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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั สงขลา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั สงขลา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญั หาทางการเงินของบุคลากร 2) ศึกษาความ
คาดหวังของบุคลากรที่มตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3) สกัดปจั จัยที่ส่งผลต่อการจัดตัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากร จานวน 321 คน ประกอบด้วยเพศชาย จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.40 และเพศหญิง จานวน 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.60 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุ ม าน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ผลการวิจยั พบว่า 1) บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ส่วนใหญ่มรี ายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ ายต่ อเดือน และมีการกู้ยืมเงินจากแหล่ งเงินทุ นต่ างๆ เพื่อใช้จ่ าย เช่ น ใช้จ่ ายในครอบครัว ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ และเพื่อเป็ นค่าเล่าเรียนบุตร 2) โดยภาพรวมบุคลากรมีความคาดหวังต่อการจัดตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้บุคลากรส่วนใหญ่
ต้องการสมัครเข้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หากมีการจัดตัง้ ขึน้ ในอนาคต 3) ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผล
ต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พบว่ามีทงั ้ หมด 4 ปจั จัย โดย
ปจั จัยที่ 1 คือ ด้านการบริหาร และการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปจั จัยที่ 2 คือ ด้านสวัสดิการ และ
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การแก้ปญั หาด้านการเงินของสมาชิก ปจั จัยที่ 3 คือ ด้านอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน ปจั จัยที่ 4 คือ
ด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
คาสาคัญ: สหกรณ์ออมทรัพย์, ความคาดหวัง, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ABSTRACT
The objectives of this research study to 1) the financial difficulties of personnel. 2) the
expectations of personnel regarding the setting–up of a Saving Co-operative. 3) factors
extraction affecting to the setting–up of a Saving Co-operative. The samples were 321
personnel of Rajamangala University of Technology Srivijaya (RMUTSV) include male
personnel are 104 persons represent 32.40 percent and female personnel are 217 persons
represent 67.60 percent. This research was processed with questionnaire for collecting primary
data and analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard
deviation and inference statistics by Exploratory Factor Analysis. The research findings
revealed that: 1) the overall of personal income is not enough for expenditure monthly and
borrowing money from various funding sources for spending in family, buying immovable
property and education free for their children. 2) the overall of personal expectations regarding
the setting–up of a Saving Co-operative was at high level. Furthermore they want to be a
member of Saving Co-operative in the future. 3) the result of factors extraction by using the
Exploratory Factor Analysis, the factors affecting to setting–up of a Saving Co-operative in
RMUTSV were four factors: 1) administrative and the services of the Co-operative. 2) welfare
and solving the financial problems of its members. 3) interest rate and yield. 4) the
participation of members for Co-operative.
Keywords: Saving Co-operative, Expectations, Exploratory Factor Analysis

บทนา
ปจั จุบนั ประเทศไทยได้เผชิญกับปญั หาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาด้านสังคม ด้านศาสนา
ด้านวัฒนธรรม และอีกหนึ่งปญั หาทีส่ าคัญ คือ ปญั หาด้านเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้ว่าปจั จุบนั ประชาชน
ได้ประสบกับปญั หาค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สวนทางกับรายรับ โดยปญั หาดังกล่าวส่งผลให้รายรับทีไ่ ด้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึน้ ทาให้ประชาชนมีการกู้ยมื เงินในจานวนที่มากขึน้ ตามมา เช่น การกูเ้ งิน
จุฑามาศ บุญรัศมี และคณะ
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จากสถาบันการเงินต่ างๆ หรือแม้กระทังการกู
่
้เงินกู้นอกระบบซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง โดย
ก่อให้เกิดหนี้สนิ ผูกพัน และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวตามมาภายหลัง เมื่อ
พิจารณาภายในหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั พบว่า ปจั จุบนั บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้ทาการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อใช้สาหรับการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินต่างๆ
เป็ นจานวนไม่น้อยถึงแม้ว่า ทางหน่ วยงานของภาครัฐจะมีกองทุนที่เป็ นสวัสดิการให้บุคลากรเข้าร่วม
เป็ นสมาชิกเพื่อกูย้ มื เงินแต่กย็ งั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และนี้จงึ เป็ นสาเหตุหนึ่งทาให้บุคลากรต้อง
ไปกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินต่างๆ นอกเหนือจากหน่ วยงานของภาครัฐทีเ่ ป็ นสวัสดิการมาเพื่อใช้ใน
การดาเนินชีวติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ประกอบไปด้วย 3 พื้นที่ 5 วิทยาเขต ดังนี้ สงขลา
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) นครศรีธรรมราช (ขนอม) และตรัง ซึง่ ถือว่าเป็ น
มหาวิท ยาลัย ที่มีบุ ค ลากรจ านวนมาก ซึ่ง ในป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ มีก ารจัด ตัง้ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ส าหรับ
บุคคลากรร่วมกันทัง้ สามพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ด้วยเหตุ ผลข้างต้น
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เป็ นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มบี ุคคลากรจานวน
มาก ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่าการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ร่วมกัน
เป็ นแนวทางหนึ่งให้กบั บุคลากรเมื่อมีความจาเป็ นต้องกู้ยมื เงิน นอกจากนี้การจัดตัง้ สหกรณ์ นัน้ ไม่
ั หาดัง กล่ าวเพีย งอย่ า งเดีย วแต่ เป็ น การส่ง เสริม นิ ส ยั รัก การออมให้ก ับ
เพีย งแต่ เ ป็ น การรองรับ ป ญ
บุคลากรอีกด้วย เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ถอื เป็ นสถาบันทางการเงินของสมาชิกทีอ่ ยู่ในสถานทีท่ างาน
เดียวกันรวมตัวกันจัดตัง้ เป็ นสถาบันการเงินทีส่ ่งเสริมให้บุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกรูจ้ กั การประหยัด รูจ้ กั การ
ออมทรัพย์ และสามารถบริการเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจาเป็ นโดยยึดหลักการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จึงเป็ นการร่วมกันแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมอีก
ทางหนึ่ง ซึง่ จะส่งผลให้บุคลากรมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ที าให้มกี าลังใจในการปฏิบตั งิ าน และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทางานตามมา นอกจากนัน้ ยังช่วยในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ทีบ่ ุคลากรควรได้รบั
อีกทางหนึ่งด้วย ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาความคาดหวังของบุคคลากร และหาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการ
จัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เป็ น
แนวทางการศึกษาความเป็ นไปได้ และเป็ นข้อมูลในการรองรับหากมีการจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ร่วมกันทัง้ สามพืน้ ทีใ่ นอนาคต

วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปญั หาทางการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
3. เพื่อสกัดปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั
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ประโยชน์ของการวิจยั
1. ปจั จัยทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความคาดหวัง
ของบุคลากรทีม่ ตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการรองรับการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
3. เพื่อให้ผศู้ กึ ษาเห็นคุณค่าของการออมเงิน และทราบวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์

การทบทวนวรรณกรรม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ถ้าจะพิจารณาตามที่มาของคาศัพท์ คาว่า “สหกรณ์ ” หมายถึง “การ
ทางานร่วมกัน” ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “Co-operative” แต่ตามคานิยามสากลทีก่ าหนดขึน้ โดย
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ หรือ ICA กาหนดไว้ว่า “สหกรณ์ คือ สมาคมอิสระของ
บุคคลหมู่หนึ่งซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อบรรลุความต้องการร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ด้วยการเป็ นเจ้าของกิจการร่วมกันและควบคุมกิจการนัน้ ด้วยวิถที างประชาธิปไตย” มีการให้
คานิยามและความหมายของสหกรณ์ไว้ซง่ึ มีสาระสาคัญไม่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยได้ให้คาจากัดความของสหกรณ์ว่า “สหกรณ์” เป็ นวิธกี ารจัดการรูปแบบหนึ่ง
ซึง่ บุคคลหลายคนเข้าร่วมกันโดยความสมัครใจของตนเองในฐานะทีเ่ ป็ นมนุษย์มสี ทิ ธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อจะบารุงตนเองให้เกิดความจาเริญทางทรัพย์ 2) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้
พระราชทานความหมายของสหกรณ์ ณ พระตาหนักจิตลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527 ความ
ว่า “สหกรณ์” แปลว่า การทาด้วยกัน หมายถึง ผนึกกาลังผูท้ างานเกีย่ วข้องกันและต้องกระทางานัน้
ด้วยความรู้ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่กนั และกัน
ด้วยจึงจะเป็ นสหกรณ์แท้ซง่ึ มีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอานวยประโยชน์ทพ่ี งึ ประสงค์แต่ฝ่ายเดียว 3)
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคาว่าสหกรณ์ในพจนานุ กรมไว้ว่า “สหกรณ์ ” งานร่วมกันการที่
ช่วยกันทาวิธกี ารอย่างหนึ่งทีบ่ ุคคลพอใจร่วมมือกันเพื่อบารุงความเจริญในทางเศรษฐกิจโดยแบ่งกาไร
เสมอกัน 4) พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 จากราชกิจจานุ เบกษา (2542) ได้กาหนดความหมาย
“สหกรณ์” หมายถึงคณะบุคคลซึง่ ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี จากความหมายของคาว่า
“สหกรณ์ ” ผู้วิจยั สามารถสรุ ป ได้ว่ า สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ คือ การที่บุค คลผู้มีอ าชีพ หรืออาศัยอยู่ใ น
หน่ วยงานเดียวกันรวมตัวกันเป็ นสมาชิกเพื่อจัดตัง้ หน่ วยธุรกิจ และจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ เพื่อร่วมมือกันดาเนินธุรกิจเพื่อแก้ปญั หาทางการเงิน
และเป็ นการปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ให้ดขี น้ึ โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันโดยเน้นการออมทรัพย์เป็ นแนวทางการดาเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ
เป็ นสถาบันการเงินทีส่ ่งเสริมให้บุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกรูจ้ กั การ ประหยัด รูจ้ กั การออมทรัพย์และสามารถ
จุฑามาศ บุญรัศมี และคณะ
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บริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจาเป็ น โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จึงเป็ นการร่วมกันแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนี้ 1) การ
ส่งเสริมการออมทรัพย์เป็ นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์อ อมทรัพย์ 2) การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
จะนาเงินค่าหุน้ และเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้สมาชิกทีม่ คี วามจาเป็ นหรือเดือดร้อนกูย้ มื โดย
คิดดอกเบีย้ ต่ากว่าเอกชน
ความคาดหวัง จากการศึกษาค้าคว้าพบว่ามีการให้คานิยามและความหมายไว้ซง่ึ มีสาระสาคัญ
ทีส่ อดคล้องในทิศทางเดียวกันดังนี้ 1) ชิษณุ กร (2540) อธิบายว่า ความคาดหวังหมายถึง ความรูส้ กึ
ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของบุคคลอื่นที่
คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนโดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนัน้ ประพฤติปฏิบตั ิในสิง่ ที่ ตน
ต้องการหรือคาดหวังเอาไว้2) สิรวิ รรค์ (2528) อธิบายว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของ
มนุษย์เป็ นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อนซึง่ อาจจะไม่เป็ นไปตามทีค่ ดิ ไว้แต่มบี ทบาทสาคัญต่อพฤติกรรมของ
บุคคล 3) เต็มดวง (2532) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังว่าเป็ นความคิด ความรู้สึ ก ความ
ต้องการหรือความมุ่งหวังของบุคคลทีม่ ตี ่อบางอย่างซึง่ จะเป็ นบุคคล เหตุการณ์ กระทา และอื่นๆ เป็ น
การคิดไว้ล่วงหน้าและความคาดหวังจะเป็ นไปตามประสบการณ์ของบุคคล 4) ประเทือง (2534) ได้ให้
ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า ความคาดหวังเป็ นความต้องการ ความรูส้ กึ หรือความนึกคิดอย่างมี
วิจารณญาณของบุคลในการคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีด่ กี ว่าควรจะมี ควรจะ
เป็ นหรือควรจะเกิดขึน้ ในอนาคตความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความคาดหวังนี้จะถูกต้องมากน้อย
เพียงใดขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละคน จากความหมายและคานิยามข้างต้น ผู้วจิ ยั สามารถสรุป
ความหมายของความคาดหวังของบุคคลกรได้ว่า ความคาดหวัง คือ ความรูส้ กึ ความต้องการหรือความ
มุ่งหวังของบุคคลากรที่มตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต โดยเป็ นการคาดคะเนถึงสิง่ ที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตหากมีการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวชิ ยั โดยใช้
ประสบการณ์การเรียนรูเ้ ป็ นตัวบ่งบอก
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาองค์ความรูท้ ่ี
ได้มาวิเคราะห์ และสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสกัดหาปจั จัยที่
สาคัญเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดย
ข้อมูลทีไ่ ด้จะกล่าวถึงในผลการวิจยั

กรอบแนวคิดความคิด
กรอบแนวความคิดของการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงดังรูปที่ 1

ปีท่ี 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการทางาน
5. ประเภทบุคลากร
ั บนั
6. ตาแหน่ งงานปจจุ
7. เงินเดือน
8. สถานภาพสมรส
9. ศาสนา
10. วิทยาเขต

ความคาดหวัง ของบุ ค ลากรที่ ม ีต่ อ
ก า ร จั ด ตั ้ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั
ปจั จัย ที่ส่ งผลต่ อ การจัดตัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

ั
สภาพปญหาทางการเงิ
นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

แนวทางการจัด ตั ้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

รูปที่ 1: กรอบแนวความคิดการวิจยั

ระเบียบวิธีการวิจยั
1. ประชากร คือ บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิช ัย จาก 3 พื้น ที่
ประกอบด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง โดยไม่ทราบขนาดประชากรทีแ่ น่นอน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จาก 3 พื้นที่
ประกอบด้วย สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง ผูว้ จิ ยั ใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบ
ขนาดประชากรทีแ่ น่ นอนโดยใช้สตู รของ Cochran (W.G.Cochran, 1977 อ้างในธีระวุฒิ เอกะกุล,
2543) โดยกาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ่ร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่ม
ตัว อย่ างร้อ ยละ 5 และสัด ส่ว นของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ ากับ 0.5 ได้ข นาดกลุ่ม ตัว อย่ า ง
บุคลากร จานวน 400 คน จากสูตรแสดงการคานวณได้ดงั นี้
สูตร

n 

โดย

n 
p 
e 

Z

จุฑามาศ บุญรัศมี และคณะ



p1  p Z 2
e2

ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่าง
ค่า Z ทีร่ ะดับความเชื่อมันหรื
่ อระดับนัยสาคัญ
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0.51  0.51.962

0.052

 384.16  384

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน โดยสารองแบบสอบถามทีไ่ ม่ครบถ้วนสมบูรณ์ผวู้ จิ ยั จึง
ได้เพิม่ จานวนตัวอย่างอีก 15 คน รวมเป็ น 400 คน และทาการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple
random sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ที่มตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด และเป็ นมาตรวัดระดับของลิเคิรท์ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา และมีค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) เท่ากับ 0.986
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ใช้สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
วิเคราะห์ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทีม่ ตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
4.2 ใช้สถิตอิ นุมาน (Inferential statistics) เพื่อสกัดปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยใช้วเิ คราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ใช้วธิ กี ารสกัดปจั จัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component
Analysis หรือ PCA)

ผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั (มทร. ศรีวชิ ยั ) จานวน 321 คน ทีเ่ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.60 บุคลากรส่วนใหญ่มอี ายุสงู สุด
ในช่วง 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.10 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
47.40 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 43.30 บุคลากรส่วนใหญ่ มปี ระสบการณ์ ในการ
ทางานที่ มทร. ศรีวชิ ยั 3 – 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.60 และส่วนใหญ่บรรจุเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือ พนักงานราชการ คิดเป็ นร้อยละ 45.80 บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นร้อยละ 53.00 และ
ส่วนใหญ่มเี งินเดือนอยู่ในช่วง 10,000 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.80 บุคลากรส่วนใหญ่ทเ่ี ป็ น
ปีท่ี 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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กลุ่มตัวอย่างครัง้ นี้ทางานในพืน้ ที่สงขลา คิดเป็ นร้อยละ 45.80 รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช คิดเป็ น
ร้อยละ 34.30 และตรัง คิดเป็ นร้อยละ 19.90 ตามลาดับ
ผลการศึกษาสภาพปญั หาทางการเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ส่วนใหญ่มีรายได้ท่ไี ด้รบั ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 62.00 และมีรายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็ นร้อยละ
51.10 เมื่อพิจารณาพบว่า สาเหตุทท่ี าให้รายได้ทไ่ี ด้รบั ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีรายจ่ายจานวนมาก คิด
เป็ นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ มีภาวะหนี้สนิ คิดเป็ นร้อยละ 23.70 โดยผลการวิเคราะห์พบว่าบุคคลกร
ส่วนใหญ่มหี นี้สนิ คิดเป็ นร้อยละ 67.90 โดยบุคคลกรทีม่ หี นี้สนิ ใช้วธิ กี ารกูย้ มื เงินเพื่อชาระหนี้สนิ โดย
กู้ยืมธนาคารเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 37.10 รองลงมาคือ กู้ยืมจากบริษัทที่ให้บริการทางด้าน
สินเชื่อ เช่น อีซบ่ี าย (Easy Buy) อิออน (Aeon) ฯลฯ คิดเป็ นร้อยละ 18.70 และกูย้ มื เงินทุนสงเคราะห์
จากองค์กรทีบ่ ุคลากรเป็ นสมาชิก เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็ นร้อยละ 17.40 ตามลาดับ กรณีมี
การกูย้ มื เงินพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มเี หตุผลในการกูย้ มื เงิน 5 อันดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงอันดับและความถีข่ องรายการทีบ่ ุคลากรกูย้ มื เงินมาเพือ่ ใช้จ่าย
รายการ
อันดับ
1. ค่าเล่าเรียนบุตร
4
2. ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
1
3. เพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
3
4. ซื้ออสังหาริมทรัพย์
2
5. อื่น ๆ
5

ความถี่
33
134
45
121
32

ผลการศึ กษาความคาดหวังของบุค ลากรที่ มี ต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
โดยภาพรวมบุคลากรมีความคาดต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั อยู่ในระดับมาก ( X  3.93 ) โดยบุคลากรมีความคาดหวังใน 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1
บุคลากรคาดหวังว่าจะได้รบั ดอกเบีย้ เงินฝากโดยเฉลีย่ สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ธนาคารพานิชย์ ( X  4.08 )
อันดับที่ 2 บุคลากรคาดหวังว่าจะได้รบั ผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลทุกสิน้ ปี บญ
ั ชี ( X  4.07 ) อันดับที่ 3
บุคลากรคาดหวังว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยเหลือสมาชิกในภาวะฉุกเฉิน ( X  4.04 ) อันดับที่ 4 บุคลากร
คาดหวังว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารจัดการ และมีระเบียบข้อบังคับชัดเจน ทาให้สมาชิกสามารถเชื่อมัน่
ในการลงทุนและฝากเงิน ( X  4.03 ) และอันดับที่ 5 บุคลากรคาดหวังว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มบี ริการ
ประเภทเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร เป็ นต้น ( X  4.02 )
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ผลการสกัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้
วิธกี ารสกัดปจั จัยแบบ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis หรือ PCA)
เพื่อวิเคราะห์หาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
ว่าตัวแปรใดควรอยู่ในปจั จัยใดบ้าง โดยตัวแปรทีใ่ ช้ศกึ ษาครัง้ นี้ประกอบด้วย 43 ตัวแปร โดยเบือ้ งต้น
ผู้วิจ ัย ได้ท าการตรวจสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัวแปรโดยใช้สถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity สาหรับวัดความเหมาะสมของ
ข้อมูลซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเสนอดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.970
14324.727
903
0.000

พบว่าค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.970 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 นันคื
่ อข้อมูลตัวแปรความ
คาดหวังของบุคลากรทีม่ ตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทัง้
43 ตัวแปรเหมาะสมทีจ่ ะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
และจากค่า Bartlett's Test of Sphericity สถิตทิ ดสอบจะมีการแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-Squre)
เท่ากับ 14324.727 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นัน่
คือตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ต่อไป
เกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งพิจารณาจากค่าไอเกน (Eigen
value) ทีม่ ากกว่า 1.00 และถือเอาน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวใน
องค์ประกอบนัน้ มีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ทีอ่ ธิบายด้วยตัวแปรตัง้ แต่ 3 ตัวแปรขึน้ ไปตามวิธขี องไกเซอร์
(Kaiser) เพื่อให้สามารถอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปจั จัยได้อย่างชัดเจนขึน้
ผู้วจิ ยั ได้ใช้การหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธกี ารหมุน
แบบแวริแมกซ์ (Varimax) แล้วพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบนัน้
มีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึ้นไป จากผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรทัง้ หมดสามารถอธิบายค่าภายในตัวแปร
เหล่านัน้ ได้ร้อยละ 100 โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรต่างๆ สามารถสกัดได้
ทัง้ หมด 4 ป จั จัย ดัง นี้ ป จั จัย ที่ 1 คือ ด้า นการบริห ารและการให้บ ริก ารของสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ประกอบด้วยตัวแปร จานวน 13 ตัวแปร ปจั จัยที่ 2 คือ ด้านสวัสดิการและการแก้ปญั หาด้านการเงิน
ของสมาชิก ประกอบด้ ว ยตัว แปร จ านวน 14 ตัว แปร ป จั จัย ที่ 3 คือ ด้ า นอัต ราดอกเบี้ย และ
ปีท่ี 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ผลตอบแทน ประกอบด้วยตัวแปร จานวน 7 ตัวแปร และปจั จัยที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วยตัวแปร จานวน 6 ตัวแปร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: แสดงผลลัพธ์แสดงค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าสัดส่วนความแปรปรวนร่วมของกลุ่ม
(Communality)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
ค่าความร่วมกัน
ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
ปัจจัยที่ 4
0.260
0.249
0.690
0.216
x1
0.652

x2

0.254

0.231

0.690

0.181

0.628

x3

0.227

0.303

0.755

0.245

0.773

x4

0.264

0.217

0.778

0.279

0.800

x5

0.255

0.223

0.766

0.254

0.765

x6

0.238

0.314

0.668

0.212

0.647

x7

0.296

0.300

0.667

0.349

0.744

x8

0.162

0.351

0.424

0.540

0.620

x9

0.310

0.235

0.376

0.678

0.753

x 10

0.331

0.248

0.394

0.605

0.692

x 11

0.316

0.249

0.400

0.652

0.748

x 12

0.392

0.385

0.343

0.519

0.688

x 13

0.312

0.563

0.361

0.413

0.715

x 14

0.089

0.579

0.116

0.361

0.487

x 15

0.275

0.679

0.167

0.316

0.665

x 16

0.340

0.590

0.239

0.403

0.683

x 17

0.488

0.436

0.212

0.425

0.653

x 18

0.407

0.416

0.336

0.480

0.682

x 19

0.443

0.365

0.275

0.507

0.662

x 20

0.408

0.463

0.287

0.494

0.707

x 21

0.341

0.606

0.322

0.346

0.707

x 22

0.232

0.583

0.263

0.285

0.544

x 23

0.453

0.525

0.433

0.290

0.753

x 24

0.404

0.552

0.473

0.167

0.719

x 25

0.319

0.673

0.404

0.154

0.741

x 26

0.333

0.759

0.284

0.115

0.781
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ตารางที่ 3: (ต่อ)
ตัวแปร

ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3
0.695
0.273

x 27
x 28

0.514

0.525

0.302

0.248

0.693

x 29

0.437

0.581

0.460

0.094

0.750

x 30

0.436

0.539

0.454

0.156

0.711

x 31

0.551
0.586
0.590
0.632
0.706
0.693
0.814
0.791
0.779
0.727
0.785
0.751
0.786

0.476
0.380
0.466
0.260
0.305
0.231
0.177
0.180
0.208
0.298
0.305
0.280
0.269

0.355
0.364
0.245
0.275
0.207
0.262
0.234
0.297
0.219
0.152
0.216
0.235
0.232

0.268
0.314
0.320
0.407
0.293
0.276
0.217
0.180
0.169
0.101
0.162
0.234
0.159

0.728
0.719
0.728
0.709
0.721
0.678
0.796
0.778
0.727
0.650
0.783
0.752
0.769

x 32
x 33
x 34
x 35
x 36
x 37
x 38
x 39
x 40
x 41
x 42
x 43

ปัจจัยที่ 4
0.092

ค่าความร่วมกัน

ปัจจัยที่ 1
0.328

0.675

ั ย ตัวแปรทีอ่ ยู่ในปจจั
ั ยเดียวกันก็จะ
จากตารางค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในแต่ละปจจั
สามารถอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทีแ่ สดงในแต่ละปจั จัยได้ตามตารางที่ 4 – 7 ได้ดงั นี้
ั ยด้านการบริหาร และการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารางที่ 4: แสดงตัวแปรในปจจั
ปจั จัยที่ 1 ด้านการบริหาร และการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วยตัวแปร
x 31 ได้รบั บริการทีด่ จี ากการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
x 32

x 33
x 34
x 35
x 36
x 37
x 38

สหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ การวางแผนการควบคุมตามนโยบาย
สหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามตัง้ ใจ ในการเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆไปยังสมาชิกโดยสม่าเสมอต่อเนื่อง
ได้รบั บริการทีด่ จี ากการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถพัฒนาการควบคุมภายในด้วยตนเอง
โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารแบ่งหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านทีเ่ ล็งเห็นถึงประโยชน์ให้
เกิดแก่สมาชิก
มีการจัดทาเกณฑ์ประเมินผลงานเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ชดั เจน
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ใส่ใจในการปฏิบตั งิ าน มีจติ ใจในการให้บริการ

ปีท่ี 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
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ตารางที่ 4: (ต่อ)
ปจั จัยที่ 1 ด้านการบริหาร และการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วยตัวแปร
x 39 สหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารจัดฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผูร้ บั ผิดชอบงานเพื่อนาความรูม้ าพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์
x 40 สหกรณ์ ออมทรัพย์มกี ารส่ งเจ้าหน้ าที่เข้าร่ วมการสัมมนาภายนอก หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ๆ
x 41 มีการตรวจนับยอดเงินสดคงเหลือทางบัญชีเป็ นประจาทุกวันอย่างสม่าเสมอ
x 42 มีการรายงานยอดเงินสดคงเหลือให้สมาชิกรับทราบ
x 43 มีการจัดทารายงานการตรวจสอบภายใน
ั ยด้านสวัสดิการและการแก้ปญหาด้
ั
ตารางที่ 5: แสดงตัวแปรในปจจั
านการเงินของสมาชิก
ปจั จัยที่ 2 ด้านสวัสดิการและการแก้ปญั หาด้านการเงินของสมาชิก ประกอบด้วยตัวแปร
x 13 สหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและครอบครัว
x 14 การกูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มรี ะเบียบเข้มงวด ทาให้ไม่ได้รบั วงเงินตามทีต่ อ้ งการ
x 15 การฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามปลอดภัย

x 16
x 21
x 22
x 23
x 24
x 25

x 26
x 27

x 29

x 30

สหกรณ์ออมทรัพย์กอ่ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์จดั สวัสดิการแบบให้เปล่า เช่น จัดสรรเงินจากกาไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์จดั สวัสดิการแบบให้สมาชิกเป็นผูจ้ ่ายเพือ่ จัดสวัสดิการ เช่น การประกันชีวติ
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสวัสดิการทางการเงินอย่างหนึ่งของพนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มบี ริการประเภทเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มบี ริการประเภทเงินกูส้ ามัญ เช่น ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
สหกรณ์ออมทรัพย์มบี ริการประเภทเงินกูพ้ เิ ศษ เช่น กูเ้ พือ่ ประกอบอาชีพเสริม
เงินกูแ้ ต่ละประเภทได้รบั ความต้องการตามทีข่ อกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์จดั สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกทีย่ ากจน
และเรียนดี เป็นต้น
สหกรณ์ออมทรัพย์จดั สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น

ั ยด้านอัตราดอกเบีย้ และผลตอบแทน
ตารางที่ 6: แสดงตัวแปรในปจจั
ปจั จัยที่ 3 ด้านอัตราดอกเบีย้ และผลตอบแทน ประกอบด้วยตัวแปร
x 1 ท่านคาดหวังให้มกี ารจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากร มทร.ศรีวชิ ยั

x2
x3

x4
x5

การจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการฝึกนิสยั การประหยัดและการออมทรัพย์
เป็นการช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงานทีไ่ ด้รบั ความเดือนร้อนเรือ่ งการเงิน
ได้รบั ผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลทุกสิน้ ปีบญ
ั ชี
ได้รบั ดอกเบีย้ เงินฝากโดยเฉลีย่ สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ธนาคารพาณิชย์

x6

ได้รบั อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ต่ากว่าธนาคารพาณิชย์

x7

สมาชิกมีสทิ ธิตามหลักเกณฑ์ในการใช้บริการเท่าเทียมกัน
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ั ยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารางที่ 7: แสดงตัวแปรในปจจั
ปจั จัยที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วยตัวแปร
x 8 สมาชิกสามารถกูย้ มื เงินโดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค้าประกัน

x9

สมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

x 10

สมาชิกสามารถกาหนดนโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ์ออมทรัพย์

x 11

การกาหนดนโยบายมาจากการสารวจความต้องการของสมาชิกล่วงหน้า

x 12

สหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารจัดการ และมีระเบียบข้อบังคับชัดเจนทาให้สมาชิกสามารถเชือ่ มันในการลงทุ
่
นและฝาก
เงิน
สมาชิกทุกคนมีสทิ ธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เท่าเทียมกัน

x 19

อภิปรายผลการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ปจั จัยที่ส่งต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั มีทงั ้ หมด 4 ปจั จัย ประกอบด้วย
ปจั จัยที่ 1 ปจั จัยด้านการบริหาร และการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ จะเห็นได้ว่าการ
บริหารงาน และการบริการเป็ นปจั จัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินงานภายในสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ อาทิเช่น ความโปรงใส่ ความซื่อสัตย์ และความยุตธิ รรมของผูบ้ ริหารทีเ่ ข้ามาเป็ นคณะกรรมการ
ดาเนินงาน หากการบริหารงานมีความน่ าเชื่อถือการดาเนินงานของสหกรณ์กจ็ ะมีความยังยื
่ น และทา
ให้บุคลากรเกิดความไว้ใจในการเข้ามาเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ สอดคล้องกับ จารุวรรณ
ชาวบ้านจีน (2547) เรื่อง ความต้องการ และความคาดหวังของบุคคลากรในการจัดตัง้ สหกรณ์ออม
ทรัพย์สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยผลการวิจยั พบว่า โดยบุคลากรมีความเห็นเพิม่ เติม
ว่าถ้าสหกรณ์จดั ตัง้ ขึน้ แล้วควรมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส นอกจากนี้ สุพตั รา ภาคย์ววิ ฒ
ั น์
(2540) ได้กล่าวว่าการดาเนินงานสหกรณ์ตอ้ งยึดหลักการประชาธิปไตย หลักความยุตธิ รรม ด้วยเหตุน้ี
ปจั จัยด้านการบริหาร และการให้บริการจึงเป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญในการดาเนินงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในทุกองค์กร
ปจั จัย ที่ 2 ด้า นสวัส ดิก าร และการแก้ปญั หาด้านการเงิน ของสมาชิก เป็ น ป จั จัยที่มุ่ งเน้ น
เป้าหมายในการดาเนินงานสหกรณ์อย่างชัดเจน ซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินทีส่ ่งเสริมให้บุคคลทีเ่ ป็ นสมาชิกรูจ้ กั การ ประหยั ด รูจ้ กั การออม
ทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจาเป็ น โดยยึดหลักการ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จึงเป็ นการร่วมกันแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจ และสังคมอีก
ทางหนึ่งสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ (2540) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการของสหกรณ์แก่สมาชิก
ดังต่อไปนี้ 1) การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 2) การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ 3) การจัดสวัสดิการเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายสมาชิก ซึง่ ถือได้ว่าปจั จัยด้านสวัสดิการ และ
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การแก้ปญั หาด้านการเงินของสมาชิก เป็ นปจั จัยหลักที่สหกรณ์ทุกสหกรณ์ยดึ ถือ และปฏิบตั ิในการ
ดาเนินงาน
ปจั จัยที่ 3 ด้านอัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน จากความเป็ นมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปญั หา
ทางการเงินของบุคลากรที่มีความจาเป็ นในการกู้ยมื เงินจะประสบกับปญั หาอัตราดอกเบี้ยที่สูงหาก
บุคลากรไม่ได้เป็ นสมาชิกในสถาบันการเงินนัน้ เช่น การกูเ้ งินจากสถาบันการเงินต่างๆ การกูเ้ งินกูน้ อก
ระบบ โดยก่อให้เกิดหนี้สนิ ผูกพันตามมา ดังนัน้ การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มวี ตั ถุประสงค์
การเพื่อให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สหกรณ์จะนาเงินค่าหุน้ และเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มี
ความจาเป็ นหรือเดือดร้อนกู้ยมื โดยคิดดอกเบี้ยต่ ากว่าเอกชน สอดคล้องกับ จารุวรรณ (2547) เรื่อง
ความต้องการและความคาดหวังของบุคคลากรในการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัต ริย์ ผลการวิจ ัย พบว่ า บุ ค ลากรต้อ งการให้มีก ารจัด ตัง้ สหกรณ์ อ อมทรัพย์สานัก งาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยใ์ นระดับมาก โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถกูเ้ งินได้ในอัตราดอกเบีย้
ต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ จะเห็นได้ว่าปจั จัยด้านอัตราดอกเบีย้ และผลตอบแทน เป็ นปจั จัยทีจ่ ูงใจให้
บุคลากรเข้าร่วมเป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ในอนาคต
ปจั จัย ที่ 4 ด้านการมีส่ว นร่วมของสมาชิก ในสหกรณ์ อ อมทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ สุพตั รา
(2540) กล่าวว่า สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมาย ดังนัน้ ในการดาเนินงาน
สหกรณ์จงึ ต้องดาเนินการไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ นอกจากนัน้ เพื่อความคล่องตัวของสหกรณ์
กฎหมายจึงกาหนดให้แต่ละสหกรณ์มขี อ้ บังคับ และระเบียบของสหกรณ์ไว้ และจะต้องกระทาภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทก่ี าหนดในข้อบังคับ โดยที่เป็ นองค์การธุรกิจของประชาชนริเริม่ จัดตัง้
และดาเนินงานโดยประชาชนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนทีช่ ่วยกันจัดตัง้ สหกรณ์ขน้ึ สหกรณ์ไม่ใช่
เป็ นคนเดียว ไม่ใช้หา้ งหุน้ ส่ว น ไม่ใช่บริษทั จากัด ไม่ใช่ธุรกิจ ไม่ใช่รฐั วิสาหกิจ ไม่ใช่ส่วนราชการ แต่
เป็ นการดาเนินงานของกลุ่มบุคคลทีฐ่ านะเท่าเทียมกัน สมาชิกต่างมีสว่ นเป็ นเจ้าของกิจการของสมาชิก
ทุกคน โดยยึดหลักการประชาธิปไตย หลักความยุตธิ รรม และหลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ซึง่ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทีเ่ ป็ นสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และ
แผนการดาเนินงานภายในสหกรณ์ออมทรัพย์นนั ้ จะทาให้สมาชิกเข้านโยบาย กฎระเบียบได้ดี และมาก
ไปกว่านัน้ คือบุคลาจะเห็นคุณค่า และออมเงินมากขึ้นส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามยังยื
่ นและ
มันคง
่
จากผลการวิเคราะห์ตวั แปรเพื่อสกัดปจั จัยได้ทงั ้ หมดสีป่ จั จัย พบว่าปจั จัยทัง้ สีส่ อดคล้องกับผล
การศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทีม่ ตี ่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง “ป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การจัด ตัง้ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ใ นมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ” มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1. จากผลการศึกษาเกี่ยวสภาพปจั จัยที่ส่งผลต่อการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทาให้ทราบปจั จัยทีส่ าคัญในการนาข้อมูลสาหรับใช้เป็ นแนวทางการจัดตัง้
และการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ในอนาคต
2. จากผลการศึกษาสภาพปญั หาทางการเงินของบุคลากรทาให้ทราบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มี
ปญั หาทางด้านการเงิน และมีการกูย้ มื เงิน และพบว่าบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จากข้อมูล
ดังกล่าวอาจเป็ นแนวทางเพื่อเสนอต่ อคณะผู้บริหารให้รบั ทราบ และเพื่อแนวทางในการช่วยเหลือ
บุคลากรในการแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้บุคลากรมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทด่ี ี
ทาให้มกี าลังใจในการปฏิบตั งิ านและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
3. จากผลการศึกษาความคาดหวังทาให้ทราบว่าบุคคลร้อยละ 95.30 มีความคาดหวังให้จดั ตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ข้อมูลจากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็ นแนวทาง
เพื่อเสนอต่ อคณะผู้บริหารให้รบั ทราบ และสนับสนุ นให้มีการจัดตัง้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ของบุคลากร
ร่วมกันทัง้ 3 พืน้ ที่ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง
4. ในอนาคตหากมีการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดตัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์ทม่ี อี ยู่ในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสีย และความแตกต่างเพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การสนับสนุนการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละพืน้ ทีต่ ่อไป
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