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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด 3)เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
จ ากัด กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด จ านวน 288 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ
สหกรณฯ์ จ านวน 7 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
มีสถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 18,001 - 28,000 
บาท ซึ่งมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มากกว่า 10 ปี และรับรู้ข่าวสารของสหกรณ์ฯ 
จากหนังสือเวียน 2) ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้การร่วม
ตัดสินใจ การร่วมมีผลประโยชน์ การติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และระดับ
การมีส่วนร่วมในด้านการร่วมปฏิบัติการหรือการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย 3) แนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักข่าวกรองแห่งชาติ จ ากัด   
คือ สหกรณ์ควรให้ความรู้แก่สมาชิก โดยการจัดประชุม ให้การศึกษาอบรม เพื่อให้สมาชิกได้รับ
รู้ข้อมูลด้านต่างๆ ของสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อสมาชิกจะ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ จัดสวัสดิการให้มากขึ้น และพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่อง
ทางการติดต่อกับสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์, Line สหกรณ์ เป็นต้น 
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Abstract 
 This research aimed at examining the participation factors of NIA Saving and 
Credit Co-operative, Limited, studying the levels of participation of the cooperative 
members, investigating guidelines for promoting member participation. The 288 
participants were members of NIA Saving and Credit Co-operative, Limited, and 7 
managerial staff. The data were collected by using a questionnaire and an interview. 
The data were analyzed by using mean, Percentage and standard deviation and 
content analysis. The results showed the participations, who were mostly female, aged 
over 50 years old, single, with university degrees, with salaries between 18,001 to 
28,000 baht, over 10 years membership, received the news and information from official 
letters. The level of participation was at a medium level with the highest mean on 
awareness, decision making, participation in benefit, and monitoring and evaluation. 
However, the level of participation on the participation in performance was low. As for 
the guidelines, the Co-operative should educate the members by organizing a 
conference or training so that they can gain knowledge and information to participate in 
Co-operative welfares, and there should be public relations through Web site and   
Co-operative Line. 
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