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ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ACHIEVEMENT OF MANAGEMENT COOPERATIVE CREDIT UNION
OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE COMMUNITY NORTH-EAST
UPPER IN UPPER NORTHEARTERN THAILAND
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ การวิจัย เพื่ อศึ กษา 1) นโยบายสหกรณ์ ของ
รัฐบาลกับ นโยบายสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยน 2) ศักยภาพการบริห ารสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ยน
เพื่อสร้างความยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชน 3) ผลสัมฤทธิ์การบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยใช้
รูป แบบการผสานวิธี ได้ แก่ การวิจั ย เชิงปริมาณและการวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพ การวิจัย เชิ ง
ปริมาณ ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ขี้นทะเบียนเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้ง 5
แห่ ง คือ สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย นพระบาทนาสิ งห์ สหกรณ์ เครดิต ยู เนี่ ย นโพธิ์ ห มากแข้ ง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนท่าแร่ จานวน 17,335 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 376 คน ซึ่งคานวณได้จากการ
เปิดตารางของเครซี่มอแกน ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้น ตอน (Multi Stage Sampling) แบ่ งเป็ นการสุ่ มตัว อย่างแบบแบ่งชั้นภู มิ (Stratified
Sampling) และการสุ่มตัวอย่ างแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีระดับความเชื่อมั่ นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ ผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบาย และการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จานวน 15 คนดาเนินการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายสหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย น จ านวน 90 คน
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ดาเนินการสนทนากลุ่ม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแปลความ การตีความ และวิเคราะห์ความ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นโยบายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนมีวัตถุประสงค์การพัฒ นาศักยภาพของชุมชน
อย่ า งชั ด เจนและมี ขั้ น ตอนการพั ฒ นาที่ เป็ น ระบบ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ
ครอบครัว และระดับชุมชนพร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับนโยบายด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลทุกประการ
2. ศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยภาพรวมมีจุดเด่น ได้แก่
การบริหาร งานบุคคลที่เป็นระบบ มวลสมาชิกสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง จุดด้อย
ได้แก่ มวลสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนอย่างถ่องแท้
และมี ความเข้าใจอย่ างคลาดเคลื่ อนกับ อุดมการณ์ ส หกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน โอกาส ได้แก่
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงิน เริ่มให้ความสนใจต่อแนว
ทางการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มมากขึ้น วิกฤติ ได้แก่ มวลสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนยังไม่ตระหนักถึงอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างแท้จริงกระบวนการ
ปลูกฝังของสหกรณ์ยังทาไม่ได้อย่างเต็มที่เป็นแต่เพียงการดาเนินการตามขั้นตอนเท่านั้น
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย นเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของ
เศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ สรุปได้ดังนี้ วั ตถุประสงค์ชัดเจน มีเงินทุน
หมุนเวียน สมาชิกพึ่งตนเองได้ และสามารถชาระหนี้ได้ ภาระหนี้สินลดลง สมาชิกมีความ
สามัคคีกันมากขึ้น ระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ภาครัฐให้การสนับสนุน มีทรัพยากรการ
บริหารเพียงพอ มีทัศนคติที่ดใี นการทางาน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ABSTRACT
The objective of this research were 1) to study the government
policy on the cooperative Credit Union, 2) to study the potential of the
policy of cooperative Credit Union management for sustainability of the
community economy and 3) to study the achievement of cooperative credit
union management. The research employed the mixed method combining
both the quantitative and quantitative techniques. The quantitative research
comprised the 5 cooperative Credit Unions including PhrabhatNasing,
Phomakkhang, Huayn Samakkee, Bandung Samakee and Tharae pattana.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

89

The population were 17, 335 registered members and the samples were 376
respondent selected from the Krejcie and Morgan table. The multistage
sampling method was used. The tool for data collection was questionnaire
at a confidence level of 0.98. Statistics used to analyze data were
frequency, percentage and mean and standard deviation. The equalization
research was conducted by using the in-depth interviews with the 15 key
informants selected from the policy makers and 90 participants with focus
group discussion and selected by a purposive sampling technique. The data
were analyzed by content analysis and interpretation.
The research findings were as follows:
1. The government Policy on Credit Union had clearly developed
potential of community and proceeded systematically. The processes of the
cooperative Credit Union started from individual level, family level and
community level respectively in accordance with the socio-economic
development policy of the government.
2. The potential of cooperative Credit Union management for
sustainability of the community economy consisted of the systematic
management of personnel, the member’s ability to self-management and
the cooperation among institutions such as educational institution, the
government institution and financial institution in management of the
cooperative Credit Union.
3. The achievement of Cooperative Credit Union management had
been found that in overall the operation could obtain the objectives of the
cooperative Credit Union; the unobstructed flow of the capital, the
member’s ability to self- reliance and their mutual assistance, the debt
reduction and more cooperation, high level of morality and integrity, the
government’s increasing support and the members’ gaining more
knowledge and understanding of the Credit Union and finally the increasing
managerial skills of the management staff.
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คาสาคัญ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อการบริห ารจัดการของธุรกิจอย่างมาก ต้องมีการ
ปรับ เปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ในระยะแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งนี้เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒ นาประเทศ
จึ ง ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของคนและระบบให้ ส ามารถปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์และสร้างภูมิคุ้ มกัน
ให้กับทุกภาคส่วน (ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย, 2552)
ประเทศไทยต้องเผชิญ กับบริบ ทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านที่สาคัญ
ซึ่งมีผลกระทบทั้งนี้เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในสังคม
ปัจจุบัน ประชาชนต้องเผชิญปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุผล
ดังกล่าวนึ้จึงเกิดการรวมตัวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพราะหลักการของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ ยนนั้น มุ่งเน้น “การอดออม” และการกู้ยืมในหมู่ส มาชิกเพื่อบาบัดทุกข์ซึ่งกันและกัน
ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าและวิจัยระบบการบริ หารงานและการจัดการของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ ย นแม้ เพี ย งหนึ่ ง แห่ ง จึ ง ย่ อ มมี ค วามส าคั ญ สมควรได้ รั บ การส่ ง เสริ ม โดยเร่ ง ด่ ว น
(สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม, 2544)
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ งที่ มี ส หกรณ์ ม านานแล้ ว ปั จ จุ บั น เรามี ส หกรณ์
7 ประเภทคื อ สหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ ก ารประมง สหกรณ์ นิ ค ม สหกรณ์ ร้านค้ า
สหกรณ์บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
นั บ ว่ า แพร่ ห ลายมากขึ้ น ตามล าดั บ คื อ ”สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย น” ซึ่ งจากหนั งสื อ ชุ ม ชน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด (ช.ส.ค.) กล่าวว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนของ
ประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้าพอสมควร สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนได้รับความนิยมไม่
น้อย มีพัฒนาการอันน่าสนใจ สมควรที่คนไทยจะได้ช่วยกันศึกษาวิธีการดาเนินงาน และ
ก ารบ ริ ห ารงาน ส ห ก รณ์ ให้ ชั ด เจ น อ ย่ างเป็ น ระ บ บ แ ล ะ เป็ น รู ป ธ รรม ยิ่ งขึ้ น
(สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์, 2549)
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส นับ สนุน ให้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนต่างๆ ได้จดทะเบียนเป็น
สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ถูกต้องตามกฏหมาย หลังจากนั้นการจัดตั้งสหกรณ์
เครดิ ต ยู เ นี่ ย นได้ กระจายไปตามชุ ม ชนต่ า งๆ ทั้ ง ในเมื อ งและชนบททั่ ว ประเทศ
(รัตนา โพธิสุวรรณ, 2548) ดาเนินงานโดยยึดหลักความร่วมมือของมวลสมาชิก ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความสามัคคี และความสมัครใจตามระบบประชาธิปไตย รักษาความยุติธรรม
ช่วยกันดูแล ควบคุม จัดสรร และปันส่วนกันอย่าง เที่ยงธรรม แนวความคิดและอุดมการณ์
ที่สาคัญ อันเป็นเป้าหมายของการจัดตั้งสหกรณ์คือ การสร้างความตระหนักให้สมาชิกรู้จัก
อดอม อดทน รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองและ เพื่อนสมาชิก ซึ่งเป็นการ
แสดงความเสี ย สละและความเป็ น น้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน คุ ณ สมบั ติดั งกล่ าวนี้ จะส่ งผลให้
สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นั่นหมายความว่า หากการดาเนินงานของสหกรณ์ตรง
ตามหลักการแล้ว ย่อมจะช่วยพัฒนาบุคคลและประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันทุก
ด้าน คือ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการเมือง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แบ่ งออกเป็นภาคต่างๆ คือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรี
สะเกษ จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดของ
แก่ น จั งหวัด มหาสารคาม จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัด นครพนม จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู และจังหวัดอุดรธานี สาหรับ
ภาคอีส านตอนบน ประกอบด้ ว ย จั งหวัด อุด รธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุ กดาหาร
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม (ชุมนุมสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย, 2552)
การแพร่ขยายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดต่างๆ ดังกล่าว มีส่วนคล้ายคลึง
กับการดาเนินงานขององค์การภาครัฐที่นาเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8-10
มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหรือเป็นแนวทางการดาเนินงานเป็นการจุดประกายที่
สาคัญของแผนพัฒนาประเทศและเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทย ที่
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ได้อัญเชิญ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น ปรัชญานาทางในการพัฒ นาและบริห ารประเทศไทยหรื
องค์ ก ารภาครั ฐ และเอกชนตลอดทั้ ง ครอบครั ว ชุ ม ชน และสร้ า งฐานเศรษฐกิ จ
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ภายในประเทศอันหมายถึงชุมชนด้วยให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามประสงค์ จ ะท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อ ความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนสังคมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อเป็นแนวทางในการพั ฒนางานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ให้เกิดผลในการพัฒนาองค์กรเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนสังคมต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหาร
จั ด ก ารส ห ก รณ์ เค รดิ ต ยู เนี่ ย น เพื่ อ ค ว าม ยั่ งยื น ข อ งเศ รษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีประเด็นคาถามสาคัญดังต่อไปนี้
โจทย์วิจัย/ปัญหาการวิจัย
1. นโยบายสหกรณ์ของรัฐบาลและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นอย่างไร
2. ศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อสร้างความยั่งยืนเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นอย่างไร
3. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. นโยบายสหกรณ์ของรัฐบาลและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
2. ศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อสร้างความยั่งยืนเศรษฐกิจ
ชุมชน
3. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐบาล

นโยบายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
- จุดประสงค์สาคัญของนโยบาย
- ความเชื่อมของนโยบาย
- ส่งเสริมสนับสนุนสังคม
- ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

ศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- การบริหารเงินของสหกรณ์
- การบริหารจัดการบัญชี
- การบริหารการวางแผน
- การบริหารสานักงาน
- การบริหารงานบุคคล
- การบริหารจัดการประชุม
- การบริหารการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัด
การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เพื่อความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์
2. การสนับสนุนจากภาครัฐ
3. ความเพียงพอทรัพยากร
การบริหาร
4. ทัศนคติการทางาน
5. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) แนวคิดระบบสหกรณ์ 2) แนวคิดการบริห ารจัดการสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ ย น 3) แนวคิ ด เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน 4) แนวคิ ด การบริห ารจั ด การ 7-s ของ McKinsey
5) ทฤษฎีการบริหาร 6) ทฤษฎีภาวะผู้นา 7) ทฤษฎีองค์การ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการวิจัยไว้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การวิจั ย เป็ น ไปอย่ างมี ร ะบบ ผู้ วิ จั ย จะ
ดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ขี้นทะเบียนเป็นสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนทั้ง 5 แห่ง มีสมาชิก 17,335 คน (รายงานผลการสารวจสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย
นแห่งประเทศ, 2553) และกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการเปิดตารางของ Robert V. Krejcie
and Earyle W. Morgan. (ธีรวุฒิ เอกกุล, 2543) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling)
และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ในขณะที่ประชาชนที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ ที่มีบ ทบาทส าคัญ ในการกาหนดนโยบาย และการบริห ารจัดการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้งในหน่วยงานของรัฐ และภายในสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ตลอดถึงผู้
ปฏิบัติตามนโยบายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Accidental sampling)
ได้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้ 1) ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 3 คน 2) ผู้แทนจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จานวน 2 คน 3) ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศ
ไทย จานวน 1 คน 4) ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยสาขาภาคอีสาน จานวน 1 คน
5) ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จานวน 1 คน 6) ผู้จัดการชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สาขาภาคอีสาน จานวน 1 คน 7) ตัวแทนสหกรณ์จังหวัด จานวน
3 คน 8) ตัวแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ จานวน 3 คน รวมทั้งหมด 15 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนที่ขึ้ นทะเบียนเป็นสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้ง 5 แห่ง จานวน 384 ฉบับ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth
Interviews) ทั้งลักษณะมีโครงสร้าง (Structure) และไม่มีโครงสร้าง (Semi-Structure)
ใช้สัมภาษณ์ผู้กาหนดนโยบาย และผู้นานโยบายเครดิตยูเนี่ยนไปปฏิบัติ
3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณมี ขั้ น ตอนได้ แ ก่ 1) ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
วรรณกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมทั้งขอคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิกาหนดเนื้อ หา
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และโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ และโครงสร้างแบบสอบถาม 2) กาหนดประเด็นสาคัญ ของ
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3) ร่างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
ตามประเด็นสาคัญในกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4) สร้างแบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามนาเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและ
แก้ ไ ขเสนอแนะปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งเหมาะสม 5) น าแบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบดูความเที่ยงตรง
ความถูกต้องเหมาะสม และคลอบคลุมเนื้อหา 6) นาแบบสัมภาษณ์และสอบถามที่ได้รับ
การแก้ไขและเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 7) นาเสนอแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญและนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
ให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 8) เมื่อได้รับการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) และกลุ่มประชากรตามที่ได้กาหนดไว้
4. การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
นาแบบสั มภาษณ์ และสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญจานวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีของความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ปฏิบัติการ ซึ่งแปลความหมายของคะแนน
ดังนี้ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543)
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เลือกข้อที่มี ค่า IOC มากกว่าหรื อเทียบเท่ า 0.5 ส่ ว นที่มี ค่าน้อยกว่า 0.5 นามา
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ .97 นาแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสั มภาษณ์ และแบบสอบถามโดยวิธีห าค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient)
ของครอนบั ค (Cronbach อ้ างถึ งใน ยุ ท ธพงษ์ กัย วรรณ์ , 2543) ซึ่ งได้ ค่ าความเชื่ อมั่ น
เท่ากับ .89
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยสารวจดูข้อมูลทุติภูมิ (Data Colleting)
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สาหรับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การ
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สัมภาษณ์ เจาะลึ ก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ ม (Focusing Group) ผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบาย และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะทาการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามวัน เวลา สถานที่ ที่ได้นัดหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม
จากบัณ ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอ
อนุ ญ าตและขอความร่ ว มมื อแจกแบบสอบถามให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่างคื อ ประชาชนที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้ง 6 แห่ง หลังจากนั้น ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม
และรับคืนแบบสอบถาม ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อดาเนินการต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ร วบรวมได้ น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลนาแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วมากาหนดใส่รหัส
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผล และใช้ ส ถิ ติ ได้ แ ก่ 1) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) 2) ค่ าเฉลี่ ย (Arithmetic
Mean) 3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (In-Depth
Interviews) และการสนทนากลุ่ ม มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ และความน่ า เชื่ อ ถื อ
ในลักษณะสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสามเส้าด้านข้อมูล การตรวจสอบสาม
เส้าด้านผู้วิจัย การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสามเส้า
ด้ านทฤษฏี หลั งจากนั้ น ท าดั ช นี ข้ อ มู ล โดยการจั ด หมวดหมู่ ข้ อ มู ล ที่ ได้ ต รวจสอบแล้ ว
ท าข้อ สรุ ป ชั่ ว คราว โดยการตั ด ข้อ มู ล ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งออกไป และสร้างบทสรุป ขึ้น มาให้
เชื่อมโยงกับตัวแปรการวิจัย พร้อมทั้งนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการการวิเคราะห์ ตีความ
สังเคราะห์ความ และสรุปความ โดยใช้การพรรณนาเป็นแนวทางหลัก
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนบน ได้สรุปผลการวิจัยตามประเด็น
สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. นโยบายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนมีวัตถุประสงค์การพัฒ นาศักยภาพของชุมชน
อย่ า งชั ด เจนและมี ขั้ น ตอนการพั ฒ นาที่ เป็ น ระบบ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ
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ครอบครัว และระดับชุมชนพร้อมทั้งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับนโยบายด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลทุกประการ
2. ศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยภาพรวมมีจุดเด่น ได้แก่
การบริหาร งานบุคคลที่เป็นระบบ มวลสมาชิกสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง จุดด้อย
ได้แก่ มวลสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนอย่างถ่องแท้
และมีเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนกับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โอกาส ได้แก่ หน่วยงาน
ทางการศึกษา หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงิน เริ่มให้ความสนใจต่อแนวทางการ
บริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มมากขึ้น วิกฤติ ได้แก่ มวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนยังไม่ตระหนักถึงอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างแท้จริงกระบวนการปลูกฝัง
ของสหกรณ์ยังทาไม่ได้อย่างเต็มที่เป็นแต่เพียงการดาเนินการตามขั้นตอนเท่านั้น
3. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ การสนับสนุนจากภาครัฐ การมีทรัพยากรการบริหาร ทัศนคติในการทางาน
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อความยั่งยืน
ของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ในการน ามา
อภิปรายผล ดังต่อไปนี้
นโยบายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบว่า เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนซึ่ง
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น และเชื่อมโยงกั น กับ นโยบายการพั ฒ นาด้านเศรษฐกิจและสั งคมของ
รัฐ บาล โดยนโยบายสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยน จะเป็นตัวเชื่อมโยงการพัฒ นาเป็นล าดับขั้น
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การกาหนด
กรอบนโยบายของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลเสมอ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชน เช่น คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกันกรอบนโยบายของรัฐบาล จะต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของ
สังคมเช่นเดียวกัน ดังนั้ น นโยบายทั้งสอง จึงมีลักษณะของการสานสัมพันธ์กันเพื่อมุ่ งสู่
วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก และแนวทางการปฏิบัติอย่างเดียวกัน สอดคล้องกับ ลาสเวลล์
และแคปแลน (Lasswell & Kaplan, 1970) ได้อธิบายไว้ว่า นโยบายสาธารณะกับนโยบาย
ของหน่วยงานจะต้องมีการกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) ค่านิยม (Values) และการปฏิบัติ
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(Practices) ไว้เสมอ และจะต้องสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะ
ทาให้บรรลุเป้าหมาย
ศักยภาพการบริห ารจั ดการสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนโดยภาพรวม พบว่า สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งมีจุดเด่นด้านการบริหารงานบุคคลเริ่มจากการรับมวลสมาชิก การ
ฝึกอบรม การให้การอบรม การวางคนให้ เหมาะสมกับตาแหน่งทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ทุกขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลจากทุกฝ่าย ซึ่งจะทาให้ได้
บุคลากรภายในองค์การที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ ตรงตามเจตนารมณ์ขององค์การตาม
แนวคิดของ เฟลิกซ์ เอ ไนโกร (Flick A. Nigro, 1977) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การบริหารงาน
บุ ค คลให้ ป ระสบผลส าเร็ จ จะต้องเริ่ม จากการดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ ชิด ในขั้น ตอนและ
วิธีการที่จะสรรหาบุคคลเข้ามาทางานและพัฒนาความสามารถของบุคคลเหล่านั้น รวมทั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมในองค์การ เพื่อให้บุคคลนั้นทางานได้เต็มความ สามารถทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
จุดด้อยของการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยรวม พบว่า มวลสมาชิกยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนอย่างถ่องแท้ และมีเจตนารมณ์ใน
การเข้ามาเป็นสมาชิกที่ขัดกับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องการจะขยายองค์การของตนเอง ซึ่งการจะขยายองค์การได้ต้อง
อาศัยจานวนมวลสมาชิกให้มากที่สุด เพื่อที่จะระดมเงินจากมวลสมาชิกมาขยายสหกรณ์ให้
เติบโตขึ้นกลายเป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง ดังนั้น คุณภาพของมวลสมาชิกที่รับเข้ามา
ใหม่ จึงมีแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับ อุดมกรณ์ของสหกรณ์ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพรวมของ
องค์การทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยอดรักษ์ วลาบูรณ์ (2548) พบว่า มวลสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และอุดมการณ์อันสาคัญของ
สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยน อีกทั้งยังขาดความเข้าใจในเรื่องข้อบัง คับ ระเบียบของสหกรณ์ ฯ
การจัดทาบัญชี การวางแผนการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ไม่มีความต่อเนื่อง และเป็นระบบ
ทาให้การดาเนินกิจการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย หรือแผนงานที่กาหนดไว้
ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยภาพรวม พบว่า มวลสมาชิกสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนยังไม่ตระหนักถึงอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างแท้จริง กระบวนการ
ปลูกฝังของสหกรณ์ยังทาไม่ได้อย่างเต็มที่ เป็นแต่เพียงการดาเนินการตามขั้นตอนเท่านั้น
ท าให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของสหกรณ์ จึ ง ลดน้ อ ยลงไป ทั้ งนี้ อ าจจะเป็ น
เพราะว่า สหกรณ์ ต้องการขยายจานวนสมาชิก เพื่อรองรับหรือการระดมทุนเพื่อนามา
ดาเนินการในกิจกรรมของสหกรณ์ จึงทาให้สหกรณ์ต้องลดเงื่อนไข กฎเกณฑ์บางประการ
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ลงไป ซึ่งไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกเท่าใดนัก ความจริงแล้ว อุดมการณ์ขององค์กรเป็นสิ่งสูงสุด
ถ้ายึดหลักการ ยึดอุดมการณ์แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลใดๆ ถึงคุณภาพขององค์การ และสหกรณ์ก็
ไม่จาเป็นด้วยซ้าที่จะเร่งการขยาย เพราะสาระสาคัญของอุดมการณ์ ก็ระบุไว้ชัดคือ จะต้อง
พัฒนาประชาชนไปควบคู่กับธุรกิจ นั่นหมายความว่า การพัฒนาคนต้องมาก่อน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ บอนทิส (Bontis, 1999) ระบุว่า ทุนขององค์การประกอบไปด้วยทุนมนุษย์
โดยที่ ทุ น มนุ ษ ย์ ป ระกอบไปด้ ว ย ความรู้ ที่ ส ะสม การศึ ก ษา ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และ
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นทุนที่นามาใช้ในการสร้างศักยภาพ และสร้างคุณค่าให้กับองค์การและ
สคัลซ์ (Schultz, 1971) กล่าวว่าการจะสร้างคนให้ เกิดเป็นทุน ซึ่งเรียกว่า “ทุนมนุษย์”
เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการทางาน และเพิ่มประสิทธิผลของ
งานนั้น จาเป็นจะมีการลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (Education) การฝึกอบรม
(Training)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ควรจะปรับปรุง
สาระสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์สาคัญขององค์การให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทุก
ยุคสมัย ที่เปลี่ ยนแปลงไปคือ รัฐบาลมุ่งเน้ น การพัฒ นาอะไรเป็นสาคัญ ก็ควรจะกาหนด
แนวนโยบายขององค์การให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเสมอ และควรจะกาหนด
นโยบายที่ มีลั กษณะเจาะจงต่ อการแก้ไขปั ญ หาการพั ฒ นาด้านสั งคมดีก ว่าและได้ ผ ลดี
มากกว่า รวมถึงง่ายต่ อการน าไปสู่ การปฏิ บั ติให้ เห็ น เป็ นรูป ธรรมรวดเร็วมากกว่าที่ จ ะ
กาหนดเป็ นแนวทางกว้างๆ เฉกเช่นเดีย วกันกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ควรจะ
วิเคราะห์และกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความชั ดเจนมากกว่าที่
เป็นอยู่ โดยเฉพาะประเด็นด้านเป้าหมายของการกู้ยืมเงิน และการมีเป้าหมายของการฝึก
อาชี พ พั ฒ นาอาชี พ และปลู ก ฝั งอุ ด มการณ์ ส หกรณ์ ให้ เกิด ขึ้ น แก่ ป ระชาชนมากกว่ านี้
เพื่อที่ว่า ประชาชนจะได้เล็งเห็นเป้าหมาย มีเป้าหมาย และเกิดความมั่นใจต่อการยื มเงินไป
ลงทุนประกอบอาชีพ
2. ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ควรจะเข้มงวดในด้านการ
ปลูกฝังองค์ความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากล รวมถึงการให้ความรู้
ด้านการบริหารงานสหกรณ์โดยทั่วไป หรือถ้าจะให้เกิดประสิทธิผลในด้านการปลูกฝัง องค์
ความรู้ได้ดีที่สุด ควรจะจัดฝึกอบรม คัดกรองบุคคล หรือทดลองความเป็นสมาชิกภาพ
เสียก่อน โดยในระหว่างนั้นควรจะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ด้านองค์ความรู้แก่
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มวลสมาชิ ก ให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ ควรจะส่ ง บุ ค ลากรไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่ทาการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบัญชีสหกรณ์โดยตรง
บุคลากรที่ถูกส่งไปฝึกอบรมก็จะได้รับความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์โดยตรง
3. ข้ อ เสนอแนะเชิ งวิช าการ ได้ แ ก่ ควรจะท าการวิ จั ย ด้ านการบริ ห ารจั ด การ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มากขึ้นกว่าเดิม และควรจะให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ควรจะเผยแผ่งานวิจัยและผลการศึกษาด้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ให้ไปสู่วงวิชาการสากลในต่างประเทศ เพื่อให้ต่างประเทศได้รู้จักถึงผลของการวิจัย ซึ่ง
อาจจะพอเป็นตัวอย่างของการพัฒนาหรือการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระหว่างกัน
ควรจะผลิตตาราแบบเรียนเรื่องการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยตรง และควรจะมีการ
ตีพิมพ์วารสาร เอกสาร และบทความที่เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงการพัฒนา
เวปไซด์ สื่ออิเล็กทรอนิคสมัยใหม่เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลข่าวสารจากผู้สนใจทั่วๆ
ไป
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