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a
คำนำ
งานวิ จัยในโครงการวิ จัยการสร้ างสรรค์ น วัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ไ ทยในช่ว งเวลาของ
แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ได้ ส าเร็ จลงไปตามวั ตถุ ประสงค์ที่ตงั้ ไว้ ในการวิจัยครั้ง นี้ ข้าพเจ้าได้ มี
โอกาสทาความเข้าใจองค์ค วามรู้เกี่ ยวกั บนวัตกรรมอย่ างลึ กซึง้ ไปด้ วย และเชื่อ ว่า ช่วยให้ก ารวิ จัยครั้ง นี้
ไม่ตกขอบขององค์ความรู้ที่เป็นสากล
ข้าพเจ้าขอบพระคุ ณ ท่านอาจารย์ จุฑ าทิ พ ย์ ภัทราวาท ผู้ อ านวยการสถาบั นวิ ช าการสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เป็ น อย่ า งยิ่ งที่ ก รุณ าสนั บสนุ น การทาวิจัยโครงการนี้
ด้วยความจริง ใจ และขอขอบพระคุณ คณะที่ ปรึก ษาโครงการวิ จัยที่ ได้ก รุณาให้ข้อ คิด เห็นที่ เป็น ประโยชน์
ต่อ การวิจัยอย่างมากตัง้ แต่ เริ่ มต้ นโครงการ คณะที่ ปรึ กษาดั งกล่าวนี้ คื อ ศาสตราจารย์ อาบ นคะจั ด
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ ดร. วั ฒนา พัฒ นพงศ์ อาจารย์ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏวลั ยอลงกรณ์
อาจารย์ ว รเทพ ไวทยาวิ โ รจน์ ที่ ป รึก ษากรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ รวมทั้ ง รศ. จุ ฑ าทิ พ ย์ ภั ท รวาท
ผู้อ านวยการสถาบัน วิช าการสหกรณ์ นอกจากนี้ ขอขอบคุ ณ นายเกษมชาติ เหลือ งปาน และ นางสาว
น้าฝน ส้มดี ผู้ช่วยนักวิจัย ในการช่วยเหลือด้านการเก็บข้อมู ล
การวิ จัยซึ่ งมี ช่ ว งระยะเวลาตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ นกั น ยายน 2555 ถึ ง สิ้ น เดื อ นธั น วาคม 2556
โดยรวมระยะเวลาวิ จัยที่ ขอขยายออกไปด้ว ย เนื่ อ งจากปั ญ หาการผ่าตัด และสุ ขภาพนั ยตาของผู้วิ จัย
โดยได้ รับความอนุเคราะห์ จากผู้ บริหาร สกว. คือ ดร. สีล าภรณ์ บั วสาย รองผู้อานวยการ สกว. ผู้ดูแ ล
ชุด โครงการวิ จัยสหกรณ์ และ ศ. ดร. สวั สดิ์ ตั น ตระรั ตน์ ผู้ อ านวยการ สกว. ในการขยายเวลา ซึ่ ง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเช่ นกัน
ข้าพเจ้าหวัง ว่าผลงานวิ จัยนี้ ซึ่ง ในสายตาของข้ าพเจ้าแล้วเป็นเพียงงานในระดั บเบื้ องต้ นเท่ านั้ น
และได้ ปรั บปรุ ง แก้ ไ ขให้ ส มบู รณ์ ยิ่ง ขึ้ น แล้ วจากการให้ ค วามเห็ น ของคณะผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง สถาบั น
วิชาการด้ านสหกรณ์ ด้ วย จะเป็ นประโยชน์แก่ ขบวนการสหกรณ์ และประเทศไทยตามสมควร และหวั ง
ว่างานวิ จัยเกี่ยวกั บนวั ต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ในระดั บกว้างขวางและลึ กซึ้ ง กว่านี้ จะมี ขึ้ น อี ก
ต่อๆไป
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
ในยุ ค สมั ยที่ เรี ยกกั นว่ า “ยุค โลกาภิ วัต น์” ในปัจจุบัน นัน้ สหกรณ์ ในฐานะกลไกทางเศรษฐกิ จและ
สัง คมแนวประชาธิ ปไตยของสมาชิ ก ที่ สาคั ญ มี ค วามจาเป็ น ต้ อ งปรั บตัว เพื่ อ ความอยู่ รอดและเติ บโต
อย่างยั่ง ยืน ในโลกของการแข่ งขัน และการร่ว มมื อทางเศรษฐกิ จและสั ง คมภายใต้ ระบบทุ นนิ ยมเสรี และ
ในบรรดาการปัจจัยที่ทาให้ องค์ก ารประสบความสาเร็จตามวัต ถุประสงค์ นนั้ “นวัต กรรมขององค์ก าร”
ถือเป็ นปั จจัยหนึ่ง ที่สาคัญ มากต่อการปรับเพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่ างยั่ งยืน ดังกล่าวขององค์ การ
ธุรกิจแบบสหกรณ์ ไม่ต่างจากองค์การธุรกิจประเภทอื่น ๆ มากนัก
ในรอบเกื อบหนึ่ง ร้อยปีข องขบวนการสหกรณ์ ไทยตัง้ แต่ พ.ศ. 2459 ที่ผ่า นมา ประเทศไทยของเรา
ไม่ได้ให้ ความส าคั ญ โดยตรงมากนั กต่ อการเพิ่ม ขีดความสามารถของสหกรณ์ ในมิ ตขิ องนวัต กรรมของ
องค์ ก ารสหกรณ์ แต่ ก ระนั้ น นั บตั้ งแต่ มี ก ารจั ดตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ ตาม
กฎหมายสหกรณ์ ฉบับใหม่ คือ พ.ร.บ. สหกรณ์แ ห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขบวนการสหกรณ์ไ ทยด าเนิน การ
ภายใต้แ ผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติในกากั บของคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติมาแล้ ว
สองฉบั บ คือ แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติฉ บั บที่ หนึ่ง พ.ศ. 2546 – 2549 และ แผนพั ฒ นาการ
สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บที่ ส อง พ.ศ. 2550 – 2554 ในการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติและมีแผนดัง กล่าวที่ถือ ได้ว่า เป็นสื่ อในการขับเคลื่อ นและสร้างสรรค์งานของขบวนการสหกรณ์
เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความมั่ น คงในอาชี พ การผลิต สิ น ค้ า และบริก ารภายใต้ ระบบเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
ความเป็น อยู่ ของประชาชนของประเทศโดยรวมนัน้ นับเป็นก้ าวใหม่ข องขบวนการสหกรณ์ ไทย ที่เคยอยู่
ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ที่ไม่มี ทั้งสองเรื่องนี้ คือ คณะกรรมการฯและแผนฯดัง กล่าว มาก่อ น
ถึง 31 ปี
ขบวนการสหกรณ์ไทยภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึง ดาเนิ นไปภายใต้ สถาบันแห่งชาติแบบ
ใหม่ คือ คณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ อั นเป็ นคณะกรรมการที่มี ผู้แทนของประชาชน คื อ
รัฐมนตรี ผู้ แทนหน่ วยงานราชการ คื อ อธิบดีก รมส่ งเสริม หสกรณ์ และ อธิ บดีก รมตรวจบั ญชี สหกรณ์
และ ผู้ แทนสหกรณ์ ต่ างๆ คื อ ประธานชุม นุม สหกรณ์ ระดับชาติ รวมทั้ง สัน นิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศ
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ไทย ความส าเร็ จ ผลของกฎหมายฉบั บดั งกล่ า วในระดั บหนึ่ งคื อ คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์
แห่ง ชาติ และ แผนพัฒ นาการสหกรณ์แ ห่ง ชาติ ที่อ อกโดยกากั บของคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่ง ชาติ อั นเป็น กลไกที่ แสดงถึง นวัต กรรมทางการจั ดการระดั บชาติ ของขบวนการสหกรณ์ ไทยนัน้ จึ ง
ย่อ มสามารถพิ จารณาต่ อ เนื่อ งหรือ การเกี่ยวโยงอย่างส าคั ญ ต่อ การเปลี่ ยนแปลงในเชิง นวั ตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ในมิติต่างๆ ต่อไปด้วย
ฉะนั้ น หากเราจะได้ ทาการศึก ษาถึ งเรื่อ งนวั ต กรรมของขบวนการสหกรณ์ อั น หมายถึง รูปแบบ
ธุรกิ จ การบริ หารจั ด การ (เทคนิ คทางการบริหาร การมีส่ ว นร่ วมของสมาชิ ก งานบุ คลากร การเงิ น งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่ งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี ) บริก ารที่ให้ แก่ สมาชิ ก และ อื่ นๆ ตามมุ มมอง
ของผู้ส ร้างสรรค์ นนั้ ว่ามีอ ะไรบ้างและเกิ ดขึ้ นได้ อย่ างไรในรอบหนึ่ง ทศวรรษแล้ว ข้อ มูล บทเรียน หรื อ
การเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในอดี ต ก็ จะเป็น ประโยชน์ตอ่ สมาชิก สหกรณ์ทั้งตัว บุค คลและองค์ การ
การปรั บปรุ งแนวคิ ด และการด าเนิ น งานแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ ฉ บั บที่ ส าม พ.ศ. 2555 –
2559 และการปฏิรูปขบวนการสหกรณ์ โดยทั่วไปในอนาคต
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
๑.๒.๑ เพื่ อ ศึ กษาถึง นวัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ทั้งในเชิง ประเภท และคุณ ลั ก ษณะของ
นวั ต กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2554) หลั ง จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
๑.๒.๒ เพื่ อศึ กษาถึ งปั จจั ยต่ างๆ ด้ านองค์ก ารและกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับ การเกิ ดขึ้ นของการ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์ขึน้ ใหม่ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
๑.๒.๓ เพื่อ ศึกษาถึงความเกี่ยวข้ องกัน ของแผนพั ฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ ฉบับที่ หนึ่ง และสองกั บ
การพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
๑.๒.๔ เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ ที่เกิดขึน้ ของนวัตกรรมภายต่อขบวนการสหกรณ์
๑.๒.๕ เพื่ อศึ กษาปัญ หาและอุ ปสรรคของการสร้างสรรค์ นวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และ
การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
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๑.๒.๖ เพื่ อ แสวงหาแนวคิ ด และแนวทางการส่ งเสริ ม การพั ฒ นาและการบริหารนวั ต กรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
๑.๓ คำถำมวิจัย
๑.๓.๑ นวัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ มีอ ะไรบ้ าง จาแนกเป็น ประเภทๆ เช่ น รู ปแบบธุ รกิ จ
การบริ ห ารจั ด การ (เทคนิ ค ทางการบริ ห าร การมี ส่ ว นร่ ว มขอ งสมาชิ ก งานบุ ค ลากร การเงิ น งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่ งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี) บริ การที่ให้ แก่ สมาชิ ก และ อื่น ๆ ได้อย่ างไร มี
คุณลักษณะอย่างไร
๑.๓.๒ การพั ฒ นาหรื อสร้างสรรค์ นวั ตกรรมเกิ ดขึ้ นได้อ ย่างไร มีปัจจั ยด้ านองค์ก ารและปั จจั ย
อื่นๆ อะไรบ้างที่เอือ้ อานวยหรือส่งเสริมต่อการพัฒนาหรือ สร้ างสรรค์นวัตกรรมให้ เกิดขึน้
๑.๓.๒.๑ หน่ วยงานต่ างๆ ที่ ปรากฎรายชื่อ ในแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติทั้งสอง
ฉบั บ อาทิ ชุ ม นุม สหกรณ์ ระดั บชาติ ประเภทต่า งๆ (เจ็ ดชุ ม นุม ) กรมตรวจบั ญ ชี สหกรณ์ กรมส่ง เสริ ม
สหกรณ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สถาบัน วิชาการด้าน
สหกรณ์ และ หน่วยงานภาคเอกชนบางแห่ง ที่เกี่ยวข้อ ง ได้ ดาเนิ นการอะไรบ้างในการตอบสนองต่ อการ
พัฒ นาหรือ สร้ างสรรค์ นวั ต กรรม และมี ก ารด าเนิ นงานร่ ว มกัน ในรู ปแบบความร่ วมมื อ ต่า งๆ หรือ ไม่
อย่างไร
๑.๓.๒.๒ ผู้เกี่ยวข้ อ งกั บแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ อาทิ กรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์ แห่ง ชาติ ผู้บริหารหน่ วยงานของรัฐ และ ผู้นาสหกรณ์ มีค วามเข้าใจและเข้าถึ งเรื่อ งการพั ฒนา
หรือสร้างสรรค์น วัตกรรมเพียงใด และมี ส่วนช่ วยให้ นัวตกรรมในองค์ การสหกรณ์ เกิดขึ้ นและมีคุณ ค่าแก่
สมาชิกอย่างไร
๑.๓.๓ แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติฉ บั บที่หนึ่ งและสอง และ บริบทของการด าเนิ นการ
ตามแผนดังกล่าวเกือ้ หนุนต่อการพัฒนาหรือ สร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือไม่ และอย่างไร
๑.๓.๓.๑ สาระของแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ง ชาติ ฉบั บที่ หนึ่ง และสองสะท้ อ นหรื อ
บ่งชี้ ถึง แนวทาง สาระ และ โอกาสการพั ฒนาหรือ สร้ างสรรค์น วัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ หรื อไม่
และอย่างไร
๑.๓.๓.๒ โครงสร้างการขั บเคลื่ อ นแผน ที่ คพช.ก าหนดไว้ มีส มรรถนะในการพั ฒ นา
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ ไม่อ ย่างไร
๑.๓ .๓ .๓ กฎเกณฑ์ และระเบี ยบต่ า งๆ สภาพแวดล้ อ ม และ เงื่ อ นไข ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เอือ้ อานวยหรือเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาหรือสร้างสรรค์ นวัตกรรม อย่างไร
๑.๓.๓.๔ โครงสร้าง กลไก และ สภาพแวดล้อม หรือ เงื่อนไขอะไรบ้าง ที่จะเอือ้ ต่อ
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บรรยากาศในการพั ฒ นาหรื อสร้ างสรรค์ น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ในอนาคต เพื่ อ การยกระดั บ
การพั ฒ นาสหกรณ์ ไ ทยสู่ ค วามเป็ น ปึก แผ่น และช่ วยยกระดับชี วิต ความเป็ น อยู่ ข องสมาชิ กและชุ ม ชน
ตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์การธุ รกิจฐานสังคมอย่ างแท้ จริง
๑.๓.๔ นวั ต กรรมขบวนการสหกรณ์ที่มี หรื อ นามาใช้ ก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อะไรบ้างแก่ องค์ก าร
และขบวนการสหกรณ์ไทย
๑.๓.๕ ปัญ หาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์ นวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และการน า
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ แก่อะไรบ้าง
๑.๓.๖ แนวคิ ดและแนวทางการส่ งเสริม การพัฒ นาและการบริ หารนวัต กรรมของขบวนการ
สหกรณ์ในอนาคตควรเป็นเช่ นไร
๑.๔ วิธีกำรวิจัย
๑.๔.๑ การวิจัยเอกสารครอบคลุม ถึ งเอกสารของหน่ วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ และ
ภาคประชาชน และธุรกิ จเอกชน อาทิ แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บที่ หนึ่ ง สอง และสาม
รายงานการประชุม / การสั มมนา รายงานวิจัยด้ านสหกรณ์ เอกสารการประเมิน คุณ ภาพ ผลงาน และ
มาตรฐานสหกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หลักฐาน บทความวิชาการ และอื่นๆ
๑.๔.๒ การส ารวจความคิ ด เห็ น สหกรณ์ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ ต่ อ ประเด็ น นวั ต กรรมในขบวนการ
สหกรณ์ และปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์น วั ต กรรม ที่ ได้ รับรางวั ล ในรอบ 15 ปี
ระหว่ าง พ.ศ. 2542 – 2556 จานวน 76 แห่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ช้ อ มู ล เกี่ ยวกั บประเภทนวั ต กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น
วิธี ก ารสร้ างสรรค์ นวั ต กรรม ปั จจัยที่ ส่ ง เสริ ม การสร้างสรรค์ น วั ต กรรม ปั ญ หาและอุปสรรคในการ
พัฒ นาและบริ หารงานนวั ตกรรม รวมทั้ งข้ อเสนอแนะในการเสริมสร้างนวั ตกรรมขององค์ การสหกรณ์
ประเภทต่างๆ และ ในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ ในอนาคต
๑.๔.๓ การจั ด สนทนากลุ่ ม 7 ครั้ ง ตั ว แทนกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และองค์ ก ารระดั บชาติ ข องขบวนการสหกรณ์ เช่ น สั น นิ บาตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และ ชุ มนุม สหกรณ์ ระดับชาติ คือ ชุมนุ มสหกรณ์ เครดิตยู เนียนแห่ งประเทศไทย และชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ประเมิน สถานภาพและสรุ ปบทเรี ยนเกี่ ยวกั บการเกิด ขึ้ นและ
การจัดการนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมรวม 111 คน
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๑.๔.๔ การสัม ภาษณ์ ผู้น าสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่ง เสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์
สมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ และนัก วิชาการในวงการสหกรณ์ ๖ คน เพื่ อให้ได้ ข้อ มูล เกี่ยวกับปัญ หา
และข้ อเสนอแนะต่ อการพั ฒ นาและสร้างสรรค์ น วัต กรรมที่ ผ่ า นมา รวมทั้ งการจัด การนวั ต กรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
๑.๔.๕ การศึกษากรณีส หกรณ์ หรือ องค์ การของขบวนการสหกรณ์ ห้าประเภทรวมแปดแห่ งที่ มี
การสร้ างสรรค์ หรือ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดการสร้างสรรค์ น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ที่เป็ นจริง คั ด เลื อ ก
จากประเภทองค์การต่ างๆภายในขบวนการสหกรณ์ สี่ประเภทที่ส มควรเรี ยนรู้ คือ
๑.๔.๕.๑ หน่ว ยงานราชการที่รับผิด ชอบงานสหกรณ์ (กากับ สนั บสนุน และให้ บริ การ
แก่สหกรณ์) คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑.๔.๕.๒ องค์ การกลางของสหกรณ์ ระดับชาติ คื อ สั นนิ บาตสหกรณ์แ ห่ง ประเทศไทย
(องค์การกลางของสหกรณ์ระดับชาติสูงสุด หรือระดับตติยภู มิ)
๑.๔.๕.๓ องค์ก ารของสหกรณ์ ตามประเภทระดั บชาติ คือ ชุ มนุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์
แห่งประเทศไทย จากัด และ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด (องค์การสหกรณ์ระดับชาติ ระดับทุตยิ ภูมิ )
๑.๔.๕.๔ องค์การสหกรณ์ระดับปฐม คือ สหกรณ์การเกษตรบ้ านลาด จากัด
๑ . ๔ . ๕ . ๕ ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร คื อ ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และ ตลาดสุ ขใจสามพรานในฐานะกิ จกรรมเชิง นวั ตกรรมที่ ส นับสนุ น โดย
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑.๕.๑ ได้ข้อมูลที่แสดงถึงสิ่งประดิ ษฐ์ เทคนิคการจัดการ และ อื่นๆ ที่เป็นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์
๑.๕.๒ ทราบถึงปั จจั ยที่เกี่ ยวข้องกับความสาเร็จและความไม่ สาเร็จของการพั ฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติฉ บั บที่สอง
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๑.๕.๓ ทราบถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆ ในการพั ฒ นาและสร้างสรรค์ น วัต กรรม และแนวทางการจั ด การ
นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ ขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๔ ได้ แนวคิ ดในการพั ฒ นาและสร้ างสรรค์น วั ตกรรม และแนวทางการจั ด การนวั ต กรรมใน
ขบวนการสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิ รูปขบวนการสหกรณ์ ที่ควรจะเป็นในอนาคต

๑.๖ ขอบเขตของกำรศึกษำ
๑.๖.๑ ศึก ษาการพั ฒนาหรือ สร้างสรรค์นวั ตกรรมที่ เกิด ขึน้ ในขบวนการสหกรณ์ ทั้ง ข้อมู ลจากจาก
องค์ ก ารสหกรณ์ หลั กและองค์ ก ารสนั บสนุ น ต่ า งๆ โดยองค์ ก ารหลั ก ของขบวนการสหกรณ์ ได้ แ ก่
สหกรณ์ ขั้น ปฐม ชุม นุม สหกรณ์ และสั น นิบาตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย และองค์ การสนับสนุน ที่ เป็ น
หน่ ว ยงานของรัฐ อั น ได้ แ ก่ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กรมส่ง เสริ ม สหกรณ์ และสถาบั น วิ ชาการด้ า น
สหกรณ์ ภายใต้ช่ว งเวลาของแผนพั ฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติฉบับที่หนึ่ งและสอง พ.ศ. 22545 – 2549
และ 2550 - 2554 ทั้ งที่ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และตั วชี้ วัด ต่ างๆ ของแผน และ
นอกเหนือ แผนพั ฒ นาฯ โดยการศึ ก ษานวัต กรรมนั้ น จะจาแนกนวั ตกรรมตามประเภทดั งต่ อ ไปนี้ คื อ
รูปแบบธุ รกิ จ การบริ หารจั ด การ (เทคนิ ค ทางการบริหาร การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก งานบุ ค ลาก ร
การเงิน-บัญชี สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี) บริการที่ให้แก่สมาชิก และ อื่นๆ
๑.๖.๒ ศึ ก ษาบทบาทของหน่ ว ยงานราชการ และองค์ ก ารที่ เกี่ ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ กองทุ นพั ฒ นาสหกรณ์ กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ชุ มนุ มสหกรณ์ แ ห่ง ชาติ สถาบัน วิช าการต่า ง ๆ
และองค์ การต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น สั น นิ บาตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย ในการมี ส่ว นร่ว มพั ฒ นาหรื อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์
๑.๖.๓ ศึกษาปั จจั ยด้ านองค์ การ กฎหมาย และ สภาพแวดล้อ มทั้ งภายในและภายนอกขบวนการ
สหกรณ์ ที่มี ผ ลต่อ หรื อ สั ม พั นธ์ กั บ ความส าเร็ จในการพั ฒ นาหรื อ สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมในขบวนการ
สหกรณ์
๑.๖.๔ ศึ กษาบทเรียนจากองค์ การที่ ศกึ ษาและเครือ ข่ายต่ อการสร้ างสรรค์ ปั ญ หาอัน นาไปสู่ก าร
สร้างสรรค์ นวั ตกรรม ผลประโยชน์ที่เกิด ขึน้ ของนวัต กรรมต่ อการแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ และในการบริ หาร
นวัต กรรมของสหกรณ์ ทั้ง ในมิ ตขิ องปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลั พท์ และ การสะท้ อนกลับเพื่อ การ
ปรับปรุงงานนัวตกรรมขององค์การสหกรณ์
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บทที่ ๒
แนวคิดสำหรับกำรวิจัย และสหกรณ์ไทยภำยใต้แผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติ
๒.๑ กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ในการวิ จัยอาศั ยสามแนวคิ ด ส าคั ญ คื อ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการวิ จัยประเมิ น ผล แนวคิด เกี่ ยวกั บ
ขบวนการสหกรณ์ และ แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยประเมินผล
การวิ จั ยประเมิ น ผล (Evaluation research) ช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาหรื อ
สร้ างสรรค์ น วั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ในระยะเวลาที่ ผ่ า นมานั บตั้ งแต่ ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ ฯการ
สหกรณ์แห่ งชาติ ฉบับที่ หนึ่งจนจบฉบับที่ สอง ว่ามีส ภาพเช่นไร มีจุด อ่อน-จุ ดแข็ง และมีปัญ หาในส่วนใด
และ ทาให้ ส ามารถได้ ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ ที่ เป็ น ผลวิ จัยมาเป็ น แนวทางการพั ฒ นาหรือ สร้ า งสรรค์
นวั ตกรรมในขบวนการสหกรณ์ ในอนาคตได้ การวิ จัยประเมิ นผลด าเนิน การได้ ทั้ง การวิ จัยเชิ งปริม าณ
แ ล ะ เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ห ล า ย วิ ธี ร่ ว ม กั น
(http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.php) และการวิ จัย ประเมิ น ผลในงานวิ จั ยครั้ ง นี้
จะต้อ งแสดงถึ ง การวั ดผลการพั ฒ นาหรื อ สร้ างสรรค์ นวั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ และยัง สามารถ
ตรวจสอบถึง การดาเนิ นงานตามตัว ชี้ วัด ต่า งๆ ทั้ ง ในเชิง ปริม าณและคุ ณ ภาพ ในมิติ น วัต กรรม ตามที่
แผนระบุไว้นั้น
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรสหกรณ์สำกล และ คุณค่ำสหกรณ์
๒.๑.๒.๑ หลักกำรสหกรณ์สำกล
ในทางสากลการด าเนิน งานขององค์ก ารสหกรณ์ ทั่ว โลกจะอยู่ภ ายใต้ข บวนการสหกรณ์ ส ากล
หรื อ ปั จจุ บัน มีอ งค์ก ารสั ม พั นธภาพสหกรณ์ ส ากล (International Cooperative Alliance = ICA) โดย
ยึด ถื อหลั ก การสหกรณ์ ส ากลเจ็ ด ประการ (โชคชั ย สุ ทธาเวศ 2542) ในการประเมิ น ผลแผนฯ เรา
สามารถตรวจสอบด้ว ยว่ าขบวนการสหกรณ์ไทยภายใต้แ ผนพัฒ นาการสหกรณ์แ ห่ง ชาติ ฉบั บที่ สอง
พ.ศ. 2550 – 2554 มี ส ภาพตามหลั ก การทั้ ง เจ็ ด ประการมากน้ อ ยเพี ยงใด โดยปั จจุ บัน หลั ก การ
สากลของสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ คือ
๑) กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง :
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“สหกรณ์ เป็น องค์ก ารแห่งความสมั ครใจ เปิด กว้างสาหรั บบุค ลทั่ วไปที่ส ามารถเข้า มาใช้บริ การ
จากสหกรณ์ นั้ นๆได้ แ ละที่ เต็ มใจจะรับผิ ดชอบในฐานะเป็ น สมาชิ ก โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บัตทิ าง
เพศ สถานภาพทางสังคม เชือ้ ชาติ การเมือง หรือ ศาสนา”
๒) กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย :
“สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิ ปไตยที่มีก ารควบคุม โดยสมาชิ กซึ่งมีสว่ นร่วมอย่ างแข็งขันในการ
กาหนดและตั ดสิ น ใจเรื่ องนโยบาย ชายและหญิ งใดที่ ทาหน้ าที่ เป็ น ผู้แ ทนจากการเลือ กตั้ งโดยสมาชิ ก
จะต้อ งรับผิ ดชอบต่อ สมาชิก ในสหกรณ์ขั้ นปฐมสมาชิกมี สิทธิ ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิ กหนึ่ ง
คนหนึ่ ง เสี ยง ) และส าหรั บ สหกรณ์ ในระดั บอื่ น ๆย่ อ มจะด าเนิ น การตามแนว ทางประชาธิ ปไตย
เช่นเดียวกัน”
๓) กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจโดยสมำชิก :
“ในฐานะที่ เงิน ทุ นย่ อ มเป็น ทรัพ ย์ สิน ส่ วนรวมของสหกรณ์ สมาชิ ก จึง ย่อ มมี ส่ว นร่ว มกั น อย่ า ง
เสมอภาคกันและโดยการควบคุ มอย่ างเป็ นประชาธิปไตยต่ อเงิน ทุนของสหกรณ์ และโดยปกติส มาชิ กจะ
ได้ รับผลตอบแทน (ถ้ ามี ) ในอั ต ราที่ จากั ด จากเงิ น ลงทุ น (หุ้ น ) ตามเงื่ อ นไขของการเข้าเป็ น สมาชิ ก
สมาชิ ก สามารถจั ด สรรเงิ น ส่ ว นเกิ น ของสหกรณ์ เพื่ อ วั ต ถุ ประสงค์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ ทุ ก อย่ า ง
ดังนี้คื อ: เพื่อ การพั ฒนาสหกรณ์โดยอาจจั ดตัง้ เป็ นเงินทุ นสารองขึน้ ซึ่งอย่างน้อ ยที่สุด ของเงินทุน สารอง
นี้พึงจะกันไว้สว่ นหนึ่งที่มิให้นามาแบ่ง ปันกัน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ มวลสมาชิ กเห็ นชอบ”
๔) กำรพึ่งตนเองและควำมเป็นอิสระ :
“สหกรณ์ เป็ นองค์ก ารที่ พึ่ ง พาตนเองและช่ ว ยเหลื อ ตนเองโดยมี ก ารควบคุ มจากมวลสมาชิ ก
เมื่อ ใดที่ส หกรณ์ จะต้อ งมี ข้อ ผู กพั นกั บองค์ก ารอื่น ใดซึ่ งรวมถึง หน่ วยงานของรัฐ บาลด้ว ย หรื อจะต้ อ ง
แสวงหาเงิน ทุน เพิ่ มจากแหล่ง ทุน ภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์ จะต้อ งกระทาการดั งกล่าวในสถานภาพที่
มั่นใจได้ ว่ามวลสมาชิก จะยังคงธารงไว้ซึ่ งอานาจในการควบคุม สหกรณ์ต ามแนวทางประชาธิปไตยและ
สหกรณ์ยังคงดารงความเป็นอิส ระ”
๕) กำรให้กำรศึกษำ ฝึกอบรม และข้อมูลข่ ำวสำรแก่สมำชิก :
“สหกรณ์ พึ ง ให้ ก ารศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมแก่ ส มาชิ ก ผู้ แ ทนสมาชิ ก ที่ ไ ด้ รับการเลื อ กตั้ ง
ผู้จัดการและพนัก งาน เพื่อ ให้ บุค ากรเหล่ านี้ สามารถเกื้ อหนุน การพั ฒ นาสหกรณ์ ของตนเองได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ผล และสหกรณ์ พึ งให้ ข่ าวสารแก่ส าธารณชนโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง เยาวชนและบรรดาผู้น าทาง
ความคิดทั้งหลายในเรื่องคุณ ลักษณะและคุณ ประโยชน์ของสหกรณ์”
๖) กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ :
“สหกรณ์ จะสามารถให้ บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด และเสริม สร้ า งความ
เข้ม แข็ง ให้แ ก่ขบวนการสหกรณ์ ได้ โดยร่ว มมื อกัน ผ่านโครงสร้างการทางานในระดั บท้อ งถิ่ น ระดั บชาติ
ระดับภูมิภาค และ ระดับนานาชาติ”
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๗) กำรเอื้ออำทรต่อชุมชน :
“สหกรณ์ พึ งด าเนิ น กิจการต่ า งๆเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยืน ตามนโยบายที่ ม วลสมาชิ ก
เห็นชอบ”
๒.๑.๒.๒ คุณค่ำของสหกรณ์
ห ลั ก ก าร ส ห ก ร ณ์ ทั้ ง เจ็ ด ป ร ะ ก าร นั้ น มี รา ก ฐ า น ม าจ า ก คุ ณ ค่ า ข อ ง ส ห ก ร ณ์
(www.ica.coop/coop/principles.html) อั นได้ แ ก่ การช่ ว ยเหลื อ ตนเอง (self-help) ความรั บผิ ดชอบด้ ว ย
ตนเอง (self-responsibility) ประชาธิปไตย (democracy) ความเท่ าเที ยมกั น (equality) ความเสมอภาค
(equity) และ ความสามั คคี (solidarity) นอกจากนี้ในทางประเพณี เดิ มแล้ ว ชาวสหกรณ์ ยุค ก่ อตั้ งยั ง มี
คว ามเชื่ อ ในค่ า นิ ยมทางจริ ย ธรรมขอ ง คว ามซื่ อ สั ต ย์ (ethical values of honesty) คว ามเปิ ด เผย
(openness) ความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม(social responsibility) และ การให้ ค วามห่ ว ง ใยต่ อ บุ ค คลอื่ น
(caring for others) อีกด้วย
๒.๑.๓ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation)
เรามั ก จะเข้าใจกั น แบบรวบรั ด ว่ านวั ต กรรมคือ การกระทาใหม่ ๆ แต่ หากพิ จารณานวั ตกรรม
อย่างลึก ซึ้งแล้ว เราน่าจะพิ จารณานวัต กรรมอย่างเป็น วิทยาศาสตร์เพื่ อที่จะเข้ าใจและใช้ประโยชน์ เรื่อ ง
นี้ บนฐานแห่ ง ความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ แต่ เราจะอธิ บายนวั ต กรรมบนฐานความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ เป็ น
วิทยาศาสตร์ (scientific thought) ได้อย่างไร
สาระที่ จะน าเสนอต่ อ ไปนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จะค้ น หาว่ า นวั ต กรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
นวัต กรรมขององค์ การโดยทั่ว ไปนัน้ เกี่ยวข้ องอย่างไรกั บศาสตร์แ ละทฤษฎี ความสนใจในการนาเสนอ
และถกเถียงเกี่ยวกั บนวัต กรรมคืออะไรบ้าง อาทิ นวัตกรรมมี ลักษณะและความหมายเช่นไร วิถีทางของ
นวัต กรรมเป็ นไปในทิศ ทางไหน การวัด ความสาเร็จผลของนวัต กรรมจะพิ จารณากั นอย่างไร ส านัก คิ ด
และปัจจั ยสาคัญ ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับนวั ตกรรมมี อะไรบ้าง และการบริหารเพื่ อการสร้ างสรรค์ นวัต กรรมใน
องค์ การทาได้ อย่างไร นอกจากนี้ ส าหรับประเทศไทยแล้ ว เราก าลั งมุ่ง ไปสู่จุด ใด และควรพั ฒนาต่ อไป
เช่นไร ดังต่อไปนี้
๒.๑.๓.๑ ศำสตร์ (Sciences) และนวัตกรรม (Innovation)
คล้ า ยๆ กั บคาพู ดของอั ล เบิ ร์ต ไอน์ส ไตน์ ที่ ว่ า “พระเจ้าคงไม่ ทรงทอดลู ก เต๋ ากั บจัก รวาล”
(“God may not play dice with the universe.”) ผู้ เขี ยนก็เ ชื่อ ว่ า “นวัต กรรมย่ อมไม่ เป็ น การเดาสุ่ ม หรื อ
การกระทาที่ สุ่ม เสี่ยงอย่างไร้ หลั กวิ ชาการ” แต่เป็น เรื่อ งที่ ตงั้ อยู่ บนฐานความรู้อ ย่างเป็ นวิ ทยาศาสตร์ ที่
เป็นระบบ
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ผู้เขี ยนมี ฐ านคติ ดั งที่ ก ล่าวแล้ วว่ า หากเราจะเข้ า ใจเรื่อ ง นวั ต กรรมอย่างลึ ก ซึ้ง พอสมควร เรา
ควรจะอธิบายเรื่อ งนวัตกรรมที่สั มพัน ธ์กั บศาสตร์ ในฐานะที่ศ าสตร์คือ แหล่งรวมและพลวั ตของความรู้
ที่พั ฒ นามาอย่ างเป็ นวิ ทยาศาสตร์ มี อ านาจทานายสู ง มีค วามเป็ น สากล และมี พ ลัง แห่ง คุณ ค่ า อย่ า ง
มากที่ จะน าไปประยุก ต์ นั่น ก็ คือ ศาสตร์ เป็ นแหล่ง ที่บ รรจุ ไว้ ด้ว ยทฤษฎี อัน มากมายหลากหลาย ทฤษฎี
และแนวคิด ต่ างๆ ที่เป็ น ฐานของศาสตร์ มีหน้ าที่ อธิ บายความสัม พั นธ์ ของตัว แปรต่ างๆ และทฤษฎี ที่มี
แก่น สารส าคั ญ ๆ ย่ อมเป็ นหั วเชื้ อของการคิ ดใหม่ ตา่ งๆ หรื อ ทฤษฎี ที่น่ าเชื่ อถื อและมีอ านาจทานายสู ง
อาจถู กน าไปสร้ างสรรค์ (creativity) และปรั บแปลง (transformation) สภาพทางวั ต ถุ วิสั ยและจิ ต วิ สั ย
ของมนุ ษย์ ให้เกิด นวั ตกรรม (innovation) เชิงรู ปธรรมไม่ รู้จบสิน้ การเข้าใจนวัต กรรมทั้ งในเชิ งนามธรรม
และรู ปธรรมนั่ น เองจึ ง ทาให้ เราเห็ น โลกแห่ ง ความเป็ น จริง ของนวั ต กรรมมากขึ้ น หรื อ อาจจะถึ ง ขั้ น
สมบูรณ์
นวั ตกรรมที่ แท้ จริ งย่ อ มด าเนิ นไปในกระแสหรือ วี ถีเดียวกับศาสตร์ คื อ นวัต กรรมอาจเป็ น ทั้ ง
ความคิด ใหม่ หรือ ทฤษฎีใหม่แ ละผลที่ ได้จากความคิด ใหม่ หรื ออาจเป็ นการค้น พบใหม่ หรื อ การปฏิเสธ
ความคิ ดที่ผิ ดหรือการปฏิบัตเิ ดิ มที่ ล้าหลัง งมงาย หรื อไม่ คุ้ม ค่าเงินและเวลา ด้ วยทฤษฎีหรื อค าอธิ บาย
ใหม่ ที่ถูก ต้ อ งกว่ า และถูก น าไปใช้เพื่ อ สร้ า งสรรค์ก ารกระทาอย่ า งใหม่ (New Deal) หรือ สิ่ ง ประดิ ษฐ์
ใหม่ ๆ หรือ แตกต่างจากเดิ ม และนวั ตกรรมยั งเป็ นเรื่ องการนาเอาความคิด แบบแผนการกระทา หรื อ
สิ่ง ประดิ ษฐ์ใ หม่ ๆ ที่ พ บหรื อ สร้ างขึ้ น ไปปรั บใช้ ในบริ บทที่ แ ตกต่ างกั น อี ก ด้ ว ย หั ว ใจส าคั ญของการ
เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ นวัตกรรม และการประดิษฐ์ สิ่ง ใหม่ ๆ คื อวิถี วิทยาศาสตร์ โดยการค้น พบ การ
สร้างสรรค์ การประดิษฐ์ และนวัต กรรม เป็น เรื่ องที่ สัม พัน ธ์กั น และล้ว นอาศัยคาอธิ บายทางทฤษฎีม า
ช่วย เราจึงสมควรอย่างยิ่งที่ จะเรี ยนรู้ นวัตกรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
๒.๑.๓.๒ นิยำมนวัตกรรม
มีผู้ให้นิยามนวัตกรรมไว้หลายความหมาย แต่ก็มีจุดร่วม อาทิ
Wikipedia สารานุ กรมระดั บโลกที่ ผู้ ค นสามารถเข้ า ไปร่ ว มกั น ปรั บปรุ ง ความรู้ให้ ดี ขนึ้ ๆ ได้ นั้ น
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ก ล่ า วถึ ง นวั ต กรรมไว้ ว่ า นวั ต กรรม คื อ การประยุ ก ต์ หนทางใหม่ ข องการแก้ ปัญ หาที่
ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ หรือตามความจาเป็น หรือในสิ่งที่ ตลาดต้องการ ซึ่งอาจจะกระทากับตั ว
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บริการ เทคโนโลยี หรือ ความคิด ที่จะให้แก่ตลาด รัฐบาล หรือ สังคม 1

1

ดูประกอบใน http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation, สื บค้น 30 กรกฎาคม 2556.
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พจนานุ ก รมศั พ ท์ ธุ รกิ จ “Businessdictionary.com”2 ได้ นิ ยามนวั ต กรรมว่ า “เป็ น กระบวนการ
แปลงความคิด หรือ สิ่ง ประดิษฐ์ใ ห้ เป็ นสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารที่เพิ่ม มู ลค่ า หรื อ อะไรที่ลู ก ค้าพร้อ มจะจ่าย ”
และ จาแนกนวั ต กรรมไว้ ส องประเภท คื อ นวั ต กรรมแบบวิวั ฒ นาการ (evolutionary innovation) คื อ
ค่อ ยเป็ น ค่ อ ยไป และ นวั ตกรรมแบบปฏิ วัติ (revolutionary innovation) ที่ มีลั ก ษณะก้ าวกระโดด และ
การสร้างนวัตกรรมต้องอาศัยข้อมูล ความคิดริเริ่ม จินตนาการ ที่จะจัดการกับทรั พยากรที่มีอ ยู่
ราชบัณ ฑิ ตยสถานของไทยบัญ ญั ตคิ วามหมายของนวั ตกรรมไว้ว่ า “นวั ตกรรม น. สิ่งที่ ทาขึ้ น
ใหม่หรื อ แปลกจากเดิ มซึ่ ง อาจจะเป็ น ความคิ ด วิ ธี ก ารหรื อ อุ ปกรณ์ เป็ น ต้ น . (ป. นวต + ส. กรฺ ม; อ.
innovation)”3
สานัก งานนวัต กรรมแห่ งชาติ (สนช.) ให้นิ ยามนวัต กรรมว่าหมายถึ ง “สิ่ง ใหม่ที่เกิ ดจากการใช้
ความรู้ และความคิ ดสร้างสรรค์ ที่มี ประโยชน์ ตอ่ เศรษฐกิ จและสั งคม”และหมายรวมถึ งสิ่ง ที่เกิด ขึน้ จาก
ความสามารถในการใช้ ความรู้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ทั กษะ และประสบการณ์ ทางเทคโนโลยี หรื อการ
จัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภั ณฑ์ กระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ตลาด ตลอดจนการปรั บปรุงเทคโนโลยี การแพร่ กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ และการ
ฝึกอบรมที่น ามาใช้เพื่ อเพิ่ มมู ลค่าทางเศรษฐกิ จและก่ อให้ เกิด ประโยชน์ สาธารณะในรูปแบบของการเกิ ด
ธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แ หล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ 4
ในบรรดาความหมายของนวัต กรรมที่ยกตัว อย่ างมานัน้ ผู้ เขี ยนจึง ขอให้ คานิ ยามนวัต กรรมว่ า
หมายถึ ง “ความคิด ใหม่ การกระทาใหม่ การจัด การอย่างใหม่ การเปลี่ ยนแปลงใหม่ หรือ สิ่ งประดิ ษฐ์
คิ ด ค้ น ใหม่ ๆ ที่ อ าจเกิ ด อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป (Incrementalism) หรื อ อ ย่ า งรอบคอบรอบด้ า นและ
สมเหตุ ส มผล (rationalism) ด้ ว ยการอาศั ยข้ อ มู ล ความคิ ด ริ เริ่ ม และจิ น ตนาการ ที่ จ ะจั ด การกั บ
ทรั พ ยากรและศั ก ยภาพของบุ ค คลรวมทั้ ง เทคโนโลยี หรื อ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ รวมทั้ ง การ
ประยุ ก ต์สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ใ หม่ๆ และการแพร่ ก ระจายของนวั ต กรรมไปยัง ที่ ต่ า งๆ และในองค์ ก ารในต่ า ง
บริบท สั ง คม และ ประเทศ ที่ จะทาให้ ผู้ ค นได้ รับประโยชน์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และองค์ ก ารมี
ความก้าวหน้าไม่ว่าจะอย่างค่อ ยเป็นค่อ ยไป อย่างรวดเร็ว หรืออาจถึงขั้นก้าวกระโดด”

www.Businessdictionary.com, สื บค้น 30 กรกฎาคม 2556.
3 http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp. สืบค้น 30 กรกฎาคม 2556.
4
http://www.nia.or.th/index.php?section=aboutus&page=strategy_definition, วันสืบค้น 30 กรกฎาคม 2556.
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๒.๑.๓.๓ วิถีนวัตกรรม (Innovation Way) และควำมสำเร็จผลของนวัตกรรม
(Innovation Success)
ในบรรดาสั งคมศาสตร์นั้ น ศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร (Administrative science) มีค วามก้ าวหน้ า
ทางการวิจัยและการสร้ างสรรค์ทฤษฎี องค์ การมากที่ สุด (White and Adam 1994) การเข้าใจองค์ก าร
ผ่านทฤษฎีอ งค์ก ารจึ งย่ อมน าไปสู่ก ารได้ ประเด็ นพิจารณาเพื่ อการสร้างสรรค์น วัตกรรมหลากวิ ถี โดยที่
วิถีนวัตกรรมดังกล่าวก็คือแนวทางการสร้างสรรค์และการนานวัตกรรมไปประยุกต์ 5
ปี เตอ ร์ ดรั ค เกอร์ (Peter F. Drucker) ชาวอ อสเตรี ยน ผู้ เป็ น ปรมา จารย์ (Guru) ทาง ด้ า น
องค์ ก ารและที่ ปรึ ก ษาทางการบริ หารของบริ ษัทที่ มี ชื่ อ เสี ยงหลายแห่ ง ในสหรั ฐอเมริก า ให้ ข้ อ คิ ด ว่ า
“อนาคตมี ความสาคั ญต่ อนวั ตกรรมมากกว่ าการติดยึ ดกับอดีต ” ฉะนัน้ องค์ก ารต้อ งแสวงหาโอกาสอยู่
เสมอและทาให้เร็ว ที่จะปรับเปลี่ ยนนวัตกรรม และในขณะที่ บริษัทอเมริกั นส่ว นใหญ่มั กพุง่ ความสนใจทา
นวั ต กรรมไปที่ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แต่ เขากลั บเห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ดี ก ว่านั้ น คื อ การเปลี่ ยนแปลงความคาดหวั ง
(expectation) ของผู้ บริ โภค คือ สร้ างผลิ ตภั ณ ฑ์หรือ บริก ารที่ ทาให้ ผู้บริโภคได้ รับสิ่ง แปลกใหม่ที่คาดไม่
ถึง หรือ ไม่ ได้ ค าดหวัง มาก่ อ น ดั งเช่ น ที่ ด รั คเกอร์ ตั้ งข้ อสั ง เกตไว้ ว่าบริ ษัทสตาร์ บัคเปลี่ยนแปลงร้ านให้
มากกว่ าการเพียงแต่ชงกาแฟเสริ ฟให้ลู กค้ าแบบธรรมดาๆ ทั่ว ไป แต่ ปรั บปรุงร้ านให้เป็น ที่พ บปะพู ดคุ ย
ของกล่มลูก ค้าได้ เป็น ต้น (อ้ างใน Edersheim 2007: 86-87) และให้ข้ อสังเกตในหนังสื อสาคัญเล่ มหนึ่ ง
ขอ ง เขา คื อ “ innovation and entrepreneurship” (1985) (อ้ า ง ใน Edersheim 2007: 86-87) อี กว่ า
“การสร้างนวั ตกรรมจะเกิด ก็ ตอ่ เมื่อ มี การละทิ้ ง (abandonment) ผลิต ภั ณ ฑ์ หรือ การปฏิ บัติ ที่เคยมี อ ยู่
เดิม ในอดี ต” โดยผู้น าหรือ นัก สร้ างสรรค์ องค์ก ารที่วิ เคราะห์ อนาคตได้เก่ งเห็น ว่าไม่ ควรเก็ บเอาไว้หรื อ
ทาเช่นนั้ นอี กต่ อไปในอนาคต เช่ น บริษัทเจนเนอรั ล อิเล็ กทริก (GE) ที่ เจ็ค เวลซ์ เป็ นผู้บริหารสู งสุ ดได้
ยกเลิ ก ทาสิ่ งเดิม ๆ หลายเรื่ อ ง และ ดรัค เกอร์ เห็ น ด้ว ยว่า “การสร้ า งนวั ตกรรมขององค์ ก ารพึ งจะมี
กระบวนการที่ เป็ น ไปอย่ า งมี วินั ย (innovation as discipline) ที่ ส ามารถเรียนรู้ กั น ได้ หาใช่ ความฉลาด
ปราชญ์ เปรื่ อ งที่ แ วบขึ้ น มา (serendipitous flash of brilliance) แต่ อ ย่ า งใดไม่ ” (Edersheim 2007: 86
และ 124-125) ความเห็นเช่นนี้สอดคล้องกับที่อัล ท์ชูลเลอร์ชาวรัสเซี ยเสนอไว้ก่อนหน้า

ผู ้เขียนใช้คาว่าวิถีนวัตกรรม (Innovation way) มาจากการเลียนแบบคาว่าวิถีโตโยต้า (Toyota Way) ของบริษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประกอบด้วยหลักการ 14 ประการ แบ่งเป็ นสี่ส่วน คือ 1) กาหนดปรัชญาระยะยาว (long-term philosophy) (2)
กระบวนการทีถ่ ูกต้องย่อมนาผลงานทีถ่ ูกต้อง (the right process will produce the right results) (3) เพิม่ คุณค่าให้แก่องค์การ
ผ่านการพัฒนาบุคลากร (add value to the organization by developing your people) และ (4) แก้ปัญหาทีร่ ากเหง้าอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อขับเคลื่อนองค์การแห่ งการเรียนรู ้ (continuously solving root problems drives organizational learning) (โปรดดู
เพิ่มใน Jeffrey Liker (2004) The Toyota Way)
5
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ดรัคเกอร์ ยังน าเสนอคาถามพืน้ ฐานสี่ ประการที่ บริษัทต่า งๆ ควรถามตนเองเพื่อ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Edersheim 2007: 86-87) คือ
1.
2.
3.
4.

อะไรบ้างที่ต้องละทิง้ เพื่อให้มี ที่ว่างเกิดขึน้ สาหรั บนวัตกรรม
การแสวงหาโอกาสสร้างนวัตกรรม กระทาอย่างเป็นระบบหรือเปล่า
มีกระบวนที่เป็นวินัยต่อการแปลงความคิด ให้ เป็น ทางออกที่ปฏิ บัตไิ ด้ หรือ ไม่
กลยุทธ์นวัตกรรมเข้ากันได้ดกี ั บกลยุทธ์ของธุรกิ จหรือไม่

ในทางที่ เป็ น รูปธรรมมากขึ้ น ไมเคิ ล เวส (Michael West) และ คณะ (อ้ างใน King and Anderson,
2002: 2-3) นาเสนอลักษณะนวัตกรรมในองค์ก าร ซึ่งสะท้อนวิถีนวัตกรรมไว้ดังนี้
1. นวัต กรรมเป็ นกระบวนการหรือผลผลิตในองค์ก ารที่ จับต้ องได้ (tangible) โดยความคิด ใหม่ อาจ
เป็นจุดเริ่มต้น แต่ไม่ได้เป็นนวัตกรรมโดยตัวมันเอง6
2. นวัต กรรมจะต้ องเป็นสิ่ งใหม่ต่ อสภาพที่ เป็น อยู่ที่อาจน ามาใช้กั บกลุ่ม หน่ วยงาน หรื อ องค์ การ
ทั้งหมด แม้ว่าอาจจะไม่ใหม่ในสายตาของคนที่น ามันมาใช้ ก็ตาม
3. นวัตกรรมจะต้องตัง้ ใจสร้างขึน้ ไม่ใช่ได้มาโดยบังเอิญ
4. นวัตกรรมจะต้องไม่ใช่การเปลี่ ยนแปลงอย่ างเป็นงานประจาที่ทาอยู่แล้ว
5. นวัต กรรมจะต้องมุ่งไปสู่ก ารสร้างผลประโยชน์แ ก่อ งค์ก าร บางส่ วน หรือ สัง คมกว้าง และการ
กระทาในทางทาลายล้างไม่นั บเป็นนวัตกรรม
6. นวั ตกรรมจะต้อ งมีผ ลต่อ สาธารณะ หากบุ ค คลน าสิ่ งที่ เปลี่ ยนแปลงเฉพาะตน ไม่ มีผ ลต่อ คน
อื่นๆ ในองค์การก็นับว่าเป็นนวัตกรรม
กฎเกณฑ์ ดัง กล่าวข้างต้ น ให้ ประโยชน์ใ นแง่ เงื่อ นไขการปฏิ บัติ (pragmatic working condition)
(King and Anderson, 2002: 3) แต่ ก็ยังมี ข้ อโต้แ ย้ งเชิ งทฤษฎี น วัต กรรมหลายประการ เช่น ความตั้ งใจ
ผลประโยชน์ ที่จะกระทบออกไปและความใหม่ ควรมี เพียงใด และการเกิ ดกั บบุ ค คลบางคนอาจมี ผลทั้ ง
องค์การ เช่น เกิดกับคนระดับผู้จัดการที่ จะมีผลทั้งองค์ การก็ได้
การทางานร่ว มกัน ของนัก วิทยาศาสตร์ ที่มาจากหลากหลายสาขาและประเทศก็เป็ นวิถี หนึ่ง แห่ ง
การค้ นพบสิ่ง ใหม่ ๆ ที่ค วรเรียนรู้ ตัว อย่างเช่น การค้น พบไวรัส โรคซารส์ (SARS coronavirus) ในปี 2003
เกิด ขึน้ จากการทางานร่ วมกั นของนั กวิจัยจากห้ องปฏิบัตกิ าร 11 แห่ง ของ 9 ประเทศ ในแบบที่ เรียกว่ า
ทางานร่ วมกั นในแนวข้ามพ้ นเขตแดนของหลายประเทศ (beyond borders) หรื อ สถาบั นใหม่ๆ โดดเด่ น
ไม่เ หมือนราชบัณฑิตยสถานไทยทีน่ ิ ยามนวัตกรรมเอาไว้ว่ารวมถึงความคิดใหม่ดว้ ย และในกรณีน้ ี ผู ้เขียนก็เ ห็ น
สอดคล้องด้วยกับราชบัณฑิตยสถานไทย
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ขึน้ จากประโยชน์ ที่ได้ จากการเสริ ม พลัง (synergy) ที่ มาจากพหุ ภ าคี ค วามร่ วมมื อ ทั้ ง นี้เนื่ องจากการ
ทางานร่ วมกั นจากสหสาขาสาขาวิช าที่ แตกต่า งกั นทาให้ มีก ารแลกเปลี่ยนข้ อ มูล และความรู้ ทาให้ คิ ด
แตกต่ างไปจากเดิ ม ๆ ได้ และน าไปสู่ ก ารเชื่ อ มจุ ด ความคิ ด ต่ า งๆไปสู่ ก ารแก้ ปัญ หายากๆได้ ส าเร็ จ
รวมทั้ ง การพบสิ่ ง ใหม่ และพั ฒ นาศาสตร์ ให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น (Gast 2012) ทั้ ง นี้ แ ต่ ล ะประเทศก็ อ าจสร้ า ง
ความส าเร็จทางการวิ จัยและสร้างสรรค์ น วัต กรรมแตกต่า งกั น ไป ประเทศในยุ โรปมี วัฒ นธรรมความ
ร่วมมื อในการสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ๆ มากกว่ าในสหรัฐ อเมริ กาที่ เน้น การทางานขอ งตัว บุคคลมากกว่ า โดย
ในเยอรมนี ค วามส าเร็ จในการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ มั ก เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
หน่ว ยงานรัฐ บาล และ ภาคอตุ สาหกรรม เช่น บริษัทธุรกิจเยอรมันให้ ทุน อย่างใกล้ชิด หรือ ในเชิ งสถาบั น
ความร่ว มมื อกั บมหาวิ ทยาลัย หรื อให้ทุน สร้ างนั กศึ กษาปริ ญญาเอกมาร่ วมงานในอุ ตสาหกรรมอย่ างมี
เป้ าหมายเฉพาะ มากกว่ า ในอเมริ ก าที่ มั ก ให้ทุน ไปที่นั ก วิ ช าการรายบุ ค คลหรื อ แก่ มหาวิ ทยาลั ยแบบ
กว้ างๆ (Theil 2012) ส านั กงานกองทุ นสนั บสนุน การวิ จัย (สกว.) ของไทยก็ ใช้หลัก การร่ว มมื อกั นของ
นักวิชาการต่างสาขาเช่นนี้ผลิตงานวิจัยที่ ทรงพลังจานวนมากมายมากว่า 20 ปี
นอกจากนี้ ใ นปั จจุ บัน การทางานแบบข้ ามพ้ น เขตแดนประเทศนั้ น ๆ แต่เชื่ อมโยงระหว่างกั น
(Interconnectedness) หลายๆ ประเทศ และการที่ เราสามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ อ ย่ า ง รว ดเร็ ว ท าให้
นัก วิ ทยาศาสตร์ ส ามารถศึ ก ษาทดลองในเรื่ อ งใดๆ ในพื้ น ที่ ส่ ว นต่ างๆ ของโลกที่ มี เวลาแตกต่ า งกั น
(different time zones) ไปพร้ อมๆ กัน ช่ว ยแก้ปัญ หาข้อจากั ดด้านระยะเวลาการศึก ษาหรือ ทดลองที่ เคย
ทาในพืน้ ที่เดียวที่เวลาผ่านไปเร็วได้มาก รวมทั้งได้ผลการศึกษาที่เร็วขึน้ (Sexton 2012)
วิถีแ ห่งนวัตกรรมจึง เป็นการแสวงหาหนทางสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ หรื อที่ก้ าวหน้ า กว่าเดิม อย่างเป็ น
วิทยาศาสตร์ โดยครอบคลุ ม ถึง แนวปฏิ บัตขิ องกระบวนการเรี ยนรู้ แ ละตั ด สิน ใจที่ เป็ น ระบบ และ จะ
เป็น ไปได้ม ากน้ อยเพี ยงใดก็ ขึน้ อยู่กั บปั จจั ยที่ เกี่ยวข้ องขององค์ก ารต่ างๆนวั ตกรรมเกิ ดได้จากความคิ ด
สร้างสรรค์ ในระดับตั วบุค คล การทางานเป็น ทีมในหน่ วยงาน การเรี ยนรู้ระหว่างตัว บุคคลและหน่ว ยงาน
ภายในองค์ ก ารเดี ยวกั น และ การร่ ว มมื อ เป็ น เครื อ ข่ า ยหรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ที่เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะ
ภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศก็ตาม และที่ สาคัญ นวัต กรรมยั งสามารถเกิ ดขึน้ ได้ โดยกระบวนการ
แสวง หา การคั ด สรร การทดลอง ปฏิ บั ติ การหาทางเลื อ กใหม่ ๆ การจดจ่ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ว ทั นใด หรื อ การมี ระยะเวลาทางานเชิง สร้ างสรรค์ อ ย่างต่ อเนื่อ ง คล้ ายๆ กับวิ ถี
วิวัฒนาการ (ปฏิรูป) หรือการปฏิวัตสิ ลับไปสลั บมาอยู่ดว้ ย
ความส าเร็จผลของนวั ต กรรมถื อ เป็ น เป้ า หมายส าคั ญ ของการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม Mike
Warren (2004: 11) ได้ ศึ ก ษาความสาเร็จผลของนวั ตกรรมในทางธุ รกิ จจากข้ อ เสนอของนั ก วิ ชาการ
จานวนหนึ่ง และประมวลเครื่องชี้วัดความสาเร็ จไว้ได้ หลายประการดังต่อไปนี้
(1) ผลกระทบต่ อ ยอดขาย (sales impact) : ผลกระทบของนวัต กรรมต่ อ รายได้ จากการขาย
ขององค์การมีมากน้อยเพียงใด
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(2) ผลกระทบต่ อกาไร (profit impact): ผลกระทบของนวัตกรรมต่อก าไรประจาปี ขององค์ การมี
มากน้อยเพียงใด
(3) มู ล ค่ าสุ ทธิ (net present value): ผลกระทบของนวัต กรรมต่อ มู ล ค่ า ของกิ จการ (เช่ น หุ้ น
และสินทรัพย์ – ผู้เขียน) มีเพิ่มขึน้ เพียงใด
(4) ก าไรต่ อ ค่ า ใช้ จ่า ย (profitability relative to spending): ผลก าไรรวมของกิ จการจากการมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่สัมพันธ์กับค่าใช้ จ่ายในการสร้างนวัตกรรมมี เท่ าใด
(5) อัตราความสาเร็จ (success rate): สัดส่วนของโครงการพัฒนาที่ใช้เชิงพาณิชย์ ได้มี เท่ าใด
(6) ร้ อยละการขายที่ เป็ น ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่ (percentage of sales by new products): ร้ อ ยละ
ของยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงเวลา (ปี) ที่ผ่านมา
(7) อัต ราความส าเร็จทางเทคนิ ค (technical success rating): นวัต กรรมประสบความส าเร็จขึ้ น
จากแง่มุมทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีมีเท่าใด
(8) การบรรลุ เป้ า หมายการขาย (meeting sales objectives): นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ บรรลุ
เป้าหมายการขายที่ตั้ง ไว้เพี ยงใด
(9) อัต ราก าไรกับคู่แ ข่ง (profitability versus competitors): โครงการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ส ร้าง
กาไรเพียงใดเมื่อเที ยบเคี ยงกับความพยายามของคู่แข่ง
(10) ความส าเร็ จโดยรวม (overall success): พิ จารณาจากทุ ก ๆ ด้ า นว่ า ความพยายามสร้ า ง
นวัตกรรมมีเพียงใดเมื่อเปรี ยบเที ยบกั บคู่ แข่ง
ในเมื่ อวิ ถีน วัตกรรมเป็ นวิ ถีทางของความสมเหตุสมผลและความเป็น วิทยาศาสตร์แ ล้ว การวั ด
ความส าเร็จของนวั ตกรรมขององค์ก าร ดัง เช่น ในองค์ก ารธุรกิ จ จึ งมี ได้ทั้งในเชิง การพิจารณายอดขาย
มูลค่ าของกิ จการ อั ตราผลกาไร และโดยรวม เป็ นต้น โดยการเที ยงเคียงกับคู่แ ข่งในประเด็ นเหล่านี้ ทั้ ง
ในระยะสั้ น และระยะยาว แต่ ก ระนั้ น ความส าเร็จของนวั ต กรรมนอกจากว่ า จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ประเภทขอ งองค์ ก ารแล้ ว ยั ง จะสั ม พั น ธ์ กั บส านั ก คิ ด ทางนวั ต กรรมและปั จจั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการ
สร้างสรรค์ น วั ต กรรมดั ง ที่ จะกล่ าวต่ อ ไปด้ ว ย ความส าเร็ จเชิ ง ตั ว เลข เช่ น ก าไร ยอดขาย ส าหรั บ
องค์ก ารธุรกิ จ จึ งไม่ เพี ยงพอที่ จะวั ด ผลได้ ของนวัต กรรมที่อ งค์ การประเภทอื่ น เช่น องค์ การไม่ แสวง
กาไรน ามาใช้ เราจึ ง สามารถสร้างตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จของนวั ต กรรมได้ อี ก หลากหลายหั วข้ อ ตาม
ประเภทองค์ก ารและความประสงค์ ว่าเราก าลัง มุ่งไปสู่ก ารแก้ ปัญ หาและน าพาองค์การไปในทิศ ทางและ
เป้าหมายใด
๒.๑.๓.๔ สำนักคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
นวั ตกรรมใกล้ ชิด อย่างมากกับแนวคิด ต่อ ไปนี้ อาทิ การสร้างสรรค์ ความคิ ดใหม่ การค้น พบ
การประดิ ษฐ์ การเปลี่ยนแปลง การสร้างความแตกต่าง การปฏิวั ติ การพัฒ นา การหลีก หนีสิ่ งเก่า และ
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การล้ มเลิ ก ที่จะทาแบบเดิ ม ๆ หลายๆ ครั้ งนั ก วิ ช าการและนั กบริ หารใช้ค าศั พ ท์ เหล่ านี้ เพื่ อหมายถึ ง
นวัต กรรม แต่ หากพิ จารณาโดยจาแนกแยกแยะแล้ว การกระทาเหล่ านี้สื บเนื่อ งหรืออาจโต้ ตอบต่ อกั น
ด้วย
การสร้างสรรค์น วั ตกรรมจะเน้ นหนัก ที่ ประเด็น ใด จะขึ้ นอยู่ กับส านั กคิ ด ในทางทฤษฎี เพื่ อการ
สร้างสรรค์นวั ตกรรมที่ผู้น าหรื อองค์การนัน้ ๆ ให้ความส าคัญ กล่าวสาหรับในทางการบริหารธุ รกิจแล้ ว
พบข้ อเสนอว่าเราอาจพิ จารณาจากสี่ส านัก คิ ดต่ อ ไปนี้ คื อ (1) development school จะให้ ค วามสาคั ญ
ต่อ นิ ยามของความคิ ด ใหม่ หรือ สิ่ ง ที่ จะเป็ น นวั ต กรรม เช่ น การให้ นิ ยามผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละตลาดที่ เป็ น
เป้ าหมายให้ ชั ดเจนตั้ ง แต่ ตน้ (2) process School เน้น ที่ บุค คล ที ม งาน กระบวนและระบบการทางาน
ทรัพ ยากร กลยุ ทธ์ แผนงาน และโครงการต่ า งๆ (3) context School เน้ น ที่ ค วามสามารถในการใช้
ประโยชน์ ต่ อ โอกาสที่ ม าภายใต้ ส ภาพแวดล้อ ม ความรู้ ของที ม งาน และภาวะผู้ น า (4) configuration
school เน้ นว่ าความสาเร็จของนวั ตกรรมมาจากผลิต ภัณ ฑ์ ที่มีคุ ณ ภาพสู ง การนิ ยามกระบวนการของ
นวัต กรรม และอาศัยทีม งานผู้มี ความสามารถที่ เข้าในพลวั ตของตลาดเป็น อย่างลึ กซึ้ ง (Warren 2004:
14-25)
สานัก คิ ดข้ า งต้ น จัด เป็ น สานั กคิ ด ในเชิง แนวปฏิบัติ และเราควรสามารถน าปัจจัยหรือ ตั วแปร
ทั้งหลายในแต่ละสานักคิดเหล่ านี้ มาใช้ประโยชน์อย่ างผสมผสานเพื่อ การสร้ างสรรค์นวัตกรรมองค์การ
องค์ การอาจสร้ างสรรค์ หรือ ใช้น วัต กรรมได้ หลายประเภทและระดับ ปั จจัยที่เกี่ ยวกั บนวัตกรรม
จึงครอบคลุมประเภทและระดั บของนวัตกรรมด้วย
ในกรณีประเภท นวัตกรรมสามารถจัดแบ่งได้ดังนี้ เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product
Innovation) นวั ต กรรมการบริ ก าร (service innovation) นวั ต กรรมกระบว นการ (process innovation)
นวั ตกรรมการจั ดการ (management innovation) และ นวัต กรรมการตลาดหรือต าแหน่ งทางการตลาด
(Market or position innovation) (Andriopoulos and Dawson, 2009: 31-32)
นอกจากนี้ ประเภทนวั ต กรรม อาจจาแนกเป็ น นวั ต กรรมแบบปิ ด (Close innovation) ซึ่ ง ไม่
เปิ ด เผยมากนั ก แต่ ทากั น ในที ม งานเฉพาะหรือ อาจเป็ น ความลั บ อั น อาจเกี่ ยวเนื่ องกั บทรัพ ย์ สิ น ทาง
ปัญ ญา เป็ น แรงจู ง ใจ หรื อ อาจพั ฒ นาไปสู่ น วั ต กรรมแบบเปิ ด (open innovation) จากการร่ว มมื อ กั น
อย่างกว้างขวางของผู้คนในองค์การหรื อนอกองค์ การ เช่น การมีสว่ นร่วมของลูกค้ า และ การวิจัยและ
พัฒนาจากภายนอกองค์ก าร ด้ วยก็ ได้ (ดู เพิ่ม ใน Chesbrough 2003) ซึ่ง ดูเหมือนว่าแบบหลังก าลัง ได้รับ
การให้ความสาคัญมากขึน้ ๆ
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เอ็ นริ ช อั ล ท์ชู ล เลอร์ วิศ วกรและนั ก วิทยาศาสตร์ ชาวรัส เซี ย 7ได้ จาแนกระดับนวั ตกรรมไว้ 5
ระดับ (Terninko, Zusman and Zlotin, 1998:13- 15) คือ
1.
นวั ต กรรมระดับแรกนี้ เพี ยงแต่ ส ร้างทางเลื อกใหม่ บ้า งเล็ ก ๆ น้ อ ย (few clear options)
ไม่นั บเป็ นนวัต กรรมที่ เปลี่ยนแปลงสาระส าคั ญอย่างแท้ จริ ง เพราะเพี ยงแต่ ขยายหรือ ปรั บปรุ งสิ่ งที่ มีอ ยู่
แล้วอย่างแคบๆ และมีผลงานที่เป็นเช่นนี้ร้อ ยละ 32 ของผลงานนวัตกรรม
2.
นวั ตกรรมที่ปรับปรุง ระบบเดิ มเล็ก น้อ ย มี การลดสิ่ ง ที่ขั ดแย้ งกั นอยู่ (Contradiction) ใน
ระบบเดิ ม แต่ ก็ยัง ต้ องการให้ เกิ ด การปรับปรนหรื อ ประนี ประนอม (Compromise) ที่ล งตั วขึ้ น อี ก โดย
ระบบเดิ มมี การเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง ผ่านการลองผิดลองถูก เพื่อ ปรั บปรงระบบเดิ มนั บเป็ นสองสามร้อ ย
ครั้ง (a few hundred trial and error) และต้ องการความร้จากสาขาหนึ่ งเท่านัน้ และส่ว นใหญ่อ งผลงาน
จะเป็นเช่นนี้ร้อยละ 45 ของผลงานนวัตกรรม
3.
นวัต กรรมที่ส ร้างสิ่งใหม่ ให้แตกต่ างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ มีก ารขจั ดสิ่ งที่ขั ดแย้ งกั น
อยู่ ในระบบเดิ ม ได้ส าเร็จ โดยมั กจะเป็ นการเอาสาระใหม่ ๆ บางเรื่ องมาเสริ ม ผ่านการทดสอบความคิ ด
ใหม่ ๆ และการลองผิ ดลองกนับเป็นหลายร้อยครั้ ง (several hundred trial and error) และต้ องน าความรู้
จากข้ ามสาขาอุ ต สาหกรรมมาช่ ว ย ผลงานที่ ไ ด้ มั ก พบในอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ น อกกรอบ (แหกคอก)
ความคิ ดและหลัก การเดิม ๆ และส่ว นน้อ ยองผลงานที่เป็น เช่ นนี้ คื อมี ประมาณร้อ ยละ 18 ของผลงาน
นวัตกรรม
4.
การค้ น พบทางออกใหม่ ยังอยู่ ในความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ เดิ ม แต่ต่ า งเทคโนโลยี และ
เกี่ ยวข้ อ งกั บการค้ น คว้ า หลายพั น ครั้ ง (thousands random trials) ทางออกอยู่ ที่เทคโนโลยีน อกพารา
ไดม์เดิ ม และต้ องใช้ หลั กการใหม่ที่แ ตกต่ า งจากเดิ ม ความขัด แย้ง ได้รับการจัด ออกไป เพราะเข้ า กั น
ไม่ได้กับระบบใหม่ ซึ่งประมาณร้อยละ 4 ของผลงานนวัตกรรม
5.
การค้น พบทางออกใหม่อ ยู่ น อกความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ เดิ มในสาขาที่ใช้กั น อยู่ การ
ค้นพบนวัตกรรมแนวนี้ต้องอุ ทิศตนตลอดชีวิต และเกี่ยวข้องกั บการค้ นคว้าความคิ ดเป็นนั บหมื่น นับแสน
ครั้ งหรื อ ตัว อย่าง (tens of thousands of ideas) การค้ นพบแนวนี้ จะเกิด เมื่ อ เกิ ด ปรากฎการณ์ ใ หม่ แ ละ
ได้รับการประยุ กต์ เข้าสู่ปัญ หาการประดิษฐ์สิ่ งใหม่ (เช่ น การใช้ แสงเลเซอร์ และ ทรานซิส เตอร์ ) ทาให้
เกิด การสร้างระบบและอุต สาหกรรมใหม่ ซึ่ งพบน้อ ยมากประมาณไม่ เกิ นร้ อยละ 1 เท่านัน้ ของผลงาน
นวั ตกรรมการสร้างนวัต กรรมและสิ่ง ประดิ ษฐ์ ใหม่ๆ สาหรั บองค์ การจึ งมั กอยู่ในระดับที่ 1-4 แต่ ก็ค วร
จากการวิจัยหลักฐานการจดสิทธิบ ัตรสิ่งประดิษฐ์ในรัสเซียของเขาในช่วงทศวรรษ 1960s-1970s และการทางานทีต่ อ่ เนื่ อง
ในทางวิทยาศาสตร์ และการฝึ กอบรมเพื่อการสร้างสรรค์การประดิษฐ์กว่า 40 ปี
7
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หาทางให้ เกิ ดในระดั บที่ สามและสี่ให้ม ากขึน้ ส่ วนระดับที่ห้านั้ น คงต้อ งภาวนาอยู่ เสมอให้ เกิด ขึ้ น (เสี ย
ที!) โดยยกไว้ให้ กับนั กนวั ตกรรมอัจฉริยะที่น านๆ จะเกิ ดมาบนโลกนี้ (ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนระดั บขอ ง
นวัตกรรมในรายละเอียด โปรดดูเพิ่มใน Terninko, Zusman and Zlotin, 1998)
ในมุ ม มองด้ า นระดั บ นวั ต กรรมนั้ น Andriopoulos และ Dawson (Andriopoulos and Dawson,
2009: 31) น าเสนอไว้ ย่น ย่อ กว่าอัล ท์ ชูล เลอร์ โดยแบ่ง เป็ นสามระดั บของการเปลี่ยนแปลงแบบเล็ ก ๆ
น้อยๆ ไปสู่ค วามแตกต่างจากเดิมไปอย่างมาก (ขนานใหญ่) คือ 1) นวัตกรรมที่ เกิดขึ้ นทีละเล็กทีล ะน้อ ย
(incremental innovation) เป็ น การเปลี่ ยนแปลงเล็ ก น้อ ยจากความรู้ แ ละสมรรถภาพององค์ ก ารที่ มี อ ยู่
เดิ ม เช่ น การปรั บปรุง ภาพโทรทั ศ น์ หรือ เสี ยงระบบดนตรี ให้ ชั ด ขึน้ 2) นวั ตกรรมที่ แ ยกตัว ออกมาได้
ชัด เจน (modular innovation) เป็น นวั ตกรรมระดั บกลางที่เป็น มากกว่ าการปรั บปรุง แบบง่ ายๆ เช่ น การ
เปลี่ ยนจากโทรทัศ น์ ขาวดาเป็ นโทรทั ศน์ สี 3) radical innovation เป็น นวัต กรรมที่ ค วามรู้ แ ละสมรรถนะ
เดิ ม ติ ด ตั น จึ ง มี ก ารน าคว ามรู้ ใ หม่ ม าใช้ เพื่ อ กรุ ยทางสู่ โอ กาสใหม่ เช่ น เครื่ อง เล่ น DVD ได้ จาก
การปรั บปรุง สาระสาคัญ ภายในผลิต ภัณ ฑ์ เครื่อ งเล่ น ที่ผ่ านการเปลี่ ยนแปลงองค์ก ารและการควบคม
การทางาน ทั้งในเชิงการผลิต การตลาดและการขาย
ตัว แปรที่ นิ ยมกล่ าวถึ ง อี ก ประการหนึ่ ง ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการสร้างสรรค์ แ ละจั ด การนวั ต กรรม
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในระยะหลั งๆ คือ การจัด การความรู้ (knowledge management) (Andriopoulos and
Dawson (2009: 119-123) ซึ่ งมั กจะครอบครองทิศ ทางและการอธิ บายโดยนั ก วิชาการหรือ ผู้เชี่ ยวชาญ
ขององค์ การ แต่ค นเหล่ านี้ อาจเป็น นัก อนุ รัก ษ์ ที่ติ ดยึ ดกั บความรู้หรือ มุม มองเดิม ๆ มองสิ่ งใหม่ไม่อ อก
ขาดวิ สัยทัศ น์ ที่จะหาทางออกให้ กับความตี บตัน ขององค์ ก ารเพื่ ออนาคตที่ ดีก ว่ าปั จจุ บัน ทาให้ปฏิ เสธ
นวั ตกรรม องค์ การจึ งจาเป็ น ต้อ งแก้ ปัญ หาดั งกล่าว เช่ น การทาให้เกิด การน าเสนอความรู้ในรู ปแบบ
ต่างๆ การทาให้เกิด ความร่ารวยในความรู้ หรือ ความเพิ่ม มูลค่ าของความรู้ด้ วยเพื่อประโยชน์ข องก ารคิ ด
เชิ ง สร้ า งส รรค์ (wealth of knowledge and creative thinking) แล ะการจั ด ตั้ ง ว งบ่ มเพาะคว าม รู้
(knowledge-blockering circle) เพื่ อ จั บความคิ ด ดี ๆ เอาไว้ (Capturing good ideas) รั ก ษาความคิ ด ดี ๆ
ให้ ดารงอยู่ (keeping ideas alive) สร้างจิ น ตนาการที่จะใช้ อย่ า งใหม่ จากความคิด เก่ า ๆ (imagine new
use for old ideas) เอาแนวความคิด ที่ ตกลงกั นได้ไปทดสอบดู (putting promising concepts to the test)
(Hargadon and Sutton 2000 อ้างใน Andriopoulos and Dawson, 2009: 122) เป็นต้น
อย่ างไรก็ ตาม ผู้ เขียนยัง เห็ น เพิ่ มเติม ว่ า ความสนใจต่อ การจัด การความรู้ มั กวนเวียนกัน อยู่ ที่
การจั ด การความรู้ เดิ ม ที่เปิด เผย (explicit knowledge) หรือ ซ่ อ นเร้น (tacit knowledge) ภายในองค์ ก าร
ให้ เป็ น ระบบยิ่ง ขึ้ น แต่ ย่อ มไม่ เพี ยงเท่ านั้ น ในกรณี ที่ค วามรู้ที่มี อ ยู่ เดิ ม ไม่ พ อ คื อ มี ไม่ ต รงกั บการจะ
พั ฒ นาสิ่ ง ใหม่ ๆ หรื อ รู้ แ บบงู ๆ ปลาๆ หรื อ ไม่ ค รอบคลุ ม ภาระงานตามความท้ า ทายในอนาคต ก็
จาเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ที่ มี อ ยู่ เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ม่ น ย ามากขึ้ น และอาจต้ อ งน าศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ รอ งรั บ
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วิสั ยทั ศน์ หรื ออนาคตได้ ดีก ว่ ามาใช้ รวมทั้ง พิ จารณาการจัด ความสัม พัน ธ์ ระหว่างโครงสร้างองค์ การ
ใหม่เพื่ อ รองรับกลยุ ทธ์ (strategy and structure) และการสร้างสรรค์ค วามรู้สู่ อ นาคต และปรั บเปลี่ ยน
หรื อ จัด จ้ างบุ คลากรเพื่ อ รองรับการทางานด้ ว ยความรู้ ใหม่ ๆ ตามมา ก็ จะทาให้เกิด การเปลี่ ยนแปลง
องค์การที่ข้ามพ้นความล้าสมัยหรือช่วยเร่งไปสู่ภ าวะทั นสมั ยกว่าเดิมให้เร็วขึน้ ได้
อย่ างไรก็ ต าม หากพิ จารณาในแง่ ก ารเปลี่ ยนแปลงขององค์ การ (Organization change) แล้ ว
อาจไม่ง่ ายที่ องค์ก ารต่ างๆ จะเปลี่ ยนแปลงไปทาสิ่ง ใหม่ ที่เหมาะสมกว่ าเดิ มได้ ไมเคิล จาเรตต์ (Michael
Jarret) (Jarrett 2009: 20-23) ได้ ประมวลปั ญ หาขององค์ ก ารที่ เป็ น อุปสรรคต่ อ การเปลี่ ยนแปลงได้
(changeability) ไว้ 10 ประการ คือ
1. ปัญ หาจากภายในองค์ก าร ได้ แก่ 1) จุด บอด (blind spot) คื อ การมองข้ามหรือ มองไม่
เห็ น ปั ญ หาหรื อ หายนะที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น 2) การเมื อ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และอารมณ์ (politics, selfinterest, and emotion) 3) การทางานประจาที่ ย่าแย่ (poor organizational routine) 4) ความเฉื่ อ ยเนื อ ย
เชิ ง โครงสร้ า ง (structural inertia) 5) การปฏิ บั ติ แ ละจั ด การโครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ เรื่ อ งไม่ ไ ด้ ราว (poor
implementation and project management)
2. ปัญ หาจากภายนอกองค์ การ ได้ แก่ 1) ความล้ มเหลวที่ จะรั กษาการเปลี่ ยนแปลงจาก
การชะงั ก งั น ของเทคโนโลยี (failure to keep up with changes in disruptive technology) 2) การขึ้ น ต่ อ
หรื อ พึ่ ง พาอ งค์ ก ารอื่ น ๆ ในทางทรั พ ยากรหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ส าคั ญ (reliance or dependency on other
organization for crucial resources or assets) 3) การเมื อ งหรื อ กฎหมายเข้ า มาก าหนดความเป็ น ไป
(political and legislative demands) 4) การประเมิ น การแข่ ง ขั น จากแหล่ ง ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ไว้ ต่ าเกิ น ไป
(underestimating increasing competition from unexpected places) 5) ความกดดั น ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
แนวโน้ ม ทางเศรษฐกิ จ และปั จจั ยเชิง สถานการณ์ อื่ นๆ (environmental volatility, market and economic
trends and other contingencies)
การจั ดองค์ก ารใหม่ โดยครอบคลุ มทั้ ง ในเรื่อ งการก าหนดงานของพนั กงานแต่ล ะคน การจั ด
กลุ่มงาน การบูรณาการหน่ว ยงานที่แตกต่างกั น และ การควบคุมระบบทั้ง หมดในช่วงเวลาต่ างๆ จึงเป็ น
สิ่งส าคัญ ที่จะทาให้อ งค์ก ารในอนาคตไม่ล้ าสมัย และผู้นาสามารถบริ หารองค์ การสู่ความสาเร็ จจากผล
ของนวัต กรรมใหม่ ๆ ได้ อั น ยากที่ จะเกิ ด ขึน้ ในองค์ การที่ ใช้ แ นวคิด ระบบราชการแบบเดิม ๆ มาบริหาร
(Dougherty, in Clegg; Hardy and Lawrence 2006: 598 - 617)
การสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงอาจไม่ เกิดขึน้ หรือ ไม่ต่อ เนื่องตามที่ หวัง นักบริหารจึงสมควรมี
แผนยุ ทธศาสตร์ก ารเปลี่ยนแปลงที่จัดเตรี ยมไว้เผชิ ญ กับความไม่ แน่ น อน ในกรณี น้ีจาเรตต์ไ ด้เสนอให้
องค์การมีสมการของแผนการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (Jarrett 2009: 24)
สมรรถนะภายใน (Internal capacity) + เงื่อนไขภายนอก (external conditions) + ความ
เป็นผู้นา (Leadership) = การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ได้ (changeability)
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ฉะนัน้ หากองค์การใดจะสร้างการเปลี่ยนแปลง ก็พงึ จัดการตัวแปรต้นทั้งสาม (ซึ่งมีตัวแปร
ย่อยๆ ในสังกัดแต่ละตัวแปรนัน้ ๆ อีกจานวนหนึ่ง) ให้สนับสนุนต่อกันและกัน
องค์ ก ารจะสามารถสร้ า งสรรค์ น วั ต ก รรมได้ ห รื อ ไม่ แ ละเพี ยงใด จึ ง มี หลายปั จ จั ยเข้ า มา
เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น ประเภทและระดั บขอ งนวั ต กรรมที่ มี อ ยู่ เดิ ม โครงสร้ า ง สถานการณ์ ข ององค์ ก าร
การเมื อง กฎหมายหรื อกฎระเบียบ ตัว ผู้นาหรือผู้ บริหาร นัก คิดหรือนัก วิชาการขององค์การ วัฒนธรรม
สภาพแวดล้ อ ม กลยุ ทธ์ องค์ ก าร การปฏิ บั ติ เชิ งนวั ต กรรม ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล ข้อ มู ล ข่ าวสารและ
ความรู้ ความเชื่อ และทัศนคติ ส่วนบุคคลของผู้ บริหาร การใช้เทคโนโลยี และระบบการทางานสนับสนุ น
ต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก าร ปั จจั ยเหล่านี้ อาจทาให้ องค์ การไม่เกิด นวัต กรรมใหม่ๆ หรือ มี
ความไหลลื่น หรือเกิดการชะงักงันหรือไม่ ปะติ ปะต่อกั นของนวัตกรรมก็ ได้
การบริหารการสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้สอดรับกัน ในประเภท ระดับ และปัจจัยภายในและ
ภายนอกต่ างๆ ที่ม าสั ม พัน ธ์ หรื อที่ จะกระทบเชื่ อมโยงกั น ย่ อมจะน าไปสู่ ความส าเร็ จอย่ างแท้ จริ งตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ
๒.๑.๓.๕ กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมขององค์กำรต่ำงประเภทและขนำด
องค์ก ารในโลกของการทางาน มีแตกต่างกัน มากมาย ตัง้ แต่ องค์ การทางการเมื องการปกครอง
องค์ การราชการ ธุ รกิ จ รั ฐวิส าหกิจ องค์ การพัฒ นาเอกชน สหกรณ์ และองค์ก ารประชาชน ฯลฯ และ
อาจอยู่ในสภาพแวดล้อมและอุต สาหกรรมที่ แตกต่างกัน รวมทั้งขนาดก็ไ ม่เท่ากั น องค์ การต่า งประเภท
และขนาดเหล่ านี้ อาจมี วิถี และรูปธรรมในการสร้ างสรรค์น วัต กรรมแตกต่า งกั นไป เราอาจพิ จารณาใช้
ประโยชน์ จากแนวคิ ด และดั ง ตัว อย่างต่ อ ไปนี้ เพื่ อ การสร้ างสรรค์ น วัต กรรมขององค์ก ารต่ างประเภท
และขนาด
Burns and Stalker (1961) เจ้ า ขอ งหนั ง สื อ อั น ลื อ ชื่ อ “The management of Innovation” ค้ น
พบว่ าองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มคงที่ จ ะมี ระบบการด าเนิ น ง านแบบกลไก
(mechanistic system) จะไม่ ค่อ ยเกิ ดการสร้างสรรค์น วัตกรรม ส่ วนองค์ก ารที่ตั้ งอยู่ ในสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่ เสมอจะทางานแบบอิ น ทรียภาพ (organic system) จะมีระบบการด าเนิน งานแบบที่ ไ ว
ต่อการสร้ างสรรค์น วัต กรรมมากกว่ าแบบแรก นั บว่ าเป็ นความจริ งที่ สัง เกตได้ ว่าหน่ว ยงานราชการมั ก
ไม่ มี น วั ตกรรมองค์ ก ารที่ ทัน สมั ยเท่ า ที่ ส ถานประกอบการเอกชนคิ ด สร้าง การเป็ น หุ้ น ส่ วนหรื อ การ
ร่ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชน (public-private Partnership) จึ ง มี นั ยถึ งการเรี ยนรู้ น วั ต กรรมขอ ง
ข้าราชการจากนักธุรกิจและนั กอุตสาหกรรมด้ว ย
บทเรี ยนจากบริ ษัทลงทุ น ข้ า มชาติ ที่มี บริ ษัทลู ก ในหลายประเทศ ทาให้ พิ จารณาได้ ว่ าในทาง
ยุทธศาสตร์น วั ต กรรมขององค์ ก ารแล้ ว การสร้างสรรค์น วั ต กรรมอาจกระทาในองค์ ก ารที่ รวมศู น ย์
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อานาจและกระจายอานาจก็ไ ด้ เช่ น อาจสร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ขายเหมื อ นกั น ทั่ว โลก โดยมีก ารจั ดการ
ยุทธศาสตร์ทางนวั ตกรรมด้ วยการคิ ดค้น ผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ที่ทาโดยบริษัทแม่ แล้ว ส่งผลิต ภัณฑ์ ที่พั ฒนา
ได้ไปขายโดยบริ ษัทลูก ที่ ตงั้ ในประเทศต่า งๆ แต่บางบริษัทก็ อ าจสร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่อ อกแบบเฉพาะเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ล ะประเทศ โดยใช้บริษัทลูก ทั้งหลายเป็ นผู้ส ร้างนวัตกรรมก็
ได้ (ดู ประกอบใน เสนาะ ติ เยาว์ 2546: 161-172) นั่น คื อ หากเป็น องค์ ก ารที่มี ลั กษณะกระจายอ านาจ
ของระบบการทางานแล้ ว การสร้ า งนวัต กรรมจะกระจายออกไปตามบริ ษัทลู ก ที่ ต อบสนองความ
ต้ อ งการสิ น ค้ า ตามสภาพแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ฉะนั้ น องค์ ก ารเช่ น นี้ จาเป็ น ต้ อ งสามารถบู รณาการ
ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุค ลากรในส่ว นงานต่า งๆ ขององค์ ก าร อานวยความสะดวกด้ านการ
แสวงหาและหลอมรวมข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ตรรกะ ที่ เป็ น แบบแผนในความหลากหลายแห่ ง นวั ต กรรม
(multiple institutional logics of innovation) ทั้ ง โดยเป็ น ทางการตามสายบั งคั บบั ญ ชาและอย่ า งไม่ เป็ น
ทางการนอกเหนื อ การบั ง คับบั ญ ชา และต้อ งกระตุ้ น การลงทุ น ในนวั ตกรรมให้ เกิ ด ขึน้ (Lazer et al,
2011)
สาหรั บองค์ การแบบสหกรณ์ หั ว ใจสาคั ญ ของการสร้างสรรค์ แ ละการนานวัต กรรมไปใช้ คื อ
การสื่ อสารความรู้ (Knowledge communication) ทั้ง อย่ างเป็ นทางการและไม่เป็น ทางการ และการมีส่ ว น
ร่วมในการตัด สิน ใจของบุค ลากรในระดั บต่า งๆ ของเครือ ข่ายสหกรณ์ (decision making on different levels
of the cooperative network) คื อ เครื อ ข่ ายที่ มี อ ยู่ใ นระดั บต่า งๆ ขององค์ การสหกรณ์ แ ละในหมู่ ส มาชิ ก
(Brunner and Voigt 2007)

Walter และ Rainbird (2007) ศึก ษาการสร้างสรรค์ นวั ตกรรมของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นองค์ การแบบ
ประชาธิ ปไตยของสมาชิ ก นัน้ ในหลายกรณี พบว่ าการสร้ างนวัต กรรมด าเนิ น การได้ต ามแนวทางการ
จัด การห่ว งโซ่คุ ณ ค่ า (value chain approach) ภายใต้ การจั ด การดั ง กล่ าว สหกรณ์ จะผสมผสานปัจจั ย
ต่างๆ ของการจั ดการนวัต กรรมในกระบวนการและผลผลิต ผ่ านการสร้ างโครงสร้ างเครือข่ายหุ้น ส่วนที่
เกี่ยวข้ อง มิ ใช่ด าเนิน การโดยใช้ทรัพ ยากรจากแหล่ งเดี ยว โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในห่ วงโซ่ อุปทาน (supply
chain) ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอ น 1) การก าห นดแล ะอ อ กแบ บสิ น ค้ า และบริ ก าร (product-service
specification) 2) การจั ด หาวั ส ดุ การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า และการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ (procurement,
inventory management & production management) 3) การตลาดและการขาย (marketing and sales)
4) การกระจายหรื อ แจกจ่ ายคุ ณ ค่า (value delivery: distribution) และ 5) การจั ดการการบริ ก ารลูก ค้ า
(customer services management) โดยขั้น ตอนที่ 1-3 เป็ นขั้ นการบ่ม เพาะนวั ตกรรมสหกรณ์ (upstream
cooperative innovation) และ ขั้น ที่ 4-5 เป็ น ขั้น การใช้ ประโยชน์ ของนวั ต กรรมสหกรณ์ (downstream
cooperative innovation)
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ส าหรั บธุ รกิ จขนาดเล็ ก Laurie Bonney, Rob Clark, Ray Collins และ Andrew Fearne, (2007)
นาเสนอให้ ใช้ก ารวิเคราะห์ห่วงโซ่คุ ณค่ า (value chain analysis) ขององค์ การและธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้ อง และ
การเข้ าถึง ความเห็ น ต่อ ผลิต ภั ณฑ์ แ ละความต้ อ งการของลูก ค้าผู้ บริ โภค (โดยใช้บ ริษัท Houston Farm
ซึ่ งผลิ ต อาหารเกษตรเป็ น ตั ว อย่ า ง) เพื่ อ สร้ า งแผนที่ อ นาคตของความร่ ว มมื อ ทางนวั ต กรรม (coinnovation roadmap) ส าหรับการพัฒ นานวั ตกรรมผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ๆ โดยเน้ นการวิจัยและพั ฒ นาที่ธุ รกิ จ
ขนาดเล็กสามารถทาได้ ต่อไปอย่างยั่งยืน
องค์ ก ารต่า งประเภทย่ อมมี ลั ก ษณะเฉพาะในการสร้ างสรรค์ น วัต กรรม และขนาดองค์ ก าร
ย่อ มจะสะท้ อ นความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาขึ้ น เองหรื อ ซื้อ นวัต กรรมมาใช้ การศึ ก ษาการสร้างสรรค์
นวั ตกรรมองค์ ก ารประเภทและขนาดต่ า งๆ ในเชิ ง เปรียบเทียบยัง ไม่ มี มากนัก แต่ เรื่อ งเช่ นนี้ เราควรให้
ความส าคั ญ เพราะจะช่ว ยให้เราเห็ นภาพการวิวั ฒ นาการหรื อการก้ าวกระโดดจากปั จจั ยหรือ ตั วแปร
ต่างๆ ว่าทาไมจึงเป็นไปได้
๒.๑.๓.๖ กำรบริหำรเพื่อควำมเป็นเลิศทำงนวัตกรรม: แนวทำงตัวอย่ำง
การบริ หารนวั ต กรรมก าลั ง เป็ น ภารกิ จใหม่ที่ท้า ทายความส าเร็ จของบริ ษัทต่ า งๆ กระแสใน
ปัจจุบันและยัง คงจะมีต่ อไปในอนาคต คือ สถานประกอบการที่มีค วามสามารถในการแข่ง ขันก าลัง สนใจ
ในเชิ งการบริหารนวัต กรรมเพื่อ ความเจริญ เติ บโตของธุรกิจค่อนข้างมาก และทาให้เกิด ธุรกิ จให้ บริ การ
การบริหารนวั ตกรรมตามมา ตัว อย่ างการกระทาห้าประการต่ อไปนี้ ได้ มาจากแนวทางการด าเนิ น งาน
ของธุรกิจให้คาปรึกษาชื่อ บริ ษัทโกลไฟร์ (Goldfire) ในสหรัฐอเมริกา8 คือ
1. การจัดตัง้ ศูนย์เพื่อความเป็น เลิศ ทางนวัตกรรม (establish an innovation center of excellence)
2. การสร้ างชุมชนนวัต กรรมและที มผู้ เชี่ยวชาญนวั ตกรรม (build an innovation community and a
team of innovation specialists)
3. การขั บเคลื่ อ นคุ ณ ค่ า ที่ ม ากขึน้ กว่ า เดิ ม จากกระบวนและระบบการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ (drive
greater value from product development processes and systems)
4. การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนนวั ต กรรมด้ ว ยความรู้ (knowledge enable your innovation
communities)
5. การจัดตัง้ กรอบความร่วมมือ (establish a collaboration framework)

8

ดูเ พิ่มใน http://inventionmachine.com, visited on July 20, 2013.
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การศึ กษาการสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมในองค์ การต่ างๆ และแนวทางการบริ หารนวัต กรรม ล้ ว น
เป็น เรื่อ งที่มี ประโยชน์ และสามารถนาสิ่ งที่ ได้เรียนรู้ม าสร้างทฤษฎีหรือ หลั กการทั่ วไปว่าด้ว ยนวั ตกรรม
ของ องค์ ก ารได้ นอ กจากนี้ เราควรน าเอาวิ ธี ก ารหรื อ เทคนิ ค และการทด สอ บต่ า งๆ เพื่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงหรื อพั ฒ นานวั ต กรรมและองค์ก าร มาพิ จารณาใช้ ประโยชน์ด้ วย เช่น (Terninko, Zusman
and Zlotin, 1998 และ King and Anderson, 2002: 12 – 53 และ 170– 177)
•
การศึ ก ษาเที ยบเคี ยง (benchmarking) และทาเป็ น ดั ช นี วั ด ในเชิ ง การ
จัดการนวัตกรรม (management Innovation Index)
•
การใช้ TRIZ หรื อ TSIP (มี หลั ก การประมาณ 40 ข้ อ ) รวมทั้ งการใช้
แบบสารวจสภาวะนวัตกรรมขององค์ การ (innovation situation survey)
•
ตัว แบบเจ็ ดขั้ นตอนของการพั ฒ นาองค์ การ (a seven stage model of
organization development) (Edgar Huse ดั ด แปลง จาก Lewin’s Force Field Model เพื่ อ การพั ฒ นา
องค์การ)
•
การใช้ แบบทดสอบต่ า งๆ เช่ น specific test of innovation, personality
test for creativity, biodata inventories, creative thinking test และ assessing creative product
ข้อ พิจารณาจากตัว อย่างข้ างต้น และแนวทางและวิธี การต่ า งๆ เหล่านั้ น แสดงว่าการบริหาร
นวัต กรรมในองค์ การหรื อบริษัทธุรกิจมีเครื่อ งมื อที่ ถูกพั ฒ นามาแล้ว ให้เลือ กใช้ ในระดั บหนึ่ง ที่ผู้ บริ หาร
สมควรให้ ค วามส าคั ญ เป็ น พิ เศษ ที่ สามารถเสริม สร้ างจิ น ตนาการและการคิ ด อย่างสร้ า งสรรค์ ข อง
บุ ค ลากร และยกระดั บการจั ด การนวั ต กรรมขององค์ ก ารอย่ างเป็ น ภารกิ จเฉพาะขึ้ น ได้ โดยอาจมี
สถาบันวิชาการหรือบริษัทที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ

๒.๑.๔ นวัตกรรมในประเทศไทยและอนำคตกับข้อพิจำรณำสำหรับสหกรณ์
เราควรหั นมามองนวั ตกรรมในประเทศไทยของเราบ้ าง (แต่โดยสั งเขป) กล่าวคื อ ประเทศไทย
เริ่ม สนใจนวั ตกรรมจริ งจั งเมื่ อ พ.ศ. 2543 จากมติ คณะรัฐ มนตรี ที่ให้ จัด ตัง้ "กองทุน พัฒ นานวัต กรรม"
ขึ้ น ต่ อ มาพั ฒ นาไปเป็ น ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.) สั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และล่ า สุ ด เมื่ อ พ.ศ. 2552 รัฐ บาลไทยได้ จัด ตั้ ง ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) โดยยกระดับสานักงานดังกล่าวขึน้ เป็นองค์ การอิสระตามพระราชบั ญญัตเิ ฉพาะ9

9

www.nia.or.th, สืบค้น 1 กรกฎาคม 2556.
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ก่ อ นหน้ า นั้ น เมื่ อ พ.ศ. 2550 สนช. ร่ ว มกั บ บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ยการจั ด การและนวั ต กรรม
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ได้ สารวจประเมิ นระดั บความสามารถด้ านนวั ต กรรมของ
ประเทศไทย 10 ในห้ า ด้ า น คื อ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวั ต กรรมบริ ก าร นวั ต กรรมกระบว นการ
นวั ต กรรมการตลาด และนวั ต กรรมองค์ ก ร และได้ ศึ ก ษาปั จจั ยที่ เกื้ อ หนุ น ให้ เกิ ด ความสามารถด้ า น
นวั ตกรรมในประเทศ ซึ่ งประกอบด้ว ย ปัจจัยย่อ ย 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านทรั พ ยากรมนุ ษย์ (human capital)
โครงสร้ างพื้ น ฐาน (infrastructure) และ บรรยากาศการส่ ง เสริ มให้ เกิ ด นวัต กรรม (climate) ตลอดจน
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมขององค์ กรธุ รกิ จไทย
ผลการศึก ษาขี ด ความสามารถด้านนวั ต กรรมของประเทศไทยในปี 2550 พบว่าโดยภาพรวม
ประเทศไทยมีขี ดความสามารถทางด้านนวัตกรรมปานกลาง โดยได้คะแนน 2.30 จากทั้งหมด 4 ระดั บ11
หรื อ เที ยบเท่ า กั บ 57.50 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 100 ซึ่ ง อ ยู่ ใ นระดั บ พอ ใช้ หากพิ จารณาใน
องค์ ประกอบของนวั ตกรรมแต่ ละประเภทพบว่า ประเทศไทยมีขี ดความสามารถด้ านนวั ตกรรมองค์ก ร
มากกว่ าด้ านอื่ น ๆ คื อ ในระดั บสู ง (2.61) ด้ า นนวั ต กรรมการตลาดในระดั บปานกลาง (2.47) ด้ า น
นวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์อยู่ ที่ระดั บปานกลาง (2.29) ด้านนวัต กรรมกระบวนการ และนวัต กรรมบริก ารของ
ประเทศไทย อยู่ ที่ระดับปานกลาง (1.87 และ1.84) ใกล้เคี ยงกันตามลาดั บ เราจึ งเห็ นได้ ว่าองค์ กรธุ รกิ จ
ไทยยังต้ องสร้ างสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ กระบวนการจั ดการ และการบริก าร กัน อีก มาก แต่ทั้งนี้ การสารวจ
ควรทาต่ อ เนื่ อ งอย่ างน้ อ ยทุ ก ๆ 2-3 ปี เพื่ อ ให้ ส ะท้ อนความเป็น จริง ที่ ทัน สมั ยแก่ก ารน าผลสารวจไป
พัฒนาการบริหารนวัตกรรมของประเทศ
ในอนาคต ประเทศไทยคงเร่ งขั บเคลื่ อนนวัต กรรมอย่างแข็ง ขั นต่ อไป องค์ การภาครัฐ เอกชน
และ ประชาชน จะด าเนิน งานที่ค านึ งถึ งค าว่ านวั ตกรรมและสร้ างการเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ มากขึ้ นในมิ ติ
ต่างๆ ขององค์ การ และนั บเป็นเรื่องที่โชคดี ที่เรามี สานัก งานนวั ตกรรมแห่ งชาติ (สนช.) เพื่ อช่ วยเหลื อ
และส่งเสริมองค์ก ารทุ กประเภททั้ง ในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมให้ เข้าถึงนวัตกรรม อย่างเป็ น
ระบบและยั่ งยื น สนช. ในปั จจุ บันได้ ให้ บริก ารประชาชนผ่ า นกิ จกรรมต่ อ ไปนี้ คือ การให้ เครื่อ งมื อการ
จัด การนวั ต กรรม (ส่ วนใหญ่ อ าศั ยโครงฝึก อบรมต่ างๆ) การทาระบบเครือ ข่าย การให้ รางวั ลและการ
ประกวด และ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ

10การสารวจกระท าระหว่างเดือนเมษายนถึ งกันยายน 2550 โดยใช้แบบสอบถามบริษ ัท 3,600 ราย ได้รับ การตอบ

กลับคืนมาจานวน 380 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.55
(www.nia.or.th/index.php?section=aboutus&page=strategy_policy)
11คือ ระดับ คะแนน 1.00 – 1.75 หมายถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอยูใ่ นระดับน้อย, ระดับคะแนน 1.75 – 2.50
หมายถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอยู่ในระดับปานกลาง, ระดับคะแนน 2.50 – 3.25 หมายถึงมีขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมสูง และระดับคะแนน 3.25 – 4.00 หมายถึง มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสูงมาก
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บริ การสาคัญ หนึ่ งที่ ค วรกล่าวถึ ง เป็ นพิ เศษ คื อ การประกวดนวั ต กรรมของธุรกิ จ โดยในปี 2555
สนช. ก าหนดหลัก เกณฑ์ พิจารณาเพื่ อให้รางวัล ไว้ในห้ าด้าน คื อ 1) เป็ นรูปแบบธุรกิจใหม่ 2) สนับสนุ น
ด้านเทคโนโลยีที่โ ดดเด่ น 3) เป็ นธุ รกิ จที่ มี ศั ก ยภาพในตลาดโลก 4) มี การบริหารจั ด การองค์ก ารที่ ดี
และ 5) รูป แบบธุ รกิ จ ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กระแสตื่ น ตั ว ด้ า นนวั ต กรรมในประเทศไทย 12 การประกวด
นวัต กรรมย่อ มน าไปสู่ การเสริมสร้างแรงบั นดาลใจให้ธุ รกิ จไทยสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ที่ สอดคล้อ งกั บยุ ค
สมั ยมากขึน้ แต่ ดูเหมื อ นว่าการจาแนกประเภทรางวั ล ออกไปให้ กั บองค์ก ารหลากหลายประเภทและ
ตามขนาดที่แตกต่างกันจะยังไม่เด่ นชัด ซึ่งคงจะมีในโอกาสต่อไปๆ
๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
๒.๑.๕.๑ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบำย
การพั ฒ นาหรื อ สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ หากพิ จารณาเชิ ง ระบบขอ ง
ขบวนการสหกรณ์แ ล้ว สามารถเป็ นกิ จกรรมของการปฏิ บัติ ตามแผนหรื อเกิ ดขึ้ นอย่ างเป็น รูปธรรมจาก
การน านโยบายไปปฏิ บั ติ ได้ ซึ่ ง การน านโยบายไปปฏิ บัติ มี ปั จจั ย เกี่ ยว ข้ อ ง หลายประการ เช่ น
องค์ประกอบสาคัญ 3 ส่ ว นของนโยบาย คื อ ตัว นโยบายสาธารณะ (Public policy) ผู้ มีผ ลประโยชน์ไ ด้
เสี ยทางนโยบาย (Policy stakeholders) และ สภาพแวดล้ อ มขอ งนโยบาย (Policy environment) (Dye
2005) โดยการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายจะมี ตั ว กลาง (Agency) ส าคั ญ ในการทาหน้ า ที่ ใช้ อ านาจ และมี
จุ ด ยื น แท นประชาชน (ดู แ น ว คิ ด ว่ า ด้ ว ย Agency perspective: Public Administration as Agential
Leaders โดย Wamsley 1990: 114-162) ในขบวนการสหกรณ์ หน่ ว ยงานราชการถื อ เป็ น ตั ว กลาง
ดัง กล่ าว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง กรมส่ง เสริม สหกรณ์ นั บว่าเป็ นตั วกลางสาคัญ ที่ สุ ด ในการประสานงาน
ด้านแผนพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติกั บหน่วยงานต่ างๆ ทั้ง ภาครัฐ และประชาชน ในฐานะที่ อธิ บดี กรม
ส่งเสริม สหกรณ์เป็น เลขานุ การคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ภายใต้ แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แห่ ง รัฐ ที่ ก าหนดไว้ โดยรัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 ให้ รัฐ ต้ องส่ งเสริ ม และคุ้ มครองระบบสหกรณ์ ที่เป็ น
อิสระ
นอกจากนี้ ในการตรวจสอบการพัฒ นาและสร้างสรรค์ นวั ตกรรมในขบวนการสหกรณ์ ที่มี นั ย
ของการปฏิบัติ ต ามนโยบายและแผนนั้ น ยั ง จาเป็ น ต้ องพิ จารณาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องหน่ว ยงานและ
องค์ ก ารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งด้ วย เพราะความส าเร็ จของการพัฒ นาและสร้ างสรรค์น วัต กรรมในขบวนการ
สหกรณ์ ค วรต้ อ งเกิ ด อย่ า งเป็ น องค์ รวม (ดู ประกอบเรื่ อ ง Understanding Intergovernmental Relations
โดย Wright 1995)
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ในงานวิจัยชิ้ นนี้ ทาการศึ กษาการพั ฒนาและสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมในขบวนการสหกรณ์ ภายใต้
แผนพัฒนาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ฉบับที่หนึ่ งและสอง โดยการรองรับของรั ฐธรรมนู ญและรัฐ บาล ผ่านการ
กากับของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ ซี่ งเป็น การจัดการเชิง สถาบันที่ เกิดขึ้ นใหม่ในรู ปองค์
คณะของการบริ หารแบบมี ส่ว นร่ว มระหว่ า งรั ฐกั บประชาชน เราจึ งอาจกล่ าวได้ ว่ าการก าหนดนโยบาย
เช่ น นี้ เป็ น ตั ว แบบการก าหนดนโยบายแบบสถาบั น อย่ า งหนึ่ ง (Institutional model) (Dye 2005) อั น เป็ น
สถาบันย่อยภายใต้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ ายบริหาร
การวิ เคราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ต ามและประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย (Policy monitoring and
evaluation) เป็น แบบแผนหนึ่ งที่นิ ยมใช้ กัน ในวงการวิ ชาการด้านนโยบายสาธารณะ (Hill 1993) ตั วแปรที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บการวิ เคราะห์ จะเป็ น ไปตามกรอ บการวิ เคราะห์ เชิ ง ระบบ เช่ น ระบบงานส่ ว นกลาง ขอ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ กระบวนการและขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ต ามแผน หน่ว ยงาน
ราชการในระดับกรมและจังหวัด องค์การสหกรณ์ ตา่ งๆ ข้าราชการ ผู้นาสหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ ค่านิ ยม และ
ระเบี ยบหรื อกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้อ ง เป็ นต้ น และ การวิเคราะห์ ความสั มพั นธ์ในการทาหน้าที่ ของหน่วยงาน
เหล่านี้ เป้ าหมายส าคัญ ของการประเมิ น การปฏิ บัติ ต ามนโยบายหรื อ การปฏิ บัติ ต ามแผนแห่ ง ชาติ ด้ า น
สหกรณ์ ก็ คื อ การปรับปรุ ง นโยบาย และทาให้แ ผนงานสหกรณ์ ไ ด้ รับการส่ง เสริม ให้ มีก ารพั ฒ นาและ
สร้ างสรรค์ น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ที่เหมาะสมยิ่ง ขึน้ การประเมิ นผลนโยบายและการศึ กษาการ
ปฏิ บัติ ต ามนโยบายจึ งเป็น เรื่อ งที่ ต้ อ งพิ จารณาอย่ างสั ม พั น ธ์กั น (Pressman and Wildavsky 1984) การ
วิจัยประเมิ นผลจึงต้อ งมีค้ นหาสภาพและกระบวนการที่ เกิดขึ้ นของการพัฒ นาและสร้ างสรรค์น วัตกรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ ปัญ หาของการพั ฒ นาและสร้ างสรรค์น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ และแสวงหา
ทางเลื อกหรือข้ อเสนอใหม่ๆ ที่ หลีก หนีจุดอ่อ นของการปกิ บัตทิ ี่ผ่า นมาให้เกิ ดความเหมาะสมในการพั ฒนา
และสร้างสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ ยิ่งขึน้
๒.๑.๕.๒ กำรประเมินผลเชิงระบบ
การประเมิ น การการพั ฒ นาและสร้างสรรค์ น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ส ามารถพิ จารณา
เชิ งระบบ คื อ ปั จจั ยนาเข้า (Input) กระบวนการปฏิ บัติ (Process) และ ผลที่ เกิ ด ขึน้ (ผลผลิ ต /ผลลั พ ท์ /
ผลกระทบ) (Product/Output/Outcome) และผลสะท้ อ นกลั บ (Feed back) โดยการปฏิ บั ติ จะอยู่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal context) และภายนอกระบบงานราชการ (External context) (Easton
1965, Thompson 1967 และ Dye 2005) และ ดังนัน้ ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ต้องทาการศึก ษาคือ
๑) ปัจจัยนำเข้ำ (Input) ได้แก่
๑.๑) แนว คิ ด และ สาระของแผนอั น ครอ บคลุ ม หั ว ข้ อ ที่ เป็ น วิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย ยุ ทธศาสตร์ และ แผนด้า นต่ างๆ ตามแผนพัฒ นาการสหกรณ์แ ห่ง ชาติ ฉบั บที่ สอง พ.ศ. 2550
– 2554 (Input -1)
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๑.๒) โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานต่ า งๆ กลไก และ เครื อ ข่ าย ของหน่ ว ยงานและ
องค์ก ารที่เป็น ตัว กระทาในการปฏิ บัตติ ามแผน (Input -2) อาทิ กรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ กองทุ นพั ฒ นา
สหกรณ์ กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ กระทรวงการคลั ง ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ชุมนุ มสหกรณ์แ ห่งชาติ สมาคมนั กเศรษฐศาสตร์ส หกรณ์ สถาบันวิ ชาการต่าง ๆ และ
องค์ก ารต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่ น สัน นิ บาตสหกรณ์ แ ห่ง ประเทศไทย และ เครือ ข่ายต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
แผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติฉ บับที่ สอง พ.ศ. 2550 – 2554 และ ที่ อาจเกิด ขึน้ โดยไม่ เกี่ยวกั บแผนฯ
(Input -2)
๑.๓) คนหรือ บุคคลที่ปฏิบัติ งานในองค์ก ารต่า งๆ ในเชิ งตาแหน่ ง ปริ มาณ ทัก ษะ ความ
ชานาญ และ ค่านิยม ฯลฯ (Input -3)
๑.๔) งบประมาณ (Input -4)
๑.๕) เครื่องมือและ อุปกรณ์สาคัญๆ ในการทางาน (Input -5)
๑.๖) อื่นๆ (Input -6)
๒) กระบวนกำรปฏิ บั ติ (Process) ได้ แ ก่ การพัฒ นาและสร้ างสรรค์ นวั ต กรรมในขบวนการ
สหกรณ์ข องชุ มนุม สหกรณ์ประเภทต่า งๆ และ ของหน่ว ยงานราชการ สถาบันการศึ กษา และหน่ว ยงาน
เอกชนที่ เกี่ยวข้ อ ง และการสนั บสนุน จากการปฏิ บัตติ ามแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ทั้ง สองฉบั บ
อันประกอบด้วย
๒.๑) การทาหน้ าที่ ข องส่ ว นงานราชการ ในภารกิ จที่ รับผิ ด ชอบตามแผนพัฒ นาการ
สหกรณ์ แ ห่ง ชาติฉ บั บที่ ส อง พ.ศ. 2550 – 2554 และส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นราชการส่ว นกลางและภู มิ ภ าค
ปฏิบัติ (Process -1)
๒.๒) การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการปฏิ บัติ ต ามแผน
(Process -2)
๒.๓) วิธีการปฏิบัตหิ รือไม่ปฏิบัติ ตามแผนในระดั บส่วนกลางและพืน้ ที่ (Process -3)
๒.๔) การทาหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติ (Process -4)
๒.๕) การทาหน้ าที่ข องผู้น าหรือ ผู้บริหาร อาทิ อธิบดี ผู้ นาสหกรณ์ เจ้าหน้ าที่ สหกรณ์
และ นักวิชาการ (Process -5)
๓) ผลที่ เ กิด ขึ้ น (ผลผลิ ต/ผลลั พท์ /ผลกระทบ) (Product/Outcome/Impact) การพิ จารณาผลที่
เกิ ดขึ้ น นั้ น จะพิ จารณาทั้ ง ผลผลิ ต ผลลั พธ์ ที่เป็ น ผลกระทบระยะสั้ น (Short-term results) และระยะ
ยาว (Long-term results) ในเรื่ อ งที่ ส ามารถมี ข้ อ มู ล ชี้ วั ด ได้ ดั ง นั้ น ผลผลิ ต ที่ ค้ น หาในงานวิ จัยนี้ คื อ
รายการและคุณ ลั ก ษระของนวัต กรรมที่ เกิ ด จากโครงการหรือ กิ จกรรมการตามแผน หรื อ นอกเหนื อ
แผน และการจั ด การต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการนาแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ อัน เกี่ ยวเนื่ อ งต่ อ การพั ฒ นาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ (P – 1, 2, 3….)
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๔) สภำพแวดล้ อ มภำยในขบวนกำรสหกรณ์ (Internal context) ได้ แ ก่ การสนั บสนุ น ทาง
กฎหมาย พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กฎและระเบียบ ค าสั่ ง และประกาศ ต่า งๆ สถาบัน วิชาการด้าน
สหกรณ์ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (IC – 1, 2, 3….)
๕) สภำพแวดล้อ มภำยนอกขบวนกำรสหกรณ์ (External context) ได้ แก่ นโยบายพื้ นฐาน
แห่ง รัฐของรัฐธรรมนูญ 2550 แผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายรัฐ บาล การก ากั บ
และสนับสนุน โดยรัฐมนตรีว่ าการและช่ว ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยากาศทางการเมือ ง
เศรษฐกิ จ และ สั งคม สภาวะทางด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม ขบวนการสหกรณ์ สากล
และ กติการะหว่างประเทศ (XC – 1, 2, 3….)
๖ ) ก ำ รสะท้ อ นก ลั บ ขอ งข้ อ มู ล ผ ลก ำ รปฏิ บั ติ เ พื่ อ ก ำ รปรั บ ป รุ ง (Feedback and
Improvement) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ผลการน านวัต กรรมไปใช้ จากสหกรณ์ องค์ ก ารสนั บสนุ น และบุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
กล่าวโดยสรุป กรอบแนวคิ ดส าหรับการวิจัยของโครงการนี้ จะมีส ามส่ว นที่ก ล่าวมาทั้ง หมดนั้ น
คื อ ทฤษฎี ห รื อ แนวคิ ด เกี่ ยวกั บขบวนการสหกรณ์ จะทาให้ ก ารศึ ก ษานวั ต กรรมจาเป็ น ต้ อ งน ามา
ตรวจสอบกับหลั ก การสหกรณ์ส ากลเป็ นส าคั ญ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บนวั ตกรรมจะทาให้เรามองเห็น ความ
ครอบคลุ ม ของการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และ แนว คิ ด เกี่ ยวกั บการน านโยบายไปปฏิ บัติ (Policy
Implementation) จะทาให้เราติดตามได้ความเป็นไปของนวัตกรรมอย่างเป็น ระบบ
๒.๒ ขบวนกำรสหกรณ์ไทยภำยใต้แผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติฉบั บที่ห นึ่งและสอง
นับจาก พ.ศ. 2542 ขบวนการสหกรณ์ ไทยดาเนิ นการภายใต้ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
แทนฉบั บ พ.ศ. 2511 และมีก ารประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ ฉ บั บที่ หนึ่ง ระหว่าง พ.ศ.
2546 – 2549 และ แผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ฉบั บที่ส อง พ.ศ. 2550 – 2554 ขณะนี้ประเทศ
ไทยก าลัง จะประกาศใช้แผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่ งอยู่ในขั้ นตอนการยก
ร่างเกื อบแล้ วเสร็ จและเสนออขออนุมั ตคิ ณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ในรายงานการยก
ร่างแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 3 ของโครงการจั ด ทาแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 3 (พ.ศ.
2555 – 2559) โดยคณะรัฐ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลั ย (สนั บสนุน ทุน โดยกรมส่ งเสริม สหกรณ์ )
ได้ประเมิน สถานการณ์ทั่วไปของระบบสหกรณ์ ไทย อันแสดงถึงความส าเร็ จและสาเร็จผลบางส่วน และ
ปั ญ หาอุ ปสรรค ไว้ ดั ง นี้ (http://203.185.148.54/cpd/cpdinter/download/data.pdf หน้ า 75 และ 103105)
“การสหกรณ์ ใ นประเทศไทยได้ เจริ ญ เติ บโตมาโดยล าดั บ จากการส่ ง เสริ ม ของภาครั ฐ
สหกรณ์ ภ าคการเกษตร และสหกรณ์ น อกภาคการเกษตรเติ บ โตสู ง สุ ด ในปี พ .ศ. 2546 แต่ เริ่ม มี
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แนวโน้ ม ลดต่าลงเรื่อ ยๆ ในช่ วงปี พ .ศ. 2547 – 2550 แนวโน้ม การเติบโตของจานวนสหกรณ์ ในภาค
การเกษตรประมาณร้อ ยละ 2.37 และนอกภาคการเกษตร คิ ด เป็ น ร้ อยละ 3.30 ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ปัญ หาที่ เกิด ขึ้ นกั บการสหกรณ์ ในประเทศไทย และจากผลการศึก ษาวิ จัยที่ได้อ ภิปรายข้ างต้น ชี้ ว่าคน
ไทยจานวนมากยังไม่ เข้าใจหลั กการสหกรณ์ และไม่ตระหนั กเห็น ความสาคัญของสหกรณ์ และไม่ มีสว่ น
ร่ว มอย่ างจริ ง จั ง การด าเนิ น การของรั ฐ และเอกชนมี ก ารแข่ งขั น ช่ ว งชิ ง กลุ่ ม เป้ า หมายเดี ยวกั น กั บ
สหกรณ์ การด าเนิ น งานของสหกรณ์ ยังคงเป็ นแบบต่า งคนต่ างทาไม่มี แ ผนการด าเนิ น งานที่ ประสาน
ประโยชน์ ร่ว มกั น ในภาพรวม ประกอบกั บ นโยบายการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ข อ งภาครั ฐ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนต่ างๆ มี
การดาเนินการในลักษณะแยกส่วน นอกจากนั้ น สหกรณ์ ยังแสดงความต้อ งการพึ่งพิง ภาครั ฐโดยเฉพาะ
เงิน ทุน โดยมี ข้อ เรี ยกร้อ งต่ างๆ ที่ แสดงถึง ความไม่ สามารถในการพึ่ง พาตนเองได้ รวมถึง ปัญ หาที่ เกิ ด
จากนโยบายของภาครัฐ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานขอ งสหกรณ์ เช่ น โครงการพั ก ช าระหนี้
นโยบายรั บจาน าพื ช ผลทางการเกษตร เป็น ต้ น ที่ มี ลัก ษณะการหยิบยื่น ให้ มากกว่าการมุ่ งหวั งให้ มีก าร
พึ่งพาตนเองตามหลักการของสหกรณ์”
ในการทบทวน ผลการด าเนิ น งาน แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บ ที่ 1 และ ฉบั บที่ 2
โดยสังเขปพบว่า (http://203.185.148.54/cpd/cpdinter/download/data.pdf หน้า 103-105)
“ทิ ศทางการพั ฒ นาการสหกรณ์ ภ ายใต้ก รอบวิสั ยทัศ น์ ของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉ บับที่ 1
มุ่งเน้ นไปที่การพัฒ นาสหกรณ์ในฐานะการเป็น องค์ การช่วยเหลือ ตนเองที่ ยึด มั่ นในคุณค่ าสหกรณ์ (Co–
operative Values) และการเชื่อ มโยงเครือ ข่าย เพื่ อพั ฒนาความเข้ม แข็ งขององค์ การและความเป็น ธรร
มาภิ บาล เพื่ อสนองตอบต่ อสมาชิก ชุ มชน สัง คม และประเทศ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 6 ด้าน
ได้แ ก่ (1) การพัฒ นาคนที่ เกี่ยวข้อ งกั บสหกรณ์ (2) การพั ฒนาคุณ ภาพของสหกรณ์ (องค์ก ร) (3) การ
พัฒ นาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ แ ละเครือ ข่าย (4) การปรับปรุ งแก้ไ ขกฎหมายสหกรณ์ (5) การ
พัฒ นาระบบสนั บสนุน (ด้านวิ ชาการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การบริ หาร
จัดการ และการตรวจสอบ ) และ (6) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ ซึ่ง
ประกอบด้ว ยกลยุ ทธ์ทั้ง สิน้ 29 กลยุทธ์ แนวทางการด าเนิน การภายใต้ก รอบกลยุทธ์ทั้งสิ้ น 171
แนวทาง และได้ กาหนดให้ กรมส่ งเสริม สหกรณ์ ในฐานะหน่ว ยงานที่ ทาหน้ าที่ เลขานุ การคณะกรรมการ
พั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ด าเนิ น การผลั ก ดัน การแปลงยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสู่ ก ารปฏิ บัติ ข อง
หน่วยงานรัฐ และขบวนการสหกรณ์”
ปั ญ หาของการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บที่ ห นึ่ ง ทิ ศ ทางการ
พัฒ นาการส หกรณ์ ภายใต้ก รอบวิสัยทัศ น์ของแผนพั ฒนาการสหกรณ์ฉบั บที่ 1 มุ่ งเน้ นไปที่การพั ฒนา
สหกรณ์ ใ นฐานะการเป็ น องค์ ก ารช่ว ยเหลื อ ตนเองที่ ยึด มั่ น ในคุ ณ ค่ า ส หกรณ์ (Co–operative Values)
และการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย เพื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ งขององค์ ก ารและคว ามเป็ น ธรรมาภิ บาล เพื่ อ
สนองตอบต่ อสมาชิ ก ชุ มชน สัง คม และประเทศ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ได้ แก่ (1) การ
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พั ฒ นาคนที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บสหกรณ์ (2) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสหกรณ์ (องค์ ก ร) (3) การพั ฒ นา
โครงสร้างขบวนการสหกรณ์แ ละเครือ ข่ าย (4) การปรับปรุง แก้ ไขกฎหมายสหกรณ์ (5) การพั ฒ นา
ระบบสนับสนุ น (ด้ านวิช าการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีแ ละระบบสารสนเทศ การบริหารจัด การ
และการตรวจสอบ ) และ (6) การพั ฒ นาความรู้ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งสหกรณ์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกลยุ ทธ์
ทั้ง สิน้ 29 กลยุทธ์ 171 แนวทาง พบว่ามีก ารด าเนิน การไม่ ครบทุก แนวทางที่ตั้ งเอาไว้ และ ขาดการ
กาหนดดัชนีวัดที่ครอบคลุมการวัดผลอย่างเพี ยงพอ
ทิศทางการพั ฒนาการสหกรณ์ ไทยภายใต้ก รอบวิสัยทัศ น์ของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 2
เริ่มต้ นจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ มคนและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อ ง การพั ฒนาระบบสหกรณ์เพื่อ น
าไปสู่ การตอบสนองสมาชิ กและผู้ที่เข้ ามามี ส่ วนร่ว มในระบบสหกรณ์ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คม
และการบรรลุวิ สัยทัศ น์ที่ว่า “มุ่ง สร้างระบบสหกรณ์ ที่มี คุณ ค่า เพื่ อการน าพาสู่ สัง คมอยู่เย็ นเป็นสุ ข ”
โดยได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ ศ รั ทธาและเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า
สหกรณ์ และปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (2) พั ฒ นาผู้ น าและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บสหกรณ์ ใ ห้ มี
ศัก ยภาพและความพร้อ มที่จะเป็ นผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงในการขั บเคลื่ อนสหกรณ์ ไปในทิ ศ ทางของการ
เป็ นองค์ก ารพึ่ ง พาตนเอง (3) พั ฒ นาขี ดความสามารถของสหกรณ์ ให้ เป็ น องค์ ก ารที่มี ประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิ ผล มีธ รรมาภิบาล (4) พั ฒนาระบบเครือ ข่ายความร่ วมมื อในการเชื่อ มร้อ ยห่ วงโซ่อุปทานเพื่ อ
ประโยชน์ สู่ ส มาชิ ก และสั ง คมอย่างเที่ ยงธรรม และ (5) พั ฒ นาระบบการเงิ นสหกรณ์ ที่เกื้ อ หนุ น การ
พึ่งพาตนเองและการร่ว มมื อกั นระหว่ างสหกรณ์ ประกอบด้ว ยแผนงาน 26 แผนงาน และโครงการ 80
โครงการ
สาหรั บแผนฉบั บที่ส องที่ผ่ านไปนัน้ มีการรายงานเดียวกั นถึง สภาพปัญ หาการด าเนิน งานแผนไว้
พอสังเขป ขอคัดมาส่วนหนึ่ง ดังนี้ (http://203.185.148.54/cpd/cpdinter/download/data.pdf หน้า 105)
“ผลการพั ฒ นาการสหกรณ์ ที่ผ่ านมามี ปัญ หาอุ ปสรรคในอดี ตยั ง ไม่ มี ความเข้ม แข็ง เท่ าที่ ค วร
สมาชิ ก สหกรณ์ ส่ว นใหญ่ ยัง ขาดการให้ ความร่ วมมื อ ขาดความรู้ ค วามเข้ าใจในหลั กการ อุด มการ ณ์
และวิ ธีก ารของสหกรณ์ อ ย่างแท้จริง ขาดการสร้างเครือ ข่าย การมี เครื อ ข่ายร่ว มกัน จะช่ วยทาให้ก าร
บริหาร การจัด การหรื อช่ว ยแก้ไขปัญ หาบางอย่ างร่ วมกั น ขาดงานวิจัยเชิ งพั ฒนาและเชิ งคุ ณภาพ ขาด
คนที่ มีจริ ยธรรม คุ ณ ธรรมและมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ งสหกรณ์ อ ย่ างแท้ จริง เข้ าม าบริ หารจั ดการ
ยั ง ไม่ ป ระสบผลส าเร็ จเท่ า ที่ ค ว ร ยั ง ล้ ม ลุ ก คลุ ก คลาน มี ปัญ หาการกล่ า วหาเรื่ อ ง การทุ จริ ต อ ยู่
ค่อ นข้างมาก สหกรณ์ ยัง ไม่ได้น าวิ ธีการของสหกรณ์ไปสู่ ภาคการปฏิบัตอิ ย่างเป็ นรู ปธรรม หรือ ชัด เจน
เท่าที่ควร สมาชิกสหกรณ์มักให้ความส าคัญเรื่องการกู้ เงินมากกว่าเรื่องอื่ นๆ
ปัญ หาอุปสรรคของการขับเคลื่ อนแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ฯ พบว่า มี ประเด็น การพั ฒนาในแต่
ละยุทธศาสตร์ ค่อ นข้างกว้ างและมี หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องหลายหน่ วย แต่ ละหน่ว ยงานให้ ค วามสาคั ญ
เฉพาะประเด็น ที่ เชื่ อมโยงกั บภารกิ จของหน่ วยงานเท่ า นัน้ ทาให้ ก ารถ่า ยทอดแผนฯ สู่ การปฏิ บัตขิ าด
การบู รณาการ ขณะเดี ยวกั น ระบบการจั ดสรรงบประมาณไม่เพี ยงพอ และไม่ เอือ้ ต่ อการพัฒ นาในเชิ ง
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ยุทธศาสตร์ ที่ต้ อ งการการท างานร่ว มกั น ของหลายหน่ ว ยงาน ประกอบกั บภาวะวิก ฤติ เศรษฐกิ จที่
เกิดขึ้ นทั่ วโลก ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทยในช่ วง ปี พ.ศ. 2551 – 2552 และวิก ฤตความขัด แย้ง ทาง
การเมื อ งในประเทศ ได้ มี ส่ ว นทาให้ ก ารขั บเคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฯ ไม่ ประสบผล เนื่อ งจาก
รัฐ บาลและภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บการแก้ ปัญ หาเศรษฐกิ จ รวมถึ ง เร่ ง สร้ า งความ
ปรองดองในสั ง คมไทย ขณะที่ ก ารเปลี่ ยนรั ฐ บาลหลายชุ ด ตลอดช่ ว งเว ลาขอ งแผนฯ ทาให้ ก าร
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ขาดความต่อ เนื่อง”
ในแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉ บับที่ 3 ได้แสดงให้เห็นผลการประเมิน แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) จากการสอบถามบุ คคลต่ างๆ ที่เกี่ ยวข้อ งถึ ง การนาแผน
ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ มี ความเห็ น ว่าระดั บความสาเร็ จของการปฏิ บัติ ตามแผนอยู่ในระดั บมากในทุ กประเด็ น
ยุทธศาสตร์ แต่ ก ระนั้ น ในการด าเนิ น การตามแผน ผู้ ต อบแจ้ ง ว่ า พบปั ญ หาอุ ปสรรคหลายประการ
(รายงานฉบั บสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจั ด ทาแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 –
2559) สถาบั นพั ฒ นานโยบายและการจั ดการ คณะรั ฐศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย หน้ าที่ 2223) อั นในการพิจารณาและเชื่ อมโยงกั บการสร้ างสรรค์ แ ละนานวั ตกรรมในขบวนการสหกรณ์ไปใช้ใ น
อนาคตพึงให้ความสาคัญไว้ดว้ ย ดังต่อไปนี้
“3.4 ปัญหาอุปสรรค
จากผลการประเมิน พบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ ดังนี้
3.4.1 ปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
(1) การจัดสรรงบประมาณมีน้อ ยไม่ เพี ยงพอ และอยู่ในวงจากัดไม่ทั่วถึงประชาชนและ
สมาชิก และการอนุมัตโิ ครงการต่างๆ ช้าและยุ่งยาก
(2) ส านั ก งบประมาณจะตัด งบประมาณเกี่ ยวกั บการพั ฒ นา (ให้ ความรู้) แก่บุค ลากร
ของสหกรณ์ (กรรมการ/ผู้ ต รวจสอบกิ จการ/เจ้ า หน้ า ที่ /สมาชิ ก ของสหกรณ์ ) เป็ นจานวนมาก
เพราะฉะนัน้ งบประมาณที่ ได้รับจะเป็นค่ าใช้ จ่ายในส่ วนของผู้ ดาเนินการจั ดอบรม อีกทั้ งค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมจะเป็น ตามระเบี ยบของทางราชการซึ่ง กาหนดไว้ค่ อนข้ างสู ง ทาให้ ผู้อ บรมซึ่งเป็นบุ คลากรของ
สหกรณ์ มี จานวนน้ อ ยลง เนื่ อ งจากถู ก จากั ด ด้ ว ยงบประมาณ อี ก ทั้ งบุ ค ลากรของสหกรณ์ จะมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงทุ ก ที่ เช่ น กรรมการ ผู้ ต รวจสอบกิ จการ ดั ง นั้ น จึง ต้ อ งมีก ารพั ฒ นาในด้ านงบประมาณ
เพราะสหกรณ์แต่ละแห่ง มีความต้องการในการใช้งบประมาณค่อนข้ างมาก
(3) ในแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ ฯ มิ ได้ จัด สรรงบประมาณหรื อ มี การอนุ มั ติ โครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามแผน
(4) การจัดสรรงบประมาณขาดความต่อ เนื่อง มีให้แ ต่ปี พ.ศ. 2551 – 2552 เท่านัน้ แต่
ปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 ไม่มีก ารอนุ มัตงิ บประมาณ ทาให้โครงการไม่ต่ อเนื่อ ง การ
อนุมั ตโิ ครงการก็ต้ องล่ าช้ าทาให้ คณะกรรมการที่เข้ ามาใหม่ไม่ ทัน ได้ทาอะไรก็ หมดวาระเพราะมี วาระ 2
ปี
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(5) ปั ญหาในเรื่อ งงบประมาณในการบริหารงบต้ องกู้จากสถาบัน การเงิน และสหกรณ์
อื่น เพราะงบประมาณที่ จัด สรรจากรั ฐบาลมีไม่เพี ยงพอกั บความต้ องการของสหกรณ์ ในการบริก าร
ให้กับสมาชิก
3.4.2 ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการนาโครงการไปปฏิบัติ (Process)
(6) การทาโครงการไม่ต รงกับความเป็น จริ ง บางครั้ง พบว่ าการทาโครงการในกลุ่ มไม่
ค่อยมีความสามัคคีเท่าที่ ควร
(7) ผู้ปฏิบัตไิ ม่เข้าใจโครงการบางครั้ง เกิดความกังวลว่าจะปฏิบัตถิ ูก ต้องตามระเบี ยบ
ราชการหรือไม่
(8) ผู้บริหารสหกรณ์ไม่เข้ าใจ หรือเมื่อดาเนินการไปแล้วจะเกิด ปัญ หาเกี่ยวกั บการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์ สินไม่ คุ้มค่ า เพราะบางโครงการเป็นการทาเฉพาะกิจ
(9) ขาดการควบคุมภายในที่ดี
(10) ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
(11) การบริหารโครงการ การประสานงานในระบบราชการยังล่าช้ า
(12) การบริหารโครงการควรจะให้ขยายครอบคลุ มสู่องค์ก รระดับอ าเภอหรือจัง หวัดให้
มากขึน้ ควรมีก ารกระจายอ านาจสู่ ท้อ งถิ่น ให้ม ากขึน้ เพราะท้อ งถิ่น จะได้ ประสานการด าเนิน งานได้
อย่างทั่วถึงและจะทาให้เกิดความร่วมมือ ในองค์ก รในระบบสหกรณ์ได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพขึ้ น
(13) โครงการที่จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรยังมีสภาพไม่
คล่องตัวและเดินหน้าไม่เต็มกาลังแต่ ยังพอเดิน หน้า ได้อย่ างไม่ เต็ม ที่นัก
(14) สมาชิกยังขาดความเข้าใจ และยังมีปัญหาเรื่องการช าระหนี้ ไม่ต รงตามสัญญา
3.4.3 ปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต (Product/Output)
(1) บางโครงการกาหนดเป้าหมายไม่ชัด เจนและมี ผลประโยชน์ ส่วนบุค คลแอบแฝง ทา
ให้ผลผลิตของโครงการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ว างไว้ในแผน
(2) เป้ าหมายที่ ได้แ ละผลงานที่เกิ ดขึน้ ทางด้านการเกษตรมีตั วแปรมาก เช่ น ฝนแล้ ง น้ า
ท่วม โรคแมลงระบาดหรือผลผลิตตกต่ า ฯลฯ
(3) ในเมื่ อกระบวนการนาโครงการไปสู่ก ารปฏิบัติ ล่าช้า ขาดงบประมาณ กระบวนการ
ไม่ต่อเนื่อง เป้าหมายที่ได้ก็นอ้ ยเป็ นธรรมดา รวมทั้งผลงานที่เกิดขึน้ ก็ไม่บรรลุ ผลเท่าที่ควร
(4) โครงการระยะเริ่ม ต้ นมี มากและมีผู้ สนใจมาก ต่อ มาระยะกลางและปลายจะลดลง
จึงเป็นผลให้ผลผลิตจากการดาเนินโครงการลดลงเมื่อสิน้ แผน
3.4.4 ปัญหาอุปสรรคด้านผลลัพ ธ์ (Outcome)
(1) ในการส่ ง เสริ ม โครงการต่ า งๆ ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ โครงการดี แ ละมี ค วามเหมาะสมกั บ
ความต้ อ งการของประชาชนแล้ ว จะไม่ ค่ อ ยมี ปัญ หา แต่ ถ้ า โครงการไม่ ต รงกั บความต้ อ งการขอ ง
ประชาชนก็จะมีปัญหาตามมา
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(2) การมองแต่ผลประโยชน์ด้ านเดี ยว ไม่มีการวางแผนรองรับการเปลี่ ยนแปลงทั้งด้ าน
ผู้บริ หาร/ฝ่ ายจั ดการ/ผู้ ส นั บสนุ น ภายนอก/นโยบายพรรคการเมือ งและภาวะเศรษฐกิ จ จะทาให้ เป็ น
ปัญหาตามมา
(3) อุปสรรคด้ านผลลัพ ธ์ ทางด้ านบุ คคลากรมีจานวนน้ อย แต่ ส่ วนใหญ่เป็น อุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมและปัจจั ยภายนอกต่างๆ มากกว่า
(4) การนาแผนพั ฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 มาใช้ใ นเวลา 4 ปี ถ้ าทาได้ อย่ างต่ อเนื่อ ง
และมีง บประมาณพอก็จะเป็ นประโยชน์แ ก่ส หกรณ์ กลุ่ มเกษตรกรและประชาชนอย่ า งมากที เดียว ที่ทา
ไม่ ตอ่ เนื่ อ งขบวนการที่ นามาทาไม่ ค่อ ยมีก ารประชาสั ม พั นธ์ หรือ ติ ดตามผลลั พธ์ ทาให้ ผ ลประโยชน์ ที่
สหกรณ์ควรได้รับก็น้อยลง
(5) การด าเนิน โครงการทุ ก โครงการ ผลประโยชน์ กั บผู้ เกี่ ยวข้อ งส่ วนใหญ่ มีจานวนไม่
มากพอ เพราะสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรยังมีสว่ นร่วมระดับปานกลางหรือน้อ ยอยู่
3.4.5 ปัญหาอุปสรรคด้านสาระ (Context) หรือผลกระทบ (Impact)
(1) การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื องและนโยบายของรั ฐที่ไม่แน่ นอน มี ผลต่อ การส่ง เสริ ม
การสหกรณ์
(2) ความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จและการเติ บโตของระบบทุ น นิยมที่มี ก ารแข่ งขั น กัน สู ง
ทาให้มีกระแสวัตถุนิยม มีผลเสียต่อกระบวนการพัฒนาสหกรณ์
(3) สหกรณ์ จานวนมาก โดยเฉพาะด้ า นที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการเกษตรต้ องพึ่ ง พาสภาพ
ธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุ มได้
(4) รัฐยังไม่สามารถใช้กระบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิ จได้อ ย่างเต็ม ที่”
แผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติฉ บับที่ 3 สืบสานพัน ธกิ จจากแผนฉบับที่ส อง แต่ก ระนัน้ ก็ เป็ น
ที่น่ าเสี ยดายว่ า สาระที่ เป็ น การส่ ง เสริม นวั ต กรรมก็ ไ ม่ ได้ ปรากฏเด่ น ชั ด จากข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ของแผน
กล่าวคือ
วิสัยทัศน์กาหนดว่า “การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของสมาชิ ก ”
พั น ธกิ จที่ ก าหนดไว้ ว่ า “มุ่ ง สร้ า งระบบสหกรณ์ ที่มี คุ ณ ค่ า จากการด าเนิ น งานที่ เป็ น เลิ ศ มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิก และสังคม” และ
กาหนดสี่ ประเด็น ยุทธศาสตร์แ ละแปดยุทธศาสตร์ในสั งกั ด (แผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฉบั บที่ 3
(พ.ศ. 2555 – 2559) คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติ หน้าที่ 101-107)13 ไว้ดังนี้
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ดาเนิ นการจัดทาแผนโดยสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1: การสร้างความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ส หกรณ์ (ยุ ทธศาสตร์ ก ารสหกรณ์
เข้ม แข็ ง) ประกอบด้ วยสองยุ ทธศาสตร์ คือ 1) ยุ ทธศาสตร์ก ารปลู กฝั งอุ ดมการณ์ และค่ านิ ยมสหกรณ์
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 2) ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการขบวนการสหกรณ์
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 2: การสร้างและขยายเครือ ข่ายงานการสหกรณ์ (ยุ ทธศาสตร์ เครือ ข่าย
ขบวนการสหกรณ์) ประกอบด้วยสองยุ ทธศาสตร์ คือ 1) การสร้ างและขยายเครือข่ ายการสหกรณ์ และ
2) การสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ นาและบุ คลากรเครือข่ ายการสหกรณ์
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 3: การสร้ างการยอมรับการสหกรณ์ (ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์ )
ประกอบด้วยสองยุทธศาสตร์ คือ 1) การสร้างการยอมรับการสหกรณ์ และ 2) การประชาสัม พันธ์ และ
การสมาชิกสัมพันธ์
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 4: การขยายงานการสหกรณ์ให้ค รอบคลุม สั งคมไทย (ยุทธศาสตร์ก าร
สหกรณ์ ก้าวหน้า ) ประกอบด้ว ยสองยุ ทธศาสตร์ คื อ 1) การขยายงานสหกรณ์ และ 2) การสนั บสนุ น
การขยายงานสหกรณ์
อย่างไรก็ ต าม หั ว ใจส าคั ญ ของแผนฉบั บที่ ส าม ทั้ งในส่ ว นของวิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่ างๆไม่ ได้ กล่ า วถึ ง นวั ต กรรมและการสร้างสรรค์ น วัต กรรมของขบวนการ
สหกรณ์ เว้น แต่ใ นส่ว นของหลักการของการบริหารจั ดการเพื่ อความส าเร็ จของแผนฉบับที่ สาม อั นเป็ น
ข้ อ แนะน าในการใช้ แ ผนระบุ ถึ ง นวั ต กรรมไว้ ใ นข้ อ ที่ 3 ว่ า “ใช้ ปั จจั ยด้ า นองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี
นวัต กรรม และความคิ ด สร้างสรรค์ ในการขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาการสหกรณ์ ใ นทุ ก ส่ ว นของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม และในทุกพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน”
นอ กจากนี้ ในระดั บที่ สู ง กว่ า แผน คื อ ในเชิ ง แนว นโยบายแห่ ง รั ฐ นั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 บัญ ญั ติ ในมาตรา 84 (9) ไว้ว่ า “(๙) ส่ งเสริ ม สนั บสนุน และคุ้ม ครอง
ระบบสหกรณ์ ให้เป็ นอิ สระ และการรวมกลุ่ มการประกอบอาชีพ หรื อวิช าชี พตลอดทั้ง การรวมกลุ่ม ของ
ประชาชนเพื่ อดาเนินกิ จการด้านเศรษฐกิจ” อันพั ฒนาความสืบเนื่ องมาตัง้ แต่รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 ที่
บัญญัตไิ ว้ใกล้เคียงกัน
จากแนวนโยบายดัง กล่ าว นั บตั้ งแต่ พ.ศ. 2552 ขบวนการสหกรณ์ไทยให้ค วามส าคั ญ กับการ
ยกระดับความสาคัญ ของสหกรณ์ ไทยในระดั บชาติ ม ากขึน้ โดยเรียกร้ องให้ รัฐ บาลประกาศให้ส หกรณ์
เป็ น วาระแห่ งชาติ คณะกรรมาธิ ก ารเกษตรและสหกรณ์ วุ ฒิ ส ภา ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อกั บขบวนการ
สหกรณ์ ไ ทยด าเนิ น การศึก ษาเพื่อ ผลัก ดั น ในเรื่ องนี้ มี ความตอนหนึ่ ง ของรายงานการพิ จารณาศึ ก ษา
เรื่องการส่ งเสริมสนับสนุนให้ สหกรณ์ เป็นวาระแห่งชาติ ในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของสหกรณ์ ไทย
โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา รายงานไว้ตอนหนึ่งว่า
“สหกรณ์ ยัง มีปัญ หาในเรื่องการบริหารจัดการยั งขาดประสิ ทธิภ าพ กลไกภาครั ฐยั งไม่ได้ให้ การ
สนับสนุ นที่ เหมาะสม การส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจต่ อแนวคิ ดของสหกรณ์ ไม่ข ยายไปสู่ประชาชนและ
ผู้เกี่ ยวข้ อ งที่จะใช้ ประโยชน์จากระบบสหกรณ์ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อง เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
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เพื่อให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สามารถแก้ ไขปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สั งคม และปัญ หาความยากจนของ
ประเทศได้ อ ย่างยั่ งยื น จึ งเห็น สมควรเสนอให้ “สหกรณ์ เป็น วาระแห่ งชาติ ” โดยมี แนวทางด าเนิ นการ
หลังการประกาศ “สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ” ดังนี้
1. การพั ฒ นาและขั บเคลื่ อ นการรวมกลุ่ มในชนบท ให้ เป็ น ฐานรากสาคั ญในการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม โดยมีอ งค์ก ารบริหารส่ว นท้อ งถิ่ น เป็ นผู้ ส่ งเสริ ม
สนับสนุน
2. ผลั กดั นให้รัฐก าหนดหลัก สู ตรสหกรณ์ ไว้ ในการเรี ยนการสอน และการศึก ษา
อบรมผู้นาทุกระดับ
3. การปฏิ รูปโครงสร้างของหน่ วยงานส่ งเสริม สหกรณ์ ของภาครัฐ ให้ มีค วามเป็ น
เอกภาพ และมี ส่ ว นร่ ว มจากขบวนก ารสหกรณ์ รวมถึ ง ปรั บทิ ศ ทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นการกาหนดและพัฒนามาตรฐานสหกรณ์
4. รัฐ ต้ อ งสนั บสนุ น ด้ า นงบประมาณกั บหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งและขบวนการ
สหกรณ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในสมั ยปั จจุ บัน ของรั ฐ บาลนายกยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ กรม
ส่ง เสริม สหกรณ์ มีก ารจั ดตั้ งคณะกรรมการก าหนดประเด็ น การขับเคลื่ อนสหกรณ์ เป็ นวาระแห่ งชาติ
( ก ส ส . ) (http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/download/data55/250455/18.pdf แ ล ะ
http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/download/data55/250455/SS.pdf) ค ณ ะก รรม ก าร ชุ ด นี้ ได้ น า
ความเห็ น ในรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารวุฒิ ส ภาดั ง ที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น มาก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติตอ่ ไป ดังต่อไปนี้
๑. สนั บสนุ น พั ฒ นาและขับเคลื่ อ นการรวมกลุ่ มของประชาชนให้ เป็ น ฐานรากส าคั ญ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธี การสหกรณ์
๒. ขยายเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดั บการรับรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ ของ
คนในชาติในทุกระดับ
๓. การปฎิรูปโครงสร้างหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวกั บงานส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้ มีเอกภาพ และมี
ส่วนร่ วมจากขบวนการสหกรณ์ รวมทั้ งปรั บทิศทางการส่ง เสริม สหกรณ์ มุ่ งเน้น การก าหนด
และพัฒนามาตรฐานสหกรณ์
๔. รัฐ ต้ อ งสนั บสนุ น ด้ านงบประมาณกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งและขบวนการสหกรณ์ อ ย่ า ง
จริงจังและต่อเนื่อง
๕. พัฒ นาและปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์ ให้ เอื้ อ ต่ อการส่ ง เสริม และพั ฒ นาสหกรณ์ ภายใต้
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
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ข้อ มูล ดัง กล่ าวจากแผนทั้ง สองฉบับ และนโยบายรัฐ บาลในปั จจุ บัน สะท้ อนว่า ในรอบประมาณ
สิบปี ที่ผ่ านมา มีนัยบางประการที่ สื่อ ถึงหรือ เปิด โอกาสให้มี การสร้ างสรรค์และเร่ งเร้ าต่อ ความก้ าวหน้ า
ทางนวั ต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ไ ทยเกิ ด ขึ้ น อาทิ การระบุ ถึ ง คุ ณ ค่ า สหกรณ์ (และวั ฒ นธรรม
สหกรณ์ ) ความรู้ ผู้ นาและสมาชิ ก หลั กสู ต รการอบรมด้านสหกรณ์ การขั บเคลื่ อ นการรวมกลุ่ ม การ
ขยายเครือ ข่ า ย การบ่ ง ชี้ เชิ งการปฏิ รูปโครงสร้ า งขบวนการสหกรณ์ ระบบการเงิ น และการจั ด การ
งบประมาณ และ การปรับปรุ งกฎหมาย และอย่ า งไรก็ต าม ก็ มี บางสิ่ ง บางประการในอนาคตที่ เป็ น
เงื่อนไขของการพั ฒนาและสร้ างสรรค์น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ และมีอุ ปสรรคอยู่ด้ ว ย อาทิ การ
เปลี่ ยนแปลงรัฐบาล และ นโยบายด้ านสหกรณ์ โดยฝ่ายการเมือ ง และ สมรรถนะของในการแปลงสาร
นโยบายไปสู่การปฏิบัตขิ องหน่ว ยงานราชการ เป็นต้น
การขั บเคลื่อนสหกรณ์ เป็นวาระแห่ง ชาติ ทคี่ าดหวั งกัน ทั่วไป จึง เป็นเป้าหมายร่วมของขบวนการ
สหกรณ์ และรัฐ บาลในปัจจุบัน และอนาคต และแม้ว่ าสาระสาคั ญ ๆ อาจจะยั งไม่ บรรลุค วามเห็น ร่ว มกั น
อย่ างเบ็ ดเสร็ จ แต่ ก ารประกาศวาระดั งกล่ าวย่อ มจะมีผ ลต่อ ทิ ศทางของการด าเนิน งานของทุ ก ฝ่ายที่
เกี่ยวข้ อง และการจะเกิด ขึน้ ของการพัฒ นาและสร้างสรรค์ น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ในอนาคต
ฉะนั้ น การวิจัยเพื่ อค้น หางการพัฒ นาและสร้างสรรค์นวั ตกรรมในขบวนการสหกรณ์ โดยเอาระยะเวลา
และแผนพั ฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ ทั้งสองฉบั บเป็ นตัวตั้ งจึง มีคุณ ค่า ที่ จะน าผลมาใช้ประโยชน์เพื่ อเติ ม
เต็มการบรรลุเป้าหมายของการเป็นวาระแห่งชาติของสหกรณ์ ไทยในทางหนึ่งอีกด้ว ย
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บทที่ ๓
นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมขบวนกำรสหกรณ์ไทย
ภำยใต้แผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติฉบับที่หนึ่งและสอง
๓.๑ นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมขบวนกำรสหกรณ์ไทย
ในการน าเสนอถึ งนวั ตกรรมและการสร้ างสรรค์ นวั ต กรรมของขบว นการสหกรณ์ ใ นบทนี้ จะ
แสดงถึ งนวั ตกรรมในเชิง ประเภทและคุ ณลั กษณะของนวั ตกรรมที่เกิดขึ้ น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ.
2546- 2554) อัน ครอบคลุม แผนพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติสองฉบับ โดยอาจมี บางนวัตกรรมที่ มีการ
ใช้ใน 1-2 ปี หลั งแผนฯฉบั บที่ สอง เนื่ องจากการโครงการวิจัยได้รับข้ อมู ลจากสหกรณ์ที่ศกึ ษานาเสนอ
นวั ตกรรมในช่ว งเวลาดั งกล่าวมาด้ว ย อัน เป็ นข้ อมู ลจากการส ารวจนวั ตกรรมที่ มีใช้ ในสหกรณ์ ที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นแห่งชาติ และ จากการศึกษากรณี
ในการน าเสนอ ข้ อ มู ล นวั ต กรรมและการสร้างสรรค์ น วั ต กรรม ขอ งขบวนการสหกรณ์ นั้ น
รายงานวิ จัยจะนาเสนอเนื้อ หาข้ อมูล ขององค์ การต่างๆที่ศึ กษาที่มีน วัตกรรมหรือ นามาใช้ ในเชิ งประเภท
ของนวั ตกรรม คื อ รูปแบบธุ รกิ จ การบริหารจั ดการ (การมี ส่ วนร่ วมของสมาชิก งานบุ คลากร และ
การเงิ นและบั ญชี สารสนเทศ ฯลฯ) การปฏิ บัติ ก ารหรื อการดาเนิ นงาน สิ่ งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี ) และ
อื่นๆ ส่วนลักษณะของนวัตกรรมก็จะเป็ นการพรรณาตามที่ส หกรณ์ผู้ใ ห้ข้อมูลตอบมา
นอกจากนี้ ข้อ มูล ที่น าเสนอถึง นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ นนั้ ถื อเป็ นนวัต กรรมและการ
สร้ างสรรค์ น วั ต กรรมส่ วนหนึ่ ง และถื อ เป็ น ตัว อย่ างที่ มี อ ยู่เพื่ อ ประโยชน์ ในการเรี ยนรู้ มิ ใช่ น วัต กรรม
ทั้ง หมดที่มี ใ นขบวนการสหกรณ์ ไ ทยปั จจุ บัน โดยผู้ วิจัยได้ ข้อ มู ลจากการส ารวจทั่ วไปที่ เก็ บข้อ มู ลจาก
สหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ และข้อมูลจากกรณีศึกษา
ในรายงานวิจัยจะนาเสนอข้ อมู ลจากการส ารวจสหกรณ์ ดีเด่น แห่ งชาติที่ได้รับรางวั ลในรอบ 15
ปีระหว่ าง พ.ศ. 2542 – 2556 ก่อ น แล้ วตามด้ว ยข้อ มู ล จากกรณี ศึ ก ษาจากเจ็ด แห่ง จากห้ าประเภท
องค์ การสหกรณ์ คือ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึ กษา และองค์การสหกรณ์ ระดั บชาติ ชุ มนุม และ
สหกรณ์ขั้นปฐมที่เป็นกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้
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๓.๑.๑ นวัตกรรมจำกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติ
ข้อมู ลนวัตกรรมได้จากสหกรณ์ ดีเด่ นแห่ งชาติที่ได้รับรางวัล ในรอบ 15 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2542 –
2556 จานวน 76 แห่ ง และได้รับแบบสอบถามคื น 21 แห่ ง ปรากฏข้อ มูล การใช้น วัตกรรมจากสหกรณ์
ผู้ตอบ 7 แห่ง จานวน 10 นวัต กรรม ซึ่ง สามารถเป็ นตั วอย่างนวั ตกรรมในสายตาของสหกรณ์ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามดังต่อไปนี้
(๑) สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้ านแสงอรุณ จากัด
ชื่อนวัตกรรม โครงการ IT@Coop Project
ประเภทนวัตกรรม : สารสนเทศ
( ) สร้างขึ้ นเอง ( / ) น าจากที่อื่ นมาใช้ คื อ นามาจาก..ช.ส.ค. และสภาพัฒ นาสตรี
แห่งอาเซียน (AWCF) เมื่อ .-..... เดือน .....-..........พ.ศ. .2551..
ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) พัฒนางานด้านสารสนเทศของสหกรณ์
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- จัดทาเว็บไซต์ และ Up-date เว็บไซต์ให้เป็นศูนย์รวมข้อ มูลที่ เป็น ปั จจุ บัน
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จุลสาร มุมมประเทืองปัญญา

(๒) สหกรณ์นคิ มท่าแซะ จากัด
ชื่อนวัตกรรม การแปรรูปน้ามัน
ประเภทนวัตกรรม : รูปแบบธุรกิจ
( ) สร้ างขึ้ นเอง ( / ) น าจากที่ อื่น มาใช้ คื อ นามาจากชุมนุ มสหกรณ์ ชาวสวนปาล์ ม
จ. กระบี่ เมื่อ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. .2554..
ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวสวนปาล์มน้ามัน
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- สร้างโรงงานสะดัดน้ามันปาล์ม กาลังผลิต 45-60 ตันต่อชั่วโมง
- เพิ่มกาไรต่อปีจากเดิม 25 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท

(๓) สหกรณ์นิคมท่าแซะ จากัด
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ชื่อนวัตกรรม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ าทิง้
ประเภทนวัตกรรม : รูปแบบธุรกิจ
( ) สร้างขึน้ เอง ( / ) น าจากที่อื่ นมาใช้ คื อ นามาจากการดู งานบริษั ทยู นริ ามิ ช และ
ท่าชนะน้ามันปาล์ม เมื่อ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. .2555..
ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) ลดมลพิษจากการกลั่นน้ามั นของโรงงาน
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- น าน้ าเสี ยมาหมั ก ให้ เกิ ด กาซมี เทน และน าเข้ า เครื่ อ งยนต์ ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ า ขนาด
1.82 เมกวัตต์ (กาลังก่อสร้าง)

(๔) สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จากัด
ชื่อนวัตกรรม การบริหารองค์การแบบมีสว่ นร่วม
ประเภทนวัตกรรม : งานบุคลากร
( / ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือ – เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. .-..
ใช้ ในการแก้ ปัญ หาอะไร (โปรดระบุ ) การบริ หารแบบเผด็ จการ / การบริ หารที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ / ความเป็นเจ้าของน้อยมาก
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- การมีสว่ นร่วมทุกระดับ

(๕) สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จากัด
ชื่อนวัตกรรม โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประเภทนวัตกรรม : การดาเนินงาน
( ) สร้างขึน้ เอง ( / ) น าจากที่อื่ นมาใช้ คื อ โครงการของกรมส่งเสริม สหกรณ์ เมื่อ เดือน - พ.ศ. .2539..
ใช้ ใ นการแก้ ปัญ หาอะไร (โปรดระบุ ) ให้ เกษตรกรทานาข้ า วเปลื อ กคุ ณ ภาพดี เพื่ อ
คุณภาพของข้าวสารคุณภาพดีของประเทศ
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- สหกรณ์ เป็ น แหล่ ง ผลิต เมล็ ด พั น ธุ์ข้ า วคุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน และได้ เมล็ ด พั น ธุ ดี สู่
สมาชิกและเกษตกรทั่วไป
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(๖) สหกรณ์นคิ มศรีสาโรง จากัด
ชื่อนวัตกรรม สวัสดิการสมาชิกตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ประเภทนวัตกรรม : การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
( / ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือ - เมื่อ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. .-.2549 .
ใช้ในการแก้ปัญ หาอะไร (โปรดระบุ ) สมาชิ กลาออกจากสหกรณ์แ ละขาดความร่ วมมื อ
ต่อสหกรณืในการประชุมกลุ่ม
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- สหกรณ์ จัดสวั ส ดิก ารให้ส มาชิ ก ในด้ านต่ า งๆ เช่น สมาชิก มี บุต รใหม่ เปิด บั ญ ชี เงิ น
ฝากให้ฟรี 3,000 บาท
- ให้ทุนการศึกษาเมื่อบุต รสมาชิกถึงวัยเรี ยน
- สหกรณืมีสว่ นร่วมในการจัดงานบวช-แต่งงานบุต รสมาชิก
- สมาชิกหรือคู่สมรสเจ็บป่วยมี เงินให้ความช่วยเหลือ
- สมาชิกประสบอุบัตเิ หตุ สหกรณืให้ความช่วยหลือ
- สมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์มีสว่ นร่วมในการจัดงานศพและให้ส่งิ ของในการจัดงาน

(๗) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ จากัด
ชื่อนวัตกรรม การจัดเวทีประกวดนวัตกรรมประจาปี
ประเภทนวัตกรรม : งานบุคลากร
( / ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือ - เมื่อ - เดือน - พ.ศ. .ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) กระตุน้ ให้เจ้าหน้า ที่สร้ างนวัตกรรมขึ้ นในองค์ก าร
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- เป็นเวทีให้เจ้าหน้า ที่สหกรณ์ นาเสนอผลงานนวัตกรรมประจาปี

(๘) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ยสงขลานครริน ทร์ จากัด
ชื่อนวัตกรรม ซอฟแวร์ช่วยจา
ประเภทนวัตกรรม : งานบุคลากร
( / ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือ - เมื่อ - เดือน - พ.ศ. .ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) เจ้าหน้า ที่ทุก คน ทุกแผนก มัก ให้ข้อ มูล แก่ส มาชิ ก
คลาดเคลื่อน
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ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- เป็นซอฟแวร์ที่บรรจุสารสนเทศตอบปัญหาทุก ปัญหาเกี่ ยวกับสหกรณื ที่เรียกใช้ง่าย
(๙) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลั ยสงขลานครริน ทร์ จากัด
ชื่อนวัตกรรม การจัดเวทีประกวดนวัตกรรมประจาปี
ประเภทนวัตกรรม : การบริหารจัดการ
( / ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือ - เมื่อ - เดือน - พ.ศ. .ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) กระตุน้ ให้เจ้าหน้า ที่สร้ างนวัตกรรมขึ้ นในองค์ก าร
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- เป็นเวทีให้เจ้าหน้า ที่สหกรณ์ นาเสนอผลงานนวัตกรรมประจาปี

(๑๐) สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานเลขานุก ารกองทัพ บก จากัด
ชื่อนวัตกรรม การให้บริการ One-Stop-Service การให้บริการ One-Stop-Service
ประเภทนวัตกรรม : การบริหารจัดการ (การให้บริการสมาชิก)
( / ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือ - เมื่อ - เดือน - พ.ศ. .ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ) - ไม่ระบุลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
- การให้ บริก ารที่ผู้ รับบริก ารมาติ ดต่ อจุ ดเดี ยว แล้ วผู้ ให้บริก ารด าเนิ นขั้ นตอนต่ างๆจน
จบกระบวนการ ซึ่งลดความยุ่งยากให้แก่ผู้รับบริการ แทนที่จะต้องไปติด ต่อเองในทุกขั้นตอน
ข้อมู ลนวัตกรรมที่ส หกรณ์ได้แจ้ งกลับมาเหล่านี้ เป็น ตัว อย่างส่ วนหนึ่งของนวัต กรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ ในส่ ว นของสหกรณ์ ขั้ นปฐมเท่ า นัน้ แต่ ก็ นั บว่ามี ก ารคั ดสรรแล้ ว ในระดั บหนึ่ ง จาก
บรรดาสหกรณ์ ที่ไ ด้รับรางวัล แห่ งชาติ หากศึ ก ษาอย่ างละเอี ยดในสหกรณ์ ทั่วประเทศ และในชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ทุก ประเภทในโอกาสต่ อ ไป เราย่ อ มจะพบข้ อ มู ล ทางนวั ต กรรมมากกว่ า นี้ อย่ า งไรก็ ต าม
นวั ต กรรมที่ ระบุ ใ นการส ารวจพอจะบอกให้ เราทราบว่ า นวั ต กรรมของสหกรณ์ ขั้ น ปฐมเกิ ด ขึ้ น เป็ น
นวั ต กรรมที่ เป็ น ไปได้ทั้ง ในเชิ งผลิ ต ภัณ ฑ์ บริก าร และการบริ หารบุ คคล อั น เกิ ด จากการสร้ างขึ้ นเอง
การนานวัตกรรมของที่อื่ นมาใช้ และการเรี ยนรู้ แหล่ งบั นดาลใจอื่น ๆ การมี ผู้นา ผู้บริหาร และเจ้าหน้า ที่
ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒ นางานเชิงสร้างสรรค์
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๓.๑.๒ นวัตกรรมจำกกรณีศึกษำ
ข้อ มูล จากกรณี ศึ กษาเป็น ข้ อมู ล เจ็ด แห่ง จากห้าประเภทองค์ การสหกรณ์ อั น จะเป็ นประโยช น์
ต่อการเรียนรู้โดยองค์ รวมในขบวนการสหกรณ์ คือ
(๑) หน่ วยงานราชการที่ ที่รับผิ ดชอบงานสหกรณ์ (ก ากั บ สนับสนุ น และให้ บริ การแก่ สหกรณ์ )
คือ (๑.๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ (๑.๒) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม ๒ แห่ง
(๒) องค์การระดับชาติของสหกรณ์ คือ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รวม ๑ แห่ง
(๓) ชุมนุ มสหกรณ์ ระดั บชาติ คื อ (๓.๑) ชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย จากัด และ
(๓.๒) ชุ มนุ มสหกรณ์ ธนกิจไทย จากั ด รวม ๒ แห่ ง (เลื อกศึก ษาทั้ งสองแห่ง จากชุ มนุ ม สหกรณ์ ที่ช าว
ขบวนการสหกรณ์ ก ล่าวถึ ง กัน มากเป็ นพิ เศษ และโอกาสการเข้ า ถึง ข้อ มู ลได้ง่ ายจากชุมุ นมสหกรณ์ ที่
ศึกษา)
(๔ ) ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น ส ห ก ร ณ์ คื อ ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด้ า น ส ห ก ร ณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (และตลาดสุขใจในฐานะกิ จกรรมในเครือข่ าย) รวม ๑ แห่ง
(๕) สหกรณ์ ขั้ น ปฐม คื อ สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นลาด จากั ด รวม ๑ แห่ ง (เลื อ กศึ ก ษาจาก
ชื่อเสียง ผลงานที่พบ และโอกาสการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก)
ทั้งนี้ ในการนาเสนอนวัต กรรมของหน่ว ยงานและองค์ก ารข้ างต้น ผู้วิจัยจะนาเสนอตามประเภท
นวั ต กรรมที่ พ บในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารนั้ น ๆ ฉะนั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการเรียนรู้ จากหน่ ว ยงานและ
องค์ การเหล่านี้ ผู้วิ จัย จึงน าเสนอนวัต กรรมอย่างคั ดสรรในบางเรื่อ งที่ พบหรื อเข้ าข่ ายว่าเป็น นวั ตกรรม
เท่านัน้ มิได้หมายถึงว่าแต่ละหน่วยงานหรือองค์ก ารจะต้องมีนวัตกรรมครบทุก ประเภทที่ศึก ษา
๓.๑.๒.๑ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
(๑) กำรพัฒนำธุรกิ จสหกรณ์ต ำมแนวระบบคุณค่ ำ ฐำนสังคม และกำรเชื่ อมโยง
เครือข่ำย
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ธุรกิ จสหกรณ์ที่ถือ ได้ ว่ามี ลัก ษณะเป็ นนวัตกรรมได้ คือ ธุ รกิจตามแนวระบบคุณ ค่า ฐานสั งคม
และการเชื่ อมโยงเครื อข่ าย สามารถน าไปสู่ น วัต กรรมของรูปแบบธุ รกิจสหกรณ์ ที่มีลั กษณะเฉพาะอั น
แตกต่ างจากสหกรณ์ ทั่ว ไปได้ โดยเป็ น ผลของการด าเนิ น งานโดยสถาบั น วิ ช าการสหกรณ์ ภายใต้
แผนพัฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ ฉ บั บที่ หนึ่ง และวัต ถุ ประสงค์ การจัด ตั้ งสี่ ประการ คื อ 1) เพื่อ ให้ มี ชุ ด
ความรู้ ใ หม่ /นวั ต กรรมที่ ส นั บสนุ น การยกระดั บพั ฒ นาการสหกรณ์ ในทิ ศ ทางของระบบคุ ณ ค่ า และ
การค้ าที่ เป็ น ธรรม 2) เพื่ อสนั บสนุ นให้มี ก ลไกการเรี ยนรู้ และคลั ง ความรู้ สนั บสนุ น การสร้างผู้ น าการ
เปลี่ ยนแปลงที่ มีจิต สานึ กสหกรณ์ และการค้ า ที่เป็น ธรรม 3) เพื่ อ พั ฒ นาระบบคุ ณ ค่ าและการค้าที่ เป็ น
ธรรมให้ เป็ นทางเลื อ กของชุ มชนและประชาคมที่ เชื่ อมั่ น และเห็น ความส าคั ญ 4) เพื่ อพั ฒ นาองค์ ก รให้
เป็น องค์ ก รแห่ง การเรียนรู้ มี เครือ ข่ายความร่ว มมือ ในการสร้ างทีม งานมือ อาชี พที่ มี ความสามารถเป็ น
นั ก วิ จั ย พี่ เลี้ ย ง (Coaching) และวิ ท ยากรด้ า นการพั ฒ นาระบบคุ ณ ค่ า และการค้ า ที่ เป็ น ธรรม
(http://www.cai.ku.ac.th/cai, วันสืบค้น 3 ธันวาคม 2556)
ธุรกิจสหกรณ์ทั้งสามแนว คือ แนวระบบคุณ ค่า แนวฐานสัง คม และแนวการเชื่ อมโยงเครื อข่าย
ที่ส ถาบั นวิ ช าการด้านสหกรณ์ ขั บเคลื่ อ นให้เกิด ขึ้ นในขบวนการสหกรณ์ นั้ น อาศั ยองค์ ค วามรู้ส ามชุ ด
คือ ๑) กรอบการพั ฒ นาระบบคุ ณ ค่ าการค้ า ที่เป็ น ธรรม ๒) กรอบการส่ งเสริม ธุ รกิ จฐานสั ง คม ๓ )
กรอบการเชื่ อ มโยงเครือ ข่ า ยคุ ณ ค่า ปัจจุ บัน มีส หกรณ์ ก ว่าหนึ่ งร้ อ ยแห่ ง เข้ า ร่ว มกิ จกรรมกับสถาบั น
วิชาการสหกรณ์
ในรอบหนึ่ งทศวรรษของแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ฉ บั บที่ หนึ่ งและสอง (พ.ศ. 25462555) การด าเนิ น งานของสถาบั น วิ ช าการสหกรณ์ ภายใต้อ งค์ ค วามรู้ ทั้ง สามชุ ด หรื อ กรอบแห่ ง จุ ด
เน้ น หนั ก ทั้ ง สามประการนั้ น ได้ มี นั ยของการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในการพั ฒ นาธุ รกิ จสหกรณ์ ใน
เครื อข่ าย จากปั จจั ยสาเหตุโดยทั่ วไปของความพึ่ งพารั ฐมากเกิน ไปและอ่ อนแอในการช่ว ยเหลือ กัน เอง
ของสหกรณ์ โดยการเน้ นคุ ณ ค่ าสหกรณ์ ที่พึง จะช่ วยให้ ส หกรณ์ เป็น ธุ รกิ จที่สั ง คมต้ องการมากขึ้ น ใน
ขณะเดี ยวกั นการส่ งเสริ ม ธุรกิ จฐานสั งคม และ กรอบการเชื่ อมโยงเครือ ข่ ายคุณ ค่ า ก็ เป็ น กรอบแ นว
ทางการดาเนิ นงานที่ ใกล้ชิ ด ต่อ ทิศ ทางของสหกรณ์ ไทยที่ ไม่ ได้ พ บอย่ างเด่น ชั ดในการส่ งเสริม สหกรณ์
ของหน่ ว ยงานอื่ น ๆของรั ฐ และทาให้ สถาบั นวิ ช าการสหกรณ์ เป็ น กลไกกลางเพื่อ การหวั งผลต่อ การ
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เกิ ดขึ้ น หรือ ปรับปรุง นวัต กรรมของสหกรณ์ โดยต่ างไปจากสถาบั น วิช าการอื่น ๆ ที่ ไม่ ได้ ทางานอ ย่ า ง
ใกล้ชิดกับขบวนการสหกรณ์มากนัก14
การดาเนิน งานของสถาบัน วิช าการด้ านสหกรณ์ เน้ นงานวิจัย และการสร้างเครือ ข่าย และได้รับ
การสนับสนุน ทุนวิ จัยของโครงการต่ างๆจากสานั กงานกองทุน สนับสนุน การวิจัย (สกว.) เป็นส าคัญ ทา
ให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ นาไปสู่ก ารเสริ มสร้ างนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ได้อย่ างต่อเนื่อง
ผลงานของสถาบั น วิ ช าการด้ านสหกรณ์ น าไปสู่ ก ารได้รับรางวั ล ต่ อ ไปนี้ (๑) โครงการวิจัยข้ า ว
คุณ ธรรมได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศ สาขาบริ หารธุ รกิ จ การจั ด การการทองเที่ ยว และเศรษฐศาสตร์
พ.ศ. 2550 (๒) รางวั ล ดี เยี่ ยม ประเภทรางวั ล แนวปฎิ บัติ ที่ ดี / นวั ต กรรมด้ า นต่ า งๆ เมื่ อ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน 2553
กรณี ตลาดสุ ขใจสามพรานถื อเป็ นตัว อย่างหนึ่งที่ เป็น รูปแบบธุ รกิ จที่ส ร้างสรรค์ขึ้น ตามสามแนวคิ ด
ดัง กล่ าว ภายใต้ การผลั กดั น ของสถาบั น วิ ชาการด้ า นสหกรณ์ แ ละเครื อ ข่าย คื อ สานั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย และ โรงแรมสามพรานริ เวอร์ไซด์ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
กรณีศึกษำตลำดสุขใจ สวนสำมพรำน
ข้อมูลตลาดสุขใจ
ที่ตั้ง สามพราน ริเวอร์ไซด์ อ. สามพราน จ. นครปฐม โทรศัพท์ 034 322544
จานวนร้าน 57 ร้าน (ก.ย. 2555)
ประเภทร้านค้า ร้านอาหารผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย งานฝีมือ
วันเวลา เปิดทุกวัน เสาร์-อาทิตย์
เวลา 10:00-16:00 น.
ผู้ชมตลาด 555 คนต่อวัน
รายได้หมุนเวียนเฉลี่ย 687,698.25 บาท
ข้อแนะนา :
1. ควรน าถุ งผ้ าติ ดตั วไปจั บจ่ ายตลาด หรือ ใช้ บริ การตะกร้าของตลาดสุ ขใจ
เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติก

ข้อมูลจากการสนทนาระหว่างผู ้วิจัย กับ รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู ้อานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ อาจารย์ว
ราเทพ ไวทยาวิโรจน์ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ วันที่ 27 พฤศจิ กายน 2555
14
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2. หากต้ องการตรวจสอบปริ มาณสารเคมี ในอาหาร สามารถติ ดต่ อ ได้ที่จุ ด
ตรวจผัก และผลไม้ในตลาด
ที่มา: อนุสาร อ.สงท. ประจาเดือนพฤศจิกายน 2555 หน้า 38-39
ลักษณะนวัตกรรม
1. ตลาดสุข ใจเกิด ขึ้ นจากความร่ว มมื อ ระหว่ างภาคธุ รกิ จ คื อ โรงแรมสวนสามพราน ริ เวอร์ ไชด์
(ภาคธุ รกิ จ) ส านั ก งานกองทุ น สนั บสนุ น การวิ จัย (หน่ ว ยงานสนับสนุ น ทุ น วิ จัยของรั ฐ ) และ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (สถาบันวิชาการ) และผู้ผลิตสินค้าเกษตร
2. การดาเนิ นงานกระทาในรูปแบบเครื อข่ ายการจัด จาหน่ ายผลผลิ ตสิ น ค้าเกษตรที่ก ว้างขวางขึ้ น
โดยภาคธุ รกิ จปรับแนวทางธุ รกิ จไปเป็น ธุ รกิ จเพื่ อสั ง คมมากขึ้ น และภาคเกษตรกรสามารถ
ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นตลาดทางเลือกนอกระบบทุนนิยมทั่วไป
3. สถาบั น วิ ชาการด้านสหกรณ์ ส นั บสนุ น งานวิ ช าการที่ สามารถเชื่อ มโยงวิ ช าการกั บการปฏิ บัติ
จริ งมากกว่าการเป็ นเพียงการทางานในสถาบั น การศึก ษาหรือ เพี ยงในหลั กสู ต รการเรี ยนการ
สอนเท่านัน้
4. สานัก งานกองทุน สนับสนุ นการวิจัยสามารถนาผลการร่ วมมือ ไปขยายผลในกิจกรรมการวิ จัย
และการนาผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์เชิงการค้าได้มากขึน้
ข้อสังเกตและวิจำรณ์
การเพิ่ ม ช่ อ งทางจัด จาหน่ ายสิ น ค้ าถื อ เป็น โอกาสส าคั ญ ของผลิ ต ผลการเกษตรในเครื อ ข่ า ย
สหกรณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง สิน ค้ าเกษตรอิ น ทรี ย์และปลอดสารพิ ษ ทาให้ค นเมื องมี โอกา สได้ ซื้ อ
สิน ค้ าเกษตรดั งกล่ าวนอกซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ตหรือ ร้ านค้ าในตลาดสมัยใหม่ (modern trade) ในราคาที่ ไ ม่
แพงเกิ น ไป อย่ างไรก็ ตามจากการสอบถามผู้ ข ายของร้ านค้ าในตลาดสุ ข ใจโดยผู้ วิจัย (วัน ที่ 16 พ.ย.
2556) ปรากฏว่ ามี ผู้ ขายหลายแห่ง ที่เจ้าของร้ านไม่ ได้ เป็น สมาชิก หรื อทากิ จกรรมร่ว มกั บสหกรณ์ เช่ น
เป็น กลุ่ม ชาวบ้านที่ปลูก ข้าวอินทรีย์จากจังหวัด ศีรษะเกศ และ จังหวัดบุ รีรัมย์ และ เป็น กลุ่ มเกษตกรใน
โครงการฟื้ น ฟู หนี้ สิ น เกษตรกรในจัง หวัด นครปฐมที่ มิได้ เป็ นสมาชิก สหกรณ์ ข้อ มู ล นี้ สะท้ อ นว่าการ
ร่ว มมื อระหว่ างธุรกิจฐานสัง คมกั บสหกรณ์ ยัง ไม่ ได้ ก ระชั บแนบแน่น ตามที่ค าดหวัง แต่เป็น ความแนบ
แน่ น ระหว่างธุ รกิจกั บผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้ าเกษตรอิ ส ระที่ มีลั ก ษณะคล้ ายสหกรณ์ หรือ กลุ่ม เกษตรกร อั นเป็ น
ส่วนขอบนอกของขบวนการสหกรณ์
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(๒) กำรเสริมสร้ำงธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สู่กำรลงทุนในตลำดหลัก ทรัพย์
ชาว สหกรณ์ อ อ มทรั พ ย์ มี ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จบริ ก ารสมาชิ ก ที่ อ่ อ นไหว ต่ อ เศรษฐกิ จทุ น นิ ย ม
ค่อนข้างมาก สาเหตุข องการมี เงิน ล้นเกินในสหกรณ์ ออมทรั พย์ข นาดใหญ่ เป็ นระยะเวลาที่ ยาวนาน เป็ น
แรงผลั ก ดัน ส าคั ญ ในการรวมตั ว ของสหกรณ์ จานวนหนึ่ งจั ด ตั้ งชุ ม นุม สหกรณ์ ธ นกิจไทย จากั ด เมื่ อ
พ.ศ. 2553 เพื่อ ทาธุ รกรรมทางการเงิ นในตลาดหลัก ทรั พย์ เข้ม ข้นและมีแ นวโน้ม สร้างก าไรกว่าที่ชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยดาเนินการอยู่
นอกจากนี้ระบบการลงคะแนนเสี ยงแบบเดิ ม (หนึ่ งสหกรณ์ หนึ่ง เสี ยงไม่ส ะท้ อนอานาจเงิ นทุ นของ
สมาชิก) สหกรณ์ ออมทรั พย์จานวนหนึ่งจึ งปรั บตั วเองใหม่ ตามแนวทางธุรกิจทุ นนิ ยมประชาธิป ไตยที่ยึด
หลักจานวนหุ้นที่ถือครองเป็นคะแนนเสียงในการประชุมตัดสิ นใจ ดังสาระโดยย่อต่อไปนี้
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
ชุมนุม สหกรณ์ธ นกิจไทย จากั ด เป็ นรูปแบบธุ รกิจใหม่ที่เกิดขึ้ น แตกต่ างจากชุม นุมสหกรณ์ ออม
ทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทยที่ มีอ ยู่ แล้ ว โดยได้รับการจดทะเบี ยนจั ดตั้ ง ชุม นุม สหกรณ์ เมื่ อวั นที่ 3 ธัน วาคม
2553 มีลั กษณะเป็ นชุ มนุม สหกรณ์ เฉพาะกิ จมุ่ งเน้ นการแก้ ไขปั ญหาสภาพคล่อ งส่ว นเกิ นของขบวนการ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ โดยรั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ ที่มี เงิ นล้ นเข้าเป็ นสมาชิก ตามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนด เช่ น
เป็นสหกรณ์ ออมทรั พย์ที่จัด ตัง้ มาแล้ ว 10 ปี มี ทุนด าเนิ นงาน 100 ล้านบาท มีทุนเรื อนหุ้นรวมกั บเงิ นรั บ
ฝากมากกว่าเงิน ให้ส มาชิก กู้ หุ้ นที่ ขายให้ สหกรณ์ หุ้ นละ 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ า 1,000 บาท
มีส มาชิ ก 44 สหกรณ์ ทุน เรือ นหุ้น ประมาณ 650 ล้ านบาท ทุน ด าเนิน งานประมาณ 7,000 ล้ านบาท
ให้ บริ การรั บฝากเงิน จากสหกรณ์ ทุก ประเภท เพื่ อน าเงิน ไปลงทุ นในตลาดเงิ นและตลาดทุน อาทิ ตรา
สารหนี้ และ ตราสารทุ น เพื่ อ นาผลประโยชน์ มาจั ดสรรให้ ส หกรณ์ ส มาชิ กน าไปจั ด สรรเป็น ทุ นส ารอง
และจั ดสวั สดิก ารให้แก่ สมาชิ กของสหกรณ์ อัน เป็น ลักษณะธุ รกิจใหม่ ของขบวนการสหกรณ์ ที่ก้าวข้าม
ธุรกิจภายในขบวนการสหกรณ์ออกสู่ภ ายนอกในตลาดหลั กทรัพ ย์ภายใต้กระแสธุ รกิจทุนนิ ยมเสรี
๓.๑.๒.๒ นวั ต กรรมด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ดกำร (กำรมีส่ว นร่ว มของสมำชิ ก งำน
บุคลำกร และ กำรเงินและบัญชี สำรสนเทศ)
(๑) กำรบริหำรจัดกำร
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ผลวิจัยถึ งนวั ตกรรมการบริหารจัด การจะน าเสนอกรณี ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรณี ก รมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ๆ อยู่ ใ นฐานะที่ เป็ น หน่ ว ยงานราชการอั น ดั บหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม
ควบคุ ม และก ากั บสหกรณ์ ไ ทย การส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ต้ อ งอาศั ยข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นและเพี ยงพอ แต่
สหกรณ์ เองยั งไม่ส ามารถตอบสนองข้ อ มูล ที่ ทางราชการต้ อ งการเพื่ อ การส่ งเสริ มสหกรณ์ ต ามหน้ า ที่
ของกรมฯได้ ในขณะเดียวกั น สหกรณ์ จานวนมากก็ มีปัญ หาด้านการด าเนิ น งานตามหลั ก การสหกรณ์
สากล และการพั ฒ นาตนเองให้ ส าเร็ จยั ง ทาได้ จากั ด ปั จจั ยส าคั ญ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมโดยกรมส่ งเสริม สหกรณ์ คื อ การน าข้ อ มู ล สมาชิ ก รายคนมาเป็ นประโยชน์ ในการจั ด การ
สหกรณ์ ข้อมู ลสถานภาพของสหกรณ์ และ เป้ าหมาย แบบแผนหรือ แนวทาง วิธี การสอดแทรกของรั ฐ
และกฎหมายและระเบียบในการส่ง เสริม สหกรณ์ นวัตกรรมเพื่ อใช้ ในภาพรวมของกรมส่ง เสริ มสหกรณ์
มีตอ่ ไปนี้
(๑.๑) การทาฐานข้อ มูล สมาชิก SQL 2000 (พั ฒนาจากผลงานวิ จัย Software)
เริ่มปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ เน้นใช้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร และ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
(๑.๒) ระบบการส่ งเสริ ม สหกรณ์ (Cooperative Promotion System) ปี ที่ใ ช้ ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายเน้นใช้ กับสหกรณ์ทั่วไป
นอกเหนือ จากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ล้ว ขอยกตั ว อย่ าง กรณี น วั ต กรรมการบริ หาร
จัดการสหกรณ์ ของชุม นุมสหกรณ์อ อมทรัพย์ แห่ง ประเทศไทยมาแสดงให้เห็น ด้ว ย เพราะมี การส่งเสิมให้
สร้างสรรค์นวัตกรรมกันจนมีก ารจัด ประกวดกันเป็น ประจาปี
ดั ง กรณีผลการคั ด เลื อ กผลงานนวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ อ อ มทรั พ ย์
ประจาปี 2555 นั้ น ชุ มนุม สหกรณ์ ออมทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยได้ สร้ างสรรค์ นวัต กรรมให้เกิ ดขึน้ เป็น ราย
ภาคดังนี้
๑) ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ภาคเหนือได้ รับรางวั ลผลงานชื่อ “ยุทธศาสตร์ส ะแกกรัง ”
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จากัด
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๒) ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคใต้ ไ ด้ รับรางวั ล ผลงานชื่ อ “บั น ทึ ก ช่ ว ยจา” ขอ ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์ จากัด
๓) ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ภ าคตะวัน ออกได้ รับรางวัล ผลงานชื่ อ “โครงการพั ฒ นา
บุคลากร” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุ รี จากัด
๔) ชมรมสหกรณ์ อ อ มทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ตกได้ รับรางวั ล ผลงานชื่ อ “โปรดแกรม
ระบบงานสหกรณ์ อ อมทรั พย์ ” ของสหกรณ์อ อมทรั พย์ สาธารณสุ ขสมุทรสงคราม
จากัด
๕) ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคกลางได้ รับรางวั ลผลงานชื่อ “การสร้างคุณ ภาพชีวิ ต
ที่ดใี ห้กั บสมาชิ กและการสร้างความมั่น คงให้กั บสหกรณ์ ” ของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จากัด
๖) ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ได้ รับรางวั ลผลงานชื่อ “การ
บริ หารจัด การรวมไว้ในสหกรณ์ ด้ ว ยกลยุ ทธ์ เรื อล่ ม ในหนอง เงิน ทองจะไปไหน”
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
๗) ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รุ ง เทพมหานคร เขตพื้ น ที่ 1 ได้ รับรางวั ล ผลงานชื่ อ
“การประยุ กต์ ใช้ กรอบแนวคิด เรื่ องการดารงเงินทุ นขั้ นต่ าในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินของสหกรณ์” ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด
๘) ชมรมสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก รุ ง เทพมหานคร เขตพื้ น ที่ 2 ได้ รับรางวั ล ผลงานชื่ อ
“ระบบสหกรณ์ ATM เพื่ อพัฒ นาให้สหกรณื เป็นศู นย์ก ลางทางการเงิ นของสมาชิก ”
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จากัด
(๒) กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
สหกรณ์เป็นองค์ก ารประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสั งคมของสมาชิก การลงคะแนนเสียงของ
สหกรณ์ ขั้น ปฐมยึ ดหลั กหนึ่ง คนหนึ่ง เสียง แต่ เมื่ อสหกรณ์ รวมตัว ในระดับสูง ขึน้ ๆ เช่ น การรวมตัว เป็ น
ชุมนุม สหกรณ์ จากสหกรณ์ขั้น ปฐมประเภทเดี ยวกั น หลักหนึ่ง สหกรณ์ หนึ่ งเสียงจึงไม่เหมาะสมในการลง
มติ ที่ ยึด ถื อ แบบที่ ใ ช้ หนึ่ ง คนหนึ่ งเสี ยงในสหกรณ์ ขั้ น ปฐม นวั ต กรรมใหม่ คื อ สหกรณ์ ระดั บชุ ม นุ ม
สหกรณ์ พั ฒนาระบบการออกเสียงในที่ประชุ มใหญ่ สมาชิก ต่า งจากระบบหนึ่ง สหกรณ์ หนึ่งเสียงที่ใช้กั น
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แบบเดิ มทั่ว ไป โดยนาระบบการออกเสี ยงตามสัด ส่ว นจานวนหุ้ นมาใช้ การสร้ างสรรค์ดั งกล่ าวจะทาให้
องค์ ก ารสหกรณ์ บริหารตามหลั ก ทุ น นิ ย มประชาธิ ปไตยคื อ มี จานวนหุ้ น มากมี เสี ยงมากคล้ า ยธุ รกิ จ
เอกชน และสมาชิกคาดหวังว่าจะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนมากขึน้ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด
ชุมนุ มสหกรณ์ธนกิจไทย จากั ด ได้เปลี่ยนการลงมติจากระบบหนึ่ งสหกรณ์ หนึ่ งเสี ยงของผู้ แทน
สหกรณ์ สมาชิก ในที่ ประชุ ม ใหญ่ เป็ น ระบบสัด ส่ ว นคะแนนเสี ยงตามจานวนหุ้ น ที่ถื อ เพื่ อให้ เป็ นความ
รับผิ ด ชอบก ากั บดู แ ลกิ จการของสหกรณ์ ผู้ ถื อ หุ้ น หลายใหญ่ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 มาตรา 106 โดยกาหนดสั ดส่ว นการออกเสียงตามสั ดส่วนการถื อหุ้น ในข้อ บังคั บของชุมนุ ม
สหกรณ์ธนกิจไทย จากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 36. การออกเสี ยงในที่ ประชุม ใหญ่ ผู้แ ทนสหกรณ์ส มาชิ กคนหนึ่ งให้ มี เสียงในการ
ลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ตามสัดส่วนของการถือหุ้นของสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ดังนี้
ถือหุ้น 1 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง
ถือหุ้น 2 หุ้น ออกเสียงได้ 2 เสียง
ถือหุ้น 3-4 หุ้น ออกเสียงได้ 3 เสียง
ถือหุ้น 5-7 หุ้น ออกเสียงได้ 4 เสียง
ถือหุ้น 8-12 หุ้น ออกเสียงได้ 5 เสียง
ถือหุ้น 13-20 หุ้น ออกเสียงได้ 6 เสียง
ถือหุ้น 21-30 หุ้น ออกเสียงได้ 7 เสียง
การถือหุ้นตัง้ แต่ 21 หุ้น ขึน้ ไป ให้ออกเสียงเพิ่มได้หนึ่งเสี ยงต่อทุก 10 หุ้น
นอกจากนี้ ชุ ม นุม สหกรณ์ ธ นกิ จไทย จากั ด อยู่ ระหว่างการเสนอแก้ ไขข้ อบั ง คับในที่
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจาปี 2555 ในวั นที่ 13 กรกฎาคม 2556 เพื่อ ให้ส หกรณ์ ส มาชิ กมี ส่ วนร่ วมใน
การเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด าเนิน การ และผู้ต รวจสอบกิจการ โดยกาหนดให้เป็ นมติ ของ
คณะกรรมการดาเนิน การของสหกรณ์ ตน้ สั งกัด เป็น ผู้ใช้ สิทธิ ในการลงคะแนนให้ผู้ แทนสหกรณ์ เป็น ผู้ถื อ
มติมาส่งให้ที่ประชุมใหญ่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย จำกัด
การริ เริ่ม จัดการเลื อกตัง้ ใช้ ระบบส่ วนสั ดส่ว นโดยชุม นุมสหกรณ์อ อมทรัพ ย์สาธารสุขไทย จากั ด
ซึ่งเปิ ดรั บสมาชิก เฉพาะสหกรณ์ ออมทรั พย์ ที่สัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยก าหนดไว้ในข้อบั งคับ ข้ อ
36. การออกเสี ยงในที่ ประชุม ใหญ่ ผู้ แทนสหกรณ์ส มาชิกคนหนึ่ง ให้มี เสียงในการลงคะแนนในที่ประชุ ม
ใหญ่ ตามส่ว นของการถือ หุ้นของสหกรณ์ที่ต นเป็ นผู้แ ทน ณ วั นสิ้ นปีทางบั ญชีก่ อน ของ ชุมนุ มสหกรณ์
ดังนี้
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จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
จานวนเสียงในการลงคะแนน (เสียง)
1-3,999
1
4,000-5,999
2
6,000-9,999
3
10,000-15,999
4
16,000-25,999
5
26,000-39,999
6
40,000-59,999
7
หากถือ หุ้นตั้ งแต่ 40,000 หุ้น ขึน้ ไป ให้อ อกเสียงเพิ่ม ได้ หนึ่ง เสียง ต่ อทุ กๆ 20,000 หุ้ น
ที่เพิ่มขึน้
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด
การใช้ ระบบสั ด ส่ ว นในการออกเสี ยงในที่ประชุ ม ใหญ่ ยัง มี ชุ มนุ ม สหกรณ์ ที่จัดตั้ ง ขึน้ ใหม่ คื อ
ชุม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ไทยไอซี ที จากั ด ได้ รับการจดทะเบี ยน เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม 2555 เพื่ อ
ให้บริก ารด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ส หกรณ์ ประเภทออมทรัพ ย์ ด้ว ยหลัก การส าคั ญ 4 ประการ คื อ
ร่วมกันลงทุน ประหยัด ความเร็ว และความปลอดภัย โดยได้พัฒนาบริการไอที จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. การทาธุรกรรมการเงิน ผ่านตู้ เอทีเอ็มของสหกรณ์
2. การปรับสมุดคู่ฝากบัญชีของสมาชิกผ่ านเครื่องปรั บสมุดอัต โนมัติ
3. สร้างระบบปฏิบัตกิ ารของสหกรณ์ออมทรัพ ย์ที่ส ามารถใช้ได้กั บทุกสหกรณ์
4. สร้างเครือข่ายการทางานของระบบปฏิ บัตกิ ารสหกรณ์ออมทรัพ ย์รูปแบบใหม่
5. สร้างศูนย์สารองข้อมูลอัตโนมัตใิ ห้ทุกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ชุม นุม สหกรณ์อ อมทรั พย์ ไทยไอซีที จากั ด จั ดระบบสัด ส่ วนในการออกเสียงเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการด าเนิ น การและลงคะแนนใช้ระบบสัด ส่ว นการถื อของสหกรณ์ ส มาชิก ที่มี อ ยู่ในขณะนั้ น
คือ ถื อหุ้ น 1 หุ้ น ออกเสี ยงได้ 1 คะแนน ถื อหุ้ น ตัง้ แต่ 101 หุ้น ขึ้ นไป ให้ ออกเสียงเพิ่ มได้ 1 คะแนนต่ อ
100 หุ้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งการสมั ครเข้าเป็ น สมาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ฯ ต้ อ งถื อ หุ้ น แรกเข้ า 10 หุ้ น ๆ ละ
1,000.00 บาท เป็ น เงิ น 10,000.00 บาท ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า 1,000.00 บาท ปั จจุ บั น มี ส มาชิ ก
จานวน 5 สหกรณ์
(๓) งำนบุคลำกร
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นวั ตกรรมในงานบุ ค ลากรที่ส ามารถยกตั วอย่างให้เห็น ได้ คื อ การจั ดทาหลั กสู ต รผู้ น า
สหกรณ์ขั้น สูงของสัน นิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกั บนัก วิชาการ (ศ. ดร. จีระ หงส์
ลดารมภ์) เป็นผู้บริหารโครงการในช่วงแรก
หลั กสู ต รดั ง กล่ าวมี ขึน้ ตั้ งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึง ปัจจุ บัน โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ สร้ า ง
ผู้นาที่มี ศัก ยภาพในการบริ หารองค์ก าร คือ บริ หารกิจการสหกรณ์ ให้ ประสบความสาเร็จและอยู่ รอดใน
ยุค การเปลี่ ยนแปลงและแข่ งขั น ที่ สู ง ขึน้ ด าเนิ น การไปแล้ ว จนถึ ง พ.ศ. 2556 จานวน 9 รุ่ น นั บเป็ น
โครงการที่ก ระตุ้ นให้ผู้น าสหกรณ์เกิดการตื่นตั วพั ฒนาศัก ยภาพความเป็ นผู้ นา เนื่อ งจากเป็ นเงื่ อนไขว่ า
ผู้ที่จะสมัค รรับการเลื อกตั้ งจากที่ ประชุ ม ใหญ่ สมาชิก เพื่ อ เป็ นกรรมการสัน นิ บาตสหกรณ์ แ ห่ง ชาติ นั้ น
จะต้ องผ่านหลั กสู ตรดังกล่าวเสี ยก่ อน อัน เป็น หลั กการที่ มีก ารใช้กั นในวงการราชการและธุ รกิ จเช่ นกั น
อย่างไรก็ ตามโครงการดัง กล่า วก็ประสบกับการปัญ หาการจั ดการบางประการ เช่ น การมี งบประมาณที่
เพียงพอ การมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเข้ าร่วมอย่างต่อ เนื่อง
(๔) กำรเงินและบัญชี
นวั ต กรรมด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ข องขบวนการสหกรณ์ นั้ น ต้ อ งยกความโดดเด่ น ให้ กั บ
นวัต กรรมประเภทนี้ข องกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ ในฐานะองค์ การหลัก ในการสร้างสรรค์น วัตกรรมด้าน
การบริหารการเงิ นและบั ญ ชีข องสหกรณ์ ที่มี ผ ลงานชั ดเจนและต่อ เนื่ อ ง โดยมี การบ่ ม เพาะนวัต กรรม
ด้านนี้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
การเกิดขึ้ นของนวั ตกรรมโดยกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์นนั้ มาจากประสบการณ์ ของเจ้าหน้ าที่รัฐ
ที่พบเห็นปั ญหาการบริหารการเงิ นและการทาบั ญชี สหกรณ์ข องสหกรณ์ต่างๆ ที มวิจัยของกลุ่ มงานวิจัย
ของกรมฯที่ ผสมผสานกั นของนัก วิจัยจากภายนอกและกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์ และได้ นาปัญ หาของ
การที่ ส หกรณ์ บริ หารการเงิน อย่างไม่ เป็ นระบบที่ ได้ มาตรฐาน และไม่ทราบสถานะที่ แท้ จริง ของตนใน
การตัด สิน ใจทางธุรกิจ มาร่ว มมื อกั นสร้างสรรค์ นวั ตกรรมในระบบการเงิ นและงบประมาณเพื่อ ช่ว ยให้
สหกรณ์มี เครื่อ งมื อทางการเงิ นและการจั ดการงบประมาณที่ ได้ ม าตรฐาน และเพื่ อ ช่วยให้ ทางราชการ
สามารถกากับดูแ ลสหกรณ์ ไ ด้ส าเร็ จผลมากขึน้ อย่างต่ อเนื่อ งหลายชิ้ น โดยมี กระบวนการสร้างสรรค์
นวัต กรรม คื อ ศึกษา – วิเคราะห์ – ออกแบบ – ทดสอบ – นาร่อง (กั บสหกรณ์) – ปรั บปรุ ง (อาจมี) –
นาไปใช้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการทางานที่สอดคล้องกั บความเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้ างมาก
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นวั ต กรรมเด่ น ๆ ที่ ป รากฏเป็ น การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาช่ ว ย สร้ า ง โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ที่เป็นตั วนวั ตกรรม ดั งเช่น โปรแกรมกรมด้านการเงินและบัญ ชีของกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์
ต่อไปนี้15
(๔.๑) นวัตกรรมด้ำนกำรเงินสำหรับสหกรณ์
๑) เครื่ อ งมื อ เฝ้ า ระวั ง และเตื อ นภั ย ทางการเงิ น ของสหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร
(CFSAWS:ss)
๒) ระบบประเมิ นประสิทธิภ าพการด าเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ด้ว ยแบบจาลอง
DEA (Data Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency, Thrift DEACE 2009)
๓) ระบบข้อมูลและอัตราส่วนสาคัญของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (Peer Group)
๔) ระบบสนั บสนุ น การตั ดสิ น ใจสร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม เชิ งเศรษฐกิ จและสั ง คมของสหกรณ์
ภาคการเกษตร (SEVA 2009)
๕) ระบบสนั บสนุ น การตั ดสิ น ใจสร้ างมู ลค่ า เพิ่ ม เชิ งเศรษฐกิ จและสั ง คมของสหกรณ์
ร้านค้า (SHOP SEVA 2009)
๖) เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการด าเนิ นงานของสหกรณ์ ภาคการเกษตรด้ ว ย
แบบจาลอง DEA (Data Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency, Thrift DEACE 2010)
๗) ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market)
๘) ระบบกลยุทธ์ในการถ่า ยโอนงานสอบบัญชี สหกรณ์ให้ภ าคเอกชน (E-learning)

15

ข้อมูลได้จากการจัดสนทนากลุ่มทีมวิจยั และที่ปรึกษาด้านโปรแกรมการเงิน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วั น ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และจาก http://www.cad.go.th/main.php?filename=cad_Tool วันสืบค้น ๙ เมษายน ๒๕๕๖ และ
การจัดสนทนากลุ่มอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิเคราะห์ทางการเงิน และสานัก
มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจาก
http://www.cad.go.th/main.php?filename=cad_Tool วันสืบค้น ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖.
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โปรแกรมต่างๆข้างต้นมี การเชื่อ มโยงกับการบริหารงานสหกรร์ค่ อนข้างมาก จึงอาจถื อ
เป็นโปรแกรมเพื่อการบริหารงานก็ได้ด้ วย ประโยชน์ ของนวัต กรรมโปรแกรมการเงิน ของกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ ท าให้ ส หกรณ์ ส ามารถบริ หารกิ จการได้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เฝ้ า ระวั ง เตื อ นภั ย และ
ประหยัดเวลาการจัดการการเงิน ประโยชน์เหล่านี้จึงช่วยป้องกันการทุจริตได้ มาก อาทิ
ในเว็บ ต์ ของกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ก ล่ าวถึ ง ประโยชน์ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ทางการเงิ น
CFSAWS และ SEVA เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ไว้ดังนี้
ธันวำคม 2555 "ซี เอฟ ซอ และ ซีวำ นวัตกรรมนำหน้ำพัฒนำสหกรณ์ ”
เครื่องมือทางการเงิน (ซี เอฟ ซอ และซีวา) ของสหกรณ์ คือ ระบบเฝ้า ระวังและเตือนภัยทางการเงิน (CFSAWS : ซี เอฟ ซอ) แล ะ
ระบบตร วจสอบมู ล ค่า องค์ก รและสัง คมของส หกรณ์ ( SEVA : ซีวา) เพี ยงปลายนิว้ สัมผัส น าข้อมูล ทางการ เงิน ลงใน โปรแกรม ส าเร็จรู ป
ระบบเตือนภัยทางการเงิน และระบบตรวจสอบมูล ค่า เพิ่มองค์ก รและสังคมของสหกรณ์ ประหยัด เวลาภายใน 1 นาที และการประมวลผ ล
ที่แม่น ตรง ก็จะส่งผลให้ได้ส ารสนเทศทางกา รเงินที่ส ามารถบ่งชีส้ ถ านการณ์ให้คอยเฝ้า ร ะวัง และเตือนภัยทางก ารเงิน ให้เห็น จุด วิก ฤ ต
เบือ้ งต้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ได้อย่า งรวดเร็วต่อไป

อ้างจาก http://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/cadweb_org/ewt_news.php?nid=19987&filename=999,
วันสืบค้น 7 ธันวาคม 2556

(๔.๒) นวัตกรรมด้ำนบัญชีสำหรับสหกรณ์
๑) โปรแกรมระบบบั ญชี สหกรณ์ ครบวงจร (Cooperative Full Pack Accounting
software, FAS) (ใช้ได้กับสหกรณ์ทุกประเภท)
๒) โปรแกรมระบบสินค้าสาหรั บสหกรณ์ Version 2.2 (Web Editon)
๓) โปรแกรมระบบบั ญ ชี แยกประเภทส าหรับสหกรณ์ ภาคการเกษตร Version
2 (Web Editon)
๔) โปรแกรมระบบบัญ ชี แ ยกประเภทสาหรั บสหกรณ์ ภ าคการเกษตร Version
2 (Web Editon)
๕) โปรแกรมบั ญ ชี รายบุ ค คล (SmartAcc for Smart Life) สามารถใช้ ไ ด้ กั บ
สมาชิกสหกรณ์รายบุคคลและ บุคคลทั่วไป
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โปรแกรมบญชีเหล่ านี้ มี ประโยชน์ใ นการช่ว ยให้ส หกรณ์ ที่ใช้บริหารงานบั ญ ชีไ ด้อ ย่ างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และยั ง สอ ดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของระบบงานบั ญ ชี ที่ก ากั บโดยสมาคมนั ก บั ญ ชี ใ น
ระดับประเทศ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์น ามาประยุกต์กั บขบวนการสหกรณ์ อาทิ
โปรแกรมระบบบั ญชีสหกรณ์ค รบวงจรมีประโยชน์ ดังนี้
ในแง่ระบบสมาชิ กและหุ้น จะช่ว ยให้ สหกรณ์ สามารถทาทะเบี ยนหุ้น และประวัติ สมาชิ ก
ได้ ถูก ต้ อ ง ค าวนณเงิ น ปัน ผล/ ล ี่ยคื น ได้ อย่ า งรวดเร็ ว และ เป็น ฐานข้ อมู ล เชื่ อ มโยงการทางานของทุ ก
ระบบ
ในแง่ ระบบเงิ นรั บฝากจะช่ วยรองรั บเงื่อ นไขเงิ น รับฝากของสหกรณ์ ไ ด้หลากหลาย รู้
ภาระดอกเบี้ ยจ่ายได้ทุก วั น ทั้ง ในปั จจุ บันและอนาคต และสามรรถจัด ทาบั ญ ชี ย่อ ยรั บฝากทัน ที ที่เกิ ด
รายการ
ในแง่ระบบเงิน ให้กู้ ช่ วยให้ส หกรณ์จ่ ายเงิน กู้ /รับชาระพร้ อมกัน ได้ หลายเครื่อ ง ค านวณ
ดอกเบีย้ ค้างรับได้ทุกวันเป็นรายสัญญา และ สามารถจัดทาบัญชีย่อยเงินให้กู้ได้อ ย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ ตาม เราควรทราบด้ วยว่ าความนิ ยมใช้โปรแกรมบั ญชีม าก-น้อยก็เป็ นเครื่องชี้
วัดประโยชน์ของนวัตกรรมเช่นกัน
ยกตั วอย่ างเช่ น จากรายงานการส่ง เสริ มการใช้ Accounting Software ของกรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ แสดงให้เห็นว่ าสหกรณ์อ อมทรัพ ย์สว่ นใหญ่ ร้ อยละ 75 ใช้โ ปรแกรมข้อ มูลการบั ญชี ของ
กรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ และ ใช้ในสัด ส่วนที่สู งกว่าสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ ใช้โปรแกรมข้อ มูลการบั ญ ชี
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพี ยงร้อ ยละ 47 เท่านัน้ 16
(๕) สำรสนเทศ
นวั ตกรรมในด้านสารสนเทศเป็ น สิ่ง ที่ คาบเกี่ยวกับการนาไปใช้ เป็ นนวั ตกรรมสืบเนื่ อ ง
อื่น ๆ เช่น การจั ดทาระบบฐานข้อ มูล ต่ างๆ ซึ่ งหน่ว ยงานราชการทั้ งสองแห่ ง คือ กรมส่ง เสริ มสหกรณ์
รายงานการส่งเสริมการใช้
Accounting
Software
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ้างจาก
http://web54.cad.go.th/cad2008/cad_soft52/report/report_account_software.php?external=enable#link_data)
16

:
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และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ มีการพัฒ นาขึ้ นมาใช้ในส่วนของตน ซึ่ งส่ว นใหญ่กรมตรวจบั ญชีส หกรณ์จะ
มีค วามก้าวหน้ าในงานนวั ต กรรมที่ เชื่อ มโยงระหว่างการจั ดการสารสนเทศกั บโปรแกรมคอมพิว เตอร์
มากกว่า และ แนะน าให้ ส หกรณ์ ทั่ว ประเทศได้ ใช้ เพื่ อความสาเร็จตามวัต ถุ ประสงค์ ข องสหกรณ์ และ
นวั ตกรรมด้านสารสนเทศถูก น าไปใช้พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิว เตอร์อัน เป็ น การต่ อ ยอดของนวัต กรรม
เพื่ อการบริ หารการเงิน และการบั ญ ชีข องสหกรณ์ ใ ห้ส นั บสนุ นการประสบความส าเร็จของการบริหาร
สหกรณ์โดยรวม
๓.๑.๒.๓ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)
ขบวนการสหกรณ์ แต่ ล ะประเภทมี ก ารสร้ างสรรค์ สิ่ง ประดิ ษฐ์แ ตกต่า งกัน ไป อาทิ มี
การใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ผลิ ตจากกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ดั งที่ก ล่าวแล้ ว หรือ การซื้ อจากแหล่ ง
บริ หารภายนอก การใช้ ตู้ ATM ที่มี ก ารใช้ กั นในธนาคารพาณิ ชย์ ได้ ถู กน ามาใช้ กั บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เริ่ม จากสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่าไม้ เมื อ พ.ศ. 2543-2544 หรื อ นวั ตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ ที่เป็ นการน า
เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมมาใช้ ผ ลิ ต น้ ามั น ของสหกรณ์ ก ารเกษตร เป็ น ต้ น จึ ง สามารถกล่ า วได้ ว่ า
นวัต กรรมสิ่ งประดิ ษฐ์ มีทั้ง สร้ างขึ้ นในขบวนการสหกรณ์ (เช่น ในลั กษณะซอฟแวร์) และรับ สิ่งประดิษฐ์
(เช่ น เครื่ อง ATM และ เครื่ อ งกลั่ น น้ามั น ) มาใช้ จากแหล่ ง อื่น แต่ มี การนานวัต กรรมจากที่ ผู้อื่ น นอก
ขบวนการสหกรณ์สร้ างขึน้ มาใช้ ในขบวนการสหกรณ์ ด้วย การคิดสร้างสิ่ งประดิษฐ์ ทางเทคโนโลยีขึ้ นเอง
นัน้ ยังไม่มีให้เห็นนักในขบวนการสหกรณ์ไทย
๓.๑.๒.๔ นวัตกรรมอื่นๆ
ในโอกาสที่ พ ระเจ้ า อยู่ หัว ครบเจ็ ด รอบ วั น ที่ 5 ธั น วาคม 2554 อั น เป็ น ปี ที่แ ผนพั ฒ นาการ
สหกรณ์ แ ห่ งชาติ บับที่ ส องสิ้ น สุ ด ลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ จัด
กิจกรรมหลายโครงการเพื่ อเชิ ดชูเกี ยรติ พระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการที่ เกี่ยวข้อ งกับสหกรณ์ และมีนัยของ
การเป็นนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ (โดยอนุโลม) เช่น
โครงการนิคมรักษ์ส่ิ งแวดล้อม: เน้น ในนิค มสหกรณ์ 53 แห่ง กิจกรรมเด่น คือ บวชป่าเฉลิ ม
พระเกียรติ
โครงการปฏิบัตติ ามรอยพระยุ คลบาท ด้ว ยความดีและการให้ : เน้ นใช้ กับบุ คลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์
โครงการน าความรู้สู่ โรงเรียนพระปริ ยัตธิ รรม : เน้ นถวายความรู้ แด่พ ระสงฆ์ สามเณร และ
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ครูในโรงเรียนเพื่อนาไปใช้หลัง จากลาสิกขาแล้ว
โครงการส่ง เสริ มเด็ก บั น ทึก ความดี : เน้น นั ก เรียนประถมศึ ก ษาในชายแดนและส านั กงาน
คณะกรรมการขั้ นพื้ นฐานเพื่ อทาความดี ตอบแทนบุ ญคุ ณแผ่น ดินและบั นทึ กความดี และน ามา
แสดงในภายหลัง
โครงการเชิ ด ชู เกี ยรติ ปราชญ์ ส หกรณ์ : โดยคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ง ามและ
ถ่ายทอดแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
โครงการลดดอกเบีย้ เงิน กู้ : เน้ น ลดดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ใ ห้ ส มาชิ ก สหกรณ์ และกลุ่ ม เกษต รกร
ครอบคลุมกว่าหกหมื่นราย่ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่ม รายได้
โครงการออมทรัพ ย์ ออมความดี : เน้น สมาชิก และบุ คคลทั่ว ไปออมทรัพ ย์ โดยฝากเงิน กั บ
สหกรณ์ เก้าหมืน่ กว่าราย และมีกิจกรรมทาความดีเพื่อตนเอง เพื่อสหกรณ์ และ เพื่อสังคม
โครงการเสริม สร้ างการเชื่ อมโยงเครือ ข่ายธุ รกิ จ : เน้น การเชื่ อ มโยงธุ รกิ จของสหกรณ์แ ละ
กลุ่มเกษตรกร แบ่งเป็นคู่คิด คู่ค้า คู่ฝาก และ คู่กู้
โครงการเหล่ านี้ สมควรมีการประเมิ นผลความส าเร็ จต่อ ไป โดยในรายงานวิ จัยนี้ใคร่ขอนาเสนอ
ข้อมูลโครงการที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความโดดเด่นในฐานะนวัตกรรมชิ้น หนึ่ง คือ โครงการปราชญ์สหกรณ์
กิจกรรมเชิดชูเกียรติปรำชญ์สหกรณ์
กรมส่ง เสริ มสหกรณ์จัดทาโครงการสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่อ งในโอกาสพระ
ราชพิ ธี ม หามง คลเฉลิ ม พระชนม พรรษา ๗ รอ บ ๕ ธั น ว าคม ๒๕๕ ๔
ประกอบด้ ว ย 9 กิ จกรรม และกิ จกรรมเชิ ด ชู เกี ยรติ ปราชญ์ ส หกรณ์ เป็ น
กิจกรรมหนึ่ง ใน 9 กิ จกรรม กิ จกรรมเชิด ชูเกี ยรติปราชญ์ สหกรณ์ เป็ นกิ จกรรม
ที่สรรหาบุ คคลที่มี ความรู้ ความสามารถ โดยมีอุ ดมการณ์ หลั กการ และวิ ธีการ
สหกรณ์ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น ชี วิต จนทาให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น เป็ น ที่
เชื่อ ถือ ศรัทธาและเป็ นแบบอย่างที่ ดีของบุ คคลทั่ วไปบนพืน้ ฐานของการเสียสละ
และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จานวน 84 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ยรติ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว เนื่อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๔
เนื่องจากพระองค์ทรงมีคุณู ปการอย่ างยิ่งต่อ การสหกรณ์ ไทย
2. เพื่ อ ยกย่อ งเชิ ด ชู เกี ยรติ ปราชญ์ ส หกรณ์ ที่ ช่ ว ยเผยแพร่ ความรู้ อุ ดมการณ์
หลัก การ และวิธี การสหกรณ์ เป็น แนวทางในการด ารงชีวิ ต และเป็น ตัว อย่างให้
ประชาชนทราบและปฏิ บัตติ ามแบบอย่าง
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3. เพื่ อ เป็ น เกี ยรติ ประวัติ ให้ ผู้ ที่อุทิศ ตนเองเพื่ อ ประโยชน์ ข องสหกรณ์ และเป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี งามแก่ว งการสหกรณ์ กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ ไ ด้ กาหนดคุ ณ สมบั ติ
ของปราชญ์สหกรณ์ ดังนี้
๑. เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
๒. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี
๓. มีคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคุณธรรม จริยธรรมและความเสี ยสละ
๔.มี ผลงานเป็ นที่ ประจั กษ์ และได้ รับการยอมรับและประโยชน์ข องผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสัง คม และสามารถนาไปแก้ไขปั ญหาในสหกรณ์ได้
ฯลฯ
ทั้ ง นี้ แต่ ล ะจั ง หวั ด /ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ พื้ น ที่ 1 และ 2 มี
คณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กในแต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยมี อ านาจในการ
กาหนดคุณ สมบัติ เพิ่ม เติม และหลัก เกณฑ์ ในการสรรหาและคัดเลือ กตามความ
เหมาะสม
ปราชญ์ สหกรณ์ ได้ รับคั ดเลื อ ก ประกอบด้ ว ย สมาชิก สหกรณ์ /กลุ่ ม เกษตรกร
หรือ บุคคลทั่ว ไป จังหวั ดละ ๑ ราย ยกเว้นส านัก งานส่งเสริม สหกรณ์ พนื้ ที่ ๑, ๒
และอี ก 5 จั ง ห วั ด (เชี ยง ให ม่ ขอ นแก่ น อุ บ ล ราช ธานี ส งข ลา แล ะ
นครศรีธรรมราช) หน่วยงานละ ๒ ราย
กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ ได้จัดสั มมนาวิชาการปราชญ์ส หกรณ์ จานวน 84 ราย เพื่ อ
แลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น เสนอแนวทางในการปรั บปรุ ง พั ฒ นาระบบสหกรณ์
และเข้ ารั บโล่ปราชญ์ส หกรณ์ ในพิธี เปิ ดงานสหกรณ์ ไทย ใต้ ร่ม พระบารมี ซึ่ง จั ด
ขึน้ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2554
------------------------------------------------------กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์
โทร. 0 2628 5527__
ที่มา : www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/.../data55/.../ทาเนียบปราชญ์สหกรณ์. pdf
ความส าเร็ จของกรมส่ งเสริม สหกรณ์ ในระยะหลังๆ พบได้ จากการรับรางวัล ต่า งๆ อาทิ รางวั ล
การบูรณการบริ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ของรางวั ลบริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2556 โดยคณะอนุ ก รรมการ
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พัฒ นาระบบราชการเฉพาะกิ จเกี่ ยวกั บการยกระดับคุ ณ ภาพมาตรฐานและลดขั้ น ตอนระยะเวลาการ
ปฏิ บัติ ราชการเพื่ ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน สานั ก งานคระ
กรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (กพร.) โดยผลงาน คื อ การเพิ่ มผลิ ต ภาพข้ าวในพื้ นที่ นิ ค มสหกรณ์
สวรรคโลก โดยมีเกษตรกรเป็นศูน ย์กลาง
๓.๒ ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ อ ำนวยหรื อ ส่ ง เสริ ม ต่ อ กำรพั ฒ นำหรื อ สร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรม ขอ ง
ขบวนกำรสหกรณ์
จากการจัด สนทนากลุ่ ม การสั มภาษณ์ และ การศึ ก ษาเอกสาร โดยเฉพาะปั ญ หาด้านการน า
แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ไ ปปฏิ บัติ ที่ ย่อ มเกี่ ยวโยงกั บนวั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ด้ ว ย
สามารถประมวลถึ งปัจจัยที่เอือ้ อานวยหรื อส่ งเสริม ต่อ การพั ฒ นาหรือ สร้ างสรรค์น วัต กรรม ขบวนการ
สหกรณ์เบือ้ งต้น โดยพิจารณาจากประเด็นปัญ หาที่เกี่ ยวกับปัจ จั ยเชิง ระบบเหล่ านี้ได้ ดังนี้
๓.๒.๑ ปัจจัยนำเข้ำ
๑) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ยังไม่ พร้ อมเพี ยงพอในการขั บเคลื่ อนแผนพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติที่กระตุ้ นให้ เกิดนวัตกรรมในสหกรณ์ ตา่ งๆ อย่ างไรก็ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ มีโครงการของ
ตนที่สะท้อนนวัตกรรมอยู่บ้าง
๒) แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ล อยอยู่เหนื อ แผนของส่ วนงานราชการ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ และสหกรณ์ ต่ า งๆ ท าให้ แผนไม่ ได้ รับการปฏิ บั ติ จริ ง จั ง และโครงการจ านวนมากขาด
งบประมาณ และกาลังคนดาเนินงานตามแผน
๓) ภาครั ฐมี บุค ลากรเพื่ อการทางานประจาของหน่ ว ยงานระดั บกรมจานวนมาก แต่
ขาดบุค ลากรที่ เพียงพอในการติด ตามการด าเนิน งานตามแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ และ ในการ
กระตุน้ กิจกรรมทางนวัตกรรม
๔) การเปลี่ ยนแปลงกฎหมายอาจเป็น การหยุ ดชะงัก ความก้า วหน้ าของนวัต กรรม เช่ น
กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกเลิก การมีสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่ างๆ
๕) คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ทางานที่ เสี ยเวลามากกับการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ แต่ให้เวลาน้อยกับการทางานด้า นการพัฒนาและนวัตกรรม
๖) ผู้นาสหกรณ์ยังไม่ให้ความสาคัญกับมิติทางนวัตกรรมที่ม ากพอ
๗) ขาดงบประมาณด้านการวิ จัยเพื่อพัฒ นานวัตกรรม
๘) ผู้บริหารหน่วยงานราชการยัง ไม่ให้ความสาคั ญกับงานนวัต กรรม
๓.๒.๒ ปัจจัยกระบวนกำร

๑) ขาดการควบคุมภายในที่ดี
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๒) ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓) การบริหารโครงการ และการประสานงานในระบบราชการยังล่าช้ า
๔) การบริหารโครงการยัง ไม่ก ระจายอานาจสู่ ท้องถิ่นให้ม ากขึน้
๕) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่ เต็ม ที่
๓.๒.๓ ปัจจัยผลผลิต
๑) ความไม่ชัดเจนในเป้าหมายผลผลิต
๒) เป้าหมายผลผลิตในขบวนการสหกรณ์ต ามระดั บต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน
๓) ขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม
นอกเหนื อ ข้อ มู ล ข้ างต้ นที่ ไ ด้ จากการศึ กษาเอกสารแล้ว นั้ น ข้ อ มู ลจากการสารวจได้
ยืนยันข้อมูลดังกล่าวไปในทางที่ สอดคล้องกัน ดังที่ได้นาเสนอในหัวข้อต่อไป
๓.๓ ผลกำรสำรวจควำมคิด เห็ นภำคสนำม ในประเด็น ปัจ จัย ที่มี ผลต่อ กำรสร้ำ งสรรค์
นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
จากการสารวจความเห็น จากสหกรณ์ ที่ได้ รับรางวั ลดีเด่นแห่งชาติ นับจาก พ.ศ. 2542 - 2554
จานวน 76 แห่ ง ของโครงการวิ จัยนี้ ที่ไ ด้ ด าเนิ น การระหว่างเดื อ นมิ ถุ น ายน – กั น ยายน 2556 เพื่ อ
สอบถามถึ ง ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ เหล่ า นี้ ปรากฏว่ า มีส หกรณ์ ต อบ
แบบสอบถามกลั บคื น 21 แห่ ง (คิด เป็ น ร้ อยละ 28 ของการตอบกลั บ) และสรุประดั บค่ าเฉลี่ ยปัจจั ย
ต่างๆ ที่ผู้นาสหกรณ์เห็นว่ามีผลต่อการสร้ างสรรค์นวัตกรรม (จากประสบการณ์ ที่ผ่า นมา) ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สหกรณ์การเกษตร (สก.) 8 แห่ง (ร้อยละ 38.1)
สหกรณ์ประมง (สป.) – แห่ง (ร้อยละ 0)
สหกรณ์นิคม (สน.) 4 แห่ง (ร้อยละ 19.1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.) 6 แห่ง (ร้อยละ 28.6)
สหกรณ์เครดิตยูเนียน (สค.) 2 แห่ง (ร้อยละ 9.5)
สหกรณ์บริการ (สบ.) 1 แห่ง (ร้อยละ 4.8)
สหกรณ์ร้านค้า (สร.)- แห่ง (ร้อยละ 0)

สรุ ประดั บค่ า เฉลี่ ยปั จจัยต่ า งๆ ที่ ผู้ น าสหกรณ์ เห็น ว่ ามี ผ ลต่อ การสร้ างสรรค์น วั ต กรรม (จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา) ดังต่อไปนี้
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ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

1.1 การส่งเสริมจาก
สภาวะ (ปัจจัย)
ทางการเมือง
1.2 การส่งเสริมจาก
สภาวะ (ปัจจัย)
ทางการเศรษฐกิจ
1.3 การส่งเสริมจาก
สภาวะ (ปัจจัย)
ทางสังคม
1.4 การส่งเสริมจาก
สภาวะ (ปัจจัย)
ทางวัฒนธรรม
1.5 การส่งเสริมจาก
สภาวะ (ปัจจัย)
ทาง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
1.6 การส่งเสริมจาก
การส่งเสริมของ
ขบวนการสหกรณ์
สากล
1.7 การส่งเสริมจาก
กติการะหว่าง
ประเทศ
1.8 การส่งเสริมจาก
รัฐธรรมนูญแห่ง

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

1.342

1.50

สน.

2.25

สอ.

2.00

สค.

3.50

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

1.00

2.00
2.05

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

ปานกลาง

มาก
1.365

2.65

2.25

3.00

4.00

3.00

2.81
มาก

1.207

2.37

1.75

2.67

3.50

2.00

2.43
ปานกลาง

1.221

2.25

1.50

2.66

2.50

2.00

2.24
ปานกลาง

1.203

2.50

2.25

2.33

2.50

2.00

2.38

ปานกลาง
1.424

1.75

0.75

2.17

3.00

3.00

1.86
น้อย

1.207

1.37

1.50

1.33

2.50

3.00

1.57

1.359

2.25

2.50

2.17

3.50

2.00

2.38

ปานกลาง
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ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

ราชอาณาจักรไทย
1.9 การส่งเสริมจาก
พ.ร.บ. สหกรณ์
พ.ศ. 2542 (แก้ไข
พ.ศ. 2553)
1.10 การส่งเสริมจาก
คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติชุดที่หนึ่ง
(พ.ศ. 2546-2549)
1.11 การส่งเสริมจาก
คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติชุดที่สอง
(พ.ศ. 2550-2554)
1.12 การเอือ้ อานวยจาก
แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ฯฉบับที่
หนึ่ง (พ.ศ. 25462549)
1.13 การเอือ้ อานวยจาก
แผนพัฒนาการ
สหกรณ์ฯฉบับที่
สอง (พ.ศ. 25502554)
1.14 การเอือ้ อานวยจาก

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

มาก
1.390

2.87

2.25

2.33

3.50

3.00

2.67
ปานกลาง

1.108

1.62

1.75

1.83

2.50

3.00

1.86

ปานกลาง
1.203

1.62

1.75

2.17

2.50

3.00

1.95

ปานกลาง
1.136

1.62

1.75

2.00

2.50

3.00

1.90

ปานกลาง
1.161

1.75

1.75

2.00

2.50

3.00

1.95

1.183

1.62

2.00

2.00

3.00

3.00

2.00

ปานกลาง

62
ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
1.15 การเอือ้ อานวยจาก
นโยบายรัฐบาล
1.16 การสนับสนุนโดย
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1.17 การสนับสนุนโดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
1.18 การให้บริการจาก
กรมส่งเสริม
สหกรณ์(ส่วนกลาง)
1.19 การให้บริการจาก
กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
(ส่วนกลาง)
1.20 การให้บริการจาก
สหกรณ์จังหวัด
1.21 การช่วยเหลือจาก
ชุมนุมสหกรณ์ใน
จังหวัด
1.22 การให้บริการจาก

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

1.352

2.50

2.00

3.50

3.00

2.14

1.62

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

ปานกลาง
ปานกลาง

1.315

1.87

2.25

1.83

3.50

3.00

2.14
ปานกลาง

1.322

1.87

1.75

1.83

3.50

3.00

2.05
ปานกลาง

1.271

2.25

1.75

2.33

3.00

3.00

2.29
ปานกลาง

1.221

2.37

1.50

2.33

2.50

3.00

2.24

1.347

2.75

2.00

2.83

3.50

3.00

2.71

มาก
น้อย

1.327

1.50

0.25

2.00

1.50

3.00

1.48

1.352

1.87

1.25

2.00

2.00

3.00

1.86

น้อย
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ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
1.23 การสนับสนุนจาก
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
1.24 การสนับสนุนจาก
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
1.25 การสนับสนุนจาก
ทางจังหวัด (ผู้ว่า
ราชการ )
1.26 การสนับสนุนจาก
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
1.27 การสนับสนุนจาก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
1.28 การสนับสนุนจาก
เทศบาล
1.29 การสนับสนุนจาก
นักการเมืองใน
ท้องถิ่น
1.30 การสนับสนุนจาก
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

น้อย
1.108

1.12

0.25

1.67

1.50

1.00

1.14
ปานกลาง

1.236

2.25

2.50

1.67

2.00

3.00

2.14
ปานกลาง

1.278

1.37

1.75

1.83

2.00

2.00

1.67
น้อย

1.231

1.25

0.50

1.67

2.00

1.00

1.29
น้อย

1.289

1.25

1.25

1.83

2.00

1.00

1.48

1.197

1.12

0.75

1.83

2.00

1.00

1.33

น้อย
น้อย

1.221

0.87

0.75

1.67

2.00

2.00

1.24
น้อย

1.179

0.87

1.50

1.17

2.00

2.00

1.24
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ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

1.31 การสนับสนุนจาก
วุฒิสมาชิก
1.32 การช่วยเหลือจาก
สมาคม
เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
1.33 การช่วยเหลือจาก
สถาบันวิชาการ
สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์
1.34 การช่วยเหลือจาก
นักวิชาการด้าน
สหกรณ์ที่ทางาน
ให้กับสหกรณ์ของ
ท่าน
1.35 ความสามารถด้าน
การนาองค์กรของ
ประธาน
คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
1.36 ความสามารถด้าน
การบริหารของ
คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
1.37 ความสามารถด้าน

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

1.183

0.50

1.17

2.00

1.00

1.00

0.87

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

น้อย
น้อย

1.315

0.87

0.50

1.33

2.50

2.00

1.14
ปานกลาง

1.513

1.25

2.00

1.83

3.00

2.00

1.76

ปานกลาง
1.532

1.75

1.25

2.33

3.50

3.00

2.05

มากที่สุด
1.091

3.00

2.75

3.67

4.00

3.00

3.24

มากที่สุด
.889

3.00

3.25

3.33

4.00

3.00

3.24

.928

3.00

3.00

3.50

4.00

2.00

3.19

มาก
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ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

การบริหารของ
ผู้จัดการสหกรณ์
1.38 การมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความสามารถใน
สหกรณ์ของท่าน
1.39 การมีเงินทุนของ
สหกรณ์ที่เพียงพอ
1.40 การมีเทคโนโลยี
(เครื่องมือและหรือ
อุปกรณ์) ที่
เหมาะสมกับการใช้
งาน
1.41 การเอือ้ อานวยของ
กฎหรือระเบียบของ
กรมส่งเสริม
สหกรณ์
1.42 การเอือ้ อานวยของ
กฎหรือระเบียบของ
กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
1.43 การช่วยเหลือจาก
ชุมนุมสหกรณ์ใน
จังหวัด
1.44 การช่วยเหลือจาก
องค์การ
ต่างประเทศ (โปรด

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

มากที่สุด
.995

3.12

3.25

3.33

4.00

2.00

3.24

.995

2.62

3.50

3.17

4.00

3.00

3.10

มาก
มาก

1.221

2.50

4.00

2.33

4.00

3.00

2.90

มาก
1.153

2.75

3.25

2.33

4.00

3.00

2.86
มาก

1.167

2.75

3.25

2.17

4.00

3.00

2.81
น้อย

1.287

1.00

1.25

1.50

3.00

2.00

1.43
น้อยที่สุด

.873

0.62

0.00

0.33

1.00

1.00

.48
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ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ปัจจัยที่ส่งเสริมกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม

ค่ำส่วน สก.
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
(Std.
Deviation)

ระบุ
ชื่อ ........................
.......................)
1.45 การช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมจากแหล่ง/
ปัจจัยอื่น (โปรด
1.261
ระบุ ......................
...................)

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำเฉลี่ย
รวม
(Mean)

ระดับควำม
สำคัญของ
ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกำรสร้ำง
สรรค์นวัตกรรม

น้อยที่สุด
0.37

0.25

1.50

1.00

1.00

.76

เกณฑ์กำรแปลผล คือ
(1) 0-0.80 หมายถึงมีสว่ นส่งเสริมน้อยที่สุด
(2) 0.81-1.60 หมายถึงมีสว่ นส่งเสริมน้อย
(3) 1.61-2.40 หมายถึงมีสว่ นส่งเสริมปานกลาง
(4) 2.41-3.20 หมายถึงมีสว่ นส่งเสริมมาก
(5) 3.21-4.00 หมายถึงมีสว่ นส่งเสริมมากที่สุด
สรุป
ค่าเฉลี่ยรวม = 2.036 แสดงถึงปั จจัยทั้งหมดมีส่ วนส่ งเสริ มการสร้างสรรค์ นวัต กรรมขบวนการ
สหกรณ์ในระดับปานกลาง
ปัจจัยที่ ส หกรณ์ เห็ นว่ ามี ส่ว นส่ งเสริม ต่อ การสร้างสรรค์น วัต กรรมในระดั บมากที่สุ ดสามปั จจั ย
เท่ากั นคือ 1) ความสามารถด้ านการนาองค์ กรของประธานคณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ ย
= 3.24) 2) ความสามารถด้ านการบริ หารของคณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ (ค่ าเฉลี่ย = 3.24) 3)
และ การมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในสหกรณ์ของท่ าน (ค่าเฉลี่ย = 3.24)
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ปัจจั ยที่ สหกรณ์ เห็ นว่ามีส่ วนส่งเสริม ต่อ การสร้ างสรรค์นวั ตกรรมในระดั บมากมี สองปั จจัย คื อ
1)ความสามารถด้ า นการบริหารของผู้ จัด การสหกรณ์ (ค่ า เฉ ลี่ ย = 3.19) และ 2) การมี เงิ น ทุ น ขอ ง
สหกรณ์ที่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 3.10) เรียงตามลาดับ
ปัจจั ยที่ส หกรณ์ เห็ น ว่ ามี ส่ ว นส่ง เสริ ม ต่ อ การสร้างสรรค์ นวั ต กรรมในระดับน้ อ ยที่ สุด คื อ การ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย = 0.48)
จากการพิ จารณาหน่ว ยงานราชการสาคั ญสี่แ ห่ง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์แ ละ กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์นั้ น ทั้ง สองแห่ง ได้ค ะแนนเฉลี่ยในระดั บปานกลาง คื อ การให้ บริ การจากกรมส่ง เสริมสหกรณ์
(ส่ ว นกลาง) ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 2.29 และ การให้ บริ ก ารจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ (ส่ ว นกลาง) ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.24 แต่เมื่ อพิจารณาถึ งการเอือ้ อานวยของกฎหรือระเบียบ ปรากฏว่าการเอื้ ออานวยของ
กฎหรือ ระเบี ยบของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 2.86 และ การเอื้ อ อ านวยของกฎหรื อ
ระเบียบของกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.81 ซึ่งอยู่ในระดับมากทั้ งคู่ และ ส าหรั บกรณี ของ
ธนาคารนั้ น การสนั บสนุ น จากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ได้ ค ะแนนระดั บน้ อ ย คื อ 1.14 และ การ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ค ะแนนระดั บปานกลาง คือ 2.14
ส่วนสถาบัน ทางวิชาการได้ รับการให้ความเห็นว่ ามี ส่วนส่ง เสริม ต่อ การสร้างสรรค์ นวัต กรรมใน
ระดั บปานกลางทั้ ง คู่ คื อ สถาบั น วิช าการสหกรณ์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 1.76
และ สมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ไ ด้คะแนนเฉลี่ ย 1.14 รองลงมา
นอกจากนี้ สหกรณ์ แ ต่ล ะประเภทก็ มี ระดั บประสบการณ์ ก ารสร้างสรรค์ น วัต กรรมไม่ เท่ า กั น
ปรากฏตามค่าเฉลี่ยรายสหกรณ์ ในตารางที่นาเสนอ โดยพบว่า:
สหกรณ์ ก ารเกษตรให้ค ะแนน “การมี เจ้าหน้ าที่ ที่มี ความสามารถในสหกรณ์ ” (คะแนนเฉลี่ ย
3.12) มากที่สุดเหนือปัจจัยอื่นๆ
สหกรณ์ นิ คมให้ ค ะแนน “การมี เทคโนโลยี (เครื่อ งมือ และหรื อ อุปกรณ์ ) ที่เหมาะสมกั บการใช้
งาน” (คะแนนเฉลี่ย 4.00) มากที่สุดเหนือปัจจัยอื่น ๆ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ใ ห้ค ะแนน “ความสามารถด้ านการนาองค์ กรของประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์” (คะแนนเฉลี่ย 3.67) มากที่สุดเหนือปัจจัยอื่น ๆ
สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี ยนให้ คะแนนเก้ าปั จจัยต่ อ ไปนี้ (คะแนนเฉลี่ ย 4.00) มากที่ สุ ด เหนือ ปั จจั ย
อื่นๆ คือ
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(๑) การส่งเสริมจากสภาวะ (ปัจจัย) ทางการเศรษฐกิจ
(๒) ความสามารถด้านการนาองค์ก รของประธานคณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์
(๓) ความสามารถด้านการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(๔) ความสามารถด้านการบริหารของผู้ จัดการสหกรณ์
(๕) การมีเจ้าหน้าที่ที่มี ความสามารถในสหกรณ์ของท่าน
(๖) การมีเงินทุนของสหกรณ์ที่เพียงพอ
(๗) การมีเทคโนโลยี (เครื่องมือและหรืออุปกรณ์ ) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
(๘) การเอือ้ อานวยของกฎหรือระเบียบของกรมส่งเสริ มสหกรณ์
(๙) การเอือ้ อานวยของกฎหรือระเบียบของกรมตรวจบั ญชีสหกรณ์
สหกรณ์บริการให้คะแนนถึง 24 ปัจจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.00) มากที่สุดเหนือปัจจัยอื่น ๆ
๓.๔ ควำมสอดค ล้ อ งเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ ใ นแผ นพั ฒน ำกำรสหกรณ์ แ ห่ ง ชำติ กั บ กำ ร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ ทั้งสองฉบับ
ควำมสอดคล้องเชิง
ค่ำส่วน
ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
ค่ำเฉลี่ ระดับ
ยุทธศำสตร์ใน
เบี่ยงเบน สก. สน. สอ. สค. สบ. ยรวม ควำมสำ
แผนพัฒนำกำรสหกรณ์ มำตรฐำ
(Mea คัญของ
แห่งชำติกับกำร
น (Std.
n)
ปัจจัยที่
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม Deviatio
ส่งผลต่อ
ของขบวนกำรสหกรณ์
n)
กำร
สร้ำงสรร
ค์
นวัตกรร
ม
1. ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ใ น
แผนพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่ งช ำ ติ ฉ บั บ ที่ ห นึ่ ง
(พ.ศ. 2546 – 2549)
1.1 ก า ร พั ฒ น า ค น ที่
1.359
2.25 2.25 2.83 4.00 3.00 2.62 มาก
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
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ควำมสอดคล้องเชิง
ค่ำส่วน
ยุทธศำสตร์ใน
เบี่ยงเบน สก.
แผนพัฒนำกำรสหกรณ์ มำตรฐำ
แห่งชำติกับกำร
น (Std.
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม Deviatio
ของขบวนกำรสหกรณ์
n)

1.2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของสหกรณ์ (องค์กร)
1.3 การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
ขบว นการสหกรณ์ และ
เครือข่าย
1.4 ก ารปรั บป รุ ง แก้ ไข
กฎหมายสหกรณ์
1.5 ก า ร พั ฒ น าร ะ บ บ
สนั บสนุ น (ด้ านวิ ช าการ
ก า ร เงิ น ก า ร ต ล า ด
เท ค โน โล ยี แ ล ะ ร ะบ บ
สารสนเทศ การบริ หาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบ )
1.6 การพั ฒ น าคว าม รู้
ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
2. ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ใ น
แผนพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่ งช ำ ติ ฉ บั บ ที่ สอ ง
(พ.ศ. 2550-2554)

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
สน. สอ. สค. สบ.

ค่ำเฉลี่ ระดับ
ยรวม ควำมสำ
(Mea คัญของ
n)
ปัจจัยที่
ส่งผลต่อ
กำร
สร้ำงสรร
ค์
นวัตกรร
ม

1.317

2.25 2.50 2.83 4.00 3.00 2.67

มาก

1.434

2.12 2.25 2.83 4.00 3.00 2.57

มาก

1.197

1.87 1.75 2.67 4.00 3.00 2.33

ปานกลาง

1.461

1.75 1.75 3.00 3.50 3.00 2.33

ปานกลาง

1.390

2.00 2.50 3.17 4.00 3.00 2.67

มาก
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ควำมสอดคล้องเชิง
ค่ำส่วน
ยุทธศำสตร์ใน
เบี่ยงเบน สก.
แผนพัฒนำกำรสหกรณ์ มำตรฐำ
แห่งชำติกับกำร
น (Std.
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม Deviatio
ของขบวนกำรสหกรณ์
n)

2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ
ศ รั ท ธ าแ ล ะเชื่ อ มั่ น ใน
คุ ณ ค่ าส ห ก ร ณ์ แ ล ะ 1.375
ปรั ช ญ าข อ ง เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง
2.2 พั ฒ นาผู้ น าและผู้ มี
ส่ว นเกี่ยวข้ องกั บสหกรณ์
ให้ มี ศั ก ยภาพและความ
พร้ อ มที่ จ ะเป็ น ผู้ น าการ
1.384
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ใน ก า ร
ขั บเคลื่ อ นสหกรณ์ ไ ปใน
ทิ ศ ท า ง ข อ ง ก า ร เป็ น
องค์การพึ่งพาตนเอง
2.3 พั ฒ น า ขี ด
ค ว าม ส า ม าร ถ ข อ ง
สหกรณ์ ใ ห้ เป็ น องค์ ก ารที่
1.384
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิ ท ธิ ผ ล มี ธ รรมาภิ
บาล

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
สน. สอ. สค. สบ.

ค่ำเฉลี่ ระดับ
ยรวม ควำมสำ
(Mea คัญของ
n)
ปัจจัยที่
ส่งผลต่อ
กำร
สร้ำงสรร
ค์
นวัตกรร
ม

2.50 2.50 3.00 3.50 3.00 2.76

มาก

2.50 2.50 2.83 3.5

3.00 2.71

มาก

2.50 2.50 2.83 3.50 3.00 2.71

มาก
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ควำมสอดคล้องเชิง
ค่ำส่วน
ยุทธศำสตร์ใน
เบี่ยงเบน สก.
แผนพัฒนำกำรสหกรณ์ มำตรฐำ
แห่งชำติกับกำร
น (Std.
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม Deviatio
ของขบวนกำรสหกรณ์
n)

2.4 พัฒ นาระบบเครื อข่าย
ความร่ วมมื อ ในการเชื่ อ ม
ร้ อ ยห่ ว ง โซ่ อุ ป ทานเพื่ อ 1.284
ประโยชน์ สู่ ส มาชิ ก และ
สังคมอย่างเที่ยงธรรม
2.5 ก าร พั ฒ น า ระ บ บ
สนั บสนุ น (ด้ านวิ ช าการ
ก า ร เงิ น ก า ร ต ล า ด
เท ค โน โล ยี แ ล ะ ร ะบ บ 1.248
สารสนเทศ การบริ หาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบ )

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์
สน. สอ. สค. สบ.

ค่ำเฉลี่ ระดับ
ยรวม ควำมสำ
(Mea คัญของ
n)
ปัจจัยที่
ส่งผลต่อ
กำร
สร้ำงสรร
ค์
นวัตกรร
ม

2.12 2.50 3.00 3.50 3.00 2.62

มาก

2.00 2.25 2.67 3.50 3.00 2.43

มาก

ผลวิ จัยข้ างต้ นแสดงว่าสหกรณ์ต่ างๆมีความเห็นว่ าแผนพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติฉ บับที่ สอง
มีประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อ งกั บการสร้างสรรค์น วัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ในระดับมาก และ
มากกว่ าฉบั บที่ หนึ่ งที่ มี ข้ อ ด้ อยกว่ า ในประเด็น การปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายสหกรณ์ และ การพั ฒ นา
ระบบสนับสนุ น (ด้ านวิช าการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีแ ละระบบสารสนเทศ การบริหารจัด การ
และการตรวจสอบ ) ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับการสร้ างสรรค์นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ในระดั บ
ปานกลาง
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นอกจากนี้ สหกรณ์แ ต่ล ะประเภทก็มี ระดั บประสบการณ์ก ารสร้างสรรค์น วัตกรรมภายใต้ค วาม
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ข องแผนพัฒ นากรสหกรณ์แ ห่งชาติทั้งสองฉบับไม่ เท่ากั น ปรากฏตามค่ าเฉล ี่ย
รายสหกรณ์ในตารางที่นาเสนอ โดยพบว่า:
สหกรณ์ การเกษตรถื อว่ าประเด็ นยุ ทธศาสตร์ สามประเด็ น ในแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ
ฉบั บที่ ส องมี ผ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมขบวนการสหกรณ์ ใ นระดั บ ค่ า เฉ ล ี่ยสู ง กว่ าประเด็ น
ยุทธศาสตร์อื่นและสูงกว่าประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ในแผนฉบั บที่ หนึ่ง (ค่าเฉลี่ย 2.50) คือ
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ ศ รั ทธาและเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า สหกรณ์ และปรั ช ญาขอ งเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(๒) พั ฒนาผู้น าและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องกั บสหกรณ์ ให้มี ศักยภาพและความพร้ อมที่ จะเป็ นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์ก ารพึ่งพาตนเอง
(๓) พั ฒ นาขีด ความสามารถของสหกรณ์ ให้ เป็ น องค์ ก ารที่ มีประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผล มีธ รร
มาภิบาล
สหกรณ์ นคิ มถื อว่ ามีส องประเด็น ยุทธศาสตร์ในแผนพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ง ชาติฉบั บที่ หนึ่ งที่ มี
ผลต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ในระดั บค่ าเฉลี่ ยสูงกว่าปัจจั ยอื่น (ค่าเฉลี่ย 2.50) คือ
(๑) การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร)
(๒) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
และในแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ส องมี สี่ ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่มี ผ ลต่ อ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ ในระดั บค่าเฉลี่ ยสูงกว่าปั จจั ยอื่น (ค่าเฉลี่ย 2.50) คือ
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ ศ รั ทธาและเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า สหกรณ์ และปรั ช ญาขอ งเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(๒) พั ฒนาผู้น าและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องกั บสหกรณ์ ให้มี ศักยภาพและความพร้ อมที่ จะเป็ นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทิศทางของการเป็นองค์ก ารพึ่งพาตนเอง
(๓) พั ฒ นาขีด ความสามารถของสหกรณ์ ให้ เป็ น องค์ ก ารที่ มีประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผล มีธ รร
มาภิบาล
(๔) พั ฒ นาระบบเครือ ข่ายความร่ วมมื อในการเชื่อ มร้อ ยห่ วงโซ่ อุปทานเพื่ อประโยชน์ สู่ส มาชิ ก
และสังคมอย่างเที่ยงธรรม
สหกรณ์อ อมทรั พย์ถื อว่า หนึงประเด็ นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ฉบับที่หนึ่ ง
ที่มีผ ลต่ อการสร้างสรรค์ นวั ตกรรมขบวนการสหกรณ์ ในระดั บค่ าเฉลี่ยสูง กว่าปัจจัยอื่ น (ค่าเฉลี่ ย 3.17)
คือ
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(๑) การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร)
และประเด็ นยุทธศาสตร์ในแผนพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติฉ บับที่ สองที่ สหกรณ์ การเกษตรถื อ
ว่ามีผ ลต่อ การสร้างสรรค์ นวัต กรรมขบวนการสหกรณ์ ในระดับค่ าเฉล ี่ยสูง กว่าปั จจัยอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.00)
คือ
(๑) ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชาติ ศ รั ทธาและเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า สหกรณ์ และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
(๒) พัฒ นาระบบเครื อข่ ายความร่ วมมือ ในการเชื่อ มร้ อ ยห่ วงโซ่ อุปทานเพื่อ ประโยชน์ สู่ส มาชิ ก
และสังคมอย่างเที่ยงธรรม
สหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี ยนถื อ ว่ าประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ในแผนฉบั บที่ หนึ่ งที่ มี ผ ลต่อ การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ในระดั บค่ าเฉลี่ ยสูงกว่า ประเด็ นอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.00) คือ
(๑) การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
(๒) การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร)
(๓) การพัฒนาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ และเครือข่าย
(๔) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์
และประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งสี่ในแผนฉบั บที่ สองที่มีผ ลต่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรมขบวนการ
สหกรณ์ในระดับค่าเฉลี่ ยสูงกว่า ประเด็ นอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.50) คือ
สหกรณ์ บริ การถือ ว่าทุ กประเด็น ยุทธศาสตร์ในแผนฉบั บที่ หนึ่ งและฉบับที่ สองล้ วนมี ผลต่อ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ ในระดั บค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.00)
๓.๕ ควำมนิ ยมใช้ ประโยชน์จ ำกนวั ตกรรมที่ หน่ วยงำนรำชกำร สถำบั น หรือ องค์ก ำร
อื่นๆ กำกับหรือแนะนำให้ใช้ในสหกรณ์
ผลการวิจัยด้วยการสอบถามสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ ปรากฏดังนี้
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1. ควำมนิยมใช้ประโยชน์
ค่ำส่วน
จำกนวัตกรรมที่หน่วยงำน เบี่ยงเบน สก.
รำชกำร สถำบัน หรือ
มำตรฐำน
องค์กำรอื่นๆ กำกับหรือ
(Std.
แนะนำให้ใช้ในสหกรณ์ของ Deviation)
ท่ำน

1.1 นวั ต กรรมของก รม
ส่งเสริมสหกรณ์
1.1.1 การท าฐานข้ อ มู ล
สมาชิก SQL 2000
1.1.2 ระบบการส่ ง เสริ ม
ส ห ก ร ณ์ (Cooperative
Promotion System, CPS)
1.1.3 โครงการธรรมาภิ
บาลสหกรณ์
1.1.4 โค รง ก ารปราช ญ์
สหกรณ์
เฉลี่ยรวมทุกด้ำน

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำ
ระดับ
เฉลี่ย ควำมนิยม
รวม
ใช้
(Mean ประโยชน์
)
ต่อ
นวัตกรรม

1.396

1.75

1.25 2.67 2.50 3.00 2.05

ปานกลาง

1.401

1.87

1.75 2.67 2.50 3.00 2.19

ปานกลาง

1.278

2.25 2.25 3.00 4.00 3.00 2.67

มาก

1.436

1.75

ปานกลาง

1.2 นวั ต กรรมของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
1.2.1เครื่ อ ง มื อ เฝ้ า ระวั ง
และเตื อ นภั ยทางการเงิ น
1.396
ขอ ง ส หกรณ์ แล ะกลุ่ ม
เกษตรกร (CFSAWS:ss)

1.75 2.33 4.00 3.00 2.19
2.27

2.12

2.00 2.67 3.00 3.00 2.38

ปำน
กลำง

ปานกลาง
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1. ควำมนิยมใช้ประโยชน์
ค่ำส่วน
จำกนวัตกรรมที่หน่วยงำน เบี่ยงเบน สก.
รำชกำร สถำบัน หรือ
มำตรฐำน
องค์กำรอื่นๆ กำกับหรือ
(Std.
แนะนำให้ใช้ในสหกรณ์ของ Deviation)
ท่ำน

1.2.2 ร ะ บ บ ป ร ะ เมิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ด าเนิ น งานของ สหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ ด้ ว ย
แบบ จ าลอ ง DEA (Data
Envelopment Analysis for
Cooperative Efficiency,
Thrift DEACE 2009)
1.2.3 ระบ บ ข้ อ มู ลแ ล ะ
อั ต ราส่ ว นส าคั ญ ขอ ง
ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกร (Peer Group)
1.2.4 ระบบสนั บสนุน การ
ตั ด สิ น ใจสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ภ า ค
การเกษตร (SEVA 2009)
1.2.5 ระบบสนั บสนุน การ
ตั ด สิ น ใจสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
เชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ร้ า น ค้ า
(SHOP SEVA 2009)

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำ
ระดับ
เฉลี่ย ควำมนิยม
รวม
ใช้
(Mean ประโยชน์
)
ต่อ
นวัตกรรม

1.504

1.50

0.75 2.17

3.50 3.00 1.81

ปานกลาง

1.411

1.25

2.00 2.83 3.00 3.00 2.10

ปานกลาง

1.317

1.25

1.75 1.50 3.00 3.00 1.67

ปานกลาง

1.287

1.37

1.75 1.17

น้อย

3.00 2.00 1.57
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1. ควำมนิยมใช้ประโยชน์
ค่ำส่วน
จำกนวัตกรรมที่หน่วยงำน เบี่ยงเบน สก.
รำชกำร สถำบัน หรือ
มำตรฐำน
องค์กำรอื่นๆ กำกับหรือ
(Std.
แนะนำให้ใช้ในสหกรณ์ของ Deviation)
ท่ำน

1.2.6 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ด าเนิ น งานของ สหกรณ์
ภ า ค ก า ร เก ษ ต ร ด้ ว ย
1.287
แบบ จ าลอ ง DEA (Data
Envelopment Analysis for
Cooperative Efficiency,
Thrift DEACE 2010)
1.2.7 ตลาดสิ น เชื่ อ กลาง
ระหว่ างสหกรณ์ (CO-OP 1.399
REPO Market)
1.2.8 ระบบกลยุทธ์ในการ
ถ่ า ยโอ นงานสอ บบั ญ ชี
1.390
สหกรณ์ ให้ ภ าคเอ ก ชน
(E-learning)
เฉลี่ยรวมทุกด้ำน
1.3 น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
สถำบั นวิชำกำรสหกรณ์
มหำวิ ท ยำลัย เกษตรศำ
สตร์
1.3.1 เค รื อ ข่ าย คุ ณ ค่ า
1.300
ผลไม้คุณภาพ
1.3.2 ชุ ด คว ามรู้ ก ารท า
สว นผลไม้ คุ ณ ภาพด้ ว ย 1.153
จิตสานึก

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำ
ระดับ
เฉลี่ย ควำมนิยม
รวม
ใช้
(Mean ประโยชน์
)
ต่อ
นวัตกรรม

1.25

1.00 1.33 3.00 2.00 1.43

น้อย

1.25

1.00 1.33 3.00 2.00 1.43

น้อย

1.00

1.50 2.50 2.00 2.00 1.67

ปานกลาง

1.75

ปำน
กลำง

1.12

1.25 0.83 2.50 2.00 1.24

น้อย

1.00

1.00 0.83 2.50 2.00 1.14

น้อย
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1. ควำมนิยมใช้ประโยชน์
ค่ำส่วน
จำกนวัตกรรมที่หน่วยงำน เบี่ยงเบน สก.
รำชกำร สถำบัน หรือ
มำตรฐำน
องค์กำรอื่นๆ กำกับหรือ
(Std.
แนะนำให้ใช้ในสหกรณ์ของ Deviation)
ท่ำน

1.3.3 เครื อข่ายคุ ณค่ าข้าว
หอมมะลิ ส หกรณ์ ไ ทย –
แบรนด์ข้าวเกิดบุญ
1.3.4 ร ะ บ บ ก า ร เงิ น ที่
พึ่ ง พ าต นเอ ง แ ล ะกา ร
ร่ ว ม มื อ กั น (Self Help
Organizations System,
SHOs System)
1.3.5 โค รง ก ารซื้ อ ข้ า ว
จากชาวนา
1.3.6 ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ เชิ ง
คุณ ค่ า สามพราน ตลาด
สุขใจ ฯลฯ
เฉลี่ยรวมทุกด้ำน
1.4 น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
สั น นิ บ ำ ตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
1.4.1 โครงการฝึ ก อ บรม
ผู้นาสหกรณ์ขั้นสูง
1.4.2 การขั บ เคลื่ อ นให้
สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทั้งสี่องค์กำร

ค่ำเฉลี่ยรำยสหกรณ์

สน.

สอ.

สค.

สบ.

ค่ำ
ระดับ
เฉลี่ย ควำมนิยม
รวม
ใช้
(Mean ประโยชน์
)
ต่อ
นวัตกรรม

1.426

1.12

1.25 0.83 3.00 3.00 1.33

น้อย

1.504

1.12

1.25 1.33 3.00 3.00 1.48

น้อย

1.480

1.12

1.25 0.50 3.00 3.00 1.24

น้อย

1.203

0.87 1.25 0.50 0.50 2.00 1.05

น้อย

1.25

น้อย

1.434

1.87

2.79 3.00 3.50 3.00 2.57

มาก

1.502

1.87

3.00 2.33 3.50 3.00 2.43

มาก

2.5
1.94

มำก
ปำน
กลำง
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ผลวิจัยข้ างต้น แสดงว่ าสหกรณ์ต่ า งๆให้ ความเห็ นต่ อความนิยมใช้ประโยชน์ จากนวั ตกรรมที่
หน่ ว ยงานราชการ สถาบั น หรื อองค์ก ารอื่ น ๆก ากับหรือ แนะน าให้ ใช้ ในสหกรณ์ จากทั้ งสี่ อ งค์ ก ารใน
ระดั บ ปานกลาง (1.94) เท่ านั้ น โดยความนิ ยมต่ อนวัต กรรมในลาดับแรก คือ นวัต กรรมของสัน นิบาต
สหกรณ์ มี ค่ าเฉล ี่ยความนิ ยมในระดั บมาก (2.5) รองลงมาคื อ นวั ต กรรมของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
(2.27) นวัต กรรมของกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ (1.75) และ นวัต กรรมของสถาบั นวิ ชาการด้ านสหกรณ์
(1.25) ตามลาดับ
อย่างไรก็ตามการเปรียบเที ยบดังกล่าวเป็ นการเปรียบเทียบตั วเลขค่ าเฉล ี่ยในประเด็ นนวัตกรรม
ที่แ ต่ล ะองค์ ก ารมีให้กั บขบวนการสหกรณ์ ที่แ ตกต่ างกัน ฉะนั้ นหากพิ จารณาอย่ างเคร่ง ครั ดย่ อ มไม่ได้
หมายถึงว่าสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติที่ตอบแบบสอบถามนิ ยมในนวัตกรรมจากองค์ การใดมากกว่ากัน
นอกจากนี้ สหกรณ์แ ต่ละประเภทก็ มีระดับความนิยมใช้ ประโยชน์ ตอ่ นวัต กรรมที่หน่ว ยงานหรื อ
องค์การกลางผลิตหรือจัดให้ไ ม่เท่ากัน ปรากฏตามค่าเฉลี่ยรายสหกรณ์ ในตารางที่นาเสนอ โดยพบว่า:
สหกรณ์ ก ารเกษตรให้ ค ะแนนความนิ ยมนวั ต กรรมของโครงการปราชญ์ ส หกรณ์ ในระดั บ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่านวัตกรรมอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 2.25)
สหกรณ์ นคิ มให้ ค ะแนนความนิ ยมนวั ต กรรมการขับเคลื่ อ นให้ สหกรณ์ เป็ นวาระแห่ง ชาติ ข อง
สันนิบาตสหกรณ์ในระดับค่าเฉลี่ ยสูงกว่านวัตกรรมอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.00)
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ให้ ค วามนิยมนวั ต กรรมโครงการธรรมาภิ บาลสหกรณ์ ข องกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และ โครงการฝึ กอบรมผู้นาสหกรณ์ ขั้นสู งของสั นนิบาตสหกรณ์ ในระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่าปั จจั ย
อื่น (ค่าเฉลี่ย 3.00)
สหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี ยนให้ค วามนิยมนวั ตกรรมโครงการธรรมาภิบาลสหกรณ์ข องกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และ โครงการปราชญ์ ส หกรณ์ ขั้น สู งของของกรมส่ งเสริม สหกรณ์ ใ นระดั บค่ า เฉล ี่ยสูง กว่ า
ปัจจัยอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.00)
สหกรณ์บริการให้ความนิยมนวัตกรรมโดยส่วนใหญ่ ในระดับค่าเฉลี่ ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.00)
๓.๖ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมต่อขบวนกำรสหกรณ์
ผลประโยชน์ ที่เกิ ด ขึ้ น ของนวั ต กรรมต่ อ ขบวนการสหกรณ์ มี ใ นหลายด้ า นตามประเภทข อ ง
นวัตกรรม นาไปสู่เรื่องต่อไปนี้ เช่น
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๑)

การเฝ้ าระวัง การเตื อนภัย และการประหยัด เวลาการจั ดการการเงิ น (ผลจาก

การใช้นวัตกรรมทางการเงินของกรมตรวจบัญชีส หกรณ์)
๒)

การช่วยป้อ งกัน การทุจริต (ผลจากการใช้น วัต กรรมทางการเงิ นของกรมตรวจ

๓)

ผู้น าสหกรณ์ ระดั บชาติ มี ค วามรู้ค วามสามารถมากขึ้ น (ผลการใช้ น วั ตกรรม

บัญชีสหกรณ์)

โครงการฝึกอบรมผู้นาสหกรณ์ขั้นสูงของสั นนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย)
๔)

ความแม่นยาในการบริ การสมาชิก (ผลจากการใช้น วัตกรรมทางการโปรแกรม

ฐานข้อมูลของสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ ที่ตอบแบบสอบถาม)
๕)

การประหยั ด เวลาในการทางาน (ผลจากการใช้ น วั ตกรรมทางการโปรแกรม

ฐานข้อมูลของสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ ที่ตอบแบบสอบถาม)
๖)

การลดการสูญ เสี ย (ผลจากการใช้ นวั ตกรรมทางการโปรแกรมฐานข้อ มูล ของ

สหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติที่ตอบแบบสอบถาม)
๗)

การเพิ่ ม ความพอใจจากสมาชิ ก ในการรั บบริ การจากสหกรณ์ (ผลจากการใช้

นวัตกรรมบริการสมาชิกของสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติที่ตอบแบบสอบถาม)
๘)

การทุ่ ม เทในงานของบุ ค ลากร (ผลจากการใช้ น วั ต กรรมทางการบริ หารงาน

บุคคลของสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ ที่ตอบแบบสอบถาม)
๙)

การบริก ารสมาชิก เชิ งเครื อข่ ายมี ความเป็ น จริ ง (ผลการใช้ นวั ต กรรมไอซีทีใ น

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย)
๑๐)

การบริก ารธุ รกรรมทางการเงิน ที่สะดวกแก่ สมาชิก (ผลการใช้ นวั ตกรรมไอซี ที

ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย)
๑๑)

การส่ ง ออกสิ น ค้าได้ ก ว้ างไกลมากขึน้ (เช่ น ส่ ง ออกต่ างประเทศ) (ผลการใช้

นวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดฯ)
๑๒)

การนากาไรสู่สหกรณ์ (ผลการใช้นวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตรบ้ านลาดฯ)
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๑๓)

การสามารถให้ บริก ารสมาชิ ก ที่ ค รอบคลุ ม ความต้ องการมากขึ้ น (ผลการใช้

นวัตกรรมของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดฯ)
๓.๗ ปัญหำและอุปสรรคของกำรสร้ำงสรรค์ นวัต กรรมและแนวทำงกำรส่ง เสริม กำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมขบวนกำรสหกรณ์: ข้อเสนอจำกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติที่ตอบแบบสอบถำม
๓.๗.๑ ปัญหำด้ำนเงินทุน
- เงิน ทุ น กระจุก ตั วในสหกรณ์ บางประเภท แต่ ข าดแคลนในสหกรณ์ บางประเภท (ผู้ ต อบ: สหกรณ์
ออมทรัพย์ 1 ราย)
- สหกรณ์ ยัง ต้อ งเลื อ กแหล่ งเงิน ทุน ภายนอกจานวนมากเพื่อ น ามาใช้ ในการด าเนิน งานให้บรรลุต าม
วัตถุประสงค์ (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ขาดแคลนเงินทุนบางช่วงเวลา (ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- มีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- ขาดแหล่งเงินทุน (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- ขาดแหล่งเงินลงทุน (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- การขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ไม่มีเงินทุน/เงินทุนไม่เพียงพอ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 2 ราย)
- ต้องจัดหาเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมด้ว ยตัวสหกรณ์ เอง (ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
๓.๗.๒ ข้ อเสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของสหกรณ์ รวมทั้งกำรนำนวั ตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนเงินทุน
- ต้อ งจั ด หาเงิน ทุ นในการพั ฒ นานวั ต กรรมด้ วยตัว ของสหกรณ์ เอง (ผู้ เสนอ: สหกรณ์ การเกษตร 1
ราย)
- ควรมี ศูน ย์ประสานงานการสหกรณ์ ที่ทางานเชิงธุ รกิจของของขบวนการสหกรณ์ (ผู้ เสนอ: สหกรณ์
ออมทรัพย์ 1 ราย)
- จัด ทาแผนงานหรื อโครงการระดมเงิ น ทุน ภายในให้ ได้ มากอย่ างต่อ เนื่ อง (ผู้เสนอ: สหกรณ์ นิ คม 1
ราย)
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- สหกรณ์ พยายามระดมทุนภายใน เช่น การสะสมหุ้น เงิน ฝาก ตัว๋ สัญ ญาใช้เงินและประสานสถาบั น
การเงินเพื่อขอกู้ (ผู้เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ให้หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องสนั บสนุน เงิน งบประมาณ มาบริ การจัด การให้ แก่ สมาชิ กได้ ทั่ว ถึง (ผู้ เสนอ:
สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- ต้องการแหล่งเงินทุน (ผู้เสนอ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- รัฐบาลควรจัด สรรงบประมาณมาสนั บสนุน ไม่ ใช่แ บบมีด อกเบีย้ (ผู้ เสนอ: สหกรณ์ เครดิ ตยู เนียน 1
ราย)

๓.๗.๓ ปัญหำด้ำนบุคลำกร (ผู้นำ กรรมกำร สมำชิก และเจ้ำหน้ำที่)
- ขาดอุดมการณ์หลักการและวินั ยสหกรณ์ (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ผู้นากรรมการขาดความรู้ เรื่องการบริ หารธุ รกิจ (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- สมาชิกขาดจิตสานึกในการเป็น เจ้ าของสหกรณ์ (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- เจ้ าหน้ าที่ (บางคน) ขอทางานสหกรณ์ เพื่ อรองานที่ดี ก ว่ า ทาให้ มี ก ารเปลี่ ยนตั ว เจ้ าหน้ าที่ อ ยู่เป็ น
ประจาทาให้ขาดทักษะในการทางาน (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี รายได้ ประจา (เป็ น เกษตรกร) บางครั้ ง ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ไ ด้ ต ามสั ญ ญา
(ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- บุคลากรขาดการมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริ หารงานสหกรณ์ (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- บุคลากรยังไม่เข้าใจบทบาทหน้า ที่ของตนเอง (ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจในด้านต่ างๆ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
๓.๗.๔ ข้ อเสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์น วัตกรรมของสหกรณ์รวมทั้งกำรนำนวัต กรรมไป
ใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนบุคลำกร
- ควรมีส ถาบั น บุ ค ลากรสหกรณ์ แ ละมี ประกาศนี ยบั ตรให้ ซึ่ง จะปฏิ บัตหิ น้ าที่ ต าแหน่ งต่ า งๆ ได้ (ผู้
เสนอ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
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- จัด สั ม มนาอบรมผู้ น ากรรมการให้รู้บทบาทหน้ าที่ ข องตนเองไม่ ก้ าวก่ ายงานฝ่ า ยจั ด การ ก่ อ นรั บ
สมาชิ ก ใหม่ ต้ อ งอบรมให้ เข้าใจและรั บได้ กั บการเป็ น สมาชิ ก สร้ า งแรงจูง ใจให้ เจ้าหน้ า ที่ คิ ด ที่ จะ
ทางานให้กับสหกรณ์ตลอดไม่คิด เปลี่ ยนงาน (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- สหกรณ์ควรพยายามส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติ ม เช่ น ทอผ้าพื้ นเมือ ง จัก สาน ปลูก พืชฤดู แล้ง เป็น ต้น (ผู้
เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- น่ าจะมี ก ารให้ ค วามเข้ า ใจว่ า พนั ก งานจะได้ รับการเพิ่ ม สิ ทธิ ใ นการทางานของทุ ก คน (ผู้ เสนอ :
สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ควรได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ อย่ างจริงจั งในด้านสถาบั น เกษตรกร เพือ่ ให้ เกิด ความยั่ งยืน ของ
สังคมไทย (ผู้เสนอ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- ต้องให้ความรู้และสร้างความเข้ าใจ (ผู้เสนอ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ซักซ้อมบทบาทหน้าที่ของบุ คลากรให้บ่อ ยขึน้ (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ให้การศึกษาอบรมแก่ บุคลากรของสหกรณ์ทุก ภาคส่วน (ผู้เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- จัดให้มีก ารอบรมด้ านวิ ชาการตามส่ว นภูมิ ภาคเพื่ อประหยัด ค่าใช้จ่าย (ผู้ เสนอ: สหกรณ์ การเกษตร
1 ราย)
๓.๗.๕ ปัญหำด้ำนระบบงำน
- การน าระบบคอมพิ วเตอร์ม าใช้ ในการจั ด เก็ บข้ อ มู ลทางบัญ ชี (ยั ง ค้น หาผู้ ที่เขี ยนโปรแกรมระบบ
บัญชีของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ดีๆ ไม่พบ) (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- สหกรณ์ ส่ว นใหญ่ เป็ นชาวบ้ าน พบปัญ หาคนมากแต่เงิ นน้ อย ทาให้ง านมาก คนทางานน้ อย เพราะ
ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน (ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ขาดเครือ ข่ายเชื่ อมต่ อการบริหารระหว่ างสหกรณ์ ประเภทเดียวกั น และสหกรณ์ ตา่ งประเภทอย่าง
เป็นระบบ (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- เจ้าหน้ าที่ 1 คนทางานทุก อย่างหรือ หลายอย่าง ไม่มี เวลามาคิ ดค้ นหรือ สร้างสรรค์น วัตกรรมใหม่ ๆ
(ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ขาดการเขื่อมโยงธุรกิจ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
๓.๗.๖ ข้ อเสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์น วัตกรรมของสหกรณ์รวมทั้งกำรนำนวัต กรรมไป
ใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนระบบงำน
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- กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ควรเป็น หน่ว ยงานราชการที่รับผิด ชอบเรื่องนี้ โดยจ้างโปรแกรมเมอร์ที่เก่ง ๆ
และเข้าใจระบบการทางานของสหกรณ์ ไม่อ ยากให้ ใช้ส หกรณ์ เป็น หนู ทดลองยา (ผู้ เสนอ: สหกรณ์
นิคม 1 ราย)
- สหกรณ์นาเทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยได้ผลในระดับหนึ่ง (ผู้เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- สหกรณ์ ควรมุ่ งเน้ นการบริหารงานด้านบุค คล (HR) โดยสร้างระบบให้ เกิด ขึน้ ทั้งกั บสหกรณ์ ขั้น ปฐม
และชุ มนุ มระดั บชาติ สหกรณ์มั กมุ่ง เน้นเฉพาะสมาชิก และลืม การบริหารงานบุค คลของตั วเองแล้ ว
งานพัฒนานวัตกรรมจะเกิดขึน้ ได้อ ย่ างไร (ผู้เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
๓.๗.๗ ปัญหำด้ำนกฎหมำยและระเบียบ
- ไม่สามารถนาสู่ภาคปฏิ บัติ (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- เรื่อ งสมาชิก สมทบ – ล่าสุ ดห้ ามรับสมาชิ กสมทบที่ยังไม่บรรลุนิ ตภิ าวะและองค์ กรที่เป็ น นิติ บุค คล
(ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ต้อ งการรั บสมาชิ กสมทบ ซึ่ ง เป็ น เด็ ก และเยาวชน (แต่ขั ด กั บกฎหมาย) (ผู้ต อบ: สหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนียน 1 ราย)
- หน่วยงานของรัฐมักตีความตามตัวอักษร (ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- กฎหมาย/ระเบียบไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- บางครั้ ง เป็ น เรื่ อ งของหลั ก การ อุด มการณ์ แต่อ้ า งระเบี ยบกฎหมายเกิน ไป เช่ น เด็ กเป็ นสมาชิ ก
สมทบไม่ได้ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- ระเบียบมีมากเกิน ไป เช่น เด็กเป็นสมาชิกสมทบไม่ ได้ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- แก้ไขยากไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลง (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ขัดต่อการจาเป็นธุรกิจ ไม่เอือ้ ต่อการแข่งขัน (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ความไม่ทันสมัยของกฎหมาย และกฎหมายฉบับเดี ยวครอบคลุ มสหกรณ์ ทั้ง 7 ประเภท ทาให้ เกิ ด
ปัญหาในทางปฏิบัติ (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- หน่ วยงานของรัฐ ควรมองถึง เจตนาการบริ หารจั ดการของสหกรณ์ ว่ าเพื่ อประโยชน์ ส่ว นตัว หรื อไม่
จะได้ทาให้ส หกรณ์ ก ล้าที่จะพั ฒ นานวั ตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ตอ่ ส่ว นร่วม (ผู้เสนอ: สหกรณ์
เครดิตยูเนียน 1 ราย)
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๓.๗.๘ ข้ อ เสนอแนะในก ำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรมขอ งสหก รณ์ ร วมทั้ ง ก ำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนกฎหมำยและระเบียบ
- จัดโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ใหม่ (ผู้เสนอ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- เยาวชน (ผู้ ยังไม่ บรรลุ นิ ติ ภ าวะ) ในอนาคตจะเป็ น สมาชิก สหกรณ์ ควรเรี ยนรู้หรื อ รั บรู้ เรื่อ งการ
ดาเนิ น งานต่ า งๆ ในระบบสหกรณ์ ตั้ ง แต่ ยัง เด็ ก เช่ น การตั้ ง สหกรณ์ ในโรงเรียน เมื่อ เป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ แล้ ว จะได้ รู้หน้ าที่ พร้ อมทั้ งจะได้ ช่วยกัน พัฒ นางานสหกรณ์ ให้ มีความเจริญ ก้า วหน้าต่ อไป
(ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- หน่วยงานของรั ฐควรมองถึ งเจตนาการบริ หารจั ดการของสหกรณ์ว่ าเพื่อ ประโยชน์ส่ วนตั วหรือ ไม่จะ
ได้ ทาให้ ส หกรณ์ ก ล้ า ที่ จะพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม (ผู้ เสนอ: สหกรณ์
เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ควรมีก ารแก้ไ ขกฎหมาย หรือ พรบ. ให้ส อดคล้ อง เพราะเด็ กและเยาวชนคือ อนาคตของสหกรณ์
ควรจะได้เข้ามาสัมผัสเกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ แต่เยาว์วัย (ผู้เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ควรจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็ นจริง (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- แก้กฎหมายและแยก พรบ. แต่ละประเภทสหกรณ์ (ผู้เสนอ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
๓.๗.๙ ปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร
- สมาชิกขาดความใส่ใจ (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ไม่ครอบคลุมเต็มพืน้ ที่ (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
๓.๗.๑๐ ข้ อ เสนอ แนะในกำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ รวมทั้ ง กำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนกำรสื่อสำร
- หน่วยงานของรัฐต้องมากากับดูแลให้มากขึ้ น (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ขยายพืน้ ที่ให้เต็มพืน้ ที่ (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
๓.๗.๑๑ ปัญหำด้ำนหน่วยงำนรำชกำร
- หน่ ว ยงานราชการ (ส่ ว นมาก) จะไม่ เข้าใจว่ า สหกรณ์ คื อ อะไร มี รูปแบบการด าเนิ น งานแบบไหน
(ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ความล่าช้าต้องผ่านหลายขั้นตอน (ผู้ตอบ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยลงพืน้ ที่ จึงไม่รู้ความต้องการที่แท้ จริง (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
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- มีระบบแบบแผนที่ลา่ ช้ า (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ผู้นาขาดการส่งเสริมในกิจกรรมที่ต่อ เนื่อง (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ไม่จริงใจในการแก้ปัญ หา (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- มาตรฐานการส่ ง เสริ ม ที่ แ นะน าโดยบุ ค ลากรของภาครั ฐ ไม่ เป็ น ไปในแนวทางเดี ยวกั น (ผู้ ต อบ:
สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ทางานล่าช้า ขั้นตอนมาก (ผู้ตอบ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
๓.๗.๑๒ ข้ อ เสนอแนะในกำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต ก รรมของสหกรณ์ ร วมทั้ ง กำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนหน่วยงำนรำชกำร
- ควรจัดตัง้ สหกรณ์ในหน่วยงานข้าราชการที่ ยังไม่ มีสหกรณ์ (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ลดขั้นตอน มุ่งความสะดวก รวดเร็ว บริการประทับใจ (ผู้เสนอ: สหกรณ์เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- ให้เจ้าหน้าที่สง่ เสริ มลงพืน้ ที่ดว้ ย (ผู้เสนอ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- บุคลากรของรัฐควรหาความรู้อยู่ เสมอ เพื่อจะได้ แนะนาสหกรณ์ ได้อ ย่างถูกต้ อง (ผู้เสนอ: สหกรณ์
เครดิตยูเนียน 1 ราย)
- หน่วยงานของรัฐต้องมากากับดูแลให้มากขึ้ น (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
๓.๗.๑๓ ปัญหำด้ำนอื่นๆ
- โครงสร้างที่รวมศูน ย์ ก ลางอยู่ ที่น ายทะเบี ยนซึ่ ง เป็ นส่ ว นราชการ (ผู้ ต อบ: สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ 1
ราย)
- ระบบสหกรณ์ ใ นไทยไม่ ไ ด้ รับ การสนั บสนุ น จากรั ฐ หรื อ ทาง ราชการให้ ร ะบบสหกรณ์ มี ค วาม
เจริญเติบโต (ผู้ตอบ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ประชาชนทั่ ว ไปหรื อหน่ ว ยงานของทางราชการรู้จัก สหกรณื น้ อ ยมาก ทาอย่างไรให้ รัฐ บาลสนใจ
สหกรณ์ โดยแท้จริง ทาอย่ างไรให้ประชาชนทั่ วไปหรือหน่ว ยงานต่า งๆรู้ จัก สหกรณ์ มากขึน้ (ผู้ ตอบ:
สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ไม่ค่อยจริงจังกับสหกรณ์ ในการแก้ ไขปัญ หา (ผู้เสนอ: สหกรณ์การเกษตร 1 ราย)
- ขาดปัจจัยที่สง่ เสริม เช่น ขัดกับธรรมเนียมองค์กรที่เคยปฏิบัติ (ผู้ตอบ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
๓.๗.๑๔ ข้อ เสนอแนะอื่ นๆในกำรสร้ำ งสรรค์ น วัต กรรมของสหกรณ์ รวมทั้ งกำรน ำ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนำคตในด้ำนอื่ นๆ
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- ควรควบรวมกรมส่ง เสริม และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ รวมทั้งสัน นิบาตเป็น องค์ กรมหาชน มีอ านาจ
ควบคุม กากับดูแลสหกรณ์แท้จริงไว้ ที่เดี ยวกัน (ผู้เสนอ: สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ราย)
- ทาให้ส หกรณ์ เป็น ตัว ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศให้มี ความเจริญ ก้ าวหน้า เหมื อนประเทศญี่ ปุ่น
หรือเกาหลี ประชาชนทั่วไปหรือ หน่ว ยงานของราชการรู้จักสหกรณ์ นอ้ ยมาก (ผู้เสนอ: สหกรณ์ นคิ ม
1 ราย)
- ทาอย่างไรให้รัฐบาลสนใจสหกรณ์โดยแท้ จริง (ผู้เสนอ: สหกรณ์นิคม 1 ราย)
- ทาอย่างไรให้ ประชาชนทั่ว ไปหรื อหน่ ว ยงานต่ า งๆ รู้ จัดสหกรณ์ ม ากขึน้ (ผู้ เสนอ: สหกรณ์ นิ คม 1
ราย)
- ทุก ระบบรวมเป็น ระบบสหกรณ์ สหกรณ์ จะเป็ นวาระแห่ ง ชาติ จริง ๆ (ผู้เสนอ: สหกรณ์ การเกษตร 1
ราย)
นอกเหนือ จากข้ อเสนอที่ ได้ จากแบบสอบถามแล้ ว ข้ อเสนอเพื่อ การพั ฒนาขบวนการสหกรณ์ ยัง มี
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ดังจะกล่าวต่อไป
๓.๘ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่ง เสริม ในกำรสร้ำงสรรค์นวั ตกรรมขบวนกำรสหกรณ์ - ข้ อมู ล
จำกแหล่งอื่น
๓.๘.๑ ข้ อ มู ล จำก ก ำรสั ม ภำษณ์ ผู้ น ำสหก รณ์ ข้ ำ รำชกำ รผู้ บ ริ ห ำรระดั บ ก ลำ ง
ข้ำรำชกำรระดับผู้เชี่ยวชำญ และนักวิชำกำร17
1) การส่ ง เสริม ให้ส หกรณ์ มี เทคนิ คใหม่ ๆ ที่ เน้ น การประชุม หรือ สั ม มนาแบบถกแถลงเพื่อ ให้
เกิด
ความเข้าใจมากขึน้
2) ควรมีสถาบันวิชาการของสหกรณ์ เอง เช่น วิทยาลัยสหกรณ์ ให้การศึกษาแก่สมาชิก
3) จัดกลุ่มสหกรณ์เพื่อทาธุรกิ จแข่งขันกั บภายนอกมากขึน้
4)

ปรับปรุงโครงสร้างองค์ก ารกลางของขบวนการสหกรณ์ใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงสัน นิบาต

สหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยให้ มี โครงสร้างที่ มี ค วามเป็ นประชาธิปไตยและควบคุ มโดยสมาชิ ก สหกรณ์ ผู้
เป็ นเจ้าของ การเป็ น สมาชิก โดยสมัค รใจ และการกระจายอ านาจ รวมทั้ งให้จัด บริ ก ารสอดคล้อ งกั บ
17

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายเชิญ บารุงวงศ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รศ. ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา อดีต
ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย
อดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพีระพงศ์ วาระเสน และ นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์
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ความต้อ งการของสมาชิ กได้ มากกว่าที่เป็ นอยู่โนปั จจุ บัน โดยอาจเรียกองค์การกลางใหม่น้ี ว่า “สหภาพ
สหกรณ์ไทย” หรือ “ศูนย์กลางสหกรณ์ไทย”
5)

ส่งเสริม ให้ส หกรณ์แ ปรรูปผลผลิ ตการเกษตรให้ มากขึ้น จากเดิ มเพี ยงรวบรวมแล้ว ขาย

ต่อเท่านัน้
6)

จัด ให้มี เงิน ทุ น เพื่ อ สนับสนุ น การวิ จัยเพื่อ พั ฒ นานวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ใ น

หน่วยงานราชการที่เพี ยงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ก รมส่ง เสริ มสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7)

ยืน ยั น ว่ า การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ หรื อ การน านวั ต กรรมใด ๆมาใช้กั บ

สหกรณ์สมควรสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์ส ากล
8)

ควรขยายภารกิ จสหกรณ์ ต่ างๆทีพ ร้ อมไปสู่ สหกรณ์ เอนกประสงค์ เช่ น สหกรณ์ อ อม

ทรัพ ย์ และ สหกรณ์เครดิต ยูเนียนควรทาธุรกิ จนอกเหนือ การรั บฝากเงิ นและสิน เชื่อ สหกรณ์ บริก ารก็
สามารถดาเนินกิจการหลายอย่ างได้
9)

กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ ค วรเปลี่ ยนแปลงเกณ์ การประเมิ น สหกรณื ดี เด่ น ให้ เหมาะสมต่ อ

การส่งเสริมนวัตกรรม
10)

ส่งเสริมให้ส หกรณ์น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่ อเอื้ อต่อ การสร้ างสรรค์ นวัต กรรมในด้าน

11)

การที่ สหกรณ์ เป็ นวาระแห่ งชาติ ถือ เป็ น นวั ตกรรมอั น จะส่ง ผลต่ อการเปลี่ยนแปลงกั บ

ต่างๆ
คนจานวนมาก
12)

สหกรณ์ ไม่ จาเป็ นต้ องทาสิ่ งใหม่ เสมอไป แต่ ทาของเก่ าตามหลัก การสหกรณ์ ที่ยังไม่ได้

ทาให้ดกี ็ได้
13)

ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ใ ห้เหมาะสมมากขึน้ เพื่อส่งเสริม การสร้ างสรรค์นวัตกรรม

14)

ปรับปรุ งสั นนิ บาตสหกรณ์ ให้ ทาธุรกิจเลีย้ งตั วเองได้แ ละปรับปรุ งการใช้เงิ นในกิ จกรรม

ที่ คุ้มค่า
15)

อุทาหรณ์ การเมือ งไทยในปัจจุ บันควรน ามาเป็น ข้อคิ ดต่อ การปกฏิรูปขบวนการสหกรณ์

เช่น ไม่เอาความชนะความเลวด้วยการกระทาที่เลวอีกแบบ แต่ตอ้ งเอาชนะความเลวด้วยความดี
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๓.๘.๒ ข้อ เสนอแนวทำงกำรพัฒนำธุร กิจสหกรณ์ ที่สะท้ อนนัยกำรส่งเสริม นวั ตกรรม
ของขบวนกำรสหกรณ์ (ในมุมมองของผู้บริหำรกรมส่งเสริมสหกรณ์)18
1)
กรมส่ง เสริม สหกรณ์ จะต้ อ งคอยเป็น พี่ เลี้ ยงชี้ แนะแนวทางของสหกรณ์ ใ นการด าเนิ น
ธุรกิจและกิ จกรรมให้ถู กต้อ งตามหลัก การสหกรณ์ นามาสู่ค วามแข็งแกร่งของขบวนการสหกรณ์ไทยทั้ ง
ระบบ ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการสหกรณ์ สู่สากล
2)
กรมส่งเสริม สกรณ์มี บทบาทและภารกิจหลัก ๆ ในการกากับดูแลสหกรณ์ หลั กๆคื อ ให้
การส่ งเสริ ม เผยแพร่ ให้ ความรู้เกี่ ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธี การสหกรณ์ให้ แก่บุคลากรสหกรณ์
กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่ วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาระบบสหกรณ์ ให้มี ความเข้ม แข็ง โดย
การพั ฒ นากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่ มขี ด ความสามารถในด้านการบริ หารการจัด การ การด าเนิ น
ธุรกิจอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ และมี การเชื่ อมโยงธุรกิ จ สหกรณ์ สู่ระดั บสากล เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สหกรณ์ มี
คุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้น รวมทั้ งศึ กษา วิเคราะห์ ความต้ องการของตลาดสิน ค้าสหกรณ์ และสร้ างเครือ ข่าย
การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
3)
ผลัก ดัน ให้ สหกรณ์ส ามารถยืน อยู่ ได้ ช่ว ยเหลือ ตัว เองได้ มิใช่รอแต่ การด าเนิ นการของ
เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ เท่านั้ น เพราะเจ้ าหน้ าที่ภ าครั ฐโดยแท้ จริง เป็น เพียงพี่เลีย้ งที่ช่ว ยอ านวยความสะดวกใน
การด าเนิ น ธุ รกิ จของสหกรณ์ แต่ ผู้ที่ล งมื อ ทาอย่ า งจริ ง จั งคื อ ตั ว ของสหกรณ์ เอง ถ้ าหากเจ้ า หน้ า ที่
ภาครัฐไปดาเนินการให้ส หกรณ์ทุกอย่าง สหกรณ์ก็จะไม่รู้จักโต
4)
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสหกรณ์ทุก ๆเรื่อง
5)
การที่ สมาชิก สหกรณ์ ได้ใช้ ปัจจั ยการผลิ ตที่ มีคุณ ภาพสูง ได้ม าตรฐาน เป็น ที่เชื่ อถือ และ
เป็นที่พึ่งของสมาชิก
6)
เร่งเร่งรัดพัฒนาเจ้าหน้า ที่ของสหกรณ์ ให้ ทางานมี ประสิทธิภาพมากขึน้
7)
วัน นี้มี สหกรณ์ เพื่ อกู้ เพื่อ จะหาเงิ นทุ นอย่ างเดียวจะไม่ค รบองค์ ประกอบครบวงจร ซึ่ ง
น่าจะมี ทั้งรวมซื้อ รวมขาย ควรน าพลั งตรงนี้ ม าเจรจา ผลั กดั นให้ส หกรณ์ เป็ นผู้ จาหน่า ยสิ นค้ าโดยตรง
กับผู้นาเข้าในตลาดต่างประเทศ

ทีม่ า : การให้สมั ภาษณ์ของอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ ) แก่ผู ้วิจัยวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
และเนื้ อหาในหัวข้อข่าว “ทิศทางพัฒนาสหกรณ์ไทยในทศวรรษใหม่ ภายใต้ แนวคิด "สมชาย ชาญณรงค์ กลุ " อ้างจาก
ไทยรัฐ http://www.centrallabthai.com/web/th/main/content.php?page=sub&category=61&id=1908 – วันสืบค้น 5 ตุลาคม
2556.
18
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8)
สหกรณ์ จะต้ อ งมี ระบบการจั ด การภายในของตนเอง ตลอดจนพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ ไ ด้
มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
9)
ยุ ทธศาสตร์ พั ฒ นาสหกรณ์ ไ ทย ให้ ป รั บตั ว ให้ เข้ า กั บ สถานการณ์ โลกให้ ม ากขึ้ น
ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทิ้งรากฐานของสหกรณ์ และเร่ง ปรับทัศนะการบริ หารงานของกรรมการสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ให้ต้องเดินไปคู่กัน ให้ ได้
10) สหกรณ์ ต้ อ งยึ ด หลั ก การ อุ ด มการณ์ และวิ ธี ก ารสหกรณ์ ไว้ ใ ห้ มั่ น เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก
สหกรณ์ ทุก คนมีค วามอยู่ ดี กินดี มี ความสมดุ ลในชีวิ ต รวมทั้งปรับตัว ให้ทันกั บความเปลี่ยนแปลง เช่ น
สหกรณ์ ร้ านค้ า ที่ต้ อ งปรับตั ว กับการแข่ ง ขัน ของ Modern Trade สหกรณ์ ก ารเกษตรที่ ต้ องปรั บตั ว ให้
สอดคล้องกับระบบการผลิตสินค้ าเกษตรที่ มุ่งสู่มาตรฐานความปลอดภัยทั้งต่อผู้ บริ โภคและสิ่งแวดล้อ ม
11) ยุทธศาสตร์ในการเดิน หน้า ของขบวนการสหกรณ์ ไทย โดยต้อ งสามารถปรั บตัว ให้ เข้ า
กับสถานการณ์ ข องโลก ไม่ ทิง้ พืน้ ฐานและรากฐานการสหกรณ์ คื อ การช่ วยเหลือ ซึ่ งกั นและกัน และ
มองไปที่สมาชิกเป็นสาคัญ
12) การบริหารงานสหกรณ์ จุด อ่อนที่ สาคั ญประการหนึ่ง คือ กรรมการสหกรณ์ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขทัศนะในการเข้ามาบริ หาร รวมทั้งต้องเป็นกรรมการสหกรณ์มืออาชีพ
13) รูปแบบการทางานที่แ น่นอน โปร่งใส ตรวจสอบ และวัด ผลได้ มีก ารประเมิน ผลเป็ นราย
สหกรณ์ เรียกว่า CPD CARD
14) สร้างทีมครู ฝึกที่ เรียกว่า Trainer งานส่ งเสริ มสหกรณ์ จานวน 108 คน จาก 27 จั งหวั ด
ให้ ส ามารถทาได้ ต ามระบบและเนื้ อ หาที่ วิ เคราะห์ จริ ง เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ได้ รับประโยชน์ สู ง สุ ด Trainer
ทั้งหมดต้อ งลงไปปฏิบัตจิ ริงในพื้ นที่ รับผิ ดขอบของตน เพื่ อให้ทราบข้อ เท็จจริง จุด อ่อ นของระบบที่ ตอ้ ง
ปรั บปรุ ง เพราะแต่ ล ะสหกรณ์ มี เงื่ อ นไข ข้ อจากั ด และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ แ ตกต่ างกั น ก าหนดให้ วั น ที่ 1
มกราคม 2555 เป็นวันดีเดย์ในการขยายผลไปทั่ว ประเทศ
15) เปิดโอกาสให้ส หกรณ์ข นาดเล็ก ที่ไม่ส ามารถไปขอกู้เงิน จากแหล่ งเงิน ทุนอื่ นได้ เข้ามาใช้
บริการจากกองทุนพั ฒนาสหกรณ์บ้าง รวมถึง การวางแผนเพื่ อติด ตามการใช้ เงินกองทุ นพัฒ นาสหกรณ์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯอย่างแท้จริง
๓.๘.๓ ข้ อเสนอแนวทำงกำรส่ งเสริ มนวัตกรรมกำรสร้ำงสรรค์น วัตกรรมของขบวนกำร

สหกรณ์ (จำกกำรประชุมระดมสมอง)
นอกจากนี้ จากการจั ด ประชุ ม ระดมสมอง (การเสวนา/สนทนากลุ่ ม ) ผู้ แ ทนองค์ ก ารต่ า งๆใน
ขบวนการสหกรณ์ เมื่ อวัน ที่ 20 ธันวาคม 2556 ปรากฎข้อ เสนอแนวทางการส่งเสริม ในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ต่อไปนี้
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1. การน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามาใช้ ใ ห้ เหมาะสมจะช่ ว ยสร้าสรรค์ น วั ต กรรมต่ า งๆให้
เกิดขึน้
2. ส่งเสริมรูปแบบการบริ หารในเชิงการเฝ้ าระวังให้ แพร่ หลายมากขึน้
3. ส่งเสริมระบบการจูง ใจให้ส ร้างสรรค์นวัตกรรมด้ว ยการให้รางวัล
4. ส่งเสริมการประกวดนวัตกรรมในชุ มนุมและภู มิภาคต่างๆ
5. สนั บ สนุ น งบประมาณแก่ สั น นิ บาตสหกรณ์ เพื่ อ น าไปใช้ บริ ห ารงานที่ เน้ น การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมแก่ขบวนการสหกรณ์ (งบประมาณ 4 ล้านบาทต่อปีจากรัฐฐาลไม่ เพี ยงพอ)
6. เสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ทุก ประเภท
7. แก้ ไ ขกฎหมายที่ เป็ น อุ ปสรรคแก่ ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จสหกรณ์ แ ละการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
(ยกเลิกการห้ามรับสมาชิกสมทบ)
8. เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกันของสหกรณ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
9. กาหนดมาตรฐานการดาเนินงานที่ ยั่งยืน เช่น กรอบธรรมาภิบาลของสหกรณ์
10. ส่งเสริมจิตวิญญาณสหกรณ์เกิดขึน้ กับทุกคนในทุก สหกรณ์
11. แก้ปัญหาสหกรณ์ให้ครอบคลุ มถึงนักการเมืองและข้ าราชการ
12. ปรั บปรุง โครงสร้างและระบบการบริ หารงานของสัน นิ บาตสหกรณ์ ใ ห้เอื้ อ ต่อ การเสริม สร้ า ง
นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ เช่น ให้มีบุคคลที่หลากหลายเข้าร่วมในคณะกรรมการบริ หาร
13. การใช้ประโยชน์จากข้อเสนอต่ างๆที่เรียบเรี ยงในท้ายบทที่ สอง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามที่กล่าวมาข้ างต้นถือเป็นข้อมู ลป้อนกลั บเชิงระบบ
(Feedback for Improvement) ตามกรอ บแนว คิ ด การวิ จัย (CIPPFI Model) อั น สมควรที่ ห น่ ว ยงาน
ราชการ หน่ ว ยงานกลางที่ ส นั บสนุ น สหกรณ์ และองค์ ก ารสหกรณ์ ต่ า งๆพึ ง น าไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อ
ปรั บปรุง การสร้างสรรค์ นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ทั้ง นี้ข้ อเสนอในการปรั บปรุง การสร้างสรรค์
นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ น อกเหนื อจากที่ภ ายในขบวนการสหกรณ์ มี การพิ จารณาดาเนิ นการ
ตามทีเ่ สนอมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจะนาเสนอในบทต่อไป อันเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อสาคัญด้วย
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บทที่ ๔
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยหกประการ19 คือ
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง นวั ต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ทั้ง ในเชิ งประเภท และคุ ณ ลั ก ษณะขอ ง
นวั ต กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2554) หลั ง จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปั จจั ยต่ า งๆ ด้ า นองค์ ก ารและกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการเกิ ด ขึ้ น ของการ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
๓. เพื่ อศึก ษาถึง ความเกี่ยวข้องกันของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ฉบับที่ หนึ่ง และสองกั บการ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
๔. เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่เกิดขึน้ ของนวัตกรรมภายต่อขบวนการสหกรณ์
๕. เพื่อ ศึก ษาปัญ หาและอุ ปสรรคของการสร้ างสรรค์น วัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์แ ละการ
นานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
๖. เพื่ อ แสวงหาแนวคิ ด และแนวทางการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการบริ ห ารนวั ต กรรมขอ ง
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
ประกอบด้วยคาถามการวิ จัยต่อ ไปนี้ คือ
๑. นวั ต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ มี อ ะไรบ้ าง จาแนกเป็ น ประเภทๆ เช่ น รู ปแบบธุ รกิ จ
การบริ ห ารจั ด การ (เทคนิ ค ทางการบริ ห าร การมี ส่ ว นร่ ว มขอ งสมาชิ ก งานบุ ค ลากร การเงิ น งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ) สิ่ งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี) บริ การที่ให้ แก่ สมาชิ ก และ อื่น ๆ ได้ อย่ างไร มี
คุณลักษณะอย่างไร
19

วัตถุประสงค์ทั้งหกประการเขียนขึน้ อย่างขยายความจากวัตถุประสงค์เดิมจากกรอบข้อตกลงการวิจัย (TOR) ที่
กาหนดไว้สี่ประการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้งานวิจัยที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์และคุ้มค่าเงินทุนวิจยั มากขึน้
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๒. การพัฒ นาหรือสร้างสรรค์ นวั ตกรรมเกิ ดขึ้ นได้อ ย่างไร มีปัจจั ยด้ านองค์ ก ารและปัจจัยอื่ น ๆ
อะไรบ้างที่เอือ้ อานวยหรือส่ง เสริ มต่อการพัฒ นาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ เกิดขึน้
๒.๑ หน่วยงานต่างๆ ที่ปรากฎรายชื่อในแผนพัฒ นาการสหกรณ์แห่งชาติ ทั้งสองฉบั บ
อาทิ ชุม นุม สหกรณ์ ระดับชาติ ประเภทต่ างๆ (เจ็ ดชุ มนุม ) กรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ กรมส่งเสริม สหกรณ์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สถาบัน วิช าการด้ านสหกรณ์
และ หน่ว ยงานภาคเอกชนบางแห่ งที่ เกี่ ยวข้อ ง ได้ด าเนิน การอะไรบ้างในการตอบสนองต่ อก ารพัฒ นา
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีการดาเนินงานร่วมกันในรูปแบบความร่วมมือ ต่างๆ หรือไม่อย่างไร
๒.๒ ผู้เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ อาทิ กรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ ง ชาติ ผู้ บริหารหน่ วยงานของรั ฐ และ ผู้ น าสหกรณ์ มี ค วามเข้ าใจและเข้าถึ งเรื่อ งการพั ฒ นาหรื อ
สร้ างสรรค์น วั ตกรรมเพี ยงใด และมีส่ ว นช่ วยให้นั ว ตกรรมในองค์ ก ารสหกรณ์ เกิด ขึ้ นและมี คุ ณ ค่าแก่
สมาชิกอย่างไร
๓. แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ฉบั บที่หนึ่ งและสอง และ บริบทของการด าเนิ นการตาม
แผนดังกล่าวเกือ้ หนุนต่อการพัฒนาหรือสร้ างสรรค์นวัตกรรมหรือไม่ และอย่างไร
๓.๑ สาระของแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ฉ บั บที่ หนึ่ งและสองสะท้ อนหรื อ บ่ งชี้ ถึ ง
แนวทาง สาระ และ โอกาสการพั ฒนาหรือสร้ างสรรค์นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ หรื อไม่และอย่ างไร
๓.๒ โครงสร้างการขับเคลื่อนแผน ที่ คพช.กาหนดไว้ มีสมรรถนะในการพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ ไม่อ ย่างไร
๓.๔ กฎเกณฑ์และระเบียบต่ างๆ สภาพแวดล้อม และ เงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องเอือ้ อานวย
หรือเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาหรือสร้ างสรรค์นวัตกรรม อย่างไร
๓.๕ โครงสร้าง กลไก และ สภาพแวดล้อม หรือ เงื่อนไขอะไรบ้าง ที่จะเอือ้ ต่อ
บรรยากาศในการพั ฒ นาหรื อสร้ างสรรค์ น วัต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ในอนาคต เพื่ อ การยกระดั บ
การพั ฒ นาสหกรณ์ ไ ทยสู่ ค วามเป็ น ปึก แผ่น และช่ วยยกระดับชี วิต ความเป็ น อยู่ ข องสมาชิ กและชุ ม ชน
ตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์การธุ รกิจฐานสังคมอย่ างแท้ จริง
๔. นวัต กรรมขบวนการสหกรณ์ ที่มีหรื อน ามาใช้ ก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อะไรบ้างแก่ องค์ การและ
ขบวนการสหกรณ์ไทย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ต ามหัวข้อ ทั้งหกดัง จะเสนอล้อไปกั บวัตถุประสงค์ คือ
๔.๑ สรุปผลกำรวิจัย
๔.๑.๑ นวั ต กรรมภำยในขบวนกำรสหกรณ์ ทั้ ง ในเชิ ง ประเภท และคุ ณ ลั ก ษณะขอ ง
นวัต กรรมที่เ กิดขึ้ นในรอบประมำณ 10 ปี (พ.ศ. 2546- 2554) หลังจำกกำรประกำศใช้ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
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ในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ ไ ทย นวั ต กรรมเกิ ด ขึ้ น ได้ อย่ า งน้ อ ยในสามระดั บ คื อ ๑)
นวัต กรรมเพื่อ ขบวนการสหกรณ์ในระดับชาติหรือ ในเชิ งภาพรวม ๒) นวัต กรรมเพื่อ ขบวนการสหกรณ์
ในระดับชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่างๆ ๓) นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในระดับสหกรณ์ขั้น ปฐม
นวัตกรรมเด่นๆที่พบสรุปได้ตามตารางข้ างล่างคือ
๑. ระดับ

๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม
๑) นวั ต กรรมเพื่ อ

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๑.๑ นวัตกรรมรูป แบบธุรกิจ : กำรพั ฒนำธุรกิจ สหกรณ์ตำมแนวระบบ

ขบวนการสหกรณ์ คุณค่ำ ฐำนสังคม และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
ในระดั บชาติหรื อใน
๑.๑.๑ เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
สถาบันวิชาการสหกรณ์
เชิงภาพรวม
๑.๑.๒ ชุ ด ความรู้ ก ารทาสวนผลไม้ คุ ณ ภาพด้ ว ย (การจ าแน กน วั ต กรร ม
จิตสานึก
อาจมีการปรับใหม่ )
๑.๑.๓ เครือ ข่ายคุ ณ ค่าข้าวหอมมะลิส หกรณ์ ไทย
– แบรนด์ข้าวเกิดบุญ
๑.๑ .๔ ระบบการเงิ น ที่ พึ่ ง พาตนเอง และการ
ร่ ว ม มื อ กั น (Self Help Organizations System,
SHOs System)
๑.๑.๕ โครงการซื้อข้าวจากชาวนา
๑.๑.๖ กลุ่ มธุรกิจเชิ งคุณ ค่า (ตลาดสุขใจ สวนสาม
พราน ฯลฯ)
๑.๒ นวั ตกรรมกำรบริห ำรจัดกำร (เทคนิค ทำงกำรบริ หำร กำรมี ส่วนร่ว ม
ของสมำชิก งำนบุคลำกร และ กำรเงินและงบประมำณ)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑.๒.๑ เทคนิคทำงกำรบริหำร:
๑) การทาฐานข้อมูลสมาชิก SQL 2000
๒ ) ร ะบ บก ารส่ ง เสริ มส ห ก รณ์ (Cooperative
Promotion System (CPS) (การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ การประกอ บอ าชี พ และติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลง)

94
๑. ระดับ

๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๓) โครงการธรรมาภิบาลสหกรณ์
๔) โครงการปราชญ์สหกรณ์
๑.๒.๒ กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก:

ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จไทย
และสหกรณ์สมาชิก

๑.๒.๓ งำนบุคลำกร

สันนิบาตสหกรณ์ฯ

๑.๒.๔ กำรเงินและบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑) เครื่อ งมื อเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss)
๒) ระบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพการด าเนิน งานของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ด้ ว ยแบบจาลอง DEA (Data
Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency,
Thrift DEACE 2009)
๓) ระบบข้ อมู ล และอั ต ราส่ว นสาคัญ ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร (Peer Group)
๔) ระบบสนับสนุน การตัด สิน ใจสร้างมูล ค่าเพิ่ม เชิ ง
เศรษฐกิ จและสั ง คมของสหกรณ์ ภ าคการเกษตร
(SEVA 2009)
๕) ระบบสนับสนุน การตัด สิน ใจสร้างมูล ค่าเพิ่ม เชิ ง
เศรษฐกิ จและสั ง คมของสหกรณ์ ร้า นค้ า (SHOP
SEVA 2009)
๖) เครื่อ งมือ ประเมิ น ประสิทธิ ภาพการด าเนิ นงาน
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นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

ของสหกรณ์ ภ าคการเกษตรด้ ว ยแบบจาลอง DEA
(Data Envelopment Analysis for Cooperative
Efficiency, Thrift DEACE 2010)
๗) ตลาดสิ น เชื่ อ กลางระหว่ า งสหกรณ์ (CO-OP
REPO Market)
๘) ระบบกลยุ ท ธ์ ใ นการถ่ า ยโอนงานสอ บบั ญ ชี
สหกรณ์ให้ภาคเอกชน (E-learning)
๙) โปรแกรม ระบ บบั ญ ชี ส หก รณ์ ครบ ว งจ ร
(Cooperative Full Pack Accounting software,
FAS) (ใช้ได้กับสหกรณ์ทุกประเภท)
๑๐) โปรแกรมระบบสิน ค้าส าหรั บสหกรณ์ Version
2.2 (Web Editon)
๑๑) โปรแกรมระบบบั ญ ชี แ ยก ประเภทส าหรั บ
สหกรณ์ภาคการเกษตร Version 2 (Web Editon)
๑๒) โปรแกรมระบบบั ญ ชี แ ยกประเภทส าหรั บ
สหกรณ์ภาคการเกษตร Version 2 (Web Editon)
๑๓ ) โปรแกรมบั ญ ชี รายบุ ค คล (SmartAcc for
Smart Life) สามารถใช้ ไ ด้ กั บ ส มาชิ ก สหก รณ์
รายบุคคลและ บุคคลทั่วไป
๑.๓ สารสนเทศ

กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละ
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นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑.๔ สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)

สหกรณ์ อ อ มทรั พ ย์ แ ล ะ
การเหษตรบางแห่งน ามาใช้

๑.๕ อื่นๆ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๒) นวั ต กรรมเพื่ อ ๒.๑ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
ขบวนการสหกรณ์
ใน ร ะ ดั บ ชุ ม นุ ม
สห กรณ์ ป ระเภ ท
ต่างๆ

๒.๑.๑ การขยายการลงทุน ของธุรกิจสหกรณ์ ออม ๓.๑ ชุม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จ
ทรัพย์ในตลาดหลักทรั พย์

ไทย จากัด

๒.๒ นวั ตกรรมการบริ หารจัด การ (เทคนิ ค ทางการบริหาร การมี ส่ว นร่ว มของ
สมาชิก งานบุคลากร และ การเงินและงบประมาณ)
๒.๒.๑ เทคนิคทางการบริหาร

ชุมนุม

๒.๒.๒ การมี ส่ วนร่ ว มของสมาชิก : ๑) การ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จไทย
นับคะแนนเสียงโดยคานึงถึงสัด ส่วนการถือหุ้น
๒.๒.๓ การเงินและบัญชี
๒.๓ สารสนเทศ

จากัด และสมาชิก
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
(สหกรณ์กรมป่าไม้)

๒.๔ สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ หลาย
แห่ง

๒.๕ อื่นๆ
๓) นวั ต กรรมขอ ง ๔.๑ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
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๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม
ขบวนการสหกรณ์

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๔.๑.๑ การมี ธุ รกิ จที่ หลากหลายในแนว ลาด

ในระดั บสหกรณ์ ขั้ น เอนกประสงค์
ปฐม (ตั วอย่ างจาก

สหกรณ์นิคมท่าแซะ

สหกรณ์ ก ารเกษตร ๔.๒ นวั ตกรรมการบริ หารจัด การ (เทคนิ ค ทางการบริหาร การมี ส่ว นร่ว มของ
บ้ าน ล าด จ ากั ด สมาชิก
งานบุคลากร และ การเงินและบัญชี)
เท่านัน้ )
๔.๒.๑ เทคนิคทางการบริ หาร
สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
ส า นั ก ง าน เล จ า นุ ก า ร
กองทัพบก
๔.๒.๓ การมีสว่ นร่วมของสมาชิก

สหกรณ์นิคมศรีสาโรง

๔.๒.๓ งานบุคลากร

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครริ
นทร์

๔.๒.๔ การเงินและบัญชี

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด

๔.๓ สารสนเทศ

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด
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นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม
สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี ยนบ้ า น
แสงอรุณ

๔.๔ สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)

-

๔.๕ บริการที่ให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด จากัด

๔.๖ อื่ น ๆ เช่ น โครง การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว สหกรณ์ การเกษตรดอ น
(ภายใต้ แ ผนการรั บ เมล็ ด พั น ธุ์ จากกรมส่ ง เสริ ม เจดีย์
สหกรณ์)
อนึ่งกรณี สหกรณ์ก ารเกษตรบ้านลาด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขั้น ปฐมนัน้ ผู้วิจัยได้ศึ กษาการสร้างสรรค์
นวัตกรรมในหลายๆด้านพบข้อมูลดังนี้ (โปรดดูเพิ่มเติมในภาคผนวก)
1.1 การเปลี่ ยนแปลงเรื่ อ งการบริ หารงาน ตั้ ง แต่ ก ารรั บสมาชิ ก การรั บพนั ก งาน การจั ด
หลั กสู ต รการเตรียมพร้ อมเป็ น กรรมการ พร้อ มกาหนดให้ ผู้ที่จะเป็ น คณะกรรมการต้อ งผ่ า นหลั กสู ต ร
และมีใบประกาศนียบัตร
1.2 ระบบงานพัฒนาโดยใช้ ระบบ IT
1.3 เทคนิคการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมและยึดหลักการสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อ
1.4 งานบริหารทรัพ ยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะงานด้านบุคลากรมีตัวชี้วัด KPI
1.5 ผลงานมี แ บบประเมิ น ผลงานที่ ส ามารถก าหนดเป็ น เป้ า หมายและแผนงานประจาปี ข อง
สหกรณ์
1.6 งบประมาณ สามารถกาหนดงบประมาณและแยกเป็ นส่วนของเจ้ าของและหนี้สิ น
1.7 ปรับปรุงช่องทางประชาสั มพันธ์ และข่ าวสาร
1.8 ใช้หลักการซึ่งเป็นไปตามหลัก การบริหารธุ รกิ จสหกรณ์ ทั้งทางการผลิตและการตลาด
1.9 เน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1.10 สิ่งประดิษฐ์ มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการบรรจุ ภัณฑ์
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๔.๑.๒ ปัจ จัย ต่ ำงๆ ด้ำ นองค์ กำรและกระบวนกำรที่เ กี่ย วข้อ งกั บ กำรเกิ ดขึ้ นของกำร
พัฒนำหรือสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ของนวัตกรรมภำยในขบวนกำรสหกรณ์
ปัจจั ยที่ ส่ง เสริ มการสร้ างสรรค์น วัต กรรม (ในมุม มองของสหกรณ์ ดี เด่น ) ที่ ถูก กล่ าวถึง ว่ามี ผ ล
ต่อ การสร้างสรรค์ น วั ต กรรมมากที่ สุ ด – มาก นั้ น คื อ ความสามารถของประธาน คณะกรรมการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ การมี เจ้าหน้า ที่ ที่มี ค วามสามารถในสหกรณ์ และ ความสามารถด้ า นการบริหาร
ของผู้ จัด การสหกรณ์ โดยปั จจั ย สภาพแวดล้ อ มเป็ น ปั จจั ยประกอบที่ มี ค่ า คะแนนที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมน้อยกว่าปัจจัยภายในดัง กล่าว
๔.๑.๓ ควำมเกี่ ยวข้อ งกั นของแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ แ ห่ง ชำติฉ บับ ที่ห นึ่ งและสองกั บ
กำรพัฒนำหรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมภำยในขบวนกำรสหกรณ์
การเกี่ยวข้ อ งกั น ของแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ ฉ บับที่ หนึ่ ง และสองกั บการพั ฒ นาหรื อ
การสร้างสรรค์น วัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ นนั้ ประเด็น สาคั ญคื อ แผนใดน าไปสู่หรือเอื้ อให้ เกิ ด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ม ากน้อ ยกว่ากันและมี ปัจจัยใดเข้ ามาเกี่ ยวข้อง
ข้อมู ลจากการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ฉบั บที่หนึ่ง และสอง
เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ฉบับที่ส าม พบข้ อมูล ที่สามารถใช้ ประโยชน์เพื่ อ
แสวงหาค าอธิบายในมิ ติ น วัต กรรมได้ ดัง ขอสรุป ตามตารางที่ ผู้ วิ จัยได้ วิเคราะห์เพิ่ ม เติ ม แบบอภิ ม าน
(Meta-analysis) และค าอธิ บายเชิ ง ข้ อ สั ง เกตต่ อ ไปนี้ (คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ,
๒๕๕๕, แผนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่สาม, หน้า ๘๓-๘๗)
กำรวิเครำะห์มิตินวัตกรรมเปรียบเทียบแผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง
ปัจจัยที่ แผนพั ฒนำ กำรสหกรณ์ แผ นพั ฒนำ ก ำรสหก รณ์ คำอธิบำยเชิงข้อสังเกต
เกี่ยวข้อง แห่งชำติฉบับที่หนึ่ง
แห่งชำติฉบับที่สอง
ในมิตินวัตกรรม
เปรียบเทียบ
แผนพัฒนำฯฉบับที่หนึ่ง
กับฉบับที่สอง
ปัจจัย
๑. หน่วยงานราชการ
๑. มีการสืบสานคุณค่า
๑. ความสืบเนื่องของ
นาเข้า
องค์การสหกรณ์ระดับชาติ สหกรณ์และการเชื่อมโยง
ค่านิยมในแผนที่ยังไม่
และสถาบันวิชาการด้าน
เครือข่ายจากแผนฉบับที่หนึ่ง บรรลุผลเป็นสิ่งจาเป็น
สหกรณ์ได้รับการ
๒. มีการตัง้
๒. การสร้างสรรค์
กาหนดให้เป็นหน่วยงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ใหม่สมควรเกิดขึน้ จาก
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หลักรับผิดชอบการนาแผน
ไปปฏิบัติ
๒. มีการชี้แจง
หน่วยงานต่างๆทั้ง
หน่วยงานราชการและ
สหกรณ์เพื่อนาแผนไป
ปฏิบัติ
๓. มีการตัง้
อนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ประเมินผลการปฏิบัติ ตาม
แผน
ปั จ จั ย การดาเนินการตามแนวทาง
กระบ ว น ที่กาหนด ๙๙ แนวทางนัน้
การ
กระทาตามแนวทางได้
ประมาณร้อยละ ๗๕ ส่วน
อีกร้อยละ ๒๕ ไม่ได้
ดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนดไว้

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผน
๓. มีการกาหนด
งบประมาณใหม่จากการ
ทบทวนการปฏิบัตติ ามแผน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒

ช่องว่างของแผนฉบับต่างๆ
ทั้งในเชิงแนวคิดและแนว
ทางการปฏิบัติ

๑. การมีสว่ นร่วมทา
แผนมีปานกลาง
๒. ความเข้าใจแผนของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีปานกลาง

๑. การมีสว่ นร่วมใน
การจัดทาแผนทั้งสองแผน
มีจุดอ่อนในเชิงการเป็น
เจ้าของแผน แม้ว่าการทา
แผนจะพยายามให้เกิดการ
มีสว่ นร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
๒. มีปัญหาการปฏิบัติ
ตามแผนหลายประการ
๓. การสร้าง
ความรู้สกึ ว่าแผนพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติเป็น
ของขบวนการสหกรณ์
ทั้งหลายจะช่วยทาให้ แผน
เป็นแผนที่ใช้ได้จริงมากขึน้
๔. หากเริ่ม
กระบวนการทาแผนจาก
ข้างล่าง และมาพบกับการ
ริเริ่มจากข้างบนในเวลา
ต่อมา (Mix policy
formulation) จะช่วยให้แผน

101

ผ ล ผ ลิ ต การกาหนดเป้าหมายส่วน
ต า ม ใหญ่เป็นการวัดที่จานวน
เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการจึงไม่
สามารถวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ยุทธศาสตร์ได้

๑. ผลการนาแผนไป
ปฏิบัติในความเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง (โดยการสารวจ)
ประสบความสาเร็จในระดับ
มากในทุกยุทธศาสตร์
๒. จากการประเมินตาม
กรอบ CIPP มีปัญหาการนา
แผนไปฏิบัตมิ าก ทั้งในทาง
สภาพแวดล้อมทางการเมือง
งบประมาณ กระบวนการ
บริหารผลผลงานหลาย
ประการต่ากว่าที่ตั้งเป้ าไว้

ข้ อ มู ล มีการประชุมคิดตามผลสาม
ส ะ ท้ อ น ครั้ง แต่ขาดการจัดทา
กลับ
ตัวชี้วัดและการติดตามผล
การดาเนินงานของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักที่
กาหนดในแผนฯ

๑. มีการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จอย่างเป็น
กระบวนการในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
๒. ความเข้าใจแผนของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีปานกลาง
๓. มีการทบทวนแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง

มีความสมบูรณ์มากขึน้
๑. การวัดความสาเร็จ
ของแผนควรมีหน่วยงาน
หรือองค์การรับผิดชอบที่
ชัดเจน และออกแบบการ
วัดความสาเร็จในทาง
นวัตกรรมภายใต้แผน
ตัง้ แต่เนิ่นๆและจัดเก็บ
จากข้อมูลที่เกิดขึน้ จริง
เพื่อนวัดการเกิดขึน้ ของ
นวัตกรรม
๒. การวัดความสาเร็จ
จาเป็นต้องอาศัยหลักฐาน
ที่เป็นจริง (Evident base)
๑. จุดอ่อนของแผน
ฉบับที่หนึ่งและสอง คือ
การติดตามผลและวัด
ความสาเร็จของแผน อันมี
ผลถึงการวัดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การนาผลไปใช้ประโยชน์
ไม่ได้รับความสนใจในแผน
ฉบับที่หนึ่งและสอง
เท่าที่ควร
๒. โอกาสของ
นวัตกรรมในแผนฉบับที่
สองเป็นไปได้มากขึน้ กว่า
ฉบับที่หนึ่งจากประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เป็นการ
พัฒนาผู้นา ขีด
ความสามารถของสหกรณ์
ทั้งในทางประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล และเครือข่าย
สหกรณ์ ในขณะที่แผน
ฉบับที่หนึ่งสนใจเรื่องที่ เป็น
พืน้ ฐานของสหกรณ์
มากกว่า
๓. การแก้ปัญหาการ
นาแผนไปปฏิบัตจิ ากปั จจั ย
ต่างๆที่สนับสนุนโดยองค์
อานาจในระดับสูงและการ
มีสว่ นร่วมขององค์การ
สหกรณ์ที่หน่วยงาน
สนับสนุนเป็นความจาเป็น
ที่จะพึงได้รับการขัดการ
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากตารางสรุ ปข้ างต้ น ที่แ สดงว่ าแผนฉบับที่ ส องซึ่ง สนใจประสิ ทธิ ภ าพและประสิทธิ ผ ล
ของสหกรณ์ ม ากกว่ าบั บที่ หนึ่ง นัน้ สหกรณ์ ภ ายใต้ แผนฉบับที่ สองมี การตื่ นตั ว ในการปฏิบัตติ ามกรอบ
ของแผนมากกว่ า แผนฉบั บแรก จึ ง สนั บสนุ น ผลการวิ จัยจากความเห็ น ของสมาชิก จากการส ารวจ
สหกรณ์ ที่ไ ด้ รับรางวั ล สหกรณ์ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ ระหว่ า ง พ.ศ. 2542-2456 สหกรณ์ ผู้ ต อบก็ เห็ น ว่ า
แผนพัฒ นาสหกรณ์แ ห่งชาติ ฉบับที่ส องเอื้ อต่ อการสร้ างสรรค์ นวัต กรรมของสหกรณ์ม ากกว่า แผนฉบั บ
ที่หนึง (ดูหั วข้ อ ๓.๔.๓ ประกอบ) นอกจากนี้ เมื่อ พิจารณาจากนวัต กรรมที่ส หกรณ์ ดีเด่ นแห่ง ชาติใ ห้
ข้อ มู ลกลั บมา และการค้น หานวั ตกรรมในระดั บชุม นุ มสหกรณ์ ตั วอย่ างตามที่ ชาวขบวนการสหกรณ์
กล่ าวถึ ง กัน นั้ น นวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ เกิ ด ขึ้ นในช่ว งแผนสองมากกว่ า แผนฉบั บที่ หนึ่ ง (ดู
ประกอบบทที่ ๓ หัวข้อ ๓.๑ และ ๓.๒)
การเกี่ ยวข้ อ งของการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมกั บแผนพั ฒ นาสหกรณ์ แ ห่ งชาติ นั้ น เป็ น เพี ยง
เครื่ องชี้วั ดหนึ่ง ของโอกาสที่น วัต กรรมจะเกิ ดขึ้ นหรื อ น าไปใช้ ภายใต้ แ ผนแห่ งชาติ แต่ ในทางปฏิบัติ จริ ง
แผนพั ฒ นาสหกรณ์ แห่ งชาติ ที่ให้ ค วามส าคั ญกั บนวั ตกรรมในระดับมากหรื อน้ อยก็ต าม จะถู กน าไปใช้
หรื อไม่ขึ้ น อยู่ อ ย่างส าคั ญ กั บว่ าหน่ วยงานและองค์ก ารหลัก ต่ างๆในขบวนการสหกรณ์ น าแผนพั ฒ นา
สหกรณ์แห่ งชาติ ไปใช้ หรือไม่และใช้อย่ างไร หากหน่วยงานและองค์การต่างๆมีแผนงานของตนที่ส อดรั บ
กับแผนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติก็แสดงถึงความเป็ นไปได้ ที่แผนพัฒ นาสหกรณ์แห่งชาติจะเป็น จริง
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ดังที่ พบว่าจากการเปรี ยบเทียบแผนพั ฒนาสหกรณ์แ ห่ง ชาติ ฉบั บที่ สาม พ.ศ. 2555-2559 กั บ
แผนกลยุ ทธ์ ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 เป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ งว่ า แผนกลยุ ทธ์ ก รมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่ง เป็น แผนปฏิ บัติ ขององค์การหลักตั วแม่ในการต้อ งดูแ ลให้หน่ วยงานและ
สหกรณ์ ตา่ งๆปฏิบัติ ตามแผนพั ฒ นาสหกรณ์ แ ห่ง ชาติ มีทั้งสอดรั บและไม่ ส อดรับอย่างเต็ม ที่กั บ แผนที่
ใหญ่ หรื อ สูง กว่ า คือ แผนพั ฒ นาสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ฉบั บที่ส ามในช่ ว งเวลาเดียวกัน ดั ง ตารางเที ยบเคี ยง
ข้างล่าง
ตำรำงเปรียบเทีย บแผนพั ฒนำสหกรณ์ แห่ง ชำติ ฉบับ ที่สำมกั บแผนกลยุท ธ์กรมส่ง เสริ ม
สหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559
ป ร ะ เด็ น แผนพัฒนำสหกรณ์ แห่ง ชำติ ฉบับ ที่สำม แผนกลยุท ธ์ กรมส่ง เสริม สหกรณ์ พ.ศ.
สำคัญของ พ.ศ. 2555-2559
2555-2559
แผน
วิสัยทัศน์ การสหกรณ์เป็นกลไกหลัก ในการพัฒ นา
มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
ความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
พันธกิจ
มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ ที่มีคุ ณค่า จากการ 1. ยกระดับคุณภาพและขยายการ
ดาเนินงานที่เป็นเลิศ มีผลสัมฤทธิ์สูง
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิก และ ความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สังคม
และประชาชนทั่วไป
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบู ร
ณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบ
สหกรณ์
3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่ง เสริ มอาชีพ ใน
เขตนิคมสหกรณ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ างจิ ตสานึก
ความเป็นสหกรณ์และการมีสว่ นร่วม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ างเครือข่ าย
พันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่ม
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ป ร ะ เ ด็ น 1. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
ยุ ท ธศาสต (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์เข้ มแข็ง)
ร์
2. การสร้างและขยายเครือข่ายงานการ
สหกรณ์ (ยุทธศาสตร์เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์)
3. การสร้างการยอมรับการสหกรณ์
(ยุทธศาสตร์ยอมรับการสหกรณ์)
4. การขยายงานการสหกรณ์ ให้ ครอบคลุม
สังคมไทย (ยุทธศาสตร์การสหกรณ์
ก้าวหน้า)

เกษตรกรในการดาเนินงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกและผู้มีสว่ นได้
เสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์ส ากล และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างสหกรณ์ พัฒนา
ระบบบริหารจัด การภาครัฐ และบุคลากรให้
เอือ้ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สหกรณ์
1.
เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยาย
การให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
2.
เสริมสร้างจิตสานึกความเป็น
สหกรณ์ การมีสว่ นร่วม และสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบ
สหกรณ์
3.
สนับสนุนระบบสหกรณ์ใ ห้เป็นพลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ และ
สังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
4.
ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนา
บุคลากร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิบัตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ

การไม่ ส อดรั บกั น บางประการของแผนที่ เล็ ก กว่ าต่ อ แผนที่ ใหญ่ ก ว่ า เช่ น แผนพั ฒ นาการ
สหกรณ์ ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บระบบสหกรณ์ แต่ แ ผนกลยุ ทธ์ เน้ น ทั้ ง สหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร
แผนพัฒ นาการสหกรณ์ฯ เน้ นผลสัม ฤทธิ์แ ละการดาเนิน การที่เป็ นเลิศของสหกรณ์ แต่แ ผนกลยุทธ์ เน้ น
คุณ ภาพบริก าร แผนพัฒ นาการสหกรณ์ฯ ไม่ ก ล่าวถึ งปรั บโครงสร้างองค์ ก ร แต่ แผนกลยุทธ์ กล่ าวถึ ง
การปรั บโครงสร้ างองค์ ก ร แต่เมื่อ พิ จารณาดั ช นีวั ด ก็ เป็ นโครงสร้ างองค์ ก รระดั บกรมมิใช่ ขบวนการ
สหกรณ์ ทั้งหมด รวมทั้งแผนกลยุ ทธ์น าประเด็ นยุทธศาสตร์ไปวางไว้ผิ ดที่คื อ วางไว้ ในพั นธกิจ (เช่น การ
เร่ง รั ดการจั ด ที่ดิ น และส่ง เสริ มอาชีพ ในเขตนิ ค มสหกรณ์ และการปรั บโครงสร้างองค์ก ร การพั ฒ นา
บุ ค ลากร และขั บเคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บัติ อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ) ทาให้ เรื่ อ งที่ เป็ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ขาดแผนรองรั บ
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การไม่ สอดรั บกั นอย่างเต็ ม ที่ต ามที่ก ล่าวแล้ว แม้ จะมีก ารสอดรั บกั นในบางประการ (เช่ น การ
กล่ าวถึ งเครือ ขาย และคุ ณ ค่ าหรือ จิ ต สานึ กสหกรณ์ ถื อ เป็ นการสอดรับกั น) 20 น่ าจะเนื่ องมาจากการ
สร้างแผนที่ มิได้ออกแบบให้รับลู กกั นตั้ งแต่ ตน้ อัน พบว่า ผู้ทาแผนทั้ งสองเป็นคนละที มกั น (แผนพัฒ นา
การสหกรณ์ ฯให้ส ถาบัน การศึ กษาจั ดทา แต่แ ผนกลยุ ทธ์ ให้ข้ าราชการของกรมส่ งเสริม สหกรณ์ จัด ทา)
และมี การเก็ บข้ อมู ล และกระบวนการมีส่ วนร่ว มทาแผนของผู้ ที่เกี่ยวข้ องเฉพาะของแผนนั้ นๆ แผนกล
ยุทธ์ข องกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไม่ได้ อ้างถึ งเนื้ อหาสาระใดๆในแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ ฉบับที่สาม
อั น เป็ น แผนแม่ บทมาใส่ เป็ น ข้ อ ก าหนดให้ ต้ อ งมี หรื อ ขยายความสื บเนื่ อ ง ไว้ ในแผนกลยุ ทธ์ ข องกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่อ้ างพระราชกฤษฎีกาหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ซึ่งเป็ นเรื่ องธรรมาภิ บาลของการบริ หารราชการแผ่ นดิน มิใช่สาระแห่ง การสหกรณ์ ฉะนัน้ หากปล่อ ยให้
เป็น เช่น นี้ต่ อไปย่อ มไม่ เป็ นผลดีต่ อความสาเร็จของแผนพั ฒ นาสหกรณ์ แห่ งชาติ และการสนั บสนุน และ
ความสอดคล้ อ งจากแผนระดั บกลยุ ทธ์ ที่เป็ น ของหน่ ว ยงานระดั บก รมต่ อ แผนของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ และที่ จะเป็ นส่ว นประสานเชื่อ มโยงหลัก กับแผนขององค์การสหกรณ์ อื่นๆที่
มิใช่หน่วยงาราชการให้ดู ยิ่งห่ างไกลความผูก พันกับแผนพัฒนากรสหกรณ์แ ห่งชาติ ไปด้วย
๔.๑.๔ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมต่อขบวนกำรสหกรณ์
การมีนวัตกรรมได้ให้ผลประโยชน์ แก่สหกรณ์ ในหลายด้านตามประเภทของนวัตกรรม เช่น
๑) การเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการประหยัดเวลาการจัดการการเงิน
๒) การช่วยป้องกันการทุจริต
๓) ผู้นาสหกรณ์ระดับชาติมีความรู้ ความสามารถมากขึน้
๔) ความแม่นยาในการบริก ารสมาชิก
๕) การประหยัดเวลาในการทางาน
๖) การลดการสูญเสีย
๗) การเพิ่มความพอใจจากสมาชิก ในการรั บบริก ารจากสหกรณ์
แต่ผู ้วิจัยขอตัง้ ข้อสงสัยว่า การทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์มิได้ใช้คาว่า “คุณค่าสหกรณ์” ตามแผนพัฒาการสหกรณ์แห่ งชาติแต่
ใช้คาว่า “จิ ตสานึ กสหกรณ์” นั้นเป็ นความหมายเดียวกันหรือไม่ และทัง้ สองคานี้ สมควรสอดรับกับค่านิ ยมหลักตาม
หลักการของขบวนการสหกรณ์สากล (International Cooperative Movement)
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๘) การทุ่มเทในงานของบุคลากร
๙) การบริการสมาชิกเชิงเครือข่ ายมีความเป็ นจริง
๑๐) การบริการธุรกรรมทางการเงิน ที่สะดวกแก่สมาชิก
๑๑) การส่งออกสินค้าได้กล้างไกลมากขึน้ (เช่น ส่งออกต่างประเทศ)
๑๒) การนากาไรสู่สหกรณ์
๑๓) การสามารถให้บริก ารสมาชิก ที่ค รอบคลุมความต้องการมากขึน้
๔.๑.๕ ปั ญหำและอุป สรรคของกำรสร้ำงสรรค์นวั ตกรรมภำยในขบวนกำรสหกรณ์ และ
กำรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ปัญ หาและอุปสรรคของการสร้ างสรรค์ น วัต กรรมนั้ น ครอบคลุม ทั้ งในเรื่ อ ง (๑) ปั ญ หำ
ด้ ำ นเงิ น ทุ น (อาทิ เงิ น ทุ น กระจุ ตั ว ในสหกรณ์ บางประเภท แต่ ข าดแคลนในสหกรณ์ บางประเภท
สหกรณ์ ยังต้ อ งเลื อ กแหล่ ง เงิน ทุ น ภายนอกจานวนมากเพื่ อ น ามาใช้ ในการด าเนิ น งานให้ บรรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ ขาดแคลนเงิ นทุน บางช่ว งเวลา และ มี เงิน ทุนไม่เพี ยงพอต่อ การบริหารจั ดการ ฯลฯ) (๒)
ปัญ หำด้ ำนบุคลำกร (ผู้ นำ กรรมกำร สมำชิก และเจ้ ำหน้ำที่ ) (อาทิ ขาดอุด มการณ์ หลัก การและ
วินัยสหกรณ์ ผู้น ากรรมการขาดความรู้ เรื่อ งการบริหารธุรกิ จ สมาชิ กขาดจิ ตส านึ กในการเป็น เจ้าของ
สหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ (บางคน) ขอทางานสหกรณ์ เพื่ อรองานที่ ดีก ว่า ทาให้มี การเปลี่ ยนตั วเจ้าหน้ าที่ อ ยู่
เป็น ประจาทาให้ ขาดทัก ษะในการทางาน สมาชิกส่ วนใหญ่ ไม่ มีรายได้ ประจา (เป็ นเกษตรกร) บางครั้งไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญ ญา บุค ลากรขาดความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง บุค ลากรขาดการมีส่ วนร่ วมใน
การสร้ างสรรค์ ฯลฯ) (๓) ปั ญหำด้ ำนระบบงำน (อาทิ การน าระบบคอมพิ วเตอร์ม าใช้ ในการจัด เก็ บ
ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ที่ ยั งค้ น หาผู้ ที่ เขี ยนโปรแกรมระบบบั ญ ชี ข องสหกรณ์ ภ าคการเกษตรที่ ดี ๆ ไม่ พ บ
สหกรณ์ ส่ว นใหญ่เป็น ชาวบ้าน พบปั ญหาคนมากแต่ เงิน น้อ ย ทาให้ งานมาก คนทางานน้ อย เพราะต้อ ง
ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายในการจ้างงาน ขาดเครือ ข่ายเชื่ อมต่ อ การบริ หารระหว่ า งสหกรณ์ ประเภทเดียวกั น
และสหกรณ์ ต่ างประเภทอย่ างเป็ นระบบ เจ้าหน้า ที่ 1 คนทางานทุ กอย่างหรือ หลายอย่าง ไม่มี เวลามา
คิดค้ นหรื อสร้ างสรรค์น วัต กรรมใหม่ ๆ ขาดการเขื่ อมโยงธุรกิจ เป็น ต้น) (๔) ปัญ หำด้ ำนกฎหมำยและ
ระเบี ย บ (อ าทิ ไม่ ส ามารถน าสู่ ภ าคปฏิ บัติ เรื่ อ งสมาชิ ก สมทบ - ล่ า สุ ด ห้ า มรั บสมาชิ ก สมทบ แต่
สหกรณ์ ต้ อ งการรั บสมาชิก สมทบ ซึ่ งเป็ น เด็ ก และเยาวชน (แต่ ขัด แย้ ง กั บกฎหมาย) กฎหมาย และ
ระเบี ยบต้ องสอดคล้อ งกับปัจจุ บัน บางครั้ง เป็น เรื่องของหลั กการ อุด มการณ์ ระเบียบมีม ากเกิ นไป เช่ น
เด็กเป็นสมาชิ กสมทบไม่ได้ ระเบียบแก้ ไขยากไม่ ทันต่ อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขัด ต่อการจาเป็น ของ
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ธุรกิ จ ไม่ เอือ้ ต่อ การแข่ง ขัน ความไม่ ทัน สมั ยของกฎหมาย และกฎหมายฉบั บเดี ยวครอบคลุ มสหกรณ์
ทั้ง 7 ประเภท ทาให้ เกิด ปั ญหาในทางปฏิ บัติ เป็น ต้น (๕) ปัญ หำด้ ำนกำรสื่อ สำร (อาทิ สมาชิ ก ขาด
ความใส่ ใ จ ไม่ ค รอบคลุ ม เต็ มพื้ น ที่ เป้ น ต้ น ) (๖) ปั ญ หำด้ ำ นหน่ ว ยงำนรำชกำร (อาทิ หน่ วยงาน
ราชการ (ส่ วนมาก) จะไม่ เข้าใจว่าสหกรณ์ คือ อะไร มี รูปแบบการดาเนิ นงานแบบไหน ความล่ าช้ าต้ อ ง
ผ่านหลายขั้นตอน เจ้ าหน้ าที่ไม่ ค่อยลงพืน้ ที่ จึง ไม่รู้ค วามต้องการที่ แท้จริ ง มีระบบแบบแผนที่ ล่าช้า ผู้น า
ขาดการส่ งเสริม ในกิ จกรรมที่ ตอ่ เนื่อ ง ไม่จริงใจในการแก้ปัญหามาตรฐานการส่ งเสริม แนะน าบุ คลากร
ของภาครัฐ ไม่ เป็น ไปในแนวทางเดี ยวกัน เป็ น ต้น ) และ (๗) ปั ญ หำด้ำ นอื่น ๆ (อำทิ โครงสร้างที่ รวม
ศูน ย์ก ลางอยู่ที่นายทะเบี ยนซึ่ง เป็ นส่ วนราชการ ระบบสหกรณ์ ในไทยไม่ ได้รับการสนั บสนุ นจากรัฐ หรื อ
ทางราชการให้ ระบบสหกรณ์ มี ค วามเจริญ เติ บโต ทางราชการไม่ ค่อ ยจริง จั งกั บสหกรณ์ ใ นก ารแก้ ไ ข
ปัญหา และ ขาดปัจจัยที่สง่ เสริม เช่น ขัดกับธรรมเนียมองค์กรที่ เคยปฏิบัติ เป็นต้น
๔.๑.๖ ข้อ เสนอเพื่ อกำรพัฒนำนวั ตกรรมขบวนกำรสหกรณ์จ ำกแหล่งข้ อมู ลต่ ำงๆ
และผู้ให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะต่า งๆ ครอบคลุม ทั้งในเชิงปั จจัยด้ านบุ คลากร การเงิ น กระบวนการดาเนิ นงาน
และการให้ บริ ก ารหรือ สร้ า งสรรค์ ผ ลผลิ ต ต่ า งๆแก่ ส มาชิ ก โดยมี ก ารเน้ น ย้ าในเรื่อ งการปรั บปรุ ง
กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข้อ ง การช่ว ยเหลือ จากหน่ว ยงานราชการ และ สถาบัน การศึ กษา รวมทั้ ง
การปรับเปลี่ ยนโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ และการเสริ มสร้ า งธรรมาภิ บาลในขบวนการสหกรณ์
ข้อ เสนอเหล่ า นี้ ผู้วิ จัยจะน าไปใช้ ประดยชน์ ต อนท้ า ยบท และเห็ น ว่ามีเนื้อ หาสมควรนาไปสู่ การปฏิ รูป
ขบวนการสหกรณ์อย่างขนานใหญ่ได้
๔.๒ อภิปรำยผล
๔.๒.๑ การสร้างสรรค์นวัตกรรมส่วนใหญ่ มีความเป็ นไปได้ดังนี้
(๑) มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่ าการเปลี่ยนแปลงอย่ างฉับพลั น
(๒) ผลผลิ ต ทางนวั ต กรรมที่ ชั ด เจนจะอาศั ย การวิ จัย อย่ า งเป็ น ระบบเข้ า ช่ ว ย อั น
หมายถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่ างเป็ นวิทยาศาสตร์
(๓ ) อ าศั ยการศึ ก ษาดู ง านเป็ น เครื่ อ งสร้ า งแรงบั น ดาลใจและความกล้ า ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
(๔) อาศัยการเรียนรู้จากการปฏิบัตขิ องผู้ นาหรือผู้ บริ หารสหกรณ์
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(๕) อาศัยการรวบรวมความต้องการของสมาชิ กสหกรณ์
(๖) อาศัยการช่วยเหลือ ของหน่ วยงานกลาง อาทิ กรมส่ง เริม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในบรรดาความเป็น ไปได้ ข้ างต้ นการด าเนิน การอย่างเป็น วิ ทยาศาสตร์ ได้ ทาให้ เกิ ด ผล
งานที่ เด่นชั ดและสอดคล้องกับแนวคิด ที่ได้ทบทวนมาจึ งสมควรสนับสนุนแนวทางนี้ให้แ ข็งแรงมากขึน้ ใน
อนาคต
๔.๒.๒ นวั ต กรรมสมควรมี ค วามเป็ น กลางในตั ว มั น เอง เนื่ อ งจากผู ก พั น กั บ ความรู้ ที่ เป็ น
วิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ นวัต กรรมขึน้ มา ทั้ งนี้ค วามรู้ ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ อาจถู กนาไปใช้ ในเชิ งบวก
หรือ เชิ งลบในสหกรณ์ ตา่ งๆ แต่ การใช้ ในเชิง บวกได้ รับการเน้ นย้ าจากนัก วิช าการและผู้น าผู้ นาสหกรณ์
ต่างๆ
๔.๒.๓ การที่ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมในมุ ม มอ งขอ งสหกรณ์ คื อ
ความสามารถของประธาน คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ การมี เจ้ า หน้า ที่ ที่มี ความสามารถใน
สหกรณ์ และ ความสามารถด้านการบริ หารของผู้ จัด การสหกรณ์ เป็ นปั จจัยสาคั ญ มากที่สุ ด – มาก
นัน้ ถื อเป็น ปั จจั ยน าเข้าภายใต้ก รอบแนวคิ ด ระบบที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ และย่ อมเป็ นข้ อ ควรพิ จารณา
หากจะสร้างสรรค์ นวัต กรรมขบวนการสหกรณ์ ในที่ ใดๆแล้ ว ขบวนการสหกรณ์จึงควรมี บุค คลเหล่ านี้ ที่
มีความสามารถสู ง ปั จจัยที่เอือ้ ประโยชน์น้ อยส่วนมากเป็ นปั จจั ยจากสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ สมควร
ทบทวนบทบาทต่อสหกรณ์ใหม่ ให้ เหมาะสมยิ่งขึน้
๔.๒.๔ ระดั บความนิ ยมของสหกรณ์ ตอ่ นวั ต กรรมต่า งๆที่ นาเสนอ โดยองค์ ก ารระดับชาติหรื อ
องค์ก ารกลางมี ความแตกต่างกัน อันสะท้อ นถึงการที่ สหกรณ์ต่ างๆมิ ได้ผู กพัน ตนเองกับองค์ ก ารใดเป็ น
พิเศษ หรือ อาจไม่ได้เข้าร่วมในเครือข่ า ยที่องค์ก ารเหล่านัน้ เป็น แม่งาน
๔.๒.๕ ปัจจัยที่ มีผ ลต่อ การสร้ างสรรค์ น วัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์
และความนิ ยมในการน านวัต กรรมขององค์ก ารกลางไปใช้ โดยสหกรณ์ ต่ างๆที่ นาเสนอมาเหล่ านี้ ส่ ว น
ใหญ่ เป็ นปั จจั ยและประเด็ นที่ เน้น สอดคล้อ งกั น ซึ่ง น้าหนั กอยู่ที่ปัจจั ยภายในอัน เกี่ยวกั บผู้ นา เจ้ าหน้า ที่
และกฎระเบี ยบ มากกว่ าปัจจัยภายนอก และแม้ จะมีปัจจัยหรือ ประเด็น การให้น้ าหนั กที่ แตกต่า งกัน บ้าง
ก็ไ ม่ ม ากนัก หน่ ว ยงานและองค์ ก ารสหกรณ์ ต่ า งๆจึ ง สมควรน าข้ อ มู ล ไปใช้ ประโยชน์ ใ นการก าหนด
นโยบายการพัฒนานวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
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๔.๒.๖ สหกรณ์ ก ารมี ส ถาบั น วิ ช าการที่ สหกรณ์ ส ามารถร่ ว มกิจกรรมหรื อ ได้ รับบริ การทาง
วิชาการจะช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้ นกับสหกรณ์
๔.๒.๗ การมีส ถาบัน วิ ชาการที่ส หกรณ์ส ามารถร่ วมกิจกรรมหรื อได้รับบริก ารทางวิ ชาการจะ
ช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมให้ เกิดขึน้ กั บสหกรณ์
๔.๒.๘ การรั ก ษาหลั ก การสหกรณ์ พ ร้อ มกั นไปกับ การสร้ างสรรค์ นวั ต กรรมทาให้ส หกรณ์ มี
ความยั่งยืน
๔.๒.๙ ข้ อ จากั ด ด้ า นกฎหมายเป็ น อุ ปสรรคต่ อ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ แต่
สหกรณ์อาจอาศัยการปรั บปรุงการบริหารเพื่อผ่อนคลายจุดอ่อ นดั งกล่าวได้
๔.๒.๑๐ การรั กษาหลัก การสหกรณ์พ ร้อมกันไปกับการสร้างสรรค์ นวัต กรรมเป็น สิ่งที่ มีการเน้ น
ย้าเพื่อทาให้สหกรณ์ มีความยั่ง ยืน
๔.๓ แนวคิ ด และแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำและกำรบริ ห ำรนวั ต กรรมของขบวนกำร
สหกรณ์ในอนำคต
๔.๓.๑ แนวคิ ดกำรส่ งเสริ มกำรพั ฒนำและกำรบริ หำรนวั ตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
ในอนำคต
๔.๓.๑.๑ นวัต กรรมสัม พั น ธ์กั บสภาพความเป็น ศาสตร์ (scientific status) และทฤษฎี
ต่ างๆ ภายใต้ ศ าสตร์ นั้ น ๆ นวั ต กรรมต้ อ งการการคิ ด และจั ด การอ ย่ า งเป็ น เหตุ เป็ น ผลและเป็ น
วิทยาศาสตร์ และความเป็ น วิทยาศาสตร์ ไม่ ว่ าจะเป็ น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ หรื อสั ง คมศาสตร์ ก็ต าม
ล้วนสนั บสนุ นต่ อวิ ถีแห่ งนวัตกรรมทั้ง ในทางนามธรรมและรู ปธรรมที่ พึง ก่อ ให้เกิ ดสิ่ งที่เป็น ประโยชน์ต่ อ
มวลมนุษยชาติ นั ก วิ ชาการในสาขาของศาสตร์ ทั้ง สองจึ ง ควรพึ่ งพากัน และกั น ด้ ว ยการพัฒ นาและ
ส่งเสริ มความเป็ นศาสตร์ ไปพร้อ มๆ กั น ผ่ านการแลกเปลี่ ยนข้อ มูล การเรีย นรู้ และการทางานร่วมกั น
เพื่ อตอบโจทย์ ส าคั ญ ของมนุษย์ และโลกอยู่ เสมอ ภายในขบวนการสหกรณ์ จึงจาเป็ นต้ อ งสร้ างสรรค์
นวั ตกรรมภายใต้ก ารเติ บโตของ “สหกรณศาสตร์ ” อั น เป็ นสหศาสตร์ ที่บูรณาการทั้ง วิทยาศาตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ในแขนงต่างๆเข้าด้วยกัน
๔.๓.๑.๒ นวั ตกรรมในโลกการทางานทั้ งในองค์ ก ารที่ มิ ใช่ สหกรณ์ แ ละองค์ก ารแบบ
สหกรณ์ มี ห ลายประเภทและมี ร ะดั บ ของความก้ า ว หน้ า รวมทั้ ง มี วิ ถี ข องการสร้ า งสรรค์ และ
ประกอบด้ วยปัจจัยต่ างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อ งหลายประการกับการเกิ ดขึน้ และการเป็น ไปในกาลต่อ มาของ
นวั ตกรรมนั้ น ๆ ในอุ ต สาหกรรมและองค์ การทั้ งหลาย และการบริ หารและจัด การจึง เป็น เรื่ องของการ
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แสวงหาโอ กาสและจั ด การอนาคต ที่ อ าจทาให้ น วั ต กรรมได้ ม าจากการเรี ย นรู้ ปัญ หาและระดั บ
ความก้ าวหน้ า ในอดี ตและคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์ ต่ อ ไปของบุ ค คลหรื อคณะภายในองค์ก าร/สถาบั น หรื อ
ความร่ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก าร/สถาบั น กล่ า วอี ก นั ยหนึ่ งการบริ หารนวั ต กรรม ที่ เหมาะสมที่ สุ ด (the
fittest one) ไม่ ใช่ การเกิ ด ขึน้ โดยบัง เอิ ญ เดาสุ่ มหรือ สุ่ม เสี่ ยง หรื อลองผิด ลองถู ก อย่ างมากมายหลายๆ
ครั้ ง (แม้ จะเป็ นไปได้หรือ ประสบความสาเร็จได้ บ้าง) แต่ คื อการทาให้ เป็น ตรรกะและระบบที่ เรียนรู้ กั น
ได้และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ นั่นเอง
๔.๓.๑.๓ ในขณะเดี ยวกัน การเปลี่ ยนแปลงองค์ ก ารหรื อการสร้างสรรค์น วั ตกรรมก็
อาจพบกั บอุ ปสรรคนานัปการ ทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอก นักบริหารจึง สมควรทาความเข้าใจต่ อ
สานัก คิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรม ตื่นตั วต่อ การส ารวจสถานการณ์ทางนวัตกรรม และหาทางขจั ด
อุ ปสรรคทั้ ง หลายอยู่ เสมอด้ ว ย ฉะนั้ น การบริ หารนวั ต กรรมที่ ก าลั ง เป็ น หั ว ใจของการอยู่ รอดและ
ความก้ าวหน้ า ขององค์ ก ารทั้ ง หลายและย่ อมเป็น เช่น นี้ ต ลอดไปในอนาคต ก็ คื อ การที่ องค์ ก ารแห่ ง
นวัต กรรมพึ ง จะพั ฒ นาการบริ หารนวั ต กรรมอย่ า งมี วิ สั ยทั ศ น์ แ ละอย่ า งเป็ น กลยุ ทธ์ ระยะยาว ที่ ไ ม่
สามารถเพิกเฉยได้
๔.๓ .๑.๔ เมื่ อ พิ จารณาทั้ งในเชิ ง นามธรรมและรู ปธรรม และเมื่ อ พิ จารณาในเชิ ง
เป้าหมายและกระบวนการสร้ างสรรค์ นวั ตกรรม ผลสาเร็ จหรือ ผลกระทบของนวั ตกรรมที่ จะต้อ งตาม
วัดกั นออกมาอย่ างเป็ นรู ปธรรมให้ได้ ไม่ว่ าจะในเชิงปริมาณหรือคุ ณภาพหรือในระยะสั้ นและระยะยาวก็
ตาม และแนวทางการบริหารนวัตกรรมดังตัวอย่ างด้วยแล้ว
นวั ต กรรมจึ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการอาศั ยมุ ม มอ งในทางส านั ก คิ ด และทฤษฎี ว่ า ด้ ว ย
นวั ต กรรม เพื่ อ ประโยชน์ ในทางปฏิ บัติ ข องการวิ เคราะห์ ปัญ หา การประเมิ น สถานการณ์ แ วดล้ อ ม
องค์ การต่างประเภทที่อ าจคงที่หรือ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วและศั กยภาพของปัจจัยต่ างๆ กา รหาทาง
ตอบสนองความต้อ งการของลู กค้ าหรือ ผู้ รับบริ การ การกาหนดลัก ษณะและเป้าหมายนวั ตกรรมและ
กระบวนการทางาน และการขั บเคลื่ อ นให้ เห็ น ผล ที่ ผู้ น าจะต้ อ งทาให้ เกิ ด ความชั ด เจนในสิ่ งเหล่ า นี้
ร่วมกับพนัก งานขององค์การตัง้ แต่ เริ่มต้ น และโดยพึงน าเอาผู้ที่เกี่ยวข้ องทั้ งในระดั บบุ คคลและกลุ่ มมา
สะท้ อนปัญ หา ร่ วมแสวงหาทางออก เรียนรู้ จากประสบการณ์หรือ แหล่ง ข้อ มูล อื่น สร้างความร่วมมื อ
หรือ เครือข่ ายการเปลี่ยนแปลง ร่ว มใช้ ทรั พยากร และพั ฒ นาความก้ าวหน้า ในการทางานให้ ไกลไปกว่ า
เครื อข่ายที่ ควรเป็ นทางผ่ าน เช่น การออกกติ กาความร่ว มมื อที่ ส่งเสริ มการสร้ างสรรค์น วัต กรรมใหม่ ๆ
การจัด ตัง้ กลไกการหลอมรวมที่ชัด เจนและก้ าวหน้ ามากขึ้ นๆ ไม่ ว่าจะเป็ นในรูปทีม งาน คณะกรรมการ
แผนและโครงการ สถาบั น หรื อ องค์ ก ารในรู ปแบบใหม่ ๆ รวมทั้ ง สิ่ ง จู งใจต่ า งๆ ที่ เหมาะสมต่ อ การ
จัดการกั บการแก้ไขปัญ หา และเพื่ อการปั กหมุ ดลงไปต่อ เป้าหมายทั้ งหลายที่ มัก เคลื่ อนไหวตัว อย่างเร็ ว
(pinning down the fast moving targets) อยู่เสมอ ด้ วยการมี จิน ตนาการสร้ างสรรค์เหนื อความรู้ เป็น ธง
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นา เพราะแม้ ว่า เมื่อ กระบวนทัศ น์หรือทฤษฎีหรือ ความรู้เปลี่ยน และนวั ตกรรมจะย่อ มเปลี่ยนไปด้ วยก็
ตาม แต่จินตนาการนัน้ ไกลกว่าความรู้ที่ถึงอย่างไรก็มีขอบเขตที่ จากัด
๔.๓.๑.๕ ประเทศไทยของเราก็ ก าลั งให้ค วามส าคั ญ กับนวัต กรรมมากยิ่ งขึ้ น ๆ การมี
สานั กงานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.) ย่ อ มจะเป็ น แหล่ ง สนั บสนุ นให้ เกิ ดการสร้ า งสรรค์ น วัต กรรมใน
ระดั บลึ ก บนฐานแห่ง ความรู้และมี ผ ลกระทบในวงกว้างในองค์ การต่ างๆ รวมทั้ง องค์ก ารสหกรณ์ โดย
ขึ้ น อยู่ กั บวิ สั ยทั ศ น์ แนวทางการบริ หาร และบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม แรงบั น ดาลใจจากองค์ ก ารต่ า งๆ ที่
หลากหลาย โดยองค์ก ารอิส ระแห่ งนี้ ด้ว ย สหกรณ์ ทุกประเภท นั กวิ ชาการในหลากหลายศาสตร์ส าขา
ที่ม าร่ ว มงานกั บสหกรณ์ และ ผู้ น าและเจ้ าหน้ า ที่ ส หกรณ์ จึ ง สมควรทางานร่ ว มกั น เพื่ อ การใช้ แ ละ
พัฒ นาทฤษฎี ความรู้ต่ างๆ สร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ ๆ รวมทั้ งเพื่อ ร่ว มกัน พั ฒนาทฤษฎี เกี่ ยวกั บนวัต กรรมให้
เหมาะสมยิ่ง ขึน้ และปรับใช้ และปรับปรุ งหลัก การบริหารนวั ตกรรมในหน่ว ยงานย่ อยๆ องค์ก าร ชุม ชน
สาขากิ จกรรมการผลิ ต และบริ ก าร สั งคม และในระดั บทั้ ง ประเทศ อย่างเป็ น ระบบ ผ่ า นการศึ ก ษา
เรียนรู้จากในประเทศของเราเองและจากต่างประเทศอย่ างต่อเนื่องและให้ เกิดความยั่ง ยืน
นอกจากนี้ เมื่ อ พิจารณาจากวิสั ยทั ศ น์ข อง สนช. ที่ ว่ า “องค์ กรน าในการส่ งเสริม และสร้ า ง
ความเข้มแข็งด้ านนวั ตกรรม เพื่ อความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ" แล้ว ก็ นา่ เชื่ อว่าประเทศไทย
กาลัง มาถู กทางโดยทั่ว ไป แต่ กระนั้ น วิสั ยทัศ น์ นา่ จะรวมถึง การยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ต ประชาชนเข้ าไป
ด้วย มิ เพี ยงเน้น ในเรื่อ งการแข่ง ขัน กับประเทศอื่น ๆ เท่านัน้ และเราสมควรมีทฤษฎี การสร้ างสรรค์ และ
บริ หารนวั ต กรรมเพื่ อความส าเร็จผล ที่พั ฒ นาขึ้ น จากการวิ จัยและเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ งเชิ ง
เปรี ยบเทียบจากองค์ก ารหลากหลายประเภททั่ วโลกและในประเทศไทยเองให้ มากขึน้ อยู่ เสมอพร้อ มกั น
ไป
๔.๓.๑.๖ ในส่ ว นของสหกรณ์ นั้ น การสร้ างสรรค์ น วัต กรรมของสหกรณ์ ย่อ มมี อ ยู่
เช่น เดี ยวกั บองค์ การอื่ น ๆ โดยประเด็ นที่ มีก ารสนใจกั น เช่น การให้ ส มาชิก ซึ่ง ก็ คือ ลูก ค้ าส าคั ญ มีส่ ว น
ร่วมตั ดสิ นใจต่อ นวัต กรรมที่จะน ามาใช้ การใช้แ นวคิด ห่ว งโซ่คุ ณ ค่า และการจัด การเชิ งเครือ ข่าย เป็ น
ต้น
๔.๓.๑.๗ นอกจากนี้ ก ารที่ส หกรณ์ เป็ นองค์ ก ารธุรกิจฐานประชาธิ ปไตย (Democratic
enterprise) ย่อมจะมีผลให้ส หกรณ์ แม้จะต้อ งการนวัตกรรมเพียงไร ก็ค งไม่ สามารถจัด การเปลี่ ยนแปลง
นวัต กรรมได้ อย่ างรวดเร็วเช่ นธุ รกิจที่มีผู้ ถือ หุ้น ไม่กี่ รายเป็น เจ้าของ เนื่อ งจากการใช้หรื อไม่ ใช้น วัตกรรม
ย่อมมีผลต่อ ผลได้-เสียของสมาชิก ผู้เป็ นเจ้าของ การสร้ างสรรค์ นวัต กรรมในขบวนการสหกรณ์จึง ต้อ ง
ให้ฝ่ ายผู้ นาหรือ ผู้บริ หารหรือ ผู้เชี่ ยวชาญทีร่ ิ เริ่ม สร้างสรรค์น วัต กรรมอดทนต่อการใช้วิ ธีการทางานแบบ
ประชาธิปไตยของสหกรณ์ เพื่ อให้ส นับสนุ นการบริ หารงานใหม่ๆ ของตนด้ วย การตัด สิน ใจสร้ างหรื อใช้
นวัตกรรมใดๆโดยตั วบุค คลที่ เป็นผู้ นาคนเดียวหรื อจานวนน้ อยที่ ไม่ผ่ านกระบวนการรองรับการตัด สินใจ
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โดยวิ ถี ทางประชาธิ ปไตยตามหลัก การสหกรณ์ จะขาดการตรวจสอบที่ รอบคอบและเสี่ ยงต่ อ ความ
สูญ เสียของสหกรณ์ แ ละความต้ องรั บผิ ด ชอบในทางแพ่ งและอาญาของผู้ น าสหกรณ์ ใ นอนาคตหาก
เกิด ผลลบจากนวัต กรรมดั งกล่าวในภายหลัง (ดั งเช่น ปั ญหาการบริหารการลงทุ น ของสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนียนคลองจั่นในช่วงไม่กี่ปีมานี้-ปั จจุบัน)
๔.๓.๑.๘ ส่ง เสริม ให้ ส หกรณ์ ต่ างๆ มีบุค ลากรที่ มีค วามสามารถ โดยเตรียมกาลัง คน
ของขบวนการสหกรณ์ตั้ งแต่เยาว์วั ยผ่ านการให้ การศึ กษา และปลูก ฝัง อุด มการณ์ และวิ ธีก ารสหกรณ์
ตัง้ แต่เด็ กๆ และเมื่อ เข้าสู่ก ารเป็นสมาชิกหรือ เจ้าหน้า ที่อ งค์ก ารสหกรณ์ ก็พึ ง จัด ตัง้ กติก าและกลไกที่จะ
ทาให้ บุคลากรเหล่ านี้ได้ มีเวลาขบคิด พิจารณาถึงนวัตกรรมต่างๆและสนั บสนุ นการใช้ นวัต กรรมเพื่อ การ
แก้ไขและพัฒนาสหกรณ์นั้นๆอยู่เสมอ
๔.๓ .๑.๙ การที่ ปัจจั ยที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของขบวนการสหกรณ์
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ และความนิ ยมในการนานวั ต กรรมขององค์ก ารกลางไปใช้โ ดยสหกรณ์ ต่ างๆ ซึ่ ง
น้าหนักอยู่ที่ปัจจัยภายในอั นเกี่ ยวกั บผู้น า เจ้าหน้าที่ และกฎระเบี ยบ มากกว่าปัจจั ยภายนอก และแม้จะ
มีปัจจัยหรือ ประเด็ น การให้ น้ าหนั ก ที่ แตกต่า งกัน บ้ า งก็ ไม่ ม ากนั ก นั้ น หน่ ว ยงานและองค์ การสหกรณ์
ต่างๆจึง สมควรนาข้ อมูล เกี่ยวกั บปัจจัยที่เอื้ อต่อ การสร้ างสรรค์ นวัต กรรมสหกรณ์ และข้อ มูลป้ อนกลั บ
เกี่ยวกั บปั ญหาและอุ ปสรรค และข้อ เสนอเพื่อ แก้ ไขดั งที่ ได้แ สดงไว้แล้ ว (บทที่ 3 หั วข้ อ 3.7 และ 3.8)
ไปใช้ ประโยชน์ ในการสร้างสรรค์ น วั ตกรรมของสหกรณ์ รวมทั้ง การน านวั ต กรรมไปใช้ ประโยชน์ และ
กาหนดนโยบายการพั ฒนานวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
๔.๓ .๑.๑๐ รั ฐ บาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณ์ แ ห่ งชาติ จาเป็ นต้ อ งบริหารให้ แผนงานปฏิ บัติ ของหน่ วยงานราชการหลั ก คือ กรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ รวมทั้ง องค์ ก ารสหกรณ์ โดยเฉพาะระดั บชาติ ทั้งหลาย มี ก าร
ออกแบบให้ ส าระส าคัญ ๆรั บกั บแผนพั ฒ นาสหกรณ์ แห่ ง ชาติ อัน เป็ น แผนชี้น าอยู่ เสมอ หากกระทาได้
ประเด็น นวัต กรรมที่ พึงมี ในตั วแผนแห่ง ชาติ ก็จะรับไปในทางปฏิ บัตของแผนกลยุทธ์ ระดั บหน่วยงานและ
สหกรณ์ระดับต่างๆ วิธี การที่เป็ นไปได้คือ การออกแบบการทาแผนกลยุ ทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ร่ว มกั น
ขอ งองค์ ก ารต่ า งๆให้ บูรณาการเข้ า กั บการทาแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ และการอ าศั ยมติ
คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ใ ห้ ทุก องค์ ก ารระดั บชาติ ในคณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณ์ แ ห่ งชาติน าแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ อั น เป็ น แผนแม่ บทหรื อ แผนชี้ น าของขบวนการ
สหกรณ์ ไปทาแผนระดับรองคือ แผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนกลยุทธ์ข องแต่ละองค์ การ หากกระทาได้ ย่อ ม
นับเป็ นนวั ตกรรมของการจัด ทาและบริหารแผนสหกรณ์ ของประเทศไทยที่จะช่ว ยให้แ ผนแห่งชาติเชื่ อมด
ยงกั บแผนระดั บรองที่ รับผิ ด ชอบโดยองค์ ก ารส าคัญ ๆและมี ค วามเป็น จริ งในทางปฏิ บัติ ม ากขึ้ น และ
สมควรพิจารณาตามข้อเสนอนี้ ตงั้ แต่แผนพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติฉ บั บที่ส่ี เป็น ต้นไป
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๔.๓.๒ แนวทำงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรบริห ำรนวั ตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
ในอนำคต
แนวทางที่ จ ะน าเสนอต่ อ ไปนี้ เป็ น แนวทางที่ รวบยอดขึ้ น จากข้ อ เสนอ แนะต่ า งๆที่ ไ ด้ จาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ การสนทนากลุ่ม และ การเสนอของผู้วิจัยเอง คือ
๔.๓.๒.๑ การรัก ษาความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยต่ า งๆภายในขบวนการสหกรณ์ ที่ ไ ด้
ผลงานดี ในขณะเดียวกั นเพิ่ ม ความกระชับในความร่ว มมื อของบางเครือ ข่ายต่า งๆที่อ าจพัฒ นาจัด ตั้ ง
เป็ น องค์ ก ารขึ้ น ใหม่ เพื่ อ เสริม สร้ า งนวั ต กรรมเฉพาะประเด็ น หรื อ พื้ น ที่ ห รือ สาขาก็ จะทาให้ ผ ลผลิ ต
ออกมาได้ต ามความต้อ งการมากขึ้ น อาทิ การจัดตั้ งสถาบันเสริมสร้ างนวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์
ในภู มิ ภาคต่ างๆ และดาเนิ นคู่ กัน ไปกับการกระจายอ านาจการเมื อ งการปกครองและการจัด การระบบ
เศรษฐกิจ
๔.๓.๒.๒ คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ (คพช.) สมควรมีก ารก าหนด
แนวนโยบายว่ าด้ วยการส่ งเสริม นวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ โดยระบุถึ งเป้าหมาย แนวทาง และ
ระบบการจูง ใจและการสนั บสนุ นที่ องค์ การกลางของสหกรณ์ แห่ งนี้จะเอื้ ออ านวยและสามารถเป็น ที่พึ่ ง
ในประเภทและระดั บต่ า งๆของสหกรณ์ รวมทั้ ง การเชื่ อ มโยงกั บ การเชื่ อ มโยงการสนั บสนุ น จาก
คณะรัฐมนตรี
๔.๓.๒.๓ องค์ การระดั บชาติของขบวนการสหกรณ์ทางานร่วมกับส านัก งานนวัต กรรม
แห่งชาติใ ห้เป็น รูปธรรม เช่น ในรู ปคณะกรรมการเสริมสร้างนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ อั นอาจเป็ น
คณะกรรมการภายใต้ก ารสนั บสนุ นของคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติ (คพช.) ด้ วย เพื่อให้
มีผลอย่างมีนัยสาคัญ
๔.๓.๒.๔ สมควรสนั บสนุ น การเคลื่ อ นไหวให้ส หกรณ์ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในระยะที่ จะครบรอบ 100 ปี ขบวนการสหกรณ์ ไทยในปี 2559-2560 และเข้ าสู่ทศวรรษที่ สอง
ของขบวนการสหกรณ์ ไทยนี้ ทุก ภาคส่ วนสมควรนาความเห็ นของคณะกรรมาธิก ารวุฒิ สภาที่ก ล่าวถึ ง
แล้ ว ในบทที่ส องมาผลั ก ดั น อย่างต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากจะมี ส่ วนส่ ง เสริ ม ให้ มี นวั ต กรรมของขบวนการ
สหกรณ์ทมี่ ีแนวทางและทิศ ทางอันส าคัญตามการวาระแห่งชาติของขบวนการสหกรณ์ คือ
๑. สนับสนุน พั ฒนาและขับเคลื่อนการรวมกลุ่ มของประชาชนให้เป็น ฐานรากส าคัญ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธี การสหกรณ์
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๒. ขยายเครื อข่ายความร่ว มมือ เพื่อ ยกระดับการรับรู้ และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการสหกรณ์
ของคนในชาติในทุกระดับ
๓. การปฎิรูปโครงสร้างหน่ วยงานภาครัฐ ที่เกี่ ยวกับงานส่งเสริม สหกรณ์ ให้ มีเอกภาพ และ
มีส่ วนร่วมจากขบวนการสหกรณ์ รวมทั้ง ปรั บทิ ศทางการส่ง เสริมสหกรณ์ มุ่ งเน้น การ
กาหนดและพัฒนามาตรฐานสหกรณ์
๔. รัฐต้ องสนับสนุ นด้า นงบประมาณกับหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งและขบวนการสหกรณ์อ ย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
๕. พัฒ นาและปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์ให้ เอือ้ ต่อ การส่งเสริม และพัฒ นาสหกรณ์ ภายใต้
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
๔.๓.๒.๔ การนาปั ญ หาต่ างๆและข้ อ เสนอเพื่ อ การแก้ ไ ขตามที่ น าเสนอในบทที่ สี่ ม า
วิเคราะห์ แ ละวางแผนด าเนิ น การให้ เป็ นจริ ง ตามปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยความร่ว มมื อ ของพหุ ภ าคี ใ น
ขบวนการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติ
๔.๓.๒.๕ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมขอ งขบวนการสหกรณ์ อ ย่ า งไรต่ อ ไปภายใต้
แผนพัฒ นาการสหกรณ์แ ห่งชาติฉ บับที่ สาม ซึ่ง แม้จะมิได้มีวิ สัยทั ศน์ พัน ธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ที่ระบุถึ ง
การสร้างสรรค์ น วัต กรรมของสหกรณ์ ไ ว้อ ย่างชั ดแจ้ง และเป็น หัว ใจสาคัญ ของแผนก็ ต าม แต่ ส ามารถ
เกิ ดขึ้ น ได้ จากจากการประยุ กต์ แ ผนฉบับนี้ อย่ างน้อ ยจากพัน ธกิจของแผนฉบับนี้ ที่ก าหนดไว้ ว่า “มุ่ ง
สร้างระบบสหกรณ์ ที่มีคุณ ค่า จากการด าเนิ นงานที่เป็ นเลิศ มีผลสัมฤทธิ์สู ง ก้ าวหน้ า และเป็ นประโยชน์
ต่อ สมาชิ ก และสั ง คม” และ หลั ก การของการบริ หารจั ด การแผนฉบั บนี้ เพื่ อ ความส าเร็ จของแผน
กาหนดไว้ในข้อ ที่ 3 ว่ า “ใช้ ปัจจั ยด้านองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ขับเคลื่อนการพั ฒนาการสหกรณ์ในทุก ส่วนของระบบเศรษฐกิจและสั งคม และในทุ กพื้น ที่ ท้อ งถิ่น และ
ชุมชน” ดังที่กล่าวแล้ว (ในบทที่สอง)
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กำรจัดสนทนำกลุ่ม
๑. ที่ ปรึ ก ษาโครงการวิ จัย (รศ. จุฑ าทิ พ ย์ ภัทรวาท และ อาจารย์ วรเทพ ไวทยาวิ โรจน์ ) ณ
สถาบันวิชาการสหกรณ์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ผู้เข้าร่วมรวมหัวหน้าโครงการวิจัย 3 คน)
๒. ที่ ปรึ กษาและเจ้าหน้า ที่ก รมตรวจบั ญชี สหกรณ์ (นายพีระพงศ์ วาระเสน) และ กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์ (นางผานิต บู รณ์ โ ภคา) ผู้ช่ ว ยวิ จัย นางสาวน้ าฝน ส้ม ดี และที่ ปรึก ษาโครงการวิ จัยสองท่ า น
คือ ศ. อาบ นะคะจัด และ ดร. วั ฒ นา พั ฒนพงศ์ ณ ร้านอาหาร ๑๓ เหรี ยญ งามวงศ์ว าน วัน ที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ผู้เข้าร่วมรวมหัวหน้าโครงการวิจัย 7 คน)
๓. ศ. ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต สาขานโยบายสาธารณะและการจั ด การภาครั ฐ ณ ห้ อ ง 110 คณะสั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล วัน ที่ ๑๔ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ผู้เข้าร่ วมรวมหั วหน้ าโครงการวิ จัย 14
คน)
๔. ผู้นาสหพัน ธ์ส หกรณ์ ออมทรัพ ย์ผู้ ใช้แ รงงาน ณ สโมสรพนัก งานการไฟฟ้านครหลวง สาขา
วัดเลียบ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ผู้เข้าร่วมรวมหัวหน้าโครงการวิจัย 21 คน)
๕. การสนทนากลุ่ ม ที ม วิ จั ยด้ า นโปรแกรมบั ญ ชี ข อ งกร มตรว จบั ญ ชี ส หกรณ์ วั น ที่ ๒๗
กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ ณ กรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ โดยผู้ เข้ าร่ว มคื อ นางผานิ ต บูรณ์โภคา ผู้อ านวยการ
ส่วนวิจัยและพัฒนา นางสาวผุส ดี เมือ งแมน นักวิช าการสถิติ นายวินิจ ล่อใจ นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์
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นางสาวสุ รีย์ ชนะโสภิ ต านนท์ อดี ต ข้าราชการ นายวรเทพ ไวทยาวิ โรจน์ และ นายกอบชัย ฉิ ม กุล ที่
ปรึกษานวัตกรรมการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้เข้าร่วมรวมหัวหน้าโครงการวิจัย 7 คน)
๖. การสนทนากลุ่ มอธิ บดี และคณะทางานด้ า นโปรแกรมการเงิ นของกรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์
วันที่ ๒๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ ณ กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ โดยผู้เข้ าร่วมคือ ดร. วิ ณะโรจน์ ทรัพย์ ส่งสุ ข
อธิบดีกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ นางเพยาว์ กลิ่ นปฐม ผู้อานวยการกลุ่ มวิเคราะห์ข้ อมูล ทางการเงิน นาง
จิน ดา เสถียรรุจิก านนท์ ผู้อ านวยการกลุ่ม พั ฒนาระบบบั ญ ชีค อมพิว เตอร์ นางสาวอัจฉรา เอือ้ อนุ กู ล
พงษ์ ผู้ อานวยการ สานั กมาตรฐานการบัญ ชีแ ละการสอบบั ญ ชี (ผู้เข้ าร่ วมรวมหัว หน้ าโครงการวิจัย 5
คน)
๗. การจัดสนทนากลุ่ม (การจัดเสวนาระดมสมองเรื่อง “การเสริมสร้างนวัตกรรมของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย” (โครงการวิจัยการสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ไทยในช่ วงเวลา
ของแผนพั ฒนาการสหกรณ์ แ ห่งชาติ ฉบั บที่ หนึ่ งและสอง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๕๖ ณ ห้ อ งพญาสั ต บรรณ คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้เข้าร่ วม คือ ผศ. ดร.กมลพร สอนศรี หัวหน้ าเภาควิชาสั งคมศาสตร์ ดร.โชค
ชัย สุ ทธาเวศ ประธานหลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์แ ละมนุษยศาสตร์ นางสาวโสภิ
ตา สารศรี ธนาคารแห่งประเทศไทย นางสาววิไลศรี กี่สุวรรณ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย นายถวิ ล
สุว รรณมณี บรรณาธิก ารสถานี วิทยุ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุเมธ ศรี จรรยา บรรณาธิก าร
หนั ง สือ พิ มพ์ เกลี ยวเชือ ก นายเวริ กา ค าถา ผู้ สื่ อข่ า วโคออปนิ ว ส์ สั นนิ บาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
นางสาวอรนุ ช กั น ภั ย หั วหน้ างานพั ส ดุ สั น นิ บาตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย ดร. สมเกี ยติ ฉายโช้ น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการส่ งเสริ มการสหกรณ์ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ นายพิ รุณ เครื อแก้ ว ผู้ ช่วยผู้จัด การ
ฝ่ายวิ ชาการและพัฒ นา ชุมนุ มสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนียนแห่งประเทศไทย นายอนั นต์ ชาติรูปชีวิน ผู้จัดการ
ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย นางสุ นทรี ถาวร ผู้ จัด การฝ่ ายวางแผน ชุ มนุ มสหกรณ์ ออม
ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย นางสาวพรปวี ณ์ สุริยะก้ า นตรง หั ว หน้ าแผนกวางแผน ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อม
ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย นายเกษมชาติ เหลื อ งปาน ผู้ ช่ ว ยวิ จัยประจาโครงการวิ จัยการสร้ า งสรรค์
นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ไทยในช่ว งเวลาของแผนพั ฒ นาการสหกรณ์แ ห่ งชาติ (ผู้ เข้ าร่ว มรวม
หัวหน้าโครงการวิจัย 14 คน)
กำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม
๑. การประชุ มเครื อ ข่ายความร่ ว มมื อ สหกรณ์ ระดั บประเทศ ณ ห้อ งประชุม ชั้ นสอง อาคาร
พิทยาลงกรณ์ อาคารพิ ทยาลงกรณ์ สานัก พั ฒ นาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี กรมส่ งเสริม สหกรณ์ วั น ที่
๒๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๕ หัวข้ อแนวทางการพั ฒ นาสหภาพสหกรณ์ ไทย (ผู้ เข้าร่ว มรวมผู้วิจัยประมาณ
10 คน)
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๒. การประชุ มเครื อ ข่ายความร่ ว มมื อ สหกรณ์ ระดั บประเทศ ณ ห้อ งประชุม ชั้ นสอง อาคาร
พิทยาลงกรณ์ สานักพั ฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่ งเสริมสหกรณ์ วั นที่ ๒๓ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๖
หัวข้อแนวทางการพัฒนาสหภาพสหกรณ์ไทย (ต่อ) (ผู้เข้าร่วมรวมผู้วิจัย 10 คน)

กำรสัมภำษณ์
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. สวั สดิ์ แสงบางปลา ผู้ก่อ ตัง้ ชุ มนุม สหกรณ์ธ นกิจไทย ทาง
โทรศัพท์ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓.๒ ศาสตราจารย์พิ เศษอาบ นคะจั ด ที่ ปรึก ษาโครงการวิจัย ทางโทรศัพ ท์ วัน ที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๕
๓.๓ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย เลขานุการสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพ ย์ผู้ใช้ แรงงาน ทาง
โทรศัพท์ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓.๔ นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๓.๕ นายวิเชียร แท่นธรรมโรจน์ ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๓.๖ นายสมชาย ชาญณรงค์ กุ ล ขณะด ารงต าแหน่ งอธิ บดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ณ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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ภำคผนวก 1.
ประเด็นกำรกำรสัมภำษณ์และสนทนำกลุ่ม
โครงกำรวิจัยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ไทย
ในช่วงเวลำของแผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติ
1. ในรอบ 10 ปี ที่ผ่า นมาขบวนการสหกรณ์ไ ทยและกรมส่ งเสริมสหกรณ์มี นวั ตกรรมเกิด ขึ้ นในเรื่อง
ใดบ้าง [อาทิ การบริหาร (โครงสร้า ง กลไก และเทคนิ คทางการบริหาร การมีส่ วนร่วมของสมาชิ ก
งานบุคลากร การเงิน (งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ- การประดิษฐ์ การบริการสมาชิก )]
2. นวัตกรรมดังกล่าวเกิ ดขึน้ กั บสหกรณ์ประเภทใดและสหกรณ์ใ ดบ้าง และมุ่ง ใช้กับสหกรณ์ ประเภท
ใดบ้าง
3. นวัต กรรมดั งกล่ าวนั้ นเกิ ดขึ้ นได้ อย่า งไร และมีตั วชีว้ ั ดอะไรบ้ างในสหกรณ์ที่ ส่งเสริม นวัต กรรมให้
เกิดขึน้ จริง
4. นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติทั้ง สอง
ฉบับ พ.ศ. 2546-2549 และ 2550-2554 แตกต่างหรือมีจุดเน้นแตกต่างกั นอย่างไรหรือไม่
5. ปัจจัยใดบ้างส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าว
6. การนานวัตกรรมที่เกิดขึน้ ในขบวนการสหกรณ์ไปใช้ในทางปฏิบัตปิ ระสบปัญหาใดบ้าง
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์กาลังให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ของขบวนการสหกรณ์ประเด็นใดบ้างและเพราะเหตุใด
8. ในอนาคตตขบวนการสหกรณ์ไทยควรให้ความสาคัญกับนวัตกรรมใดบ้างเพราะเหตุใด
9. ขบวนการสหกรณ์ไทยควรดาเนิน การอะไรบ้างเพื่ อทาให้ก ารสร้า งสรรค์น วัตกรรมและการนาไปใช้
ประสบความสาแร็จยิ่งขึน้
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10. รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดาเนินการอะไรบ้างเพื่อทาให้การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และการนาไปใช้ประสบความสาแร็จยิ่งขึน้
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ภำคผนวก 2.
แบบสอบถำม
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจั ยเรื่อง “การสร้างสรรค์ นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการ
สหกรณ์แห่ง ชาติ” สนับสนุนทุน วิจัยโดยสานั กงานกองทุ นสนับ สนุนการวิจั ย (สกว.) เน้ นการสร้างสรรค์น วัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่ว ง
แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ. 2546-2549) และฉบับที่สอง (พ.ศ. 2550-2554) ตามวัตถุประสงค์สี่ประการ คือ
๑. เพื่อ ศึกษาถึงนวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ทั้งในเชิงประเภท และคุ ณลักษณะของนวัต กรรมที่เกิดขึ้ น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ.
2546- 2554) หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
๒. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ด้านองค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึน้ ของการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ ขนึ้ ใหม่ข องนวัตกรรมภายใน
ขบวนการสหกรณ์
๓. เพื่ อศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกั นของแผนพั ฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ ฉบับที่ หนึ่ง และสองกับ การพัฒนาหรือ สร้างสรรค์ นวัตกรรมภายใน
ขบวนการสหกรณ์
๔. เพื่อแสวงหาแนวคิด และ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะเก็บข้อมูลจากสหกรณ์ของท่าน ในฐานะสหกรณ์ที่เคยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ เพื่อขอทราบข้อมู ล
และความเห็นจากผู้นาหรือผู้บ ริหารสหกรณ์ถึงนวัตกรรมที่ค าดว่าน่าจะมีในหรือสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ในสหกรณ์ของท่า น โดยโปรดตอบแบบสอบถาม
ทั้งสี่ส่วน
ทั้งนี้ ค าว่า “นวัตกรรม” ในโครงการวิ จัยนีห้ มายถึง “ความรู้ใหม่ การกระทาใหม่ การจัดการอย่างใหม่ หรื อ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้ น
อย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และทาให้องค์การสหกรณ์ดาเนินการไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรืออาจถึงขั้นก้าวกระโดด”
หลังจากได้รับแบบสอบถามคืนจากท่าน ผู้วิจัยจะนาผลการตอบแบบสอบถามไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในภาพรวม ฉะนั้ น
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประธานสหกรณ์หรือกรรมการหรือ ผู้จัดการ โดยการหารือกับประธานสหกรณ์หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายในระหว่า ง
การตอบแบบสอบถาม ได้โปรดตอบและแสดงความคิดเห็นในนามของสหกรณ์ตามที่ เป็นจริง และ ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ตามที่อยู่ต่อไปนี้:
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
โครงการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยฯ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
(ได้แนบซองใส่แบบสอบถามคืนมาด้วยแล้ว)
นอกจากนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อผู้วจิ ัย (ดร. โชคชัย สุทธาเวศ โทร. 081 – 347 5233 หรือ นางสาวน้้าฝน ส้ม ดี
โทร. 081 – 696 4284)
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้
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ส่วนที่หนึ่ง : ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ตอบแบบสอบถำม
โปรดเติมคำในช่องว่ำงและทำเครื่องหมำย / ในวงเล็บที่เลือกตอบ
1. ชื่อสหกรณ์ ............................................................................................................
2. ตาแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม
( ) 2.1 ประธาน ( ) 2.2 กรรมการที่ได้รับมอบหมาย ( ) 2.3 ผู้จัดการ
3. ประเภทสหกรณ์ที่สังกัด
( ) 3.1 สหกรณ์ก ารเกษตร ( ) 3.2 สหกรณ์ ประมง ( ) 3.3 สหกรณ์ นิค ม ( ) 3.4 สหกรณ์
ออมทรัพย์
( ) 3.5 สหกรณ์เครดิตยูเนียน ( ) 3.6 สหกรณ์บริการ ( ) 3.7 สหกรณ์ร้านค้า
4. อายุของสหกรณ์นับจากวันก่อตั้ง
( ) 4.1 0-5 ปี ( ) 4.2 > 5-10 ปี ( ) 4.3 >10-15 ปี ( ) 4.4 >15-20 ปี ( ) 4.5 >20-25 ปี
( ) 4.6 > 25-30 ปี ( ) 4.7 >30 -35 ปี ( ) 4.8 >35-40 ปี ( ) 4.9 >40 -45 ปี ( )
4.10 >45-50 ปี
( ) 4.11 >50 ปี
5. ประวัติผลงานของสหกรณ์
( ) 5.1 เคยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจานวน ........ ครั้ง
( ) 5.2 ชื่อรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับคือ
( ) 5.2.1 พ.ศ. 25........ รางวัลที่ได้รับ .........................................................................
( ) 5.2.2 พ.ศ. 25........ รางวัลที่ได้รับ .........................................................................
( ) 5.2.3 พ.ศ. 25........ รางวัลที่ได้รับ .........................................................................
6. สหกรณ์เป็นสมาชิกหรือองค์กรในเครือข่ายใดบ้าง
( ) 6.1 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( ) 6.2 หน่วยงานหรือองค์การอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โปรดระบุ)
6.2.1............................................................................................................
6.2.2............................................................................................................
6.2.3............................................................................................................
ส่วนที่สอง : นวัตกรรมของสหกรณ์ในช่วงแผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติฉบับที่หนึ่งและสอง
1. สหกรณ์ได้ สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้ นในช่วงแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติฉบับที่ หนึ่ง (พ.ศ.
2546 – 2549) และ ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2550 – 2554) หรือไม่แ ละอย่างไร (ตอบเพียงข้อเดี ยว) (โปรดดูนิยาม
นวัตกรรมในหน้าแรกประกอบ)
( ) 1.1 ไม่มี น วัต กรรมของสหกรณ์ (ไม่ มี สิ่ง ที่ ค วรจะเรี ย กได้ ว่า เป็ น นวัต กรรม) หรื อมิ ไ ด้ สร้ า ง
นวัตกรรมให้เกิดขึน้
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( ) 1.2 มี นวัต กรรมที่ ใช้ในสหกรณ์ แต่ ไม่ ได้ส ร้างสรรค์ให้ เกิด ขึน้ ด้ วยตนเอง โดยน ามาจากที่อื่น
ดังนีค้ ือ
(ตอบได้หลายข้อ)
( ) 1.2.1 นามาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
( ) 1.2.2 นาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
( ) 1.2.3 นาจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
( ) 1.2.4 นามาจากชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (ระบุชื่อ.........................................................)
( ) 1.2.5 นามาจากสถาบันวิชาการ (ระบุชื่อ......................................................................)
( ) 1.2.6 นามาจากหน่วยงานอื่น (ระบุชื่อ..........................................................................)
( ) 1.3 มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ ด้วยสหกรณ์เองและนามาใช้ในปัจจุบัน
2. โปรดเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของ ข้ อค วาม เกี่ ย วกั บ นวั ต ก รรม ต่ อไปนี้ (ใส่ ห มายเล ขใน วงเล็ บ
โดย 1 = สาคัญที่สุด, 2 = สาคัญปานกลาง, 3 = สาคัญน้อย)
( ) 2.1 นวัตกรรมสมควรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวัตถุหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
( ) 2.2 นวัตกรรมสมควรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางความดีงาม
( ) 2.3 นวัตกรรมสมควรเป็นสิ่งทีน่ าไปสู่ความยั่งยืนของสหกรณ์
3. สหกรณ์มีหรือนามาใช้หรือสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในช่ วงแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่ง ชาติฉบับที่หนึ่ ง
(พ.ศ. 2546 – 2549) และ ฉบับที่ สอง (พ.ศ. 2550 – 2554) ในเรื่องใดบ้าง (โปรดตอบตามที่มีห รือนามาใช้
หรือได้สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ พร้อมทั้งระบุชื่อเรียกนวัตกรรมและบรรยายลักษณะนวัตกรรมโดยสังเขป)
( ) 3.1 ด้านการบริหารหรือจัดการ (ตอบได้หลายข้อ)
( ) 3.1.1 รูปแบบธุรกิจ
( ) 3.1.2 การบริหารจัดการ
( ) 3.1.2.1 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
( ) 3.1.2.2 งานบุคลากร
( ) 3.1.2.3 การเงินและงบประมาณ
( ) 3.1.2.4 สารสนเทศ
( ) 3.1.3 การปฏิบัติการหรือการดาเนินงาน
( ) 3.1.4 สิ่งประดิษฐ์
( ) 3.1.5 อื่นๆ (โปรดระบุ ..........................................................)
( ) 3.2 นวัตกรรมในข้อ 3.1 มีสาระสาคัญ คือ
3.2.2 ชื่อนวัตกรรม..............................................................................................................
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( ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือนามาจาก
............................................................
เมื่อ ....... เดือน 3.2.1 ชื่อนวัตกรรม
...............................................................................................................
( ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือนามาจาก
............................................................
เมื่อ ....... เดือน ....................พ.ศ. ...................... ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................พ.ศ. ...................... ใช้ในการแก้ปญ
ั หาอะไร (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.2.3 ชื่อนวัตกรรม...............................................................................................................
( ) ส ร้ า ง ขึ้ น เ อ ง ( ) น า จ า ก ที่ อื่ น ม า ใ ช้ คื อ น า ม า จ า ก
..............................................................
เมื่อ ....... เดือน ....................พ.ศ. ...................... ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.2.4 ชื่อนวัตกรรม
...............................................................................................................
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( ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือนามาจาก...........................................................
เมื่อ ....... เดือน ....................พ.ศ. ...................... ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.
3.2.5 ชื่อนวัตกรรม
...............................................................................................................
( ) สร้างขึน้ เอง ( ) นาจากที่อื่นมาใช้ คือนามาจาก...........................................................
เมื่อ ....... เดือน ....................พ.ศ. ...................... ใช้ในการแก้ปัญหาอะไร (โปรดระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ลักษณะสาคัญของนวัตกรรม คือ
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. นวัตกรรมอื่นๆ ในขบวนการสหกรณ์ไทยนอกเหนือจากที่สหกรณ์ของท่านใช้อยู่ และเห็ นว่าเป็น ประโยชน์
และควรนามาขยายผลทั่วประเทศ คือ (โปรดระบุ)
( ) 4.1 ...........................................................ของ/ใช้โดย...............................................................
( ) 4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ข อ ง /ใ ช้ โ ด ย
............................................................... ( ) 4.3 ...........................................................ของ/ใช้โดย
...............................................................
5. หน่วยงานหรือองค์การหรือคณะบุคคลที่ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ไทยมากที่สุด คื อ
(เลือกเพียงหนึ่งแห่ง)
( ) 5.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
( ) 5.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
( ) 5. 5 คณ ะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ ( ) 5.3 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
แห่งชาติ
( ) 5.3 ชุม นุม สหกรณ์ ระดับชาติข องสหกรณ์ แ ต่ ( ) 5.4 สถาบั นวิ ช าก ารส หกรณ์ ม .
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ละประเภท

เกษตรศาสตร์

ส่วนที่สำม : ระดับควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรม
จากประสบการณ์ ของการดาเนิน งานสหกรณ์ของท่าน โปรดตอบคาถามในสามหั วข้อต่อไปนี้ คือ 1)
ปัจจัยที่ส่งเสริ ม สนับสนุน หรือ เอือ้ อานวยต่อการสร้า งสรรค์นวัตกรรมหรือพัฒ นานวัตกรรมหรือมีสิ่งใหม่ ๆ
เกิดขึน้ 2) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
สหกรณ์ 3) ความนิยมใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่หน่วยงานราชการหรือองค์การอื่นๆ กากับหรือแนะนาให้ใช้
ในสหกรณ์
โปรดทาเครื่องหมาย / ในช่องระดับความคิดเห็น/ระดับคะแนน ดังนี้ : มากที่สุด = 4, มาก = 3, ปาน
กลาง = 2, น้อย = 1, ไม่เห็นด้วย/ไม่ใช่/ไม่มี = 0

ควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรม

1. ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
1.1 การส่งเสริมจากสภาวะ (ปัจจัย) ทางการเมือง
1.2 การส่งเสริมจากสภาวะ (ปัจจัย) ทางการเศรษฐกิจ
1.3 การส่งเสริมจากสภาวะ (ปัจจัย) ทางสังคม
1.4 การส่งเสริมจากสภาวะ (ปัจจัย) ทางวัฒนธรรม
1.5 การส่งเสริ ม จากสภาวะ (ปั จ จั ย ) ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
1.6 การส่งเสริมจากการส่งเสริมของขบวนการสหกรณ์ สากล
1.7 การส่งเสริมจากกติการะหว่างประเทศ
1.8 การส่งเสริมจากรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
1.9 การส่งเสริมจาก พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไข พ.ศ. 2553)
1.10 การส่ง เสริ มจากคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติชุ ดที่ หนึ่ ง
(พ.ศ. 2546-2549)
1.11 การส่ งเสริม จากคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ชุด ที่ส อง
(พ.ศ. 2550-2554)
1.12 การเอื้ ออานวยจากแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฯฉบั บที่หนึ่ง (พ.ศ. 25462549)

ระดับควำมเห็น/
ระดับคะแนน
4 3 2 1 0
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ควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรม

1. ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
1.13 การเอื้ ออานวยจากแผนพัฒ นาการสหกรณ์ ฯฉบั บที่ส อง (พ.ศ. 25502554)
1.14 การเอือ้ อานวยจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
1.15 การเอือ้ อานวยจากนโยบายรัฐ บาล
1.16 การสนับสนุนโดยรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.17 การสนับสนุนโดยรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.18 การให้บริการจากกรมส่ง เสริ มสหกรณ์ (ส่วนกลาง)
1.19 การให้บริการจากกรมตรวจบัญชีส หกรณ์ (ส่วนกลาง)
1.20 การให้บริการจากสหกรณ์จัง หวัด
1.21 การช่วยเหลือจากชุมนุมสหกรณ์ ในจัง หวัด
1.22 การให้บริการจากสั นนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย
1.23 การสนับสนุนจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย
1.24 การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1.25 การสนับสนุนจากทางจังหวัด (ผู้ว่าราชการ )
1.26 การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.27 การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
1.28 การสนับสนุนจากเทศบาล
1.29 การสนับสนุนจากนักการเมืองในท้องถิ่น
1.30การสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.31 การสนับสนุนจากวุฒิสมาชิก
1.32 การช่วยเหลือจากสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
1.33ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ส ห ก ร ณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.34 การช่ วยเหลือ จากนักวิ ชาการด้า นสหกรณ์ ที่ทางานให้กั บสหกรณ์ ของ
ท่าน
1.35คว ามสามารถด้ า นการน าอ งค์ ก รขอ งประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์

ระดับควำมเห็น/
ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

129
ควำมคิดเห็นต่อนวัตกรรม

ระดับควำมเห็น/
ระดับคะแนน
4 3 2 1 0

1. ปัจจัยที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
1.36ความสามารถด้านการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
1.37 ความสามารถด้านการบริหารของผู้ จัดการสหกรณ์
1.38การมีเจ้าหน้าที่ที่มี ความสามารถในสหกรณ์ของท่าน
1.39การมีเงินทุนของสหกรณ์ที่เพียงพอ
1.40 การมี เทคโนโลยี (เครื่ อ งมื อ และหรื ออุ ปกรณ์ ) ที่ เหมาะสมกั บการใช้
งาน
1.41 การเอือ้ อานวยของกฎหรือระเบียบของกรมส่งเสริ มสหกรณ์
1.42 การเอือ้ อานวยของกฎหรือระเบียบของกรมตรวจบั ญชีสหกรณ์
1.43 การช่วยเหลือจากชุมนุมสหกรณ์ ในจัง หวัด
1.44 ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ จ า ก อ ง ค์ ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เท ศ (โ ป ร ด ร ะ บุ
ชื่อ ...............................................)
1.45 ก าร ช่ ว ย เห ลื อ ห รื อ ส่ ง เส ริ ม จ า ก แ ห ล่ ง /ปั จ จั ย อื่ น (โป ร ด
ระบุ .........................................)
2. ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ในแผนพั ฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติกับกำรสร้ำงสรรค์ ระดับ
นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
ควำมเห็น/
ระดับคะแนน
2.1 ยุท ธศำสตร์ ในแผนพัฒนำกำรสหกรณ์แ ห่ งชำติ ฉ บับ ที่ หนึ่ ง (พ.ศ. 2546 – 4 3 2 1 0
2549)
2.1.1 การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
2.1.2 การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร)
2.1.3 การพัฒนาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์แ ละเครือข่ าย
2.1.4 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์
2.1.5 การพัฒ นาระบบสนั บสนุ น (ด้า นวิช าการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีแ ละ

ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ )
2.1.6 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
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2. ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ในแผนพั ฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติกับกำรสร้ำงสรรค์ ระดับ
นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
ควำมเห็น/
ระดับคะแนน
2.2 ยุท ธศำสตร์ ในแผนพั ฒนำกำรสหกรณ์ แ ห่ง ชำติ ฉบั บ ที่สอง (พ.ศ. 2550- 4 3 2 1 0

2554)
2.2.1 ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเชื่อ มั่นในคุณ ค่าสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 พัฒ นาผู้น าและผู้ มีสว่ นเกี่ยวข้อ งกับ สหกรณ์ใ ห้มีศั กยภาพและความพร้ อมที่จะ

เป็น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการขั บเคลื่อ นสหกรณ์ ไปในทิ ศทางของการเป็ นองค์ การ
พึ่งพาตนเอง
2.2.3 พัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นองค์การที่มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล
2.2.4 พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการเชื่ อ มร้ อ ยห่ ว ง โซ่ อุ ปทานเพื่ อ
ประโยชน์สสู่ มาชิกและสังคมอย่ างเที่ยงธรรม
2.2.5 การพัฒ นาระบบสนับสนุน (ด้ านวิช าการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยีแ ละ
ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบ )
3. ควำมนิยมใช้ ประโยชน์จำกนวัตกรรมที่ห น่วยงำนรำชกำร สถำบัน หรื อองค์ก ำรอื่น ๆ ระดับ
กำกับหรือแนะนำให้ใช้ในสหกรณ์ของท่ำน
ควำมเห็น/
ระดับคะแนน
4 3 2 1 0
3.1 นวัตกรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.1.1 การทาฐานข้อมูลสมาชิก SQL 2000
3.1.2 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System, CPS)
3.1.3 โครงการธรรมาภิบาลสหกรณ์
3.1.4 โครงการปราชญ์สหกรณ์
3.2 นวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.2.1เครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss)
3.2.2 ระบบประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพการด าเนิ น งานขอ งสหกรณ์ ออ มทรั พ ย์ ด้ ว ย
แบ บจ าล อ ง DEA (Data Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency, Thrift DEACE
2009)
3.2.3 ระบบข้อมูลและอัตราส่วนสาคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Peer Group)
3.2.4 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร (SEVA

2009)

4 3 2 1 0

131
3. ควำมนิยมใช้ ประโยชน์จำกนวัตกรรมที่ห น่วยงำนรำชกำร สถำบัน หรื อองค์ก ำรอื่น ๆ ระดับ
กำกับหรือแนะนำให้ใช้ในสหกรณ์ของท่ำน
ควำมเห็น/
ระดับคะแนน
3.2.5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์รา้ นค้า (SHOP SEVA

2009)
3.2.6 เครื่ องมื อประเมิน ประสิทธิภ าพการดาเนิน งานของสหกรณ์ภ าคการเกษตรด้ว ย
แบ บ จ า ล อ ง DEA (Data Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency, Thrift
DEACE 2010)
3.2.7 ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market)
3.2.8 ระบบกลยุทธ์ในการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน (E-learning)
3.3 นวัตกรรมของสถำบันวิชำกำรสหกรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4 3 2 1 0
3.3.1 เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
3.3.2 ชุดความรู้การทาสวนผลไม้คุณภาพด้วยจิตสานึก
3.3.3 เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย – แบรนด์ข้าวเกิดบุญ
3.3.4 ระบบการเงิน ที่พึ่ งพาตนเองและการร่ว มมื อกัน (Self Help Organizations System, SHOs

System)
3.3.5 โครงการซื้อข้าวจากชาวนา
3.3.6 กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า สามพราน ตลาดสุขใจ ฯลฯ
4 3 2 1 0
3.4 นวัตกรรมของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3.4.1 โครงการฝึกอบรมผู้นาสหกรณ์ ขั้นสูง
3.4.2 การขับเคลื่อนให้สหกรณ์ เป็ นวาระแห่งชาติ
3.4.3 อื่นๆ (โปรด
ระบุ) ..................................................................................................
ส่วนที่ส่ี : ปัญ หำและอุ ปสรรคสำคั ญๆ ที่ผ่ำนมำ และข้อ เสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์น วัตกรรมของ
สหกรณ์ รวมทั้งกำรนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในอนำคต

1. ด้ำนเงินทุน

1.1 ปัญหา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................1
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2 ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
.......... ..............................................................................................................................................
2. ด้ำนบุคลำกร (ผู้นำ กรรมกำร สมำชิก และ เจ้ำหน้ำที่)
2.1 ปัญหา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2.2 ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
.......... ..............................................................................................................................................
3. ด้ำนระบบงำน
3.1 ปัญหา
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.2 ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ด้ำนกฎหมำยและระเบียบ
4.1 ปัญหา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4.2 ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. ด้ำนกำรสื่อสำร
5.1 ปัญหา

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5.2 ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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6. ปัญหำด้ำนหน่วยงำนรำชกำร
6.1 ปัญหา

..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6.2 ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. ปัญหำอื่นๆ
7.1 ปัญหา

.........................................................................................................................................................
7.2 ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการตอบแบบสอบถาม
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ประเด็นระดมสมองกำรเสวนำ
เรื่อง “กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ไทย”
(โครงกำรวิจัยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ไทย
ในช่วงเวลำของแผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติฉบั บ ที่หนึ่ง และสอง พ.ศ. 2546-2549
และ 2550-2554)
วันศุกร์ที่ 20 ธันวำคม2556
ณ ห้องพญำสัตบรรณ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1. ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาท่านมีความประทั บใจนวัตกรรมขบวนการสหกรณ์ ไทยขององค์ก ารใด
และในเรื่ อ งใดบ้ าง [อาทิ การบริ ก ารโครงสร้ าง กลไก และเทคนิ คทางการบริ การ การมี ส่ว นร่ว มของ
สมาชิ ก งานบุคลากร การเงิน งบประมาณ สารสนเทศ ฯลฯ การประดิ ษฐ์ การบริการสมาชิ ก ] และด้ว ย
เหตุผลใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปัจจัยใดบ้างส่งเสริม และเป็นอุ ปสรรคต่อการสร้ างสรรค์นวัตกรรมดังกล่าว
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ในอนาคตขบวนการสหกรณ์ไทยควรให้ความสาคัญ กับนวัตกรรมในเรื่องใดบ้ างเพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ขบวนการสหกรณ์ไทย (รั ฐบาลกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบั ญชีส หกรณ์ สั นนิบาตสหกรณ์
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ต่ า งๆ สหกรณ์ ทั่ ว ไป สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก ารอื่ น ๆ นั ก วิ ช าการ และ
สื่อมวลชน เป็น ต้น ) ควรด าเนิ นการอะไรบ้างเพื่ อทาให้ การสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมในอนาคตและ
การนาไปใช้ประสบความส าเร็จยิ่งขึน้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
นวั ตกรรมในที่ น้ีหมายถึ ง “ความคิด ใหม่ การกระทาใหม่ การจัด การอย่ า งใหม่ การเปลี่ ยนแปลงใหม่
หรือ สิ่ง ประดิษฐ์ คิดค้ นใหม่ๆ ที่อ าจเกิ ดอย่างค่อยเป็น ค่อยไป (Incrementalism) หรื อ อย่างรอบด้านและ
สมเหตุ ส มผล (Rationalism) ด้ ว ยการอาศั ยข้ อ มู ล ความคิ ด ริเริ่ ม และจิ น ตน าการ ที่ จะจั ด การกั บ
ทรั พ ยากรและศั ก ยภาพของบุ ค คลรวมทั้ ง เทคโนโลยี หรื อ เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ รวมทั้ ง การ
ประยุ ก ต์สิ่ ง ประดิ ษฐ์ ใ หม่ๆ และการแพร่ ก ระจายของนวั ต กรรมไปยัง ที่ ต่ า งๆ และในองค์ ก ารในต่ า ง
บริบท สั ง คม และ ประเทศ ที่ จะทาให้ ผู้ ค นได้ รับประโยชน์ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และองค์ ก ารมี
ความก้าวหน้าไม่ว่าจะอย่างค่อ ยเป็นค่อ ยไป อย่างรวดเร็ว หรืออาจถึงขั้นก้าวกระโดด”
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กรณีศึกษำสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ. เพชรบุรี
ควำมเป็นมำในกำรจัดตั้ง
สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้านลาด จากัด ตั้ งอยู่ในอาเภอบ้ านลาด มี พนื้ ที่ ตดิ กับ อาเภอเมื อง อาเภอ
ท่ายาง อ าเภอหนองหญ้ าปล้อง และอาเภอแก่ งกระจาน โดยประชากรในพื้ นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
ทาการเกษตร เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ และเลีย้ งสัตว์
วิสัยทัศน์
สหกรณ์การเกษตรบ้ านลาดประกาศวิสัยทัศน์ไว้ว่า:
“เป็นสหกรณ์ก ำรเกษตรชั้น นำระดั บประเทศ พัฒนำสินค้ ำเพื่อกำรส่งออก พัฒ นาก้า ว
สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต สมำชิ ก และชุ ม ชน บนพื้ น ฐำนเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
นอกจากนี้ยัง มีแนวทางการดาเนินงานที่ ว่า “สหกรณ์ก ารเกษตรบ้านลาด จากัด มุ่งเน้ นที่ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้ทุกคนช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม21
1. ในรอบ 10 ปี ที่ผ่ ำนมำสหกรณ์ก ำรเกษตรบ้ำนลำดมีนวั ตกรรมสำคัญ ๆ เกิดขึ้ นในเรื่อ งใดบ้ำ ง
[อำทิ กำรบริ ห ำร (โครงสร้ ำง ระบบงำน กลไก เทคนิ ค ทำงกำรบริ หำร งำนบุค ลำกร กำรเงิ น
งบประมำณ สำรสนเทศ ฯลฯ) กำรประดิษฐ์ กำรบริกำรสมำชิ ก กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก ]
1.1 การเปลี่ ยนแปลงเรื่ อ งการบริ หารงาน ตั้ ง แต่ ก ารรั บสมาชิ ก การรั บพนั ก งาน การจั ด
หลั กสู ต รการเตรียมพร้ อมเป็ น กรรมการ พร้อ มกาหนดให้ ผู้ที่จะเป็ น คณะกรรมการต้อ งผ่ า นหลั กสู ต ร
และมีใบประกาศนียบัตร
1.2 ระบบงานพัฒนาโดยใช้ ระบบ IT
1.3 เทคนิคการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมและยึดหลักการสหกรณ์ ทั้ง 7 ข้อ
1.4 งานบริหารทรัพ ยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะงานด้านบุคลากรมีตัวชี้วัด KPI
21

สัมภาษณ์ นายศิริชยั จันทร์ นาค ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2556

137
1.5 ผลงานมี แ บบประเมิ น ผลงานที่ ส ามารถก าหนดเป็ น เป้ า หมายและแผนงานประจาปี ข อง
สหกรณ์
1.6 งบประมาณ สามารถกาหนดงบประมาณและแยกเป็ นส่วนของเจ้ าของและหนี้สิ น
1.7 ปรับปรุงช่องทางประชาสั มพันธ์ และข่ าวสาร
1.8 ใช้หลักการซึ่งเป็นไปตามหลัก การบริหารธุ รกิ จสหกรณ์ ทั้งทางการผลิตและการตลาด
1.9 เน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
1.10 สิ่งประดิษฐ์ มีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการบรรจุ ภัณฑ์
2. นวัตกรรมดังกล่ำวนั้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร
นวั ตกรรมดั งกล่าวเกิ ด ขึน้ จากการเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ หารและการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม รวมทั้ ง
การพั ฒนาการของสมาชิก ในการอยู่ รวมกั นและการประกอบอาชีพ อีก ทั้งเทคโนโลยีก ารสื่อ สารซึ่ งเป็ น
ส่วนช่วยให้ผลั กดั นนวั ตกรรมที่ เกิดขึ้ นใหม่ และรวมถึ งการสร้ างแรงจูง ใจให้ สมาชิกได้เกิ ดความศรัทรา
ในระบบสหกรณ์
3. ปัจจัยใดบ้ำงส่งเสริมและเป็นอุป สรรคต่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมดังกล่ำว
ปัจจั ยที่เป็ นตั วส่ง เสริ ม คื อ รายได้ ความพึ งพอใจ และแรงจูงใจในเกียรติยศชื่อ เสียง รวมถึง หลัก ธรร
มาภิบาลที่สหกรณ์ได้น ามาใช้กับสมาชิ กและบุคลากรของสหกรณ์
อุปสรรค ในการสร้ างสรรค์ นวั ต กรรม กฎหมายสหกรณ์ ซึ่ งขั ด ต่ อ หลั ก การสหกรณ์ เช่ น หลั ก
ช่วยเหลือ ชุม ชนและสิ่ งแวดล้อ ม ขัด ต่อ กฎหมายในหัว ข้อ สมาชิก สมทบของสหกรณ์ห้ามวัด โรงเรียน
และเด็กที่ ยังไม่บรรลุนิ ตภิ าวะ ควรกาหนดนิ ตบิ ุ คคลที่ไม่ แสวงหากาไรเป็น สมาชิก สมทบได้ เป็น ต้น และ
นโยบายรัฐบาลบางประการเป็นอุ ปสรรคในการพั ฒนา
4. กำรนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนฯไปใช้ในทำงปฏิบัติประสบปัญหำใดบ้ำง
การน านวัต กรรมที่เกิด ขึน้ ไปใช้ในทางปฏิบัตอิ าจมี ปัญหาบ้าง เช่น ความพร้ อมของตัวสมาชิ ก การ
ปรับเปลี่ยนของสัง คมคนที่รวดเร็ว เกิ นไปหรื อความไม่แ น่น อนของนโยบายรัฐ บาลและความไม่แ น่น อน
ของการเมืองไทย อีกทั้งยังขาดการบูรณาการของแต่ล ะกระทรวงของทางราชการ
5. ในอนำคตสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำดจะให้ควำมสำคัญกับนวัตกรรมใดบ้ำงเพรำะเหตุใด
ในอนาคตนวั ตกรรมที่ สหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด จากั ด ต้ องปรับและด าเนิ นงานต่ อ ไป คื อ นวัต กรรม
ด้านการผลิตที่ มาตรฐานและแข่ง ขันในภาคเอกชนและประชาคมอาเซี ยนได้ รวมถึงการตลาดซึ่งจะต้อ ง
นาการผลิ ต มิใช่ การผลิต นาการตลาด การส่ งเสริม การสร้างมู ลค่ าเพิ่ มในผลิต ภัณ ฑ์ การรวมกลุ่ม กั น
เพื่อ กาหนดราคาสิ นค้าเกษตรได้ด้ วยกลุ่ม ของสมาชิก เอง และที่ สาคั ญ ปลูก ฝั ง การนาหลัก การสหกรณ์
ทั้ง 7 ข้ อ มาปฎิบัติ ให้ เป็ นรู ปธรรมและการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต โดยจั ด เป็ นสวิส ดิ การที่ ค รอบคลุ มและ
ยั่งยืน
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6.สหกรณ์ ก ำรเกษตรบ้ ำนลำดจะด ำเนิ นกำรอะไรบ้ำ งเพื่ อท ำให้ กำรสร้ ำงสรรค์น วั ตกรรมใน
อนำคตและกำรนำไปใช้ประสบควำมสำเร็จยิ่งขึ้น
สหกรณ์ จะดาเนิ นการเป็ นรู ปธรรม เช่น เพิ่ม ศัก ยภาพส่ งออกสับปะรดไปประเทศญี่ปุ่น จัด สวั สดิ การ
ด้านสุ ขภาพอนามัยของสมาชิก จัดสวัสดิ การด้ านการศึก ษาและมุ่ง เน้นการมี ส่วนร่ วมเพื่ อความเข้ มแข็ ง
ของกลุ่มและของสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์จะเป็นศูนย์ จาหน่า ยและกระจายสินค้ าทั้ง ระบบ
7. รัฐ บำล กระทรวงกำรเกษตรและสหกรณ์ สั นนิ บำตสหกรณ์ และ สหกรณ์ ก ำรเกษตรบ้ ำ น
ลำด ควรด ำเนิ น ก ำรอย่ ำ งไรบ้ ำ งเพื่ อ ท ำให้ ก ำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต ก รรมและกำรน ำไปใช้ ใ น
ขบวนกำรสหกรณ์โดยทั่วไปประสบควำมสำเร็จยิ่งขึ้น
รัฐบาลต้องสนับสนุนด้านเครื่องจัก ร อุปกรณ์ และจัดการอบรมวิชาความรู้ด้ านการพั ฒนา
สันนิ บาตสหกรณ์ ตอ้ งให้ วิชาความรู้ และมุ่ งเน้ นในการสร้ างเครือ ข่ายในระบบสหกรณื ทั้ง ระบบ จะทาให้
มีกาลั งการผลิ ตการตลาดที่เข้ มแข็ ง อีก ทั้งรั ฐบาลจะต้ องมุ่ งเน้น ให้ขบวนการสหกรณ์ได้ พัฒนาศัก ยภาพ
จนถึ ง การแข่ ง ขั น ในภู มิ ภ าคนี้ ไ ด้ รวมให้ ค วามรู้ด้ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ประการหนึ่ ง ต้ อ ง
ขับเคลื่อนให้ส หกรณ์เป็ นวาระแห่งชาติได้ อย่ างสมบูรณ์ แบบและบูรณาการทั้ งโรงเรียนระดั บท้ องถิ่ น คื อ
การศึ ก ษาทั้ งท้ องถิ่ น ได้ แก่ อบต. เทศบาล อบจ ด้ า นสุ ข ภาพอนามัย คื อ สาธารณสุข และสนับสนุ น
เทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นา ซึ่ ง สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นลาด จากั ด มี โ ครงการส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ให้
ทุน การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ป. 1 จนจบปริ ญ ญาตรี และส่ ง เสริ ม บุต รสมาชิก เรียนแพทย์ เพื่ อ กลับมารั ก ษา
สมาชิกของสหกรณ์
กาหนดเป็ น กลยุ ทธ์ วิสั ยทั ศน์ โครงการในการขับเคลื่ อ น ซึ่ งถ้ าสหกรณ์ ทั้ง ประเทศได้ด าเนิ น การเป็ น
ระบบและมี เครื อ ข่ า ยที่ เข้ ม แข็ ง เชื่ อ ว่ า ขบวนการสหกรณ์ ไทยจะเป็ น ผู้ ก าหนดเศรษกิ จของประเทศ
รวมถึงเป็นองค์การที่ทาให้สังคมเป็น สุขต่อไป
1. ปัจจัยภายนอกที่สง่ เสริมการเกิดขึน้ ของนวัตกรรมคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
2. ปัจจัยภายในที่สง่ เสริมการเกิดขึน้ ของนวัตกรรม คือ
2.1

คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์

2.2

ฝายจัดการ

2.3

การมีสว่ นร่วมของสมาชิก

3. การเสริมสร้างนวัตกรรมของสหกรณ์
3.1

การใช้ แ บบสอบถามส ารวจความต้ อ งการของสมาชิ ก และมีก ารให้ ส มาชิ ก
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (คาถามปลายเปิด)
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3.2

การขอความเห็น จากสมาชิก ผ่ า นการประชุ ม กลุ่ ม สมาชิ ก ที่ มี 80 กลุ่ ม โดย
ประชุม... ครั้งต่อเดือน

4. สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นลาดให้ ค วามส าคั ญ กั บการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ ทั้ง เจ้ า หน้า ที่ แ ละ
สมาชิกสหกรณ์
5. สหกรณ์ ก ารเกษตรบ้านลาดด าเนิ นงานในแนวสหกรณ์ เอนกประสงค์ โดยมี ธุ รกิ จต่ อ ไปนี้ คื อ
บริก ารสิ นเชื่ อ การบริก ารรั บฝากเงิ น กิ จการโรงสี การขายวัส ดุก ารเกษตร (ปุ๋ย) การทาตลาด
กลางสิ น ค้ า เกษตร การรับซื้ อ ขายเมล็ ด พั น ธุ์ การรั บซื้ อ ขายกล้ ว ยหอมทอง การขายวั ส ดุ
ก่อ สร้ าง การขายสิน ค้ าอุ ปโภคบริ โภค (ศู นย์ กระจายสิน ค้ า คลั งสิ นค้ า และ การจั ดส่ งสิ นค้ า )
และ การให้บริการปั๊ มน้ามัน
6. การจัดสวัสดิการที่หลากหลายเพิ่มขึ้ นๆทุกปี ตัวอย่างสวัสดิการ เช่น

7. อุปสรรคการสร้างสรรค์น วัต กรรม คื อ นโยบายของรั ฐบาลที่ไม่ส อดคล้อ งกั น เช่ น รั ฐบาลชุ ด
ปัจจุ บัน ส่ งเสริม สหกรณ์ ต ามวาระแห่ ง ชาติ แต่ การรั บจาน าข้าว ให้ โอกาสแก่โ รงสี ม ากกว่ า
สหกรณ์ เพราะสหกรณ์สว่ นใหญ่ไม่มี โรงสี และสถานที่จัดเก็บข้าว
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สหกรณ์ มีก ารส ารวจความพึ งพอใจของสมาชิก 22อย่างสม่าเสมอ เพื่อ ให้ ค วามเห็น ต่อ การทางานของ
แผนกต่างๆ คือ
7.1 แผนกสินเชื่อ
7.2 แผนกบัญชีการเงิน (ฝาก-ถอน)
7.3 แผนกโรงสี
7.4 แผนกวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย)
7.5 แผนกตลาดกลาง (ตลาดกลางการเกษตรสหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด จากั ด และ ตลาด
กลางข้าวเปลือก โดยสหกรณ์ฯรับจานาข้าวเปลือกจากสมาชิก และบุคคลภายนอก)
7.6 แผนกเมล็ดพันธุ์
7.7 แผนกกล้วยหอมทอง
7.8 แผนกวัสดุก่อสร้าง
7.9 แผนกอุปโภคบริโภค
7.10 แผนกปั๊มน้ามัน
สาหรับคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ นั้ น ประเด็ น สมควรส่ งเสริ ม นวัต กรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ เช่น
2. การตรวจสอบระบบกฎหมายและระเบี ยบต่ า งๆ ที่ เป็ น อุ ปสรรคหรือ ไม่ ส่ ง เสริ ม การ
พัฒ นานวั ต กรรม เนื่ องจากกฎหมายสามารถเป็ น ได้ทั้งอุ ปสรรคและการอ านวยความ
สะดวกต่อการสร้างสรรค์ใหม่ๆ
3. ในเชิ งกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์นั้ น สมควรที่มีก ารแก้ไ ขอยู่ เสมอ โดยผ่านการวิจัยที่ ผู้ค น
จากหลายหน่ ว ยงานทั้ ง ในขบวนการสหกรณ์ แ ละนอกขบวนการสหกรณ์ เข้ า ร่ว มให้
ความเห็น

แบบสารวจความพึงพอใจของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด, อ้างจาก
http://www.banlat-coop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539061386, วันสื บค้น 15 ธันวาคม
2556.
22
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สาหรับคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ นั้ น ประเด็ น สมควรส่ งเสริ ม นวัต กรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ เช่น
1. การตรวจสอบระบบกฎหมายและระเบี ยบต่ า งๆ ที่ เป็ น อุ ปสรรคหรือ ไม่ ส่ ง เสริ ม การ
พัฒ นานวั ต กรรม เนื่ องจากกฎหมายสามารถเป็ น ได้ทั้งอุ ปสรรคและการอ านวยความ
สะดวกต่อการสร้างสรรค์ใหม่ๆ
2. ในเชิ งกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์นั้ น สมควรที่มีก ารแก้ไ ขอยู่ เสมอ โดยผ่านการวิจัยที่ ผู้ค น
จากหลายหน่ ว ยงานทั้ ง ในขบวนการสหกรณ์ แ ละนอกขบวนการสหก รณ์ เข้ า ร่ว มให้
ความเห็น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกนวัตกรรมต่ำงๆของสหกรณ์บ้ำนลำด จำกัด
จากข้อ มูล ที่ได้ จากการศึ กษาเอกสารและการสัม ภาษณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ สามารถประมวลผล
ประโยชน์ที่เกิดขึน้ จากนวัตกรรมต่างๆของสหกรณ์ บ้านลาด โดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้
1. การส่งออกสินค้ากล้วยหอมทองไปยังต่างประเทศสามารถด าเนินการต่อเนื่อง
2. สหกรณ์สามารถรักษาสภาพการมีกาไรจากการประกอบการได้ ตอ่ เนื่อง
3. สหกรณ์จัดบริการต่างๆให้ แก่สมาชิกมากขึน้

1
บทคัดย่อ

โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทย
ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ผู้วจิ ัย
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
หัวหน้าโครงการและนักวิจัย
นายเกษมชาติ เหลืองปาน และ นางสาวน้าฝน ส้มดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
โครงการวิจัยมีวั ตถุประสงค์ ๑) เพื่อ ศึกษาถึง นวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ทังใน
เชิ ง ประเภท และคุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรรมที่ เกิ ดขึ น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2554)
หลั งจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ๒) เพื่ อ ศึก ษาถึ งปั จจัยต่ างๆ ด้านองค์ก ารและ
กระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การเกิ ด ขึนของการพั ฒ นาหรื อ สร้างสรรค์ ขึ นใหม่ ข องนวัต กรรมภายใน
ขบวนการสหกรณ์ ๓) เพื่ อศึก ษาถึงความเกี่ ยวข้องกัน ของแผนพั ฒนาการสหกรณ์แ ห่ง ชาติ ฉบั บที่ หนึ่ ง
และสองกั บการพั ฒนาหรือ สร้างสรรค์นวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ๔) เพื่อ ศึกษาถึงประโยชน์ ที่
เกิด ขึนของนวัต กรรมภายต่ อขบวนการสหกรณ์ ๕) เพื่อ ศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์
นวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ แ ละการน้ านวัต กรรมไปใช้ประโยชน์ และ ๖) เพื่ อแสวงหาแนวคิ ด
และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารนวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
วิธีการวิจัย
ผู้วิ จัยใช้ วิธี ก ารวิ จัย หลายวิธี ผ สมผสานกั น อาทิ การวิจัยเอกสาร การส้ ารวจความ
คิด เห็ นสหกรณ์ ดี เด่ น แห่ ง ชาติ ต่ อ ประเด็น นวั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ การจั ดสนทนากลุ่ ม การ
สัม ภาษณ์ ผู้น้ าสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่ งเสริม สหกรณ์ และกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์ และนั กวิ ชาการใน
วงการสหกรณ์ เพื่อ ให้ ได้ข้ อมู ลเกี่ ยวกับ ปัจจัยที่ ส่ง เสริ มนวัต กรรม ปัญ หา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะ
1

2
ต่อการพัฒ นาและสร้างสรรค์น วัต กรรมที่ ผ่านมา รวมทังการจัด การนวั ตกรรมในขบวนการสหกรณ์ใน
อนาคต และ การศึก ษากรณี ส หกรณ์ หรื อองค์ก ารบางแห่ งที่ มี การสร้างสรรค์ หรื อ ส่ง เสริม ให้ เกิ ดการ
สร้างสรรค์ น วั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ที่เ ป็ น จริ ง อาทิ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ ชุม นุ มสหกรณ์ ระดั บชาติ คือ ชุม นุ มสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย จ้ ากั ด และ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ธ นกิ จ ไทย จ้า กัด และ สถาบัน วิช าการด้ านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (และ ตลาด
สุขใจสามพราน) และ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ้ากัด
ผลการวิจัย
๑.
นวัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์มี ทังในเชิ งประเภทธุรกิ จ งานบุ คลากร การเงิน และ
บัญ ชี การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก และการให้บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก ซึ่ งพบในหน่ วยงานราชการ คื อ กรม
ส่ง เสริ ม สหกรณ์ และกรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ สถาบั น วิ ชาการสหกรณ์ สั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ ง ชาติ
ชุม นุม สหกรณ์ (อาทิ ชุม นุม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย จ้ ากั ด และ ชุม นุ มสหกรณ์ ธ นกิ จไทย
จ้ากัด และสหกรณ์ขันปฐมต่างๆ
๒.
ปัจจั ยต่ า งๆ ด้านองค์ ก ารและกระบวนการที่ เกี่ ยวข้อ งกับการเกิด ขึ นของการพั ฒ นา
หรือ สร้ างสรรค์ ขึนใหม่ ของนวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ นนั พบว่าปัจจัยที่ ส้า คัญ ได้ แ ก่ค วามเป็ น
ผู้น้าสหกรณ์ ความสามารถของเจ้าหน้ าที่ส หกรณ์ และ ตามมาด้ว ยการสนั บสนุนจากหน่ว ยงาราชการ
แต่ก็พบอุปสรรคจากกฎหมายและระเบียบที่ ไม่ ทันสมั ย หรือมีลักษระควบคุมสหกรณ์ มากเกินไป
๓.
ในความเกี่ยวข้ องกัน ของแผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ง ชาติฉ บับที่ หนึ่ งและสองกั บการ
พัฒ นาหรือ สร้ างสรรค์ นวั ตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์ นนั พบว่ าแผนพั ฒนาการสหกรณื แห่ ง ชาติ
บับที่สองเอือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมขบวนการสหกรณืมากกว่าฉบั บที่หนึ่ง
๔.
ประโยชน์ ที่เกิ ดขึ นของนวั ตกรรมต่อขบวนการสหกรณ์ มีใ นหลายด้ าน ตามประเภทของ
นวั ตกรรม เช่น การเฝ้าระวัง การเตือ นภั ย และการประหยัด เวลาการจัด การการเงิ น การช่ว ยป้ องกั น
การทุ จริต ผู้ น้ าสหกรณ์ ระดั บชาติ มีค วามรู้ ความสามารถมากขึ น ความแม่ น ย้า ในการบริ ก ารสมาชิ ก
การประหยั ด เวลาในการท้ า งาน การลดการสู ญ เสี ย การเพิ่ม ความพอใจจากสมาชิ กในการรั บบริก าร
จากสหกรณ์ การทุ่ ม เทในงานของบุ ค ลากร การน้ าก้ า ไรสู่ ส หกรณ์ การสามารถให้ บริ ก ารสมาชิ ก ที่
ครอบคลุมความต้องการมากขึน เป็นต้น
๕.
ส้าหรับปั ญหาและอุปสรรคของการสร้ างสรรค์น วัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ และ
การน้านวัต กรรมไปใช้ประโยชน์ ปรากฏทั งจากปัญ หาด้านเงิ นทุน บุค ลากร ระบบงาน ของสหกรณ์ เอง
การสื่อสาร และปัญหาของหน่วยงานราชการ และ กฎระเบียบที่ไมเอืออ้านวย เป็นต้น
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๖.
แนวคิ ด และแนวทางการส่ งเสริ ม การพัฒ นาและการบริหารนวั ตกรรมของขบวนการ
สหกรณ์ ในอนาคต โดยในระดั บแนวคิ ดสมควรให้ค วามส้ าคั ญ การสร้างสรรค์ นวั ต กรรมที่ สัม พั นธ์ กั บ
สภาพความเป็นศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ข องการวิจัยเข้ามาช่ว ย การที่ สหกรณ์ พึง บริหารนวัตกรรม
อย่ างมี วิสั ยทั ศ น์ และกลยุ ทธ์ ในระยะยาว และการร่ว มมื อ กั บส้ านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.)
รวมทั งต้ องสร้ างและบริหารแผนพั ฒ นาการสหกรณ์แ ห่ง ชาติกั บแผนระดั บรองของหน่ วยงานราชการ
และสหกรณ์ให้สอดรับกัน
ส่ว นในระดั บแนวทางการส่ งเสริม การพั ฒ นาและการบริหารนวั ตกรรมของขบวนการ
สหกรณ์ในอนาคต สมควรรั กษาความร่วมมือของเครือข่ ายต่ างๆภายในขบวนการสหกรณ์ที่ได้ผลงานดี
ในขณะเดี ยวกั นเพิ่ มความกระชั บในความร่วมมือ ของบางเครือ ข่ายต่ างๆที่อาจพัฒ นาจัดตั งเป็น องค์ การ
ขึนใหม่ เพื่อ เสริ ม สร้างนวัต กรรมเฉพาะประเด็ น หรื อ พื นที่ หรื อ สาขาก็จะท้ าให้ ผลผลิ ต ออกมาได้ ต าม
ความต้ องการมากขึน อาทิ การจัด ตั งสถาบั น เสริม สร้างนวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ในภู มิภ าค
ต่างๆ และด้า เนิ นคู่ กัน ไปกั บการกระจายอ้ านาจการเมือ งการปกครองและการจั ด การระบบเศรษฐกิ จ
และคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ง ชาติ (คพช.) สมควรก้าหนดแนวนโยบายว่ าด้ว ยการส่ง เสริ ม
นวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ โดยระบุ ถึงเป้ าหมาย แนวทาง และระบบการจูงใจและการสนับสนุน ที่
องค์ ก ารกลางของสหกรณ์ แ ห่ ง นีจะเอื ออ้ านวยและสามารถเป็น ที่ พึ่ ง ในประเภทและระดั บต่ า งๆของ
สหกรณ์ได้ รวมทั งการเชื่ อ มโยงกั บการเชื่อ มโยงการสนั บสนุ น จากคณะรั ฐ มนต รี และการบริ หาร
แผนพั ฒ นาการสหกรณื แ ห่ ง ชาติ ให้ เอื อต่ อ การสร้ างสรรค์ น วั ต กรรม แม้ ว่ า ในแผนจะมิ ไ ด้ เน้ น การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของสหกรณ์ไว้โดยตรงก็ตาม
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-1บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรวิจัยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ไทย
ในช่วงเวลำของแผนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติ
ผู้วิจัย
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
หัวหน้าโครงการและนักวิจัย
นายเกษมชาติ เหลืองปาน และ นางสาวน้าฝน ส้มดี
ผู้ช่วยนักวิจัย

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งนวั ต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์ ทังในเชิ ง ประเภท และคุ ณ ลั ก ษณะของ
นวั ต กรรมที่ เกิ ด ขึ น ในรอบประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2546 - 2554) หลั ง จากการประกาศใช้ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปั จจัยต่ า งๆ ด้ า นองค์ การและกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การเกิ ด ขึนของการ
พัฒนาหรือสร้างสรรค์ขึนใหม่ของนวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
๒.๓ เพื่ อ ศึก ษาถึ ง ความเกี่ ยวข้ อ งกั น ของแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ง ชาติ ฉ บับที่ หนึ่ ง และสองกั
บการพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในขบวนการสหกรณ์
๒.๔ เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ที่เกิดขึนของนวัตกรรมภายต่อขบวนการสหกรณ์
๒.๕ เพื่อศึ กษาปัญหาและอุปสรรคของการสร้างสรรค์ นวัต กรรมภายในขบวนการสหกรณ์และการ
น้านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
๒.๖ เพื่ อ แสวงหาแนวคิ ด และแนวทางการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการบริห ารนวั ต กรรมขอ ง
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
วิธีกำรวิจัย
๑. การวิจัยเอกสารครอบคลุมถึ งเอกสารของหน่ วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ และ ภาค
ประชาชน และธุรกิจเอกชน อาทิ แผนพัฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ง ชาติฉ บับที่หนึ่ง สอง และสาม รายงาน

-2การประชุม / การสัม มนา รายงานวิ จัยด้ านสหกรณ์ เอกสารการประเมินคุ ณภาพ ผลงาน และมาตรฐาน
สหกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ หลักฐาน บทความวิชาการ และอื่นๆ
๒. การส้ า รวจความคิ ด เห็ นสหกรณ์ดี เด่ น แห่ งชาติ ตอ่ ประเด็ นนวัต กรรมในขบวนการสหกรณ์
และปัจจัยที่ เกี่ยวข้ องกั บการพัฒ นาและสร้ างสรรค์ นวั ตกรรม ที่ได้รับรางวัล ในรอบ 15 ปี ระหว่าง พ.ศ.
2542 – 2556 จ้ านวน 76 แห่ง เพื่ อให้ได้ช้ อมู ลเกี่ ยวกับประเภทนวั ตกรรมที่ เกิด ขึน วิ ธีก ารสร้างสรรค์
นวัต กรรม ปัจจัยที่ส่ งเสริมการสร้ างสรรค์น วัตกรรม ปั ญ หาและอุปสรรคในการพั ฒ นาและบริ หารงาน
นวัต กรรม รวมทั งข้อ เสนอแนะในการเสริ มสร้างนวั ตกรรมขององค์ การสหกรณ์ประเภทต่า งๆ และ ใน
ภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
๓. การจั ดสนทนากลุ่ม 7 ครั ง โดยมี ตั ว แทนกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กรมส่ งเสริม สหกรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ แห่ง ชาติ สมาคมนั กเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันวิ ชาการต่า ง
ๆ และองค์การต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่ วม เช่น สั นนิบาตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทย เพื่อ ประเมิน สถานภาพ
และสรุ ปบทเรี ยนเกี่ ยวกั บการเกิด ขึนและการจัด การนวั ตกรรมในขบวน การสหกรณ์ รวมผู้ เข้าร่ว ม 111
คน
๔. การสั ม ภาษณ์ ผู้ น้ าสหกรณ์ ผู้ บริหารกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
สมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ และนัก วิชาการในวงการสหกรณ์ ๖ คน เพื่ อให้ได้ ข้อ มูล เกี่ยวกับปัญ หา
และข้ อเสนอแนะต่ อการพั ฒ นาและสร้างสรรค์ น วัต กรรมที่ ผ่ า นมา รวมทั งก ารจัด การนวั ต กรรมใน
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
๕. การศึ ก ษากรณี ส หกรณ์ หรือ องค์ ก ารบางแห่ ง ที่ มี ก ารสร้ างสรรค์ หรื อ ส่ งเสริม ให้ เกิ ด การ
สร้างสรรค์ น วั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ที่เป็ น จริ ง อาทิ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ ชุม นุ มสหกรณ์ ระดั บชาติ คือ ชุม นุ มสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย จ้ ากั ด และ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ ธ นกิ จ ไทย จ้า กัด และ สถาบัน วิช าการด้ านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (และ ตลาด
สุขใจสามพราน) และ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ้ากัด

ผลกำรวิจัย
๑. ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ อ ำนวย หรื อ ส่ ง เสริ ม ต่ อ ก ำรพั ฒ นำหรื อ สร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรม ขอ ง
ขบวนกำรสหกรณ์

-3จากการจัด สนทนากลุ่ ม การสั มภาษณ์ และ การศึก ษาเอกสาร โดยเฉพาะปั ญ หาด้านการน้ า
แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ไ ปปฏิ บัติ ที่ ย่อ มเกี่ ยวโยงกั บนวั ต กรรมในขบวนการสหกรณ์ ด้ ว ย
สามารถประมวลถึ งปัจจัยที่เอืออ้านวยหรื อส่ งเสริม ต่อ การพั ฒ นาหรือ สร้ างสรรค์น วัต กรรม ขบวนการ
สหกรณ์จากการศึกษาเอกสารได้ดังนี
๑.๑ ปัจจัยนำเข้ำ
๑) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ยังไม่ พร้ อมเพี ยงพอในการขั บเคลื่ อนแผนพัฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติที่กระตุ้ นให้ เกิดนวัตกรรมในสหกรณ์ ตา่ งๆ อย่ างไรก็ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ มีโครงการของ
ตนที่สะท้อนนวัตกรรมอยู่บ้าง
๒) แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ล อยอยู่เหนื อ แผนของส่ วนงานราชการ ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ และสหกรณ์ ต่ า งๆ ท้ า ให้ แผนไม่ ได้ รับการปฏิ บั ติ จริ ง จั ง และโครงการจ้ า นวนมากขาด
งบประมาณ และก้าลังคนด้าเนินงานตามแผน
๓) ภาครั ฐมี บุค ลากรเพื่ อการท้ างานประจ้ า ของหน่ ว ยงานระดั บกรมจ้ านวนมาก แต่
ขาดบุค ลากรที่ เพียงพอในการติด ตามการด้ าเนิน งานตามแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ และ ในการ
กระตุน้ กิจกรรมทางนวัตกรรม
๔) การเปลี่ ยนแปลงกฎหมายอาจเป็น การหยุ ดชะงัก ความก้า วหน้ าของนวัต กรรม เช่ น
กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกเลิก การมีสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต่ างๆ
๕) คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ท้า งานที่ เสี ยเวลามากกั บการพิจารณา
เรื่อง
ร้องทุกข์ แต่ให้เวลาน้อยกับการท้างานด้ านการพัฒนาและนวัตกรรม
๖) ผู้น้าสหกรณ์ยังไม่ให้ความส้า คัญกับมิติทางนวัตกรรมที่ม ากพอ
๗) ขาดงบประมาณด้านการวิ จัยเพื่อพัฒ นานวัตกรรม
๘) ผู้บริหารหน่วยงานราชการยัง ไม่ให้ความส้าคั ญกับงานนวัตกรรม
๑.๒ ปัจจัยกระบวนกำร

๑) ขาดการควบคุมภายในที่ดี
๒) ความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐและสหกรณ์ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓) การบริหารโครงการ และการประสานงานในระบบราชการยังล่าช้ า
๔) การบริหารโครงการยัง ไม่ก ระจายอ้านาจสู่ ท้องถิ่นให้ม ากขึน
๕) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่ เต็ม ที่
๑.๓ ปัจจัยผลผลิต
๑) ความไม่ชัดเจนในเป้าหมายผลผลิต
๒) เป้าหมายผลผลิตในขบวนการสหกรณ์ต ามระดั บต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน

-4นอกเหนือ ข้อมู ลข้างต้น ที่ได้จากการศึ กษาเอกสารแล้วนั น ข้อ มูลจากการส้ ารวจได้ยืนยัน ข้อมู ล
ดังกล่าวไปในทางที่สอดคล้องกันกล่าวคือ
๒. ผลกำรสำรวจควำมคิด เห็ น ภำคสนำม ในประเด็ น ปัจ จั ย ที่มี ผ ลต่อ กำรสร้ำ งสรรค์
นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์
จากการส้ารวจความเห็น จากสหกรณ์ ที่ได้ รับรางวั ลดีเด่นแห่งชาติ นับจาก พ.ศ. 2542 - 2554
จ้านวน 76 แห่ ง ของโครงการวิ จัยนี ที่ ไ ด้ ด้ าเนิ น การระหว่างเดื อ นมิ ถุ น ายน – กั น ยายน 2556 เพื่ อ
สอบถามถึ ง ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ างสรรค์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ เหล่ า นี ปรากฏว่ า มีส หกรณ์ ต อบ
แบบสอบถามกลั บคื น 21 แห่ ง (คิด เป็ น ร้ อยละ 28 ของการตอบกลั บ) และสรุประดั บค่ าเฉลี่ ยปัจจั ย
ต่างๆ ที่ผู้น้าสหกรณ์เห็นว่ามีผลต่อการสร้ างสรรค์นวัตกรรม (จากประสบการณ์ ที่ผ่ า นมา) ดังต่อไปนี
สรุป
ค่าเฉลี่ยรวม = 2.036 แสดงถึงปั จจัยทังหมดมีส่ วนส่ งเสริ มการสร้างสรรค์ นวัต กรรมขบวนการ
สหกรณ์ในระดับปานกลาง
ปัจจัยที่ ส หกรณ์ เห็ นว่ ามี ส่ว นส่ งเสริม ต่อ การสร้างสรรค์น วัต กรรมในระดั บมากที่สุ ดสามปั จจั ย
เท่ากั นคือ 1) ความสามารถด้ านการน้าองค์ กรของประธานคณะกรรมการด้ าเนิ นการสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ ย
= 3.24) 2) ความสามารถด้ านการบริ หารของคณะกรรมการด้ าเนิ นการสหกรณ์ (ค่ าเฉลี่ย = 3.24) 3)
และ การมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในสหกรณ์ของท่ าน (ค่าเฉลี่ย = 3.24)
ปัจจั ยที่ สหกรณ์ เห็ นว่ามีส่ วนส่งเสริม ต่อ การสร้ างสรรค์นวั ตกรรมในระดั บมากมี สองปั จจัย คื อ
1)ความสามารถด้ า นการบริหารของผู้ จัด การสหกรณ์ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.19) และ 2) การมี เงิ น ทุ น ขอ ง
สหกรณ์ที่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 3.10) เรียงตามล้าดับ
ปัจจั ยที่ส หกรณ์ เห็ น ว่ ามี ส่ ว นส่ง เสริ ม ต่ อ การสร้างสรรค์ นวั ต กรรมในระดับน้ อ ยที่ สุด คื อ การ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย = 0.48)
นอกจากนี เพื่ อ พิ จารณาหน่ วยงานราชการส้า คั ญ สี่ แห่ ง คื อ กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ และ กรม
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ นั นทั งสองแห่ ง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ยในระดั บปานกลาง คื อ การให้ บริ ก ารจากกรม
ส่ง เสริ ม สหกรณ์ ( ส่ว นกลาง) ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 2.29 และ การให้ บริ การจาก กรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์
(ส่วนกลาง) ได้ค ะแนนเฉลี่ย 2.24 แต่เมื่อพิ จารณาถึงการเอื ออ้านวยของกฎหรือ ระเบียบ ปรากฏว่ าการ
เอืออ้านวยของกฎหรือระเบียบของกรมส่ง เสริมสหกรณ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.86 และ การเอื ออ้านวยของ
กฎหรือ ระเบียบของกรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ ได้ค ะแนนเฉลี่ ย 2.81 ซึ่ งอยู่ ในระดั บมากทังคู่ และ ส้า หรั บ
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การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ค ะแนนระดับปานกลาง คือ 2.14
ส่วนสถาบัน ทางวิชาการได้ รับการให้ความเห็นว่ ามี ส่วนส่ง เสริม ต่อ การสร้างสรรค์ นวัต กรรมใน
ระดั บปานกลางทั งคู่ คื อ สถาบั น วิช าการสหกรณ์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 1.76
และ สมาคมเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ไ ด้คะแนนเฉลี่ ย 1.14 รองลงมา
๓. ควำมสอดคล้องเชิ งยุทธศำสตร์ในแผนพั ฒนำกำรสหกรณ์แห่ง ชำติกับกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ทั้งสองฉบับ

สหกรณ์ ตา่ งๆมี ความเห็ นว่าแผนพัฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติฉ บับที่ สองมีประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่
สอดคล้อ งกับ การสร้างสรรค์น วัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ในระดั บมาก และมากกว่าฉบับที่หนึ่ ง ที่ มี
ข้อ ด้ อ ยกว่ าในประเด็ น การปรั บปรุง แก้ ไขกฎหมายสหกรณ์ และ การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น (ด้ า น
วิช าการ การเงิน การตลาด เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ การบริ หารจั ดการ และการตรวจสอบ )
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในระดั บปานกลาง
๔. ควำมนิยมใช้ ประโยชน์จำกนวัตกรรมที่หน่วยงำนรำชกำร สถำบัน หรือองค์ กำรอื่น ๆ
กำกับหรือแนะนำให้ใช้ในสหกรณ์
สหกรณ์ ต่ า งๆให้ ค วามเห็ น ต่ อ ความนิ ย มใช้ ป ระโยชน์ จากนวั ต กรรมที่ ห น่ ว ยงานราชการ
สถาบัน หรือ องค์ การอื่นๆก้ากั บหรือแนะน้ าให้ใช้ในสหกรณ์ จากทังสี่องค์การในระดับ ปานกลาง (1.94)
เท่านัน โดยความนิ ยมต่อ นวั ตกรรมในล้ าดั บแรก คือ นวัต กรรมของสั นนิ บาตสหกรณ์ มีค่ าเฉล ี่ยความ
นิยมในระดั บมาก (2.5) รองลงมาคือ นวั ตกรรมของกรมส่ ง เสริม สหกรณ์ (2.27) นวั ตกรรมของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (1.75) และ นวัตกรรมของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (1.25) ตามล้าดับ
อย่างไรก็ตามการเปรียบเที ยบดังกล่าวเป็ นการเปรียบเทียบตั วเลขค่ าเฉล ี่ยในประเด็ นนวัตกรรม
ที่แ ต่ล ะองค์ ก ารมีให้กั บขบวนการสหกรณ์ ที่แ ตกต่ างกัน ฉะนั นหากพิ จารณาอย่ างเคร่ง ครั ดย่ อ มไม่ได้
หมายถึงว่าสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติที่ตอบแบบสอบถามนิ ยมในนวัตกรรมจากองค์การใดมากกว่ากัน

๕. นวัต กรรมภำยในขบวนกำรสหกรณ์ทั้งในเชิงประเภท และคุณ ลักษณะของนวัตกรรม
ที่เกิ ดขึ้ นในรอบประมำณ 10 ปี (พ.ศ. 2546- 2554) หลั งจำกกำรประกำศใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์
พ.ศ. 2542

-6ในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ ไ ทย นวั ต กรรมเกิ ด ขึ นได้ อ ย่ า งน้ อ ยในสามระดั บ คื อ ๑)
นวัต กรรมเพื่อ ขบวนการสหกรณ์ในระดับชาติหรือ ในเชิ งภาพรวม ๒) นวัต กรรมเพื่อ ขบวนการสหกรณ์
ในระดับชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่างๆ ๓) นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในระดับสหกรณ์ขันปฐม
นวัตกรรมเด่นๆที่พบสรุปได้ตามตารางข้ างล่างคือ
๑. ระดับ

๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม
๑) นวั ต กรรมเพื่ อ

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๑.๑ นวัตกรรมรูป แบบธุรกิจ : กำรพั ฒนำธุรกิจ สหกรณ์ตำมแนวระบบ

ขบวนการสหกรณ์ คุณค่ำ ฐำนสังคม และกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
ในระดั บชาติหรื อใน
๑.๑.๑ เครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ
สถาบันวิชาการสหกรณ์
เชิงภาพรวม
๑.๑.๒ ชุ ด ความรู้ ก ารท้ า สวนผลไม้ คุ ณ ภาพด้ ว ย (การจ้ าแน กน วั ต กรร ม
จิตส้านึก
อาจมีการปรับใหม่ )
๑.๑.๓ เครือ ข่ายคุ ณ ค่าข้าวหอมมะลิส หกรณ์ ไทย
– แบรนด์ข้าวเกิดบุญ
๑.๑ .๔ ระบบการเงิ น ที่ พึ่ ง พาต นเอง และการ
ร่ ว ม มื อ กั น (Self Help Organizations System,
SHOs System)
๑.๑.๕ โครงการซือข้าวจากชาวนา
๑.๑.๖ กลุ่ มธุรกิจเชิ งคุณ ค่า (ตลาดสุขใจ สวนสาม
พราน ฯลฯ)
๑.๒ นวั ตกรรมกำรบริห ำรจัดกำร (เทคนิค ทำงกำรบริ หำ ร กำรมี ส่วนร่ว ม
ของสมำชิก งำนบุคลำกร และ กำรเงินและงบประมำณ)
กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑.๒.๑ เทคนิคทำงกำรบริหำร:
๑) การท้าฐานข้อมูลสมาชิก SQL 2000
๒ ) ร ะบ บก ารส่ ง เสริ มส ห ก รณ์ (Cooperative
Promotion System (CPS) (การจั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ การประกอ บอ าชี พ และติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลง)
๓) โครงการธรรมาภิบาลสหกรณ์
๔) โครงการปราชญ์สหกรณ์

-7๑. ระดับ

๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๑.๒.๒ กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก:

ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จไทย
และสหกรณ์สมาชิก

๑.๒.๓ งำนบุคลำกร

สันนิบาตสหกรณ์ฯ

๑.๒.๔ กำรเงินและบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑) เครื่อ งมื อเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss)
๒) ระบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพการด้ าเนิน งานของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ด้ ว ยแบบจ้ า ลอง DEA (Data
Envelopment Analysis for Cooperative Efficiency,
Thrift DEACE 2009)
๓) ระบบข้ อมู ล และอั ต ราส่ว นส้า คัญ ของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร (Peer Group)
๔) ระบบสนับสนุน การตัด สิน ใจสร้างมูล ค่าเพิ่ม เชิ ง
เศรษฐกิ จและสั ง คมของสหกรณ์ ภ าคการเกษตร
(SEVA 2009)
๕) ระบบสนับสนุน การตัด สิน ใจสร้างมูล ค่าเพิ่ม เชิ ง
เศรษฐกิ จและสั ง คมของสห กรณ์ ร้า นค้ า (SHOP
SEVA 2009)
๖) เครื่อ งมือ ประเมิ น ประสิทธิ ภาพการด้ า เนิ นงาน
ของสหกรณ์ ภ าคการเกษตรด้ ว ยแบบจ้ าลอง DEA
(Data Envelopment Analysis for Cooperative
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๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

Efficiency, Thrift DEACE 2010)
๗) ตลาดสิ น เชื่ อ กลางระหว่ า งสหกรณ์ (CO-OP
REPO Market)
๘) ระบบกลยุ ท ธ์ ใ นการถ่ า ยโอนงานสอ บบั ญ ชี
สหกรณ์ให้ภาคเอกชน (E-learning)
๙) โปรแกรม ระบ บบั ญ ชี ส หก รณ์ ครบ ว งจ ร
(Cooperative Full Pack Accounting software,
FAS) (ใช้ได้กับสหกรณ์ทุกประเภท)
๑๐) โปรแกรมระบบสิน ค้าส้ าหรั บสหกรณ์ Version
2.2 (Web Editon)
๑๑) โปรแกรมระบบบั ญ ชี แ ยกประเภทส้ า หรั บ
สหกรณ์ภาคการเกษตร Version 2 (Web Editon)
๑๒) โปรแกรมระบบบั ญ ชี แ ยกประเภทส้ า หรั บ
สหกรณ์ภาคการเกษตร Version 2 (Web Editon)
๑๓ ) โปรแกรมบั ญ ชี รายบุ ค คล (SmartAcc for
Smart Life) สามารถใช้ ไ ด้ กั บ ส มาชิ ก สหก รณ์
รายบุคคลและ บุคคลทั่วไป
๑.๓ สารสนเทศ

กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑.๔ สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)

สหกรณ์ อ อ มทรั พ ย์ แ ล ะ
การเหษตรบางแห่งน้ ามาใช้
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๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๑.๕ อื่นๆ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

๒) นวั ต กรรมเพื่ อ ๒.๑ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
ขบวนการสหกรณ์
ใน ร ะ ดั บ ชุ ม นุ ม
สห กรณ์ ป ระเภ ท
ต่างๆ

๒.๑.๑ การขยายการลงทุน ของธุรกิจสหกรณ์ ออม ๓.๑ ชุม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จ
ทรัพย์ในตลาดหลักทรั พย์

ไทย จ้ากัด

๒.๒ นวั ตกรรมการบริ หารจัด การ (เทคนิ ค ทางการบริหาร การมี ส่ว นร่ว มของ
สมาชิก งานบุคลากร และ การเงินและงบประมาณ)
๒.๒.๑ เทคนิคทางการบริหาร

ชุมนุม

๒.๒.๒ การมี ส่ วนร่ ว มของสมาชิก : ๑) การ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ธ นกิ จไทย
นับคะแนนเสียงโดยค้านึงถึงสัด ส่วนการถือหุ้น
๒.๒.๓ การเงินและบัญชี
๒.๓ สารสนเทศ

จ้ากัด และสมาชิก
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
(สหกรณ์กรมป่าไม้)

๒.๔ สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ หลาย
แห่ง

๒.๕ อื่นๆ -

-

๓) นวั ต กรรมขอ ง ๔.๑ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น

ขบวนการสหกรณ์

ลาด

ในระดั บสหกรณ์ ขั น
ปฐม (ตั วอย่ างจาก

๔.๑.๑ การมี ธุ รกิ จที่ หลากหลายในแนว
เอนกประสงค์

สหกรณ์นิคมท่าแซะ

สหกรณ์ ก ารเกษตร ๔.๒ นวั ตกรรมการบริ หารจัด การ (เทคนิ ค ทางการบริหาร การมี ส่ว นร่ว มของ
บ้ าน ล าด จ้ ากั ด สมาชิก
งานบุคลากร และ การเงินและบัญชี)

- 10 ๑. ระดับ

๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม
เท่านัน)

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๔.๒.๑ เทคนิคทางการบริ หาร

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
ส้ า นั ก ง าน เล จ า นุ ก า ร
กองทัพบก

๔.๒.๓ การมีสว่ นร่วมของสมาชิก

สหกรณ์นิคมศรีส้าโรง

๔.๒.๓ งานบุคลากร

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครริ
นทร์

๔.๒.๔ การเงินและบัญชี

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด

๔.๓ สารสนเทศ

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด
สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี ยนบ้ า น
แสงอรุณ

๔.๔ สิ่งประดิษฐ์ (เทคโนโลยี)

-

๔.๕ บริการที่ให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ การเกษตรบ้ า น
ลาด จ้ากัด
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๒. ประเภทและลักษณะนวัตกรรม

นวัตกรรม

๓. หน่วยงำนหรือ
องค์กำรที่ใช้นวัตกรรม

๔.๖ อื่นๆ – การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

กสหกรณ์ ก ารเกษตรดอ น
เจดีย์

๖. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของนวัตกรรมต่อขบวนกำรสหกรณ์
การมีนวัตกรรมได้ให้ผลประโยชน์ แก่สหกรณ์ ในหลายด้านตามประเภทของนวัตกรรม เช่น
๑) การเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการประหยัดเวลาการจัดการการเงิน
๒) การช่วยป้องกันการทุจริต
๓) ผู้น้าสหกรณ์ระดับชาติมีความรู้ ความสามารถมากขึน
๔) ความแม่นย้าในการบริก ารสมาชิก
๕) การประหยัดเวลาในการท้างาน
๖) การลดการสูญเสีย
๗) การเพิ่มความพอใจจากสมาชิก ในการรั บบริก ารจากสหกรณ์
๘) การทุ่มเทในงานของบุคลากร
๙) การบริการสมาชิกเชิงเครือข่ ายมีความเป็ นจริง
๑๐) การบริการธุรกรรมทางการเงิน ที่สะดวกแก่สมาชิก
๑๑) การส่งออกสินค้าได้กล้างไกลมากขึน (เช่น ส่งออกต่างประเทศ)
๑๒) การน้าก้าไรสู่สหกรณ์
๑๓) การสามารถให้บริก ารสมาชิก ที่ค รอบคลุมความต้องการมากขึน
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๗. ปั ญ หำและอุ ป สรรคของกำรสร้ ำงสรรค์ น วั ต กรรมและแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม กำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมขบวนกำรสหกรณ์
ปัญ หาและอุปสรรคของการสร้ างสรรค์ น วัต กรรมนั น ครอบคลุม ทั งในเรื่ อ ง (๑) ปั ญ หำ
ด้ ำ นเงิ น ทุ น (อาทิ เงิ น ทุ น กระจุ ตั ว ในสหกรณ์ บางประเภท แต่ ข าดแคลนในสหกรณ์ บางประเภท
สหกรณ์ ยังต้ อ งเลื อ กแหล่ ง เงิน ทุ น ภายนอกจ้ า นวนมากเพื่ อ น้ า มาใช้ ในการด้ า เนิ น งานให้ บรรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ ขาดแคลนเงิ นทุน บางช่ว งเวลา และ มี เงิน ทุนไม่เพี ยงพอต่อ การบริหารจั ดการ ฯลฯ) (๒)
ปัญ หำด้ ำนบุคลำกร (ผู้ นำ กรรมกำร สมำชิก และเจ้ ำหน้ำที่ ) (อาทิ ขาดอุด มการณ์ หลัก การและ
วินัยสหกรณ์ ผู้น้ ากรรมการขาดความรู้ เรื่อ งการบริหารธุรกิ จ สมาชิ กขาดจิ ตส้ านึ กในการเป็น เจ้าของ
สหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ (บางคน) ขอท้า งานสหกรณ์ เพื่ อรองานที่ ดีก ว่า ท้ าให้มี การเปลี่ ยนตั วเจ้าหน้ าที่ อ ยู่
เป็น ประจ้าท้ าให้ ขาดทัก ษะในการท้ างาน สมาชิกส่ วนใหญ่ ไม่ มีรายได้ ประจ้า (เป็ นเกษตรกร) บางครังไม่
สามารถช้ าระหนีได้ตามสัญ ญา บุค ลากรขาดความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง บุค ลากรขาดการมีส่ วนร่ วมใน
การสร้ างสรรค์ ฯลฯ) (๓) ปั ญหำด้ ำนระบบงำน (อาทิ การน้ าระบบคอมพิ วเตอร์ม าใช้ ในการจัด เก็ บ
ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ที่ ยั งค้ น หาผู้ ที่เขี ยนโปรแกรมระบบบั ญ ชี ข องสหกรณ์ ภ าคการเกษตรที่ ดี ๆ ไม่ พ บ
สหกรณ์ ส่ว นใหญ่เป็น ชาวบ้าน พบปั ญหาคนมากแต่ เงิน น้อ ย ท้ าให้ งานมาก คนท้ างานน้ อย เพราะต้อ ง
ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายในการจ้างงาน ขาดเครือ ข่ายเชื่ อมต่ อ การบริ หารระหว่ า งสหกรณ์ ประเภทเดียวกั น
และสหกรณ์ ต่ างประเภทอย่ างเป็ นระบบ เจ้าหน้า ที่ 1 คนท้ า งานทุ กอย่างหรือ หลายอย่าง ไม่มี เวลามา
คิดค้ นหรื อสร้ างสรรค์น วัต กรรมใหม่ ๆ ขาดการเขื่ อมโยงธุรกิจ เป็น ต้น) (๔) ปัญ หำด้ ำนกฎหมำยและ
ระเบี ย บ (อ าทิ ไม่ ส ามารถน้ า สู่ ภ าคปฏิ บัติ เรื่ อ งสมาชิ ก สมทบ - ล่ า สุ ด ห้ า มรั บสมาชิ ก สมทบ แต่
สหกรณ์ ต้ อ งการรั บสมาชิก สมทบ ซึ่ งเป็ น เด็ ก และเยาวชน (แต่ ขัด แย้ ง กั บกฎหมาย) กฎหมาย และ
ระเบี ยบต้ องสอดคล้อ งกับปัจจุ บัน บางครังเป็น เรื่องของหลั กการ อุด มการณ์ ระเบียบมีม ากเกิ นไป เช่ น
เด็กเป็นสมาชิ กสมทบไม่ได้ ระเบียบแก้ ไขยากไม่ ทันต่ อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขัด ต่อการจ้ าเป็น ของ
ธุรกิ จ ไม่ เอือต่อ การแข่ง ขัน ความไม่ ทัน สมั ยของกฎหมาย และกฎหมายฉบั บเดี ยวครอบคลุ มสหกรณ์
ทัง 7 ประเภท ท้า ให้ เกิด ปั ญหาในทางปฏิ บัติ เป็น ต้น (๕) ปัญ หำด้ ำนกำรสื่อ สำร (อาทิ สมาชิ ก ขาด
ความใส่ ใ จ ไม่ ค รอบคลุ ม เต็ มพื นที่ เป้ น ต้ น ) (๖) ปั ญ หำด้ ำ นหน่ ว ยงำนรำชกำร (อาทิ หน่ วยงาน
ราชการ (ส่ วนมาก) จะไม่ เข้าใจว่าสหกรณ์ คือ อะไร มี รูปแบบการด้า เนิ นงานแบบไหน ความล่ าช้ าต้ อ ง
ผ่านหลายขันตอน เจ้ าหน้ าที่ไม่ ค่อยลงพืนที่ จึง ไม่รู้ค วามต้องการที่ แท้จริ ง มีระบบแบบแผนที่ ล่าช้า ผู้น้ า
ขาดการส่ งเสริม ในกิ จกรรมที่ ตอ่ เนื่อ ง ไม่จริงใจในการแก้ปัญหามาตรฐานการส่ งเสริม แนะน้ าบุ คลากร
ของภาครัฐ ไม่ เป็น ไปในแนวทางเดี ยวกัน เป็ น ต้น ) และ (๗) ปั ญ หำด้ำ นอื่น ๆ (อำทิ โครงสร้างที่ รวม
ศูน ย์ก ลางอยู่ที่นายทะเบี ยนซึ่ง เป็ นส่ วนราชการ ระบบสหกรณ์ ในไทยไม่ ได้รับการสนั บสนุ นจากรัฐ หรื อ
ทางราชการให้ ระบบสหกรณ์ มี ค วามเจริญ เติ บโต ทางราชการไม่ ค่อ ยจริง จั งกั บสหกรณ์ ใ นการแก้ ไ ข
ปัญหา และ ขาดปัจจัยที่สง่ เสริม เช่น ขัดกับธรรมเนียมองค์กรที่ เคยปฏิบัติ เป็นต้น
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๗. อภิปรำยผล
๗.๑ การสร้างสรรค์นวัตกรรมส่วนใหญ่มี ความเป็น ไปได้ดังนี
(๑) มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่ าการเปลี่ยนแปลงอย่ างฉับพลั น
(๒) อาศั ยการวิจัยอย่ างเป็ นระบบเข้าช่ว ย อั นหมายถึ งมี การสร้างสรรค์นวั ตกรรมอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์
(๓ ) อ าศั ยการศึ ก ษาดู ง านเป็ น เครื่ อ งสร้ า งแรงบั น ดาลใจและความกล้ า ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
(๔) อาศัยการเรียนรู้จากการปฏิบัตขิ องผู้ น้าหรือผู้ บริ หารสหกรณ์
(๕) อาศัยการรวบรวมความต้องการของสมาชิ กสหกรณ์
(๖) อาศัยการช่วยเหลือ ของหน่ วยงานกลาง อาทิ กรมส่ง เริม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ในบรรดาความเป็น ไปได้ ข้ างต้ นการด้ าเนิน การอย่างเป็น วิ ทยาศาสตร์ ได้ ท้า ให้ เกิ ด ผล
งานที่ เด่นชั ดและสอดคล้องกับแนวคิด ที่ได้ทบทวนมาจึ งสมควรสนับสนุนแนวทางนีให้แ ข็งแรงมากขึนใน
อนาคต
๗.๒ นวัตกรรมสมควรมีความเป็น กลางในตั วมันเองเนื่อ งจากผูกพั นกับเป็นวิทยาศาสตร์ ในการ
สร้างสรรค์ ขนมาก
ึ
แต่อ าจถูก น้าไปใช้ในเชิ งบวกหรือ เชิง ลบในสหกรณ์ ต่ างๆ แต่ก ารใช้ในเชิ งบวกได้รับ
การเน้นย้าจากนักวิชาการและผู้ น้าผู้น้ าสหกรณ์ต่ างๆ
๗.๓ การทีป่ ั จจัยที่สง่ เสริ มการสร้ างสรรค์น วัต กรรมในมุ มมองของสหกรณ์ คือ ความสามารถ
ของประธาน คณะกรรมการด้ าเนิ น การสหกรณ์ การมี เจ้ า หน้ า ที่ ที่มี ค วามสามารถในสหกรณ์ และ
ความสามารถด้านการบริหารของผู้ จัด การสหกรณ์ เป็น ปัจจัยส้าคั ญ มากที่สุ ด – มาก นั น ย่อมเป็ นข้ อ
ควรพิ จารณาหากจะสร้ างสรรค์ นวั ตกรรมขบวนการสหกรณ์ ในที่ใดๆแล้ ว ขบวนการสหกรณ์ จึงควรมี
บุค คลเหล่ านี ที่ มี ความสามารถสู ง ปัจจั ยที่ เอือประโยชน์ น้ อยส่ ว นมากเป็ น ปัจจั ยจากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่สมควรทบทวนบทบาทต่อสหกรณ์ ใหม่ ให้ เหมาะสมยิ่งขึน

- 14 ๗.๔ ระดั บความนิ ยมของสหกรณ์ ต่ อ นวั ตกรรมต่ า งๆที่ น้ า เสนอโดยองค์ ก ารระดั บชาติ หรื อ
องค์ก ารกลางมี ความแตกต่างกัน อันสะท้อ นถึงการที่ สหกรณ์ต่ างๆมิ ได้ผู กพัน ตนเองกับองค์ การใดเป็ น
พิเศษ หรือ อาจไม่ได้เข้าร่วมในเครือข่ า ยที่องค์ก ารเหล่านันเป็น แม่งาน
๗.๕ ปัจจั ยที่มีผ ลต่อ การสร้างสรรค์นวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ และ
ความนิ ยมในการน้ านวัต กรรมขององค์ก ารกลางไปใช้โ ดยสหกรณ์ต่ างๆที่ น้าเสนอมาเหล่ านี ส่ วนใหญ่
เป็น ปัจจัยและประเด็ นที่ เน้น สอดคล้อ งกัน ซึ่ งน้ าหนั กอยู่ที่ปัจจัยภายในอั นเกี่ยวกับผู้น้ า เจ้าหน้า ที่ และ
กฎระเบี ยบ มากกว่ าปัจจัยภายนอก และแม้จะมีปัจจั ยหรื อประเด็ นการให้น้าหนั กที่ แตกต่า งกัน บ้างก็ไ ม่
มากนั ก หน่ว ยงานและองค์ การสหกรณ์ ตา่ งๆจึงสมควรน้าข้อ มูล ไปใช้ประโยชน์ ในการก้า หนดนโยบาย
การพัฒนานวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
๗.๖ สหกรณ์ ก ารมี ส ถาบั น วิ ช าการที่ ส หกรณ์ ส ามารถร่ว มกิ จกรรมหรื อ ได้ รับ บริ ก ารทาง
วิชาการจะช่วยเสริมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ นกับสหกรณ์
๗.๗ การมีสถาบันวิ ชาการที่ส หกรณ์สามารถร่วมกิจกรรมหรือได้รับบริการทางวิชาการจะช่ว ย
เสริมสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึนกั บสหกรณ์
๗.๘ การรัก ษาหลักการสหกรณ์พ ร้อมกัน ไปกับ การสร้างสรรค์น วัต กรรมท้า ให้ส หกรณ์มีค วาม
ยั่งยืน
๗.๙ ข้อ จ้ากั ดด้ านกฎหมายเป็นอุ ปสรรคต่อ การสร้างสรรค์น วัตกรรมของสหกรณ์ แต่สหกรณ์
อาจอาศัยการปรับปรุงการบริ หารเพื่อผ่อ นคลายจุดอ่อนดังกล่ าวได้
๗.๑๐ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการปรั บปรุงงานของสหกรณ์ที่ตอบ
แบบสอบถาม การศึ กษาเอกสาร การสัม ภาณ์ และ การสนทนากลุ่ ม ถื อเป็น ข้อมู ลป้ อนกลั บเชิ งระบบ
(Feedback for Improvement) ตามกรอ บแนว คิ ด การวิ จัย (CIPPFI Model) อั น สมควรที่ ห น่ ว ยงาน
ราชการ หน่ ว ยงานกลางที่ ส นั บสนุ น สหกรณ์ และองค์ ก ารสหกรณ์ ต่ า งๆพึ ง น้ า ไปใช้ ประโยชน์ เพื่ อ
ปรั บปรุง การสร้างสรรค์ นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ทังนีข้ อเสนอในการปรั บปรุง การสร้างสรรค์
นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ น อกเหนื อจากที่ภ ายในขบวนการสหกรณ์ มี การพิ จารณาด้า เนิ นการ
ตามที่เสนอมาแล้วนัน ผู้วิจัยจะน้าเสนอในบทต่อไป อันเป็นการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อส้า คัญด้วย
๘. แนวคิด และแนวทำงกำรส่ งเสริ มกำรพัฒนำและกำรบริ หำรนวัต กรรมของขบวนกำร
สหกรณ์ในอนำคต

- 15 ๘.๑ แนวคิดกำรส่ งเสริ มกำรพัฒนำและกำรบริหำรนวั ตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ใ น
อนำคต
๘.๑.๑ นวั ต กรรมสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพความเป็ น ศาสตร์ (scientific status) และทฤษฎี
ต่ างๆ ภายใต้ ศ าสตร์ นั นๆ นวั ต กรรมต้ อ งการการคิ ด และจั ด การอ ย่ า งเป็ น เหตุ เป็ น ผลและเป็ น
วิทยาศาสตร์ และความเป็ น วิทยาศาสตร์ ไม่ ว่ าจะเป็ น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ หรื อสั ง คมศาสตร์ ก็ต าม
ล้วนสนั บสนุ นต่ อวิ ถีแห่ งนวัตกรรมทังในทางนามธรรมและรู ปธรรมที่ พึง ก่อ ให้เกิ ดสิ่ งที่เป็น ประโยชน์ต่ อ
มวลมนุษยชาติ นั ก วิ ชาการในสาขาของศาสตร์ ทังสองจึ ง ควรพึ่ งพากัน และกั น ด้ ว ยการพัฒ นาและ
ส่งเสริ มความเป็ นศาสตร์ ไปพร้อ มๆ กั น ผ่ านการแลกเปลี่ ยนข้อ มูล การเรียนรู้ และการท้ างานร่วมกั น
เพื่ อตอบโจทย์ ส้ าคั ญ ของมนุษย์ และโลกอยู่ เสมอ ภายในขบวนการสหกรณ์ จึงจ้ าเป็ นต้ อ งสร้ างสรรค์
นวั ตกรรมภายใต้ก ารเติ บโตของ “สหกรณศาสตร์ ” อั น เป็ นสหศาสตร์ ที่บูรณาการทังวิทยาศาตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ในแขนงต่างๆเข้าด้วยกัน
๘.๑.๒ นวัต กรรมในโลกการท้ า งานทั งในองค์ ก ารที่ มิ ใ ช่ ส หกรณ์ แ ละองค์ ก ารแบบ
สหกรณ์ มี ห ลายประเภทและมี ร ะดั บ ของความก้ า ว หน้ า รวมทั งมี วิ ถี ข องการสร้ า งสรรค์ และ
ประกอบด้ วยปัจจัยต่ างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อ งหลายประการกับการเกิ ดขึนและการเป็น ไปในกาลต่อ มาของ
นวั ตกรรมนั นๆ ในอุ ต สาหกรรมและองค์ การทั งหลาย และการบริ หารและจัด การจึง เป็น เรื่ องของการ
แสวงหาโอ กาสและจั ด การอนาคต ที่ อ าจท้ า ให้ น วั ต กรรมได้ ม าจากการเรี ย นรู้ ปัญ หาและระดั บ
ความก้ าวหน้ า ในอดี ตและคิ ด ค้ น สร้ า งสรรค์ ต่ อ ไปของบุ ค คลหรื อคณะภายในองค์ก าร/สถาบั น หรื อ
ความร่ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก าร/สถาบั น กล่ า วอี ก นั ยหนึ่ งการบริ หารนวั ต กรรมที่ เหมาะสมที่ สุ ด (the
fittest one) ไม่ ใช่ การเกิ ด ขึนโดยบัง เอิ ญ เดาสุ่ มหรือ สุ่ม เสี่ ยง หรื อลองผิด ลองถู ก อย่ างมากมายหลายๆ
ครั ง (แม้ จะเป็ นไปได้หรือ ประสบความส้า เร็จได้ บ้าง) แต่ คื อการท้า ให้ เป็น ตรรกะและระบบที่ เรียนรู้ กั น
ได้และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ นั่นเอง
๘.๑.๓ ในขณะเดียวกั น การเปลี่ยนแปลงองค์การหรือการสร้างสรรค์น วัต กรรมก็ อาจ
พบกั บอุ ปสรรคนานั ปการ ทั งจากปัจจั ยภายในและภายนอก นั ก บริหารจึ ง สมควรท้ า ความเข้ า ใจต่ อ
ส้านัก คิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรม ตื่นตั วต่อ การส้ ารวจสถานการณ์ทางนวัตกรรม และหาทางขจั ด
อุ ปสรรคทั งหลายอยู่ เสมอด้ ว ย ฉะนั น การบริ หารนวั ต กรรมที่ ก้ า ลั ง เป็ น หั ว ใจของการอยู่ รอดและ
ความก้ าวหน้ า ขององค์ ก ารทั งหลายและย่ อมเป็น เช่น นี ตลอดไปในอนาคต ก็ คื อ การที่ องค์ ก ารแห่ ง
นวัต กรรมพึ ง จะพั ฒ นาการบริ หารนวั ต กรรมอย่ า งมี วิ สั ยทั ศ น์ แ ละอย่ า งเป็ น กลยุ ทธ์ ระยะยาว ที่ ไ ม่
สามารถเพิกเฉยได้
๘.๑.๔ เมื่อ พิจารณาทั งในเชิง นามธรรมและรู ปธรรม และเมื่ อพิ จารณาในเชิงเป้าหมาย
และกระบวนการสร้างสรรค์ น วั ต กรรม ผลส้ า เร็ จหรื อ ผลกระทบของนวั ต กรรมที่ จะต้ อ งตามวั ด กั น
ออกมาอย่างเป็ น รูปธรรมให้ได้ ไม่ว่ าจะในเชิ งปริม าณหรือ คุณ ภาพหรื อในระยะสั นและระยะยาวก็ต าม
และแนวทางการบริหารนวัตกรรมดังตัวอย่างด้วยแล้ว

- 16 นวั ต กรรมจึ ง เกิ ด ขึ นได้ จ ากการอาศั ยมุ ม มอ งในทางส้ า นั ก คิ ด และทฤษฎี ว่ า ด้ ว ย
นวั ต กรรม เพื่ อ ประโยชน์ ในทางปฏิ บัติ ข องการวิ เคราะห์ ปัญ หา การประเมิ น สถานการณ์ แ วดล้ อ ม
องค์ การต่างประเภทที่อ าจคงที่หรือ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วและศั กยภาพของปัจจัยต่ างๆ การหาทาง
ตอบสนองความต้อ งการของลู กค้ าหรือ ผู้ รับบริ การ การก้า หนดลัก ษณะและเป้าหมายนวั ตกรรมและ
กระบวนการท้ า งาน และการขั บเคลื่ อ นให้ เห็ น ผล ที่ ผู้ น้ าจะต้ อ งท้ า ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในสิ่ งเหล่ า นี
ร่วมกับพนัก งานขององค์การตังแต่ เริ่มต้ น และโดยพึงน้ าเอาผู้ที่เกี่ยวข้ องทั งในระดั บบุ คคลและกลุ่ มมา
สะท้ อนปัญ หา ร่ วมแสวงหาทางออก เรียนรู้ จากประสบการณ์หรือ แหล่ง ข้อ มูล อื่น สร้างความร่วมมื อ
หรือ เครือข่ ายการเปลี่ยนแปลง ร่ว มใช้ ทรั พยากร และพั ฒ นาความก้ าวหน้า ในการท้า งานให้ ไกลไปกว่ า
เครื อข่ายที่ ควรเป็ นทางผ่ าน เช่น การออกกติ กาความร่ว มมื อที่ ส่งเสริ มการสร้างสรรค์น วัต กรรมใหม่ ๆ
การจัด ตังกลไกการหลอมรวมที่ชัด เจนและก้ าวหน้ ามากขึ นๆ ไม่ ว่าจะเป็ นในรูปทีม งาน คณะกรรมการ
แผนและโครงการ สถาบั น หรื อ องค์ ก ารในรู ปแบบใหม่ ๆ รวมทั งสิ่ ง จู งใจต่ า งๆ ที่ เหมาะสมต่ อ การ
จัดการกั บการแก้ไขปัญ หา และเพื่ อการปั กหมุ ดลงไปต่อ เป้าหมายทั งหลายที่ มัก เคลื่ อนไหวตัว อย่างเร็ ว
(pinning down the fast moving targets) อยู่เสมอ ด้ วยการมี จิน ตนาการสร้ างสรรค์เหนื อความรู้ เป็น ธง
น้า เพราะแม้ ว่า เมื่อ กระบวนทัศ น์หรือทฤษฎีหรือ ความรู้เปลี่ยน และนวั ตกรรมจะย่อ มเปลี่ยนไปด้ วยก็
ตาม แต่จินตนาการนัน ไกลกว่าความรู้ที่ถึงอย่างไรก็มีขอบเขตที่ จ้า กัด
๘.๑.๕ ประเทศไทยของเราก็ ก้ า ลั ง ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บนวั ต กรรมมากยิ่ ง ขึ นๆ การมี
ส้านั กงานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สนช.) ย่ อ มจะเป็ น แหล่ ง สนั บสนุ นให้ เกิ ดการสร้ า งสรรค์ น วัต กรรมใน
ระดั บลึ ก บนฐานแห่ง ความรู้และมี ผ ลกระทบในวงกว้างในองค์ การต่ างๆ รวมทังองค์ก ารสหกรณ์ โดย
ขึ นอยู่ กั บวิ สั ยทั ศ น์ แนวทางการบริ หาร และบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม แรงบั น ดาลใจจากองค์ ก ารต่ า งๆ ที่
หลากหลาย โดยองค์ก ารอิส ระแห่ งนี ด้ว ย สหกรณ์ ทุกประเภท นั กวิ ชาการในหลากหลายศาสตร์ส าขา
ที่ม าร่ ว มงานกั บสหกรณ์ และ ผู้ น้ า และเจ้ าหน้ า ที่ ส หกรณ์ จึ ง สมควรท้ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ การใช้ แ ละ
พัฒ นาทฤษฎี ความรู้ต่ างๆ สร้ างสรรค์ สิ่ งใหม่ ๆ รวมทั งเพื่อ ร่ว มกัน พั ฒนาทฤษฎี เกี่ ยวกั บนวัต กรรมให้
เหมาะสมยิ่ง ขึน และปรับใช้ และปรับปรุ งหลัก การบริหารนวั ตกรรมในหน่ว ยงานย่ อยๆ องค์ก าร ชุม ชน
สาขากิ จกรรมการผลิ ต และบริ ก าร สั งคม และในระดั บทั งประเทศ อย่างเป็ น ระบบ ผ่ า นการศึ ก ษา
เรียนรู้จากในประเทศของเราเองและจากต่างประเทศอย่ างต่อเนื่องและให้ เกิดความยั่ง ยืน
นอกจากนี เมื่ อ พิจารณาจากวิสั ยทั ศ น์ข อง สนช. ที่ ว่ า “องค์ กรน้ า ในการส่ งเสริม และสร้ า ง
ความเข้ม แข็งด้ านนวัตกรรม เพื่อ ความสามารถในการแข่งขั นของประเทศ”แล้ว ก็น่ าเชื่อ ว่าประเทศไทย
ก้า ลัง มาถู กทางโดยทั่ว ไป แต่ กระนั นวิสั ยทัศ น์ นา่ จะรวมถึง การยกระดั บคุ ณ ภาพชีวิ ต ประชาชนเข้ าไป
ด้วย มิ เพี ยงเน้น ในเรื่อ งการแข่ง ขัน กับประเทศอื่น ๆ เท่านัน และเราสมควรมีทฤษฎี การสร้ างสรรค์ และ
บริ หารนวั ต กรรมเพื่ อความส้ าเร็ จผล ที่พั ฒ นาขึ นจากการวิ จัยและเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ งเชิ ง
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ไป
๘.๑.๖ ในส่ ว นของสหกรณ์ นั น การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ ย่อ มมี อ ยู่
เช่น เดี ยวกั บองค์ การอื่ น ๆ โดยประเด็ นที่ มีก ารสนใจกั น เช่น การให้ ส มาชิก ซึ่ง ก็ คือ ลูก ค้ าส้ าคั ญ มีส่ ว น
ร่วมตั ดสิ นใจต่อ นวัต กรรมที่จะน้ ามาใช้ การใช้แ นวคิด ห่ว งโซ่คุ ณ ค่า และการจัด การเชิ งเครือ ข่าย เป็ น
ต้น
๘.๑.๗ นอกจากนี การที่ ส หกรณ์ เป็ น องค์ ก ารธุ รกิ จฐานประชาธิ ปไตย (Democratic
enterprise) ย่อมจะมีผลให้ส หกรณ์ แม้จะต้อ งการนวัตกรรมเพียงไร ก็ค งไม่ สามารถจัด การเปลี่ ยนแปลง
นวัต กรรมได้ อย่ างรวดเร็วเช่ นธุ รกิจที่มีผู้ ถือ หุ้น ไม่กี่ รายเป็น เจ้าของ เนื่อ งจากการใช้หรื อไม่ ใช้น วัตกรรม
ย่อมมีผลต่อ ผลได้-เสียของสมาชิก ผู้เป็ นเจ้าของ การสร้ างสรรค์ นวัต กรรมในขบวนการสหกรณ์จึง ต้อ ง
ให้ฝ่ ายผู้ น้าหรือ ผู้บริ หารหรือ ผู้เชี่ ยวชาญที่ริเริ่ม สร้างสรรค์น วัต กรรมอดทนต่อการใช้วิ ธีการท้า งานแบบ
ประชาธิปไตยของสหกรณ์ เพื่ อให้ส นับสนุ นการบริ หารงานใหม่ๆของตนด้ วย การตัด สิน ใจสร้ างหรื อใช้
นวัตกรรมใดๆโดยตั วบุค คลที่ เป็นผู้ น้าคนเดียวหรื อจ้านวนน้ อยที่ ไม่ผ่ านกระบวนการรองรับการตัด สิน ใจ
โดยวิ ถี ทางประชาธิ ปไตยตามหลัก การสหกรณ์ จะขาดการตรวจสอบที่ รอบคอบและเสี่ ยงต่ อ ความ
สูญ เสียของสหกรณ์ แ ละความต้ องรั บผิ ด ชอบในทางแพ่ งและอาญาของผู้ น้ าสหกรณ์ ใ นอนาคตหาก
เกิด ผลลบจากนวัต กรรมดั งกล่าวในภายหลัง (ดั งเช่น ปั ญหาการบริหารการลงทุ น ของสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนียนคลองจั่นในช่วงไม่กี่ปีมานี-ปั จจุบัน)
๘.๑.๘ ส่งเสริม ให้ สหกรณ์ ตา่ งๆ มีบุค ลากรที่ มีค วามสามารถ โดยเตรียมก้ าลัง คนของ
ขบวนการสหกรณ์ตังแต่ เยาว์ วัยผ่ านการให้ก ารศึ กษา และปลู กฝั งอุด มการณ์ และวิธีก ารสหกรณ์ตั งแต่
เด็ก ๆ และเมื่อ เข้าสู่ก ารเป็น สมาชิก หรื อเจ้ าหน้า ที่อ งค์ก ารสหกรณ์ ก็ พึง จั ดตั งกติก าและกลไกที่ จะท้ าให้
บุคลากรเหล่านีได้ มีเวลาขบคิด พิจารณาถึงนวัตกรรมต่างๆและสนั บสนุ นการใช้น วัตกรรมเพื่อ การแก้ไ ข
และพัฒนาสหกรณ์นันๆอยู่เสมอ
๘.๑.๙ การที่ปัจจัยที่มีผ ลต่ อการสร้างสรรค์นวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ และความนิ ยมในการน้านวัต กรรมขององค์ก ารกลางไปใช้โดยสหกรณ์ ตา่ งๆ ซึ่งน้ าหนั กอยู่
ที่ปัจจั ยภายในอัน เกี่ ยวกั บผู้น้ า เจ้ าหน้ าที่ และกฎระเบียบ มากกว่าปั จจั ยภายนอก และแม้ จะมี ปัจจั ย
หรื อประเด็ น การให้ น้า หนัก ที่ แตกต่า งกั น บ้างก็ ไม่ ม ากนั กนั น หน่ วยงานและองค์ก ารสหกรณ์ ตา่ งๆจึ ง
สมควรน้ าข้อ มูล เกี่ยวกับปัจจั ยที่ เอือต่ อการสร้างสรรค์นวั ตกรรมสหกรณ์ และข้อ มูลป้ อนกลับเกี่ยวกั บ
ปัญ หาและอุปสรรค และข้ อ เสนอเพื่ อแก้ ไขดั งที่ ได้ แ สดงไว้ แ ล้ว (บทที่ 3 หัว ข้ อ 3.7 และ 3.8) ไปใช้
ประโยชน์ ในการสร้ างสรรค์น วัต กรรมของสหกรณ์ รวมทังการน้ านวัต กรรมไปใช้ ประโยชน์ และก้าหนด
นโยบายการพัฒนานวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในอนาคต
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แห่งชาติ จ้าเป็ นต้อ งบริ หารให้แผนงานปฏิ บัตขิ องหน่ วยงานราชการหลั ก คื อ กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ และ
กรมตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ รวมทั งองค์ ก ารสหกรณ์ โดยเฉพาะระดั บชาติ ทังหลาย มี ก ารออ กแบบให้
สาระส้ าคั ญ ๆรั บกั บแผนพั ฒ นาสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ อั น เป็ น แผนชี น้ า อยู่ เสมอ หากกระท้ า ได้ ประเด็ น
นวัต กรรมที่พึ งมีในตัว แผนแห่ งชาติก็จะรับไปในทางปฏิ บัตของแผนกลยุ ทธ์ระดับหน่ว ยงานและสหกรณ์
ระดับต่ างๆ วิ ธี การที่ เป็น ไปได้คื อ การออกแบบการท้า แผนกลยุทธ์ หรือ แผนยุ ทธศาสตร์ ร่ว มกัน ของ
องค์ ก ารต่ า งๆให้ บูรณ าการเข้ า กั บการท้ า แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ และการอ าศั ยมติ
คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ใ ห้ ทุก องค์ ก ารระดั บชาติ ในคณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณ์ แ ห่ งชาติน้ า แผนพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ อั น เป็ น แผนแม่ บทหรื อ แผนชี น้ า ของขบวนการ
สหกรณ์ ไปท้ าแผนระดับรองคือ แผนยุทธศาสตร์ หรื อแผนกลยุทธ์ของแต่ละองค์ การ หากกระท้ าได้ ย่อ ม
นับเป็ นนวั ตกรรมของการจัด ท้าและบริหารแผนสหกรณ์ ของประเทศไทยที่จะช่ว ยให้แ ผนแห่งชาติเชื่ อมด
ยงกั บแผนระดั บรองที่ รับผิ ด ชอบโดยองค์ ก ารส้ า คัญ ๆและมี ค วามเป็น จริ งในทางปฏิ บัติ ม ากขึ น และ
สมควรพิจารณาตามข้อเสนอนี ตังแต่แผนพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติฉ บั บที่ส่ี เป็น ต้นไป

๘.๒ แนวทำงกำรส่ง เสริมกำรพัฒนำและกำรบริหำรนวัตกรรมของขบวนกำรสหกรณ์ใ น
อนำคต
แนวทางที่ จ ะน้ า เสนอต่ อ ไปนี เป็ น แนวทางที่ รวบยอดขึ นจากข้ อ เสนอ แนะต่ า งๆที่ ไ ด้ จาก
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ การสนทนากลุ่ม และ การเสนอของผู้วิ จัยเอง คือ
๘.๒.๑ การรัก ษาความร่วมมือของเครือ ข่ายต่ างๆภายในขบวนการสหกรณ์ที่ได้ผ ลงาน
ดี ในขณะเดี ยวกั น เพิ่ ม ความกระชั บในความร่ว มมื อ ของบางเครื อ ข่ ายต่ า งๆที่ อ าจพั ฒ นาจั ด ตั งเป็ น
องค์ การขึนใหม่ เพื่อ เสริ มสร้างนวัต กรรมเฉพาะประเด็ นหรือพื นที่ หรื อสาขาก็ จะท้าให้ผลผลิ ต ออกมาได้
ตามความต้ องการมากขึน อาทิ การจัดตั งสถาบันเสริมสร้างนวั ตกรรมของขบวนการสหกรณ์ในภู มิภาค
ต่างๆ และด้าเนินคู่กันไปกับการกระจายอ้านาจการเมืองการปกครองและการจัดการระบบเศรษฐกิ จ
๘.๒.๒ คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ (คพช.) สมควรมี ก ารก้ า หนด
แนวนโยบายว่ าด้ วยการส่ งเสริม นวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ โดยระบุถึ งเป้าหมาย แนวทาง และ
ระบบการจูง ใจและการสนั บสนุ นที่ องค์ การกลางของสหกรณ์ แห่ งนีจะเอื ออ้ านวยและสามารถเป็น ที่พึ่ ง
ในประเภทและระดั บต่ า งๆของสหกรณ์ รวมทั งการเชื่ อ มโยงกั บ การเชื่ อ มโยงการสนั บสนุ น จาก
คณะรัฐมนตรี
๘.๒.๓ องค์ก ารระดั บชาติ ข องขบวนการสหกรณ์ ท้างานร่ว มกับส้ านั กงานนวัต กรรม
แห่งชาติใ ห้เป็น รูปธรรม เช่น ในรู ปคณะกรรมการเสริมสร้างนวัตกรรมในขบวนการสหกรณ์ อั นอาจเป็ น
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มีผลอย่างมีนัยส้าคัญ
๘.๒.๔ สมควรสนับสนุ นการเคลื่ อนไหวให้ สหกรณ์เป็ นวาระแห่ งชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในระยะที่ จะครบรอบ 100 ปี ขบวนการสหกรณ์ ไ ทยในปี 2559-2560 และเข้ าสู่ ทศวรรษที่ สองของ
ขบวนการสหกรณ์ ไทยนี ทุ กภาคส่วนสมควรน้าความเห็นของคณะกรรมาธิก ารวุฒิ สภาที่ก ล่าวถึง แล้ ว
ในบทที่ สองมาผลัก ดันอย่างต่อ เนื่อง เนื่องจากจะมีสว่ นส่งเสริมให้มี นวัต กรรมของขบวนการสหกรณ์ที่มี
แนวทางและทิศทางอันส้าคัญตามการวาระแห่งชาติของขบวนการสหกรณ์ คือ
๑) สนับสนุน พั ฒนาและขับเคลื่อนการรวมกลุ่ มของประชาชนให้เป็น ฐานรากส าคัญ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิธี การสหกรณ์
๒) ขยายเครื อข่ายความร่ว มมือ เพื่อ ยกระดับการรับรู้ และความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการสหกรณ์
ของคนในชาติในทุกระดับ
๓) การปฎิรูปโครงสร้างหน่ วยงานภาครัฐ ที่เกี่ ยวกับงานส่งเสริม สหกรณ์ ให้ มีเอกภาพ และ
มีส่ วนร่วมจากขบวนการสหกรณ์ รวมทั้ง ปรั บทิ ศทางการส่ง เสริมสหกรณ์ มุ่ งเน้น การ
กาหนดและพัฒนามาตรฐานสหกรณ์
๔) รัฐต้ องสนับสนุ นด้า นงบประมาณกับหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งและขบวนการสหกรณ์อ ย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
๕) พัฒ นาและปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์ให้ เอือ้ ต่อ การส่งเสริม และพัฒ นาสหกรณ์ ภายใต้
หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
๘.๒.๕ การน้ า ปั ญ หาต่ า งๆและข้ อ เสนอ เพื่ อ การแก้ ไ ขตามที่ น้ า เสน อ ในบทที่ สี่ ม า
วิเคราะห์ แ ละวางแผนด้ า เนิ น การให้ เป็ นจริ ง ตามปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยความร่ว มมื อ ของพหุ ภ าคี ใ น
ขบวนการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องและโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แ ห่งชาติ
๘.๒.๖ การสร้ า ง สรรค์ น วั ต กรรมขอ งขบว นการสหกรณ์ อ ย่ า ง ไรต่ อ ไปภายใต้
แผนพัฒ นาการสหกรณ์แ ห่งชาติฉ บับที่ สาม ซึ่ง แม้จะมิได้มีวิ สัยทั ศน์ พัน ธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ที่ระบุถึ ง
การสร้างสรรค์ น วัต กรรมของสหกรณ์ ไ ว้อ ย่างชั ดแจ้ง และเป็น หัว ใจส้า คัญ ของแผนก็ ต าม แต่ ส ามารถ
เกิ ดขึ นได้ จากจากการประยุ กต์ แ ผนฉบับนี อย่ างน้อ ยจากพัน ธกิจของแผนฉบับนี ที่ก้ า หนดไว้ ว่า “มุ่ ง
สร้างระบบสหกรณ์ ที่มีคุณ ค่า จากการด้ าเนิ นงานที่เป็ นเลิศ มีผลสัมฤทธิ์สู ง ก้ าวหน้ า และเป็ นประโยชน์
ต่อ สมาชิ ก และสั ง คม” และ หลั ก การของการบริ หารจั ด การแผนฉบั บนี เพื่ อ ความส้ า เร็ จของแผน
ก้าหนดไว้ในข้อ ที่ 3 ว่ า “ใช้ ปัจจั ยด้านองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
ขับเคลื่อนการพั ฒนาการสหกรณ์ในทุก ส่วนของระบบเศรษฐกิจและสั งคม และในทุ กพืนที่ ท้อ งถิ่น และ
ชุมชน”

