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บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว  
จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้าน
ดอกบัว จ ากัด (2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว 
จ ากัด โดยมีกรอบการศึกษา 4 ด้าน คือ บุคคล เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์  และการบริหารจัดการ 
วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้าน
ดอกบัว จ ากัด จ านวน 15 คน คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด จ านวน 
10 คน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว 
จ ากัด จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว  
จ ากัด คือ ปัญหาด้านบุคคล พบว่า พนักงานมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสาขาการท างาน การประเมินผล
การท างานของ พนักงานลูกจ้างไม่ตรงกับความสามารถ ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่ามีปัญหาในการวาง
แผนการด้านด าเนินงาน แต่ละฝ่ายไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ปัญหาด้าน
วัสดุ อุปกรณ์ พบว่า ปัญหาการไม่ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ท าให้เกิดความเสียหาย และใช้งานไม่
ตรงกับ ลักษณะงาน ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปัญหาการจัดระบบการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ การก าหนดนโยบายที่ไม่ชัดเจน ปัญหาฝ่ายจัดการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของ
สหกรณ์ 2. แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว  คือ ด้าน
บุคคล แนวทางการพัฒนาการสอบคัดเลือกพนักงานควรพิจารณาความรู้ความสามารถให้ตรงกับ
ต าแหน่งงาน ที่เปิดสอบ ควรมีการเชื่อมโยงนโยบายจากความรู้ด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์แนวโน้ม
พยากรณ์ทางเศรษฐกิจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ แนวทางด้านวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีการ
วางแผนการด าเนินงานด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการน าระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว แนวทางด้านการบริหารจัดการ การวางแผนนิเทศการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจัดระบบการ ควบคุมภายใน การก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
การวางแผนการด าเนินการ ติดตามประเมินผลการ ด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ ากัด 
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Abstract 

The aims of this research were to study: (1) the problems of management of 
Ban Dok Bua Agricultural Land Reform Cooperative Limited (2) Developing approaches 
of management of Ban Dok Bua Land Reform Agricultural Cooperative Limited With 4 
frameworks consisted of people, finance, materials, equipment and management with 
qualitative method by documentary research and In-depth interviews. Key informants 
were members of the Ban Dok Bua Agricultural Land Reform Cooperative Limited, a 
total of 15 key informants. Which were 10 committee and 5 government agencies. 
Data analysis by content analysis. 

The results of the research were as follows: 
1. The problems of the management of Ban Dok Bua Agricultural Land Reform

Cooperative Limited were personal problems. Evaluation of work Employee does not 
match the ability Budget problems found that there was a problem in the operational 
planning Each department had no knowledge and understanding of the operation 
plan. Problems with materials and equipment found that the problem of not taking 
care of the equipment was causing damage. And utilizing not match to the job 
description, problems in management found that the problem of organizing the 
internal control system of the cooperative Clear policy formulation Management 
problems lacking knowledge and understanding about cooperative regulations.  

2. Developing approaches for the development of agricultural management of
Ban Dok Bua Land Reform was in the area of personal guidelines for the development 
of the selection examination. Employees should consider knowledge and ability to 
match the positions of the examinations. Should link policies from economic 
knowledge Analysis of economic forecast trends to make business decisions 
Developing approaches for equipment materials Arrange for the planning of operation 
of equipment materials Tools Appointment of the committee to inspect the quality of 
materials and equipment in the operation of the management brought modern 
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computer systems to work efficiently and quickly. Management approach 
Continuous supervision of work planning and set up an internal control system for 
clearly targeting Action plan Monitoring and evaluation of public relations activities for 
members to participate in activities of Ban Dok Bua Agricultural Land Reform 
Cooperative Ltd. 

Keywords : Management, Agricultural, Cooperatives, Reform, Ban Dok Bua 

 



สารบัญ                                                                                                          หน
า  กิตติกรรมประกาศ ก บทคัดย�อภาษาไทย ข บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ค สารบัญ ง บทท่ี 1 บทนํา  1.1 ความเปนมาและความสําคัญของป�ญหา 1 1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย 4 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 4 1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 5 1.5 คําถามการวิจัย 6 1.6 นิยามศัพท� 5 1.7 ประโยชน�ท่ีคาดว1าจะได3รับ 7 บทท่ี 2 ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนา 7 2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักการสหกรณ�การเกษตร 16 2.3 ทฤษฎีกระบวนการกลุ1ม 30 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข3อง 47 บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  3.1 ประชากรและกลุ1มตัวอย1าง 55 3.2 เครื่องมือท่ีใช3ในการเก็บรวบรวมข3อมูล 55 3.3 การสร3างเครื่องมือวิจัย 56 3.4 การเก็บรวบรวมข3อมูล 57 3.5 การวิเคราะห�ข3อมูล 57  



 หน
า บทท่ี 4 ผลการวิจัย 4.1 สภาพป�ญหาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ3านดอกบัว จํากัด 584.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏริูปท่ีดินบ3านดอกบัว จํากัด 62บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข
อเสนอแนะ5.1 สรุปผลการวิจัย 60 5.2 อภิปรายผล 64 5.3 ข3อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 67 บรรณานุกรม 69ภาคผนวก 74 82ภาคผนวก ก : เครื่องมือที่ใชในการวิจัยภาคผนวก ข : รายชื่อผู3เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยประวัติผู
วิจัย 89



บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ป�จจุบันเศรษฐกิจโลกได�มีการขับเคลื่อนไปด�วยภาคธุรกิจต!าง ๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ เป(นต�น โดยแต!ละประเทศต!างก็มีสัดส!วนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการแตกต!างกันไปตามความเชี่ยวชาญและทรัพยากรท่ีมีอยู!ภายในประเทศนั้น ๆ แต!เป3าหมายท่ีคล�ายคลึงของทุกประเทศ คือ การผลิตสินค�าออกมาขายในตลาดโลกเพ่ือการสร�างรายได�ให�กับประเทศของตนเองอย!างสูงสุด ซ่ึงมูลค!าตลาดสินค�าอินทรีย6ท่ัวโลกรวมกันมีมากกว!า 2 ล�านล�านบาทต!อป8 ตลาดสินค�าอินทรีย6ท่ีใหญ!ท่ีสุดคือ สหรัฐอเมริกาและยุโรป  โดยท้ังสองตลาดมีมูลค!ารวมกันร�อยละ 96 ของตลาดเกษตรอินทรีย6โลกท่ีเหลือเป(นประเทศในเอเชีย และ ประเทศอ่ืน ๆ ในโลก (กระทรวงพาณิชย6 2557)กระแสการรักสุขภาพและความห!วงใยต!อสิ่งแวดล�อมไม!ได�เกิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทยเท!านั้นแต!เกิดข้ึนท่ัวโลก สินค�าท่ีมีความปลอดภัยและห!างไกลจากสารพิษ จึงเป(นท่ีต�องการของผู�บริโภคท่ีมีความรู�เรื่องความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิต สินค�า เกษตรอินทรีย6 เป(นทางเลือกท่ีผู�บริ โภคยอมรับ การบริ โภคจึง เ ติบโตอย!างต!อเนื่อง                          และมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนทุกป8 สินค�าเกษตรอินทรีย6ท่ีมีการซ้ือขายอยู!ในตลาดโลก ป�จจุบันมีมูลค!าประมาณป8ละ 5–6 แสนล�านบาท ความต�องการของตลาด ส!วนใหญ!เติบโตอยู!ในต!างประเทศ เช!น ประเทศในสหภาพยุโรปมีมูลค!าประมาณ 250,000 ล�านบาทต!อป8 สหรัฐอเมริกามูลค!าประมาณ 200,000 ล�านบาทต!อป8  ประเทศญ่ีปุDนมีมูลค!าประมาณ 45,000 ล�านบาทต!อป8   โดยอัตรา                     การขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ยร�อยละ 25 ต!อป8 ราคาสินค�าเกษตรอินทรีย6โดยท่ัวไปสูงกว!าสินค�าปกติ              ร�อยละ 25.50 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ6เก่ียวกับสนับสนุนให�กับสหกรณ6มีความเข�มแข็งนั้น ทําให�ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ6การเกษตร ซ่ึงเป(นสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค6เพ่ือเป(นแหล!งเงินทุนให�กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ซ่ึงหมายความรวมถึงสหกรณ6การเกษตร จึงกําหนดนโยบายสร�างความแข�งแข็งให�แก!สหกรณ6การเกษตร โดยสนับสนุนให�สหกรณ6การเกษตรมีกระบวนการบริหารจัดการ มีข�อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติให�เหมาะสมมีการช!วยเหลือซ่ึงกันและกันตามอุดมการณ6 หรือค!านิยมสหกรณ6ของคนในชุมชน ให�ช!วยเหลือตนเองของชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง มีการพัฒนาความเป(นอยู!และการส!งเสริมอาชีพจากธุรกิจสหกรณ6 มีการอนุรักษ6สิ่งแวดล�อมตามหลักสหกรณ6 ตลอดจนมีการรวมซ้ือ รวมขายท่ีก!อให�เกิดการลด



2 ต�นทุน สร�างรายได� ขยายโอกาสในการดําเนินงานของสหกรณ6การเกษตร (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ6การเกษตร,2555:2-3) แผนพัฒนาการเกษตรในช!วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี 12 จะมุ!งเน�นการพัฒนาในทุกด�านท้ังเกษตรกร สถาบันเกษตรกร การผลิตสินค�าเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู!ไปกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล�อมอย!างสมดุลและยั่งยืน ภายใต�วิสัยทัศน6 “ภาคเกษตรก�าวไกลด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” เป3าหมายสําคัญของแผน คือ (1) ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอยู!ท่ีระดับ 85 ในป8 2564 (2) เกษตรกรมีรายได�เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป(น 59,460 บาทต!อครัวเรือนในป8 2564 (3) เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร�อยละ 3 ต!อป8                (4) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด�านการเกษตรถูกนําไปใช�ประโยชน6เพ่ิมข้ึนอย!างน�อยร�อยละ 5 ต!อป8 และ (5) ทรัพยากรการเกษตรได�รับการฟSTนฟูและใช�ประโยชน6อย!างสมดุลและยั่งยืนเพ่ิมข้ึน การดําเนินงาน กําหนด 4 ยุทธศาสตร6 คือ ยุทธศาสตร6ท่ี 1 สร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร6ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค�าเกษตรตลอด               โซ!อุปทาน ยุทธศาสตร6ท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแข!งขันภาคการเกษตรด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ยุทธศาสตร6ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล�อมอย!างสมดุล                และยั่งยืนข�าวเป(นพืชอาหารหลักท่ีสําคัญของมนุษย6และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาต้ังแต!โบราณกาล การเกษตรในสมัยโบราณเป(นแบบเกษตรธรรมชาติ หรือเกษตรอินทรีย6ซ่ึงเป(นระบบ              การผลิตท่ีพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ โดยไม!ใช�สารเคมีจัดเป(นระบบการผลิตท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในขณะนั้น เพราะมีประชากรไม!มากนัก ต!อมาจํานวนประชากรโลกได�เพ่ิมข้ึนอย!างรวดเร็ว จึงมีความจําเป(นต�องเพ่ิมผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตข�าวให�สูงข้ึน โดยใช�พันธุ6ข�าวท่ีให�              ผลผลิตสูงการใช�ปุUยเคมี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีแบ!งออกเป(น 4 ยุค คือ Thailand 1.0 ยุคแรกจะเน�นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน�นภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน�นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส!งออก ท้ัง 3 โมเดลท่ีผ!านมา ทําให�ประเทศไทยจัดอยู!ในกลุ!มประเทศ “รายได�ปานกลางข้ันสูง” แต!ก็หยุดอยู!แค!นั้น “หยุดนานจนเกินไป” ทําให�มีแนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซ่ึงแนวคิดนี้ ซ่ึงว!ากันว!าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให�ไปได�ไกลกว!า โดยโมเดลนี้เป(นแนวคิดท่ีจะนําโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู! “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม” สรุปว!า Thailand 4.0 คือ เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมอันหมายความว!าเราจะเปลี่ยนจากการผลักดันสินค�าโภคภัณฑ6ไปสู!สินค�าเชิงนวัตกรรมแปลง!ายๆ ก็คือว!าเราจะไม!ผลิตเพ่ือขายกันแบบสดๆ แบบท่ีผ!านมาในอดีตเพียงอย!างเดียว เช!น ปลูกข�าวก็ไม!ใช!ว!าขายแบบข�าวเปลือก แต!จะทําการแปรรูปเพ่ิมมูลค!า ท้ังแต!พันธุ6ข�าวท่ีปลูกจะต�องมีการวิจัยพัฒนา เช!น ข�าวท่ีทานแล�วแก�โรคนั้นโรคนี้ บํารุงนั้นบํารุงนี้ ทุกอย!างจะต�องมีเรื่องราวมีคุณค!าและมูลค!า จะต�อง



3 ผูกโยงกับเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค6และเปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�าไปสู!การเน�น ภาคบริการมากข้ึน โดยเปลี่ยนจากเกษตรแบบด้ังเดิม สู!เกษตรสมัยใหม! เน�นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมป�Tนเกษตรกรเป(นผู�ประกอบการ คือ โมเดลการการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 (อ�างอิง) จังหวัดพะเยา ห!างจากกรุงเทพมหานคร 735 กิโลเมตร อยู!ทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป(นปDาเขา ท่ีราบสูง มีระดับความสูงต้ังแต! 300–1,550 เมตรจากระดับน้ําทะเล นอกนั้นพ้ืนท่ีส!วนใหญ!เป(นท่ีราบลักษณะภูมิอากาศเนื่องจากมีปDาไม�และภูเขาล�อมรอบจึงทําให�อากาศหนาวมากในฤดูหนาวและอากาศไม!ร�อนจัดในฤดูร�อน มีเทือกเขาสําคัญ คือ เทือกเขาผีป�นน้ํา มีแม!น้ําสําคัญไหลผ!าน 3 สาย คือ แม!น้ําอิง แม!น้ํายม และแม!น้ําลาว รายได�หลักของประชากรส!วนใหญ!มาจากภาคเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีทํานา 3.1 ล�านไร! ซ่ึงเป(นแหล!งผลิตข�าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และมีปริมาณมากท่ีสุดคือ ร�อยละ 26 ของผลผลิตข�าวหอมมะลิท้ังประเทศ ประกอบกับเป(นพ้ืนท่ีซ่ึงมีองค6ความรู�ในเรื่องเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย6 อันมีท่ีมาจากการเรียนรู�ทดลองปฏิบัติของปราชญ6ชาวบ�านและผู�นําภูมิป�ญญาท�องถ่ิน รายได�เฉลี่ยต!อหัว 20,603 บาท/ป8 เหตุท่ีเป(นเช!นนี้เนื่องจากการทําการเกษตรของเกษตรกรนั้นมีต�นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนไม!ว!าจะเป(นจากการใช�ปุUยเคมีต!าง ๆ ค!าพันธุ6ข�าวหรืออ่ืน ๆ ซ่ึงจะสามารถลดต�นทุนการผลิตได�โดยการลดปุUยเคมีให�ได�สัก 50 % เงินท่ีเคยหมดไปกับการซ้ือปุUยก็จะหมุนเวียนอยู! ทําให�มีรายได�เพ่ิมข้ึนนั่นเอง ซ่ึงในการลดปุUยเคมีก็จะให�มีการนําเอา                 ปุUยคอก ปุUยหมัก ปุUยพืชสด ปุUยชีวภาพมาทดแทนได� ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดจึงจัดให�เป(นการพ่ึงพาตนเองและเพ่ือตอบสนองต!อโครงการรณรงค6สุขภาพปลอดสารพิษเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนของกระทรวงมหาดไทย  สหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด เกิดจากการรวมกลุ!มของประชาชนในหมู!บ�านบัว ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือช!วยเหลือสมาชิก ในการปลูกข�าวอินทรีย6ปลอดสารพิษ โดยป�จจุบันมีสมาชิก 169 คน และ มีพ้ืนท่ีทํานา 3,831 ไร! แต!จากการดําเนินงานท่ีผ!านมายังมีป�ญหาอุปสรรค และ ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู!เสมอ ระบบการบริหารจัดการยังไม!ได�วางระบบอย!างเหมาะสม การรับนโยบายไม!ต!อเนื่อง ทําให�เกิดความล!าช�าในการปฏิบัติงาน ส!งผลต!อการดําเนินงานของสหกรณ6ยังไม!บรรลุเป3าหมายท่ีกําหนดไว� ถึงแม�ทางกลุ!มจะได�รับการสนับสนุน งบประมาณ และ บุคลากรมาให�ความรู�จากทางจังหวัด แต!การดําเนินงานของสหกรณ6ท่ีผ!านมายังมีป�ญหาอุปสรรค และ ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู!เสมอ (สหกรณ6การเกษตร, 2555:26-27)  จากสภาพป�ญหา ดังกล! าว  ผู� ศึ กษา เล็ ง เห็น ถึ งความสํ า คัญในกาบริหารจัดการ               สหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด วัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาสภาพป�ญหาการจัดการ และศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการของสหกรณ6ฯ โดยงานวิจัยนี้ให�ความสําคัญต!อ การมีส!วนร!วมของสมาชิก การสร�างความเชื่อถือ ไว�วางใจ การให�คําปรึกษา รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาช!วยในการ



4 ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส!งผลให�การดําเนินงานของสหกรณ6มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค6และเป3าหมายของสหกรณ6 สมาชิกเกิดความถึงพอใจเม่ือได�รับการบริการจากสหกรณ6 1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ6ปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด  ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค6ของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาป�ญหาด�านการบริหารจัดการสหกรณ6ปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด                    ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2. เ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ6ปฏิรูปท่ี ดิน                บ�านดอกบัว จํากัด ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  1.3 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ6ปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว�ดังนี้  1.3.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้เป(นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการบริหารการจัดการและแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ6ปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญดังนี้ ทรัพยากรในการจัดการจะประกอบด�วย  ด�านบุคคล (Man) ด�านเงินทุน (Money) ด�านวัสดุอุปกรณ6 (Material) ด�านการจัดการ (Management)  1.3.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ!มตัวอย!าง  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ทําการเก็บข�อมูล จากกลุ!มสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกท้ังสิ้น 169 คน แบ!งเป(นชาย 91 คน หญิง 78 คน โดยคัดเลือกกลุ!มเป3าหมายโดยใช�วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือทําการสัมภาษณ6แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ประกอบด�วยสมาชิกสหกรณ6ฯ จํานวน 15 คน คณะกรรมการสหกรณ6ฯ จํานวน 10 คน และ กลุ!มหน!วยงานภาครัฐผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จํานวน 5 คน โดยวิธีการสุ!มตัวอย!างแบบ judgment sampling เนื่องจากผู�ท่ีตอบแบบสัมภาษณ6ต�องเป(นผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในฝDายต!าง ๆ ทําให�ข�อมูลท่ีได�รับจากการสัมภาษณ6นั้นนําไปสู!การวิเคราะห6ข�อมูลท่ีถูกต�อง  



5 1.3.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยใช�ระยะเวลาในการศึกษา จํานวน 6 เดือน เริ่มต้ังแต!              เดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560 1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ได�กําหนดกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพ่ือการวิจัย ดังนี้         ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย 1.4.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ ได�แก! สภาพป�ญหาการบริหารจัดการสหกรณ6ฯ โดยแยกเป(น 4 ด�าน คือ 1.1 ด�านคน (Man) 1.2 ด�านเงิน (Money) 1.3 ด�านวัสดุอุปกรณ6 (material) 1.4 ด�านการจัดการ (Management) 2. ตัวแปรตาม ได�แก! แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ6ฯ โดยแยกเป(น 4 ด�าน คือ 2.1 ด�านคน (Man) 2.2 ด�านเงิน (Money) 2.3 ด�านวัสดุอุปกรณ6 (material) 2.4 ด�านการจัดการ (Management)   สภาพและป�ญหาการจัดการสหกรณ! ปฏิรูปท่ีดินบ+านดอกบัว จํากัด  - ด�านคน (Man)  - ด�านเงินทุน (Money)  - ด�านวัสดุอุปกรณ6 (Material)  - ด�านการจัดการ (Management)  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการ สหกรณ!ปฏิรูปท่ีดินบ+านดอกบัว จํากัด  - ด�านคน (Man)  - ด�านเงิน (Money)  - ด�านวัสดุอุปกรณ6 (Material)  - ด�านการจัดการ (Management)  



6 1.5 คําถามการวิจัย  การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด                       ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย ดังนี้ 1. สภาพป�ญหาทางด�านการบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด  ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป(นอย!างไร 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัดตําบลตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะมีแนวทางในการพัฒนาอย!างไร  1.6 นิยามศัพท!  ในการวิจัยเรื่องสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ตําบลบ�านตุ!น                  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพท6ท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 1. แนวทางการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการขององค6การและพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือปรับตัวให�ทันต!อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 2. บุคคล (Man) หมายถึง ผู�ปฏิบัติกิจกรรมของสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด เป(นผู�มีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและสร�างความสามารถในการแข!งขันขององค6กร 3. เงินทุน (Money) หมายถึง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของสหกรณ6ซ่ึงใช�สําหรับเป(นค!าจ�าง ค!าเครื่องมืออุปกรณ6สําหรับอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการองค6การ รวมถึงเงินสํารองเพ่ือรักษาสภาพคล!องทางการเงินของสหกรณ6 4. วัสดุอุปกรณ6 (Material) หมายถึง เครื่องมือในการบริหารของสหกรณ6 รวมไปถึงการใช�เทคโนโลยีในการดําเนินงานต!าง ๆ ในสหกรณ6 5. การจัดการ (Management) หมายถึง การประกอบการท่ีบุคคลในสหกรณ6 หรือ การนําเอาทรัพยากรบุคคลและเงินทุนมารวมกัน เพ่ือการบริหารและการบริการ ซ่ึงเป(นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับองค6การและความสามารถในการบริหารงาน โครงสร�างขององค6การ นโยบายข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือกฎเกณฑ6 ตลอดจนความสามารถของทีมงาน 6. สภาพป�ญหา หมายถึง สภาพป�ญหาการบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 4 ด�าน ประกอบด�วย  (1) ด�านบุคคล (Man) (2) ด�านเงินทุน (Money) (3) ด�านวัสดุอุปกรณ6 (Material) (4) ด�านการจัดการ (Management) 7. สมาชิกสหกรณ6 หมายถึง สมาชิกของสหกรณ6การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีบ�านบัว ตําบล บ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 



7 8. การบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน หมายถึง วิธีการและกระบวนการทํางานของสหกรณ6ต!าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีบ�านบัว ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว7าจะได+รับ การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด                       ตําบลบ�านตุ!น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ 1. ทําให�ทราบถึงสภาพป�ญหาในการบริหารจัดการสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน                   บ�านดอกบัว จํากัด 2. ได�แนวทางในการพัฒนาพัฒนาธุรกิจและคุณภาพการทํางานในองค6กรสหกรณ6การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ก!อให�เกิดประโยชน6สูงสุดในการให�บริการแก!สมาชิก  



8  บทท่ี 2 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด                    ตําบลบ�านตุ"น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง                โดยมีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนา 2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักการสหกรณ�การเกษตร 2.3 ทฤษฎีกระบวนการกลุ"ม (Group Process) 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนา การจัดการ ซ่ึงแปลมาจากภาษาอังกฤษว"า “Management” หมายถึง การใช�ทรัพยากรในการดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต�องการอย"างมีประสิทธิภาพ และยังมีคําท่ีเรามักได�อีกคําหนึ่งคือ“การบริหาร”ซ่ึงแปลมาจากภาษาอังกฤษว"า“Administration” หมายถึงการกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งงาน การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให�ผู�ปฏิบัติสามารถดําเนินงานให�ได�ตามเปRาหมายท่ีต�องการ ซ่ึงมักสงสัยว"าท้ังสองคําจะมีความเหมือนหรือแตกต"างกันอย"างไร ในทางปฏิบัติ เราสามารถนําท้ังสองคํามารใช�ทดแทนกันได�หลายด�าน เช"น การบริหาร หรือการจัดการธุรกิจ (Business Administration หรือ Management) เปTนต�น  แต"ท้ังสองคําก็มีความแตกต"างในการใช�งานในระดับกว�าง โดยเฉพาะการดําเนินงานของราชการหรือสาธารณะ ตลอดจนการบริหารส"วนกลางและธุรการ ขณะท่ีการจัดการจะให�ความสนใจกับการดําเนินงานให�บรรลุเปRาหมาย และใช�งานในระดับท่ัวไปขององค�กร เช"น การจัดการผลิต การจัดการตลาดและการจัดการทางการเงิน เปTนต�น การบริหารจัดการสําคัญท่ีผู�บริหารทุกคนต�องทําให�ได�ตามเปRาหมายอย"างชาญฉลาด เนื่องจากปXจจุบันมีการแข"งขันในทางธุรกิจกันมากข้ึน ทําให�ธุรกิจต�องดําเนินงานอย"างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางท่ีชัดเจน การจัดการจึงเปTนเครื่องมือในการแก�ปXญหาและสร�างความก�าวหน�าแก"ธุรกิจ โดยท่ีประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานให�ได�ผลลัพธ� (Outputs) โดยการใช�ทรัพยากรหรือปXจจัยนําเข�า (Input) ให�คุ�มค"ามากท่ีสุด ซ่ึงจะให�ความสําคัญกับวิธีการหรือกระบวนการในการทํางาน โดยเฉพาะความสําคัญระหว"างผลลัพธ�และปXจจัยนําเข�า ท่ีได�จากการแปรรูปท่ีได�ส"วนสูงสุดขณะท่ีประสิทธิผล หมายถึง การทํางานให�สําเร็จตามเปRาหมายท่ีต�องการ ซ่ึงจะให�ความสนใจกับการทํางานให�สําเร็จเพียงอย"างเดียว โดยไม"คํานึงถึงความคุ�มค"าในการใช�ทรัพยากร  



9  การจัดการเปTนท้ังศิลป]และศาสตร� ท่ีว"าการจัดการมีลักษณะเปTนศิลป] (Management is an Art) หมายความว"า การท่ีจะได�รับความสําเร็จนั้น ต�องนําความรู�ท่ีผู�เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการศึกษาไว�ไปประยุกต�ให�องค�กรดําเนินงานอย"างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดการต�องใช�เทคนิคและนําความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค�กรมาใช�ให�เกิดประโยชน�แก"องค�การดังนั้น ผู�จัดการจึงเปTนผู�นําความรู�จากศาสตร�ของการจัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย� และทรัพยากรวัตถุ เพ่ือให�เอ้ือต"อองค�กรมากท่ีสุด การจัดการในลักษณะเปTนศาสตร� (Management is a Science) เพราะมีองค�ความรู� มีลักษณะเปTนระบบและหลักการ มีความก�าวหน�า คิดค�นพัฒนาไปเรื่อย ๆ ผู�บริหารท่ีฉลาด เก"ง และได�รับความสําเร็จต�องใช�ศาสตร�และศิลป]ในการทํางาน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเข�าใจแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเปTนเบ้ืองต�นก"อน กล"าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย�เปTนสัตว�สังคม ซ่ึงหมายถึง มนุษย�โดยธรรมชาติย"อมอยู"รวมกันเปTนกลุ"ม ไม"อยู"อย"างโดยเด่ียว แต"อาจมีข�อยกเว�นน�อยมากท่ีมนุษย�อยู"โดดเด่ียวตามลําพัง เช"น ฤษี การอยู"รวมกันเปTนกลุ"มของมนุษย�อาจมีได�หลายลักษณะและเรียกต"างกัน เปTนต�นว"า ครอบครัว (family) เผ"าพันธุ� (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ (country) เม่ือมนุษย�อยู"รวมกันเปTนกลุ"มย"อมเปTนธรรมชาติอีกท่ีในแต"ละกลุ"มจะต�องมี “ผู�นํากลุ"ม” รวมท้ังมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ"ม” เพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย สภาพเช"นนี้ได�มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู�นํากลุ"มขนาดใหญ" เช"น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปXจจุบันอาจเรียกว"า“ผู�บริหาร” ขณะท่ีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ"มนั้น เรียกว"าการบริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public administration) ด�วยเหตุผลเช"นนี้ มนุษย�จึงไม"อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได�ง"าย และทําให�กล"าวได�อย"างม่ันใจว"า "ท่ีใดมีประเทศ ท่ีนั่นย"อมมีการบริหาร" คําว"า การบริหาร (administration) มีรากศัพท�มาจากภาษาลาติน “administrate” หมายถึง ช"วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ�หรือมีความหมายใกล�เคียงกับคําว"า “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช�หรือผู�รับใช� หรือผู�รับใช�รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว"า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต"าง ๆ  ส"วนคําว"า การจัดการ (management) นิยมใช�ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังเพ่ือมุ"งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับผลประโยชน�ท่ีจะตกแก"สาธารณะถือเปTนวัตถุประสงค�รองหรือเปTนผลพลอยได� (by product) เม่ือเปTนเช"นนี้ จึงแตกต"างจากวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังหน"วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให�บริการสาธารณะท้ังหลาย (public services) แก"ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว"า การบริหารจัดการ (management administration) เก่ียวข�องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช"น การนําแนวคิดผู�บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช�ในวงราชการ การบริหารราชการด�วย



10  ความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม"จําเปTน การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด�วยการให�รางวัลตอบแทน เปTนต�น นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได�เปlดโอกาสให�ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข�ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช"น ให�สัมปทานโทรศัพท�มือถือ การขนส"ง เหล�า บุหรี่ อย"างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได�ทําประโยชน�ให�แก"สาธารณะหรือประชาชนได�เช"นกัน เช"น จัดโครงการคืนกําไรให�สังคมด�วยการลดราคาสินค�า ขายสินค�าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช"วยเหลือสังคม เปTนต�น  การบริหาร บางครั้งเรียกว"า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน"วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ถ�าเปTนหน"วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน"วยงาน และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวข�องกับคน สิ่งของและหน"วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต"าง ๆ เช"น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน�าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารท่ีเก่ียวข�องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค�การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย� (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงประมาณ (Budgeting) เช"นนี้ เปTนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปXจจัยท่ีมีส"วนสําคัญต"อการบริหาร”ท่ีเรียกว"า แพ็มส�-โพสคอร�บ (PAMS-POSDCoRB) แต"ละตัวมาเปTนแนวทางในการให�ความหมาย  พร�อมกันนี้ อาจให�ความหมายได�อีกว"า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน"วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข�องกับ คน สิ่งของ และหน"วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต"าง ๆ เช"น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ� (Material) (4) การบริหารงานท่ัวไป (Management) (5) การบริหารการให�บริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข�อมูลข"าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เช"นนี้ เปTนการนํา “ปXจจัยท่ีมีส"วนสําคัญต"อการบริหาร” ท่ีเรียกว"า 9M แต"ละตัวมาเปTนแนวทางในการให�ความหมาย การให�ความหมายท้ัง 2 ตัวอย"างท่ีผ"านมานี้ เปTนการนําหลักวิชาการด�านการบริหารคือ “กระบวนการบริหาร” และ“ปXจจัยท่ีมีส"วนสําคัญต"อการบริหาร” มาใช�เปTนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให�ความหมายซ่ึงน"าจะมีส"วนทําให�การให�ความหมายคําว"าการบริหารเช"นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข�าใจได�ง"าย เปTนวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด�วย นอกจาก 2 ตัวอย"างนี้แล�ว ยังอาจนําปXจจัยอ่ืนมาใช�เปTนแนวทางในการให�ความหมายได�อีกเปTนต�นว"า 3 M ซ่ึงประกอบด�วยการบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money)และการบริหารงานท่ัวไป(Management) และ 5 ป ซ่ึงประกอบด�วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ�   



11  เพ่ือช"วยเพ่ิมความเข�าใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนําความหมายคําว"า การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ มาแสดงไว�ด�วย เช"น สมพงศ� เกษมสิน (2514, หน�า 13-14) มีความเห็นว"า การบริหาร หมายถึง การใช�ศาสตร�และศิลป]นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช"น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช"น POSDCoRB Model ให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�อย"างมีประสิทธิภาพ สมพงศ� เกษมสิน (2523, หน�า 5-6) กล"าวไว�ว"า คําว"า การบริหารนิยมใช�กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท�บัญญัติ ว"า รัฐประศาสนศาสตร� (public administration) และคําว"า การจัดการ (management) นิยมใช�กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว� สมพงศ� เกษมสิน ยังให�ความหมายการบริหารไว�ว"าการบริหารมีลักษณะเด"นเปTนสากลอยู"หลายประการ ดังนี้  1) การบริหารย"อมมีวัตถุประสงค� 2) การบริหารอาศัยปXจจัยบุคคลเปTนองค�ประกอบ  3) การบริหารต�องใช�ทรัพยากรการบริหารเปTนองค�ประกอบพ้ืนฐาน  4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปTนกระบวนการ  5) การบริหารเปTนการดําเนินการร"วมกันของกลุ"มบุคคล  6) การบริหารอาศัยความร"วมมือร"วมใจของบุคคล กล"าวคือ ความร"วมใจ (collective mind) จะก"อให�เกิดความร"วมมือของกลุ"ม (group cooperation) อันจะนําไปสู"พลังของกลุ"ม (group effort) ท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงค� 7) การบริหารมีลักษณะการร"วมมือกันดําเนินการอย"างมีเหตุผล 8) การบริหารมีลักษณะเปTนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค� 9) การบริหารไม"มีตัวตน (intangible) แต"มีอิทธิพลต"อความเปTนอยู"ของมนุษย�  อนันต� เกตุวงศ� (2523, หน�า 27)ให�ความหมายการบริหาร ว"า เปTนการประสานความพยายามของมนุษย� (อย"างน�อย 2 คน) และทรัพยากรต"าง ๆ เพ่ือทําให�เกิดผลตามต�องการ  ไพบูลย� ช"างเรียน (2532, หน�า 17) ให�ความหมายการบริหารว"า หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535, หน�า 8) มองการบริหารในลักษณะท่ีเปTนกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส"วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ   



12  บุญทัน ดอกไธสง (2537, หน�า 1) ให�ความหมายว"า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู"ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค�การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค�การ  วิรัช วิรชันิภาวรรณ (2545, หน�า 36-38) แบ"งการบริหาร ตามวัตถุประสงค�หลักของการจัด ต้ังหน"วยงานไว� 6 ส"วน ดังนี้  ส"วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน"วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว"า การบริหารรัฐกิจ public administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือ การให�บริการสาธารณะ (public services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร�อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เปTนต�น การบริหารส"วนนี้เปTนการบริหารของหน"วยงาน องค�กรภาครัฐ  (public or governmental organization) ไม"ว"าจะเปTนหน"วยงานท้ังในส"วนกลาง ส"วนภูมิภาค และส"วนท�องถ่ิน เช"น การบริหารงานของหน"วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท"า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน"วยการบริหารท�องถ่ิน หน"วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน"วยงานของรัฐวิสาหกิจ เปTนต�น ส"วนท่ีสอง การบริหารงานของหน"วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว"า การบริหาร ธุรกิจ (business administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน"วยงานของเอกชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum profits) ในการทําธุรกิจ การค�าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให�บริการ เห็นตัวอย"างได�อย"างชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท ห�างร�าน และห�างหุ�นส"วนท้ังหลาย ส"วนท่ีสาม การบริหารของหน"วยงานท่ีไม"สังกัดภาครัฐ (non-governmental organization) ซ่ึงเรียกย"อว"า หน"วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เปTนการบริหารงานของหน"วยงานท่ีไม"แสวงหาผลกําไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือการไม"แสวงหาผลกําไร (non-profit) เช"น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม ส"วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน"วยงานระหว"างประเทศ (international organization) มีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ�ระหว"างประเทศ เช"น การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค�การค�าระหว"างประเทศ (World Trade Organization) และกลุ"มประเทศอาเซียน (ASEAN) ส"วนท่ีห�า การบริหารงานขององค�กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค�กรส"วนนี้เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได�กําหนดให�มีองค�กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช"น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการทุจริตแห"งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และผู�ตรวจการแผ"นดินของรัฐสภา เปTนต�น องค�กรดังกล"าวนี้ถือว"าเปTนหน"วยงานของรัฐเช"นกัน แต"มีลักษณะพิเศษ เช"น 



13  เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล"าว และมีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกปRองคุ�มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน"วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ส"วนท่ีหก การบริหารงานของหน"วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกปRองรักษาผลประโยชน�ของประชาชนโดยส"วนรวมซ่ึงเปTนประชาชนส"วนใหญ"ของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช"น การบริหารงานของหน"วยงานของเกษตรกร กลุ"มผู�ใช�แรงงานและกลุ"มผู�ให�บริการ  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, หน�า 39) มีความเห็นว"า การบริหารในฐานะท่ีเปTนกระบวนการ หรือกระบวนการบริหาร เกิดได�จากหลายแนวคิด เช"น โพสคอร�บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ  ลูเทอร� กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร�วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด�วยข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ ได�แก" การวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด�วย 5 ประการ ได�แก" การวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว"า พอคค� (POCCC)  เฮอร�เบิร�ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) (1947, p. 3.) กล"าวถึงการบริหารว"าหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไป ร"วมกันดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�  เฟรดเดอร�ริค ดับบลิว. เทเลอร� (Frederick W. Taylor) (2523, หน�า 27) ให�ความหมายการบริหารไว�ว"า งานบริหารทุกอย"างจําเปTนต�องกระทําโดยมีหลักเกณฑ� ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห�ศึกษาโดยรอบคอบ ท้ังนี้ เพ่ือให�มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก"อให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน�สําหรับทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง  ป�เตอร� เอฟ. ดรัคเกอร� (Peter F. Drucker) (2523, หน�า 6) กล"าวว"า การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานให�บรรลุเปRาหมายร"วมกับผู�อ่ืน การทํางานต"าง ๆ ให�ลุล"วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปTนผู�ทําภายในสภาพองค�การท่ีกล"าวนั้น ทรัพยากรด�านบุคคลจะเปTนทรัพยากรหลักขององค�การท่ีเข�ามาร"วมกันทํางานในองค�การ ซ่ึงคนเหล"านี้จะเปTนผู�ใช�ทรัพยากรด�านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ� วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังข�อมูลสนเทศต"าง ๆ เพ่ือผลิตสินค�าหรือบริการออกจําหน"ายและตอบสนองความพอใจให�กับสังคม     



14  แฮร�โรลด� คูนตซ� (Harold Koontz) (2523, หน�า 6) ให�ความหมายของการจัดการ หมายถึง การดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�โดยอาศัยปXจจัยท้ังหลาย ได�แก" คน เงิน วัสดุสิ่งของ เปTนอุปกรณ�การจัดการนั้น  ธงชัย สันติวงษ� (2543,หน�า 21-22) กล"าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว� 3 ด�าน คือ  1) ในด�านท่ีเปTนผู�นําหรือหัวหน�างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน�าท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปTนผู�นําภายในองค�การ 2) ในด�านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต"าง ๆ ในองค�การ และการประสานกิจกรรมต"าง ๆ เข�าด�วยกัน 3) ในด�านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต�องทําให�งานต"าง ๆ สําเร็จลุล"วงไปด�วยดีด�วยการอาศัยบุคคลต"าง ๆ เข�าด�วยกัน  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, หน�า 5) กล"าวไว�ว"า การบริหารจัดการ ( management  administration) การบริหารการพัฒนา (development administration) แม�กระท่ังการบริหารการบริการ (service administration) แต"ละคํามีความหมายคล�ายคลึงหรือใกล�เคียงกันท่ีเห็นได�อย"างชัดเจนมีอย"างน�อย 3 ส"วน คือ หนึ่ง ล�วนเปTนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน"วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ นํามาใช�ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช"วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก�าวหน�าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส"วนท่ีแตกต"างกัน คือ แต"ละคํามีจุดเน�นต"างกัน กล"าวคือ การบริหารจัดการเน�นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข�ามาใช�ในการบริหารราชการ เช"น การมุ"งหวังผลกําไร การแข"งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ� การจูงใจด�วยค"าตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปTนต�น ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให�ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน"วยงานของรัฐ ส"วนการบริหารการบริการเน�นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให�บริการแก"ประชาชน  สรุปได�ว"า การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย�ท่ีเปTนสัตว�สังคมซ่ึงจะต�องอยู"รวมกันเปTนกลุ"ม โดยจะต�องมีผู�นํากลุ"มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ"มเพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย  ซ่ึงอาจเรียกว"าผู�บริหารและการบริหาร ตามลําดับ ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ"มท่ีนั่นย"อมมีการบริหาร คําว"า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมท้ังคําอ่ืน ๆ อีก  เปTนต�นว"า การปกครอง (government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (development) หรือแม�กระท่ังคํา



15  ว"า การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรู�ผิดรู�ชอบ (consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) และการบริหารการเมือง (politics administration) ท่ีเปTนคําในอนาคตท่ีอาจถูกนํามาใช�ได� คําเหล"านี้ล�วนมีความหมายใกล�เคียงกัน ข้ึนอยู"กับผู�มีอํานาจในแต"ละยุคสมัยจะนําคําใดมาใช�โดยอาจมีจุดเน�นแตกต"างกันไปบ�าง อย"างไรก็ตาม ทุกคําท่ีกล"าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล�วนหมายถึง (1) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) หรือมรรควิธี (means) ใด ๆ (2) ท่ีหน"วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐนํามาใช�ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� (4) เพ่ือนําไปสู"จุดหมายปลายทาง (end หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกว"าเดิม เช"น มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําไปสู"จุดหมายปลายทางเบ้ืองต�น (primary goal) คือ ช"วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือช"วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให�เปTนไปในทิศทางท่ีดีกว"าเดิม หรือมีวัตถุประสงค�เพ่ือนําไปสู"จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนาประเทศท่ีประเทศชาติและประชาชนอยู"เย็นเปTนสุขอย"างยั่งยืน เปTนต�น และทุกคําดังกล"าวนี้ อาจมองในลักษณะท่ีเปTนกระบวนการ (process) ท่ีมีระบบและมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได� กรมการพัฒนาชุมชน (2560 : 4) กล"าวว"า การจัดการกลุ"มให�เปTนไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค� รวมถึงทําให�กลุ"มมีความเข�มแข็ง สามารถดําเนินการได�อย"างมีประสิทธาภาพ โดยใช�หลัก 5 ก. ดังนี้ 1. ก : กลุ"มสมาชิก สมาชิกต�องมีความสมัครใจ พร�อมท่ีจะให�ความร"วมมือในการดําเนินงานของกลุ"มสมาชิกกลุ"มต�องมีความสามัคคี และให�ความร"วมมือกับกรรมการ 2. ก : กรรมการ ซ่ึงได�รับมอบหมายและเปTนตัวแทนจากสมาชิกให�บริหารกลุ"มจะต�องมีความซ่ือสัตย� โปร"งใส เสียสละ รับผิดชอบ ตรวจสอบได� 3. ก : กิจกรรม กลุ"มต�องมีกิจกรรมอย"างต"อเนื่องท่ีร"วมกันปฏิบัติ  เพ่ือสร�างรายได�ให�กับครัวเรือนและชุมชน 4. ก : กติกา กลุ"มต�องมีกฎ กติกา ระเบียบข�อบังคับท่ี ดี เ พ่ือใช� เปTนแนวทางปฏิ บั ติร"วมกัน  ระหว"างสมาชิกและคณะกรรมการ มีความเปTนธรรมกับสมาชิกทุกคน 5. ก : กองทุน เงินหรือเครื่องมือท่ีทําให�กิจกรรมของกลุ"มดําเนินการได�และบรรลุตามวัตถุประสงค�ของกลุ"ม กลุ"มต�องมีกองทุนไว�ใช�จ"ายในการดําเนินงาน และจัดสวัสดิการแก"สมาชิก สมยศ  นาวีการ (2543, หน�า 14-15)  ได�ให�ความหมาย  การบริหารจัดการ  คือ  กระบวนการทํางานให�สําเร็จโดยใช�บุคคลอ่ืน การพิจารณาการดําเนินงานขององค�การต"างๆ นั้น พิจารณาได�จากหน�าท่ีในการจัดการ (Management  Functions) ซ่ึงประกอบด�วย  การวางแผน การจัดองค�การ การจัดคนเข�าทํางาน การสั่งการ  และการควบคุม 1. การวางแผน (Planning)  หมายถึง การกําหนดวิธีการทางท่ีจะปฏิบัติไว�เปTนการล"วงหน�า 



16  (Predetermine a Course of Actions)  ซ่ึงจะทําให�เกิดผลสําเร็จตามต�องการ การวางแผนประกอบด�วยกระบวนการนึกคิด (Conceptual Thinking)  ท่ีสมบูรณ�และเปTนสาระถูกต�อง (Objective) พัฒนากลยุทธ� (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) จัดสรรงบประมาณการใช�ทรัพยากรต"าง ๆ (Budget) กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedures) และแนวนโยบาย (Policies) ท่ีดีท่ีสุดสําหรับองค�การของตน  ภายหลังจากท่ีได�มีการวิเคราะห�และคาดการณ� (Forecast) สภาพเหตุการณ�ต"าง ๆ อย"างระมัดระวังและรอบคอบท่ีสุดแล�ว เปRาหมายสําคัญของการปฏิบัติหน�าท่ีวางแผนนี้ก็คือ จะต�องตัดสินใจเลือกและรู�จักทําแผนต"าง ๆ ให�ได�แผนงานท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกับกําลังความสามารถขององค�การท่ีจะเปTนหนทางให�องค�การสามารถหาประโยชน�จากการทํางานภายใต�สภาพแวดล�อมได�คาดการณ�ไว�แล�ว 2. การจัดองค�การ (Organizing) หมายถึง ภาระในการกําหนดจัดเตรียมความสัมพันธ�ของกิจกรรมต"างๆ เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขององค�การท่ีต้ังไว�อย"างมีประสิทธิภาพการจัดองค�การเก่ียวข�องกับการบริหารสิ่งของและทรัพยากรต"างๆ กําหนดความสัมพันธ�ระหว"างกลุ"มกิจกรรมต"างๆท่ีกําหนดจะแบ"งสรรกันไปทํา ระบุขอบเขตตําแหน"งงานต"างๆ และพิจารณาให�ทราบถึงรายละเอียดของความยากง"ายของงานแต"ละตําแหน"ง เพ่ือให�สามารถทราบถึงคุณสมบัติของคนท่ีต�องการได� 3. การจัดคนเข�าทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดคนให�เข�าทํางานตามความรู�ความสามารถและความชํานาญงาน หรือให�เหมาะสมกับงาน เพ่ือการปฏิบัติงานเปTนไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ 4. การสั่งการ (Directing) หมายถึง ความพยายามท่ีจะทําให�การกระทําต"างๆ ของทุกฝ�ายในองค�การเปTนไปในทางท่ีจะส"งเสริมให�เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต�องการ การสั่งการประกอบด�วย การพยายามให�ทุกฝ�ายร"วมมือกันทํางาน และเสริมต"อความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขององค�การ การมอบหมายงาน และกระตุ�นให�ทุกคนทํางาน การประสานงานของทุกฝ�ายให�เข�ากันได�   ซ่ึงต�องอาศัยความเข�าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของคนและกลุ"มคนเปTนเครื่องมือสําคัญในการช"วยให�งานของทุกฝ�ายสอดคล�องและเสริมกันในอันท่ีจะสําเร็จตามวัตถุประสงค�เดียวกันได� 5. การควบคุม (Controlling)  หมายถึง การบังคับหรือกํากับให�การทํางานต"างๆ เปTนไปตามแผนกระบวนการ วิธีการควบคุมายใต�การควบคุมท่ีจัดข้ึน ก็คือ การวัดผลงานท่ีทําไปด�วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือให�ทราบถึงข�อแตกต"างท่ีผิดไปจากแผนและสามารถดําเนินการแก�ไขให�เข�าสู"ทิศทางท่ีถูกต�องได� เนื่องจากงานท่ีทําทุกอย"างจะต�องอาศัยคนเปTนผู�ทําการควบคุม จึงมีจุดสนใจท่ีการควบคุมให�ปฏิบัติงานเปTนผลดีเสมอ การรู�จักใช�ระบบการตอบแทนและลงโทษ จึงเปTนศิลปะสําคัญท่ีผู�บริหารทุกคนจําต�องเข�าใจ ธงชัย  สันติวงษ�  (2545, หน�า 23) ได�ให�ความหมายของการจัดการไว�ว"า การจัดการ คือภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท่ีเข�ามาทําหน�าท่ีประสานการทํางานของบุคคลท่ีต"างฝ�ายต"างทําและไม"อาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทําให�สามารถบรรลุผลสําเร็จได� โดยปXจจัยในการ



17  จัดการเพ่ือใช�ดําเนินการตามวัตถุประสงค�ของกิจการประกอบด�วย 1.  คน (Man) 2.  เครื่องจักร (Machine) 3.  เงินทุน (Money) 4.  วัสดุ (Material) ธงชัย  สันติวงษ� (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. http://www.wiruch.com.2552) กล"าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว�  3  ด�าน  คือ 1. ในด�านท่ีเปTนผู�นําหรือหัวหน�างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน�าท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปTนผู�นําภายในองค�การ 2. ในด�านภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัยพากรต"างๆในองค�การ  และการประสานกิจกรรมต"างๆ  เข�าด�วยกัน 3. ในด�านความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต�องทําให�งานต"างๆ  สําเร็จลุล"วงไปด�วยดีการอาศัยบุคคลต"างๆ เข�าด�วยกัน สุวัฒน�  ศิรินิรันดร� และภาวนา  สายชู (2548, หน�า 34) การจัดการ หมายถึง กระบวนการ ท่ีใช�ผู�จัดการใช�ศิลปะ และกลยุทธ�ต"างๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอน โดยอาศัยความร"วมแรงร"วมใจของสมาชิกในองค�การ มีการพิจารณาความสามารถ ความถนัด ทักษะ และความมุ"งหวังด�านความเจริญก�าวหน�าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค�การควบคู"ไปด�วย  ทําให�องค�การประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งเปRาหมายไว� ณรงค�  เพ็ชรประเสริฐ (2542, หน�า124-138) ได�กล"าวถึงปXจจัยแห"งความสําเร็จและล�มเหลว 9 ประการ ได�แก" 1. ปXจจัยด�านการเงินหรือเงินทุนกล"าวคือ หากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชุมชนได�เอง หรือมีเงินช"วยหรือดอกเบ้ียตํ่า จะทําให�โอกาสท่ีธุรกิจจะจัดต้ังและดําเนินการได�ดีประสบผลสําเร็จมีความเปTนได�สูง 2. ปXจจัยด�านการตลาด กล"าวคือ การรู�ความต�องการของตลาดและรู�ว"าจะนําสินค�าไปขายท่ีไหน อย"างไร 3. ปXจจัยด�านการผลิต กล"าวคือ ความได�เปรียบในเชิงเปรียบเทียบท่ีพิจารณาจากวัตถุดิบ ทักษะ และความชํานาญของผู�ทําการผลิต นับได�ว"าเปTนปXจจัยท่ีสําคัญพอๆ กับโอกาสทางตลาด  4. ปXจจัยด�านบริหารและจัดการ ได�แก" ความสามารถในการบูรณาการระบบงาน เงิน บุคลากร และระบบตลาด 5. ปXจจัยด�านผู�นํา เปTนท่ีไว�วางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน� มีความสามารถในการนํา มีความเสียสละ ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได� 



18  6. ปXจจัยด�านแรงงาน การมีแรงงานในท�องถ่ินเพียงพอ และมีทักษะการผลิตเปTนปXจจัยทําให�ธุรกิจชุมชนประสบผลสําเร็จ 7. ปXจจัยการมีส"วนร"วมของสมาชิก การมีส"วนร"วมอย"างแข็งขัน ทําให�เกิดธุรกิจชุมชนอย"างแท�จริง 8. ปXจจัยเก่ียวกับระเบียบข�อบังคับขององค�กรระเบียบข�อบังคับเปTนกฎเกณฑ�กติกาเพ่ือให�ทุกคนปฏิบัติตาม ในอันท่ีจะทําให�การดําเนินงานไปสู"เปRาหมายเปTนไปอย"างราบรื่น และสอดคล�องประสานกัน  9. ปฏิสัมพันธ�กับภายนอกหมายถึง ปฏิสัมพันธ�กับกลุ"มบุคคลหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน ธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จล�วนแต"มีปฏิสัมพันธ�เชิงบวกกับภายนอก จุลศักด์ิ  ชาญณรงค� (2550,หน�า 15-16) กล"าวถึงปXญหาและปXจจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จหรือความล�มเหลวของการประกอบการธุรกิจขององค�กรชุมชน มีดังนี้ 1. ด�านการผลิต มักจะประสบปXญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินค�าขาดคุณภาพ ไม"ตรงตามมาตรฐานด�านการตลาด เกิดความไม"สมดุลระหว"างปริมาณสินค�าท่ีผลิตได�กับความต�องการของตลาด ไม"มีตลาดรองรับท่ีแน"นอน แหล"งท่ีตั้งของตลาดหรือการกระจายสินค�ายังจํากัดในพ้ืนท่ี 2. ด�านการเงิน เงินทุนและสินเชื่อมีจํากัด ขาดหลักทรัพย�คํ้าประกันตามวงเงินท่ีสถาบันการเงินกําหนด 3. ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไม"ได�มาตรฐาน ขาดความน"าเชื่อถือในระบบการเงินและบัญชีขององค�กร 4. ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝ�มือแรงงานค"อนข�างตํ่า 5. ด�านการบริหารจัดการ ผู�นําและทีมบริหารองค�กรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ ท้ังด�านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล 6. ด�านการทํางานเปTนกลุ"ม เนื่องจากธุรกิจขนาดย"อมโดยท่ัวไปเปTนการประกอบการโดยบุคคลหรือเอกชนผู�เปTนเจ�าของ ในขณะท่ีธุรกิจชุมชนเปTนการดําเนินงานโดยกลุ"มหรือองค�กรชุมชน    ซ่ึงต�องอาศัยการทํางานเปTนกลุ"ม เปTนทีม จึงต�องมีการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ"ม 7. ขาดการประสานความร"วมมืออย"างแท�จริงจากหน"วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในการให�การสนับสนุนให�คนในชุมชนเกิดการเรียนรู�และเกิดความเข�มแข็งในการบริหารจัดการ 8. ขาดการมีส"วนร"วมของคนในชุมชน ในการเปTนเจ�าของและดําเนินกิจรรมในข้ันตอนต"างๆ 9. นโยบายของรัฐยังไม"เอ้ืออํานวย ท้ังในด�านภาษี สินเชื่อ ตลอดจนระบบโครงสร�างราชการ สรุปจากแนวคิดท่ีกล"าวมา อาจกล"าวได�ว"า การจัดการ หมายถึง การดําเนินการอย"างมีแบบแผนและข้ันตอน โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู" เช"น คน วัสดุสิ่งของ และหลักการจัดการมาประยุกต�ใช�เพ่ือการทํางานให�บรรลุวัตถุประสงค�ของการทํางานและสามารถพัฒนาได�อย"างมีประสิทธิภาพ 



19  2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักการสหกรณ$การเกษตร  2.2.1 ความหมายโดยท่ัวไปของสหกรณ$           คําว"า   สหกรณ� มาจากคํา 2 คํารวมกัน      สห = รวมกัน      กรณ� = การกระทํา โดยท่ัวไป = การทํางานร"วมกัน หรือ การร"วมมือกัน โดยสหกรณ�จะต�องประกอบด�วยลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญดังนี้ คือ  สหกรณ� คือ ธุรกิจรูปหนึ่งท่ีมีการประกอบธุรกิจเช"นเดียวกับธุรกิจรูปอ่ืนๆ โดยใช�ปXจจัย 4 คือ คน เงิน ทรัพยากร และการจัดการ เกิดข้ึนจากการรวมคนและรวมทุนด�วยความสมัครใจ  เพ่ือร"วมกันแก�ปXญหาทางเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงค�ในการดําเนินธุรกิจท่ีแน"นอน เพ่ือช"วยเหลือตนเองและช"วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการจดทะเบียนถูกต�องตามกฎหมาย โดยมีฐานะเปTนนิติบุคคล สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท"าเทียมกัน มีกฎหมายสหกรณ�และข�อบังคับสหกรณ� เปTนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ สหกรณ�กับธุรกิจรูปอ่ืน ถ�าเปรียบสหกรณ�กับธุรกิจรูปอ่ืน จะเห็นว"าสหกรณ�กับบริษัทมีลักษณะคล�ายกัน โดยเฉพาะลักษณะในเรื่องการรวมทุน(โดยแบ"งทุนออกเปTนหุ�นๆ) การดําเนินงาน โดยการ จัดจ�างผู�จัดการ การประกอบธุรกิจก็มีการซ้ือขายทํานองเดียวกัน ตลอดจนการดําเนินงานภายใต�ระบอบการแข"งขันเสรีโดยอาศัยประสิทธิภาพในการบริหารงานเปTนเครื่องวัดความสําเร็จของธุรกิจ แต"ท้ังหมดหาได�ทําให�สหกรณ�กับบริษัทเหมือนกันไม" สหกรณ�กับบริษัทยังมีข�อแตกต"างกันหลายประการ ซ่ึงจะเปรียบเทียบให�เห็นดังตารางต"อไปนี้ อุดมการณ�สหกรณ� คือ แนวความคิดท่ีเชื่อว"าวิธีการสหกรณ�จะช"วยแก�ปXญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให�มีความอยู"ดีกินดีและมีสันติสุข โดยการช"วยตนเองและช"วยเหลือซ่ึงกันและกัน หลักการสหกรณ�ท่ีถือใช�ในปXจจุบันเปTนผลสืบเนื่องมาจากระเบียบปฏิบัติของผู�นําแห"งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ เปTนผู�ท่ีก"อต้ังร�านสหกรณ�ข้ึนในป� พ.ศ.2387 ซ่ึงนับได�ว"าเปTนร�านสหกรณ�แห"งแรกของโลกท่ีดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ระเบียบปฏิบัติร�านสหกรณ�ของผู�นําแห"งเมืองรอชเดลในสมัยแรกได�มีการปรับปรุงแก�ไขและปรากฏหลักฐานใน พ.ศ.2403 ดังต"อไปนี้ 1. เงินทุนควรมาจากผู�ถือหุ�นและจํากัดอัตราเงินปXนผล 2. การจัดหาสินค�าคุณภาพให�แก"สมาชิก 3. ความเท่ียงตรงในการชั่ง ตวง วัด 4. ขายสินค�าเงินสดตามราคาตลาด 5. กําไรควรจัดสรรตามส"วนซ้ือของสมาชิก 6. ความเสมอภาคในการเปTนสมาชิกและการออกเสียง 7. การจัดการ โดยพนักงานและกรรมการท่ีได�รับเลือกต้ังตามระยะเวลา 



20  8. กําไรจํานวนแน"นอนควรจัดสรรเพ่ือการศึกษา 9. รายงานและงบดุลควรนําเสนอสมาชิกได�บ"อยครั้ง แนวคิดเก่ียวกับสหกรณ�: นายณรงค� ธารมรรค, ป� 2545 อุดมการณ�สหกรณ� ถึงแม�ว"าระเบียบปฏิบัติของสหกรณ�รอชเดลจัดต้ังข้ึนมากว"าหนึ่งร�อยป�แล�ว และเปTนการต้ังข้ึนเพ่ือใช�เฉพาะกับร�านสหกรณ�ก็ตาม แต"หลักการบางข�อสามารถนํามาใช�กับสหกรณ�ท่ัวๆ ไปได� ซ่ึงเรื่องนี้องค�การสัมพันธภาพสหกรณ�ระหว"างประเทศ (องค�การ ไอซีเอ) ได�มีการประชุมปรึกษากัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2509 โดยนําเอาระเบียบปฏิบัติของรอชเดล มาแก�ไขปรับปรุงใหม" และได�ลงมติกําหนดเปTนหลักการสหกรณ� 6 ประการ คือ 1. การเปTนสมาชิกด�วยความสมัครใจและไม"กีดกันการเข�าเปTนสมาชิก 2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย และการดําเนินการเปTนอิสระ 3. การจํากัดอัตราเงินปXนผลตามหุ�น 4. การจัดสรรรายได�สุทธิ (กําไร) เพ่ือผลประโยชน�ส"วนรวมและความเปTนธรรมในหมู"สมาชิก 5. การส"งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ� 6. การร"วมมือระหว"างสหกรณ�ท้ังปวง  หลักการสหกรณ� 6 ประการ นี้มีการถือใช�มาตลอด จนเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2538 องค�การสัมพันธภาพสหกรณ�ระหว"างประเทศได�จักการประชุม ณ นครแมนเชสเตอร� ประเทศอังกฤษ ดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักการสหกรณ�ใหม"อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให�หลักการสหกรณ�มีความสอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปXจจุบันยิ่งข้ึน รวมท้ังการให�สมาชิกได�มีความเข�าใจและนําหลักการสหกรณ�ไปใช�ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงมีหลักการสหกรณ� 7 ประการ และได�มีการประกาศให�สหกรณ�ทุกประเทศถือใช�โดยท่ัวไป สหกรณ�การเกษตร คือ องค�การท่ีผู�ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดต้ังข้ึนเพ่ือแก�ไขความเดือดร�อนในด�านเงินทุน การผลิต การจําหน"ายและช"วยยกฐานะความเปTนอยู"ของเกษตรกรสมาชิกให�ดีข้ึน 2.2.2 ประวัติสหกรณ$ความเป*นมาของสหกรณ$การเกษตร ได�มีการจัดต้ังสหกรณ�หาทุนข้ึนท่ีอําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ชื่อว"า “สหกรณ�วัดจันทร�ไม"จํากัดสินใช�” ได�รับจดทะเบียนเปTนสหกรณ�แรก เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2459 หลังจากนั้นได�มีการจัดต้ังสหกรณ�หาทุนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆจนกระท่ังเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2511 จึงได�ทําการควบสหกรณ�หาทุนหลายๆ สหกรณ� เข�าเปTนสหกรณ�การเกษตรระดับอําเภอ เพ่ือให�มีขนาดธุรกิจใหญ"ข้ึนสามารถบริการแก"สมาชิกได�มากข้ึน   



21  ประเภทของสหกรณ�การเกษตร แบ"งออกได� 3 ประเภท ได�แก" 1) สหกรณ�การเกษตรท่ัวไป คือ เงินทุนมาจากสมาชิกสหกรณ�เอง ได�แก"                - สหกรณ�การเกษตรระดับอําเภอ               - จัดต้ังและควบคุมโดยกรมส"งเสริมสหกรณ�               - ดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค�               - ใช�เงินทุนของสหกรณ� และกู�เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) และเงินทุนส"งเสริมการสหกรณ�           2) สหกรณ�การเกษตรในเขตพัฒนา คือ เงินทุนส"วนใหญ"มาจากราชการ  ได�แก"               - สหกรณ�การเกษตรในเขตเร"งรัดพัฒนาชนบท ของสํานักงานเร"งรัดพัฒนาชนบท               - การจัดต้ังสหกรณ�นี้เปTนโครงการความร"วมมือระหว"างกรมส"งเสริมสหกรณ� และส"วนราชการต"างๆ ท่ีประสงค�จะใช�วิธีการสหกรณ�เข�าดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ               - ใช�เงินทุนของส"วนราชการนั้นๆ ดําเนินงาน 3) สหกรณ�การเกษตรรูปพิเศษ คือ สหกรณ�ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกลุ"มอาชีพโดยเฉพาะของเกษตรกร ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับผลิตผลเฉพาะอย"าง เช"น สหกรณ�โคนม สหกรณ�ผู�เลี้ยงสุกร สหกรณ�ชาวสวนยาง เปTนต�น สมาชิกสหกรณ� ประกอบด�วย       (1) ผู�ท่ีลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ� และผู�ท่ีมีชื่ออยู"ในบัญชีรายชื่อของผู�ซ่ึงจะเปTนสมาชิกของสหกรณ�       (2) ผู�ได�รับเลือกเข�าเปTนสมาชิกตามข�อบังคับ คุณสมบัติของสมาชิก         (1) เปTนเกษตรกร บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย         (2) เปTนผู�ซ่ือสัตย� สุจริต ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ และประหยัด         (3) ต้ังบ�านเรือนและดําเนินงานเกษตรกรรมภายในท�องท่ีดําเนินงานสหกรณ�         (4) ทําการเกษตรในท่ีดินขนาดพอสมควร และมีรายได�พอท่ีจะชําระหนี้ตามข�อผูกพันท่ีมีต"อสหกรณ�         (5) ไม"เปTนคนทุพพลภาพ วิกลจริต หรือจิตฟX�นเฟ�อนไม"สมประกอบ         (6) ไม"เปTนบุคคลล�มละลาย หรือเปTนผู�มีหนี้สินล�นพ�นตัว         (7) ไม"เปTนผู�เคยถูกออกจากสหกรณ�ใดๆ โดยมีความผิด แต"ถ�าถูกให�ออกจากสหกรณ�โดยมีความผิด ต�องพ�นกําหนด 2 ป�นับแต"วันท่ีถูกให�ออก วัตถุประสงค�ของสหกรณ�การเกษตร         (1) ให�สินเชื่อเพ่ือการเกษตรแก"สมาชิก โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราตํ่าและเหมาะสม 



22          (2) จัดหาวัสดุการเกษตร และสิ่งของท่ีจําเปTนมาจําหน"ายแก"สมาชิกในราคายุติธรรม         (3) จัดหาตลาดจําหน"ายผลิตผล และผลิตภัณฑ�ของสมาชิก         (4) รับฝากเงินจากสมาชิก เพ่ือส"งเสริมให�สมาชิกรู�จักการออมทรัพย�         (5) จัดบริการและบํารุงท่ีดิน         (6) ส"งเสริมความรู�ทางเกษตรแผนใหม"         (7) ให�การศึกษาอบรมทางสหกรณ� การดําเนินงานของสหกรณ�การเกษตร         1. ธุรกิจเก่ียวกับการเงิน               1.1 การให�เงินกู�แก"สมาชิก สหกรณ�จะใช�หลักการให�เงินกู�แก"สมาชิกโดยมีการแนะนําและมีการควบคุมการใช�เงินกู� สหกรณ�จะดําเนินธุรกิจนี้ให�สอดคล�องกับการส"งเสริมการเกษตร ธุรกิจการซ้ือ และธุรกิจการขาย ซ่ึงสหกรณ�จะจ"ายเงินกู�แก"สมาชิกเปTนเงินสด หรือสิ่งของท่ีจําเปTน หรือจ"ายท้ังในรูปเงินสดและสิ่งของแล�วแต"ความจําเปTนและความต�องการของสมาชิก เงินกู�ของสหกรณ�แบ"งออกเปTน 2 ประเภท ได�แก" 1.1.1 เงินกู�ระยะสั้น เพ่ือเปTนค"าใช�จ"ายดําเนินงานในการเกษตรสําหรับฤดูการผลิตหนึ่งๆ เช"น ค"าพันธุ�พืช ปุ�ย ยาปราบศัตรูพืช อาหารสัตว� ค"าเครื่องมือ เปTนต�น 1.1.2 เงินกู�ระยะปานกลาง เพ่ือใช�ในการลงทุนในสินทรัพย�การเกษตร ซ่ึงปกติจะใช�ประโยชน�ได�นานกว"าฤดูการผลิตหนึ่งๆ เช"น ค"าบุกเบิกหรือปรับปรุงท่ีดิน ซ้ือท่ีดินการเกษตร การปรับปรุงแหล"งน้ํา ซ้ือสัตว�ใช�งาน เปTน       1.2 การรับฝากเงินจากสมาชิก เพ่ือส"งเสริมให�สมาชิกรู�จักการออมทรัพย� ซ่ึงสหกรณ�จะรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท ได�แก" เงินฝากออมทรัพย� และเงินฝากประจํา         2. ธุรกิจการขายหรือการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพ่ือขาย              สหกรณ�จะพยายามหาตลาดเพ่ือขายผลิตผลการเกษตรของสมาชิกให�ได�ราคาท่ีเปTนธรรมซ่ึงมีการดําเนินงานดังนี้             2.1 การรวบรวม มีวิธีรวบรวมผลิตผลการเกษตรจากสมาชิก 3 วิธี ได�แก"                    2.1.1 การซ้ือขาด สหกรณ�จะจ"ายค"าผลิตผลเปTนเงินสดแก"สมาชิกทันทีท่ีสมาชิกนําผลิตผลการเกษตรมาส"งแก"สหกรณ�                   2.1.2 การฝากขาย สหกรณ�ทําหน�าท่ีเปTนเพียงตัวแทนของสมาชิกเท"านั้น                   2.1.3 การรวมกันขาย สหกรณ�จะนําผลิตผลการเกษตรของสมาชิกมารวมเปTนกองกลาง และสมาชิกจะมอบกรรมสิทธ�ในผลิตผลให�สหกรณ�เปTนผู�จัดการขายตามท่ีเห็นสมควร โดยสหกรณ�จะคิดค"าธรรมเนียมการจัดการขายจากสมาชิกเพียงเท"าท่ีคุ�มกับค"าใช�จ"ายเท"านั้น             2.2 การจําหน"าย  



23                        ตลาดภายในประเทศ สหกรณ�จะจัดหาตลาดและขายเอง หรือทําสัญญาขายกับโรงงาน หรือมอบให�ชุมนุมสหกรณ�ระดับจังหวัดดําเนินการตลาดต"างประเทศ สหกรณ�จะมอบให�ชุมนุมสหกรณ�ระดับชาติเปTนผู�จัดการขาย    3. ธุรกิจการซ้ือหรือการจัดหาสิ่งของท่ีจําเปTนมาขายแก"สมาชิก  3.1 การจัดหา สหกรณ�จะสอบถามความต�องการสิ่งของจากสมาชิกเปTนคราวๆ  แล�วจัดหามาขายเฉพาะสิ่งของและจํานวนตามใบสั่งซ้ือเท"านั้น                  3.2 การขาย สหกรณ�จะขายด�วยเงินสด ซ่ึงเปTนวิธีท่ีทําให�สหกรณ�ไม"เสี่ยงกับความสูญเสีย และเพ่ือความสะดวกของสมาชิก สหกรณ�จึงใช�วิธีโอนเงินกู�ของสมาชิกหรือใช�เงินฝากมาชําระค"าสิ่งของ หรือหักเงินค"าผลิตผลการเกษตรท่ีสหกรณ�ขายได�มาชําระค"าสิ่งของ 4. ธุรกิจการบริการและบํารุงท่ีดิน เพ่ือประโยชน�แก"สมาชิก สหกรณ�จะติดต้ังเครื่องสูบน้ําหรือสร�างทํานบเหมืองฝายตลอดจนจัดระบบการส"งน้ํา เพ่ือให�การใช�น้ําเกิดประโยชน�แก"การเพาะปลูกของสมาชิกอย"างท่ัวถึง โดยสหกรณ�จะเรียกเก็บเงินค"าบริการจากสมาชิกตามสมควร    5. การส"งเสริมการเกษตร                     5.1 การส"งเสริมเผยแพร"ความรู�การเกษตรแก"สมาชิก                    5.2 การวางแผนการเพาะปลูกให�สมาชิกโดยแนะนําให�สมาชิกเพาะปลูกพืชท่ีตลาดต�องการ                               



24  ข�อมูลสหกรณ�ในประเทศไทย  ประเภทสหกรณ�  จํานวนสหกรณ� (สหกรณ�)  จํานวนสมาชิก (คน/ครอบครัว) 1. สหกรณ�ท้ังประเทศ  6,096  8,816,286 2. สหกรณ�ภาคการเกษตร  3,910  5,511,187        2.1 สหกรณ�การเกษตร  3,748  5,340,436        2.2 สหกรณ�ประมง  67  12,389        2.3 สหกรณ�นิคม  95  158,362 3. สหกรณ�นอกภาคการเกษตร  2,186  3,305,099        3.1 สหกรณ�ออมทรัพย�  1,460  2,323,893        3.2 สหกรณ�ร�านค�า  240 729,606        3.3 สหกรณ�บริการ  486 251,600  ตารางท่ี 1 แสดงข�อมูลจํานวนสหกรณ�และสมาชิกสหกรณ�เปTนข�อมูลสหกรณ�ท่ีดําเนินธุรกิจ   2.2.3 หลักการสหกรณ$      คือ "แนวทางท่ีสหกรณ�ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให�คุณค"าทางสหกรณ�เกิดผลเปTนรูปธรรม" ซ่ึงประกอบด�วยการท่ีสําคัญรวม 7 ประการ กล"าวคือ หลักการท่ี 1 การเปTนสมาชิกโดยสมัครใจและเปlดกว�าง  (1) พึงตระหนักว"าการเข�าและออกจากการเปTนสมาชิก จะต�องเปTนไปโดยความสมัครใจของบุคคล (คําว"า "บุคคล" หมายถึง ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม"ใช�ถูกชักจูง โน�มน�าว ล"อลวง บังคับ ข"มขู"จากผู�อ่ืน  (2) อย"างไรก็ดี การกําหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ�ต"างๆ เพ่ือให�ได�บุคคลท่ีเข�ามาเปTนสมาชิกแล�วสามารถร"วมกันดําเนินกิจกรรมในสหกรณ�ได� และไม"สร�างปXญหาความเดือดร�อนให�แก"เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ� ไม"ถือว"าขัดกับหลักการสหกรณ�ข�อนี้  (3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแต"เฉพาะกรณีของสหกรณ�บางประเภทท่ีมีลักษณะพิเศษและจําเปTนเท"านั้น ไม"ควรให�มีในสหกรณ�ท่ัวไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคลซ่ึงขาดคุณสมบัติท่ีจะเปTนสมาชิกธรรมดา หากสหกรณ�ใดรับสมาชิกสมทบจํานวนมาก ก็อาจกระทบต"อการส"งเสริมผลประโยชน�ของสมาชิกธรรมดาได�แม�ว"ากฎหมายจะได�ห�ามมิให�สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 



25  หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย   พึงตระหนักว"าเปTนหน�าท่ีของสมาชิกทุกคนท่ีจะต�องร"วมแรงกายใจ และสติปXญญาในการดําเนินการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสหกรณ�ของสหกรณ�ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ"านช"องทางหรือองค�กรต"างๆ เช"น คณะกรรมการดําเนินการ ผู�ตรวจสอบกิจการและท่ีประชุมใหญ" หลักการท่ี 3 การมีส"วนร"วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  (1) หลักการสหกรณ�ข�อนี้ มุ"งเน�นให�สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว"าบทบาทท่ีสําคัญของตนคือ การท่ีต�องเปTนท้ังเจ�าของและลูกค�าในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) จึงต�องทําหน�าท่ีเปTนผู�สมทบทุน ผู�ควบคุม และผู�อุดหนุน หรือผู�ใช�บริการของสหกรณ� มิใช"มาเปTนสมาชิกเพียงเพ่ือมุ"งหวังได�รับประโยชน�จากสหกรณ�เท"านั้น  (2) ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือความเปTนธรรมแก"สมาชิก ส"วนหนึ่งต�องกันไว�เปTนทุนสํารอง ซ่ึงจะนําไปแบ"งกันมิได� แต"เปTนทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ�ของพวกเขาเอง ถือว"าเปTนทุนทางสังคม นอกนั้นอาจแบ"งเปTนเงินปXนผลในอัตราจํากัด และเปTนเงินเฉลี่ยคืน ตามส"วนแห"งธุรกิจ หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเปTนอิสระ (1) สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ�รวมท้ังหน"วยงานส"งเสริมสหกรณ�ต�องสํานึกและตระหนักอยู"เสมอว"าสหกรณ�เปTนองค�การช"วยตนเอง และปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ�ต�องเปTนอิสระในการตัดสินใจ หรือทําสัญญาใด ตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ�ยอมรับได�กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล  (2) การรับความช"วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไม"ขัดกับหลักความเปTนอิสระของสหกรณ� หากผู�ให�ความช"วยเหลือมุ"งหมายให�สหกรณ�ช"วยเหลือตนเองได� และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย รวมท้ังธํารงไว�ซ่ึงความเปTนตัวของตัวเองของสหกรณ� หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝ�กอบรมและสารสนเทศ (1) หลักการข�อนี้เปTนจุดอ"อนของสหกรณ�ในประเทศไทยทุกระดับ ท้ังสหกรณ�ข้ันปฐม และสหกรณ�ข้ันสูง เพราะขาดแผนแม"บทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ�ให�เปTนบทบาทและความรับผิดชอบของขบวนการสหกรณ�อย"างแท�จริง ท้ังๆ ท่ีได�รับเริ่มให�จัดต้ังกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ�จากกําไรของสหกรณ�มาต้ังแต" พ.ศ. 2492 และแม�จะมีการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ�แห"งประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณ�ระดับชาติบ�างแล�วส"วนราชการท่ีทําหน�าท่ีส"งเสริมสหกรณ�ก็ยังคงดําเนินการให�การศึกษาและฝ�กอบรมทางสหกรณ�แทบจะเรียกได�ว"าซํ้าซ�อนกับขบวนการสหกรณ� โดยไม"มีเปRาหมายท่ีชัดเจนให�ขบวนการสหกรณ�สามารถรับผิดชอบการให�การศึกษาและฝ�กอบรม ทางสหกรณ�ได�ด�วยตนเองในท่ีสุดโดยมีหน"วยงานของรัฐทําหน�าท่ีให�การสนับสนุนอย"างเพียงพอตามความจําเปTนและเน�นการฝ�กอบรมข�าราชการให�ปฏิบัติหน�าท่ีอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



26   (2)  การศึกษาฝ�กอบรมและสารสนเทศมีความมุ"งหมายและเน�นกลุ"มเปRาหมาย ดังนี้      - การศึกษามุ"งให�สมาชิกและบุคคลท่ังไปซ่ึงถือว"าเปTนผู�ท่ีจะเปTนสมาชิกในอนาคต มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับสหกรณ� รวมท้ังมีความสํานึก และตระหนักในสิทธิและหน�าท่ีของสมาชิก หรือให�เปTนผู�มีจิตวิญญาณสหกรณ�      - การฝ�กอบรมมุ"งให�กรรมการ ผู�จัดการและพนักงานสหกรณ� มีความรู� ความสามารถ และทักษะรวมท้ังความรับผิดชอบในบทบาทหน�าท่ีของตน      - ส"วนสารสนเทศนั้นมุ"งให�บุคคลทุกกลุ"ม โดยเฉพาะอย"างยิ่ง สําหรับเยาวชนปละผู�นําด�านความคิดเปTน เช"น ผู�นําชุมนุม นักหนังสือพิมพ� นักเขียน ผู�นําองค�กร พัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเน�นการติดต"อสื่อสาร 2 ทาง  (3) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม หลักการท่ี 6 การร"วมมือระหว"างสหกรณ�  1) แท�จริงการร"วมมือระหว"างสหกรณ�เปTนหลักการเดียวกันกับการร"วมมือระหว"างบุคคลธรรมดาในการจัดต้ังสหกรณ�นั่นเอง ซ่ึงจะก"อให�เกิดการประหยัดด�วยขนาด มีอํานาจการต"อรองสูงข้ึน และนําไปสู"การรับใช�สมาชิกอย"างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  2) การร"วมมือระหว"างสหกรณ�อาจทําได�ท้ังในแนวนอนและแนวต้ัง ในแนวนอนสหกรณ�ทุกสหกรณ�ไม"ว"าประเภทเดียวกันหรือไม" สามารถร"วมมือกันได�ในทุกระดับเพ่ือประโยชน�สูงสุดของสมาชิกและขบวนการสหกรณ�ในแนวต้ังสหกรณ�ท�องถ่ินประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเปTนชุมนุมสหกรณ�ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหว"างประเทศ และสหกรณ�ทุกประเภททุกระดับ ทุกสหกรณ�ควรรวมตัวกันเปTนองค�การสหกรณ�สูงสุด (Apex Organization) เพ่ือประโยชน�ในการส"งเสริมด�านอุดมการณ� การศึกษา การฝ�กอบรม การส"งเสริมแนะนํา การกํากับดูแลการตรวจสอบ การวิจัย และการพัฒนา ฯลฯ  3) วัตถุประสงค�สําคัญของการร"วมมือระหว"างสหกรณ� คือ เพ่ือให�สหกรณ�สามารถอํานาจผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ�ท�องถ่ินแต"ละสหกรณ� และสหกรณ�ข้ันสูงต�องเปTนสหกรณ�ท่ีมีความเข�มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และร"วมมือกันในลักษณะของ "ระบบรวม" หรือเปTนเอกภาพ หลักการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต"อชุมชน  1) สหกรณ�เปTนองค�การทางเศรษฐกิจและสังคม และเปTนส"วนหนึ่งของชุมชนท่ีสหกรณ�ต้ังอยู" เพราะฉะนั้น การดําเนินงานของสหกรณ�ต�องเปTนไปเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงหมายความว"าเปTนการพัฒนา ท่ีไม"ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศ หรือเปTนการพัฒนาท่ีสนองความต�องการและความใฝ�ฝXนของคนรุ"นปXจจุบัน โดยไม"ทําลายโอกาส ความสามารถ และ



27  อนาคตของคนรุ"นหลัง  2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ�ก็เปTนสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ�จึงควรมีส"วนช"วยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน หลักของการรวมกลุ"ม การรวมกลุ"มคนในชุมชนทางเศรษฐกิจ ถือเปTนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชนให�มีความเข�มแข็งในการประกอบอาชีพ กองทุนของกลุ"ม เปTนความสามารถของการระดมทุนภายในของคนในชุมชนเปTนเครื่องสะท�อนถึงศักยภาพและความเข�มแข็งของชุมชน โดยพิจารณาความเข�มแข็งของกองทุนได�จากทุนระดมจากสมาชิก กองทุนธนาคารข�าว ทุนออมทรัพย� อัตราเติบโตของกองทุน สวัสดิการการการกู�ยืมเพ่ือการลงทุน โครงสร�างของสหกรณ�  กรมส"งเสริมสหกรณ� ระบุไว�ว"า สหกรณ�ต้ังอยู"บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคน เปTนเจ�าของสหกรณ� แต"ทุกคนไม"สามารถร"วมบริหารกิจการของสหกรณ�ได� จึงต�องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการเปTนผู�บริหารงานแทน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.2542 กําหนดให�มีคณะกรรมการดําเนินการไม"เกิน 15 คน มีอํานาจหน�าท่ี เปTนผู�ดําเนินกิจการและเปTนผู�แทนสหกรณ�ในกิจการท้ังปวง (กรมส"งเสริมสหกรณ�, 2560) เพ่ือให� กิจการสหกรณ� ดําเนินการอย"างกว�างขวาง และให�บริการแก"สมาชิกอย"างท่ัวถึง คณะกรรมการดําเนินการควรจัดจ�างผู�จัดการท่ีมีความรู�ความสามารถมาดําเนินธุรกิจแทน และผู�จัดการอาจจัดจ�างเจ�าหน�าท่ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือช"วยเหลือกิจการสหกรณ�ด�านต"าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเปTนสําคัญ การบริหารและการจัดการสหกรณ� การบริหาร (Administration) จะเก่ียวข�องกับการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานต"าง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงถือเปTนการบริหารระดับสูง การจัดการ (Management) จะเก่ียวข�องกับการปฏิบัติต"าง ๆ ตามนโยบายท่ีกําหนดไว�มักมุ"งไปยังผู�จัดการและพนักงานเปTนส"วนใหญ" การบริหารจัดการ โดยท่ัวไปองค�กรท่ีสามารถบริหารงานไปสู"เปRาหมายมีประสิทธิภาพนั้นจําเปTนต�องกําหนดนโยบาย มีการวางแผน การจัดการองค�การ การบังคับบัญชา การควบคุม ซ่ึงเรียกว"า การบริหารหรือการจัดการและเรียกรวม ๆ กันว"า การบริหารจัดการ ดังนั้น การบริหารจัดการจึงหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีนําทรัพยากรองค�กรมาใช� เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีกําหนด โดยมีข้ันตอนการบริหารจัดการ ดังนี้ (กรมส"งเสริมสหกรณ�, 2560) 1. การท่ีสหกรณ�ถือปฏิบัติตามเอกสารคําแนะนําแนวทางการควบคุมภายในสําหรับสําหรับสหกรณ� ซ่ึงเปTนคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ�ตามหนังสือกรมส"งเสริมสหกรณ� ท่ี กษ 1110/130 



28  ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547 และ กษ 1110/132 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547 2. ท่ีสหกรณ�ได�ดําเนินการแก�ไขปXญหาตามคําแนะนําหรือข�อสังเกตของผู�ตรวจการสหกรณ� ผู�สอบบัญชีสหกรณ� นายทะเบียนสหกรณ� 3. คณะกรรมการดําเนินการและฝ�ายจัดการมีส"วนร"วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการสหกรณ� กรมส"งเสริมสหกรณ�จึงได�จัดทําเอกสารแนะแนวทางการบริหารจัดการสําหรับสหกรณ�เพ่ือให�เปTนแนวทางดําเนินงานและติดตามประเมินผลงานของสหกรณ�และผู�บริหารของสหกรณ�สามารถกําหนดนโยบายแผนงานและวิธีปฏิบัติให�สหกรณ�มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ                                             โครงสร�างการบริหารจัดการในสหกรณ$   คณะกรรมการ ภารกิจของคณะกรรมการดําเนินงาน       ผู�จัดการ                           วางแผนติดตามและประเมินผล  เจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ฝ�ายจัดการ         งานธุรการ  ลูกจ�างต"าง ๆ  งานการเงินและบัญชี    งานธุรกิจ/บริการ และ   สวัสดิการ           ภาพท่ี  2  แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ�   ท่ีมา: (กรมส"งเสริมสหกรณ�, 2560)  ข�อดีข�อเสียของระบบสหกรณ� กรมส"งเสริมสหกรณ� ได�กล"าวถึงแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ�ว"ามีท้ังในข�อดีและข�อเสีย โดยได�แยกออกเปTนข�อดีและข�อเสียของระบบสหกรณ� ไว�ดังนี้ (กรมส"งเสริมสหกรณ�, 2560) ข�อดีของระบบสหกรณ�  1. หลักการสําคัญระการหนึ่งของระบบสหกรณ�คือการมีส"วนร"วมของสมาชิกทุกคนสมัครใจจึงทําให�เกิดความผูกพันระหว"างสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2. แก� ไขปXญหาการขาดแคลนปXจจั ยการผลิต เนื่ อ งจากสมาชิ กสามารถนํ าปX จจั ย 



29  การผลิตท่ีมีอยู"มาผลิต เปTนผลผลิตหรือผลิตภัณฑ�ของสมาชิก เพ่ือรวบรวมเข�ากรองตกลง วิธีนี้เรียกว"าวิธีกงสี ทําให�เกิดการประหยัดค"าใช�จ"ายในการผลิตการตลาดและการขนส"ง 3. สนับสนุนการแบ"งงานกันทําตามความชํานาญอย"างทําตามความชํานาญเฉพาะอย"าง หรือตามชุมชนตามชุมชนตําบลภูมิภาคเช"นโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� โดยการสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล 4. ระบบสหกรณ�จะสอดคล�องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กล"าวคือสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช"น ผลิต บริโภค แลกเปลี่ยน จําแนกแจกจ"าย จัดสรร ผลตอบแทนแก"เจ�าของปXจจัยการผลิต เพ่ือการดํารงชีพโดยไม"จําเปTนต�องพ่ึงพาปXจจัยภายนอก ข�อเสียของระบบสหกรณ� 1. สมาชิกไม"มีความพร�อมก็สามารถใช�ประโยชน�จากสหกรณ�ได�เต็มท่ีเปTนผลให�การใช�ปXจจัย การผลิตท่ีมีจํากัด ไม"มีประสิทธิภาพ 2. สถานการณ�ทางเศรษฐกิจในปXจจุบันทําให�มีการแข"งขันสูง การบริหารจัดการของสหกรณ�จึงมีความสําคัญ เพ่ือดําเนินการตัดสินใจจะผลิตอะไร ผลิตเพ่ืออะไร ผลิตอย"างไร สิทธิพิเศษของสหกรณ�  1. สหกรณ�ไม"ต�องเสียค"าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สําหรับการได�มา การจําหน"าย การยกข้ึนเปTนข�อต"อสู�  หรือการยึดหน"วง ซ่ึงกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย� หรือทรัพยสิทธิ อันเก่ียวเนื่องอสังหาริมทรัพย� 2. สหกรณ�ไม"อยู"ในบังคับต�องเสียภาษีเงินได�นิติบุคคล 3. เอกสารท่ีสหกรณ�ทําข้ึนบางอย"างได�รับการยกเว�นไม"เสียค"าอากรแสตมป] 2.2.4  ทฤษฎีหลักการบริหารด�วย 4M  ในการบริหารองค�การโดยท่ัวไปได�มีการกําหนดให�มีทรัพยากรทางการบริหาร (Managerial Resources) ไว� 4 ด�าน หรือท่ีเรียกว"า 4M คือ Man Money Materials Management และอาจมีนักบริหารบางคนได�กําหนดทรัพยากรทางการบริหารไว� 6 ด�าน (6M) โดยเพ่ิมจากหลักท่ัวไปอีก 2 ด�าน คือ Machine และ Marketing แต"ไม"ว"าจะเปTน 4M หรือ 6M ก็ตาม เม่ือนํามาประมวลแล�วจะเห็นว"าทรัพยากรทางการบริหารมีอยู"ด�วยกัน 4 ด�าน คือ   1. ทรัพยากรมนุษย� (Human) หมายถึง การบริหารกําลังคน จะใช�คนอย"างไรให�เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให�มากท่ีสุด  2. การเงินและงบประมาณ (Financial) หมายถึง การบริหารเงิน จะจัดสรรคเงินอย"างไรให�ใช�จ"ายต�นทุนน�อยท่ีสุดและให�เกิดในการทํากิจการงานขององค�การ เพ่ือให�บรรลุเปRาหมาย การ และประสิทธิผล  3. วัตถุทางกายภาพ (Physical) หมายถึง การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน ว"าจะทํา



30  อย"างไรให�สิ้นเปลืองน�อยท่ีสุด หรือเกิดประโยชน�สูงสุดเช"น บรรดาเครื่องมือ อุปกรณ� เครื่องใช� อาคาร 4. ระบบสารสนเทศ (Information) หมายถึง การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให�งานท้ังหมดเปTนไปอย"างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย"างเต็มท่ีความรู� ข�อมูลท่ีใช�ในการทํางาน ท้ังนี้ ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารท้ัง 4 ด�าน ถือว"ามนุษย�เปTนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะมนุษย�เปTนผู�แสวงหาและใช�ทรัพยากรอ่ืน ๆ ให�เพียงพอและมีความเหมาะสม การบริหารจักการไม"ว"าจะเปTนทางด�าน Man Money Materials Management และทฤษฎีนี้เก่ียวข�องกับเหตุการณ�ท่ีสร�างความแตกต"างของสินค�าโดยสารความประทับใจในการบริการโดยการกล"าวทักทายเอาใจใส"ลูกค�า การบริการด�วยใจไม"ใช"เพียงแค"หน�าท่ีนอกจากนี้แล�วทรัพยากรเงินทุนและเทคโนโลยีก็สําคัญสามารถนํามาประยุกต�ใช�ในองค�กรเพ่ือท่ีจะช"วยลดต�นทุนในผลิตได�ด�วยถ�ากิจการนํา ทฤษฎีนี้มาประยุกต�ใช�ก็จะเกิดส"งผลให�ธุรกิจประสบความสําเร็จ 2.2.5 บริบทสหกรณ$การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ก"อนหน�าได�มีการร"วมตัวกันของชุมชนบ�านบัวก"อต้ังจากกลุ"มข�าวอินทรีย�บ�านบัว สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัวต้ังอยู"บ�านบัว หมู"ท่ี ๔ ตําบลบ�านตุ"น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เดิมแรกบ�านบัว เปTนป�า โดยมี ปู�ต๊ิบ กับย"าสมนา  สองผัวเมีย และมีบ�านปู�อีกคนไม"ทราบชื่อ โดยเริ่มแรกมีบ�านอยู"  ๒ หลังเท"านั้น ปู�ต๊ิบ กับย"าสมนา  เดิมเปTนคนบ�านตุ"นกลางเปTนคนทําไร" ทําสวน เลี้ยงสัตว� เห็นพ้ืนท่ีป�าแห"งนี้ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ�เหมาะกับการประกอบอาชีพจึงได�ย�ายเข�ามาอยู"เปTนคนแรก  ปู�บัวก็ได�ติดตามมาอยู"ด�วย จนเช�าอยู"มาวันหนึ่งในตอนเช�าของวันรุ"งข้ึนปู�บัว เปTนคนกินหมาก จึงลงไปเก็บใบพลูในขณะนั้นยังเช�าตรู"ก็มีเหตุการณ�ไม"คาดคิดเกิดข้ึน คือ เสือ ได�ตระคุบและกัดจนตาย ณ ท่ีนั้น  ดังนั้นชาวบ�านจึงต้ังชื่อว"า บ�านบัว มาตลอดทุกวันนี้ ท่ีตั้ง อาณาเขตติดต"อ ทิศเหนือ   ติดต"อกับ  หมู"ท่ี   ๙   บ�านเหล"า  ตําบลบ�านตุ"น ทิศใต�        ติดต"อกับ  หมู"ท่ี   ๖  บ�านห�วยลึก  ตําบลบ�านตุ"น ทิศตะวันตก  ติดต"อกับ  หมู"ท่ี  ๕  บ�านห�วยหม�อ  ตําบลบ�านตุ"น ทิศตะวันออก  ติดต"อกับ หมู"ท่ี   ๒,๓   บ�านตุ"นกลาง  ตําบลบ�านตุ"น สภาพภูมิประเทศ ทิศตะวันตกติดกับบ�านห�วยหม�อและภูขาท่ีก้ันระหว"างอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พ้ืนท่ีลาดเอียงจากทิศตะวันตกมา ทางทิศตะวันออก และจากทิศเหนือมาทิศใต� มีลําน้ําห�วยแม"ตุ"นไหลผ"านเกือบทุกหมู"บ�าน มีอ"างเก็บน้ํา ๒ แห"ง คือ อ"างเก็บน้ําห�วยแม"ตุ"นและอ"างเก็บน้ําห�วยม"วง (ห�วยแฮ�) ภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือฤดูร�อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  



31   การคมนาคม ลักษณะทางเดินในชุมชนสะอาดสะดวก ส"านใหญ"จะเปTนถนนคอนกรีต และแต"ละซอยจะมีขนาดไม"เท"ากัน รถสามารถเข�าออกได�สะดวกส"วนใหญ"คนในชุมชนจะใช�รถจักยาน จักรยนต�และการเดินเท�าซ่ึงถนนสายหลักในหมู"บ�านจะมีรถผ"านเข�า - ออก ซ่ึงจะเปTน รถสองแถววิ่งผ"านภายในหมู"บ�าน ลักษณะทางสังคม ความเปTนอยู" ของคนในชุมชน จากการท่ีสํารวจพบว"าท่ีมีภูมิลําเนาอยู"ท่ีเดียวกันมีลักษณะเปTนอยู"ท่ีไม"แตกต"างกัน มีครอบครัวเปTนครอบครัวท่ี อยู"กันแบบเครือญาติ พ่ึงพาอาศัยและคนใน ชุมชนรู�จักกันหมดทุกครัวเรือน การประกอบอาชีพส"วนใหญ"จะเปTนเกษตรกร รับจ�าง และมีการรวมกลุ"มของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมร"วมกัน  เช"นการสานเข"ง สานสุ"มไก"  การจักสานผักตบชวา การเลี้ยงสัตว�  และการปลูกหญ�า เปTนต�น ลักษณะของคนในชุมชนในเรื่องความเชื่อ และสิ่งศักด์ิสิทธิ  พบการต้ังศาลพระภูมิไว�เปTนท่ีปกปXกรักษาครอบครัวของตนเอง ทางด�านโอกาสทางการศึกษา ชาวบ�านได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อเปTนเหมือนกับคนล�านนาท่ัวไป ลักษณะการปกครองของหมู"บ�าน บ�านบัว  อยู"ในเขตการปกครองขององค�การบริหารส"วนตําบลบ�านตุ"น โดยมี นายบาล  บุญกํ้า เปTนผู�ใหญ"บ�าน และมีการบริหารการจัดการของหมู"บ�านแบบกระจายอํานาจ โดยมีการแบ"งการปกครองออกเปTนคุ�ม จํานวน  ๑๐  คุ�ม แต"ละคุ�มมีหน�าประจําคุ�มภายใต�การบริหารของคณะกรรมการหมู"บ�าน ดังนี้ รายชื่อคณะกรรมการหมู"บ�าน ๑. นายบาล    บุญกํ้า ๒. นายเจริญ    งามเมือง ๓. นายพวง   ดูดี ๔. นายชัยพินิจ  ปานา ๕. นายสุกิจ   มูลเงิน ๖. นายทักษิณ   วงศ�เรือง ๗. นายไชยยา   วงศ�เมือง ๘. นายเอ่ียม    มูลเงิน ๙. นายสุนทร   อินเถิง ๑๐. นายอุดม   จันทร�สม   



32   และยังมีการปกครองแบ"งเปTนคุ�ม ดังนี้ คุ�มท่ี ชื่อคุ�ม   หัวหน�าคุ�ม จํานวนครัวเรือน    หมายเหตุ ๑ คุ�มร"วมใจพัฒนา  นางสาววรันธิตา ขยันดี ๒๒ คร   -จํานวนครัวเรือน ๒ คุ�มริมธารทอง  นางอัมรา มาผัด  ๒๓ คร   ตามทะเบียนราษฎร� ๓ คุ�มวิถีพอเพียง  นายลําชวน มูลเงิน ๒๑ คร ๔ คุ�มราชพฤกษ�  นางกาบจันทร� ก่ิงวงศ� ๒๑ คร ๕ คุ�มตามรอยพ"อ  นายพวง ดูดี  ๒๑ คร ๖ คุ�มร"วมใจพัฒนา ๒  นายทองสุข สมเต็ม ๒๐ คร ๗ คุ�มตามรอยพ"อ ๒  นายเกษม  สองคําชุม ๒๒ คร ๘ คุ�มราชพฤกษ� ๒  นายไชชยา วงศ�เรือง ๒๑ คร ๙ คุ�มวิถีพอเพียง ๒  นางผัดแก�ว งามเมือง ๒๑ คร ๑๐ คุ�มริมธารทอง ๒  นายสมบัติ ครองไชย ๒๓ คร ลักษณะของประชากร บ�านบัว  มีบ�านเรือนอยู"จํานวน  ๒๑๕  ครัวเรือน  จํานวนประชากร ๗๖๓  คน แยกเปTนชายจํานวน ๓๗๙ คน หญิงจํานวน ๓๘๔  คน ซ่ึงประชากรท่ีอาศัยอยู"ในบ�านบัว เปTนคนพ้ืนเมือง พูดภาษาถ่ิน  ในการติดต"อสื่อสาร มีการต้ังบ�าน เรือนรวมกันเปTนกลุ"ม ลักษณะการประกอบอาชีพ ประชาชนส"วนใหญ"ของบ�านบัวมีการประกอบอาชีพด�านการเกษตรกรรม เช"น การทํานาทําสวน ปลูกหญ�า เลี้ยงสัตว� และอาชีพหัตกรรมจักสาน โดยมีกลุ"มอาชีพจักสานเข"งไม�ไผ"เปTนอาชีพท่ีทําให�ประชาชนในหมู"บ�านมีรายได�จากอาชีพนี้เปTนจํานวนมาก จึงทําให�ครัวเรือท่ีสนใจและหันมาทําการจักสานเข"งเปTนอาชีพเสริมทํารายได�ให�กับครอบครัวมากข้ึนกว"าเดิม ข�อมูลสหกรณ$การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ชื่อ  :  สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จดทะเบียน  :  เม่ือวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2556  เลขทะเบียน  5600000125553 สถานท่ีตั้ง  :  153  ตําบลบ�านตุ"น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  จํานวนสมาชิก  169  ราย เปTนชาย  91  ราย เปTนหญิง  78  ราย จํานวนหุ�น  55,385 หุ�น  จํานวนเงินค"าหุ�นรวมท้ังสิ้น  1,003,000.00 บาท คณะกรรมการดําเนินงาน  มีจํานวน 10 คน ดังนี้ 1.  นายวีรุต ใจบาล ประธานกรรมการ 2.  นายประยูร ใจบาล รองประธานกรรมการ 



33  3.  นายสมศักด์ิ ชํานาญกลิ้ง กรรมการ 4.  นางสางปฏิมาภรณ� สองคําชุม กรรมการ 5.  นายสนั่น สืบสาย กรรมการ 6.  นางพรพิมล ศรีไชย กรรมการ 7.  นายการันต� ปXญญาดี กรรมการ 8.  นางกาลจันทร� ก�าวงศ� กรรมการ 9.  นายปรีชา ใจบาล กรรมการ 10. นายเสนาะ ใจเย็น กรรมการ ผู�ตรวจกิจการ มีจํานวน 3 คน ดังนี้ 1.  นายบาล บุญกํ้า 2.  นายสุกิจ มูลเงิน 3.  นายทักษิณ วงศ�เรือง ผู�จัดการ นางสาวชฎาพร  ปานา เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�  จํานวน 3 ราย เปTนชาย 1 ราย เปTนหญิง 2 ราย ธุรกิจบริการของสหกรณ� 1.  รับฝากเงิน 2.  ให�เงินกู� 3.  รวบรวมผลิตผลสมาชิก 4.  จัดหาสินค�ามาจําหน"าย 5.  แปรรูปผลผลิต  2.3 ทฤษฎีกระบวนการกลุ6ม (Group Process) กระบวนการกลุ"มเปTนวิทยาการท่ีศึกษาเก่ียวกับกลุ"มคนเพ่ือนําความรู�ไปใช�ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะนําไปสู"การเสริมสร�างความสัมพันธ�และ การพัฒนาการทํางานของกลุ"มคนให�มีประสิทธิภาพ จุดเริ่มต�นของค�นคว�าวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้ก็คือ การศึกษากลุ"มคนด�านพลังกลุ"มและผู�ท่ีได�เชื่อว"าเปTนบิดา ของกระบวนการกลุ"มก็คือ เคริร�ท  เลวิน (Kurt  Lewin) นักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร�ชาวเยอรมัน โดยเริ่มศึกษาต้ังแต"ประมาณ ป� ค.ศ 1920 เปTนต�นมา และได�มีผู�นําหลักการของพลังกลุ"มไปใช�ในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุ"มการพัฒนาบุคลิกภาพและจุดประสงค�อ่ืน ๆ วงการ รวมท้ังในวงการศึกษา  



34   หลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ"ม 2.3.1 แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ"มก็คือ แนวคิดในทฤษฎีภาคสนาน ของ เคิร�ท  เลวิน  ท่ีกล"าวโดยสรุปไว�ดังนี้ พฤติกรรมของบุคคลเปTนผลมาจากความสัมพันธ�ของสมาชิกในกลุ"มโครงสร�างของกลุ"มจะเกิดจากการร"วมกลุ"มของบุคคลท่ีมีลักษณะแตกต"างกัน และจะมีลักษณะแตกต"างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ"มการรวมกลุ"มจะเกิดปฏิสัมพันธ�ระหว"างสมาชิกในกลุ"มในด�านการกระทํา ความรู�สึก และความคิด 2.3.2 สมาชิกกลุ"มจะมีการปรับตัวเข�าหากันและจะพยายามช"วยกันทํางานโดยอาศัยความสามารถของแต"ละบุคคลซ่ึงจะทําให�การปฏิบัติงานลุล"วงไปได�ตามเปRาหมายของกลุ"ม หลักการเรียนรู�แบบกระบวนการกลุ"ม ท่ีสําคัญมี ดังนี้ 1) การเรียนรู�เปTนกระบวนการท่ีเกิดจากแหล"งความรู�ท่ีหลากหลาย การเรียนรู�ท่ีเกิดจากการบรรยายเพียงอย"างเดียวไม"พอท่ีจะทําให�ผู�เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมแต"การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมผู�เรียนโดยกระบวนการกลุ"มจะเปlดโอกาสให�ผู�เรียนได�ใช�ศักยภาพของแต"ละคนท้ังในด�านความคิด การกระทําและความรู�สึกมาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ�ซ่ึงกันและกัน 2) การเรียนรู�ควรจะเปTนกระบวนการกลุ"มท่ีสร�างสรรค�บรรยากาศการทํางานการทํางานกลุ"มท่ีให�ผู�เรียนมีอิสระในการแสดงความรู�สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต"อการเรียนรู�ของตนโดยมีส"วนร"วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช"วยให�การเรียนรู�เปTนไปอย"างมีชีวิตชีวาและ ช"วยกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความกระตือรือร�นในการเรียน 3) การเรียนรู�ควรเปTนระบวนการท่ีผู�เรียนค�นพบด�วยตนเอง การเรียนรู�ด�วยการกระทํากิจกรรมด�วยตนเองจะช"วยให�ผู�เรียนมีโอกาสเรียนรู�เนื้อหาวิชาหรือสาระจากการมีส"วนร"วมในกิจกรรม ซ่ึงจะช"วยให�ผู�เรียนเกิดความใจอย"างลึกซ้ึง จดจําได�ดี อันจะนําไปสู"การปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนได�รวมท้ังสามารถนําไปสู"การนําไปพัฒนาบุคลิกภาพทุกด�านของผู�เรียน 4) การเรียนรู�กระบวนการเรียนรู� กระบวนการเยนรู�เปTนเครื่องมือท่ีจําเปTนในการแสวงหาความรู�ท่ีเปTนต"อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด�าน ดังนั้นถ�าผู�เรียนได�เรียนรู�อย"างมีระและมีข้ันตอนจะช"วยให�ผู�เรียนสามารถใช�เปTนเครื่องมือในการแสวงหาความรู�หรือตอบคําถามการรู�ได�อย"างมีประสิทธิภาพ หลักการสอนแบบกระบวนการกลุ"ม การเรียนแบบกระบวนการกลุ"ม คือ ประสบการณ�ทางการเรียนรู�ท่ีนักเรียนได�รับจากการ ลงมือร"วมปฏิบัติกิจกรรมเปTนกลุ"ม กลุ"มจะมีอิทธิพลต"อการเรียนรู�ของแต"ละคนแต"ละคนในกลุ"มมีอิทธิพลและมีปฏิสัมพันธ�ต"อกันและกัน หลักการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ"ม มีหลักการ เพ่ือเปTนแนวทางในการ



35  จัดการเรียนการสอน สรุปได�ดังนี้ (คณะกรรมการศึกษาแห"งชาติ สํานักงาน 2540 ) 3.1 เปTนการเรียนการสอนท่ียึดนักเรียนเปTนศูนย�กลางของการเรียนโดยให�ผู�เรียนทุกคนมีโอกาสเข�าร"วมกิจกรรมมากท่ีสุด 3.2. เปTนการเรียนการสอน ท่ีเน�นให�นักเรียนได�เรียนรู�จากกลุ"มให�มากท่ีสุด กลุ"มจะเปTนแหล"งความรู�สําคัญท่ีจะฝ�กให�ผู�เกิดความรู�ความใจ และสามารถปรับตัวและเข�ากับผู�อ่ืนได� 3.3 เปTนการสอนท่ียึดหลักการค�นพบและสร�างสรรค�ความรู�ด�วยตัวเองของนักเรียนเองโดยครูเปTนผู�จัดการเรียนการสอนท่ีส"งเสริมให�ผู�เรียนพยายามค�นหา และพบคําตอบด�วยตนเอง 3.4 เปTนการสอนท่ีให�ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู� ว"าเปTนเครื่องมือท่ีจําเปTนในการแสวงหาความรู� และคําตอบต"าง ๆ ครูจะต�องให�ความสําคัญของกระบวนการต"าง ๆ ในการแสวงหาคําตอบ รูปแบบและข้ันตอนการสอนแบบกระบวนการกลุ"ม รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ" ม  รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ" ม (คณะกรรมการศึกษาแห"งชาติ สํานักงาน 2540 ) มีข้ันตอนดังนี้ 1. ต้ังจุดมุ"งหมายของการเรียนการสอน ท้ังจุดมุ"งหมายท่ัวไปและจุดมุ"งหมายเชิงพฤติกรรม 2. การจัดประสบการณ�การเรียนรู� โดยเน�นให�ผู�เรียนลงมือประกอบกิจกรรมด�วยตนเองและมีการเพ่ือทํางานเปTนกลุ"ม เพ่ือให�มีประสบการณ�ในการทํางานกลุ"ม ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 2.1. ข้ันนํา เปTนการสร�างบรรยากาศและสมาธิของผู�เรียนให�มีความพร�อมในการเรียนการสอน การจัดสถานท่ี การแบ"งนักเรียนออกเปTนกลุ"มย"อย แนะนําวิธีดําเนินการสอน กติกาหรือกฎเกณฑ�การทํางาน ระยะเวลาการทํางาน 2.2. ข้ันสอน เปTนข้ันท่ีครูลงมือสอนโดยให�นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปTนกลุ"ม ๆ เพ่ือให�เกิดประสบการณ�ตรง โดยท่ีกิจกรรมต"าง ๆ จะต�องคัดเลือกให�เหมาะสมกับเนื้อเรื่องในบทเรียน เช"นกิจกรรม เกมและเพลง บทบาทสมมติ สถานการณ�จําลอง การอภิปรายกลุ"ม เปTนต�น 2.3. ข้ันวิเคราะห� เม่ือดําเนินการจัดประสบการณ�เรียนรู�แล�ว จะให�นักเรียนวิเคราะห�และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมต"าง ๆ ความสัมพันธ�กันในกลุ"ม ตลอดจนความร"วมมือในการทํางานร"วมกัน โดยวิเคราะห�ประสบการณ�ท่ีได�รับจาการทํางานกลุ"มให�คนอ่ืนได�รับรู� เปTนการถ"ายทอดประสบการณ�การเรียนรู�ของกันแนะกัน ข้ันวิเคราะห�จะช"วยให�ผู�เรียนเข�าใจตนเอง เข�าใจผู�อ่ืน และมองเห็นปXญหาและวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือเปTนแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน เปTนการถ"ายโอนประสบการณ�การเรียนท่ีดี จะช"วยให�ผู�เรียนสามารถค�นแนวคิดท่ีต�องการด�วยตนเอง เปTนการขยายประสบการณ�การเรียนรู�ให�ถูกต�องเหมาะสม 2.4. ข้ันสรุปและนําหลักการไปประยุกต�ใช� นักเรียนสรุป รวบรวมความคิดให�เปTนหมวดหมู" โดยครูกระตุ�นให�แนวทางและหาข�อสรุป จากนั้นนําข�อสรุปท่ีค�นพบจากเนื้อหาวิชาท่ีเรียนไป



36  ประยุกต�ใช�ให�เข�ากับตนเองและนําหลักการท่ีได�ไปใช�เพ่ือการปรับปรุงตนเอง ประยุกต�ใช�ให�เข�ากับคนอ่ืนประยุกต�เพ่ือแก�ปXญหาและสร�างสรรค�สิ่งท่ีเกิดประโยชน�ต"อสังคม ชุมชน และดํารงชีวิตประจําวันเช"น การปรับปรุงบุคลิกภาพ เกิดความเห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิของผู�อ่ืน แก�ปXญหา ประดิษฐ�สิ่งใหม" เปTนต�น        2.5. ข้ันประเมินผล เปTนการประเมินผลว"า ผู�เรียนบรรลุผลตามจุดมุ"งหมายมากน�อยเพียงใด โดยจะประเมินท้ังด�านเนื้อหาวิชาและด�านกลุ"มมนุษยสัมพันธ� ได�แก" ประเมินด�านมนุษย�สัมพันธ� ผลสัมฤทธิ์ของกลุ"ม เช"น ผลการทํางาน ความสามัคคี คุณธรรมหรือค"านิยมของกลุ"ม ประเมินความสัมพันธ�ในกลุ"ม จากการให�สมาชิกติชมหรือวิจารณ�แก"กันโดยปราศจากอคติ จะทําให�ผู�เรียนสามารถประเมินตนเองได�และจะทําผู�สอนเข�าใจนักเรียนได� อันจะทําให�ผู�เรียนผู�สอนเข�าใจปXญหาซ่ึงกันและกันอันจะเปTนหนทางในการนําไปพิจารณาแก�ปXญหาและจัดประสบการณ�การเรียนรู�ให�แก"นักเรียน ขนาดของกลุ"มและการแบ"งกลุ"ม การแบ"งกลุ"มเพ่ือให�นักเรียนปฏิบัติงานร"วมกันนั้น ผู�สอนอาจจะแบ"งกลุ"มโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค�การจัดการเรียนการสอน (คณะกรรมการการประถมศึกษาแห"งชาติ สํานักงาน 2534 : 230) เช"น 1) แบ"งกลุ"มตามเพศ ใช�ในกรณีครูมีวัตถุประสงค�ท่ีชี้เฉพาะลงไป เช"น ต�องการสํารวจความระหว"างเพศหญิงและชาย ในด�านต"าง ๆ เช"น ทัศนคติ ค"านิยม ฯลฯ 2) แบ"งตามความสามารถ ใช�ในกรณีท่ีครูมีภาระงานมอบหมายให�แต"ละกลุ"มแตกต"างไปตามความสามรถ หรือต�องการศึกษาความแตกต"างในการทํางานระหว"างกลุ"มท่ีมีความสามารถสูงและตํ่า 3) แบ"งตามความถนัด โดยแบ"งกลุ"มท่ีมีความถนัดเรื่องเดียวกันไว�ด�วยกัน 4 แบ"งกลุ"มตามความสมัครใจ โดยให�สมาชิกเลือกเข�ากลุ"มดับคนท่ีตนเองพอใจ ซ่ึงครูทําได�แต"ไม"ควรใช�บ"อยนักเพราะจะทําให�นักเรียนขาดประสบการณ�ในการทํางานกับบุคคลท่ีหลายหลาย 5 แบ"งกลุ"มแบบเจาะจง ครูเจาะจงให�เด็กบางคนอยู"ในกลุ"มเดียวกัน เช"น ให�เด็กเรียนเก"งกับเด็กท่ีเรียนอ"อนเพ่ือให�เด็กเรียนเก"งช"วยเด็กท่ีเรียนอ"อน หรือให�เด็กปรับตัวเข�าหากัน 6 แบ"งกลุ"มโดยการสุ"ม ไม"เปTนการเจาะจงว"าให�ใครอยู"ใครกับใคร 7 แบ"งกลุ"มตามประสบการณ� คือ การรวมกลุ"มโดยโดยพิจารณาเด็กท่ีมีประสบการณ�คล�ายคลึงกันมาอยู"ด�วยกันเพ่ือประโยชน�ในการช"วยกันวิเคราะห�หรือแก�ปXญหาใดปXญหาหนึ่งโดยเฉพาะ วิธีการสอนท่ีสอดคล�องับหลักการการสอนแบบกระบวนการกลุ"ม 1) การระดมความคิด เปTนการรวมกลุ"มท่ีประกอบด�วยสมาชิก 4 -5 คน และให�ทุกคนแสวงความคิดเห็นอย"างท่ัวถึง เพ่ือรวบรวมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให�ได�หลายแง"มุม ทุกความคิดได�รับการยอมรับโดยไม"มีการโต�แย�งกน แล�วนําความคิดท้ังมวลมาผสานกัน 2) ผู�สอนสร�างสถานการณ�สมมติข้ึนโดยให�ผู�เรียนตัดสินใจทําอย"างใดอย"างหนึ่งซ่ึงมีการสรุปผลในลักษณะของการแพ�การชนะ วิธีการนี้จะช"วยให�ผู�เรียนได�วิเคราะห�ความรู�สึกนึกคิด และ



37  พฤติกรรมต"าง ๆ วิธีการสอนนี้จะช"วยให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดความสนุกสนาน 3) บทบาทสมมติ เปTนวิธีการสอนท่ีมีการกําหนดบทบาทของผู�เรียนในสถานการณ�ท่ีสมมติข้ึนมาโดยให�ผู�เรียนสวมบทบาทและแสดงออกโดยใช�บุคลิกภาพประสบการณ�และความรู�สึกนึกคิดของตนเปTนหลัก วิธีการสอนนี้เปlดโอกาสให�ผู�เรียนมีโอกาสศึกษาวิเคราะห�ความรู�สึกและพฤติกรรมของตนอย"างลึกซ้ึง ท้ังยังช"วยสร�างบรรยากาศการเรียนรู�ท่ีมีชีวิตชีวา 4) สถานการณ�จําลอง เปTนวิธีกาสอนโดยการจําลองสถานการณ�จริงหรือสร�างสถานการณ�ให�ใกล�เคียงกับความเปTนจริงแล�วให�ผู�เรียนอยู"ในสถานการณ�นั้นพร�อมท้ังแสดงพฤติกรรมเม่ืออยู"ในสถานการณ�ท่ีกําหนดให� วิธีนี้จะช"วยให�ผู�เรียนฝ�กทักษะการแสดงพฤตอกรรมต"าง ๆ ซ่ึงในสถานการณ�จริงผู�เรียนอาจจะไม"กล�าแสดงออก 5) กรณีตัวอย"าง เปTนวิธีการสอนท่ีใช�การสอนเรื่องราวต"าง ๆ ท่ีเกิดข้ันจริง แต"นํามาดัดแปลงเพ่ือให�ผู�เรียนใช�เปTนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห�และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู"การสร�างความเข�าใจและฝ�กทักษะการแก�ปXญหา การรับฟXงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันซ่ึงจะช"วยให�เกิดการเรียนรู�ท่ีมีความหมายสําหรับผู�เรียนยิ่งข้ึน 6) การแสดงละคร เปTนวิธีการสอนท่ีให�ผู�เรียนแสดงบทบาทตามบทท่ีมีผู�เขียนหรือกําหนดไว�ให� โดยผู�แสดงจะต�องแสดงบทบาทตามท่ีกําหนดโดยไม"นําเอาบุคลิกภาพและความรู�สึกนึกคิดเข�ามาใส"ในการแสดงบทบาทนั้น ๆ วิธีนี้จะช"วยให�มีประสบการณ�ในการรับรู�เหตุผล ความรู�สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู�อ่ืนซ่ึงจะช"วยฝ�กทักษะการทํางานร"วมกันและรับผิดชอบร"วมกัน 7) เปTนวิธีการสอนโดยการจัดผู�เรียนเปTนกลุ"มย"อยท่ีมีสมาชิกประมาณ 6 -12 คน และมีกากําหนดให�มีผู�นํากลุ"มทําหน�าท่ีเปTนผู�ดําเนินการอภิปราย สมาชิกทุกคนมีสวนร"วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล�วสรุปหรือประมวลสาระท่ีได�จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน วิธีการนี้เปlดโอกาสให�ผู�เรียนทุกคนได�มีส"วนร"วมในการเสนอข�อมูลหรือประสบการณ�ของตนเองเพ่ือให�กลุ"มได�ข�อมูลมากข้ึน วิธีการสอนท่ีสนับสนุนหลักการสอนแบบกระบวนการกลุ"มเหล"านี้ เปTนวิธีการสอนท่ีช"วยให�การจัดประสบการณ�การสอนท่ีหลากหลายแลผู�สอนอาจใช�วิธีสอนอ่ืน ๆ ได�อีก โดยยึดหลักสําคัญ คือ การเลือกใช�วิธีการสอนท่ีสอดคล�องกับจุดประสงค�ของการสอนแต"ละครั้ง การประเมินผลการสอนแบบกระบวนการกลุ"ม (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2522) มีดังนี้ 1. การให�ผู�เรียนประเมินผลการเรียนรู�ของตนเอง ซ่ึงผู�สอนควรสนับสนุน ส"งเสริมให�ผู�เรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรู�ของตนเองจะช"วยให�การเรียนรู�มีความหมายและมีประโยชน�ต"อผู�เรียนยิ่งข้ึน 2. การให�ผู�เรียนร"วมประเมินผลการเรียนรู�จากการทํางานร"วมกัน ซ่ึงสามารถประเมินผลได� 2 ลักษณะ คือ  



38   1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ"ม  2) การประเมินผลความสัมพันธ�ภายในกลุ"ม              3. บทบาทของครูและนักเรียนในการสอนแบบกระบวนการกลุ"ม บทบาทครู (คณะกรรมการการศึกษาแห"งชาติ สํานักงาน 2540) มีดังนี้ 1) มีความเปTนกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจนักเรียน สร�างบรรยากาศท่ีดีต"อการเรียน สนใจ ให�กําลังใจ สนทนา ไถ"ถาม 2) พูดน�อย และจะเปTนเพียง ผู�ประสานงาน แนะนํา ช"วยเหลือเมือนักเรียนต�องการเท"านั้น 3) ไม"ชี้นําหรือโน�มน�าวความคิดของนักเรียน 4) สนับสนุน ให�กําลังใจ กระตุ�นให�นักเรียนเกิดความกระตือรือร�นในการทํางานแสดงออกอย"างอิสระ และแสดงออกซ่ึงความสามารถของนักเรียนแต"ละคนให�นักเรียนสามารถวิเคราะห�  สรุปผลการเรียนรู�และประเมินผลการกระทํางาน ให�เปTนไปตามจุดมุ"งหมายท่ีวางไว�ธรรมชาติของมนุษย�มักจะอยู"รวมกันเปTนกลุ"ม เพ่ือความอยู"รอดและทําให�เกิดการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกับกลุ"มและกระบวนการกลุ"มนั้น เก่ียวข�องกับการแสดงความสัมพันธ�ของมนุษย�ในท�องถ่ินหรือชุมชนท่ีสามารถทําให�เกิดการพัฒนาและสร�างสรรค�สิ่งท่ีเปTนประโยชน�ต"อตนเองและชุมชน ท้ังนี้ การสร�างสรรค�ต"าง ๆ เก่ียวข�องกับการใช�ภูมิปXญญาอันทรงคุณค"าท่ีมีอยู"ในท�องถ่ินมาสร�างเปTนมรดกทางสังคมท่ีดีงาม โดยการรวมกลุ"มของคนในชุมชนมีการแสดงพฤติกรรมผ"านความคิด ประสบการณ�ท่ีแตกต"างกัน และเม่ือมารวมกลุ"มกัน ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึงกันและกันในการพัฒนาภูมิปXญญาดังกล"าวให�เปTนเอกลักษณ�ท่ีสําคัญของชุมชน  ซ่ึงการรวมกลุ"มและการทํางานกลุ"ม ถือว"าเปTนหัวใจของงานพัฒนาท่ีสอดคล�องกับคํากล"าวท่ีว"า “ถ�าไม"มีกลุ"มก็จะไม"มีการพัฒนาเกิดข้ึน      (No Group, No Development)” (โกวิทย�  พวงงาม, 2553: 295) ทําให�การศึกษาเก่ียวกับกลุ"มเปTนสิ่งจําเปTนเพ่ือให�เกิดความรู�ความเข�าใจในการจัดการความรู�ของกลุ"มได�อย"างชัดเจนมากข้ึน พัฒน�  บุญยรัตนพันธุ� (อ�างถึงใน ทองสุข  พระบาง, 2552: 10 - 11) กลุ"มมีนักวิชาการให�ความหมายไว�ว"า คือบุคคลรวมตัวกันต้ังแต" 2 คน ข้ึนไปโดยมีแบบแผนของการปฏิบัติต"อกันทางจิตวิทยาและเปTนท่ียอมรับกันในสมาชิกของกลุ"มเองและกลุ"มอ่ืนๆท้ังนี้เนื่องจากกลุ"มมีแบบอย"างพฤติกรรมรวมกันโดยเฉพาะกลุ"มแบ"งออกเปTน 2 ประเภท  กลุ"มท่ีเปTนทางการ (Formal Group) ซ่ึงทุกฝ�ายภายในกลุ"มประเภทนี้ค"อนข�างจะมีระเบียบแบบแผนท่ีแน"นอน  มีกฎเกณฑ�แบ"งรับผิดชอบกันอย"างชัดเจน เปTนกลุ"มท่ีค"อนข�างมีขนาดใหญ" มีพิธีการมากกว"า ถือหลักการติดต"อกันในสังคมเปTนส"วนใหญ" คือ กลุ"มประเภทนี้จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานซ่ึงต�องใช�ความชํานาญ เพ่ือให�บรรลุถึงวัตถุประสงค�อย"างใดอย"างหนึ่ง กลุ"มท่ีไม"เปTนทางการ (Informal Group) เกิดข้ึนโดยสมาชิกมารวมตัวกันเองตามธรรมชาติ 



39  กลุ"มนี้จะมีขนาดค"อนข�างเล็ก มีการติดต"อกันแบบเผชิญหน�า หรือการสนิทสนมคุ�นเคยกันโดยตัว เช"น กลุ"มเพ่ือน กลุ"มสันทนาการ กลุ"มทํางาน กลุ"มครอบครัว เปTนต�น กลุ"มประเภทนี้อาจมีโอกาสพัฒนาไปสู"กลุ"มท่ีเปTนทางการต"อไปได� โดยการรวมกลุ"มมีควรมีหลักการดังนี้ 1. ข้ันตอนการจัดต้ังกลุ"ม เช"น กลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต ควรมีหลักเกณฑ�ท่ียึดถือ กล"าวคือการหาผู�นําท่ีถนัดเฉพาะเรื่อง มีวัตถุประสงค�ร"วมกัน มีความสมัครใจ มีสิ่งแวดล�อมใกล�เคียงกัน ไม"ขัดแย�ง สภาพแวดล�อมเหมือนๆ กัน 2. ข้ันตอนการเคลื่อนไหวของกลุ"ม เปTนการผลักดันให�กลุ"มเกิดพลังต"อรองมีหลักเกณฑ�ท่ีต�องยึดถือ เช"น การประชุม การพบปะ การส"งเสริมแนวคิด ระเบียบวินัย ส"งเสริมสัมพันธภาพบุคคล ส"งเสริมกิจกรรมให�ต"อเนื่อง ส"งเสริมวิชาการ ส"งเสริมประโยชน�และความรับผิดชอบร"วมกัน 3. ข้ันการเจริญเติบโตของกลุ"มข้ันตอนนี้สมาชิกในกลุ"มเพ่ิมจํานวนมากข้ึนความสัมพันธภาพ ยังคงเดิมในการดําเนินงาน มีหลักเกณฑ�ควรยึดถือคือ การสร�างสหสัมพันธ� การรวมกลุ"มข้ึนสร�างหน"วยงานนําข้ึนสร�างผลประโยชน�ร"วมกัน สร�างกิจกรรม พ่ึงพากัน เสริมสร�างความสามารถและประสิทธิภาพกลุ"มด�านวิชาการ  สร�างพลังร"วมและสร�างพลังต"อรอง กระบวนการกลุ"มเปTนวิธีการทํางานของคนท่ีมารวมกันเปTนกลุ"มมีปฏิสัมพันธ�ระหว"างสมาชิกตามบทบาทภารกิจมีความเคารพต"อความคิดเห็นภายใต�ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ"มเพ่ือให�ได�บรรลุวัตถุประสงค�ของงาน  เปTนการทํางานร"วมกันอย"างเสมอภาคมีลักษณะดังนี้  1. การปฏิสัมพันธ� คือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ"มท่ีก"อให�เกิดอิทธิพลในอันท่ีจะทําให�เกิดการโต�ตอบจากพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งจะเปTนสิ่งเร�าให�บุคคลอ่ืนตอบสนอง จะเปTนสิ่งเร�าส"งกลับไปให�และมีการตอบสนองกลับมาในลักษณะซ่ึงกันและกัน 2. จุดประสงค�ของกลุ"ม กลุ"มทุกกลุ"มจะต�องมีจุดมุ"งหมายของกลุ"ม 3. บทบาทของสมาชิก หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมซ่ึงบ"งบอกถึงลักษณะนิสัยของฐานะบุคคลในกลุ"ม การแสดงบทบาทของสมาชิกในกลุ"ม อาจจะมีรูปแบบเหมือนกันหรือต"างกันแล�วแต"ฐานะของบุคคลในกลุ"ม แต"ทุกฐานะ ทุกบทบาทของสมาชิกจะต�องดําเนินการไปตามวัตถุประสงค�ของกลุ"มท่ีตั้งไว� สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (อ�างใน ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2543: 260) ได�สรุปโครงสร�างของกลุ"ม ไว�ดังนี้ 1. ปทัสถาน เปTนกฎเกณฑ�ท่ีสมาชิกพึงปฏิบัติตาม เพ่ือท่ีจะทําให�การปฏิสัมพันธ�ระหว"างสมาชิกเปTนไปโดยราบรื่น ปทัสถานมีหลายรูปแบบ เช"นระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง ข�อควรปฏิบัติของสมาชิก 2. สมาชิก เปTนบทบาททางสังคมหรือบทบาทต"างๆ ในกลุ"ม 



40  3. สถานภาพ เปTนตําแหน"งทางสังคม หรือตําแหน"งต"างๆ ในกลุ"ม 4. การสื่อสาร กลุ"มจะต�องมีการสื่อสารระหว"างสมาชิก มีการแลกเปลี่ยนข"าวสาร ทําให�สมาชิกเข�าใจกัน 5. สิ่งแวดล�อมบุคคล จะมีส"วนช"วยให�กลุ"มคงอยู"ได�หรือเข�มแข็งข้ึน Ivancevich and Dnneylly (อ�างถึงใน จุฑารัตน� พูลเกษ, 2547, หน�า 17) ได�กล"าวถึงกลุ"มท่ีเปTนทางการและกลุ"มท่ีไม"เปTนทางการนั้น ได�ถูกจัดต้ังข้ึนหลายสาเหตุ เพ่ือตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจของมนุษย� ต�องการความม่ันคงปลอดภัย ความต�องการทางสังคมด�านชื่อเสียงเกียรติยศ และความคล�ายคลึงหรือความเหมือนกันด�านคุณลักษณะทางกายภาพ ทัศนคติหรือแรงจูงใจท่ีเปTนสิ่งดึงดูดให�คนมีปฏิสัมพันธ�ต"อกันโดยมีความเชื่อท่ีว"าเม่ือรวมกลุ"มกันจะได�รับผลประโยชน�ด�านเศรษฐกิจ คือ การมีรายได�เพ่ิมหรือรายได�เสริมจากกิจกรรมท่ีทํา Baron and Greenberg (อ�างถึงใน นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2546, หน�า 21) กลุ"ม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต"สองคนหรือมากกว"ามารวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ�กัน เพ่ือทําให�บรรลุเปRาหมายเฉพาะอย"างท่ีได�กําหนดไว�  โดยคุณลักษณะของกลุ"มท่ีสําคัญมี 4 ประการได�แก"ต�องมีคนสองคนหรือมากกว"ามามีปฏิสัมพันธ�กัน มีโครงสร�างกลุ"มท่ีคงท่ี มีจุดมุ"งหมายร"วมกัน และสมาชิกรับรู�ถึงการเปTนกลุ"มของตน ซ่ึงการท่ีบุคคลในองค�การมาทํางานร"วมกันเพ่ือให�บรรลุเปRาหมายขององค�การจึงนับว"าเปTนกลุ"มเช"นเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชน (2560, หน�า 1) ให�ความหมายของกลุ"มว"าหมายถึงการท่ีบุคคลต้ังแต"สองคนข้ึนไปมารวมกัน โดยมีการติดต"อสัมพันธ�กัน หรือปฏิสัมพันธ�กัน และมีจุดมุ"งหมายท่ีจะกระทํากิจกรรมอย"างใดอย"างหนึ่งร"วมกัน และความสัมพันธ�นี้จะช"วยให�สมาชิกกลุ"มอยู"ร"วมกันได�ในระดับท่ีพอดีและการท่ีบุคคลมารวมกันเปTนกลุ"ม จะต�องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะต"อไปนี้เกิดข้ึน คือ 1. จะต�องมีปฏิสัมพันธ�กันเสมอ 2. แต"ละคนจะถือว"าตนเองเปTนสมาชิกลุ"ม 3. แต"ละคนในกลุ"มจะยอมรับกันเปTนสมาชิกกลุ"ม 4. มีปทัสถานร"วมกัน 5. แต"ละคนจะมีบทบาทท่ีชัดเจน 6. มีการเลียนแบบลักษณะบางอย"างท่ีตนเองคิดว"าเหมาะสมจากสมาชิกในกลุ"ม 7. สมาชิกมีความคิดว"ากลุ"มจะต�องให�ประโยชน�ต"อสมาชิก 8. สมาชิกจะแสวงหาเปRาหมายร"วมกัน 9. มีการรับรู�ความเปTนเอกภาพขงกลุ"มร"วมกัน 10. สมาชิกกลุ"มจะปฏิบัติตนให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมของกลุ"ม พงษ�พันธ�  พงษ�โสภา (2542, หน�า 22) กล"าวถึง การเกิดข้ึนของกลุ"มว"า โดยท่ัวไปคนท่ี



41  รวมกันเปTนกลุ"มก็เพราะเขารู�ว"ากลุ"มจะสามารถสนองความต�องการบางอย"างหรือหลายอย"างให�แก"เขาได� แต"ถ�าจะแยกออกเปTนเหตุผลแล�วก็มีอยู"หลายประเภท ดังนี้ 1. บุคคลนั้นอาจดึงเข�ากลุ"มโดยบุคคลท่ีเปTนสมาชิกของกลุ"มนั้นอยู"แล�ว โดยคนท่ีถูกดึงจะคาดไว�ล"วงหน�าว"าการท่ีเข�าได�เก่ียวข�องกับบุคคลนั้นจะได�รับผลดี 2. บุคคลนั้นรู�จุดมุ"งหมายของกลุ"มนั้นมีผลท่ีคุ�มค"า และเข�ารู�สึกว"าการท่ีเข�ามาร"วมกลุ"มนั้น จะช"วยให�เขาสามารถบรรลุถึงความสําเร็จตามจุดมุ"งหมายของกลุ"มได�ง"ายข้ึน อันนี้แสดงว"าความต�องการของกลุ"มและความต�องการบุคคลนี้สอดคล�องกัน 3. บุคคลนั้นเข�าร"วมกลุ"มเพราะเขาพอใจท่ีจะได�มีสัมพันธ�กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ"ม 4. กิจกรรมของกลุ"มเปTนท่ีดึงดูดใจ ให�บุคคลนั้นเข�ามาร"วมเปTนสมาชิก เช"น เข�าร"วมเปTนสมาชิกชมรมว"ายน้ําเพราะอยากว"ายน้ําเปTนหรือว"ายน้ําเก"งข้ึน 5. บุคคลนั้นๆ อาจเข�าร"วมกลุ"มด�วยเปRาหมายทางอ�อม เช"น นักธุรกิจเข�าร"วมกลุ"มอาหารกลางวัน ไม"ใช"เพ่ือการสังคมอย"างท่ีเปTนวัตถุประสงค�ของกลุ"ม แต"เพ่ือการติดต"อทางธุรกิจเปTนสําคัญ   อาภรณ�พันธ�  จันทร�สว"าง (2552, หน�า 56) กล"าวถึง ปXจจัยการรวมกลุ"ม สรุปได�ดังนี้  1. เกิดจากเจตนาของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือจะดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค�บางอย"าง เช"น กลุ"มอาชีพ กลุ"มพัฒนา  2. เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เช"น กลุ"มครอบครัว กลุ"มเพ่ือนบ�าน 3. เกิดจากบุคคล ซ่ึงได�รับการปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งอันเปTนการบีบบังคับ จึงทําให�เกิดการรวมกลุ"มกันข้ึน พนม  ลิ่มอารีย� (อ�างถึงใน อาร�ม  หรุนศิริ, 2545, หน�า 23–24) กล"าวว"าการท่ีกลุ"มจะมีการพัฒนาให�เจริญรุ"งเรืองมากยิ่งข้ึน หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อมโทรม จนกลุ"มแตกสลายข้ึนอยู"กับว"ากลุ"มมีประสิทธิภาพหรือไม" กลุ"มท่ีมีประสิทธิภาพคือกลุ"มท่ีสามารถสนองความต�องการของกลุ"มและความต�องการของสมาชิกแต"ละคนในกลุ"มได�สําเร็จ ช"วยให�กลุ"มบรรลุจุดหมายท่ีต้ังไว� โดยสิ่งท่ีมีอิทธิพลต"อการทํางานและการเกิดประสิทธิภาพของกลุ"ม คือ 1. การมีเปRาหมายร"วมกัน ถ�าสมาชิกส"วนใหญ"มีเปRาหมายท่ีตรงกับเปRาหมายของกลุ"มจะเกิดความร"วมมือ ยอมรับ เต็มใจท่ีจะทําให�เกิดประสิทธิภาพ แต"ถ�าสมาชิกลุ"มมีเปRาหมายส"วนตัวท่ีขัดแย�งกับเปRาหมายกลุ"ม จะทําให�ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ"มด�อยลง 2. ลักษณะงาน ถ�าสามารถแบ"งงานของกลุ"มเปTนสัดส"วนได� และมอบหมายงานนั้นๆ ได�ตรงกับความถนัดและความสามารถของสมาชิก โดยมีระบบเชื่อมโยงงานนั้นอย"างมีข้ันตอน จะมีผลต"อความรู�สึกดีของบุคคลในกลุ"มสูง  



42  ถ�าสมาชิกต�องทํางานด�วยการตัดสินใจร"วมกัน บางครั้งก็เกิดผลดีถ�าตกลงกันได� แต"ในหลายๆ ครั้ง ก็อาจตกลงกันยาก ก"อให�เกิดผลเสีย ในกรณีนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการรู�จักทํางานกลุ"ม จะมีความสําคัญไม"น�อยกว"าการมีความรู�ความสามารถและความชํานาญงานของบุคคล 3. การสื่อความหมายและโครงสร�างกลุ"ม กลุ"มท่ีมีสถานภาพของบุคคลต"างกันมาก คนมีสถานภาพสูงกว"ามักจะเปTนศูนย�กลางของกลุ"ม ท้ังการสื่อความหมายและการเปTนศูนย�กลางของความคิดและการตัดสินใจของสมาชิก ถ�าบุคคลนั้นเปTนผู�มีความรู�ความสามารถ มีประสิทธิภาพ กลุ"มจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต"ถ�าบุคคลนั้นขาดความรู� ขาดความสามารถ และด�อยประสิทธิภาพ งานของกลุ"มก็จะด�อยหรือเสียไป ซ่ึงในกรณีเช"นนี้ การให�บุคคลได�มีโอกาสสื่อสาร ร"วมกันพิจารณา ร"วมคิด ร"วมตัดสินใจจะเกิดประสิทธิภาพสูงกว"า 4. ลักษณะของสมาชิกกลุ"ม กลุ"มท่ีมีสมาชิกท่ีมีทัศนคติคล�ายคลึงกันมาก จะมีข�อดีในการสร�างบรรยากาศกลุ"ม แต"อาจขาดการแก�ปXญหาท่ีสลับซับซ�อน กลุ"มท่ีมีบุคคลมีความสามารถแตกต"างกันจะมีความสามารถแก�ปXญหาได�อย"างกว�างขวาง ลึกซ้ึง การท่ีองค�การจะต้ังสมาชิกเปTนกลุ"มย"อยๆ เพ่ือทํางานบางอย"าง ผู�นําหรือหัวหน�าจึงมีความจําเปTนต�องทราบวัตถุประสงค�ของงานว"าเปTนแบบใด และต�องทราบคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ"มด�วย เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีมีประสิทธิภาพ 5. ขนาดของกลุ"ม กลุ"มท่ีใหญ"สมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส"วนร"วมน�อยกว"าซ่ึงอํานาจทําให�ความกระตือรือร�นของบุคคลเสียไป 6. ความรู�สึกของบุคคลในกลุ"ม ถ�าสมาชิกในกลุ"มมีสัมพันธภาพท่ีดีต"อกัน การทํางานการร"วมมือก็เกิดประสิทธิภาพ แต"ถ�าสมาชิกขัดแย�งกันเปTนการส"วนตัว กลุ"มจะขาดความสามารถในการตัดสินใจ เพราะความขัดแย�งส"วนตัวมีอิทธิพลต"อความร"วมมือภายในกลุ"ม 7. ผู�นําเปTนผู�มีอิทธิพลมากต้ังแต"ประสิทธิภาพ ผลงานและบรรยากาศของกลุ"ม ผู�นําควรมีความสามารถในการทํางาน โดยกําหนดเปRาหมาย วางแผน มอบหมายและมีวิธีการติดตามประเมินผลท่ีดี มีความสามารถในด�านการจัดการพฤติกรรมกลุ"ม มีความเข�าใจมนุษย� รู�จักเรื่องของจิตใจ การจูงใจ การรักษาสัมพันธภาพ งานของกลุ"มจะมีประสิทธิภาพอย"างยิ่ง แต"ถ�าผู�นําเอาแต"ใจตนเอง การทํางานของกลุ"มจะด�อยและขาดประสิทธิภาพ การเกิดกลุ"มก"อให�เกิดกิจกรรมการมีส"วนร"วมของสมาชิก ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับวัตถุประสงค�ในการต้ังกลุ"ม ตามแนวคิดของ ณรงค�  เส็งประชา (2541, หน�า 94) กล"าวถึงประโยชน�ของการรวม กลุ"มไว� ดังนี้  1. ด�านความร"วมมือ กลุ"มมีบทบาทเปTนศูนย�รวมความร"วมมือ ร"วมใจ และการสร�างสรรค�ความสามัคคีในหมู"คณะ การรวมกลุ"มทําให�บุคคลทํางานร"วมกันได� และทําให�มีส"วนร"วมในการพัฒนาตนเองและชุมชน 



43  2. ด�านสังคมและนันทนาการ การรวมกลุ"มทําให�เกิดความสนุกสนาน มีความเพลิดเพลิน ไม"เหงา สามารถใช�เวลาว"างให�เปTนประโยชน� 3. ด�านวัฒนธรรม การรวมกลุ"มเปTนกระบวนการถ"ายทอดความคิด ความเชื่อ ค"านิยม อุดมการณ� และเทคโนโลยีต"างๆ ให�แก"สมาชิกกลุ"มและชุมชน 4. การรวมกลุ"มเปTนพลังต"อรองท้ังด�านเศรษฐกิจและสังคม ถวิล  ธาราโภชน� (2526, หน�า 144) กล"าวว"า กลุ"มมิใช"เปTนเพียงการท่ีบุคคลมาอยู"ร"วมกันเท"านั้น การรวมกลุ"มนั้น จะต�องประกอบด�วยลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (1) มีวัตถุประสงค�ร"วมกันซ่ึงตอบสนองความต�องการของสมาชิกแต"ละคนในกลุ"ม (2) ผลการดําเนินงานเกิดจากความร"วมมือของสมาชิกทุกคน และ (3) มีการสื่อสารด�วยวาจาหรือมีความสัมพันธ�กับสมาชิกโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง วิไลวัจส�  กฤษณะภูติ (2528,หน�า 56-57) กล"าวว"า การดําเนินงานของกลุ"มท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งต"างๆ ดังนี้ คือ  1. ตัวบุคคล คือ สมาชิกทุกคนท่ีอยู"ในกลุ"ม ซ่ึงแบ"งได� 2 ประเภท คือ กลุ"มผู�นําหรือคณะกรรมการ เปTนผู�ดูแลกลุ"มโดยตรง มีบทบาทในการวางแผนการดําเนินงาน ส"งเสริมให�สมาชิกปฏิบัติงานงานได�อย"างมีประสิทธิภาพ และกลุ"มผู�ตามหรือสมาชิก เปTนผู�ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีตามขอบเขตท่ีกลุ"มกําหนด 2. วัตถุประสงค�ของกลุ"ม ต�องมีความชัดเจนและสามารถตอบสนองความต�องการของสมาชิกได� 3. ขนาดของกลุ"ม คือ ความเล็กใหญ"ของกลุ"ม พิจารณาจากจําหน"ายสมาชิก 4. ค"านิยม สมาชิกท่ีค"านิยมคล�ายคลึงกันจะส"งผลให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว"าสมาชิกท่ีมีค"านิยมต"างกัน 5. ปทัสถาน คือ สิ่งท่ีทุกคนต�องให�การยอมรับและถือปฏิบัติในการอยู"ร"วมกัน โกวิทย�  พวงงาม (อ�างถึงใน สุรพล  กาญจนจิตรา และประภาส  ศิลปะรัศมี, 2539, หน�า 19–20) กล"าวว"า กลุ"มท่ีมีประสิทธิภาพเกิดจากลักษณะภายในกลุ"มและการบริหารจัดการของส"วนราชการท่ีเก่ียวข�องซ่ึงสรุปลักษณะท่ีสําคัญได� ดังนี้ 1. การจัดต้ังกลุ"มต�องคํานึงถึงความม่ันคงและประสิทธิภาพของกลุ"ม เช"น กลุ"มเกิดจากความต�องการของชุมชนและต�องสมัครใจ กลุ"มต�องมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน ภายในกลุ"มจะต�องมีความสัมพันธ�และร"วมมือของสมาชิก มีการกําหนดหน�าท่ีให�สมาชิกรู�บทบาทของตน เห็นประโยชน�ของกลุ"มมากกว"าส"วนตัว กลุ"มต�องมีระเบียบข�อบังคับ กฎเกณฑ�ภายในกลุ"ม มีการดําเนินกิจกรรมอย"างต"อเนื่อง มีแผนงาน มีเปRาหมายในการเพ่ิมสมาชิก รวมท้ังมีการประเมินผลงานของกลุ"มเอง 



44  2. ส"วนราชการท่ีเก่ียวข�องต�องมีการวางรากฐานการทํางานโดยยึดหลักความต�องการและการมีส"วนร"วมของประชาชน โดยผ"านองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน เห็นความสําคัญของกลุ"มเพ่ือ เปlดโอกาสและฝ�กการทํางานของแต"ละกลุ"ม ลดการพ่ึงพาจากส"วนราชการ โดยส"วนราชการเปTนเพียงผู�ช"วยเหลือและแนะทําทางด�านวิชาการ และผสมผสานแผนการดําเนินงานฝ�กอบรมหรือการให�ความรู�แก"กลุ"มอย"างต"อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความชํานาญในกิจกรรมต"างๆ เพ่ิมข้ึน ถวิล  ธาราโรจน� (2522: 69) กล"าวว"า การดําเนินงานของกลุ"มจะประสบผลสําเร็จมากน�อยเพียงไร ข้ึนอยู"กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ"ม ซ่ึงแบ"งเปTน 2 ประเภท คือ ผู�นําหรือหัวหน�า และผู�ตามหรือสมาชิก ผู�นําจะรับผิดชอบต"องานกลุ"มโดยตรง ต�องวางแผนในการดําเนินงานของกลุ"มส"วนสมาชิกต�องนึกว"าตนเองเปTนบุคคลสําคัญในกลุ"ม โดยแต"ละคนจะต�องปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของตนเอง จากแนวคิดดังกล"าว พอสรุปได�ว"า การรวมกลุ"ม หมายถึง บุคคลต้ังแต"สองคนข้ึนไปมารวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมร"วมกัน โดยมีจุดมุ"งหมายหรือวัตถุประสงค�ร"วมกัน มีความสัมพันธ�ต"อกัน และมีการกําหนดกฎเกณฑ�สําหรับควบคุมสมาชิกกลุ"ม  แนวความคิดเก่ียวกับการยอมรับ  กระบวนการยอมรับ           ดิเรก ฤกษ�หร"าย (2518 อ�างถึง Roger and Shoemaker, 1968) ได�กล"าวถึงข้ันตอนของกระบวนการยอมรับว"าประกอบด�วย 2 ข้ันตอนดังนี้คือ 1. ข้ันรู� หรือข้ันรับรู� (Awareness Stage) เปTนข้ันตอนเริ่มแรกท่ีจะนําไปสู"การยอมรับหรือปฏิเสธใหม" ๆ วิธีการใหม" ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต"ยังได�ข"าวสารใหม"ครบถ�วน การรับรู�มักเปTนการรู�โดยบังเอิญ ซ่ึงอาจจะทําให�เกิดการอยากรู�ต"อไป อันเนื่องจากมีความต�องการวิทยาการใหม" ๆ นั้น ในการแก�ปXญหาท่ีตนเองมีอยู" 2. ข้ันสนใจ (Interest Stage) เปTนข้ันตอนท่ีเริ่มมีความสนใจ แสวงรายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหม"ๆ เพ่ิมเติม พฤติกรรมนี้เปTนไปในลักษณะท่ีต้ังใจแน"ชัด และใช�กระบวนการคิดมากกว"าข้ันแรก ซ่ึงในข้ันนี้จะทําให�ได�รับรู�เก่ียวกับสิ่งใหม" หรือวิธีการใหม"มากข้ึน บุคลิกภาพและค"านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม หรือประสบการณ�เก"า ๆ จะมีผลต"อบุคคลนั้น และมีผลต"อการติดตามข"าวสาร หรือรายละเอียดของสิ่งใหม" หรือวิทยาการใหม"นั้นด�วย 3. ข้ันประเมินผล (Evaluation Stage) เปTนข้ันตอนท่ีจะไตร"ตรองท่ีจะลองใช�วิธีการหรือวิทยาการใหม"ๆ นั้นดีหรือไม" ด�วยการชั้นน้ําหนักระหว"างข�อดีและข�อเสียว"า เม่ือนํามาใช�แล�วจะเปTนประโยชน�ต"อกิจกรรมตนหรือไม" หากรู�สึกว"ามีข�อดีมากกว"าจึงจะตัดสินใจใช� ข้ันตอนนี้จะแตกต"างจากข้ึนตอนอ่ืน ๆ ตรงท่ีเกิดการตัดสินใจท่ีจะลองทําตามความคิดใหม" ๆ โดยบุคคลมักคิดว"า การใช�วิทยาการใหม" ๆ นั้นเปTนการเสี่ยงจึงไม"แน"ใจในผลท่ีจะได�รับ ดังนั้นในข้ันตอนนี้ จึงต�องการแรงเสริม เพ่ือให�เกิดความแน"ใจยิ่งข้ึนว"าสิ่งท่ีเขาตัดสินใจแล�วนั้นถูกต�องหรือไม" โดยการให�คําแนะนําเก่ียวกับข"า



45  สารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 4. ข้ันทดลอง (Trial Stage) เปTนข้ันตอนท่ีบุคคลทดลองใช�วิทยาการใหม" ๆ กับสถานการณ�ของตน ซ่ึงเปTนการทดลองดูกับส"วนน�อยก"อน เพ่ือท่ีจะได�ดูว"า ได�ผลหรือไม" และประโยชน�ท่ีจะได�รับนั้นมากพอท่ีจะยอมรับไปปฏิบัติเต็มท่ีหรือไม" ซ่ึงผลการทดลองจะมีความสําคัญยิ่งต"อการตัดสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต"อไป 5. ข้ันยอมรับ (Adoption Stage) เปTนข้ันตอนท่ีบุคคลยอมรับวิทยาการใหม" ๆ นั้นไปใช�ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองอย"างเต็มท่ี หลังจากท่ีได�ทดลองปฏิบัติดูและเห็นประโยชน� Rogers and Shoemaker (1971) กล"าวถึงการท่ีตัดสินใจในการยอมรับนวัตกรรมของบุคคลอาจแบ"งได�เปTน 3 ช"วง คือ เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนก"อน (Antecedents) กระบวนการ (Process) และผลท่ีเกิดข้ึนตามมา (Consequences) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนก"อน ได�แก" ลักษณะต"าง ๆ ในตัวบุคคล เช"น บุคลิกภาพทัศนคติต"อการเปลี่ยนแปลง ลักษณะทางสังคม เช"น โอกาสติดต"อกับบุคคลอ่ืน ความรู�สึกต�องการนวัตกรรม ปทัสถานทางสังคม การได�รับข"าวสาร ฯลฯ ซ่ึงล�วนมีอิทธิพลต"อการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมของบุคคลท้ังสิ้น 2. กระบวนการในการยอมรับนวัตกรรม แบ"งออกเปTน 4 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนท่ี 1 การได�รับความรู� (Knowledge) จากการท่ีบุคคลได�รับทราบและเกิดความเข�าใจในนวัตกรรม  ข้ันตอนท่ี 2 ได�รับการซักชวน (Persuasion) ท้ังโดยจากบุคคลอ่ืนท่ีเปTนสื่อกลาหรือผู�นําการเปลี่ยนแปลงหรือการได�รับข"าวสารท่ีน"าเชื่อถือ ทําให�มีความรู�สึกผูกพันกับนวัตกรรมนั้นยิ่งข้ึน  ข้ันตอนท่ี 3 การตัดสินใจ (Decision) บุคคลได�เข�าไปสัมผัสกับนวัตกรรมนั้น ๆ โดยวิธีใดหนึ่ง เช"น การได�ทดลองใช�เองหรือเห็นผลจากการทดลองใช�ของผู�อ่ืน แล�วจึงตกลงใจว"าจะยอมรับหรือปฏิเสธ  ข้ันตอนท่ี 4 การยืนยัน (Confirmation) บุคคลเกิดการยอมรับใช�นวัตกรรมนั้นหรือเลิกใช� เพราะได�รับรางวัลหรือผลตอบแทนและข"าวสารเปTนส"วนสนับสนุนให�ใช�นวัตกรรมนั้นต"อไปหรือเลิกใช� 3. ผลการในวัตกรรม ซ่ึงอาจเปTนผลทางบวกหรือลบตามความสามารถท่ีนวัตกรรมนั้นจะสนองความต�องการของผู�ใช�ได�ผลดังกล"าวอาจปรากฏชัดเจน หรือแอบแฝงเห็นได�ยาก และช�าหรือเร็วตามแต"จะมีปXจจัยอ่ืนใดเข�ามาเก่ียวข�อง เกศินี จุฑาวิจิตร (2540) ได�แบ"งประเภทของบุคคลท่ียอมรับนวัตกรรมตามระดับ ความรวดเร็วในการยอมรับได� 5 ประเภท ดังนี้ 1. กลุ"มผู�ริเริ่ม (Innovation) ได�แก" ผู�ท่ียอมรับนวัตกรรมก"อนคนอ่ืน มักเปTนผู�มีฐานะทางเศรษฐกิจดี การศึกษาสูง มีความกล�าท่ีจะเสี่ยงลงทุนหรือเสี่ยงทดลอง ชอบลองของแปลกใหม" 2. กลุ"มรับเร็วส"วนแรก (Early Adopter) ได�แก" ผู�นําความคิดเห็นในท�องถ่ิน เปTนผู�มีทัศนคติ



46  ท่ีดีต"อการเปลี่ยนแปลง มีเหตุผล มักเปTนผู�ท่ีได�รับการยกย"อง นับถือในสังคม 3. กลุ"มรับเร็วส"วนมาก (Early Majority) คือ ผู�ท่ียอมรับนวัตกรรมหลังจากท่ีพิจารณาอย"างรอบคอบแล�ว คนกลุ"มนี้มักจะยอมรับบรรทัดฐานของสังคมว"ามีความสําคัญมาก ดังนั้น ถ�ามีผู�ท่ียอมรับกันมากๆ เขาก็จะปฏิบัติตามด�วย 4. กลุ"มรับช�าส"วนมาก (Late Majority) คือ ผู�ท่ียอมรับนวัตกรรมเพราะความจําเปTนทางเศรษฐกิจหรือแรงกดดันทางสังคม คนกลุ"มนี้มักเปTนผู�ท่ีมีความระแวง ช"างสงสัย ลังเลใจ 5. กลุ"มล�าหลัง (Laggard) คือ พวกท่ียอมรับนวัตกรรมช�าท่ีสุดในสังคม มักจะเปTนผู�ท่ีมีความยึดม่ันอยู"กับประเพณีอย"างเหนียวแน"น ไม"สนใจโลกภายนอก ไม"ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรง"าย ๆ  ปXจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการยอมรับ เกศินี จุฑาวิจิตร (2540, หน�า 19-20) ได�อธิบายว"า การท่ีบุคคลจะยอมรับนวัตกรรมหรือไม" ยอมรับเร็วหรือช�านั้น ข้ึนอยู"กับการรับรู�ของบุคคลท่ีมีต"อลักษณะของนวัตกรรม ซ่ึงลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีผลต"อการยอมรับของสมาชิกในสังคมมี 5 ประการ ดังนี้ 1. ประโยชน�เชิงเทียบ (Relative advantage) หมายถึง การท่ีนวัตกรรมหนึ่งถูกรับรู�ว"ามีคุณค"าสูงกว"าสิ่งท่ีมีอยู"หรือเปTนอยู"เดิมในสังคม นวัตกรรมใดท่ีได�รับการรับรู�ว"ามีประโยชน�เชิงเปรียบเทียบจะได�รับการยอมรับเร็วกว"า 2. ความเข�ากันได� (Compatibility) คือ การท่ีนวัตกรรมได�รับการยอมรับว"ามีความสอดคล�องกับค"านิยม ความเปTนอยู" วิถีชีวิต ประสบการณ�ในอดีต และความต�องการของสมาชิกในสังคม นวัตกรรมใดท่ีได�รับรู�ว"ามีความเข�ากันได�กับระบบวัฒนธรรมของสมาชิกในชุมชน จะได�รับการยอมรับเร็วกว"า 3. ความซับซ�อน (Complexity) คือ การท่ีนวัตกรรมได�รับการยอมรับว"า มีความยากในการเข�าใจ หรือในการนําไปใช� นวัตกรรมท่ีสมาชิกในสังคมรับรู�ว"ามีความซับซ�อนหรือยุ"งยากอัตราการยอมรับนวัตกรรมจะน�อยกว"านวัตกรรมท่ีสมาชิกในสังคมรับรู�ว"ามีความเรียบง"ายในการนําไปใช�และควบคุม  4. ความสามารถทดลองใช� (Trealability) คือ การท่ีเราสามารถนํานวัตกรรมไปทดลองใช�ในจํานวนจํากัด นวัตกรรมท่ีสามารถแบ"งเปTนส"วนย"อยๆ เพ่ือนําไปทดลองได� จะได�รับการยอมรับเร็วกว"านวัตกรรมท่ีไม"สามารถแบ"งเปTนส"วนย"อยๆ เพราะเปTนการช"วยลดความเสี่ยงเก่ียวกับนวัตกรรม 5. ความสามารถในการสังเกตผล (Observability) คือ การท่ีผลของนวัตกรรมสามารถมองเปTนได� นวัตกรรมใดท่ีสามารถเห็นผลได�ชัดเจนจะได�รับการยอมรับเร็วกว"านวัตกรรมท่ีสังเกตเห็นผลยาก อดิศักด์ิ ศรีสรรพกิจ (2523, หน�า 60) อธิบายถึง ปXจจัยท่ีทําให�เกิดการยอมรับวิทยาการหรือสิ่งใหม"ของเกษตกร (Innovation) ดีข้ึนนั้น ข้ึนอยู"กับ 1. การแนะนําสิ่งใหม"ๆ (Innovation) ท่ีต�องไปเผยแพร"จะมีอัตราการยอมรับสูงและเร็วมี



47  องค�ประกอบดังนี้  1.1 วิทยาการนั้นจะต�องมีแนวโน�มให�เห็นว"าดีกว"าของเดิม (Relative advatage)   1.2 วิทยาการนั้นจะต�องคล�ายคลึงกับของเดิม จะมีแตกต"างหรือเปลี่ยนเปลงไปได�ไม"มาก (Compatability)  1.3 ควรจะอยู"ในลักษณะท่ีง"ายๆ ไม"ค"อยยุ"งยากและซับซ�อน (Complexity)  1.4 สามารถปฏิบัติหรือทดลองได�หรือสามารถแบ"งมาทดลองได�บางส"วน (Triability) 1.5 สามารถมองเห็นหรือทําให�เห็นได� (Observability) 2. ช"องทางการติดต"อสื่อสาร (Communication channel) ต�องเลือกใช�ให�เหมาะสมกับข้ันตอนของการยอมรับและประเภทของบุคคลหรือกลุ"มบุคคล 3. ลักษณะทางสังคม (Society) เช"น สังคมก�าวหนาหรือล�าหลัง ถ�าเปTนสังคมก�าวหน�าก็จะยอมรับเร็ว 4. ผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Change agent)  การทุ"มเทของเจ�าหน�าท่ี ถ�าต้ังใจทํางานอย"างจริงจังความสําเร็จก็จะมีมากข้ึน สรุปได�ว"าปXจจัยท่ีสําคัญเนื่องมาจากผู�นําการเปลี่ยนแปลงหรือเจ�าหน�าท่ีส"งเสริมท่ีจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู"เกษตรกร เพ่ือให�เกษตรกรมีความเปTนอยู"ในมาตรฐานมากข้ึน โดยเจ�าหน�าท่ีจะต�องสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจกับเกษตรกรต�องมีการติดต"อสื่อสาร มีความสามารถในการถ"ายทอดความรู�ข"าวสาร เช"น การพูด การเขียน ความมีเหตุผลตลอดจนความสามารถในการรับข"าวสารและประเด็กท่ีสําคัญเจ�าหน�าท่ีควรต�องเชื่อม่ันในการนําเทคโนโลยีเข�ามาเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปปฏิบัติให�เกิดผล และเกษตรกรเองต�องมีความเข�าใจ เห็นอกเห็นใจ รู�ปXญหาของเกษตรกรเองว"าทําไมไม"กล�าเสี่ยงท่ีจะยอมรับหรือพึงพอใจกับสภาพท่ีเปTนอยู"ท้ังท่ีต่ํากว"ามาตรฐานของความเปTนจริง  2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง กนก โตสุรัตน� และปรีชา อุยตระกูล (2531) ทําการศึกษาเรื่อง ปXญหาการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�และความรู� ความเข�าใจของสมาชิกเก่ียวกับหลักและวิธีการสหกรณ� : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จํากัด ผลการวิจัยพบว"า สมาชิกสหกรณ�มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับหลักและวิธีการสหกรณ�อยู"ในระดับตํ่า โดยเฉพาะความรู� ความเข�าใจในเรื่อง การจัดสรรผลทางเศรษฐกิจ การจัดอัตราเงินปXนผลตามหุ�นและการเฉลี่ยคืนตามส"วนแบ"งธุรกิจ สมาชิกเห็นด�วยกับการดําเนินการของสหกรณ�ท่ี 3 ด�าน คือ ด�านคณะกรรมการดําเนินการด�านผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ด�านการดําเนินกิจกรรมต"าง ๆ ของสหกรณ� สําหรับพฤติกรรมของสมาชิกท่ีทําธุรกิจกับสหกรณ�พบว"า สมาชิกส"วนใหญ"ออมทรัพย�โดยชําระค"าหุ�นตามข�อบังคับมากกว"า 2 ใน 3 ของสมาชิก สมาชิกส"วนใหญ"ไม"มีเงินออมกับสหกรณ�ประเภทอ่ืน อีกเลย ร�อยละ 89.1 สมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งให�เหตุผลในการกู�เพ่ือ



48  นําไปใช�หนี้และสมาชิกเห็นว"าสหกรณ�เปTนแหล"งออมทรัพย�ท่ีสําคัญท่ีสุด และเปTนแหล"งท่ีพ่ึงเม่ือมีปXญหาทางการเงิน กนกนารถ ผดุงชัย (2550) ศึกษาถึงการจัดการความรู�ของบุคคลกร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ"มตัวอย"างท่ีใช�ในการวิจัย คือ ข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างประจํา จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว"า (1)การจัดการความรู�องบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยู"ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปTนรายกระบวนการ พบว"าการปฏิบัติอยู"ในระดับมากทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ กระบวนการใช�ความรู�รองลงมาคือ กระบวนการสร�างความรู� และน�อยสุด คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู� (2)คุณลักษณะเอ้ือต"อการจัดการความรู� ได�แก" การมีภาวะผู�นํา การมีแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ และการเปTนบุคลากรกรมควยคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประสิทธิ์  เดชบุรีรัมย� (2556) ได�ทําการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา (1) สภาพและปXญหาการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุ บ�านหนองขาม ตําบลหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา (2)  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขาม ตําบลหนองพลวง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�การสัมภาษณ�คณะกรรมการบริหารกลุ"มและสมาชิกกลุ"มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขาม จํานวน 17 คน และจากการประชุมระดมสมองจากนายกองค�การบริหารส"วนตําบล ปลัดองค�การบริหารส"วนตําบล นักวิชาการพัฒนาชุมชน และสมาชิกองค�การบริหารส"วนตําบล จํานวน 11 คน วิเคราะห�ข�อมูลและอรรถาธิบายและพรรณนาความโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี การรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ� การรวบรวมข�อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือใช�เปTนแนวทางในการวิเคราะห�ข�อมูล ผลการศึกษาพบว"า สภาพและปXญหาการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุ บ�านหนองขาม ด�านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ"มพบว"ามีการรวมกลุ"มกันแบบหลวมๆ สมาชิกขาดความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ"ม การมอบหมายงานในกลุ"มไม"ชัดเจน ไม"ทํางานเปTนทีม ด�านการบริหารจัดการเงินทุนพบว"า  มีการแบ"งปXนเงินงบประมาณให�ดําเนินการเองและใช�ไม"ตรงวัตถุประสงค� ไม"มีการออมเงินไว�เปTนกองทุน ไม"ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินกลุ"ม ทําให�มีงบประมาณในการดําเนินงานไม"เพียงพอ ด�านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ�พบว"าสมาชิกต"างก็จัดหาวัสดุอุปกรณ�มาดําเนินการเอง ทําให�ไม"เพียงพอ มีราคาสูง และไม"มีคุณภาพ ด�านการบริหารจัดการพบว"าไม"มีการจัดการภายในกลุ"มท่ีแท�จริง กรรมการไม"มีความรู�ในเรื่องการดําเนินงานของกลุ"ม และขาดการวางแผนอย"างเปTนระบบ ขาดการมีส"วนร"วมและการประสานงาน สําหรับแนวทางการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพจักสานของผู�สูงอายุบ�านหนองขามพบว"า ด�านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ"ม ผู�นําหรือประธานกลุ"มต�องมีส"วนร"วมในการติดต"อประสานงาน กล�าตัดสินใจสร�าง



49  ความม่ันใจให�กับสมาชิกและสมาชิกกลุ"มต�องมีส"วนร"วมในการทํางาน อีกท้ังต�องมีการแบ"งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�กับสมาชิกทุกคนอย"างชัดเจนตามความถนัดและความชํานาญ ด�านการบริหารจัดการเงินทุน กลุ"มควรมีแนวทางการดําเนินงานการบริหารงบประมาณอย"างชัดเจน บริหารจัดการเงินทุนให�เปTนระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือจะเปTนแนวทางในการพัฒนากลุ"มให�ยั่งยืน ด�านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ� ให�มีแผนการจัดหารวัสดุในท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูง ช"วยให�การได�มากและมีต�นทุนตํ่า แผนการรักษาอุปกรณ�เครื่องมือให�ใช�คงทุนอยู"เสมอเพ่ือลดต�นทุนในการลงทุน ด�านการบริหารการจัดการ การจัดการภายในกลุ"มโดยใช�หลักการมีส"วนร"วมในการบริหารจัดการกลุ"มอย"างมีส"วนร"วมของสมาชิกและต�องมีการอบรมให�ความรู�แก"สมาชิกให�ทราบบทบาท อํานาจหน�าท่ีตนเองภายในกลุ"ม การบริหารจัดการอย"างเปTนระบบ สมาชิกมีการสร�างเครือข"าย มีแผนการตลาด และการพัฒนาการผลิตให�มีคุณภาพ สมศักด์ิ  ศิริธร (2556) ได�ทําการศึกษาการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพประดิษฐ�อิสระจากผ�าใยบัว โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปTนการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพบริบทการบริหารจัดการกลุ"ม ปXญหา อุปสรรคและแนวทางการแก�ไขของกลุ"ม เก็บข�อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ"ม เจ�าหน�าท่ีรัฐและบุคคลจากหน"วยองค�กรท�องถ่ินจํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช�ประกอบด�วย การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก การสังเกตการณ�อย"างมีส"วนร"วมและการสนทนากลุ"ม ตรวจสอบข�อมูลใช�เทคนิคสามเส�าและวิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�เนื้อหาผลการศึกษาดังนี้ 1. บริบทของกลุ"มอาชีพประดิษฐ�อิสระจากผ�าใยบัวต้ังอยู"ในอําเภอปากเกร็ด เกิดจากการรวมตัวข้ึนมาของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมร"วมกัน เนื่องจากมีผู�ว"างงานจํานวนมาก เพ่ือให�เกิดรายได�ช"วยเหลือฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวและเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 2. การบริหารจัดการกลุ"ม กลุ"มมีการจัดต้ังคณะกรรมการของกลุ"มข้ึนมาบริหารจัดการและมีโครงสร�างการบริหารตลอดจนการแบ"งหน�าท่ีความรับผิดชอบอย"างชัดเจน รวมท้ังมีการต้ังกฎระเบียบข�อบังคับเพ่ือให�การบริหารจัดการกลุ"มเปTนไปอย"างมีประสิทธิภาพ 3. กลุ"มจะมีปXญหาปริมาณสินค�าน�อยไม"เพียงพอกับความต�องการของผู�ซ้ือ ทุนในการดําเนินการของกลุ"มไม"เพียงพอ คุณภาพสินค�าไม"ได�มาตรฐาน ขาดทักษะในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ�และขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ� โดยกลุ"มมีแนวทางแก�โดยการเพ่ิมสมาชิกกลุ"มในการผลิต การหาแหล"งทุนให�เงินกู�แก"สมาชิก อบรมให�ความรู�และเพ่ิมทักษะและรูปแบบของการผลิตท่ีหลากหลายในการผลิตให�แก"สมาชิกกลุ"ม ยุภา  ศรีวิชัย (2554) ได�ทําการศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ"มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ"มไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา ด�านการจัดองค�การ ด�านการผลิต ด�านการตลาด ด�านการเงินปXญหาและแนวทางแก�ไขปXญหาวิสาหกิจชุมชนกลุ"มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา ใช�กลุ"มตัวอย"างท่ีได�คัดเลือกจากประธานกลุ"ม และสมาชิกกลุ"มท่ีดําเนินการจดทะเบียนเปTน



50  วิสาหกิจชุมชน จํานวน 52 คน ในการสนทนากลุ"มจํานวน 30 คน และการสัมภาษณ�จํานวน22 คน ทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช�คือแบบบันทึกการสนทนากลุ"ม (Focus Group) และแบบบันทึกการสัมภาษณ� (Interview) พบว"า ด�านการจัดองค�การ โครงสร�างการทํางานผู�ผลิตไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา ได�รวมตัวกันจดทะเบียนเปTนวิสาหกิจชุมชน ใช�ชื่อว"า “วิสาหกิจชุมชนกลุ"มไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา” มีการแบ"งโครงสร�างการบริหารงาน มีการแบ"งหน�าท่ีท่ีชัดเจน ซ่ึงประกอบด�วย ประธานกลุ"มฯ รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก เปTนคณะกรรมการหลัก ผู�นําได�มาจากการเลือกต้ังโดยการออกเสียงของสมาชิกกลุ"มฯ และเปTนผู�ท่ีได�รับความไว�วางใจของกลุ"มฯ และชุมชน การมีส"วนร"วม เปlดโอกาสให�สมาชิกทุกคนมีส"วนร"วมในการบริหารจัดการกลุ"มฯ และมีส"วนร"วมกับหน"วยงานภายนอกในด�านการเปTนวิทยากรให�แก"นักเรียน นักศึกษา ผู�ติดเชื้อและผู�ท่ีมีความสนใจ ด�านการผลิต จะผลิตไม�กวาดท่ีบ�านของสมาชิกเอง โดยใช�วัตถุดิบการผลิตไม�กวาด ลายดอกแก�ว ประกอบด�วย ก�ง ไม�ด�ามจะใช�ไม�หอม ไม�เฮ้ีย ฟ�างหรือข�าวฟ�าง กกราชินี สมาชิก สมาชิกแต"ละคนจะผลิตทุกวัน สมาชิกบางคนผลิตตลอดวันจะได�ประมาณ 7 – 10 ด�าม ทักษะและความชํานาญ ได�มีการฝ�กสอนจากสมาชิกรุ"นต"อรุ"น และนําวิทยากรมาให�ความรู�เพ่ิมเติม มีการพัฒนาลวดลายต"างๆ ไม"ว"าจะเปTนลายไทยท่ีสมาชิกคิดประดิษฐ�ด�วยตนเอง ลายน้ําไหล ลายตาล ลายเกลียว ตัวหนังสือ เช"น OTOP และลายท่ีเปTนเอกลักษณ�ของกลุ"มก็คือลายดอกแก�ว ด�านการตลาด การจัดจําหน"าย จัดจําหน"ายโดยการส"งให�แก"หมู"เครือญาติ การออกร�านบูทของส"วนราชการ เช"น เมืองทองธานี งานถนนคนเดิน งานกาชาด ฯลฯ การต้ังราคา จะมีการต้ังราคาขายจากการคํานวณต�นทุนการผลิต ท้ังนี้ราคาขายจะขายท้ังขายปลีกและขายส"ง ในราคา 30 – 50 บาท ด�านการเงิน แหล"งเงินทุน ได�มาจากองค�การบริหารส"วนตําบลดงสุวรรณ ดร.ไพโรจน� ตันบรรจง โครงการอยู"ดีมีสุของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธกส.) งบประมาณของ CEO. ในการสนับสนุนอุปกรณ� เครื่องมือต"างๆ ให�แก"สมาชิก การจัดทําบัญชี วิสาหกิจชุมชนของกลุ"มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา มีการจัดทําบัญชีรับ – จ"าย อย"างง"าย เนื่องจากเหรัญญิกของกลุ"มฯ ยังขาดความรู�  ความเข�าใจในการจัดทําบัญชี แต"ก็ยังจําทําด�วย                 ความซ่ือสัตย�และโปร"งใส เปTนท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ"มฯ ปXญหาวิสาหกิจชุมชนของกลุ"มอาชีพไม�กวาดลายดอกแก�ว ตําบลดงสุวรรณ อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา 1. ด�านการจัดองค�การ พบว"าขาดผู�นําท่ีมีความรู� ความสามารถทางด�านการระสานงานและการหาตลาด ขาดการส"งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 2. ด�านการผลิต วัตถุดิบหลักคือก�ง ทําให�สมาชิกบางคนแพ�เกสรและทําให�เกิดโรคภูมิแพ� วัตถุดิบท่ีนํามาผลิต  เช"น ฟ�าง มีความคงทนน�อย แตกหักง"าย มีแมลงเจาะ และก"อนนํามาผลิตจะต�องนําไปแช"น้ํายาฟอกขาว ซ่ึงน้ํายาฟอกขาวเปTนอันตรายต"อผิวหนัง 



51  วัตถุดิบและค"าขนส"งมีราคาแพง แนวทางแก�ไขปXญหา ด�านการจัดองค�การ ส"งเสริมสนับสนุนให�กับสมาชิกร"วมกันอนุรักษ� โดยการถ"ายทอดการผลิตให�กับผู�สนใจในรุ"นต"อๆ ไป ด�านการผลิต สมาชิกได�นําผ�ามาปlดจมูกปากและใส"เสื้อแขนยาวเพ่ือลดอาการแพ�เกสรก�ง ใช�วัตถุดิบอ่ืนทดแทน เช"น กกราชินี ซ่ึงสมาชิกได�รณรงค�กับปลูกในชุมชน เพ่ือนํามาเปTนวัตถุดิบต"อไป ซ้ือวัตถุดิบกักตุนไว�และรวมรวมไม�กวาดส"งทีละมากๆ ขจรศักด์ิ  วงศ�วิราช (2553) ได�ทําการวิจัยการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ กลุ"มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู" ท่ี 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพปXญหาของการดําเนินงานของกลุ"มและรูปแบบการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพเกษตรกรปลูกผลักปลอดสารพิษบ�านจํา 2. เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของปXจจัยท่ีเอ้ืออํานวยต"อการบริหารจัดการภายในกลุ"ม 3. เพ่ือศึกษาทิศทางในการพัฒนากลุ"มอาชีพเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจําในอนาคต เปTนการศึกษาวิจัยแบบมีส"วนร"วม เครื่องมือคือ การจัดเวทีเสวนา การสัมภาษณ�เชิงลึก การสังเกตการณ�และการทดลองการรวมกลุ"มด�วยการจัดการองค�กร POLC และเทคนิค SWOT เพ"อค�นหาศักยภาพกลุ"มด�วยกระบวนการอย"างมีส"วนร"วมและทีมวิจัยและกลุ"มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ�านจํา หมู"ท่ี 6 ท่ีมีสมาชิกกลุ"มท่ีร"วมในการดําเนินการวิจัย 30 คน พบว"าสมาชิกภายในกล ุ"มยังขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการรวมกลุ"ม รวมถึงยังไม"เข�าใจถึงวัตถุประสงค�ท่ีแท�จริงในการรวมกลุ"มอาชีพ ผู�นํากลุ"มเปTนผู�นําเพียงนามธรรมไม"มีอํานาจหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการบังคับหรือสั่งการ โครงสร�างการรวมกลุ"มยังเปTนในลักษณะท่ีไม"เปTนรูปธรรมท่ีชัดเจน คือไม"มีผังโครงสร�างกลุ"ม ไม"มีกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ไม"มีกิจกรรมในการดําเนินงานกลุ"ม เช"น การประชุมสมาชิกอย"างต"อเนื่อง และกลุ"มยังไม"ได�รับการยอมรับในองค�กรปกครองท�องถ่ิน ในการสนับสนุน ผล ักดันให�เกิดความเข�มแข็งและงบประมาณในการพัฒนา จากการวิจัยพบว"ารูปแบบการบริหารจัดการกลุ"มอาชีพผักปลอดสารพิษเพ่ือนําไปสู"การกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ"มให�ยั่งยืนในอนาคตควรมีโครงสร�างองค�กร มีกฎระเบียบ ข�อบังคับกลุ"ม เพ่ือเปTนเครื่องมือในการควบคุมการบริหารจัดการ การมีเงินกองทุนกลุ"มเพ่ือเปTนค"าใช�จ"ายในการดําเนินงาน มีการวางแผนทางด�านการผลิต (เพาะปลูก) การตลาด การขนส"ง อย"างเปTนระบบ ผู�นํากลุ"มรวมถึงสมาชิกกลุ"มควรมีส"วนร"วมในการบริหารจัดการภายในกลุ"มด�วยกระบวนการมีส"วนร"วม คือ ผู�นําต�องมีความเสียสละและมีภาวะความเปTนผู�นําเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�แก"กลุ"มและสมาชิกกลุ"ม รวมท้ังยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ"มในการบริหารจัดการ และสมาชิกกลุ"มต�องมีความรู�ความเข�าใจในการรวมกลุ"ม อีกท้ังยังต�องปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของกลุ"มท่ีได�ร"วมกันยกร"างข้ึนมา และคอยแนะนํา ตรวจสอบการบริหารงานของผู�นําในรูปแบบคณะกรรมการอย"างต"อเนื่องภายหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย  พนารัตน�  บุญธรรม (2552) ได�ดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดการสินค�า OTOP ประเภท



52  ของใช� ของตกแต"ง และของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจ : กรณีศึกษากลุ"มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 บ�านปะอาว หมู"ท่ี 5 ตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค� สองประการเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการสินค�า OTOP ประเภทของใช� ของตกแต"ง และของท่ีระลึก ในเชิงธุรกิจ กรณีศึกษา กลุ"มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 บ�านปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ปXญหาและแนวทางการแก�ไขปXญหาของ การจัดการสินค�า OTOP ประเภทของใช� ของตกแต"ง และของท่ีระลึกในเชิงธุรกิจ ในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา กลุ"มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 บ�านปะอาว ตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แหล"งข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เอกสารหลักฐานตามสภาพจริง แบบบันทึกข�อมูล และแบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง ผู�ให�ข�อมูล ประกอบด�วย คณะกรรมการกลุ"มอาชีพทําเครื่องทองเหลือง 2 จํานวน 9 คน ผู�นําชุมชน 1 คน และเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง จํานวน 3 คน เปTนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�วิธีการวิเคราะห�เนื้อหาท่ีเปTนระบบ (Content analysis) นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา ผลการวิจัยพบว"า 1. รูปแบบการจัดการการตลาด พบว"า 1.1 ด�านผลิตภัณฑ� เปTนแบบผลิตภัณฑ�เครื่องใช�สอยจากทองเหลืองท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน และงานประเพณีของหมู"บ�าน 1.2 ด�านราคา เปTนแบบการบวกกําไรท่ีต�องการเพ่ิมจากต�นทุน 1.3 ด�านการจัดจําหน"าย เปTนแบบจําหน"าย                ท้ังภายในประเทศและต"างประเทศ การจําหน"ายภายในประเทศ จําหน"ายท่ีศูนย�จําหน"ายผลิตภัณฑ�พ้ืนเมืองประจําหมู"บ�าน การส"งจําหน"ายท่ีร�านค�าในตัวเมือง การจําหน"ายในงานเทศกาลต"างๆ                 1.4 ด�านการส"งเสริมการตลาด เปTนแบบใช�การโฆษณาและประชาสัมพันธ�ของกลุ"มดําเนินการ                   โดยผ"านสื่อ สิ่งพิมพ� เว็บไซต� และหน"วยงานของรัฐ 2. รูปแบบการจัดการการผลิต จัดหาวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิตหาได�จากแหล"งภายในและภายนอกกลุ"ม วัตถุดิบหลักของกลุ"ม คือ ทองเหลือง 3. รูปแบบ              การจัดการการเงิน ได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีให�การสนับสนุน และจากเงินทุนของสมาชิก                กลุ"มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตประจําหมู"บ�าน 4. รูปแบบการจัดการกลุ"ม การจัดโครงสร�าง                         กลุ"มประกอบด�วยคณะกรรมการบริหารกลุ"ม 6 ฝ�าย ได�แก" ฝ�ายอํานวยการ ฝ�ายการตลาด ฝ�ายการผลิต ฝ�ายตรวจสอบ ฝ�ายการเงินและบัญชี และฝ�ายท่ีปรึกษา มีสมาชิก จํานวน 21 คน 5. ปXญหาการจัดการสินค�า OTOP ได�แก" กลุ"มขาดทักษะและองค�ความรู�ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ� กระบวนการผลิตหลายข้ันตอนทําให�ใช�เวลามาก การวางแผนการผลิตและการตลาดยังไม"เปTนระบบ เงินทุนสํารองไม"เพียงพอ การจัดทําบัญชีการเงินของกลุ"มไม"เปTนระบบ ปXญหาด�านการจัดการกลุ"ม การควบคุมและตรวจสอบ              ด�านการผลิตขาดประสิทธิภาพ ณรงค�  มูลเมือง (2551) ได�ศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ�ชุมชนและท�องถ่ินกลุ"มจักสานไม�ไผ" อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ�ชุมชนและท�องถ่ิน  ด�านการจัดการองค�การ ด�านการตลาด ด�านการผลิต ด�านทรัพยากรมนุษย� และศึกษาปXญหาและอุปสรรค



53  ผลิตภัณฑ�ชุมชน กลุ"มจักสานไม�ไผ" อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ"มตัวอย"าง จํานวน 132 คน โดยใช�แบบสอบถามเปTนเครื่องมือ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ได�แก" ความพ่ี ร�อยละ ค"าเฉลี่ย และส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว"า การรวมกลุ"มเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ�ชุมชนและท�องถ่ินของสมาชิกกลุ"มจักสานไม�ไผ" อําเภอดอกคําใต� จังหวัดพะเยา ส"วนใหญ"ทําเปTนอาชีพเสริม สามารถสร�างรายได�ระหว"าง 1,501 – 2,000 บาทต"อเดือน ด�านการจัดองค�การ ส"วนใหญ"มีการวางแผนด�านการจัดองค�การ มีโครงสร�างการจัดองค�การท่ีชัดเจน รูปแบบโครงสร�างการจัดองค�การอยู"ในรูปของประธาน คณะกรรมการ และสมาชิก การแบ"งหน�าท่ีความรับผิดชอบ ส"วนใหญ"มีฝ�ายการเงินและบัญชี ฝ�ายตลาด มีการควบคุมและติดตามการทํางานในด�านต"างๆ ของสมาชิก เครื่องมือท่ีใช�ในการควบคุมและติดตามการทํางาน คือ ปริมาณงานการประเมินผลการดําเนินงานพิจารณาจากกําไร ด�านการตลาด ส"วนใหญ"ไม"มีการวางแผนด�านการตลาด ผลิตภัณฑ�ส"วนใหญ"ยังไม"ได�รับรองคุณภาพหรือการคัดสรรเปTนสุดยอดผลิตภัณฑ�ชุมชนและท�องถ่ิน การออกแบบผลิตภัณฑ�ได�รับ การถ"ายทอดมาจากบรรพบุรุษ การต้ังราคาสินค�าหรือผลิตภัณฑ� ต้ังตามเปRาหมายในการทํากําไร การจัดจําหน"ายผลิตภัณฑ� จําหน"ายภายในชุมชนและบริเวณใกล�เคียง มีการประชาสัมพันธ�หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ�ผ"านทางอินเทอร�เน็ต ส"งเสริมการขายด�วยวิธีการให�ส"วนลด ด�านการผลิต ส"วนใหญ"มีการวางแผนด�านการผลิต ลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ�ตามเปRาหมายของกลุ"ม วัตถุดิบมาจากภายในท�องถ่ิน ไม"มีการจัดการกับวัตถุดิบท่ีเสีย มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช"วยในกระบวนการผลิต มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการผลิตสินค�าหลังการผลิตเสร็จเรียบร�อยแล�ว การบริหารจัดการกับผลิตภัณฑ�หรือสินค�าสําเร็จรูป ส"วนใหญ"เปรียบเทียบปริมาณหรือจํานวนสินค�าท่ีผลิตได�กับเปRาหมาย ด�านทรัพยากรมนุษย� ส"วนใหญ"ไม"มีการวางแผนด�านทรัพยากรมนุษย� มีจํานวนสมาชิกคุณสมบัติท่ีใช�ประกอบการรับสมัครสมาชิกใหม" คือ ทักษะฝ�มือและความชํานาญ มีการเพ่ิมพอเพียงต"อการดําเนินงาน มีการรับสมาชิกตลอดเวลา มีการกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกใหม" ผลตอบแทนหรือส"วนแบ"งท่ีได�จากการขาย เพ่ือจูงใจสมาชิกในกลุ"มให�ปฏิบัติงานอย"างมีประสิทธิภาพ ปXญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพบว"า กลุ"มจักสานไม�ไผ"ส"วนใหญ"ประสบกับปXญหาการประสานงาน ปXญหาการแบ"งหน�าท่ีความรับผิดชอบในรูปแบบของฝ�ายต"างๆ ท่ียังไม"ชัดเจน ขาดการวางแผนการตลาด ปXญหาช"องทางการตลาด ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย"างต"อเนื่อง ผลิตภัณฑ�ขาดการรับรองคุณภาพ ปXญหาความต"อเนื่องการผลิต ต�นทุนวัตถุดิบท่ีสูง ขาดการวางแผนด�านทรัพยากรมนุษย�  



54  มัณฑนา  ขําหาญ (2550) ได�ทําการศึกษาระบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนท�องถ่ินหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� พบว"าผลการวิจัย คือ 1. ด�านการจัดการคนมีปXญหารวมกลุ"มคนในการทํางานและค"าแรงงานค"อนข�างตํ่า 2. ด�านเงินลงทุน หน"วยงานท่ีเก่ียวข�องพร�อมท่ีจะให�การสนับสนุน 3. วัสดุท่ีใช�สามารถหาได�จากในท�องถ่ิน ซ่ึงเปTนแหล"งท่ีอุดมสมบูรณ� 4. การปฏิบัติงานท่ีทักษะความชํานาญให�ฝ�มือในการทําเปTนส"วนใหญ" สาขางานแกะสลักและไม�ไผ"จักสานควรส"งเสริมคนให�สนใจสืบต"องานการอาชีพให�มากข้ึน โดยเฉพาะการฝ�กอบรม 5. ผู�บริโภคมีความพอใจในผลิตภัณฑ�เปTนส"วนใหญ" เช"น ในด�านรูปแบบคงความเปTนเอกลักษณ�ของท�องถ่ินเฉพาะตัว ควรมีการสนับสนุนและอนุรักษ�ให�ผลิตภัณฑ�ทําเปTนอาชีพในท�องถ่ินต"อไป การซ้ือหาง"าย ราคาไม"แพงและยังพบว"าการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนท�องถ่ินแบบชาวบ�านหรืออุตสาหกรรมภายในครอบครัวโดย 1. เนื้อหาท่ีบริหารและจัดการเปTนวิธีการปฏิบัติท่ีเคยสืบต"อมาจากบรรพบุรุษและผู�ผลิตได�ดําเนินงานตามวิธีการท่ีเคยปฏิบัติมานั้นอย"างเปTนระบบคล�ายกับระบบการจัดการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ"ในระดับสากล 2. วิธีการจัดการโดยผู�ผลิตจะดําเนินการด�วยตนเอง เน�นในรายละเอียด วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติการผลิตสินค�าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ� 3. เงินทุนและการจัดการคน วิธีปฏิบัติและและตลาดปฏิบัติโดยสังเกตจากกลุ"มปฏิบัติงานท่ีมีอยู"ในขณะนั้น  สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีได�นํามาพิจารณานี้ เปTนส"วนหนึ่งท่ีผู�วิจัยทําการศึกษาค�นคว�านํามาประกอบการวิจัย การบริการจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ตําบลบ�านตุ"น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การบริหารจัดการท่ีดี  มีผลต"อสมาชิกสหกรณ�และผู�มารับบริการเปTนอย"างมาก ซ่ึงหากสมาชิกได�รับการบริการท่ีดีแล�วเกิดความประทับใจและชักชวนสมาชิกรายอ่ืน ๆ  มาใช�บริการ และรวมถึงการบริการท่ีดีสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการเข�ามาใช�บริการครบถ�วน สิ่งสําคัญท่ีจะทําให�สหกรณ�ดําเนินกิจการได�ดีและต"อเนื่องคือ การมีบุคลากรท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจะทําให�เกิดคล"องแคล"วในการประสานงาน การปฏิบัติงานอย"างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลงาน  



55  บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด  ตําบลบ านตุ$น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป)นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitatiove research)                 แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู วิจัยได ดําเนินการตามข้ันตอนดังต$อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ$มเปGาหมาย 2. เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูล 3. การสร างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข อมูล 5. การวิเคราะห�ข อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มเป�าหมาย ประชากรท่ีใช ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีเป)นสมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว ตําบลบ านตุ$น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีสมาชิกสหกรณ�ฯ ท้ังหมด 169 ราย  กลุ$มตัวอย$างท่ีใช ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ กําหนดขนาดของกลุ$มตัวอย$างใช วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ$งกลุ$มตัวอย$างออกเป)น 3 กลุ$ม ดังนี้ 1. สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด จํานวน 15 คน  2. คณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด จํานวน 10 คน 3. กลุ$มหน$วยงานภาครัฐผู เก่ียวข องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด จํานวน 5 คน ซ่ึงประกอบด วย เจ าหน าท่ีจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� พะเยา จํานวน 2 คน เจ าหน าท่ีจากสํานักงานสหกรณ�การเกษตร พะเยา จํานวน 2 คน และเจ าหน าท่ีจากพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา จํานวน 1 คน 3.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูล การวิจัยครั้งนี้เป)นการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ได แก$ การศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ�โดยใช การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให ได รายละเอียดท่ีเก่ียวข องในการศึกษาถึงการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด การสัมภาษณ�เจาะลึกรายบุคคล เพ่ือนําประเด็นคําถามท่ีใช สําหรับเก็บรวบรวมข อมูลจากกลุ$มผู มีส$วนเก่ียวข องกับการบริหารจัดการ 



56 สหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด โดยใช ทฤษฎีและการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกจาก    ผู รู  เพ่ือให ได ข อมูลท่ีมีความสมบูรณ� สําหรับการรวบรวมข อมูลในข้ันการสํารวจ และได กําหนดแนวคําถามเพ่ือใช สําหรับเป)นแนวทางการสัมภาษณ�ผู ให ข อมูล กลุ$มตัวอย$างท่ีใช ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ$งกลุ$มตัวอย$างประกอบด วย สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด จํานวน 15 คน คณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด จํานวน 10 คน และกลุ$มหน$วยงานภาครัฐผู เก่ียวข องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด จํานวน 5 คน คือ เจ าหน าท่ีจากหน$วยงานภาครัฐ การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด เพ่ือศึกษาสภาพปaญหาและแนวทางบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด  3.3 การสร&างเครื่องมือวิจัย การสร างเครื่องมือ ผู วิจัยได ดําเนินการสร างเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยเป)นแบบสัมภาษณ�โดยมีข้ันตอนในการสร างเครื่องมือดังนี้ 1. ศึกษาเอกสารศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ การศึกษาท่ีเก่ียวข องเพ่ือให ครอบคลุมรายละเอียด ของเนื้อหา เอกสารรายงานกิจการประจําปb งบการเงิน งบกําไรขาดทุน งบทดลอง  เพ่ือวิเคราะห� ข อมูลนําเสนอต$อผู เข ารับการสัมภาษณ�เจาะลึก  2. สร างคําถาม ประเด็นการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก โดยกําหนดตามวัตถุประสงค�การวิจัย  2 ข อ คือ ประเด็นแรก สภาพปaญหาทางด านการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด  4 ด าน ได แก$ 1) ด านบุคคล 2) ด านเงินทุน 3) ด านวัสดุอุปกรณ� 4) ด านการบริหารจัดการ ประเด็นท่ีสอง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด 4 ด าน ได แก$ 1) ด านบุคคล 2) ด านเงินทุน 3) ด านวัสดุอุปกรณ� 4) ด านการบริหารจัดการเสนอต$อ อาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล อง ความสมบูรณ�ครบถ วนของประเด็นการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ความถูกต องด านภาษา เพ่ือให ผู วิจัยนําไปแก ไขข อบกพร$องใน ด านภาษาและความถูกต องในด านเนื้อหา เม่ือผู วิจัยแก ไขข อบกพร$องในด านภาษาและด านเนื้อหาเรียบร อยแล ว นําไปเสนอต$ออาจารย�ตรวจสอบความถูกต องด านภาษาและด านเนื้อหาอีกครั้ง       3. นําข อคําถาม ประเด็นการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกไปให  ผู  ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเข าใจและการใช ภาษา เพ่ือความถูกต อง เหมาะสมยิ่งข้ึน พร อมท้ังให ข อเสนอแนะด านเนื้อหาและด านภาษาให ผู วิจัยนําไปแก ไขข อบกพร$อง เม่ือผู วิจัยแก ไขข อบกพร$องด านภาษาและด านเนื้อหาเรียบร อย นําไปเสนอเสนอต$อผู ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเข าใจและการใช ภาษาอีกครั้ง     4. เม่ือประเด็นการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกผ$านการ ตรวจสอบของผู  ทรงคุณวุฒิแล ว  จึงจัดทําประเด็นการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกฉบับสมบูรณสร างเครื่องมือในการวิจัย 



57 5. เสนอร$างเครื่องมือต$ออาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให ข อเสนอแนะ 3.4 การเก็บรวบรวมข&อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ใช วิธีการเชิงคุณภาพ ประกอบด วย การศึกษาจากเอกสาร วิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข อมูลดังนี้ 1 ศึกษาสภาพปaญหาทางด านการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ าน ดอกบัว จํากัด ด วยการเก็บข อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ าน ดอกบัว จํากัด ด วยการเก็บข อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 3 ผู ศึกษาได ดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ต้ังแต$เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ านดอกบัว จํากัด 3.5 การวิเคราะห-ข&อมูล วิเคราะห�ข อมูลโดยวิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (Content analysis) เป)นการวิเคราะห�ข อมูลการสัมภาษณ�มาถอดบทสัมภาษณ�แบบคําต$อคํา แล วอ$านบทสัมภาษณ�ดังกล$าวซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือพิจารณาข อมูลท่ีได รับ และวิธีการจําแนกข อมูล (Typological Analysis) คือการจัดกลุ$มประเภทของข อมูล ให เป)นหมวดหมู$โดยอาศัยการจัดกลุ$ม เพ่ือให มองภาพรวมของข อมูล ได ชัดเจนมากข้ึน และ เพ่ือปGองกันการตกหล$นของข อมูลระหว$างท่ีจัดกลุ$มข อมูล โดยใช การจําแนกประเภทของข อมูล ด วยการจําแนกข อมูลตามคํา หรือ ประโยค ท่ีเรียนกว$า การวิเคราะห�คําหลัก (Domain Analysis) โดยการจัดกลุ$มคําหรือประโยค่ีมีความหมายคล ายคลึงกัน ให อยู$รวมกันในชุดข อมูลเดียวกันภายใต คําหลักหรือคําท่ีแสดง ถึงความสัมพันธ�ของคํา หรือ ประโยค ในชุดข อมูลนั้น ๆ (สุภางค� จันทวานิช, 2556) เพ่ือให การจัดกลุ$มข อมูลเป)นหมวดหมู$ และครอบคลุมข อมูลมากท่ีสุดซ่ึงเป)นประโยชน�ต$อการวิเคราะห�ข อมูลต$อไป สําหรับการจําแนกประเภทของข อมูล ผู วิจัยจะวิเคราะห�และจับใจความสําคัญหรือประเด็นหลักจากการสัมภาษณ� แล วนําคําพูดดังกล$าวท่ีมีความสัมพันธ� หรือสอดคล องกันมาจัดกลุ$มให เป)นชุดข อมูลเดียวกัน เม่ือพิจารณาประเด็นหลักในแต$ละด านอย$างละเอียดแล ว วิเคราะห�แบ$งเป)นประเด็นย$อย เพ่ือให ได ข อมูลท่ีละเอียดครอบคลุม หลังจากท่ีผู วิจัยวิเคราะห�ข อมูลจะรายงานผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนา  



58 บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด โดยผู!วิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิเคราะห�ข!อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 4.1 สภาพป3ญหาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด 4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ผลการวิเคราะห�ข!อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐาน การวิจัย ในการวิเคราะห�ข!อมูลครั้งนี้ผู!วิจัยได!ทําการวิเคราะห�ข!อมูลตามลําดับดังนี้ ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 4.1 สภาพป�ญหาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด  ศึกษาสภาพป3ญหาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ใช!วิธีเก็บข!อมูลโดยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก เพ่ือทราบสภาพป3ญหาการบริหารจัดการเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ผู!วิจัยจึงได!ทําการสัมภาษณ� สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํานวน 15 คน คณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด จํานวน 10 คน และกลุ>มหน>วยงานภาครัฐผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด จํานวน 5 คน ประกอบด!วย เจ!าหน!าท่ีจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� จํานวน 2 คน เจ!าหน!าท่ีจากสํานักงานสหกรณ�การเกษตร 2 คน และเจ!าหน!าท่ีจากพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน  ผลการศึกษาสภาพป3ญหาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด 4 ด!าน ดังนี้ 4.1.1 ด�านบุคคล (Man)  1. สภาพการสรรหาคัดเลือกพนักงานและลูกจ�าง ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัดมีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาด!านบุคคลของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด อยู>ในเกณฑ�ท่ีมีป3ญหามาก เพราะการคัดสรรมาจากการใช!ระบบเครือญาติเข!ามาทํางาน ทําให!ยังขาดความรู!ประสบการณ�ความเข!าใจในระบบการทํางานของสหกรณ� ทําให!เกิดความล>าช!าและบางครั้งขาดความเข!าใจในหน!าท่ีความรับผิดชอบ  โดยความคิดเห็นของคณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด                  



59 ให!ความคิดเห็นว>า “สภาพของระบบการงานด!านบุคคลจะประสบป3ญหามาก เพราะพนักงานไม>ตรงตามสาขาการทํางาน เนื่องจากพนักงานส>วนใหญ>ท่ีเข!ามาทํางานจะไม>ได!ผ>านการสอบคัดเลือกจะมีส>วนเก่ียวข!องในฐานะลูกหลานของเจ!าหน!าท่ีในสํานักงาน เปBนลูกพ่ี ลูกน!องเครือญาติซ่ึงในบบางครั้งวุฒิทางการศึกษาท่ีเรียนจบมาอาจไม>ตรงตามสาขาท่ีต!องปฏิบัติงานจริงกับงานท่ีมาสมัคร ทําให!สหกรณ�ฯ ต!องใช!ระยะเวลาในการการพัฒนาพนักงานกว>าจะเกิดความเข!าใจในระบบการทํางานของสหกรณ�”   ซ่ึงสอดคล!องกับความคิดเห็นของกลุ>มหน>วยงานภาครัฐผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ท่ีกล>าวว>า “พนักงานส>วนใหญ>ท่ีเข!ามาทํางานเปBนการนําเอาเครือญาติของคณะกรรมการ สหกรณ�การเกษตรเข!ามา ทํางานบางครั้งได!พนักงานท่ีไม>ตรงกับสาขาการทํางาน ซ่ึงทําให!ประสบ ป3ญหาในการทํางาน” และบางครั้งการรับพนักงานเข!ามาทํางานหรือลูกจ!างเข!ามาทํางาน คณะกรรมการก็ไม>ทราบเรื่อง ทําให!เกิดป3ญหาในการทํางาน 2. สภาพป�ญหาการพัฒนาคณะกรรมการพนักงานและลูกจ�าง ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาการพัฒนาคณะกรรมการพนักงานและลูกจ!างของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด อยู>ในเกณฑ�ปานกลาง เนื่องจากท่ีผ>านมาได!มีการปรับปรุงและสร!างความเข!าใจอันดีระหว>าง คณะกรรมการพนักงาน และลูกจ!างโดยคณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด กล>าวว>า “ป3ญหาระหว>างคณะกรรมการพนักงานและลูกจ!างของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ในระยะแรกจะค>อนข!างประสบ     ป3ญหาคือ หัวหน!างานก็ถือว>าตนเองเปBนคนเก>าคนแก>ก็มีการข>ม ลูกน!องอยู>บ!าง แต>ในระยะหลัง ๆ มาก็มีความเข!าใจกันมากข้ึน หัวหน!าฝHายก็ลดความเข!มงวดลง ทําให!พนักงานทํางานได!สะดวกมากข้ึน ลดความตึงเครียดในการทํางานลงมากกว>าแต>ก>อน”   ซ่ึงกลุ>มหน>วยงานภาครัฐผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีความคิดเห็นสอดคล!องกันและให!ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว>า“พนักงานเจ!าหน!าท่ีให!ความสนใจในการพัฒนาตนเองและ ต!องการพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเห็นได!จากความสนใจในการเข!ารับการอบรม เพ่ือนําความรู!มาพัฒนา ตนเองอย>างต>อเนื่อง เข!าใจในระบบการทํางานมากข้ึนทําให!ลดป3ญหาในการทํางานและทําให!ความขัดแย!งลดน!อยลง”  3. สภาพป�ญหาการประเมินผลการทํางานของพนักงานและลูกจ�าง ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ส>วนใหญ>มีความคิดเห็น ไม>สอดคล!องกัน โดยคณะกรรมการสหกรณ�มีความคิดเห็นว>า “การประเมินการทํางานของพนักงานไม>มีป3ญหามาก เนื่องจากระบบการประเมินเปBนไปตามกลไกของการประเมินจากส>วนกลาง คงยังยึดระบบเดิม คือเคยทําอย>างไร ก็ทํา  อย>างนั้น ไม>มีการเปลี่ยนแปลงมาก” 



60 เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน    บ!านดอกบัว จํากัด ได!มีความคิดเห็นสอดคล!องกันว>า“การประเมินผลการทํางานสิ้นปJ จะมีการต้ังเปKาหมายไว!ก>อนล>วงหน!าและเกณฑ�การประเมินจะยึดหลักง>าย ๆ คือ ความซ่ือสัตย�สุจริตเปBนอันดับแรก ความขยัน อดทน เสียสละและมีความคิดสร!างสรรค� เปBนอันดับต>อมา”  สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีส>วนใหญ>มีความคิดเห็นกลับมีความคิดเห็นท่ีไม>สอดคล!องกัน ว>าการพิจารณาไม>ตรงกับผลการทํางานของพนักงาน เนื่องจากกรรมการไม>มี ความยุติธรรม คณะกรรมการขาดความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับสหกรณ�ขาดความจริงใจในการประเมินการทํางานของพนักงานและลูกจ!าง 4. สภาพป�ญหาการมีส5วนร5วมของสมาชิกมีผลต5อการดําเนินธุรกิจ ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกัน คือ การมีส>วนร>วมของสมาชิก มีผลต>อการดําเนินธุรกิจ อยู>ในเกณฑ�ท่ีดี ไม>มีป3ญหา “การมีส>วนร>วมของสมาชิกมีป3ญหาน!อยมาก ส>วนใหญ>ให!ความร>วมมือดี มีความซ่ือสัตย�รักองค�กร” เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน บ!านดอกบัว จํากัด ได!มีความคิดเห็นสอดคล!องกันว>า“การมีส>วนร>วมของสมาชิกดี เพราะสมาชิกส>วนใหญ>ท่ีเข!ามาหาเพราะสหกรณ� คือแหล>งเงินทุน สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต!องการของเขาได! เขาก็พอใจ”  สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีส>วนใหญ>กลับมีความคิดเห็นท่ีไม>สอดคล!องกัน คือ คณะกรรมการดูแลเอาใจใส>สมาชิกน!อย ขาดการชี้แจง ทําให!สมาชิกไม>ทราบข!อมูล และ ไม>ได!เข!ามามีส>วนร>วมในการจัดกิจกรรมต>าง ๆ และ ฝHายสินเชื่อ ไม>อํานวยความสะดวก ในด!านการให!บริการแก>สมาชิก ในการมาติดต>องาน ทําให!เกิดความขัดแย!งข้ึน  4.1.2 ด�านเงินทุน (Money) 1) สภาพป�ญหาเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ส>วนใหญ>มีความคิดเห็น สอดคล!องกันว>า เงินทุน หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ไม>มีป3ญหา อยู>ในเกณฑ�ดีมาก  โดยคณะกรรมการสหกรณ� ให!ความเห็นว>า“เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ�ไม>มีป3ญหา  การเงินอยู>ในสภาพคล>อง มีทุน หมุนเวียนในหน>วยงานประมาณ 100-200 ล!านบาท และยังมีหน>วยงาน ธกส. สาขาพะเยาให!การสนับสนุนอย>างเต็มท่ี ทําให!มีงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ แต>ท้ังนี้ท้ังนั้น ก็ควรจะมี การจัดทําแผนการดําเนินงานด!านการเงินให!ถูกต!องและชัดเจน เพ่ือท่ีจะทําให!การบริหารด!าน งบประมาณมีสภาพคล>องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน”     



61 เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูป ท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ได!มีความคิดเห็นสอดคล!องกันว>า“งบประมาณของสหกรณ�มีความเพียงพอ และมีแหล>งเงินทุนสํารองสามารถนํามาบริหารจัดการในยาม ฉุกเฉินได!อย>างเพียงพอ”  2) สภาพป�ญหาเงินทุนสํารองเพ่ือรักษาสภาพคล5อง ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ส>วนใหญ>มีความคิดเห็น สอดคล!องในทิศทางเดียวกัน ว>า สหกรณ�มีแหล>งเงินทุนสํารองเพ่ือรักษาสภาพคล>อง อยู>ในเกณฑ�ท่ีดีมาก ทําให!ป3ญหาด!านเงินทุนสํารองมีค>อนข!างน!อย โดย คณะกรรมการสหกรณ� ให!ความเห็นว>า“ป3ญหาเงินทุนสํารองของสหกรณ� มีค>อนข!างน!อยเนื่องจากสภาพทางการเงินของ สหกรณ�มีสภาพคล>อง เพราะมีหน>วยงานหลายหน>วยงานให!การสนับสนุนด!านเงินทุน” 3) สภาพป�ญหาการวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณ ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ในด!านสภาพป3ญหาการวางแผนการดําเนินงาน ด!านงบประมาณ ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า การวางแผน การดําเนินงานด!านงบประมาณยังประสบป3ญหาอยู>ในเกณฑ�ท่ีค>อนข!างมาก มีดังนี้ โดยคณะกรรมการสหกรณ� ให!ความเห็นว>า“ป3ญหาการวางแผนการดําเนินงานด!านงบประมาณของสหกรณ�คือ แต>ละฝHายไม>มีความรู!ความเข!าใจในการจัดทําแผนการดําเนิน ด!านงบประมาณท่ีถูกต!อง ทําให!เกิดป3ญหาในการ เบิกจ>ายงบประมาณ สมาชิกเอาเงินทุนไปใช!ผิด วัตถุประสงค�ไม>ปฏิบัติตามแผน ทําให!มีการทุจริต เกิดข้ึน” เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ได!มีความคิดเห็นสอดคล!องกันว>า“ป3จจุบันการการวางแผนการดําเนินงาน ด!านงบประมาณยังประสบป3ญหา เนื่องจาก พนักงานไม>มีความรู!เรื่องการจัดทําแผนงานท่ีถูกต!องและในแต>ละฝHายไม>มีฝHายตรวจสอบความถูกต!อง ภายในของแต>ละฝHายงานทําให!การวางแผน การดําเนินงานด!านงบประมาณประสบป3ญหา” สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีส>วนใหญ>กลับมีความคิดเห็นท่ีสอดคล!องกัน คือ การจัดวางแผนงานไม>ตรงตามเปKาหมายท่ีได!วางไว! และการวางแผนการดําเนินงานสหกรณ� และการจัดสรรเบ้ียประชุมของคณะกรรมการการดําเนินงานไม>มีความโปร>งใส 4.1.3 ด�านวัสดุ (Material)  1) สภาพป�ญหาด�านวัสดุอุปกรณ�เครื่องใช�ท่ีในสํานักงาน   ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ และสมาชิกของสหกรณ� ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาด!านวัสดุ อุปกรณ�เครื่องใช!ท่ีในสํานักงานประสบป3ญหาอยู>ในเกณฑ�ท่ีค>อนข!างน!อย เนื่องจาก วัสดุอุปกรณ�ท่ีใช!ในสํานักงานมีความเพียงพอ แต>จะประสบป3ญหาด!านการบํารุงรักษา  



62 โดยเจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ได!แสดงความคิดเห็นว>า “อุปกรณ�ท่ีใช!ในสํานักงานมีความเพียงพอ คืออยากจะได!อะไรก็จัดหาให!หมดครบถ!วนและจัดหามาให!ท้ังหมด แค>รักษามาตรฐานดีก็พอแล!ว” สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีส>วนใหญ>กลับมีความคิดเห็นท่ีสอดคล!องกัน คือ วัสดุอุปกรณ�มีความเพียงพอต>อความต!องการ แต>ส>วนใหญ>ไม>มีความทันสมัย ชํารุดบ>อย ไม>ได!รับการดูแลรักษาท่ีถูกวิธี  2) สภาพป�ญหาเครื่องมือเครื่องใช�และวัสดุอุปกรณ�ในการทําธุรกิจ   ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ และสมาชิกของสหกรณ� ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาเครื่องมือเครื่องใช!และวัสดุอุปกรณ�ในการทําธุรกิจ มีป3ญหาอยู>ในเกณฑ�ท่ีค>อนข!างน!อย  เนื่องจากมีเครื่องมือเครื่องใช!และวัสดุอุปกรณ�เพียงพอต>อการดําเนินงาน  โดยเจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ได!แสดงความคิดเห็นว>า “ป3ญหาส>วนใหญ>ของการใช!เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ�คือ การใช!ไม>ถูกกับลักษณะของงาน เช>น การทํางานเอกสารท่ีมีจํานวนมากก็ควรจะให!เครื่องคอมพิวเตอร �หรือเครื่ องถ >ายเอกสาร แต > มีพนักงานบางส >วน ท่ีไม >สามารถใช ! เครื่องคอม พิวเตอร�ได! จึงทําให!เกิดความล>าช!าและการใช!ยานพาหนะไม>เหมาะสมกับลักษณะงาน เช>น การออกพ้ืนท่ีก็ควรจะดูให!เหมาะสมว>าควร จะใช!ยานพาหนะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะของการทํางาน” 3) สภาพป�ญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการทําธุรกิจ   ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ และสมาชิกของสหกรณ� มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช!ในการทําธุรกิจนั้นมีป3ญหาอยู>ในเกณฑ�ท่ีค>อนข!างมาก เนื่องจาก พนักงานลูกจ!าง ท่ีรับเข!ามาทํางานบางส>วน บางสาขาไม>สามารถ ใช!เทคโนโลยีสารสนเทศได! เช>น คอมพิวเตอร�เครื่อง ถ>ายเอกสาร หรือ อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�อ่ืน ๆ  ทําให!ประสบป3ญหาในการใช!เครื่องมือเครื่องใช!เปBนอย>างมาก 4.1.4 ด�านบริหารจัดการ (Management) 1) สภาพป�ญหาระบบควบคุมภายในของสหกรณ�   ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ และสมาชิกของสหกรณ� ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาอยู>ในเกณฑ�ท่ีมีป3ญหามาก  โดยคณะกรรมการสหกรณ� ให!ความเห็นเพ่ิมเติมว>า “ระบบการควบคุมภายในของ สหกรณ� มีการกําหนดนโยบายท่ีไม>ชัดเจน พนักงานและคณะกรรมการไม>ทราบระเบียบข!อบังคับ 



63 ของสหกรณ�อย>างถ>องแท! และแต>ละหน>วยงานยังไม>มีจัดทําแผนการตรวจสอบภายในข้ึน ซ่ึงส>วนนี้ถือเปBนข!อบกพร>องอย>างยิ่ง” โดยเจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตร ปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ได!แสดงความคิดเห็นว>า “ป3ญหาส>วนใหญ>ของการใช!เครื่องมือเครื่องและวัสดุอุปกรณ�คือ การใช!ไม>ถูกกับลักษณะของงาน เช>น การทํางานเอกสารท่ีมีจํานวนมากก็ควรจะให!เครื่องคอมพิวเตอร� หรือเครื่องถ>ายเอกสาร แต>มีพนักงานบางส>วนท่ีไม>สามารถใช!เครื่องคอม พิวเตอร�ได! จึงทําให!เกิดความล>าช!าและการใช!ยานพาหนะไม>เหมาะสมกับลักษณะงาน เช>น การออกพ้ืนท่ีก็ควรจะดูให!เหมาะสมว>าควร จะใช!ยานพาหนะแบบไหนถึงจะเหมาะกับลักษณะของการทํางาน” 2) สภาพป�ญหาการประสานงาน และ การส่ือสารกับสมาชิก   ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ และสมาชิกของสหกรณ� ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาการประสานงานและการสื่อสารกับสมาชิก อยู>ในเกณฑ�ท่ีควรปรับปรุง เนื่องจากสมาชิกส>วนใหญ>ท่ีเข!ามารับบริการเปBนชาวบ!านมีความรู!พออ>านออกเขียนได! บางคนเขียน ได!เฉพาะชื่อตนเอง ไม>รู!ระเบียบการเขียนแบบฟอร�มต>าง ๆ และจํานวนผู!ท่ีเข!ามารับบริการในแต>ครั้ง มีจํานวนมากจึงทําให!เกิดความล>าช!า และมีป3ญหาการใช!คําพูดและการให!บริการท่ีไม>เหมาะสม  โดยคณะกรรมการสหกรณ� ให!ความเห็นเพ่ิมเติมว>า “ระบบการควบคุมภายในของ “เจ!าหน!าท่ีควรให!บริการแก>สมาชิกท่ีเข!ามารับการบริการด!วยคําพูด คําทักทายท่ี เปBนมิตร ให!บริการท่ีเปBนกันเอง ต!องให!บริการอย>างพ่ีน!อง เพราะเนื่องจากสมาชิกท่ีเข!ามารับบริการ ส>วนใหญ>เขา เปBนชาวบ!าน มีความรู!ก็พออ>านออกเขียนได! ควรให!คําแนะนํา ให!ความเปBนกันเอง และ สร!างความประทับใจให!กับลูกค!า ไม>ควรใช!คําพูดท่ีเปBนการยกตนข>มท>าน”    3) สภาพป�ญหาด�านการบริหารงานของฝFายจัดการ   ผลการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ และสมาชิกของสหกรณ� ส>วนใหญ>มีความคิดเห็นสอดคล!องไปในทิศทางเดียวกันว>า ป3ญหาด!านการบริหารงานของฝHายจัดการ ยังประสบป3ญหาอยู>ในเกณฑ�ค>อนข!างมาก  โดยคณะกรรมการสหกรณ� ให!ความเห็นว>า คณะกรรมการมาจากกลุ>มท่ีมีพ้ืนฐาน ทางด!านความรู!ท่ีต>างกัน ทําให!ความคิดเห็นต>างกัน ต>างคนก็ต>างมีความคิดเปBนของตนทําให!เกิดความขัดแย!งข้ึน โดยเจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตร ปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ได!มีความคิดเห็นท่ีสอดคล!องกันว>า“ฝHายจัดการไม>ค>อยรู!ระเบียบของสหกรณ� ไม>รู!โครงสร!างหน!าท่ีของสหกรณ�ท่ี ชัดเจน และขาดความรู!ความเข!าใจและมักจะประสบป3ญหาความขัดแย!งระหว>างหัวหน!าหน>วยงานกับ พนักงาน เนื่องจากเปBนคนเก>าคนแก>ทําให!ชอบใช!



64 อํานาจกับพนักงานจึงทําให!เกิดความขัดแย!งกันข้ึน” สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด มีส>วนใหญ>มีความคิดเห็นท่ี สอดคล!องกัน คือ  หน>วยงานแต>ละฝHายไม>มีการตรวจสอบพนักงาน และ ลูกจ!าง ทําให!เกิดการทุจริตในหน>วยงาน   4.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก คณะกรรมการสหกรณ� เจ!าหน!าท่ีหน>วยงานภาครัฐ ผู!เก่ียวข!องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด และสมาชิกของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด เพ่ือมุ>งหาความคิดเห็นประเด็นในการหาแนวทางในการพัฒนาโดยได!นําเอาสภาพป3ญญาจากส>วนประเด็นท่ีหนึ่ง แล!วนํามากําหนดประเด็นเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ผลการเสนอแนวทางการพัฒนาการ บริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรเมืองเลย จํากัด  จํานวน 4 ด!าน ดังต>อไปนี้    4.2.1 ด�านบุคคล (Man)      มีแนวทางในการพัฒนา บริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ตําบลบ!านตุ>น อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประเด็นด!านบุคคล (Man) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) การพัฒนาพนักงานและลูกจ!างเปBนสิ่งท่ีกระทําเปBนอันดับแรก โดยมีการประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเข!ามาทํางาน ควรเปUดโอกาสให!บุคคลภายนอกเข!ามาทําการสอบคัดเลือกอย>างยุติธรรม โปร>งใส และปKองกันการทุจริต 2) คณะกรรมการต!องมีความยุติธรรม ซ่ือสัตย� สุจริต ไม>มีความลําเอียงเห็นแก>พวกพร!อง และตัดสินอย>างเปBนธรรม 3) ควรมีการเชื่อมโยงนโยบายลงสู>เจ!าหน!าท่ีอย>างชัดเจนเหมาะสม 4) ควรมีการจัดกิจกรรมในหน>วยงานให!ทุกหน>วยเข!ามามีส>วนร>วม เปBนการลดความขัดแย!งระหว>างหัวหน!าหน>วยงานกับสมาชิกในสหกรณ�ฯ 5) เจ!าหน!าท่ีควรให!บริการแก>สมาชิกผู!มารับบริการด!วยความเปBนกันเอง มีน้ําใจ พูดจาไพเราะ หน!าตา ยิ้มแย!มแจ>มใส และคอยให!คําปรึกษาแนะนําเม่ือสมาชิกมารับบริการท่ีมีข!อสงสัยอย>างเปBนมิตร 4.2.2 ด�านเงินทุน (Money)  มีแนวทางในการพัฒนา บริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ตําบลบ!านตุ>น อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประเด็นด!านเงินทุน (Money) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรมีการปรับปรุงระเบียบการเงินให!ทันสมัย ให!สอดรับกับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจใหม> 



65 2) จัดให!มีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดสรรงบประมาณในแต>ละส>วนอย>างเหมาะสม เช>น งบประมาณวัสดุเครื่องมือเครื่องใช!สํานักงาน เปBนต!น 3) การบริหารจัดการภายในสหกรณ�ควรมีการแต>งต้ังคณะกรรมการการดําเนินการด!านงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝHายจัดการ 4) จัดให!มีการประชาสัมพันธ�ด!านงบประมาณและการจัดงบประมาณภายในสหกรณ� 5) จัดอบรมบุคลากรให!มีความรู!เรื่องบัญชี การเงิน การตลาด และทักษะความรู!ด!านเศรษฐกิจ การวิเคราะห�แนวโน!มพยากรณ�ทางเศรษฐกิจ จะต!องลงบัญชีให!เปBนป3จจุบันและจะต!องมีการติดตามข!อมูลข>าวสารอย>างสมํ่าเสมอ 4.2.3 ด�านวัสดุ อุปกรณ� (Material)  มีแนวทางในการพัฒนา บริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ตําบลบ!านตุ>น อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประเด็นด!านวัสดุ อุปกรณ� (Material) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) บุคลากรต!องเพียงพอ เจ!าหน!าท่ีต!องมีความรู!ความสามารถมีความขยัน โดยเฉพาะอย>างยิ่งต!องมีความรู!เรื่องเก่ียวกับใช!เทคโนโลยีเปBนทุกคนและทุกคนต!องสามารถทํางานแทนกันได! ต!องมีเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีทันสมัยอย>างเพียงพอ 2) จัดให!มีการวางแผนการการดําเนินงานในด!านวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช! 3) จัดให!มีการแต>งต้ังคณะกรรมการดําเนินในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช! ในการปฏิบัติงานของฝHายจัดการ 4) มีการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ�ของสหกรณ� เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให!บริการแก>สมาชิกสหกรณ� 5) จัดให!มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัยเข!ามาช>วยในการบริการจะช>วยให!การทํางานมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 6) มีการจัดทําคู>มือการใช!งานของวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช!ท่ีเข!าใจง>าย 4.2.4 ด�านบริหารจัดการ (Management)   มีแนวทางในการพัฒนา บริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ!านดอกบัว จํากัด ตําบลบ!านตุ>น อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประเด็นด!านการบริหารจัดการ (Management) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1)  ควรวางแผนการนิเทศการปฏิบัติงานอย>างต>อเนื่อง และจัดระบบการประเมิน ภายในให!เปBนป3จจุบัน เพ่ือนําผลการประเมินมาพัฒนาให!ทันเหตุการณ�      2)  ผู!บริหารควรให!ความสําคัญโดยส>งเสริมบุคลากรให!มีความรู! ความสามารถและ ทักษะ ด!านการบริการ กําหนดบทบาทของเจ!าหน!าท่ีในหน>วยงานอย>างชัดเจน และ ส>งเสริมการนํานวัตกรรม



66 และเทคโนโลยีมาช>วยพัฒนากระบวนการบริการ ทําให!สมาชิกและผู!มีส>วนเก่ียวข!องเกิด ความพึงพอใจ      3) ควรมีการกํากับดูแล มีการประเมินและสรุปผล การปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรให!สมาชิกหรือผู!ท่ีมีส>วนเก่ียวข!องเข!ามามีส>วนร>วมใน การวางแผนจัดกิจกรรม ประเมิน เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย>างต>อเนื่อง   4) ควรมีการกําหนดเปKาหมายของหน>วยงานอย>างชัดเจน สนับสนุน ด!านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน เน!นความสําคัญของผลงานท้ังด!านประสิทธิภาพและ ด!าน ประสิทธิผล โดยกําหนดแผนการพัฒนาและการประเมินผลอย>างเปBนระบบและต>อเนื่อง     5)  มีการวางแผนการทํางาน มีการติดตามผลงาน และมีการประเมินการทํางานผล การทํางานโดยนําตัวชี้วัดมาใช!ในการประเมิน     6)  จัดให!มีการประชาสัมพันธ�ให!สมาชิกได!มีส>วนร>วมในกิจกรรมของสหกรณ�ใน ด!านต>าง ๆ เช>น การกู!เงิน การฝากเงิน เปBนต!น     7)  จัดให!มีการทําแผ>นพับ การจัดบอร�ดเผยแพร>ข!อมูลข>าวสาร ให!สมาชิกได!รับทราบ รายละเอียดการบริหารภายในสหกรณ�     8)  จัดให!มีการอบรมให!ความรู!เก่ียวกับการใช!โปรแกรมบัญชีและการบริการการเงิน เทคนิคการบริหารจัดการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให!ความรู!แก>บุคลากร 



67  บทท่ี  5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ครั้งนี้เป$นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitatiove Research) ใช�วิธีเก็บข�อมูลโดยการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก เพ่ือทราบแนวคิดเก่ียวกับสภาพปCญหา คือ สมาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จํานวน 15 คน  คณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จํานวน 10 คน และกลุHมหนHวยงานภาครัฐผู�เก่ียวข�องกับการดําเนินงานสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จํานวน 5 คน คือ เจ�าหน�าท่ีจากหนHวยงานภาครัฐ การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือการศึกษาจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ศึกษารูปแบบและแนวทางท่ีควรจะเป$นในการบริหารจัดการสหกรณ�ฯ โดยผลการศึกษาได�นําเสนอ ในบทท่ี 4 สามารถนํามาสรุปอภิปรายผลและให�ข�อเสนอแนะโดยลําดับดังนี้ 5.1 สรุปผลการวิจัย  5.1.1 ผลการศึกษาสภาพป"ญหาการบริหารจัดการสหกรณ'การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน บ�านดอกบัว จํากัด ท้ัง 4 ด�าน ดังนี้  1)  ด�านบุคคล (Man)   ผลการศึกษาสภาพปCญหาการสรรหาคัดเลือกเจ�าหน�าท่ี จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ มีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทางเดียวกันวHา ปCญหาด�านบุคคลของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ยังมีเพราะการคัดสรรมาจากการใช�ระบบเครือญาติเข�ามาปฏิบัติงานในสหกรณ�ฯ ทําให�ยังขาดความรู�ประสบการณ�ความเข�าใจในระบบการทํางานของสหกรณ� ทําให�ต�องใช�ระยะเวลาในการทําความเข�าใจกับงานท่ีอยูHในความรับผิดชอบ เกิดความลHาช�าและบางครั้งขาดความเข�าใจในหน�าท่ีความรับผิดชอบ    ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาการพัฒนาคณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ี มีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาการพัฒนาคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด อยูHในเกณฑ�ท่ีควรพัฒนา เนื่องจากท่ีผHานมาได�มีการปรับปรุงและสร�างความเข�าใจอันดีระหวHางคณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ี ปCญหาท่ีประสบ คือ ชHองวHางระหวHางวัยของคณะกรรมการท่ีได�รับการคัดสรรมาจะมีอายุมากแล�ว สHวนเจ�าหน�าท่ีมีอายุในชHวงในวัยทํางานทําให�เกิดความคิดท่ีคลาดเคลื่อนกันบ�าง ต�องมีการเพ่ิมเติมความรู�หาประสบการณ� สร�างเครือขHายเพ่ือแลกเปลี่ยน 



68 ประสบการณ�ตลอดเวลาเพราะสหกรณ�ยังคงต�องดําเนินกิจการตHอไปต�องอาศัยผู�ท่ีมีประสบการณ� นําความรู�ความสามารถมาพัฒนาอยHางตHอเนื่อง  ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาการสรรหาคัดเลือกเจ�าหน�าท่ี มีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาหลักท่ีพบคือ คณะกรรมการท่ีทําการประเมินมีความลําเอียง ประเมินผลการทํางานของเจ�าหน�าท่ีไมHตรงกับความสามารถ โดยในบางครั้งยังคงยึดระบบเดิมๆ หากยังมีระบบเครือญาติ เข�ามายิ่งทําให�เกิดความเกรงใจเกิดข้ึน ยิ่งเกิดความยากกับการประเมิน ดังนั้นเคยทําอยHางไรก็ทําอยHางนั้นไมHมีการเปลี่ยนแปลงมาก  ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาการมีสHวนรHวมของสมาชิกมีผลตHอการดําเนินธุรกิจสHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา การมีสHวนรHวมของสมาชิกมีผลตHอการดําเนินธุรกิจดีมากมีปCญหาน�อยมากสHวนใหญHให�ความรHวมมือดี มีความซ่ือสัตย�รักองค�กร 2)  ด�านเงินทุน (Money) ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ สHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ไมHมีปCญหา เพราะวHาการเงินอยูHในสภาพคลHอง มีทุนหมุนเวียนตลอด และยังมีหนHวยงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตรจังหวัดพะเยา ให�การสนับสนุนอยHางเต็มท่ี ทําให�มีงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาเงินทุนสํารองเพ่ือรักษาสภาพคลHอง สHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา สหกรณ�มีแหลHงเงินทุนสํารองมีคHอนข�างน�อยมาก เนื่องจากสภาพทางการเงินของสหกรณ�มีสภาพคลHองเพราะมีหนHวยงานหลายหนHวยงานให�การสนับสนุนด�านเงินทุน ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาการวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณสHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา การวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณยังประสบปCญหาอยูHในเกณฑ�ท่ีคHอนข�างมาก ปCญหาการวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณของสหกรณ�คือ แตHละฝUายไมHมีความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนการดําเนินด�านงบประมาณท่ีถูกต�อง ทําให�เกิดปCญหาในการเบิกจHายงบประมาณ   3)  ด�านวัสดุ อุปกรณ' (Material) ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาวัสดุอุปกรณ�เครื่องใช�ท่ีในสํานักงานสHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�อง



69 ไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาด�านวัสดุอุปกรณ�เครื่องใช�ท่ีในสํานักงานประสบปCญหาอยูHคHอนข�างมาก เนื่องจากวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในสํานักงานยังขาดแคลนบ�าง โดยสHวนราชดารจัดหามาให�บางสHวน แคHดูแลรักษาให�คงสภาพให�ใช�งานได� ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาเครื่องมือเครื่องใช�และวัสดุอุปกรณ�ในการทําธุรกิจ สHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาเครื่องมือเครื่องใช�และวัสดุอุปกรณ�ในการทําธุรกิจ เนื่องจากมีเครื่องมือเครื่องใช�และวัสดุอุปกรณ�เพียงพอตHอการดําเนินงาน เชHนการทํางานเอกสารท่ีมีจํานวนมากก็ควรจะให�เครื่องคอมพิวเตอร�แตHพนักงานยังทําให�งานลHาช�า  ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการทําธุรกิจสHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการทําธุรกิจ  เนื่องจากเจ�าหน�าท่ียังไมHสามารถใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศได� เชHน คอมพิวเตอร� หรืออุปกรณ�อิเลคทรอนิคส�อ่ืน ๆ ทําให�ประสบปCญหาในการใช�เครื่องมือเครื่องใช�  4)  ด�านบริหารจัดการ (Management) ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ� สHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ�ฯ โดยการกําหนดนโยบายท่ีไมHชัดเจน คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีไมHทราบระเบียบข�อบังคับของสหกรณ�อยHางถHองแท� และแตHละหนHวยงานยังไมHจัดทําแผนการตรวจสอบภายในซ่ึงอาจเป$นข�อบกพรHองข้ึน ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาการประสานงานและการสื่อสารกับสมาชิก สHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาการประสานงานและการสื่อสารกับสมาชิก เนื่องจากสมาชิกสHวนใหญHท่ีเข�ามารับบริการเป$นชาวบ�านมีความรู�พออHานออกเขียนได� บางคนเขียนได�เฉพาะชื่อตนเอง ไมHรู�ระเบียบการเขียนแบบฟอร�มตHาง ๆ และจํานวนผู�ท่ีเข�ามารับบริการในละครั้งมีจํานวนมาก จึงทําให�เกิดความลHาช�า และมีปCญหาการใช�คําพูด และการให�บริการท่ีไมHเหมาะสม ผลจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก สมาชิกสหกรณ�ฯ คณะกรรมการสหกรณ�ฯ และจ�าหน�าท่ีภาครัฐ สภาพปCญหาด�านการบริหารงานของฝUายจัดการสHวนใหญHมีความคิดเห็นสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันวHา ปCญหาด�านการบริหารงานของฝUายจัดการ ยังประสบปCญหาด�านการขาดความรู�ความเข�าใจและมักประสบปCญหาความขัดแย�ง     



70  5.1.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ'การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ท้ัง 4 ด�าน ดังนี้   1. ด�านบุคคล (Man) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) การพัฒนาพนักงานและลูกจ�างเป$นสิ่งท่ีกระทําเป$นอันดับแรก โดยมีการประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเข�ามาทํางาน ควรเปYดโอกาสให�บุคคลภายนอกเข�ามาทําการสอบคัดเลือกอยHางยุติธรรม โปรHงใส และปZองกันการทุจริต 2) คณะกรรมการต�องมีความยุติธรรม ซ่ือสัตย� สุจริต ไมHมีความลําเอียงเห็นแกHพวกพร�อง และตัดสินอยHางเป$นธรรม 3) ควรมีการเชื่อมโยงนโยบายลงสูHเจ�าหน�าท่ีอยHางชัดเจนเหมาะสม 4) ควรมีการจัดกิจกรรมในหนHวยงานให�ทุกหนHวยเข�ามามีสHวนรHวม เป$นการลดความขัดแย�งระหวHางหัวหน�าหนHวยงานกับสมาชิกในสหกรณ�ฯ 5) เจ�าหน�าท่ีควรให�บริการแกHสมาชิกผู�มารับบริการด�วยความเป$นกันเอง มีน้ําใจ พูดจาไพเราะ หน�าตา ยิ้มแย�มแจHมใส และคอยให�คําปรึกษาแนะนําเม่ือสมาชิกมารับบริการท่ีมีข�อสงสัยอยHางเป$นมิตร   2. ด�านเงินทุน (Money) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรมีการปรับปรุงระเบียบการเงินให�ทันสมัย ให�สอดรับกับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจใหมH 2) จัดให�มีการวางแผนการดําเนินงานในการจัดสรรงบประมาณในแตHละสHวนอยHางเหมาะสม เชHนงบประมาณวัสดุเครื่องมือเครื่องใช�สํานักงาน เป$นต�น 3) การบริหารจัดการภายในสหกรณ�ควรมีการแตHงต้ังคณะกรรมการการดําเนินการด�านงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝUายจัดการ 4) จัดให�มีการประชาสัมพันธ�ด�านงบประมาณและการจัดงบประมาณภายในสหกรณ� 5) จัดอบรมบุคลากรให�มีความรู�เรื่องบัญชี การเงิน การตลาด และทักษะความรู�ด�านเศรษฐกิจ การวิเคราะห�แนวโน�มพยากรณ�ทางเศรษฐกิจ จะต�องลงบัญชีให�เป$นปCจจุบันและจะต�องมีการติดตามข�อมูลขHาวสารอยHางสมํ่าเสมอ 3. ด�านวัสดุ อุปกรณ' (Material) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) บุคลากรต�องเพียงพอ เจ�าหน�าท่ีต�องมีความรู�ความสามารถมีความขยัน โดยเฉพาะอยHางยิ่งต�องมีความรู�เรื่องเก่ียวกับใช�เทคโนโลยีเป$นทุกคนและทุกคนต�องสามารถทํางานแทนกันได� ต�องมีเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีทันสมัยอยHางเพียงพอ 2) จัดให�มีการวางแผนการการดําเนินงานในด�านวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช� 3) จัดให�มีการแตHงต้ังคณะกรรมการดําเนินในการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ� 



71 เครื่องมือ เครื่องใช� ในการปฏิบัติงานของฝUายจัดการ 4) มีการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ�ของสหกรณ� เพ่ืออํานวยความสะดวกในการให�บริการแกHสมาชิกสหกรณ� 5) จัดให�มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัยเข�ามาชHวยในการบริการจะชHวยให�การทํางานมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน  6) มีการจัดทําคูHมือการใช�งานของวัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ เครื่องใช�ท่ีเข�าใจงHาย 4. ด�านบริหารจัดการ (Management) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรวางแผนการนิเทศการปฏิบัติงานอยHางตHอเนื่อง และจัดระบบการประเมินภายในให�เป$นปCจจุบัน เพ่ือให�ผลการประเมินมาพัฒนาให�ทันเหตุการณ�  2) ผู�บริหารควรให�ความสําคัญ โดยสHงเสริมบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถและทักษะด�านการบริการ กําหนดบทบาทของเจ�าหน�าท่ีในหนHวยงานอยHางชัดเจนและสHงเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชHวยพัฒนากระบวนการบริการ ทําให�สมาชิกและผู�มีสHวนเก่ียวข�องเกิดความพึงพอใจ  3) ควรมีการกํากับดูแล มีการประเมินและสรุปผลเพ่ือการพัฒนาอยHางตHอเนื่อง  5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  ผลจากการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค�ในประเด็นท่ีสําคัญ เพ่ือเป$นการขยายผลการศึกษาให�ชัดเจนและนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�ตHอไปได� � เม่ือพิจารณาผลการศึกษาเป$นรายได�สามารถอภิปราย ผลได�ตามลําดับ ซ่ึงจําแนกออกเป$น 2 ประเด็น ได�แกH สภาพปCญหาการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด แยกเป$น 4 ด�าน ดังนี้     5.2.1  ด�านบุคคล     ผลจากการวิเคราะห�พบวHา ปCญหาด�านบุคคลของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด อยูHในเกณฑ�ท่ีมีปCญหามาก โดยพบวHา ด�านท่ีเป$นปCญหามากท่ีสุด คือ สภาพของระบบการงานด�านบุคคล วุฒิการศึกษาของพนักงานไมHHตรงกับสาขาการทํางาน เนื่องจากพนักงานสHวนใหญHท่ีเข�ามาทํางานจะไมHHได��ผHานการสอบคัดเลือก ซ่ึงทําให�เสียเวลาในการพัฒนากวHาพนักงานจะเข�าใจในระบบการทํางานของสหกรณ�  ปCญหาระหวHางคณะกรรมการพนักงานและลูกจ�างของสหกรณ� คือคณะกรรมการ กับ พนักงานและลูกจ�าง ไมHHมีความเข�าใจกัน ต�องใช�การไกลHเกลี่ยเข�าหากันอยูHเสมอถึงจะมีการรHวมงานกัน ได� �หัวหน�าฝUายงานมีการใช�อํานาจขHมพนักงานลูกจ�าง สHวนปCญหาด�านการประเมินผลการทํางานของ พนักงานและลูกจ�างคือ คณะกรรมการท่ีทําการประเมิน มีความลําเอียง 



72 ประเมินผลการทํางานของ พนักงานลูกจ�างไมHHตรงกับความสามารถ และปCญหาด�านการมีสHวนรHวมของสมาชิก อยูHในเกณฑ�ท่ีดี เนื่องจากวHา สมาชิกมีปCญหาน�อย สHวนใหญHให�ความรHวมมือดี ประมาณร�อยละ 70 มีความซ่ือสัตย�รักองค�กร สมาชิกสHวนใหญHท่ีเข�ามาท่ีองค�กรเพราะสหกรณ�คือ แหลHงเงินทุน สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองความต�องการของเขาได��              ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของ กนก โตสุรัตน� และ ปรีชา อุยตระกูล (2531) ทําการศึกษาเรื่อง ปCญหาการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย� �และความรู� ความ เข�าใจของสมาชิกเก่ียวกับหลักและวิธีการสหกรณ� : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ�ออมทรัพย� �ครู นครราชสีมา จํากัด ผลการวิจัยพบวHา สมาชิกสหกรณ� มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับหลักและวิธีการ สหกรณ�อยูHในระดับตํ่า โดยเฉพาะ ความรู� ความเข�าใจในเรื่องการจัดสรรผลทางเศรษฐกิจ การจัดอัตรา เงินปCนผลตามหุ�นและการเฉลี่ยคืนตามสHวนแบHงธุรกิจ สมาชิกเห็นด�วยกับการดําเนินการของสหกรณ� ท้ัง 3 ด�าน คือ ด�านคณะกรรมการดําเนินการ ด�านผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� ด�านการดําเนิน กิจกรรมตHางๆ ของสหกรณ� สําหรับพฤติกรรมของสมาชิกท่ีทําธุรกิจกับสหกรณ�พบวHา สมาชิกสHวนใหญH ออมทรัพย��โดยชําระคHาหุ�นตามข�อบังคับมากกวHา 2 ใน 3 ของสมาชิก สมาชิกสHวนใหญHไมHมีเงินออมกับ สหกรณ�ประเภทอ่ืนอีกเลย ร�อยละ 89.1 สมาชิกเกือบครึ่งหนึ่งให�เหตุผลในการกู�เพ่ือนําไปใช�หนี้ และ สมาชิกเห็นวHาสหกรณ�เป$นแหลHงออมทรัพย�ท่ีสําคัญท่ีสุด และเป$นแหลHงท่ีพ่ึงเม่ือมีปCญหาทางการเงิน เชHนเดียวกันกับผลการศึกษาของ วาสนา สุมนาวดี (2534) ได��ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห�การดําเนินงาน สหกรณ�ออมทรัพย��ข�าราชการจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย จํากัด ผลการวิจัยพบวHา ประสิทธิภาพการ ดําเนินงานของสหกรณ�อยูHในเกณฑ�ดี มีอัตราสHวนตHางๆ เป$นไปตามมาตรฐานท่ีกรมตรวจบัญชี สหกรณ�กําหนด มีทรัพย�สิน ทุนดําเนินงานรายได�� และกําไรเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปa ด�านการให�บริการแกHสมาชิกเป$นไปตามความต�องการนั้น  พบวHา สามารถสนองตอบ ตHอความต�องการของสมาชิกได��ตรงตามวัตถุประสงค�หลักสหกรณ� คือ ต�องการให�สมาชิกออมทรัพย�� เป$นวัตถุประสงค�หลัก รองลงไป ได��แกH  เรื่องการกู�ยืม สหกรณ�สามารถให�บริการท้ัง 2 ประเภทได�� อยHางท่ัวถึงและเป$นไปตามความต�องการของสมาชิก ซ่ึงสามารถหาความสัมพันธ�ระหวHาง อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการเป$นสมาชิกได�� ดังนี้       1) ด�านความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสหกรณ� พบวHา กลุHมสมาชิกตัวอยHางท่ีมีอายุ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาการเป$นสมาชิกตHางกันไมHHมีความแตกตHางกันในเรื่องความรู�ความเข�าใจ  เก่ียวกับสหกรณ�     2) ด�านความภักดีท่ีมีตHอสหกรณ� พบวHา กลุHมสมาชิกตัวอยHางท่ีมีอายุตHางกันมีความ แตกตHางกันในเรื่องความภักดีท่ีมีตHอสหกรณ� แตHสมาชิกท่ีมีระดับการศึกษาและระยะเวลาการเป$น สมาชิกตHางกัน ไมHHมีความแตกตHางกันในเรื่องด�านความภักดีท่ีมีตHอสหกรณ�       3) ด�านความศรัทธาและการให�ความรวH มมือกับสหกรณ�   พบวHา กลุHมสมาชิกตัวอยHาง ท่ีมีอายุและระยะเวลาการเป$นสมาชิกตHางกัน จะมีความแตกตHางกันในเรื่องความศรัทธาท่ีมีตHอ 



73 สหกรณ� แตHสมาชิกท่ีมีระดับการศึกษาแตกตHางกันไมHHมีความแตกตHางกันในเรื่องความศรัทธาและการให�ความรHวมมือกับสหกรณ�    4) ทัศนคติท่ีมีตHอสหกรณ� พบวHา กลุHมสมาชิกตัวอยHางท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา แตกตHางกัน ไมHHมีความแตกตHางกันในเรื่องทัศนคติท่ีมีตHอสหกรณ� แตHสมาชิกท่ีมีระยะเวลาการเป$น สมาชิกตHางกันมีทัศนคติตHอสหกรณ�ตHางกัน     5.2.2  ด�านเงินทุน (Money)     ผลจากการวิเคราะห�พบวHา เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจไมHHมีปCญหาอยูHในเกณฑ� ดีมาก โดยเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ�ด�านการเงินอยูHในสภาพคลHอง มีทุนหมุนเวียนในหนHวยงาน ประมาณ 100-200 ล�านบาท และยังมีหนHวยงาน ธกส. สาขาเลยให�การสนับสนุนอยHางเต็มท่ี ทําให�มี งบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีแหลHงเงินทุนสํารองในยามฉุกเฉิน เพราะมีหนHวยงาน หลายหนHวยงานให�การสนับสนุนด�านเงินทุน แตHพบวHาจะมีปCญหาในด�านการวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณของสหกรณ�คือ แตHละฝUายไมHHมีความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนการดําเนินด�าน งบประมาณท่ีถูกต�อง ทําให�เกิดปCญหาในการเบิกจHายงบประมาณ สมาชิกเอาเงินทุนไปใช�ผิดวัตถุประสงค�ไมHHปฏิบัติตามแผน ทําให�มีการทุจริตเกิดข้ึน  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของ สลักจิต  วิรัตติยา (2549 ) ได��ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ�ยางพาราในจังหวัดเลย ผลวิจัยพบวHา สภาพปCญหาและความต�องการในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ สหกรณ� ปCญหาการบริหารจัดการเงิน เงินทุนไมHHเพียงพอ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในสหกรณ� ปCญหาการบริหารจัดการบุคคล ไมH H มีเจ �าหน�าท่ีทํางานและคณะกรรมการบางคนไมHHมีความรู�ตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ ปCญหาการบริหารจัดการวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช�ไมH Hเพียงพอและขาดข�อมูลขHาวสาร ด�านยางพารา ขาดการจัดทําแผนพัฒนาสหกรณ�ท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานไมHHเป$นระบบขาดการรHวมมือกันทํางานภายในสหกรณ�    5.2.3  ด�านวัสดุอุปกรณ' (Material)      ผลจากการวิเคราะห�พบวHา ปCญหาด�านวัสดุอุปกรณ�เครื่องใช�ท่ีในสํานักงานประสบ  ปCญหาอยูHในเกณฑ�ท่ีคHอนข�างน�อย เนื่องจากวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในสํานักงานมีความเพียงพอ แตHจะประสบปCญหาในด�านการบํารุงรักษา โดยอุปกรณ�ท่ีใช�ในสํานักงานมีความเพียงพอ ทําให�พนักงานไมHHดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช� เม่ือเกิดการเสียหายก็ไมHHนําไปซHอมแซม แตHจะเบิกของใหมHมาใช�แทน    ปCญหาการใช�ไมHถูกกับลักษณะของงาน พนักงานบางสHวนไมHHสามารถใช�เครื่องคอมพิวเตอร�ได�ทําให� งานลHาช�าการใช�ยานพาหนะไมHHเหมาะสมกับลักษณะงาน เชHน ยานพาหนะในการออกพ้ืนท่ีไมHHเหมาะ กับลักษณะของการทํางาน และปCญหาระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการทําธุรกิจ เชHน คอมพิวเตอร� เครื่องถHายเอกสาร หรืออุปกรณ�อิเลคทรอนิกส�อ่ืน ๆ คHอนข�างเกHาล�าสมัย    



74 ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล�องกับผลการศึกษาของ รัชฏาพร พุทซาคํา (2549) ท่ีได�ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการ บริหารจัดการสหกรณ�ออมทรัพย��ทหารศรีสองรักจํากัด ผลการศึกษาพบวHา สภาพการบริหารจัดการด�านวัสดุอุปกรณ�พบวHา มีเครื่องแบบพิมพ�และครุภัณฑ�ในการดําเนินงานภายในสหกรณ�เพียงพอ เชHน แฟZมเอกสาร สุดรายงานการประชุม ทะเบียนหุ�น ท้ังนี้อาจเป$นเพราะคณะกรรมการดําเนินการ เล็งเห็นความสําคัญในการจัดสรรเงินด�านวัสดุอุปกรณ� เพ่ือสนองความต�องการของบุคลากรในการ ปฏิบัติงานด�วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้การจัดซ้ือคอมพิวเตอร�ในการดําเนินกิจการของ สหกรณ�ถือเป$นสิ่งจําเป$น ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ในการให�บริการ   ด�านการประชาสัมพันธ�อันเป$นประโยชน�แกHสมาชิก ถือเป$นวิธีหนึ่งท่ีชHวยพัฒนาให�สมาชิกได��รับผลประโยชน�จากการใช�เครื่องมือ เพ่ือพัฒนาสหกรณ�ให�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน    5.2.4  ด�านบริหารจัดการ (Management)     ผลจากการวิเคราะห�พบวHา ปCญหาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ�ฯ อยูHในเกณฑ�ท่ีมีปCญหามาก คือการกําหนดนโยบายท่ีไมH Hชัดเจน พนักงานและคณะกรรมการไมH Hทราบระเบียบข�อบังคับของสหกรณ�อยHางถHองแท� และแตHละหนHวยงานยังไมHมีจัดทําทําแผนการตรวจสอบภายใน การประสานงานและการสื่อสารกับสมาชิก ประสบปCญหาด�านการใช�คําพูด และการให�บริการท่ีไมH เหมาะสม ปCญหาด�านการบริหารงานของฝUายจัดการ คือ ฝUายจัดการไมH HคHอยรู �ระเบียบของ สหกรณ�ไมHHรู � โครงสร�างหน�าท่ีของสหกรณ�ท่ีชัดเจน และขาดความรู�ความเข�าใจและประสบปCญหาความขัดแย�ง ระหวHางหัวหน�าหนHวยงานกับพนักงาน  พนักงานท่ีรับเข�ามาทํางานไมHHมีความรู�เก่ียวกับงานในหน�าท่ี ตน เนื่องจากไมHHมีความรู�ในสาขาการทํางาน ทําให�เกิดความลHาช�า และเสียเวลาในการ  ฝcกฝนความ ชํานาญ และพนักงานบางคนไมHHมีความพร�อมในการท่ีจะทํางาน  ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของ รัชฏาพร  พุทซาคํา (2549) ได� �ศึกษาเรื่อง            การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ�ออมทรัพย��ทหาร ศรีสองรัก จํากัด ผลการศึกษาพบวHา สภาพปCญหากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ�ออมทรัพย��ทหาร ศรีสองรัก จํากัด โดยภาพรวมและรายด�านอยูHในระดับปานกลาง สถานภาพของสหกรณ�ออมทรัพย��อยูH ในสถานภาพแมHวัวให�นมหรือยุทธศาสตร�รักษาเสถียรภาพ การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ สหกรณ�ออมทรัพย� ควรแตHงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 4 ด�าน รับผิดชอบการดําเนินงานรHวมกับ เจ�าหน�าท่ีฝUายจัดการ จัดให�มีการประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย และการประเมินผลการดําเนินงานในทุก ๆ ด�านของสหกรณ�ออมทรัพย��ทหารศรีสองรัก จํากัด และผลดังกลHาวสอดคล�องกับผลการศึกษาของ เกรียงศักด์ิ  ปCทมเรขา (2542 : 118) การดําเนินงานของสหกรณ�การเกษตร สรุปได��วHาปCจจัยจะสHงผลให� สหกรณ�มีความเจริญก�าวหน�า ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานไปด�วยดี ข้ึนอยูHกับความรHวมมือ ของสมาชิกเป$นสําคัญ ได�แกH ประการแรกการปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของสหกรณ� ประการท่ีสองการให�ความชHวยเหลือสหกรณ�เม่ือสหกรณ�ร�องขอ ประการท่ีสามการให�การศึกษาอบรมแกHสมาชิกให�มีความรู�ความเข�าใจ



75 เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ� ประการสุดท�ายการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของกรรมการ  ผลการหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ใน 4 ด�าน ได�แกH ด�านบุคคล ด�านงบประมาณ ด�านวัสดุอุปกรณ� และ ด�านการบริหารจัดการซ่ึงผลจากการสัมภาษณ� สามารถนํามาอภิปรายผลได�ดังนี้ ในการพัฒนาท้ังในด�านบุคคลด�านงบประมาณ ด�านวัสดุอุปกรณ� และด�านการบริหารจัดการ จําเป$นต�องอาศัยกิจกรรมอันเกิดจากความรHวมมืออยHางใกล�ชิดของทุกฝUายท่ีเก่ียวข�อง ไมHวHาจะเป$นหนHวยงานของรัฐ องค�กรภาคสังคมและเศรษฐกิจอ่ืน ๆ องค�กรเอกชน องค�อาสาสมัคร องค�กรภาคท�องถ่ิน จะต�องมีสHวนเก่ียวข�องท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และกลุHมสังคมอ่ืน ๆ กลวิธี และ แผนงานในการพัฒนาควรมีการปรับให�สอดคล�องกับความต�องการ ความเหมาะสมกับความ ต�องการของหนHวยงานองค�กรในท�องถ่ินและความเป$นไปได�ของแตHละหนHวยงานหรือองค�กรแตHละภูมิภาคหรือแตHละท�องถ่ิน โดยต�องควรคํานึงถึงระบบทางสังคม และ เศรษฐกิจท่ีแตกตHางกันในแตHละหนHวยงานหรือองค�กรในพ้ืนท่ีท่ีทําการพัฒนาด�วย ซ่ึงจะ สHงผลให�การพัฒนาด�านการบริหาร จัดการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530) พบวHากระบวนการท่ีสHงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสร�างโอกาสให�ชาวบ�านท้ังในรูปของ สHวนบุคคลและกลุHมคนตHาง ๆ ให�ได��เข�ามามีสHวนรHวมในการดําเนินกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งหรือ หลายกิจกรรม โดยจะต�องเป$นไปด�วยความสมัครใจมิใชHเข�ารHวมเพราะการหวังรางวัลตอบแทน และ ท่ีสําคัญคือ การมีสHวนรHวมนั้นจะต�องสอดคล�องกับชีวิต ความจําเป$น ความต�องการ และวัฒนธรรม ของคนสHวนใหญHในท�องถ่ินหรือชุมชนนั้นด�วย จากผลการศึกษาสภาพ ปCญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด เพ่ือให�ผลการวิจัยสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดและเป$น ประโยชน�สําหรับหนHวยงาน ได��สรุปข้ันตอนการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ตามลําดับ ดังนี้     1) เสนอข�อมูลให�คณะกรรมการดําเนินการรHวมกันวางแผน เพ่ือหาแนวทางแก�ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด 2) แตHงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในด�านตHาง ๆ เพ่ือศึกษาเทคนิคการบริหารงาน จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ�จังหวัด     3) คณะกรรมการดําเนินการและฝUายจัดการประชุมวาระพิเศษ เพ่ือกําหนดแนวทาง กระบวนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับความต�องการของสมาชิก      



76 5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 5.3.1 ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย      1. การบริหารจัดการสหกรณ�ควรต้ังวัตถุประสงค�ให�แนHนอน มีการจัดเตรียมข�อมูล และขHาวสารตHางๆ เก่ียวกับธุรกิจท่ีสHวนสัมพันธ�กับการสหกรณ�ท่ีจะดําเนินการ ท้ังในการปรับปรุงและขยายกิจกรรม     2. ควรมีการอบรมสมาชิก พนักงาน เจ�าหน�าท่ีให�มีความรู�ความเข�าใจในระบบ โครงสร�าง การบริหารจัดการด�านตHางๆ ของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด     3. ควรมีการสHงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ�ในการบริหารจัดการด�านตHางๆ ของสหกรณ�การเกษตรปฏิรูป ท่ีดินบ�านดอกบัว จํา กัด เช Hน การประชาสัมพันธ � เสียงตามสาย                      การจัดกิจกรรม ให�สมาชิกได�เข�ามามีสHวนรHวม การจัดทําเอกสาร แผHนพับหรือจัดบอร�ดเผยแพรHความรู� เป$นต�น     4. ควรมีประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและฝUายจัดการเพ่ือ ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปaตHอๆไปให�มีความเหมาะสม และบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว�     5. ควรให�โอกาสแกHบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับสหกรณ� ซ่ึงได�แกH สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการพนักงานและลูกจ�าง ได�มีการเพ่ิมพูนความรู�อยHางสมํ่าเสมอ โดยการอบรม การไปศึกษาดูงาน เป$นต�น     6. คณะกรรมการควรนําแผนภูมิจากการสรุปข้ันตอนนําไปใช�ในการบริหารจัดการ           ให�เกิดประสิทธิผล 5.3.2 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตAอไป 1. การศึกษาครั้งตHอไป ควรศึกษาความพึงพอใจในการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด จากสมาชิกสหกรณ�ท่ีมารับบริการเพ่ือนําข�อมูลมาปรับใช� ในการพัฒนาการบริการของสหกรณ�ท่ีเกิดประสิทธิภาพท่ีดี 2. การศึกษาครั้งตHอไป ควรทําการศึกษาในประเด็นการจัดการสหกรณ�ในประเด็น การสนับสนุนของภาครัฐและท�องถ่ินท่ีมีตHอสหกรณ�การเกษตรเพ่ือเป$นประโยชน�ในการดําเนินกิจการท่ีดีตHอไป   
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74               ภาคผนวก ก : เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย                  



75  แบบสัมภาษณ� เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ"านดอกบัว จํากัด ตําบลบ"านตุ&น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  แบบสัมภาษณ นี้เป#นส$วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห$งแปซิฟ3ค ประจําป5 2561 ซ่ึงผลการศึกษาจะเป#นประโยชน อย$างยิ่งต$อการบริหารจัดการต$อสหกรณ การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ในฐานะผู�วิจัยมีหน�าท่ีรับผิดชอบกํากับแนะนําต$อสหกรณ การเกษตรฯ ดังนั้น ผู�วิจัยจึงได�ดําเนินการสัมภาษณ กลุ$มเป@าหมายท่ีมีส$วนเก่ียวข�องกับสหกรณ การเกษตรฯ เพ่ือเป#นประโยชน ในการพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ การเกษตรฯ ผู�วิจัยขอรับรองว$า ข�อมูลกลุ$มเป@าหมายทุกท$านตอบท้ังหมดจะถือเป#นความลับและจะไม$ทําให�เกิดความเสียหายแก$กลุ$มเป@าหมายทุกท$าน ผู�วิจัยหวังเป#นอย$างยิ่งว$าจะได�รับความร$วมมือในการให�สัมภาษณ  และขอขอบคุณเป#นอย$างสูง     ชณัฐธิญาปงธิยา นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ผู�ศึกษาวิจัย               



76  แบบสัมภาษณ� เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ"านดอกบัว จํากัด ตําบลบ"านตุ&น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ชื่อ-สกุล ผู�ให�สัมภาษณ ......................................................................................................................................... วัน เดือน ป5 ท่ีให�สัมภาษณ ................................................................................................................................... หลักการบริหาร 4 M ด"านบุคคล (Man) 1. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาการสรรหาคัดเลือกเจ�าหน�าท่ีอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาการพัฒนาคณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ีอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาการประเมินผลการทํางานของเจ�าหน�าท่ีอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. ท$านคิดว$าปFญหาการมีส$วนร$วมของสมาชิกมีผลต$อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ฯ อย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81 



77  ด"านงบประมาณ (Money) 1. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาเงินทุนสํารองเพ่ือรักษาสภาพคล$องอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาการวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณอย$างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ด"านวัสดุ อุปกรณ� (Material) 1. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาด�านวัสดุอุปกรณ เครื่องใช�ท่ีในสํานักงานอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาเครื่องมือเครื่องใช�และวัสดุอุปกรณ ในการทําธุรกิจอย$างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  82 



78  3. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการทําธุรกิจอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ด"านการบริหารจัดการ (Management) 1. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ ฯ อย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาการประสานงานและการสื่อสารกับสมาชิกอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาด�านการบริหารงานสหกรณ ฯ อย$างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       83 



79  ประเด็นท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ สหกรณ การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ�านดอกบัว จํากัด ตําบลบ�านตุ$น อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีประเด็นต$าง ๆ ต$อไปนี้อย$างไร ด"านบุคคล (Man) 1. ท$านคิดว$าสหกรณ มีปFญหาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ ฯ อย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านมีแนวทางพัฒนาคณะกรรมการ เจ�าหน�าท่ี อย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ท$านมีแนวทางพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ�าหน�าท่ี อย$างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  4. ท$านมีแนวทางให�สมาชิกมีส$วนร$วมต$อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ฯ อย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ด"านงบประมาณ (Money) 1. ท$านมีแนวทางให�สหกรณ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจอย$างไร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  84 



80  2. ท$านมีแนวทางให�สหกรณ มีเงินทุนสํารองเพ่ือรักษาสภาพคล$องอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. ท$านมีแนวทางพัฒนาการวางแผนการดําเนินงานด�านงบประมาณอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ด"านวัสดุ อุปกรณ� (Material) 1. ท$านมีแนวทางการบริหารวัสดุอุปกรณ เครื่องใช�ในการดําเนินธุรกิจอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านมีแนวทางการพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการดําเนินธุรกิจอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ด"านการบริหารจัดการ (Management) 1. ท$านมีแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพ่ือดําเนินธุรกิจสู$เป@าหมายอย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ท$านมีแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ ฯ อย$างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85 



81               ภาคผนวก ข : รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย                   



82  รายช่ือผู"เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 1. ดร.นิตยา  วงค ยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร ) การบริหารองค การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม$โจ� อาจารย ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  2. ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร ) การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม$โจ�  3. ดร.ฐิติพงศ   ไชยองค การ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(บริหารศาสตร ) การบริหารองค การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม$โจ� ผู�อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห$งแปซิฟ3ค                  



83  รายช่ือของผู"สัมภาษณ� 1. คณะกรรมการสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ"านดอกบัว จํากัด จํานวน  10 ท&าน ประกอบด"วย 1.  นายวีรุต ใจบาล ประธานกรรมการ 2.  นายประยูร ใจบาล รองประธานกรรมการ 3.  นายสมศักด์ิ ชํานาญกลิ้ง กรรมการ 4.  นางสางปฏิมาภรณ  สองคําชุม กรรมการ 5.  นายสนั่น สืบสาย กรรมการ 6.  นางพรพิมล ศรีไชย กรรมการ 7.  นายการันต  ปFญญาดี กรรมการ 8.  นางกาลจันทร  กRาวงศ  กรรมการ 9.  นายปรีชา ใจบาล กรรมการ 10. นายเสนาะ ใจเย็น กรรมการ  2. เจ"าหน"าท่ีของรัฐท่ีมีส&วนเก่ียวข"องกับสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ"านดอกบัว จํากัด  จํานวน  5 ท&าน ประกอบด"วย 1. น.ส.จีราวรรณ ใจไหว นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการ  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ จังหวัดพะเยา 2. นางธัญลักษณ    มูลศรี    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ จังหวัดพะเยา 3. นางผ$องพรรณ  สุวรรณรัตน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา 4. น.ส.พรพรรณ    มหาวัน  นักวิชาการสหกรณ  สนง.สหกรณ การเกษตร จังหวัดพะเยา 5. นายธนัณกรณ     สุกันโท  นักวิชาการสหกรณ  สนง.สหกรณ การเกษตร จังหวัดพะเยา  3. สามาชิกสหกรณ�การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ"านดอกบัว จํากัด จํานวน  15 ท&าน ประกอบด"วย 1. นางสาววรันธิตา   ขยันดี  2. นางอัมรา   มาผัด   3. นายลําชวน   มูลเงิน  4. นางกาบจันทร    ก่ิงวงศ   5. นายพวง   ดูดี   6. นายทองสุข   สมเต็ม   



84  7. นายเกษม    สองคําชุม 8. นายไชชยา   วงศ เรือง 9. ผัดแก�ว    งามเมือง  10. นายสมบัติ   ครองไชย      11. นางพรพิมล  ศรีไชย       12.  นายบาล                    บุญกํ้า      13. นายสุกิจ                     มูลเงิน      14. นายทักษิณ                  วงศ เรือง      15. นางสาวชฎาพร             ปานา          88 



85  ประวัติผู"วิจัย ช่ือนามสกุล นางสาวชณัฐธิญา  ปงธิยา วันเดือนปDเกิด วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2520 ท่ีอยู&ปEจจุบัน บ�านเลขท่ี 489  ซอย 2  ถนนพหลโยธิน  ตําบลแม$ต๋ํา อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย  56000 ตําแหน&งหน"าท่ีการงานปEจจุบัน เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน                            จํานวนปDประสบการณ�การทํางาน 12 ป5 ท่ีอยู&ท่ีทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก$า)หมู$ท่ี 11 ตําบลบ�านตRอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย  56000 ประวัติการศึกษา   2544 - 2547   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   2552 - 2555   ปริญญาโท รัฐศาสตร มหาบัณฑิต                                             มหาวิทยาลัยรามคําแหง                 
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