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บทคัดย่อ

โครงการวิจัยการสร้ างสรรค์ นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ไทย
ในช่ วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
ผู้วจิ ัย
ดร. โชคชัย สุ ทธาเวศ
หัวหน้าโครงการและนักวิจยั
นายเกษมชาติ เหลืองปาน และ นางสาวน้ าฝน ส้มดี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
วัตถุประสงค์ การวิจัย
โครงการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาถึงนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ท้ งั ในเชิง
ประเภท และคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546- 2554) หลังจากการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ๒) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ด้านองค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดขึ้นของการพัฒนาหรื อสร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ๓) เพื่อศึกษา
ถึงความเกี่ยวข้องกันของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่หนึ่งและสองกั บการพัฒนาหรื อสร้างสรรค์
นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ๔) เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมภายต่อขบวนการ
สหกรณ์ ๕) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และการ
นานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และ ๖) เพื่อแสวงหาแนวคิดและแนวทางการส่ งเสริ มการพัฒนาและการ
บริ หารนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
วิธีการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิจยั หลายวิธีผสมผสานกัน อาทิ การวิจยั เอกสาร การสารวจความคิดเห็น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติต่อประเด็นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ การจัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผนู้ า
สหกรณ์ ผูบ้ ริ หารกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนักวิชาการในวงการสหกรณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริ มนวัตกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผา่ นมา รวมทั้งการจัดการนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ในอนาคต และ การศึกษา
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กรณี สหกรณ์หรื อองค์การบางแห่งที่มีการสร้างสรรค์หรื อส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ที่เป็ นจริ ง อาทิ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ
คือ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ ไทย จากัด และ สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (และ ตลาดสุ ขใจสามพราน) และ สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด จากัด
ผลการวิจัย
๑.
นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์มีท้ งั ในเชิงประเภทธุ รกิจ งานบุคลากร การเงินและ
บัญชี การมีส่วนร่ วมของสมาชิก และการให้บริ การแก่สมาชิก ซึ่ งพบในหน่วยงานราชการ คือ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันวิชาการสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่ งชาติ ชุมนุมสหกรณ์
(อาทิ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด และ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด และสหกรณ์
ขั้นปฐมต่างๆ
๒. ปั จจัยต่างๆ ด้านองค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของการพัฒนาหรื อ
สร้างสรรค์ข้ ึนใหม่ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์น้ นั
พบว่าปั จจัยที่สาคัญได้แก่ความเป็ นผูน้ า
สหกรณ์ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ ตามมาด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงาราชการ แต่ก็พบ
อุปสรรคจากกฎหมายและระเบียบที่ไม่ทนั สมัย หรื อมีลกั ษระควบคุมสหกรณ์มากเกินไป
๓. ในความเกี่ยวข้องกันของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่หนึ่งและสองกับการ
พัฒนาหรื อสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ น้ นั พบว่าแผนพัฒนาการสหกรณื แห่งชาติบบั ที่
สองเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมขบวนการสหกรณื มากกว่าฉบับที่หนึ่ง
๔.
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมต่อขบวนการสหกรณ์มีในหลายด้าน ตามประเภทของ
นวัตกรรม เช่น การเฝ้ าระวัง การเตือนภัย และการประหยัดเวลาการจัดการการเงิน การช่วยป้ องกันการทุจริ ต
ผูน้ าสหกรณ์ระดับชาติมีความรู ้ความสามารถมากขึ้น ความแม่นยาในการบริ การสมาชิก การประหยัดเวลา
ในการทางาน การลดการสู ญเสี ย การเพิม่ ความพอใจจากสมาชิกในการรับบริ การจากสหกรณ์ การทุ่มเทใน
งานของบุคลากร การนากาไรสู่ สหกรณ์ การสามารถให้บริ การสมาชิกที่ครอบคลุมความต้องการมากขึ้น
เป็ นต้น
๕. สาหรับปัญหาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และ
การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปรากฏทั้งจากปั ญหาด้านเงินทุน บุคลากร ระบบงาน ของสหกรณ์เอง การ
สื่ อสาร และปัญหาของหน่วยงานราชการ และ กฎระเบียบที่ไมเอื้ออานวย เป็ นต้น
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๖.
แนวคิดและแนวทางการส่ งเสริ มการพัฒนาและการบริ หารนวัตกรรมของขบวนการ
สหกรณ์ในอนาคต โดยในระดับแนวคิดสมควรให้ความสาคัญการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สัมพันธ์กบั สภาพ
ความเป็ นศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ของการวิจยั เข้ามาช่วย การที่สหกรณ์พึงบริ หารนวัตกรรมอย่างมี
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในระยะยาว และการร่ วมมือกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) รวมทั้งต้องสร้าง
และบริ หารแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกบั แผนระดับรองของหน่วยงานราชการและสหกรณ์ให้สอดรับ
กัน
ส่ วนในระดับแนวทางการส่ งเสริ มการพัฒนาและการบริ หารนวัตกรรมของขบวนการ
สหกรณ์ในอนาคต สมควรรักษาความร่ วมมือของเครื อข่ายต่างๆภายในขบวนการสหกรณ์ที่ได้ผลงานดี ใน
ขณะเดียวกันเพิ่มความกระชับในความร่ วมมือของบางเครื อข่ายต่างๆที่อาจพัฒนาจัดตั้งเป็ นองค์การขึ้นใหม่
เพื่อเสริ มสร้างนวัตกรรมเฉพาะประเด็นหรื อพื้นที่หรื อสาขาก็จะทาให้ผลผลิตออกมาได้ตามความต้องการ
มากขึ้น อาทิ การจัดตั้งสถาบันเสริ มสร้างนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคต่างๆ และดาเนินคู่กนั
ไปกับการกระจายอานาจการเมืองการปกครองและการจัดการระบบเศรษฐกิจ และคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) สมควรกาหนดแนวนโยบายว่าด้วยการส่ งเสริ มนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์
โดยระบุถึงเป้ าหมาย แนวทาง และระบบการจูงใจและการสนับสนุนที่องค์การกลางของสหกรณ์แห่งนี้จะ
เอื้ออานวยและสามารถเป็ นที่พ่ งึ ในประเภทและระดับต่างๆของสหกรณ์ได้
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการ
เชื่อมโยงการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี และการบริ หารแผนพัฒนาการสหกรณื แห่งชาติให้เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม แม้วา่ ในแผนจะมิได้เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสหกรณ์ไว้โดยตรงก็ตาม
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