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บทคัดย�อ 
การบริหารจัดการท่ี ดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มี

วัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี กลุYมตัวอยYาง จํานวน 200 คน 
ผลการศึกษาพบวYา ประชาชนมีความคิดเห็น ตYอการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรโดย
ภาพรวม อยูYในระดับมาก(X -38)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชนตYอการบริหารจัดการท่ีดี
กับปRจจัยสYวนบุคคลพบวYา ประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดS และการใชSชYวงเวลาท่ีมารับ
บริการตYางกัน มีความคิดเห็นตYอการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคายแตกตYาง
กันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สYวนประชาชนท่ีมี เพศ ระดับการศึกษาท่ีตYางกันมีความคิดเห็นตYอ
การบริหารจัดการท่ีดี ของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย ไมYแตกตYางกันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

 
คําสําคญั: สหกรณ?,บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี,หลักการมีสYวนรYวม 
 

Abstract 
 Good Goverment of Muang Nong Khai Agriculture Cooperative LimitedLimited 
and compared the personal factor toward a good management of the Agricultural 
Cooperative Mueang Nakhon Ratchasima. The sample group of 2 0 0  persons was a 
specific randomize sampling. The tool was the inquiry form. The data analysis  
 From the study result found that the population had their opinioned toward 
a good management of the Agricultural Cooperative in overall was in a much level(X-
3 8 )  The comparison result of the population opinion toward a good management 
and the personal factor found that the population with age, status, occupation, 
income and the service received period was differed. They have their opinion toward 
a good management of the Agricultural Cooperative Mueang Nakhon Ratchasima 
differed with the statistically significant level at 0 .0 5 .  For the population with a 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
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different gender, educational level had their opinion toward a good management of 
the Agricultural Cooperative Mueang Nakhon Ratchasima no differed with the 
statistically significant level at 0.05. 
 
Keyword: Cooperative ,Good Governance, Principles of participation 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปvญหา 

แนวคิดเร่ือง(Good Governance) ไดSนําเขSามาใชSเพ่ือแกSปRญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนาและดSอยพัฒนาท้ังหลายในกลุYมเอเชียตะวันออกเฉียงใตS โดยเฉพาะอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐเกาหลีรวมท้ังประเทศไทย โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหYงเอเชีย (ADB) ไดSใหSความสําคัญ
กับแนวคิดน้ี  

 สหกรณ?การเกษตรเป̀นหนYวยงานท่ียึดหลักการบริหารจัดการท่ีดีโดยมีอุดมการณ?คือ “ความ
เช่ือรYวมกันท่ีวYา การชYวยเหลือตนเองและการชYวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ?จะนําไปสูY
การกินดี อยูYดีมีความเป̀นธรรมและสันติสุขในสังคม” หลักความมีสYวนรYวม ไดSแกYการเป[ดโอกาสใหS
ประชาชนมีสYวนรYวมรับรูSและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปRญหาสําคัญของประเทศ หลักความ
รับผิดชอบ ไดSแกYการเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมรับรูSและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ปRญหาสําคัญของประเทศ หลักความรับผิดชอบ ไดSแกYการตระหนักในสิทธิหนSาท่ีความสํานึกในความ
รับผิดชอบตYอสังคม การใสYใจในปRญหาสาธารณะของบSานเมืองและกระตือรือรSนในการแกSปRญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตYาง และความกลSาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
และหลักความคุSมคYา ไดSแกY การบริหารจัดการและใชSทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหSเกิดประโยชน?สูงสุดแกY
สYวนรวม และตYอมารัฐบาลไดSออกพระราชกฤษฎีกาวYาดSวยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการ
บSานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลใชSบังคับต้ังแตY วันท่ี 10 ตุลาคม 2546 เพ่ือใหSการปฏิบัติงานของสYวน
ราชการตอบสนองตYอการพัฒนาประเทศ และใหSบริการแกYประชาชนไดSอยYางมีประสิทธิภาพ ย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคายจํากัดกับ

ปRจจัยสYวนบุคคลดSาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดSและชYวงเวลาท่ีมารับบริการ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดของการบริหารจัดการท่ีดี 
 Good Governance วYาคือ “ลักษณะและวิถีทางของการท่ีอํานาจไดSถูกใชSไปในการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา” มีฝ�ายบริหารท่ีโปรYงใสมีระบบราชการ
ท่ีเคารพสิทธิของพลเมือง มีฝ�ายนิติบัญญัติท่ีมีความรับผิดชอบ และมีสื่อมวลชลท่ีเป̀นเสรี การบริหาร
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จัดการบSานเมืองท่ีดีหรือ Good Governance เป̀นคําท่ีเร่ิมนํามาใชSกันเม่ือประมาณ 10 กวYาป�ท่ีผYาน
มา Good Governance เป̀นหลักการท่ีเสนอโดยองค?กรหรือสถาบันการเงินระหวYางประเทศ เชYน 
ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวYางประเทศ (IMF) และธนาคารพัฒนาแหYงเอเชีย 
(ADB)ตYอประเทศกําลังพัฒนาในการปรับปรุงระบบบริหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการแกSปRญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมความมีอิทธิพลขององค?กรเหลYาน้ีทําใหS Good Governance กลายเป̀น
กระแสหลักในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยนับแตY วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังรุนแรงท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร?ชาติไทย เม่ือป� พ.ศ.2540เป̀นตSนมา แนวคิดเก่ียวกับเร่ือ Good Governance ใน
มุมมองของการปกครองจึงเป̀นเร่ืองของการบริหารรัฐกิจท่ีเนSนบทบาทผูSบริหารของรัฐใหSเป̀นผูSท่ีมี
คุณภาพสูงและเป̀นผูSมีจริยธรรมภายใตSกรอบการบริหารจัดการท่ีใหSประชาชนเขSามามีสYวนรYวมมากข้ึน
เม่ือแนวคิดเร่ือง Good Governance เขSามาในประเทศไทยในชYวงป� 2540 วYา “การบริหารจัดการ
บSานเมืองท่ีดี” 

แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
 สุจิตรา บุณยรัตพันธ? (2549 : 5-6) ไดSอธิบายไวSวYา แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) มีกําเนิดจากขSอสรุปของท่ีประชุมองค?การใหSความชYวยเหลือระหวYางประเทศในชYวงตSน
ทศวรรษ 1990 ไดSแกY ธนาคารโลก (World Bank) องค?การพัฒนาแหYงสหประชาชาติ (UN) และ 
องค?การเพ่ือความรYวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป̀นตSน โดยตYอมาไดSแพรYหลายอยYาง
รวดเร็วในบริบทการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการชYวยบรรเทาปRญหาความยากจน (อรพินท? สพโชคชัย. 
2541: 4) ซึ่งกYอนหนSาน้ันในป� ค.ศ. 1989 ธนาคารโลก ไดSริเร่ิมใชSธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ป รากฏ ในรายงาน เร่ือ ง “Sub-Sahara African : From Crisis to Sustainable Growth” ไดS
กลYาวถึงความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลในการฟ¤¥นฟูเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ดSอยพัฒนาท้ังหลาย และสรุปวYา ภาวะดSอยการพัฒนาและแอฟริกาและจากการท่ีองค?การทางการเงิน
ระหวYางประเทศไมYสามารถแกSปRญหาหรือใหSความชYวยเหลือทางเศรษฐกิจแกYประเทศตYางๆ อยYางมี
ประสิทธิผล สืบเน่ืองจากปRญหาการบริหารจัดการท่ีไมYดีของประเทศน้ันๆ ธนาคารโลกจึงบังคับใหSใชS
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป̀นเง่ือนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติใหSกูSเงินแกYประเทศ
ตYางๆ โดยมีเป�าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐท่ีดีย่ิงข้ึน ยึดหลักนิติธรรม รวมท้ังการ
ขจัดคอร?รัปช่ันใหSหมดสิ้นไป โดยธนาคารโลกไดSใหSคํานิยามของ “Good Governance” วYาเป̀น
ลักษณะการใชSอํานาจเพ่ือนําไปสูYการจัดการทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตYอมาองค?การพัฒนาแหYงสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP) ไดSนํา
แนวคิดดังกลYาวมาวิเคราะห?ในเอกสาร “Governance for Sustainable Human Development” 
สYงผลใหS นับจากประมาณป� ค.ศ. 1990 เป̀นตSนมา แนวคิดเร่ืองหลักธรรมาภิบาล เร่ิมไดS รับ
ความสําคัญมากข้ึนและกลายเป̀นประเด็นสําคัญในการพัฒนาระดับสากล 
 แนวความคิดเร่ืองธรรมาภิบาลในตYางประเทศ ไดSถูกนํามากลYาวถึงอีกในชYวงป� ค.ศ. 1995 
โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหYงเอเชีย (ADB) ซึ่งเป̀นอีกหน่ึงองค?การท่ีใหSความสําคัญกับแนวคิด 
Good Governance โดยไดSใหSนิยามของ Good Governance วYาเป̀นลักษณะการใชSอํานาจในการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

393 
 

จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือใชSในการพัฒนา (สุจิตรา บุณยรัตนพันธ?. 
2549 : 6 ; อSางอิงมาจาก Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. 1979) Good 
Governance ในแงYมุมหน่ึง จึงมีความเก่ียวขSองโดยตรงกับการจัดการและกระบวนการพัฒนาท้ังใน
สYวนงานของภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังน้ีการกลYาวถึง Good Governance ของธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาแหY งเอเชีย น้ันมีเค ร่ืองช้ี วัดธรรมาภิบาล 4 มิ ติ  ประกอบดSวยหลักการตรวจสอบไดS 
(Accountability) หลักความคงเสSนคงวาของกฎหมาย (Predictability) หลักการมีสYวนรYวม 
(Participation) และหลักความโปรYงใส (Transparency) แนวความคิดเร่ือง Good Governance 
โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหYงเอเชีย ไดSกลายเป̀นยาขนานหน่ึงท่ีไดSรับการทดลองใชSเม่ือหลาย
ประเทศในเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตS เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและขยายตัวอยYาง
รวดเร็ว ตYอเน่ืองจากป� ค.ศ. 1997 การแนะนํา Good Governance แกYประเทศท่ีประสบปRญหา
ดังกลYาวเป̀นไปภายใตSบทบาทสําคัญในการใหSความชYวยเหลือทางการเงินและใหSคําแนะนําหลักการ
บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศตYางๆ โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และ
ประเทศไทยดSวย (สุจิตรา บุณยรัตนพันธ?. 2549 : 6)  
 อีกหน่ึงองค?การโลกท่ีใหSความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance  ใน
ฐานะเคร่ืองมือท่ีชYวยและสYงผลตYอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยYางมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและ
ความย่ังยืน ไดSแกY กองทุนการเงินระหวYางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) โดยในป� 
ค.ศ. 1996 กองทุนการเงินระหวYางประเทศไดSมีมติเผยแพรYหลักการ Good Governance ดSวยวิธีการ
ใหSคําแนะนําและใชSหลักการน้ีเป̀นเง่ือนไขในการใหSความชYวยเหลือทางวิชาการและการเงินตYอ
ประเทศท่ีตSองการขอกูSยืมเงินผYานการแสดงหนังสือเจตจํานง (Latter of Intent) เง่ือนไขแกมบังคับท่ี
ปรากฏผูกพันมากับบทบาทในการใหSความชYวยเหลือทางดSานเทคนิคเก่ียวกับหลักการ Good 
Governance ของกองทุนการเงินระหวYางประเทศทําใหSประเทศไทย เป̀นตัวอยYางของประเทศท่ี
ประสบปRญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ จําเป̀นตSองยอมรับมาบรรเทาภาวะปRญหา ในป� ค.ศ. 1997 
เชYนเดียวกันกับการขอกูSจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหYงเอเชีย เง่ือนไขเชิงบังคับน้ีสรSางการ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญYใหSแกSระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดSอย
พัฒนา อันพิจารณาไดSจากการยอมรับอยYางสูงของประเทศเหลYาน้ัน รวมท้ังประเทศไทยดSวยท่ีนําเอา
แนวความคิดธรรมาภิบาลมาเป̀นกรอบหลักในการกําหนดแนวทางการบริหารงานภาครัฐ พรSอมกับ
กรอบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมY (New Public Management-NPM) 
 ปRจจุบันบนพ้ืนฐานของหลักสาํคัญอยYางนSอย 6 ประการ คือ 
 1. หลักนิติธรรม ไดSแกY การตรากฎหมาย กฎ ขSอบังคับตYางๆ ใหSทันสมัย และเป̀นท่ียอมรับ
ของสังคม และสังคมยินยอมพรSอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขSอบังคับเหลYาน้ัน โดยถือวYาเป̀นการ
ปกครองภายใตSกฎหมายมิใชYตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล 
 2. หลักคุณธรรม ไดSแกY การยึดม่ันในความถูกตSองดีงาม โดยรณรงค?ใหSเจSาหนSาท่ีของรัฐยึด
หลักน้ีในการปฏิบัติหนSาท่ีใหSเป̀นตัวอยYางแกYสังคม และสYงเสริมสนับสนุนใหSประชาชนพัฒนาตนเองไป
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พรSอมกัน เพ่ือใหSคนไทยมีความซื่อสัตย? จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จน
เป̀นนิสัยประจําชาติ 
 3. หลักความโปรYงใส ไดSแกY การสรSางความไวSวางใจซึ่งกันและกับของตนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค?กรทุกวงการใหSมีความโปรYงใส มีการเป[ดเผยขSอมูลขYาวสารท่ีเป̀นประโยชน?
อยYางตรงไปตรงมาดSวยภาษาท่ีเขSาใจงYาย ประชาชนเขSาถึงขSอมูลขYาวสารไดSสะดวกและมีกระบวนการ
ใหSประชาชนตรวจสอบความถูกตSองชัดเจนไดS 
 4. หลักความมีสYวนรYวม ไดSแกY การเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมรับรูSและเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปRญหาสําคัญของประเทศไมYวYาดSวยการแจSงความเห็น การไตYสวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ? การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
 5. หลักความรับผิดชอบ ไดSแกY การตระหนักในสิทธิหนSาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตYอ
สังคม การใสYใจปRญหาสาธารณะของบSานเมืองและกระตือรือรSนในการแกSปRญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกตYางและความกลSาหาญท่ีจะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของตน 
 6. หลักความคุSมคYา ไดSแกY การบริหารจัดการและใชSทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหSเกิดประโยชน?
สูงสุดแกYสYวนรYวม โดยรณรงค?ใหSคนไทยมีความประหยัด ใชSของอยYางคุSมคYา สรSางสรรค?สินคSาและ
บริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขYงขันไดSในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหSสมบูรณ?ย่ังยืน 
  
การบริหารราชการเพื่อให!เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 
 ในการบริหารราชการเพ่ือใหSเกิดผลสัมฤทธ์ิตYอภารกิจของรัฐ ในสYวนราชการตYางๆ จะตSอง
ปฏิบัติดังตYอไปน้ี 
 1. ในการดําเนินการตามภารกิจตYางๆ ตSองจัดทําแผนปฏิบัติ (Action Plan/Operation 
Plan) ข้ึนไวSเป̀นการลYวงหนSากYอนลงมือดําเนินการ โดยในแผนจะตSองมีรายละเอียดของข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 2. ตSองจัดใหSมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานน้ัน 
 3. ในกรณีท่ีมีผลกระทบตYอประชาชนจะตSองดําเนินการแกSไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานใหSเหมาะสม 
 4. กรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวขSองกับสYวนราชการหลายแหYง สYวนราชการท้ังหมดตSอง
รYวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการเพ่ือใหSเกิดผลสัมฤทธ์ิตYอภารกิจของรัฐ 
 5. ตSองพัฒนาความรูSในสYวนราชการใหSเป̀นองค?การแหYงการเรียนรูSอยYางสมํ่าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 5.1 สรSางระบบใหSบุคลากรสามารถรับรูSขYาวสารไดSอยYางท่ัวถึง 
 5.2 สามารถประมวลผลความรูSในดSานตYางๆ เพ่ือนํามาประยุกต?ใชSในการปฏิบัติราชการไดS
อยYางถูกตSอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ?ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 5.3 สYงเสริมและพัฒนาความรูSความสามารถ สรSางวิสัยทัศน? และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขSาราชการในสังกัดใหSเป̀นบุคลากรท่ีมีประสบการณ?และมีการเรียนรูSรYวมกัน 
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 6. ใหSมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงานเป̀นลายลักษณ?อักษรหรือโดยใชSวิธีการอ่ืนเพ่ือ
แสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้ัน 
 7. ใหSคณะรัฐมนตรีจัดทํานโยบายและแผนบริหารราชการแผYนดิน ระยะ 4 ป�  
 8. ใหSจัดทําแผนนิติบัญญัติหรือแผนดSานกฎหมายเพ่ือกลไกรองรับในการดําเนินงานตามแผน
บริหารราชการแผYนดิน 
 9. ใหSสYวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป� ท่ีสอดคลSองกับแผนบริหารราชการ
แผYนดินและในแตYละป�งบประมาณตSองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป� เพ่ือแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิของ
งานในแตYละชYวงเวลา 

 10. เม่ือสิ้นป�งบประมาณตSองจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป� 

 
กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป̀นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey research) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการท่ีดี

ของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย ซึ่งผูSวิจัยไดSดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุYมตัวอยYาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูล 
3. การสรSางเคร่ืองมือในการเก็บขSอมูล 
4. การเก็บรวบรวมขSอมูล 
5. การวิเคราะห?ขSอมูล 

 

ปvจจัยส�วนบุคคล 
1. เพศ 
2.อายุ 
3. สถานภาพ 
4.ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดS 
7.ชYวงเวลาท่ีมารับบริการ 

การบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?
การเกษตรใน 6 ดSานคือ 

   1. หลกันิติธรรม 
   2. หลกัคุณธรรม 
   3. หลกัความโปรYงใส 
   4. หลกัการมีสYวนรYวม 
   5. หลกัความรับผิดชอบ 
   6. หลักความคุSมคYา 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชSในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดSแกYประชาชนท่ีเป̀นสมาชิกสหกรณ?การเกษตรของกลุYม 37  

ตําบลในเมือง  จังหวัดหนองคาย  ป� พ.ศ. 2562  จํานวน 420  คน ประกอบดSวย  ตําบลโพธ์ิชัย  
ตําบลหาดคํา ตําบลสุรนารี ตําบลกวนวัน  ตําบลเวียงคุก ตําบลมีชัย  ตําบลหินโงมไดSจากตัวแทนของ
สมาชิกสหกรณ?การเกษตรกลุYม 37  ตําบลในเมืองจํานวน 200  คน จาก  5 ตําบล 
 
ผลการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ขSอมูลปRจจัยสYวนบุคคลของผูSตอบแบบสอบถาม 

 ผลจากการวิจัยพบวYาผูSตอบแบบสอบถามสYวนมากเป̀นเพศชายรSอยละ50.00 อายุสYวนมาก  
31 – 40 ป�คิดเป̀นรSอยละ 50.00 มีสถานภาพสมรสคิดเป̀นรSอยละ 56.00 มีระดับการศึกษาตํ่ากวYา
ปริญญาตรีคิดเป̀นรSอยละ 72.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป̀นรSอยละ 65.00 มีรายไดSตYอ
เดือน5,000- 10,000 บาท คิดเป̀นรSอยละ 53.00 และมาใชSบริการในชYวงเวลา 08.00 – 12.00 น. คิด
เป̀น รSอยละ 63.00 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห?การบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด 
 หลักนิติธรรมผูSตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตYอผลการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?
การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด ดSานหลักนิติธรรมโดยเฉลี่ยอยูYในระดับมากเม่ือพิจารณารายขSอ
พบวYาผูSตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตYอผลการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรเมือง
หนองคาย จํากัด ดSานหลักนิติธรรมอยูYในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 
 ประชาชนสYวนใหญYมีความคิดเห็นตYอการบริหารจัดการท่ีดีขงสหกรณ?การเกษตรเมือง
หนองคาย จํากัด โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตYละดSานของการบริหารจัดการท่ีดีอยูY
ในระดับมากทุกดSานซึ่งสอดคลSองกับงานวิจัยของ พิศมร กองสิน (2547 : บทคัดยYอ) ไดSทําการวิจัย
เร่ืองการรับรูSสภาพการบริหารจัดการท่ีดีของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดนครปฐมท้ังน้ี
พบวYา บุคลากรสาธารณสุขสYวนใหญYมีการรับรูSสภาพการบริหารจัดการของสถานีอนามัยในจังหวัด
นครปฐมโดยรวมอยูYในระดับมากทุกดSาน เม่ือพิจารณาหลักธรรมาภิบาลแตYละดSาน พบวYาหลักความ
โปรYงใสมีคYามากท่ีสุด อาจเป̀นเพราะประชาชนท่ีมีสถานภาพสYวนบุคคลท่ีแตกตYางกันมีความเขSาใจใน
การปฏิบัติงานในองค?กรท่ีไมYเหมือนกันไมYวYาจะเป̀นเร่ืองการทํางานของเจSาหนSาท่ีภายในหนYวยงานวYามี
การชYวยเหลือ การแกSไขปRญหาในงานท่ีทําหรือไมY องค?กรมีความเช่ือถือมากนSอยเพียงใดข้ึนอยูYกับ
ประชาชนท่ีมาติดตYอในหนYวยงานน้ัน 
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ข!อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการท่ีดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัดในคร้ัง

น้ีมีขSอเสนอแนะท่ีนYาจะเป̀นประโยชน?ดังน้ี 
 1. ใหSการสนับสนุนและควบคุมกํากับการบริหารงานของสหกรณ?การเกษตร อยYางตYอเน่ือง

และใหSเป̀นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ 
 2. ควรดําเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกYเจSาหนSาท่ีสหกรณ?การเกษตรเมือง

หนองคาย จํากัด ใหSมีความรูS ความเขSาใจ สรSางจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 
 3. หนYวยงานตYางๆ ควรมีการประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนYวยงาน เพ่ือใหSการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดตSนทุน 
5. จัดระบบการเป[ดเผยขSอมูลขYาวสารท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขSาถึงไดSงYาย 

 
ข!อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบกับทัศนคติ หรือความพึงพอใจของเจSาหนSาท่ี
เก่ียวกับการบริการในดSานตYางๆ ของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีกับกลุYม
ตYางๆในจังหวัดหนองคาย 
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