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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
(3) เพื่อศึกษาปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของ
กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรกลุ่มคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive หรือ Judgmental Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

mailto:6114154004@rumail.ru.ac.th


2 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาชีพ ดา้นอายุงาน 

ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์

ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ปัจจยัจิตวิทยา ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นความเช่ือและทศันคติ มีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  และปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ และดา้นสวสัดิการ มี

ผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ค าส าคัญ:  จิตวิทยา, การด าเนินงานของสหกรณ์, การตดัสินใจ 

ABSTRACT 

In this independent study, The factors influencing decision to apply to be a member of a cooperation 

among working people in Bangkok. the researcher investigates (1) To study demographic factors affecting 

the decision to become a cooperative member of the working age group in Bangkok.  (2 ) To study 

psychological factors affecting the decision to become a cooperative member of the working age group in 

Bangkok. (3) To study the operational factors of cooperatives affecting the decision to become a cooperative 

member of the working age group in Bangkok. The sample group used in this research was a population of 

400 working-age people in Bangkok. Therefore, the researcher chose a specific method of sampling 

(Purposive or Judgmental Sampling). This is a sample selection without probability. (Non-probability 

Sampling) in data collection. 

 The test results showed that. Demographic factors were gender, occupation, age of employment, 

education level. and different average monthly income There were different decisions to become cooperative 

members of working age groups in Bangkok with a statistically significant level of 0.05 Psychological factors 

were motivation, learning. and beliefs and attitudes Affects the decision to become a cooperative member of 

the working age group in Bangkok with a statistically significant level of 0.05 And the operational 

factors of cooperatives, The stability of cooperatives; and welfare Affects the decision to become a 

cooperative member of the working age group in Bangkok with a statistically significant level of 0.05 

Keyword: Psychology, Cooperative Operations, Decision Making 
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บทน า 

การก าเนิดสหกรณ์ในประเทศไทย เร่ิมตน้ขึ้นในปลายรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยเร่ิมมีการ

ติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศมากขึ้น ท าให้ระบบเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนจากเพื่อเล้ียงชีพมาสู่เพื่อการคา้ 

ท าให้มีความตอ้งการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพเพิ่มมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านาเป็นหลกั ไม่มีเงินทุนของตนเอง จึงหันไปกูย้ืมเงินจากนายทุน ท าให้ตอ้งเสีย

ดอกเบ้ียในอตัราสูง ขา้วท่ีไดจ้ากการท านาก็ตอ้งขายเพื่อใชห้น้ีท่ีกูย้มืมาจนเกือบหมด ท าใหมี้หน้ีสิน

เพิ่มมากขึ้น 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว หน่วยงานภาครัฐจึงคิดหาวิธีช่วยเหลือประชาชนดว้ยการหาเงินกู้
ในอตัราดอกเบ้ียต ่า และไดริ้เร่ิมทดลองจดัตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ณ ต าบลวดัจนัทร์ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ช่ือว่า “สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จ ากดัสินใช้” ต่อมาวิธีการสหกรณ์ไดรั้บ
การยอมรับว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ จึงขยายผลจดัตั้งสหกรณ์ขึ้นในพื้นท่ี    
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัสหกรณ์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 7 ประเภท ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์ร้านคา้ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิต    
ยูเน่ียน โดยสมาชิกสหกรณ์มีอยูใ่นทุกสาขาอาชีพกวา่ 11 ลา้นคนทัว่ประเทศ  ซ่ึงประโยชน์ท่ีสมาชิก
จะไดรั้บจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ มี 3 ประการ ดงัน้ี 1) การเป็นแหล่งลงทุนในรูปแบบของ
การซ้ือหุ้นและเงินฝาก ซ่ึงสมาชิกจะไดรั้บค่าตอบแทนกลบัในรูปแบบของ “ปันผล” และ “ดอกเบ้ีย”   
2) การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง้่าย เพราะสมาชิกดว้ยกนัสามารถค ้าประกนัเงินกูก้บัสหกรณ์ได ้และจะ
ไดเ้งิน “เฉล่ียคืน” ในส่วนของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้สมาชิกจ่ายให้กบัสหกรณ์ 3) การไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ 
ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคน

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัจิตวิทยา และปัจจยั

ดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์ของกลุ่มคนวนัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อทราบถึงข้อมูลและสามารถน าผลจากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางใน

ปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานสหกรณ์ ให้สามารถตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงและความทา้ทาย

ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัได ้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่ม

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัจิตวิทยา ที่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคน 

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์

ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ  ดา้นอาชีพ ดา้นสถานภาพ 
ด้านอายุงาน ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างกนั 
 2. ปัจจยัจิตวิทยา ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นความเช่ือ
และทัศนคติ น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประกอบด้วย ด้านความมัน่คงของสหกรณ์ ด้าน
ความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ ดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ดา้น
สถานท่ีตั้งของสหกรณ์ ด้านความสะดวกสบายในการท าธุรกิจกับสหกรณ์ ด้านการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน ด้านผลตอบแทน ด้านสวสัดิการ และด้านการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ 
น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัจิตวิทยาและปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์       
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปศึกษาใชพ้ฒันาและปรับปรุง
ในกระบวนการการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตงานวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่ม
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ศึกษาปัจจยัจิตวิทยา และปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์
ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตวัแปรในการศึกษาวิจยั ประกอบไปดว้ย 
 ตัวแปรอสิระ (X) ท่ีไดก้  าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
  1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นอาชีพ ดา้นสถานภาพ 
ดา้นอายงุาน ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  2. ปัจจยัจิตวิทยา ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการรับรู้  ดา้นการเรียนรู้ และ
ดา้นความเช่ือและทศันคติ 
  3. ปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ 
ดา้นความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ ดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 
ดา้นสถานท่ีตั้งสหกรณ์ ดา้นความสะดวกในการท าธุรกิจกบัสหกรณ์ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
ดา้นผลตอบแทน ดา้นสวสัดิการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ 
 ตัวแปรตาม (Y) ท่ีไดก้  าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ การตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

39,899,700 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2565)  กลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัใช้หลกัการค านวณโดยใช้สูตรของ YAMANE  (อา้งใน กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หน้า 184) 

เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 0.05 ระดับความเช่ือมั่น 95%       

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้มีจ านวน 400 คน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive    

หรือ Judgmental Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบแบบ T-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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 ขอบเขตระยะเวลาการศึกษา การด าเนินงานศึกษาวิจยั เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 จิตวิทยา ไหมไทย ไชยพนัธุ์ (2557) กล่าวว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบันิสัยหรือ

พฤติกรรมของมนุษย์ ท่ีน าเอาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ได้อย่างกวา้งขวาง เช่น ในครอบครัว 

สถานศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ี หลกัจิตวิทยาจึงมีความส าคญั เพราะเราทุกคนย่อมตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์

กบับุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ซ่ึงเป็นศาสตร์อีกแขนงหน่ึงท่ีท าให้บุคคลมีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นมาก

ยิ่งขึ้น ดงันั้น จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้สามารถรับรู้แนวคิด หรือทศันคติของกลุ่มคน

วนัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

 การด าเนินงานของสหกรณ์  นิศรา บุญสว่าง (2556) กล่าวว่า ความหมายของการบริหาร

จดัการนั้น สามารถจ ากดัออกมาตามความเขา้ใจได ้โดย ค าว่า “Management” อาจแปลว่า การจดัการ

หรือการบริหารหรือการบริหารจดัการก็ได ้ดงันั้น การบริหารจดัการภายในองคก์รจึงมีความส าคญั

อย่างยิ่งท่ีจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัได ้ซ่ึงจะ

สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่สมาชิก และบุคคลท่ีก าลงัจะติดสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ในอนาคต 

 การตัดสินใจ  วรวรรธน์ วิมลอุดมสิทธ์ิ (2563) ได้อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ

กระบวนการตดัสินใจ ของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ดงัน้ี กระบวนการตดัสินใจซ้ือไว่ว่า มีทั้งหมด  

5 ขั้นตอน ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ย 1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ คือ จุดเร่ิม

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือจะขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคล 2) การคน้หาขอ้มูล คือการแสวงหาขอ้มูล

หลงัจากท่ีผูซ้ื้อตระหนกัถึงความตอ้งการแลว้เพื่อประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 3) การ

ประเมินผลทางเลือก ผูซ้ื้อจะท าการประมวลผลตวัเลือกต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยเน้นท่ี

เกณฑ์ความคุม้ค่าและคุณค่าของสินคา้และบริการ 4) การตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนการประเมิน       

ผูซ้ื้อจะจดัล าดบัความสนใจ และผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการจากแบรนด์ท่ีตนประทบัใจ

มากท่ีสุด 5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูซ้ื้อไดเ้ปรียบเทียบกบัคุณค่าท่ีตนไดรั้บจริง

ผ่านการใช้จริง ดังนั้น การตัดสินใจจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการท่ีกลุ่มคนวยัท างานจะ

ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ลว้นเกิดมาจากการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน หากเกิดความพึงพอใจ

ก็จะบอกต่อคนรอบขา้ง ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์ไปในตวั ในการสร้างการรับรู้ และจะสามารถเป็น

ขอ้มูลยนืยนัใหก้บัสมาชิกท่ีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ในอนาคตไดมี้ความเช่ือมัน่อีกดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการวิจัย  

โดยขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.5  มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.5   มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 41.3 อายุงาน 6-10 ปี 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
1. ดา้นเพศ                2. ดา้นอายุ  
3. ดา้นอาชีพ                      4. ดา้นสถานภาพ  
5. ดา้นอายงุาน                   6. ดา้นระดบัการศึกษา 
7. ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ของ
กลุ่มคนวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยจิตวิทยา 
1. ดา้นแรงจูงใจ       2. ดา้นการรับรู้ 
3. ดา้นการเรียนรู้       4. ดา้นความเช่ือและทศันคติ 

ปัจจัยการด าเนินงานของสหกรณ์ 
1. ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงาน
สหกรณ์ 
3. ดา้นการบริการของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
4. ดา้นสถานท่ีตั้งสหกรณ์ 
5. ดา้นความสะดวกในการท าธุรกิจกบัสหกรณ์ 
6. ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
7. ดา้นผลตอบแทน 
8. ดา้นสวสัดิการ 
9. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ
สหกรณ์ 
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คิดเป็นร้อยละ 35.3  ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.3  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.3  โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจโดยรวม ท่านจะตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์อย่าง
แน่นอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74  

2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวนัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่าง
ประชากรกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาชีพ อายุงาน ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัจิตวิทยา และปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวนัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี  

 

ตารางท่ี 1 ค่า Coefficients ของตวัแปรปัจจยัจิตวิทยากบัการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  

ตัวแปร 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

  B          Std. Error Beta 
  

(ค่าคงที่) .825 .242 
 

3.409 <.001* 

(X1) ด้านแรงจูงใจ  .262 .107 .212 2.454 .015* 

(X2) ด้านการรับรู้  .020 .091 .020 .223 .823 

(X3) ด้านการเรียนรู้  .262 .120 .277 2.195 .029* 

(X4) ด้านความเช่ือและทัศนคติ  .302 .106 .219 2.857 .005* 

R = 0.638, R2 = 0.40, Adjusted R Square = 0.401, SEE = 0.579 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ตวัแปรอิสระ จ านวน 4 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามล าดับท่ีมีผลสูงสุด คือ ด้าน
ความเช่ือและทศันคติ มีค่า sig. เท่ากบั 0.005 อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดา้นแรงจูงใจ มีค่า 
sig. เท่ากบั 0.015 ดา้นการเรียนรู้ มีค่า sig. เท่ากบั 0.029 และดา้นการรับรู้ มีค่า sig. เท่ากบั 0.001 
อย่างมีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 (Unstandardized Coefficients  = .302 , .262 , .262 และ .020 
ตามล าดบั)  
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ตารางท่ี 2 ค่า Coefficients ของตวัแปรปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์กับการตดัสินใจเขา้เป็น

สมาชิกสหกรณ์ 
  

ตัวแปร 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

  B          Std. Error Beta 
  

(ค่าคงที่) .692 .455 
 

1.523 .129 

(X1) ด้านความมั่นคงของสหกรณ์  .326 .124 .186 2.628 .009* 

(X2) ด้านความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการ

ด าเนินงานสหกรณ์  
-.022 .124 -.012 -.175 .861 

(X3) ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  .170 .151 .090 1.124 .262 

(X4) ด้านสถานที่ตั้งสหกรณ์  -.248 .161 -.164 -1.544 .123 

(X5) ด้านความสะดวกในการท าธุรกรรมกับ

สหกรณ์ 
.040 .158 .026 .254 .800 

(X6) ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน .029 .155 .016 .186 .853 

(X7) ด้านผลตอบแทน -.032 .130 -.018 -.247 .805 

(X8) ด้านสวัสดิการ .439 .142 .294 3.095 .002* 

(X9) ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ของสหกรณ์ 
.144 .119 .094 1.210 .227 

R = 0.453,   R2 = 0.205, Adjusted R Square = 0.187, SEE = 0.675 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ตวัแปรอิสระ จ านวน 9 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามล าดับท่ีมีผลสูงสุด คือ ด้าน
สวสัดิการ มีค่า sig. เท่ากบั 0.002  ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ มีค่า sig. เท่ากบั 0.009 อย่างมีระดบั
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดา้นความน่าเช่ือถือของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ มีค่า sig. เท่ากบั 0.861 
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน มีค่า sig. เท่ากบั 0.853 ดา้นผลตอบแทน มีค่า sig. เท่ากบั 0.805 ดา้นความ
สะดวกในการท าธุรกิจกบัสหกรณ์มีค่า sig. เท่ากบั 0.800 ดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ มีค่า 
sig. เท่ากบั 0.262 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ มีค่า sig. เท่ากบั 0.227 และ
ดา้นสถานท่ีตั้งสหกรณ์ มีค่า sig. เท่ากบั 0.123 อย่างมีระดบันยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (Unstandardized 
Coefficients  = .439, .326, .170, .144, .044, .029, -.022,  -.248 และ -.032 ตามล าดบั)  
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อภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์
ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสอดคลอ้งและแตกต่างของผลการวิจยัท่ี
ผา่นมารวมถึงจากแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ มาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของ
กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ กลุ่มคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง  30-39 ปี ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชน มีสถานะภาพโสด อายงุาน 6 – 10 ปี ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึงมีความแตกต่างในการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1.1 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่าง 
ท าให้กระบวนการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการรับรู้ ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นการประเมินผล
ทางเลือก ดา้นการตดัสินใจ ดา้นผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ โดยเพศชายมีค่าเฉล่ีย
การตดัสินใจมากกวา่เพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กญัญาภคั เกษมสานต ์(2561) ท าการศึกษา
เร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์กทม. จ ากดั ของบุคลากรส านกังาน
สัตวแพทยส์าธารณสุข โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศท่ีต่างกนั มีกระบวนการ
ตดัสินใจต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

1.2 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าเป็น

สมาชิกสหกรณ์ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ อาชีพมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

เน่ืองจากความต้องการของแต่ละบุคลมีผลต่ออาชีพการงานท่ีบุคคลนั้นได้ประกอบอาชีพใน

ปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา มิตรเมือง (2562) กระบวนการตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮม 

ของประชากรในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ประชากรในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั ท าให้กระบวนการ

การตดัสินใจซ้ือบา้นทาวน์โฮมต่างกนั 

1.3 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุงานต่างกัน มีการตดัสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า  กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
การท างานท่ีมากกว่า จะถือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ชีวิตท่ีสูง และมกัจะมองถึงเร่ืองความมัน่คง ท าให้
มีโอกาสท่ีจะวางแผนไวเ้ร่ืองการเงินไวใ้นยามฉุกเฉินในอนาคต มากกวา่บุคคลท่ีมีอายุการท างานท่ี
น้อยกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิตยา ช่ืนอารมณ์ (2562) การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกสมคัรงานกบับริษทัญ่ีปุ่ นในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
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พบว่า ปัจจยัดา้นอายุการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานท่ีแตกต่างกนั พบว่า
บุคคลท่ีมีอายุการท างานมากกว่าจะถือว่า เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานสูง มีผลงานสูง และมี
ความพึงพอใจในงานสูงกวา่บรรดาพนกังานใหม่ 

1.4 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ระดบัการศึกษาของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร มีผลโดยตรงกับการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพราะบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง    
มกัหาวิธีในการออมเงินส่วนหน่ึงไวใ้นสหกรณ์ เพื่อลดความเส่ียงในอนาคต และมีการวางแผนชีวิต
ไดดี้กว่าบุคคลท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่ากว่า สอดคลอ้งกบั วิสุทธิตา สอนไว (2564 ) การศึกษาวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง
นครราชสีมา จ ากดั พบวา่เม่ือพิจารณาดา้น ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดท่ีต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

1.5 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ
เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั มีผลท าให้
กระบวนการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับการรับรู้ถึงความต้องการ        
การคน้หาขอ้มูล หรือเน่ืองจากสถานภาพทางเศรษกิจของแต่ละบุคคลหรือครอบครัวนั้นท่ีมีความ
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพร พุทธโส (2563) การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จ ากดั พบว่า ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนท่ีต่างกนั ท าให้ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร
บางกะปิ จ ากดั ต่างกนั  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัจิตวิทยา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.1 ดา้นแรงจูงใจ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนวยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากความตั้งใจส่วนตวั ความคาดหวงัท่ีว่าสหกรณ์สามารถตอบโจทย์
ปัญหาทางการเงินได ้และไดรั้บแนะน าจากบุคคลใกลต้วัพูดถึงเร่ืองสหกรณ์อยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
อนิวชั แกว้จ านงค ์(2554) ไดก้ล่าวว่า จากการรวบรวมขอ้มูล พบว่ามีนกัจิตวิทยา (Psychologist) ได้
จดัแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็น
แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลมีความตอ้งการในบางส่ิงบางอย่าง แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) เป็นการกระตุน้หรือชกัจูงโดยใช้ ส่ิงเร้าเพื่อเป็นแรงขบั โดยส่ิงเร้าจึงอาจเก่ียวขอ้งกบั
ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน สวสัดิการ เป็นตน้  
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2.2 ดา้นการเรียนรู้ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนวยัท างานในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากการเห็นโฆษณาเก่ียวกบัขอ้ดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์และมี

ความมัน่ใจในการด าเนินการของสหกรณ์ และเรียนรู้การค านวณดอกเบ้ียจากการฝากเงินไวก้บั

สหกรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิราภา ยงัลือ (2560) ท าการศึกษาเร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหาร

เพื่อสุขภาพของคนวยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัทางจิตวิทยา ดา้นการ

เรียนรู้ ดา้นทศันคติ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นการรับรู้ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารเพื่อ

สุขภาพของกลุ่มคนวยัท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2.3 ด้านความเช่ือและทศันคติ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคน    

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนวยัท างาน

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจว่าจะมีประโยชน์ต่อตวัเองใน

อนาคตและมีทศันคติท่ีดีต่อระบบสหกรณ์วา่จะเป็นแหล่งท่ีช่วยออมเงิน สอดคลอ้งกบั พงศส์ัณห์ ศรีสม

ทรัพย ์และปิยะนุช เงินคลา้ย (2550) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติ คือ ความรู้สึกทางจิตใจของแต่ละบุคคล เกิดขึ้น

จากการเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิด และความเช่ือ ซ่ึงมาจากประสบการณ์ท่ีผ่านการไตร่ตรอง                

ในความคิดไปจนถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์
ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คงของสหกรณ์แห่งนั้น มีอตัราส่วน
ในสภาพคล่องท่ีสูง สอดคลอ้งกบั ปราณี ตปนียวรวงศ ์(2560) ท่ีไดก้ล่าววา่ ความมัน่คงทางการเงิน
ของสหกรณ์ คือ การท่ีไดใ้ชข้อ้มูลทางบญัชีในการบริหารงานสหกรณ์ โดยเสถียรภาพทางการเงินท่ี
มัน่คงของสหกรณ์นั้น จะวดัได้จากอตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการช าระหน้ี 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์และการวดัความสามารถในการหา
ก าไรเขา้สหกรณ์ เป็นตน้ 

3.2 ดา้นสวสัดิการ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มคนวยัท างานในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากสหกรณ์มีทุนสวสัดิการให้สมาชิก มีสวสัดิการค่าท าศพแก่     
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สมาชิกและครอบครัว มีทุนสงเคราะห์ มีทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ                
ธัญญารัตน์ มาลยั (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจในภาพรวมมีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจของสมาชิกอยู่ในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมาชิกเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดประโยชน์โดยตรงกับสมาชิก 
เขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกสหกรณ์  

 
ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอาชีพ ดา้นอายุงาน ดา้นระดบัการศึกษา และ
ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกัน โดยผูว้ิจัยได้เสนอแนะ ดังน้ี ผูบ้ริหารสหกรณ์ควรให้
ความส าคัญในเร่ืองของเพศ อาชีพ อายุงาน ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เพราะการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารในการโฆษณาถึงคนกลุ่มน้ี สามารถท าไดอ้ยา่งง่าย และมีประสิทธิภาพ โดย
ตอ้งน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการส่ือสารถึงกลุ่มคนวนัท างานในปัจจุบนัท่ีตอ้งการความรวดเร็ว
ในการรับขอ้มูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพราะจะท าให้สหกรณ์ไดส้มาชิกท่ีมีคุณภาพ และสามารถ 
ต่อยอดในการพฒันาการด าเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต ส่วนปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ 
และสถานภาพของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ไม่ต่างกัน ผู ้บริหารสหกรณ์อาจจะไม่ต้องเน้นประเด็น น้ี เน่ืองจากด้านอายุ และด้าน
สถานะภาพ ซ่ึงกลุ่มคนวยัท างานในช่วงอายใุดหรือสถานภาพไหน ก็สามารถเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 
 ปัจจยัจิตวิทยา ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นความเช่ือและทศันคติ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะ 
ดงัน้ี ดา้นแรงจูงใจ ส่วนใหญ่จะมีความตั้งใจส่วนตวัและความคาดหวงัท่ีว่าสหกรณ์สามารถตอบโจทย์
ปัญหาทางการเงินไดใ้นอนาคต ดงันั้น ผูบ้ริหารสหกรณ์ควรเน้นพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ 
ออกมาเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของสมาชิก เช่น เพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า เพื่อ
จูงใจให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ ดา้นการเรียนรู้ กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เห็นโฆษณาเก่ียวกบัสหกรณ์ในช่องทางต่าง ๆ จึงมีความมัน่ใจในระบบการด าเนินการของสหกรณ์ 
และเกิดเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ดงันั้น ผูบ้ริหารสหกรณ์ควรเน้นเพิ่มช่องส่ือสารทางออนไลน์ให้มากขึ้น 
น าเสนอบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนวยัท างาน เช่น ท าวิดีโอสั้น ๆ ถึงขอ้ดีของการเป็น
สมาชิก เผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook TIKTOK  Instagram เป็นตน้ เพราะกลุ่มคน 
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วยัท างานจะสามารถเรียนรู้ส่ือประเภทน้ีได้ค่อนขา้งดี และด้านความเช่ือและทัศนคติ กลุ่มคนวยั
ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจากความรู้สึกพึงพอใจว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์จะมี
ประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต และมีทัศนคติท่ีดีต่อระบบสหกรณ์ว่าจะเป็นแหล่งท่ีช่วยออมเงิน      
เพื่อเอาไวใ้ชจ่้ายในยากแก่ชรา คงันั้น ผูบ้ริหารสหกรณ์ควรเนน้สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่สมาชิกท่ีจะ
เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ในอนาคต เช่น ผ่านการรับรองการจดัมาตราฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่
ในระดับมาตรฐานดีเลิศขึ้ นไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก้ผูท่ี้จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ผ่านเกณฑป์ระเมินธรรมาภิบาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นตน้ 

 ปัจจยัการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ และดา้นสวสัดิการ 
มีผลต่อการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยั
ไดเ้สนอแนะ ดงัน้ี ดา้นความมัน่คงของสหกรณ์ โดยกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจะ
พิจารณาจากเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คงของสหกรณ์เป็นหลกั การวางแผนดา้นงบประมาณอย่าง
เหมาะสม มีเงินทุนส ารองเพียงพอ และมีอตัราส่วนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สหกรณ์ควรเน้นวางแผนการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่า ๆ เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยั
ภายนอกเป็นส าคญั ดา้นสวสัดิการ โดยกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจะพิจารณาจากทุน
สวสัดิการท่ีจะไดรั้บเม่ือมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป สวสัดิการค่าท าศพ ทุนสงเคราะห์กรณีประสบภยัพิบติั 
และทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ควรให้ความส าคัญในจุดน้ี เพราะ
สวสัดิการเหล่าน้ีจะท าให้คนท่ีจะตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ในอนาคตมีความรู้สึกมัน่ใจท่ีจะเขา้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ และลดความกงัวลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรขยายขอบเขตงานวิจยั โดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจยัให้กวา้งขึ้นไปยงักลุ่มคนท างาน     

ทัว่ประเทศ เพื่อน าผลวิจยัไปศึกษาพฒันาต่อยอดในเร่ืองของการตดัสินใจเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ทัว่

ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

2. ควรศึกษาว่าปัจจยัการด าเนินงานของสหกรณ์ในด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ว่ามีผลต่อการตัดสิน   

เขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ เพื่อน าไปวางแผนธุรกิจ

ของสหกรณ์ในแต่ละดา้นใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นในอนาคต 

3. เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้หลากหลายมุมมองและหลากหลายรูปแบบ ควรท าวิจยัในเชิงคุณภาพ

ควบคู่กบัเชิงปริมาณดว้ย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การจดัสัมภาษณ์แบบกลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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