
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อความส าเร็จและความเข้มแข็งของระบบ
สหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวดัมุกดาหาร 

 
ณฐา  เชษฐวงกรณ์   

 
บทคดัย่อ 

 
นับแต่สหกรณ์ไดถื้อก าเนิดข้ึนในประเทศไทยจนปัจจุบนั  จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์ใน

ธุรกิจต่าง ๆ ไดส้ร้างความเช่ือถือเป็นท่ีไวว้างใจของสมาชิกจนท าใหจ้ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก ปริมาณ
เงินทุน และผลก าไรของสหกรณ์เพิ่มข้ึนทุกปี  ปัจจุบนัมีจ านวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประเทศไทยมีจ านวนสหกรณ์ทั้งหมด 8,073 แห่ง (รวมชุมนุมสหกรณ์)  โดยแยก
เป็นสหกรณ์ท่ีมีสถานะด าเนินการ 6,693 แห่ง และยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 92 แห่ง ซ่ึงเรียกรวมสองสถานะน้ีวา่ 
Active เป็นจ านวน 6,785 แห่ง และสถานะเลิกสหกรณ์ (Non-Active) จ านวน 1,288 แห่ง  สหกรณ์ใน
ประเทศไทยมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาดา้นการบริหารคน เงิน ทรัพยากร และการจดัการขององคก์ร 
เป็นตน้  ส่งผลใหก้ารด าเนินงานไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุ
และหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฒันาใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน 

ประชากร ท่ี ใช้ก า ร ศึ กษา ในค ร้ั ง น้ี จ ะ เ ป็นประช ากรทั่ ว ไป  คื อ  ประธ านกรรมการ 
คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน  ดงันั้นจึงใชสู้ตรการค านวณตวัอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร  โดยผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ระดบั
ความคลาดเคล่ือน +- 5%  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง      จ านวน 400 คน ใช้พื้ น ท่ี ทุ กอ า เ ภอ 
จงัหวดัมุกดาหาร ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ธนัวาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564 

 
ความส าคญัของปัญหา 

ประเทศไทยก าหนดประเภทสหกรณ์ไวจ้ านวน 8 ประเภท ตามท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2562  ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2562  จะประกอบดว้ยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์
นิคม สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  และสหกรณ์อ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงนบัแต่สหกรณ์ไดถื้อก าเนิดข้ึนในประเทศไทยจนปัจจุบนั  จากผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ไดส้ร้างความเช่ือถือเป็นท่ีไวว้างใจของสมาชิกจนท าใหจ้ านวนสหกรณ์ จ านวน
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สมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลก าไรของสหกรณ์เพิ่มข้ึนทุกปี  ปัจจุบนัมีจ านวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
ในประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีจ านวนสหกรณ์ทั้งหมด 8,073 แห่ง (รวมชุมนุม
สหกรณ์)  โดยแยกเป็นสหกรณ์ท่ีมีสถานะด าเนินการ 6,693 แห่ง และยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 92 แห่ง ซ่ึงเรียก
รวมสองสถานะน้ีว่า Active เป็นจ านวน 6,785 แห่ง และสถานะเลิกสหกรณ์ (Non-Active) จ านวน 1,288 
แห่ง  สหกรณ์ในประเทศไทยมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาดา้นการบริหารคน เงิน ทรัพยากร และการ
จดัการขององคก์ร เป็นตน้  ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ซ่ึง
ตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงพฒันาใหผ้่านเกณฑม์าตรฐาน  โดยสหกรณ์ใดท่ีผา่น
เกณฑม์าตรฐานแลว้ ตอ้งพิจารณาหาแนวทางท่ีจะยกระดบัให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นเป็นตวัอย่างใหแ้ก่สหกรณ์
อ่ืนๆ การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนท่ียากจน 
สหกรณ์จะเป็นสถาบนัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดบั
ความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2562) 

สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการสหกรณ์ท่ีผา่นมาพบวา่แมจ้ะมีอตัราก าลงัเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
งบประมาณ และแผนกลยุทธ์เป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมสหกรณ์ แต่ยงัพบสหกรณ์ท่ีประสบ
ปัญหาทุจริต/ข้อบกพร่อง จากข้อมูลมีจ านวนสหกรณ์ท่ีมีข้อบกพร่องทั้ งหมด 1,453 แห่ง และจ านวน
สหกรณ์ท่ีมีขอ้บกพร่อง คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 222 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.28 (กรมส่งเสริม
สหกรณ์, 2562)  ซ่ึงสหกรณ์หน่ึงแห่งอาจมีหลายขอ้บกพร่อง และร้อยละของจ านวนเงินท่ีเสียหายคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยทุจริต ร้อยละ 11.72, การบญัชี ร้อยละ 0.26, การเงิน ร้อยละ 8.93, นอก
กรอบวตัถุประสงค ์ร้อยละ 2.75 และพฤติกรรมอาจเกิดความเสียหาย ร้อยละ 76.34 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 
2562)  ปัจจุบนัหน่วยงานรัฐไดด้ าเนินการแนะน าส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้ประสบความส าเร็จตาม
นโยบายมากมาย    แต่ก็ตอ้งเผชิญกบัภาพลกัษณ์องคก์รท่ีไม่สู้ดีนกั  ดว้ยประสบกบัปัญหาดา้นความเช่ือมัน่
ในขบวนการสหกรณ์หลายคร้ัง เช่น ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั) 
ปัญหาการด าเนินธุรกิจผิดวตัถุประสงค ์(อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) ส่งผลกระทบทางการเงินต่อสหกรณ์
และสมาชิกสหกรณ์ การพฒันาและปรับปรุงระบบงานส่งเสริมสหกรณ์ยงัไม่ต่อเน่ืองนกั แมว้่าจะมีการน า
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์เขา้มาใชใ้นการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเป็นไปตาม
หลกัวิชาการแต่หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานหลายๆ เร่ืองยงัไม่มีการพฒันา ทบทวนหรือปรับปรุงให้ทนัสมยั
หรือทนัต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป และขาดความต่อเน่ืองและการสร้างความย ัง่ยนืทั้งในเร่ืองของหลกัธรร
มาภิบาล และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใหส้ามารถตอบสนองหรือแกไ้ขขอ้สงัเกต/
ปัญหา  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในการบริหารจดัการ การด าเนินงาน
ของสหกรณ์ในประเทศไทย  ผลจากการวิจยัจะท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเชิงทฤษฎีขอ้เสนอแนะในการน าไป
ปฏิบติัตลอดจนไดมุ้มมองของสหกรณ์ ท่ีมีต่อการก าหนดการแกไ้ขปัญหาสหกรณ์ตลอดระยะเวลาในการ
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ท างานดา้นสหกรณ์  สามารถน าไปส่งเสริมพฒันาและเผยแพร่ใหส้หกรณ์ท่ียงัขาดสภาพคล่อง ด าเนินธุรกิจ
ขาดทุน การจดัการขาดประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายใน ความไม่พร้อมและขาดศกัยภาพของ
คณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจดัการ  ขาดทกัษะและความรู้ในการด าเนินงานทางธุรกิจจะเป็นกรอบ
แนวทางในการพฒันาสหกรณ์ทุกแห่ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ทิศทาง ปัญหาความจ าเป็น แนวโนม้
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการพฒันาทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษา
กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการก าหนดแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัมุกดาหารต่อไปได ้

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จและความเขม้แข็งของระบบ
สหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 
 2.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นกระบวนการบริหารจดัการ ท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จและความเขม้แขง็ของ
ระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  มีผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัมุกดาหาร  
 2. ปัจจยักระบวนการบริหารจดัการของคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และสมาชิกสหกรณ์     มีผลต่อ
ความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา สาระความรู้เร่ืองท่ีศึกษา 

ตัวแปรต้น ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคลของคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกสหกรณ์  และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบสหกรณ์ 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่  การวดัความเขม้แขง็ของสหกรณ์  โดยจะวดัจากความสามารถในการให้บริการ
สมาชิกรวมถึงการวดัประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การจดัการองคก์ร และการบริหารงานของสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัมุกดาหาร  

ประชากร ท่ี ใช้ก า ร ศึ กษา ในค ร้ั ง น้ี จ ะ เ ป็นประช ากรทั่ ว ไป  คื อ  ประธ านกรรมการ 
คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี และสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน  ดงันั้นจึงใชสู้ตรการค านวณตวัอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร  โดยผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่ม
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ตวัอยา่งโดยใชต้ารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ระดบั
ความคลาดเคล่ือน +- 5%  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเกบ็กลุ่มตวัอยา่ง      จ านวน 400 คน  

3. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 ใชพ้ื้นท่ีทุกอ าเภอ จงัหวดัมุกดาหาร 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ธนัวาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ประเภทการเกษตรในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  
 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจงัหวดัมุกดาหาร  
 ผู้จัดการ หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ของสหกรณ์ประเภทการเกษตรในเขตพื้นท่ีจงัหวดัจงัหวดั
มุกดาหาร  
 สมาชิกสหกรณ์ หมายถึง ผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และถือหุ้นในสหกรณ์ ตามพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  
 การบริหารการจัดการ หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  โดยใช้การ
วางแผน  การจดัการองคก์ร การน า และการควบคุม   
 ความส าเร็จและความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจดัการองคก์ร และประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ 
 2. สหกรณ์สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัมุกดาหารได ้
 3. สามารถน าผลวิจัยท่ีได้ไปพฒันาและเผยแพร่ให้สหกรณ์ท่ียงัขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจดัการธุรกิจ  โดยน าไปใชใ้นการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์  รวมถึง
จดัท าคู่มือแนวทางการพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ตนเองใหป้ระสบผลส าเร็จต่อไป 
 4. สหกรณ์สามารถน าผลการวิจยัเป็นแนวทางการจดัการระบบการควบคุมภายในท่ีดีและป้องกนัจุด
เส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตของสหกรณ์  ท าให้สหกรณ์ไดท้ราบจุดอ่อนของการควบคุมภายในท่ีอาจ
ส่งผลต่อการทุจริต  และแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงานในสหกรณ์ของตนให้มีความเขม้แข็งมีระบบการ
บริหารจดัการการควบคุมภายในท่ีดีต่อไป 
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5. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร  
ส าหรับเป็นแนวทางการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจการ
สหกรณ์ดา้นการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจงัหวดัมุกดาหาร 
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็
ของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร  มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 สมมาต ค าวจันงั (2538)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการศึกษากระบวนการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ของ
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวดั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่ 
ผู ้อ  านวยการประถมศึกษาจังหวัด 76 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 76 คน และหัวหน้างาน
ประชาสัมพนัธ์ 75 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารมีกระบวนการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ทั้ง7 ดา้น โดยมี
ส่วนท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขคือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจบุคลากรในการวางแผนงาน การจดัระบบบุคลากรใน
งานประชาสัมพันธ์ การช่วยจัดหางบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน การก าหนดมาตรฐานงาน
ประชาสมัพนัธ์ใหช้ดัเจน และก าหนดวิธีการและเกณฑใ์นการประเมินผลงาน 
 ปีปอง พิมพพ์ระจนัทร์ (2548)  ไดศึ้กษาการบริหารจดัการบา้นราคาถูกในภาครัฐของกลุ่มประเทศ
เอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ งานวิจยัน้ีท าการศึกษาการบริหารจดัการโครงการบา้นราคาประหยดัใน 4 ประเทศ
ในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย ์ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และไทย ผลการวิเคราะห์ปัจจยั
ความส าเร็จท่ีส าคญั (CSF)ไดม้าจากการใชด้ชันีต่าง ๆ เช่น (1) ความสามารถในการซ้ือ (2) ความสามารถ
ของทรัพยากรท่ีมี(3) ความตอ้งการบา้น (4) งบประมาณของรัฐบาล (5) แหล่งเงินทุนท่ีหาได ้ไดแ้ก่ ธนาคาร
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั ความสามารถหาได ้การช่วยเหลือจากภาครัฐ (การค ้าประกนั) อตัราดอกเบ้ียและเงินกู ้เป็นตน้ 
งานวิจยัน้ีช่วยให้มุมมองในเร่ืองการบริหารจดัการ กระบวนการองคก์รและโครงสร้างปัจจยัส าคญัในการ
ด าเนินการโครงการบา้นราคาประหยดั การศึกษาน้ีให้ประโยชน์กบัการด าเนินงานโครงการบา้นราคา
ประหยดัในหลายประเทศในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย ์
 ไพศาล พงศศิ์ริไพศาล (2544)  ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินผลกระบวนการบริหารจดัการโครงการ
อาสาพฒันาการกีฬาและการมีส่วนร่วม ของชุมชนในจังหวดัสิงห์บุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผล
กระบวนการบริหาร จดัการดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยการหรือสัง่การ 
และการควบคุมงานของคณะปฏิบติังานโครงการอาสาพฒันาการกีฬา และศึกษาถึงการมีส่วนร่วม ของ
คณะกรรมการชุมชนในโครงการอาสาพฒันาการกีฬาในจงัหวดัสิงห์บุรี  
จากกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีท าให้กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์บา้นศรีสงครามมีการจดัท าแผนกลยทุธ์และ
ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ตลอดจนมีการปรับรูปแบบการบริการจดัการเป็นไปในทิศ
ทางการมีส่วนร่วมมากข้ึน 



6 

 

 ชวลิต บุญปัน (2547)  ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์เกษตร
มโนรมย ์จ ากัด จงัหวดัชัยนาท พบว่า ด้านการบริหารจดัการองค์กร พบว่าสมาชิกเกือบทั้งหมด ทราบ
ขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์จากท่ีประชุมกลุ่มสมาชิก ส่วนใหญ่ระบุว่าขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของสหกรณ์เอ้ือต่อการขอรับบริการหรือการประกอบอาชีพ  แต่ควรปรับปรุงขอ้บงัคบั กฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ดา้นการขายผลิตผลทางการเกษตรมากท่ีสุด  เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์โดยประธานกลุ่มหรือตวัแทนกลุ่มคอยให้ค าแนะน า การ
ติดต่อประสานงานกบัสมาชิกผ่านประธานกลุ่ม ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูม้าเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี  
และขอ้มูลดา้นการผลิตและการตลาดเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหก้บัสหกรณ์ทราบทุกปี  ดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคลพบว่า สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์ หลกัการ และวิธีการสหกรณ์โดยรวมใน
ระดบัดีมาก ส่วนใหญ่ระบุว่าในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมานั้น เคยไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัสหกรณ์และเคยท า
ธุรกิจกบัสหกรณ์โดยการขายผลิตผล/ผลิตสินคา้ใหก้บัสหกรณ์มากท่ีสุด  ส่วนดา้นการจดัการสหกรณ์พบวา่ 
สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ในครัวเรือนเฉล่ีย 94,832.89 บาทต่อปี  ส่วนใหญ่ระบุว่าในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมามี
รายไดเ้ฉล่ียเพิ่มข้ึนระหว่าง 3,000 – 100,000 บาทต่อปี   โดยส่วนใหญ่ไดรั้บเงินปันผลจากสหกรณ์ในรูป
ของเงินสด  สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการถือหุ้นเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปีโดยถือหุ้นเพิ่มเฉล่ีย 384.35 บาท  ส่วน
ใหญ่ระบุว่า สหกรณ์ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนโดยการให้ทุนการศึกษา  และสมาชิกสหกรณ์เกือบ
ทั้งหมด  ได้รับสวสัดิการสังคมเก่ียวกับการดูแลสุขภาพอนามยัของสมาชิกและครอบครัว  โดยได้รับ
สวสัดิการสังคมเฉล่ีย 1,457.95 บาทต่อปี 
 สรายทุธ โตพนัธ์ (2553)  ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการสหกรณ์ การเกษตรเมืองเลย 
จ ากดั  ผลการวิจยัพบวา่  
 1. สภาพปัญหาการบริหารจดัการสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากดั คือปัญหาดา้น บุคคล พบว่า 
พนกังานมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกบัสาขาการท างาน การประเมินผลการท างานของ พนกังานลูกจา้ง
ไม่ตรงกบัความสามารถ ปัญหาดา้นงบประมาณ พบวา่มีปัญหาในการวางแผนการ ด าเนินงาน แต่ละฝ่ายไม่
มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าแผนการด าเนินงาน ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ปัญหาการไม่ดูแลรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้ าให้เกิดความเสียหาย และใชง้านไม่ตรงกบัลกัษณะงาน ปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 
พบวา่ ปัญหาการจดัระบบควบคุมภายในของสหกรณ์การก าหนดนโยบายท่ี ไม่ชดัเจน ปัญหาฝ่ายจดัการขาด
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบของสหกรณ์  
 2. แนวทางพฒันาบริหารจดัการสหกรณ์การเกษตรเลย คือ ดา้นบุคคล แนวทาง พฒันาการสอบ
คดัเลือกพนกังานควรพิจารณาความรู้ความสามารถใหต้รงกบัต าแหน่งงานท่ีเปิดควรมีการ เช่ือมโยงจากฝ่าย
บริหารสู่พนกังานลูกจา้งอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ พนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์ ตอ้งเรียนรู้ท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบโครงสร้างของสหกรณ์ใหช้ดัเจน  เพื่อการปฏิบติัอยา่งมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
แนวทางพฒันาด้านงบประมาณ จัดให้มีการวางแผนการด าเนินงานด้านงบประมาณ แต่ละส่วนอย่าง
เหมาะสม  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นงบประมาณ เพื่อตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบติังาน 



7 

 

 นิรัญ แกว้สม (2547)  ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการพฒันาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์โค
นมการเกษตรไชยปราการ จ ากดั  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพฒันาการบริหารงานอย่าง เป็นระบบ
แบบ มีส่วนร่วม เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์ระบบการบริหารงานท่ีผ่านมาและหาวิธีการแกไ้ข ท่ีเนน้ให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม จดัเวทีประชุมสมาชิกเพื่อช้ีแจงระบบการบริหารท่ีปรับใหม่  และแผนการด าเนินงาน เพื่อขอ
ความเห็นก่อนจะน าไปสู่การปฏิบติัด าเนินการตามระบบการบริหารงานแบบใหม่และแผนการด าเนินงาน 
จดัเวทีประชุมคณะท างาน เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานและทบทวนแผนการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
 จิรศกัด์ิ วงษาปัน (2550)  ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ร้านค้า  กรณีศึกษา ร้านค้า
สหกรณ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า แนวทางพฒันาการบริหาร ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ ากดั จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัสรุปประเด็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานร้านสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายนอก  และปัจจยัภายใน    โดยให้มีการปรับโครงสร้าง
องคก์ร ทั้งฝ่ายบริหารและ  ฝ่ายจดัการ  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัจริงให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
มุกดาหาร เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ 
 2. สหกรณ์สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัมุกดาหารได ้
 3. สามารถน าผลวิจัยท่ีได้ไปพฒันาและเผยแพร่ให้สหกรณ์ท่ียงัขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจดัการธุรกิจ  โดยน าไปใชใ้นการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์  รวมถึง
จดัท าคู่มือแนวทางการพฒันาธุรกิจของสหกรณ์ตนเองใหป้ระสบผลส าเร็จต่อไป 
 4. สหกรณ์สามารถน าผลการวิจยัเป็นแนวทางการจดัการระบบการควบคุมภายในท่ีดีและป้องกนัจุด
เส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตของสหกรณ์  ท าให้สหกรณ์ไดท้ราบจุดอ่อนของการควบคุมภายในท่ีอาจ
ส่งผลต่อการทุจริต  และแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงานในสหกรณ์ของตนให้มีความเขม้แข็งมีระบบการ
บริหารจดัการการควบคุมภายในท่ีดีต่อไป 

5. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร  
ส าหรับเป็นแนวทางการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจการ
สหกรณ์ดา้นการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในจงัหวดัมุกดาหาร 
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
งานวิจยัเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารจดัการท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความเขม้แขง็ของระบบ

สหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research)  
และใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research)  โดยแบบสอบถาม(questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อหาขอ้สรุปจากการศึกษา  ซ่ึงมีโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS  เป็นแนวทางในการศึกษา หลงัจากนั้น         ไดน้ าเสนอขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาในรูปของความถ่ี  
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และการวดัการกระจาย ของขอ้มูลดว้ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั  

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นงานวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ส่วนท่ี 1  การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี และ

สมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร  โดยพิจารณาจากค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage)  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สหกรณ์  สรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 

ชาย 
 

169 42.3 

หญิง 
 

231 57.8 

รวม   400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 231 คน คิดเป็น ร้อยละ 
57.8 รองลงมา เป็นเพศชายจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละ  ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 
 

  11  2.8 

อาย ุ21-30 ปี 
 

154 38.5 

อาย ุ31-40 ปี 
 

124 31.0 

อาย ุ41 ปีข้ึนไป 
 

111 27.8 

รวม   400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปี จ านวน 154 คน         คิดเป็นร้อย
ละ 38.5 รองลงมามีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาอาย ุ41 ปีข้ึนไป จ านวน 111 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.8  และไม่เกิน 20 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า   50 12.5 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 

  71 17.8 

ปริญญาตรี 
 

218 54.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

  61 15.3 

รวม   400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 218 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมามีระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน     71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.8  มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และระดบัการศึกษาต ่ากว่า
มธัยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
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ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท  19  4.8 

5,001 - 12,000 บาท 
 

183 45.8 

12,001 - 30,000 บาท 
 

122 30.5 

30,001 บาทข้ึนไป 
 

 76 19.0 

รวม   400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-12,000 บาท 
จ านวน 183 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 12,001-30,000 บาทจ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5  รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน      76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน         19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 
 
 
ตารางท่ี 5  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 

114 28.5 

3 – 10  ปี 
 

152 38.0 

11 – 20  ปี 
 

  82 20.5 

21 ปีข้ึนไป 
 

  52 13.0 

รวม   400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 5  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 3-10 ปี 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  รองลงมามีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์นอ้ยกวา่ 2 ปี จ านวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมามีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 11-20 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.5 และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 21 ปีข้ึนไป จ านวน      52คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
 

�̅� 
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ส่วนท่ี 2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการบริหารจัดการในการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
(Mean, �̅�)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) 
 
ตารางท่ี 6  จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์   
 

กระบวนการบริหารจัดการ 𝑥  S.D. แปลผล อนัดบั 

1. ดา้นการวางแผน 3.72 0.74 มาก 1 

2. ดา้นการจดัองคก์ร 3.68 0.73 มาก 2 

3. ดา้นการน า 3.58 0.81 มาก 3 

4. ดา้นการควบคุม 3.54 0.82 มาก 4 

รวม 3.63 0.73 มาก   

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.63  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการวางแผนมี
ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) สูงสุด เท่ากบั 3.72  รองลงมาดา้นการจดัองค์กร มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.68  ดา้นการน ามี
ค่าเฉล่ีย     ( �̅� ) เท่ากบั 3.58  และดา้นการควบคุมมีค่าเฉล่ีย ( �̅� ) นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.54  
 
ตารางท่ี 7  จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ดา้นการวางแผน 
 

ด้านการวางแผน  𝑥  S.D. 

แปล

ผล อนัดบั 

1. สหกรณ์ก าหนดใหมี้การจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 3.75 0.74 มาก 1 

2. สหกรณ์ก าหนดวิธีการและขั้นตอนท่ีส าคญัในการจดัท าแผนงาน 3.74 0.75 มาก 2 

3. สหกรณ์มีการจดัท าและแต่งตั้งคณะท างานรับผดิชอบแผนกลยทุธ์ 3.72 0.76 มาก 3 

4. สหกรณ์ก าหนดใหมี้การติดตามและประเมินผลแผนกลยทุธ์ 3.71 0.77 มาก 4 

    อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5. สหกรณ์ก าหนดใหมี้การเสนอแผน ติดตาม และประเมินผล 3.70 0.80 มาก 5 

    แผนปฏิบติังานประจ าปีต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ัง 
  

  

6. คณะกรรมการก าหนดใหมี้การประชุมจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 3.72 0.79 มาก 3 

    และรับฟังความคิดเห็นจาก (คณะกรรมการ/เจา้หนา้ท่ี/สมาชิก) 
  

  

7. คณะกรรมการก าหนดใหมี้การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล  3.72 0.77 มาก 3 

    และจดัท าเป็นรายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  

  

รวม 3.72 0.74 มาก   

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.72  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า สหกรณ์ก าหนดให้มีการ
จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีชดัเจนและเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅�) เท่ากบั 3.75  รองลงมาสหกรณ์
ก าหนดวิธีการและขั้นตอนท่ีส าคญัในการจดัท าแผนงานงานท่ีไม่ ซบัซ้อนเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 
3.74 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และรับฟังความคิดเห็นจาก 
(คณะกรรมการ/เจา้หนา้ท่ี/สมาชิก), คณะกรรมการก าหนดใหมี้การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล  และ
จัดท าเป็นรายงานสรุปเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ, สหกรณ์มีการจัดท าและแต่งตั้งคณะท างาน
รับผิดชอบแผนกลยทุธ์ 
มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.72 ตามล าดบั สหกรณ์ก าหนดใหมี้การติดตามและประเมินผลแผนกลยทุธ์อยา่งนอ้ย

ปีละ 1 คร้ังมีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.71 และสหกรณ์ก าหนดให้มีการเสนอแผน ติดตาม และประเมินผล

แผนปฏิบติังานประจ าปีต่อคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ัง  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( �̅�) เท่ากบั 3.70 

 

ตารางท่ี 8  จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ดา้นการจดัการองคก์ร 
 

ด้านการจัดองค์กร  𝑥   S.D. แปลผล อนัดบั 

1. สหกรณ์มีการจดัท าคู่มือ ตามระเบียบ และขอ้บงัคบั 3.70 0.76 มาก 1 

2. สหกรณ์ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมของกรรมการ 3.70 0.75 มาก 1 

    และเจา้หนา้ท่ีส าหรับการปฏิบติังาน 
  

  

3. สหกรณ์ก าหนดใหมี้การจดัท าระเบียบปฏิบติังาน หลกัเกณฑก์าร 3.69 0.74 มาก 2 

    ประชุมคณะกรรมการ หลกัประกนัการท างานเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
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4. สหกรณ์มีการจดัท าผงัโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ 3.69 0.76 มาก 2 

5. สหกรณ์ก าหนดการมอบอ านาจความรับผดิชอบและการแบ่งแยก 3.66 0.77 มาก 4 

    หนา้ท่ีตามโครงสร้างอยา่งชดัเจน 
  

  

6. สหกรณ์ก าหนดใหมี้การตรวจนบัทรัพยสิ์นของสหกรณ์ทุกส้ินปีบญัชี 3.67 0.78 มาก 3 

7. สหกรณ์ก าหนดใหมี้การบนัทีกบญัชี  การจดัท างบการเงินเม่ือส้ิน 3.66 0.78 มาก 4 

    วนัและส้ินปีบญัชี และแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบโดยตรง  
  

  

รวม 3.68 0.73 มาก   

 
 จากตารางท่ี 8  พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

ดา้นการจดัองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.68  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ สหกรณ์มี

การจดัท าคู่มือ ตามระเบียบ และขอ้บงัคบั, สหกรณ์ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมของกรรมการ

และเจา้หน้าท่ีส าหรับการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเหมาะสมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅�) เท่ากบั 3.70 ตามล าดบั 

รองลงมาสหกรณ์มีการจดัท าผงัโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ , สหกรณ์ก าหนดให้มีการจดัท า

ระเบียบปฏิบติังานหลกัเกณฑก์ารประชุมคณะกรรมการ หลกัประกนัการท างานเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีไม่

ซับซ้อนเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.69 ตามล าดบั  สหกรณ์ก าหนดให้มีการตรวจนบัทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ทุกส้ินปีบญัชี          มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.67  และสหกรณ์ก าหนดใหมี้การบนัทีกบญัชี  การจดัท า

งบการเงินเม่ือส้ินวนัและส้ินปีบญัชี และแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโดยตรง, สหกรณ์ก าหนดการมอบ

อ านาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหนา้ท่ีตามโครงสร้างอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( �̅�) เท่ากบั 3.66 

ตามล าดบั   

 

ตารางท่ี 9  จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ดา้นการน า 
 

ด้านการน า  𝑥   S.D. แปลผล อนัดบั 

1. คณะกรรมการช้ีแจงนโยบาย แนวคิดการบริหารจดัการของ 3.59 0.81 มาก 1 

    สหกรณ์ใหทุ้กคนรับทราบ 
  

  

2. คณะกรรมการก าหนดใหมี้การรายงานผลการด าเนินงาน 3.59 0.82 มาก 1 

    ของสหกรณ์ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 
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3. คณะกรรมการมีภาวะผูน้ า ใหก้ารสนบัสนุน  3.59 0.83 มาก 1 

    และส านึกรับผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 
  

  

4. คณะกรรมการมีการบริหารจดัการท่ีดีตามกฎระเบียบ  3.56 0.89 มาก 4 

    และหลกัธรรมมาภิบาล 
  

  

5. คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล  3.57 0.88 มาก 3 

    และสวสัดิการอ่ืน ๆ ใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ 
  

  

6. คณะกรรมการสนบัสนุนการท าอาชีพเสริมรายได ้ 3.59 0.84 มาก 1 

    ใหแ้ก่สมาชิกและครอบครัว 
  

  

7. คณะกรรมการส่งเสริมการจดัอบรมศึกษาดูงานใหค้วามรู้ 3.58 0.82 มาก 2 

    ในการบริหารงานของคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์         

รวม 3.58 0.81 มาก   

 

 จากตารางท่ี 9  พบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

ดา้นการน า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.58  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  คณะกรรมการ

สนบัสนุนการท าอาชีพเสริมรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกและครอบครัว, คณะกรรมการมีภาวะผูน้ า ใหก้ารสนบัสนุน 

และส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม,  คณะกรรมการก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน, คณะกรรมการช้ีแจงนโยบาย แนวคิดการบริหารจดัการของสหกรณ์ให้

ทุกคนรับทราบมีความชัดเจนและเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅�) เท่ากับ 3.59 ตามล าดับ  รองลงมา

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัอบรมศึกษาดูงานใหค้วามรู้ในการบริหารงานของคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี

สหกรณ์มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.58  คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล และสวสัดิการอ่ืน 

ๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากับ 3.57 และคณะกรรมการมีการบริหารจัดการท่ีดีตาม

กฎระเบียบ และหลกัธรรมมาภิบาลมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( �̅�) เท่ากบั 3.56 
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ตารางท่ี 10  จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการใน
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ดา้นการควบคุม 
 

ด้านการควบคุม  𝑥   S.D. แปลผล อนัดบั 

1. สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นการถือหุน้ 3.56 0.82 มาก 1 

    ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  

  

2. สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นธุรกิจสินเช่ือ/เงินกู ้ 3.55 0.83 มาก 2 

3. สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นธุรกิจเงินรับฝาก 3.54 0.82 มาก 3 

4. สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 3.53 0.85 มาก 4 

5. สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นธุรกิจการรวบรวมผลผลิต 3.54 0.83 มาก 3 

6. สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบติังาน 3.53 0.85 มาก 4 

    ตามแผนกลยทุธ์ และแผนการปฏิบติังานประจ าปี 
  

  

7. สหกรณ์มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นครุภณัฑอ์ยา่งรัดกมุ 3.53 0.86 มาก 4 

รวม 3.54 0.82 มาก   

 
  

 

 จากตารางท่ี 10  พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อกระบวนการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ ดา้นการควบคุม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.54  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  

สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นการถือหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์มีความชดัเจนและเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ( �̅�) เท่ากบั 3.56  รองลงมาสหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นธุรกิจสินเช่ือ/เงินกู ้มีค่าเฉล่ีย 

( �̅�) เท่ากบั 3.55  สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ดา้นธุรกิจการรวบรวมผลผลิต, สหกรณ์มีการควบคุม

ตรวจสอบ ดา้นธุรกิจเงินรับฝาก มีค่าเฉล่ีย ( �̅�) เท่ากบั 3.54 ตามล าดบั สหกรณ์มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์น

ครุภณัฑ์อย่างรัดกุม, สหกรณ์มีการควบคุมตรวจสอบ ด้านธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย, สหกรณ์มีการ

ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบติังานตามแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบติังานประจ าปี มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( �̅�) 

เท่ากบั 3.53 ตามล าดบั 

 

 



16 

 

 
 


