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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อการศกึษาการมสีว่นร่วมของสมาชกิ ในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากดั กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลยัที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จํานวน 400 คน 

ผลการวจิยั พบว่า 

 สมาชกิส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง อายุ 44-51 ปี สถานภาพโสด บุคลากรประเภทพนักงาน

มหาวทิยาลยั การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001–38,000 บาท และระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

น้อยกว่า 1 ปี – 9 ปี สมาชกิมกีารรบัรู้ในสทิธแิละหน้าที่ของสมาชกิอยู่ในระดบัมากที่สุด และการมสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  

สมาชกิทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ ดา้นการตดัสนิใจ 

ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผลแตกต่างกนั และสมาชกิทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมสี่วนร่วม

ในการบรหิารจดัการ ดา้นการตดัสนิใจ แตกต่างกนั นอกจากน้ีสมาชกิทีม่ปีระเภทบุคลากรแตกต่างกนัมสีว่นร่วมในการ

บรหิารจดัการ ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิและดา้นผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

 การรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการปฏบิตั ิและดา้นผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

คาํสาํคญั: การรบัรู ้สว่นร่วม สหกรณ์ออมทรพัย ์

 

Abstract 

 

      The purpose of this research is to study participation in management of Chulalongkorn University 

Savings Cooperative Limited. Respondents are members of Chulalongkorn University Savings Cooperative 

limited. Research is selected as samples with 400 questionnaires as the tool of data collection.  

  

 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

 The research findings were as followed: most respondents are female, age between 44 – 51 years 

old, their marital status is single, there are university employees, obtained Bachelor’s degrees, their monthly 

income is 15,001 – 38,000 Baht, and between than 1 – 9 years’s members.  Members’ perception on rights  

and duties is at the most level. Overall, Participation in Management of Chulalongkorn University Savings 

Cooperative limited in high.  The result of hypotheses testing can be concluded as follows: Members with 

different gender, age, education level, and monthly income have different participation in management the 

Cooperative in the aspects of decision making, implementation, benefits, and evaluation.  Members with 

different marital status have different participation in the aspects of decision making.  Members with different 

job titles have different participation in the aspects of decision making, implementation, and benefits.  

Members with different Perception on Right and Duty has different Participation in Management of 

Chulalongkorn University Savings Cooperative limited in the aspects of decision making, implementation, 

benefits, and evaluation  

 

Keywords: Awareness, Participation, Savings Cooperatives. 

 

บทนํา 

 สหกรณ์ออมทรพัยเ์ป็นสหกรณ์ประเภทหน่ึง ทีม่สีมาชกิมาจากการรวมกลุ่มบุคคลในหน่วยงานเดยีวกนัหรอื

อาศยัอยู่ในทอ้งถิน่เดยีวกนั เพื่อจดัตัง้เป็นสหกรณ์ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ มวีตัถุประสงคส์่งเสรมิใหส้มาชกิออม

ทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ให้กู้ยืมเงินไปใช้เมื่อจําเป็น และจดัสรรกําไรส่วนหน่ึงเป็นสวัสดิการของสมาชิก โดยยึดถือ

อุดมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์เป็นแนวทาง สหกรณ์ออมทรพัยจ์งึแตกต่างจากธุรกจิรูปอื่น ดงันัน้สมาชกิจงึมี

ความสาํคญัต่อสหกรณ์ ทัง้ในลกัษณะการเป็นเจา้ของ การเป็นผูบ้รหิารและผูใ้ชบ้รกิารไปพรอ้มๆ กนั เน่ืองจากทุนทีใ่ช้

ในการดาํเนินงานของสหกรณ์ ไดม้าจากการถอืหุน้ และเงนิฝากของสมาชกิ สมาชกิต้องตระหนักว่าไดต้กลงร่วมกนัใน

การทาํธุรกจิและมพีนัธะผกูพนัต่อกลุ่มของตนโดยร่วมกนัเสีย่งภยัในกจิกรรม หากขาดทุนสมาชกิกต็อ้งร่วมกนัรบัความ

เสีย่งนัน้ อาจจะรุนแรงถงึขัน้สญูเสยีเงนิค่าหุน้ทีม่อียู่ในสหกรณ์ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัว่าสมาชกิไดเ้ลอืกผูแ้ทนทีม่คีวามสามารถ

มากน้อยเพยีงใดเข้าไปบรหิารสหกรณ์ ร่วมกนัทําหน้าที่ สมาชกิจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนตามบทบาทที่สหกรณ์

กาํหนดไว ้ร่วมกนัใชส้ทิธทิีส่มาชกิพงึมหีรอืจะไดร้บัผลประโยชน์จากสหกรณ์และสุดทา้ยร่วมกนัก่อประโยชน์ เมื่อมผีล

กาํไรกจ็ดัสรรใหส้มาชกิดว้ยความเป็นธรรม (ประมวล บวังาม. 2550: 1) 

 สมาชกิในฐานะทีเ่ป็นเจา้ของสหกรณ์ย่อมมบีทบาทสาํคญัในการเขา้ไปมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายใน

สหกรณ์ ดว้ยการใชส้ทิธขิองตน ไดแ้ก่ สทิธใินการเขา้ประชุม เสนอญตัตแิสดงความคดิเหน็ และออกเสยีงลงคะแนนใน

ทีป่ระชุมใหญ่ตามหลกัประชาธปิไตย สทิธใินการได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการ หรอืผูต้รวจสอบกจิการ 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลตามหุน้และ/หรอืเงนิเฉลีย่คนืตามสว่นธุรกจิ สทิธทิีจ่ะตัง้ผูร้บัโอนผลประโยชน์ สทิธทิีจ่ะเขา้ชื่อ

กบัเพื่อนสมาชกิเพื่อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรยีกประชุมใหญ่วสิามญั สทิธไิดร้บับรกิาร สวสัดกิาร สทิธลิาออกจาก

สหกรณ์ และสทิธอิื่นๆ ทีก่าํหนดตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ (เชญิ บาํรุงวงศ.์ 2539: 25) และสมาชกิทุกคน

มบีทบาททีจ่ะควบคุมการบรหิารงานของสหกรณ์ โดยใชส้ทิธแิละปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิ ใหถู้กตอ้งและสมํ่าเสมอ การ

ร่วมประชุมใหญ่ เป็นทัง้สทิธแิละหน้าทีอ่นัสาํคญัยิง่ของสมาชกิทุกคนควรจะต้องเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่ง

เป็นโอกาสทีส่มาชกิจะแสดงบทบาทรกัษาสทิธแิละปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์ของตน ตลอดจนการตดิตามผลการ

ดําเนินงาน การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม กําหนดนโยบายการดําเนินงานรวมทัง้คดัเลือก

กรรมการดําเนินการที่มคีวามสามารถ และมอบภารกจิในการดําเนินการต่อไปในแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อมวล

สมาชกิ เสรมิสร้างความเจรญิมัน่คงให้กบัสหกรณ์ โดยสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชุมทุกคนจะต้องร่วมกนัอภปิรายปญัหา 
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แสดงความคดิเหน็ ออกเสยีง และยอมรบัมตขิองทีป่ระชุม ซึง่ไม่ขดัต่อกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบยีบ เพื่อใหส้หกรณ์

ดําเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ หรอืเป้าหมายทีก่ําหนดไวทุ้กประการ โดยร่วมกนัพจิารณาในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ี 

(http://webhost.cpd.go.th/rlo /saving.html) 

 สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั เป็นสหกรณ์หน่ึงที่ใช้หลกัการบรหิารจดัการสหกรณ์

เช่นเดยีวกบัสหกรณ์ทัว่ไป โดยได้รบัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ วนัที ่13 มกราคม 2504 ไดเ้ลขจดทะเบยีน

สหกรณ์ ที ่59/10988 ไดเ้ริม่ต้นดําเนินกจิการตัง้แต่วนัที ่27 มกราคม 2504 เป็นต้นมา ในสิน้ปีแรก มสีมาชกิจํานวน 

340 คน ตลอดระยะเวลา 53 ปี มจีํานวนสมาชกิเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และในปี 2557 มสีมาชกิจํานวน 15,320 คน 

(ขอ้มลู ณ 30 ธนัวาคม 2557) ซึง่ในปจัจุบนัสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์ จํากดั มกีารจดัใหบ้รกิารและสวสัดกิารแก่

สมาชกิ เช่น บรหิารเงนิกู้ 3 ประเภท คอื เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ และมบีรกิารเงนิฝาก คอื 

เงนิฝากออมทรพัย ์และเงนิฝากประจํา และการจดัสวสัดกิารต่างๆ ใหแ้ก่สมาชกิ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงทีท่ําใหคุ้ณภาพชวีติ

ของสมาชกิดขีึน้  

 จากจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี และการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั มาจากปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกนั ได้แก่ ความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

การร่วมมอืและการมสี่วนร่วมของสมาชกิสหกรณ์ แต่เมื่อพจิารณาในหลกัการของสหกรณ์ทีส่มาชกิจะต้องปฏบิตัติาม

สทิธ ิหน้าที ่ของสมาชกิ โดยการเขา้ไปมสีว่นร่วม และตระหนกัถงึหน้าทีข่องสมาชกิ พบว่ามจีาํนวนลดลง ดงัจะเหน็ได้

จาก ขอ้มลูการหยัง่เสยีงเลอืกตัง้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั  

 การทีส่มาชกิไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และได้รบัข่าวสารเกีย่วกบัการดําเนินงานของสหกรณ์อย่างเพยีงพอ 

อาจเป็นเพราะสหกรณ์ไม่ไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของสหกรณ์แก่สมาชกิตามหลกัการสหกรณ์ ทําใหส้มาชกิส่วน

หน่ึงขาดความสนใจ ไม่เหน็คุณค่า และตระหนกัถงึสทิธแิละปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิอย่างสมบรูณ์  

 จากขอ้มูลดงักล่าว ทําให้ผู้วจิยัสนใจทีจ่ะศกึษา “การรบัรูใ้นสทิธ ิหน้าที่ และการมสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากดั” ว่าสมาชกิรบัรู้ในสทิธิ หน้าที่ ของตนเองหรือไม่ และ

สมาชกิไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการบรหิารจดัสหกรณ์มากน้อยเพยีงใด เพื่อจะไดท้ราบและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ปรบัปรุงการบรหิารจดัการสหกรณ์ หากสมาชกิมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสทิธ ิหน้าทีข่องสมาชกิ และไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสหกรณ์ให้ประสบ

ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์และนโยบายในการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อไป ซึ่งจะส่งผลดแีก่สมาชกิในการได้รบั

จดัสรรผลประโยชน์ การไดร้บัสวสัดกิารต่างๆ และไดร้บัการบรกิารจากสหกรณ์ตามสทิธทิีพ่งึไดร้บั 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาการมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการของสหกรณ์ออมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั 

โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. เพื่อศกึษาการมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการของสหกรณ์ออมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั โดย

จาํแนกตามการรบัรูส้ทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

http://webhost.cpd/
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 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย  

 1. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์   

  1.1  เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 

  1.2  อายุ 

   1.2.1  20 - 27 ปี 

   1.2.2 28 - 35 ปี 

   1.2.3 36 - 43 ปี 

   1.2.4 44 - 51 ปี 

   1.2.5 52 ปีขึน้ไป  

  1.3  สถานภาพ 

   1.3.1  โสด  

   1.3.2 สมรส 

   1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง 

  1.4  ประเภทบุคลากร 

   1.4.1 ขา้ราชการ 

   1.4.2 ลกูจา้งประจาํ 

   1.4.3 พนกังานมหาวทิยาลยั 

   1.4.4 ลกูจา้งเงนินอกงบฯ/เงนิทุน 

   1.4.5 พนกังานเรยีกชื่อเป็นอย่างอื่น (ระบุ) .................……… 

  1.5  ระดบัการศกึษา 

   1.5.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.5.2 ปรญิญาตร ี

   1.5.3 ปรญิญาโท 

   1.5.4 สงูกว่าปรญิญาโท  

  1.6  รายไดต่้อเดอืน 

   1.6.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

   1.6.2  15,001 - 38,000 บาท 

   1.6.3  38,001 – 61,000 บาท  

   1.6.4  61,001 - 84,000 บาท 

   1.6.5 84,001 บาทขึน้ไป 

  1.7  ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

   1.7.1 น้อยกว่า 1 ปี – 9 ปี 

   1.7.2 10 - 19 ปี 

   1.7.3 20 - 29 ปี 

   1.7.4 30 - 39 ปี 

   1.7.5 40 ปีขึน้ไป 

 2.  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ  
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  2.1  ดา้นสทิธขิองสมาชกิ 

  2.2  ดา้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิ 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย 

 1. การมสีว่นร่วมบรหิารจดัการ 

  1.1  ดา้นการตดัสนิใจ  

  1.2  ดา้นการปฏบิตั ิ

  1.3  ดา้นผลประโยชน์ 

  1.4  ดา้นการประเมนิผล 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  สมาชกิทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประเภทบุคลากร 

ระดบัการศกึษา รายได ้และระยะเวลาการเป็นสมาชกิ แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 2.  การรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการรบัรู ้

 การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทางความคดิและจติใจของมนุษย ์ทีแ่สดงออกถงึความรู ้ความเขา้ใจ ความ

ตระหนกัในเรื่องต่างๆ ทีผ่่านเขา้มาทางประสาทสมัผสั (จารุวรรณ วฒันกรกุล; และคณะ. 2547: 6) 

 กอบกุล พนัธเ์จรญิวรกุล (2538: 248) กล่าวถงึ การรบัรูว้่าเป็นกระบวนการทางดา้นความคดิ และจติใจของ

บุคคล เป็นการแสดงออกอย่างมจีุดมุ่งหมาย และความต้องการในการรบัรูใ้นเรื่องต่างๆ ของแต่ละบุคคล กระบวนการ

รบัรูน้ี้จะทาํหน้าทีร่วบรวมและแปลความหมายจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากภายนอก โดยการสมัผสัและความจาํ 

 จาํเนียร โชตชิ่วง และคณะ (2526: 19) กล่าวว่า การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทีบุ่คคลไดนํ้าเอาสิง่ทีต่นเอง

ไดเ้หน็ ได้ยนิ ได้สมัผสั ไดรู้้สกึจากสิง่เรา้ภายนอกรอบตวับุคคลเขา้มาจดัระเบยีบ และให้ความหมายเพื่อให้เกดิเป็น

ความรูค้วามเขา้ใจขึน้ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552: 116) มองว่า การรบัรูเ้ป็นกระบวนการซึง่บุคคลจดัระเบยีบและตคีวาม ความรูส้กึ

ประทบัใจของตนเองเพื่อให้ความหมายเกี่ยวกบสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม การรบัรู้ของคนๆ หน่ึง สามารถ

ตคีวามหมายใหแ้ตกต่างจากความเป็นจรงิไดอ้ย่างมาก เช่น พนักงานทุกคนในองคก์รแห่งหน่ึงอาจรบัรูว้่าองคก์รของ

ตนเป็นบรษิทัทีด่แีละรบัผดิชอบต่อสงัคม แต่ในความเป็นจรงิอาจไม่เป็นดงัทีร่บัรูก้เ็ป็นได ้

 ความหมายของการมีส่วนรว่ม 

 ยุพาพร รูปงาม (2545: 5)[6] การมสี่วนร่วม (participation) คอื เป็นผลมาจากการเหน็พอ้งกนัในเรื่องของ

ความ ตอ้งการและทศิทางของการเปลีย่นแปลงและความเหน็พอ้งต้องกนั จะต้องมมีากจนเกดิ ความคดิรเิริม่โครงการ

เพื่อการปฏบิตั ิเหตุผลเบือ้งแรก ของการทีม่คีนมารวมกนัไดควร จะต้องมกีารตระหนักว่าปฏบิตักิารทิง้หมดหรอืการ

กระทาํทัง้หมด ทีท่าํโดยกลุ่มหรอืใน นามกลุ่มนัน้ กระทาํฝานองคก์าร (organization) ดงันัน้องคก์ารจะต้องเป็นเสมอืน

ตวันําใหบ้รรลุถงึความเปลีย่นแปลงได ้

 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรของมหาวทิยาลยัที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั เฉพาะประเภทสามญั จาํนวน 7,882 คน (ขอ้มลูทะเบยีนสมาชกิ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2557)  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื บุคลากรของมหาวทิยาลยัที่เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั เฉพาะประเภทสามญั ผูว้จิยัทราบจํานวนประชากร คํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 

(ธานินทร ์ศลิป์จารุ. 2549: 47)[7] โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ไดข้นาด

ตวัอย่าง 381 ตวัอย่าง และผู้วจิยัได้ทําการเพิม่จํานวนตวัอย่างอกี 19 ตวัอย่าง รวมจํานวนตวัอย่างทัง้หมด 400 

ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปทีส่หกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา 6 สาขา และใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยั การรบัรูใ้นสทิธ ิหน้าที ่และการมสี่วนร่วมของสมาชกิ ในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ พบว่า ผู้บรโิภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 288 คน คดิเป็นร้อยละ 

72.00 และเป็นเพศชาย จาํนวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 ตามลาํดบั 

 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 44-51 ปี จํานวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

34.50 รองลงมามอีายุระหว่าง 36-43 ปี จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.75 อายุระหว่าง 28-35 ปี จํานวน 109 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 อายุระหว่าง 20–27 ปี จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 และมอีายุ 52 ปีขึน้ไป จํานวน 14 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 ตามลาํดบั  

 สถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 187 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 46.75 รองลงมาสถานภาพสมรส จาํนวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 และสถานภาพ หมา้ย/หย่ารา้ง 35 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.75 ตามลาํดบั 

 ประเภทบุคลากร ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบุคลกรประเภทพนักงานมหาวทิยาลยั 

จํานวน 291 คน คดิเป็นร้อยละ 72.75 รองลงมา ขา้ราชการ จํานวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 13.75 ลูกจ้างประจํา 

จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 และมลีกูจา้งนอกงบฯ/เงนิทุน จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 

205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.25 รองลงมามกีารศกึษาระดบัสปูรญิญาโท จํานวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 ตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีจาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และผูท้ีม่กีารศกึษาระดบักว่าปรญิญาโท จํานวน 19 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.75 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 

15,001–38,000 บาท จํานวน 247 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.75 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 38,001-61,000 บาท 

จาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จํานวน 40 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 10.00 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 61,001–84,000 บาท จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเป็นสมาชกิ 

น้อยกว่า 1 ปี–9 ปี จาํนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 รองลงมา   10-19 ปี จํานวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 
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ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 20-29 ปี จํานวน 60 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00 และระยะเวลาการเป็นสมาชกิ 30-39 ปี 

จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูการรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิ 

 การรบัรูใ้นสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก ของสมาชกิผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามหวัขอ้

แบบสอบถามได ้ดงัน้ี 

 ขอ้ 1 สมาชกิมสีทิธใินการเขา้ประชุมใหญ่ เสนอความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และออกเสยีงลงคะแนนในที่

ประชุมใหญ่ พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 387 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.75 และ ไม่มกีารรบัรู ้จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

3.25 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 2 สมาชกิมสีทิธใินการสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดาํเนินการ พบว่า มกีารรบัรู ้

จาํนวน 312 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.00 และ ไมม่กีารรบัรู ้จาํนวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 3 สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัหรอืใชบ้รกิารของสหกรณ์ เช่น การฝากเงนิ การกูเ้งนิ และไดร้บัสวสัดกิาร 

ฯลฯ พบว่า มกีารรบัรู ้ จํานวน 376 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.00 และ ไม่มกีารรบัรู ้จํานวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 

ตามลาํดบั 

  ขอ้ 4 สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลตามหุน้ และเงนิเฉลีย่คนืตามส่วนธุรกจิ พบว่า มกีารรบัรู ้ จํานวน 

359 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.75 และ ไม่มกีารรบัรู ้จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ10.25 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 5 สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะตัง้ผูร้บัโอนผลประโยชน์ พบว่า มกีารรบัรู ้ จํานวน 299 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.75 

และ ไม่มกีารรบัรู ้จาํนวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.25 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 6 สมาชกิมสีทิธใินการเขา้ชือ่เพื่อเรยีกประชุมวสิามญัได ้พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 287 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 71.75 และ ไมม่กีารรบัรู ้จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.28 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 7 สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะลาออกจากสหกรณ์ พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 330 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.50 และ ไม่

มกีารรบัรู ้จาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 8 สมาชกิมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ และมตขิองสหกรณ์ พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 339 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 84.75 และ ไมม่กีารรบัรู ้จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 9 สมาชกิมหีน้าทีถ่อืหุน้และชําระค่าหุน้ใหส้หกรณ์ตามขอ้บงัคบั พบว่า มกีารรบัรู้ จํานวน 321 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 80.25 และ ไม่มกีารรบัรู ้จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 10 สมาชกิมหีน้าทีส่ว่นร่วมในธุรกจิหรอืกจิกรรมของสหกรณ์อย่างแขง็ขนั เช่น การฝากเงนิ การกูเ้งนิ

เมื่อจาํเป็น การประชุมกลุ่มสมาชกิ ฯลฯ พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 และ ไมม่กีารรบัรู ้

จาํนวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 11 สมาชกิมหีน้าทีค่วบคุมสหกรณ์ โดยเขา้ประชมุใหญ่และเลอืกตัง้สมาชกิ ซึง่มคีวามสามารถและ

เหมาะสมเป็นกรรมการดาํเนินการ หรอืถอดถอนกรรมการดาํเนินการ พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

63.50 และ ไมม่กีารรบัรู ้จาํนวน 146 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.50 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 12 สมาชกิมหีน้าทีบ่าํรุงรกัษาสหกรณ์ของตนใหเ้จรญิกา้วหน้า มัน่คงและยัง่ยนืโดยวธิกีารต่าง ๆ เช่น 

อุดหนุนสหกรณ์เสมอแมว้่าอยู่ภาวการณ์แขง่ขนัจากภายนอก เสนอแนะความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการดาํเนินการหรอืผู้

ตรวจสอบกจิการ ฯลฯ พบว่า มกีารรบัรู ้จาํนวน 269 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.25 และ ไมม่กีารรบัรู ้จาํนวน 131คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 32.75 ตามลาํดบั 

 ขอ้ 13 สมาชกิใหค้วามร่วมมอืกบักรรมการดาํเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืง และมัน่คง พบว่า 

มกีารรบัรู ้จาํนวน 338 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.50 และ ไม่มกีารรบัรู ้จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ15.50 ตามลาํดบั 
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 การรบัรูใ้นสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก พบว่า สมาชกิผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่

มกีารรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิมากทีส่ดุ จาํนวน 298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.50 รองลงมา คอื มกีารรบัรูใ้นสทิธิ

และหน้าทีข่องสมาชกิปานกลาง จาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยรวม พบว่า สมาชกิให้ความเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.86 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านจะ

พบว่า การมสี่วนร่วมดา้นการตดัสนิใจ และการมสี่วนร่วมดา้นการปฏบิตั ิอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.25 และ 3.05 สาํหรบัการมสีว่นร่วมดา้นการประเมนิผล และการมสี่วนร่วมดา้นผลประโยชน์ อยู่ในระดบั น้อย โดยมี

ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.57 และ 2.56 ตามลาํดบั 

 ด้านการตดัสินใจ พบว่า สมาชกิให้ความเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า การมสี่วนร่วมในการเลือกตัง้ผู้ประสานงานสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการ

เลือกตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 และ 3.95 การมีส่วนร่วมในการ

พจิารณาลงมติให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิของชุมนุมสหกรณ์ฯ หรอืเขา้ร่วมกบัสหกรณ์อื่นในการจดัตัง้ชุมนุม

สหกรณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.68 และการมสี่วนร่วมในการเสนอร่างระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของ

สหกรณ์ อยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.31 ตามลาํดบั 

 ด้านการปฏิบติั พบว่า สมาชกิใหค้วามเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.04 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า การมาใชบ้รกิารดา้นเงนิฝาก เงนิกู ้และบรกิารต่างๆ ของสหกรณ์ อยู่ในระดบัมาก โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 การเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 การเขา้

ร่วมการสมัมนาเพื่อเพิม่พูนความรู้เกี่ยวกบัสหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ และการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์จดัขึน้

อย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดบัน้อย โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.54 และ 2.42 ตามลาํดบั 

 ด้านผลประโยชน์ พบว่า สมาชกิให้ความเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.56 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า การมสี่วนร่วมในการเสนอการจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.77 สาํหรบัการมสีว่นร่วมในการใชส้ทิธเิสนอหลกัเกณฑก์ารพจิารณาเงนิ เฉลีย่คนื ต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ์ การมสี่วนร่วมในการใชส้ทิธเิสนอหลกัเกณฑก์ารจดัสรรทุนการศกึษาของบุตรสมาชกิสหกรณ์ต่อ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และการมสี่วนร่วมในการเสนอแนะการจดัสรรผลประโยชน์หรอืสวสัดกิารอื่นๆ ของ

สมาชกิทีเ่ท่าเทยีมกนั อยู่ในระดบัน้อย โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.58 2.46 และ 2.43 ตามลาํดบั 

 ด้านการประเมินผล พบว่า สมาชกิใหค้วามเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.57 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า การตดิตามการบรหิารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพื่อพจิารณาหาทาง

ปรบัปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบัระเบยีบและมตต่ิางๆของคณะกรรมการ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.81 

สาํหรบัการใชส้ทิธใินการตรวจสอบการจดัสรรกําไรสุทธขิองสหกรณ์จากรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี การมี

สว่นร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และ

การใชส้ทิธใินการตรวจสอบการบรหิารจดัการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเพื่อประโยชน์ต่อสมาชกิ อยู่ใน

ระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.55 2.49 และ 2.44 ตามลาํดบั 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 สมาชกิทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประเภท

บุคลากร ระดบัการศกึษา รายได ้และระยะเวลาการเป็นสมาชกิ แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานท่ี 1.1 สมาชกิทีม่เีพศแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล แตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยเพศชายมกีารตดัสนิใจ การปฏบิตั ิ

ผลประโยชน์ และการประเมนิผล มากกว่าเพศหญงิ 

 สมมติฐานท่ี 1.2 สมาชกิทีม่อีายุแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยสมาชกิทีม่อีายุ 20-35 ปี มสี่วนร่วม

ในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจมากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 44 ปี

ขึน้ไป สมาชกิทีม่อีายุ 36-43 ปี มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้น

การตดัสนิใจมากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป สมาชกิทีม่อีายุ 20-35 ปี มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการปฏบิตั ิมากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป สมาชกิทีม่อีายุ 36-43 ปี มี

สว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการปฏบิตัมิากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 

44 ปีขึน้ไป สมาชกิทีม่อีายุ 20-35 ปี มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั 

ดา้นผลประโยชน์ มากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป สมาชกิทีม่อีายุ 36-43 ปี มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นผลประโยชน์มากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป สมาชกิทีม่อีายุ 20-35 

ปี มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการประเมนิผล มากกว่า

สมาชกิทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป และสมาชกิทีม่อีายุ 36-43 ปี มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการประเมนิผลมากกว่าสมาชกิทีม่อีายุ 44 ปีขึน้ไป 

 สมมติฐานท่ี 1.3 สมาชกิทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า สมาชกิที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่วางไว้ โดยสมาชิกที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้างมีค่าเฉลี่ยด้านการตัดสนิใจมากกว่าสมาชิกที่มี

สถานภาพสมรส 

 สมาชิกที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการปฏบิตัิ ด้านผลประโยชน์ และด้านการประเมนิผล ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.4 สมาชกิทีม่ปีระเภทบุคลากรแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า สมาชกิที่มปีระเภทบุคลากรแตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ การปฏบิตั ิและผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานทีว่างไว ้โดยสมาชกิที่มปีระเภทบุคลากรขา้ราชการมสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการตดัสนิใจน้อยกว่าสมาชกิประเภทบุคลากร

ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างนอกงบฯ/เงนิทุน สมาชกิที่มปีระเภทบุคลากรพนักงานมหาวทิยาลยั มสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากดั ด้านการตัดสินใจน้อยกว่าสมาชิกประเภทบุคลากร
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ลูกจา้งประจํา/ลูกจา้งนอกงบฯ/เงนิทุน สมาชกิทีม่ปีระเภทบุคลากรขา้ราชการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการปฏบิตั ิน้อยกว่าสมาชกิประเภทบุคลากรลูกจา้งประจํา/ลูกจา้งนอก

งบฯ/เงนิทุน สมาชกิทีม่ปีระเภทบุคลากรพนักงานมหาวทิยาลยั มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการปฏบิตัน้ิอยกว่าสมาชกิประเภทบุคลากรลกูจา้งประจาํ/ลกูจา้งนอกงบฯ/เงนิทุน 

และสมาชกิทีม่ปีระเภทบุคลากรพนักงานมหาวทิยาลยั มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นผลประโยชน์น้อยกว่าสมาชกิประเภทบุคลากรลกูจา้งประจาํ/ลกูจา้งนอกงบฯ/เงนิทุน 

 สมาชิกที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการประเมนิผล ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 สมาชกิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า สมาชิกที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ การปฏบิตัิ ผลประโยชน์ และการประเมนิผล แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยสมาชกิทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีี

สว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการตดัสนิใจมากกว่าสมาชกิทีม่ี

การศกึษาปริญญาตรี สมาชกิที่มกีารศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจมากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาสงูกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาโท สมาชกิที่

มกีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้น

การปฏบิตั ิมากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาปรญิญาตร ี สมาชกิทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการปฏบิตั ิมากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาสงูกว่าหรอื

เท่ากบัปรญิญาโท สมาชกิที่มกีารศกึษาปรญิญาตรมีสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการปฏบิตั ิมากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาสงูกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาโท สมาชกิทีม่กีารศกึษา

ตํ่ากว่าปรญิญาตรมีสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นผลประโยชน์ 

มากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาปรญิญาตร ีสมาชกิทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นผลประโยชน์ มากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาสงูกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญา

โท สมาชกิทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จาํกดั ดา้นการประเมนิผล มากกว่าสมาชกิทีม่กีารศกึษาปรญิญาตร ีสมาชกิทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีสี่วนร่วม

ในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากดั ด้านการประเมนิผล มากกว่าสมาชกิที่มี

การศกึษาสงูกว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาโท และสมาชกิทีม่กีารศกึษาปรญิญาตรมีสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากดั ด้านการประเมนิผล มากกว่าสมาชกิที่มกีารศึกษาสูงกว่าหรอืเท่ากบั

ปรญิญาโท 

 สมมติฐานท่ี 1.6 สมาชกิทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า สมาชกิที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ การปฏบิตัิ ผลประโยชน์ และการประเมนิผล แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้โดยสมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 15,000 บาท มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการ

ตดัสนิใจมากกว่าสมาชิกที่มรีายได้ต่อเดอืน 15,001–38,000 บาท สมาชกิที่มรีายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

15,000 บาท มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ
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มากกว่าสมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืน มากกว่าหรอืเท่ากบั 38,001 บาท สมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

15,000 บาท มีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการปฏิบตั ิ

มากกว่าสมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืน มากกว่าหรอืเท่ากบั 38,001 บาท สมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15,001–38,000 บาท 

มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการปฏบิตั ิมากกว่าสมาชกิทีม่ี

รายไดต่้อเดอืน มากกว่าหรอืเท่ากบั 38,001 บาท สมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มสี่วน

ร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านผลประโยชน์ มากกว่าสมาชกิที่มี

รายไดต่้อเดอืน มากกว่าหรอืเท่ากบั 38,001 บาท สมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืน15,001–38,000 บาท มสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นผลประโยชน์ มากกว่าสมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืน 

มากกว่าหรอืเท่ากบั 38,001 บาท สมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มสีว่นร่วมในการบรหิาร

จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการประเมนิผล มากกว่าสมาชกิที่มรีายได้ต่อเดอืน 

มากกว่าหรอืเท่ากบั 38,001 บาท และสมาชกิทีม่รีายไดต่้อเดอืน15,001–38,000 บาท มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

สหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการประเมนิผล มากกว่าสมาชกิทีม่รีายได้ต่อเดอืน มากกว่า

หรอืเท่ากบั 38,001 บาท 

 สมมติฐานท่ี 1.7 สมาชกิทีม่รีะยะเวลาการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า สมาชกิทีม่รีะยะเวลาการเป็นสมาชกิแตกต่างกนัมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ การปฏบิตั ิผลประโยชน์ และการประเมนิผล ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

สหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า การรบัรู้ในสทิธแิละหน้าที่ของการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการบรหิาร

จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการปฏบิตัิ และผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยระดบัการรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็น

สมาชกิมากทีส่ดุมกีารปฏบิตัมิากกว่าระดบัการรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิปานกลาง และระดบัการรบัรู้

ในสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิมากทีส่ดุมกีารปฏบิตัมิากกว่าระดบัการรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิ

ปานกลาง 

 การรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ และการประเมนิผล ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษา การรบัรูใ้นสทิธ ิหน้าที ่และการมสี่วนร่วมของสมาชกิในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1.  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ 

  1.1  สมาชิกที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั พบว่า สมาชกิเพศชาย มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ ด้านการปฏบิตัิ ด้านผลประโยชน์ และด้านการประเมนิผลมากกว่าเพศหญิง 

เน่ืองจาก เพศชายถูกปลูกฝงัถงึการเป็นผูนํ้า บทบาทการเป็นหวัหน้า จงึทําใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในการทํากจิกรรม

ต่างๆ ทัง้ดา้นหน้าทีก่ารงาน และกจิกรรมในชุมชนทีอ่ยู่อาศยั โดยเฉพาะการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์
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ออมทรพัย ์ดา้นการตดัสนิใจ ด้านการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวิจยั ของ ทิพวลั มลแิสง (2553) เรื่อง การมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ใน

จงัหวัดกระบี่ พบว่า ปจัจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดักระบี ่

แตกต่างกนั จาํแนกตามเพศ ไดแ้ก่ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่า

เพศหญงิ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหาประกาศติ สริเิมโธ (ฐติปิสทิธิ

กร) (2556) เรื่อง การมสีว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนบา้นคลองใหม่ อําเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง

ของชุมชนบา้นคลองใหม่ ในดา้นการประเมนิผล แตกต่างกนั โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  1.2  สมาชิกที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั พบว่า สมาชกิทีม่อีายุระหว่าง 36–43 ปี มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ ด้านการปฏบิตัิ ดา้นผลประโยชน์ และด้านการประเมนิผล

มากกว่ากลุ่มอื่น เน่ืองจากสมาชกิช่วงอายุดงักล่าว เป็นช่วงอายุทีไ่ดท้าํงานในองคก์รมาชัว่ระยะเวลาหน่ึง มคีวามเขา้ใจ

ถงึขอ้ด ีสวสัดกิาร การทํางาน กจิกรรมของสหกรณ์ออมทรพัยเ์ป็นอย่างดจีงึทําใหม้ ีมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

สหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และด้านการ

ประเมนิผลมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เพญ็ศร ีอิม่ใจ (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูใ้น

สทิธ ิหน้าที ่และการมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุพะเยา จาํกดั พบว่า ผูท้ีม่ ี

อายุ 31-40 ปี และผูท้ีม่อีายุ 41-50 ปี มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการของสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัยส์าธารณสุขพะเยา จํากดั ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  1.3  สมาชกิที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดั แตกต่างกนั พบว่า สมาชกิที่มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ

สหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจมากกว่าสถานภาพสมรส เน่ืองมาจากสมาชกิกลุ่ม

ดงักล่าว ตอ้งการความมัน่คง แน่นอน ตอ้งการแหล่งเงนิทุน เพื่อสรา้งรากฐานเน่ืองจากอยู่ลําพงั ต้องดูแลตวัเองจงึทํา

ให้มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจมากที่สุด ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ยงยศ จนัทรศริ ิ(2550) เรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสี่วนร่วมของสมาชกิในธุรกจิ 

ของสหกรณ์ออมทรพัยค์รูเชยีงใหม่ จํากดั พบว่า สถานภาพสมรส ไดแ้ก่ โสด หมา้ย และหย่ารา้ง มคีวามสมัพนัธก์บั

การมสี่วนร่วมของสมาชกิในธุรกจิของสหกรณ์ และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ เพญ็ศร ีอิม่ใจ (2550) ได้ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรู้ในสทิธ ิหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขพะเยา จํากดั พบว่า ผูท้ี่มสีถานะโสด สมรม หย่ารา้ง และหมา้ย มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จํากัด ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้าน

ผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  1.4  สมาชิกที่มีประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั พบว่า สมาชกิทีม่ปีระเภทบุคลากร ลกูจา้งประจาํ/ลูกจา้งนอกงบฯ/เงนิทุน 

มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ ด้านการปฏบิตั ิ

ดา้นผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่น เน่ืองจากสมาชกิกลุ่มดงักล่าว มคีวามรูค้วามเขา้ใจและเลง็เหน็ความสาํคญัของการมี

สว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ เพราะจะนํามาซึง่การบรหิารทรพัยส์นิทีด่ ีเป็นประโยชน์แก่สมาชกิท่านอื่นๆ จงึ

ทําให้มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ ด้านการ

ปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เพญ็ศร ีอิม่ใจ (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C2%A7%C2%C8%20%A8%D1%B9%B7%C3%C8%D4%C3%D4&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 13 

กบัการรบัรู้ในสทิธ ิหน้าที่ และการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขพะเยา 

จาํกดั พบว่า ระดบัขัน้ พนกังานระดบั 4-5 และ 6-7 มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการของสมาชกิ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จํากัด ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านผลประโยชน์ และด้านการ

ประเมนิผล อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั วรพล อฐัวงศ ์(2547) เรื่อง การมสี่วน

ร่วมของสมาชิกสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ ลําพูน จํากดั ในโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมอืง 

จงัหวดัลาํพนู พบว่า อาชพีรบัจา้งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการมสีว่นร่วมของสมาชกิสหกรณ์ไวน์ อุโมงคล์าํพนู จาํกดั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  1.5  สมาชิกที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั แตกต่างกนั พบว่า สมาชกิทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี มสี่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิด้านผลประโยชน์ 

และดา้นการประเมนิผลมากกว่ากลุ่มอื่น เน่ืองจากสมาชกิกลุ่มดงักล่าว ต้องการความแน่นอนใหก้บัตวัเองและหน้าที่

การงานเพราะไม่ไดม้โีอกาสเรยีนในระดบัสงู ทําใหเ้ลง็เหน็ความสาํคญักบัการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์

ออมทรพัย์มากที่สุด ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ทพิวลั มลแิสง (2553) เรื่อง การมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของ

สมาชกิสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจงัหวดักระบี ่พบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัการมสีว่นร่วมของสมาชกิสหกรณ์

การเกษตรในจงัหวดักระบี่ แตกต่างกนั จําแนกตามระดบัการศกึษา โดยการศกึษาระดบัประถมศกึษากบัการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี และการศึกษาระดบัมธัยมศึกษากบัระดบัปริญญาตรี แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านการตัดสนิใจ ด้าน

ผลประโยชน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดล้องกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ               

(ฐติปิสทิธกิร) (2556) เรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนบา้นคลอง

ใหม่ อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อมรเทพ เสาร์แกว้ (2556) เรื่อง การบรหิาร

จดัการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จงัหวัดลําพูน พบว่า ระดับ

การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัระดบัการมสีว่นร่วมของสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชน ตําบลอุโมงค ์อําเภอเมอืง จงัหวดั

ลาํพนู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

  1.6  สมาชิกที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั พบว่า สมาชกิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ด้านการตดัสนิใจ ด้านการปฏบิตั ิ

ดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผลมากกว่ากลุ่มอื่น เน่ืองจากสมาชกิทีม่รีายไดน้้อยต้องการสรา้งความมัน่คง

ใหก้บัตนเอง และครอบครวั เพราะดว้ยสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั ราคาขา้งของเครื่องใช ้ทําใหจ้ําเป็นต้องหารายได้

จากการออมเพิ่มเติม จึงทําให้เกิดการให้ความสําคัญกับการส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นการปฏบิตั ิดา้นผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล มากทีสุ่ด 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ทพิวลั มลแิสง (2553) เรื่อง การมสี่วนร่วมในการดําเนินงานของสมาชกิสหกรณ์ภาค

การเกษตร ในจงัหวดักระบี่ พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัการมสี่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรใน

จงัหวดักระบี ่แตกต่างกนั จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยรายไดเ้ฉลีย่น้อยกว่า 30,000 บาท กบัรายไดม้ากกว่า 

50,000 แตกต่างกนั ดา้นผลประโยชน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระมหา

ประกาศติ สริเิมโธ (ฐติปิสทิธกิร) (2556) เรื่อง การมสีว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงของ

ชุมชนบา้นคลองใหม่ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบว่า ประชาชนในหมู่บา้นคลองใหม่ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนั มรีะดบัการมสี่วนร่วมโดยรวมในการพฒันาหมู่บา้นคลองใหม่ และรายดา้น ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ ดา้นการ

ปฏบิตั ิและดา้นการประเมนิผล แตกต่างกนั โดยผูท้ีม่รีายได ้25,001 บาท และผูท้ีม่รีายไดต้ํ่ากว่า 15,000 บาทมคีวาม

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%C3%BE%C5%20%CD%D1%B0%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 2.  การรบัรูใ้นสิทธิและหน้าท่ีของการเป็นสมาชิก 

  การรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออม

ทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั แตกต่างกนั พบว่า กลุ่มทีม่รีะดบัการรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิ

มากทีส่ดุ มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จํากดั ดา้นการปฏบิตั ิและดา้น

ผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มทีม่รีะดบัการรบัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องการเป็นสมาชกิปานกลาง เน่ืองจากความรูค้วามเขา้ใจ

ในสทิธแิละหน้าทีข่องเป็นสมาชกิในระดบัมาก ย่อมจะทาํใหเ้กดิการเลง็เหน็ความสาํคญัของการมสีว่นร่วมในการบรหิาร

จดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั ทัง้กจิกรรม การดาํเนินงาน การใหค้วามเหน็ ซึง่จะก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ขอ้ดอีื่นๆตามมา และเป็นผลใหส้หกรณ์มแีนวทางทีด่ใีนอนาคตต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เพญ็ศร ี

อิม่ใจ (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูใ้นสทิธ ิหน้าที ่และการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการของ

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุพะเยา จํากดั พบว่า การรบัรูใ้นระดบัสงูมคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จํากัด ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้าน

ผลประโยชน์ และดา้นการประเมนิผล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ ทศันคตขิองสมาชกิเพิม่เตมิ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัมสีว่นร่วมของสมาชกิ ใน

การบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูทีม่คีวามครอบคลุมมากขึน้ 

 2.  ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมที่ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารระหว่างสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จํากดักบัสมาชกิ เพื่อให้สมาชกิเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั จาํกดัมากยิง่ขึน้ 

 3.  ควรทําการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ทัง้การสมัภาษณ์ และจดั Focus Group เพื่อทีจ่ะสามารถ

เจาะจงข้อมูลในเชิงลึกได้ โดยเฉพาะข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั เพราะจะสามารถนําผลทีไ่ดเ้ป็นแนวทางสาํหรบัการดาํเนินธุรกจิต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์ 

สุพาดา สิริกุตตา ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจ ัย ผู้วิจ ัย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่ให้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมถงึให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ครอบครวัและขอขอบคุณพี่ น้องและเพื่อนๆ ทุกคนของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็

ความสําคญัของการศึกษามาโดยตลอด และสนับสนุน รวมทัง้ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพื่อเอื้ออํานวยให้ผู้วิจยัได้

ดาํเนินการศกึษาอย่างเตม็ที ่และเสรจ็สมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน 

ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้ความช่วยเหลอื ตลอดจนให้ประสบการณ์ทีด่แีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ให้ความเมตตาด้วยดี

เสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผูม้ี

สว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
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 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แด่บดิามารดา และ

ครอบครวั รวมถงึบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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