรณ์
ทุนสํารอง
ดัชนีชี้วัดทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE)
(%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
(%)
หนี้เฉลี่ยต่อคน (บาท)
เงินออมเฉลี่ยต่อคน (บาท)

2549

2550

2551

2552

2553

เพิม่ ขึ้น/
(–ลดลง)
%

706

925

1,058

1,178

1,097

130,873
104,184
26,689

168,705
137,906
30,799

181,894
146,548
35,346

207,120
167,148
39,973

226,005
181,856
44,149

14.75
15.41
12.46

791,513
387,066
404,447
39,677

893,283
423,467
469,816
44,982

1,005,032
487,827
517,205
48,410

1,126,819
550,523
576,296
53,155

1,308,549
665,738
642,811
58,489

13.62
11.76
9.64

6.90

7.03

7.19

7.31

7.24

3.52

3.65

3.72

3.75

3.62

71,054
60,402

73,131
62,598

78,163
71,199

81,031
81,481

86,237
90,831

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2553

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2554 มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการใช้ฐานการวิเคราะห์
เศรษฐกิ จของภาคสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์ จํา นวนกว่ าหนึ่ ง หมื่ นแห่ ง มี สมาชิ ก กว่ า 11 ล้ า นคน ผ่ า นวิ กฤติ
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบหลายด้าน มีกําไรกว่า 4 หมื่นล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 มูลค่าธุรกิจ
ในรอบปี 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 การลงทุนโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกด้าน และมี
ทุนสํารองเพิ่มขึ้นกว่า 5 พันล้านบาท ดังนั้นคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2554 แนวโน้มธุรกิจสหกรณ์มีโอกาสจะขยาย
เพิ่มขึ้น 12% คิดเป็นมูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท (กิมปฐม, 2554)
ตารางที่ 24 สถิติและข้อมูลทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มเกษตรกร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 – 2553
รายการ
จํานวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง)
จํานวนสมาชิก (ล้านคน)
ทุนดําเนินงาน (ล้านบาท)
ทุนของกลุ่มเกษตรกร
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืม
ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจให้เงินกู้ยืม (สินเชื่อ)

2549
4,294
0.69
1,653
696
506
451
4,252
93
489

2550
4,811
0.76
1,931
797
210
924
7,660
131
639
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ปี พ.ศ.
2551
4,157
0.66
1,934
847
236
851
6,640
146
794

2552
4,092
0.64
2,291
941
264
1,086
6,501
164
1,090

เพิม่ ขึ้น/
2553 (–ลดลง) %
4,112
(–1.86)
0.64
(–2.65)
2,623
9.23
1,035
278
1,309
7,110
17.26
156
1,319
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รายการ
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูป
ธุรกิจการให้บริการอื่น
ผลการดําเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ทั้งสิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนของกลุ่มเกษตรกร
ทุนสํารอง
ดัชนีชี้วัดทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
หนี้เฉลี่ยต่อคน (บาท)
เงินออมเฉลี่ยต่อคน (บาท)

2549
985
2,649
36

ปี พ.ศ.
2550
2551
1,042
914
5,810
4,757
38
29

2552
1,197
4,024
27

2553
1,298
4,311
27

เพิม่ ขึ้น/
(–ลดลง) %

3,885
3,867
18

7,045
7,005
40

5,985
5,934
51

5,639
5,582
57

6,008
5,928
80

17.91
17.66
71.79

1,653
957
696
407

1,931
1,134
797
489

1,934
1,087
847
497

2,291
1,350
941
529

2,623
1,587
1,035
570

9.30
9.50
8.55

2.63
1.14
1,139
598

5.15
2.11
1,455
655

6.35
2.74
1,641
782

6.42
2.72
1,304
776

8.14
3.21
1,673
852

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2553

5.1.5 ธุรกิจสหกรณ์
ภาคสหกรณ์ไทยจํานวน 10,530 แห่ง (ดังแสดงในตารางที่ 25) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ สหกรณ์ภาค
การเกษตร สหกรณ์ นอกภาคการเกษตร และกลุ่ ม เกษตรกร รวมจํ า นวนสมาชิ ก 11 ล้ า นคนเศษ (56.72% ภาค
การเกษตร) คิดเป็นร้อยละ 16.42 ของประชากรทั้งประเทศ มีทุนดําเนินการสหกรณ์ทั้งสิ้นประมาณ 1.31 ล้านล้านบาท
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1.48 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)
สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเน้นให้สินเชื่อมากที่สุดร้อยละ 68.07 ขณะที่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเน้น
รวบรวมผลิตผลและแปรรูปมากที่สุดร้อยละ 32.57 และร้อยละ 64.85 ตามลําดับ สมาชิกนอกภาคการเกษตรมีเงินออม
เฉลี่ยต่อคนสูงกว่าหนี้เฉลี่ยต่อคน 1.08 เท่า ในขณะที่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมีเงินออมเฉลี่ย
ต่อคนต่ํากว่าหนี้เฉลี่ยต่อคน 0.78 เท่า และ 0.51 เท่า ตามลําดับ มูลค่าธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.75 คิดเป็น
มูลค่า 1.66 ล้านล้านบาท
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ตารางที่ 25 การจัดการห้าธุรกิจหลักภาคสหกรณ์ไทย:แยกตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
การจัดการธุรกิจ
จํานวน(แห่ง)
สมาชิก(คน)
ทุนดําเนินการ (ล้านบาท)
วงเงิน 5 ธุรกิจหลัก (ล้านบาท)
1. รับฝากเงิน
2. ให้สินเชื่อ
3. จัดหาสินค้ามาจําหน่าย
4. รวบรวมผลผลิต/แปรรูป
5. ให้บริการ
รวม

สหกรณ์ภาค
การเกษตร

สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร

รวมสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตรกร

รวมทั้งสิ้น

3,695
6,350,743
140,290.77

2,723
4,209,298
1,168,258.27

6,418
10,560,041
1,308,549.04

4,112
10,530
635,664
11,195,705
2,622.61 1,311,171.65

53,553.52
54,520.48
49,629.07
76,369.73
441.86
234,514.66

383,414.19
844,303.86
7,303.99
4,676.36
654.92
1,240,353.32

436,967.71
898,824.34
56,933.06
81,046.09
1,096.78
1,474,867.98

155.92
437,123.63
1,319.11 900,143.45
1,297.51
58,230.57
4,310.79
85,356.88
26.76
1,123.54
7,110.09 1,481,978.07

ที่มา: ปรับปรุงจาก (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
ตารางที่ 26 ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย:แยกตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผลตอบแทนการ
สหกรณ์ภาค
สหกรณ์นอก
รวมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
รวมทั้งสิ้น
จัดการธุรกิจ
การเกษตร ภาคการเกษตร
รายได้รวม
147,430
รายจ่ายรวม
143,305
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
4,125
เงินออม/หนี้สินเฉลี่ย (บาท/คน)
เงินออมเฉลี่ย
10,542
หนี้สินเฉลี่ย
13,373
คุณภาพการควบคุมภายใน (%)
ระดับดี–ดีมาก
82.83
ระดับพอใช้
13.79
ระดับปรับปรุง
3.38
ร้อยละ
25.86

78,576
38,552
40,024

226,006
181,856
44,149

6,008
5,928
80

232,014
187,784
44,230

211,965
196,170

90,831
86,237

853
1,673

85,722
81,436

84.38
13.77
1.85
35.66

83.57
13.78
2.65
34.00

40.29
46.15
13.55
7.08

80.94
15.74
3.31
33.84

ที่มา: (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
สหกรณ์ภาคการเกษตรจํานวน 3,695 แห่ง มีสมาชิกกว่า 6.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ของประชากรทั้ง
ประเทศ มีทุนดําเนินการจํานวน 140,290.77 ล้านบาท ดําเนินการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจจํานวน 234,514.66
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 8.85 คิดเป็นร้อยละ 15.83 ของมูลค่าธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยทั้งประเทศ อย่างไรก็
ตามทุกประเภทสหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมค่อนข้างสูงเกินกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป สมาชิกมีหนี้สูงกว่าเงิน
ออม 1.27 เท่า (เกษตรกรมากสุด 2.60 เท่า) และการควบคุมภายในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี–ดีมากร้อยละ 82.83 (นิคม
มากสุด 92.11%) แนวโน้มเศรษฐกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2554 คาดว่ามีแนวโน้มต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2553 โดย
มูลค่าธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 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 ของประชากรทั้งประเทศ (61.35% เป็นสหกรณ์อ อมทรัพย์) มีทุนดําเนินการ 1.17 ล้านล้านบาท
บริหารจัดการ 5 ธุรกิจหลัก สร้างมูลค่าธุรกิจ 1.24 ล้านล้านบาท (95.71% เป็นสหกรณ์การเกษตร) คิดเป็นร้อยละ
83.69 ของมูลค่าธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยทั้งประเทศ โดย 2 ประเภทสหกรณ์ (เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน) เน้น
ธุรกิจให้สินเชื่อมากที่สุด ส่วนอีก 2 ประเภทสหกรณ์ คือสหกรณ์ร้านค้า จัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายมากที่สุด
และสหกรณ์บริการจัดการรวบรวมผลิตผล/แปรรูปมากสุด ผลตอบแทนการจัดการธุรกิจสร้างกําไรสุทธิทุกประเภท
สหกรณ์ (97.18% เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์) สมาชิกมีเงินออมสูงกว่าหนี้ 1.08 เท่า (เป็นสหกรณ์ร้านค้าสูงสุด 6.09 เท่า)
และการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี–ดีมากร้อยละ 84.39 (94.09% เป็นสหกรณ์อ อมทรัพย์) แนวโน้มในปี 2554
ต่อเนื่องจากปี 2553 โดยธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.97 คิดเป็นมูลค่า 1.37 ล้านล้านบาท
สําหรับพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานสําคัญของภาคสหกรณ์ไทยปี พ.ศ. 2553 มีแนวโน้มที่ดี และมีพืชเศรษฐกิจ
ที่โดดเด่น 3 ชนิด คือ 1) ยางพารา มูลค่าการรวบรวม 35,508.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 6.89 2)
ข้าวเปลือกมูลค่าการรวบรวม 18,626.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 24.75 และ3) มันสําปะหลัง
มูลค่าการรวบรวม 668.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ค่อนข้างสูงถึง 1.66 เท่าตัว อย่างไรก็ตามภาคสหกรณ์
ไทยยังมีพืชสําคัญอีกหลายชนิดที่เป็ นสินค้าจําเป็นและตลาดต้องการค่ อนข้างสูง อาทิ กล้วยหอม กาแฟ ผลไม้ตาม
ฤดูกาล เป็นต้น
5.1.6 ภาพรวมของภาคสหกรณ์
โดยสรุปแล้ว ในรอบปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์ไทยทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรส่วนใหญ่มีการพัฒนา
ค่อนข้างดี การจัดการธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ การสร้างกําไรสุทธิ การควบคุมภายในค่อนข้างดี – ดีมาก สมาชิก
โดยรวมมีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าหนี้เฉลี่ ย อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยังมีปัญหาอยู่ บ้าง โดยเฉพาะในส่วนภาคเกษตรและ
เกษตรกรที่มีภาวะหนี้สินสูง แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่ภาครัฐยังคงมีความสําคัญในการให้การส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป
จากการศึ กษาวิ จัยโดยรวบรวมข้ อมูลจากการจั ดสั มมนาและประชุ ม กลุ่มเชิ ง ลึ ก พบว่ า ที่ผ่า นมาภาครั ฐให้
ความสําคัญต่อสหกรณ์ภาคการเกษตรมากเป็นพิเศษ มากกว่าสหกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น การเดินรถ สหกรณ์ประเภทนี้
ไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือได้รับการดูแลน้อยมาก ภาครัฐควรเข้ามาดูแลสหกรณ์ให้ครบทุกประเภท ในภาพรวมภาครัฐ
เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือการสหกรณ์น้อยไป ควรเพิ่มบทบาทให้มากขึ้น ทั้งทางด้านงบประมาณ การศึกษา การ
อบรม ที่ผ่านมารัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนหรือไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของสหกรณ์อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดหรือนักการเมืองมีนโยบายด้านสหกรณ์ หรือให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์
สหกรณ์ยังมีความอ่อนแอทางด้านการบริหารจัดการ บุคลากรมีประสิทธิภาพต่ํา (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติโดยคณะทํางานการเกษตรและสหกรณ์, 2552) กรรมการและสมาชิกขาดความเข้าใจและขาดสํานึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ขาดความรัก ความศรัทธา และความเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ
ของสหกรณ์ ไม่สามารถพัฒนาสมาชิกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริง จึงกล่าวได้ว่าขบวนการสหกรณ์ไทยประสบกับ
ความล้มเหลวไม่ใช่ความหวังของภาคประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมได้ สาเหตุสําคัญที่ทําให้
ขบวนการสหกรณ์ ป ระสบความล้ ม เหลวและตกอยู่ ใ นสภาพเป็ นอั ม พาตนั้ น เป็ นผลสื บ เนื่ อ งจากนโยบายส่ ง เสริ ม
สนั บสนุ นของภาครั ฐ ที่ ผิดพลาดตั้ ง แต่ ต้น จนถึ ง ปัจ จุ บันทํ า ให้ สหกรณ์ ซึ่ ง เป็ นองค์ ก รของภาคประชาชนถู กก้ า วก่ า ย
แทรกแซงครอบงําจนสูญเสียหลักการสําคัญ คือ ความเป็นอิสระและการพึ่งตนเอง ซึ่งจําเป็นต้องมีการปฏิรูปขบวนการ
สหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์พึ่งพาตนเอง มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ มีระบบเครือข่ายพันธมิตรที่เอื้อต่อความมั่นคงและ
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ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกชุมชน สังคม และประเทศจากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (บริบทและ
ประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 – 2554) ของขบวนการสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์
ขั้นปฐม 7 ประเภทได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการพัฒนาความร่วมมือในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ในการจัดตั้งองค์กรกลาง
ในระดั บจังหวัดและระดั บชาติได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดและชุมนุมสหกรณ์ระดั บชาติโ ดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทยเป็นองค์กรกลางสูงสุด นั้นพบว่าการร่วมมือกันในระหว่างสมาชิกในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความ
เข้มข้นกว่าสหกรณ์ประเภทอื่น ส่วนขบวนการสหกรณ์การเกษตรนั้นมีความร่วมมือในรูปขบวนการเบาบาง สาเหตุ
สําคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องของความซ้ําซ้อนในการดําเนินธุรกิจระหว่างชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดและชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติ ในงานวิ จัยนี้ จึงได้ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนของขบวนการสหกรณ์ไทยและต่างประเทศวิเคราะห์
รูปแบบโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทยที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทย บทบาท อํานาจ
หน้ า ที่ ของหน่วยงานและขบวนการสหกรณ์ รวมถึ งศึ ก ษาปัจจั ยต่า งๆ ที่จะเอื้อ ต่อ การพัฒนากลไกในการเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์ไทยมีความเข้มแข็งและมั่นคง
อย่างยั่งยืน (ดวงพร หัชชะวณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, 2554)
5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาวิเคราะห์เชิง
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) ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช้การสังเคราะห์เพื่อการทําแผนยุทธศาสตร์ โดยที่จุดแข็งและ
โอกาสเป็ นปั จจั ยส่ ง เสริ มการพั ฒ นาการสหกรณ์ ส่วนจุ ด อ่ อ นและภั ยคุก คามเป็ นปั จจั ยมี ผลในเชิ ง อุ ปสรรคต่ อการ
พัฒนาการสหกรณ์ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการใช้ประโยชน์จากปัจจัยส่งเสริมและลดหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค
ปัจจั ยส่ ง เสริ ม การสหกรณ์ ที่สํา คั ญในเบื้ อ งต้ นได้ แ ก่ อุ ดมการณ์ หลั ก การ คุ ณค่ า ของสหกรณ์ และวิ ธีก าร
สหกรณ์เป็นลักษณะเด่นในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กล่าวคือ อุดมการณ์สหกรณ์เป็น
แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมี
สันติสุข โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักการสหกรณ์ที่ถือใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากระเบียบปฏิบัติของผู้นําแห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งร้านสหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2387
และองค์ การสั ม พั นธภาพสหกรณ์ ร ะหว่ างประเทศ (องค์ ก าร ไอ ซี เอ) ได้มี การประชุ ม ปรึก ษากัน ณ กรุ ง เวี ยนนา
ประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนกันยายน 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. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ทั้งปวง
หลั ก การสหกรณ์ 6 ประการนี้ มีการถื อใช้ ม าตลอด จนเมื่ อวันที่ 23 กั นยายน 2538 องค์ การสั มพันธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุม ณ นครแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการสหกรณ์
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้หลักการสหกรณ์มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้
สมาชิกได้มีความเข้าใจและนําหลักการสหกรณ์ไปใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหลักการสหกรณ์ 7 ประการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
หลักการดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ยอมรับ และได้มีการประกาศให้สหกรณ์ทุกประเทศถือใช้โดยทั่วกัน โดยที่
สหกรณ์ ก็คือ “องค์การของบุคคลต่างๆ ที่ได้รวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจําเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) จึงอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพสมาชิก สหกรณ์เชื่อมั่นใน
คุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อคนอื่นโดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”
วิธีการสหกรณ์ คือ “การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
ประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”
จากผลการศึกษาวิจัยที่ได้นําเสนอแล้วนั้นสอดคล้องกับปัจจัยที่สนับสนุนข้างต้น โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า การ
สหกรณ์เป็น “กันชน” ระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุนนิยมเน้นการแข่งขัน นําไปสู่ความ
ขัดแย้งและทําให้คนมีความเห็นแก่ตัวเป็นภัยต่ออุดมการณ์ไม่นําไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ส่วนสังคมนิยมแม้
เน้นอุดมการณ์ความเสมอและความเท่าเทียมของมนุษย์แต่ขาดประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจจากการ
แข่งขัน ฉะนั้นอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์จึงเป็นการผสานข้อดีของอุดมการณ์และประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ นอกจากนี้
ยังมี ปัจจัยส่ ง เสริ ม อื่ นๆ อี กหลายประการ ได้ แก่ ปั จจัยสิ่ ง แวดล้ อ มภายในทางด้ า นการบริ หารต่ า งๆ เช่ น บุ ค ลากร
โครงสร้าง ระบบ ค่านิยมของบุคลากร เป็นต้น และยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และสังคม เป็นต้น
ปัจจัยอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์มีหลายประการ จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการด้านสหกรณ์ (ดวงพร
หัชชะวณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, 2554) เสนออุปสรรคในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. การดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละระดับไม่เชื่อมโยงกัน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ที่อยู่ต่างระดับ
ยังไม่ชัดเจน
2. คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการขาดความชํานาญและทักษะรวมทั้งความสามารถในการบริหารงาน
สหกรณ์ในเชิงธุรกิจจึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสหกรณ์
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 65

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

3. สหกรณ์แต่ละประเภททําหน้าที่บริการสมาชิกแยกตามประเภทของสหกรณ์ ไม่มีความหลากหลายในการ
ให้บริการ ไม่ได้มีการดําเนินธุรกิจที่ครบวงจรและในสหกรณ์ระดับชาติยังทําหน้าที่คล้ายกับสหกรณ์ในระดับ
จังหวัดหรือสหกรณ์ระดับปฐมด้วย แต่กระนั้นก็มีธุรกิจบางอย่างที่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะติดขัดในเรื่อง
ข้อกฎหมาย เช่น ธุรกิจลักษณะธนาคาร เป็นต้น
4. มีพระราชบัญญัติสหกรณ์เพียงฉบับเดียวใช้บังคับสหกรณ์ทุกประเภททุกขนาดและทุกระดับจึงทําให้เกิดช่องว่าง
ในบางเรื่องและไม่เอื้อต่อการพัฒนาเพราะสหกรณ์แต่ละประเภทมีจุดกําเนิดและมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกัน
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งกู้เงินที่สําคัญที่สุดของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร แต่
มิใช่เป็นสถาบันการเงินของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง เพราะ ธ.ก.ส. มิได้ให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การเกษตรเท่านั้น แต่ยังแข่งขันกับสหกรณ์ในการให้บริการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายบุคคลโดยให้อัตราดอกเบี้ย
ต่ํา จํานวนเงินให้กู้แก่เกษตรกรรายบุคคลมีมากกว่าเงินที่ให้สหกรณ์กู้ หากระบบการปล่อยเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ยัง
ไม่มีการสนับสนุนสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษจะมีผลทําให้เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์มีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ
และกระทบกระเทือนต่อสภาวะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ในที่สุด อนึ่งการหวังที่จะลดหย่อนเงื่อนไขการให้
สินเชื่อแก่สหกรณ์เป็นกรณีพิเศษคงเป็นไปได้ยากเพราะ ธ.ก.ส. อยู่ในฐานะที่ต้องช่วยตัวเองเพื่อความอยู่รอดจึง
อาจมีเหตุผลเพียงพอที่ขบวนการสหกรณ์จะจัดตั้งสถาบันการเงินขึ้นมา เป็นธนาคารเพื่อสนับสนุนงานของ
สหกรณ์แต่ละประเภท
6. มีระบบควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐจึงทําให้ไม่มีบุคลากรจํานวนมากพอที่จะควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง
7. การจัดตั้ งสหกรณ์ ในระยะแรกไม่ได้คํ านึง ถึ งการให้ การศึ กษาอบรมแก่ เกษตรกรให้ มีความรู้ ความเข้ าใจใน
หลั กการและการดํ าเนินการของสหกรณ์เสียก่ อน คณะกรรมการสหกรณ์ ส่วนใหญ่ จึงขาดทัก ษะและความ
ชํานาญที่จะบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งสมาชิกก็ไม่มีความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์เพียง
พอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ได้ ในปัจจุบันแม้จะมีสันนิบาตสหกรณ์ทําหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องสหกรณ์
แต่ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบจึงทําให้คณะกรรมการดําเนินการฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ยังไม่มี
ความรู้เพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์
8. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์ของบุคลากรยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในฐานะมืออาชีพได้ ถึงแม้ว่า
จะมีหลายหน่วยงานที่ ทําหน้าที่ให้การส่งเสริมด้ านการศึกษาอบรมในขบวนการสหกรณ์แต่ ยังไม่มีการแบ่ ง
หน้าที่การฝึกอบรมว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดการอบรมระดับใดการจัดอบรมในหลายๆ หลักสูตรจึงมี
ความซ้ําซ้อนกันและส่วนมากเป็นหลักสูตรในระดับพื้นฐาน
9. สหกรณ์ไม่สามารถร่วมมือช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในการทําธุรกิจค่อนข้าง
น้อยทั้งในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกันจึงทําให้อํานาจการต่อรองขาดประสิทธิภาพ
10. ไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในขบวนการสหกรณ์ให้เป็นระบบเดียวกัน ไม่ มี
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและสินค้าในขบวนการสหกรณ์เนื่องจากยังไม่มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน
11. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่มีสาขาภาคจึงทําให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนใน
การดําเนินงานของสหกรณ์สมาชิกซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
12. ขาดหน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริมให้สหกรณ์ต่างประเภทกันที่มีธุรกิจการผลิตการค้าอุตสาหกรรมหรือบริการ
อย่างเดียวกันรวมกันจัดตั้งองค์การทางการค้าในระดับที่สูงขึ้น
จากการศึกษาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) ในประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เรียงลําดับ
ตามความสําคัญของแต่ละประเด็นจากน้ําหนักการประเมินความสําคัญจากมากไปหาน้อย ดังต่อไปนี้
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5.2.1 จุดแข็ง (S: Strengths)
1. สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบุคคล” มีกฎหมายรองรับ จึงมีเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยการพึ่งพา
ตนเอง
2. มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือชัดเจน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีผลดีอย่างต่อเนื่อง
3. สหกรณ์เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีตัวแบบของความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
สมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักด้านหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(คําแนะนําองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่ 123)
4. สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ที่เป็นกันชนระหว่างทุนนิยมสุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอารัด
เอาเปรียบกัน ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดขั้ว (พึ่งรัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซึ่งสหกรณ์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน มั่นคง จากความร่วมมือร่วมใจ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
5. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งอุดมการณ์สหกรณ์
มีการดําเนินการอยู่ในหลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน และชุมชน สามารถขยายผลให้เกิดผลดีแก่ระบบ
สหกรณ์
6. ระบบสหกรณ์ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายระดับประเทศ ด้านเงินทุน ด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ ทําให้
สหกรณ์สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสวัสดิการแก่สมาชิก และเกิดความเข้มแข็งแก่ระบบ
สหกรณ์
7. ระบบสหกรณ์สนับสนุนส่งเสริมด้านเงินทุน การผลิต การเก็บรักษาผลผลิตให้คงคุณภาพ (เช่น ห้องเย็น)
การตลาดที่แน่นอนมากขึ้น การออมในระบบสหกรณ์ สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่สมาชิก และความเป็นอยู่ที่ดี
ของสมาชิกสหกรณ์
8. ระบบสหกรณ์สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐ เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาอาชีพ
การแก้ปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
9. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ดี
10. มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1
และฉบับที่ 2 ซึ่งมีทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี
11. สหกรณ์มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น การรวบรวมข้าวจากสมาชิกแล้วหาตลาดส่งออกได้
12. สหกรณ์มีค่านิยมร่วมที่ชัดเจน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ที่จะสร้างพลังแห่งความร่วมมือสู่
ชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง
13. สมาชิกสหกรณ์มีเป็นจํานวนมากและเพิ่มมากขึ้นทุกปี สร้างความเป็นปึกแผ่นขององค์กรสหกรณ์อย่าง
ยั่งยืน เป็นทุนมนุษย์ที่มั่นคงสืบทอดมาช้านาน
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14. สหกรณ์มีระบบและกระบวนการความร่วมมือที่ชัดเจนและเป็นสากลทั้ งในรูปขององค์กรกลางและ
เครือข่ายพันธมิตรในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
15. สหกรณ์เป็นที่พึ่งและเป็นที่ยอมรับจากผู้คนทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ โดยเป็นธนาคารของปวงชน ช่วย
พัฒนาคนสําหรับการพัฒนาประเทศ
5.2.2 จุดอ่อน (W: Weaknesses)
1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสหกรณ์ยังขาดจิตสํานึกในการสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์
2. ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยังเป็นรูปแบบการตั้ง รับมากกว่ าการบริ หารเชิง รุก ยังขาดการ
บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
3. ผู้นําสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารสหกรณ์ ยังมีน้อย
4. สหกรณ์ส่วนหนึ่งมีคุณภาพการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ในการดําเนินธุรกิจในภาวะการ
แข่งขันสูง
5. สหกรณ์หลายแห่งยังมีปัญหาทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง
6. สหกรณ์สว่ นใหญ่ยังขาดทักษะความชํานาญทางการผลิต การแปรรูป และการตลาดยังไม่เป็นระบบครบ
วงจร
7. นายทะเบียนสหกรณ์ให้การจดทะเบียนจัดสหกรณ์ง่ายเกินไป ทําให้ได้สหกรณ์หลายแห่งที่ไม่มีคุณภาพ
8. แม้ว่าแผนการพัฒนาการสหกรณ์ จะวางไว้ได้ดีอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาการปฏิบัติการตามแผนที่ยัง
ไม่บรรลุผล
9. สหกรณ์จํานวนมากมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยังต้องการเงินทุน หรือ ควรมีกองทุนเงินฟื้นฟู
สหกรณ์
10. ระบบการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่แพร่หลาย ในสหกรณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
11. สหกรณ์จํานวนมากยังประสบปัญหาการดําเนินกิจการขาดทุน ผลผลิตอยู่ในระดับตกต่ํา เป็นผลให้
ผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่บรรลุเป้าหมาย
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจและงบประมาณชัดเจนในการส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตร แต่ไม่
สามารถส่งเสริมสหกรณ์นอกภาคเกษตรได้ทัดเทียมกัน
5.2.3 โอกาส (O: Opportunities)
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอื้อ
ต่อการพัฒนาระบบการสหกรณ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้
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2. เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลคุ้มครองเงินฝากธนาคารเพียงหนึ่งล้านบาทต่อ
ธนาคาร (เริ่มในปี พ.ศ. 2555) และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําของธนาคาร เป็นต้น
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทางหนึ่งในการให้เสรีภาพในการ
รวมกลุ่ม ที่มีความอิสระ (มาตรา 64) ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84(9))
4. นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการสหกรณ์ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กระจายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะแนวนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้การ
สหกรณ์เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ
6. สังคม ASEAN จะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 เปิดโอกาสให้การสหกรณ์ระหว่างประเทศ
สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
7. มีภาคีความร่วมมือภายใต้เครือข่ายสหกรณ์ทั้งในระดับภูมิภาค (เอเชียแปซิฟิก และระดับโลก) เช่น ที่
ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในเอเชียแปซิฟิก องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สนับสนุนให้กระบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็งเป็น
ปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น
5.2.4 ภัยคุกคาม (T: Threats)
1. รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์และไม่ได้มีการช่วยเหลือสหกรณ์อย่างจริงจัง
2. การที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์นึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของประเทศ
3. ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึก เกี่ยวกับการสหกรณ์อย่างแท้จริง
4. สังคมไทยกําลังประสบปัญหาความแตกแยกทางความคิด รวมทั้งประสบปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งนับวันจะลดน้อยถอยลง เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการสหกรณ์โดยรวมของประเทศ
5. เศรษฐกิจไทยมีผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ มีทุนสูง มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เป็นคู่แข่งที่ได้เปรียบกว่าสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์มีความยากลําบากในการดําเนินกิจการที่ต้องแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่
6. คู่แข่งทางธุรกิจของสหกรณ์ เช่น โรงสี ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการได้ดีกว่าสหกรณ์ ทําให้จูงใจสมาชิก ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายของสหกรณ์ได้มากกว่า อํานาจ
การต่อรองของสหกรณ์น้อยลง
7. ภัยธรรมชาติมีผลต่อการผลิตของสหกรณ์ ทําให้ประสบภาวะการขาดทุน เนื่องจากผลผลิตตกต่ํา ราคาผลผลิต
ลดลง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
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8. หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ดําเนินงานแข่งขันแย่งลูกค้ากับสหกรณ์ เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธ.ก.ส. เป็นต้น
9. การชดเชยการขาดทุนจากรัฐบาลล่าช้า ในนโยบายของรัฐที่ให้สหกรณ์ดําเนินการ เช่น โครงการจัดการลําไย
กระเทียม หอมแดง ทําให้สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสียหาย
ในการนําผลการวิเคราะห์ SWOT ทั้งสี่ด้านมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ อาศัยการสังเคราะห์ประเด็นที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้างต้น โดยอาศัยเทคนิคของการวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) ดังนี้
5.3 การวิเคราะห์เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix)
จากการสอบทานผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็น SWOT พบว่า ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่
ที่ตั้งรับ กล่าวคือ การวิเคราะห์น้ําหนักของปัจจัยต่างๆ ของประเด็น SWOT พบว่ามีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีภัย
คุกคามมากกว่าโอกาส ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เสียเปรียบเชิงการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงควรมุ่งเน้น
ปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงได้มากที่สุด การพลิกวิกฤตจากภัยคุกคามให้เป็นโอกาส หรือใช้จุดแข็งช้อน
โอกาส โดยพิจารณาประเด็น SWOT ที่สําคัญ โดยอาศัยเทคนิคเทาว์เมทริกซ์ TOWS (TOWS matix) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ได้คํานึงถึงตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ “ตั้งรับ” จึงนําประเด็น
จุดอ่อนและภัยคุกคามมาพิจารณาก่อน ดังต่อไปนี้
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5.3.1 การวิเคราะห์เชิงรับ หรือ WT
การที่ ตํา แหน่ง ยุ ทธศาสตร์ ข องการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ ตั้งรั บ ซึ่ง เป็นตํา แหน่ งที่ เสี ยเปรียบเชิ ง การแข่ งขั นทาง
ยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงควรมุ่งเน้นปัจจัยสําคัญที่ช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลงได้มากที่สุด ดังการวิเคราะห์
ตามตารางต่อไปนี้ ซึ่งมีข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เชิงรับที่สําคัญ ดังนี้
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน WT
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)

W: จุดอ่อน (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
1) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสหกรณ์
ยังขาดจิตสํานึกในการสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์
2) ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยังเป็นรูปแบบการ
ตั้ ง รั บ มากกว่ า การบริ ห ารเชิ ง รุ ก ยั ง ขาดการ
บริหารงานเชิง ยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
3) ผู้นําสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
สหกรณ์ ยังมีน้อย
4) สหกรณ์ส่วนหนึ่งมีคุณภาพการดําเนินงานและระบบ
การควบคุ ม ภายในต่ํา กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน ยั ง คง
เผชิญกับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจาก
บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ภาวะการแข่งขันสูง
5) สหกรณ์หลายแห่งยังมีปัญหาทุจริต ฉ้อราษฎร์
บังหลวง

T: ภัยคุกคาม (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
1) รั ฐ บาลไม่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของสหกรณ์ แ ละไม่ ไ ด้ มี ก าร
ช่วยเหลือสหกรณ์อย่างจริงจัง
2) การที่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสหกรณ์ นึ ก ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นตน
มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นรวม ทํ า ให้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
พัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของประเทศ
3) ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึก เกี่ยวกับ
การสหกรณ์อย่างแท้จริง
4) สั ง คมไทยกํ า ลั ง ประสบปั ญ หาความแตกแยกทางความคิ ด
รวมทั้ ง ประสบปั ญ หาวิ กฤตเกี่ ยวกั บ ค่ า นิ ยม คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม ซึ่ ง นับ วันจะลดน้ อ ยถอยลง เป็ น อุปสรรคในการ
พัฒนาการสหกรณ์โดยรวมของประเทศ
5) เศรษฐกิ จ ไทยมี ผู้ ป ระกอบการยั ก ษ์ ใ หญ่ มี ทุ น สู ง มี ค วาม
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นคู่แข่ง
ที่ได้เปรียบกว่าสหกรณ์ ทําให้สหกรณ์มีความยากลําบากใน
การดําเนินกิจการที่ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
1. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
2. ปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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5.3.2 การวิเคราะห์เชิงพัฒนา หรือ WO
การที่ ตํา แหน่ง ยุ ทธศาสตร์ ข องการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ ตั้งรั บ ซึ่ง เป็นตํา แหน่ งที่ เสี ยเปรียบเชิ ง การแข่ งขั นทาง
ยุ ทธศาสตร์ การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ จึง ควรมุ่ ง เน้ นปัจ จั ยสํ า คั ญ ที่ ช่ วยลดหรื อ ขจั ดจุ ดอ่ อ นลงได้ ม ากที่ สุด หลั ง การ
วิเคราะห์ WT แล้ว จะได้วิเคราะห์ WO ซึ่งพิจารณายุทธศาสตร์เชิงพัฒนา โดยมีข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญคล้าย
กับข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เชิงรับ ดังนี้
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน WO
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)
W: จุดอ่อน (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
1) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
ของสหกรณ์ยงั ขาดจิตสํานึกในการสร้าง
ความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
สมาชิกสหกรณ์
2) ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยังเป็น
รูปแบบการตั้งรับมากกว่าการบริหารเชิง
รุก ยังขาดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
3) ผู้นําสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารสหกรณ์ ยังมีน้อย
4) สหกรณ์ส่วนหนึ่งมีคุณภาพการดําเนินงาน
และระบบการควบคุมภายในต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ความรูใ้ นการดําเนินธุรกิจในภาวะการ
แข่งขันสูง
5) สหกรณ์หลายแห่งยังมีปญ
ั หาทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง

1)
2)
3)
4)

5)

O: โอกาส (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา
78(1) และมาตรา 83) เอื้อ ต่อ การพัฒ นาระบบการสหกรณ์ ใ ห้ส ามารถ
พึ่งตนเองได้
เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลคุ้มครองเงินฝาก
ธนาคารเพียงหนึ่ง ล้านบาทต่อธนาคาร (เริ่มในปี พ.ศ. 2555) และอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําของธนาคาร เป็นต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทาง
หนึ่งในการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ที่มีความอิสระ (มาตรา 64) ในการ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจ (มาตรา 84(9))
นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริม การสหกรณ์ผ่าน
กลไกของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กระจายทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
โดยเฉพาะแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตลอดทั้ง
การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้
การสหกรณ์เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
1. สร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์
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5.3.3 การวิเคราะห์เชิงป้องกัน หรือ ST
การที่ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยอยู่ที่ตั้งรับ ซึ่งสมควรให้มีการเร่งรัดยุทธศาสตร์ด้าน WT และ
WO ซึ่งจะทําให้การสหกรณ์ไทย ได้รับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้มีความพร้อม ซึ่งควรพิจารณายุทธศาสตร์เชิง
ป้องกัน กล่าวคือ การใช้จุดแข็งป้องกันภัยคุกคาม จึงพิจารณายุทธศาสตร์เชิงป้องกัน หรือ ST ดังการวิเคราะห์ตาม
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน ST
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)

1)

S: จุดแข็ง (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
1) สหกรณ์ มี ส ภาพเป็ น “นิ ติ บุ ค คล” มี ก ฎหมายรองรั บ จึ ง มี
เอกภาพในการบริหารจัดการ โดยการพึ่งพาตนเอง
2) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือชัดเจน เช่น กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แห่งชาติ ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีผลดีอย่าง
ต่อเนื่อง
3) สหกรณ์เป็นที่ย อมรับของสัง คมว่าเป็นองค์ก รที่มีตัวแบบของ
ความสามั ค คี ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว่ า งสมาชิ ก ทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจและสัง คม ถือเป็ นเสาหลักด้ านหนึ่ง ของการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คําแนะนําองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ 123)
4) สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ที่เป็นกันชนระหว่างทุนนิยมสุดโต่ง (มือ
ใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบกัน ฯลฯ)
และสังคมนิยมสุดขั้ว (พึ่ง รัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซึ่งสหกรณ์
ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งให้
เจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืน มั่นคง จากความร่วมมือร่วมใจ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
5) การพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ รวมทั้งอุดมการณ์สหกรณ์ มีการดําเนินการอยู่ใน
หลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน และชุมชน สามารถขยายผลให้เกิด
ผลดีแก่ระบบสหกรณ์

2)

T: ภัยคุกคาม (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์และไม่ได้มีการ
ช่วยเหลือสหกรณ์อย่างจริงจัง
การที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์นึกถึงประโยชน์ส่วน
ตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการสหกรณ์ในภาพรวมของประเทศ
ประชาชนยั ง ไม่มี ความรู้ ความเข้ าใจ และจิ ตสํ านึ ก
เกี่ยวกับการสหกรณ์อย่างแท้จริง
สั ง คมไทยกํ า ลั ง ประสบปั ญ หาความแตกแยกทาง
ความคิด รวมทั้งประสบปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับค่านิยม
คุณ ธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ ง นั บวั นจะลดน้อ ยถอยลง
เป็นอุป สรรคในการพัฒ นาการสหกรณ์ โดยรวมของ
ประเทศ
เศรษฐกิ จไทยมีผู้ป ระกอบการยั กษ์ ใ หญ่ มี ทุน สูง มี
ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขั น และขยายตั ว อย่ า ง
รวดเร็ ว เป็ น คู่ แ ข่ ง ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บกว่ า สหกรณ์ ทํ า ให้
สหกรณ์มีความยากลําบากในการดําเนินกิจการที่ต้อง
แข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่

3)
4)

5)

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
1. ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสร้างความรู้ให้แก่
ทุกภาคส่วน
2. ส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์
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5.3.4 การวิเคราะห์เชิงรุก หรือ SO
การที่การสหกรณ์ไทย สามารถเร่งรัดยุทธศาสตร์ด้าน WT, WO และ ST ซึ่งจะทําให้การสหกรณ์ไทย ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้มีความได้เปรียบ ซึ่งควรพิจารณายุทธศาสตร์เชิงรุก กล่าวคือ การใช้จุดแข็งในการช้อน
โอกาส จึงพิจารณายุทธศาสตร์เชิงรุก หรือ SO ดังการวิเคราะห์ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน SO
O: โอกาส (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอื้อต่อการพัฒนาระบบ
S: จุดแข็ง (น้ําหนักความสําคัญ 5 ลําดับแรก)
การสหกรณ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้
1) สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบคุ คล” มีกฎหมายรองรับ จึง
2) เงิ น ฝากจะเข้ า สู่ ร ะบบสหกรณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการที่ รั ฐ บาล
มีเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยการพึ่งพาตนเอง
คุ้มครองเงินฝากธนาคารเพียงหนึ่งล้านบาทต่อธนาคาร (เริ่ม
2) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือชัดเจน เช่น
ในปี พ.ศ. 2555) และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําของธนาคาร เป็นต้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้การสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ทําให้การ
เป็นแนวทางหนึ่งในการให้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ที่มีความ
ดําเนินงานของสหกรณ์มีผลดีอย่างต่อเนื่อง
อิสระ (มาตรา 64) ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ (มาตรา
3) สหกรณ์เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นองค์กรทีม่ ีตัวแบบ
84(9))
ของความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกทั้ง
4) นโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักด้านหนึ่งของ
สหกรณ์ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คําแนะนํา
สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิ ด ชอบหลัก ซึ่ง มีเจ้า หน้า ที่
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่ 123)
กระจายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4) สหกรณ์เป็นอุดมการณ์ที่เป็นกันชนระหว่างทุนนิยม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดแนวนโยบาย
สุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอารัดเอา
พื้นฐานแห่งรัฐ โดยเฉพาะแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม
เปรียบกัน ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดขั้ว (พึ่งรัฐสวัสดิการ
สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่ม
มากเกินไป) ซึง่ สหกรณ์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ
สังคม และการเมืองให้เจริญก้าวหน้า อย่างยัง่ ยืน มั่นคง
ดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทาง
จากความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของ
สําคัญในการพัฒนาประเทศ
ประชาชน
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
5) การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ หลักการ
1. ขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย
และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งอุดมการณ์สหกรณ์ มีการ
ดําเนินการอยูใ่ นหลายแห่ง เช่น ในโรงเรียน และชุมชน
สามารถขยายผลให้เกิดผลดีแก่ระบบสหกรณ์
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)

จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการสหกรณ์ไทยในเชิงรุก จะเห็นได้ว่า มีภาวะของการขยายตัวทาง
การตลาดการสหกรณ์ แต่ค วามสามารถในการแข่งขั นของการสหกรณ์ไทยอยู่ในระดั บไม่สูง ยุทธศาสตร์ หลั ก หรื อ
Grand Strategy ของการสหกรณ์ไทยจึงเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การตั้งรับและการพัฒนาเป็นหลัก เมื่อมีความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูง ก็สมควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อไป
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5.3.5 สรุปการวิเคราะห์ TOWS Matrix
ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงถึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์สี่ประเด็น สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 31 สรุปผลการวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix
การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน

การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก

S: จุดแข็ง (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

W: จุดอ่อน (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก)

1) สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบุคคล” มี
กฎหมายรองรับ จึงมีเอกภาพในการ
บริหารจัดการ โดยการพึ่งพาตนเอง
2) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือชัดเจน ทําให้การดําเนินงาน
ของสหกรณ์มีผลดีอย่างต่อเนื่อง
3) สหกรณ์เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็น
องค์กรที่มตี ัวแบบของความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลัก
ด้านหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

1) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
ของสหกรณ์ยงั ขาดจิตสํานึกในการ
สร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้สมาชิกสหกรณ์
2) ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ยัง
เป็นรูปแบบการตัง้ รับมากกว่าการ
บริหารเชิงรุก ยังขาดการบริหารงาน
เชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา
3) ผู้นําสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารสหกรณ์ ยังมีน้อย

O: โอกาส (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอื้อต่อการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒ นาระบบการสหกรณ์ ใ ห้ สามารถ
พึ่งตนเองได้
“การขยายงานการสหกรณ์
2) เงินฝากจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์เพิ่มขึ้น
จากการที่ รั ฐ บาลคุ้ ม ครองเงิ น ฝาก
ให้ครอบคลุมสังคมไทย”
ธนาคารน้อยลง เป็นต้น
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิด
(ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า)
โอกาสให้การสหกรณ์เป็นแนวทางให้
เสรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม ที่ มี ค วาม
อิสระ ในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ
T: ภัยคุกคาม (ความสําคัญ 3 ลําดับแรก)
1) รัฐบาลไม่เห็นความสําคัญของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
และไม่ได้มีการช่วยเหลือสหกรณ์อย่าง
จริงจัง
2) ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสหกรณ์ นึ ก ถึ ง “การสร้างการยอมรับการสหกรณ์”
ประโยชน์ส่ วนตนมากกว่ าประโยชน์
ส่ ว น ร ว ม เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์)
พั ฒ นาการสหกรณ์ ใ นภาพรวมของ
ประเทศ
3) ประชาชนยัง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
และจิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ การสหกรณ์
อย่างแท้จริง
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“สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์”

(ยุทธศาสตร์
การสหกรณ์เข้มแข็ง)
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5.4 ความท้าทายและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ของการสหกรณ์ไทยข้างต้น การสหกรณ์ไทยมีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ได้แก่ การลด/ขจัดจุดอ่อน การพลิกภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และการใช้จุดแข็งในการช้อนโอกาส หากไม่สามารถรับมือ
กับความท้าทายดังที่กล่าวไปแล้ว ก็จะทําให้การพัฒนาการสหกรณ์ไทยไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่ก้าวหน้าตามที่ควรจะ
เป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการตัดสินใจตามแนวทาง ดังนี้
1. กําหนดยุทธศาสตร์เชิงรั บและพัฒนา ได้แก่ สร้ างความเข้ มแข็งให้แก่ สหกรณ์ ซึ่งรวมถึ งการปลูกฝั ง
อุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ “ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง” และสร้างและ
ขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ หรือ”ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์”
2. การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ เ ร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การโดยเร็ ว คื อ ให้ เ ร่ ง รั ด ยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รั บ ได้ แ ก่
“ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง” และยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา ได้แก่ “ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์”
3. การกําหนดยุทธศาสตร์ระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ให้การพัฒนาการสหกรณ์มีความยั่งยืน ได้แก่
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสร้างความรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน ได้แก่ “ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์”
และขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย ได้แก่ “ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า”
จากตามแนวทางข้างต้น สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามผลการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ของการสหกรณ์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์” (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง) หมายถึง
การสร้างความเข้ มแข็งให้แ ก่สหกรณ์ ทั้ งด้ านการบริหารจั ดการและการปลู กฝั ง
อุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นยุทธศาสตร์เชิงรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์” (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์) หมายถึง การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ จากการที่มีโอกาส
ในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ แต่การดําเนินการด้านการสหกรณ์ยังอ่อนแอต้อง
อาศัยภาคส่วนต่างๆ ร่วมดําเนินงานช่วยเหลือกัน เป็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างการยอมรับการสหกรณ์” (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์) หมายถึง การ
สหกรณ์มีจุดแข็งของการเป็นสหกรณ์ที่ได้เปรียบการดําเนินธุรกิจ ให้ความรู้และ
ความเข้าใจการสหกรณ์แก่ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก
สัมพั นธ์ ซึ่ ง เป็นจุ ดแข็ ง สามารถนําไปใช้ในป้ องกั นวิ กฤติ ที่สหกรณ์ เผชิ ญอยู่ เป็ น
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย” (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์
ก้าวหน้า) หมายถึง การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย จากการที่
สหกรณ์ มี ค วามได้ เ ปรี ย บและมี โ อกาสในการพั ฒ นาด้ า นการสหกรณ์ เป็ น
ยุทธศาสตร์เชิงรุก
5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาศัยจุดแข็งในการช้อนโอกาส ในขณะเดียวกัน ก็จําเป็นต้องลดจุดอ่อนและพลิกวิกฤติ
เป็นโอกาส ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
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5.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
จากการที่การสหกรณ์เป็นอุดมการณ์ที่สังคมยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างสมาชิกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นเสาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกฎหมายรองรับ
มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือ สามารถแก้ปัญหาทุนนิยมสุดโต่ง (มือใครยาวสาวได้สาวเอา เห็นแก่ตัว เอา
รัดเอาเปรียบกัน ฯลฯ) และสังคมนิยมสุดขั้ว (พึ่งรัฐสวัสดิการมากเกินไป) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 78(1) และมาตรา 83) เอื้อต่อการพัฒนาระบบการสหกรณ์ให้
สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนและส่งเสริมการสหกรณ์ผ่านกลไกของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กระจายทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จึงสามารถกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของแผนนี้ ได้ว่า
วิสัยทัศน์ของการสหกรณ์ไทย คือ
“การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก”
5.5.2 พันธกิจ (Mission)
จากหลักการเดียวกันกับการกําหนดวิสัยทัศน์ สามารถนํามาใช้ในการกําหนดพันธกิจที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ ได้
ดังนี้
“มุ่ ง สร้ า งระบบสหกรณ์ ที่ มี คุณ ค่ า จากการดํ า เนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ มี ผลสั ม ฤทธิ์ สูง ก้ า วหน้ า และเป็ น
ประโยชน์ต่อสมาชิก และสังคม”
โดยกลุ่มผลงานหลัก (Key Result Areas) ของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 จะเป็นการสืบ
สานพันธกิจของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ดังนี้
1. สร้างคุณค่าของระบบสหกรณ์ ให้คนศรัทธา เชื่อมั่นเรื่องคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ให้มีความพร้อมและสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนา การ
สหกรณ์ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
3. พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการดําเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
หลักธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการดําเนินธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ เพื่อนํา
ประโยชน์คืนกลับสู่สมาชิก ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงินในทิศทางที่เกื้อหนุนการดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันของสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
5.5.3 เป้าประสงค์ (Goals)
เป้าประสงค์ตอบสนองพันธกิจของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ดังนี้
1. เพื่อให้คนไทยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดจิตสํานึกความร่วมมือ เกิดความ
สามัคคีของคนในชาติ และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ร่วมกัน
2. เพื่ อ สร้ า งผู้ นํา การเปลี่ ย นแปลงที่ มี คุ ณ สมบั ติที่ พึ ง ประสงค์ ในการขั บ เคลื่ อ นสหกรณ์ ไ ด้ อย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตนเองของสหกรณ์
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3. เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
มั่นคงและเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์
สําหรับภารกิจในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
4. เพื่ อ สร้ า งระบบการผลิต และการค้ า อย่ า งเที่ ย งธรรม ขยายโอกาสการทํ า ธุ รกิ จ สหกรณ์ จากภายในสู่
ภายนอกขบวนการสหกรณ์ พัฒนารูปแบบการผลิตและการค้าภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า (ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน) เพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้น และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทําธุรกิจสหกรณ์
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
5. เพื่อปรับกลไกและโครงสร้างของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม การสะสมทุน รวมถึงการกระจายโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
5.5.4 ทิศทางการพัฒนา
กรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 อาศัยยุทธศาสตร์ที่มีความ
สมดุล (ตามหลัก Balanced Scorecard) เป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่ตอบสนองพันธกิจ
และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อนําไปสู่การตอบสนองสมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก็คือ การบรรลุวิสัยทัศน์ (รูปภาพที่ 6) ส่วนภาพที่ 7 แสดงถึงการใช้ Balanced
Scorecard ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์

การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก



















มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า จากการดําเนินงานที่เป็นเลิศ มีผลสัมฤทธิส์ ูง ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ตอ่
สมาชิก และสังคม

พันธกิจ


เป้าประสงค์











3 สหกรณ์มีการ
2 ผูน้ ําการ
ดําเนินงานอย่างมี
4 สร้างระบบการผลิต
1 คนศรัทธาและเชื่อมั่น
เปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแนว และการค้าอย่างเที่ยง
ในคุณค่าสหกรณ์
คุณสมบัตทิ ี่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ ธรรม
พอเพียง


ยุทธศาสตร์



ประสิทธิผล







คุณภาพการบริการ





ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน







5 ปรับกลไกและ
โครงสร้างของระบบ
การเงินสหกรณ์ไปใน
ทิศทางที่เกื้อหนุนการ
พึ่งพาตนเอง





พัฒนาองค์การ

รูปภาพที่ 6 วิธีการบรรลุวิสัยทัศน์ โดยอาศัยยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
ประสิทธิผล

คุณภาพการ
บริการ

1. สหกรณ์ เข้มแข็ง

สมาชิกมีส่วนร่วมสูง




สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
เพิ่มขึ้น
ปลูกฝังอุดมการณ์












4. สหกรณ์ ก้าวหน้า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพิ่มขึ้น






สมาชิกได้รับประโยชน์สูง






การบริหารที่มีคณ
ุ ภาพ

ความร่วมมือในการบริหาร
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก กระบวนการบริการสะดวก
จัดการเครือข่ายสหกรณ์
เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

การดําเนินธุรกิจในภาวะ
ความเสี่ยงและการแข่งขันสูง

การสร้างภาพลักษณ์
สหกรณ์ที่ด ี



พัฒนา
องค์การ

3. ยอมรับสหกรณ์

ระบบสหกรณ์เชื่อมโยงกลุ่ม
อาชีพ/วิชาชีพ/กลุ่ม
สังคมให้ความสําคัญระบบ
สหกรณ์พึ่งตนเอง
ประชาชนเพื่อดําเนินกิจการ
สหกรณ์
ด้านเศรษฐกิจ


 

 





ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

2. เครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์











บุคลากรสหกรณ์สุจริต

บุคลากรมีสมรรถนะสูง

บุคลากรสหกรณ์มีคณ
ุ ธรรม

บุคลากรมีจิตสํานึกในการ
สร้างความร่วมมือ







บุคลากรมีความสามารถใน
งานบริการ







เทคโนโลยีเหมาะสม

รูปภาพที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์เบื้องต้น
หมายเหตุ:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง หมายถึง การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ ทั้งด้านการ
บริหารจัดการและการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นยุทธศาสตร์เชิงรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ หมายถึง การสร้างและขยายเครือข่ายงานการ
สหกรณ์ จากการที่มีโอกาสในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ แต่การดําเนินการด้านการสหกรณ์ยังอ่อนแอต้องอาศัยภาค
ส่วนต่างๆ ร่วมดําเนินงานช่วยเหลือกัน เป็นยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์ หมายถึง การสหกรณ์มีจุดแข็งของการเป็นสหกรณ์ที่
ได้เปรียบการดําเนินธุรกิจ ให้ความรู้และความเข้าใจการสหกรณ์แก่ทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม
สมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งสามารถนําไปใช้ในป้องกันวิกฤติที่สหกรณ์เผชิญอยู่ เป็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า หมายถึง การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย จากการที่
สหกรณ์มีความได้เปรียบและมีโอกาสในการพัฒนาด้านการสหกรณ์ เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
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รูปภาพที่ 8 แผนที่ยุทธศาสตร์โดยการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ (Goal) ตามแนวทางตัวแบบสปาเกตตี (Spaghetti Model)
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5.5.5 ตัวชี้วัด (KPIs)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง)
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
2553 2554

2555

2556

ค่าเป้าหมาย
2557 2558

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ สหกรณ์พึ่งตนเอง
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

จํานวนสหกรณ์ที่มีผลประกอบการไม่ขาดทุน
(ร้อยละ)

N/A

N/A

70

75

80

85

90 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ทุกแห่ง, 1. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่า
กสส.
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

จํานวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ (ร้อย
ละ)

N/A

N/A

70

75

80

85

90 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารที่มีคุณภาพ
(ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในองค์กร)
การดําเนินธุรกิจในภาวะความ
เสี่ยงและการแข่งขันสูง

จํานวนสหกรณ์ที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
(ร้อยละ)

N/A

N/A

40

50

60

70

80 สหกรณ์ทุกแห่ง

จํานวนสหกรณ์ที่ได้คุณภาพการควบคุมภายใน
ระดับดี-ดีมาก (ร้อยละ)

80

82

83

85

90

95

100 สหกรณ์ทุกแห่ง

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย บุคลากรสหกรณ์สุจริต
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)

จํานวนบุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
(ร้อยละ)

N/A

N/A

90

95

98

80

99 สหกรณ์ทุกแห่ง

2. จํานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
(ร้อยละ)

N/A

N/A

80

85

90

95

100 สหกรณ์ทุกแห่ง

สหกรณ์ทุกแห่ง, 2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กสส.
คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เร่งรัดกิจกรรมที่ปลูกฝังอุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์
กสส.
4. ผลักดันให้มีสหกรณ์ใช้มาตรฐานการ
บริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สหกรณ์
กรมตรวจฯ
5. ผลักดันให้มีสหกรณ์ใช้การบริหารความ
เสี่ยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ และส่งเสริมให้สหกรณ์มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากลไกการประกันและลดความ
เสี่ยงทางการเงิน
7. พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดี และการปรับ
โครงสร้างการบริหารการสหกรณ์
กรมตรวจฯ
8. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ "สหกรณ์ใส
สะอาด" และการจูงใจให้บุคลากรถือปฏิบัติ
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตาม
เกณฑ์คุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิ
บาลในตัวแบบสหกรณ์
กรมตรวจฯ
10. จัดระบบและกลไกการพัฒนาผู้นํา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11. ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สมาชิกมีส่วนร่วม

บุคลากรสหกรณ์มีคุณธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์)
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
2553 2554

2555

2556

ค่าเป้าหมาย
2557 2558

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ระบบสหกรณ์เชื่อมโยงกลุ่ม จํานวนสหกรณ์ที่เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ/
(ปัจจัยความสําเร็จที่
อาชีพ/วิชาชีพ/กลุ่มประชาชน วิชาชีพ/กลุ่มประชาชนเพื่อดําเนิน
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เพื่อดําเนินกิจการด้าน
กิจการด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
เศรษฐกิจ

N/A

N/A

70

75

80

85

90 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

N/A

N/A

10

10

10

10

10 สหกรณ์ทุกแห่ง

สมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ จํานวนสมาชิกและเครือข่ายเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการบริหาร
(ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ จัดการเครือข่ายสหกรณ์
กระบวนการภายในองค์กร) เพิ่มขึ้น

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมร่วมมือกับ
เครือข่ายสหกรณ์ (ร้อยละ)

80

82

83

85

90

95

100 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)
บุคลากรมีจิตสํานึกในการ
สร้างความร่วมมือ

ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้เกณฑ์
สมรรถนะสูง

N/A

N/A

80

80

80

80

80 สหกรณ์ทุกแห่ง

2. ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ให้
ความร่วมมือในกิจกรรมสหกรณ์

N/A

N/A

80

85

90

95

100 สหกรณ์ทุกแห่ง

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

สหกรณ์ทุกแห่ง, 1. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการ
กสส.
เชื่อมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain)
2. ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและ
ทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
กสส.
3. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
4. จัดระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจของ
สหกรณ์
5. เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ทุกแห่ง, 6. ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กสส.
(สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นองค์การนําการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
7. เร่งรัดการสร้างกิจกรรมร่วมของเครือข่าย
สหกรณ์
8. ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่าง
สหกรณ์ที่จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ภาคประชาชน (กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มิได้จด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์)
กสส.
9. การพัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
10. เร่งรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเป็นมือ
อาชีพมาใช้
กสส.
11. การสร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่
บุคลากร
12. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างผู้นํา
สหกรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์)
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
หลัก
สนับสนุน
N/A N/A
70
75
80
85
90 สหกรณ์ทุกแห่ง กสส

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ สังคมให้ความสําคัญระบบ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
สหกรณ์
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

จํานวนสหกรณ์ที่สมาชิกพึ่งตนเองได้
(เช่น ออมมากกว่ากู้) (ร้อยละ)

คุณภาพการให้บริการ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)

จํานวนสมาชิกที่ส่วนร่วมในการ
บริหารงานสหกรณ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

N/A

N/A

10

10

10

10

10 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
(ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ เพิม่ ขึ้น
กระบวนการภายในองค์กร)
การสร้างภาพลักษณ์สหกรณ์
ที่ดี

จํานวนสหกรณ์ที่สมาชิกได้รับโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมทุกช่องทาง (ร้อยละ)

N/A

N/A

40

50

60

70

80 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ)

80

82

83

85

90

95

100 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย บุคลากรมีความสามารถใน
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ งานบริการ
เทคโนโลยีขององค์กร)

ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ที่บุคลากรที่
ได้เกณฑ์สมรรถนะบริการสูง

N/A

N/A

80

80

80

80

80 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ
ปลูกฝังอุดมการณ์

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

1. กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์ที่เอื้อต่อ
การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR)
3. ส่งเสริมให้สมาชิกให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
4. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/
เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM)

5. เพิ่มช่องทางแก่สมาชิกให้มีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์
สมาชิกให้ออมเงิน
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์
ให้ได้มาตรฐานเป็นที่นิยม
8. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
9.. ส่งเสริมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า)
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
หลัก
สนับสนุน
N/A
N/A
70
75
80
85
90 สหกรณ์ทุกแห่ง กรมตรวจฯ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(ปัจจัยความสําเร็จที่
และสังคมเพิ่มขึ้น
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

จํานวนสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ
เชิงธุรกิจ (ร้อยละ)

คุณภาพการให้บริการ
สมาชิกได้รับประโยชน์สูง
(ปัจจัยความสําเร็จที่
ตอบสนองผู้รับบริการ)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระบวนการบริการสะดวก
(ปัจจัยความสําเร็จเกี่ยวกับ รวดเร็ว
กระบวนการภายในองค์กร)

จํานวนสหกรณ์ที่ให้ผลประโยชน์ตอบ
สมาชิกสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ)

N/A

N/A

10

10

10

10

10 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

4. เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแก่สมาชิก

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่
ต่อเนื่อง (ร้อยละ)

N/A

N/A

40

50

60

70

80 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัย เทคโนโลยีเหมาะสม
ความสําเร็จเกี่ยวกับคน และ
เทคโนโลยีขององค์กร)

จํานวนสหกรณ์ที่มีกิจกรรมการปรับปรุง
เทคโนโลยีให้เหมาะอย่างต่อเนื่อง (ร้อย
ละ)

N/A

N/A

80

80

80

80

80 สหกรณ์ทุกแห่ง

กสส

5. แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการสหกรณ์
6. เร่งรัดการปรับปรุงงาน
7. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง
8. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่าน
แม่ข่าย

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. การส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี
2. ระบบสนับสนุนสหกรณ์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและ
บริการสหกรณ์
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5.5.6 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยที่สัมพันธ์กับประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เร่งรัดกิจกรรมที่ปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ์
4. ผลักดันให้สหกรณ์ใช้มาตรฐานการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
5. ผลักดันให้สหกรณ์ใช้การบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์ และส่งเสริมให้
สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน
7. พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดี
8. แนวทางปฏิบัติ “สหกรณ์ใสสะอาด” และการจูงใจให้บุคลากรถือปฏิบัติ
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพ และวางกรอบการมีธรรมาภิบาลในตัวแบบ
สหกรณ์
10. จัดระบบและกลไกการพัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11. ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการสหกรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain)
2. ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3
3. ส่ ง เสริ ม สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สสท.) และชุ ม นุ ม สหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ นองค์ ก ารนํ า การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้นําและบุคลากรเครือข่ายงานการสหกรณ์
4. พัฒนาผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า
5. เร่งรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเป็นมืออาชีพมาใช้
6. สร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่บุคลากร
7. ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างผู้นําสหกรณ์

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์
1. กําหนดมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์ที่เอื้อต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
2. ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ และการสมาชิกสัมพันธ์
3. ส่งเสริมให้สมาชิกให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
4. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
5. รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
6. เพิ่มช่องทางแก่สมาชิกให้มีส่วนร่วม
7. ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์สมาชิกให้ออมเงิน
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่นิยม
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
10. ส่งเสริมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า)
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ์
1. ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี
2. ระบบสนับสนุนสหกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์
4. เพิ่มคุณภาพและปริมาณสวัสดิการแก่สมาชิก
ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ์
5. แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณ์
6. เร่งรัดการปรับปรุงงาน
7. พัฒนาเทคโนโลยีที่ต่อเนื่อง
8. พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย
5.6 การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
การขั บเคลื่ อ นแผนฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติหรื อ แผนปฏิ บัติก ารในรู ป แบบของแผนงาน/โครงการ และประมาณ
การงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ จะได้นําเสนอในส่วนแผนปฏิบัติการ
5.6.1 การติดตามและการประเมินผล และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
การติดตามและการประเมินผล และการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น
กระบวนการสํ า คั ญ ที่ จะนํ า แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฯ ไปปฏิ บั ติให้ เ กิ ดผลตามเป้ า ประสงค์ และเป้ า หมายของแผน
กระบวนการดังกล่าวได้มีการพัฒนาและนําไปใช้ให้ผลต่อการบริหารการพัฒนาการสหกรณ์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ในระยะแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งที่จะเป็นโอกาสและ
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อจํากัดของการบริหารจัดการการพัฒนาการสหกรณ์ ดังนั้นการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 จึงจําเป็นต้องทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ทั้งสองฉบับที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ
ในมิติต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการแผนฯ นํามาสรุปบทเรียนของการขับเคลื่อน
แผนฯ เพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใต้
เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย
5.6.2 การทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัติ
ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภ ายใต้กรอบวิสัยทัศน์ข องแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 มุ่ง เน้นไปที่การ
พัฒนาสหกรณ์ในฐานะการเป็นองค์การช่วยเหลือตนเองที่ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ (Co–operative Values) และการ
เชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การและความเป็นธรรมาภิบาล เพื่อสนองตอบต่อสมาชิก ชุมชน
สังคม และประเทศ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ (2) การพัฒนา
คุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร) (3) การพัฒนาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์และเครือข่าย (4) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
สหกรณ์ (5) การพัฒนาระบบสนับสนุน (ด้านวิชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ และการตรวจสอบ) และ (6) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ทั้งสิ้น 29 กล
ยุทธ์ แนวทางการดําเนินการภายใต้กรอบกลยุทธ์ทั้งสิ้น 171 แนวทาง และได้กําหนดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ดําเนินการผลักดันการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะต้องดําเนินการใน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจในยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ในการพั ฒนาการสหกรณ์ และการนํ าไปกํ าหนดเป็นกรอบแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์
2. การรณรงค์ให้ปรับปรุงกลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ และขบวนการสหกรณ์ ให้มีการทํางาน
ร่วมกันในเชิงบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
3. การจั ดทํ าตัวชี้ วัด และการติดตามประเมินผล เพื่ อทบทวนและปรับปรุง แนวทางการดํา เนิ นการ และ
แผนงาน/โครงการ ตามที่ได้กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไว้
ผลการประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยใช้แบบประเมินภายใต้ความร่วมมือของคณะทํางานร่วมการจัดทํา
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรกลางสหกรณ์ในระดับชาติ ประกอบ
กับข้อมู ลที่ ได้ จากเวที ระดมความคิ ดภายใต้ กระบวนการดํ าเนิ นการของคณะที่ป รึกษาทํา ให้ เห็ นว่า ในช่ วงเวลาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549 ได้มีการดําเนินการแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนฯ โดยสรุปดังนี้
1. ในเรื่องการชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ และขบวนการสหกรณ์ ได้มีการจัดทําวิดีทัศน์เผยแพร่
เรื่องแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1 การจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1
แก่สหกรณ์ขั้นปฐมทั่วประเทศ และแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เรื่ อ งแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 1 แก่ สหกรณ์ ขั้นปฐม โดยเจ้า หน้ า ที่ ส่ง เสริ ม สหกรณ์ สํ า นั กงาน
สหกรณ์จังหวัด
2. ในเรื่องการรณรงค์ให้ปรับปรุงกลไกการบริหารของหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ให้มีการทํางาน
ร่วมกันในเชิงบูรณาการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานและมีผู้แทนจาก
ขบวนการสหกรณ์ เป็ นคณะทํ า งาน และมี ก ารประชุ ม เพื่ อ หาแนวทางในการผลั ก ดั นการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน รวม 3 ครั้ง
3. ในเรื่องการจัดทําตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ
และแผนงาน/โครงการ ตามที่ได้กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไว้ มิได้
จัดทําตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่กําหนดไว้ในแผนฯ
ในส่วนการนํากลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ไปดําเนินการในรูปแผนงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ผลการประเมินที่ได้จากแบบประเมินภายใต้ความร่วมมือของคณะทํางานร่วมฯ ชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ตยู เ นี่ ยนแห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด ชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด รวมทั้ง สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สว.
สก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งจัดตั้งและดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1)
ได้มีการนํากรอบกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประการไปดําเนินการ พบว่าเป้าหมาย
แห่งความสําเร็จส่วนใหญ่ของแผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินการ จะถูกกําหนดไว้ในรูปของจํานวนคนที่เข้าร่วมในโครงการ
จึงไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนฯ สําหรับกลยุทธ์และแนวทางการ
ดํ า เนิ นการในแต่ ละกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ้ น 99 แนวทาง ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ใ นแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 1 ที่ ไ ด้
ดําเนินการมีทั้งสิ้น 74 แนวทาง ที่ยังมิได้ดําเนินการ มีทั้งสิ้น 25 แนวทาง
ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ์ภ ายใต้กรอบวิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เริ่ มต้นจากการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อนําไปสู่การตอบสนองสมาชิกและ
ผู้ที่เข้า มามีส่วนร่วมในระบบสหกรณ์ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม และการบรรลุ วิสัยทั ศ น์ที่ว่า “มุ่ งสร้ า งระบบ
สหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนําพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้คนใน
ชาติศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็น
องค์การพึ่งพาตนเอง (3) พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่อุปทานเพื่อประโยชน์สู่สมาชิกและสังคมอย่างเที่ยงธรรม
และ (5) พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ประกอบด้วย
แผนงาน 26 แผนงาน และโครงการ 80 โครงการ
แนวทางที่สํา คัญเพื่อให้เป็ นไปตามกรอบทิศ ทางการพั ฒ นาภายใต้ยุท ธศาสตร์ ของแผนพั ฒนาการสหกรณ์
ประกอบด้วย (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยมีกรอบ
ภารกิจในการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการในการบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ องค์กรกลาง สหกรณ์ และองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (2) การกําหนดแนวทางดําเนินการที่สําคัญตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (3) การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และสร้างตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการพั ฒ นาอย่ า งเป็ นกระบวนการในระดั บ ภาพรวมระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (4) การทบทวนแผนฯ เพื่อ รองรั บการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ควรมีการกําหนดแผนงานและ
ปฏิทินการทํ างานในการทบทวนแผนฯ เพื่อนํา ข้อมู ลย้ อนกลับ นํา ไปปรับปรุง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ต่า งๆ เพื่ อให้
สอดคล้องเหมาะสม และ (5) การจัดเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนแผนงานส่งเสริมการพัฒนาการสหกรณ์ให้
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุก
ส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2551 – 2552) โดยประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ปีละ 600 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนฯ ชี้ให้เห็นว่า ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ 1 (จํานวน
สมาชิกสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี) มีความสําเร็จในระดับสูง (มีค่ามากกว่า ร้อยละ 80) เป้าหมายที่ 2 (จํานวนผู้นําและ
ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ “การสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง”) มีความสําเร็จในระดับสูงมาก (มีค่ามากกว่า ร้อย
ละ 100) ยกเว้นในปี พ.ศ. 2551 ที่มีระดับความสําเร็จต่ํากว่าร้อยละ 50 ส่วนผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่ 3–5 มี
ความสําเร็จในระดับต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (มีค่าติดลบ)
ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย จากการ
สํารวจด้วยแบบสอบถามพบว่าในส่วนของการส่วนร่วมในการจัดทําแผนและความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของแผน
อยู่ในระดับปานกลาง ชี้ให้เห็นถึง เอกสารแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มีการกระจายและ
มีผู้ทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระอยู่ในระดับปานกลาง 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
ประการต่ํากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาการสหกรณ์ เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจใน
หลั ก การสหกรณ์ ตระหนั กเห็ นความสํ า คัญ ความหมาย คุ ณค่า และประโยชน์ ข องสหกรณ์อย่ างแท้ จริ งว่ า สหกรณ์
สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย มีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน คนที่มีความรู้ความสามารถควรเข้า
มาเป็นผู้นําสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และต้องการให้มีการนําแผนสู่ภาคการปฏิบัติอย่างแท้จริง
และเป็นรูปธรรม ความต้องการและความคาดหวังที่ได้จากการสํารวจจากสหกรณ์ทั่วประเทศ พบว่า ประเด็นความ
ต้องการและความคาดหวังที่มีค่าเฉลี่ยสูงในลําดับสูง ได้แก่ “สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน” “การให้คนไทย
มีความเชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์
ผลการพัฒนาการสหกรณ์ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคในอดีตยังไม่มีความเข้มแข็งเท่าที่ควร สมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ยังขาดการให้ความร่วมมือ ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง ขาด
การสร้างเครือข่าย การมีเครือข่ายร่วมกัน จะช่วยทําให้การบริหาร การจัดการหรือช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างร่วมกัน
ขาดงานวิจัยเชิงพัฒนาและเชิงคุณภาพ ขาดคนที่มีจริยธรรม คุณธรรมและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์อย่าง
แท้จริงเข้ามาบริหารจัดการ ยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ยังล้มลุกคลุกคลาน มีปัญหาการกล่าวหาเรื่องการทุจริตอยู่
ค่อนข้างมาก สหกรณ์ยังไม่ได้นําวิธีการของสหกรณ์ไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือชัดเจนเท่าที่ควร สมาชิก
สหกรณ์มักให้ความสําคัญเรื่องการกู้เงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ
ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ พบว่า มีประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
ค่อนข้า งกว้ างและมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องหลายหน่วย แต่ละหน่ วยงานให้ความสํ าคั ญเฉพาะประเด็นที่เชื่อมโยงกั บ
ภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น ทําให้การถ่ายทอดแผนฯ สู่การปฏิบัติขาดการบูรณาการ ขณะเดียวกันระบบการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่เอื้อต่อการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน
ประกอบกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2552 และวิกฤต
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ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ได้มีส่วนทําให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ไม่ประสบผล เนื่องจาก
รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงเร่งสร้างความปรองดองในสังคมไทย
ขณะที่การเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุดตลอดช่วงเวลาของแผนฯ ทําให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ขาดความต่อเนื่อง
5.6.3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ
การบริหารการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมามีความผันผวนทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ และความขัดแย้ง
ในสั ง คมไทย สะท้ อนว่ า การขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาในระยะต่อไป ต้ อ งอาศั ยความร่ วมมื อของภาคี ต่า งๆ ในลั กษณะ
“หุ้นส่วนการพัฒนา” ภายใต้การทํางานอย่างมีบูรณาการ เมื่อพิจารณาบทบาทภาคีการพัฒนา พบว่าสหกรณ์จํานวน
มากยัง ต้องการให้ภ าคราชการมีบ ทบาทชี้นําอยู่ ปั ญหาการมี ส่วนร่วมและการเข้ าถึง ทรั พยากรของประชาชน การ
บริห ารงานแบบราชการเป็ นอุ ปสรรคสํา คัญทําให้ ภาคส่ วนต่า งๆ มี ส่วนร่ วมน้อยในการเป็นเจ้าของในกิจกรรมหรื อ
โครงการที่ดําเนินงานในพื้นที่ ประชาชนเข้าไม่ถึงอํานาจการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของส่วนรวม รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับแผนงานโครงการในแผน
การนําแผนพัฒนาการสหกรณ์ฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในทางปฏิบัติมีน้อย เพราะภาคการเมืองยึดนโยบาย
ของพรรคเป็นหลัก ขณะที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยการจัดทําคําของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลัก ทําให้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ไม่ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ การจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่มีหลาย
ช่องทาง ได้แก่ งบประมาณกระทรวงต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจหลัก จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรร
เพื่อการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่นได้รับงบประมาณตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ชุมชนได้รับ
งบประมาณภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการอื่นๆ นอกจากนี้ มีงบประมาณที่จัดสรรภายใต้โครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีหลายโครงการซ้ําซ้ อนกั บงานที่สหกรณ์ ดําเนินการอยู่ จึง มีลักษณะแข่งขั นและแย่ ง
กลุ่มเป้าหมายของสหกรณ์ อีกทั้งกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 อาจไม่ได้มีการดําเนินการอย่าง
จริงจังทําให้การกํากับดูแลในภาพรวมอาจไม่มีประสิทธิภาพ
5.6.4 ปัจจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริห ารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การ
ปฏิบัติ
เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ทางการบริหารมีความก้าวหน้ามากขึ้น สามารถสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในระยะ 3 ปี ข องแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 2 มี ก ารแปลงแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ไปสู่
แผนปฏิบัติการ และมีกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ในขณะที่ภ าคสหกรณ์และภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็งและมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสหกรณ์ได้นํา
หลักการบริหารสมัยใหม่มาใช้เช่น ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการภาครัฐแนวใหม่ การ
บริหารธุรกิจ เป็นต้น อีกทั้งสมาชิกสหกรณ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์ และมี ส่วนร่วมในการพัฒ นาสหกรณ์ มากขึ้ น ทั้งในด้ านการพั ฒนาธุ รกิจสหกรณ์ และการต่อต้านการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ
5.6.5 หลักการและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่สําคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงที่
สังคมไทยเกิดปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง จําเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมเปลี่ยนแปลงและสร้างการสหกรณ์ตาม
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วิสัยทัศน์ของแผน ด้วยการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบและเป็นขั้นเป็น
ตอนตามหลักของ P–D–C–A กล่าวคือ Plan ต้องจัดทําแนวทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
แนวทาง ต้องจัดทําระบบการบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการนําทางและกํากับการ
บริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ Do ทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่าง
จริงจังและเต็มประสิทธิภาพ Check ดําเนินการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลที่สะท้อนผลกระทบ
และความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ ผลการพัฒ นาที่ เกิ ดขึ้ น และ Act การปรั บเปลี่ยนกระบวนการและวิ ธีก าร
ดําเนินงานให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ดังนั้น ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับความชัดเจน
ของแผนและระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
ร่ วมกั น ของทุ ก ภาคส่ วนในสั ง คมต่ อ การพั ฒ นาประเทศภายใต้ ทิ ศ ทางที่ ไ ด้ ร่ ว มกั นกํ า หนดขึ้ น โดยมี ห ลั ก การและ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) หลักการ
แนวทางในการขั บเคลื่อ นแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 อาศัยแนวพระราชดํ า รัส “เข้าใจ เข้ าถึ ง
พัฒนา” เพื่อสร้างการยอมรับ และมีส่วนร่วมพัฒนาการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง มุ่งให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยง
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 กับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของ
หน่วยงานราชการ ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น พร้อมทั้งผลักดันให้สหกรณ์ดําเนินการ
ภายใต้วิถีพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม และเกิ ดภู มิ คุ้ ม กั นต่ อ การเปลี่ ยนแปลง ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ดการแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 3 จะต้ อ ง
ดําเนินการบนหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ให้ภาคีการพัฒนาสหกรณ์เข้าใจ ยอมรับและใช้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 เป็นกรอบทิศทางหลักใน
การพัฒนาการสหกรณ์ ในขณะที่ภาคีการพัฒนาเข้าใจบทบาทของตนเองในการร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน
2. กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ตามแนวทาง “ภูมิสังคม” โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วน
ร่วม (Area Function Participation : A–F–P ) ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และ
เป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และระดับประเทศสู่ชุมชน
3. ใช้ปัจจัยด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณ์ในทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และในทุกพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
4. ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณา
การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 91

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

(2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติสามารถสนองความ
ต้องการของคนไทยทั้งประเทศ
2. เพื่อเสริมสร้างบทบาททุกภาคีให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การ
ปฏิบัติ เกิดความร่วมมือ และดําเนินการแบบบูรณาการ
3. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติในทุก
ระดับอย่างมีสัมฤทธิผล
4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ภาพรวมของประเทศลงสู่ระดับภูมิภาค
พื้นที่ และชุมชน
5.7 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ
5.7.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้หลักเข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทําหน้าที่เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนแผนฯ จะต้องสร้า งความเข้า ใจกับ ทุกภาคีถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 บทบาทของแต่ละภาคีที่มีส่วนร่วมนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่ง
ต้องเข้าใจสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง เข้าใจประชาชนแต่ละพื้นที่ และเข้าถึงความต้องการของประชาชน นําไปสู่
การส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนพั ฒ นาตนเองและมี ส่ว นร่ วมพั ฒ นาชุม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยเฉพาะภาคี ในระดั บ พื้ นที่ ผ่ า น
กระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
1. จัดทํากรอบแนวทางการผลักดันการแปลงแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้
เกิดความร่วมมือในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย และคู่มือการประสานแผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถนําไปปรับใช้ ให้เกิดบูรณาการการ
ทํางานร่วมกัน รวมทั้งจัดทําเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
หรื อ กรณี ตัวอย่ างที่ ประสบความสํ า เร็ จโดยการดํ า เนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐและภาคีต่า งๆ เพื่ อ
เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนานําไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
2. จัดทําแผนปฏิบัติการเผยแพร่และสื่อสารการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณา
การ โดยใช้หลักการตลาดในการสร้างความตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 เป็น
เครื่องมือหลักของการพัฒนาในทุกระดับ นําไปปรับใช้ให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชาติและ
ท้องถิ่น กิจกรรม และสื่อสมัยใหม่ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถทําหน้าที่สื่อสารและ
ถ่ายทอดสาระหลักของแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลักดันให้ภาคการเมืองยอมรับและมีนโยบายให้นําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศ โดยนํามาประกอบการจัดทํานโยบายทางการของพรรคการเมือง และในการจัดทํานโยบายของ
รัฐบาล
4. จัดเวทีและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติการร่วมกันโดยใช้ความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านสาระการพัฒนา
ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และการ
ทํา งานแบบเครือข่ าย เป็ นวิ ธีการผลักดั นการพัฒ นาในแต่ละระดั บและพื้ นที่ เปิดโอกาสให้ ประชาชน
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แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นําเสนอข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
ข้ อจํ ากั ด ศั กยภาพของพื้ นที่ และผู้ เกี่ยวข้ อง เกิ ดการประสานประโยชน์ การพั ฒนาภายใต้ แผนพั ฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 นํามาซึ่งความต่อเนื่องของการพัฒนาและก่อให้เกิดความสําเร็จสูงสุด
5.7.2 การจัดทําแผนระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด ทํ า แผนปฏิ บัติ ร าชการและจั ดทํ า งบประมาณที่ สามารถรองรั บยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 นี้ โดยให้กรมส่ งเสริมสหกรณ์ร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง จัดทําแผนระดับรอง
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ได้แก่ แผนงานและโครงการต่างๆ และงบประมาณ เป็นรายปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 (รวม 5 ปี) ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง และมีแผนปฏิบัติการที่
มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการทํางาน และ
ระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมา
บริหารโครงการเพื่อให้สามารถทํางานได้ต่อเนื่องและราบรื่น รวมทั้งนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
แผนงานและโครงการเหล่านี้ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนขององค์การโดยนําเนื้อหาสาระใน
แผนนี้ไปใช้อย่างจริงจัง และให้มีระบบจูงใจสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวด้วย
5.7.3 สร้างความเชื่อมโยง
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
และแผนระดับอื่นๆ โดยมีคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกฝ่ายใน
การเชื่อมโยงเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ไปสู่เป้าหมายและวิธีปฏิบัติของแผนแต่ละระดั บ
รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละภาคี และกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานในการมีส่วน
ร่วมในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่ออาศัยเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
ลงสู่พื้นที่ โดยคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
5.7.4 กลไกการขับเคลื่อนแผนฯ
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งกลไกระดับชาติ และกลไกอื่นๆ ให้ร่วมผลักดันแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ เกิดความต่อเนื่องและประสานการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 มาก
ขึ้น
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทําหน้าที่สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และ
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ ระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
2. เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้นํายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 มาเป็น
กรอบการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงทั้งสาระ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และให้คณะกรรมการ
ระดับ ชาติ รับ ผิ ดชอบเป้ า หมายและตั วชี้วัดร่วมกั น อาทิ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์
คณะกรรมการร่วมภาครั ฐและเอกชน คณะกรรมการทรั พยากรน้ํา แห่ งชาติ คณะกรรมการโลจิสติก ส์
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ฯลฯ
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3. ปรั บปรุ ง กลไกที่มี อยู่ ในภาครั ฐและเอกชนให้ เข้มแข็ งและมี พ ลั ง ในการผลั กดั นแนวทางการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับ โดยนําหลักการ
ตลาดและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
4. กําหนดให้กลไกระดับจังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ระดับประเทศและพื้นที่
จากการที่ จัง หวั ดมี ห น้ า ที่ ตามกฎหมายในการทํ า แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ซึ่ ง ต้ องเชื่ อมโยง
กระบวนการและสาระของแผนทั้งในลั ก ษณะจากบนลงล่ าง ได้ แก่ แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจากล่างขึ้นบน ได้แก่ แผนท้องถิ่น
แผนชุมชน แผนภาคเอกชน โดยแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตลอดจนประเด็นการพัฒนาสําคัญสู่
การปฏิ บั ติในระดับ พื้ นที่ ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด/กลุ่ ม จั ง หวั ด และมี ก ระบวนการทํ างานร่ ว มกั นกั บ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่
5. ประสานและผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 มากขึ้น
โดยสร้างความร่วมมือจากภาคีพัฒนาต่างๆ ให้แปลงแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติภายใต้
กลไกที่มีอยู่ อาทิ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ
6. ใช้ ร ะบบงานวิ จัยเป็ นเครื่องมื อพั ฒ นาสหกรณ์ ในระดั บ ท้ องถิ่ นชุ มชน โดยส่ งเสริ มให้เ กิ ดความร่ วมมื อ
ระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) สถาบั นวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาเป็ น แกนหลั ก ในการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย ที่ จ ะนํ า
กระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ เกิดเป็นความรู้ที่นํามา
ต่อยอดหรือผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่นํามาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่
ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
5.7.5 บทบาทของภาคส่วน
เสริ ม สร้ า งบทบาทของทุ ก ภาคส่ ว นให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 3 ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ มุ่ งเสริม สร้างความเข้ม แข็งให้ ภาคีต่างๆ สามารถผลั กดันและดําเนินการตามแนวทางการพั ฒนาของ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ได้อย่างเหมาะสม โดย
1. พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาสหกรณ์ สามารถรักษาและใช้สิทธิ
หน้าที่ความเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วย
ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามบทบาทของตน ให้สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ มีจิตสาธารณะและความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของสหกรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างประชาชนไทยให้
มีความรู้ความเข้าใจการสหกรณ์ เป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในชุมชนให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
กับภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย
(1) พัฒนาความรู้และการจัดการความเสี่ยงให้สหกรณ์ในชุมชน ผ่านผู้รู้/ปราชญ์ชาวบ้าน เสริมด้วยความรู้
จากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นที่นําความรู้และกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักเหตุ
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และผลมาพัฒนาสหกรณ์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์ให้กว้างขวางในทุก
ระดับจากชุมชน ตําบล สู่อําเภอและจังหวัด เกิดความรู้ที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาและบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ เช่น การจัดทําแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ของชุมชน การมีส่วนร่วม
ในการบริหารสหกรณ์ การแก้ปัญหา และป้องกันความเสี่ยงด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
(2) ส่งเสริมการรวมตัวร่วมคิดร่วมทําของสมาชิกสหกรณ์ชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถทําแผนการพัฒนา
สหกรณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตนเอง
(3) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาคประชาชน องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น โดยเสริมสร้างบทบาทภาคประชาชนในการสะท้อนความต้องการของ
ชุมชน สร้างความพร้อมในการร่วมคิด ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามความก้าวหน้าและ
ตรวจสอบการพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งนําสิ่งที่ชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์เข้าสู่ระบบการพัฒนาสหกรณ์ของ
ท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ทุกรูปแบบ สามารถดําเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และกําหนด
กฎระเบียบที่เอื้อให้การดําเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและราบรื่น สามารถพึ่งตนเองได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน
ภาคราชการส่วนกลางทําหน้าที่กํากับดูแลให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถคิดและ
ตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เพิ่มขีดความสามารถให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ได้แก่
(1) ด้านการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด
และผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางตรงในการบริหารงานสหกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน การออกมาตรการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในด้านต่างๆ และรับรองสิทธิของประชาชนในการบริหารงานสหกรณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์เพื่อให้มีขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้
ท้องถิ่ นที่มี ศัก ยภาพ ความพร้ อมและความต้องการได้มีโ อกาสพั ฒนาเป็ นต้นแบบ เพื่ อให้สามารถ
พัฒนาสหกรณ์ตอบสนองความเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ด้านการเงินของสหกรณ์ โดยเร่งผลักดันให้มีการพัฒนาผู้นําสหกรณ์ให้มีสมรรถนะในเชิงประกอบการ
(3) ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและการสร้างธรรมาภิบาล โดยเร่งพัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบและกํ ากั บดูแ ลสหกรณ์ ให้สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างจริงจัง พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบที่
ชัดเจนทั้งในด้านเทคนิคปฏิบัติการ การเงินการบัญชี และมาตรฐานด้านการให้บริการสาธารณะ
5. ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัด
เน้นบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนําองค์ความรู้จากการวิจัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้
และเป็นแกนประสานภาคส่วนอื่นๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร
6. ส่งเสริมให้สื่อพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่ง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความเป็นกลาง นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนความ
ต้องการของประชาชน
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 95

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนในการทํางานร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง เป็นพลังร่วมที่มีความยืดหยุ่นและดําเนินงานได้รวดเร็ว
5.7.6 สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผน
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ ทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบใน
ทุกระดับ กลไกการประสานระดับพื้นที่ การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และการพัฒนาฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึง
ระดับประเทศ โดย
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญในงานด้านการสหกรณ์ทัดเทียมกับงานด้านการเกษตร ใน
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและกระบวนการจัดทํางบประมาณของกระทรวงฯ รวมทั้งให้สํานัก
งบประมาณกํากับงบประมาณของกระทรวงฯ ให้มีสัดส่วนงบประมาณด้านการสหกรณ์ที่สมดุลกับงานด้าน
การเกษตรด้วย
2. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้ทันสมัย ลดความซ้ําซ้อน ความไม่เป็นธรรม และข้อจํากัดที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา โดยใช้กลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคี ใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีสานเสวนา ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาสหกรณ์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย นําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สหกรณ์แต่ละพื้นที่หรือจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ทําให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้อย่างถูกต้อง
6. จัดตั้ง คณะขั บเคลื่อ นแผนนี้ โดยกํา หนดให้ มีองค์ ประกอบขององค์ค ณะขั บ เคลื่ อนที่ม าจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทําหน้าที่ในการอํานวยการ และให้มีหน่วยงานทําหน้าที่ประสานการดําเนินงานตามนโยบายของ
คณะขับเคลื่อน หรือให้มีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 96

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
1. ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ และผลการพัฒนาในภาพรวม ในปีแรกของแผนจะติดตาม
ความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พร้อมทั้งพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการพัฒนาอย่างชัดเจน ปีที่ 2 ติดตามความก้าวหน้า
การดํ า เนิ น งานตามประเด็น การพัฒ นาที ่ม ีลํ า ดับ ความสํ า คัญ สูง ปี ที่ 3 และปี ที่ 4 จะติ ด ตาม
ความก้าวหน้าพร้อมทั้งประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็น
การพั ฒ นาและในภาพรวมของแผน และจัด ทํ า รายงานเสนอคณะรัฐ มนตรีเ ป็น รายปี เพื ่อ มีม ติใ ห้
หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
ให้เสร็จสิ้นล่วงหน้า โดยมีผลการประเมินพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนเริ่มทําแผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบับที่ 4
2. กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
(1) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติในภาพรวม
โดย กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดแนวทางการติ ดตามความก้ า วหน้ า การบริ ห ารจั ดการ
แผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 3 สู่ การปฏิ บัติ ประสานการติ ดตามประเมิ นผลกั บคณะกรรมการ
ระดับชาติชุดต่างๆ ดําเนินการการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาในภาพรวม และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปี
(2) การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่ ดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ประสานกั บ คณะกรรมการนโยบายบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
(ก.น.จ.) คณะกรรมการกํากับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) และปรับระบบการตรวจราชการ
ให้เป็นเครื่องมือในการกํากับและติดตามประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี คณะกรรมการกํา กั บและติดตามประเมิ นผลสหกรณ์ร ะดั บจั งหวัด ประกอบด้วยผู้ว่า ราชการ
จั ง หวั ด เป็ น ประธาน ผู้ แ ทนจากภาคส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การสหกรณ์ และมี ส หกรณ์ จั ง หวั ด เป็ น
เลขานุการ เป็นกลไกระดับจังหวัด มีอํานาจในการตรวจสอบ ตั้งแต่ความถูกต้องของแผน การมีส่วน
ร่วมของภาคี การใช้ ง บประมาณ และอาจมีอํ า นาจในการนํ างบประมาณคื นหากทํ า งานไม่ ได้ ตาม
เป้าหมาย
(3) เสริ มสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้ เข้ มแข็ ง พัฒ นาศั กยภาพให้มีทัก ษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และสามารถ
จัดทําข้อมูลที่นํามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
(4) กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ทํ าหน้ า ที่ ป ระสานกั บ สั น นิ บาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยในการปรั บ บทบาท
สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยในการขับเคลื่ อนและติ ดตามประเมินผลแผนพัฒ นาการสหกรณ์
ฉบับที่ 3 โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อจํากัดของข้อกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และหาช่องทางที่จะทําให้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีการดําเนินงานในฐานะที่เป็นองค์การสูงสุดของสหกรณ์ได้โดยใช้
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่า งๆ ทั้งที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่อยู่นอก
ขบวนการสหกรณ์ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในการช่วยให้เกิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยให้
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เข้มแข็ง เพื่อเป็นการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 3 ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยโดยรวม โดยให้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามแนวทาง (ดวงพร หัชชะ
วณิช และบัญชา ชลาภิรมย์, 2554) โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 8 ชุด ดังนี้
• คณะอนุกรรมการจัดทําระบบคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพของชุมนุมสหกรณ์
• คณะอนุกรรมการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมธุรกิจการค้า
• คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
• คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมการสอบบัญชี
• คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา
ในด้ า นการปรั บ โครงสร้ า งสํ า นั ก งานของผู้ อํ า นวยการสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการ 8 ชุด เสนอให้แบ่งเป็น 9 ฝ่าย โดยฝ่าย 8 ฝ่ายแรกจะมีภาระหน้าที่
สอดคล้องกับคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ฝ่ายจัดทําระบบคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพของชุมนุม
สหกรณ์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการค้า ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาสหกรณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมการสอบบัญชี ฝ่ายพัฒนาสถาบัน
การเงินของสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทําหน้าที่ดูแล และงานด้านบริหารของสํานักผู้อํานวยการ ได้แก่ การเงิน
พัสดุ บัญชี การทําธุรกิจ การทํานิติกรรมสัญญา และประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายของสํานักงานของ
ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่มีภาระหน้าที่สอดคล้องกันทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ คณะอนุกรรมการทุกชุดข้างต้น มีคณะทํางาน (Task Force) ซึ่งบุคลากรในฝ่ายของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยที่มีภาระหน้าที่สอดคล้องกันเป็นทีมงานที่เข้มแข็งสามารถส่งเสริมให้ภารกิจของ
คณะอนุกรรมการทุกชุดบรรลุผลสําเร็จ
ข้อเสนอในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในระดับสาขาภาค ประกอบด้วย สาขาภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จํานวน 4 สาขาภาค ทําหน้าที่เชื่อมโยงธุรกิจ
ส่ง เสริม การดํ าเนินธุ ร กิ จระหว่า งสหกรณ์ และชุ มนุมสหกรณ์ ที่ อยู่ ในภูมิภ าคประสานงานและให้ ความ
ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาคให้มีการทําธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะทํา
ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสามารถให้ความสนับสนุนสหกรณ์สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้
อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ เสนอให้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของคณะอนุกรรมการเพื่อการส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์
สมาชิกให้มีความเจริญก้าวหน้าและจัดโครงสร้างของสํานักงานของผู้อํานวยการให้เกื้อหนุนต่อการส่งเสริม
ธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนการกํากับดูแลให้คณะอนุกรรมการทุกชุดและบุคลากรทุกฝ่ายในสํานักงาน
ของผู้อํานวยการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้มีการปฏิบัติตามภารกิจที่กําหนด จะทําให้เกิด
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เครือข่ายความร่วมมือที่เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน และทําให้สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยเป็นผู้นําในขบวนการสหกรณ์
3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 5 แห่ง (ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นแห่งประเทศไทย จํากัด) ได้จัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย (ดังแสดงในรูปภาพที่ 9) และกําลังสํารวจ
ความเห็นชอบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่ 9 ร่างข้อเสนอโครงสร้างสหกรณ์ไทยของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายชุมนุม
สหกรณ์
การปรับโครงสร้างในส่วนของภาคสหกรณ์ ตามความเห็นของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย มี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
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1. โครงสร้างสภาสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุป
โครงสร้างของสภาสหกรณ์แห่งชาติมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผู้แทนสหกรณ์ตามพื้นที่ 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 :- ผู้แทนสหกรณ์ตามประเภทให้สหกรณ์ทั้งหมดในแต่ละประเภท เลือกผู้แทน
2. ที่มาคณะกรรมการบริหารสภาสหกรณ์แห่งชาติ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้าง
สหกรณ์ไทย สรุปว่าคณะกรรมการบริหารสภาสหกรณ์แห่งชาติมีที่มาจาก
2.1 กรรมการโดยตําแหน่ง ประกอบด้วย ประธานฯชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ (7 x 1 = 7 คน)
2.2 กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสภาฯ 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 โดยที่มาของผู้แทนสหกรณ์ประเภท
หมายเหตุ :- ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ แล้วให้กรรมการตามข้อ 2.1
หมายเหตุ :- และข้อ 2.2 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือสาขาละ 3 คน จากนั้น ที่ประชุมใหญ่สภา
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. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่
สภาสหกรณ์แห่งชาติเสนอ
5. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุป
ได้ดังนี้
1) จํานวนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กําหนดให้มีไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
3) ให้ยกเลิกข้อกําหนดที่ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยให้
แต่ละสหกรณ์ไปกําหนดเองในข้อบังคับของสหกรณ์
4) การเลือกประธานฯ สหกรณ์ ให้กําหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ ว่าจะเลือกจากที่ประชุมใหญ่หรือ
คณะกรรมการเลือกกันเอง
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6. ชุมนุมสหกรณ์ ตามความเห็นของของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทย สรุปได้ดังนี้
1) รัฐกําหนดให้สหกรณ์รวมตัวกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ชุมนุมสหกรณ์ตามพื้นที่ โดยสหกรณ์ในพื้นที่เดียวกันรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์
1.2 ชุมนุมสหกรณ์ตามประเภท โดยสหกรณ์ที่มีธุรกิจในประเภทเดียวกัน รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุม
สหกรณ์
2) รัฐกําหนดการจัดระดับของชุมนุมสหกรณ์ได้ 4 ระดับ ดังนี้
2.1 ชุมนุมสหกรณ์ระดับพื้นที่
2.2 ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด
2.3 ชุมนุมสหกรณ์ระดับเขต
2.4 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ทั้งนี้ ให้มีเงื่อนไขการจัดระดับชุมนุมโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ จํานวนสมาชิกสหกรณ์และ/หรือ
จํานวนสหกรณ์ เปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกสหกรณ์หรือจํานวนสหกรณ์ในระดับนั้นๆ
นอกจากนี้ ยั ง มีข้ อเสนอเกี่ ยวกับอํ านาจหน้ า ที่ที่ ปรั บปรุง เพิ่ มเติ มขององค์ ก รและบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ อง
ต่อไปนี้ คือ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) นายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จะเห็ นได้ ว่า โครงสร้ า งสหกรณ์ ไทยตามข้อ เสนอข้ า งต้ น มีห ลั ก การสํา คั ญให้ ค วามอิ สระอย่ า งมากใน
ขบวนการสหกรณ์ ทั้งในการบริหารจัดการ บุคลากร และการงบประมาณ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาวะที่ระบบ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งเพียงพอ จากการศึกษาวิจัย และการประเมินผลตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่ผ่านมานั้น พบว่า
ระบบสหกรณ์ในภาพรวมยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ซึ่งสะท้อนถึงความไม่เข็มแข็งของระบบสหกรณ์ การปรับโครงสร้าง
สหกรณ์ไทยตามข้อเสนอของคณะทํางานจัดทําร่างโครงสร้างสหกรณ์ไทยจึงยังไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของ
ระบบสหกรณ์ไทย สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือ ยังมีสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่จํานวนมากยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในหลักการพื้นฐานการสหกรณ์ และยังมีความจําเป็นและมีการเรียกร้องให้ภาครัฐให้การส่งเสริมและกํากับ
ดูแลอยู่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การสนับสนุนด้ านต่ างๆ ซึ่ง มีเสียงสะท้อนการช่วยเหลือ ด้านเงินทุน แหล่งเงิน การ
ตรวจสอบทางการเงิน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสหกรณ์ ปัจจัยสําคัญต่อการปรับโครงสร้างสหกรณ์ไทยที่
เป็นปัจจัยความสําเร็จ/ล้มเหลวที่สําคัญยิ่งยวดประการหนึ่ง ก็คือ ระบบการงบประมาณภาครัฐของไทยไม่เปิด
โอกาสให้หน่วยงานตามโครงสร้างที่เสนอจัดทําคําของบประมาณตามกฎหมายการงบประมาณของไทย ในห้วง
เวลาของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) นี้ ควรพิจารณาโครงสร้าง
สหกรณ์ไทยในลักษณะ “คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ” (คสช.) หรือ National Cooperative Committion
(NCoCo) ไทย (ดังแสดงในรูปภาพที่ 10) โดยปรับกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น “สํานักงาน
คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ” (สคสช.) หรือ Office of National Cooperative Committion (ONCoCo) ซึ่ง
มี ลัก ษณะคล้ า ยกั บ สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) หรื อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่ง คสช.
และ สคสช. ทําหน้าที่ในการวางนโยบาย ส่งเสริมและกํากับดูแลระบบสหกรณ์ สคสช. มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
และกํากับระบบสหกรณ์ และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในเชิงกํากับการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
(Regulative Role) และให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดําเนินการในภาคการ
นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในเชิงปฏิบัติการ และดําเนินการ (Operation and Action) ในระบบสหกรณ์
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รูปภาพที่ 10 ร่างโครงสร้างคณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ
การปรับโครงสร้างในส่วนของโครงสร้างของหน่วยงานที่กํากับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์ ตามข้อเสนอของ
มหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553) เสนอแนะรูปแบบทางเลือกให้มีหน่วยงานราชการในระดับทบวงหรือ
รูปแบบทบวงสหกรณ์ ในการกํากับ ดูแล และพัฒนาสหกรณ์ โดยมีการกําหนดโครงสร้างองค์กรของทบวงการสหกรณ์ไว้
ดังแสดงในรูปภาพที่ 11 โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า “รูปแบบทางเลือ กในการกํากับ ดู แล และพัฒนาสหกรณ์โดย
หน่วยงานราชการในระดับทบวงหรือรูปแบบทบวงสหกรณ์ เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ยังเป็นทางเลือกที่กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากให้ความเห็นพ้อง”
อย่ า งไรก็ ดี กระบวนการจั ดตั้ งหน่ วยงานระดั บกระทรวงหรื อทบวงในภาวะปั จจุบันมี ข้อจํ า กัด ปั ญหาและ
อุปสรรคใหญ่ๆ หลายประการ ได้แก่ ปัจจัยการตรากฎหมายจัดตั้งกระทรวงหรือทบวง ข้อจํากัดด้านมาตรการเกี่ยวกับ
การจํากัดกําลังคนภาครัฐ ข้อจํากัดด้านงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงของข้อเสนอดังกล่าว ข้อสรุปของการวิจัย
นี้ มีผลการได้รับการเห็นพ้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ใช้หน่วยงานราชการ ก็น่านํามาใช้ โดยการพิจารณาเป็นราชการ
ในรูปของคณะกรรมการเฉพาะที่เรียกว่า Commission ซึ่งไม่ใช่ลักษณะคณะกรรมการทั่วไปที่เรียกว่า Committee
กล่ าวคือ คณะกรรมการเฉพาะจะมีก ารปฏิบัติง านที่ เต็ มเวลาหรื อเกือ บเต็มเวลา และมี อํ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. หรือ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นต้ น โดยอาจใช้ ชื่อว่า “คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์” และมีโครงสร้าง ดังแสดงในรู ปภาพที่ 12 ซึ่ ง
โครงสร้างองค์การเดียวกัน แต่มีลักษณะไม่ใช่กระทรวงหรือทบวง แต่เป็นคณะกรรมการเฉพาะ น่าจะมีความเป็นไปได้
มากกว่า และสอดคล้องผลการวิจัยที่ให้มีหน่วยงานตามโครงสร้างที่เป็นหน่วยราชการ จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนนี้ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิท ธิผล ตรงความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และเป็นการพัฒนา
องค์การให้มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมสหกรณ์
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รัฐมนตรีว่าการทบวง
สํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี

ปลัดทบวง

อธิบดี

อธิบดี

เลขาธิการ

สํานักงาน
ปลัดทบวง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สํานักงานพัฒนา
สหกรณ์ภูมิภาค

ผู้อํานวยการ
สํานักงานพัฒนา
สหกรณ์จังหวัด
รูปภาพที่ 11 โครงสร้างองค์กรของทบวงการสหกรณ์ตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยบูรพา
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รูปภาพที่ 12 โครงสร้างองค์การ
ของคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์

2

2

ควรใช้คําว่า “โครงสร้างองค์การ” ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า organization chart มากกว่า “โครงสร้างองค์กร” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมเพียงคณะ
บุคคล (สวนานนท์, 2541)

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ 104

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)

7. แผนปฏิบัตกิ าร
7.1 การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
การขั บ เคลื่ อ นแผนฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ หรื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารในรู ป แบบของแผนงาน/โครงการ ประมาณ
การงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้มแข็ง)
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมสหกรณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2555
2556
2557
2558
แผนงานที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสร้างคุณค่าสหกรณ์และ
4.00
4.00
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2
ผสมผสานกิจการสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
38.00
41.00
46.00
50.00
แผนงานที่ 1.2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
เผยแพร่คุณค่าสหกรณ์แก่สหกรณ์ภาคประชาชน
75.00
82.00
2
รายการสหกรณ์สู่ประชาชนผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์
4.00
5.00

แผนงานที่ 1.3 เร่งรัดกิจกรรมที่ปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
1
ปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ให้กับสหกรณ์เดิม
23.00
2
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักการและวีธีการสหกรณ์ให้กับ
4.00
สหกรณ์ตั้งใหม่
3
วิจัยเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของอุดมการณ์แต่ละประเภท
3.50
4

พัฒนาจัดตั้งสถาบันนักบริหารสหกรณ์มืออาชีพ

5.00

25.00
5.00

4.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา
55.00 กสส./สสท./ชุมนุม
สหกรณ์

91.00
5.00

100.00
5.00

110.00 กสส./สสท./อ.ส.ม.ท
6.00 สสท./ชุมุนมสหกรณ์/
กรมประชาสัมพันธ์/
อ.ส.ม.ท

28.00
5.00

30.00
5.00

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

-

4.00

-

5.00

5.00

5.00

5.00
10.00

5.00
10.00

แผนงานที่ 1.4 ผลักดันให้สหกรณ์ใช้มาตรฐานการบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
1
ประกวดมาตรฐานการบริหารการสหกรณ์ดีเด่น
4.00
5.00
2
พัฒนาการบริหารสหกรณ์ตามแนวทางการบริหารกิจการ
8.00
9.00
บ้านเมืองที่ดี

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

6.00 คพช./กสส./กตส.
11.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา

หมายเหตุ: ในโอกาสที่การสหกรณ์ของไทยครบรอบหนึ่งร้อยปีในปี พ.ศ. 2559 ให้อาศัยแผนงานที่ 1.2 เตรียมงานล่วง
ในปี 2557 – 2558 และจัดงานครบรอบหนึ่งร้อยปีในปี พ.ศ. 2559
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การบริหารจัดการขบวนการสหกรณ์
ที่

โครงการ
2555

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2556
2557
2558

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานที่ 1.5 ผลักดันให้สหกรณ์ใช้การบริหารความเสีย่ ง
1
จัดการความรู้เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงในสหกรณ์
2
ส่งเสริมให้สหกรณ์มรี ะบบควบคุมภายในการบริหารความ
เสี่ยง
แผนงานที่ 1.6 พัฒนากลไกการประกันและลดความเสีย่ งทางการเงิน
1
กองทุนประกันเงินฝากในระดับ (National Pool)

23.00

25.00

28.00

30.00

15.00

17.00

19.00

20.00

12.00

13.00

14.00

15.00

2

พัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเงินสหกรณ์

23.00

25.00

28.00

30.00

3

พัฒนากลไกที่ปรึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์

12.00

13.00

14.00

15.00

แผนงานที่ 1.7 พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดี และการปรับโครงสร้างการบริหารการสหกรณ์
1
พัฒนาตัวแบบสหกรณ์ที่ดีประเภทต่างๆ
4.00

4.00

5.00

5.00

2

4.00

-

-

3.00
14.00

3.00
15.00

3.00 คพช./กสส.
17.00 คพช./สสท.

32.00

35.00

39.00 กสส./สสท.

2.00

2.00

3.00 คพช./กสส.

28.00

30.00

46.00

50.00

การปรับโครงสร้างการบริหารการสหกรณ์

4.00

แผนงานที่ 1.8 พัฒนาแนวทางปฏิบัติ “สหกรณ์ใสสะอาด” และจูงใจให้บุคลากรถือปฏิบัติ
1
ประกวด “สหกรณ์ใสสะอาด” ดีเด่นประจําปี
2.00
3.00
2
พัฒนานักบริหารสหกรณ์ใสสะอาดดีเด่น
12.00
13.00
แผนงานที่ 1.9 ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
1
ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพและ
27.00
29.00
วางกรอบการมีธรรมาภิบาล
2
ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์คุณภาพประจําปี (Co-op
2.00
2.00
Quality Award)
แผนงานที่ 1.10 จัดระบบและกลไกการพัฒนาผูน้ ําและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
1
พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาผู้นําและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
23.00
25.00
การสหกรณ์
2
เสริมสมรรถนะผู้นําและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์
38.00
41.00
แผนงานที่ 1.11 ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสหกรณ์ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2
เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในสหกรณ์
1

รวม

56.00

62.00

68.00

75.00

12.00

13.00

14.00

15.00

433.50

466.00

518.00

550.00

33.00 กตส./กสส./ธ.ก.ส./
สหกรณ์/ขบวนการ
22.00 กตส./กสส./ธ.ก.ส./
สหกรณ์/ขบวนการ
17.00 คพช./สสท./ธ.ก.ส./
ชุมนุมสหกรณ์
33.00 กตส./สหกรณ์/
ธ.ก.ส./
กระทรวงการคลัง
17.00 กตส./กสส./ธ.ก.ส./
กระทรวงการคลัง
5.00 กสส./สสท./ชุมนุม
สหกรณ์/
สถาบันการศึกษา
- กสส./สสท./ชุมนุม
สหกรณ์/
สถาบันการศึกษา

33.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา
55.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา
82.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา
17.00 กสส./สสท./
สถาบันการศึกษา
616.00

หมายเหตุ: ให้อาศัยแผนงานที่ 1.7 ศึกษาความเหมาะสมในการเพิ่มประเภทสหกรณ์อิสลาม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การสร้างและขยายเครือข่ายงานการสหกรณ์
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2555
2556
2557
2558
2559
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
1
พัฒนาระบบเครือข่ายในการเชื่อมร้อยห่วงโซ่มูลค่า (Value
60.00
66.00
73.00
80.00
88.00
Chain)
2
ส่งเสริมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
38.00
41.00
46.00
50.00
55.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน
กสส./
สถาบันการศึกษา
กสส./สสท./ชุมุนม
สหกรณ์

แผนงานที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ในทุกระดับและทุกประเภทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
1
สัมมนาระดับชาติการพัฒนาการสหกรณ์ในช่วงปี พ.ศ.
6.00
7.00
7.00
8.00
9.00 คพช./กสส.
2555 - 2559
2
ประเมินผลการพัฒนาการสหกรณ์ตามแผนพัฒนาการ
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00 กสส./
สหกรณ์ ฉบับที่ 3
สถาบันการศึกษา
แผนงานที่ 2.3 จัดระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์
1
พัฒนาระบบการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์
56.00
62.00
68.00
75.00
82.00 กสส./สสท.
แผนงานที่ 2.4 เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1
เชื่อมโยงระบบการเงินภายใต้กลไกของ ธ.ก.ส. ร่วมกับ
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00 ธ.ก.ส./ชุมนุมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
แผนงานที่ 2.5 ส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรนําการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์
1
สัมมนา สสท. และชุมนุมสหกรณ์ในการขับเคลื่อน
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00 คพช./กสส.
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
2
สัมมนาผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ประจําปี
19.00
21.00
23.00
25.00
28.00 คพช./กสส.
แผนงานที่ 2.6 เร่งรัดการสร้างกิจกรรมร่วมของเครือข่ายสหกรณ์
1
พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมร่วมของเครือข่ายสหกรณ์
45.00
50.00
55.00
60.00
66.00 กสส./สสท.
แผนงานที่ 2.7 ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์จดทะเบียนกับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ภาคประชาชนที่มิได้จดทะเบียนสหกรณ์
1
เชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์กับเกษตกร
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00 กสส./ธ.ก.ส.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้นําและบุคลากรเครือข่ายงานการสหกรณ์
ที่

โครงการ
2555

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2556
2557
2558

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

แผนงานที่ 2.8 พัฒนาผูน้ ําสหกรณ์ที่มีคณ
ุ ค่า
1
สร้างตัวแบบกระบวนการสร้างผู้นําสหกรณ์ที่มีคุณค่า

15.00

17.00

19.00

20.00

22.00 สสท./กสส./
สถาบันการศึกษา

แผนงานที่ 2.9 เร่งรัดการนําระบบสมรรถนะ/ความเป็นมืออาชีพมาใช้
1
เพิ่มสมรรถนะบุคลากรของสหกรณ์

75.00

82.00

91.00

100.00

2

56.00

62.00

68.00

75.00

110.00 กสส./
สถาบันการศึกษา
82.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

พัฒนานักบริหารการสหกรณ์มืออาชีพ

แผนงานที่ 2.10 สร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่บุคลากร
1
เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสาธารณะแก่บุคลากรของ
38.00
41.00
46.00
สหกรณ์ทั่วประเทศ
แผนงานที่ 2.11 ปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสร้างผูน้ ําสหกรณ์
1
สัมมนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นําสหกรณ์
56.00
62.00
68.00
2
จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
12.00
13.00
14.00
สหกรณ์ทุกประเภทกับภาครัฐ
รวม 521.00 574.00 634.00

50.00

55.00 กสส./
สถาบันการศึกษา

75.00
15.00

82.00 กสส./สสท.
17.00 กสส./
สถาบันการศึกษา
761.00

692.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การสร้างการยอมรับการสหกรณ์
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2555
2556
2557
2558
แผนงานที่ 3.1 กําหนดมาตรการการจัดตัง้ สหกรณ์ที่เอื้อต่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
1
เสริมสร้างและปรับปรุงมาตรการการจัดตั้งสหกรณ์ใหม่ให้
7.00
7.00
8.00
9.00
เป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
2
สนับสนุนสหกรณ์พึ่งพาตนเองรูปแบบต่างๆ
8.00
9.00
10.00
10.00
3
รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุน
12.00
13.00
14.00
15.00
ภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น
แผนงานที่ 3.2 ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
1
สัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
8.00
9.00
10.00
10.00
ส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2
เส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
15.00
17.00
19.00
20.00

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

10.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.
11.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.
17.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

11.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.
22.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การประชาสัมพันธ์ และการสมาชิกสัมพันธ์
ที่

โครงการ
2555

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2556
2557
2558

แผนงานที่ 3.3 ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร
1
จัดเวทีสัมมนาระดับชาติ “สมาชิกสัมพันธ์”
20.00
22.00
24.00
2
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์
23.00
25.00
28.00
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน/เกื้อหนุนการพึ่งตนเองและบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
1
สัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
15.00
17.00
19.00
การพึ่งพาตนเองของสหกรณ์
2
ส่งเสริมเครือข่ายการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
40.00
44.00
48.00
แผนงานที่ 3.5 เพิ่มช่องทางแก่สมาชิกให้มีส่วนร่วม
1
จัดทํา Website สื่อข่าวสารระหว่างสมาชิก
4.00
5.00
5.00
2
จัดทําวารสาร “สมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์”
12.00
13.00
14.00
แผนงานที่ 3.6 ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์สมาชิกให้ออมเงิน
1
จัดทําบัญชีครัวเรือน
15.00
17.00
19.00
2
รณรงค์สมาชิกออมเงินต่อเนื่อง
12.00
13.00
14.00
แผนงานที่ 3.7 พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้ไดมาตรฐานเป็นที่นิยม
1
จัดทําฐานข้อมูลสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
20.00
2
ส่งเสริมการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
40.00
และตราผลิตภัณฑ์สหกรณ์
แผนงานที่ 3.8 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1
สร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ประเภทต่างๆ
6.00
2
ประชาสัมพันธ์ผลงานสหกรณ์ผ่านสื่อมวลชน
12.00
แผนงานที่ 3.9 ส่งเสริมสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร
1
เพิ่มสมรรถนะการให้บริการของบุคลากร
50.00
รวม 319.00

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

26.00
30.00

29.00 คพช./กสส.
33.00 กสส./สสท.

20.00

22.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

53.00

58.00 กสส./สสท./ธ.ก.ส.

5.00
15.00

6.00 กสส.
17.00 สสท./กสส.

20.00
15.00

22.00 กสส./กตส.
17.00 กสส./สสท./สหกรณ์/
ธ.ก.ส.

22.00
44.00

24.00
48.00

26.00
53.00

29.00 กสส./สหกรณ์
58.00 ธ.ก.ส./กสส.

7.00
13.00

7.00
14.00

8.00
15.00

9.00 สหกรณ์/กสส.
17.00 สหกรณ์/กสส.

55.00
352.00

60.00
385.00

66.00
416.00

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

72.00 สหกรณ์
460.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การขยายงานการสหกรณ์ให้ครอบคลุมสังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์ก้าวหน้า)
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การขยายงานการสหกรณ์
ที่

โครงการ
2555

แผนงานที่ 4.1 ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นผูป้ ระกอบการที่ดี
1
พัฒนาสหกรณ์เชิงธุรกิจ
แผนงานที่ 4.2 ส่งเสริมระบบสนับสนุนสหกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1
พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศการบริหารจัดการสหกรณ์

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
2556
2557
2558

2559

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน

25.00

28.00

30.00

33.00

36.00 กสส.

15.00

17.00

19.00

20.00

22.00 กสส./วท.

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00 กตส./กสส./สสท.

2
พัฒนาระบบเตือนภัยสหกรณ์ที่เหมาะสม
แผนงานที่ 4.3 ส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการสหกรณ์
1
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ในกลุ่มประเทศที่มี
ศักยภาพ
2
เปิดตลาดใหม่ในประเทศและต่างประเทศ

3.00

3.00

4.00

4.00

35.00

39.00

42.00

47.00

51.00 กสส.สสท/กระทรวง
การต่างประเทศ

แผนงานที่ 4.4 เพิ่มคุณภาพและปริมาณสัวสดิการแก่สมาชิก
1
พัฒนาสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์
2
ปรับปรุงคุณภาพสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์

5.00
10.00

6.00
11.00

6.00
12.00

7.00
13.00

8.00 กสส./สสท./สหกรณ์
14.00 กสส./สสท./สหกรณ์

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.00 กสส./สสท.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การสนับสนุนการขยายงานการสหกรณ์
ที่

โครงการ

ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/สนับสนุน
2555
2556
2557
2558
2559
แผนงานที่ 4.5 แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ คําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนา
การสหกรณ์
1
จัดการความรู้ด้านกฎระเบียบการสหกรณ์
35.00
38.00
42.00
46.00
51.00 กสส./สสท.
2
ปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 กสส./สสท.
สหกรณ์ ฉบับที่ 3
3
รณรงค์การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00 กสส.
แผนงานที่ 4.6 เร่งรัดการปรับปรุงงาน
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.
แผนงานที่ 4.7 พัฒนาเทคโนโลยีที่ตอ่ เนื่อง
1
ปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของสหกรณ์
15.00
17.00
19.00
20.00
22.00 สหกรณ์
2
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์
35.00
39.00
43.00
47.00
52.00 สหกรณ์
แผนงานที่ 4.8 พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผา่ นแม่ข่าย
1
พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศใน
30.00
33.00
37.00
40.00
44.00 สสท./วท.
ระดับชาติ (National Pool)
รวม 274.00 303.00 332.00 362.00 398.00

รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ (ล้านบาท)

2555
1,543.50

2556
1,691.00

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557
1,869.00

2558
2,020.00

2559
2,235.00
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8. ผลการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
ต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ นําร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555–2559) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของระบบสหกรณ์ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) และยุทธศาสตร์ (Strategy) ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติหรือ
แผนปฏิบัติการในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนที่ 5 การ
ติดตามและการประเมินผล และการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่
3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุ ก รรมการร่ า งแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 3 แล้ ว ซึ่ ง ได้ จั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ วิ จ ารณ์ แ ละ
ข้อเสนอแนะ จากผู้ แทนของขบวนการสหกรณ์ ผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง โดยเชิญ ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทั้ง 7 ประเภท กลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและ/
หรือมีการศึกษาวิจัยด้านการสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา
ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เอ็นจีโอ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
สหกรณ์ฯลฯ จํานวนประมาณ 100 คน
คณะที่ปรึกษาฯ จัดให้มีการประชุมสัมมนาฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 08:30 – 13:00 น. ณ โรงแรมทวิน
ทาวน์เวอร์ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจํานวน 120 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 77 คน หลังจากพิธีการ
เปิดประชุมสัมมนาโดยผู้แทนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะที่ปรึกษาฯ ได้นําเสนอสาระของร่างแผนพัฒนาการ
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยสรุป แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ ได้แสดงความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง โดยสรุปแล้วที่ประชุมมีความเห็นพ้องกับร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมี
ข้ อเสนอแนะให้ ปรั บปรุ งในประเด็ นปลีก ย่ อ ยต่ า งๆ นอกจากนี้ ที่ ประชุ มเสนอให้มุ่ ง เน้ น การนํ า แผนไปสู่ก ารปฏิ บั ติ
นอกจากการอภิปรายในที่ประชุมแล้ว ผู้เข้าประชุมยังได้ตอบแบบสํารวจ จํานวน 33 คน ซึ่งได้ระบุความเห็นและ
ข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสํา รวจระบุ ว่า เป็ นเพศชาย จํ านวน 21 คน (ร้อ ยละ 63.64) เพศหญิง จํ านวน 12 คน (ร้อยละ
36.36) โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุเท่ากับ 50.81 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.89 ปี ผู้ที่มีอายุต่ําสุด เท่ากับ 25 ปี ที่มี
อายุสูงสุด เท่ากับ 65 ปี ดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังนี้ 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/ อายุงานโดยเฉลี่ย เท่ากับ 25.59 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เท่ากับ 9.88 ปี อายุราชการ/ อายุงานต่ําสุด เท่ากับ 3.00 ปี อายุราชการ/ อายุงานสูงสุด เท่ากับ 38.00 ปี ผู้ตอบแบบ
สํารวจระบุว่ามีระดับรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 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) มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน (ร้อยละ 3.33) ปริญญา
ตรี จํานวน 12 คน (ร้อยละ 40.00) และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน (ร้อยละ 30.00) หน่วยงานที่สังกัด 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) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00) สป.กษ จํานวน 1 คน
(ร้อยละ 5.00) และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จํานวน 1 คน (ร้อยละ 5.00)
สําหรับความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) นั้น ผู้ตอบแบบสํารวจส่วน
ใหญ่ “เห็นด้วย” กับประเด็นต่างๆ ทุกประเด็นที่มีการตั้งคําถามไว้ ดังแสดงในตารางที่ 32 จะสังเกตได้ว่า จํานวนผู้เห็น
ด้วยมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 90 ในทุกประเด็น แสดงความเห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555
– 2559) ในระดับที่สูงมาก ส่วนผู้ที่ตอบว่า ไม่เห็นด้วยนั้น จะระบุประเด็นข้อเสนอแนะในประเด็นปลีกย่อย เช่น การ
ปรับถ้อยคํา เป็นต้น โดยสรุปแล้ว ผลการสํารวจนี้แสดงถึงความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555 – 2559) ในระดับที่สูงมาก
ตารางที่ 32 ความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ประเด็น

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) มี
31 93.94
2 6.06
ความเหมาะสม
2. ข้อความในวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3
30 90.91
3 9.09
3. ข้อความในพันธกิจของแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3
30 90.91
3 9.09
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นที่กําหนดไว้มีเหมาะสม
31 93.94
2 6.06
5. การกําหนดเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม
31 96.88
1 3.13
6. การกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความ
29 96.67
1 3.33
เหมาะสม
7. การกําหนดกลยุทธ์หลักของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม
29 93.55
2 6.45
8. การกําหนดแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม
29 96.67
1 3.33
9. โครงการที่ได้นําเสนอไว้ ในแผนพัฒ นาสหกรณ์ ฉบับ ที่ 3 มี ความ
28 90.32
3 9.68
ครอบคลุมครบถ้วน และเหมาะสม
10. ในภาพรวมแล้ว ท่านเห็นว่าร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
30 96.77
1 3.23
2555 – 2559) มีความเหมาะสมดีแล้ว
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สําหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ สรุปได้ดังนี้
1. การทําวิจัยในอนาคตควรทําแบบมีส่วนร่วม สู่ศตวรรษใหม่ของการพัฒนาสหกรณ์ภายใต้แผนฉบับนี้
2. จัดให้ มี การแก้ กฎหมายตาม พระราชบั ญญั ติการสหกรณ์ มาตรา 50 ในเรื่ อ งวาระกรรมการสหกรณ์
มาตรา 33 ในเรื่องสมาชิกสมทบ และให้มีการกําหนดวันออมของสหกรณ์แห่งชาติ
3. ควรมี ยุทธศาสตร์ ที่แ ยกเป็ นการพั ฒ นาระบบย่ อ ยทุ ก ระบบในระบบสหกรณ์ โดยให้ มีก ารสร้า งระบบ
สหกรณ์เพื่อ แก้ไขปั ญหาความเดื อ นร้ อนของประชาชนผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิ จ ยุท ธศาสตร์ควรให้
ความสําคัญในหลักการพื้นฐานนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชนด้วยระบบสหกรณ์
สหกรณ์ เป็ นนิ ติบุคคลที่ เป็นระบบย่ อยหนึ่ งที่ จะต้ องดํา เนิ นกิ จกรรมตามวิถี ก ารสหกรณ์ จึ ง ควรต้ อ งมี
ยุทธศาสตร์ที่ให้นิติบุคคลสหกรณ์ดําเนินการตามวิถีสหกรณ์ มิใช่ให้ดําเนินการตามวิถีทุนนิยม นิติบุคคล
สหกรณ์ มี ลัก ษณะองค์ ก รมหาชน จึ ง ต้ อ งมี ก ฎหมายกํ า หนดสิ ท ธิ แ ละบทบาทหน้ า ที่ เ ป็ น การเฉพาะ
กฎหมายสหกรณ์จึงกําหนดมาเพื่อการนี้แก้มิได้จํากัดเสรีภาพการดําเนินกิจกรรมตามวิถีการสหกรณ์
4. ควรให้น้ําหนักกับการอบรมความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นคุณภาพสหกรณ์
มากกว่าปริมาณที่ เพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณ์ส่วนหนึ่งเติบ โตอย่างก้าวหน้า สมาชิกได้ประโยชน์จะส่งผลให้ มี
สหกรณ์ฯ เดินตามมาอย่างต่อเนื่อง การขับเคลื่อนกลไกให้เป็นไปตามแผนฯ ควรมีการจัดอบรมงานอย่าง
เข้มข้น โดยระดับบริหาร (ระดับสูง) ทั้งฝ่ายการเมืองและอธิบดี-ปลัด ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดระหว่างการทํางานตามแผนฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทนําและอํานาจการ
บริหารอย่างมาก ควรส่งเสริมให้ผู้ว่าฯ ให้ความสําคัญกับงานสหกรณ์ให้มากกว่านี้
5. ปัญหาใหญ่ที่ทําให้ยุทธศาสตร์ไม่ได้ผล คือ การที่รัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง ไม่อยากให้ชุมชนเข้มแข็ง
สมาชิกไม่ศรัทธาในระบบสหกรณ์ สหกรณ์ไม่มีแผนงานหรือมีก็ไม่ปฏิบัตามแผน และไม่มีระบบติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
6. ควรให้แผนนี้เป็นแผนแม่บท (แผนชี้นํา) สู่การปฏิบัติ ผู้ขับเคลื่อนแผนมักจะมีช่องทางในการนําแผนฯ ไป
ปฏิบัติเองหรือส่งเสริมต่อไป แผนฯ ครอบคลุมในเชิงกว้าง และจะประสบผลสําเร็จได้ต้องให้สหกรณ์ผู้
ปฏิบัติรับรู้และนําไปปฏิบัติ จะต้องลงถึงสหกรณ์ผู้ปฏิบัติ ตามช่องทางต่างๆ ซึ่งน่าจะลงถึงกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะด้วย เช่ น การส่ ง เสริ มการเรี ยนการสอนเรื่อ งสหกรณ์ ในกลุ่ มเป้ าหมายเด็ก ในโรงเรี ยน หรื อ จะ
ประสานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี คนพิการ ฯลฯ อย่างไร และควรเน้นเรื่องการ
ประกันเงินฝาก (หรือการให้สหกรณ์อื่นกู้) จะลดความเสี่ยงได้
7. แผนที่ดีจะต้องสามารถนํา ไปปฏิบัติได้จริ งสู่การปฏิ บัติ ไม่ใช่ งานวิ ชาการ การกําหนดแผนโดยยึ ดหลั ก
วิชาการที่ทันสมัยเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ควรปรับให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์ที่เป็นจริงกับ
ระบบสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานระบบรากหญ้า (ชาวบ้าน) การมองแผนพัฒนาฯ
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ อาจผิดเป้าและคลาดเคลื่อนได้ เพราะมีความเบี่ยงเบนสูง
8. เพิ่มเติมมาตรการให้รัฐบาลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ไม่ให้ติดกับดักนโยบายของกระทรวงฯ ที่เน้น
เฉพาะด้านเกษตรกรรมเท่านั้น ทางสํานักงบประมาณกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก็ให้นิยามสหกรณ์เข้าไปอยู่ภายใต้คําว่า "สถาบันเกษตรกร" ซึ่งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
และจะต้องให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาการสหกรณ์เป็นหลัก
9. ภาครั ฐ กระทรวง กรม หน่ วยงานของรั ฐใน “การกํา กั บ และส่ งเสริ ม สหกรณ์” และ “การกํ ากั บดู แ ล
สหกรณ์ ” ตามไม่ ทันการดํ าเนินธุ รกิ จของนิ ติบุค คลตามกฎหมายสหกรณ์ (สหกรณ์ ชุม นุม สหกรณ์
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สันนิบาตสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร) ขอให้ภาครัฐพัฒนาปรับปรุง การกํากับและส่งเสริมสหกรณ์และการ
กํากับดูแลสหกรณ์ให้ทันโลกในประเทศและต่างประเทศ ภาคเอกชน สหกรณ์และนิติบุคคลตามกฎหมาย
สหกรณ์
10. อุ ป สรรคสํ า คั ญ คื อ การขาดงบประมาณ การจั ดทํ า แผนฯ ควรให้ทุ กสหกรณ์ ได้ มี ส่วนร่ ว ม แต่ด้า น
งบประมาณจํากัด อาจทําโดยการทําแบบสํารวจแทนการเชิญมาประชุมร่วมกัน หรือการส่งเจ้าหน้าที่ไป
ร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์ซึ่งจะได้ข้อมูลความต้องการของสหกรณ์มากขึ้น
11. เห็นด้วยทุกประเด็นตามร่างแผนฯ และควรประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
12. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และรัฐบาลต้องให้ความสําคัญและขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ทุกฉบับให้มากที่สุด ภายใต้งบประมาณที่มี (ไม่ควรใช้งบประมาณกับงาน/
โครงการนอกแผนฯ ให้มากเกินจําเป็น) และมีการติดตามประเมินผลว่าแต่ละปีได้ขับเคลื่อนแผนฯ ผ่าน
โครงการอะไรบ้ า งและผลเป็ นอย่ า งไร อาจมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนฯ ในช่ ว ง 5 ปี ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการสหกรณ์และสมาชิกก็ได้
13. ควรพัฒนาสหกรณ์ให้อยู่ในหลักการอุดมการณ์นี้และวิธีการสหกรณ์อย่างแท้จริง
14. ในภาพรวมของแผนมีความเหมาะสมดี ส่วนรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการอยากให้คณะวิจัยช่วย
ตรวจสอบความหมาะสมของงบประมาณไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เมื่อนํามาเสนอ คพช. เห็นชอบ
แล้ว รัฐมนตรีต้องสามารถนําเสนอ ครม. ให้เข้าใจและเห็นชอบแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555 – 2559) เมื่อเห็นชอบแผนแล้ว จะต้องจัดงบประมาณให้แต่ละปีตามแผนที่กําหนดจะได้ทําการ
ขับเคลื่อนแผนได้
15. ส่งเสริมให้มีการศึกษาความเหมาะสมในการให้มีสหกรณ์ประเภทที่ 8 ขึ้น คือสหกรณ์อิสลาม เนื่องจาก
วิถีชีวิตของมุสลิมนั้นมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนทั่วไปในสังคมไทย การมีสหกรณ์อิสลามขึ้นมา
จะถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี
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