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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิจัยเรื่องการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยและชุมนุมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง บทบาท ภารกิจ
โครงสร้าง รวมถึงความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของสั นนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยระหว่าง
รูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุง และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและ
โครงสร้ างของสั นนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยระหว่างรูปแบบปั จจุ บั นกั บรูปแบบปรับปรุ ง
ซึ่งดาเนินการศึกษาแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) และกลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ของไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาท ภารกิจโครงสร้าง
รวมถึงความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์กับ
สหกรณ์ ระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุงนั้นจะเห็นว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยและชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ ยังคงเกิดการทางานที่ซ้าซ้อนและขาดการบูรณาการร่วมกัน โดย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีข้อจากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกาหนดและขาดความศรัทธากับความไว้วางใจจากสมาชิก 2)
ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ที่เหมาะสมระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุง พบว่า สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยควรปรับบทบาทให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสถาบันการสหกรณ์
ที่มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการทาหน้าที่เป็น
กลไกกลางที่มีบทบาทในการพัฒนางานวิชาการ งานด้านการตลาดต่างประเทศ งานด้านการให้
การศึกษา และงานประชาสัมพั นธ์ ให้เกิดขึ้นเต็มศักยภาพและบรรลุผลถึงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการ
คาสาคัญ: การปรับโครงสร้าง; สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย; การสหกรณ์
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Abstract
The article was a part of the research of the restructuring of the
Cooperative League of Thailand (CLT) were to 1) study and comparative
analyze the roles, missions, structure and complexity of operation of the
CLT and the Cooperative Federations in comparison of the present and the
improved structure and 2) to provide recommendation as guidance in
order to improve the roles, missions and structure of the CLT and the
Cooperative Federations. The research used the mixed methods and the
samples were selected from the people involved in the Thai cooperative
movement. The findings of this research were as follows: 1) The roles,
missions, structure and complexity of operation of the CLT and the
federations were of overlapping work as well as lacking of integrated
operation or cooperation among organizations. Due to lack of member’s
faith and trust together with limited budget of CLT, it could not conduct
any activities efficiently. 2) The suggestions for improving the roles,
missions and structure of the CLT and the Cooperative Federations are; 1)
the CLT should improve its role to be the leading cooperative institution
which is emphasis on improved operational reliability for sustainable
cooperative development, 2) CLT should act as an intermediary aiming to
better improvement and development of cooperatives in the area of
academic, international marketing, educational and public relation aspects
efficiently and effectively.
Keywords: Restructuring; the Cooperative League of Thailand; Co-operation
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บทนา
สหกรณ์ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพในด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมืองของประเทศต่างๆ เนื่องจากองค์กรนี้สามารถรองรับความต้องการของภาค
ประชาชนและทาหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้
พร้อมกัน ขีดความสามารถของสหกรณ์ที่ประสบความสาเร็จในหลายประเทศล้วนสะท้อน
ให้เห็ นว่า สหกรณ์ห นึ่งๆ ได้ ทาหน้าเป็ นกลไกกลางในด้า นการสร้ างความพร้อม เพื่ อ
รองรับการนาการพัฒนาของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง ชุมชน
และสังคมแวดล้อม โดยมีรัฐเข้าทาหน้าที่แนะนา กากับ และส่งเสริม เป็นต้น
อัตราการเติบโตหรือการขยายตัวของจานวนสหกรณ์ในประเทศต่างๆ รวมถึง
ประเทศไทยนั้นมีเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด สหกรณ์ภายในประเทศไทยเองก็ได้รับความสนใจ
และมีการพัฒนาทั้งในด้านพันธกิจ ภาระหน้าที่ และโครงสร้างองค์กรมาเป็นระยะนานนับหลาย
ทศวรรษซึ่งปัจจุบันได้เกิดการรวมตัวเป็นสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามพลัง
การขับเคลื่อนสหกรณ์ จะประสบความสาเร็จตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้สหกรณ์เป็น
วาระแห่งชาติจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาสหกรณ์ เพื่อจะได้นาวิธีการสหกรณ์เข้าไปส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายใต้วิธีการ
สหกรณ์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการสหกรณ์ภายใต้การนาของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เพราะเหตุว่าการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง จาเป็นต้องปรับ
สภาพองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่จาเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนา
องค์การของสหกรณ์ คือ การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกส่วน
ใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ขบวนการสหกรณ์ที่ผ่านมา ทั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ย่อมมีบทบาทสาคัญยิ่งในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสันนิบาตสหกรณ์
ประเทศเวี ยดนาม พม่ า มาเลเซี ย ฯลฯ เพื่ อให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงสร้ างเครื อข่ าย สร้ าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ด้านการศึกษา อบรม ด้านวัฒนธรรม จึงจาเป็นจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านความรู้ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ ตลอดจน
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นโยบายของรัฐบาลที่ขบวนการสหกรณ์ ได้มีบทบาทในการร่วมมือ ติดต่อ ประสานงาน กับ
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอาเซียน เพื่อให้มีการร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่
การค้าขายระหว่างสหกรณ์ในประเทศอาเซียนต่อไป รวมถึงการขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่เน้นการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และ
ปรั บปรุ งกฎหมายสหกรณ์ ให้ เอื้ อต่ อการพั ฒนา โดยให้ ขบวนการสหกรณ์ มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการศึกษา
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในท้ายสุดย่อมมี
โอกาสนาไปสู่การสร้างความเป็นสถาบันที่ยั่งยืนของขบวนการสหกรณ์ไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง บทบาท ภารกิจโครงสร้าง รวมถึงความ
ซ้าซ้อนในการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับ
รูปแบบปรับปรุง
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ที่เหมาะสม

วิธีวิจัยการวิจัย
การดาเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี (Mix-Method) โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งในแบบวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ ตารา วารสาร บทความ
วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ รายงานผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
[69]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

2) การวิ จั ยแบบสนทนากลุ่ ม (Focus Group) เป็นกิ จกรรมที่มี ลั กษณะของการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยราชการที่
เกี่ ยวข้ อง ประชาชนทั่ วไป และนั กวิ ชาการ ได้ แก่ จั งหวั ดนครราชสี มา จั งหวั ดสระบุ รี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร จานวน 500 คน
3) การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) จากผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญ (Key
Informants) ในการจัดสัมมนาในจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
4) แบบสอบถาม (Questionnaire) จากสมาชิก กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จานวน 545 คน
5) การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพด้ วยการตี ความข้ อมู ลเพื่ อสร้ างข้ อมู ลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
1.โครงสร้างองค์กร
2.ภาวะผู้นาองค์กร
3.การมีส่วนร่วมของสมาชิก
4.การสนับสนุนของรัฐบาล
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบถึง บทบาท ภารกิจโครงสร้าง
รวมถึงความซ้าซ้อน ในการดาเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุม
สหกรณ์กับสหกรณ์ ระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับ
รูปแบบปรับปรุง

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ
ชุมนุมสหกรณ์สรุปได้ว่า
1) บทบาท ภารกิ จ โครงสร้ า ง รวมถึ ง ความซ้ าซ้ อ นในการด าเนิ น งานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างรูปแบบปัจจุบันกับรูปแบบปรับปรุงนั้นจะเห็นว่า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่างๆ ยังคงเกิดการทางานที่ซ้าซ้อนและขาดการบูรณา
การร่วมกันกับชุมนุมสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์มี
ข้อจากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่
กฎหมายกาหนดและขาดความศรัทธากับความไว้วางใจจากสมาชิก ขณะเดียวกันการ
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์หลายประเภทยังไม่สามารถจัดตั้งได้ครบทุกระดับทั้งในระดับชาติ
ระดับภาค และระดับจังหวัดตามข้อจากัดของชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งยังไม่
สามารถช่วยเหลือการดาเนินการข้ามประเภทสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
2) ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสันนิบ าต
สหกรณ์ แห่ งประเทศไทยและชุม นุม สหกรณ์ ที่ เหมาะสม ระหว่ างรู ปแบบปั จจุ บัน กั บ
รูปแบบปรับปรุง พบว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรปรับบทบาทให้สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสถาบันการสหกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธา และ
สนั บ สนุน ให้ เกิ ด ความยั่ งยืน ต่ อ ไปในอนาคต รวมถึ งการทาหน้ าที่ เ ป็ น กลไกกลางที่ มี
บทบาทในการพั ฒ นางานวิ ชาการ งานด้ า นการตลาดต่ า งประเทศ งานด้ า นการให้
การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นเต็มศักยภาพและบรรลุผลถึงประสิทธิภาพใน
การดาเนินการ ส่วนชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทควรจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดตั้งชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติให้ครบทุกประเภทด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจตามหลักประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาให้ชุมนุมสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
ขั้น ปฐมภู มิ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ งด้ ว ยการจั ด การเกี่ ย วกั บ ระบบผลตอบแทนและการจั ด
สวัสดิการที่เข้มแข็งแก่สมาชิก
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นอกจากข้างต้น ผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่ อการปรับ โครงสร้างสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบว่า ผลการวิจั ยแบบ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ทั้งผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ หน่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชาชนทั่ ว ไป และนั ก วิ ชาการ ได้ แ ก่ จั งหวั ด
นครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพทมหา
นคร ล้วนแสดงความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยว่า
การปรับปรุงโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรดาเนินการส่งเสริมในการ
เป็นกลไกกลางทาหน้าที่ในการประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ
และสหกรณ์ขั้นปฐมภูมิ ทั้งนี้บทบาทที่สาคัญคือการทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านการตลาดทั้ง
ในและต่ า งประเทศเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การด าเนิ น งานของทั้ งชุ ม นุ ม สหกรณ์ แ ละสหกรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ตามแนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่ติ ดกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น นอกจากนี้ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทยควรปรั บ บทบาทในฐานะ
นักวิชาการด้านการสหกรณ์ที่เข้มแข็งในมิติของการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อช่วยให้สหกรณ์สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการวางแผนและพัฒนาองค์กรของตัวเอง ขณะเดียวกันสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดฝึกอบรมให้เข้าถึงและทั่วถึงแก่สมาชิก
ของสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยเอง เช่ น มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า
ดาเนินการอย่างทั่วถึง และมีระยะเวลาในการดาเนินการอย่างเหมาะสม เป็นต้น อย่างไร
ก็ดีปัญหาสาคัญที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเผชิญได้แก่ การขาดความเชื่อมั่นจาก
มวลหมู่สมาชิก เนื่องจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปัจจุบันและอดีตนั้น หาก
เปรียบเทียบกันแล้วจะพบว่า ทัศนคติของสมาชิกให้การยอมรับผลการดาเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกับผลการดาเนินงานในอดีต นอกจากนี้
การปรับเปลี่ยนชื่ อสันนิ บาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยเป็นสภาการสหกรณ์ก็ส ามารถ
ดาเนินการได้ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างเห็นไปในทิศทางเดีย วกันว่า การปรับปรุงโครงสร้างสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยจาเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความศรัทธาให้กับองค์กรใน
[72]

วารสารรัฐศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ฐานะที่ยังคงเป็นสถาบันการสหกรณ์ที่ยั่งยืนสูงสุดของสมาชิกต่อไป โดยจาเป็นต้องมีการ
ปรับค่าบารุงและช่องทางแสวงหารายได้ที่เหมาะสมให้กับสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศ
ไทยในอนาคต
ในขณะที่ ผลการศึ กษาข้ อมู ลการวิ จั ยเชิ งปริ มาณจากกลุ่ มตั วอย่ างที่ ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
สัมมนาทั้งจังหวัดสระบุรี จังหวัด นครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพทมหานคร และการส่งแบบสอบถาม (Survey Research) ทางไปรษณีย์กับกลุ่มตัวอย่าง
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ จานวน 545 ตัวอย่าง มีความคิดเห็น
ที่มีต่อโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ =3.95 ,S.D.=.262) โดยมีความเห็นด้วยต่อการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยด้วยในระดับมาก (𝑥̅ =3.97 ,S.D.=.270) และเห็นด้วยต่อการปรับโครงสร้าง
ชุมนุมสหกรณ์อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.92 ,S.D.=.313) เมื่อพิจารณาตามการปรับโครงสร้าง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบว่า
ด้านการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยระดับชาติควรสร้างศรัทธาความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ สมาชิ ก สหกรณ์ (𝑥̅ =4.99,S.D.=.171) มากที่ สุ ด โดยที่ ท าหน้ า ที่ ส่ งเสริ ม
พัฒนาบริก ารด้านวิ ชาการ กาหนดนโยบายยุท ธศาสตร์ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติของแต่ละประเภท และเป็นกลไกกลางในการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ประสานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น รองลงมาได้แก่
สัน นิบ าตสหกรณ์จั งหวัด ควรมี อานาจในการวางแผนยุท ธศาสตร์ ในการพั ฒนาระดั บ
จังหวัด (𝑥̅ =3.85,S.D.=.667) โดยที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและบริการวิชาการในระดับ
จังหวัดการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สหกรณ์ในจังหวัด และสร้างความร่วมมือกับ
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น ควรเพิ่มสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (𝑥̅ =3.85,S.D.=1.033)
ควรมีการปรับชื่อเรียกสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็น “สภาการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย” (𝑥̅ =3.25,S.D.=.566)และสุดท้ายรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์มาจาก
เงิ นค่ าธรรมเนี ยมสมาชิ ก (𝑥̅ = 2.69,S.D.=.471) โดยที่ รายได้จ ากการเป็ นผู้ ประสาน
ประโยชน์ จ ากสมาชิ ก รายได้ จากการด าเนิ น ธุ รกิ จ การให้ บ ริก ารและรายได้ จากการ
สนับสนุนจากรัฐ เป็นต้น
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สาหรับแนวทางปฏิรูปโครงสร้างองค์กรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้เกิด
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขึ้นเป็ นองค์กรสนับสนุนเพื่อเสริมสมรรถนะและศักยภาพให้การ
ด าเนิ นกิ จกรรมขององค์ กรสู งสุ ดของขบวนการสหกรณ์ ไทยแข็ งแกร่ งขึ้ น ขณะเดี ยวกั น
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อาจปรับชื่อเป็นสภาการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ โครงสร้ างองค์ กรโดยรวมควรจัดแบ่งไว้ 2 ระดับ ประกอบด้ วยองค์กรระดับประเทศ
เรียกว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” และ ระดับจังหวัด เรียกว่า “สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด” โดยอานาจหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ
เช่น
1) กระบวนการสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์
2) เป็นกลไกกลางในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ประสานทั้งในและ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริมพัฒนาบริการด้านวิชาการ R&D
4) มีรายได้จากการดาเนินการเป็นผู้ประสานประโยชน์
5) กาหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติของแต่ละประเภท สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด มีอานาจกระทาการต่าง ๆ เช่น
1) วางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับจังหวัด
2) ให้คาปรึกษาและบริการวิชาการในระดับจังหวัด
3) การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สหกรณ์ในจังหวัด
4) สร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์จังหวัด หรือชุมนุมสหกรณ์ระดับภาค โดย
สั นนิ บาตสหกรณ์ จั งหวั ดจะท างานร่ วมกั บที่ ประชุ มสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และสานักประสานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ซึ่ง
สอดคล้ องกั บพระราชบั ญญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 110 สั นนิบาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 108
และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
2) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
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3) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ
สันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่มี
วัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
5) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ใดๆ
6) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
7) สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8) เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุน
ของรัฐองค์กรระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
9) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์
อย่างแท้จริง
10) ด าเนิ นการอื่ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามวั ต ถุ ประสงค์ หรื อตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
รายได้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้จาก
1) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิก
2) รายได้การเป็นผู้ประสานประโยชน์จากสมาชิก
3) เงินจากการดาเนินธุรกิจการให้บริการ
4) เงิ นสนั บสนุ นจากรั ฐ ซึ่ งสอดคล้ องกั บพระราชบั ญญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.2542
ตามมาตรา 111 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
1) ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา 8
4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
5) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา 84 และ
มาตรา 86 วรรคสอง
6) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
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7) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
8) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยในด้านการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยพบว่า ตัวแบบโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ไทยในอนาคตประกอบด้วยสอง
ภาคส่วนหลัก ประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยทั้งสององค์กรนี้ถูก
ปรับบทบาทอานาจและหน้าที่ให้สอดคล้องกัน กล่าวคือ
สันนิบ าตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทย (หรื ออาจปรับเป็นสภาการสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทยนั้น) จะเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ประสานประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินการ
ภายในขบวนการสหกรณ์ไทยทั้งในเชิงมหภาคหรือในเชิงนโยบายและการวางแผน โดย
บทบาท ภารกิ จ และโครงสร้ า งยั งคงสอดคล้ อ งกั บ มาตรา 8 และมาตรา 110 ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กล่าวคือ
มาตรา 108 ให้มี "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็นสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
และมาตรา 110 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอานาจกระทาการต่าง ๆ
ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 108 และอานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทาการวิจัยและรวบรวมสถิติ
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
(2) แนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น
(3) ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
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(4) ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หรือสันนิบาตสหกรณ์ของต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
(5) ซื้อ จัดหา จาหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทานิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินใด ๆ
(6) ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์
(7) สนับ สนุ นและช่ว ยเหลื อสหกรณ์ เพื่ อ แก้ ไขอุป สรรคข้อ ขัด ข้อ งที่ เกี่ ยวกั บ
กิจการของสหกรณ์ซึ่งเป็นการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(8) เป็ น ตั ว แทนของสหกรณ์ เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ อั น พึ งมี พึ งได้ จ ากการ
สนับสนุนของรัฐองค์การระหว่างประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น
(9) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดา
สหกรณ์อย่างแท้จริง
(10) ดาเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมอบหมาย
ซึ่งผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรมีอานาจ
หน้าที่เพื่อกระทาการต่างๆ โดยเฉพาะ
1) การสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือต่อสมาชิกสหกรณ์
2) การเป็นกลไกกลางในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฐานะผู้ประสานทั้ง
ในและต่างประเทศ
3) การส่ งเสริ ม พั ฒ นาบริ ก ารด้ า นวิ ชาการ รวมถึ งการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
ส่งเสริมการดาเนินกิจการของสมาชิกสหกรณ์
4) การจัดหารายได้จากการดาเนินการเป็นผู้ประสานประโยชน์
5) การกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ร่วมกับชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติของแต่ละประเภท เป็นต้น อีกทั้งหากมีการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด ในหน่วยงานสนับสนุนนี้ก็ควรมีอานาจกระทาการต่างๆ เช่น
1) การวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระดับจังหวัด
2) การให้คาปรึกษาและบริการวิชาการในระดับจังหวัด
3) การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สหกรณ์ในจังหวัด
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4) สร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดหรือชุมนุมสหกรณ์ระดับ
ภาคต่างๆ เป็นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวทางการจั ด หารายได้ จ ะพบว่ า สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทยควรมีรายได้จาก
1) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิก
2) รายได้จากการเป็นผู้ประสานประโยชน์จากสมาชิก
3) เงินจากการดาเนินธุรกิจการให้บริการ
4) เงินสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้รายได้จากการเป็นผู้ประสานประโยชน์จากสมาชิก
และจากการดาเนินธุรกิจการให้บริการนั้นสอดคล้องกับมาตรา 111 ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 กล่าวคือ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณ์ไม่จากัดตามมาตรา 8
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่เหลือจากการชาระบัญชีสหกรณ์ตามมาตรา 84 และ
มาตรา 86 วรรคสอง
(6) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ
(8) ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสันนิบาตสหกรณ์
ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า การดาเนินกิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สามารถสร้างรายได้ตาม (6) เงินที่ได้จากการจาหน่ายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
และ (7) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ การแสดงบทบาทเป็น
ผู้ประสานทางการค้าระหว่างตลาดในต่างประเทศกับชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์จึงเป็นสิ่ง
ที่สามารถกระทาได้ตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรปรับบทบาทให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกลายเป็นสถาบันการ
สหกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธาและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมถึงการทาหน้าที่
เป็นกลไกกลางที่มีบทบาทในการพัฒนางานวิชาการ งานด้านการตลาดต่างประเทศ งาน
ด้านการให้การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ ให้เกิดขึ้นเต็มศักยภาพและบรรลุผลถึง
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการดาเนินการ ได้แก่
2) ควรมีการปรับแก้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้เปิดกว้างสาหรับการ
ปรับโครงสร้างเชิงมหภาคของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่
อาจมีเพิ่มเติมหรือตัดทอนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างโอกาสแก่การพัฒนาสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยในอนาคต
3) ควรส่งเสริมให้มี การจัดตั้งเป็นสภาการสหกรณ์ แห่งประเทศไทยที่อาจปรั บ
ช่องทางให้เกิดการขยายหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ และฝ่ายสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
4) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ควรสร้างการให้บริการวิชาการที่มีค่าใช้จ่าย
ต่า จัดบริการได้บ่อยครั้ง และทั่วถึงกับสมาชิกทั่วประเทศ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ถึงผล
การดาเนินงานที่สะท้อนถึงความโปร่งใสและการดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาล การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกที่เหมาะสมกับสถานภาพของสมาชิกเป็นต้น
5) สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย ควรสร้ า งและเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก
สหกรณ์เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการขององค์การ เช่น การกาหนดและการตัดสินใจเชิง
นโยบาย การแสดงความคิดเห็น การเลือกตัวแทนที่มีความบริสุทธิ์และยุติธรรม เป็นต้น
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