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การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณการเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด
Good Goverment of MuangNongKhai Agriculture Cooperative Limited
คนัมพร กันทะกะ
Kanamporn Kanthaka
สาขารัฐประศาสนศาสตร? คณะรัฐศาสตร?, โทร.091-0961051
Branch:Public AdministrationFaculty of Political Science, Tel. 091-0961051
e-mail: babayu121@gmail.com

บทคัดยอ
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องสหกรณ? ก ารเกษตรเมื อ งหนองคาย จั ง หวั ด หนองคาย มี
วัตถุประสงค?เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี กลุYมตัวอยYาง จํานวน 200 คน
ผลการศึกษาพบวYา ประชาชนมีความคิดเห็น ตYอการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ? การเกษตรโดย
ภาพรวม อยูYในระดับมาก(X -38)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชนตYอการบริหารจัดการที่ดี
กับปRจจัยสYวนบุคคลพบวYา ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดS และการใชSชYวงเวลาที่มารับ
บริการตYางกัน มีความคิดเห็นตYอการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคายแตกตYาง
กันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สYวนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษาที่ตYางกันมีความคิดเห็นตYอ
การบริหารจัดการที่ดี ของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย ไมYแตกตYางกันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
คําสําคัญ: สหกรณ?,บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี,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(X3 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
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

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‚นมาและความสําคัญของปvญหา
แนวคิดเรื่อง(Good Governance) ไดSนําเขSามาใชSเพื่อแกSปRญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ กํ า ลั งพั ฒ นาและดS อ ยพั ฒ นาทั้ ง หลายในกลุY ม เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใตS โดยเฉพาะอิ น โดนี เซี ย
สาธารณรัฐเกาหลีรวมทั้งประเทศไทย โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแหYงเอเชีย (ADB) ไดSใหSความสําคัญ
กับแนวคิดนี้
สหกรณ?การเกษตรเป`นหนYวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยมีอุดมการณ?คือ “ความ
เชื่อรYวมกันที่วYา การชYวยเหลือตนเองและการชYวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ?จะนําไปสูY
การกินดี อยูYดีมีความเป`นธรรมและสันติสุขในสังคม” หลักความมีสYวนรYวม ไดSแกYการเป[ดโอกาสใหS
ประชาชนมีสYวนรYวมรับรูSและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปRญหาสําคัญของประเทศ หลักความ
รับผิดชอบ ไดSแกYการเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมรับรูSและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ปRญหาสําคัญของประเทศ หลักความรับผิดชอบ ไดSแกYการตระหนักในสิทธิหนSาที่ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตYอสังคม การใสYใจในปR ญ หาสาธารณะของบSานเมืองและกระตือรือรSนในการแกSปRญ หา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตYาง และความกลSาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
และหลักความคุSมคYา ไดSแกY การบริหารจัดการและใชSทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหSเกิดประโยชน?สูงสุดแกY
สY วนรวม และตY อ มารัฐ บาลไดS อ อกพระราชกฤษฎี ก าวY าดS วยหลั ก เกณฑ? แ ละวิธีการบริห ารกิ จ การ
บSานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลใชSบังคับตั้งแตY วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เพื่อใหSการปฏิบัติงานของสYวน
ราชการตอบสนองตYอการพัฒนาประเทศ และใหSบริการแกYประชาชนไดSอยYางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ? การเกษตรเมืองหนองคายจํากัดกับ
ปRจจัยสYวนบุคคลดSาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดSและชYวงเวลาที่มารับบริการ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดของการบริหารจัดการที่ดี
Good Governance วYาคือ “ลักษณะและวิถีทางของการที่อํานาจไดSถูกใชSไปในการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา” มีฝ›ายบริหารที่โปรYงใสมีระบบราชการ
ที่เคารพสิทธิของพลเมือง มีฝ›ายนิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบ และมีสื่อมวลชลที่เป`นเสรี การบริหาร
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จัดการบSานเมืองที่ดีหรือ Good Governance เป`นคําที่เริ่มนํามาใชSกันเมื่อประมาณ 10 กวYาป•ที่ผYาน
มา Good Governance เป`นหลักการที่เสนอโดยองค?กรหรือสถาบันการเงินระหวYางประเทศ เชYน
ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวYางประเทศ (IMF) และธนาคารพัฒ นาแหYงเอเชีย
(ADB)ตYอประเทศกําลังพัฒนาในการปรับปรุงระบบบริหาร เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแกSปRญหา
ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมความมี อิ ท ธิ พ ลขององค? ก รเหลY านี้ ทํ าใหS Good Governance กลายเป` น
กระแสหลั ก ในหลายประเทศรวมทั้ ง ประเทศไทยนั บ แตY วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ครั้ ง รุ น แรงที่ สุ ด ใน
ประวัติศ าสตร?ชาติไทย เมื่ อป• พ.ศ.2540เป` นตS นมา แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ เรื่อ Good Governance ใน
มุมมองของการปกครองจึงเป`นเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่เนSนบทบาทผูSบริหารของรัฐใหSเป`นผูSที่มี
คุณภาพสูงและเป`นผูSมีจริยธรรมภายใตSกรอบการบริหารจัดการที่ใหSประชาชนเขSามามีสYวนรYวมมากขึ้น
เมื่อแนวคิดเรื่อง Good Governance เขSามาในประเทศไทยในชYวงป• 2540 วYา “การบริหารจัดการ
บSานเมืองที่ดี”
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
สุ จิ ต รา บุ ณ ยรั ต พั น ธ? (2549 : 5-6) ไดS อ ธิ บ ายไวS วY า แนวคิ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) มีกําเนิดจากขSอสรุปของที่ประชุมองค?การใหSความชYวยเหลือระหวYางประเทศในชYวงตSน
ทศวรรษ 1990 ไดSแกY ธนาคารโลก (World Bank) องค?การพั ฒ นาแหY งสหประชาชาติ (UN) และ
องค?การเพื่อความรYวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป`นตSน โดยตYอมาไดSแพรYหลายอยYาง
รวดเร็วในบริบทการพัฒ นาที่ยั่งยืน และการชYวยบรรเทาปRญ หาความยากจน (อรพินท? สพโชคชัย.
2541: 4) ซึ่งกYอนหนSานั้นในป• ค.ศ. 1989 ธนาคารโลก ไดSริเริ่มใชSธรรมาภิบาล (Good Governance)
ป รากฏ ใน รายงาน เรื่ อ ง “Sub-Sahara African : From Crisis to Sustainable Growth” ไดS
กลYาวถึงความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลในการฟ¤¥นฟูเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ดSอยพัฒนาทั้งหลาย และสรุปวYา ภาวะดSอยการพัฒนาและแอฟริกาและจากการที่องค?การทางการเงิน
ระหวYางประเทศไมYสามารถแกSปRญหาหรือใหSความชYวยเหลือทางเศรษฐกิจแกYประเทศตYางๆ อยYางมี
ประสิทธิผล สืบเนื่องจากปRญหาการบริหารจัดการที่ไมYดีของประเทศนั้นๆ ธนาคารโลกจึงบังคับใหSใชS
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป`นเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติใหSกูSเงินแกYประเทศ
ตYางๆ โดยมีเปžาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐที่ดียิ่งขึ้น ยึดหลักนิติธรรม รวมทั้งการ
ขจั ด คอร? รัป ชั่ น ใหS ห มดสิ้ น ไป โดยธนาคารโลกไดS ใหS คํ านิ ย ามของ “Good Governance” วY าเป` น
ลักษณะการใชSอํานาจเพื่อนําไปสูYการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตYอมาองค?การพัฒนาแหYงสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP) ไดSนํา
แนวคิดดังกลYาวมาวิเคราะห?ในเอกสาร “Governance for Sustainable Human Development”
สY ง ผลใหS นั บ จากประมาณป• ค.ศ. 1990 เป` น ตS น มา แนวคิ ด เรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล เริ่ ม ไดS รั บ
ความสําคัญมากขึ้นและกลายเป`นประเด็นสําคัญในการพัฒนาระดับสากล
แนวความคิดเรื่องธรรมาภิบาลในตYางประเทศ ไดSถูกนํามากลYาวถึงอีกในชYวงป• ค.ศ. 1995
โดยธนาคารเพื่ อการพั ฒ นาแหY งเอเชี ย (ADB) ซึ่ งเป` น อี กหนึ่ งองค? การที่ ใหS ค วามสํ าคั ญ กั บ แนวคิ ด
Good Governance โดยไดSใหSนิยามของ Good Governance วYาเป`นลักษณะการใชSอํานาจในการ
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จัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อใชSในการพัฒนา (สุจิตรา บุณยรัตนพันธ?.
2549 : 6 ; อS า งอิ งมาจาก Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. 1979) Good
Governance ในแงYมุมหนึ่ง จึงมีความเกี่ยวขSองโดยตรงกับการจัดการและกระบวนการพัฒนาทั้งใน
สYวนงานของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งนี้ การกลYาวถึง Good Governance ของธนาคารเพื่ อการ
พั ฒ นาแหY ง เอเชี ย นั้ น มี เ ครื่ อ งชี้ วั ด ธรรมาภิ บ าล 4 มิ ติ ประกอบดS ว ยหลั ก การตรวจสอบไดS
(Accountability) หลั ก ความคงเสS น คงวาของกฎหมาย (Predictability) หลั ก การมี สY ว นรY ว ม
(Participation) และหลั ก ความโปรYงใส (Transparency) แนวความคิ ด เรื่อ ง Good Governance
โดยธนาคารเพื่ อการพั ฒ นาแหY งเอเชี ย ไดS กลายเป` น ยาขนานหนึ่ งที่ ไดS รับ การทดลองใชS เมื่ อ หลาย
ประเทศในเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตS เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและขยายตัวอยYาง
รวดเร็ว ตYอเนื่ องจากป• ค.ศ. 1997 การแนะนํ า Good Governance แกYประเทศที่ ประสบปR ญ หา
ดังกลYาวเป`นไปภายใตSบทบาทสําคัญในการใหSความชYวยเหลือทางการเงินและใหSคําแนะนําหลักการ
บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศตYางๆ โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และ
ประเทศไทยดSวย (สุจิตรา บุณยรัตนพันธ?. 2549 : 6)
อีกหนึ่งองค?การโลกที่ใหSความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ใน
ฐานะเครื่องมือที่ชYวยและสYงผลตYอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยYางมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและ
ความยั่งยืน ไดSแกY กองทุนการเงินระหวYางประเทศ (International Monetary Fund-IMF) โดยในป•
ค.ศ. 1996 กองทุนการเงินระหวYางประเทศไดSมีมติเผยแพรYหลักการ Good Governance ดSวยวิธีการ
ใหS คํ าแนะนํ าและใชS ห ลั ก การนี้ เป` น เงื่อ นไขในการใหS ค วามชY วยเหลื อ ทางวิ ช าการและการเงิน ตY อ
ประเทศที่ตSองการขอกูSยืมเงินผYานการแสดงหนังสือเจตจํานง (Latter of Intent) เงื่อนไขแกมบังคับที่
ปรากฏผู ก พั น มากั บ บทบาทในการใหS ค วามชY ว ยเหลื อ ทางดS า นเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ หลั ก การ Good
Governance ของกองทุ นการเงินระหวYางประเทศทํ าใหS ประเทศไทย เป` นตัวอยYางของประเทศที่
ประสบปR ญ หาวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ จํ าเป` น ตS อ งยอมรั บ มาบรรเทาภาวะปR ญ หา ในป• ค.ศ. 1997
เชY น เดี ย วกั น กั บ การขอกูS จ ากธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาแหY ง เอเชี ย เงื่ อ นไขเชิ ง บั ง คั บ นี้ ส รS า งการ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญYใหSแกSระบบการบริหารงานภาครัฐของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดSอย
พัฒนา อันพิจารณาไดSจากการยอมรับอยYางสูงของประเทศเหลYานั้น รวมทั้งประเทศไทยดSวยที่นําเอา
แนวความคิดธรรมาภิบาลมาเป`นกรอบหลักในการกําหนดแนวทางการบริหารงานภาครัฐ พรSอมกับ
กรอบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมY (New Public Management-NPM)
ปRจจุบันบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยYางนSอย 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม ไดSแกY การตรากฎหมาย กฎ ขSอบังคับตYางๆ ใหSทันสมัย และเป`นที่ยอมรับ
ของสังคม และสังคมยินยอมพรSอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขSอบังคับเหลYานั้น โดยถือวYาเป`นการ
ปกครองภายใตSกฎหมายมิใชYตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล
2. หลักคุณธรรม ไดSแกY การยึดมั่นในความถูกตSองดีงาม โดยรณรงค?ใหSเจSาหนSาที่ของรัฐยึด
หลักนี้ในการปฏิบัติหนSาที่ใหSเป`นตัวอยYางแกYสังคม และสYงเสริมสนับสนุนใหSประชาชนพัฒนาตนเองไป
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พรSอมกัน เพื่อใหSคนไทยมีความซื่อสัตย? จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จน
เป`นนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปรYงใส ไดSแกY การสรSางความไวSวางใจซึ่งกันและกับของตนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค?กรทุกวงการใหSมีความโปรYงใส มีการเป[ดเผยขSอมูลขYาวสารที่เป`นประโยชน?
อยYางตรงไปตรงมาดSวยภาษาที่เขSาใจงYาย ประชาชนเขSาถึงขSอมูลขYาวสารไดSสะดวกและมีกระบวนการ
ใหSประชาชนตรวจสอบความถูกตSองชัดเจนไดS
4. หลักความมีสYวนรYวม ไดSแกY การเป[ดโอกาสใหSประชาชนมีสYวนรYวมรับรูSและเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปRญหาสําคัญของประเทศไมYวYาดSวยการแจSงความเห็น การไตYสวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ? การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ ไดSแกY การตระหนักในสิทธิหนSาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตYอ
สังคม การใสYใจปRญหาสาธารณะของบSานเมืองและกระตือรือรSนในการแกSปRญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกตYางและความกลSาหาญที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของตน
6. หลักความคุSมคYา ไดSแกY การบริหารจัดการและใชSทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหSเกิดประโยชน?
สูงสุดแกYสYวนรYวม โดยรณรงค?ใหSคนไทยมีความประหยัด ใชSของอยYางคุSมคYา สรSางสรรค?สินคSาและ
บริการที่มีคุณภาพ สามารถแขYงขันไดSในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหSสมบูรณ?ยั่งยืน
การบริหารราชการเพื่อให!เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ในการบริหารราชการเพื่อใหSเกิดผลสัมฤทธิ์ตYอภารกิจของรัฐ ในสYวนราชการตYางๆ จะตSอง
ปฏิบัติดังตYอไปนี้
1. ในการดํ าเนิ น การตามภารกิ จ ตY างๆ ตS อ งจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ (Action Plan/Operation
Plan) ขึ้นไวSเป`นการลYวงหนSากYอนลงมือดําเนินการ โดยในแผนจะตSองมีรายละเอียดของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2. ตSองจัดใหSมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนั้น
3. ในกรณีที่มีผลกระทบตYอประชาชนจะตSองดําเนินการแกSไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานใหSเหมาะสม
4. กรณี ที่ ภารกิ จใดมี ค วามเกี่ ยวขSองกั บ สY วนราชการหลายแหY ง สY วนราชการทั้ งหมดตS อง
รYวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการเพื่อใหSเกิดผลสัมฤทธิ์ตYอภารกิจของรัฐ
5. ตSองพั ฒ นาความรูSในสYวนราชการใหS เป` นองค? การแหY งการเรียนรูSอยYางสม่ํ าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
5.1 สรSางระบบใหSบุคลากรสามารถรับรูSขYาวสารไดSอยYางทั่วถึง
5.2 สามารถประมวลผลความรูSในดSานตYางๆ เพื่อนํามาประยุกต?ใชSในการปฏิบัติราชการไดS
อยYางถูกตSอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ?ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.3 สYงเสริมและพัฒนาความรูSความสามารถ สรSางวิสัยทัศน? และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขSาราชการในสังกัดใหSเป`นบุคลากรที่มีประสบการณ?และมีการเรียนรูSรYวมกัน
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6. ใหSมีการทําความตกลงในการปฏิบัติงานเป`นลายลักษณ? อักษรหรือโดยใชSวิธีการอื่นเพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
7. ใหSคณะรัฐมนตรีจัดทํานโยบายและแผนบริหารราชการแผYนดิน ระยะ 4 ป•
8. ใหSจัดทําแผนนิติบัญญัติหรือแผนดSานกฎหมายเพื่อกลไกรองรับในการดําเนินงานตามแผน
บริหารราชการแผYนดิน
9. ใหSสYวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป• ที่สอดคลSองกับแผนบริหารราชการ
แผYนดินและในแตYละป•งบประมาณตSองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป• เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของ
งานในแตYละชYวงเวลา
10. เมื่อสิ้นป•งบประมาณตSองจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป•
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปvจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2.อายุ
3. สถานภาพ
4.ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดS
7.ชYวงเวลาที่มารับบริการ

ตัวแปรตาม
การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ?
การเกษตรใน 6 ดSานคือ
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรYงใส
4. หลักการมีสYวนรYวม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุSมคYา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป`นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ดี
ของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย ซึ่งผูSวิจัยไดSดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
2. เครื่องมือที่ใชSในการเก็บรวบรวมขSอมูล
3. การสรSางเครื่องมือในการเก็บขSอมูล
4. การเก็บรวบรวมขSอมูล
5. การวิเคราะห?ขSอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชSในการวิจัยครั้งนี้ ไดSแกYประชาชนที่เป`นสมาชิกสหกรณ?การเกษตรของกลุYม 37
ตําบลในเมือง จังหวัดหนองคาย ป• พ.ศ. 2562 จํานวน 420 คน ประกอบดSวย ตํ าบลโพธิ์ชัย
ตําบลหาดคํา ตําบลสุรนารี ตําบลกวนวัน ตําบลเวียงคุก ตําบลมีชัย ตําบลหินโงมไดSจากตัวแทนของ
สมาชิกสหกรณ?การเกษตรกลุYม 37 ตําบลในเมืองจํานวน 200 คน จาก 5 ตําบล
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ขSอมูลปRจจัยสYวนบุคคลของผูSตอบแบบสอบถาม
ผลจากการวิจัยพบวYาผูSตอบแบบสอบถามสYวนมากเป`นเพศชายรSอยละ50.00 อายุสYวนมาก
31 – 40 ป•คิดเป`นรSอยละ 50.00 มีสถานภาพสมรสคิดเป`นรSอยละ 56.00 มีระดับการศึกษาต่ํากวYา
ปริญ ญาตรีคิดเป`นรSอยละ 72.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป`นรSอยละ 65.00 มีรายไดSตYอ
เดือน5,000- 10,000 บาท คิดเป`นรSอยละ 53.00 และมาใชSบริการในชYวงเวลา 08.00 – 12.00 น. คิด
เป`น รSอยละ 63.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห?การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด
หลักนิ ติธรรมผูSตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นตYอผลการบริห ารจัดการที่ ดีของสหกรณ?
การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด ดSานหลักนิติธรรมโดยเฉลี่ยอยูYในระดับมากเมื่อพิจารณารายขSอ
พบวYาผูSตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตYอผลการบริห ารจัดการที่ ดีของสหกรณ? การเกษตรเมือง
หนองคาย จํากัด ดSานหลักนิติธรรมอยูYในระดับมาก
อภิปรายผล
ประชาชนสY ว นใหญY มี ค วามคิ ด เห็ น ตY อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข งสหกรณ? ก ารเกษตรเมื อ ง
หนองคาย จํากัด โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตYละดSานของการบริหารจัดการที่ดีอยูY
ในระดับมากทุกดSานซึ่งสอดคลSองกับงานวิจัยของ พิศมร กองสิน (2547 : บทคัดยYอ) ไดSทําการวิจัย
เรื่องการรับรูSสภาพการบริหารจัดการที่ดีของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัยจังหวัดนครปฐมทั้งนี้
พบวYา บุคลากรสาธารณสุขสYวนใหญYมีการรับรูSสภาพการบริหารจัดการของสถานีอนามัยในจังหวัด
นครปฐมโดยรวมอยูYในระดับมากทุกดSาน เมื่อพิจารณาหลักธรรมาภิบาลแตYละดSาน พบวYาหลักความ
โปรYงใสมีคYามากที่สุด อาจเป`นเพราะประชาชนที่มีสถานภาพสYวนบุคคลที่แตกตYางกันมีความเขSาใจใน
การปฏิบัติงานในองค?กรที่ไมYเหมือนกันไมYวYาจะเป`นเรื่องการทํางานของเจSาหนSาที่ภายในหนYวยงานวYามี
การชYวยเหลือ การแกSไขปRญหาในงานที่ทําหรือไมY องค?กรมีความเชื่อถือมากนSอยเพียงใดขึ้นอยูYกับ
ประชาชนที่มาติดตYอในหนYวยงานนั้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข!อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัดในครั้ง
นี้มีขSอเสนอแนะที่นYาจะเป`นประโยชน?ดังนี้
1. ใหSการสนับสนุนและควบคุมกํากับการบริหารงานของสหกรณ?การเกษตร อยYางตYอเนื่อง
และใหSเป`นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ
2. ควรดํ าเนิ น การจั ด อบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารแกY เจS าหนS าที่ ส หกรณ? ก ารเกษตรเมื อ ง
หนองคาย จํากัด ใหSมีความรูS ความเขSาใจ สรSางจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
3. หนY วยงานตYางๆ ควรมี การประสานงานทั้ งภายในและภายนอกหนY วยงาน เพื่ อใหS การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
4. มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดตSนทุน
5. จัดระบบการเป[ดเผยขSอมูลขYาวสารที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขSาถึงไดSงYาย
ข!อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทํ าการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ทั ศ นคติ หรื อ ความพึ งพอใจของเจS าหนS าที่
เกี่ยวกับการบริการในดSานตYางๆ ของสหกรณ?การเกษตรเมืองหนองคาย จํากัด
2. ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีกับกลุYม
ตYางๆในจังหวัดหนองคาย
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