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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ และ  2) ศึกษาปัจจัยหลักธรรมาภิบาล                       
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้  
หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู                 
กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด จำนวน 400 คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติในการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยส่วนใหญ่เห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีสำคัญมากท่ีสุดคือคุณภาพการให้บริการ รองลงมาคือคุณภาพงาน 
2) ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพรวมของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลักมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน              
อยู่ในระดับมากที่สุดโดยหลักธรรมาภิบาลที่มีผลมากที่สุดคือหลักการมอบอำนาจ รองลงมาคือหลักการตอบสนอง                         
หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ  หลักประสิทธิผลและ            
หลักความเสมอภาคตามลำดับ 
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Abstract  

This research aimed to study the performance effectiveness of personnel at Lampang 
Teacher’s Savings and Credit Cooperative Limited who had been working under the principle of good 
governance as well as exploring the area of good governance effecting personnel performance 
effectiveness. Data were collected through distributed questionnaires among 400 cooperative 
members selected by Accidental Sampling. The acquired data were analyzed with statistical 
application of Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. The set hypothesis was tested 
using Pearson Correlation to analyze the correlation between variables. The findings suggested that 
the outcomes from performance effective analysis indicated overall results were at the highest level. 
Majority of samples agreed that service quality was the most important item effecting performance 
effectiveness, followed by work quality. As for testing hypothesis, the overall results from 9 good 
governance principles revealed that the work delegation effect the most on performance effectiveness, 
next, Responsiveness, Responsibilities, Transparency, Participation, Effectiveness, Efficiency and 
Equality, respectively.  
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1.บทนำ 
  1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย  

     องค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่
ความเป ็นเล ิศได ้น ั ้น ส ิ ่ งสำค ัญประการหนึ ่งอย ู ่ที่
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานมีค ุณภาพ และสามารถทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันการบริหารจัดการใน
องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับระบบคุณธรรมและ
จริยธรรม เนื ่องจากการบริหารจัดการทั ้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ประสบกับภาวะวิกฤติที่เกิดจากการทุจริต
คอรัปชั่นอย่างกว้างขวาง ความไม่รับผิดชอบต่อสังคม
หรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คำนึงแต่ประโยชน์ส่วน
ตนเองและพวกพ้อง อันเป็นการบริหารจัดการที ่ขาด
คุณธรรมและจริยธรรม สาเหตุสำคัญส่วนหน่ึงเกิดจาก 

 
 
 

 
 
กลไกและระบบการบริหารจัดการในระดับประเทศ 

และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
บกพร่อง ขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการกระทำผิด ทุจริต 
และขาดจริยธรรมของบุคลากร ซึ ่งการบริหารจัดการ
บ้านเม ืองที ่ด ีท ี ่ เร ียกก ันว่ า "ธรรมาภิบาล" (Good 
Governance) น ั ้น เป ็นการกำกับดูแลที ่ด ี หมายถึง                
การบริหารจัดการบ้านเมือง สังคม องค์กร สถาบัน หรือ
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ความเปิดเผย
โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบและรับรองที่
ตรวจสอบได้ (Accountability) ความชอบธรรม ยุติธรรม 
(Fairness) ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ (Quality and 
Efficiency) และการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม  
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เป ็นการทั ่วไป (General Ethical and Moral Standard) 
เป็นหลักที่มีคุณค่าและสำคัญมาก จึงควรที่จะนำมาปรับ
ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาให้สังคมไทย ธุรกิจไทย 
โดยรวมม ีความเข ้มแข ็งม ั ่นคงและเจร ิญก ้าวหน้า                    
ธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจในการบริหารจัดการที่ส่งผล              
ต่อทุกฝ่ายให้ได้รับผลประโยชน์ที่ยุติธรรม (สุคนธ์ทิพย์ 
โพธิ์หล้า และภาวิน ชินะโชติ, 2561) 

“ธรรมาภิบาลในสหกรณ์”ซึ ่งหมายถึง การบริหาร
กิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการ
บริหารจัดการ เพื ่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ ้มค่า และโดยประหยัด               
เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคง ส่งผลให้สหกรณ์
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ศรัทธาจากสมาชิกของสหกรณ์หลักสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการที่ดีในสหกรณ์ หรือธรรมาภิบาลในสหกรณ์ คือการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ ความถูกต้องชอบธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกำหนดหลัก
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จากเดิมซึ่งมี 6 หลัก ปัจจุบันเพิ่มมา
เป็น 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม               
และหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นการพัฒนาการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงปรับกระบวนการและ
วิธีการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ขึ ้นใหม่ ภายใต้
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อเป้าหมายใน                         
การพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ  อย่างยั ่งยืน กิจการ
สหกรณ์มีความมั่นคง สร้างความเช่ือมั่น และความศรัทธาให้
เกิดขึ ้นในระบบสหกรณ์สืบต่อไป (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 
2561) 

แต่ด ้วยร ูปแบบของ"สหกรณ์"เป ็นองค์กรอ ิสระ                 
ของบุคคล นิติบุคคล ซึ่งร่วมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนอง
ความต้องการและมีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน
และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย โดยสหกรณ์ทุก
ประเภทตั้งอยู ่บนพื ้นฐานแห่งค่านิยมของการช่วยเหลือ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค ความเที ่ยงธรรมและความเป็นเอกภาพ 
สมาชิกสหกรณ์เชื ่อมั ่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความ
สุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่น ซึ่งคำว่า “สหกรณ์” นี้รวมไปถึง “สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด”ซึ่งเป็น
สถาบันการเงินแบบหนึ่งที ่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพ
อย ่ างเด ี ยวก ันหร ื อท ี ่ อาศ ั ยอย ู ่ ในช ุมชนเด ี ยวกัน                                
มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ 
และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็นการดำเนินงานของสหกรณ์
มักเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นสำคัญ และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส ่งเสร ิมการออมทร ัพย ์  โดยการร ับฝากเง ินและให้
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี ้ยอัตราเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมี  
การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ
เป ็นไปด ้วยความถ ูกต ้อง โปร ่งใสม ีประส ิทธ ิภาพใน                  
การทำงานของบุคลากรในสหกรณ์ เพื ่อทำให้สมาชิกเกิด
ความเชื ่อมั ่นและพึงพอใจในการมารับบริการ อีกทั้งเป็น
ประโยชน์แก่ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ม ีนโยบายให้กรมส่งเสร ิมสหกรณ์                
เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบมีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วย                       
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วย               
การนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด 
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นทีต่้องสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสหกรณ์ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรม (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์
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คร ูกรมสาม ัญศ ึกษาจ ั งหว ัดลำปาง จำก ัด ภายใต้                
หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการดำเนินกิจการสหกรณ์ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมั่นคงและเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
       1.2.1 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์  

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยหลักธรรมาภิบาลที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์                 
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจั งหวัดลำปาง จำกัด 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
  งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยหลักธรรมาภิบาล
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเฉพาะบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง 
จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ เท่านั้น 
 1.4 สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยหลักหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 9 หลัก 
ได้แก่ หลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม
และหลักความเสมอภาค มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
 1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้
หลักการธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (2561) 
และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพของ Peterson& Plowman (1989) และ
พัฒนาเป็นกรอบแนวคิด ดังนี ้

        ตัวแปรต้น                    ตัวแปรต้น 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย  

 
2. วิธีดำเนินการวิจัย 

2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง 
จำกัด ซึ ่งมีจำนวนทั ้งหมด 1 ,563 คน (กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้จัดทำรายงานไว้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ศึกษาเฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด โดยคำนวณจากสูตรที่ทราบ
จำนวนประชากรแน่นอนของ Taro Yamane (1973)     
ซึ่งได้ขนาดตัวอย่าง 318.49 ตัวอย่าง แต่เพื่อให้งานวิจัยมี
ความสมบูรณ์และเหมาะสมมากที ่ส ุดเก็บจริง ผู ้ว ิจัย                 
จึงตัดสินใจเก็บข้อมูลจำนวน 400 ชุด 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร ื ่องม ือท ี ่ ในการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลคือ

แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้   
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก 
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง 
จำกัด ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ
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หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลัก
นิต ิธรรมและหลักความเสมอภาค ส่วนที ่ 3 คำถาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ ประกอบด้วย คุณภาพ
งานและคุณภาพการบริการ ทั้งนี้ แบบสอบถามในสว่นท่ี 
2 และ ส ่วนที ่  3 เป ็นแบบมาตราส ่วนประมาณค่ า                       
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) และ ส่วนที่ 
4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมซึ่งเป็นคำถาม
ปลายเปิดพัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IndexofItem 
Objective Congruence : IOC) ได้เท่ากับ 0.99 และ   
นำแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับสมาชิกสหกรณ์
ครูกรมสามัญศึกษาที่มีลักษณะเดียวกับกลุ ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ  Cronbach                      
ซึ่งคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.98 
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเริ่ม
จากขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื ่อนำเรียนถึง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ลำปาง จำกัด ในการขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง 
จำกัด ตอบแบบสอบถาม โดยที ่ผ ู ้ว ิจ ัยจัดส่งและรับ
กลับคืนด้วยตนเองเพื ่อให้สามารถชี ้แจงวิธีการตอบ
แบบสอบถามให้เกิดความเข้าใจ และนำแบบสอบถามที่
รับคืนทั้งหมดคัดเลือกเฉพาะที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
มาบันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

2.4 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลโดยใช ้สถ ิต ิพรรณนา 

(Descriptive Statistics) หร ือค ่ าสถ ิต ิพ ื ้ นฐาน ได ้ แก่                 
ค ่ าร ้ อยละ (Percentage) สำหร ับว ิ เคราะห ์ ข ้ อมู ล
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลใช้หาค่าคะแนน
เฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วน

ที ่  2 เก ี ่ยวก ับป ัจจ ัยหล ักธรรมาภ ิบาล 9 หล ัก และ
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นคือปัจจัยหลัก
ธรรมาภิบาล 9 หลักที่มีผลต่อตัวแปรตามคือประสิทธิภาพ
การปฏ ิบ ัต ิงาน ของบ ุคลากรสหกรณ์ออมทร ัพย ์ครู                  
กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ใช้สถิติวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
เพื่อหาค่าความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร 

 
3.  สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.3       
มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 
58.5 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 47.5 รายได้
มากกว่า 30,000 ร้อยละ 63.0 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 400 คน  

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ : หญิง 269 67.3 
2. อายุ: 51 ปีข้ึนไป 161 40.3 
3. สถานภาพ : สมรส 232 58.5 
4. ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี 190 47.5 
5. รายได้:มากกว่า 30,000 บาท 252 63.0 

 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษา

ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ พบว่า ประสิทธิภาพ  
การปฏ ิบ ัต ิ งานท ั ้ งด ้านค ุณภาพงานและค ุณภาพ                    
การให้บริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกดั 

ระดับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน �̅� S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. คุณภาพ 
   การให้บริการ 

4.31 0.56 มากที่สุด 

2. คุณภาพงาน 4.28 0.52 มากที่สุด 
รวม 4.30 0.52 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพงาน ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการ  
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพการให้บริการมีความสำคัญมากกว่าประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านคุณภาพงาน โดยเฉพาะที่สำคัญมากที่สุด
คือเรื่องการตอบสนองต่อสมาชิกสหกรณ์ผู้มารับบริการด้วย
ความตั้งใจและกระตือรือร้นที ่จะช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
ไม่ให้รอคิวนานลักษณะการให้บริการเห็นภาพได้อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ถึงความตั้งใจใน
การให้บริการ รองลงมาสองเรื่องคือการสร้างความมั่นใจต่อ
ผ ู ้ร ับบร ิการว ่าจะได้ร ับบริการจากผู ้ม ีท ักษะ ความรู้
ความสามารถในการให ้ข ้อม ูลที ่ถ ูกต ้องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้วยมนุษย์สัมพันธ์อันดี และการ
ให้บริการด้วยความเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการด้วยความเอา
ใจใส่ เป็นกันเอง ให้การดูแลและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ตรงความต้องการ และที่สำคัญลำดับท้ายสุดคือมีความ
น่าเช่ือถือสามารถให้บริการได้ตรงตามที่สัญญาไว ้

2) ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงาน ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
งานมีความสำคัญรองลงมาจากด้านคุณภาพการให้บริการ
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญมากที่สุดในด้านคุณภาพงานคือการที่

บุคลากรสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 
และ/หรือผิดพลาดน้อยที่สุด  รองลงมาคือ ผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรมีคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานของสหกรณ์ และบุคลากรสหกรณ์สามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและตรงต่อเวลา ส่วนอีกสองเรื่องที่
สำคัญลำดับท้ายสุดคือบุคลากรสหกรณ์สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตรงตามเป้าหมายกับ คุณภาพงานของบุคลากร
เป็นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอก  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษา
ปัจจัยหลักธรรมาภิบาลที ่ม ีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ พบว่า ผลโดยรวมนั้นหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์
ทั ้ง 9 หลัก มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสหกรณ์ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับที่สูงมาก แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ
รายด้านท้ังในด้านคุณภาพงานและคุณภาพการให้บริการ
พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ค่อนข้างสูง และมีประเด็นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยหลักประสิทธิผล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์สามารถให้บริการแก่
สมาชิกได้ตรงความต้องการและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ส่วนเรื่องที่มีผลประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการ
คือสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ตรงความต้องการและ
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ป ั จ จ ั ยหล ั กประส ิ ทธ ิ ภ าพ  ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์
สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู ่มาใช้เป็นเครื ่องมือในการ
ให้บริการแก่สมาชิก ส่วนเรื่องที่มีผลประสิทธิภาพด้าน
คุณภาพการให้บริการคือสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู ่มา
เป็นเครื่องมือให้บริการแก่สมาชิก 

ป ั จ จ ั ยหล ั กการตอบสนอง  ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์
สามารถสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
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และแตกต่างกันของสมาชิกผู้มาใช้บริการและผู้มีส่วนได้
เส ีย ส ่วนเร ื ่องท ี ่ม ีผลประส ิทธ ิภาพด ้านค ุณภาพ                  
การให้บริการคือให้บริการแก่สมาชิกได้ตรงตามเวลาที่
สมาชิกต้องการ 

ป ัจจ ัยหล ักภาระร ับผ ิดชอบ  ท ี ่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์ควร
ตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้
อย่างซื ่อสัตย์สุจริต ส่วนเรื ่องที่มีผลประสิทธิภาพด้าน
คุณภาพการให้บริการคือให้บริการด้วยความเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกและผู้มีส่วนร่วมใน
สหกรณ์ 

ป ั จ จ ั ยหล ั ก ความ โปร ่ ง ใส  ท ี ่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์มีการ
บร ิหารงานอย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยยึดถือตาม
ระเบียบเป็นเกณฑ์ สามารถตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องที่มีผล
ประส ิทธ ิภาพด้านค ุณภาพการให้บร ิการค ือม ีการ
บริหารงานที ่ชัดเจนและโปร่งใส ยึดถือตามระเบียบ 
ตรวจสอบได้ 

ป ั จจ ั ยหลั กการม ี ส ่ วนร ่ วม  ท ี ่ ม ี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์มีส่วน
ร่วมกับสมาชิกในการรับรู ้ เร ียนรู ้ ส ่วนเร ื ่องที ่ม ีผล
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพการให้บริการคือมีส่วนร่วมกับ
สมาชิกในการรับรู ้ เรียนรู ้ ทำความเข้าใจ แสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน 

ป ัจจ ัยหล ักการมอบอำนาจ  ท ี ่ ม ี ผลต่อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์ปฏิบัติ
หน้าที ่โดยสามารถตัดส ินใจในการปฏิบ ัต ิงานอย่าง
เหมาะสมและคล่องตัว ส่วนเรื ่องที่มีผลประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพการให้บริการคือปฏิบัติหน้าที่โดยตัดสินใจ
ภายในขอบเขตของอำนาจที่ได้รับมอบหมาย 

ปัจจัยหลักนิติธรรม ที ่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ด้านคุณภาพงานเหมือนกันกับด้านคุณภาพการให้บรกิาร
คือบุคลากรสหกรณ์ปฏิบัติต่อสมาชิกตามหลักนิติธรรม
ภายใต้ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับ
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

ป ัจจ ัยหล ักความเสมอภาพ  ท ี ่ ม ี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพงานคือบุคลากรสหกรณ์ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องมากกว่าให้ความสำคัญ
ต่อตัวบุคคล ส่วนเรื่องที่มีผลประสิทธิภาพด้านคุณภาพ
การให้บริการคือปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง
มากกว่าให้ความสำคัญต่อตัวบุคคล 

ทั้งนี้ เมื่อจัดลำดับความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัย
หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มากท ี ่ ส ุดค ือ  หล ักการมอบอำนาจ รองลงมาคือ                  
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม                      
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลั กค ว าม
เสมอภาค  

นอกจากน ี ้  ส ามารถแสดงรายละ เอ ี ยด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์    
9 หลักท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสหกรณ ์ท ั ้ ง ในด ้ านค ุณภาพงานและค ุณภาพ                        
การให้บริการดังนี ้
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4. อภิปรายผล  
 ผลการศ ึกษาระด ับประส ิทธ ิภาพ  การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ พบว่าด้านคุณภาพงานมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พีรญา ช่ืนวงศ์ (2560) เรื่องประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาธุรกิจการขนส่งใน
จังหวัดเชียงราย ในประเด็นด้านการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มีแนวคิดการบริหาร
จัดการที่สร้างสรรค์ มีแรงขับความกระตือรือร้น และเป็น
การบริหารที่ให้ความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ
มากขึ ้น ซึ ่งจะทำให้การจัดการด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์ถูกออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยน
ได ้ง ่าย และให้ความสำคัญต่อการมุ ่งส ู ่ความสำเร็จ 
สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพงานมีความสำคัญต่อหน่วยงาน
หรือองค์กร บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง แม่นยำ 
และผิดพลาดให้น้อยที่สุด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรง
ตามเป ้าหมาย ผลงานที ่ เก ิดข ึ ้นต ้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสหกรณ์ คุณภาพงานของบุคลากรเป็นท่ียอมรับ
ต่อองค์กรภายนอก ส่วนด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ นิลพัท (2561) 

เร ื ่องค ุณภาพการให้บร ิการและความพึงพอใจที ่มี
ความสัมพันธ์กับการมาใช้บริการซ้ำของผู ้ร ับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต ในประเด็นคุณภาพการให้บริการ
ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริการมีความสัมพันธ์
มากที ่ส ุดกับการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ร ับบริการ 
รองลงมาคือคุณภาพให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของ
การให้บริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงแหล่ง
บริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำของ
ผู้รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจด้าน
ความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งบริการ
มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ที่ได้
ศ ึกษาเกี ่ยวกับคุณภาพการบร ิการและการบร ิหาร
ความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ 
ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
เอกชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพ
การให้บริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความเอาใจใส่ และ
ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ทั้งนี้สะท้อน
ให้เห็นว่าคุณภาพการให้บริการมีความสำคัญเป็นอย่าง
มากสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
ลำปาง จำกัด ด้านความเป็นธรรมในแง่มุมที่ช ัดเจน
ผู้รับบริการ รับรู้ถึงความตั้งใจการให้บริการและสามารถ
เห็นภาพได้ชัดเจน ตอบสนองต่อผู้รับบริการด้วยความ
ตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่าง
รวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนาน สร้างความมั ่นใจว่าจะได้รับ
บริการที่ดีจากความรู้ความสามารถของบุคลากรได้อย่าง
ถูกต้อง มีทักษะและสามารถตอบสนองความต้องการด้วย
มนุษย์สัมพันธ์อันดีให้บริการด้วยความเข้าใจและรู้จัก
ผู ้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ เป็นกันเอง ให้การดูแล
และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตรงความต้องการการ
บริการมีความน่าเชื่อถือสามารถให้บริการได้ตรงตามที่
สัญญาไว้ 
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ผลการศึกษาปัจจัยหลักธรรมาภิบาลที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ 

ปัจจัยหลักธรรมาภิบาล 
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

มีผล 
ในระดับ 

 
ลำดับ 

 

รวมปัจจัยทุกด้าน 
Pearson 0.858** 

สูงมาก  
 

sig. 0.000  

หลักประสิทธิผล 
Pearson 0.816** 

สูงมาก 8 
 

sig. 0.000  

หลักประสิทธิภาพ 
Pearson 0.820** 

สูงมาก 7 
 

sig. 0.000  

หลักการตอบสนอง 
Pearson 0.872** 

สูงมาก 2 
 

sig. 0.000  

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

Pearson 0.869** 
สูงมาก 3 

 

sig. 0.000  

หลักความโปร่งใส 
Pearson 0.852** 

สูงมาก 5 
 

sig. 0.000  

หลักการมีส่วนร่วม 
Pearson 0.826** 

สูงมาก 6 
 

sig. 0.000  

หลักการ 
มอบอำนาจ 

Pearson 0.874** 
สูงมาก 1 

 

sig. 0.000  

หลักนิติธรรม 
Pearson 0.862** 

สูงมาก 4 
 

sig. 0.000  

หลักความ 
เสมอภาค 

Pearson 0.691** ค่อนข้าง
สูง 

9 
 

sig. 0.000  

 
 ผลโดยรวมของปัจจัยหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์

ทั้ง 9 หลัก มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสหกรณ์ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ที่สูงมาก ซึ่งผลการศึกษาใกล้เคียงกับงานวิจัยของสุคนธ์
ทิพย์ โพธิ์หล้า และภาวิน ชินะโชติ (2561) เรื่อง ปัจจัยที่
ส ่งผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของสหกรณ์                
ออมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น ในประเด ็นการนำเอา                  
หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด
ขอนแก่นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความสอดคล้อง
กับงานวิจ ัยของกลุ ่มวิจ ัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร (2561) ที่กล่าวว่าสหกรณ์มีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ด้านนิติธรรม จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและ

การใช้สิทธิ พร้อมทั ้งมีกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย การศึกษา ทบทวน               
กฏ ระเบ ียบ ประกาศ ข ้อบ ังค ับในการปฏ ิบ ัต ิ งาน                
ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้ กฏ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ
กรรมการ และเจ ้าหน ้ าท ี ่สหกรณ ์ ในการใช ้อำนาจ                  
กฏ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย และกระบวนการ
พิจารณาความผิดและการกำหนดโทษ รวมถึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัยวุฒิ เขมะรังสี (2561) เรื่องการศึกษาหลัก
ธรรมาภิบาลสหกรณ์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในประเทศไทย 
ในประเด็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที ่ดีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เป็นองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมองค์ประกอบ
ของสหกรณ์ทั ้งด้านสมาชิก ผู ้ให้บริการ คณะกรรมการ                
การบริหารจัดการ ธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล        
ทั้ง 6 ด้าน ทีป่ระกอบด้วย 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลัก
คุณธรรม 3) ด้านหลักความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ และ 6) ด้านหลักความ
คุ้มค่า ประกอบกันเป็นองค์รวม เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภาคส่วนของ
สหกรณ์ ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เช่ือถือและยอมรับ มีส่วนได้ 
ส ่วนเสียและผู ้ที่ เกี ่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั ้งสองคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพ์วลัญช์ พันธุวงษ์ ช่อผกา วิสุทธิ์และอุทัย 
ปริญญาสุทธินันท์ (2560) ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าหลักธรร
มาภิบาลสหกรณ์มีความสำคัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด มากที่สุด ในการส่งเสริม
ให้สหกรณ์มีการดำเนินอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายใน
ที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาล มา
ปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์    จะทำให้
สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง และเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง จึงต้องส่งเสริม 
พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการ ด้วยการนำหลักธรร
มาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และดำเนินงานโดย
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ยึดหลักความเป็นสหกรณ์ ให้สหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของ    ธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติในทุกระดับ 
ทั้งสมาชิก  กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

 

5. ข้อเสนอแนะ  
5.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 1) สหกรณ์ควรให้ความรู ้ ความเข้าใจและให้
ความสำคัญกับสมาชิกสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ทั้ง  
9 หลัก ให้ถ่องแท้  

2) คณะกรรมการในฐานะผู ้บร ิการงานของ
สหกรณ์ควรยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน
ของสมาชิกในทุกๆ ด้าน  

3) สหกรณ์ควรนำเอาหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์มาใช้
ควบคู่กับการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่าง
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม 
และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คุ้มค่าและประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มี
ส่วนไปส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

4) เพื ่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั ่นคง ส่งผลให้
สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะความศรัทธาจากสมาชิกสหกรณ์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
งานวิจ ัยในครั้งน ี ้ได ้ศ ึกษาประสิทธ ิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครู    
กรมสาม ัญศ ึกษาจ ั งหว ั ดลำปาง  จำก ัด  ภายใต้                       
หลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ ด้วยข้อจำกัดในเรื ่องของ
ระยะเวลา ระยะทาง ดังนั้นในครั้งต่อไปควรทำการวิจัย
เปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ไปปฏิบตัิใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นๆ หรือสหกรณ์ประเภท 
อื่น ๆ  เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์
นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิต
ย ู เน ี ่ ยน เพ ื ่ อนำผลมาพ ัฒนาปร ับปร ุงแก ้ ไขและ

เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อ
การนำเอาหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ไปปฏิบัต ิใช้กับ
สหกรณ์อ ื ่นๆ ซ ึ ่งจะทำให้สหกรณ์สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการ
บริหารสหกรณ์ในอนาคตได้ 
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