หน่ วยที่
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ปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลต่ อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
สหกรณ์

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
บธ.ม.(บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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หน่ วยที่ 12
ปัจจัยภายนอกทีม่ ีผลต่ อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
หัวเรื่ อง
ตอนที่ 12.1 ปั จจัยด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
12.1.1 แนวคิดทางสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.1.3 กรณี ตวั อย่างปัจจัยด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ตอนที่ 12.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.2.1 แนวคิดทางเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
12.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.2.3 กรณี ตวั อย่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ตอนที่ 12.3 ปั จจัยด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.3.1 แนวคิดทางการเมืองการปกครองการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
12.3.3 กรณี ตวั อย่างปัจจัยด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
แนวคิด
1. สังคมเป็ นการที่คนจานวนหนึ่ งหรื อกลุ่มคนที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตาม
ระเบียบ โดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันอย่างมีความสุ ขหรื อสันติสุข กิ จกรรมทางสังคมเกิ ดจากปั จจัยทางสังคม
ได้แก่กิจกรรมทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา ทางการเมือง ทางวัฒนธรรม ซึ่ งเมื่อกิจกรรมต่างๆ
เปลี่ ยนแปลงนามาสู่ สังคมที่ เปลี่ ยนแปลงด้วย ทรั พยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ เป็ นคนในสังคมส่ วนรวม และ
สังคมสหกรณ์ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่ งพฤติกรรมของทรัพยากรมนุ ษย์ที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานสหกรณ์ ซึ่ งสหกรณ์ ตอ้ งบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงนั้น มิ ฉะนั้นสหกรณ์
อาจจะเสี ยหายหรื อต้องปิ ดกิจการลงก็ได้
2. เศรษฐกิจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายและการบริ โภคซึ่ งมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ว่าจะผลิตหรื อบริ การอะไร จะผลิตหรื อบริ การอย่างไร และจะผลิตหรื อบริ การเพื่อใคร เนื่องจากมีทรัพยากร
หรื อปั จจัยการผลิ ตจากัด เศรษฐกิ จไม่วา่ จะระดับบุคคลหรื อระดับองค์กรธุ รกิ จหรื อสหกรณ์ หรื อระดับชาติ
ต้องการให้ มี รายได้ม ากสุ ด ทั้งนี้ เมื่ อเศรษฐกิ จมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจะมี ผ ลกระทบทั้งต่ อตัวบุ ค คลหรื อ
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ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ และกระทบต่อสหกรณ์ ดว้ ย สหกรณ์ จะต้องบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานของสหกรณ์
3. การเมืองการปกครอง เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์ ท้ งั ภายในและภายนอก
สหกรณ์ ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ต่ อทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ ท้ งั โดยตรงและโดยอ้อม และกระทบต่ อการ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ ที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง ซึ่ งสหกรณ์ จะต้องบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด จากปั จ จัย ภายนอกสหกรณ์ ส่ ว นการ
เปลี่ ย นแปลงการเมื องการปกครองภายในสหกรณ์ จ ะต้อ งบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เช่ น กัน ตั้ง แต่
กระบวนการบรรจุแต่งตั้งจนถึงการพ้นจากตาแหน่ง ให้เหมาะสมแต่ละสหกรณ์
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1.วิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคมเกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. วิเคราะห์ปัจจัยด้านศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3.วิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้

4

ความนา
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศ ไม่วา่ ประเทศใดก็ตาม ต่างให้ความสาคัญ
กับ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ท้ งั สิ้ น และในยุค โลกาภิ วตั น์ เป็ นยุค สั งคมแห่ ง ความรู ้ (Knowledge Based Society)ที่
ความรู ้และภูมิปัญญาของแต่ละประเทศและสังคม ถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเสริ มสร้างศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันกับ นานาประเทศ การเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ เกิ ดขึ้ นมี ผลกระทบต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็ นประเทศชาติหรื อในระดับองค์การต่างๆ รวมทั้งสหกรณ์ดว้ ย
กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจน
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ นั้นเป็ นได้ท้ งั โอกาสและภัยคุ กคาม ต่อการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ของ
ประเทศและของสหกรณ์ ไม่ว่าระบบเศรษฐกิ จหรื อกระแสสังคม การเมื องการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมโลกหรื อไทยซึ่ งมี การเปลี่ ยนแปงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการบริ ห ารจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ซ่ ึ ง
รวมถึ งการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ วสนองต่อความเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ประเทศ
รวมถึ งสหกรณ์ ส ามารถดารงได้ภายใต้ ภาวะการเปลี่ ยนแปลงนั้นๆการพัฒนาการในด้านต่างๆ ต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุ ษย์หรื อคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกรอบด้าน
ดังภาพต่อไปนี้
เศรษฐกิจ

การเมือง
การปกครอง

คน
(ทรัพยากรมนุษย์)
กาย สติ

อารมณ์
สังคม
จริ ยธรรม
ศาสนา

ส
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม
และเทคโนโลยี

ภาพที่ 12.1 คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา

ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
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จากภาพคนหรื อทรัพยากรมนุษย์มีกาย สติ อารมณ์ สังคม จริ ยธรรม และศาสนาเป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุ กด้านไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว ชุ มชน และสังคม เศรษฐกิ จ การเมื องการปกครอง ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมาชาติ สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันคนหรื อทรัพยากรเองก็ตอ้ งอยูภ่ ายใต้
สภาวะการณ์ ต่างๆดังกล่าวเช่ นกัน ซึ่ งจัดเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ใน
สหกรณ์ ทั้งนี้การศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ได้แก่ ปั จจัยทางสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื องและการปกครอง เท่านั้น ส่ วนปั จจัยด้านเทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมมิ ได้กล่ าวถึ ง
เนื่องจากทั้งสองปั จจัยส่ วนใหญ่จะกระทบต่อปั จจัยด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านการผลิตหรื อบริ การ การจาหน่าย
และการบริ โภคนั้นเอง และเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยทางสังคมด้วยและปั จจัยภายนอกต่างๆ ย่อมมีผลต่อกัน
และกันด้วย
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ โดยทัว่ ไปแล้วจะหมายถึ ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายจัด การของสหกรณ์ แต่ ใ น
สหกรณ์รวมถึงคณะกรรมการดาเนิ นการในฐานะผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ได้รับ
การเลื อกตั้งมาจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ของสมาชิ กสหกรณ์ และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ ยงั รวมถึ งสมาชิ ก
สหกรณ์ ดว้ ย ถื อว่าเป็ นบุคคลสามฝ่ ายในสหกรณ์ ที่จะมี ส่วนสาคัญในการขับเคลื่ อนสหกรณ์ เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายรวมกันในการบริ ห ารจัดการสหกรณ์ แต่ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ในหน่ วยนี้ จะเน้น เฉพาะฝ่ ายจัด การ
สหกรณ์ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์สาคัญคือ ให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์
ปฏิบตั ิงานสหกรณ์บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ และทรัพยากรมนุษย์
มีความพึงพอใจและเต็มใจที่จะทางาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการจัดวางระบบการจัดการเกี่ยวกับคนในองค์การ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้คนในองค์การปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด และมีประสิ ทธิ ผล งานเสร็ จรวดเร็ วในเวลา
ก าหนด โดยพนัก งานเจ้า หน้า ที่ มี ค วามพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานที่ ป ลอดภัย และมี ค วามพึ ง พอใจใน
ผลประโยชน์ตอบแทนการทางาน ทั้งนี้ ระบบการจัดการเกี่ยวกับคนในองค์การดังกล่าวจะประกอบด้วยการ
วางแผน การสรรหา การคัดเลื อกและการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลการปฎิ บตั ิงาน การฝึ กอบรมและการ
พัฒนา การออกแบบงาน การบริ หารค่าตอบแทน และการวางแผนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในตาแหน่ ง การ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นการจัดการคนในธุ รกิ จหรื อสหกรณ์ โดยมีกิจกรรมและเป้ าหมายในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้อาจจะสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญของความต่อเนื่องเชื่ อมโยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของธุ รกิจหรื อสหกรณ์ ตามภาพข้างล่างนี้
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

เสร็ จตามเวลา

การทางาน
มีประสิ ทธิภาพ

การสรรหาและการคัดเลือก
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การจูงใจและการบริ หาร
ค่าตอบแทน

ทรัพยากร
มนุษย์

มีความพึงพอใจ
มีความสุข

การพัฒนาและธารงรักษา
สหกรณ์/องค์การ

ประหยัด
ผลประโยชน์ตอบแทน
เหมาสะสมคุม้ ค่า
มีความปลอดภัยและ
มัน่ คงในการทางาน

ภาพที่ 12.2 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์/องค์การ
จากภาพการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ หรื อองค์การเริ่ มตั้งแต่ 1) การวางแผนทรัพยากร
มนุ ษย์ 2) การสรรหา การคัดเลื อก การจัดหาคนเข้าทางาน รวมถึ งการฝึ กอบรมและพัฒนา การปฐมนิ เทศ
การฝึ กอบรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาชี พ 3) การประเมินผลการปฏบัติงาน ซึ่ งรวมถึงการประเมิน
การปฎิ บ ัติ ง านเพื่ อ การจ้า ง การเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ น การเลื่ อ นต าแหน่ ง 4) การแรงจู ง ใจและการบรหาร
ค่ า ตอบแทน เป็ นการจู ง ใจและออกแบบงานการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน รางวัล และค่ า ตอบแทน
ผลประโยชน์ของบุคลากร และ 5) การพัฒนาและธารงรักษา เพื่อรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดีให้อยูใ่ นองค์กร
ตลอดไป ประกอบด้วย สุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน การสื่ อสาร การพนักงานสัมพันธ์ เป็ นต้น
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขา้ งต้น
การบริ หารทรัพ ยกรมนุ ษ ย์เป็ นหน้าที่ ของผูบ้ ริ ห ารสหกรณ์ โดยเฉพาะผูจ้ ดั การในฐานะผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดในสหกรณ์ นอกเหนื อจากคณะกรรมการดาเนิ นการต้องบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภายใต้ปัจจัยภายใน
สหกรณ์แล้วจะต้องคานึงถึงปั จจัยภายนอกที่มีผลกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลกระทบของปัจจัยภายนอกด้านต่างๆ จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ทั้งในทางบวกและทางลบต่อความมีประสิ ทธิ ภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ผบู ้ ริ หารสหกรณ์ จะต้องมี
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทั้งทรัพยากรมนุ ษย์สหกรณ์
เป็ นสาคัญ ดังจะศึกษารายละเอียดในแต่ละด้านต่อไป
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ตอนที่ 12.1
ปัจจัยด้ านสั งคมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง
หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 12.1.1 แนวคิดด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 12.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 12.1.3 กรณี ตวั อย่างปั จจัยด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
แนวคิด
1. สังคมเป็ นการที่คนจานวนหนึ่งหรื อกลุ่มคนที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันตาม
ระเบียบโดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันเป็ นสังคมอย่างมีความสุ ข มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่ม
สั ง คม การเรี ย นรู ้ สั ง คมจะท าให้ เข้า ใจถึ ง ลัก ษณะ รู ป แบบโครงสร้ างของสั งคมเพื่ อ จะได้น าไปใช้ใ น
ชี วิตประจาวันให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่ได้กาหนดขึ้น ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของคนในสั ง คมทั้ง สั ง คมครอบครั ว และสั ง คมภายในสหกรณ์ บุ ค คลที่ อ ยู่ใ นสั ง คมที่ แ ตกต่ า งกัน จะมี
พฤติกรรมที่ต่างกันการบริ หารจัดการย่อมต่างกัน
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากปั จจัยทางสังคมได้แก่กิจกรรมทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ ทาง
การศึกษา ทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และเมื่อกิ จกรรมเปลี่ยนแปลงทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของทรัพยากรมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย สหกรณ์ตอ้ งบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องกับภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่การวางแผนบรรจุ แต่งตั้ง จนถึงการพ้นออกจากตาแหน่ง
3. การที่ สั ง คมเปลี่ ย นแปลงท าให้ พ ฤติ ก รรมของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นสหกรณ์ เปลี่ ย นแปลงไป
โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ซ่ ึงเป็ นผูใ้ ช้บริ การของสหกรณ์กรณี ตวั อย่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิ ก
จากสังคมชนบทเป็ นสังคมเมืองกระทบอย่างมากต่อสหกรณ์ ร้านค้าทัว่ ไปหรื อร้านค้าวัสดุการเกษตรกรตาม
จาเป็ นอย่างยิ่งต้องบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้ ความสามารถในการปรับธุ รกิ จสหกรณ์ ให้สนองต่อ
ความต้องการของสมาชิกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมมิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะต้องปิ ดกิจการลง
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.1 แล้วนักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์แนวคิดทางสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ได้
2.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3. วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างปั จจัยด้านสังคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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เรื่ องที่ 12.1.1 แนวคิดด้ านสั งคมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
สังคมเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ การอยู่รวมกันของสิ่ งมี ชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็มี สังคมของกันและกัน
หรื ออาจกล่าวได้วา่ สิ่ งมีชีวิตย่อมอยู่รวมกันเป็ นสังคมเนื่ องจากสิ่ งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างมีจานวนมาก จึง
ท าให้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ น มาจากการอยู่รวมกัน ในสั งคมนั้น มี จานวนมากด้วย และเป็ นปั ญ หาที่ ท าให้
คุณภาพของสังคมเสื่ อมลง รวมไปถึ งปั ญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับความเป็ นอยู่ การใช้ชีวติ ในแต่ละวันต้องเสี่ ยงกับภัยอันตรายมากมาย ถ้าจะเปรี ยบเทียบกับสังคม
สมัยก่ อนกับ สมัยปั จจุ บ นั นั้น คงจะปฏิ เสธไม่ได้กบั ความเปลี่ ยนแปลงที่ เห็ นได้ชัด ในเรื่ องวัตถุ ที่ มี ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก การที่สังคมเปลี่ยนแปลงนั้นประเด็นสาคัญที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงคือ จิตใจมนุษย์ ดังนั้น
การเปลี่ ยนแปลงเริ่ มต้นที่ความคิด การเปลี่ยนแปลงเพื่อการรองรับจิตใจผูค้ นในสังคมปั จจุบนั ให้ดารงชี วิต
รอด สะดวก รวดเร็ วขึ้นนามาซึ่ งพฤติกรรมของคนก้เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ชี วิ ต ของคนในสั ง คมที่ มี ผู ้ค นมากมาย ในแต่ ล ะวัน ต่ า งท ากิ จ กรรมของตนเอง การด าเนิ น
ชี วิตประจาวัน ซึ่ งเราไม่รู้วา่ คนนี้ วนั นี้ จะไปทาอะไร พบกับอะไรบ้าง พบปั ญหาอะไรบ้าง ในแต่ละวันนั้นมี
บางคนดี ใจ บางคนเสี ยใจ คนในปั จจุบ นั จานวนมากไม่ ส ามารถที่ จะใช้วิธีหรื อรู ป แบบอย่างสมัยก่ อนได้
เพราะการดาเนิ นชี วิตไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เป็ นข้อที่เหมือนกันระหว่างปั จจุบนั กับสมัยก่อน คือ เกิ ดเป็ นคน
แล้วต้องดาเนินต่อไปเพื่อให้ชีวติ ตัวเองรอดและมีความสุ ข นัน่ คือ สิ่ งที่ตอ้ งการอันแท้จริ ง
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เป็ นคนหนึ่ งในสั งคมและรวมอยู่ในกลุ่ ม และสั งคม จาเป็ นอย่างยิ่งจะต้องได้รับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่อยูอ่ าศัยและในหน่วยงานหรื อในสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาด
ใหญ่ที่มีทรัพยากรมนุ ษย์จานวนมาก ก่อนที่จะศึกษาต่อไปเราควรทราบความหมาย ความสาคัญของสังคม
การศึกษาสังคม และเมื่ อสังคมเปลี่ ยนแปลงไปจะมีผลกระทบอย่างไรต่อทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ และ
สหกรณ์ควรจะบริ หารจัดการอย่างไร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความหมายของสั งคม
สังคมตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 2554 (ราชบัณฑิตสถาน , 2556: 1199 )ให้ความหมาย
ของสังคมไว้ดงั นี้ น.คนจานวนหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์โดยมีวตั ถุ ประสงค์
สาคัญร่ วมกัน เช่น สังคมชนบท ,วงการหรื อสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน ว.ที่เกี่ยวกับ
การพบปะสังสรรค์หรื อชุมนุมชม เช่น วงสังคม,งานสังคม
นั ก วิ ช าการหลายท่ า นให้ ค วามหมายของสั ง คม สรุ ป ได้ ดัง นี้ ไพบู ล ย์ ช่ า งเรี ย น(2548:9) ให้
ความหมาย สั ง คม หมายถึ ง ระบบความสั ม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม คน ซึ่ งอาศัย อยู่ใ นบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งใน
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ระยะเวลาพอสมควร มีการดาเนิ นกิ จกรรมในด้านต่างๆ ทางสังคม ได้แก่ กิ จกรรมทางครอบครัว การศึกษา
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การบริ หาร ตลอดจนวัฒนธรรมและความเชื่อถือต่างๆ เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
จีระพรรณ กาญจนะจิตรา(2547:8-9) อธิ บาย สังคม หมายถึง 1) กลุ่มของบุคคลที่รวมกันอยูเ่ ป็ นกลุ่ม
เป็ นก้อน มีขอบเขตและที่อยูอ่ าศัยเป็ นสัดส่ วน เช่น สังคมไทย สังคมจีน ฯลฯ 2) กลุ่มของบุคคลที่อยูร่ วมกัน
เหล่ านี้ ตอ้ งมี ความเข้าใจในแบบแผนของการดาเนิ นชี วิต(Way of Life) ร่ วมกัน เช่ น บุ คคลในสังคมไทยมี
ความรักชาติ มีการเคารพนับถือ และอุปถัมภ์ค้ าชู พุทธศาสนา ฯลฯ 3) กลุ่มของบุคคลที่อยูร่ วมกันเหล่านั้น
จะต้องมีความสัมพันธ์ติดต่อซึ่ งกันและกันอย่างใกล้ชิดและมีความร่ วมมือ ซึ่ งความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล
เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ทาให้สังคมดารงอยูไ่ ด้
กี รติ ยศยิ่งยง( 2549:5) ได้ให้ความหมายของสังคม หมายถึง 1) กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม 2) มี
ขอบเขตที่ อยู่อาศัยที่ ใดที่หนึ่ งในระยะเวลาพอสมควร 3) มี ระบบหลักเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ อาทิ ระบบ
วัฒนธรรม เช่น ภาษาในการติดต่อสื่ อสารและบรรทัดฐานในการดาเนินชี วติ ร่ วมกัน 4) มีระบบย่อยต่างๆหรื อ
โครงสร้ างสั งคม หรื อระบบความสั มพันธ์ ของสมาชิ กกลุ่ มเพื่ อดาเนิ นกิ จกรรมทางสังคมระหว่างกัน เช่ น
กิจกรรมทางครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การบริ หาร ตลอดจนวัฒนธรรมและความ
เชื่อถือต่างๆ ฯลฯ
จากความหมายของสังคมดังกล่าวอาจสรุ ปได้ว่า สั งคม หมายถึง คนจานวนหนึ่ ง หรื อกลุ่มคนที่อยู่
รวมกัน เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ เนื่ อ งกัน ตามระเบี ย บ กฎเกณฑ์ โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ส าคัญ ร่ วมกัน
นอกจากนั้นสังคมยังมีขอบเขตที่อยูอ่ าศัยที่ใดที่หนึ่งในระยะเวลาพอสมควร มีระบบหลักเป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญของสังคม อาทิ ระบบวัฒนธรรม เช่ น ภาษาในการติดต่อสื่ อสาร และบรรทัดฐานในการดาเนิ นชี วิต
ร่ วมกัน และมี ระบบย่อยต่างๆหรื อโครงสร้ างสั งคม หรื อระบบความสั มพันธ์ ของสมาชิ กกลุ่ มเพื่อดาเนิ น
กิจกรรมทางสังคมระหว่างกัน เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์สาคัญร่ วมกัน
ประเด็นสาคัญของการบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันของสังคมคืออะไร หรื ออาจจะพิจารณาว่าเป้ าหมาย
สุ ดท้ายของสังคมต้องการอะไร จากการสังเคราะห์ความหมายของการบริ หารสังคมของนักวิชาการหลายท่าน
สรุ ปได้ ว่า การบริ หารสังคมให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ในการทาให้ชีวิตของคนและสังคมมีการ
เปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึ นหรื อพัฒนา โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความอยูด่ ี มีสุข สามารถอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี หรื อเพื่อการพัฒนาคนและสังคมที่พึงปรารถนาอย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับภูมิสังคม สถานการณ์สังคม ห้วงเวลา และข้อจากัดของทรัพยากรต่างๆ เป็ นสังคมที่พึงปรารถนา
ร่ วมกัน
2. ความสาคัญของศึกษาสั งคม
สังคมมนุษย์เกี่ยวข้องกับชีวติ ของมนุษย์ทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มนุษย์เป็ นสัตว์สังคมที่ตอ้ งอยู่
รวมกันเป็ นกลุ่มเป็ นสังคม การได้เรี ยนรู ้เข้าใจมนุษย์ในแต่ละสังคมทาให้แต่ละคนสามารถอยูร่ วมกันใน
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สังคมได้อย่างมีความสุ ข และถ้าเป็ นองค์การหรื อสหกรณ์ที่จะต้องผลิตสิ นค้าหรื อบริ การสนองความต้องการ
ของคนในสังคมจะได้สนองตรงตามความต้องการของคนในสังคมมากที่สุด ซึ่งจะนามาซึ่งยอดขายหรื อ
รายได้ของสหกรณ์ การศึกษาสังคมเพื่อเข้าใจสังคมด้วยเหตุผลสาคัญ ดังนี้ ปรับปรุ งจาก กีรติ ยศยิง่ ยง (2549
:6-7)
2.1 มนุ ษ ย์ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองไม่ ได้ ในระยะเริ่ ม ต้ น ของชี วิต มนุ ษ ย์มี ระยะการเป็ นทารกนานและ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในระยะเริ่ มต้นของชี วิต ความจาเป็ นที่ตอ้ งเลี้ยงดูทารกเป็ นเวลานานนี้ เอง ทาให้มนุ ษย์
จาเป็ นต้องใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันและสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ในรู ปแบบของครอบครัวเกิดขึ้น รวมทั้งมีญาติ
วงศ์วาน เพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์กบั คนกลุ่มอื่นๆ
2.2 มนุ ษ ย์ ต้ อ งการความสะดวกสบายให้ แก่ ชี วิต และสั งคม มนุ ษ ย์มี ค วามสามารถด้านสมอง
สามารถประดิษฐ์ คิดค้นและควบคุมธรรมชาติได้ เพราะการควบคุมธรรมชาติไม่สามารถกระทาได้โดยบุคคล
คนเดี ยว ดังนั้นต้องอาศัยความร่ วมมือและแบ่งงานกันทากับคนอื่นๆในสังคม การเสาะแสวงหาและการทา
การเพาะปลู ก ในเรื่ องอาหารการกิ น การสร้ างบ้านเรื อ นและเครื่ องนุ่ ง ห่ ม การบ าบัด รั ก ษาเหล่ านี้ ย่อ ม
ต้องการคนที่มีความชานาญเฉพาะอย่าง แต่เนื่ องจากคนแต่ละคนมีความสามารถจากัดเฉพาะตัว ฉะนั้นเมื่อ
รวมคนหลายคนเข้าด้วยกัน พวกเขาจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและความต้องการทางชี วภาพของ
พวกเขาและสังคมทั้งมวล
2.3 มนุ ษ ย์ มีความสามารถในการสร้ างวัฒ นธรรม รวมทั้งสร้ างการติ ดต่อสื่ อสาร ศาสนา ค่านิ ยม
ฯลฯ วัฒนธรรมเหล่านี้ จาเป็ นต้องส่ งผ่านไปยังอนุ ชนรุ่ นหลัง ดังนั้น มนุ ษย์ตอ้ งอาศัยอยู่รวมกันเพื่อรับการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่มนุ ษย์สร้างขึ้นนั้น มิได้เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการในแง่ของปั จจัยสี่ เท่านั้น
แต่มนุ ษย์ยงั มีความต้องการนอกเหนื อไปจากสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อชี วภาพ เช่ น ความรัก ความอบอุ่น ความ
เป็ นเพื่อนฝูง การจัดระเบียบทางสังคม ความคิดความเชื่อ ศาสนา และค่านิยม ฯลฯ ด้วยเหตุน้ ีการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรม จึงเป็ นกระบวนการที่จะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะ ทาให้มีความจาเป็ นที่คนต้อง
มาอยูร่ วมกันตลอดไป
การศึกษาสังคมจะได้เข้าใจว่าลักษณะ รู ปแบบ และโครงสร้างของสังคมที่เราอาศัยอยูน่ ้ นั เป็ นเพียง
สังคมหนึ่งในหลายๆ แบบในโลก การศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบของสังคมประเภทต่างๆ จะทาให้เรามองเห็น
ว่าสภาพสังคมของตนเป็ นอย่างไร ความเข้าใจสังคมตนและสังคมอื่นๆ จะทาให้เราทราบกลไกการทางาน
ของสังคม สถาบัน ระบบความคิด ความเชื่อ ศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อจะได้นาเอาไป
ใช้ในชีวติ ประจาวันให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สังคมได้กาหนดขึ้น
นอกนั้นจากสมมติฐานที่วา่ คนเราอยูโ่ ดดเดี่ยวต่างหากไม่ได้ จาเป็ นต้องอยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่น ทั้งที่เป็ น
ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนร่ วมงานและคนอื่นๆในสังคมหรื อแม้แต่คนที่มาจากสังคมอื่น เช่น
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1) ความเข้าใจเกี่ยวกับคนและวัฒนธรรม จะทาให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อสมาชิกร่ วม
สังคมและสมาชิกร่ วมโลกเพื่อให้การดาเนินชีวติ ร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
2) ความเข้าใจในสถานภาพและบทบาทของตนและผูอ้ ื่น จะทาให้เราสามารถแสดงพฤติกรรมได้
ถูกต้อง ไม่เคอะเขิน ไม่บาดหมางใจผูอ้ ื่น ในขณะเดี ยวกันทาให้เราเข้าใจและมีใจกว้างขวางพอที่จะยอมรับ
คนอื่นไม่วา่ เขาเหล่านั้นจะมีสีผวิ ภาษา และวัฒนธรรม เชื้อชาติอารยะของมนุษยชาติ
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาเรื่ องราวของคนและสังคมให้ลึกซึ้ งอันอาจมีผลทาให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน ความสงบสุ ขที่แท้จริ งระหว่างมวลมนุษยชาติจะเกิดขึ้น
2.4 การมี ปัญ ญาทางสั งคม ปั ญ หาสั งคมเช่ น การมี อาชญากรรม แหล่ งเสื่ อมโทรม ความยากจน
ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น การไร้การศึกษา ความด้อยการพัฒนา โสเภณี ฯลฯ ล้วนแต่เป็ นปั ญหาที่คนใน
สังคม มักจะประสบปั ญหาอยูเ่ สมอ ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจะทาให้เราเข้าใจว่าอะไรเป็ นสาเหตุที่กาหนด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นขึ้นมา ยิง่ ในสมัยปั จจุบนั สังคมเพิม่ ความสลับซับซ้อนมากขึ้น ปั ญหาต่างๆเกี่ยวพันกัน
เป็ นลูกโซ่ หากทุกคนสามารถเข้าใจถึงข้อเท็จจริ งของปั ญหา ก็จะสามารถร่ วมกันแก้และปั ดเป่ าปั ญหานั้นให้
หมดสิ้ นไป ปั จจุบนั การศึกษาสาขาวิชาทางสังคมนี้ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและได้ทาคุณประโยชน์
ให้มากมายแก่วงการรัฐบาล ธุ รกิจเอกชน การปกครอง การพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
2.5 ความเกี่ย วข้ อ งกับ ศาสตร์ อื่ น การศึ ก ษาวิ ช าการต่ า งๆไม่ ว่าจะเป็ นแพทย์ วิศ วกรรมศาสตร์
กฎหมาย รัฐศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ หรื อวิชาไหนก็ตาม การใช้วิชาชี พดังกล่าวย่อมจะต้องมีส่วนเกี่ ยวพันธ์กบั
ผูค้ นในสังคม เช่ น แพทย์ตอ้ งรักษาคนไข้ และให้บริ การสาธารณสุ ขแก่คนทัว่ ไป วิศวกรจะสร้ างเขื่อน ตึ ก
หรื อวัตถุ อื่นใด ตลอดจนนักกฎหมาย และนักธุ รกิ จซึ่ งทุ กฝ่ ายต่างจะต้องใช้วิชาชี พนั้นๆ กับ คนในสั งคม
ทั้งสิ้ น ฉะนั้นการที่ จะใช้วิชาชี พ ให้สอดคล้องกับคนและชุ มชน จาเป็ นต้องศึกษาหาความรู ้ เกี่ ยวกับสังคม
ควบคู่ไปด้วย
ดังนั้น สังคมจึงมีหน้าที่รองรับการอยูร่ วมกันของมนุษย์ในรู ปแบบต่างๆ ปรับปรุ งจาก ปฐม ทรัพย์
เจริ ญ และ กีรติ ยศยิง่ ยง (2549 :7-8)
1) สังคมมี หน้าที่ ดารงไว้ซ่ ึ งหน้าที่ ทางชี วภาพ ลักษณะชี วภาพของมนุ ษย์เช่ น แรงขับ (Drive) อาทิ
ความหิ ว ความต้องการทางเพศ การพึ่งพายามเยาว์ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ และมีภาษาเป็ นสื่ อถ่ายทอดซึ่ ง
ลักษณะทางชีวภาพส่ งผลให้มนุษย์มีการเรี ยนรู ้ทางสังคม (Socialization)
2) สังคมมีหน้าที่ผลิตและจาหน่ายจ่ายแจกสิ่ งอุปโภคบริ โภค รวมถึงการให้บริ การ
3) สังคมมีหน้าที่ผลิตสมาชิกใหม่ นับตั้งแต่การกาหนดแบบแผนของการสมรส ฯลฯ
4) สังคมมีหน้าที่อบรมสมาชิ กให้เรี ยนรู ้ระเบียบสังคมเป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันประกอบด้วย
ความคิ ด บรรทัดฐาน และวัตถุ แก่ ส มาชิ ก สั งคมที่ จะเกิ ดขึ้ นตลอดชั่วชี วิต ของบุ ค คลและเป็ นการพัฒ นา
บุคลิ กภาพของบุคคล การเรี ยนรู ้ ทางสังคมจะออกมาในรู ปแบบเป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ความมุ่ ง
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หมายของการเรี ย นรู ้ ท างสั ง คม ประกอบด้ว ย ปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย (Disciplines ) ปลู ก ฝั ง ความมุ่ ง มั่น
(Aspiration ) สอนให้รู้จกั บทบาททางสังคม(Social Roles ) เพื่อให้เกิ ดทักษะ เช่ น การมี ม นุ ษยสัมพันธ์ กบั
เพื่ อนร่ วมสังคม โดยมี ตวั แทนการให้ก ารเรี ยนรู ้ ทางสังคม(Socialization Agent) ประกอบด้วย ครอบครัว
กลุ่มเพื่อน โรงเรี ยน และกลุ่มอาชีพ เป็ นต้น
5) สังคมมีหน้าที่ดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นระบบของสังคม
6) สังคมมีหน้าที่ธารงไว้ซ่ ึ งความหมายและมูลเหตุจูงใจในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
โดยหน้าที่ของสังคม และความสาคัญของการศึกษาสังคมดังที่กล่าวข้างตนนั้น จะเห็นได้วา่ สังคมมี
หน้าที่หลายประการ เป้ าหมายของสังคมเพื่อต้องการให้ชีวิตของคนและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นหรื อพัฒนาโดยมุ่งส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความอยูด่ ีมีสุข สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ ดี หรื อเพื่อการพัฒนาคนและสังคมที่ พึงปรารถนาอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับภู มิสังคม
สถานการณ์สังคม ห้วงเวลา และข้อจากัดของทรัพยากรต่างๆ เป็ นสังคมที่พึงปรารถนาร่ วมกัน
การเรี ยนรู ้สังคมจะทาให้เข้าใจถึงลักษณะ รู ปแบบ และโครงสร้างของสังคม เพื่อจะได้นาไปใช้ใน
ชี วิตประจาวันให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สังคมได้กาหนดขึ้น ทาให้เข้าใจเกี่ ยวกับคนและวัฒนธรรมสถานภาพ
และบทบาทของตนและผูอ้ ื่นในสังคม จะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันนาไปสู่ ความสงบสุ ขที่แท้ของ
มวลมนุษย์ ยังทาให้สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริ งของปั ญหาสังคมที่จะนาไปสู่ การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
และทาให้การดาเนินชีวติ วิชาชีพสอดคล้องกับคนและชุมชนหรื อคนในสังคม
3.โครงสร้ างของสั งคม
3.1 ความหมายของโครงสร้ างของสั งคม นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของ โครงสร้างสังคม
ไว้ดงั นี้ ไพบูลย์ ช่างเรี ยน ( 2548: 21) ให้ความหมายว่า “โครงสร้างสังคม หมายถึง สัมพันธภาพของกิจกรรม
ต่างๆที่ปรากฏอยูใ่ นสังคมทุกสังคมอันได้แก่ กิจกรรมทางด้านครอบครัว เครื อญาติพี่นอ้ ง การศึกษา
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ตลอดจนการบริ หารและความเชื่อถือต่างๆ
ทัศนี ย ์ ลักขณาภิชนชัช (2548:4-8) อธิ บ ายว่า “โครงสร้ างสั งคม หมายถึ ง บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่
รวมกันอยู่ในสังคมไทย มีเป้ าหมายหรื อหน้าที่โดยเฉพาะของบุ คคลหรื อกลุ่ม และมีระเบียบแบบแผนของ
ตนเอง โดยมี วฒั นธรรมหรื อแนวทางในการคิ ดหรื อการกระทากิ จกรรมพื้ นฐานต่างๆตามตาแหน่ งหน้าที่
แบบอย่างของพฤติ ก รรมที่ ถื อปฏิ บ ตั ิ ก ันมา ได้แก่ กิ จกรรมด้านครอบครั ว การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ การเมื อง
ศาสนา และนันทนาการ
กีรติ ยศยิ่งยง(2549:13) ให้ทรรศนะ “โครงสร้างสังคม หมายถึง ระบบสังคมหรื อความสัมพันธ์ของ
หน้าที่ หรื อกิจกรรมของระบบย่อยต่างๆภายในสังคมระหว่างมนุ ษย์หรื อระหว่างบุคคล เช่นกิจกรรมทางด้าน
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ครอบครัว เครื อญาติพี่น้อง การศึกษา เศรษฐกิ จ การเมืองการปกครอง ตลอดจนการบริ หารและความเชื่ อถื อ
ต่างๆ
โครงสร้ างสั งคมดังภาพที่ 12.3 แสดงให้ เห็ นว่า สั งคมมนุ ษ ย์เป็ นระบบสั งคมอย่างหนึ่ ง (Social
System) กล่าวคื อ ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์หรื อระหว่างบุ คคลจะมี 2 ระบบ คือ ระบบส่ วนย่อยต่างๆที่
แตกต่างกัน เช่ นอาชี พการงานที่แตกต่างกัน หรื อในสังคมจะมีสถาบันหรื อการทาหน้าที่ต่างๆที่แตกต่างกัน
เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ระบบส่ วนย่อยนี้ ก็ตอ้ งมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีระเบียบ โดยเฉพาะ
ในทางที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเกี่ยวข้องกัน ทาให้ชีวิต สังคมดาเนิ นไปอย่างเป็ นปกติสุข มีเสถียรภาพ และอยูใ่ น
สภาวะสมดุล
สังคมมนุษย์

โครงสร้ างสังคม

กลุ่ม 2 คน . 3 คน, กลุ่มสังคม,องค์ กร,สถาบัน

การจัดระเบียบสังคม

บรรทัดฐานทางสังคม
วิถีประชา.จารีต,กฎระเบียบ

การบังคัลใช้ กฎหมาย
 การใช้ รางวัล
 การลงโทษ

สถานภาพและบทบาท

ภาพที่ 12.3 โครงสร้างสังคม
ที่มา “ ดัดแปลงจาก ปฐม ทรัพย์เจริ ญ และ กีรติ ยศยิง่ ยง (2549:14)

14

สาหรับส่ วนประกอบของโครงสร้างของสังคม เป็ นส่ วนสาคัญที่จะก่อให้เกิ ดความเป็ นระเบียบขึ้น
ในระบบความสัมพันธ์ในระบบสังคม ดังปรากฏตามภาพที่ 12.3 เนื่องจาก ( ปฐม ทรัพย์เจริ ญ 2546: 5-6)
1) การที่ แต่ ล ะคนจะต้องปฏิ บ ัติตามระเบี ยบแบบแผนหรื อปทัส ถานหรื อบรรทัดฐานทางสั งคม
(Social Norms) ของพวกตน ซึ่ งบรรทัด ฐานจะมี ล ั ก ษณะอย่า งไรย่อ มแล้ว แต่ ว ฒ
ั นธรรมของกลุ่ ม นั้น ๆ
(บรรทัดฐานประกอบด้วย วิถีประชา จารี ต และกฎหมาย)
2) ระเบียบแบบแผนหรื อบรรทัดฐานทางสังคมนั้น จะต้องเป็ นไปตามตาแหน่ งหรื อสถานภาพของ
ผูค้ นเหล่านั้น แต่ละคนแต่ละกลุ่ม แต่ละประเทศซึ่ งแตกต่างกันไป เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกาย เป็ นต้น
บรรดาสมาชิ กของสังคมแต่ละแห่ ง กลุ่มประเทศ จะต้องมีบทบาทให้เป็ นไปตามสถานภาพของตนเนื่ องจาก
ในโครงสร้ างของสังคมจะมี สถานภาพมากมาย และในแต่ละสถานภาพจะมี บ ทบาทกากับ ซึ่ งเป็ นไปตาม
บรรทัดฐานของแต่ละสังคม
3) ทุกสังคมจะมี วิธีการจูงใจ ให้คนในสังคมปฏิ บตั ิตามระเบียบแบบแผนหรื อบรรทัดฐาน และมี
บทบาทตามสถานการณ์น้ นั ซึ่ งเรี ยกว่า “การบังคับใช้”(Sanction)” การบังคับใช้ประกอบด้วย การยกย่องหรื อ
การให้รางวัล (Reward) กับการลงโทษ (Punishment) ซึ่ งวิธีการให้รางวัลและวิธีการลงโทษจะแตกต่างกันใน
แต่ละสังคม
3.2 ระดับของโครงสร้ างทางสั งคม กีรติ ยศยิง่ ยง (2549:20-21) ได้แบ่งโครงสร้างสังคมเป็ น 4 ระดับ
หรื อ4 มิติ ดังนี้
1) ระดับจุลภาพ (Micro Level ) หรื อมิติปัจเจกบุคคล( Individual Dimension ) หมายถึง บุคคลที่มี
แนวความคิด สถานภาพและบทบาท เนื่ องจากเป็ นผูก้ าหนดแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้แสดง
การกระท าระหว่ า งกั น ตามส ถานภาพ และบทบาทที่ ด ารงอยู่ อี ก ทั้ งเป็ นศู น ย์ ก ลางของสั ง คม
2) ระดั บ กลาง (Mid Level) หรื อมิ ติ ก ลุ่ ม และองค์ ก าร (Group and Organization Dimension )
หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รวมกันอยูใ่ นรู ปแบบและขนาดต่างๆกัน มีเป้ าหมายหรื อหน้าที่เฉพาะของ
กลุ่ มและมี ระเบี ยบแบบแผนเป็ นของตนเอง เช่ น กลุ่ มทางสั งคม ครอบครั ว ชุ มชน ชนชั้น ฯลฯ กลุ่ มและ
องค์การเหล่านี้ มีส่วนประกอบที่เหมือนกัน 3 ประการ คือ คณะบุคคล ระเบียบแบบแผน และเป้ าหมายหรื อ
หน้าที่
3) ระดับ มหภาค (Macro Level ) หรื อ มิ ติ ส ถาบัน ทางสั ง คม (Institution Dimension ) หมายถึ ง
แนวทางในการคิดหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมพื้นฐานและนาปฏิบตั ิจริ งๆจนได้รับการยอมรับเป็ นสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของคนในสังคม ได้แก่ สถาบันเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
วัฒ นธรรม เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม โดยมี อ งค์ป ระกอบเหมื อ นกัน ต าแหน่ ง ทางสั ง คม หน้ า ที่ และ
แบบอย่างของพฤติกรรม
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4) ระดับ โลก (Global Level ) หรื อมิติระบบโลก (World System Dimension ) หมายถึ งบริ บทจาก
ภายนอกสังคมที่มีอิทธิ พลต่อแนวทางในการคิดและการปฏิบตั ิกิจกรรมของคนในสังคม เช่น โลกาภิวตั น์
4.สั งคมกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
จากแนวคิดเกี่ ยวกับสังคมจะเห็ นได้ว่า สังคม หมายถึง คนจานวนหนึ่ง หรื อกลุ่มคนที่อยูร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์โดยมีวตั ถุประสงค์สาคัญร่ วมกัน นอกจากนั้นสังคม
ยังมีขอบเขตที่อยูอ่ าศัยที่ใดที่หนึ่ งในระยะเวลาพอสมควร มีระบบหลักเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของสังคม
อาทิ ระบบวัฒนธรรม เช่น ภาษาในการติดต่อสื่ อสาร และบรรทัดฐานในการดาเนินชี วิตร่ วมกัน และมีระบบ
ย่อยต่ างๆหรื อโครงสร้ างสั งคม หรื อระบบความสั ม พันธ์ ข องสมาชิ ก กลุ่ ม เพื่ อดาเนิ น กิ จกรรมทางสั ง คม
ระหว่างกัน เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน คือให้ประชาชนมีความอยูด่ ีมีสุข สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างสั นติ สุ ข ภายใต้ส ภาพแวดล้อมที่ ดี หรื อเพื่ อการพัฒ นาคนและสั งคมที่ พึ งปรารถนาอย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับภูมิสังคม สถานการณ์สังคม ห้วงเวลา และข้อจากัดของทรัพยากรต่างๆ เป็ นสังคมที่พึงปรารถนา
ร่ วมกัน
โครงสร้ างสังคม เป็ นระบบสังคมหรื อความสัมพันธ์ ของหน้าที่ หรื อกิ จกรรมของระบบย่อยต่างๆ
ภายในสังคมระหว่างมนุ ษย์ หรื อระหว่างบุคคล เช่ น กิจกรรมทางด้านครอบครัว เครื อญาติ พี่นอ้ ง การศึกษา
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ตลอดจนการบริ หาร และความเชื่อถือต่างๆ
สั ง คมมี ล ัก ษณะทั้ง ที่ เป็ นภาพนิ่ ง ( Static) และเป็ นพลวัต ร(Dynamic) ที่ เป็ นภาพนิ่ ง เนื่ อ งจากมี
รู ปแบบของสังคมที่เป็ นจริ งอันเกิดจากระบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยูร่ วมกัน และมีพฤติกรรมปฏิบตั ิต่อ
กัน ตามกรอบที่ ย อมรั บ ร่ ว มกัน อยู่ และมี ล ัก ษณะเป็ นพลวัต ร เนื่ อ งจากมี ก ารเคลื่ อ นไหวอยู่ต ลอดเวลา
เนื่ องจากระบบย่อยในสังคมทาให้ระบบสังคมเป็ นระบบที่มีการเรี ยนรู ้ มี ลกั ษณะเฉพาะมีการเปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุ งต่างๆให้สอดคล้องกับบริ บทที่เกิดขึ้น
คนหรื อทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เป็ นบุ คคลหนึ่ งที่อยู่ในสังคมและถู กล้อมไปด้วยกระแสสังคม
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับจุลภาคหรื อปั จเจกบุคคล ระดับกลางหรื อกลุ่มและองค์กร ระดับมหภาคหรื อสถาบันทาง
สังคม และจนถึงระดับโลก ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ที่แวดล้อมด้วยสังคมที่มีความแตกต่างกัน การ
บริ หารจัดการย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังที่กล่าวกันว่าร้อยคนร้อยแบบ ไม่วา่ จะจัดการบุคคลส่ วนตนหรื อ
บุคคลในฐานะทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ซึ่ งเป้ าหมายของสหกรณ์ในด้านทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งการคนที่มี
ความรู ้ความสามารถซึ่ งจะทาให้การดาเนินงานของสหกรณ์บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และคนหรื อทรัพยากรมนุษย์มีความพอใจ และสหกรณ์จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ
สังคมของคนแต่ละคนและสังคมในองค์การสหกรณ์ เป็ นส่ วนสาคัญต่อความมีประสิ ทธิ ภาพของคน
ในสหกรณ์ เช่ น กัน เช่ น บุ ค คลของสหกรณ์ อ ยู่ใ นสั ง คมแวดล้อ มที่ ดี ครอบครั วอบอุ่ น มี ค วามซื่ อ สั ต ย์
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เที่ยงตรง บุคคลที่อยูใ่ นสังคมเช่นนี้ ยอ่ มจะเป็ นคนดี มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ซึ่งจะเหมาะสมกับการทางานด้าน
การเงิน หรื อบุคคลของสหกรณ์ที่อยูใ่ นสังคมของนักค้าขายหรื อสังคมคนเชื้อสายจีน ย่อมจะมีความสามารถ
ในการค้าขายเป็ นอย่างดี เป็ นนักการตลาดที่ดี หรื อคนที่อยูใ่ นสังคมที่ครอบครัวขาดความอบอุ่น ครอบครัว
ถูกกดดัน แก่งแย่งชิ งดี ชิงเด่น บุคคลนั้นจะได้รับอิทธิ พลของครัว ทาให้เป็ นคนเช่ นนั้น ซึ่ งเหมาะสมสาหรับ
การทางานในบ้างหน้าที่ หรื อสังคมของคนในแต่ละภูมิภาคของไทยซึ่งมีความต่างกัน เป็ นต้น
ดังนั้นในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เริ่ มตั้งแต่การคัดเลื อก การบรรจุแต่ต้ งั การพัฒนา
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ จนถึงการพ้นออกจากงาน ของแต่ละคนและสังคมย่อมแตกต่างกันตามพื้นฐาน
ของสังคมที่แตกต่างกัน
สังคมสหกรณ์ ก็เช่ นกันเกิ ดจากการร่ วมกลุ่มของบุคคลแต่ละคนที่ แตกต่างกันมารวมกันเป็ นสังคม
ของเจ้าหน้าที่หรื อทรัพยากรมนุ ษย์ที่แตกต่างกันการบริ หารจัดการบุคคลที่แตกต่างกันต้องอาศัยผูบ้ ริ หารที่มี
ความรู ้ ค วามสามารถประสบการณ์ ที่ ดีพ อที่ จะท าให้ ค นในสั ง คมดาเนิ น กิ จกรรมตามเป้ าหมายรวมของ
สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ พึงพอใจ ดังนั้นสหกรณ์ จึงต้องมีการกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ และยังมีกฎหมาย มา
กากับการดาเนินงานของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์อีกด้วยเพื่อเป็ นปทัสถานของสังคมร่ วมกัน
ประเด็นวิเคราะห์
คนในสังคมแต่ละคนแตกต่างกัน และเมื่อมาร่ วมเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ย่อมแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์จะบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้การดาเนินงานสหกรณ์บรรลุตามเป้ าหมายของสหกรณ์
ในประเด็นใดบ้างจงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.1.1 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.1.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่ องที่ 12.1.1

เรื่ องที่ 12.2.2 การเปลีย่ นแปลงปัจจัยด้ านสั งคมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
มนุ ษ ย์เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คลในสหกรณ์ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น งานสหกรณ์ ไ ม่ ว่า จะเป็ น
กรรมการ สมาชิ ก ฝ่ ายจัดการ รวมถึ งบุคคลของส่ วนงานหรื อองค์การที่เกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ ดว้ ย ทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นสังคมหนึ่งและเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นสังคมของสหกรณ์ ซึ่ งเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปย่อมจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์แน่ นอน และเมื่อพฤติ กรรมมนุ ษย์เปลี่ ยนแปลงไปย่อมมีผลต่อการ
ดาเนิ น งานของสหกรณ์ โดยรวมเช่ น กัน เพราะการด าเนิ น งานสหกรณ์ ท้ งั กระบวนการต้องอาศัย ความรู ้
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ความสามารถของคนทั้งสิ้ น ดังนั้นเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมนุ ษย์ยอ่ มมีการเปลี่ยนแปลงด้วย
สหกรณ์ ควรจะมีแนวทางการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงนั้นซึ่ งจะกล่ าวถึ ง
ต่อไป อย่างไรก็ ตามการที่ จะบริ หารความเปลี่ ยนแปลงนั้นได้ค วรจะได้ท ราบถึ งเหตุ ปั จจัยที่ ท าให้สั งคม
เปลี่ยนแปลงดังนี้
1. ปัจจัยทางสั งคมกับการเปลีย่ นแปลงทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
จากความหมายของสังคม ตลอดจนความสาคัญของการศึกษาสังคม โครงสร้างของสังคมอาจสรุ ป
เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมทั้งสังคมรวมและสังคมส่ วนบุคคลตลอดจนเป้ าหมายของประชาชนหรื อคนใน
สังคมดังภาพที่ 12.4 ปั จจัยและเป้ าหมายทางสังคมมนุษย์คือความอยูด่ ี มีสุข ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ดังนี้
1.1 ปัจจัยทางการเมือง การปกครอง เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคม ตลอดจนโครงสร้างทาง
สังคม การปกครอง การสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนเพื่อให้คนในสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างเหมาะสม
1.2 ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิจ เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต หรื อบริ ก ารของคนในสั ง คม และ
กิจกรรมการจาหน่ าย และบริ โภคของคนในสังคม เนื่ องด้วยมีปัจจัยการผลิ ตหรื อทรัพยากรจากัด เป้ าหมาย
เพื่อให้มีรายได้นนั่ เอง
1.3 ปั จ จัยทางเทคโนโลยี เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องการใช้เทคโนโลยีด้านการผลิ ต การตลาด การ
บริ โภค และการสื่ อสารซึ่ งจะมีผลกระทบต่อประชาชนเช่นเดียวกัน
1.4 ปัจจัยทางสั งคม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมทางการศึกษา เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาของคน
ในสังคมหรื อของตน และการศึกษาสังคม/ชุมชนที่ตนเองอยูอ่ าศัยในสังคมเพื่อการดารงอยูอ่ ย่างเหมาะสมใน
สังคม 2) กิจกรรมทางครอบครัว เป็ นกิจกรรมที่ดารงไว้ซ่ ึ งหน้าที่ทางชี วภาพของมนุ ษย์ เช่น แรงขับ ความ
หิ ว ความต้องการทางเพศ การพึ่งพายามเยาว์ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ และมีภาษาเป็ นสื่ อถ่ายทอดลักษณะ
ทางชีวภาพ เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลให้มนุษย์มีการเรี ยนรู ้ทางสังคม และการผลิตสมาชิ กใหม่ในสังคมหรื อการสื บ
พงษ์พนั ธุ์ 3) กิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเชื่ อ ศาสนา และวิถีชีวิต ของ
คนในสังคม เพื่อให้สังคมอยูอ่ ย่างเป็ นสุ ข
ทั้งนี้ จากกิ จกรรมทางสั งคมดังกล่ าวนั้น ท าให้ม นุ ษ ย์รวมกันเป็ นสั งคมและเป้ าหมายของการอยู่
ร่ วมกันเป็ นสังคมของมนุ ษย์อยู่ที่การมีความอยูด่ ี มีสุขหรื อมีสันติสุข สาหรับความอยูด่ ี มีสุข ได้มีหลายคน
หรื อส่ วนงานได้กล่าวถึง ดัชนี วดั ความสุ ขของสังคม ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ดัชนี ความสุ ขจะเป็ นเป้ าหมายรวมของคน
ในสั งคม ได้แก่ สุ ข ภาพดี มี ค วามรู ้ ชี วิต การท างานมั่น คง รายได้/การกระจายรายได้ ที่ เหมาะสม ชี วิต
ครอบครัวอบอุ่น/เอื้ออาทร สิ่ งแวดล้อมที่ดี ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ภาคภูมิใจ และ ชีวติ อิสระ เป็ นต้น
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การตลาด
การผลิต
สุขภาพดี

การบริ โภค

มีความรู ้

การสื่ อสาร

ระบบสังคม
กฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ

การเมือง
การปกครอง

ชีวติ การทางานมัน่ คง
เทคโนโลยี
ประชาชน
อยู่ดี มีสุข

การผลิต/บริ การ
เศรษฐกิจ

การจาหน่าย

สังคม

รายได้/การกระจาย
รายได้วามรู ้
ชีวติ ครอบครัวอบอุ่น/
เอื้ออาทร

การบริ โภค

สิ่ งแวดล้อมที่ดี

ตนเอง

ธรรมาภิบาล

การศึกษา

มีคุณธรรม

สังคม/ชุมชน
การดารงหน้าที่ทาง
ชีวภาพ

กิจกรรมทาง
ครอบครัว

การผลิตสมาชิกใหม่
ความคิด/ความเชื่อ

วัฒนธรรม

ศาสนา
วิถีชีวติ

ภาพที่ 12.4 ปัจจัยการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ภาคภูมิใจ
ชีวติ อิสระ
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ดังนั้น จากภาพปั จจัย และเป้ าหมายทางสั งคมดังกล่ าวจะเห็ น ได้ว่า เมื่ อ กิ จกรรมทางสั งคมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ จะด้วยแรงกระตุน้ ต่างๆจากทั้งสังคมภายในประเทศ หรื อจากต่างประเทศในปั จจุบนั นี้
ในโลกที่เป็ นโลกาภิวตั น์ เช่น แรงกระตุน้ จากสื่ อต่างๆทาให้ความต้องการทางชีวภาพของมนุษย์เปลี่ยนแปลง
ไป ไม่ ว่าจะเป็ นสื่ อ โทรทัศน์ ซี ดี วีซี ดี อิน เทอร์ เน็ ท ไลน์ โซเชี ยลมี เดี ยต่ างๆ สื่ อที่ ไ ม่เหมาะสมต่ างๆ
กระตุน้ ให้เกิดปั ญหาทางสังคมมากมายเช่นปั จจุบนั นี้ หรื อจากสภาพการเปลี่ยนทางด้านการผลิต หรื อบริ การ
การจาหน่ายหรื อการบริ โภคของคนในสังคม จะมีผลทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปแน่นอน และเมื่อปั จจัยทาง
สังคมเปลี่ยนแปลงไปคนในสังคมย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย และทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นบุคคลสาคัญต่อ
การดาเนิ นงานสหกรณ์ ย่อมจะต้องกระทบไปด้วยนัน่ คือความสุ ขของคนในสังคมและทรัพยากรมนุ ษย์ของ
สหกรณ์ดว้ ยเช่นกัน

2. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ กบั การเปลี่ยนแปลงของสั งคม
เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปควรจะพิจารณาถึงปั จจัยที่มีทาให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ด้าน หรื อ อาจจะต้อ งมองภาพรวมทั้ง ด้านของสั ง คมด้ว ย และสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลงนั้น มี ผ ลกระทบต่ อ
ทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ มากน้อยขนาดใด และสหกรณ์ จะบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไร ควร
จะต้องพิจารณาเฉพาะแต่ละปั ญหาที่เกิดขึ้นและกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างไร เช่น การที่สื่อต่างๆ ที่เข้า
มาในสังคมปั จจุบนั โดยเฉพาะสื่ อที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม อนาจาร หรื อกระแสสังคมต้องการเงินหรื อถือผูม้ ี
เงิ นมากเป็ นใหญ่ อานาจเงิ นซื้ อได้ทุ กอย่างทุ ก คนหวังจะมี รายได้ที่ เป็ นตัวเงิ นอย่างมาก แล้วมี ผลที่ เกิ ดขึ้ น
กระทบท าให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ หลงใหลได้ป ลื้ ม กับ สื่ อ เที่ ยวกลางคื นเป็ นประจา หรื อกรณี
ต้องการมีรายได้ที่เพิม่ มากขึ้น ต้องทางานอื่นนอกจากงานประจาในสหกรณ์ หรื อชอบเสี่ ยงโชค เล่นการพนัน
ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นย่อมมี ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานสหกรณ์ เช่ น การทางานด้อยประสิ ทธิ ภาพลง
หรื อมีความเสี่ ยงที่จะทุจริ ตในการทางานมีมากขึ้น เช่น กรณี เป็ นผูช้ อบเล่นการพนัน หรื อบางคนชอบใช้จ่าย
ฟุ้ ง เฟื อย เป็ นต้น กรณี ที่ ก ล่ าวนี้ ย่อมกระทบต่ อ การท างานของสหกรณ์ ไ ม่ ว่าบุ ค คลนั้น จะเป็ นเจ้า หน้า ที่
สหกรณ์ หรื อคณะกรรมการ หรื อสมาชิ กก็ตาม ดังนั้นในการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานสหกรณ์ อย่างไรนั้นผูบ้ ริ หารต้องสังเกตพฤติกรรมของทรัพยากรมนุ ษย์และพยายามหาแนวทาง
ป้ องกันดังนี้
2.1 พฤติกรรมทางสั งคมที่ขัดต่ อศีลธรรมอันดีงาม ทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเกิน
ตัว เที่ยวกลางคืนเป็ นประจาหรื อชอบเล่นการพนัน บุคคลในลักษณะนี้ ตอ้ งระวังไม่ให้เกี่ยวข้องงานการเงิน
หรื องานที่ตอ้ งใช้ความละเอียดรอบคอบ
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2.2 ครอบครั วขาดความอบอุ่น ทรัพยากรมนุ ษย์ที่เติบโตมาจากสังคมที่ขาดความอบอุ่น ครอบครัว
ไม่ ส มบู รณ์ ห รื อแตกแยก หรื อ ขาดความรั ก บุ ค คลลัก ษณะนี้ ก็ อาจจะเป็ นคนเจ้าคิ ด เจ้าแค้น วาดระแวง
สหกรณ์ อาจจะต้องใช้ค นลัก ษณะนี้ ให้เหมาะสมกับ งานที่ เข้าถนัด อาจจะไม่ เหมาะกับ การเป็ นผูบ้ ริ ห าร
สหกรณ์ในระดับสู ง
2.3 สั งคมครอบครัวปกป้ องดูแล ทรัพยากรมนุษย์ที่เติบโตมาจากครอบครัวที่คอยดูแลปกป้อง พ่อแม่
ปู่ ย่า ตายาย คอยเอาอกเอาใจ อาจจะกลายเป็ นบุคคลที่ทาอะไรไม่เป็ นไม่ยอมทางานหนัก หรื อเรี ยกว่าไม่สู้งาน
มีขอ้ อ้างหรื อต่อรองตลอด ทรัพยากรมนุ ษย์ในลักษณะนี้ ไม่เหมาะสมกับการทางานบริ การเช่นงานสหกรณ์
หรื อมักชอบเปลี่ยนงานบ่อยๆ
2.4 สั งคมทีม่ ีระดับการศึกษาแตกต่ าง ทรัพยากรมนุษย์มีการศึกษาที่ต่างกัน ความรู ้ความสามารถย่อม
แตกต่างกัน หรื ออยูใ่ นสังคมครอบครัวที่ต่างกัน การทางานก็ตอ้ งให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ยงั มีกรณี ต่างๆอีกมากที่มีผลมาจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรื อคนที่อยูใ่ นสังคมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ บุคคลในสังคมที่แตกต่างกันบุคคลย่อมแตกต่างกันการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
จะต้องพิจารณาบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่จะต้องรับผิดชอบที่แตกต่างกันตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคคล
เข้าท างาน การบรรจุ แต่ ง ตั้ง การให้ ค่ าตอบแทน จนถึ ง การให้ พ ้น ออกจากงาน ถ้าทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ม่
สามารถปรับ ตัวและการทางานให้ส อดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอด ด้วย
กระแสโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สหกรณ์ ใ นฐานะองค์ก ารต้อ งปรั บ ตัวทั้ง การผลิ ต การจาหน่ า ย หรื อ การใช้สิ น ค้า และบริ ก ารที่
สอดคล้องกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปเช่ นกัน เช่ น สหกรณ์ โคนม จะต้องผลิตน้ านมดิ บและแปรรู ปให้ได้
ตามมาตรฐานสากล หรื อต้องมีระบบป้ องกันดูแลสิ่ งแวดล้อมให้ดี ทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่
จะบริ หารจัดการให้สอดคล้องเหมาะสมและทาให้สหกรณ์ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินควร หรื อ กรณี สหกรณ์
ที่ตอ้ งผลิตกล้วยหอมทองส่ งให้ผบู ้ ริ โภคในประเทศญี่ปุ่นต้องผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงความต้องการ
ของลู ก ค้าตามสภาพความต้องการของคนญี่ ปุ่ นนั้นเอง สหกรณ์ ต้องพัฒ นาคนให้ มี ความรู ้ ค วามสามารถ
ซื่ อตรงที่จะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การในทุกกระบวนการเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การตามที่ลูกค้าต้องการ มิตอ้ ง
พึ่งพาทรัพยากรบุคคลจากภายนอกสหกรณ์ ทาให้สหกรณ์เสี ยค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าเมื่อมีปัจจัยต่างๆที่ทาให้ระบบสังคมเปลี่ ยนแปลง จะมี ผลต่อคนหรื อทรัพยากร
มนุ ษย์เปลี่ ยนแปลงไปด้วย ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมของคนในสหกรณ์ เปลี่ ยนแปลงไป การทางานของคนใน
สหกรณ์ก็เปลี่ยนซึ่งกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของสหกรณ์และธุ รกิจของสหกรณ์ดว้ ย
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ประเด็นวิเคราะห์
ปั จจัยทางสังคมที่กระทบต่อตัวทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หรื อที่กระทบต่อสหกรณ์โดยตรงใน
ฐานะองค์การ จะมีความสาคัญต่อการบริ หารจัดการมนุษย์แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ควรมี
แนวทางในการบริ หารความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร จงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.1.2 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.1.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่ องที่ 12.1.2

เรื่ องที่ 12.1.3 กรณีตัวอย่ างปัจจัยด้ านสั งคมกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การที่ได้กล่าวแล้วเมื่อสังคมมีการเลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลทั้งในส่ วนที่เป็ นบุคคลทัว่ ไป
สมาชิ ก สหกรณ์ กรรมการดาเนิ น การ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ซ่ ึ งคื อทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ส หกรณ์ น้ ันเอง
นอกจากนั้นยังกระทบต่อบุ คคลในสังคมรอบด้านอีกด้วย ซึ่ งเหตุปัจจัยที่ทาให้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงมี
หลายประการดังกล่าว กรณี ตวั อย่างต่อไปนี้ เป็ นกรณี ที่ทราบกันอยูท่ วั่ ไปที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมจากสังคมชนบทเป็ นสังคมเมื องซึ่ งทวีความรุ นแรงมากขึ้ นซึ่ งอาจเกิ ดจากเหตุ ปัจจัยทางสังคมหลาย
ประการด้วยกัน การเป็ นสั งคมเมื องของสมาชิ กสหกรณ์ ตลอดจนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ของสหกรณ์ ที่ กระทบ
โดยตรงกับสหกรณ์ คือสหกรณ์ ที่มีร้านค้า ไม่ว่าจะเป็ นสหกรณ์ ร้านค้าหรื อสหกรณ์การเกษตรซึ่ งพบว่าต้อง
ปิ ดลงหลายสหกรณ์ มาแล้วเพราะไม่สามารถปรับตัวให้ต่อสู ้กบั การแข่งขันกับสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป ใน
ส่ ว นของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นสหกรณ์ ก็ เช่ น เดี ย วกัน จะต้อ งมี ก ารบริ ห ารจัด การให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าว หรื อแม้แต่สหกรณ์ ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์ อื่นๆก็ตาม ทาให้สมาชิ กใช้จ่ายเงิ นเกิ นตัว
ก่อให้เกิดหนี้ สินมากมายหลายด้านทั้งหนี้ ภายนอกและภายในระบบ จนบางคนต้องหนี หนี้ ออกจากสหกรณ์
ทิ้งภาระหนี้สินทั้งหมดต้องติดตามหรื ออาจจะเป็ นหนี้สูญในอนาคตก็ได้
การเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตของสมาชิ กสหกรณ์ จากวิถีชีวิตสังคมชนบททัว่ ไปซึ่ งมี ชีวิตความเป็ นอยู่
เรี ยบง่าย เอื้ออาทร สังคมเครื อญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีผคู ้ นในสังคมชุ มชนไม่มาก ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุ ม ชนยัง เอื้ อ อ านวย สิ่ ง แวดล้อ มยัง เหมาะสม เปลี่ ย นมาเป็ นสั ง คมเมื อ งท าให้ วิถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คม
เปลี่ยนไป
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สภาพทัว่ ไปของสมาชิ กสหกรณ์ ที่เป็ นสังคมเมื องได้แก่ ครอบครัวเดี่ ยว มีเฉพาะสามี ภรรยา และ
บุตร 2 หรื อ 3 คน ในครอบครัวหนึ่ ง ซึ่ งมีผลทาให้ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวต้องทางานหาเลี้ ยงชี พอย่าง
หนัก ตามภาวะเศรษฐกิจค่าครองชี พที่สูงขึ้น เวลาที่จะให้กบั ครอบครัวมีนอ้ ย ลูกๆต้องส่ งเสี ยให้เรี ยนสู งใน
สถานศึกษาดี ๆเพื่ อความเท่าเที ยมกันของสังคม ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งการศึกษาของลู กและการดารงชี วิตก็สูง
ชี วิตมีแต่ความรี บร้ อนให้ทนั กับเวลาในการดาเนิ นชี วิตแต่ละวัน ไหนจะเป็ นปั ญหาที่จะต้องสร้ างบ้านที่ อยู่
อาศัย พาหนะเดินทาง รวมทั้งการต้องการความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและต้องการมีรายได้จานวน
มากๆ และความต้องการทัดเทียมกันของคนในสังคมรอบด้าน ตลอดจนสื่ อต่างๆกระตุน้ ความต้องการของคน
อยูต่ ลอดเวลาทาให้คนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพดัง กล่ า วกระทบโดยตรงต่ อ พฤติ ก รรมของสมาชิ ก สหกรณ์ ใ นสั ง คมและที่ ส าคัญ มี
ผลกระทบโดยตรงกับ พฤติ ก รรมการบริ โภค การซื้ อสิ นค้าและการใช้บ ริ การของที่มี ร้านค้าหรื อสหกรณ์
ร้ านค้าอย่างหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ซ่ ึ งจะเห็ น ได้ว่าปั จจุ บ ันนี้ ร้ านสะดวกซื้ อต่ างๆมี อยู่ทุ ก ชุ ม ชนและบริ ก ารแก่
ผูบ้ ริ โภคอย่างหลากหลายและครบถ้วนทุกอย่างตามความต้องการของผูบ้ ริ โภครวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ
เกิดขึ้นมากมายเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกผูบ้ ริ โภคนั้นเองและกระทบโดยตรงกับสหกรณ์ที่มีร้านค้า
ในปัจจุบนั ต้องปิ ดตัวลง
กรณี ตวั อย่างสหกรณ์ร้านค้าในสถาบันการศึกษาหลายแห่ งต้องปิ ดตัวลงเพราะพฤติกรรมการบริ โภค
ของสมาชิ กเปลี่ยนแปลงไปและขณะเดียวกันคู่แข่งขันที่สาคัญมีข้ ึนโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้ ออย่างเช่น เชเว่น
อีเลฟเว่น เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น กรณี เช่นนี้ สหกรณ์จะมีแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไร
เมื่อสภาพสังคมของสมาชิ กเปลี่ยนแปลงไป แนวทางที่สหกรณ์ จะสามารถดาเนิ นการได้เกี่ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ต่อไปดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ตอ้ งปรับวิสัยทัศน์เพื่อการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ใช้แนวทาง
การบริ หารกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กาหนดหรื อพัฒนาวิสัยทัศน์
กาหนดกลยุทธ์ ดาเนิ นการตามกลยุทธ์ จนถึงการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ของสหกรณ์ในทุกระดับตั้งแต่
ระดับสหกรณ์ ระดับธุ รกิจ และระดับหน้าที่
2. ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินการตามกลยุทธ์อย่าง
จริ งจัง สาหรับกลยุทธ์ที่สหกรณ์ควรจะต้องดาเนินการในด้านทรัพยากรมนุษย์ควรต้องเร่ งพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้านเพื่อการดาเนินการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ส าหรับ ทรัพ ยากรพยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุณ ภาพต่ าอาจจะต้องให้พ น้ จากการท างานสหกรณ์ ผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์ตอ้ งกล้าที่จะตัดสิ นใจ สาหรับทรัพยากรที่มีคุณภาพสู งควรจะบริ หารจัดการโดยการเพิ่มแรงจูงใจใน
การทางานนอกจากเงิ นได้ประจา บริ หารจัดการในรู ปแบบหรื อเชิ งธุ รกิ จมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาอบรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างต่อเนื่องเน้นการให้บริ การที่เป็ นเลิศและพัฒนาแรงจูงใจในการทางานอย่างต่อเนื่ อง
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3. ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ จาเป็ นต้องพัฒนาแนวคิดที่จะสร้ างเครื อข่ายธุ รกิ จของสหกรณ์ พยายามพัฒนา
ธุ รกิจให้รองรับกับความต้องการของสมาชิ กและลู กค้าอื่นๆที่ใช้บริ การของสหกรณ์ ให้มากยิ่งขึ้น เช่น ขยาย
บริ การเคาเตอร์ เชอร์ วสิ หรื อธุ รกิจอื่นๆทุกอย่างที่เป็ นความต้องการของสมาชิก หรื ออาจจะต้องขยายถึงการ
ขายสิ นค้าหรื อบริ การเงินผ่อนด้วยก็ได้ หรื อขยายธุ รกิ จการท่องเที่ยว บริ การจองตัว๋ ค่าโดยสารต่างๆ บริ การ
จัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้ หรื อดาเนิ นการทุกอย่างที่บริ การแก่สมาชิ กและลูกค้าอื่นๆ และทาให้สหกรณ์ มี
รายได้สูงกว่ารายจ่าย เป็ นต้น
4. พัฒนาระบบการบริ หารภายในด้านเทคโนโยลีที่ทนั สมัยมาช่วยในการอานวยบริ การแก่สมาชิก ไม่
ว่าจะเป็ นระบบคอมพิวเตอร์ ในการบันทึกการขายสิ นค้า การควบคุมสิ นค้า การลงบัญชี และอื่นๆที่จาเป็ นและ
ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
5. พัฒ นาควรร่ วมมื อกับ ส่ วนงานหรื อส่ วนราชการที่ ส หกรณ์ ดาเนิ นธุ รกิ จอยู่เพื่ อการสนับ สนุ น
กิจการสหกรณ์และลดคู่แข่งขันที่จะเข้ามาในส่ วนงานนั้นๆ อย่างจริ งจัง เป็ นรู ปธรรม
6. ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ตอ้ งให้ค วามส าคัญ กับการวางแผนธุ รกิ จวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ในทุ กด้าน
วิเคราะห์ถึงความคุม้ ค่าของการดาเนิ นงานต่อไปถ้าไม่มีทางเลือกจาเป็ นต้องหยุดกิจการต้องให้สมาชิกมีส่วน
พิจารณาร่ วมกัน
นอกจากนั้นประเด็นที่ มี ค วามส าคัญ เช่ นกันสหกรณ์ ต้องมี การดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องทุ กคนใน
สหกรณ์ตอ้ งเห็นความสาคัญของสหกรณ์ร่วมกันและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาซึ่ งมิใช่เฉพาะปั จจัยที่เกิดจากความ
เปลี่ ยนแปลงทางสั ง คมเท่ านั้น ที่ ก ระทบต่ อการดาเนิ น งานสหกรณ์ ปั จจัย ด้านอื่ น ก็ ส าคัญ และกระทบต่ อ
สหกรณ์ได้เช่นเดียวกัน
ประเด็นวิเคราะห์
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ โดยทัว่ ไปทราบอยู่แล้วว่าสังคมเปลี่ ยนแปลงไปสหกรณ์ ควรจะต้องปรั บตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงนั้น เพราะเหตุใดผูบ้ ริ หารสหกรณ์ จึงไม่พยายามปรับการดาเนิ นงานเพื่อต่อสู ้
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นๆ หรื อทาแล้วแต่ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร จงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.1.3 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.1.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.1 เรื่ องที่ 12.1.3
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ตอนที่ 12.2
ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง
หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 12.2.1 แนวคิดทางเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 12.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 12.2.3 กรณี ตวั อย่างปั จจัยด้านเศรษฐกิจกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
แนวคิด
1. เศรษฐกิจเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวการผลิต การจาหน่ ายและการบริ โภค โดยมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ
ว่าจะผลิ ตหรื อบริ การอะไร จะผลิ ตหรื อบริ การอย่างไร และจะผลิ ตหรื อบริ การเพื่อใคร ซึ่ งประกอบด้วย
เศรษฐกิ จระดับจุ ลภาคได้แก่ ระดับ ครัวเรื อนหรื อบุ คคล ระดับหน่ วยธุ รกิ จ และระดับหน่ วยรั ฐบาล และ
เศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็ นเศรษฐกิจในระดับชาติ ซึ่ งเศรษฐกิจจะเกี่ยวเนื่ องกันจนถึงระดับโลก สหกรณ์ใน
ฐานะหน่ วยธุ รกิ จเป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบเศรษฐกิ จซึ่ งต้องมี ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เป็ นหน่ วยธุ รกิ จใน
ระดับบุคคลซึ่ งจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ อง ทั้งระดับบุคคลหรื อทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เศรษฐกิจระดับ
สหกรณ์ และเศรษฐกิจระดับประเทศ จนถึงระดับโลกด้วย
2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งการเปลี่ ยนแปลงทางการผลิ ตหรื อบริ การ การเปลี่ยนแปลงการ
จาหน่ายและการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ โภค มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ต่อ
สหกรณ์ ย่อมส่ งผลถึงกันและกัน สหกรณ์ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่บริ หาร
จัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อสหกรณ์เองและเพื่อทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์ดว้ ย
3. กรณี ตวั อย่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายนอกสหกรณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายใน
สหกรณ์ และส่ งผลต่อเศรษฐกิ จของทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ซ่ ึ งถ้าสหกรณ์ บริ หารจัดการไม่เหมาะสมจะ
ส่ งผลถึงกันและกัน การดาเนินงานของสหกรณ์ยงิ่ จะด้อยประสิ ทธิ ภาพลง
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.2 แล้วนักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ได้
2. วิเคราะห์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
3. วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั การเปลี่ยนทางทางเศรษฐกิจได้
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เรื่ องที่ 12.2.1 แนวคิดทางเศรษฐกิจกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
เศรษฐกิ จเป็ นค าที่ คุ ้น เคยกัน ทั่วไปซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจาวัน ของประชาชนทุ ก คน ในการ
ดารงชี วิตซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับ รายได้ รายจ่าย ฐานะความเป็ นอยู่ การเลื อกซื้ อสิ นค้า การบริ โภคและการรั บ
บริ การ การออม และการตัดสิ นใจลงทุ น การประกอบการจนถึ งการวางแนวนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นถ้า
กล่าวถึงเศรษฐกิจอาจจะแบ่งเป็ นได้เศรษฐกิจระดับบุคคลหรื อครัวเรื อน เศรษฐกิจระดับองค์การหรื อสหกรณ์
และเศรษฐกิจระดับประเทศ ถึงเศรษฐกิจโลกก็วา่ ได้ การที่จะศึกษาถึงแนวคิดทางเศรษฐกิจนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ อย่างไรนั้นเราควรจะทราบความหมายของคาว่า เศรษฐกิ จโดยรวม
และปั จจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ดังนี้
1. ความหมายของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556:1148) ให้
ความหมายว่า “ น.งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายจ่ายแจก และการบริ โภคใช้สอยสิ่ งต่างๆ ของชุมชน”
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้วา่ เศรษบกิจเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สาคัญๆ ดังนี้
1.1 การผลิต คือ การกระทาเพื่อให้เกิดผลที่สามารถตีค่าออกมาเป็ นเงินได้ หากการกระทาใด ซึ่ งผล
ของการกระทาแม้จะมีคุณค่ามีประโยชน์แต่ไม่สามารถตีค่าออกมาเป็ นเงินได้ การกระทานั้นในความหมาย
ทางเศรษฐกิ จไม่ถือเป็ นการผลิ ต และผลของการกระทาก็ไม่เรี ยกผลผลิ ต อาจจะเรี ยกเป็ นผลงาน ทั้งนี้ การ
ผลิตจะหมายความรวมถึงการบริ การด้วย
1.2 การจาหน่ าย คือ การนาผลผลิ ตไปเสนอต่อผูท้ ี่มีความต้องการ หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือ การ
นาผลผลิตไปสู่ ตลาด เพื่อให้เกิดการซื้ อขายกันขึ้น
1.3 การบริโภค คือ การจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการรับประทานด้วย จะมองเห็ นได้วา่ เศรษฐกิ จนั้นจะ
เน้นที่ราคาหรื อเงิน ของบางสิ่ งถึงแม้จะมีประโยชน์ซ่ ึ งมนุษย์และสิ่ งมีชีวิตจะขาดเสี ยมิได้ เช่น อากาศสาหรับ
หายใจ แต่เนื่ องจากอากาศมีอยูท่ วั่ ไป ซื้ อขายกันไม่ได้ อากาศจึงไม่ถือเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจ แต่ถา้ มีคนเอา
อากาศนั้นมาบรรจุในภาชนะ เพื่อจาหน่าย อากาศเช่ นนั้นก็กลายเป็ นปั จจัยทางเศรษฐกิจไป ดังนั้นเมื่อพูดถึ ง
เรื่ องเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยวข้องกับราคาหรื อเงินเสมอ
จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจจะเกี่ ยวข้องกับทุกคนไม่วา่ จะเป็ นระดับบุคคล ระดับ
องค์ก ารหรื อหน่ วยธุ รกิ จ ระดับ ประเทศ และระดับ โลก จึ งได้มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วเศรษฐกิ จที่ เรี ยกัน ว่าวิช า
เศรษฐศาสตร์
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2. การศึกษาด้ านเศรษฐกิจ
การศึกษาด้านเศรษฐกิ จมี การศึกษาใน 2 ส่ วน คื อ เศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาค
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค (Microeconomics) เป็ นการศึ กษากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จในระดับหน่ วย
(Unit) หรื อ ระดับบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง หรื อ หน่ วยงานการผลิ ตแต่ละกลุ่มหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ ง หรื อ เฉพาะ
บุ ค คล หรื อ หน่ วยงานการผลิ ต (Firms) ซึ่ งแต่ ล ะกลุ่ ม เกี่ ย วกับ ส่ วนย่อยๆ ของระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งได้แ ก่
ครัวเรื อน ธุ รกิจ และรัฐบาล
1) หน่ ว ยครั ว เรื อ น (Households) เป็ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ อ าศัย อยู่ร่ วมกัน มี บ ทบาทส าคัญ 2 ประการ
บทบาทแรก คือ ผูบ้ ริ โภค (Consumer) โดยสมาชิ กในครัวเรื อนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเกี่ยวกับชนิ ดของสิ นค้าและ
บริ การที่จะทาการผลิตอะไรในระบบเศรษฐกิจ (What to Produce) อีกบทบาทหนึ่ง คือ เจ้าของปั จจัยการผลิต
(Resource Owners) ซึ่ งจะได้รับ รายได้จากการขายปั จจัยการผลิ ตและเมื่ อใช้จ่ายเงิ นรายได้ที่ ได้รับ มาจาก
ครัวเรื อนก็จะอยูใ่ นฐานะของผูบ้ ริ โภค
2) หน่ วยธุรกิจ (Business Firms) เป็ นหน่ วยเศรษฐกิจที่ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ ยวกับการผลิต เป็ นผูซ้ ้ื อปั จจัย
การผลิตจากครัวเรื อน และทาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับวิธีการที่จะนามาใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ (How to
Produce Goods and Services) ซึ่ งจะได้รับผลกาไรเป็ นผลตอบแทนจากการดาเนินงาน
3) หน่ วยรัฐบาล (Government) บทบาทของรัฐบาลจะมีมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการปกครอง
หากประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิ ยม รัฐบาลจะมีบทบาทมาก ส่ วนประเทศที่มีรูปแบบการปกครอง
แบบทุนนิ ยม รัฐบาลจะมีบทบาทน้อย ซึ่ งหน้าที่พ้ืนฐานของรัฐบาล ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรร
รายได้ และการรักษาเสถียรภาพ
2.2 เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macroeconomics) เป็ นการศึกษาถึ งกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จส่ วนรวม เช่ น
ผลิ ตผลรวมของประเทศ การจ้างงาน การเงิ นและการธนาคาร การพัฒนาประเทศ การค้าระหว่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งทั้งหมดนั้นเป็ นปั ญหาที่ กว้างกว่าเศรษฐศาสตร์ จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงหน่ วย
ธุ รกิ จเท่านั้น แต่จะกระทบถึ งบุคคล หน่ วยการผลิ ต และ อุตสาหกรรมทั้งหมด และเศรษฐกิ จโดยรวมของ
ประเทศ เศรษฐศาสตร์ มหภาคนั้นจะมุ่งเน้นที่ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เบี้ องต้น(GNP) และการว่าจ้าง
งาน จะหาว่าอะไรเป็ นสาเหตุให้ผลิตผลรวมและระดับการว่าจ้างงานมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุด เช่น ภาวะเงินเฟ้อเงินฝื ด และ ปั ญหาการว่างงาน เป็ นต้น
จุดมุ่งหมายของเศรษฐศาสตร์ ม หภาค การศึ กษาเศรษฐศาสตร์ มหภาคจะเน้นหน่ วยเศรษฐกิ จโดย
ส่ วนรวมโดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชาติ ให้ระบบเศรษฐกิจดาเนิ นต่อไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ ดาเนิ นไป
อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
1) เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Progress) เป็ นเป้ าหมายทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
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ของส่ วนรวม เมื่ อเศรษฐกิ จมี ความเจริ ญเติบโต คือ มีการลงทุน การผลิต และการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
เพิ่มมากขึ้น ย่อมแสดงว่ามีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศที่มีจากัด ให้ประชากรมีความ
กินดีอยูด่ ีข้ ึน มีสินค้าและบริ การสนองความต้องการเพิ่มสู งขึ้นนั้นเอง ซึ่ งเราสามารถวัดได้จาก ตัวเลขรายได้
ประชาชาติที่แท้จริ ง (Real National Income) และรายได้ที่แท้จริ งต่อหัวของประชากรในประเทศ (Per Capital
Real Income)
2) เพื่อความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาค่อนข้างคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ความมีเสถียรภาพภายในดูได้จากดัชนีราคา
สิ นค้า(Price Index)หรื อดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค(Consumer Price Index) และมีระดับการจ้างงานที่สูงพอสมควร
ส่ วนเสถียรภาพภายนอกดูจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลของประเทศกับต่างประเทศ ซึ่ งรัฐบาลสามารถเข้า
มาแทรกแซงได้ถา้ เศรษฐกิจขาดเสถี ยรภาพ โดยใช้นโยบายการเงิน(Monetary Policy) และ นโยบายการคลัง
(Fiscal Policy) เข้าช่วย
3) เพื่อความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Justices) เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอ่ ย่าง
จากัด แต่ ประชากรมีความต้องการไม่จากัด รัฐบาลในแต่ละประเทศเข้ามาจัดการจัดสรรทรัพยากรที่มีจากัด
เพื่ อก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อประชากรส่ วนใหญ่ อย่างเท่ าเที ยมกัน โดยการกระจายรายได้ การให้ สิ ท ธิ์ ใน
ทรัพย์สิน การบริ การสาธารณู ประโภคขั้นพื้นฐานในราคาที่ ทุกคนสามารถใช้บริ การได้เท่าเทียมกัน และมี
การจัดเก็บภาษีอากรในอัตราก้าวหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ ให้มีความเท่าเทียมกันมากที่สุด
4) เพื่อให้ มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) เสรี ภาพทางเศรษฐกิจ คือ การที่ประชาชน
มีสิทธิ์ ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีเสรี ในการเลือกการบริ โภคและการประกอบการอื่นในเศรษฐกิจ
ซึ่ ง ขอบเขตมี ค วามแตกต่ างกัน ไปซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ การปกครองของประเทศนั้น ๆ ในประเทศที่ อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมย่อมมีเสรี ภาพมากกว่าประเทศที่อยูใ่ นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ มหภาค เนื่องจากเศรษฐศาสตร์ มหภาคเป็ นความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ งมีผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนทุกคน ดังนั้นเศรษฐศาสตร์ มหภาค
จึงมีความสาคัญดังนี้
ประชาชนทั่วไป ประชาชนเป็ นพลเมืองส่ วนใหญ่ของประเทศ ถ้ามีความเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจจะ
สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที และจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและ
สามารถที่จะให้ความร่ วมมือกับรัฐบาลได้อย่างดียงิ่ ขึ้น
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าผูป้ ระกอบการอาชี พใดต้องอาศัยความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจบริ หารงานต่างๆ ซึ่ งจะสามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ และเป็ นการลด
ความเสี่ ยจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย
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3.ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
จากความหมายของเศรษฐกิจในสองระดับดังกล่าวไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อชุมชน หรื อระดับประเทศ
ต่างมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญเหมือนกัน เนื่องจากความต้องการของมนุษย์โดยทัว่ ไปมักมีอยูอ่ ย่าง
ไม่จากัด ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นหรื อไม่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต แต่ปัจจัยการผลิ ตหรื อสิ่ งที่จะนามาใช้ผลิ ต
สิ นค้าและบริ ก ารเพื่ อสนองความต้องการนี้ มี จากัด จึ งท าให้ทุก ประเทศ ทุ ก ระบบเศรษฐกิ จต้องเผชิ ญกับ
ปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปั ญหาที่วา่ นี้ได้แก่
1) ปัญหาจะผลิตอะไร ( What to produce ?) สิ นค้าและบริ การในโลกนี้มีมากมายนับหมื่นล้าน
ชนิดจึงเป็ นปั ญหาที่ทุกระบบเศรษฐกิจต้องตัดสิ นใจว่าจะผลิตอะไร จะอาศัยเกณฑ์ใด หรื อ เรี ยกว่า ปั ญหา
ด้านการผลิต
2) ปั ญหาว่าจะผลิตอย่างไร( How to produce ?) หลังจากที่เลือกชนิดของสิ นค้าและบริ การที่จะผลิต
ได้แล้วระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับปั ญหาอีกว่าจะผลิตวิธีใด จะใช้เทคนิคการผลิตแบบใด จะเน้นใช้
เครื่ องจักรหรื อแรงงานคน หรื อใช้ท้ งั สองอย่าง ถ้าเป็ นเครื่ องจักรจะใช้เครื่ องจักรขนาดใด จะอาศัยเกณฑ์ใด
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ หรื อเรี ยกว่าปั ญหาด้านการจาหน่าย
3) ปั ญหาว่าจะผลิตเพื่อใคร( For whom to produce ? ) สิ นค้าและบริ การที่ผลิตเสร็ จแล้วจะเป็ นของ
ผูใ้ ด ใครควรจะเป็ นผูค้ รอบครอง จะอาศัยเกณฑ์ใดบ้าง หรื อเรี ยกว่าปั ญหาด้านการบริ โภค
จากความหมายทางเศรษฐกิ จ และปั ญ หาพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ข้า งต้น นั้น ถ้า พิ จารณาในระดับ
เศรษฐกิจจุลภาคหรื อระดับครัวเรื อนหรื อระดับบุคคล จะพบปั ญหาเช่นเดียวกับว่า ประชาชนแต่ละคนหรื อแต่
ละครัวเรื อนจะทาการผลิ ตสิ นค้าหรื อเพาะปลู กหรื อจะประกอบอาชี พ อะไรเพื่ อจะได้มีผลผลิ ตสิ นค้าหรื อ
บริ การที่มากที่สุดในขณะที่ทรัพยากรมีจากัด และถ้าตัดสิ นใจได้วา่ จะผลิตอะไรแล้วต้องพิจารณาต่อไปว่าจะ
ผลิตอย่างไรแบบไหนจึงจะมีประสิ ทธิ ภาพมากสุ ดหรื อต้นทุนต่าสุ ด และสุ ดท้ายจะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อ
ใครหรื อจะขายใครนั้นเอง เป้ าหมายคือทาอย่างไรให้ผูผ้ ลิตมีรายได้มากที่สุดนั้นเองและในระดับประเทศก็
เช่นเดียวกัน
ในระดับเศรษฐกิจจุลภาคซึ่ งพิจารณาในระดับหน่วยธุ รกิจ สหกรณ์ เป็ นหน่ วยธุ รกิ จหนึ่ งจะมีปัญหา
เช่ นเดี ยวกับในระดับครั วเรื อนเช่ นกัน ว่าจะผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การอะไร ผลิ ตแล้วจะจาหน่ ายหรื อบริ การ
อย่างไร และผลิตแล้วจะจาหน่ายหรื อบริ การใคร
ในที่ น้ ี จะแบ่งเศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารสหกรณ์ เป็ น 3 ระดับ ด้วยกันคื อ เศรษฐกิ จระดับ
บุคคลหรื อเศรษฐกิ จของทรัพยากรมนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ นนั่ เอง เศรษฐกิ จระดับหน่ วย
ธุ รกิ จหรื อองค์การหรื อสหกรณ์ และเศรษฐกิ จระดับประเทศ และระดับโลกซึ่ งจะมีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ทั้งนี้ เศรษฐกิ จระดับหน่วยธุ รกิจหรื อสหกรณ์ หรื องค์การในฐานะที่เป็ นองค์การธุ รกิจที่มีบุคคลหรื อ
ครัวเรื อนเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ จะเห็ นได้วา่ ถ้าสหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ ขนาดใหญ่มีรายได้หรื อฐานะ
ทางเศรษฐกิ จดี ย่อมต้องการบุ คคลที่ ดีมีคุณภาพสู ง และย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ สูงด้วย เช่ นเดี ยวกัน ถ้า
เศรษฐกิจระดับประเทศดียอ่ มส่ งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของทั้งสหกรณ์และของบุคคลด้วย หรื อถ้าบุคคลมี
ฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ดีตอ้ งเลื อกที่ จะเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ดีกว่าเป็ นต้น
และเศรษฐกิจระดับประเทศย่อมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกด้วย
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ทั้ง ต่ อ ตัว บุ ค คลหรื อ ครั ว เรื อ น หรื อ สหกรณ์ ใ นฐานะขององค์ก าร
โดยทัว่ ไปจะพิจารณาถึ งรายได้เป็ นหลักว่าจะทาอย่างไรทาให้บุคคลหรื อครัวเรื อนหรื อสหกรณ์ มีรายได้มาก
ที่ สุ ด โดยถ้าพิ จารณาจากปั ญหาพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จทั้ง 3 ประการไม่ ว่าจะเป็ นการผลิ ตหรื อบริ การ การ
จาหน่าย และการบริ โภค สามารถระบุปัจจัยทางเศรษฐกิจได้โดยมองเศรษฐกิจ เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
3.1 ระดับบุคคล หรื อทรั พยากรมนุ ษย์ ในสหกรณ์ เป้ าหมายคื อทาอย่างไรให้มีรายได้มากที่ สุด ถ้า
มองระดับบุคคลเป็ นผูผ้ ลิตเป้ าหมายจะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การอะไร จะผลิตอย่างไร แล้วจะผลิตเพื่อใครนัน่ เอง
ทั้งนี้ การจะผลิตอะไรจะต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่วา่ จะเป็ นที่ดิน เงินทุน แรงงาน และการบริ หาร
จัดการ เมื่ อมี ปัจจัยการผลิ ตแล้วต้องทราบว่าจะผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การอะไรจึงจะจาหน่ ายได้หรื อตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ส่ วนการจะผลิตอย่างไรจะเป็ นกระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการ
ที่ใส่ เข้าเพื่อให้ปัจจัยการผลิตออกมาเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการ ด้วยจานวน คุณภาพ และมีตน้ ทุนต่าสุ ด
นัน่ เอง ซึ่ งนาไปสู่ การมีรายได้ในระดับบุคคลต้องการมากสุ ดเช่นกัน ดังนั้นอาจสรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลเพื่อนาไปสู่ การมีรายได้ดงั ภาพต่อไปนี้
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
ย้อนกลับ
ปัจจัยการผลิต
- ที่ดิน
-เงินทุน
-แรงงาน
-การบริ หารจัดการ
-เทคโนโลยี
ฯลฯ

สภาวะแวดล้อมภายนอก

กระบวนการผลิต

การลงทุน
สิ นค้า/
บริ การ

ผูบ้ ริ โภค
รายได้/รายจ่าย

ย้อนกลับ

การผลิต/บริการ

การจาหน่ าย

การบริโภค

ภาพที่ 12.5 ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่นาไปสู่ รายได้ส่วนบุคคล

การออม
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จากภาพปั จจัยทางเศรษฐกิจส่ วนบุคคลหรื อครัวเรื อนเป้ าหมายเพื่อมีรายได้ ซึ่ งการจะมีรายได้จะต้อง
เกี่ยวข้องตั้งแต่ปัจจัยการผลิ ตที่ใส่ เข้าไปโดยผ่านกระบวนการผลิต จนได้เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่สนองตอบ
ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในกระบวนการผลิตนั้นจะต้องมีสภาวะแวดล้อมภายนอกมาเกี่ยวข้องไม่วา่
จะเป็ นภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจน
การตลาดและคู่แข่งขัน ในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ โภคจะมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเช่นเดียวกัน และ
การที่ตอ้ งใช้ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนในการจัดหาและการบริ หาร
ส่ วนที่เหลือจึงจะเป็ นรายได้ส่วนบุคคล
ดังนั้นถ้าปั จจัยใดเปลี่ยนแปลงไปสภาพเศรษฐกิจหรื อรายได้ส่วนบุคคล/ครัวเรื อนของคนย่อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ทั้งนี้ ถ้ามองบุ คคลเป็ นทรั พยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ คนเป็ นปั จจัยการผลิ ตหนึ่ งของสหกรณ์ หรื อที่
เรี ยกว่าทรัยากรการบริ หารหนึ่ งที่นอกเหนื อจากเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ และคนยังเกี่ยวข้องกับ
การจัดการด้วย การที่สหกรณ์ จะมีรายได้หรื อเศรษฐกิ จที่ ดี ทรัพยากรบุ คคลย่อมจะต้องดี ไปด้วย ทั้งที่ เป็ น
ทรัพยากรมนุ ษย์ในส่ วนของการปฏิบตั ิการและในส่ วนบริ หารจัดการทรัพยากรการบริ หารต่างๆของสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์ มีสินค้าหรื อบริ การที่ สนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคและนามาสู่ รายได้/ค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์
ดังนั้นการที่ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์เปลี่ยนแปลงย่อมส่ งผลถึงรายได้ของสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย และในขณะเดี ย วกัน ถ้ารายได้ข องสหกรณ์ เปลี่ ยนแปลงย่อ มจะส่ ง ผลต่ อรายได้ส่ วนบุ ค คลย่อ ม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรื อถ้าคนมีรายได้ที่มากขึ้นความต้องการของคนย่อมเปลี่ยนแปลง หรื อถ้าสหกรณ์เป็ น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีรายได้จานวนมากความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพย่อมต้องมากไปด้วย
การเปลี่ ย นแปลงภาวะเศรษฐกิ จทั้งส่ วนบุ ค คลและส่ วนสหกรณ์ ย่อมมี ผ ลต่ อการบริ ห ารจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นสหกรณ์ แ น่ น อนสหกรณ์ ใ นฐานะองค์ ก ารจะต้อ งเตรี ย มการบริ ห ารจัด การภายใต้
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะศึกษาในเรื่ องต่อไป
3.2 ระดับสหกรณ์หรื อหน่ วยธุรกิจ เป้ าหมายของสหกรณ์เช่นเดียวกับเป้ าหมายของบุคคล คือ
สหกรณ์จะทาอย่างไรให้มีรายได้มากที่สุด ถ้าสหกรณ์เป็ นผูผ้ ลิต เป้ าหมายจะผลิตสิ นค้าหรื อบริ การอะไร จะ
ผลิตอย่างไรแล้วจะผลิตเพื่อใครหรื อใครคือลูกค้าของสหกรณ์ นนั่ เอง ทั้งนี้ การจะผลิ ตอะไรจะต้องมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิ ต ไม่ว่าจะเป็ นที่ดิน เงิ นทุน แรงงาน และการบริ หารจัดการ เมื่อมีปัจจัยการผลิ ตแล้วต้อง
ทราบว่าจะผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การอะไรจึงจะจาหน่ ายได้หรื อตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้า
ส่ วนการจะผลิตอย่างไรจะเป็ นกระบวนการผลิตและการบริ หารจัดการที่ใส่ เข้าเพื่อให้ปัจจัยการผลิตออกมา
เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอ้ งการ ด้วยจานวน คุณภาพ และมีตน้ ทุนต่าสุ ดนัน่ เอง ซึ่ งนาไปสู่ การทาให้สหกรณ์
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มีรายได้มากสุ ด และการที่สหกรณ์ หรื อหน่ วยธุ รกิจจะสามารถดาเนิ นงานได้ตามเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จได้
ต่อเมื่อมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ
3.3 ระดับประเทศ เป้ าหมายทางเศรษฐกิจไม่ต่างกับองค์ธุรกิจทัว่ ไปแต่มองในทุกด้านของ
ประเทศในระดับ มหาภาคนั้น ซึ่ งจะต้อ งเกี่ ย วเนื่ อ งมาตั้งแต่ ระดับ บุ ค คล ระดับ หน่ วยธุ รกิ จ จึ ง จะมาถึ ง
ระดับประเทศ และในยุคปั จจุบนั ต้องเกี่ ยวเนื่ องกันในระดับโลกด้วย และทรัพยากรบุคคลนี้ เองที่เป็ นเครื่ อง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ
ประเด็นวิเคราะห์
ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อการมีรายได้ของสหกรณ์ในฐานะองค์การของสมาชิก มีอะไรบ้าง จง
ยกตัวอย่างประกอบการอธิ บายให้ชดั เจน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.2.1 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.2.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่ องที่ 12.2.1

เรื่ องที่ 12.2.2 การเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ น้ ันเริ่ มต้องแต่การวางแผนทรัพยากร การจัดหา การบรรจุ
แต่ ง ตั้ง ค่ า ตอบแทน แรงจู ง ใจ และการจัด สวัส ดิ ก าร จนถึ ง การพ้น จากต าแหน่ ง นั้น ย่อ มมี ผ ลจากการ
เปลี่ยนแปลงไปถ้าสภาพทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์แน่นอน เช่น ถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ารายได้ของสหกรณ์ลดลงสิ่ งหนึ่งที่สหกรณ์จะต้องพิจารณาคือจะ
ทาอย่างไรที่จะลดค่าใช้จ่าย เงินเดือนค่าจ้างซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายประจาของสหกรณ์อาจจะต้องปรับลดลงหรื อแม้
อาจจะต้องมี การปรับ เจ้าหน้าที่ ออกจากสหกรณ์ ก็ได้ ซึ่ งนอกจากจะกระทบต่อสหกรณ์ โดยตรงแล้วยังจะ
กระทบต่อทรัพยากรมนุ ษย์ของสหกรณ์แต่ละคนด้วย และกระทบต่อการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ต่อสหกรณ์
ด้วย กรณี ถ้าภาวะเศรษฐกิ จทั้งภายในสหกรณ์ ห รื อภายนอกสหกรณ์ เปลี่ ยนแปลงไปสหกรณ์ จะบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรจะได้กล่าวถึงต่อไป
การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จภายนอกสหกรณ์ จะมีผลเช่นเดี ยวกันกับการเปลี่ ยนเปลี่ ยนเศรษฐกิ จ
ภายในสหกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุ มชน หรื อ สังคม หรื อหน่ วยงานที่สหกรณ์ ต้ งั อยู่
หรื อการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จของประเทศชาติ ย่อมมี ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์ และ
กระทบต่อเศรษฐกิจของสหกรณ์ และยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ไม่วา่ จะเป็ น
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สมาชิ ก กรรมการ หรื อฝ่ ายจัดการ ส่ วนการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จภายในสหกรณ์ เป็ นการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านการผลิตหรื อบริ การ การจาหน่ าย และการบริ โภคหรื อการใช้ปัจจัยการผลิตและบริ การของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อของรายได้ของสหกรณ์และเมื่อรายได้ของสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงจะส่ งผลถึง
ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ดว้ ย ซึ่ งพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงการผลิตหรื อบริการ
การเปลี่ยนแปลงการผลิตหรื อบริ การ เมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในส่ วนของกระบวนการผลิ ต
หรื อบริ การซึ่งอาจจะมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยการผลิต ไม่วา่ ที่ดิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์การผลิต
หรื อเรื่ องของการบริ หารจัดการสมัยใหม่ หรื อสหกรณ์จะต้องปรับการผลิตและบริ การตามความต้องการของ
ลู กค้าหรื อสมาชิ ก และต่อสู ้ กบั การแข่งขันในโลกปั จจุบนั ซึ่ งสหกรณ์ จะต้องปรั บเปลี่ ยนกระบวนการผลิ ต
เพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การที่ดีมีคุณภาพ ปริ มาณ และต้นทุนที่เหมาะสม
สหกรณ์จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งอาศัยทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ นับตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู งที่จะต้องมี
วิสัยทัศน์ที่จะต้องพัฒนาบุคคลในสหกรณ์ และคนในสหกรณ์เองต้องพัฒนาเพื่อให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การอบรมฝึ กอบรม การจัดสวัสดิการค่าตอบแทนที่
เหมาะสมเพื่อการได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการอาจจะต้องเลิกจ้างทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
บ้างตาแหน่งเพื่อการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมาทดแทน ซึ่ งมิฉะนั้นแล้วสหกรณ์ จะไม่สามารถแข่งขันได้
ย่อมจะส่ งผลต่อฐานะการเงิ นของสหกรณ์ และความเป็ นอยู่ของทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ดว้ ย หรื ออาจ
ไม่ได้บุคคลที่สามารถมาดาเนินงานสหกรณ์
ในภาวะเศรษฐกิ จดี แรงงานหางานง่าย สหกรณ์ เองต้องปรั บ ตัวเพื่ อให้ได้ค นดี มีค วามสามารถมา
ทางานในสหกรณ์ อย่างน้อยค่าจ้างแรงงานต้องจูงใจพอที่จะดึงคนดีมีความสามารถมาทางาน หรื อไม่คนที่ดีมี
ประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้วอาจจะต้องออกจากงานเพื่อไปหางานใหม่ที่ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า เป็ น
ต้น หรื อกรณี ที่เศรษฐกิจของประเทศซบเซาสหกรณ์จะต้องปรับตัวเพื่อลดเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์ น้ นั เอง ตัวอย่างที่เห็ นชัดเจนในช่ วงปี เศรษฐกิ จซบเซามากๆ หน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ ต้อง
ปลดคนงานหรื อทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นจานวนมากดังที่ทราบกันอยู่ หรื อในช่วงภาวะเงินบาทแข็งตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งทาให้ธุรกิจนาเข้าหรื อส่ งออกประสบปั ญหาอย่างรุ นแรงต้องปิ ดกิจการเลิกจ้างทรัพยากรมนุ ษย์มี
ให้เห็นอยู่
ดัง นั้น สหกรณ์ ใ นฐานะองค์ ก ารธุ รกิ จ ต้อ งพบกับ การเปลี่ ย นการผลิ ต และบริ ก ารอย่า งแน่ น อน
สหกรณ์ ตอ้ งเตรี ยมทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้น
และต้องพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของทรัพยากรมนุ ษย์อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สามารถตอบรับกับการ
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เปลี่ ย นได้อย่า งทัน ท่ วงที ท าให้ ส หกรณ์ ย งั คงดาเนิ น กิ จการอยู่ไ ด้ ซึ่ งต้องใช้ก ระบวนการในการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การบรรจุแต่ต้ งั จนถึงขั้นพ้นออกจากงานนัน่ เอง
2. การเปลีย่ นแปลงการจาหน่ าย
การเปลี่ ยนการจาหน่ ายหรื อการกระจายสิ นค้า หรื อบริ ก ารอย่างไรให้ถึ งมื อผูบ้ ริ โภคเร็ วที่ สุ ด ใน
ปริ มาณที่ตอ้ งการ ซึ่ งปั จจุบนั ธุ รกิจหลายแห่ งมีวิธีการ กลยุทธ์ต่างๆในการจัดจาหน่ ายที่สามารถดึงใจลู กค้า
และเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ซึ่ งเมื่อธุ รกิจทัว่ ไปมีการเปลี่ยนแปลง ช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อสนองความต้องการ
ของลู กค้าเร็ วที่ สุด และดี ที่สุดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่ น ธุ รกิ จการขายตรง การจาหน่ ายผ่านช่ องทางออนไลน์
ต่ า งๆ รวมทั้งมี ส ถานที่ ห รื อ ศู น ย์ก ลางในการจัด ซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารง่ ายขึ้ น และมี สิ น ค้าให้ เลื อ กอย่า ง
หลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีสาขาบริ การแก่ลูกค้าที่สะดวกขึ้น เป็ นต้น
สหกรณ์ เองต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน และผูน้ าการเปลี่ยนแปลงก็คือทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ ต้ งั แต่
คณะกรรมการลงมา ต้องพัฒนาหรื อสรรหาคนที่มีความรู ้ความสามารถมาช่วยดาเนิ นงาน มิฉะนั้นสหกรณ์จะ
มี ผ ลกระทบต่ อ ยอดขายและรายได้ข องสหกรณ์ โดยรวมและส่ ง ผลต่ อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ ด้ว ย
ต่อเนื่องกัน
3. การเปลีย่ นแปลงการบริโภค
การเปลี่ยนแปลงการผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้านับว่าเป็ นบุคคลสาคัญยิง่ ที่จะเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้าและบริ การของ
สหกรณ์ เมื่ อภาวะเศรษฐกิ จเปลี่ ยนแปลงไปความต้องการของผูบ้ ริ โภคย่อมเปลี่ ยนแปลงไปด้วย และเมื่ อ
ความต้องการเปลี่ ยน พฤติ ก รรมการบริ โภคของลู กค้าก็ เปลี่ ยนไปด้วย เช่ น ถ้าคนเรามี รายได้เพิ่ มมากขึ้ น
เงิ นเดื อนสู งๆ หรื อรสนิ ยมเปลี่ ยน การบริ โภคสิ นค้าและบริ การก็เปลี่ ยนแปลงไปด้วยดังที่ เราทราบทัว่ ไป
สหกรณ์เองต้องมีการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภคอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ส่ วนด้วยกัน ถ้าไม่สามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่สนองความต้องการของสมาชิ กหรื อลูกค้าได้สินค้าย่อมจะ
ขายไม่ได้ รายได้ของสหกรณ์จะลดน้อยถอยลง และสหกรณ์จะสามารถเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภค
ได้ตอ้ งอาศัยทรัพยากรมนุษย์อีกนั้นเองเป็ นผูศ้ ึกวิเคราะห์และเตรี ยมที่จะพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การของสหกรณ์
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่ งจะสัมพันธ์หรื อนาไปสู่ การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ ตลอดจนการเปลี่ยน
การจาหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อสมาชิกสหกรณ์
เช่น ถ้าในภาวะเศรษฐกิจของประเทศดี ประชาชนมีรายได้สูง รายได้หาได้ง่าย การจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนย่อมจ่ายได้อย่างง่าย และนัน่ หมายถึงยอดขายของสหกรณ์ยอ่ มสู งขึ้นด้วย รายได้และผลตอบแทนที่
สหกรณ์จะจ่ายให้ทรัพยากรมนุษย์ยอ่ มสู งขึ้นด้วย
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ดังนั้นเราจะเห็นได้วา่ ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์น้ ี เองที่เป็ นบุคคลสาคัญที่จะพัฒนาเพื่อต่อสู ้กบั การ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้สหกรณ์ มีรายได้พอควร และการที่สหกรณ์ มีรายได้พอควร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์จะมีรายได้ที่พอควร และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ต่อๆ
ไปด้วย
ประเด็นวิเคราะห์
ใครควรจะมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายนอกและภายในของสหกรณ์
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.2.2 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.2.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่ องที่ 12.2.2

เรื่ องที่ 12.2.3
กรณีตัวอย่ างการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี้ เป็ นกรณี ตวั อย่างที่สมมติข้ ึนเทียบเคียงกับกรณี ที่เกิ ดขึ้นจริ งในสหกรณ์ ร้านค้า
แห่ งหนึ่ งซึ่ งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสหกรณ์ ซ่ ึ งมีผลทาให้รายได้ของสหกรณ์
ลดลงต้องมีการปรับตัวลดขนาดลง และผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ซ่ ึ งสหกรณ์จะต้อง
มีการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมต่อการดานิ นงานต่อไป
กรณี ตวั อย่างสหกรณ์ร้านค้าขนาดใหญ่มาก มีสานักงานใหญ่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครย่านสะพาน
ควาย มีสาขาดาเนิ นงานในขณะนั้น ได้แก่ สาขาสภาพกาชาดไทย สาขาลาดพร้ าว และสาขากรมสรรพากร
กรณี ตวั อย่างเฉพาะสาขาลาดพร้าวในอดีต ซึ่ งเป็ นร้านค้าสาขาของสหกรณ์ขนาดใหญ่มากซึ่ งในช่วง
ต้นนั้นเป็ นร้ านค้าที่ มีสินค้าและบริ การต่างๆเช่ นเดี ยวกับซุ เปอร์ มาเก็ตทัว่ ไป มี ลูกค้าเข้าซื้ อของในร้านค้า
จานวนมากแต่เมื่อสถานะการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะลู กค้าหลักที่อยูบ่ ริ เวณดังกล่าวปิ ดกิ จการไป และมี
คู่แข่งขันที่ เข้มแข็งอย่างมากขึ้นมาแทนที่ เช่ น ห้างเซ็ นทรัล ลาดพร้ าว ซึ่ งมีสินค้าและบริ การที่ หลากหลาย
มากกว่าบริ ก ารแบบครบวงจรก็ ว่าได้ สถานที่ ส ะดวกสบาย ที่ จ อดรถมากมาย ระบบการบริ ห ารจัดการที่
ทันสมัยบริ การลูกค้าได้มากมาย นอกจากนั้นยังมีร้ายสะดวกซื้ ออีกมากมายที่บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง ในขณะ
ที่สหกรณ์ บริ การนอกเวลาราชการไม่มากนัก ลูกค้าของสหกรณ์เริ่ มลดน้อยลง พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า

35

ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าเป้ าหมายหลักเปลี่ยนแปลงไป ผลที่สุดยอดขายของสหกรณ์ลดลง และนามา
สู่ รายได้ของสหกรณ์ที่ลดลง
นั้นคือผลจากการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ การจาหน่ ายของสหกรณ์ ไม่ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลง ลูกค้าลดน้อยลง รายได้ของสหกรณ์ลดลง สหกรณ์ จาเป็ นต้องปรับตัว
เพื่อความอยูร่ อด โดยการลดขนาดของร้านค้าลงไปเป็ นระยะๆ และสุ ดท้ายอาจจะต้องปิ ดสาขาดังกล่าวและ
ยอมขายพื้นที่ เพื่อการชาระหนี้ สินของสหกรณ์ ที่มีอยู่เดิ มจากการก่ อหนี้ สร้ างสิ นทรัพย์ถาวรของสหกรณ์ ที่
ต้องรับภาระดอกเบี้ยจ่ายจานวนมาก
เมื่ อรายได้ข องสหกรณ์ เปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ของสหกรณ์ ต้องกระทบกระเทื อนไปด้วย
สหกรณ์ ป รั บ ตัว ตั้ง แต่ ง ไม่ เพิ่ ม เงิ น เดื อ นเจ้า หน้ า ที่ เพราะอ้า งเหตุ แ ห่ ง รายได้ ที่ ล ดลงและขาดทุ น และ
ขณะเดียวกันพบว่ามีสินค้าขาดบัญชีอีกจานวนหนึ่ ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เองต้องออกจากงานหรื อเปลี่ยนงานโดย
สมัครใจแทนที่สหกรณ์จะเลิกจ้างเพราะถ้าสหกรณ์เลิกจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และถ้า
จาเป็ นต้องย้ายเจ้าหน้าที่ ประจาสาขามาสานักงานใหญ่ ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่เพียงพอหรื อมากอยู่แล้ว และเมื่อสาขา
ต้องปิ ดกิจการ เจ้าหน้าที่ท้ งั หมดซึ่ งสหกรณ์ จา้ งระยะยาวยังคงอยู่ ยิ่งจะทาให้รายได้ของสหกรณ์ยิ่งลดลงจาก
ยอดขายที่ลดลงในขณะที่เจ้าหน้าที่ยงั คงเดิมการจะเลิกจ้างสหกรณ์ ต้องมีเงินชดเชยจ่ายให้เจ้าหน้าที่ดงั กล่าว
แม้วา่ จะมีเจ้าหน้าที่บางรายสมัครใจที่จะลาออกจากงานแต่สหกรณ์ยงั จะต้องจ่ายบาเหน็จจานวนมากสาหรับ
แต่ละคนเช่ นกัน เพราะว่าเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ ทางานสหกรณ์ มาเป็ นเวลานาน ยิ่งจะท าให้สภาพคล่ องของ
สหกรณ์ ลดลงไปอีกและยิ่งทาให้รายได้ของสหกรณ์ ลดลงไปอีกด้วย และมิได้กระทบเฉพาะสาขาเดี ยว ยัง
กระทบต่อการดาเนินงานของสาขาสภากาชาดด้วย
จากกรณี ดงั กล่าวนี้ มีผลมาจาการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จภายนอกสหกรณ์ ซึ่ งมีผลต่อเศรษฐกิ จ
หรื อรายได้ของสหกรณ์ดว้ ย และสหกรณ์ตอ้ งปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด ในด้านทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์น้ นั
สหกรณ์ จะต้องพยายามลดรายจ่ ายด้านนี้ ให้ ม ากที่ สุ ดและสุ ดท้ายอาจต้องใช้ม าตรการต่ างๆ เช่ น ไม่ เพิ่ ม
เงินเดือน หรื อลดสวัสดิการ จนที่สุดอาจต้องเลิกจ้าง ซึ่ งส่ งผลต่อรายได้ของสหกรณ์เช่นเดียวกัน ในส่ วนของ
เจ้าหน้ าที่ ส หกรณ์ เองหรื อทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ ก ารท างานด้วยความไม่ ม ั่น ใจในสวัส ดิ ก ารและ
ค่าตอบแทนที่ตอ้ งการจะได้รับและเมื่อเศรษฐกิจของทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ดี การทางานย่อมมีประสิ ทธิ ภาพต่ า
ยิง่ จะทาให้สหกรณ์เสี ยหายลงไปอีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนั้นยังมีผลต่อการเมืองการปกครองของสหกรณ์ดว้ ยเพราะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดงั กล่าวยังเป็ น
สมาชิ กสหกรณ์ได้ดว้ ย และเป็ นสมาชิ กส่ วนหนึ่ งที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์มีสิทธิ ใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการได้ดว้ ย
ดังนั้นในกรณี น้ ี สหกรณ์ เองในฐานะองค์การต้องมีการวิเคราะห์ และติดตามความเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและเตรี ยมปรับ ตัวที่ ท นั กับ การเปลี่ ยนแปลงและการแข่งขันในเชิ งธุ รกิ จและไม่ลืม ที่ จะพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู ้ความสามารถที่เพียงพอที่จะต่อสู ้กบั การแข่งขัน รวมทั้งต้องคานึกถึงผลตอบแทน
ที่เพียงพอด้วย และเตรี ยมแผนรองรับถ้า จะต้องมีการปิ ดสาขาที่ดีพอและมองภาพบุคคลในระยะยาวด้วย ซึ่ ง
ในวงการสหกรณ์ ไทยเรามักไม่ให้ความสาคัญนี้ ดังนั้นความอ่อนแอจึงเกิ ดกับสหกรณ์ และส่ งผลต่อความ
อ่อนด้อยของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ดว้ ยและจะยิง่ จะทาให้สหกรณ์ยงิ่ อ่อนแออลงมากยิง่ ขึ้น
ประเด็นวิเคราะห์
กรณี สภาวะเศษฐกิ จของสหกรณ์ มีการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่แน่ นอนสหกรณ์ ควรจะพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ในทันต่อความเปลี่ ยนแปลงอย่างไร ถ้าสหกรณ์มีทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพจะสามารถรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภานนอกสหกรณ์ได้อย่างไร จงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.2.3 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.2.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.2 เรื่ องที่ 12.2.3
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ตอนที่ 12.3
ปัจจัยด้ านการเมืองการปกครองกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 12.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาร พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่ อง
หัวเรื่ อง
เรื่ องที่ 12.3.1 แนวคิดด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 12.3.2 การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
เรื่ องที่ 12.3.3 กรณี ตวั อย่างปั จจัยด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์
แนวคิด
1. การเมืองการปกครองเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์ มีสองส่ วนด้วยกันได้แก่
การเมืองการปกครองภายในสหกรณ์เป็ นเรื่ องของอานาจการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์โดยตรงและ
การเมืองการปกครองภายนอกสหกรณ์ เป็ นเรื่ องของอานาจการบริ หารจัดการภายนอกที่ มี ผลกระทบต่ อ
สหกรณ์ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม การเมืองการปกครองมีความสาคัญทาให้ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
ดาเนินงานร่ วมกันประสบความสาเร็ จและอยูร่ ่ วมกันด้วยความสงบสุ ข
2. การเปลี่ ยนแปลงการเมืองการปกครองในสหกรณ์ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสหกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานสหกรณ์ การเปลี่ ยนแปลงการเมืองการปกครองที่เกิ ดจาก
ปั จจัยภายนอกสหกรณ์ตอ้ งบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาหรับการเปลี่ยนแปลง
การเมื องการปกครองภายในสหกรณ์ เกิ ดได้ท้ งั ในส่ วนของสมาชิ ก กรรมการ และฝ่ ายจัดการ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งพิจารณาตั้งแต่การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งจนถึงการพ้นจากตาแหน่ง
3. กรณี ตวั อย่างเป็ นการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
คณะกรรมการชุ ดเดิมมาเป็ นคณะกรรมการชุ ดใหม่ที่มีนโยบายในการผ่อนคลายการดาเนิ นงาน ซึ่ งนามาสู่
ความขัดแย้งทั้งในส่ วนสมาชิ ก กรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ และทาให้การดาเนิ นงานของสหกรณ์ ใน
ระยะสั้นจะปรากฏผลดีที่ทาให้สมาชิกส่ วนใหญ่พอใจแต่จะมีผลกระทบในระยะยาวต่อสหกรณ์ได้
วัตถุประสงค์
เมื่อ ศึกษาตอนที่ 12.3 แล้ว นักศึกษาสามารถ
1.วิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3. วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างปั จจัยด้านการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ได้
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เรื่ องที่ 12.3.1 แนวคิดด้ านการเมืองการปกครองกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การเมืองการปกครองมีส่วนสาคัญต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เช่ นเดียวกัน นอกจาก
คนหรื อทรัพยากรมนุษย์จะอยูใ่ นสังคมแล้วการเมืองการปกครองมีส่วนสาคัญต่อการดาเนิ นชี วติ ความเป็ นอยู่
และการทางานของคนหรื อทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ดว้ ย และเมื่อการเมืองการปกครองมีการเปลี่ยนแปลง
ย่อมมี ผลต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์ เช่ นกัน สหกรณ์ จะต้องบริ หารจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ภายใต้การ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งการปกครองโดยเฉพาะการเมื อ งการปกครองในสหกรณ์ ข นาดใหญ่ ทั้ง นี้
ความหมายและความสาคัญของการเมืองการปกครองในสหกรณ์ มีดงั นี้
1. ความหมายของการเมืองการปกครอง
การเมือง การปกครอง มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ
พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 117-118) ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ การเมือง น. (1) งานที่เกี่ ยวกับรัฐ
หรื อแผ่นดิ น เช่ น วิชาการเมือง ได้แก่ วิชาว่าด้วยรัฐ การจัดส่ วนแห่ งรัฐ และการดาเนิ นการแห่ งรัฐ (2) การ
บริ หารประเทศเฉพาะที่ เกี่ ยวกับ นโยบายในการบริ หารประเทศ เช่ น การเมื องระหว่างประเทศ ได้แก่ การ
ดาเนิ นนโยบายระหว่างประเทศ ( 3) กิ จการอานวยหรื อควบคุ มการบริ หารราชการแผ่นดิ น เช่ น ตาแหน่ ง
การเมื อง ได้แก่ ตาแหน่ งซึ่ งมี หน้าที่ อานาจ (คณะรั ฐมนตรี ) หรื อควบคุ ม (สภาผูแ้ ทนราษฎร)การบริ หาร
แผ่นดิน (ปาก) ว. มีเงื่อนงา,มีการกระทาอันมีเจตนาแอบแฝงอยู่ เช่น ป่ วยการเมือง
ดิเรก ถึงฝั่ง (2550: 14-6-14-7 ) กล่าวถึงความหมายของการเมือง โดยอ้างถึง ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช ได้
ให้ความหมายของการการเมืองว่า “ การเมืองเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับรัฐและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ภายใน
รัฐระหว่างผูป้ กครองและผูถ้ ูกปกครอง โดยเมื่อสังคมมนุ ษย์ยงั มีความจาเป็ นที่จะต้องมีรัฐบาล คนเราจึงต้อง
แบ่ งออกเป็ นสองพวกใหญ่ ๆ คื อ ผูท้ าหน้าที่ บ งั คับ กับ ผูถ้ ู ก บังคับ เสมอ” และกล่ าวถึ ง ความหมายของ
การเมืองของ เพนนอคและสมิ ธ(Pennock and Smith ) ได้ก ล่ าวไว้ว่า “ การเมื องหมายถึ งทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่
เกี่ยวกับอานาจ สถาบัน และองค์กรในสังคม ซึ่ งได้รับการยอมรับว่ามีอานาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้นใน
การใช้และบารุ งรักษาความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของสังคม มีอานาจในการทาให้จุดประสงค์ร่วมกันของ
สมาชิ กในสังคมได้บงั เกิดผลขึ้นมา และมีอานาจในการประนี ประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนใน
สังคม”
เดวิค อีสตัน (David Easton) นักรัฐศาสตร์ ชาวอเมริ กนั ที่ได้ชื่อว่าเป็ นนักทฤษฎีการเมืองเชิ งระบบได้
ให้ความหมายของการเมืองไว้วา่ “ เป็ นการใช้อานาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่ งที่มีคุณค่าต่างๆ ให้แก่
สั ง คมอย่า งชอบธรรม ( The authoritative allocation of values to society)” ฮาโรลด์ ลาสเวลส์ ( Htarold D.

39

Lasswell) ได้ให้ ค วามหมายไว้ว่า “การเมื องเป็ นเรื่ องของการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ อิ ท ธิ พ ลและผูม้ ี อิท ธิ พ ล และ
การเมืองเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับว่า ใครทาอะไร เมื่อไร และอย่างไร ( Politics is who get “what” “when” and
“how” )” และณรงค์ สิ นสวัสดิ์ ได้ให้ความหมายการเมืองไว้ว่า” การเมืองเป็ นการต่อสู ้ช่วงชิ ง การรักษาไว้
และการใช้อานาจทางการเมือง โดยที่ อานาจทางการเมือง หมายถึ ง อานาจในการที่จะวางนโยบายในการ
บริ หารประเทศหรื อสังคม อานาจที่จะแต่งตั้งบุคคล เพื่อช่วยในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ และอานาจที่จะใช้
ข้าราชการ งบประมาณ หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ” และสรุ ปแล้วการเมืองเป็ นเรื่ องของ
การใช้อานาจในการที่จะแบ่งปั นผลประโยชน์ ทั้งผูป้ กครอง และผูถ้ ูกป้ องครอง อย่างเป็ นธรรม และพึงพอใจ
นั้นเอง
การเมื อ ง เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจตกลงใจเพื่ อที่ จะจัดสรรทรั พ ยากรและเพื่ อ ควบคุ ม การ
ดารงชีวิตร่ วมกันในสังคมด้วย การกาหนดและปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติรวมทั้งการยอมรับการใช้อานาจในสังคม
โดยที่มกั จะมีทางบังคับ( Sanction) ในรู ปของการลงโทษหรื อการให้รางวัลอยู่ดว้ ยเสมอ แต่อาจจะมีการใช้
มาตรการอย่างอื่น เช่น ในสังคมที่พฒั นาแล้วอาจจะใช้วิธีการชักชวนและการต่อรองประนีประนอม ส่ วนใน
สังคมกาลังพัฒนาที่มีความเห็นร่ วมกันในสังคมน้อยมักจะมีการใช้วิธีการคุกคามการติดสิ นบน การต่อสู ้ เป็ น
ต้น (พฤทธิสาณ ชุมพล ม.ร.ว. 2544: 23)
การเมือง หมายถึงการจัดสรรอานาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ( สมบัติ ธารงธัญวงศ์ 2543:7)
ความหมายของการเมื องเกี่ ย วข้องกับ เรื่ องอานาจ(Power ) ในสั งคมและเกี่ ย วพัน กับ ปั ญ หาความขัด แย้ง
แข่งขันกันระหว่างคนหรื อกลุ่มคน การกระทาบางส่ วนในสังคมมีลกั ษณะเป็ นบทบาททางการเมือง(Political
Roles ) ขับเคลื่ อนชี วิตทางการเมือง(Political Life) ก่ อเกิ ดอานาจสาธารณะ(Public Power ) หมุนเวียนเป็ น
กระบวนการอยู่ในระบบการเมือง(Political System) เสนี ย ์ คาสุ ข (2546: 263) และอธิ บายเพิ่มเติมว่า “จาก
ลักษณะทางสังคมที่มีความขัดแย้งกันอยูใ่ นหลากหลายรู ปแบบและมีระดับความรุ นแรงแตกต่างกันทาให้เกิด
ความจ าเป็ นในการควบคุ ม และบัง คับ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความสั บ สนวุ่ น วายและเกิ ด ความไร้ เสถี ย รภาพ
ความสั ม พันธ์ ในเชิ งการบังคับ และการควบคุ ม นี้ จึงท าให้เกิ ดรู ป แบบของการเมื องขึ้ น ดังนั้นการเมื องจึ ง
เกี่ยวข้องในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งกับเรื่ องของอานาจ และเป็ นลักษณะของอานาจอันชอบธรรม(Authority )
ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอานาจทางการเมืองก็คือกระบวนการของการ
ปกครอง หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือการทาการตัดสิ นใจ(Decision -making ) เพื่อกาหนดนโยบายสาธารณะ(Public
Policy) ซึ่ งจะมีผลทาให้เกิดกระบวนการแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ในสังคมควบคู่ไปกับกระบวนการของ
อานาจอยู่ในกระบวนการทางการเมือง อานาจทางการเมืองมีลกั ษณะเป็ นอานาจทางสังคม( Social Power)
ด้วย ซึ่ งการได้มา การบังคับใช้ และการรักษาอานาจไว้ จะเกี่ยวพันกับธรรมชาติและแหล่งของการบังคับใช้
อานาจ รวมทั้งวิธีการหรื อเทคนิคในการใช้อานาจ ซึ่ งเป็ นไปตามปั จจัยพื้นฐานของแต่ละสังคม
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เหตุน้ ี การเมืองจึงเป็ นเรื่ องของการแสวงหา การรักษาไว้ และการใช้อานาจสาธารณะที่สัมพันธ์กบั
เรื่ องของอิทธิ พล(Influence ) และการมีอิทธิ พลมาก(Influential ) ของบุคคล และ/หรื อกลุ่มบุคคลที่ขดั แย้งกัน
อยูใ่ นหลายระดับตั้งแต่การแข่งขันและต่อสู ้กนั เพื่อแสวงหาอานาจไปจนถึงระดับความขัดแย้งในเชิ งค่านิ ยม
เกี่ ยวกับอานาจในกลุ่มชนชั้นนาทางการเมือง เพื่อใช้อานาจทางการเมืองไปเพื่อประโยชน์ในสังคม รวมทั้ง
การสร้างความพอใจให้กบั บุคคล และกลุ่มบุคคลที่ขดั แย้งและแข่งขันกัน
ในโครงสร้างอานาจของประชาชน ซึ่ งเป็ นเรื่ องทางการเมือง จึ งเกี่ยวพันกับคนหลายฝ่ าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูท้ ี่พยายามรวมกลุ่มหรื อจัดองค์กรขึ้นเพื่อแสวงหา รักษาไว้และใช้อานาจจากพื้นฐานของลักษณะ
ความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่ ม ต่ า งๆ และผลของกระบวนการของการได้ม า และการใช้อานาจทางการเมื อ ง
ดังกล่ าวนี้ ก็จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งติ ดตามมา และถ้าเกิ ดปั ญหาวิกฤตการ
ทางการเมืองขึ้นก็คือวิกฤติของความชอบธรรมของอานาจที่มีอยู่
การเมื องซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ ยวพันกับอานาจจึงครอบคลุ มในเกื อบทุกกิ จกรรมของบุคคลหรื อกลุ่มคนที่
แข่ งขันหรื อต่ อสู ้ กนั เพื่ อให้ได้อานาจ การใช้อานาจและการรั ก ษาหรื อเพิ่ ม พู นอานาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กิจกรรมที่เป็ นการกระทาร่ วมกัน(Collective Acts )ของกลุ่มคนที่มีการจัดองค์กรขึ้นเพื่อทากิจกรรมดังกล่าว
หรื อการรวมกลุ่มกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์หรื อกลุ่มกดดันในรู ปแบบต่างๆ และการจัดตั้งพรรค
การเมื องขึ้ น โดยจุ ดศู นย์รวมของอานาจทางการเมื องก็คื อการทาหน้าที่ ของรั ฐบาลในระบบการเมื องเพื่ อ
สนองตอบความต้องการของผูท้ ี่ส ามารถควบคุ มและมี อิทธิ พ ลทางการเมืองและความต้องการของสังคม
โดยรวม”
ธโสธร ตูท้ องคา( 2553 :1-19) การเมือง คือ การกระทา กิจกรรม ปฏิสัมพันธ์ พลวัต พัฒนาการ ความ
เปลี่ยนแปลง และความสั มพันธ์ หรื ออื่นใด ที่เกี่ ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั การจัดสรรแบ่งปั นสิ่ งที่ มีคุณค่าใน
สังคมการจัดสรรแบ่งปั นสิ่ งที่มีคุณค่าในสังคมนี้ ประกอบด้วย ด้านการเมือง เช่น การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
การมีอานาจ ความมีเสถี ยรภาพ ความเสมอภาค เป็ นต้น ด้านเศรษฐกิ จ เช่ น การมีงานทา การมีอาชี พ การมี
รายได้ ความอยูด่ ีกินดี เป็ นต้น ด้านสังคม เช่น การได้รับการศึกษา การได้รับการรักษาพยาบาล เป็ นต้น การ
จัด สรรแบ่ ง ปั น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ในสั ง คมมี ท้ ัง ลัก ษณะที่ เป็ นทางการ ในรู ป ของนโยบาย กฎหมาย ค าสั่ ง
กฎระเบี ย บ กติ ก า หรื อ อื่ น ใด และไม่ เป็ นทางการ คื อ การน าความต้องการหรื อ นโยบายส่ วนตัวมาเป็ น
นโยบายสาธารณะอาจตกอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดี ยวหรื อกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่บุคคลหรื อ
กลุ่มต้องมีอานาจหรื ออิทธิ พล การมีหรื อการได้มาซึ่ งอานาจหรื ออิทธิ พลของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในกรณี ที่
สังคมมี กลุ่ มต่างๆ ที่ มีความเข้มแข็งหลายกลุ่ มทั้งในระบบการเมื องและนอกระบบการเมื องนั้น มิ ได้มีได้
โดยง่าย จะต้องมีการต่อสู ้แข่งขันระหว่างกลุ่มที่เข้มแข็งเหล่านี้ และกลุ่มสามารถที่จะแข่งขันเพื่อให้มาซึ่ งชัย
ชนะกลุ่ ม การเมื องอื่ น จึ งจะมี โอกาสในการจัดสรรแบ่ งปั นสิ่ งที่ มี คุ ณ ค่ าในสั งคม และอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า
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การเมืองมีความหมายในสามลักษณะ ลักษณะแรก เป็ นความหมายการเมืองในแง่ของสถาบัน ลักษณะที่สอง
เป็ นความหมายการเมืองในแง่ของหน้าที่ และลักษณะที่สาม เป็ นความหมายการเมืองในแง่ของระบบ
สาหรับในความหมายของการปกครอง ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถานฉบับ พ.ศ. 2545
(2556:693) ปกครอง ก ดู แล คุม้ ครอง ระวังรักษา บริ หาร ส่ วน บริ หาร(2556:655) ก. ปกครอง ดาเนิ นการ
จัดการ เช่น บริ หารธุ รกิจ
จากความหมายของการเมืองและการปกครองดังกล่าวข้างต้นซึ่ งจะมีความหมายใกล้เคียงกันจึงมักใช้
คู่กนั เป็ นการเมืองการปกครอง ซึ่งมีความหมายในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องได้ตามภาพข้างล่างนี้

บุคคล หรื อกลุ่ม/กลุ่มผลประโยชน์/
พรรคการเมือง/รัฐบาล/รัฐสภา/ ศาล
การใช้อานาจ/อิทธิพล
-นิติบญั ญัติ - บริ หาร
-ตุลาการ - การเลือกตั้ง

การเมือง

คือ

การกระทา กิจกรรม
ปฏิสมั พันธ์ พลวัต
ควมเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ หรื ออื่นใด

ที่เกี่ยวข้องหรื อ
สัมพันธ์กบั

การจัดสรร
แบ่งปัน
สิ่ งที่มีคุณค่า
ในสังคม

- แบบเป็ นทางการ
ในรู ปของนโยบาย
กฎหมาย คาสัง่
กฎระเบียบ กติกา
หรื ออื่นใด และ
- ไม่ เป็ นทางการอื่นๆ

ด้านการเมือง
ประโยชน์สุข
ของประชาชน

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม

การปกครอง
ภาพที่ 12 .6 ความหมายของการเมืองและการปกครอง

นโยบาย
สาธารณะ
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จากภาพความหมายดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การเมืองการปกครองเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการสหกรณ์
ในสองส่ วนด้วยกันคือการเมืองการปกครองภายในสหกรณ์ที่เป็ นเรื่ องของอานาจการบริ หารจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ในสหกรณ์ โดยตรง และการเมืองการปกครองภายนอกสหกรณ์ ที่จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์
เช่ น นโยบายต่ างๆของภาครั ฐที่ มี ต่ อการดาเนิ นงานสหกรณ์ ส าหรั บ รายละเอี ย ดการเมื องการปกครองที่
กระทบต่อการบริ หารจัดการสหกรณ์จะศึกษาในเรื่ องต่อไป
2.ความสาคัญของการเมืองการปกครองกับการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
เรามักตั้งคาถามว่า เหตุใดมนุ ษย์จึงต้องปกครองกัน ปล่อยให้มนุษย์อยูก่ นั เองได้หรื อไม่ จนมีคากล่าว
ที่ ว่า “การเมื องกับการปกครองเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ” ทั้งนี้ เนื่ องจากมนุ ษย์โดยธรรมชาติเป็ นสัตว์สังคม ที่ ตอ้ ง
อาศัยอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ มเป็ นหมู่คณะ เมื่ อมนุ ษ ย์มาอยู่รวมกัน หากมิ ได้กาหนดกติ กาอะไรสั กอย่างขึ้ นมา
กากับการอยู่รวมกันของมนุ ษย์แล้วนั้น มนุ ษย์ดว้ ยกันเองยังเชื่ อว่าน่ าจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นใน
สังคมและการอยู่ร่วมกันของมนุ ษ ย์ เนื่ องจากโดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์น้ ัน ป่ าเถื่ อน ขาดกลัวและไม่ เป็ น
ระเบียบ ดังนั้นเหตุผลที่ จะมี ระบบการปกครองเกิ ดขึ้น และโดยนัยที่ มนุ ษย์จาต้องปกครองกันนั้น หากเกิ ด
ปั ญ หาขึ้ นในระหว่างมนุ ษ ย์ด้วยกัน หรื อการจะท าให้ สั งคมมี ค วามเจริ ญ ก้าวหน้าขึ้ นไป หลี ก เลี่ ย งมิ ไ ด้ที่
จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจทางการเมือง อันมีความหมายและบริ บทที่สะท้อนออกมาในเรื่ องของการใช้
อานาจเพื่อการปกครองประชาชน
การเมื อ งการปกครองซึ่ งเป็ นสภาพการณ์ แ ละผลที่ เกิ ด จากการกระท าของมนุ ษ ย์ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่
เกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ชี วิตของมนุ ษย์อย่างมิอาจปฏิ เสธได้ ซึ่ งเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่ทุกคนจาเป็ นต้องให้ความ
สนใจกับเรื่ องการเมืองการปกครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง เนื่ องจากสิ่ งใดที่ออกมาจากสถาบันทางการเมือง ไม่
ว่าจะเป็ นฝ่ ายนิ ติบญั ญัติที่ทาหน้าที่ในการตรากฎหมายต่าง ๆ เพื่อบังคับใช้ มาจากรัฐบาลในรู ปของนโยบาย
สาธารณะ โครงการพัฒนา และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรื อดาเนิ นไปโดยภาคราชการ รวมไปถึงการตัดสิ น
คดีความหรื อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลกับรัฐ เหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นเรื่ องที่การเมือง
ส่ งผลกระทบต่อบุคคลทัว่ ไปอย่างที่ไม่อาจมองข้ามไปได้
โดยบริ บทดังกล่าวการเมื องและการปกครองของประเทศ จึงเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ ทุกคนที่ เกี่ ยวข้องมี
ความรู ้ ความเข้าใจในฐานะที่อย่างน้อยก็เป็ นสมาชิ กคนหนึ่ งในสังคม และเป็ นเรื่ องภาคราชการทั้งหลายต่าง
รณรงค์ให้ความรู ้แก่ประชาชนทัว่ ไป ภายใต้ความมุ่งประสงค์ที่จะหยัง่ รากประชาธิ ปไตยในสังคมไทย และ
ตามแนวคิดของนักปรัชญาการเมืองโบราณอย่าง อริ สโตเติล (Aristotle) ปรัชญาเมธี ชาวกรี กโบราณ ซึ่ งได้รับ
ยกย่องว่าเป็ น “บิ ดาแห่ งวิช ารั ฐศาสตร์ ” ผูก้ ล่ าวไว้ว่า มนุ ษ ย์ตามธรรมชาติ เป็ นสั ตว์การเมื องต้องอาศัยอยู่
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มหรื อชุมชน อันแตกต่างไปจากสัตว์โลกอื่น ๆ ซึ่ งใช้ชีวิตอยูด่ ว้ ยสัญชาตญาณเป็ นหลัก หากแต่
มนุษย์ นอกจากจะอยูด่ ว้ ยสัญชาตญาณแล้ว ยังมีเป้ าหมายอยูร่ ่ วมกันอีกด้วย ดังนั้นการอยูร่ ่ วมกันของมนุ ษย์จึง
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มิ ใ ช่ มี ชี วิตอยู่ไ ปเพี ย งวัน หนึ่ ง ๆ เท่ านั้น หากแต่ เป็ นการอยู่ร่วมกัน เพื่ อจะให้ มี ชี วิต ที่ ดีข้ ึ น อี ก ด้วย เราจะ
มองเห็นภาพของการเมืองในแง่หนึ่ งว่าการเมืองนั้นคือ การอยูร่ ่ วมกันของมนุ ษย์ในชุ มชนหรื อสังคมเพื่อให้มี
ความสงบสุ ข
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์เป็ นบุคคลหนึ่งที่อยูใ่ นสังคมมนุ ษย์ดงั นั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ต้องเกี่ยวข้องกับ
การเมืองโดยเฉพาะเมื่อต้องมาอยูร่ วมกันในสหกรณ์ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ
และสมาชิ กสหกรณ์ เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของมนุ ษย์ทุกฝ่ ายในสหกรณ์ให้มีความสงบสุ ข หรื อสันติสุขนัน่ เอง
และการเมืองการปกครองโดยอานาจรัฐหรื อองค์ก ารต่างๆที่ เกี่ ยวข้องจะต้องมากระทบทั้งโดยตรงและโดย
อ้อมทั้งตัวบุ คคลแต่ละคนและต่อสหกรณ์ ในฐานะองค์ก ารที่ มี บุคคลร่ วมอยู่ในสหกรณ์ ด้วย เช่ น ในอดี ต
นโยบายรั ฐส่ งเสริ มให้มีก ลุ่ ม เกษตรกรตามหมู่บ ้านหรื อตาบลต่ างๆ เพื่ อให้มีกิ จกรรมการดาเนิ นงานตาม
หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่ อเตรี ยมตัวเป็ นสหกรณ์ เพื่อสร้ างเครื อข่ายหรื อประสานความรวมมื อทาง
ธุ รกิจกับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละอาเภอ แต่เมื่อนโยบายปรับเปลี่ยนแปลงกลุ่มเกษตรกรอยูใ่ นการดูแลของ
กรมส่ งเสริ มการเกษตรระยะหนึ่ง (ปั จจุบนั กลับมาอยูใ่ นการดูแลของกนมส่ งเสริ มสหกรณ์) แต่สหกรณ์อยูใ่ น
การดู แลของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ การแย่งชิ งประชาชนจึงเกิ ดขึ้น นอกจากนั้นส่ วนราชการอื่นๆยังส่ งเสริ ม
การรวมกลุ่ ม ในลัก ษณะอื่ น ๆที่ ค ล้า ยกับ การด าเนิ น งาน ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ กลุ่ ม แม่ บ ้า น กลุ่ ม
วิสาหกิ จชุ มชน หรื อกองทุ นหมู่บา้ น ซึ่ งก็คือหลักการและวิธีการเดี ยวกับสหกรณ์ ทาให้เกิ ดความแตกแยก
ซ้ าซ้อนในการทางานซึ่ งสุ ดท้ายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบกับสหกรณ์โดยตรง และทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์เองจาเป็ นต้องตัวปรับการดาเนินงานเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
ประเด็นวิเคราะห์
เพราะเหตุใดการเมืองการปกครองจึงเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์และเกี่ยวข้องประเด็น
ใดบ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร จงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.3.1 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.3.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่ องที่ 12.3.1
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เรื่ องที่ 12.3.2
การเปลีย่ นแปลงด้ านการเมืองการปกครองกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
การเมืองการปกครองจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ท้ งั ภายในและภายนอกสหกรณ์ดว้ ยปั จจัยหลาย
ประการ ไม่ ว่าจะเป็ นสมาชิ ก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ หรื อส่ วนงานหรื อราชการที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ดาเนิ นงาน ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่ามีปัจจัยซึ่ งเป็ นองค์การที่ เกี่ ยวข้องกับการเมื องการปกครองของสหกรณ์ ซ่ ึ งจะ
กล่ าวถึ งต่อไป และเมื่ อปั จจัยทางการเมืองการปกครองเปลี่ ยนแปลงไปสหกรณ์ ควรจะบริ หารจัดการ เพื่ อ
รองรับหรื อต่อสู่ กบั การเปลี่ ยนแปลงนั้น โดยเฉพาะในด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์
ดังนี้
1. ปัจจัยการเมืองการปกครองทีเ่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์
ปั จจัยทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์อาจแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนด้วยกันคือปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในและภายนอกสหกรณ์ดงั ภาพที่ 12.7 ข้างล่างนี้

สันนิบาตสหกรณ์

กรมส่งเสริ มสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด/ประเทศ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส่วนงานที่เกี่ยวในชุมชน

เครื อข่าย
สหกรณ์
สถาบันการเงิน

สมาชิก
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

องค์การระหว่างประเทศ

กรรมการ

การเมือง
การปกครอง
ในสหกรณ์

นโยบายรัฐอื่นๆ

เจ้าหน้าที่
ภายในสหกรณ์

ภาพที่ 12.7 ปั จจัยการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
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จากภาพปั จจัยการเมื องการปกครองที่ เกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ พิจารณาเป็ น 2 ส่ วนด้วยกันคือ ปั จจัย
การเมืองการปกครองภายนอกสหกรณ์ และปัจจัยการเมืองการปกครองภายในสหกรณ์
1.1 ปัจจัยการเมืองการปกครองภายนอกสหกรณ์ เป็ นผลจากนโยบายของรัฐหรื อส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับ การบริ ห ารจัดการสหกรณ์ ใ นส่ วนของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในสหกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นปั จจัย ที่ ส หกรณ์ ไม่ อาจจะ
หลี กเลี่ ยงได้ แต่สามารถบริ หารจัดการได้ ปั จจัยดังกล่าวอาจเกิ ดจากนโยบายของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรม
ตรวจบัญชี สหกรณ์ ส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ เช่ นชุ มชนที่ สหกรณ์ ต้ งั อยู่ อาเภอ หรื อองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหรื อจังหวัด หรื อส่ วนราชการที่สหกรณ์ ดาเนิ นงานอยู่ เช่น สถาบันการศึกษา กระทรวง หรื อกรม
หรื อองค์กรเอกชนต่างๆ ที่ มีสหกรณ์ เป็ นต้น นอกจากนั้นสหกรณ์ ยงั ต้องดาเนิ นงานภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ ยวข้องโดยทัว่ ไปของประเทศไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายแพ่งหรื อพาณิ ชย์ กฎหมายแรงงาน เป็ นต้น
รวมถึงนโยบายรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีองค์การที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เช่น สันนิ บาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทย ชุมชุมสหกรณ์ ประเภทต่างๆ เครื อข่ายสหกรณ์ สถาบันการเงินต่างๆตลอดจนองค์การระหว่าง
ประเทศต่างๆซึ่ งมีผลกระทบต่อสหกรณ์เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างการเมื องการปกครองที่ กระทบต่อการบริ หารจัดการสหกรณ์ เช่ น กฎหมายแรงงาน การ
กาหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า การกาหนดค่าตอบแทนการทางานล่ วงเวลาของเจ้าหน้าที่ การกาหนด
ระบบการดาเนิ นงานสหกรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิ นต่างๆที่ สหกรณ์ ตอ้ งทา
การที่สหกรณ์ตอ้ งดาเนินการตามนโยบายของส่ วนราชการที่สหกรณ์ต้ งั อยู่ อาทิสหกรณ์ในสถาบันการศึกษา
บางแห่ งอนุ ญาตให้ร้านสะดวกซื้ อหรื อร้ านค้าย่อยต่างๆมาเปิ ดดาเนิ นงานภายในสถาบการศึกษาได้ทาให้
สหกรณ์ ตอ้ งมี คู่แข่ งขันมากยิ่งขึ้ น หรื อยอมให้ส หกรณ์ จาหน่ ายเครื่ องแบบหรื อเครื่ องหมายหรื อตราของ
สถาบันการศึกษา เป็ นต้น การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์กรณี น้ ี สหกรณ์ตอ้ งมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตลอดเวลาและปรับการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหรื อ
ต้องพยายามหาทางลดข้อขัดแย้งต่างๆ
1.2 ปั จจัยการเมื องการปกครองภายในสหกรณ์ ซึ่ งจะมี ผลกระทบเกิ ดขึ้ นโดยตรงกับสหกรณ์ เป็ น
การเมื องการปกครองที่ เกี่ ยวกับ สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ป กติ แล้วการเมื องการปกครอง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยูแ่ ล้วแต่ถา้ ไม่นาไปสู่ ความขัดแย้งร้ายแรงต่อการดาเนินงานหรื อภาพพจน์ของสหกรณ์
อาจจะไม่ ต้องบริ ห ารจัดการก็ ได้ การเมื องการปกครองภายในที่ เกี่ ย วข้องกับ สหกรณ์ ไ ด้แก่ การเลื อกตั้ง
คณะกรรมการด าเนิ น การ ซึ่ งโดยทั่ว ไปเลื อ กตามหลัก การประชาธิ ป ไตย โดยให้ ผู ้ป ระสงค์ ก ารเป็ น
คณะกรรมการสมัครเข้ามาให้ส มาชิ กเลื อกตั้ง 1 คน 1 เสี ยง แต่มีบา้ งสหกรณ์ ใช้วิธีการเลื อกตั้งเข้ามาตาม
โคต้าหน่วยงาน ซึ่ งนาไปสู่ ความขัดแย้งที่จะรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มหรื อหน่วยงานของตนเอง หรื อแม้แต่
กรรมการที่ ได้รับเลื อกตั้งตามแบบประชาธิ ปไตยส่ วนใหญ่มีการหาเสี ยงกันอย่างมากเช่ นกัน นาไปสู่ ความ
ขัดแย้งปกป้ องผลประโยชน์หรื อกระทานโยบายตามที่หาเสี ยงเข้ามาในสหกรณ์ เช่ น หาเสี ยงกับสมาชิ กเมื่อ
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เข้ามาเป็ นกรรมการแล้วจะขยายวงเงินกู้ อานวยความสะดวกให้สามารถกูย้ มื เงินง่ายขึ้นลดเงื่อนไขการขอกูล้ ง
ซึ่ งสมาชิกกลุ่มผูต้ อ้ งการกูย้ มื เงินต้องพอใจแน่นอน ในขณะที่สมาชิกกลุ่มออมเงินหรื อกลุ่มถือหุ น้ มาก อาจจะ
ไม่ ชอบเพราะสหกรณ์ ต้องมี ความเสี่ ยงในการให้สินเชื่ อสู งขึ้ น เป็ นต้น และเมื่อคณะกรรมการเข้ามาเป็ น
กรรมการสหกรณ์ อาจจะเกิ ดความขัดแย้งในกลุ่ มกรรมการด้วยเนื่ องจากความคิดเห็ นที่ ไม่ ตรงกันและไม่
ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ งมักพบอยูบ่ ่อยในวงการสหกรณ์ เป็ นต้น
ในส่ วนของเจ้าหน้าที่หรื อฝ่ ายจัดการก็เช่ นกันจะพบว่ามีกลุ่ มการเมืองการปกครองอยู่เสมอ ได้แก่
เจ้าหน้าที่ ก ลุ่ ม ประธาน กลุ่ ม ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ ก ลุ่ ม เก่ า กลุ่ ม ใหม่ เป็ นต้น น ามาสู่ ค วามขัดแย้งของ
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ อยู่เนื่ องๆ โดยเฉพาะในช่ วงของการเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการใหม่ หรื อการ
เปลี่ ยนตัวผูจ้ ดั การ หรื อเปลี่ยนตัวหัวหน้างานระดับสู ง เป็ นต้น ประเด็นความขัดแย้งที่ พบบ่อยในสหกรณ์
ได้แก่ การเลื่ อนสู่ ตาแหน่ งที่ สูงขึ้ นของเจ้าหน้าที่ การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนเจ้าหน้าที่ การจ่ายสวัสดิ การต่างๆ
ตลอดจนโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการประเมินเพื่อให้เจ้าหน้าที่พน้ จากงาน การสอบสวนกรณี
การมี ขอ้ ร้ องเรี ยนจากสมาชิ กหรื อ ทาความผิดวินัย เป็ นต้น นามาสู่ ความขัดแย้งและทาให้การดาเนิ นงาน
สหกรณ์ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพลงและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการเปลี่ยนงานบ่อย สหกรณ์ไม่มีแรงจูงใจให้คนทางาน
อย่างต่อเนื่อง หรื อสหกรณ์ไม่สามารถธารงรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีประสิ ทธิภาพไว้ได้
2.การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ กบั การเปลี่ยนแปลง
การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการเมืองการปกครองภายในสหกรณ์
ซึ่ งนามาสู่ ความขัดแย้งในสหกรณ์ทาให้สังคมไม่สงบสุ ขและทาให้การดาเนิ นงานสหกรณ์ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพ
หรื อเป็ นภาพลักษณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ ที่เป็ นสถาบันการเงิน แนวทางที่ใช้ใน
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ เพื่อลดความขัดแย้งควรจะต้องเริ่ มตั้งแต่กระบวนการคัดเลื อก การ
บรรจุแต่งตั้ง การกาหนดสวัสดิ การค่าตอบแทน การพัฒนาและธารงรักษา จนถึ งการให้พน้ จากหน้าที่การ
งาน หรื อการพ้นจากการเป็ นกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ มีดงั นี้
2.1 การคัดเลือกบรรจุแต่ งตั้ง ควรดาเนิ นการไปตามกระบวนการที่เหมาะสมตามขั้นตอนปราศจาก
การเมืองหรื อกลุ่มอานาจใดๆ เช่น ไม่มีการฝากงาน พิจารณาจากความรู ้ความสามารถโดยตรง เป็ นต้น
ในกรณี ของกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ซ่ ึ งนับ ว่ามีบทบาทสาคัญต่อการบริ หารจัดการสหกรณ์ การ
เลื อกตั้งหรื อสมัค รเข้ามาเป็ นกรรมการต้องมี การเลื อกตั้งที่ เหมาะสมมี ค วามรู ้ ค วามสามารถเช่ นกันใช่ จะ
เลือกตั้งเพราะการหาเสี ยงที่เอื้อประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
กรณี สมาชิ กก็เช่นเดียวกันการจะคัดเลือกสมาชิ ผสู ้ มัครใจมาเป็ นสมาชิกสหกรณ์ควรจะได้สมาชิกที่
สมัครใจและเห็นประโยชน์ของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์จริ ง ควรจะมีการอบรม
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และประเมินเพื่อการเข้าเป็ นสมาชิ กเช่นเดียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนทุกสหกรณ์อย่างน้อยสมาชิ กทุกคนจะ
ได้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และการดาเนินกิจกรรมของสหกรณ์อย่างถูกต้อง
2.2 การกาหนดเงินเดือนค่ าตอบแทนสวัสดิการ กาหนดข้อตกลงร่ วมกันล่วงหน้าซึ่ งเจ้าหน้าที่ทุกคน
ยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งสวัสดิการต่างๆที่ควรจะได้รับขั้นต่าไม่ควรจะต่ากว่ากฎหมาย
แรงงาน รวมทั้งการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี ควรมีเกณฑ์การประเมินที่ชดั เจน วัดได้ และต้องมี
การก าหนดเกณฑ์ ต่ างๆไว้ล่ วงหน้า และประเด็ น ส าคัญ ที่ ส หกรณ์ ส่ วนใหญ่ ป ระสบปั ญ หาคื อเงิ น โบนัส
ประจาปี ซึ่ งได้รับการจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ทุกปี ซึ่ งรวมกับโบนัสของคณะกรรมการดาเนินการ และที่ประชุ ม
ใหญ่ สามัญประจาปี มักจะมี ประเด็นอภิ ปรายและขอตัดอยู่เป็ นประจาเกื อบทุ กสหกรณ์ และเมื่ อได้รับ การ
จัดสรรจากกาไรสุ ทธิ แล้ว เกณฑ์ในการจัดสรรโบนัสระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรจะกาหนด
ไว้อ ย่างชัด เจน และการจัดสรรระหว่า งเจ้าหน้าที่ ด้วยกัน ก็ ต้องชัดเจน เป็ นเกณฑ์ ที่ ค วรจะได้ก าหนดไว้
ล่ วงหน้าจึ งจะช่ วยลดความขัดแย้งภายในสหกรณ์ ได้ด้วย และสวัส ดิ ก ารต่ างๆตลอดจนโบนัส จะได้เป็ น
แรงจูงใจสาหรับเจ้าหน้าที่ที่พรากเพียรทางานและสอดคล้องกับงานที่ทา มิใช่ทุกคนเป็ นสิ ทธิ ที่จะต้องได้โดย
ไม่มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานขึ้นมา
การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบปั จจุบนั สหกรณ์ ส่วนใหญ่ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ จ่ายแต่เพียงค่าเบี้ยประชุ มหรื อเบี้ย
เลี้ ยง ทั้งนี้ เมื่ อสังคมเปลี่ยนไปความจาเป็ นในการใช้จ่ายของกรรมการย่อมมีมากขึ้นสหกรณ์ อาจจะกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการก็ได้ซ่ ึ งบางสหกรณ์ ได้มีการดาเนิ นการอยูแ่ ล้วเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการบริ หารจัดการ
สหกรณ์
ในส่ วนของสมาชิ กสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของและผูใ้ ช้บริ การของสหกรณ์ การกาหนดค่าตอบแทน
หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้ก็เป็ นประเด็นสาคัญที่สหกรณ์ สามารถอานวยแก่สมาชิ กนอกเหนื อการทากิ จกรรม
ปกติ ข องสหกรณ์ เช่ น ทุ น สะสมเพื่ อ สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ความคุ ้ม ครองต่ า งๆ เป็ นต้น ซึ่ งจะยิ่ ง ท าสมาชิ ก
จงรักภักดีต่อสหกรณ์และอานวยประโยชน์สุขแก่สมาชิกมากยิง่ ขึ้นด้วย
2.3 การพั ฒ นาและธ ารงรั ก ษา เจ้า หน้ า ที่ ห รื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องสหกรณ์ ทุ ก ส่ ว นมิ ใ ช่ เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ เท่านั้น คณะกรรมการดาเนิ นการ สมาชิ กเองต้องพัฒนาความรู ้ ความสามารถอยู่เป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่ องเพราะว่ามนุ ษ ย์มี ค วามต้องการ มี แรงฮึ ด มี แรงถ้อย มี ข วัญ มี ก าลังใจ และมี เสี ยขวัญ ก าลังใจเป็ น
ธรรมดา การมีการพัฒนาเรี ยนรู ้ ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและทัศนคติ ท้ งั ตนเองและงานใหม่ๆและการ
ท างานร่ ว มกัน ของคนในสั ง คมตลอดจนการศึ ก ษาดู ง านเรี ย นรู ้ ก ับ สหกรณ์ อื่ น ๆจึ ง มี ค วามส าคัญ ยิ่ง ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของทรัพยากรมนุ ษย์ในสหกรณ์ อย่างที่เราทราบเช่นธุ รกิจเอกชนทัว่ ไปเน้นในเรื่ อง
การพัฒนาคนเป็ นอย่างมาก เช่ น ร้ านสกี้ เอ็มเค. หรื อร้ านสะดวกซื้ อเช่ น เซเว่น อิเลฟเว่น เป็ นต้น และเมื่ อ
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สหกรณ์ ไ ด้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ดี มี ค วามสามารถก็ ต้อ งมี วิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การที่ จะรั ก ษาหรื อ ธ ารงรั ก ษา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีให้อยูก่ บั สหกรณ์ตลอดไป
ในส่ วนของคณะกรรมการเองจาเป็ นอย่างยิ่งต้องมี การพัฒนาทั้งคณะกรรมการเดิ มหรื อกรรมการ
ใหม่เพราะเป็ นบุคคลที่สาคัญยิง่ ต่อการดาเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งสมาชิ กควรมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้สหกรณ์
และมีส่วนร่ วมกับการดาเนิ นงานสหกรณ์ เพื่อจะเป็ นแรงช่วยให้การดาเนิ นงานสหกรณ์ ประสบความสาเร็ จ
มากยิ่งขึ้น กรรมการที่ดี และสมาชิกที่ดี สหกรณ์ก็ควรมีมาตรการให้ยงั คงอยูก่ บั สหกรณ์ตลอดไป ซึ่ งสหกรณ์
หลายๆสหกรณ์ ได้ดาเนิ นการอยูแ่ ล้ว เช่น การให้สิทธิ พิเศษสาหรับสมาชิ กที่จงรักภักดี ต่อสหกรณ์ หรื อเป็ น
สมาชิ กชั้นนา การจัดสวัส ดิ การต่างๆสาหรับ สมาชิ ก เป็ นต้น แต่การธารงรักษาคณะกรรมการที่ ดีไม่ค่อย
พบว่ า สหกรณ์ ใ ดมี ก ารด าเนิ น การยกเว้น กรรมการโดยต าแหน่ ง และมัก พบว่ า กรรมการที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถมากไม่ ค่อยมาร่ วมท ากิ จกรรมหรื อมาสมัครเป็ นกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ มากนัก หรื อ
สมาชิกเองมักไม่ค่อยให้ความสาคัญที่จะเลือกเข้ามามากนัก
2.4 การพ้ นจากตาแหน่ งหน้ าที่ และเมื่ อทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องพ้นตาแหน่ งจะด้วยตามวาระ
หรื ออาจจะเป็ นการลาออกจากตาแหน่ งด้วยความสมัครใจ หรื อเพื่อเหตุ การกระทาผิดวินัย สหกรณ์ ตอ้ งมี
กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ ยวข้องอย่างชัดเจนเพื่อลดปั ญหาความขัดแย้งและข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง และไม่ลืมที่
จะต้องเตรี ยมแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ข้ ึนทดแทน ตาแหน่งที่พน้ ออกไป
การพ้นจากตาแหน่ งของคณะกรรมการส่ วนใหญ่จะเป็ นไปตามวาระ ถ้ามีกรรมการที่ พฤติ กรรมมิ
ชอบก็ตอ้ งดาเนิ นการตามกฎหมายทัว่ ไป หรื อดาเนิ นการตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ สาหรับสมาชิ ก
บางคนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมสหกรณ์สามารถให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่ามี การเมื องการปกครองเปลี่ ยนแปลงไปการบริ หารจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใน
สหกรณ์ตอ้ งปรับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้งจนถึงการพ้นจากตาแหน่งเพื่อให้
การรวมกันในสหกรณ์มีความสงบสุ ขและทาให้สหกรณ์ดาเนินงานได้ประสบความสาเร็ จ
ประเด็นวิเคราะห์
การเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ท้ งั กรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์อย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานสหกรณ์อย่างไร จงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.3.2 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.3.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่ องที่ 12.3.2
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เรื่ องที่ 12.3.3
กรณีตัวอย่ างปัจจัยด้ านการเมืองการปกครองกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสหกรณ์
กรณี ตวั อย่างต่อไปนี้ เป็ นกรณี ตวั อย่างที่เกิ ดขึ้นในสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งหนึ่ งในสถาบันการศึกษา
สหกรณ์แห่ งนี้ มีคณะกรรมการ 14 คน และมีประธานกรรมการ 1 คน คณะกรรมการทุกคนสมัครรับเลือกตั้ง
จากสมาชิ กปี ละกึ่งหนึ่ง ซึ่ งจะได้รับการเลือกตั้งคละกันไปในคณะกรรมการทุกส่ วนงานในสถาบันการศึกษา
ซึ่ งได้แก่ คณะกรรมการที่มาจากสายวิชาการ เช่น ตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อรองศาสตราจารย์
เป็ นต้น คณะกรรมการที่ม าจากสายสนับสนุ นวิชาการหรื อสายปฏิ บตั ิ การ เช่ นเจ้าหน้าที่ บริ หารงานทัว่ ไป
นักวิชาการต่างๆ ของสานัก กอง หรื อ สถาบันต่างๆ เป็ นต้น และ คณะกรรมการที่มาจากสายคนงาน นักการ
ยาม หรื อลูกจ้างประจา ซึ่ งในสังคมของสถาบันการศึกษามีการแบ่งชั้นทางสังคมตามลาดับและสิ ทธิ หรื อการ
มีปากมีเสี ยงจะต่างกัน แต่ในการดาเนิ นงานสหกรณ์ทุกคนจะเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามยังคงมีความแตกต่าง
ของคนในแต่ละหน่วยงานหรื อตาแหน่ง
ประธานกรรมการในขณะนั้นได้รับเลือกตั้งจากสายปฏิบตั ิการ เป็ นนักบัญชี และการเงินของกองคลัง
ซึ่ งสมาชิ กส่ วนใหญ่ให้ความเชื่ อถื อ คณะกรรมการคนอื่นมาจากส่ วนงานอื่น ทั้งสายวิชาการ สายปฏิ บตั ิการ
สายคนงานนักการ กรรมการกลุ่มที่ค่อนข้างมีบทบาทมากมักจะเป็ นสายวิชาการแม้วา่ จะมีจานวนน้อยกว่า
นอกจากนั้นเป็ นสายปฏิ บตั ิการซึ่ งมีสัดส่ วนมากสุ ด ส่ วนอีกสายหนึ่ งมีจานวนน้อยและไม่ค่อยมีบทบาทมาก
นัก
การดาเนินงานของสหกรณ์ ในส่ วนของการให้สินเชื่ อทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
ซึ่ งเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้น วงเงินต่ า ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน ยืนกูช้ ่วงเช้าได้รับเงินกูช้ ่ วงบ่าย เงินกูส้ ามัญ เป็ นเงินกู้
ระยะปานกลาง วงเงินเป็ นเท่าของเงินได้รายเดือน ต้องมีสมาชิกด้วยกันค้ าประกัน คณะกรรมการอนุ มตั ิเดือน
ละ 2 ครั้ ง และเงิ นกู้พิ เศษ เป็ นเงิ นกู้ระยะยาว เพื่ อซื้ อทรั พ ย์สิ น หรื อลงทุ นระยะยาว ต้องมี หลักทรั พ ย์ค้ า
ประกัน ซึ่ งการประเมินหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการ การกาหนดเงื่อนไขการให้สินเชื่อ การพิจารณาและการ
อนุ ม ัติค่ อ นข้างเข้ม งวด ความพยายามที่ ต้อ งการให้ ส มาชิ ก มี รายได้สุ ท ธิ ค งเหลื อหลัง จากหั ก รายจ่ ายทั้ง
หมดแล้ว เพื่ อใช้จ่ายเพิ่ มมากขึ้ นจากเดิ มที่ ก าหนดไว้เพี ยง 600 บาท เป็ น 1,000 บาท และมี นโยบายจะให้
สมาชิ กมีรายได้คงเหลือหลังจากหักภาระต่างๆแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน(สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ) จุดประสงค์เพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์ และสมาชิ กจะได้ไม่ตอ้ งก่อหนี้ เกินเงินรายได้เดื อนใน
บางเดือนหรื อกรณี สหกรณ์ปรับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ พิ่มขึ้นและเพื่อลดปั ญหาเงินได้ไม่พอหักชาระหนี้ ในแต่
ละเดือนด้วย
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การกาหนดเงื่อนไขต่างๆที่เข้มงวดสมาชิ กผูก้ สู้ ่ วนใหญ่จะเป็ นสมาชิกใหม่หรื อสมาชิกที่มีรายได้นอ้ ย
(กลุ่มสมาชิ กที่เป็ นคนงาน ลูกจ้างเงินรายได้ และข้าราชการที่มีอายุราชการน้อย ซึ่งเป็ นสมาชิ กกลุ่มใหญ่หรื อ
สองในสามของสมาชิ กสหกรณ์ ) ค่อนข้างจะไม่พอใจเพราะจะกูเ้ งินได้ค่อนข้างยาก การจัดหาหลักประกันก็
ยาก และกูเ้ งินได้จานวนน้อย ในขณะที่สมาชิ กกลุ่มผูฝ้ ากหรื อผูถ้ ือหุ ้นจานวนมากซึ่ งเป็ นกลุ่มสมาชิ กที่นอ้ ย
กว่า มีพอใจในมาตรการดังกล่าวเพราะเห็ นความมัน่ คงปลอดภัยของสหกรณ์ ความเสี่ ยงที่หนี้ จะสู ญมีน้อย
และมีความเชื่ อมันในตัวประธานมากอยูแ่ ล้วด้วย ในส่ วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เองค่อนข้างพอใจเนื่ องการ
ทางานเป็ นไปตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ชดั เจน
เมื่ อประธานกรรมการท่ านนี้ หมดวาระและครบสองวาระแล้วจึ งหมดสิ ท ธิ์ ที่ จะสมัครเข้ามาเป็ น
คณะกรรมการ ทาให้มีการสมัครประธานกรรมการและคณะกรรมการใหม่ การสมัครรับเลื อกตั้งมี การหา
เสี ยงกันค่อนข้างจะรุ นแรง โดยเฉพาะการหาเสี ยงกับสมาชิ กกลุ่ มข้าราชการที่มีอายุราชการน้อย คนงาน
นักการและลูกจ้างเงินรายได้ โดยการหาเสี ยงเน้นที่จะช่ วยผ่อนคลายเงื่ อนไขการให้สินเชื่ อลง และจะขยาย
วงเงิ นการให้สินเชื่ อด้วย ผลการเลื อกตั้งได้ประธานกรรมการคนใหม่ และกรรมการใหม่อีก 7 คน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มที่หาเสี ยงเข้ามาและเป็ นกลุ่มสมาชิ กสายปฎิบตั การและคนงาน นักการ และลูกจ้างประจา ส่ วน
สายวิชาการได้มาน้อยมาก
นโยบายของคณะกรรมการชุดใหม่ภายใต้การนาของประธานกรรมการคนใหม่ค่อนข้างจะผ่อนคลาย
ตามนโยบายที่หาเสี ยงเอาไว้ เงื่ อนไขการให้สิ นเชื่ อผ่อนคลายลงและไม่กาหนดเงิ นได้คงเหลื อขั้นต่ าของ
สมาชิ กจากที่กาหนดไว้เดิม 600 บาท ไม่ตอ้ งมีเงินได้รายเดือนเหลือก็ได้เพราะถือว่าสมาชิกส่ วนใหญ่มีรายได้
อื่นที่จะเลี้ยงครอบครัว และสมาชิกส่ วนใหญ่สามีหรื อภรรยาไม่ได้อยูใ่ นหน่วยงานนี้และมีรายได้พอที่จะเลี้ยง
ชี พได้ นอกจากนั้นการกาหนดหลักประกันและการประเมิ นราคาทรัพ ย์สิ นค่อนข้างจะผ่อนคลายลงด้วย
สหกรณ์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูห้ ลายครั้งในขณะที่อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากปรับลงด้วยในอัตราที่ใกล้เคียง
กับ อัต ราดอกเบี้ ย ของสถาบัน การเงิ น ทัว่ ไปสู งกว่าเล็ ก น้อยแต่ จะปรั บ ช้ากว่าดอกเบี้ ย เงิ น กู้ นอกจากนั้น
สหกรณ์ได้มีการขยายวงเงินกูเ้ พิ่มขึ้น โดยขยายจานวนเท่าของการกูย้ มื ขยายวงเงินกู้ และขยายงวดการชาระ
หนี้ เพิ่มขึ้นทาให้สหกรณ์ สามารถจ่ายเงินกูไ้ ด้เพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากสหกรณ์ มีสภาพคล่องเหลื อมี เงิ นจานวน
หนึ่งไปลงทุนในสถาบันการเงินภายนอก
สมาชิ ก ผูก้ ู้ส่ วนใหญ่ จะพอใจมาก และสมาชิ ก ผูอ้ อมไม่ ค่ อยจะพอใจแต่ ไ ม่ ได้แสดงออกถึ งการ
คัด ค้า นอย่างไรเพราะอย่างไรยัง ได้ผ ลตอบแทนสู ง กว่า สถาบัน การเงิ น ภายนอก ในส่ วนของเจ้าหน้ า ที่
สหกรณ์ ค่อนข้างจะทางานยากเพราะนโยบายมี การเปลี่ ยนแปลงที่ บ่ อยมาก เงื่ อนไขผ่อนคลายตามแต่ม ติ
คณะกรรมการแต่ละครั้ง และเจ้าหน้าที่ มกั ได้รับการร้ องเรี ยนเรื่ องการบริ การจากสมาชิ กบ่อยครั้งมาก จน
หลายคนหมดกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
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สิ้ นปี แรกสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ค่อนข้างสู งเพราะสามารถจ่ายเงินกูไ้ ด้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับเงิน
ลงทุนระยะยาวจากสถาบันการเงินภายนอกยังให้ผลตอบแทนในอัตราสู ง ในการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
สหกรณ์ใช้นโยบายแจกของที่ระลึกในการประชุ มใหญ่จานวนมากชิ้น และบางชิ้นราคาค่อนข้างสู งด้วย และ
จัดทาข้อเสนอแนะการจ่ายเงินปั นผลและจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่สูง (ซึ่ งถ้าอนุมตั ิในวันรุ่ งขึ้นก็สามารถรับ
เงินได้ทนั ทีหรื อสหกรณ์จะโอนเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าฝากบัญชี ออมทรัพย์ของทุกคนอยูแ่ ล้ว) สมาชิ ก
ส่ วนใหญ่พอใจกับผลตอบแทนนั้น ไม่มีการพูดอภิปรายหรื อพูดถึ งนโยบายการดาเนิ นงานของสหกรณ์ แต่
อย่างไร เงินโบนัสที่ของจัดสรรเป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สามารถผ่านที่ประชุ มใหญ่โดยง่าย สมาชิ ก
ส่ วนใหญ่ ส นใจกับ การจับ ฉลากเพื่ อรั บ ของรางวัล มากกว่า(สมาชิ ก ที่ เข้าประชุ ม ใหญ่ จะเป็ นสมาชิ กกลุ่ ม
ข้าราชการที่มีอายุราชการน้อย หรื อลูกจ้าง คนงาน นัน่ เอง)
เกณฑ์การจัดสรรโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มิได้กาหนดหรื อตกลงกันอย่างเป็ นทางการ
ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตน้ ปี ส่ วนใหญ่จะพิจารณาเมื่อใกล้จะสิ้ นปี หลังจากทราบกาไรสุ ทธิ และจัดทาข้อเสนอการ
จัดสรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ก่ อนเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ อนุ ม ตั ิ ในปี นี้ ก็ เช่ นเดี ยวกัน แต่ มี หลัก การการจัดสรร
ระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่โดยกรรมการทั้งหมดจะได้รับร้อยละ 55 ของโบนัสที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ที่ เหลื อร้ อยละ 45 เป็ นส่ วนของเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ (สหกรณ์ มี ก รรมการ 15 คน และมี
เจ้าหน้าที่ 13 คน) จัดสรรโบนัสของกรรมการจัด สัดส่ วนให้คณะกรรมการตามสัดส่ วนความรับผิดชอบ คือ
ประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารจะได้ในสัดส่ วนที่สูงกว่ากรรมการอื่นๆโดยประธานกรรมการได้ใน
สัดส่ วนสู งที่สุดเนื่องจากความรับผิดชอบที่ต่างกัน
การจัดสรรโบนัสในส่ วนของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ จะมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอยู่บ่ อยไม่มีเกณฑ์ที่ ชัดเจน
คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี และไม่อา้ งอิงกับเงินเดือน ดังนั้นจึงมักจะเกิดความ
ขัดแย้งในการจัดสรรโบนัสเจ้าหน้าที่อยูเ่ สมอ เนื่องจากสหกรณ์มีท้ งั เจ้าหน้าที่เดิมระดับหัวหน้างาน ทางานมา
นาน เป็ น 10 กว่าปี เจ้าหน้าที่ระดับกลาง กับเจ้าหน้าที่ใหม่พ่ งึ เริ่ มบรรจุ ซึ่ งความรับผิดชอบและอัตราเงินเดือน
ก็แตกต่างกัน
ทั้ง หมดนี้ เป็ นกรณี ต ัวอย่า งที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นผลจากการเปลี่ ย นแปลงการเมื อ งการปกครองเปลี่ ย น
คณะกรรมการชุดใหม่ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสกรณ์และทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ดงั นี้
1) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากนโยบายที่เข้มงวด เป็ นนโยบายที่ผอ่ นคลาย ทาให้สมาชิกมีท้ งั
พอใจและไม่พอใจ ในส่ วนของเจ้าหน้าที่มีท้ งั พอใจและไม่พอใจในส่ วนสหกรณ์มีท้ งั ข้อดีและข้อไม่ดีเช่นกัน
2) การแบ่งกลุ่มของกรรมการ กรรมการเองก็แบ่งเป็ นกลุ่มแล้วแต่กลุ่มใดจะมีจานวนที่มากกว่า
แม้ว่าโดยภาพรวมในระยะสั้นยังไม่พบปั ญหาความขัดแย้งและกระทบต่อสหกรณ์ มากนักแต่ในระยะยาว
สหกรณ์อาจจะต้องประสบกับภาวะหนี้เสี ยเพิ่มมากขึ้น
3) การหาเสี ยงเข้ามาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ การเข้ามาของกรรมการโดยการหาเสี ยง
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และให้ประโยชน์ตามที่สมาชิ กต้องการอาจเป็ นหนทางให้กรรมการคนต่อๆมาใช้เป็ นบรรทัดฐานซึ่ งก็เป็ น
จริ งเช่ นนั้นเพราะในระยะหลังการสมัครรับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการมีการหาเสี ยงรุ นแรงมากขึ้ นและมักอ้าง
ประโยชน์ที่จะให้สาหรั บสมาชิ กเฉพาะกลุ่มมากกว่ามองสหกรณ์ ในภาพของสหกรณ์โดยรวม เพราะต่อมา
สหกรณ์ยงิ่ จะผ่อนคลายเงื่อนไขการให้สินเชื่ อมากขึ้นและขยายวงเงินกูอ้ ยูบ่ ่อยจนมากเกินความจาเป็ นก็วา่ ได้
เป็ นหนี้ ที่หลักประกันไม่ค่อยจะมัน่ คงนัก ซึ่ งส่ งผลระยะยาวต่อสหกรณ์ แน่ นอนแต่คณะกรรมการสหกรณ์
มักจะพิจารณาเฉพาะในวาระที่ ตนรั บผิดชอบเท่านั้น ภาระที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นเป็ นหน้าที่ ของสหกรณ์ จะต้อง
แก้ไขเองหรื อเป็ นภาระของกรรมการชุดต่อไป
4) นโยบายการจัดสรรโบนัส ประเด็นสาคัญในการจัดสรรโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่การไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนตั้งแต่ตน้ ปี และมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกรรมการแต่ละคณะยิง่ ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งในสหกรณ์และโบนัสกับไม่เป็ นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่หรื อกรรมการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เพื่อจะได้ผลตอบแทนที่เป็ นโบนัสตามความสามารถ
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การบริ หารจัดการสหกรณ์ในส่ วนของทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ภายใต้นโยบาย
ที่ เปลี่ ย นแปลงท าให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ขึ้ น ในสหกรณ์ แ ละจะส่ ง ผลระยะยาวต่ อ การด าเนิ น งานสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการมีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่มกั ไม่ค่อยให้ความสาคัญการดาเนิ น
นโยบายต่างๆในระยะยาวของสหกรณ์ จึงมักขาดความต่อเนื่ องฝ่ ายจัดการเองหรื อผูจ้ ดั การในฐานะผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดในฝ่ ายจัดการต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยๆ เพื่อให้ตนเองอยูร่ อดในการดาเนิ นงานได้
ไม่กระทบกับการทางานของตนเองและเจ้าหน้าที่อื่นๆด้วย ซึ่ งนับว่าเป็ นจุดด้อยของสหกรณ์ ที่พบกันทัว่ ไป
ซึ่ งแม้สหกรณ์จะพากเพรี ยพยายามทาแผนกลยุทธ์แต่เมื่อกรรมการเปลี่ยนนโยบายก็จะเปลี่ยนไป
ประเด็นวิเคราะห์
จากกรณี ตวั อย่างนักศึกษาเห็นว่าอาจจจะมีความขัดแย้งใดบ้างในสหกรณ์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
ใครควรจะมีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการความขัดแย้งนั้น
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่ องที่ 12.3.3 แล้วโปรดปฏิบตั ิกิจกรรมที่ 12.3.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 12 ตอนที่ 12.3 เรื่ องที่ 12.3.3
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