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 บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด 
เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ จ ากัด และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด โดยศึกษาเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ในการศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจน าไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์พร้อมกับสรุป
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด สามารถสรุปได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด สรุปได้ดังนี ้

 ผลการวิเคราะห์รายละเอียดส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ท่านทราบ

ข่าวสารสหกรณ์จากไหน  พบว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 

สถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 18,001 – 28,000 

บาท ซึ่งระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มากกว่า 10 ปี และรับรู้ข่าวสารสหกรณ์ฯจาก

หนังสือเวียน 
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด สรุปได้ดังนี ้

 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด ในแต่ละระดับการมีส่วนร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังนี้  

 1. ด้านการรับรู้ การร่วมตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามข้อ

อธิบายโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับน้อยสุด ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสหกรณ์ (X   = 3.36, S.D = 0.66) อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง รองลงมา 

การคัดสรรคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ (X   = 3.28, S.D = 0.89) อยู่ในระดับปานกลาง 

และล าดับท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ เข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง (X   = 2.23, S.D = 0.72) อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ด้านการร่วมปฏิบัติการหรือการด าเนินงาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาตามข้ออธิบายโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับน้อยสุด ได้แก่ ช าระหนี้ให้กับ

สหกรณ์ตรงตามก าหนดเวลาที่ท าสัญญา (X   = 4.09, S.D = 1.07) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ/ประชุมใหญ่วิสามัญ (X   = 3.67, S.D = 1.97) อยู่ในระดับมาก และ

ล าดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

(X   = 2.37, S.D = 0.93) อยู่ในระดับน้อย และส่วนร่วมในการออกระเบียบ ข้อบังคับ (X   = 2.37, 

S.D = 1.62) อยู่ในระดับน้อย 

 3. ด้านการร่วมมีผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามข้อ

อธิบายโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับน้อยสุด ได้แก่ ร่วมออมเงินในรูปแบบของหุ้น 

(X   = 3.52, S.D = 0.99) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ให้ความสนใจในการกู้เงินแต่ละประเภท (X   

= 3.44, S.D = 0.93) อยู่ในระดับปานกลาง และล าดับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ มีมีส่วนร่วมใน

การฝึกอบรม สัมมนา (X   = 2.50, S.D = 1.06) อยู่ในระดับน้อย 

 4. ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตาม

ข้ออธิบายโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากล าดับสูงสุดไปล าดับน้อยสุด ได้แก่ การติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่

สหกรณ์จัดขึ้น (X   = 3.15, S.D = 0.94) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ติดตามความ

เคลื่อนไหวในสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการด าเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง (X   = 3.03, S.D = 0.87) อยู่ในระดับปานกลาง และล าดับที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประเมินผลสหกรณ์ (X   = 

2.65, S.D = 0.95) อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด 

 3.1 การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้, ด้านการตัดสินใจ 
      ผลการสัมภาษณ์ พบว่า เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ จ ากัด มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทย และมีอยู่ที่ต่างประเทศด้วย จึงท าให้ไม่ทราบ
ข่าวสารของสหกรณ์ฯ มากนัก ซึ่งการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ นั้นส่วนใหญ่จะให้สิทธิ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อาวุโสเป็นผู้ตัดสินใจมากกว่า เพื่อให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมากขึ้น สหกรณ์ฯ ควรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ 2 เพื่อเป็นการสาร
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกับ
สมาชิกให้มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น จัดท าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ 
Line สหกรณ์ฯ เป็นต้น  
 3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหรือด าเนินการ  
      ผลการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวในส่วนน้ี สมาชิกส่วนใหญ่มักจะคล้อยตามกับแนวคิดของผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส และใน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือการด าเนินงานนั้น สมาชิกมีบทบาทส าคัญมากแต่ไม่ค่อยให้
ความส าคัญ ดังนั้น สหกรณ์ฯ ควรมีการกระตุ้นให้สมาชิกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองใน
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค์ในการจัดกิจกรรม อาจจะมีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม การระดมสมอง การให้
ออกมาน าเสนอ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินการ โดยท่ีมีคณะกรรรมการ ฝ่ายจัดการ เป็นผู้ตอบข้อสงสัย และน าข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
    3.3 การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
       ผลการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่จะมองเห็นผลประโยชน์ที่
ตนจะได้รับเป็นตัวเงินมากกว่าเรื่องอื่น แต่สมาชิกมักลืมไปว่าสหกรณ์ฯ มีสวัสดิการอื่น ๆ อีกที่
สมาชิกไม่เคยสนใจ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคาร ค่าของเยี่ยมสมาชิกเข้าโรงพยาบาล  
ทุนน้ าใจให้สมาชิก เป็นต้น ดังนั้น สหกรณ์ฯ ควรมีการกระตุ้นความสนใจ และให้สมาชิกเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการประชุม การก าหนดงบประมาณ การจัดท าแผน รวมถึงโครงการต่าง ๆ และควร
จัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ศึกษา พัฒนาวิสัยทัศน์โดยการจัดศึกษาดูงานของสหกรณ์อื่น ที่มีผล
การด าเนินงานดี เพื่อน ามาปรับปรุงสหกรณ์ของตนเอง 
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  3.4 การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
      ผลการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมี

ส่วนร่วมติดตามและประเมินผล สหกรณ์ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส ารวจ

ข้อมูลเพื่อค้นพบปัญหาในสหกรณ์ฯ รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะการด าเนินงานในการจัด

โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้วน าข้อเสนอที่ได้รับจากสมาชิกมาปรับใช้ ในการพัฒนา

สหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 

 

อภิปรายผล 

 ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) การศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด 2) การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด และ 3) การศึกษา

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าว

กรองแห่งชาติ จ ากัด โดยศึกษาเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใน

การศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป การ

ศึกษาวิ จัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์พร้อมกับสรุปอภิปรายผล และ

ข้อเสนอแนะตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด พบว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุของสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 42-49 ปี สถานะภาพส่วนใหญ่โสด ส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สมาชิกส่วนใหญ่มีรายได้ 18,001-28,000 บาท ระยะเวลาที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ มากกว่า 10 ปี และสมาชิกส่วนใหญ่ทราบข่าวสารจากสหกรณ์ ผ่านทาง

หนังสือเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภิดา ศรีนุ่ม (2558 : บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่า 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 40-50 ปี มีสถานะภาพสมรส จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. ประกอบอาชีพ

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท/เดือน  

 2. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านัก

ข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัดพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
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ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด เม่ือพิจารณาภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ของสมาชิกสหกรณ์ฯ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยก

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ การร่วมตัดสินใจ, ด้านการร่วมมีผลประโยชน์ , การติดตาม

และประเมินผล มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และด้านการร่วมปฏิบัติการหรือการ

ด าเนินงาน มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพวัล มลิแสง 

(2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรใน

จังหวัดกระบี่ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ โดยรวม มีระดับ

การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เพื่อพิจาณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ พบว่า ด้าน

ผลประโยชน์ มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับมาก และด้านการปฏิบัติการ ด้านการตัดสินใจ ด้าน

การแระเมินผล มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ตามล าดับการเปรียบเทียบ ระดับการมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกระบี่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน มีระดับการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของสมาชิกสหกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อายุ 

ศาสนา ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภิดา ศรีนุ่ม (2558 : บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับปานกลาง โดยี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมี

ส่วนร่วมตัดสินใจ และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ และพบว่า 

ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานะภาพ และอาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด ดังนี้  

    3.1 การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้ , ด้านการตัดสินใจ พบว่า สหกรณ์ฯ ควรจัด

สัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ 2 เพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ฯ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกับสมาชิกให้มากขึ้น โดย
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ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น จัดท าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ, Line สหกรณ์ฯ เป็น

ต้น 

    3.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหรือด าเนินการ พบว่า สหกรณ์ฯ ควรมีการ

กระตุ้นความสนใจ และให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม การก าหนดงบประมาณ การ

จัดท าแผน รวมถึงโครงการต่าง ๆ และควรจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ศึกษา พัฒนาวิสัยทัศน์โดย

การจัดศึกษาดูงานของสหกรณ์อื่น ที่มีผลการด าเนินงานดี เพื่อน ามาปรับปรุงสหกรณ์ของ

ตนเอง 

    3.3 การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ พบว่า สหกรณ์ฯ 

ควรมีการกระตุ้นความสนใจ และให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม การก าหนด

งบประมาณ การจัดท าแผน รวมถึงโครงการต่าง ๆ และควรจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ศึกษา 

พัฒนาวิสัยทัศน์โดยการจัดศึกษาดูงานของสหกรณ์อื่น ที่มีผลการด าเนินงานดี เพื่อน ามา

ปรับปรุงสหกรณ์ของตนเอง 

    3.4 การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า สหกรณ์

ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลเพื่อค้นพบปัญหาในสหกรณ์ฯ รวมถึง

การรับฟังข้อเสนอแนะการด าเนินงานในการจัดโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้วน าข้อเสนอที่

ได้รับจากสมาชิกมาปรับใช้ ในการพัฒนาสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

 จากการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้เพื่อการ

ด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมเสนอความคิดเห็น ตัดสินใจ ปฏิบัติการ รับ

ผลประโยชน์ และประเมินผล โดยสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกที่มีความต้องการเข้าร่วม โดยเปิด

โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และสมาชิกควรตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อน าไปสู่

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ

เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ 
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 2. สหกรณ์ควรมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกสหกรณ์ ด้านการประเมินผล เช่น ตู้รับความคิดเห็น การประชุมกลุ่ม และน าข้อมูลที่

ได้มาน ามาปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

 3. สหกรณ์ควรมีการจัดประชุมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อ

การด าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเป็นการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับ

สมาชิก 

 4. ควรมีการศึกษาการด าเนินงานของสหกรณ์อื่น ๆ จากสหกรณ์ที่มีขนาดเท่ากัน

หรือใหญ่กว่า เพื่อน าแนวทางมาปรับใช้กับสหกรณ์  

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ  

 2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในประเด็นที่เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของการบริหารสหกรณ์ เช่น ระบบบัญชีและการเงิน การออมทรัพย์และเงินทุน การ

ให้บริการกู้ยืม 

 3. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 

 4. ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ 

 


