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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
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ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2556 และอยู่ในชั้นเกรดเอ 
จ านวน 307 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test  One-way ANOVA และ              
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีต าแหน่งงานเป็นผู้น ากลุ่มสมาชิก และ                     
มีระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า      
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการน าหรือการสั่งการ 
และด้านการควบคุมตามล าดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรมีระดับ
การปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ได้แก่ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล าดับ ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ                
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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Abstract 
 

 The objectives of this study were to investigate the administration and 
transformational leadership of agricultural cooperative in Lampang.  The sample was 
the leader in agricultural cooperative in Lampang that consisted of the committee, 
member leader, and agricultural cooperative manager in Lampang that had passed 
standardization criterion in 2013 and categorized in grade A level for 307 samples.               
A questionnaire was used as data collection. A data was analyzed by using 
frequency, percent, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Pearson 
Correlation Coefficient.       
 The results were found that most respondents were male, over 51 years old, 
married status, primary level of education, member leader, and work experienced 
between 5-10 years.  Agricultural cooperative leader on performance management 
level was overall at high level. Considering in each aspect, it was found that 
planning, organizing, leading, and controlling were respectively at high level.  
Moreover, the results of transformational leadership, it was found that Agricultural 
cooperative leader on performance management level was overall at high level.  
Considering in each aspect, the influence of ideology, inspiration creation, regard to 
individual, and intellectual stimulation respectively.  Finally, the hypothesis test, the 
relationship between transformational leadership and administration of agricultural 
cooperative in Lampang had related at medium level at level of significant .05.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความส าคัญของการวิจัย 

สหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในช่วงต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยได้มีการจัดตั้งธนาคารเงินกู้แห่งชาติและได้มีการแนะน าให้ชาวนาที่ต้องการกู้เงินรวมตัวกันเป็น
สมาคม ซึ่งมีการช่วยเหลือและควบคุมดูแลซึ่งกันและกัน มีการจัดตั้งสมาคมและสหกรณ์อันเป็นค าที่
บัญญัติโดยพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณและสมาคมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เป็นสถาบัน
ประกันการขอกู้ยืมเงินของชาวนา สหกรณ์แห่งแรกของไทยจึงเป็นสหกรณ์หาทุนตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2459 ต่อมารัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับเป็นกฎหมายสหกรณ์              
ฉบับแรกที่เปิดโอกาสให้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ และได้ช่วยให้การจัดตั้งสหกรณ์
ขยายออกไปอีกมาก การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของสหกรณ์ในประเทศไทยก็คือการรวมสหกรณ์             
หาทุนเข้าด้วยกันโดยทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์    
หาทุนขนาดเล็กที่ด าเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวรวมกันเข้าเป็นขนาดใหญ่สามารถขยายการด าเนินธุรกิจ
เป็นแบบเอนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้สหกรณ์หาทุนจึงแปร
สภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน (กรมส่งเสริมสหกรณ,์ 2557) 

สหกรณ์ได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน ผลการด าเนินงานของสหกรณ์                
ในธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกจนท าให้จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก 
ปริมาณเงินทุนและผลก าไรของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้
อย่างแท้จริง (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์การเกษตรขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ของประเทศ ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรจ านวน 4,439 แห่ง 
สหกรณ์การเกษตรถือว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบท เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรต่อมวลสมาชิกจะท าให้ครอบครัว
เกษตรกรในชนบทมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สหกรณ์ภาคการเกษตรจึงเป็น
รูปแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมลักษณะ
หนึ่ง ที่จัดตั้งและด าเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในการที่จะขจัดปัญหาความเดือนร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดหลักการร่วมมือกันทาง
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เศรษฐกิจ ด าเนินการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผลที่เกิดก็น ามาแบ่งปันกันโดยวิธี
เที่ยงธรรม (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) 

สหกรณ์ภาคการเกษตรในภาคเหนือ มีจ านวนทั้งสิ้น 927 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 1,787,124 
คน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรนั้นมีความส าคัญและ                
มีบทบาทในทั่วทุกภาคของประเทศ สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางมีสหกรณ์ทุกประเภท 
จ านวน 87 แห่ง ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 141,524 คน โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 37 แห่ง 
จ านวนสมาชิก 101,806 คน โดยภาพรวมแล้วเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรร้อยละ 43.02 ของจ านวน
สหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดล าปาง (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง, 2556 ) มีบทบาทส าคัญในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโดยส่วนมากมีการบริหารงานที่
ประสบผลส าเร็จจากข้อมูลส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง (2556) การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์             
ปี 2556 พบว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรทีไ่ด้รับการจัดระดับเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ มีจ านวน 32 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.88 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 9 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 28.12 นับได้ว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัดล าปางมีผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สหกรณ์ มีกระบวนการ ขั้นตอนในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดได้ว่าความส าเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์นั้น                  
มีหลายองค์ประกอบที่ เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การด าเนินงานของสหกรณ์นั้นประส บ
ความส าเร็จ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญคือผู้น า หากสหกรณ์มีผู้น าที่ดีมีความรู้ ความสามารถ มีทิศทางและ
เป้าหมายที่ชัดเจน ก็สามารถน าพาสหกรณ์ไปสู่ความส าเร็จ และส่งผลต่อมวลสมาชิกให้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารงานว่ามี              
ผลต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์              
การด าเนินการต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการบริหารงานและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร               

ในจังหวัดล าปาง 
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์                    

ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางแตกต่างกัน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
2. ท าให้ทราบถึงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์               

ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางที่ผ่านการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 2556 และอยู่ในระดับ               
เกรดเอ รวม16 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่มสมาชิก และผู้จัดการ
สหกรณ์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเบสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio, 1991 อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543) ประกอบด้วยพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่
เรียกว่า“4I” (Four I s) คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และแนวคิดการบริหารจัดการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2545: 112-392) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน าหรือการสั่งการ และ              
การควบคุม 

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่ม
สมาชิกและผู้จัดการสหกรณ์ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางที่ผ่านการจัดเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์ ปี 2556 และอยู่ในชั้นเกรดเอ รวม 16 แห่ง ดังนี้ 
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
คณะกรรมการด าเนินการ 204 43 
ผู้น ากลุ่มสมาชิก 1,088 248 
ผู้จัดการสหกรณ์ 16 16 

รวม 1,308 307 
 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่มสมาชิก ผู้จัดการ
สหกรณข์องสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางที่ผ่านการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 2556
และอยู่ในชั้นเกรดเอรวม 16 แห่ง จ านวน 307 คน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการในการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย                  

การวางแผน การจัดองค์การ การน าหรือการสั่งการและการควบคุม 
เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ หมายถึง เกณฑ์ที่ ใช้วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์และ

กระบวนการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ ซึ่งมีระดับมาตรฐานสหกรณ์ 4 ระดับ คือ ระดับมาตรฐาน
ดีเลิศ ระดับมาตรฐานดีมาก ระดับมาตรฐานดี และระดับไม่ผ่านมาตรฐานและมีหลักเกณฑ์การจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ดังนี้ คะแนนตั้งแต่ 96 ขึ้นไป ได้เกรดเอคะแนนตั้งแต่ 86-95.99 ได้เกรดบ ี
คะแนนตั้งแต่ 76-85.99 ได้เกรดซีคะแนนต่ ากว่า 76 ได้เกรดเอฟโดยมีหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ 7 ข้อ ประกอบด้วย 
 1. ผลการด าเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุนเว้น
แต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก 
 2. ในรอบสองปีย้อนหลังต้องไม่มีการกระท าอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์ 
 3. ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องจัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 4. ผลการด าเนินงานในรอบปีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ  60                  
ของสมาชิกท้ังหมดมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
 5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจ ารับผิดชอบด าเนินการและธุรกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการด าเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจ า 
 6. ผลการด าเนินงานในรอบสองปีย้อนหลังสหกรณ์ต้องมีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณะประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

7. ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

สหกรณ์ภาคการเกษตร หมายถึง สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดล าปางที่ผ่านการจัดเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์ ปี 2556 และอยู่ในชั้นเกรดเอ 

คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่            
ให้มาบริหารงานในสหกรณ์ 

ผู้น ากลุ่มสมาชิก หมายถึง ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับเลือกจากกลุ่ม ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม 
และเลขานุการกลุ่ม 
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ฝ่ายจัดการสหกรณ์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ประจ า ซึ่งสหกรณ์ได้จัดจ้างให้มาปฏิบัติงาน               
ในสหกรณโ์ดยอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้น า หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่มสมาชิก และผู้จัดการสหกรณ์ของสหกรณ์
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางที่ผ่านการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 2556 และอยู่ในชั้นเกรดเอ 
รวม 16 แห่ง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 ความหมายของผู้น า  

 เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552: 1) ให้ความหมายของผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับและ 
ยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าใน
การด าเนินงานต่างๆ ในองค์กรต่างๆ ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้น าและมีความเป็นผู้น า จึงจะท าให้
องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
 สมยศ นาวีการ (2543: 155) ให้ความหมายของผู้น าคือการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนให้กระท า
สิ่งที่ผู้น าต้องการให้พวกเขากระท า 
 พรนพ พุกกะพันธ์ (2544: 19) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาหรือ
ได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสินใจเพราะมีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา และ
จะน าผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไปในทางที่ดีหรือชั่วได้โดยใช้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่มี
อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่
จะบรรลุเป้าหมายและความสามารถที่จะชักจูงผู้ อ่ืนให้ความร่วมมือร่วมใจกับตน ด าเนินการไปสู่
จุดมุ่งหมายของตนได้ 

ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544: 234) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง สภาวะหรือศักยภาพ
ความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม และใช้อิทธิพลในการด าเนินภารกิจต่างๆ               
การสร้างกระบวนการเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด าเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 



จากความหมายทั้งหมดพอจะสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่บุคคลหนึ่งใช้อิทธิพล
ของตน โดยท าการกระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน มีความไว้วางใจ และความเต็มใจที่จะกระท า            
สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ทฤษฎีภาวะผู้น า 
 ผู้น าเป็นบุคคลส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มท างานใดถ้าขาดผู้น า
แล้วจะท าให้กิจกรรมกลุ่มชะงักไปชั่วคราว ด้วยเหตุนี้ผู้น าจึงมีความส าคัญเปรียบได้กับหัวใจของกลุ่ม 
ซึ่งนักจิตวิทยาสังคมได้ให้ความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องผู้น าตั้งแต่อดีตต่อเนื่องจนปัจจุบันในที่นี้แบ่ง
วิวัฒนาการของการศึกษาภาวะผู้น าเป็น 4 ยุค ดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2554: 42)  
 ยุคที่ 1 การศึกษาเรื่องผู้น าโดยยึดลักษณะของผู้น าเป็นหลัก (Trait Theory) 
 ยุคที่ 2 การศึกษาแบบแผนของพฤติกรรมของผู้น า (Behavior Theory) 
 ยุคที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Model of 
Leadership Effectiveness) 
 ยุคที่ 4 การศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าสมัยใหม่ 
 

 ยุคที่ 1 การศึกษาเรื่องผู้น าโดยยึดลักษณะของผู้น าเป็นหลัก (Trait Theory) 

 การศึกษาลักษณะพฤติกรรมในยุคที่ 1 เป็นกลุ่มทฤษฎีลักษณะ มีความเชื่อว่าผู้น าเป็นมาแต่
ก าเนิด ไม่สามารถสร้างได้ ผู้จะเป็นผู้น าจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผู้ตาม ในระหว่างสงครามโลก                
ครั้งที่ 1 ได้มีการศึกษาคุณลักษณะผู้น าและแบ่งคุณลักษะของผู้น าเป็น 6 ด้าน คือ ลักษณะทางกาย 
ลักษณะภูมิหลังทางการศึกษา สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางงาน คุณลักษณะทางสังคม              
แต่ผลการวิจัยต่อมาพบว่าคุณลักษณะของผู้น าอย่างเดียวไม่สามรถอธิบายประสิทธิภาพของความเป็น
ผู้น าได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้วิธีการศึกษาเชิงคุณลักษณะได้สูญเสียความนิยมไป ผลการค้นพบที่ไม่เป็น
สากล จึงน าไปสู่การศึกษาพฤติกรรมผู้น าที่มีประสิทธิผลในยุคต่อมา (สงวน ช้างฉัตร, 2541: 175) 

 ยุคที่ 2 การศึกษาแบบแผนของพฤติกรรมของผู้น า (Behavior Theory) 
 ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของการศึกษาเชิงคุณลักษณะ นักวิจัยได้หันไปพิจารณา
พฤติกรรมผู้น าที่ท าให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจและมีผลต่อการท างานสูงขึ้น ศึกษาแบบแผนที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าของผู้น าหรือสไตล์ของผู้น า การศึกษาเชิงพฤติกรรมนี้ จะประกอบด้วยการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยไอโอวา มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท มหาวิทยาลัยมิชิแกน ตาข่ายแบคลและมูตัน ทฤษฎี 
3 มิติของเรดดิน มีแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. การศึกษาภาวะผู้น าที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ศึกษาครั้งแรกในปี 1938 โดยมหาวิทยาลัย
ไอโอวามีเคิร์ทเลวินโรนัลด์ลิปปิตต์ และราล์ฟ ไวท์ ได้ศึกษากระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
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ระหว่างผู้น า ผู้ตามและประสิทธิภาพของงานได้ผู้น า 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ ประชาธิปไตย และ
เสรีนิยม ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยได้ผลในกระบวนการกลุ่มดีกว่าแบบอ่ืน 
 2. การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท เริ่มศึกษาในปี 1949 พัฒนาโดย
Hamphill and Coon และปรับปรุงต่อมาโดย Halpin and Winer ผลการศึกษาได้พฤติกรรมผู้น า 2 
มิติ คือ  
    2.1 มิติริเริ่มโครงสร้างงานหรือมิติกิจสัมพันธ์ (Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้น าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความส าคัญต่อองค์กรและ              
การจ ากัดเรื่องงานการมอบหมายงาน เน้นระเบียบแบบแผนของความส าคัญต่อองค์การ เน้นระเบียบ
แบบแผนขององค์กร การสั่งงาน ก าหนดแบบแผนการติดต่อสื่อสาร การสื่อความหมายที่เป็นระบบ               
มีการก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ให้ความส าคัญกับการก าหนดเส้นตายของการท างาน วิ ธีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด การให้การชี้แนะเกี่ยวกับการท างานหรือวิธีการท างาน การหาวิธีการ
ท างานให้ผลส าเร็จ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทราบจุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน นั่นคือ พฤติกรรมมิติ
มุ่งงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
    2.2 มิติสัมพันธ์ (Consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะที่เชื่อถือซึ่งกันและกัน เป็นพฤติกรรมผู้น าแบบมิตรภาพ 
ความไว้วางใจระหว่างกัน และความอบอุ่นที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บังคับบัญชา การเป็นมิตรยอมรับกัน 
ความสนิทสนม มีพฤติกรรมเน้นความห่วงใยต่อสมาชิกพยายามให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การดูแล
สมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค การให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร 2 ทาง                    
เข้าพบได้สะดวก ไม่ถือตัว โดยสรุป คือ พฤติกรรมที่มุ่งทางมนุษย์สัมพันธ์แบบวัดหลายชุดที่ได้สร้าง
ขึ้น และใช้วัดพฤติกรรมของผู้น า ซึ่งสะท้อนถึงมิติทั้งสองชุด หนึ่ง คือ แบบวัดการบรรยายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้น า (สมยศ นาวีการ, 2543: 147) 
 3. การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพัฒนาโดย Likert and other (1961: 196) และ
การศึกษาของ (เบลคและมูตัน 1964, quoted in Dwivedi, 1995) ดังนี้ 
    3.1 การศึกษาของ Likert and other ได้แบ่งแบบความเป็นผู้น าเป็น 2 ประเภท คือ 
       3.1.1 ผู้น าแบบมุ่งงานเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับการท างานของคนงานและวิธีการ
น ามาซึ่งความส าเร็จโดยพวกเขา ผู้น าจะกวดขันกับมาตรฐานของการท างาน การบริหารการจัดการ
ด้วยความระมัดระวัง ก าหนดวิธีอย่างใกล้ชิด การใช้สิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุ้นการผลิตและการก าหนด
ขั้นตอนของผลผลิตด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ 
    3.1.2 ผู้น าแบบมุ่งคนให้ความส าคัญกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้ ร่วมงาน/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพยายามรักษาน้ าใจของผู้ร่วมงาน จะให้ความ
สนใจกับปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าที่มุ่งคนนี้สนับสนุนความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานของเขาให้กลุ่ม
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เพ่ือการสร้างการตัดสินใจที่ดีกว่าการสร้างกลุ่มงานที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ตั้ง
จุดหมายในการปฏิบัติงานที่สูง การท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจเป้าหมายได้อย่างชัดเจน การให้
พนักงานมีเสรีภาพในการท างาน (สงวน ช้างฉัตร, 2541: 176) 

3.2 การศึกษาของเบลคและมูตันได้วิเคราะห์ข้อบกพร่องบางอย่างของการศึกษาของมิชิแกน
และโอไฮโอ สเตท และพัฒนาเป็นตาข่ายการบริหาร (the managerial grid) จากแนวคิดพ้ืนฐานว่า
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพต้องมีความสามารถในการท างานและความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์ ตาราง
ประกอบด้วยสองมิติ มิติแรก คือ มุ่งงาน มิติที่สอง คือ มุ่งคน และได้แบ่งผู้น าออกเป็น 5 แบบ ดังนี้ 
    3.2.1 แบบไม่เอาไหน (impoverished) มุ่งคนและมุ่งงานต่ า บริหารงานแบบเฉื่อยชา                
ไม่มีจุดหมายเป็นผู้น าที่ประสิทธิผลน้อยที่สุด 
    3.2.2 แบบสโมสร (Country club) มุ่งคนสูงแต่มุ่งงานต่ าพยายามสร้างบรรยากาศแบบ
ครอบครัว อบอุ่น ท างานให้มีความสุข 
    3.2.3 แบบเผด็จการหรือมุ่งงาน (task or authoritarian) มุ่งงานสูงแต่มุ่งคนต่ า ผู้บริหาร
ไม่พิจารณาความต้องการส่วนบุคคล แต่จะมุ่งเน้นที่เป้าหมายขององค์การใช้อ านาจหน้าที่กดดันให้
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
    3.2.4 แบบเดินทางสายกลาง (middle of road) มุ่งทั้งงานและคนปานกลาง มุ่งความ
สมดุลของความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป้าหมายองค์การด้วย 
    3.2.5 แบบประชาธิปไตยหรือทีมงาน (team or democratic) มุ่งทั้งงานสูงและคนสูง 
เป็นพฤติกรรมผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้บริหารจะพัฒนากลุ่มงานที่มีความยึดเหนี่ยวสูงมีความ
ผูกพัน มีความเคารพและไว้วางใจกัน (Qiuck, 1997: 355-356 ; สมยศ นาวีการ, 2543: 181 ; 
มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 52 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2544: 77-79) 
 4. ทฤษฎี 3 มิติ ของเรดดิน จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอได้จ าแนกพฤติกรรมผู้น า
เป็น 2 มิติ เรดดิน น ามาพัฒนาเป็นทฤษฎี 3 มิติ (3-D mode) ก่อให้เกิดพฤติกรรมผู้น า 3 มิติ คือ มิติ
มุ่งงาน มิติมุ่งสัมพันธ์ และมิติมุ่งประสิทธิผล ได้แบ่งผู้น าออกเป็น 8 แบบ เช่น แบบที่มีประสิทธิผล
มาก 4 แบบ คือ ผู้สอนแนะ (developer) ผู้น าทีม (executive) ผู้คุมกฎ (bureaucrat) และผู้                 
บุกงาน (benevolent autocratic) แบบผู้น าที่มีประสิทธิผลน้อย 4 แบบ คือ ผู้เอาใจ (missionary) 
ผู้ยอมความ (compromiser) ผู้ทนท า (deserter) และผู้คุมงาน (autocrat) (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
2544: 51-52) 
 ยุคที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Model of 
Leadership Effectiveness)  
 ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้น า 
สมาชิก และปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์ ซึ่งอธิบายว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
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ระหว่างพฤติกรรมของเขาและตัวแปรของสภาพแวดล้อม ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ได้แก่ 
ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’s contingency theory) ทฤษฏีความเป็นผู้น าตาม
สถานการณ์ของเฮอร์ซี่ย์และแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard’s situational theory) ทฤษฎี
เส้นทางเป้าหมาย (path-goal theory) และแบบจ าลองของวรูม-เย็ตตัน (Vroom and Yetton’s 
decision making model) 
 1. ทฤษฏีตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler’s contingency theory) ฟิดเลอร์ได้ท า
การวิจัยเพื่อศึกษาดูว่าปัจจัยทางสถานการณ์จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้น าอย่างไร ฟิดเลอร์ได้
ระบุถึงคุณลักษณะทางสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพของความเป็นผู้น า 3 อย่าง คือ 
    1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ใต้บังคับบัญชา (leader-member relation)                
ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและความเคารพในตัวผู้น า 
    1.2 โครงสร้างของงาน (task structure) เป็นการระบุงาน จุดมุ่งหมาย บทบาทของ
สมาชิก อ านาจของผู้น า (leader position power) เป็นการแจกจ่ายอ านาจระหว่างผู้น าและผู้ตาม
และได้จ าแนกแบบของผู้น าออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้น าแบบมุ่งงาน (task-oriented) ผู้น าแบบมุ่ง
สัมพันธ์ (relationship-oriented) 
 ความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบของสถานการณ์และแบบของภาวะผู้น าสรุปได้คือ 
ผู้น าแบบมุ่งงาน จะมีผลงานดี เมื่ออยู่ในสถานการณ์ในการท างานที่แย่มากหรือดีมาก ส่วนผู้น าแบบ
มุ่งสัมพันธ์จะมีผลงานที่ดีในสถานการณ์ที่อยู่ในระดับปานกลางหรือสถานการณ์ปกติ (สงวน ช้างฉัตร, 
2541: 185 ; มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 58-89) 
 2. ทฤษฏีความเป็นผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์รี่และแบลนชาร์ด (Hersey and 
Blanchard’s situational theory) แนวคิดทฤษฎีนี้ Paul และ Kemneth ได้พัฒนาแบบจ าลอง
ความเป็นผู้น าขึ้นมา เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้บริหารปรับสไตล์ความเป็นผู้น าของพวกเขาให้เข้าถึงระดับ             
วุฒิภาวะ (maturity level) ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 อย่าง คือ ระดับความ
ต้องการความส าเร็จความสามารถ การศึกษาความเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบ และ
ประสบการณ์ ทฤษฎีนี้ผู้น าจะต้องประเมินความพร้อมของบุคลากรแล้ว ผู้น าควรจะช่วยเพ่ิม               
ความพร้อมของพนักงานให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการปรับสไตล์ความเป็นผู้น าของเขาเอง 
โดยได้แบ่งสไตล์ผู้น าซึ่งเป็นส่วนผสมของพฤติกรรมผู้น าที่มุ่งงานและมุ่งสัมพันธ์ออกเป็น 4 แบบ คือ 
    2.1 การสั่งงาน มุ่งงานสูงมุ่งสัมพันธ์ต่ าเหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถน้อยและไม่เต็มใจ
ท างาน 
    2.2 การชักจูงหรือการแนะน า มุ่งงานสูงมุ่งสัมพันธ์สูงเหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถ
น้อยแต่เต็มใจท างาน 
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    2.3 การมีส่วนร่วม มุ่งงานต่ า-มุ่งสัมพันธ์สูงเหมาะกับผู้ตามที่มีความสามารถแต่ไม่เต็มใจ
ท างาน 
    2.4 การมอบหมายงานหรือมอบอ านาจ มุ่งงานต่ า -มุ่งสัมพันธ์ต่ าเหมาะกับผู้ตามที่มี
ความสามารถและเต็มใจท างาน (สมยศ นาวีการ, 2543: 191-197 ; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2544: 
104) 
 3. ทฤษฎีเส้นทาง-เป้าหมาย (path-goal theory) ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานทางทฤษฏีความ
คาดหวัง (expectancy theory) ของการจูงใจ กล่าวว่า ผู้น ามีหน้าที่ชักจูงและจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถด าเนินงานเอาชนะอุปสรรค หรือท างานด้วยความพึงพอใจ 
เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายในแต่ละสถานการณ์ โดยผู้น าจะต้องตัดสินใจเลือกใช้พฤติกรรมที่เหมาะสม
กับผู้ร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้จ าแนกพฤติกรรมผู้น า 4 แบบ คือ 
    3.1 ภาวะผู้น าแบบชี้น าหรือสั่งการหรือเผด็จการ (direct leadership) เป็นผู้น าที่สั่งการ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
    3.2 ภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (supportive leadership) เป็นผู้น าที่มีความเป็นกันเอง 
สนใจเพ่ือนร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน 
    3.3 ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (participative leadership) ผู้น าส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่ม
ได้มีส่วนในการวางแผน แสดงความคิดเห็นและผู้บริหาร ใช้ข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ประกอบการตัดสินใจ 
    3.4 ภาวะผู้น าแบบเน้นความส าเร็จของาน (achievement oriented-leadership)                  
ผู้น าจะมุ่งผลงานของกลุ่มจะก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ส่งเสริมการท างาน สู่จุดมุ่ งหมาย                      
(Qiuck, 1997: 360 ; สงวน ช้างฉัตร, 2541: 190 ; สมยศ นาวีการ, 2543: 199 ; มัลลิกา ต้นสน, 
2544: 61) 
 4. แบบจ าลองของวรูม-เย็ตตัน (Vroom and Yetton Contingency model) ได้ก าหนด
รูปแบบภาวะผู้น าในแง่ของการตัดสินใจขึ้นโดยเสนอแนะระดับกลยุทธ์ในการตัดสินใจ 5 แบบ               
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ ดังนี้ 
    4.1 การตัดสินใจแบบเผด็จการ I  (autocratic decision I - - AI) ผู้ตัดสินใจเพียงล าพัง 
    4.2 การตัดสินใจแบบแบบเผด็จการ II (autocratic decision II - - AII) ผู้น าจะได้รับ
ข้อมูลเพิ่มจากผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ยังตัดสินใจเพียงผู้เดียว 
    4.3 การตัดสินใจแบบปรึกษา I  (consultative I - - CI) ผู้น าจะร่วมปรึกษาและขอความ
คิดเห็นบางส่วนจากผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ตัดสินใจโดยล าพัง 
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    4.4 การตัดสินใจแบบปรึกษา II  (consultative II - - CII) ผู้น าจะร่วมปรึกษาและขอ      
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มผู้ร่วมงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการตัดสินใจโดย
ล าพัง 
    4.5 การตัดสินใจโดยกลุ่ม (group decision - - GII) ผู้น าให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการปรึกษา 
รวบรวมข้อมูล แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ (มัลลิกา ต้นสอน,  2544: 62-63 ;  สงวน ช้างฉัตร,  2541: 
191) 

 ยุคที่ 4 การศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น าสมัยใหม่ 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องการมีผู้น าที่มีความสามารถในระดับต่างๆ ของสังคมและองค์กร 
ท าให้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทฤษฎีภาวะผู้น าตลอดมา ซึ่งปัจจุบันได้เกิดแนวคิดส าคัญๆ 
ต่อไปนี้ 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformation theory) เป็นลักษณะของผู้น าที่จะใช้
ความสามารถเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติของผู้ตามให้มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ เพ่ือให้สมาชิกในทีมท างาน
ได้ไกลเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการโดยผู้น าจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุ้นทางด้าน
ความคิดต่างๆ ให้ลูกน้องอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (transaction theory) เป็นผู้น าแบบเดิมที่ใช้การแลกเปลี่ยน
โดยใช้รางวัลต่างๆ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่งเป็นเครื่องมือในการชักจูงให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยต่างจะยืนอยู่บนผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยน 
และสมาชิกจะท างานเพ่ือให้ได้รางวัลที่ตนเองพอใจเป็นหลัก (มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 65-66) 
 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี้ 
 Bass (1985 อ้างในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
พฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกเพ่ือมีอิทธิพลต่อผู้ตาม มุ่งความสนใจไปที่องค์การและสังคมมากกว่า
ตนเองหรือเห็นแก่ตัว โดยที่ผู้น าจะใช้วิธีการยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามที่เกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การบรรลุสัจจะแห่งตน (Self-Actualization) สวัสดิภาพ (Well-Being) 
ของสังคม องค์การและผู้อ่ืน อันจะรวมไปถึงการที่จะช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชีวิตของผู้ตาม
ให้สูงขึ้น และชี้น าให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงขึ้นด้วย 
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) กล่าวว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดการเพ่ิม
ความพยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งมาจากการที่ผู้ตามมีระดับความมั่นใจต่อผลของงานที่
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ได้รับมอบหมายและความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จค่อนข้างสูง ในที่สุดผลที่ได้จากการท างานก็คือ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง (Transformed) ที่ดีข้ึน 
 เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2548) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นพฤติกรรมที่ผู้น า
สามารถท าให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเกิดจาก
การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และใช้สมรรถภาพของสมาชิกในองค์การอย่างเต็มที่ในการพัฒนางาน 
และสมาชิกทุกคนมีความเต็มใจที่จะอุทิศตนในการพัฒนาตนเองและงานในองค์การ 
 จากความหมายทั้งหมดพอจะสรุปได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ พฤติกรรมของผู้น าที่มี
อิทธิพลต่อผู้ตาม ใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดความพยามยามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติ และมีความ
เต็มใจในการปฏิบัติท างาน ซึ่งส่งผลท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นต่อผลงานที่ตนเองปฏิบัติเกิดการ
พัฒนาตนเองและน าไปสู่การพัฒนางานในองค์การ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าตามแนวทางภาวะผู้น ายุคใหม่ ซึ่งได้รับความ
นิยมและถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548) 
เพราะสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันองค์การทั้งหลายเผชิญกับการแข่งขันระหว่างกันมากขึ้น และ
ต่างตระหนักถึงความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ทฤษฏีภาวะผู้น า              
การเปลี่ยนแปลง ได้เสนอคุณลักษณะผู้น าที่ประกอบด้วยโครงสร้างหลายหลายมิติ เพ่ือให้ผู้ตาม
สามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนได้ดี 
 แนวคิดของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้คิดค้นโดย Burn ในปี ค.ศ. 1978 โดยได้ศึกษาผู้น า
ทางการเมือง ซึ่ง Burn ได้อธิบายว่า “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น าและผู้ตาม
ต่างยกระดับคุณธรรมและแรงจูงใจของกันและกันได้สูงขึ้น” ผู้น าจึงต้องมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยน
สภาพเดิมๆ ของผู้ตาม และค้นหาวิธีดึงดูดใจเพ่ือยกระดับความคิดให้มองไปไกล ถึงเป้าหมายระดับสูง 
ด้วยการน าเสนอวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามเห็นภาพขององค์การหรือสังคมใหม่ที่ดีกว่า เพ่ือยกระดับจิตใจที่
ค านึงแต่ประโยชน์ส่วนตนไปสู่การค านึงถึงผู้อ่ืนจนกระทั้งสร้างความเป็นผู้น าในตนเอง ขณะเดียวกัน
ผู้น าก็สามารถพัฒนาระดับคุณธรรมของตนเองให้สูงขึ้นด้วย 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 Bass ได้พัฒนาแนวคิดมาจาก Burn ในปี ค.ศ. 1978 ได้เสนอทฤษฎี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย ภาวะผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(Transformational Leadership) และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
ซึ่งลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกัน (Bass, 1985) ซึ่งภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง
จะมีความต่อเนื่องกับภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนโดยภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเป็นการท าให้ผู้ตามให้
ความสนใจกับความต้องการของตนเองเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นไปที่การได้รับสิ่งตอบแทน แต่ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงเป็นการเพ่ิมขวัญ แรงใจ และคุณธรรมของผู้ตามให้เพ่ิมสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้ตามจะ
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สามารถปฏิบัติเพ่ือองค์การได้ แต่มีการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงจะช่วยเพ่ิมและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นที่สูงกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
 แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio.1991 อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543)ได้เสนอ
โมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบโดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น า
ที่เคยเสนอในปี ค.ศ. 1985 โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น าแบบตามสบายส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
กล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้มี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงาน และผู้ติดตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือ               
ผู้ตามนี้จะกระท าโดยองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า“4I” (Four I s) คือ 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Leadership: II or CL) 
หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้คือผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะ
แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความ
มั่นใจของผู้ตามและท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์
ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ        
ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและ
ความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ขององค์การ 

 2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM ) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ                
ท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวามีการ
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แสดงออกซ่ึงความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัส
กับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดง
การอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้
เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ
เป้าหมายระยะยาวและบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลท าให้ผู้ตามรู้สึก
เหมือนตนเองมีคุณค่าและกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้                   
ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้น
ผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่มา
แก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์โดยผู้น ามี
การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ 
(Reframing) การมองปัญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจ              
ผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล 
และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่า
สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน             
ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค านิยมของตนเอง ความเชื่อและประเพณี การกระตุ้นทาง
ปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู้น าจะมีความ 
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตาม
รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตาม              
แต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความ
สัมฤทธิ์และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของ
การให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็น และความต้องการ                 
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การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับ
ก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัด
กว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการด้วย
การเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น า
สนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole Person) 
มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตามเปิด
โอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น า
จะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่
หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีภาวะผู้น า ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1991 อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2543) สามารถสรุปได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น าพยายามเปลี่ยนแปลง               
ผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ 
เกิดความจงรักภักดีและเชื่อถือในตัวของผู้น า เกิดความคล้อยตาม ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมี
ความสามารถใจการจูงใจคนให้ท าสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้ตามรู้สึกอยากจะติดตามไปทุกหน
ทุกแห่ง และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดงถึงความสามารถ ให้โอกาสผู้ตามได้พัฒนาตนอยู่เสมอ 
สร้างบรรยากาศในการท างานให้เกิดความมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตามเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
และรักในองค์กรของตนเอง 
 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ความหมายของการบริหาร 

 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547: 4) กล่าวว่า การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย             
การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการชี้น าและการควบคุม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทรัพยากรขององค์การ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 
 เสนาะ ติเยาว์ (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหาร คือ กระบวนการท างานกับคนและ
โดยอาศัยคน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 18) กล่าวว่า การบริหาร คืองานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องกระท า 
เพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกันและร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จผล
โดยได้ประสิทธิภาพ 
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 จากความหมายทั้งหมดพอจะสรุปได้ว่าการบริหาร คือ กระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้น าใช้ใน
การก าหนดกิจกรรมโดยอาศัยผู้ อ่ืนเป็นผู้ท ากระท า ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ                 
การสั่งการหรือการชี้น า และการควบคุม เพ่ือให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานจากต าราวิชาการของ
นักวิชาการหลายท่าน จึงได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545: 20-22) กล่าวถึงหน้าที่การบริหารจัดการ (Function of 
Management) หรือกระบวนการของการบริหารจัดการ (Management Process) เป็นหน้าที่
พ้ืนฐาน 4 ประการของผู้จัดการ ประกอบด้วย การวางแผน  (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม  (Controlling) ทรัพยากรขององค์กร                     
(Dessler, 1998: 679) ผู้บริหารที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมักเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ของการบริหารจัดการ (Function of Management) หรือใช้กระบวนการของการบริหาร
จัดการ (Management process) อาจแบ่งหน้าที่ของการบริหารจัดการออกเป็น 5 หน้าที่ คือ              
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การน า 
(Leading) การควบคุม (Controlling) แต่ในปัจจุบันนิยมรวมการจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ไว้กับ
การจัดองค์การ (Organizing) จึงเหลือเพียง 4 หน้าที่ ดังนี้ 
 1.การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็น
สะพานเชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งท าได้โดยการให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่
ต้องการ การวางแผนจึงต้องอาศัยการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าพ้ืนฐานของการจัดการ
โดยทั่วไปเป็นงานของผู้บริหาร การวางแผนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ความส าเร็จและการประเมินกลยุทธ์ เพราะการจัดการองค์การ การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าท างาน 
และกิจกรรมควบคุมขึ้นกับการวางแผน กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผู้บริหารและ
พนักงานภายในองค์กร 
 การวางแผนจะช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีจากโอกาสภายนอกและท าให้เกิดผลกระทบจาก
อุปสรรคภายนอกต่ าสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพ่ือคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วยการพัฒนาภารกิจ  (Mission) การคาดคะเนเหตุการณ์
ปัจจุบัน เหตุการณ์อนาคตและแนวโน้ม การก าหนดวัตถุประสงค์ และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ใน                
การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงแผนของตลาดและสามารถก าหนดเป้าหมายได้ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องการให้องค์กรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) มากกว่าที่จะเป็น
เชิงรับ (Reactive) องค์ประกอบที่ประสบความส าเร็จ จึงต้องควบคุมอนาคตขององค์การมากกว่าที่
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จะรอรับผลจากอิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ (Decision 
Making) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด เศรษฐกิจและคู่แข่งทั่วโลก จุดเริ่มต้นของความส าเร็จที่ดีของธุรกิจคือการวางแผนที่เ หมาะสม
เห็นผลได้จริง ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผล การวางแผน ประกอบด้วย 
    1.1 การด าเนินการตรวจสอบตัวเอง เพ่ือก าหนดสถานภาพในปัจจุบันขององค์การ 
    1.2 การส ารวจสภาพแวดล้อม 
    1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
    1.4 การพยาการณ์สถานการณ์ในอนาคต 
    1.5 การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากร 
    1.6 การประเมินแนวทางปฏิบัติงานที่วางไว้ 
    1.7 การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุม                  
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
    1.8 การสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง 

2. การจัดการองค์การ  (Organizing) จุดมุ่งหมายขององค์กร คือ การใช้ความพยายามทุกกรณี
โดยการก าหนดงานและความส าคัญของอ านาจหน้าที่ การจัดการองค์กร หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่ง
ที่ต้องการท าและผู้ที่จะท างานมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของธุรกิจที่มีการจัดการองค์กรที่ดีสามารถ
จูงใจผู้บริหารและพนักงานมองเห็นความส าคัญของความส าเร็จขององค์กร  การก าหนด
ลักษณะเฉพาะของงาน (Work  Specialization) โดยการแบ่งงานประกอบด้วยงานที่ก าหนดออกมา
เป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอ านาจหน้าที่ (Delegating  Authority) การแยกงานออกเป็น
งานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน (Job  Description) และคุณสมบัติของงาน (Job  
Specification) เครื่องมือเหล่านี้มีความชัดเจนส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องการทราบ
ลักษณะของงาน 

การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) ขนาดของการควบคุม        
(Span of Control) และสายบังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ต้องการ  
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง เพราะต าแหน่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นหรือลดลงหรือรวมกัน โครงสร้าง
องค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและวิธีการซึ่งวัตถุประสงค์มีการก าหนดขึ้นในธุรกิจ                
การสนับสนุนทรัพยากรและก าหนดวัตถุประสงค์ตามสภาพภูมิศาสตร์และจะแตกต่างจากโครงสร้าง
ด้านผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า รูปแบบทั่วไปของการจัดแผนกคือตามหน้าที่ (Functional) ตามฝ่าย  
(Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit) และด้านแมททริกซ์ (Matrix)  
การจัดองค์กร ประกอบด้วย 

   2.1 การระบุและอธิบายงานที่จะถูกน าไปด าเนินการ 
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   2.2 การกระจายงานออกเป็นหน้าที่ (Duties)  
   2.3 การรวมหน้าที่ต่างๆ เข้าเป็นต าแหน่งงาน (Positions)   
   2.4 การอธิบายสิ่งจ าเป็นหรือความต้องการของต าแหน่งงาน 
   2.5 การรวมต าแหน่งต่างๆ เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมและสามารถ       

บริหารจัดการได้ 
   2.6 การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ 
   2.7 การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์กรเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของ

การควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
   2.8 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดการองค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึง 
   2.9 การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย์ 
   2.10 การสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ 
   2.11 การคัดเลือกจากบุคคลที่สรรหามา 
   2.12 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ 
   2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษย์ เมื่อสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
   2.14 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดคนเข้าท างานเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 

3. การน าหรือการสั่งการ (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างาน
ร่วมกันได้ดีด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การน า
หรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  
การจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์กรและการท างานเป็นทีม เป็นต้น หน้าที่ในการท างานหรือสั่งการนี้
มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่อ่ืน เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของผู้สั่งการอย่างมีคุณภาพ        
ถ้าไม่เช่นนั้นแผนงานที่วางไว้ ตลอดจนทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้อาจจะไม่เกิดประสิทธิผล  ถ้าผู้บริหาร
ด าเนินกิจกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอดังนั้นการสั่งการจึงเป็นเรื่องความรู้ความช านาญประสบการณ์
และความสามารถท่ีชักจูงให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติงานไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามต้องการ การน า ประกอบด้วย   

   3.1 การติดต่อสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ 
   3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
   3.3 การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงาน 
   3.4 การให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติ 
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   3.5 การยกย่องสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้องเหมาะสม 
   3.6 การจัดหาสภาพแวดล้อมมากระตุ้นการจูงใจโดยการติดต่อสื่อสาร เพ่ือส ารวจ             

ความต้องการและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
   3.7 การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะความเป็นผู้น าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธ์การควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
   3.8 การติดต่อสื่อสารโดยทั่วทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผู้น า 
 

4. การควบคุม  (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบหรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานเพ่ือรักษาให้
องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในเวลาที่ก าหนด
ไว้  องค์กรหรือธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุมหรือมีการควบคุมที่              
ไร้ประสิทธิภาพและหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทาง
กลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึงเป็นหน้าที่ หลัก
ทางการบริหารที่มีความส าคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทางการบริหาร การควบคุมเป็นการ
ตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและด าเนินการปฏิบัติเพ่ือให้
มั่นใจว่าจะบรรลุผลลัพธ์ตามต้องการ นอกจากนี้การควบคุมยังเป็นกระบวนการวบรวมและแสดงถึง
ข้อมูลย้อนกลับเรื่องของผลการด าเนินงานในฐานะที่ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติการและ           
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย การควบคุม ประกอบด้วย 

   4.1 การก าหนดมาตรฐาน 
   4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 
   4.3 การแก้ไขความบกพร่อง 
   4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม  เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของ                

การควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
   4.5 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอย่างทั่วถึง 

ฟาโยล์ (Fayol) ได้อธิบายถึงกระบวนการจัดการงานซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ 5 ประการ 
คือ            

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือ
วิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงสร้างของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
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3. การบังคับบัญชาสั่ งการ  (Commanding) หมายถึง หน้าที่ ในการสั่ งงานต่างๆ  ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้
เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้
ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2542) กล่าวถึง กระบวนการบริหารควรประกอบด้วย 10 ประการ 
คือ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็น            
การล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) 
การพัฒนากลวิธี (Develop Strategies)  ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้อต้องกันในการด าเนินงาน 
 2. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถ
ด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 
 3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตาม
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 4. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 
 5. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงาน
และนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เป็นไปด้วยดี 
 6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการด าเนินการเป็นไป
ด้วยดี ราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้น และด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น 
 7. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงาน             
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 
 8. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
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 9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน ตลอดจน                
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงานจะหมายถึง
วิธีการของสถานบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุม
งาน 
 ดาร์ฟ (Dalf, 2006 อ้างในสาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 26-27) กล่าวถึงกิจกรรมหลักทางการ
จัดการแบ่งออกเป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 
 2. การจัดองค์กร (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 3. การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องส าคัญ คือ ภาวะผู้น า (Leadership)               
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูงหรือการ
กระตุ้นให้ผู้อ่ืนท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 
 4. การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่างๆ ภายใน
องค์กรเป็นไปตามเป้าแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด 

 จากการทบทวน ทฤษฏี เกี่ยวกับการบริหาร สรุปได้ว่าการบริหารเป็นกระบวนการที่
ประกอบไปด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงาน  การควบคุม ซึ่งการ
ด าเนินงานจะต้องใช้กลยุทธ์เพ่ือให้บุคคลต่างๆ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และต้องมี
กระบวนการในการด าเนินงานตามแผนและมีระบบควบคุม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
การบริหารงานจะต้องค านึงถึงบริบทขององค์การทั้งด้านทรัพย์กร และบุคลากรในองค์การที่มีอยู่ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์การเกษตร 

ความหมายของสหกรณ์ (Cooperatives) 
จากค าจ ากัดความของสหกรณ์ในแถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์ขององค์การ

สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (The International Co-operative Alliance: ICA)                    
ในปี 1995 (พ.ศ. 2538) ระบุไว้ว่า “สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ 



22 
 

เพ่ือสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมโดยการด าเนิน
วิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย” 

สหกรณ์ คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
สหกรณ์เป็นของสมาชิก บริหารงานโดยสมาชิก และเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้เพ่ือสร้างสรรค์
และปรับปรุงการประกอบสัมมาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตยด้วยวิธีการสหกรณ์ ซึ่งยึดอุดมการณ์ช่วยตนเองและช่วยเหลือ               
ซึ่งกันและกันเป็นวิธีการในการด าเนินงาน (กรมส่งเสริมสหกรณ์.  ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, 
2555: 3) 

สรุปได้ว่า สหกรณ์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
เดียวกัน โดยจะต้องท าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ท ากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่แสดงหาผลก าไรเป็นหลักโดยยึดหลักเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ความหมายของ “คุณค่าสหกรณ์”  (Cooperatives Values) 
 “สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเองความรับผิดชอบต่อตนเองความเป็น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นใน
คุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อ
ผู้ อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” (กรมส่งเสริมสหกรณ์.  ส่วนเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์,  2555: 11) 
 ความหมายของ “อุดมการณ์สหกรณ์” (Cooperative Ideology) 
 อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม (กรมส่งเสริม
สหกรณ.์  ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, 2555: 11) 

ความหมายของ “หลักการสหกรณ์” (Cooperative Principles) 
 หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญรวม  7 ประการ กล่าวคือ 
 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
 หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
 หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
 หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
 หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 



23 
 

ความหมายของวิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices)  
 วิธีการสหกรณ์ คือ การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี                  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์.  ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, 2555: 15) 

สหกรณ์การเกษตร 
 สหกรณ์การเกษตร คือ องค์การที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้นและ             
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร คือ   
 1. ให้สินเชื่อเพ่ือการเกษตร 
 2. จัดหาวัสดุการเกษตรและสิ่งของที่จ าเป็นมาจ าหน่าย 
 3. จัดหาตลาดจ าหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
 4. รับฝากเงินจากสมาชิก 
 5. จัดบริการและบ ารุงดิน 
 6. ส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่ 
 7. ให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 

โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร 
 โครงสร้างภายในองค์การสหกรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ สมาชิกเป็นผู้ใช้อ านาจสูงสุดโดยผ่าน
ที่ประชุมใหญ่ มีการก าหนดนโยบายทั่วไปและมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการรับไปปฏิบัติ 
การจัดการจัดสหกรณ์ เริ่มจากตัวสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายทั่วไปของสหกรณ์ 
และเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นตัวแทนของสมาชิกบริหารงานสหกรณ์ตามนโยบาย
ดังกล่าว ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกจึงเป็นผู้ควบคุมสหกรณ์โดยสมบูรณ์ ในส่วนที่เป็นภาระงานของ
คณะกรรมการด าเนินนั้น คณะกรรมการต้องก าหนดว่าสหกรณ์ควรจะด าเนินการอย่างไร จึงจะ
สอดคล้องกับนโยบายที่สมาชิกก าหนดและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุดเช่นเดียวกับสมาชิก            
ซึ่งจะต้องใช้อ านาจของสมาชิกผ่านที่ประชุมใหญ่เท่านั้น กรรมการด าเนินการแต่ละท่านไม่มีอ านาจ
โดยเอกเทศ ต้องท าในฐานะคณะกรรมการด าเนินการเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการด าเนินงานเป็นเรื่องๆ ไป คณะกรรมการด าเนินการจะคัดเลือกและแต่งตั้งผู้จัดการ
สหกรณ์ เพ่ือจัดการธุรกิจของสหกรณ์ งานของผู้จัดการเป็นการให้บริการแก่สมาชิกโดยตรง            
ตัวผู้จัดการคือตัวจักรส าคัญ ถ้าสหกรณ์ได้ผู้จัดการที่มีความสามารถ สหกรณ์จะเข้มแข็ง แต่ถ้าได้
ผู้จัดการที่อ่อนแอ สหกรณ์จะอ่อนแอตามไปด้วย (ประพันธ์ เศวตนันทน์, 2541) 
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ภาพ 1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารสหกรณ์การเกษตร 
 
ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์.  (2555) 
 

ลักษณะการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2545 มาตรา 46 ได้ก าหนดให้สหกรณ์มีอ านาจกระท า                 

การเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจในเรื่องการผลิต การค้า การบริการ อุตสาหกรรม การให้สวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ และด าเนินกิจการอย่างอ่ืน บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่อง
ในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร จะด าเนินการโดยยึดหลักเพ่ือผลประโยชน์
ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก โดยทั่วไปจะด าเนินงานในเรื่องดังนี้ 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

กลุ่ม
สมาชิก 

กลุ่ม

ที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ผู้จัดการ 

แผนกบัญชี/การเงิน แผนกธุรการ/ทะเบียน แผนกธุรกิจต่างๆ 

เลือกตั้ง 

จัดจ้าง 
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การให้สินเชื่อ สหกรณ์จะมีการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือน าไปลงทุนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นภายในครอบครัว โดยสหกรณ์จะก าหนดระเบียบและมี
ข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือให้เงินที่กู้ไปสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์และช าระคืนแก่
สหกรณ์ได้ภายหลัง การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกจะเป็นในลักษณะก ากับแนะน า โดยการส่งเสริมแนะน า
ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และคิดดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ า รวมทั้งมีการติดตามการใช้เงินกู้ หรือ                
การตรวจสอบการใช้เงินกู้เพ่ือให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามแผนการใช้เงินกู้ท่ีเสนอไว้ 

การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก การรับฝากจะมีทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 
และเงินฝากประจ า โดยทั่วไปสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากแก่สมาชิกให้อัตราที่สูงกว่าธนาคาร
พาณิชย์ 

การรวมซื้อหรือการจัดสินค้ามาจ าหน่าย ซึ่งได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์การเกษตรและสิ่งของจ าเป็น
ทั้งอุปโภคบริโภค รวมทั้งปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ จ าหน่ายให้ราคายุติธรรมและการรวมกันขายหรือ               
การรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก สหกรณ์จะรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและน าไปจ าหน่ายหรือจัดหา
ตลาดให้ หากให้สมาชิกแต่ละคนน าไปจ าหน่ายอาจจะถูกพ่อค้าเอาเปรียบได้ 

การแปรรูปหลังจากการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก สหกรณ์ที่โรงงานแปรรูปก็จะท าการ        
แปรรูป เช่น น าข้าวเปลือกไปสีโรงสีข้าวของสหกรณ์แล้วน าข้าวสารออกจ าหน่าย เป็นต้น 

การส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตร เพ่ือให้ความรู้ และ
ค าแนะน าทางการเกษตรแก่สมาชิกแล้วเก็บค่าบริการเกี่ยวกับการนี้จากสมาชิก แต่ปัจจุบันสหกรณ์
ส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรได้เอง แต่ใช้วิธีขอความร่วมมือหรือ
ประสานงานกัน 

การให้บริการ สหกรณ์จะท าหน้าที่ติดตั้งสูบน้ าหรือสร้างเหมือง ฝาย ระบบระบายน้ า                 
เพ่ือการเพาะปลูกของสมาชิกโดยสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าบริการจากสมาชิก ในปัจจุบันการให้บริการ
ในด้านนี้ของสหกรณ์มีน้อย เนื่องจากมีการส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ าเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

การด าเนินงานสหกรณ์มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ สมาชิก คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
โดยทั้ง 3 ฝ่าย จะท างานกันเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

สมาชิก หมายถึง ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ รวมทั้งผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกภายหลังที่สหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วโดยถือว่าได้เป็นสมาชิก             
เมื่อได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 

ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก 
สหกรณ์จะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดหรือผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า  

การประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ 
2. ก าหนดวงเงินกู้ยืม  
3. ก าหนดค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการ  
4. เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ หรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือรายตัว  
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5. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  
6. พิจารณาอนุมัติงบดุลและรายงานประจ าปี  
7. พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
8. พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  
9. พิจารณาก าหนดนโยบายการด าเนินงานของสหกรณ์   
10. พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
11. พิจารณาข้ออุทธรณ์ของสมาชิกเก่ียวกับมติของคณะกรรมการด าเนินการ  
12. พิจารณาและปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายหรือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  

13. พิจารณาลงมติให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์หรือให้เข้าร่วมกับสหกรณ์
อ่ืนในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์  

14. พิจารณาให้ความร่วมมือและประสานงานกับสันนิบาตสหกรณ์ตลอดจนการรับค าแนะน า
ช่วยเหลือทางวิชาการสหกรณ์และการฝึกอบรมวิชาการเก่ียวกับกิจการสหกรณ์ 

15. พิจารณาควบสหกรณ์และแยกสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการ เลือกมาจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการ                

มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
ผู้จัดการ หมายถึง ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนดผู้จัดการจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
การท างาน ผู้จัดการจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้ท างานในสหกรณ์ตามปริมาณธุรกิจและฐานะการเงินของ
สหกรณ ์
 

การบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร 
 ในปัจจุบันการบริหารหรือการจัดการ คือ หัวใจขององค์การทุกขนาดและทุกประเภท
องค์การจะอยู่รอดและจะมีก าไรหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการหรือบริหาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น นักบริหารจึงพยายาม              
ทุกวิถีทางที่จะบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จได้ ผู้บริหารจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เทคนิค    
กลยุทธ์ ตลอดจนวิธีต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการบริหาร เพราะองค์การจะอยู่รอดประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลว ก็เพราะความสามารถในการบริหารหรือการจัดการนั่นเอง (สงวนพงศ์  ชวนชม, 2537) 

อรุณ  รักธรรม (2537) มีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์โดยในการบริหารงาน
สหกรณ์นั้นจะต้องส่งเสริมให้สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเป็นผู้มีความรู้ มีการให้บริการ
ตามความต้องการของสมาชิกการให้ความเป็นธรรม สร้างศรัทธา และการมีส่วนร่วมในหมู่สมาชิก
วิเคราะห์ธุรกิจทุกระยะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด 

พสุ  สัตถาภรณ์ (2537) ได้กล่าวถึงการบริหารงานสหกรณ์ว่ามีปัจจัยในการบริหารงานสหกรณ์
ประกอบด้วย 
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1. การบริหารบุคคล 
การบริหารบุคคล หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคล นับแต่การสรรหา

บุคคล การบรรจุและแต่งตั้งให้เหมาะสมกับงาน การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การพัฒนาความรู้
ความสามารถ การก าหนดค่าตอบแทน การสร้างขวัญและก าลังใจ และการน าหลักการจูงใจมาปรับใช้
กับบุคคลในองค์กร เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นร่วมกันด าเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

2. การบริหารสินทรัพย์สหกรณ์ 
สินทรัพย์ต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทรัพย์ถาวร  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน          

แบบพิมพ์  ตลอดจนตราสารต่ างๆ ผู้ จั ดการควรจัด ให้มีมาตรการในการควบคุมรั กษา                      
เพ่ือให้สินทรัพย์เหล่านั้นอยู่ในสภาพดี มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า มีระบบ            
การควบคุมการเบิก- จ่ายที่ดี ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน  การจัดการสินทรัพย์ของสหกรณ์ในที่นี้
แยกเป็น 2 ประเภทคือสินทรัพย์ถาวร และวัสดุอุปกรณ์ 

3. การบริหารเงิน มิได้จ ากัดแต่เพียงการด าเนินการประจ าวันเท่านั้น แต่เพ่ือการเจริญเติบโต
ของสหกรณ์ในอนาคตด้วย ซึ่งสหกรณ์ทุกสหกรณ์จ าเป็นต้องให้ความสนใจและความส าคัญอย่างยิ่ง
สหกรณ์จ าเป็นต้องวางแผนการเงินดังกล่าว ย่อมกระท าเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถานะที่ส าคัญสามประการคือ                
รักษาสภาพคล่อง รักษาสภาพยืดหยุ่น และการด ารงสัดส่วนของหนี้สินและทุน 

4. การบริหารงาน การบริหารงานให้สหกรณ์ประสบผลส าเร็จควรมีการจัดองค์กรให้
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจมีการวางแผนงานที่ดี มีการควบคุมอ านวยการที่มีประสิทธิภาพและมี
ผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์โดยการวางแผน                
การจัดองค์กรหรือการจัดรูปงาน การอ านวยการ และการติดตาม ประสิทธิผล 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานของสหกรณ์นั้น มีคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้บริหารงานโดย
ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ เพ่ือเป็นตัวแทนของสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผู้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ การบริหารงานของสหกรณ์จะมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่
คล้ายคลึงกับองค์การอื่นๆ ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มาโนช ภูต้องใจ (2554) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม
แพรวา บ้านโพน ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใน ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาแยกเป็น
ด้านดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้น ากลุ่มควรพัฒนาตนในการแสดงวิสัยทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยังสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างชัดเจน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น ากลุ่มควร
ปฏิบัติตนในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกกลุ่ม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้น าควรมี
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ความสามารถที่จะกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มมีความกล้าคิด กล้าท าในสิ่งใหม่ๆ กล้าน าเสนอในสิ่งใหม่ๆ  
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น ากลุ่มควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ความส าคัญและเอาใจใส่สมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคลให้ความส าคัญกับคุณค่าของสมาชิกกลุ่ม 

รุ่งนภา วิจิตรวงศ์ (2551) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น า            
การเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้าน               
การกระตุ้นทางปัญญา การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนก
ตามต าแหน่งโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการสร้าง             
แรงบันดาลใจและด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 จ าแนกตามเพศโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ยกเว้นด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05                       
การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เฉลา ระโหฐาน (2553) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ประสิทธิผลใน
การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับ ได้แก่ ด้าน             
การบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารวิชาการ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล การบริหารงานของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้                
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกและอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.82 
 ประยุทธ์ สังขรัตน์ (2549) ได้ท าการศึกษาการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต               
ในภาคเหนือ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีการให้กู้ยืมเงิน
แก่สมาชิก แต่ไม่มีการกู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน โดยส่วนใหญ่มีสมาชิกไม่เกิน 200 คน และมีเงินสัจจะ
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ออมทรัพย์รวมไม่เกินกลุ่มละ 1.0 ล้านบาท ก าหนดวงเงินกู้ยืมให้กู้แก่สมาชิกไม่เกินรายละ 20 ,000 
บาท ระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี ไม่มีการรวมเป็นกลุ่ม
เครือข่ายกับกลุ่มออมทรัพย์อ่ืน มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและมีการจ่ายเงินปันผลคืนแก่สมาชิก 
ผลการศึกษาในด้านการจัดการ พบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีการจัดโครงสร้างองค์กรใน
รูปแบบการท างาน โดยคณะกรรมการมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่ไม่มีแผน            
การด าเนินงาน ไม่มีการจัดท างบการเงิน แต่มีการจัดท าบัญชีการเงินและสมุดทะเบียนในรูปแบบของ
ตนเอง มีการควบคุมการด าเนินงานในเรื่องการน าเงินสดฝากธนาคาร และมีการตรวจสอบบัญชี              
แต่ส่วนใหญ่ตรวจสอบโดยกรรมการและสมาชิกกลุ่ม โดยทั่วไปคณะกรรมการจะมีระหว่าง 6 -15 คน 
ในด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน พบว่า กรรมการที่มีบทบาทมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตร มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และหรือชั้นมัธยมศึกษา และไม่ค่อยได้รับการพัฒนาหรือได้รับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก 

ธนาชัย สุขวณิช (2555) ได้ท าการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต             
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า  
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตามลักษณะของ            
การจัดแบ่งงานตามหน้าที่ การรวมอ านาจอยู่ที่ประธานบริหาร การก าหนดก าลังคน พบว่า สมาชิกใน
ปัจจุบันได้จ าแนกเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัครสมาชิกเฉพาะวันประชุมใหญ่
ประจ าปี ในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร การวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย                 
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แบ่งตามลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเป็น 2 ส่วน คือ 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจกรรมสวัสดิการ การบริหารงานบุคคลโดยใช้วิธีการเลือกตั้งสรรหาบุคลากรที่
เหมาะสมกับต าแหน่งต่างๆ เข้ามาร่วมงาน ซึ่งเน้นหลักการประชาธิปไตย และการอ านวยการสั่งการ 
มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้สมาชิกได้รับทราบ และในระเบียบ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้ก าหนดกฎ กติกา เอาไว้ให้สมาชิกคณะกรรมการได้ปฏิบัติ ส าหรับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุนพบว่าเกิด
จากการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่จะน ามาลงทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการทุนและสมาชิก     
อันเป็นสาเหตุหลักเกิดแนวคิดในการรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้นเพ่ือระดมทุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สมาชิกได้ปรับปรุงและพัฒนาฐานะความ
เป็นอยู่ของบุคคลภายในชุมชน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมด าเนินการร่วมตัดสินใจร่วมรับ
ผลประโยชน์รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่น าเสนอผลการวิจัยโดยได้
พิจารณาปัจจัยส าคัญที่ค้นพบเป็นอันดับแรกและน ามาสร้างรูปแบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์       
เพ่ือการผลิต จ านวน 4 ประการ ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านเวลาของคณะกรรมการ ด้านความรู้การศึกษา
ของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ขาดการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ส่วนปัจจัย
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อันดับรองลงมา ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารจัดการทุนและสมาชิก การพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

ศิริวัฒน์ เก็งธรรม (2540) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
บ้านหัวฝาย ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การจัดการกลุ่ม                
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหัวฝาย จัดโครงสร้างคณะกรรมการบริหารตามอ านาจหน้าที่แบ่งเป็น 4 
ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร มี 14 คน คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีสมาชิก คณะกรรมการก าหนดแผนในการประชุมคณะกรรมการปีละสี่ครั้ง ก าหนดการ
ประชุมใหญ่สมาชิกปีละสองครั้ง ก าหนดการรับฝากเงินสัจจะสะสมทุกวันที่ 1 ถึง 3 ของทุกเดือน 
ก าหนดการรับค าขอกูเ้งินประจ าปีก่อนวันที่ 31 มกราคม และค าขอกู้ประจ าเดือนก่อนวันเริ่มต้นเดือน
ที่ขอกู้ ก าหนดวันสิ้นสุดปีบัญชีคือวันที่ 31 มกราคมของทุกปี การสั่งการท าโดยคณะกรรมการบริหาร
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหานอกเหนือที่ก าหนดไว้ต้องน าเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา               
การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความส าเร็จในการบริหารงาน 
 

     1. การวางแผน 
     2. การจัดองค์การ 
     3. การน าหรือการสั่งการ 
     4. การควบคุม 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 
3. การกระตุ้นทางปัญญา 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ต าแหน่ง 
6. ระยะเวลาในการท างาน 
 



33 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่มสมาชิก ผู้จัดการ
สหกรณ ์ของสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ผ่านการจัดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ปี 2556และอยู่ในชั้นเกรด
เอ รวม16แห่งจ านวน1,308 คน (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง.2556) 

ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามสหกรณ์ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ 
คณะกรรมการ 

ด าเนินการ 
ผู้น ากลุ่ม 
สมาชกิ 

ผู้จัดการ
สหกรณ์ 

รวม 

1 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด 15 128 1 144 
2 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายน้ าล้นห้วยแม่สะเปา-   

ดอนไฟ จ ากัด 
9 - 1 10 

3 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 13 342 1 356 
4 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จ ากัด 15 38 1 54 
5 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัด 15 150 1 166 
6 สหกรณ์เกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จ ากัด 11 50 1 62 
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด 13 20 1 34 
8 สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านแลง จ ากัด 9 30 1 40 
9 สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด 11 - 1 12 
10 สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จ ากัด 11 - 1 12 
11 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ ากัด 9 96 1 106 
12 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จ ากัด 15 - 1 16 
13 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากัด 15 120 1 136 
14 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากัด 14 14 1 29 
15 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด 14 100 1 115 
16 สกต. ล าปาง จ ากัด 15 - 1 16 
 รวมทั้งสิ้น 204 1,088 16 1,308 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ คณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่มสมาชิก 
และผู้จัดการสหกรณ์ของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการจัดเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2556 และอยู่ใน               
ชั้นเกรดเอ รวม 16 แห่ง เนื่องจากจ านวนประชากรมีค่าแน่นอน จึงใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 46) 
 

สูตร  n   =             N 
               1 + Ne2 

 
เมื่อ n    =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N    =   ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  e    =   ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
 

ดังนั้น  n   =  1,308 
                                      1 + 1,308(0.05)2 

   n   =     306.32    หรือ    307  คน 
  
 ผู้วิจัยพบว่าสหกรณ์ที่ศึกษาทั้ง 16 แห่ง มีจ านวนประชากรไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัย               
จึงพิจารณาจัดส่งแบบสอบถามในจ านวนที่เหมาะสมในแต่ละแห่ง โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเป็น
สัดส่วน (Proportional technique) รายละเอียด ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายสหกรณ์ 

ชื่อสหกรณ์ 
จ านวน

ประชากร 
คณะกรรมการ 

ด าเนินการ 
ผู้น ากลุ่ม 
สมาชกิ 

ผู้จัดการ
สหกรณ์ 

รวม 

1. สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด 144 3 30 1 34 
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายน้ าลน้ห้วยแม่สะเปา-
ดอนไฟ จ ากัด 

10 2 - 1 3 

3. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 356 3 78 1 84 
4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จ ากัด 54 3 8 1 13 
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัด 166 3 35 1 39 
6. สหกรณ์เกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จ ากัด 62 3 11 1 15 
7. สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด 34 3 4 1 8 
8. สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านแลง จ ากัด 40 2 6 1 9 
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ตาราง 3  ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายสหกรณ์ 

ชื่อสหกรณ์ 
จ านวน

ประชากร 
คณะกรรมการ 

ด าเนินการ 
ผู้น ากลุ่ม 
สมาชกิ 

ผู้จัดการ
สหกรณ์ 

รวม 

9. สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด 12 2 - 1 3 
10. สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จ ากัด 12 2 - 1 3 
11. สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ ากัด 106 2 22 1 25 
12. สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จ ากัด 16 3 - 1 4 
13. สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากัด 136 3 28 1 32 
14. สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากัด 29 3 3 1 7 
15. สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด 115 3 23 1 27 
16. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า 
ธกส. ล าปาง จ ากัด 

16 3 - 1 4 

รวมทั้งสิ้น 1,308 43 248 16 307 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บร วบรวมข้ อมู ล ในการศึ กษาครั้ งนี้  คื อแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ประเภทและระยะเวลาในการท างาน เป็นค าถามลักษณะปลายปิด  (Close-Ended Response 
Question) จ านวน 6 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบสและอโวลิโอ ลักษณะแบบ
สอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
แยกออกเป็น  

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   จ านวน 5 ข้อ 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ    จ านวน 5 ข้อ 
3. การกระตุ้นทางปัญญา     จ านวน 5 ข้อ 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  จ านวน 5 ข้อ 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 
20 ข้อ แยกออกเป็น 

1. การวางแผน  จ านวน 5 ข้อ 
2. การจัดองค์การ จ านวน 5 ข้อ 
3. การน า  จ านวน 5 ข้อ 
4. การควบคุม  จ านวน 5 ข้อ 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดการให้คะแนนระดับปฏิบัติการ ดังนี้ แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท ดังนี้ 



37 
 

  5   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
  3   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
  1   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
โดยคะแนนที่ได้รับจะน ามาวิเคราะห์และแปรผลของค่าเฉลี่ยตามระดับความส าคัญโดยมี

เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ เบสท์ (Best, 1997: 14) 
 
 ช่วงการวัด =  ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 
     จ านวนชั้น 
 
 แทนค่าได้ดังนี้ =  5-1 

       5 

   =  0.80 

 ระดับคะแนน     ความหมาย 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.42-4.20 หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของ
สหกรณ์การเกษตร  โดยรวบรวมข้อมูล แนวคิด หลักการ วิธีการจากหนังสือ เอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่จะท าการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า
ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้แก่ นายประทีป จตุรพงศธร  
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นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนางกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหน้างานมาตรฐานประกันคุณภาพ 
 

 จากนั้นได้ท าการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) วิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence)    
ได้ค่าเท่ากับ 0.94   
 

4. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับคณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่ม
สมาชิก ผู้จัดการของสหกรณ์การเกษตรเมืองล าพูน จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือโดย
หาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม  (Reliability)  ของ Cronbach’s Alpha โดย
ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.965 ถือว่ามีความเที่ยงในระดับที่
ยอมรับได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547 : 149) สามารถน าไปเก็บข้อมูล
จริงต่อไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการก าหนดแหล่งข้อมูล คือ แหล่งปฐมภูมิ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามวัตถุประสงค์ของการใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. น าหนังสือแนะตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดล าปาง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยจัดส่งและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้เกิดความเข้าใจ  
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป      
ทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การพรรณนาข้อมูลเพ่ืออธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
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ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอข้อมูลในแบบตารางควบคู่กับ                
การบรรยายและสรุปผลด าเนินการวิจัย 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือการวางแผน การจัดการองค์การ การน าหรือการสั่งการ และ               
การควบคุมโดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอข้อมูลในแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลด าเนินการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 เป็นการทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบสถิติแบบ T-test,                
One way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient Analysis) 
 ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง                
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานของสหกรณ์ภาค
การเกษตรในจังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 307 คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับการปฏิบัติจ าแนกตามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับการปฏิบัติจ าแนกตามการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
- ชาย 207 67.40 
- หญิง 100 32.60 

รวม 307 100.00 
อายุ   
- ต่ ากว่า 30 ปี 21 6.80 
- 30-40 ปี 64 20.80 
- 41-50 ปี 109 35.50 
- 51 ปีขึ้นไป 113 36.80 

รวม 307 100 
สถานภาพสมรส   
-โสด 25 8.1 
-สมรส 265 86.30 
-หย่าร้าง/หม้าย 17 5.50 

รวม 307 100.00 
ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา 141 45.90 
- มัธยมศึกษา/ปวช. 98 31.90 
- อนุปริญญาตรี/ปวส. 28 9.10 
- ปริญญาตรี 37 12.10 
- สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.00 

รวม 307 100.00 
ต าแหน่งงาน   
- คณะกรรมการด าเนินการ 43 14.00 
- ผู้น ากลุ่มสมาชิก 248 80.80 
- ผู้จัดการสหกรณ์ 16 5.20 

รวม 307 100.00 
ระยะเวลาในการท างาน   
- ต่ ากว่า 5 ปี 67 21.80 
- 5-10 ปี 158 51.50 
- มากกว่า 10 ปี 82 26.70 

รวม 307 100.00 



 จากตาราง 4 จ านวนและร้อยละของประชากร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.40 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 32.60                 
มีอายุ51 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี และอายุ 30-40 ปี                
คิดเป็นร้อยละ 35.50 และ 20.80 ตามล าดับ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 86.30 รองลงมาคือ 
โสดและหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.10 และ 5.50 ตามล าดับ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
31.90 และ 12.10 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นผู้น ากลุ่มสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาคือ 
คณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ 5.20 ตามล าดับ                      
มีระยะเวลาในการท างานในต าแหน่ง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.50 และรองลงมาคือมากกว่า 10 ปี 
และต่ ากว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 26.70 และ 21.80 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง  
ตาราง 5 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงาน 
           ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 

จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 
 ̅      

แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีคุณธรรม จรยิธรรม                       
และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผูร้่วมงาน 

96 
(31.30) 

179 
(58.30) 

27 
(8.80) 

5 
(1.60) 

- 
4.19 0.656 มาก 

2. มีความสามารถสร้างศรัทธา
และความเชื่อมั่นให้เป็นท่ียอมรับ
ต่อผู้ร่วมงาน 

95 
(30.90) 

173 
(56.40) 

35 
(11.40) 

4 
(1.30) - 

 

4.17 0.670 มาก 

3. สามารถสร้างความประทับใจ
และความภาคภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน 

88 
(28.70) 

174 
(56.70) 

36 
(11.70) 

9 
(2.90) 

- 
4.11 0.715 มาก 

4. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล                         
มีแนวทางในการปฏิบัติงาน 

86 
(28.00) 

176 
(57.30) 

38 
(12.40) 

7 
(2.3) 

- 
4.11 0.696 มาก 

5. สามารถควบคมุอารมณ์                    
ในสถานการณ์ต่างๆ ได ้

71 
(23.10) 

179 
(58.30) 

48 
(15.60) 

9 
(2.9) 

- 
4.02 0.712 มาก 

ภาพรวม 4.12 0.565 มาก 

 จากตาราง 5 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.19  รองลงมาคือ มีความสามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับ



ต่อผู้ร่วมงานมีค่าเฉลี่ย 4.17และสามารถสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน                  
มีค่าเฉลี่ย 4.11 
 
ตาราง 6 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงาน 
           ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 

 ̅      
แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชนส์่วนรวม 

94 
(30.60) 

157 
(51.10) 

43 
(14.00) 

13 
(4.20) 

- 
4.08 0.782 มาก 

2. สามารถกระตุ้นใหเ้พื่อนร่วมงาน
มีก าลังใจในการท างาน 

84 
(27.40) 

163 
(53.10) 

46 
(15.00) 

12 
(3.90) 

2 
(0.70) 

 

4.03 0.800 มาก 

3. สามารถสร้างความคาดหวัง              
ในความส าเร็จของงาน 

83 
(27.00) 

162 
(52.80) 

49 
(16.00) 

12 
(3.90) 

1 
(0.30) 

 

4.02 0.786 มาก 

4. สามารถกระตุ้นใหผู้้ร่วมงาน                
มีส่วนร่วมในการท างาน 

82 
(26.70) 

164 
(3.40) 

45 
(14.70) 

15 
(4.90) 

1 
(0.30) 

 

4.01 0.800 มาก 

5. สามารถจูงใจให้ผูร้่วมงาน              
มีเจตคติที่ดีในการท างาน 

81 
(26.40) 

160 
(52.10) 

47 
(15.30) 

18 
(5.9) 

1 
(0.30) 

 

3.98 0.826 มาก 

ภาพรวม 4.03 0.658 มาก 

 จากตาราง 6 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางพบว่า 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมมีค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมาคือสามารถกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานมีก าลังใจในการท างาน                 
มีค่าเฉลี่ย 4.03 และสามารถสร้างความคาดหวังในความส าเร็จของงานมีค่าเฉลี่ย 4.02 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 7 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงาน 
           ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 

 ̅      
แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ส่งเสรมิให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้เหตผุลและข้อมลูหลักฐาน 

77 
(25.10) 

162 
(52.80) 

54 
(17.60) 

12 
(3.90) 

2 
(0.70) 

3.98 0.802 มาก 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน                    
ให้แสดงความคดิเห็นในแง่มุมต่างๆ                       
ได้อย่างเต็มที ่

76 
(24.80) 

161 
(52.40) 

53 
(17.30) 

15 
(4.90) 

2 
(0.70) 

3.96 0.821 มาก 

3. สนับสนุนวิธีการท างาน                    
หรือวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                
ด้วยวิธีการใหม่ๆ  

82 
(26.70) 

148 
(48.20) 

60 
(19.50) 

15 
(4.90) 

2 
(0.70) 

3.95 0.847 มาก 

4. สามารถกระตุ้นใหผู้้ร่วมงานเหน็
แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
การท างานได ้

71 
(23.10) 

166 
(54.10) 

56 
(18.20) 

13 
(4.2) 

1 
(0.30) 

3.95 0.782 มาก 

5. ท่านมีการมอบหมายงานที่               
ท้าทายความสามารถของผูร้่วมงาน 

73 
(23.80) 

146 
(47.60) 

70 
(22.80) 

15 
(4.90) 

3 
(1.00) 

3.88 0.859 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.660 มาก 
 

 จากตาราง 7 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ ส่งเสริมให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและ
ข้อมูลหลักฐานมีค่าเฉลี่ย 3.98  รองลงมาคือส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ 
ได้อย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 3.96 และสนับสนุนวิธีการท างานหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 8 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติงาน 
           ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการค านึงถึงความเป็น 
           ปัจเจกบุคคล 

ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 
 ̅      

แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. เปิดโอกาสใหผู้้ร่วมงาน     
น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน
ของสหกรณ ์

88 
(28.70) 

158 
(51.50) 

51 
(16.60) 

10 
(3.30) 

- 
 

4.06 0.763 มาก 

2. ให้ความสนใจแก่ผูร้่วมงาน               
อย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
อคต ิ

78 
(25.40) 

163 
(53.10) 

51 
(16.60) 

13 
(4.20) 

2 
(0.70) 

 

3.98 0.806 มาก 

3. มีการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 

72 
(23.50) 

173 
(56.40) 

47 
(15.30) 

15 
(4.90) 

- 
 

3.98 0.765 มาก 

4. มีการปฏิบัตติ่อผูร้่วมงานโดย
การให้โอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ                  
อยู่เสมอ 

70 
(22.80) 

179 
(58.30) 

40 
(13.00) 

14 
(4.60) 

4 
(1.30) 

 

3.97 0.812 มาก 

5. มอบหมายงานตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

73 
(23.80) 

171 
(55.70) 

46 
(15.00) 

15 
(4.90) 

2 
(0.70) 

 

3.97 0.802 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.640 มาก 

 จากตาราง 8 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกันโดย
ปราศจากอคติมีค่าเฉลี่ย 3.98และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคลมี
ค่าเฉลี่ย 3.98 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
           โดยรวม 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ̅      ระดับการปฏิบัต ิ
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 4.119 0.564 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.025 0.658 มาก 
3. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.992 0.640 มาก 
4. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.945 0.660 มาก 

รวม 4.020 0.521 มาก 
 

 จากตาราง 9 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ภาคการเกษตรมีระดับการปฏิบัติ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและด้านการกระตุ้นทางปัญญา ตามล าดับ 
 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง  
ตาราง 10 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงาน 
             ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการวางแผน 

ด้านการวางแผน 
จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 

 ̅      
แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีการก าหนดภารกิจ วสิัยทัศน์ 
และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่าง
ชัดเจน 

98 
(31.90) 

164 
(53.40) 

43 
(14.00) 

2 
(0.70) 

- 
4.17 0.678 มาก 

2. มีการน าข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ระดมความคดิเห็นมาจัดเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

99 
(32.20) 

157 
(51.10) 

36 
(11.70) 

15 
(4.90) - 

 

4.11 0.791 มาก 

3. มีการอธิบายขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติงานในด้านตา่งๆ สม่ าเสมอ 

96 
(31.30) 

156 
(50.80) 

41 
(13.40) 

14 
(4.60) 

- 
4.09 0.789 มาก 

4. มีการส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาและการ
บริหารของสหกรณ ์

88 
(28.70) 

168 
(54.70) 

39 
(12.70) 

12 
(3.90) 

- 
4.08 0.752 มาก 

5. ให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วมในการ
ติดตามผล ประเมินผล และ               
ตรวจสอบการด าเนินงานของ
สหกรณ ์

104 
(33.90) 

139 
(45.30) 

47 
(15.30) 

16 
(5.20) 

1 
(0.30) 

4.07 0.853 มาก 

รวม 4.10 0.644 มาก 
 จากตาราง 10 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า 
ด้านการวางแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 



 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ  มีการก าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.17  รองลงมาคือ มีการน าข้อมูลที่ได้จากระดมความคิดเห็นมา
จัดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีมีค่าเฉลี่ย 4.11และมีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ย 4.09 
 

ตาราง 11 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงาน 
             ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการจัดการองค์การ 

ด้านการจัดการองค์การ 
จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 

 ̅      
แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีการมอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน     
อย่างชัดเจน 

103 
(33.60) 

162 
(52.80) 

30 
(9.80) 

12 
(3.90) 

- 
4.16 0.752 มาก 

2. มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
รับทราบปัญหาและวิธีการแกไ้ข
ปัญหา 

89 
(29.00) 

174 
(56.70) 

36 
(11.70) 

8 
(2.60) - 

 

4.12 0.706 มาก 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
ให้สมาชิกมีความสามคัค ี

84 
(27.40) 

172 
(56.00) 

35 
(11.40) 

15 
(4.90) 

1 
(0.30) 

4.05 0.782 มาก 

4. มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

76 
(24.80) 

176 
(57.30) 

45 
(14.70) 

9 
(2.90) 

1 
(0.30) 

4.03 0.736 มาก 

5. มีการก าหนดโครงสร้างและสาย
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน                      
เป็นลายลักษณ์อักษร 

88 
(28.70) 

152 
(49.50) 

53 
(17.30) 

12 
(3.90) 

2 
(0.70) 

4.02 0.822 มาก 

รวม 4.08 0.596 มาก 
 

 จากตาราง 11 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า 
ด้านการจัดการองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละ
สายงานอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย 4.16  รองลงมาคือ มีการประชุมร่วมกันเพ่ือรับทราบปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ย 4.12และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีความสามัคคีมีค่าเฉลี่ย 
4.05 
 
 
 



ตาราง 12 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงาน 
             ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการน าหรือการสั่งการ 

ด้านการน าหรือการสั่งการ 
จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 

 ̅      
แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1.ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน 

94 
(30.60) 

163 
(53.10) 

39 
(12.70) 

10 
(3.30) 

1 
(0.30) 

4.10 0.764 มาก 

2.มีการประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ 

87 
(28.30) 

163 
(53.10) 

46 
(15.00) 

11 
(3.60) - 

 

4.06 0.758 มาก 

3.มีการตรวจสอบการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

90 
(29.30) 

156 
(50.80) 

45 
(14.70) 

16 
(5.20) 

- 
4.04 0.805 มาก 

4.มีการส่งเสรมิให้ผูร้่วมงานใช้
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

84 
(27.40) 

161 
(52.40) 

48 
(15.60) 

14 
(4.60) - 

4.03 0.783 มาก 

5.มีการจูงใจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ 

72 
(23.50) 

178 
(58.00) 

38 
(12.40) 

10 
(3.30) 

1 
(0.30) 

3.98 0.790 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.612 มาก 
 

 จากตาราง 12 ระดับการปฏิบัติของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า                 
ด้านการน าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.10  
รองลงมาคือมีการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ     
มีค่าเฉลี่ย 4.06 และมีการตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ย 4.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 13 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติงาน                  
             ของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการควบคุม 

ด้านการควบคุม 
จ านวนและร้อยละของระดับการปฏิบัติ 

 ̅      
แปล
ความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ทุกล าดับขั้น 

90 
(29.30) 

168 
(54.70) 

39 
(12.70) 

10 
(3.30) 

- 
4.10 0.736 มาก 

2. มีการก าหนดนโยบายควบคมุการ
ปฏิบัติงานท่ีดีภายในองค์กร 

85 
(27.70) 

178 
(58.00) 

33 
(10.70) 

11 
(3.60) 

- 
 

4.10 0.721 มาก 

3. มีการแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
ในข้อบกพร่องนั้นอย่างสม่ าเสมอ 

93 
(30.30) 

168 
(54.70) 

29 
(9.40) 

16 
(5.20) 

1 
(0.30) 

4.09 0.793 มาก 

4. มีการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานให้เชื่อมโยงในระดับ
ต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

85 
(27.70) 

174 
(56.70) 

37 
(12.10) 

10 
(3.30) 

1 
(3.30) 

4.08 0.743 มาก 

5. มีการติดต่อสื่อสารใน
กระบวนการควบคุมเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 

83 
(27.00) 

177 
(57.70) 

32 
(10.40) 

15 
(4.90) 

- 
4.07 0.753 มาก 

ภาพรวม 4.09 0.618 มาก 
 

 จากตาราง 13 ระดับการปฏิบัติงานของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า 
ด้านการควบคุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกล าดับขั้นมีค่าเฉลี่ย 
4.10  รองลงมาคือ มีการก าหนดนโยบายควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.10 
และมีการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และติดตาประเมินผลในข้อบกพร่องนั้นอย่างสม่ าเสมอมี
ค่าเฉลี่ย 4.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน 
             ของสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยรวม 
การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร  ̅      ระดับการปฏิบัติ 
1. ด้านการวางแผน 4.102 0.644 มาก 
2. ด้านการจัดการองค์การ 4.076 0.596 มาก 
3. ด้านการน าหรือการสั่งการ 4.043 0.612 มาก 
4. ด้านการควบคุม 4.088 0.618 มาก 

รวม 4.077 0.515 มาก 
 

 จากตาราง 14 พบว่า ผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรมีระดับการปฏิบัติ ในการบริหารงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านการจัดการองค์การ และ 
ด้านการน าหรือการสั่งการ ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์                      
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง สามารถตั้งเป็นสมมติฐานทางสถิติ คือ 
 H0 : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร                     
ในจังหวัดล าปาง 
 H1 : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 15 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงาน 
             ของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

การ
วางแผน 

การจัดการ
องค์การ 

การน าหรือ
การสั่งการ 

การ
ควบคุม 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ Pearson Correlation .555 .440 .409 .371 
 Sig. .000 .000 .000 .000 
การสร้างแรงบันดาลใจ Pearson Correlation .514 .523 .550 .471 
 Sig. .000 .000 .000 .000 
การกระตุ้นทางปัญญา Pearson Correlation .490 .497 .509 .471 
 Sig. .000 .000 .000 .000 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

Pearson Correlation .557 .560 .548 .528 

 Sig. .000 .000 .000 .000 
 
 จากตาราง15 ที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า  ภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ                     
การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง โดยมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ               
ปานกลาง ซึ่ง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการบริหารงานด้านการวางแผนมากที่สุด และภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาค
การเกษตรในจังหวัดล าปางมากท่ีสุดในด้านการจัดการองค์การ 
  

 สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์                   
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางแตกต่างกัน โดยมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
 2.1 H0 : เพศไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
    H1:  เพศมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 16 แสดงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง จ าแนกตามเพศ 

การบริหารงานของ 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 

เพศ จ านวน  ̅      T Sig. 

ด้านการวางแผน 
ชาย 207 4.08 0.641 

-0.700 0.485 
หญิง 100 4.14 0.653 

ด้านการจัดการองค์การ 
ชาย 207 4.07 0.604 

0.086 0.931 
หญิง 100 4.07 0.581 

ด้านการน า 
ชาย 207 4.02 0.603 

-0.682 0.496 
หญิง 100 4.07 0.634 

ด้านการควบคุม 
ชาย 207 4.08 0.626 

0.051 0.959 
หญิง 100 4.08 0.603 

 จากตาราง 16 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันตามเพศ 
  
 2.2 H0 :  อายุไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
     H1:  อายุมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

ตาราง 17 แสดงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง จ าแนกตามอายุ 

การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

ด้านการวางแผน 
ระหว่างกลุม่ 1.641 3 0.547 1.320 0.268 
ภายในกลุ่ม 125.586 303 0.414   

รวม 127.227 306    

ด้านการจดัการองค์การ 
ระหว่างกลุม่ 0.538 3 0.179 0.503 0.681 
ภายในกลุ่ม 108.198 303 0.357   

รวม 108.736 306    

ด้านการน า 
ระหว่างกลุม่ 0.25 3 0.008 0.022 0.996 

ภายในกลุ่ม 114.950 303 0.379   
รวม 114.975 306    

ด้านการควบคมุ 
ระหว่างกลุม่ 0.230 3 0.077 0.199 0.897 
ภายในกลุ่ม 116.720 303 0.385   

รวม 116.950 306    

 จากตาราง 17 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันตามอายุ 



 2.3 H0 :  สถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง 
       H1:  สถานภาพสมรสมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
 
ตาราง 18 แสดงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง  
             จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

การบริหารงาน                                       
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการวางแผน 
ระหว่างกลุ่ม 0.235 2 0.117 0.281 0.755 
ภายในกลุ่ม 126.993 304 0.418   

รวม 127.227 306    

ด้านการจัดการ
องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 0.541 2 0.271 0.760 0.468 
ภายในกลุ่ม 108.195 304 0.356   

รวม 108.736 306    

ด้านการน า 
ระหว่างกลุ่ม 0.218 2 0.109 0.289 0.749 

ภายในกลุ่ม 114.757 304 0.377   
รวม 114.975 306    

ด้านการควบคุม 
ระหว่างกลุ่ม 0.208 2 0.104 0.271 0.763 
ภายในกลุ่ม 116.742 304 0.384   

รวม 116.950 306    

 จากตาราง 18 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันตามสถานภาพสมรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.4  H0 :   ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง 
           H1:   ระดับการศึกษามีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง 
 
ตาราง 19 แสดงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง  
             จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การบริหารงาน                                   
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการวางแผน 
ระหว่างกลุ่ม 3.838 4 0.959 2.348 0.054 
ภายในกลุ่ม 123.390 302 0.409   

รวม 127.227 306    

ด้านการจัดการ
องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 0.457 4 0.114 0.319 0.865 
ภายในกลุ่ม 108.279 302 0.359   

รวม 108.736 306    

ด้านการน า 
ระหว่างกลุ่ม 0.588 4 0.147 0.388 0.817 

ภายในกลุ่ม 114.387 302 0.397   
รวม 114.975 306    

ด้านการควบคุม 
ระหว่างกลุ่ม 0.900 4 0.225 0.585 0.674 
ภายในกลุ่ม 116.050 302 0.384   

รวม 116.950 306    

 จากตาราง 19 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.5  H0 :   ต าแหน่งไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
      H1:   ต าแหน่งมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

ตาราง 20 แสดงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง จ าแนกตามต าแหน่ง 

การบริหารงาน                                 
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการวางแผน 
ระหว่างกลุ่ม 0.505 2 0.252 0.605 0.547 
ภายในกลุ่ม 126.723 304 0.417   

รวม 127.227 306    

ด้านการจัดการ
องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 0.931 2 0.465 1.312 0.271 
ภายในกลุ่ม 107.806 304 0.355   

รวม 108.736 306    

ด้านการน าหรือการ
สั่งการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.603 2 0.302 0.802 0.450 

ภายในกลุ่ม 114.372 304 0.376   
รวม 114.975 306    

ด้านการควบคุม 
ระหว่างกลุ่ม 1.367 2 0.683 1.797 0.168 
ภายในกลุ่ม 115.583 304 0.380   

รวม 116.950 306    

 จากตาราง 20 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันตามต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.6  H0 :  ระยะเวลาในการท างานไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปาง 
      H1:  ระยะเวลาในการท างานมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน
จังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 21 แสดงการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง  
             จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

การบริหารงาน 
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ด้านการวางแผน 
ระหว่างกลุ่ม 2.946 2 1.473 3.603 0.028 
ภายในกลุ่ม 124.281 304 0.409   

รวม 127.227 306    

ด้านการจัดการ
องค์การ 

ระหว่างกลุ่ม 2.310 2 1.155 3.299 0.038 
ภายในกลุ่ม 106.427 304 0.350   

รวม 108.736 306    

ด้านการน า 
ระหว่างกลุ่ม 1.829 2 0.915 2.458 0.087 

ภายในกลุ่ม 113.146 304 0.372   
รวม 114.975 306    

ด้านการควบคุม 
ระหว่างกลุ่ม 3.705 2 1.853 4.973 0.007 
ภายในกลุ่ม 113.245 304 0.373   

รวม 116.950 306    

 จากตาราง 21 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปางไม่แตกต่างกันตามต าแหน่งในด้านการน า  และจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการ
บริหารงานของสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดล าปางของแต่ละกลุ่มระยะเวลาในการท างาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 22 แสดงค่า Significant ของการวิเคราะห์การบริหารงานของสหกรณ์ภาคเกษตร 
             ในจังหวัดล าปาง โดยเปรียบเทียบตามระยะเวลาในการท างาน 
ด้านการวางแผน  ̅ 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 5 ป ี 3.955 0.011 0.363 
5-10 ป ี 4.192  0.106 

ด้านการจัดการองค์การ    
ต่ ากว่า 5 ป ี 3.967 0.027 0.099 

5-10 ป ี 4.159  .0056 
ด้านการควบคุม    

ต่ ากว่า 5 ป ี 3.883 0.002 0.021 
5-10 ป ี 4.160  0.599 

 จากตาราง 22 พบว่า  ผู้น าที่มีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 5 ปี มีการบริหารงานของ
สหกรณ์สหกรณ์แตกต่างจากผู้น าที่มีระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี ด้านการวางแผนและด้าน                
การจัดการองค์การ ส่วนผู้น าที่มีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 5 ปีมีการบริหารงานของสหกรณ์ภาค
เกษตรแตกต่างจากผู้น าที่มีระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุม 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและศึกษาการบริหารงานของสหกรณ์    
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการด าเนินการ ผู้น ากลุ่ม
สมาชิก และผู้จัดการ ของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในจังหวัดล าปาง จ านวน 307 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, One-way ANOVA และ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.40 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.80 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 86.30 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 45.90 มีต าแหน่งงานเป็นผู้น ากลุ่มสมาชิก ร้อยละ 80.80 และมีระยะเวลาในการท างาน 5-10 
ปี ร้อยละ 51.50 
 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการค านึงถึง  
ความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา เมื่อจ าแนกระดับการปฏิบัติในแต่ละด้าน 
พบว่า 
 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือ ผู้น ามีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน รองลงมาคือผู้น ามีความสามารถสร้างศรัทธาและ                
ความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ร่วมงานและผู้น าสามารถสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจ
ต่อผู้ร่วมงาน 



 
 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือ ผู้น ามีความเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รองลงมาคือผู้น าสามารถกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานมีก าลังใจ
ในการท างาน และผู้น าสามารถสร้างความคาดหวังในความส าเร็จของงาน 

ด้านการค านึงความเป็นปัจเจกบุคคล ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือ ผู้น าเปิดโอกาส
ให้ผู้ร่วมงานน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ รองลงมาคือผู้น าให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงาน
อย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติและผู้น ามีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็น
รายบุคคล 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือ ผู้น าส่งเสริมให้รู้จัก
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน รองลงมาคือผู้น าส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดง
ความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และผู้น าสนับสนุนวิธีการท างานหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยวิธีการใหม่ๆ 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ  ดังนี้              
ด้านการวางแผน ด้านการควบคุม ด้านการจัดการองค์การ และด้านการน าหรือการสั่งการ                    
เมื่อจ าแนกระดับการปฏิบัติเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านการวางแผน ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือ มีการก าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน รองลงมาคือมีการน าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นมา
จัดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ                
อย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านการควบคุม ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือ มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน           
ทุกล าดับขั้น รองลงมาคือมีการก าหนดนโยบายควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีภายในองค์กรและมี                 
การแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลในข้อบกพร่องนั้นอย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านการจัดการองค์การ ระดับการปฏิบัติ มากเป็นอันดับ 1 คือ มีการมอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสายอย่างชัดเจน รองลงมาคือมีการประชุมร่วมกันเพ่ือรับทราบปัญหาและ
วิธีแก้ไขปัญหาและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความสามัคคี 
 ด้านการน าหรือการสั่งการ ระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับ 1 คือมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน รองลงมาคือมีการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ                    
การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง โดยมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ              



 
 

ปานกลาง  โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการบริหารงานด้านการวางแผนมากที่สุด และ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางมากท่ีสุดในด้านการจัดการองค์การ 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาค
การเกษตรในจังหวัดล าปางแตกต่างกัน แสดงได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า เพศที่ต่างกันมีการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง                 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 อายุ พบว่า อายุที่ต่างกันมีการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง                 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีการบริหารงานของสหกรณ์ภาค
การเกษตรในจังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาทีต่่างกันมีการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในจังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งที่ต่างกันมีการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปางไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 ระยะเวลาในการท างาน พบว่า ระยะเวลาในการท างานที่ต่างกัน มีการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางไม่แตกต่างกันในด้านการน าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
และแตกต่างกันในด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ และด้านการควบคุม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร             
ในจังหวัดล าปาง ซึ่งผลการวิจัยที่พบสามารถน ามาเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง พบว่า สหกรณ์
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางมีระดับการปฏิบัติในการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการควบคุม ด้านการจัดการองค์การ และ                
ด้านการน าหรือการสั่งการ เมื่อจ าแนกระดับการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์               
ภาคการเกษตรเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 

ด้านการวางแผน สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง มีการก าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ 
และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน มีการน าข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นมาจัดเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีและมีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ   
สอดคล้องกับพงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล (2542) ที่ได้กล่าวว่าการวางแผน หมายถึง การก าหนดงานหรือ



 
 

วิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้าโดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนา
กลวิธีในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบายเพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันใน
การด าเนินงาน ทั้งยังสอดคล้องกับศิริวัฒน์ เก็งธรรม (2540) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหัวฝาย ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  พบว่า ด้าน                 
การวางแผนมีการก าหนวัตถุประสงค์และนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มโดยการประชุมร่วมกัน 

ด้านการควบคุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้ดังนี้  มีการติดตามผล                
การปฏิบัติงานทุกล าดับขั้น มีการก าหนดนโยบายควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีภายในองค์กร และมี                
การแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลในข้อบกพร่องนั้นอย่างสม่ าเสมอ              
ซ่ึงสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงการควบคุมเป็นการตรวจตราและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐาน การเปรียบเทียบและติดตามผล            
การปฏิบัติ งานกับมาตรฐาน การแก้ไขข้อบกพร่อง การทบทวนและปรับวิธีการควบคุม                     
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด สอดคล้องกับ 
ประยุทธ์ สังขรัตน์ (2549) ที่ได้ศึกษาการจัดการกลุมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในภาคเหนือ พบว่า        
ด้านการควบคุม มีการก าหนดควบคุมการน าเงินสดฝากธนาคาร มีการก าหนดให้มีทะเบียนคุมเงิน 
และก าหนดให้มีการตรวจสอบบัญชี 

ด้านการจัดการองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับได้ดังนี้ มีการมอบหมาย
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายอย่างชัดเจน มีการประชุมร่วมกันเพ่ือรับทราบปัญหาและ
วิธีแก้ไขปัญหา และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีความสามัคคี  ซึ่งสอดคล้องกับดาร์ฟ             
อ้างในถึงสาคร สุขศรีวงศ์ (2550) กล่าวถึงการจัดองค์กร ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน 
และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนงานเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการตาม
แผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งยังสอดคล้องกับประยุทธ์ สังขรัตน์ (2549)              
ได้ท าการศึกษาการจัดการกลุมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในภาคเหนือ พบว่า ด้านการจัดการองค์การมี
การจัดท าระเบียบข้อบังคับไว้ใช้ในการบริหารงาน มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
 ด้านการน าหรือการสั่งการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ได้ดังนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ             
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงการน าว่าเป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้
ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกใน
องค์กรท างานร่วมกันได้ดีด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจท่องแท้
ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถหลากหลายเรื่องควบคู่กันไป สอดคล้องกับ              
ธนาชัย สุขวณิช (2555) ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือสร้างความ



 
 

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย พบว่า การน าหรือการสั่งการ มีการจัด
ประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้สมาชิกได้รับทราบ และในระเบียบของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้ก าหนดกฎ กติกา เอาไว้ให้สมาชิกคณะกรรมการได้ปฏิบัติ ส าหรับปัจจัยที่
มีอิทธิพลในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในจังหวัดล าปาง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ ได้ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา เมื่อจ าแนกระดับการปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ ผู้น ามี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีความสามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น
ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ร่วมงาน และสามารถสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน              
ซ่ึงสอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ อ้างในถึงรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) กล่าวถึงการมีอิทธิพลอย่างมี            
อุดมการณ์ หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพ
นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน สอดคล้องกับ มาโนช     
ภูต้องใจ (2554) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน     
ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้น ามีการประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อผู้ร่วมงาน 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้ดังนี้ มีความ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สามารถกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานมีก าลังใจในการ
ท างาน และสามารถสร้างความคาดหวังในความส าเร็จของงาน สอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ อ้างถึง
ในรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) กล่าวถึง การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทาง
ที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและการท้าทาย
ในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความ
กระตือรือร้น สอดคล้องกับเฉลา ระโหฐาน (2553) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การโน้มน้าวชักจูงให้
ผู้อื่นเต็มใจและยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้ดังนี้ 
เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์  ให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่าง



 
 

เท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล
สอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ อ้างในถึงรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) กล่าวถึง การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล หมายถึง ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่
ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ สอดคล้องกับรุ่ งนภา                
วิจิตรวงศ์  (2551) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีการสนับสนุน
วิธีการท างานกับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล และสนับสนุนในผู้ร่วมงานมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้ดังนี้ ส่งเสริมให้รู้จัก
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และสนับสนุนวิธีการท างานหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆ  
สอดคล้องกับแบสและอโวลิโอ อ้างในถึงรัตติกรณ์ จงวิศาส(2543) กล่าวถึง การกระตุ้นทางปัญหา 
หมายถึง การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความ
ต้องการหาแนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม ท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับมาโนช ภูต้องใจ (2554) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรี
ทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย พบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีการกระตุ้นให้            
ผู้ตามตระหนักถึงปัญหา และด้านการท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทาย ด้านการคิด
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  

จากการศึกษาโดยการทดสอบค่าความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับระดับ              
การปฏิบัติการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการบริหารงานของสหกรณ์ภาค
เกษตรในจังหวัดล าปางอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยแยกเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 
 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีระดับความสัมพันธ์ต่อระดับการปฏิบัติการบริหารงาน
ของสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดล าปางระดับปานกลางด้านการวางแผน การจัดการองค์การ และ
การน าหรือการสั่งการ มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า ด้านการควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัด
ล าปาง มีการบริหารงานที่ต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มา
ปรับใช่ เช่น ผู้น าของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางต้องมีเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน สามารถสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 



 
 

 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีระดับความสัมพันธ์ต่อระดับการปฏิบัติการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดล าปาง ระดับปานกลาง ด้านการน าหรือการสั่งการ การจัดการองค์การ
และการวางแผน มีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า ด้านการควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง      
มีการบริหารงานที่ต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมาปรับใช้ เช่น ผู้น า
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางต้องมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
กระตุ้นเพ่ือนร่วมงานมีก าลังใจในการท างาน และสามารถสร้างความคาดหวังในความส าเร็จของงาน
ได ้
 ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีระดับความสัมพันธ์ต่อระดับการปฏิบัติการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดล าปาง ระดับปานกลาง ด้านการน าหรือการสั่งการ ด้านการจัดการ
องค์การ ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางมีการบริหารงานที่
ต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญามาปรับใช้ เช่น ผู้น าส่งเสริมให้รู้จัก
วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ต่างๆ ได้อย่างเต็มทีแ่ละสนับสนุนวิธีการท างานหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยวิธีการใหม่ๆ 
 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีระดับความสัมพันธ์ต่อระดับการปฏิบัติการ
บริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ระดับปานกลาง ด้านการจัดการองค์การ         
ด้านการวางแผน ด้านการน าหรือการสั่งการ และด้านการควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง              
มีการบริหารงานที่ต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมาปรับใช้ 
เช่น ผู้น าควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานน าเสนอแนวทางการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้ความสนใจ
แก่ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน
เป็นรายบุคคล 

จากการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้มีความสอดคล้องกับมาโนช ภูต้องใจ (2554) ที่ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย  พบว่า  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน              
โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใน ด้านการค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย ซึ่งแยกเป็นด้าน  ดังนี้ 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้น ากลุ่มควรพัฒนาตนในการแสดงวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างชัดเจน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น ากลุ่มควรปฏิบัติตน



 
 

ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกกลุ่ม ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผู้น าควรมี
ความสามารถที่จะกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มมีความกล้าคิด กล้าท าในสิ่งใหม่ๆ กล้าน าเสนอในสิ่งใหม่ๆ 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น ากลุ่มควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ความส าคัญและเอาใจใส่สมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคลให้ความส าคัญกับคุณค่าของสมาชิกกลุ่ม 
 จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง แตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรถ ต าแหน่ง และ
การศึกษาของผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดลาปางไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์             
ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระยะเวลาในการท างานของ
ผู้น าสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง จากการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ด้านการน าหรือการสั่งการ 

 ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร               
ในจังหวัดล าปางของแต่ละกลุ่มระยะเวลาในการท างาน พบว่า ผู้น าที่มีระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 
5 ปี มีการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางแตกต่างกันกับผู้น าที่มีระยะเวลาใน
การท างาน 5-10 ปี ด้านการวางแผนและด้านการจัดการองค์การสาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
ระยะเวลาในการท างานของผู้น าที่ต่ ากว่า 5 ปีส่งผลท าให้การวางแผน การจัดการองค์การของสหกรณ์ 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานของสหกรณ์และอาจท าให้การบริหารงานของสหกรณ์ขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานของสหกรณ์จะต้องมีการก าหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เป็นต้น               
หากผู้น าที่มีระยะเวลาในการน้อยย่อมมีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ส่วนผู้น าที่มีระยะเวลาใน
การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางแตกต่างกันกับ
ผู้น าที่มีระยะเวลาในการท างาน 5-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุม สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องจากระยะเวลาในการท างานของผู้น าสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดล าปางที่มีระยะเวลาในการ
ท างานต่ ากว่า 5 ปี ส่งผลให้การควบคุมการการปฏิบัติงานของสหกรณ์อาจขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากการบริหารของสหกรณ์จะต้องมีการติดตามประเมินผลงานทุกล าดับ มีการก าหนดนโยบาย
ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาค

การเกษตรในจังหวัดล าปาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร พบว่า ผู้น าของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน

จังหวัดล าปาง มีระดับการปฏิบัติในการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 



 
 

การบริหารงานให้ประสบความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้น าที่ปฏิบัติตามกระบวนการ 
ขั้นตอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ 

ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้น าของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง                 
มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อ              
การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง ส่งผลท าให้มีการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สหกรณ์มีความเข้มแข็งและเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์ จากผล
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ในประเภทต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ที่มี                  
การบริหารจัดการในรูปแบบเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง  ซึ่งท าการศึกษาในเขตจังหวัดล าปางเพียงจังหวัดเดียว ดังนั้น
ควรมีการท าวิจัยกับสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดอ่ืนๆ  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการบริหารงาน
และก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานต่อไป 
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แบบสอบถาม 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 

ผู้จัดท าใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่านมากที่สุด และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ โดย
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
ส่วนที่ 3 การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

นางสาวปรินประภา ชามั่ง 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน [   ] หน้าค าตอบที่เหมาะสมกบัท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. เพศ 

[     ] 1. ชาย    [     ] 2. หญิง 

2. อายุ 
[     ]  1. ต่ ากว่า 30 ปี   [     ] 2. 30-40ปี    
[     ]  3. 41-50 ปี    [     ] 4. 51 ปีขึ้นไป  
 

3. สถานภาพสมรส 
[     ] 1. โสด     [     ] 2. สมรส    
[     ]  3. หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    [     ] 1. ประถมศึกษา    [     ] 2. มัธยมศึกษา/ปวช.   

   [     ] 3. อนุปริญญาตรี/ปวส.   [     ] 4. ปริญญาตรี    

   [     ] 5. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. ด ารงต าแหน่ง 
[     ]  1. คณะกรรมการด าเนินการ [     ] 2. ผู้น ากลุ่มสมาชิก  [     ]  3. ผู้จัดการสหกรณ์ 

6. ระยะเวลาในการท างาน 
[     ]  1. ต่ ากว่า 5 ปี   [     ] 2. 5-10 ปี  [     ]  3. มากกว่า 10 ปี 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านมากที่สุด 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                         
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์      
1. ผู้น าของท่านมีความสามารถในการสร้างศรัทธา 
และความเชื่อมั่นให้เป็นท่ียอมรับต่อผู้ร่วมงาน 

     

2. ผู้น าของท่านสามารถสร้างความประทับใจ                   
และความภาคภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน 

     

3. ผู้น าของท่านเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม                        
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

     

4. ผู้น าของท่านเป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกลมีแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่ด ี

     

5. ผู้น าของท่านสามารถควบคมุอารมณ์ได้                       
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

     

การสร้างแรงบันดาลใจ      
6. ผู้น าของท่านมีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตน                  
เพื่อประโยชนส์่วนรวม 

     

7. ผู้น าของท่านสามารถกระตุ้นใหผู้้ร่วมงาน                          
มีส่วนร่วมในการท างาน 

     

8. ผู้น าของท่านสามารถสร้างความคาดหวัง                            
ในความส าเร็จของงาน 

     

9. ผู้น าของท่านสามารถกระตุ้นใหผู้้ร่วมงานมีก าลังใจในการ
ท างาน 

     

10. ผู้น าของท่านสามารถจูงใจใหผู้้ร่วมงานมเีจตคติที่ดี                    
ในการท างาน 

     

การกระตุ้นทางปัญญา      
11. ผู้น าของท่านสามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน                              
เห็นแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ไขปญัหาการท างานได ้

     

12. ผู้น าของท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดง                
ความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างเต็มที ่

     

13. ผู้น าของท่านส่งเสริมใหรู้้จักวิเคราะห์ปญัหาโดยใช้เหตผุล
และข้อมลูหลักฐาน 

     

14.ผู้น าของท่านสนับสนุนวิธีการท างานหรือวิธีแก้ไขปัญหา                
ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ๆ 

     

15.ผู้น าของท่านมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย                      
ความสามารถของผู้ร่วมงาน 

     

 



 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง                                         
ของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล      
16. ผู้น าของท่านให้ความสนใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากอคต ิ

     

17. ผู้น าของท่านมอบหมายงานตรงกับความรู้ ความสามารถ
ของผู้ร่วมงาน 

     

18. ผู้น าของท่านเปิดโอกาสใหผู้้รว่มงานน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานของสหกรณ ์

     

19. ผู้น าของท่านมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูร้่วมงาน
เป็นรายบุคคล 

     

20. ผู้น าของท่านมีการปฏิบัตติ่อผูร้่วมงานโดยการให้โอกาส
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

     

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปาง 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านมากที่สุด 

การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

การวางแผน      
1. มีการก าหนดภารกิจ วสิัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างชัดเจน 

     

2. มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

3. มีการน าข้อมูลทีไ่ด้จากการระดมความคิดเห็นมาจัดเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

     

4. มีการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารของสหกรณ ์

     

5. ให้ผู้ร่วมงานมสี่วนร่วมในการตดิตามผล ประเมินผล และ
ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ ์

     

การจัดการองค์การ      
6. มีการก าหนดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

7. มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน
ชัดเจน 

     

  



 
 

การบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
5 4 3 2 1 

8. มีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏบิัติงานของผู้ร่วมงาน                     
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ  

     

9. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความสามัคคี      
10. มีการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหา                              
และวิธีการแกไ้ขปัญหา 

     

การน าหรือการสั่งการ      
11. มีการจูงใจให้ผู้ร่วมงานปฏิบัตงิานเต็มความสามารถ      
12. มีการตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง      
13. มีการส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานใช้ความรู้ความสามารถ                
ในการปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมาย 

     

14. มีการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน               
และภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

15. ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตัิงานของสหกรณ ์      
การควบคุม      
16. มีการก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานให้เชื่อมโยง               
ในระดับต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

     

17. มีการก าหนดนโยบายควบคมุการปฏิบัติงานท่ีดี                    
ภายในองค์กร 

     

18. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกล าดับขั้น      
19. มีการติดต่อสื่อสารในกระบวนการควบคุมเป็นไป                 
อย่างทั่วถึง 

     

20. มีการแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน                       
และตดิตามประเมินผลในข้อบกพร่องนั้นอย่างสม่ าเสมอ 

     

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................ ................................................

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................. ..................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 

ตารางแสดงรายช่ือสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางปี 2556 
 

ชื่อสหกรณ์ 
 

ปีที่จัดต้ัง สถานะ สมาชกิ 
(คน) 

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัด 2518 ด าเนินงาน 2,310 
2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธกส.ล าปาง จ ากดั 2534 ด าเนินงาน 69,317 
3 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จ ากัด 2518 ด าเนินงาน 898 
4 สหกรณ์การเกษตรต าบลบา้นแลง จ ากัด 2544 ด าเนินงาน 479 
5 สหกรณ์ผู้ปลูกสบัปะรดล าปาง จ ากัด 2543 ด าเนินงาน 1,064 
6 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด 2513 ด าเนินงาน 2,378 
7 สหกรณ์ผู้ใช้น าฝายน้ าล้นห้วยแมส่ะเปา-ดอนไฟ จ ากัด 2538 ด าเนินงาน 175 
8 สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จ ากัด 2548 ด าเนินงาน 193 
9 สหกรณ์การเกษตรศภุนิมติแจ้ห่ม จ ากัด 2549 ด าเนินงาน 1,258 
10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด 2531 ด าเนินงาน 1,149 
11 สหกรณ์การเกษตรต าบลแม่สุก จ ากัด 2545 ด าเนินงาน 100 
12 สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากัด 2513 ด าเนินงาน 817 
13 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 2513 ด าเนนิงาน 4,410 
14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จ ากัด 2531 ด าเนินงาน 361 
15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าลุม่น้ าแม่พริก จ ากดั 2535 ด าเนินงาน 180 
16 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากัด 2520 ด าเนินงาน 2,610 
17 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั 2514 ด าเนินงาน 1,734 
18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม จ ากัด 2537 ด าเนินงาน 140 
19 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงวังเหนือ จ ากัด 2537 ด าเนินงาน 155 
20 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏริูปที่ดินวังเหนือ จ ากัด 2539 ด าเนินงาน 173 
21 สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ ากดั 2520 ด าเนินงาน 1,339 
22 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก  จ ากัด 2543 ด าเนินงาน 522 
23 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก จ ากัด 2546 ด าเนินงาน 212 
24 สหกรณ์การเกษตรเถินพัฒนา จ ากัด 2543 ด าเนินงาน 294 
25 สหกรณ์การเกษตรต าบลจางเหนือ จ ากัด 2553 ด าเนินงาน 166 
26 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะ จ ากัด 2532 ด าเนินงาน 365 
27 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากัด 2534 ด าเนินงาน 625 
28 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรล าปาง จ ากัด 2526 ด าเนินงาน 32 
29 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉัตร จ ากดั 2513 ด าเนินงาน 2,777 
30 สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด 2537 ด าเนินงาน 94 
32 สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จ ากัด 2537 ด าเนินงาน 210 
32 สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จ ากดั 2537 ด าเนินงาน 270 
33 สหกรณ์การเกษตรเมืองงาว จ ากัด เลิก เลิก เลิก 
34 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั 2518 ด าเนินงาน 3,390 
 
  



 
 

ตารางแสดงรายช่ือสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดล าปางปี 2556  (ต่อ) 
ช่ือสหกรณ ์ ปีท่ีจัดตั้ง สถานะ สมาชิก 

(คน) 
35 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากดั 2526 ด าเนินงาน 1,181 
36 ชุมนุมสหกรณ์พัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดแห่งประเทศไทย จ ากัด 2554 ด าเนินงาน 220 
37 สหกรณ์กองทุนส่วนยางจังหวัดล าปาง จ ากัด 2555 ด าเนินงาน 208 
  รวม  101,806 

 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง.  (2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2556 
ช่ือสหกรณ ์ คะแนน เกรด ผลการจัด

มาตรฐาน 
1 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั 98.67 A ผ่าน 
2 สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จ ากดั 62.05 F ไม่ผา่น 
3 สหกรณ์การเกษตรเวียงทิพย์ จ ากัด 92.50 B ผ่าน 
4 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากดั 54.15 F ไม่ผา่น 
5 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด 67.10 F ไม่ผา่น 
6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายน้ าล้นห้วยแมส่ะเปา-ดอนไฟ จ ากัด 98.80 A ผ่าน 
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าลุม่น้ าแม่พริก จ ากดั 57.13 F ไม่ผา่น 
8 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 99.43 A ผ่าน 
9 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนแก้ว-ทุ่งงาม จ ากัด 92.14 B ผ่าน 
10 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรล าปาง จ ากัด 85.23 C ไม่ผา่น 
11 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จ ากัด 97.92 A ผ่าน 
12 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัด 99.30 A ผ่าน 
13 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะ จ ากัด 32.48 F ไม่ผา่น 
14 สหกรณ์การเกษตรศภุนิมติแจ้ห่ม จ ากัด 99.50 A ผ่าน 
15 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั 88.27 B ผ่าน 
16 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด 99.40 A ผ่าน 
17 สหกรณ์การเกษตรต าบลบา้นแลง จ ากัด 99.55 A ผ่าน 
18 สหกรณ์ผู้ปลูกสบัปะรดล าปาง จ ากัด 86.27 B ผ่าน 
19 สหกรณ์การเกษตรต าบลจางเหนือ จ ากัด 92.20 B ผ่าน 
20 สหกรณ์โคนมนครล าปาง จ ากัด 96.38 A ผ่าน 
21 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงวังเหนือ จ ากัด 9.65 F ไม่ผา่น 
22 สหกรณ์โคเนื้อแม่ทะ จ ากัด 99.42 A ผ่าน 
23 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาว จ ากัด 88.18 B ผ่าน 
24 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏริูปที่ดินวังเหนือ จ ากัด 28.46 F ไม่ผา่น 
25 สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากัด 99.05 A ผ่าน 
26 สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จ ากดั 97.63 A ผ่าน 
27 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากัด 96.41 A ผ่าน 
28 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากัด 97.58 A ผ่าน 
29 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก จ ากัด 89.05 B ผ่าน 
30 สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ ากดั 28.02 F ไม่ผา่น 
31 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉัตร 99.35 A ผ่าน 
32 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูค้า ธกส.ล าปาง จ ากดั 100 A ผ่าน 
 
ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าปาง.  (2556) 



 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ    นางสาวปรินประภา ชามั่ง 

วันเดือนปีเกิด   20  กุมภาพันธ์  2522 

สถานที่ปัจจุบัน   323/54 หมู่ 9 ต าบลบ่อแฮ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ต าแหน่งหน้าที่   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดล าปาง 

ประวัติการศึกษา    ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การบัญชี)  สถาบันราชภัฏล าปาง 
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