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บทที1่ บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  โกโก�มีแหล
งกําเนิดอยู
บริเวณเขตร�อนชื้นของทวีปอเมริกาโดยเฉพาะแถบลุ
มน้ําอเมซอนและบางส
วนในทวีปอเมริกากลางซ่ึงพบว
าอินเดียนเป*นพวกแรกท่ีทําการปลูกโกโก�และนําเมล็ดมาทําเครื่องด่ืมท่ีรู�จักกันว
าเป*นเครื่องด่ืมของพระเจ�าท้ังยังใช�เมล็ดโกโก�สําหรับแลกเปลี่ยนเป*นสินค�ายังชีพอ่ืนๆระหว
างกันพวกอินเดียนเรียกเมล็ดโกโก�ว
า“Cacahualt” ซ่ึงต
อมาผันเป*นชื่อของ“Cacao” ส
วนเครื่องด่ืมท่ีผลิตได�จากเมล็ดโกโก�เรียกว
า“Xocoatl” ซ่ึงต
อมาผันเป*นชื่อว
า“Chocolate” ส
วนชาวสเปนเป*นชาติแรกท่ีเริ่มทําเครื่องด่ืมจากเมล็ดโกโก�เหล
านี้มาผสมกับน้ําตาลจากอ�อยทําเป*นเครื่องด่ืมซ่ึงต
อมาเป*นท่ีนิยมมากในแถบยุโรปจนสิ้นศตวรรษท่ี 16 ชาวสเปนได�ดําเนินการให�มีการเพาะปลูกโกโก�อย
างจริงจังข้ึนในแถบร�อนชื้นของทวีปอเมริกาในประเทศโคลัมเบีย,เวเนซูเอล
า, เม็กซิโก, ทรินิแดดและอีเควดอรCเป*นต�นและต
อมาได�มีการนําโกโก�เข�าไปปลูกตามแหล
งปลูกต
างๆในอาณานิคมของสเปน, ดัตซCและโปรตุเกสตามทวีปต
างๆ (Wintgens, 1991 อ�างถึงใน กรมวิชาการเกษตร : 2548) สําหรับแถบเอเชียนั้นชาวดัตซCกับชาวสเปนได�นําโกโก�เข�ามากล
าวว
าชาวดัตซCกับชาวสเปนได�นําโกโก�เข�ามาปลูกในอินโดนีเซียและฟRลิปปRนสCเป*นเวลานานแล�วส
วนในประเทศมาเลเซีย    (Conway , G.R.’ 1971) กล
าวว
าโกโก�ถูกนําเข�ามาครั้งแรกท่ีรัฐซาบารCบนเกาะบอรCเนียวเหนือในป[ ค.ศ.1895 โดยได�นําพันธุC Criollo เข�ามาจากประเทศศรีลังกามาปลูกไว�ท่ีสถานีทดลองท่ีเมืองSandakan และSilam ในเวลาต
อมาได�นําพันธุC Criollo, Trinitario และForastero เข�ามาจากฟRลิปปRนสC, ศรีลังกา, ซีเบสมาปลูกเพ่ิมเติมจนถึงป[ ค.ศ.1950 จึงได�เริ่มนําพันธุCAmelonado จากศูนยCวิจัยโกโก�ประเทศกาน
าเข�ามาปลูกและพบว
าโกโก� Amelonado นี้ สามารถข้ึนได�ดีและให�ผลผลิตในป[ท่ี 2หลังจากปลูกส
วนการปลูกในลักษณะเชิงการค�านั้นเริ่มต�นครั้งแรก ในป[ค.ศ 1956 โดยบริษัทบอรCเนียวอาบาก�าได�ปลูกโกโก�บริเวณเทือกเขา Tiger ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองTawau นอกจากนั้นก็ยังมีการปลูกโกโก�ท่ีบริเวณ Quoin Hill ซ่ึงเป*นของบริษัทบอมเบยCเบอรCม
าทิมเบอรCคอมพานี (สมศักด์ิ วรรณศิริ, 2532) ในส
วนของประเทศไทยโกโก�ได�เริ่มต�นปลูกกันในลักษณะของโครงการต
างๆ ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐซ่ึง สุธีลา เลาหศิริ (2530) กล
าวว
า ในป[ 2516-17 ได�มีการวิจัยเก่ียวกับการนําโกโก�มาปลูกแซมในสวนมะพร�าวโดยทางกรมวิชาการเกษตรได�ดําเนินโครงการนี้ข้ึนเพ่ือศึกษาแนวทางในการช
วยเหลือชาวสวนมะพร�าวให�มีรายได�เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากผลผลิตมะพร�าวในขณะนั้นมีราคาตกตํ่า การพัฒนาโกโก�จึงได�เริ่มข้ึนและขยายพ้ืนท่ีปลูกเรื่อยมาจนถึงปmจจุบัน (วาทยC  สุวรรณวุธ, 2527) 



2   ประเทศไทยเป*นประเทศท่ีประชาชนส
วนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในแต
ละภูมิภาคจะมีการปลูกพืชท่ีแตกต
างกันไปตามฤดูกาล และนําผลผลิตปpอนเข�าสู
ภาคตลาดและภาคอุตสาหกรรม   ซ่ึงได�รับความร
วมมือ และการสนับสนุนจากภาครัฐซ่ึงเป*นหน
วยงานท่ีมีส
วนเก่ียวข�องไม
ว
าจะเป*นกระทรวงเกษตรและสหกรณC ในการผลักดันนโยบายให�การสนับสนุนวิธีการปลูกพืชแนวใหม
 การสร�างองคCความรู�เก่ียวกับการเพาะปลูก การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยปmจจุบันภาคการเกษตรได�มีการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตในรูปแบบผลิตภัณฑCของกลุ
มชุมชนท้ังในระดับกลุ
มอาชีพ กลุ
มวิสาหกิจชุมชน กลุ
มผู�ประกอบการเพ่ือเป*นการเสริมสร�างระบบเศรษฐกิจฐานรากให�เกิดข้ึน และสร�างมูลค
าเพ่ิมในการจําหน
ายผลผลิตและผลิตภัณฑCท่ีได�ผลิตและจําหน
ายออกสู
ตลาดท้ังในระดับท�องถ่ินและระดับประเทศ อําเภอวังเหนือ เป*นอําเภอหนึ่งในจังหวัดลําปาง มีตามสภาพตามภูมิศาสตรCพ้ืนท่ีส
วนใหญ
เป*นพ้ืนท่ีปrาและภูเขา ประชากรส
วนใหญ
มีอาชีพหลัก ทํานา ทําสวน มีการเพาะปลูกข�าวลําไย ข�าวโพดเลี้ยงสัตวC มันสําปะหลัง และโกโก� โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินชีวิตของชุมชน และได�มีการรวมกลุ
มในการปลูกโกโก� ตามนโยบายของรัฐมนตรีว
าการกระทรวงเกษตรและสหกรณC (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลปsยะ) ในป[ พ.ศ. 2558 ได�มอบนโยบายเน�นให�ความสําคัญในเรื่องการลดต�นทุนการผลิต โดยการรวบรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป*นแปลงใหญ
ในการปลูกโกโก� เพ่ือก
อให�เกิดกิจกรรมลดต�นทุนการผลิตตามท่ีกําหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได�อย
างเป*นรูปธรรมโดยเน�นหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลท่ีดีต
อพ้ืนท่ี รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได�มาตรฐานตรงตามความต�องการของตลาดมีการผลิตร
วมกันเป*นกลุ
ม มีการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือบริหารจัดการให�เกิดสมดุลระหว
างอุปสงคCกับอุปทาน เกษตรกรผู�ปลูกโกโก�อําเภอวังเหนือ จึงได�รวมกลุ
มกันข้ึนมาโดยใช�ชื่อว
ากลุ
มโกโก�แปลงใหญ
เมืองวัง ได�ข้ึนทะเบียนในป[ 2561 เพ่ือให�เป*นไปตามนโยบายดังกล
าว    ท่ีผ
านมาไทยนําเข�าโกโก�ป[ละเกือบ 50,000 ตันในขณะท่ีไทยผลิตได�เพียง 200 ตัน (สัณหC  ละอองศรี, 2561) และในระหว
างเดือนมกราคมถึงเดือน ตุลาคม 2561 ไทยนําเข�าโกโก�จากต
างประทศจํานวน 1,337 ล�านบาทโดยแหล
งนําเข�าสูงสุด 5 อันดับแรกจากมาเลเซีย 967.70 ล�านบาทอินโดนีเซีย 137.55 ล�านบาทสิงคโปรC 79.26 ล�านบาทกานา 39.9 ล�านบาทฝรั่งเศส 32.52 ล�านบาท (กระทรวงพาณิชยC, ออนไลนC ) จากข�อมูลข�างต�นสะท�อนให�เห็นว
าปริมาณความต�องการโกโก�ในประเทศไทยมีแนวโน�มเพ่ิมปริมาณสูงมากแม�ว
า 10 กว
าป[ท่ีผ
านมารัฐบาลเคยมีการสนับสนุนให�เกษตรกรปลูกโก�โก�แต
ก็ล�มเหลว (อัญชนา ตราโช, 2561) อย
างไรก็ตามจากการท่ีผลผลิตยางพาราของไทยประสบภาวะราคาตกตํ่าทําให�รัฐบาลมีแนวคิดถึงมาตรการแก�ไขปmญหาราคายางตกตํ่า 2 แนวทางคือการปลูกพืชทดแทนหรือแซมในสวนยางเพ่ือลดการผลิตยางคือการปลูกโกโก�ด�วยผลผลิตโกโก�เป*นความต�องการของตลาดท้ังในประเทศและต
างประเทศดังนั้นทุกภาคส
วนไม
ว
าจะเป*นภาครัฐภาคเอกชนเองต�องหันมาร
วมมือกันส
งเสริมผลผลิตโกโก�อย
างจริงจังและเป*นรูปธรรม 



3  จากบริบทของกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางซ่ึงได�ดําเนินงานรวมกลุ
มกันมาแล�วระยะหนึ่งแต
ยังไม
ประสบความสําเร็จในด�านต
างๆอาทิ การวางแผน การปลูกเพาะ การตลาด รวมถึงการประสานงานกับหน
วยงานอ่ืนๆ (นายอาคม มีเมลC ประธานกลุ
ม,สัมภาษณC, 12 มกราคม2562)  จึงทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลผลิตสามารถรองรับการขยายตัวของตลาดท้ังในประเทศและต
างประเทศได�อย
างเพียงพอ  1.2ว ัตถุประสงค!ของการว ิจัย  1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามลักษณะปmจจัยส
วนบุคคล  1.3ขอบเขตของการว ิจัย  การวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1. ขอบเขตด�านเนื้อหา    เป*นการศึกษาการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  2. ขอบเขตด�านประชากร   ประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ได�แก
กลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 54 คน  3. ขอบเขตพ้ืนท่ี   ขอบเขตพ้ืนท่ีในการทําวิจัย จํานวน 9 ตําบล ได�แก
ตําบลวังใต�ตําบลวังทรายคํา  ตําบลวังซ�าย ตําบลทุ
งฮ้ัว ตําบลวังแก�ว ตําบลตันธงชัย ตําบลวังเหนือ ตําบลร
องเคาะ ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  4. ขอบเขตด�านระยะเวลา     ระยะเวลาในการศึกษา ต้ังแต
เดือน มีนาคม – ตุลาคม 2562  1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจ ัย จากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ได�นําแนวคิดของ ฮอดเก็ตตC (Hodgetts, อ�างถึงในวิชัย  รูปขาดี, 2542) มาเป*นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้   



4                   ตัวแปรอิสระ                                                ตัวแปรตาม 
-  
-  
-  
-  
-    ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย 1.5 ประโยชน!ท่ีคาดว0าจะได-รับ 1. ได�ทราบถึงการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 2. นําผลท่ีได�นําไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ
มผู�ปลูกโกโก�ต
อไป  1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของกลุ
มผู�ปลูกโกโก�จํานวน 4 ด�าน ประกอบด�วย ด-านการวางแผน  หมายถึง กระบวนการอันดับแรกของกลุ
มท่ีมีการกําหนดพันธกิจ เปpาหมาย และแผนงานเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด-านการจัดองค!การ  หมายถึง การจัดโครงสร�างการปฏิบัติงานและมอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบต
อสมาชิกกลุ
มผู�ปลูกโกโก� ตลอดจนกําหนดวิธีการประสานงานเพ่ือให�สามารถดําเนินการให�สอดคล�องกับการวางแผน  ด-านการช้ีนํา  หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให�สมาชิกกลุ
มผู�ปลูกโกโก� ท่ีได�รับมอบหมายงานดําเนินกิจการต
าง ๆ  ให�ประสบความความสําเร็จ โดยประธานกลุ
มจะต�องมีภาวะผู�นําสามารถจูงใจสมาชิกให�ปฏิบัติงานบรรลุความต�องการขององคCกร ด-านการประสานงาน  หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติหน�าท่ีของสมาชิกกลุ
มผู�ปลูกโกโก� ตามท่ีได�มอบหมายเป*นไปตามท่ีกําหนดไว�  กลุ0มผู-ปลูกโกโก-  หมายถึง กลุ
มสมาชิกท่ีปลูกโกโก�แปลงใหญ
เมืองวังในอําเภอวังเหนือจังหวัดลําปางจํานวน 54 คน ป�จจัยส�วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- การศึกษา 
- รายได�  การบริหารจัดการกลุ0มผู-ปลูกโกโก- จํานวน 4  ด-าน  1. ด�านการวางแผน 2. ด�านการจัดองค�การ 3. ด�านการชี้นํา 4. ด�านการประสานงาน  



บทท่ี 2               แนวคิดทฤษฎี และงานว ิจัยท ี่เกี่ยวข�อง   การวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องตามหัวข�อต�อไปน้ี คือ 2.1 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ 2.2 แนวคิดการบริหารกลุ�ม   2.3 ประวัติและความสําคัญของโกโก�  2.4 ประวัติกลุ�มโกโก�แปลงใหญ�เมืองวัง 2.5 บริบทชุมชนอําเภอวังเหนือ   2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 2.1.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการ คําว�า “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีท่ีมาในเชิงพัฒนาการขององคJความรู�ท่ีแตกต�างกัน แต�ปKจจุบันได�มีการกําหนดองคJความรู�ทั้งสองด�านมาผสมผสาน และประยุกตJเข�ากับองคJกรสมัยใหม� จึงทาให�ทั้งสองคาน้ีมีความหมายเช�นเดียวกัน และสามารถใช�แทนกันได� เพียงแต�ความนิยมคุ�นเคยหรือความนึกคิดเชิงภาษาที่แตกต�างกันไปบ�างเท�าน้ัน กล�าวคือ มีนัย (Sense) ท่ีแตกต�างกันในด�านต�อไปน้ี 1) เก่ียวกับประเภทขององคJกรและหน�วยงานคําว�า “การบริหาร” นิยมใช�ในหน�วยงานภาครัฐ หรือหน�วยงานราชการดังจะเห็นได�จากตําแหน�งบริหารหรือนักบริหาร (Administration) มีการบัญญัติศัพทJสาขาวิชาท่ีศึกษาด�านน้ีว�า “รัฐประศาสนศาสตรJ” (Public Administration) ขณะที่คําว�าการจัดการมักหมายถึงการบริหารงานในองคJกรภาคเอกชน หรือธุรกิจมากกว�าการบริหารรัฐกิจดังจะพบเสมอว�า ตําแหน�งสําคัญในองคJกรเอกชนใช�คําว�า “ผู�จัดการ” (Manager) 2)  เก่ียวกับระดับหรือขอบข�ายความรับผิดชอบของการดําเนินการ  การบริหารบางครั้งเปWนคาท่ีผู�ใช�ให�ความหมายถึงการทาหน�าท่ีในระดับนโยบาย คือการตัดสินใจให�แนวทาง และรับผิดชอบในผลที่เกิดข้ึนในภาพรวม ส�วนการจัดการเน�นการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ (Policy Implementation) ซึ่งเปWนหน�าที่ต�องรับผิดชอบรองลงมา หรือเปWนหน�วยงานระดับกลางหรือระดับล�าง 



6  ในทางวิชาการท้ังการบริหารและการจัดการ ไม�ได�มีความหมายแตกต�างกันคําว�าการจัดการสามารถใช�ได�ในองคJกรภาครัฐ และใช�กับการดําเนินงานระดับนโยบายเช�นกัน ท้ังน้ีเพราะแนวความคิดการจัดการสมัยใหม� (Modern Management Thought) เน�นการผสมผสานองคJความรู�ทั้งศาสตรJการบริหาร (Administrative Science) ศาสตรJการจัดการ (Management Science) ตลอดจนพฤติกรรมศาสตรJ (Behavioral Science) เข�าด�วยกันอย�างแยกไม�ออก (วิชัย รูปขาดี, 2542)  2.1.2 องค!ประกอบและกระบวนการจัดการ กระบวนการจัดการ (Management Process) หมายถึง ข้ันตอนการทํางานท่ีทําหน�าที่จัดการพึงปฏิบัติเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงคJที่วางไว� คือมีส่ิงนาเข�ามาผ�านในระบบการจัดการ และจะได�ผลงานหรือผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานออกมาตามที่ต�องการ โดยมีผู�พยายามช้ีให�เห็นถึงองคJประกอบของกระบวนการจัดการที่เหมาะสมว�าควรจะประกอบด�วยเรื่องต�างๆ ดังน้ี ฮอดเก็ตตJ (Hodgetts, อ�างถึงใน วิชัย รูปขาดี, 2542) มองกระบวนการจัดการภายใต�แนวคิดเชิงระบบว�า กระบวนการจัดการที่แท�จริง ก็คือการทําหน�าท่ีของการจัดการ (Management Function) ซ่ึงมีบทบาทหน�าที่ของการจัดการภายใต�เรื่องที่สําคัญ 4 เร่ือง ได�แก� 1) การวางแผนกําหนดทิศทางของหน�วยงาน (Planning the Enterprises Direction)  2) การจัดโครงสร�างองคJกรและบุคคล (Organizing and Staffing the Structure)  3) การอํานวยการเชิงการช้ีนํา และการผลักดันบุคลากร (Leading and Influencing the Personnel)  4) การควบคุมในเชิงการปฏิบัติการ และในด�านทรัพยากร (Controlling Organizational Operations and Resources)  ธงชัย สันติวงษJ (2551) ได�ระบุถึงหน�าที่ในการบริหาร (Management Functions) ที่สําคัญมีด�วยกัน 5 ประการ คือ 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวิถีทางท่ีจะปฏิบัติไว�เปWนการล�วงหน�าซึ่งจะทําให�เกิดผลสําเร็จตามความต�องการ การวางแผนจะต�องมีกระบวนการนึกคิด (Conceptual Thinking)         ท่ีสมบูรณJ และเปWนสาระถูกต�อง เพื่อให�สามารถช�วยกําหนดวัตถุประสงคJ (Objectives) พัฒนากลยุทธJ (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณ การใช�ทรัพยากรต�างๆ (Budget) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ที่ดีที่สุดสําหรับองคJการของตน ภายหลังจากท่ีได�มีการวิเคราะหJและคาดการณJ (Forecast) สภาพเหตุการณJต�างๆ อย�างระมัดระวัง และรอบคอบท่ีสุดแล�ว เปpาหมายสําคัญของการปฏิบัติหน�าท่ีวางแผน คือ จะต�องตัดสินใจเลือกและรู�จักทําแผนต�างๆ ให�



7  ได�แผนงานท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมกับกําลังความสามารถขององคJการที่จะเปWนหนทางให�องคJการสามารถหาประโยชนJจากการทํางานภายใต�สภาพแวดล�อมที่ได�คาดการณJไว�แล�ว 2. การจัดองคJการ (Organizing) หมายถึง ภาระหน�าที่ในการกําหนด จัดเตรียม และจัดความสัมพันธJของกิจกรรมต�างๆ เพื่อให�สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคJขององคJการท่ีต้ังไว�อย�างมีประสิทธิภาพ ส�วนใหญ�จะเก่ียวกับการบริหารส่ิงของ และทรัพยากรต�างๆ (Things) ภายหลังจากที่ได�ใช�ดุลพินิจ และมีข�อตัดสินใจท่ียุติแล�วว�า จะทําอะไรบ�าง การดําเนินการเพื่อจัดองคJการตามกระบวนการน้ี  จะประกอบด�วยงานท่ีต�องทาดังน้ี คือ จัดทําโครงสร�างองคJการ (Organization Structure) กําหนดความ สัมพันธJระหว�างกลุ�มกิจกรรมต�างๆ ท่ีกําหนดจะแบ�งสรรกันไปทา ระบุขอบเขตของตําแหน�งงานต�าง ๆ พิจารณาให�ทราบถึงรายละเอียดความยากง�ายของงานแต�ละตําแหน�ง เพื่อให�สามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนท่ีต�องการได� 3. การจัดคนเข�าทํางาน (Staffing) คือ ภาระหน�าที่ ที่เก่ียวกับการบริหารตัวคน ซึ่งเริ่มต�นด�วยการเสาะหา และคัดเลือกให�ได�มาซ่ึงคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานต�าง ๆ ท่ีได�พิจารณามาแล�ว ทั้งน้ี เพื่อให�ประกันได�ว�างานต�างๆ จะได�รับการปฏิบัติงานลุล�วงไปอย�างได�ผลท่ีสุด ภาระหน�าที่น้ีจะสําคัญท่ีสุดท่ีจะต�องสามารถเข�าใจ และทําการฝsกอบรมและพัฒนาคนงาน ให�มีความ สามารถ มีความพร�อม โดยเฉพาะการจัดหาคนในระดับผู�บริหารรองลงมา 4. การจัดการ (Directing) หมายถึงความพยายามท่ีจะให�การกระทําต�าง ๆ ของทุกฝuายในองคJการเปWนไปในทางท่ีจะส�งเสริมให�เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคJที่ต�องการ ด�วยการพยายามเอาชนะใจผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาทุกฝuายให�ร�วมมือกันทํางาน และเสริมต�อความสําเร็จตามวัตถุประสงคJขององคJการ การรู�จักมอบหมายงาน ชักจูงใจ และกระตุ�นให�ทุกคนทํางานดี การรู�จักประสานงานของทุกฝuายให�เข�ากันได� เหล�าน้ีล�วนแต�เปWนภาระที่จะต�องปฏิบัติเพื่อให�การส่ังการสมบูรณJ และสําเร็จผลได�ในที่สุด ความเข�าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของคนและกลุ�มคน จะเปWนเคร่ืองมือสําคัญในการช�วยให�สามารถบังคับบัญชาให�การทํางานของคนงานแต�ละคนได�ผลสูงสุด และช�วยให�งานของทุกฝuายสอดคล�อง และเสริมกัน ในอันท่ีจะสําเร็จตามวัตถุประสงคJเดียวกันได� 5. การควบคุม (Controlling) คือ การบังคับ หรือกํากับให�การทํางานต�างๆ เปWนไปตามแผน เพื่อท่ีจะปpองกันมิให�เกิดความเสียหายในประการท้ังปวง ผู�บริหารทุกคนย�อมต�องคอยควบคุมงานต�างๆ ท่ีตนรับผิดชอบอยู�เสมอ กระบวนวิธีการควบคุมภายใต�ระบบการควบคุมท่ีจัดข้ึน คือการวัดผลงานท่ีทําไปด�วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด เพื่อช�วยให�ทราบถึงข�อแตกต�างท่ีผิดไปจากแผน และสามารถดําเนินการแก�ไขเข�าสู�ทิศทางท่ีถูกต�องได� เน่ืองจากงานท่ีทําทุกอย�างจําเปWนต�องอาศัยคนเปWนผู�ทําการควบคุม 



8  จึงควรมีจุดสนใจท่ีการควบคุมให�ปฏิบัติงานเปWนผลดีเสมอ การรู�จักใช�ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเปWนศิลปะสําคัญที่ผู�บริหารทุกคนจําต�องเข�าใจด�วยเสมอ              กูลิคและเออรJวิค (Gulick and Urwick. 1937: อ�างถึงใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551 : 418-420) ได�เสนอกระบวนการบริหารไว� 7 ประการ เรียกย�อ ๆ ว�า หลัก “POSDCoRB” ซึ่งประกอบด�วย รายละเอียดดังต�อไปน้ี             1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานล�วงหน�า เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงคJของหน�วยงาน             2. การจัดองคJการ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร�างอํานาจหน�าที่ การแบ�งส�วนงาน การจัดสายงาน เพื่อให�การปฏิบัติงานเปWนไปตามวัตถุประสงคJ              3. การจัดตัวบุคคลเข�าทํางาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด�านบุคลากรอันได�แก� การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การควบคุม และการปฏิบัติงาน              4. การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การดําเนินงานในการตัดสินใจ และการส่ังการในกิจกรรมต�างๆ ให�ดําเนินไปอย�างมีระเบียบแบบแผนท้ังในลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะตลอดจนการให�คําแนะนําและการควบคุมการปฏิบัติงาน              5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร�วมมือในการปฏิบัติตนในส�วนต�าง ๆ ให�ประสานสอดคล�องและกลมกลืนกัน              6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานให�ผู�บริหารและสมาชิกของหน�วยงาน ได�ทราบความเคล่ือนไหวและความก�าวหน�าของกิจการในหน�วยงาน              7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช�จ�ายให�รอบคอบและรัดกุม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําบัญชี เปWนต�นป~เตอรJดรักเกอรJ (Peter F. Drucker 1909-2005. อ�างถึงใน วิโรจนJ  สารรัตนะ2555 : 28-29) ได�นําเสนอแนวทางการจัดการท่ีเรียกว�า การบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงคJหรือ Management by Objective หรือ MBO ข้ึนมาเพื่อแก�ปKญหาในการทํางานร�วมกันระหว�างผู�บังคับบัญชากับผู�ใต�บังคับบัญชา และสามารถทําให�การประเมินผลการปฏิบัติงาน   สรุปได�ว�า การบริหารเปWนการทํางานที่ทําหน�าท่ีจัดการพึงปฏิบัติเพื่อให�งานบรรลุวัตถุประสงคJท่ีวางไว�คือมีส่ิงนาเข�ามาผ�านในระบบการจัดการและจะได�ผลงานหรือผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานออกมาตามที่ต�องการระกอบด�วยการวางแผนกําหนดทิศทางของหน�วยงานการจัดโครงสร�างองคJกรและบุคคลากรอํานวยการและการผลักดันบุคลากรการควบคุมในเชิงการปฏิบัติการ   



9  2.2 แนวคิดการบริหารกลุ$ม  วินิจ เกตุขํา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (ออนไลนJ : 2561) ได�สรุปความหมายของคําว�ากลุ�มในทางจิตวิทยาไว�ว�า กลุ�ม หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต�สองคนข้ึนไปมารวมกัน โดยมีการติดต�อสัมพันธJกัน หรือปฏิสัมพันธJกัน และมีจุดมุ�งหมายท่ีจะกระทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหน่ึงร�วมกัน และความสัมพันธJน้ี จะช�วยให�สมาชิกกลุ�มอยู�ร�วมกันได�ในระดับที่พอดี  Dorwin Cartwright and Alvin Zander (1953 : 3)  ได�สรุปคุณลักษณะของกลุ�มไว�ว�า เมื่อคนมารวมกันเปWนกลุ�ม จะต�องมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลายลักษณะต�อไปน้ีเกิดข้ึน คือ  ก. จะต�องมีปฏิสัมพันธJกันเสมอ ข. แต�ละคนจะถือว�าคนเองเปWนสมาชิกกลุ�ม ค. แต�ละคนในกลุ�มจะยอมรับกันเปWนสมาชิกกลุ�ม ง. มีปทัสถานร�วมกัน จ. แต�ละคนจะมีบทบาทที่ชัดเจน ฉ. มีการเลียนแบบลักษณะบางอย�างที่ตนเองคิดว�าเหมาะสมจากสมาชิกในกลุ�ม ช. สมาชิกมีความคิดว�ากลุ�มจะต�องให�ผลประโยชนJต�อสมาชิก ซ. สมาชิกจะแสวงหาเปpาหมายร�วมกัน ฌ. มีการรับรู�ความเปWนเอกภาพของกลุ�มร�วมกัน ญ. สมาชิกกลุ�มจะปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมของกลุ�ม  นอกจากน้ี Richard M. Hodgetts ได�ให�ความหมายของกลุ�มไว�อีกแนวคิดหน่ึงว�า กลุ�ม คือ หน�วยทางสังคมท่ีประกอบด�วยบุคคลที่มีอิสระเปWนตัวของตัวเอง ต้ังแต�สองคนข้ึนไปมารวมกันมี ปฏิสัมพันธJซึ่งกันและกัน ท่ังน้ีเพื่อให�บรรลุเปpาหมายร�วมกัน  สรุปได�ว�า กลุ�ม หมายถึง บุคคลต้ังแต�สองคนข้ึนไปมารวมกัน มีความเก่ียวข�องสัมพันธJกัน ทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหน่ึงร�วมกัน เพื่อให�กิจกรรมน้ัน บรรลุจุดหมายปลายทาง ท่ีกลุ�มกําหนดไว� โดยท่ีทุกคนอยู�ร�วมกันได�อย�างมีความสุขด�วย  2.3 ประวัติและความสําคัญของโกโก� Wintgens (1991,อ�างถึงใน กรมวิชาการเกษตร, 2548) รายงานว�า โกโก�มีแหล�งกําเนิดอยู�บริเวณเขตร�อนช้ืนของทวีปอเมริกาโดยเฉพาะแถบลุ�มนํ้าอเมซอน และบางส�วนในทวีปอเมริกากลาง ซึ่งพบว�าอินเดียนเปWนพวกแรกท่ีทําการปลูกโกโก�และนําเมล็ดมาทําเครื่องด่ืมท่ีรู�จักกันว�าเปWนเครื่องด่ืมของพระเจ�า 



10  ท้ังยังใช�เมล็ดโกโก�สําหรับแลกเปล่ียนเปWนสินค�ายังชีพอ่ืน ๆ ระหว�างกัน พวกอินเดียนเรียกเมล็ดโกโก�ว�า “Cacahualt” ซึ่งต�อมาผันเปWนช่ือของ “Cacao”ส�วนเครื่องด่ืมท่ีผลิตได�จากเมล็ดโกโก�เรียกว�า “Xocoatl” ซ่ึงต�อมาผันเปWนช่ือว�า “Chocolate” ส�วนชาวเสปนเปWนชาติแรกที่เริ่มทําเครื่องด่ืมจากเมล็ดโกโก�เหล�าน้ีมาผสมกับนํ้าตาลจากอ�อยทําเปWนเครื่องด่ืมซ่ึงต�อมาเปWนที่นิยมมากในแถบยุโรป จนส้ินศตวรรษท่ี 16 ชาวสเปนได�ดําเนินการให�มีการเพาะปลูกโกโก�อย�างจริงจังข้ึนในแถบร�อนช้ืนของทวีปอเมริกา ในประเทศโคลัมเบีย,เวเนซูเอล�า, เม็กซิโก, ทรินิแดด และอีเควดอรJ เปWนต�น และต�อมาได�มีการนําโกโก�เข�าไปปลูกตามแหล�งปลูกต�าง ๆ ในอาณานิคมของสเปน, ดัตซJและโปรตุเกสตามทวีปต�างๆ สําหรับแถบเอเชียน้ัน สมศักด์ิ วรรณศิริ (2532) กล�าวว�าชาวดัตซJกับชาวสเปนได�นําโกโก�เข�ามากล�าวว�าชาวดัตซJกับชาวสเปนได�นําโกโก�เข�ามาปลูกในอินโดนีเซีย และฟ�ลิปป�นสJเปWนเวลานานแล�ว ส�วนในประเทศมาเลเซีย (Conway , G.R.’ 1971) กล�าวว�าโกโก�ถูกนําเข�ามาครั้งแรกท่ีรัฐซาบารJ บนเกาะบอรJเนียวเหนือในป~ ค.ศ.1895 โดยได�นําพันธุJ Criolloเข�ามาจากประเทศศรีลังกา มาปลูกไว�ที่สถานีทดลองที่เมือง Sandakan และ Silam และในเวลาต�อมาได�นําพันธุJ Criollo, Trinitario และ Forastero เข�ามาจาก ฟ�ลิปป�นสJ, ศรีลังกา, ซีเบส มาปลูกเพิ่มเติม จนถึงป~ ค.ศ 1950 จึงได�เร่ิมนําพันธุJ AmelonadoจากศูนยJวิจัยโกโก�ประเทศกาน�า เข�ามาปลูกและพบว�าโกโก�Amelonadoน้ีสามารถข้ึนได�ดีและให�ผลผลิตในป~ท่ี 2 หลังจากปลูก ส�วนการปลูกในลักษณะเชิงการค�าน้ัน เริ่มต�นครั้งแรกในป~ ค.ศ1956 โดยบริษัทบอรJเนียว   อาบาก�า ได�ปลูกโกโก�บริเวณเทือกเขา Tiger ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง Tawau นอกจากน้ันก็ยังมีการปลูกโกโก�ที่บริเวณ Quoin Hill ซึ่งเปWนของบริษัท บอมเบยJ เบอรJม�า ทิมเบอรJ คอมพานี วาทยJ  สุวรรณวุธ (2527) รายงานว�าโกโก�เคยมีการนํามาปลูกในประเทศไทยน้ันโกโก�ได�เร่ิมต�นปลูกกันในลักษณะของโครงการต�าง ๆ ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ ซึ่ง สุธีลา เลาหศิริ (2530) กล�าวว�าในป~ 2516-17 ได�มีการวิจัยเก่ียวกับการนําโกโก�มาปลูกแซมในสวนมะพร�าว โดยทางกรมวิชาการเกษตรได�ดําเนินโครงการน้ีข้ึนเพื่อศึกษาแนวทางในการช�วยเหลือชาวสวนมะพร�าวให�มีรายได�เพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผลผลิตมะพร�าวในขณะน้ันมีราคาตกตํ่า การพัฒนาโกโก�จึงได�เริ่มข้ึนและขยายพื้นที่ปลูกเรื่อยมาจนถึงปKจจุบัน  ความสําคัญของโกโก�  สมศักด์ิ  วรรณศิริ (2532) กล�าวว�าโกโก�มีการนํามาใช�ประโยชนJในภาคอุตสาหกรรมต�างๆ อย�าง กว�างขวาง ดังต�อไปน้ี 1. อุตสาหกรรมผลิตช็อคโกแลตหวาน และช็อคโกแลตนม โดยอุตสาหกรรมประเภทน้ีใช� Chocolate liquor กับนํ้าตาล เนยโกโก�และส�วนผสมอ่ืน ๆ ผสมกันในอัตราส�วนตามสูตรการผลิตของแต�ละแหล�งผลิตช็อคโกแลต 



11  2. อุตสาหกรรมลูกอมและลูกกวาด โดยการใช�ผงโกโก�และ Chocolate liquor ในการปรุงแต�งรสและกล่ินของลูกอมและลูกกวาด 3. อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมรสช็อคโกแลต อุตสาหกรรมประเภทน้ีจะใช�ผงโกโก�ผสมกับ นมนํ้าตาลและสารปรุงแต�งอ่ืน ๆ เช�น สารให�ความหวาน สารปรุงแต�งรส มาผสมกันเปWนเครื่องด่ืมรสช็อคโกแลต 4. อุตสาหกรรมเบเกอรี่ เพื่อปรุงแต�งรสผลิตภัณฑJ เช�น โดนัท, คุกก้ี ฯลฯ 5. อุตสาหกรรมยา โกโก�ที่ใช�จะเปWนรูปของนํ้าเช่ือมโกโก� ซ่ึงเปWนสารผสมเพื่อให�รสท้ังยาเม็ดยานํ้า และใช�เคลือบยาเม็ด เปWนการลบความขม เช�น ยาควินิน 6. อุตสาหกรรมยาสูบ โดยใช�โกโก�เปWนส�วนผสมในยาสูบ เน่ืองจากโกโก�มีกล่ินหอมกลมกลืน กับกล่ินใบยา และขณะเกิดการเผาไหม�จะรวมตัวกับนํ้าตาล ทําให�กล่ินหอมชวนสูบมากข้ึน 7. อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง นิยมใช� cocoa butter ในการทําลิปสติก เพราะ cocoa butter    มีคุณสมบัติละลายได�เมื่ออุณภูมิเปล่ียนแปลงท่ี 37 องศาเซนติเกรด แต�คงสภาพอยู�ได�ไม�ละลายในสภาพอุณหภูมิปกติ คุณค�าทางอาหาร โกโก�เปWนพืชที่มีคุณประโยชนJทางอาหารสูง โดยโกโก�ผง 100 กรัม ประกอบด�วยโปรตีน 20.4 กรัมไขมัน 25.6 กรัมคารJโบไฮเดรต 35 กรัมพลังงาน 452 กรัม แคลอรี่โซเดียม 650 มิลลิกรัมโพแตสเซียม 534 มิลลิกรัมแคลเซี่ยม 51.2 มิลลิกรัมแมกนีเซียม 192 มิลลิกรัมเหล็ก 14.3 มิลลิกรัมทองแดง 3.4 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 385 มิลลิกรัมกํามะถัน 160 มิลลิกรัม และคลอรีน 199 มิลลิกรัม  2.4 ประวัติกลุ$มโกโก�แปลงใหญ$เมืองวัง  กลุ�มโกโก�แปลงใหญ�เมืองวัง ได�ข้ึนทะเบียนในป~ 2561 โดยมีวัตถุประสงคJ   1.เพื่อสนับสนุนให�ผู�ปลูกโกโก�เกิดการรวมกลุ�ม และบริหารจัดการร�วมกัน เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจําหน�ายโดยมีตลลาดรองรับท่ีแน�นอน  2.เพื่อให�เกษตรกรสามารถลดต�นทุนการผลิต และมีผลผลติต�อหน�วยเพิ่มข้ึนรวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได�มาตรฐานภายใต�การบูรณาการของหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน วิสัยทัศน! กลุ�มโกโก�แปลงใหญ�เมืองวัง จะเปWนผู�ผลิตโกโก�อินทรียJแปลงใหญ�ในประเทศไทย ภายในป~ พ .ศ .2565   



12  พันธกิจ 1. เน�นเกษตรกรทําเกษตรคุณธรรม โดยเน�นการปลูกโกโก�อินทรียJ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ของ ผู�ผลิตและผู�บริโภค 2. บริหารจัดการระบบแปลงใหญ� เข�าสู�ระบบวิสาหกิจชุมชน  โดยมีจํานวนสมาชิก 54 คน  ประกอบด�วย สมาชิกท่ีอาศัยอยู�ตําบล และหมู�บ�านดังน้ี    ตําบล    หมู�ท่ี   จํานวน/หมู�บ�าน   วังใต�    2,4,6    3   ทุ�งฮ้ัว    2,7,8,9,10   5    วังเหนือ    1,6    2   ร�องเคาะ   1,2,4,7,13   5   วังซ�าย    4,6,7    3   วังแก�ว    3,4,5    3   วังทรายคํา   9    9  มีการแบ�งโครงสร�างองคJกร กลุ�มผู�ปลูกโกโก�แปลงใหญ� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางดังน้ี 1. นายอาคม  มีเมลJ  ประธานกรรมการ 2. นายเหน่ียม  มีเมลJ  รองประธานกรรมการ 3. นางสุภาภรณJ พันตาคม กรรมการและเลขานุการ 4. นางไปรยา  พรหมโลก กรรมการและเหรัญญิก 5. นายสมศักด์ิ  ต�องรักษาชาติ กรรมการและประชาสัมพันธJ 6. นายสุรศักด์ิ  พรศรีสว�างกุล กรรมการ 7. นางธัญศิริ  กงวงษา  กรรมการ 8. นายธนพล  วงษJแก�ว  กรรมการ 9. นายชยางกูร  พุทธวงศJวัน กรรมการ 10. นายสมพล  ทะหลวย กรรมการ 11. นางกราบทอง พุมอยู�  กรรมการ 2.5 บริบทชุมชน   2.5.1 สภาพทั่วไปของชุมชน อําเภอวังเหนือเดิมช่ือว�า เมืองวัง หรือ เวียงวัง สันนิษฐานว�าได�ต้ังข้ึนในสมัยพุทธศตวรรษ ท่ี 6 (พ.ศ. 500-599) ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานในหนังสือพงศาวดารชาติไทยเล�ม 2 ของพระบริหารเทพธานี ได�



13  กล�าวถึงแว�นแคว�นยวนเชียง (หน�า 4 บรรทัดท่ี 4-6) ว�า "เม่ือภายหลัง พ.ศ. 590 แว�นแคว�นยวนเชียงก็แยกต้ังบ�านเมืองออกไปทางทิศตะวันตกอีกหลายเมือง เช�น เวียงกาหลง (เวียงปuาเปpา) เวียงฮ�อ ดงเวียง เมืองวัง (วังเหนือ) แจ�ห�ม เปWนต�น" และในหนังสือประวัติศาสตรJเชียงรายซึ่งจัดพิมพJในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ หน�า 13 ก็ปรากฏความคล�ายกันคือ "ในราวพุทธศตวรรษที่ 5 มีพวกไทยถอยร�นจากตอนใต�ประเทศจีนปKจจุบันมาสมทบกับพวกไทยที่เมืองเชียงลาวเพิ่มข้ึนมากทุกที ซึ่งขยายเมืองให�กว�างขวางออกไปอีก เรียกว�า แคว�นชุนยางหรือยวนเชียว มีอาณาเขตแผ�ไปถึงหลายเมือง เช�น เวียงกาหลง (เวียงปuาเปpา) แจ�ห�ม เวียงฮ�อ ดงเวียง เวียงวัง (วังเหนือ) และเชียงแสน ทั้งน้ีภายหลัง พ.ศ. 590 เปWนต�นมา"  พุทธศตวรรษที่ 18 (ราว พ.ศ. 1713) กาลสมัยแห�งราชอาณาจักรโยนกบุรีศรีช�างแสนถูกกองทัพเจ�าคําฟpาหรือขุนเสียขวัญฟpาแห�งอาณาจักรเมายกมาตีจนพ�ายแพ� ด�วยการนําของพระเจ�าไชยศิริแห�งเมืองไชยปราการได�เผาบ�านเมืองก�อนอพยพกองทัพประชาราษฎรขอบขัณฑสีมาผ�านเข�ามาในเขตเมืองวัง และพักขบวนทัพ ณ เขาดอยด�วน ก�อนจะอพยพประชาราษฎรล�วงไปถึงเมืองแปบ (เมืองกําแพงเพชร) ในขณะน้ัน กลุ�มคนในขบวนอพยพดังกล�าวจํานวนหน่ึงได�แยกตัวออกมาต้ังบ�านสร�างเมืองอยู� ณ เมืองวัง บริเวณแถบต�นแม�นํ้าวังอันเปWนแหล�งพื้นท่ีอันอุดมสงบสมบูรณJ โดยการนําของเจ�าพ�อพญาวัง และในยุคน้ีมีการค�าขายและผลิตสินค�า ประเภทถ�วยชามเครื่องปK�นดินเผาผางประทีป ท่ีมาจากเตาเผาสันกําแพง เชียงใหม� เตาเผาพาน เชียงราย หรือเตาเผาวังเหนือ เวียงกาหลง และมีการค�นพบช้ินถ�วยท่ีผลิตในยุคราชวงคJหมิงประเทศจีน ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาในอดีตเกิดภาวะสงครามข้ึนระหว�างพม�ากับล�านนา ทําให�ผู�คนต�างหนีภัยไปในทิศทางต�าง ๆ จนกลายเปWนสภาพเมืองร�าง จนถึงช�วงระหว�าง ป~ พ.ศ. 2373 เมืองวังกลับคืนสู�สภาพความเปWนชุมชนเมืองอีกครั้งหน่ึง หลังจากพม�าส้ินอํานาจการปกครอง ในสมัยพระเจ�ากาวิละสามารถขับไล�พม�าได�สําเร็จ พ.ศ. 2435 มีการแบ�งการปกครองเปWนแบบระบบภูมิภาคและระบบเทศาภิบาล เมืองวังเปWนตําบลหน่ึงของอําเภอแจ�ห�ม จังหวัดลําปาง โดยส�วนราชการท่ีดําเนินการบันทึกเปWนช่ือ ตําบลวังเหนือ ช่ือเมืองวังจึงเรียกเปWนวังเหนือมาจนปKจจุบัน ในป~ พ.ศ. 2481 ตําบลวังเหนือได�รับการยกฐานะเปWน ก่ิงอําเภอวังเหนือ มีการเป�ดที่ว�าการก่ิงอําเภอวังเหนือครั้งแรกเมื่อวันท่ี (15 พฤษภาคม) พ.ศ. 2500 ก่ิงอําเภอวังเหนือได�รับการยกฐานะเปWน อําเภอวังเหนือ ข้ึนกับจังหวัดลําปาง พ.ศ. 2542 มีการจัดแบ�งเขตการปกครองเปWนรูปแบบเทศบาลและองคJการบริหารส�วนตําบล โดยมีเทศบาลตําบลวังเหนือ เปWนศูนยJกลางและเปWนเทศบาลแห�งแรกของอําเภอวังเหนือที่ได�จัดต้ังข้ึนจนถึงปKจจุบัน พ.ศ. 2560 ยุบรวมองคJการบริหารส�วนตําบลวังเหนือ เข�าเปWนเทศบาลตําบลวังเหนือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง "การยุบรวมองคJการบริหารส�วนตําบลวังเหนือกับเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปWนเทศบาลตําบลวังเหนือ" ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ท้ังน้ีต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 เปWนต�นไป 



14แหล�งนํ้าได�แก�แม�นํ้าวัง ลุ�มนํ้าวังเปWนลุ�มนํ้าสําคัญลุ�มนํ้าหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ลุ�มนํ้าประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร มีต�นกําเนิดแม�นํ้าบริเวณเทือกเขาทางตอนเหนือของจังหวัดลําปาง(อําเภอวังเหนือ) แล�วไหลลงสู�ทางใต�โดยบรรจบกับแม�นํ้าป�ง บริเวณทางเหนือของอําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก กลายเปWนแม�นํ้าป�ง ไหลลงสู�แม�นํ้าเจ�าพระยาต�อไป2.5.2 การปกครองส$วนภูมิภาคอําเภอวังเหนือแบ�งพื้นที่การปกครองออกเปWน 8 ตําบล 80 หมู�บ�าน ได�แก�ตําบล จํานวนหมู�บ�าน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร (คน)ทุ�งฮ้ัว 12 1,888 5,703วังเหนือ 9 2,538 7,207วังใต� 7 1,036 3,422ร�องเคาะ 17 3,220 10,331วังทอง 8 1,766 5,237วังซ�าย 10 1,707 5,061วังแก�ว 7 1,138 3,444วังทรายคํา 8 1,328 4,2342.5.3. การปกครองส$วนท�องถ่ินท�องที่อําเภอวังเหนือประกอบด�วยองคJกรปกครองส�วนท�องถิ่น 9 แห�ง ได�แก� เทศบาลตําบลบ�านใหม� ครอบคลุมพื้นท่ีบางส�วนของตําบลวังเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ) เทศบาลตําบลวังเหนือ ครอบคลุมพื้นที่บางส�วนของตําบลวังเหนือ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลบ�านใหม�)องคJการบริหารส�วนตําบลทุ�งฮ้ัว ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลทุ�งฮ้ัวทั้งตําบลองคJการบริหารส�วนตําบลวังใต� ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลวังใต�ทั้งตําบลองคJการบริหารส�วนตําบลร�องเคาะ ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลร�องเคาะทั้งตําบลองคJการบริหารส�วนตําบลวังทอง ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลวังทองท้ังตําบลองคJการบริหารส�วนตําบลวังซ�าย ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลวังซ�ายทั้งตําบลองคJการบริหารส�วนตําบลวังแก�ว ครอบคลุมพื้นท่ีตําบลวังแก�วท้ังตําบลองคJการบริหารส�วนตําบลวังทรายคํา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวังทรายคําทั้งตําบล



15  2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง ขจรศักด์ิ วงศJวิราช (2554) ได�ทําการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู�ที่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง มีวัตถุ ประสงคJเพื่อ 1. ศึกษาสภาพปKญหาของการดําเนินงานของกลุ�มและรูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา 2. เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงของปKจจัยท่ีเอ้ืออํานวยต�อการบริหารจัดการภายในกลุ�ม 3. เพื่อศึกษาทิศทางในการพัฒนากลุ�มอาชีพเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจําในอนาคต เปWนการศึกษาวิจัยแบบมีส�วนร�วม เครื่องมือคือการจัดเวทีเสวนา การสัมภาษณJเชิงลึก การสังเกตการณJและการทดลองการรวมกลุ�มด�วยการจัดการองคJกร POLC และเทคนิค SWOT เพื่อค�นหาศักยภาพกลุ�มด�วยกระบวนการมีส�วนร�วมและทีมวิจัยและกลุ�มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู�ที่ 6 ท่ีมีสมาชิกกลุ�มท่ีร�วมในการดําเนินการวิจัย 30 คน พบว�าสมาชิกภายในกลุ�มยังขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการรวมกลุ�ม รวมถึงยังไม�เข�าใจถึงวัตถุประสงคJท่ีแท�จริงในการรวมกลุ�มอาชีพ ผู�นํากลุ�มเปWนผู�นําเพียงนามธรรมไม�มีอํานาจหรือเครื่องมือที่ใช�ในการบังคับหรือส่ังการ โครงสร�างการรวมกลุ�มยังเปWนในลักษณะท่ีไม�เปWนรูปธรรมท่ีชัดเจน คือไม�มีผังโครงสร�างกลุ�ม ไม�มีกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ไม�มีกิจกรรมในการดําเนินงานกลุ�ม เช�น การประชุมสมาชิกอย�างต�อเน่ือง และกลุ�มยังไม�ได�รับการยอมรับในองคJกรปกครองท�องถ่ิน ในการสนับสนุน ผลักดันให�เกิดความเข�มแข็งและงบประมาณในการพัฒนา จากการวิจัยพบว�ารูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพผักปลอดสารพิษเพื่อนําไปสู� การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ�มให�ย่ังยืนในอนาคตควรมีโครงสร�างองคJกร มีกฎ ระเบียบ ข�อบังคับกลุ�ม เพื่อเปWนเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ การมีเงินกองทุนกลุ�มเพื่อเปWนค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน      มีการวางแผนทางด�านการผลิต (เพาะปลูก) การตลาด การขนส�งอย�างเปWนระบบ ผู�นํากลุ�มรวมถึงสมาชิกกลุ�มควรมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการภายในกลุ�มด�วยกระบวนการมีส�วนร�วม คือ ผู�นําต�องมีความเสียสละและมีภาวะความเปWนผู�นําเพื่อแสวงหาผลประโยชนJแก�กลุ�มและสมาชิกกลุ�ม รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มในการบริหารจัดการ และสมาชิกกลุ�มต�องมีความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม อีกทั้งยังต�องปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของกลุ�มที่ได�ร�วมกันยกร�างข้ึนมา และคอยแนะนํา ตรวจสอบการบริหารงานของผู�นําในรูปแบบคณะกรรมการ อย�างต�อเน่ืองภายหลังจากเสร็จส้ินการวิจัย  ณรงคJ  มูลเมือง (2551: บทคัดย�อ) ได�ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑJชุมชนและท�องถ่ินกลุ�มจักสานไม�ไผ�อําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยามีวัตถุประสงคJเพื่อศึกษาการจัดการผลิตภัณฑJชุมชนและท�องถ่ินด�านการจัดการองคJการด�านการตลาดด�านการผลิตด�านทรัพยากรมนุษยJและศึกษาปKญหาและอุปสรรคผลิตภัณฑJชุมชนกลุ�มจักสานไม�ไผ�อําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยาเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างจํานวน 132 คนโดยใช�แบบสอบถามเปWนเครื่องมือสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหJข�อมูลได�แก�ความถ่ีร�อยละค�าเฉล่ียและส�วน



16  เบ่ียงเบนมาตรฐานจากการศึกษาพบว�าการรวมกลุ�มเพื่อผลิตผลิตภัณฑJชุมชนและท�องถ่ินของสมาชิกกลุ�มจักสานไม�ไผ�อําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยาส�วนใหญ�ทําเปWนอาชีพเสริมสามารถสร�างรายได�ระหว�าง 1,501– 2,000 บาทต�อเดือนด�านการจัดองคJการส�วนใหญ�มีการวางแผนด�านการจัดองคJการมีโครงสร�างการจัดองคJการท่ีชัดเจนรูปแบบโครงสร�างการจัดองคJการอยู�ในรูปของประธานคณะกรรมการและสมาชิกการแบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบส�วนใหญ�มีฝuายการเงินและบัญชีฝuายตลาดมีการควบคุมและติดตาม การทํางานในด�านต�างๆของสมาชิกเครื่องมือที่ใช�ในการควบคุมและติดตามการทํางานคือปริมาณงานการประเมินผลการดําเนินงานพิจารณาจากกําไรด�านการตลาดส�วนใหญ�ไม�มีการวางแผนด�านการตลาดผลิตภัณฑJส�วนใหญ�ยังไม�ได�รับรองคุณภาพหรือการคัดสรรเปWนสุดยอดผลิตภัณฑJชุมชนและท�องถ่ินการออกแบบผลิตภัณฑJได�รับการถ�ายทอดมาจากบรรพบุรุษการต้ังราคาสินค�าหรือผลิตภัณฑJต้ังตามเปpาหมายในการทํากําไร การจัดจําหน�ายผลิตภัณฑJจําหน�ายภายในชุมชนและบริเวณใกล�เคียงมีการประชาสัมพันธJหรือการโฆษณาผลิตภัณฑJผ�านทางอินเทอรJเน็ตส�งเสริมการขายด�วยวิธีการให�ส�วนลด  ด�านการผลิตส�วนใหญ�มีการวางแผนด�านการผลิตลักษณะการผลิตผลิตภัณฑJ ตามเปpาหมายของกลุ�มวัตถุดิบมาจากภายในท�องถ่ินไม�มีการจัดการกับวัตถุดิบท่ีเสียมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช�วยในกระบวนการผลิตมีการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของการผลิตสินค�าหลังการผลิตเสร็จเรียบร�อยแล�ว การบริหารจัดการกับผลิตภัณฑJหรือสินค�าสําเร็จรูปส�วนใหญ�เปรียบเทียบปริมาณหรือจํานวนสินค�าที่ผลิตได�กับเปpาหมาย  ด�านทรัพยากรมนุษยJส�วนใหญ�ไม�มีการวางแผน  ด�านทรัพยากรมนุษยJมีจํานวนสมาชิกพอเพียงต�อการดําเนินงานมีการรับสมาชิกตลอดเวลามีการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกใหม� คุณสมบัติที่ใช�ประกอบการรับสมัครสมาชิกใหม�คือทักษะฝ~มือ และความชํานาญมีการเพิ่มผลตอบแทนหรือส�วนแบ�งที่ได�จากการขายเพื่อจูงใจสมาชิกในกลุ�มให�ปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพปKญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานพบว�ากลุ�มจักสานไม�ไผ�ส�วนใหญ�ประสบกับปKญหาการประสานงาน ปKญหาการแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบในรูปแบบของฝuายต�าง ๆ ที่ยังไม�ชัดเจนขาดการวางแผนการตลาด  ปKญหาช�องทางการตลาดขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย�างต�อเน่ืองผลิตภัณฑJขาดการรับรองคุณภาพ  ปKญหาความต�อเน่ืองการผลิตต�นทุนวัตถุดิบที่สูงขาดการวางแผน  ด�านทรัพยากรมนุษยJ เทียน เลรามัญ (2558) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง  ”รูปแบบการจัดการกลุ�มผักอินทรียJโดยการมีส�วนร�วมของชุมชนตําบลหนองปuาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�  “มีวัตถุประสงคJในการศึกษารูปแบบการจัดกิจการของกลุ�มผักอินทรียJที่เหมาะสมกับบริบทของสมาชิกชุมชน แสวงหารูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับกลุ �มตามหน�าที่ทางการจัดการ โดยการมีส�วนร�วมชองชุมชน และเพื่อวิเคราะหJการดําเนินงานของกลุ�มผักอินทรียJตามแนวทางการบริหารธุรกิจ โดยผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลจากกลุ�มสมาชิกโครงการผัก



17อินทรียJชุมชน ตําบลหนองปuาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� เปWนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ�งเน�นให�สมาชิกกลุ�มได�มีส�วนร�วมในการวิเคราะหJและมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการประสิทธ์ิ  เดชบุรีรัมยJ (2555) ได�ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขามตําบลหนองพลวงอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคJเพื่อศึกษา 1) สภาพปKญหาการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขามตําบลหนองพลวงอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาและ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขามตําบลหนองพลวงอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมากลุ�มเปpาหมาย ได�แก�คณะกรรมการบริหารกลุ�ม และสมาชิกกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขามจํานวน 17 คนเครื่องมือที่ใช�ในการศึกษาได�แก�แบบสัมภาษณJ และการประชุมระดมสมองวิเคราะหJข�อมูลด�วยการวิเคราะหJเน้ือหาผลการศึกษา พบว�าสภาพปKญหาการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสาน ของผู�สูงอายุบ�านหนองขามพบว�า 1.ด�านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ�มพบว�ามีการรวมกลุ�มกันแบบหลวมๆสมาชิกขาดความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ�มการวางแผนแบ�งงานในกลุ�มไม�ชัดเจน 2.ด�านการบริหารจัดการเงินทุนพบว�ามีการแบ�งปKนเงินงบประมาณให�สมาชิกดําเนินการเอง และใช�เงินไม�ตรงวัตถุประสงคJส�งผลให�ไม�มีเงินลงทุนอย�างต�อเน่ือง 3.ด�านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณJ พบว�าสมาชิกต�างก็จัดหาวัสดุอุปกรณJมาดําเนินการเองทําให�ต�องซ้ือในราคาสูงและไม�มีคุณภาพ 4.ด�านการบริหารจัดการ พบว�าไม�มีการจัดการภายในกลุ�มที่แท�จริงกรรมการไม�มีความรู�ในเรื่องการดําเนินงานของกลุ�ม  แนวทางการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขามพบว�า 1.ด�านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ�มผู�นําหรือประธานกลุ�มต�องมีความสามารถในการติดต�อประสานงาน และสมาชิกกลุ�มต�องมีส�วนร�วมในการทํางานอีกท้ังต�องมีการแบ�งหน�าที่ความรับผิดชอบให�กับสมาชิกทุกคนอย�างชัดเจน 2.ด�านการบริหารจัดการเงินทุนกลุ�มควรมีแนวทางการดําเนินงานการบริหารงบประมาณอย�างชัดเจนบริหารจัดการเงินทุนให�เปWนระบบและมีประสิทธิภาพ 3.ด�านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณJให�มีแผนการจัดหาวัสดุในท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูง 4.ด�านการบริหารการจัดการการจัดการภายในกลุ�มโดยใช�หลักการมีส�วนร�วม  ในการบริหารจัดการกลุ�มอย�างมีส�วนร�วมของสมาชิก  และต�องมีการอบรมให�ความรู�แก�สมาชิกให�ทราบบทบาทอํานาจหน�าที่ตนเองภายในกลุ�มการบริหารจัดการอย�างเปWนระบบสมาชิกมีการสร�างเครือข�ายมีแผนการตลาดและการพัฒนาการผลิตให�มีคุณภาพ พนารัตนJ บุญธรรม (2552) ได�ดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดการสินค�า OTOP ประเภทของใช�ของตกแต�งและของที่ระลึกในเชิงธุรกิจ: กรณีศึกษากลุ�มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 บ�านปะอาวหมู�ท่ี 5ตําบลปะอาวอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคJสองประการเพื่อ1.ศึกษารูปแบบการจัดการสินค�า OTOP ประเภทของใช�ของตกแต�งและของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจกรณีศึกษากลุ�ม



18อาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 บ�านปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ2.ปKญหาและแนวทางการแก�ไขปKญหาของการจัดการสินค�า OTOP ประเภทของใช�ของตกแต�งและของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษากลุ�มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 บ�านปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แหล�งข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งน้ีคือเอกสารหลักฐานตามสภาพจริงแบบบันทึกข�อมูล และแบบสัมภาษณJแบบมีโครงสร�าง  ผู� ให�ข�อมูลประกอบด�วยคณะกรรมการกลุ�มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 จํานวน 9 คนผู�นําชุมชน 1 คนและเจ�าหน�าที่ผู�เก่ียวข�องจํานวน 3 คนเปWนการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหJข�อมูล โดยใช�วิธีการวิเคราะหJเน้ือหาท่ีเปWนระบบ (Contentanalysis) นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาผลการวิจัยพบว�า 1. รูปแบบการจัดการการตลาดพบว�าด�านผลิตภัณฑJ เปWนแบบผลิตภัณฑJเคร่ืองใช�สอยจากทองเหลืองท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน และงานประเพณีของหมู�บ�าน ด�านราคาเปWนแบบการบวกกําไรท่ีต�องการเพิ่มจากต�นทุน ด�านการจัดจําหน�ายเปWนแบบจําหน�ายท้ังภายในประเทศ และต�างประเทศการจําหน�ายภายในประเทศ  จําหน�ายที่ศูนยJจําหน�ายผลิตภัณฑJพื้นเมืองประจําหมู�บ�าน การส�งจําหน�ายท่ีร�านค�าในตัวเมือง การจําหน�ายในงานเทศกาลต�าง ๆ ด�านการส�งเสริมการตลาดเปWนแบบใช�การโฆษณา และประชาสัมพันธJของกลุ�ม ดําเนินการโดยผ�านส่ือส่ิงพิมพJเว็บไซตJ และหน�วยงานของรัฐ  2. รูปแบบการจัดการการผลิตจัดหาวัตถุดิบที่ใช�ในการผลิต หาได�จากแหล�งภายในและภายนอกกลุ�มวัตถุดิบหลักของกลุ�มคือทองเหลือง 3. รูปแบบการจัดการการเงินได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ให�การสนับสนุน และจากเงินทุนของสมาชิกกลุ�มออมทรัพยJเพื่อการผลิตประจําหมู�บ�าน 4. รูปแบบการจัดการกลุ�มการจัดโครงสร�างกลุ�มประกอบด�วยคณะกรรมการบริหารกลุ�ม 6 ฝuายได�แก�ฝuายอํานวยการฝuายการตลาดฝuายการผลิตฝuายตรวจสอบฝuายการเงิน และบัญชีและฝuายท่ีปรึกษามีสมาชิกจํานวน 21 คน5. ปKญหาการจัดการสินค�า  OTOP  ได�แก�กลุ�มขาดทักษะและองคJความรู�ในการพัฒนาบรรจุภัณฑJกระบวนการผลิตหลายข้ันตอนทําให�ใช�เวลามากการวางแผนการผลิต และการตลาด ยังไม�เปWนระบบเงินทุนสํารองไม�เพียงพอการจัดทําบัญชีการเงินของกลุ�มไม�เปWนระบบ ปKญหาด�านการจัดการกลุ�มการควบคุม และตรวจสอบด�านการผลิตขาดประสิทธิภาพศิริพร พันธุJวรรณ (2553) การศึกษาการบริหารกลุ�มสตรีสหกรณJบ�านบุกลาง ตําบลบุเป�อย อําเภอน�ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว�า 1. ด�านบริหารจัดการกลุ�มสตรีสหกรณJบ�านบุกลาง มีคณะกรรมการบริหารกลุ�มโดยการแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบอย�างชัดเจน เพื่อให�สามารถบริหารจัดการกลุ�มในการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงคJแต�เน่ืองจากคณะกรรมการของกลุ�ม ขาดประสบการณJในการดําเนินงานและได�รับความช�วยเหลือจากหน�วยงานภาครัฐ เข�าไปให�การแนะนําส�งเสริม ตลอดจนให�การสนับสนุนด�านเงินทุนในการดําเนินงาน 2. ด�านการผลิต มีการวางแผนการผลิต วิธีการผลิต และปริมาณการผลิต และใช�วัตถุดิบจากท�องถ่ินของตนเองจนได�รับการรับรองเปWนสินค�ามาตรฐานผลิตภัณฑJชุมชน 3. ด�านการตลาด



19การจําหน�ายข�าวเกรียบมันเทศ ส�วนใหญ�เปWนกระบวนต�อเน่ืองจากการผลิตและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑJจําหน�ายผ�านให�คนกลางท่ีมารับซื้อ เพื่อนําไปจําหน�ายต�อ และจําหน�ายท่ีกลุ�ม นอกจากน้ีมีการนําไปจําหน�ายตามงานมหกรรมสินค�า การจัดนิทรรศการ และออกร�านตามที่หน�วยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น4. ปKญหาและอุปสรรคในการบริหารของกลุ�มสตรีสหกรณJบ�านบุกลาง เกิดจากการขาดความรู�ความร�วมมือความเข�าใจ และความสามารถในการบริหารจัดการกลุ�ม และขาดแคลนเงินทุนรุ�งทิพยJ เสมอเช้ือ (2551) ได�ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคJเพื่อศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา เก่ียวกับธุรกิจชุมชน โดยศึกษาจากกลุ�มประชากรที่เปWนสมาชิกกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยา จากน้ันนําข�อมูลที่ได�มาวิเคราะหJข�อมูล โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอรJสําเร็จรูปโดยใช�สถิติเชิงพรรณนาได�แก� ความถี่ ร�อยละ ค�าเฉล่ีย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการศึกษา พบว�า สมาชิกส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 31–40 ป~ มีการศึกษาอยู�ในระดับประถมศึกษามีสถานภาพสมรส มีสถานภาพเปWนสมาชิกในครอบครัวมีอาชีพเกษตรกร และเข�าเข�ามาเปWนสมาชิกกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�วเปWนเวลามากกว�า3 ป~ เปWนส�วนใหญ�การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว การบริหารจัดการด�านการตลาดได�แก� ผลิตภัณฑJราคา การจัดจําหน�าย และการส�งเสริมการตลาดโดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาแต�ละรายการ พบว�า ทุกรายการอยู�ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต�ละรายการ พบว�ารายการที่มีค�าเฉล่ียสูงสุดคือผลิตภัณฑJการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว การบริหารจัดการด�านผลิต ได�แก�ปKจจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิต โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต�ละรายการ พบว�า รายการที่มีค�าเฉล่ียสูงสุดคือผลผลิตการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว การบริหารจัดการด�าน การบริหารองคJกร ได�แก� การวางแผน การจัดการองคJกร การจัดคนเข�าทํางานการส่ังการการควบคุมโดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต�ละรายการพบว�ารายการท่ีมีค�าเฉล่ียสูงสุดคือการจัดองคJกรการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว การบริหารจัดการด�านการเงินและบัญชีได�แก� โครงสร�างเงินทุน สภาพคล�องทางการเงินการจัดทําบัญชีและงบการเงิน โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาในแต�ละรายการพบว�ารายการท่ีมีค�าเฉล่ียสูงสุด คือ การจัดทําบัญชีและงบการเงินความคิดเห็นการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�วด�านคุณประโยชนJของกิจกรรมกลุ�มไม�กวาดลายดอกแก�ว โดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากที่สุด



20   สกลเกียรติ  สังวรกิตติวุฒิ (2555)การศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู�ยุคไทยแลนดJ 4.0 กรณีศึกษากลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคJ 1) เพื่อศึกษาปรัชญาแนวคิดและวิสัยทัศนJในการประกอบการตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการของกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาปKจจัยที่มีผลต�อการสร�างความเข�มแข็งและย่ังยืนของการประกอบการกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาการจัดการความเส่ียงตลอดจนการแก�ไขปKญหาอุปสรรคและข�อจากัดต�างๆในการประกอบการของกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 4) เพื่อศึกษาการปรับตัวเข�าสู�ยุคไทยแลนดJ 4.0 ของกลุ�มธุรกิจชุมชนตัวอย�างที่ใช�ในการศึกษาได�แก�คณะกรรมการบริหารกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และสมาชิกกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิงจํานวน 20 คน ใช�การสัมภาษณJแบบเจาะลึก และใช�การวิเคราะหJแบบพรรณนา วิเคราะหJผลการวิจัยพบว�ากลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิงมีแนวคิดจากการแก�ไขปKญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ�อคนกลางท่ีรับช้ือข�าวเปลือก ซึ่งได�รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห�งประเทศไทย เปWนหน�วยงานแรกที่เข�ามาช�วยเหลือสนับสนุนปKจจุบันน้ีมีสมาชิกรวมท้ังส้ิน 35 คนซึ่งสมาชิกจะมีส�วนในการเข�ามาบริหารจัดการกลุ�มต้ังแต�การร�วมกันลงหุ�นร�วมกันผลิตสินค�า และร�วมกันรับผลประโยชนJจากการประกอบการ โดยมีปKจจัยท่ีส�งผลต�อการสร�างความเข�มแข็ง และย่ังยืนของกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง คือการใช�วัตถุดิบท่ีมีในชุมชนภูมิปKญญาที่มีอยู�ในชุมชนมาใช�ให�เกิดประโยชนJ สภาพทางสังคมของชุมชนบ�านนาลิงท่ีเปWนชุมชนแบบปฐมภูมิ มีความเปWนเครือญาติกันการได�รับการสนับจากหน�วยงานต�างๆ และกลุ�มเกิดข้ึนจากความต�องการของชาวบ�านในชุมชนกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิงมีปKญหาข�อจํากัด และแนวทางแก�ไขในการบริหารจัดการดังน้ีข�าวซ�อมมือ และข�าวกล�องไม�สามารถเก็บไว�ได�นาน Sticker สัญลักษณJกลุ�มท่ีติดบรรจุภัณฑJเกิดความเสียหายในระหว�างการขนส�ง และตลาดรองรับสินค�าไม�เพียงพอและแนวทางในการปรับตัวเข�าสู�ยุคไทยแลนดJ 4.0 ของกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิงคือการผันตัวเองมาสู�การเปWนผู�ผลิตโดยเริ่มจากการศึกษาถึงภูมิปKญญาท่ีมีอยู�ในชุมชนมาสู�การพัฒนาอาชีพการทํานาแตกต�างจากการทํานาในอดีตท่ีชาวนาทํานาเพื่อส�งโรงสีเท�าน้ัน  แต�การบริหารงานของกลุ�มได�มีการวางแผนการดําเนินงานให�เกษตรกรท่ีเปWนสมาชิกกลุ�มหันตัวเองมาสู�การเปWนผู�ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑJเพื่อเพิ่มมูลค�าของสินค�ามากย่ิงข้ึน 



บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย   การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survay Research)ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังต�อไปนี้  3.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย  3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล  3.4 การวิเคราะห=ข�อมูล  3.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ประชากรท่ีใช�วิจัยได�แก� กลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 54 คน 3.2 เครื่องมือในการรวบรวมข�อมูล 3.2.1 เครื่องมือรวบรวมข�อมูล   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางเป�นคําถามท่ีสร�างข้ึนแบบปลายเปBด (open-ended question)และแบบปลายปBด (close-ended question)โดยแบ�งเป�น 3 ส�วน ดังนี้  ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส�วนบุคคล จํานวน 4 ข�อ ลักษณะแบบสอบถามเป�นแบบให�เลือกตอบ โดยถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได�   ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยแบ�งระดับออกเป�น 4 ด�าน ประกอบด�วย ด�านการวางแผน ด�านการจัดองค=กร ด�านการชี้นํา ด�านการประสานงาน ลักษณะแบบสอบถามเป�นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Ratting Scale) กําหนดค�าน้ําหนักของการประเมินเป�น 5 ระดับตามแนวคิดของลิเกิร=ต (Likert) ดังนี้  5  หมายถึง มากท่ีสุด 4  หมายถึง มาก 3  หมายถึง ปานกลาง 2  หมายถึง น�อย 1  หมายถึง น�อยท่ีสุด 



22  3.2.2 การสร�างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้     3.2.2.1 ศึกษาค�นคว�าจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานผู�วิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต�างประเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางรายละเอียดวัตถุประสงค=ของการวิจัยเพ่ือเป�นแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม    3.2.2.2 ศึกษาวิธีการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เพ่ือใช�เป�นแนวทางในการสร�างเครื่องมือและปรับแบบสอบถาม ในการสร�างแบบสอบถาม    3.2.2.3 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค=ประกอบเพ่ือจัดทํานิยามศัพท=ในการวิจัย เพ่ือมาเป�นแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม    3.2.2.4 นําแบบสอบถามฉบับร�างท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย= ท่ีปรึกษา  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก�ไขให�มีความตรง และความสมบูรณ=ของเนื้อหา รวมท้ังการใช�ภาษาท่ีเหมาะสม    3.2.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผ�านการพิจารณาจากอาจารย=ท่ีปรึกษาเสนอผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล และนําแบบสอบถามไปหาค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC : Index of Item-Objective Congruence) โดยมีค�า IOC ต้ังแต� 0.67–1.00    3.2.2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท�าน เม่ือปรับปรุงแก�ไขแล�วนําเสนออาจารย=ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งนี้     3.2.2.7 นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณ=แล�วไปทดลองใช� (Try-0ut) กับประชากรท่ีมิใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 ราย     3.2.2.8 นําแบบสอบถามท่ีผ�านการทดลองมาวิเคราะห=หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด�วยวิธีการหาค�าสัมพันธ= แอลฟiา ตามวิธี Conbach& Alpha coefficient และจะนําแบบสอบถามไปใช�ต�อเม่ือทดสอบแล�วได�ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟiาของครอนบาค ต้ังแต� 0.70 ข้ึนไป    3.2.2.9 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ=เพ่ือเตรียมส�งไปยังกลุ�มตัวอย�างการวิจัย                ตอนท ี่  3 ข�อมูลเก่ียวกับปSญหาข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ต�อการบริหารจัดการกลุ�ม 
           ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการ กลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง   



23  3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล  ผู�วิจัยได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลในภาคสนามโดยใช�แบบสอบถาม เพ่ือให�เกษตรกรเปnาหมายเป�นผู�ตอบคําถาม ตามแบบสอบถามด�วยความเป�นจริง และเก็บรวบรวมข�อมูลจากการค�นคว�าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในพ้ืนท่ีและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องผู�วิจัยได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูล แบ�งเป�น 3 ข้ันตอน ดังนี้  3.3.1 ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ด�วยตนเอง  3.3.2 นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความถูกต�องของทุกฉบับ   3.3.3 จัดเตรียมการวิเคราะห=ข�อมูลตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือนําไปวิเคราะห=หาค�าทางสถิติด�วยเครื่องคอมพิวเตอร= 3.4 การวิเคราะห.ข�อมูล ผู�วิจัยนําข�อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห=ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร=สําเร็จรูป โดยใช�วิธีทางสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห=ข�อมูล ดังนี้ 1. วิเคราะห=ปSจจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล นํามาวิเคราะห=โดยการแจกแจงความถ่ี และค�าร�อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตาราง 2. วิเคราะห=ข�อมูลจากระดับเกณฑ=การประเมินผลของผู�ตอบแบบสอบถาม โดยหาค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปตาราง  จากการวิเคราะห=ข�อมูลจากระดับเกณฑ=การประเมินผลของผู�ตอบแบบสอบถาม ค�าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด2556, 121) ดังนี้  ระดับ 5 ค�าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  ระดับ 4 ค�าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับมาก  ระดับ 3 ค�าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  ระดับ 2 ค�าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับน�อย  ระดับ 1 ค�าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับน�อยท่ีสุด  3. เปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามปSจจัยพ้ืนฐานส�วนบุคคล วิเคราะห=โดยใช�สถิติเชิงอนุมาน (Inferential) ได�แก� (t-test) และ (F-test) หรือวิเคราะห=ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล    การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางมีผลการวิเคราะห!ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค!ของการวิจัยในการวิเคราะห!ข�อมูลคร้ังน้ีผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห!ข�อมูลตามลําดับดังน้ี  4.1 สัญลักษณ�ที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพื่อให�เกิดความเข�าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห!ข�อมูล ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ!ท่ีใช�ในการแปลผล ดังน้ี f แทน ความถ่ี N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด µ แทน ค�าเฉล่ียของกลุ�มตัวอย�าง (Mean) σ แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) t F แทน แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-testหรือวิเคราะห!ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)  4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางผู�วิจัยแบ�งการ นําเสนอผลการวิเคราะห!ข�อมูลเชิงปริมาณออกเปKน4ส�วน ได�แก� 
ตอนท่ี 1  ข�อมูลส�วนบุคคลเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ข�อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามปPจจัยส�วนบุคคล 
ตอนท่ี 4  ข�อเสนอแนะการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง สําหรับรายละเอียดของผลการศึกษาแสดงตามตารางดังต�อไปน้ี 



25  ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ เพศ   ชาย 39 72.20 หญิง 15 27.78 รวม 54 100.00 อายุ   ไม�เกิน 20 ปZ 2 3.70 21 - 30 ปZ  3 5.56 31 -40 ปZ 4 7.41 41 – 50 ปZ 15 27.78 51 – 60 ปZ 14 25.93 60ปZ ข้ึนไป 76 29.63 รวม 54 100.00 ระดับการศึกษา       ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา 5 9.26     มัธยมศึกษา 22 40.74 ปวช/ปวส หรืออนุปริญญา 7 12.90 ปริญญาตรี 16 29.03 สูงกว�าปริญญาตรี 4 7.41 รวม 54 100.00 รายได�ต�อเดือน   ตํ่ากว�า 10,000 บาท 3         5.56 10,000 – 15,000 บาท 9        16.67 15,001 - 21,000 บาท 5        9.26 21,001 - 25,000 บาท 15      27.78 ตอนที่ 1 ข�อมูลส#วนบุคคลเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม   ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมจากแบบสอบถามเพศ อายุการศึกษา และรายได�ต�อเดือน  ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศอายุ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน 



26  ข�อมูลทั่วไป จํานวน ร�อยละ รายได�ต�อเดือน 25,001 - 30,000 บาท  4  7.41 30,000 บาท ข้ึนไป 18 33.33 รวม 54 100.00  จากตารางที่ 1 พบว�าสมาชิกกลุ�มผู�ปลูกโกโก�เมืองวัง อําเภอวังเหนือ ส�วนส�วนใหญ�เปKนเพศชาย จํานวน 39 คน คิดเปKนร�อยละ 72.22  เพศหญิง จํานวน 15 คน คิดเปKนร�อยละ27.78 จําแนกตามอายุ กลุ�มท่ีมีอายุมากท่ีสุด คือ กลุ�มอายุ 60 ปZข้ึนไป จํานวน76 คน ร�อยละ 29.63 รองลงมาคือ 41-50 ปZ จํานวน 15 คน ร�อยละ 27.78กลุ�มท่ีมีอายุ 51-60 ปZขึ้นไป จํานวน 14คน  คิดเปKนร�อยละ 25.93 และกลุ�มอายุท่ีมีน�อยที่สุดคือ กลุ�มอายุ ตํ่ากว�า 20 ปZ จํานวน2 คน  คิดเปKนร�อยละ 3.70  จําแนกตามระดับการศึกษา  พบว�ามากท่ีสุดคือกลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จํานวน 22 คนคิดเปKนร�อยละ 40.74 รองลงมาคือ  ปริญญาตรี จํานวน16 คนคิดเปKนร�อยละ 29.03 ตํ่ากว�ามัธยม จํานวน 5 คน คิดเปKนร�อยละ9.26  กลุ�มท่ีน�อยที่สุดคือกลุ�มท่ีมีระดับ สูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปKนร�อยละ 7.41และจําแนกตามรายได�ต�อเดือน พบว�า ส�วนใหญ�มีรายได� สูงกว�า 30,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 18 คน คิดเปKนร�อยละ 33.33 รองลงมาคือ รายได�10,001-15,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปKนร�อยละ 16.67 และกลุ�มรายได�ที่มีน�อยที่สุดคือ รายได�ตํ่ากว�า 10,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปKนร�อยละ 5.56 ตามลําดับ  
ตอนที่ 2 การวิเคราะห�การบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผลการวิเคราะห!ระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยหาค�าเฉล่ีย (µ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) และนําค�าคะแนนเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ!ที่กําหนดไว�ดังน้ี        



27  ตารางที่ 2 แสดงค�าเฉล่ีย (µ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางโดยภาพรวม         (N = 54) การบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� µ σ ระดับ 1. ด�านการวางแผน 2. ด�านการจัดองค!กร 3. ด�านการช้ีนํา 4. ด�านการประสานงาน 4.17 3.62 4.44       3.92 0.38 0.56 0.36 0.28  มาก มาก มาก มาก  โดยภาพรวม 4.13 0.35 มาก  จากตารางที่ 2 พบว�าระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 4.13)  เมื่อพิจารณาเปKนรายด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับค�าเฉล่ียจากมากไปหาน�อย คือ ด�านการช้ีนําอยู�ในระดับมาก (µ= 4.44) รองลงมา คือด�านการวางแผนอยู�ในระดับมาก (µ= 4.17) ด�านการประสานงาน อยู�ในระดับมาก (µ= 3.92) และด�านการจัดองค!กร (µ= 3.62) อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ  ตารางที่ 3 แสดงค�าเฉล่ีย (µ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการวางแผน (N = 54) ด�านการวางแผน µ σ ระดับ 1.การกําหนดเปbาหมาย 4.46 0.71 มาก 2.การกําหนดพันธกิจ 4.14 0.85 มาก 3.การกําหนดวิสัยทัศน! 4.27 0.76 มาก 4.มีการวางแผนด�านการเพาะปลูก 4.25 0.67 มาก 5.มีการวางแผนด�านการตลาด 4.23 0.75 มาก 6.สมาชิกลุ�มมีส�วนร�วมในการนําเสนอแผน 4.07 0.77 มาก 7.สมาชิกกลุ�มมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 3.90 0.38 มาก โดยภาพรวม 4.17 0.38 มาก  จากตารางที่ 3 พบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางด�านการวางแผนโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก(µ= 4.17) เมื่อพิจารณาเปKนรายข�อ 



28  เรียงลําดับจากมากไปน�อยพบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมาก คือ การกําหนดเปbาหมายอยู�ในระดับมากที่สุด(µ= 4.46)รองลงมา การกําหนดวิสัยทัศน!อยู�ในระดับมาก (µ= 4.27) มีการวางแผนด�านการเพาะปลูกอยู�ในระดับมาก (µ= 4.25) มีการวางแผนด�านการตลาดอยู�ในระดับมาก (µ= 4.23) สมาชิกลุ�มมีส�วนร�วมในการนําเสนอแผนอยู�ในระดับมาก(µ= 4.07) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉล่ียน�อยที่สุดคือ สมาชิกกลุ�มมีส�วนร�วมในการตัดสินใจยู�ในระดับมาก(µ= 3.90)   ตารางที่ 4 แสดงค�าเฉล่ีย (µ) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการจัดองค!กร (N = 54) ด�านการจัดองค�กร µ σ ระดับ 1. กําหนด ตําแหน�ง บทบาท หน�าที่ ของคณะกรรมการชัดเจน 4.05 0.85 มาก 2.การปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของคณะกรรมการ     ตามสภาพจริง 3.48 1.09 ปานกลาง 3.การเปdดโอกาสให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือก    คณะกรรมการทํางาน 3.33 1.16 ปานกลาง โดยภาพรวม 3.62 0.56 มาก   จากตารางที่ 4 พบว�าความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการจัดองค!กรโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (µ= 3.62)  เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อยคือกําหนด ตําแหน�ง บทบาท หน�าท่ี ของคณะกรรมการชัดเจนอยู�ในระดับมาก (µ= 4.05)  รองลงมาคือ การปฏิบัติงานตามหน�าที่ของคณะกรรมการ ตามสภาพจริงอยู�ในระดับมากปานกลาง (µ= 4.51) และข�อที่มีค�าเฉล่ียน�อยท่ีสุด คือการเปdดโอกาสให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือก คณะกรรมการทํางานมีอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.33) ตามลําดับ        



29  ตารางที่ 5 แสดง ค�าเฉล่ีย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการช้ีนํา (N = 54) ด�านการช้ีนํา µ σ ระดับ 1. การช้ีแจงประโยชน!ในรวมกลุ�มให�กับสมาชิก 4.51 0.66 มากที่สุด 2. การจูงใจให�สมาชิกมีส�วนร�วมในกิจกรรมของกลุ�ม 4.41 0.65 มาก 3. ความต้ังใจและความซื่อสัตย!สุจริตในการทํางาน ของคณะกรรมการกลุ�ม 4.53 0.54 มากที่สุด 4. ความเช่ือมั่น ยอมรับและไว�วางใจในการทํางาน ของคณะกรรมการกลุ�ม 4.33 0.51 มาก 5. ความพึงพอใจในการแก�ไขปPญหาของคณะกรรมการ 4.39 0.65 มาก โดยภาพรวม 4.44 0.36 มาก  จากตารางที่ 5 พบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการช้ีนําโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (µ= 4.44)  เม่ือพิจารณาเปKนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อยพบว�าความต้ังใจและความซ่ือสัตย!สุจริตในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�มอยู�ในระดับมากที่สุด (µ= 4.53)  รองลงมา คือการช้ีแจงประโยชน!ในรวมกลุ�มให�กับสมาชิก อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.51 ) การจูงใจให�สมาชิกมีส�วนร�วมในกิจกรรมของกลุ�มอยู�ในระดับปานกลาง     (µ= 4.41) ความพึงพอใจในการแก�ไขปPญหาของคณะกรรมการ อยู�ในระดับมาก  (µ= 4.39 ) ตามลําดับ และข�อที่มีค�าเฉล่ียน�อยที่สุด คือความเช่ือม่ัน ยอมรับและไว�วางใจในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�มอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 2.92)         



30  ตารางที่ 6 แสดง ค�าเฉล่ีย (µ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการประสานงาน (N = 54) ด�านการประสานงาน µ σ ระดับ 1. การส่ือสารระหว�างสมาชิกลุ�มโกโก� 4.48 0.63 มาก 2.มีการจัดประชุมกลุ�ม 4.53 0.57 มาก 3. มีการแลกเปล่ียน แบ�งปPนความรู�ระหว�างสมาชิก 4.16 0.74 มาก 4.การประสานหน�วยงานภาครัฐ     ด�านกระบวนการเพาะปลูก 3.51 0.77 มาก 5.การประสานหน�วยงานภาครัฐ ด�านการตลาด 3.90 0.75 มาก 6.การประสานติดต�อต�นพันธุ!โกโก� 3.46 0.96 ปานกลาง 7.การประสานติดต�อตัวแทนบริษัทรับซ้ือผลผลิตโกโก� 3.42 0.98 ปานกลาง โดยภาพรวม 3.92 0.28 มาก  จากตารางที่ 6 พบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการประสานงานโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (µ= 3.92) เมื่อพิจารณาเปKนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�ามีการจัดประชุมกลุ�ม อยู�ในระดับมาก (µ= 4.53) รองลงมา คือการส่ือสารระหว�างสมาชิกลุ�มโกโก�อยู�ในระดับมาก (µ= 4.48) การแลกเปล่ียน แบ�งปPนความรู�ระหว�างสมาชิกอยู�ในระดับมาก (µ= 4.16 ) การประสานหน�วยงานภาครัฐ ด�านการตลาดอยู�ในระดับมาก (µ= 3.90) การประสานติดต�อต�นพันธุ!โกโก�อยู�ในระดับมาก (µ= 3.46) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉล่ียน�อยที่สุด คือการประสานติดต�อตัวแทนบริษัทรับซื้อผลผลิตโกโก�อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.42)           



31  การบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� เพศ t Sig ชาย หญิง µ σ µ σ 1. ด�านการวางแผน 4.42 0.41 4.05 0.26 1.623 .055 2. ด�านการจัดองค!กร 3.69 0.58 3.44 0.46 1.460 .150 3. ด�านการช้ีนํา 4.45 0.37 4.41 0.37 .335 .739 4. ด�านการประสานงาน 3.94 0.29 3.92 0.29 .223 .824 ในภาพรวม 4.07 0.20 3.96 0.19 1.814 .075 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   จากตาราง 7 พบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางจําแนกตามเพศในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเปKนรายด�าน พบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางไม�แตกต�างกัน       ตอนที่ 3  การวิเคราะห�ผลการบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยจําแนกตามป<จจัยพื้นฐานส#วนบุคคล   การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได�ศึกษาเปรียบเทียบต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางโดยจําแนกตามปPจจัยพื้นฐานส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ  และรายได� โดยใช�สถิติค�า t-test และค�า F-test หรือวิเคราะห!ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต�างจึงทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ผลการวิเคราะห!ข�อมูล ดังตารางที่ 7 – 11  ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ 



32  ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามอายุ การบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� แหล#งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1.ด�านการวางแผน ระหว�างกลุ�ม 1.271 5 .254 1.823 .043* ภายในกลุ�ม 6.694 48 .139     รวม 7.966 53       2.ด�านการจัดองค�กร ระหว�างกลุ�ม 1.474 5 .295 .917 .478 ภายในกลุ�ม 15.425 48 .321     รวม 16.899 53       3. ด�านการชี้นํา ระหว�างกลุ�ม .103 5 .021 .138 .983 ภายในกลุ�ม 7.128 48 .148     รวม 7.230 53       4. ด�านการประสานงาน ระหว�างกลุ�ม .296 5 .059 .685 .637 ภายในกลุ�ม 4.143 48 .086     รวม 4.439 53        รวม ระหว#างกลุ#ม .098 5 .020 .418 .834 ภายในกลุ#ม 2.250 48 .047     รวม 2.348 53       *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากตารางที่ 8 พบว�า สมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางท่ีมีอายุต�างกัน ในภาพรวม ไม�แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเปKนรายด�านพบว�า สมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุต�างกันมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�ด�านการวางแผน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      



33  ดังน้ัน จึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี  LSD (Least Significance Difference) มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 9   ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามอายุการทดสอบรายคู�ภายหลังด�วยวิธี LSD ด�านการวาแผน  จําแนกตามอายุ อายุ ตํากว#า  20 ปG 21-30 ปG 31-40  ปG 41-50 ปG 50 –60  ปG 60 ปG ขึ้นไป ตํ่ากว#า 20 ปG - .048* .041* 0.049* .089 .011* 21-30 ปG - - .967 .603 .402 .830 31-40 ปG - - - .597 .377 .766 41-50 ปG - - - - .582 .200 51-60 ปG = - - - - .072 60 ปGข้ึนไป - - - -  -      *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางที่ 9 พบว�า สมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุตํ่ากว�า 20 ปZ มีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางด�านการวางแผน แตกต�างจากสมาชิกท่ีมีอายุระหว�าง 21-30 ปZ 31-40 ปZ 41-50 ปZ และสมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุ 60 ปZข้ึนไป อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05         



34  ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามระดับการศึกษา การบริหารจัดการกลุ#ม ผู�ปลูกโกโก�  แหล#งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด�านผลิตภัณฑ� ระหว�างกลุ�ม 1.383 4 .346 2.573 .059 ภายในกลุ�ม 6.583 49 .134     รวม 7.966 53       2. ด�านราคา ระหว�างกลุ�ม 1.315 4 .329 1.033 .400 ภายในกลุ�ม 15.584 49 .318     รวม 16.899 53       3. ด�านช#องทาง       การจําหน#าย ระหว�างกลุ�ม .246 4 .061 .431 .786 ภายในกลุ�ม 6.985 49 .143     รวม 7.230 53       4. ด�านการส#งเสริม       การตลาด ระหว�างกลุ�ม .269 4 .067 .789 .538 ภายในกลุ�ม 4.170 49 .085     รวม 4.439 53        รวม ระหว�างกลุ�ม .492 4 .123 .798 .532 ภายในกลุ�ม 7.555 49 .154     รวม 8.048 53       *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากตารางท่ี 10 พบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางที่มีระดับการศึกษาต�างกัน ในภาพรวม ไม�แตกต�าง และเมื่อพิจารณาเปKนรายด�าน พบว�า สมาชิกกลุ�ม มีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�ไม�แตกต�างกัน     



35 ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�ใช�บริการสถานีบริการนํ้ามันพีทีในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายจําแนกตามรายได�ต�อเดือน การบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� แหล#งความแปรปรวน SS Df MS F Sig 1.ด�านการวางแผน ระหว�างกลุ�ม 1.088 5 .218 1.518 .202 ภายในกลุ�ม 6.878 48 .143 รวม 7.966 53 2.ด�านการจัดองค�กร ระหว�างกลุ�ม .366 5 .073 .213 .955 ภายในกลุ�ม 16.533 48 .344 รวม 16.899 53 3. ด�านการชี้นํา ระหว�างกลุ�ม .144 5 .029 .195 .963 ภายในกลุ�ม 7.086 48 .148 รวม 7.230 53 4. ด�านการประสานงาน ระหว�างกลุ�ม .456 5 .091 1.099 .373 ภายในกลุ�ม 3.983 48 .083 รวม 4.439 53 รวม ระหว#างกลุ#ม .178 5 .036 .789 .563 ภายในกลุ#ม 2.170 48 .045 รวม 2.348 53 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จากตารางท่ี 11พบว�า สมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีรายได�ต�อเดือน ต�างกัน ในภาพรวม ไม�แตกต�าง และเมื่อพิจารณาเปKนรายด�านพบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ไม�แตกต�างกัน 



36  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ข�อเสนอแนะ ความถ่ี f = จํานวนผู�ตอบแบบสอบ 1. ควรมีการประสานงานด�านงบประมาณจากหน�วยงายราชการ ให�มากข้ึน 14 2. กลุ�มควรมีการเก็บเงินค�าหุ�น 3. ควรพาสมาชิกไปศึกษาดูงานกลุ�มผู�ปลูกโกโก�ท่ีประสบความสําเร็จ 9 7  จากตางราง 12 ข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางควรมีการประสานงานด�านงบประมาณจากหน�วยงายราชการ ให�มากข้ึน (f = 14) กลุ�มควรมีการเก็บเงินค�าหุ�น (f = 9) และกลุ�มควรพาสมาชิกไปศึกษาดูงาน กลุ�มผู�ปลูกโกโก�ท่ีประสบความสําเร็จ (f = 7) ตอนที่ 4 การวิเคราะห�ข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ#มมีความคิดเห็นต#อการการบริหารจัดการกลุ#มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  ตาราง 12 แสดงข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� 



บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ    การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีวัตถุ ประสงค& เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และเพ่ือเปรียบ เทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามป+จจัยส�วนบุคคล ประชากรได�แก� สมาชิกกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 54 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป1นแบบสอบถาม  การวิเคราะห&ข�อมูลใช�สถิติในการวิเคราะห& คือค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ยส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t test , F-test หรือวิเคราะห&ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  5.1 สรุปผลการวิจัย ระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางโดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 4.13)  เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมาก เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านการชี้นํา อยู�ในระดับมาก (µ = 4.44) รองลงมา คือ ด�านการวางแผนอยู�ในระดับมาก (µ = 4.17) ด�านการประสานงาน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.92) และ ด�านการจัดองค&กร (µ = 3.62) อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ สามารถสรุปผลเป1นรายด�าน ดังนี้ ระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการวางแผนพบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก(µ = 4.17) เม่ือพิจารณาเป1นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�า ทุกด�านอยู�ในระดับมาก คือ การกําหนดเปQาหมายอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.46) รองลงมา การกําหนดวิสัยทัศน& อยู�ในระดับมาก (µ = 4.27) มีการวางแผนด�านการเพาะปลูก อยู�ในระดับมาก (µ = 4.25) มีการวางแผนด�านการตลาดอยู�ในระดับมาก (µ = 4.23)สมาชิกลุ�มมีส�วนร�วมในการนําเสนอแผนอยู�ในระดับมาก (µ = 4.07) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือ สมาชิกกลุ�มมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ยู�ในระดับมาก (µ = 3.90)  ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการจัดองค&กรพบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (µ = 3.62)  เม่ือพิจารณาเป1นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย คือ กําหนด ตําแหน�ง บทบาท หน�าท่ี ของคณะกรรมการชัดเจนอยู�ในระดับมาก (µ = 4.05) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของคณะกรรมการ ตามสภาพจริงอยู�ในระดับมากปานกลาง (µ = 4.51) และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือการเปTดโอกาสให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือก คณะกรรมการทํางานมีอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.33) ตามลําดับ ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการชี้นําพบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก(µ = 4.44)  เม่ือพิจารณาเป1นรายข�อ 



38 เรียงลําดับจากมากไปน�อยพบว�า ความต้ังใจและความซ่ือสัตย&สุจริตในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�มอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.53) รองลงมา คือ การชี้แจงประโยชน&ในรวมกลุ�มให�กับสมาชิก อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.51 ) การจูงใจให�สมาชิกมีส�วนร�วมในกิจกรรมของกลุ�มอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 4.41) ความพึงพอใจในการแก�ไขป+ญหาของคณะกรรมการ อยู�ในระดับมาก (µ = 4.39 )  ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ความเชื่อม่ัน ยอมรับและไว�วางใจในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�มอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.92) ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการประสานงานพบว�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (µ = 3.92) เม่ือพิจารณาเป1นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว�ามีการจัดประชุมกลุ�ม อยู�ในระดับมาก (µ = 4.53) รองลงมา คือ การสื่อสารระหว�างสมาชิกลุ�มโกโก�อยู�ในระดับมาก (µ = 4.48) การแลกเปลี่ยน แบ�งป+นความรู�ระหว�างสมาชิก อยู�ในระดับมาก (µ = 4.16 ) การประสานหน�วยงานภาครัฐ ด�านการตลาด อยู�ในระดับมาก (µ = 3.90) การประสานติดต�อต�นพันธุ&โกโก� อยู�ในระดับมาก (µ = 3.46) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ การประสานติดต�อตัวแทนบริษัทรับซ้ือผลผลิตโกโก� อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.42) ผลการวิเคราะห&ผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได� ดังนี้ สมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางจําแนกตามเพศ ในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  ไม�แตกต�างกัน   สมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีอายุต�างกัน ในภาพรวมไม�แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป1นรายด�านพบว�า สมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุต�างกันมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ด�านการวางแผน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธีLSD (Least Significance Difference)  พบว�าสมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุต่ํากว�า 20 ปa มีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�อําเภอ วังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการวางแผน แตกต�างจากสมาชิกท่ีมีอายุระหว�าง 21-30 ปa 31-40 ปa 41-50 ปa และสมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุ 60 ปaข้ึนไป อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับการศึกษา และมีรายได�ต�อเดือนต�างกัน ในภาพรวม ไม�แตกต�าง และเม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ไม�แตกต�างกัน ข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ควรมีการประสานงานด�านงบประมาณจากหน�วยงายราชการ ให�มากข้ึน 



39(f=14)  สมชิกกลุ�มเห็นควรว�าให�มีการเก็บเงินค�าหุ�น(f=9) และกลุ�มควรให�สมาชิกไปศึกษาดูงาน กลุ�มผู�ปลูกโกโก�ท่ีประสบความสําเร็จ(f=7)5.2 อภิปรายผลระดับความคิดเห็นของสมาชิกต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป1นรายได�ด�าน พบว�าทุกด�านอยู�ในระดับมากด�านการชี้นํา ด�านการวางแผน ด�านการประสานงาน และด�านการจัดองค&กรอยู�ในระดับมากตามลําดับสามารถอภิปรายเป1นรายด�าน ดังนี้ด�านการวางแผน พบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาขิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางพบว�าโดยภาพรวมโดยให�ความสัญญาการกําหนดเปQาหมายการกําหนดวิสัยทัศน&มีการวางแผนด�านการเพาะปลูก  มีการวางแผนด�านการตลาดสอดล�องแนวคิดของธงชัย สันติวงษ& (2551) ได�ระบุถึงหน�าท่ีในการบริหาร (Management Functions) ในประเด็นการวางแผน (Planning) ไว�ว�าเป1นการกําหนดวิถีทางท่ีจะปฏิบัติไว�เป1นการล�วงหน�า ซ่ึงจะทําให�เกิดผลสําเร็จตามความต�องการ การวางแผนจะต�องมีกระบวนการนึกคิด (Conceptual Thinking)ท่ีสมบูรณ& และเป1นสาระถูกต�อง เพ่ือให�สามารถช�วยกําหนดวัตถุประสงค&(Objectives) พัฒนากลยุทธ& (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณ การใช�ทรัพยากร ต�างๆ (Budget)กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ท่ีดีท่ีสุดสําหรับองค&การของตนภายหลังจากท่ีได�มีการวิเคราะห&และคาดการณ& (Forecast) สภาพเหตุการณ&ต�างๆ อย�างระมัดระวังและรอบคอบท่ีสุดแล�ว เปQาหมายสําคัญของการปฏิบัติหน�าท่ีวางแผน คือ จะต�องตัดสินใจเลือกและรู�จักทําแผนต�างๆ ให�ได�แผนงานท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมกับกําลังความสามารถขององค&การท่ีจะเป1นหนทางให�องค&การสามารถหาประโยชน&จากการทํางานภายใต�สภาพแวดล�อมท่ีได�คาดการณ&ไว�แล�วและยังสอดคล�องกับประสิทธิ์  เดชบุรีรัมย& (2555) ได�ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขาม ตําบลหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พบว�าแนวทางการดําเนินงานการบริหาร ด�านการบริหารการจัดการ การจัดการภายในกลุ�มโดยใช�หลักการมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการกลุ�มอย�างมีส�วนร�วมของสมาชิก มีการวางแผนบริหารจัดการอย�างเป1นระบบ ซ่ึงหากกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง มีการบริหารจัดการวางแผนอย�างเป1นระบบท่ีดีแล�ว ก็จะส�งผลให�กลุ�มสามารถทํางานได�บรรลุวัตถุประสงค&ท่ีตั้งไว�ด�านการจัดองค&กร พบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากโดยให�ความสําคัญในการกําหนดตําแหน�ง บทบาท หน�าท่ี  ของคณะกรรมการชัดเจนการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของคณะกรรมการ ตามสภาพจริงสอดคล�องกับแนวคิดของของ ธงชัย สันติวงษ& (2551) ได�ระบุถึงหน�าท่ีในการบริหาร



40(Management Functions) ในประเด็นของการจัดองค&การ (Organizing) ไว�ว�าภาระหน�าท่ีในการกําหนด จัดเตรียม และจัดความสัมพันธ&ของกิจกรรมต�างๆ เพ่ือให�สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค&ขององค&การท่ีต้ังไว�อย�างมีประสิทธิภาพ ส�วนใหญ�จะเก่ียวกับการบริหารสิ่งของ และทรัพยากรต�างๆ (Things) ภายหลังจากท่ีได�ใช�ดุลพินิจ และมีข�อตัดสินใจท่ียุติแล�วว�า จะทําอะไรบ�างการดําเนินการเพ่ือจัดองค&การตามกระบวนการนี้ จะประกอบด�วยงานท่ีต�องทําดังนี้ คือ จัดทําโครงสร�างองค&การ (Organization Structure) กําหนดความสัมพันธ&ระหว�างกลุ�มกิจกรรมต�างๆ ท่ีกําหนดจะแบ�งสรรกันไปทํา ระบุขอบเขตของตําแหน�งงานต�างๆ พิจารณาให�ทราบถึงรายละเอียดความยากง�ายของงานแต�ละตําแหน�ง เพ่ือให�สามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนท่ีต�องการได�และยังสอดคล�องกับ ขจรศักด์ิ  วงศ&วิราช (2554) ได�ทําการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู�ท่ี 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปางพบว�า รูปแบบการบริหารจัดการกลุ�มอาชีพผักปลอดสารพิษเพ่ือนําไปสู� การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ�มให�ยั่งยืน ในอนาคตควรมีโครงสร�างองค&กร มีกฎ ระเบียบ ข�อบังคับกลุ�ม เพ่ือเป1นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ การมีเงินกองทุนกลุ�มเพ่ือเป1นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน มีการวางแผนทางด�านการผลิต (เพาะปลูก) การตลาด การขนส�งอย�างเป1นระบบ ผู�นํากลุ�มรวมถึงสมาชิกกลุ�มควรมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการภายในกลุ�มด�วยกระบวนการมีส�วนร�วม คือ ผู�นําต�องมีความเสียสละและมีภาวะความเป1นผู�นําเพ่ือแสวงหาผลประโยชน&แก�กลุ�มและสมาชิกกลุ�ม รวมท้ังยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มในการบริหารจัดการ และสมาชิกกลุ�มต�องมีความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ�ม อีกท้ังยังต�องปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของกลุ�มท่ีได�ร�วมกันยกร�างข้ึนมา และคอยแนะนําตรวจสอบการบริหารงานของผู�นําในรูปแบบคณะกรรมการ และสอดคล�องกับ ณรงค&  มูลเมือง (2551) ได�ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ&ชุมชนและท�องถ่ินกลุ�มจักสานไม�ไผ� อําเภอดอกคําใต�จังหวัดพะเยา พบว�า การรวมกลุ�มเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ&ชุมชนและท�องถ่ินของสมาชิกกลุ�มจักสานไม�ไผ� อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา พบว�า ด�านการจัดองค&การ ส�วนใหญ�มีการวางแผนด�านการจัดองค&การ มีโครงสร�างการจัดองค&การท่ีชัดเจน รูปแบบโครงสร�างการจัดองค&การอยู�ในรูปของประธานคณะกรรมการ และสมาชิก การแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบ ส�วนใหญ�มีฝyายการเงินและบัญชี ฝyายตลาด มีการควบคุมและติดตาม การทํางานในด�านต�าง ๆ ของสมาชิก จะเห็นได�ว�ากลุ�มหรืองค&กรใดหากมีการจัดองค&กรท่ีดีอย�างเป1นระบบแล�วจะส�งผลให�หน�วยงานนั้นๆ ประสบความสําเร็จได�อย�างรวดเร็ว และยังสอดคล�องกับ เทียน เลรามัญ (2560 ) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการกลุ�มผักอินทรีย&โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน ตําบลหนองปyาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� พบว�าการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับกลุ�มตามหน�าท่ีทางการจัดการมีกระบวนการสําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค&การ การชี้นํา และการควบคุม นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับรุ�งทิพย& เสมอเชื้อ(2551) ได�ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนของกลุ�มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว : กรณีศึกษา



41ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา พบว�า การบริหารองค&กร ได�แก� การวางแผน การจัดการองค&กร การจัดคน เข�าทํางานการสั่งการการควบคุมโดยภาพรวมมีการบริหารจัดการอยู�ในระดับมากท่ีสุด จะเห็นได�ว�าหากกลุ�มผู�ปลูกโกโก�มีการจัดองค&กรอย�างมีแบบแผนและชัดเจนแล�วสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามโครงสร�างองค&กรแล�วจะสามารถนําพาให�กลุ�มทํางานได�ตรงตามวิสัยทัศน&และพันธกิจด�านการชี้นําพบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการชี้นําโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากโดยให�ความสําคัญกับความต้ังใจและความซ่ือสัตย&สุจริตในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�มมีการชี้แจงประโยชน&ในรวมกลุ�มให�กับสมาชิกการจูงใจให�สมาชิกมีส�วนร�วมในกิจกรรมของกลุ�มสอดคล�องกับแนวคิดของ ฮอดเก็ตต&(Hodgetts, อ�างถึงใน วิชัย รูปขาดี, 2542) มองกระบวนการจัดการภายใต�แนวคิดเชิงระบบว�ากระบวนการจัดการท่ีแท�จริง ก็คือการทําหน�าท่ีของการจัดการ (Management Function) ซ่ึงมีบทบาทหน�าท่ีของการจัดการภายใต�เรื่องท่ีสําคัญ การอํานวยการเชิงการชี้นํา และการผลักดันบุคลากร เป1นส�วนขับเคลื่อนทําให�องค&กรประสบผลสําเร็จและยังสอดคล�องกับศิริพร พันธุ&วรรณ(2553 ) ได�ศึกษาการบริหารกลุ �มสตรีสหกรณ&บ�านบุกลาง ตําบลบุเป}อย อําเภอน�ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว�าด�านบริหารจัดการกลุ �มสตรีสหกรณ&บ�านบุกลาง มีคณะกรรมการบริหารกลุ �มโดยการแบ�งหน�าท่ีรับผิดชอบอย�างชัดเจน เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการกลุ �มในการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค& ฉะนั้นประธานและคณะกรรมการกลุ�มกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ต�องรวมพลังขับเคลื่อนกลุ�มให�ประสบความสําเร็จได�อย�างเป1นรูปธรรมและยั่งยืนด�านการประสานงาน พบว�า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ�มต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการประสานงานโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากโดยให�ความสําคัญต�อการจัดประชุมกลุ�ม การสื่อสารระหว�างสมาชิกลุ�มโกโก�การแลกเปลี่ยน แบ�งป+นความรู�ระหว�างสมาชิกสอดคล�องกับแนวคิดของ กูลิคและเออร&วิค (Gulick and Urwick. 1937) ไว�ว�ากระบวนการบริหารไว� 7 ประการ เรียกย�อ ๆ ว�า หลัก “POSDCoRB” ซ่ึงประกอบด�วยการประสานงาน (Coordinating) ไว�ว�าเป1นการร�วมมือในการปฏิบัติตนใน ส�วนต�าง ๆ ให�ประสานสอดคล�อง และกลมกลืนกัน ซ่ึงหากกลุ�มผู�ปลูกโกโก�เมืองวัง มีการประสานงานในส�วนต�างแล�ว จะทําให�กลุ�มมีความเข็มแข็ง และประสบผลสําเร็จได�เป1นอย�างดี และยังสอดคล�องกับสกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ (2555)การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ชุมชนสู�ยุคไทยแลนด& 4.0 กรณีศึกษากลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พบว�าการได�รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห�งประเทศไทย เป1นหน�วยงานแรกท่ีเข�ามาช�วยเหลือสนับสนุนซ่ึงสมาชิกจะมีส�วนในการเข�ามาบริหารจัดการกลุ�ม ต้ังแต�การ ร�วมกันลงหุ�น ร�วมกันผลิตสินค�า และร�วมกันรับ ผลประโยชน&จากการประกอบการ โดยมีป+จจัยท่ีส�งผลต�อการสร�างความเข�มแข็งและยั่งยืนของกลุ�มข�าวซ�อมมือบ�านนาลิง



42คือการใช�วัตถุดิบท่ีมีในชุมชนภูมิป+ญญาท่ีมีอยู�ในชุมชนมาใช�ให�เกิด ประโยชน& สภาพทางสังคมของชุมชนบ�านนาลิงท่ีเป1นชุมชนแบบปฐมภูมิ มีความเป1นเครือญาติกันการได�รับการสนับจากหน�วยงานต�างๆ ดังนั้นกลุ�มผู�ปลูกโก�โก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ต�องมีการประสานหน�วยงานภาครัฐและเอก เพ่ือเสริมสร�างและพัฒนากระบวนการด�านการผลิตโกโก�รวมถึงด�านวัตกรรมใหม�ๆผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน   สามารถอภิปราย ดังนี้สมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ ในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว�าสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ไม�แตกต�างกัน อาจเป1นเพราะว�าสมาชิกส�วนใหญ�พอใจกับระบวนการบริหารของกลุ�ม ดังท่ี Dorwin Cartwright and Alvin Zander(1953:3 ) ได�สรุปคุณลักษณะของกลุ�มไว�ว�า เม่ือคนมารวมกันเป1นกลุ�ม จะต�องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะต�อไปนี้เกิดข้ึนนั้นจะต�องมีปฏิสัมพันธ&กันเสมอแต�ละคนจะถือว�าคนเองเป1นสมาชิกกลุ�มจะยอมรับกันเป1นสมาชิกกลุ�มมีปทัสถานร�วมกันโดยแต�ละคนจะมีบทบาทท่ีชัดเจนมีการเลียนแบบลักษณะบางอย�างท่ีตนเองคิดว�าเหมาะสมจากสมาชิกในกลุ�มมีความคิดว�ากลุ�มจะต�องให�ผลประโยชน&ต�อสมาชิกจะแสวงหาเปQาหมายร�วมกันมีการรับรู�ความเป1นเอกภาพของกลุ�มร�วมกันและปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมของกลุ�มสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน และรายได�ต�างกัน ในภาพรวม ไม�แตกต�าง และเม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว�า สมาชิกกลุ�ม มีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ไม�แตกต�างกันอาจเป1นเพราะสมาชิกกลุ�มได�มีส�วนร�วมในการดําเนินงานทุกกระบวนการทุกด�าน ไม�ว�าจะเป1นด�านการวางแผน ด�านการจัดองค&การ ด�านการชี้นําและด�านการประสานงานสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีอายุต�างกัน ในภาพรวม ไม�แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเป1นรายด�านพบว�า สมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุต�างกันมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ด�านการวางแผน แตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นจึงทดสอบรายคู�ด�วยวิธี LSD(Least Significance Difference)พบว�าสมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุต่ํากว�า 20 ปa มีความคิดเห็นต�อการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการวางแผน แตกต�างจากสมาชิกท่ีมีอายุระหว�าง 21-30 ปa 31-40 ปa 41-50 ปa และสมาชิกกลุ�มท่ีมีอายุ60 ปa ข้ึนไป อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 อาจเป1นเป1นเพราะว�าสมาชิกท่ีมีอายุตํ่ากว�า 20 ปa เห็นว�ากรรมการบริหารกลุ�มเปTดโอกาสให�กลุ�มท่ีมีอายุต่ํากว�า 20 ปa ได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจน�อยด�วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ



43ข�อเสนอแนะของสมาชิกกลุ�มมีความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ควรมีการประสานงานด�านงบประมาณจากหน�วยงายราชการให�มากข้ึนเพราะประโยชน&ในการรวมกลุ�มควรมีการเก็บเงินค�าหุ�นและกลุ�มควรให�สมาชิกไปศึกษาดูงาน กลุ�มผู�ปลูกโกโก�ท่ีประสบความสําเร็จ5.3 ข�อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้1. ด�านการจัดองค&กร  ในด�านการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีของคณะกรรมการตามสภาพจริงสมาชิกเห็นว�าคนท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป1นคณะกรรมการดําเนินงานควรดําเนินการตามภาระหน�าท่ี ท่ีได�รับมอบอย�างจริงจัง และการควรเปTดโอกาสให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือกคณะกรรมการทํางานมากยิ่งข้ึน2. ด�านการประสานงานกลุ�มควรจะมีการประสานหน�วยงานภาครัฐ ด�านงบประมาณเพ่ือส�งเสริมการกระบวนการเพาะปลูกและเป1นตัวกลางในการประชุม แลกเปลี่ยน ความรู� เทคนิคการปลูกโกโก�ให�มากกว�านี้ รวมถึงมีการให�สมาชิกกลุ�มไปศึกษาดูงาน กลุ�มผู�ปลูกโกโก�อ่ืนท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาปรับปรุงในด�านการบริหารจัดการ5.4 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต)อไป1. ควรวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมในการบริการจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 2. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการส�งเสริมการสร�างรายได�ของกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง



ภาคผนวก              



ภาคผนวก ก แบบสอบถามการวิจัย             



    แบบสอบถามการวิจัย เรื่อง  การบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง   เรียน  ผู�ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามนี้ เป�นส�วนหนึ่งของการค�นคว�าแบบอิสระ เพ่ือใช�ประกอบการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค โดยมีวัตถุประสงค1เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ประโยชน1ทางวิชาการ และเพ่ือเป�นแนว ทางในการดําเนินงาน  โดยแบบสอบถามประกอบด�วย 3 ส�วน คือ  ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามข�อมูลป7จจัยส�วนบุคคลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ดังนั้น  จึงใคร�ขอความกรุณาจากท�านได�ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให�ครบทุกข�อให�ตรงตามความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ใช�เพ่ือการศึกษา ผู�ตอบแบบสอบถามจะไม�มีผลกระทบจาการตอบแบบสอบถามแต�ประการใด และการเสนอผลการวิจัยเป�นภาพโดยรวมเท�านั้นผู�ศึกษาขอขอบพระคุณท�านท่ีได�สละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี่ เป�นอย�างสูง    นายอาทิตย1  ชื่นอารมณ1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค      



    ตอนท่ี 1  ข�อมูลส�วนบุคคลเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  �  ในช�องว�างท่ีกําหนดไว�ได�ตามความเป�นจริงของท�านโดยเลือกตอบเพียง                 ข�อละ  1  คําตอบ 1.เพศ  (    )  ชาย    (    ) หญิง 2. อายุ  (    )  ไม�เกิน 20 ปB    (    )  21 – 30 ปB  (    )  31 – 40 ปB    (    )  41 – 50 ปB     (    )  51 – 60 ปB    (    )  61 ปBหรือมากกว�า 3. ระดับการศึกษา  (    )  ตํ่ากว�ามัธยมศึกษา   (    )  มัธยมศึกษา/ปวช.  (    )  ปวท./ ปวส. หรืออนุปริญญา  (    )  ปริญญาตรี  (    )  สูงกว�าปริญญาตรี    4. รายได�ต�อเดือน  (    )  ตํ่ากว�า 10,000 บาท  (    ) 10,0001 – 15,000 บาท  (    )  15,001 – 21,000 บาท  (    ) 20,001 – 25,000 บาท  (    ) 25,001 – 30,000 บาท  (    ) มากกว�า 30,000 บาท            



    ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย   �   ในช�องท่ีกําหนด  ให�ตรงกับความคิดเห็นของท�าน การบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด ด�านการวางแผน      1. การกําหนดเปJาหมาย       2. การกําหนดพันธกิจ       3. การกําหนดวิสัยทัศน1       4. มีการวางแผนด�านการเพาะปลูก      5. มีการวางแผนด�านการตลาด      6. สมาชิกลุ�มมีส�วนร�วมในการนาํเสนอแผน      7. สมาชิกกลุ�มมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ      ด�านการจัดองค5กร      1. กําหนดตาํแหน�ง บทบาท หน�าที ่   ของคณะกรรมการชัดเจน      2. การปฏิบัตงิานตามหน�าที่ของคณะกรรมการ     ตามสภาพจริง      3. การเป0ดโอกาสให�สมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือก คณะกรรมการทํางาน      ด�านการชี้นํา      1. การชี้แจงประโยชน1ในรวมกลุ�มให�กับสมาชิก      2. การจูงใจให�สมาชิกมีส�วนร�วมในกิจกรรมของกลุ�ม      3. ความตั้งใจและความซ่ือสัตย1สุจริต    ในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�ม      4. ความเชื่อม่ัน ยอมรับและไว�วางใจ    ในการทํางานของคณะกรรมการกลุ�ม      5. ความพึงพอใจในการแก�ไขป7ญหาของคณะกรรมการ      ด�านการประสานงาน       1. การสื่อสารระหว�างสมาชิกลุ�มโกโก�       2. มีการจัดประชุมกลุ�ม      3. มีการแลกเปลี่ยน แบ�งป7นความรู�ระหว�างสมาชิก      



    4. การประสานหน�วยงานภาครัฐ ด�านกระบวนการเพาะปลูก      5. การประสานหน�วยงานภาครัฐ ด�านการตลาด      6. การติดต�อต�นพนัธุ1โกโก�      7. การติดต�อตัวแทนบริษัทรับซ้ือผลผลิตโกโก�       ตอนท่ี 3  ข�อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก�................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ขอขอบคุณทุกท�านท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม           



               ภาคผนวก ข รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย              



    รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย  ดร.นิตยา  วงค1ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร1) การบริหารองค1การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม�โจ� อาจารย1ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค  ผศ.ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร1) การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม�โจ� รองคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร1 มหาวิทยาลัยแม�โจ�  ดร.ภควรรณ  อินทรา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย1ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค               



               ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห1ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย                 



  ท่ี สวป.001(2)/ว.077                     เรื่อง  ขอความอนุเคราะห1เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเรียน   สิ่งท่ีส�งมาด�วย    1. โครงร�างงานวิจัย  2. แบบสอบถาม   ด�วย นายอาทิตย1  ชื่นอารมณ1บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค อยู�ระหว�างดําเนินการวิจัย เรื่อง จัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  ในการนี้ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค ได�พิจารณาเห็นว�า ท�านเป�นผู�มีความรู� ความสามารถในเรื่องนี้เป�นอย�างดี จึงใคร�ขอความอนุเคราะห1จากท�านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข�อเสนอแนะต�าง ๆ เพ่ือใช�เป�นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเพ่ือการทําวิจัยต�อไป                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุ                                           2  พฤษภาคม 2562 เป�นผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โครงร�างงานวิจัย           จํานวน                ชุด                     จํานวน                 ชุดยอาทิตย1  ชื่นอารมณ1 รหัส 60120100001 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค อยู�ระหว�างดําเนินการวิจัย เรื่อง จัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง                 สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค ได�พิจารณาเห็นว�า ท�านเป�นผู�มีความรู� ความสามารถในป�นอย�างดี จึงใคร�ขอความอนุเคราะห1จากท�านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข�อเสนอแนะต�าง ๆ เพ่ือใช�เป�นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเพ่ือการทําวิจัยต�อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห1 และขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี้          ขอแสดงความนับถือ         (ผู�ช�วยศาสตราจารย1 ดร.พีระ  พันธุ1งาม               คณบดี คณะวิทยาการจัดการ   จํานวน                ชุด       จํานวน                 ชุด       บัณฑิตศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิต  สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค อยู�ระหว�างดําเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟ0ค ได�พิจารณาเห็นว�า ท�านเป�นผู�มีความรู� ความสามารถในป�นอย�างดี จึงใคร�ขอความอนุเคราะห1จากท�านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และข�อเสนอแนะต�าง ๆ เพ่ือใช�เป�นแนวทางการปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช�เคราะห1 และขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี้  พีระ  พันธุ1งาม) คณบดี คณะวิทยาการจัดการ     



                 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห1ตอบแบบสอบถาม               



 ท่ี สวป.001(2)/ว.081                                            เรื่อง  ขอความอนุเคราะห1ตอบแบบสอบถามเรียน   สิ่งท่ีส�งมาด�วย   แบบสอบถาม                               ด�วย นายอาทิตย1  ชื่นอารมณ1กําลังทําการค�นคว�าอิสระ เรื่อง การ      ในการนี้ นักศึกษามีความจําเป�นต�องเก็บข�อมูลเพ่ือการค�นคว�าอิสระซ่ึงเป�นกลุ�มตัวอย�าง โดยการตอบแบบสอบถามการวิจัย และเพ่ือให�การทําการค�นคว�าอิสระดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย จึงใคร�ประโยชน1ทางการศึกษาต�อไป                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห1 และขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี้                                                      6  มิถุนายน  2562 ตอบแบบสอบถาม                      จํานวน ชุดด�วย นายอาทิตย1 ชื่นอารมณ1 เป�นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการการบริหารจัดการกลุ�มผู�ปลูกโกโก� อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางมีความจําเป�นต�องเก็บข�อมูลเพ่ือการค�นคว�าอิสระ จากกลุ�มผู�ปลูกโกโก�โดยการตอบแบบสอบถามการวิจัย และเพ่ือให�การทําการค�นคว�าอิสระดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย จึงใคร�ขอความอนุเคราะห1ให�นักศึกษาเข�าทําการเก็บข�อมูลการวิจัย เพ่ือเป�นจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห1 และขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี้          ขอแสดงความนับถือ         (ผู�ช�วยศาสตราจารย1 ดร.พีระ                คณบดี คณะวิทยาการจัดการจํานวน               ชุด   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจังหวัดลําปาง             กลุ�มผู�ปลูกโกโก� โดยการตอบแบบสอบถามการวิจัย และเพ่ือให�การทําการค�นคว�าอิสระ ของนักศึกษาเข�าทําการเก็บข�อมูลการวิจัย เพ่ือเป�นจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห1 และขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี้    พันธุ1งาม) คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 



ประวัติผู
วิจัย  ช่ือ – นามสกุล   นายอาทิตย	  ชื่นอารมณ	  วันเดือนป�เกิด   29 เมษายน 2522 ท่ีอยู�ป จจุบัน   บ�านเลขท่ี 8/14 หมู  10 ตําบลแม เมาะ อําเภอแม เมาะจังหวัดลําปาง   ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต       มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 


