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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 

ประเทศไทยไดมี้การกาํหนดให้มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่อดีตไดมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 
ในปี พ.ศ. 2504 ท่ีไดน้าํทรัพยากรธรรมชาติและความไดเ้ปรียบดา้นแรงงานท่ีอุดมสมบูรณ์ราคาถูกซ่ึง
มีอยูม่ากมาใชเ้พื่อการดาํเนินการพฒันาและขยายฐานการผลิต ทาํให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวัใน
อตัราท่ีสูงข้ึนตามลาํดับ และได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 แต่ทว่าการเติบโตของเศรษฐกิจนั้น จาํเป็นตอ้งเสียสละทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลง 
และเส่ือมโทรมลงเป็นอย่างมากและท่ีสําคญัต้องมีการลงทุนทางเทคโนโลยีและการตลาดจาก
ต่างประเทศ ในขณะท่ีขอ้จาํกดัท่ีเป็นอยู่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งดา้นการพฒันาศกัยภาพของ
ประชากรในประเทศการบริหารจดัการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกทาํลายรวมทั้ง
การเสริมสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนของพื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอ้จาํกดัท่ีกล่าว
น้ีไดส่้งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของการพฒันาประเทศอนัจะนาํไปสู่ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดงันั้นปัญหาท่ีตามมา คือ ความขดัแยง้ในสังคม ท่ีเกิดจาก
การเล่ือมลํ้าของรายได ้และการแยง่ชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยูเ่พียงเลก็นอ้ยนั้นมากข้ึน รวมถึง
การพฒันานั้นมีการพฒันาเพียงเฉพาะพื้นท่ีในเขตเมืองและชุมชน ดา้นอุตสาหกรรมไม่มีการกระจาย
การพฒันาสู่ชนบท ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของคนส่วนใหญ่ของประเทศ  ดงันั้นจึงเกิดการอพยพปัจจยัการผลิต
ของชุมชนโดยเฉพาะแรงงานซ่ึงส่งผลถึงการแยกคนออกจากชุมชนทาํให้เราเห็นไดว้่า แมก้ารพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นจะบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แต่กระนั้นความสําเร็จดงักล่าวได้
นาํไปสู่ผลของการพฒันา ท่ีไม่พึงปรารถนาทางดา้นสังคมรวมทั้งการพฒันานั้นอาจจะไม่ย ัง่ยืนอาจ
เป็นเพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากกระบวนการพฒันาท่ีต่อเน่ืองกนัมา
ยาวนานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความไม่เท่าเทียมกนัของการกระจายรายไดน้ั้นจะเห็นไดจ้ากการเขา้ถึง
แหล่งทุนของประชาชนยงัอยู่ในวงจาํกดั โดยเฉพาะประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจา้งในภาคชนบท   
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ดว้ยเหตุน้ีทางรัฐบาลจึงพยายามท่ีจะสร้างโอกาสให้กบัประชาชนท่ีประกอบอาชีพดงักล่าว ในการ
เขา้ถึงแหล่งทุนในระบบ เพื่อสร้างความมัน่คงในดา้นอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนโดยในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองข้ึนเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าสาํหรับประชาชนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง เพื่อกูไ้ปลงทุนแต่ผล
ปรากฏว่าคนจนท่ีขาดแคลนเงินทุนและสามารถกูเ้งินจากโครงการธนาคารประชาชนมีเพียงก็ยงัมี
อตัราส่วนท่ีนอ้ย เม่ือเทียบกบัประชากรคนจนทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนส่วนหน่ึงตอ้งหันไปพ่ึงพา
เงินกูน้อกระบบเพ่ือนาํมาใชจ่้ายและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพโดยอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้
นอกระบบมีอตัราสูงถึงร้อยละ 3-20 ต่อเดือน ซ่ึงตามกฎหมายกาํหนดใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียเงินกูไ้ม่เกิน
ร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 

ในปัจจุบนัตามชุมชนเมืองรอบนอก เราจะเห็นว่าในหมู่บา้นต่างๆไดมี้ลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีนอกระบบ
เกือบทุกหมู่บา้น ไม่มีหมู่บา้นไหนปลอดหน้ีนอกระบบ และหน้ีนอกระบบ ในปัจจุบนัไดมี้ปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของหน้ีนอกระบบนั้นไดบ่้งบอกใหเ้ราทราบถึงโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุน รวมทั้ง
ยงัสร้างปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น การคิดอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินกว่ากฎหมายกาํหนด วิธีการเรียกเก็บ
หน้ีสินท่ีใชค้วามรุนแรง ดว้ยเหตุน้ีรัฐบาลจึงไดพ้ยายามเขา้มาแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ โดยการให้
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ธนาคารอิสลาม ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทย เขา้มาปรับ
โครงสร้างหน้ีให้แก่ผู ้กู ้เ งินนอกระบบ ซ่ึงการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้สามารถช่วยแก้ไขท่ีมี
ประสิทธิภาพมากนัก ซ่ึงการแก้ไขน้ีจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงโดยใช้หลักการเจรจา
ประนอมหน้ีระหว่างเจา้หน้ีและลูกหน้ี ดงันั้นทางออกของการแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบ คือ การทาํให้
ประชาชนในชุมชนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดง่้ายข้ึน  

ดังนั้ นในชุมชนได้มีแนวคิดท่ีจะมีการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆในชุมชน เพื่อเป็น
ทางเลือกในการเขา้ถึงแหล่งทุนของประชาชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการออมแลว้นาํเงินออมดงักล่าวมา
ให้สมาชิกกูใ้นวงเงินท่ีไม่สูงนกั เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือเพื่อการบริโภค 
สําหรับรูปแบบการออมทรัพยใ์นชุมชนท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจและมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว       
นัน่คือการออมทรัพยใ์นรูปของ “ เครดิตยเูน่ียน ” ซ่ึงจดัเป็นสถาบนัการเงินรูปแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิก
เป็นเจา้ของและบริหารโดยสมาชิกมีวตัถุประสงค์ในการระดมเงินออมเพื่อเป็นทุนให้บริการแก่
สมาชิกในรูปสินเช่ือโดยคิดอตัราดอกเบ้ียในระดบัท่ีเหมาะสมซ่ึงปัจจุบนัเครดิตยูเน่ียนเป็นองคก์ร
การเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเพราะไดรั้บการยกฐานะเป็นสหกรณ์ประเภทท่ี 7 ตามประกาศ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยพระราชบญัญติัสหกรณ์ 2542 โดยมีชุมนุมสหกรณ์เครดิต        
ยเูน่ียน แห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นผูก้าํกบัดูแลกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทั้งหมดในประเทศไทย
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ภารกิจหลกัท่ีสาํคญัของชุมนุมฯ คือ การส่งเสริมใหค้วามรู้และจดัตั้งกลุ่มการออมในชุมชนท่ีสนใจทัว่
ประเทศในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีเครดิตยเูน่ียน ทั้งประเภทกลุ่มและสหกรณ์จาํนวนทั้งส้ิน      
1,226 แห่ง และมีสมาชิกรวมทั้งหมด 1,231,266  คน แสดงใหเ้ห็นดงัตารางท่ี 1.1 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
จาํนวนสหกรณ์และจาํนวนสมาชิก ตั้งแต่ปี 2511 - 2555 ซ่ึงสหกรณ์ไดก้ระจายอยู่ในทุกพื้นท่ีทัว่
ประเทศ นอกจากนั้นการบริหารจดัการเครดิตยเูน่ียนไดมี้การแยกบริหารเป็นสาํนกังานภาค 

ตารางที ่1.1 จาํนวนของสหกรณ์และสมาชิกกลุ่มเครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 
ปี พ.ศ. จาํนวนสหกรณ์ (แห่ง) จาํนวนสมาชิก (คน) 
2511 12 933 
2516 82 537 
2521 145 10,968 
2526 301 27,344 
2531 412 57,241 
2536 538 115,176 
2541 667 202,461 
2546 854 419,991 
2551 1,309 818,463 
2555 1,226 1,231,266 

ท่ีมา: ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

นอกจากนั้นการบริหารจดัการเครดิตยเูน่ียนไดมี้การแยกบริหารเป็นสาํนกังานภาคจาํนวน 6 ภาค คือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคเพชรบุรี 2 เพื่อกาํกบั
ดูแลกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอย่างใกลชิ้ด แสดงให้เห็นดังตารางท่ี 1.2 ซ่ึงแสดงถึงจาํนวน
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน แบ่งตามภูมิภาคทัว่ประเทศไทย  

การส่งเสริมจดัตั้งของเครดิตยูเน่ียนจะเร่ิมตน้โดยให้ผูส้นใจจดัตั้งเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มสะสม เพื่อ
ส่งเสริมการออมใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจ เม่ือกลุ่มสะสมมีเงินทุนและจาํนวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนจึงยกฐานะเป็น
กลุ่มสมทบ โดยมีสวสัดิการให้กูฉุ้กเฉินหรือสวสัดิการต่างๆตามประกาศของชุมนุมสหกรณ์เครดิต     
ยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ต่อจากนั้นเม่ือกลุ่มสมทบมีความพร้อมก็จะมีการดาํเนินการยกฐานะ  
จดทะเบียนจดัตั้งเป็นสหกรณ์ เรียกวา่ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จาํกดั ซ่ึงจะมีกฎหมายรองรับ เพื่อไวค้อย
กาํกบัดูแลและมีการตรวจสอบการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ดงันั้นจากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่านอกจากสหกรณ์
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เครดิตยเูน่ียนจะมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศโดยมีชุมชนเป็นเจา้ของแลว้ท่ีสาํคญัยงัมีแนวทางใน
การบริหารท่ีชดัเจนและมีการกบัดูแลจากสาํนกังานภาคทาํให้เครดิตยเูน่ียนมีศกัยภาพในการช่วยลด
ช่องวา่งการเขา้ถึงแหล่งทุนของประชาชนและสามารถช่วยรัฐบาลลดปัญหาหน้ีนอกระบบใหล้ดลงได้
โดยใชก้ลไกลการออมชุมชนในรูปของเครดิตยเูน่ียน 

ตารางที ่1.2 จาํนวนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 แบ่งตามภูมิภาค 
สาขา (ภาค) จาํนวนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน (แห่ง) 

ภาคเหนือ 311 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 300 
ภาคกลาง 311 
ภาคตะวนัออก 62 
ภาคใต ้ 172 

รวมทัว่ประเทศ 1,226 
ท่ีมา: ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่านอกจากเครดิตยเูน่ียนจะมีเครือข่ายครอบคลุมทัว่ประเทศโดยมีชุมชน
เป็นเจา้ของแลว้ท่ีสาํคญัยงัมีแนวทางในการบริหารท่ีชดัเจนและมีการกบัดูแลจากสาํนกังานภาคทาํให้
เครดิตยูเน่ียนมีศกัยภาพในการช่วยลดช่องว่างการเขา้ถึงแหล่งทุนของประชาชนและสามารถช่วย
รัฐบาลลดปัญหาหน้ีนอกระบบใหล้ดลงไดโ้ดยใชก้ลไกลการออมชุมชนในรูปของเครดิตยเูน่ียน และ
เม่ือพิจารณาขอ้มูลเป็นรายภาคแลว้พบว่าในภาคเหนือ ท่ีมีการกระจายของสาขาไดค้รอบคุลมมาก
พอสมควร เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ จากการ
กระจายของสาขาในภาคเหนือน้ี รวมทั้งการสังเกตจากจาํนวนสมาชิก ดงัจะแสดงใน ตารางท่ี 1.3     
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงจาํนวนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในแต่ละภาค  

ตารางที ่1.3 จาํนวนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 แบ่งตามภูมิภาค 
สาขา (ภาค) จาํนวนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน (คน) 

ภาคเหนือ 232,613 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 263,099 
ภาคกลาง 245,010 
ภาคตะวนัออก 80,176 
ภาคใต ้ 196,339 
รวมทัว่ประเทศ 1,231,266 

ท่ีมา: ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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จากจาํนวนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในภาคเหนือ 331 แห่ง ซ่ึงมีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 232,613 คน เม่ือ
มาแบ่งตามจงัหวดัซ่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่นั้น มีจาํนวนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน มากกว่า 50 แห่ง ดงันั้น
จากภาพรวมทั้งประเทศรวมไปถึงส่วนภูมิภาคและแบ่งตามจงัหวดัแลว้ เราจะเห็นไดว้่าสหกรณ์ใน
รูปแบบลกัษณะเครดิตยูเน่ียนนั้นมีการกระจายตวักวา้งขวางในหลายๆพื้นท่ีในจงัหวดัต่างๆ ดงันั้น
หากมองถึงในตัวอาํเภอจอมทอง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด อาํเภอจอมทอง จังหวดั
เชียงใหม่ ท่ีอยู่ในสาขาภูมิภาคภาคเหนือจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนประจาํอาํเภอ
ซ่ึงนั้นไดมี้ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2535 ในรูปของกองทุนสวสัดิการสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอ
จอมทอง ซ่ึงมีทุนเร่ิมตน้จาํนวน 30,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 กองทุนสวสัดิการสาํนกังานการ
ประถมศึกษาอาํเภอจอมทองไดท้าํการสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสมทบต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่ง
ประเทศไทยจาํกดั และเป็นสมาชิกสวสัดิการเงินกู ้/ เงินสะสม ( สก. 1-2) ตามหนงัสือรับรองเลขท่ี 
13063 โดยใชช่ื้อว่า “ กลุ่มเครดิตยเูน่ียนจอมทอง– ดอยหล่อ ” และในปีพ.ศ. 2542 กลุ่มเครดิตยเูน่ียน 
จอมทอง - ดอยหล่อ ขอจดัตั้งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพยมี์สมาชิกแรกเร่ิมจดทะเบียนจาํนวน 100 
คนมีหุ้นจดัตั้งคร้ังแรก จาํนวน 645,150 บาท ซ่ึงทางสหกรณ์ไดด้าํเนินงานลกัษณะเครดิตยเูน่ียนมา
จนถึงปัจจุบนั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง–ดอยหล่อ จาํกดั ไดท้าํการแยกสหกรณ์เป็นสองสาขาใน 
1 อาํเภอ  คือสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอยหล่อ จาํกดั ซ่ึงทาํให้
เป็นท่ีสังเกตถึงดา้นการดาํเนินงานลกัษณะการดาํเนินงานว่ามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ท่ีทาํให้
สหกรณ์  เครดิตยูเน่ียนจอมทอง– ดอยหล่อ สามารถท่ีจะแยกออกเป็นสองสาขาได ้และในปัจจุบนัอาํเภอ
จอมทอง เป็นอาํเภอท่ีกาํลงัมีการพฒันาระบบ และกระจายความเจริญใหท้ัว่ถึงสาํหรับประชากร ซ่ึงใน
การพฒันาขั้นตน้จาํตอ้งมีเงินทุนสาํหรับการพฒันาเมือง แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญันั้น คือ ธนาคาร ซ่ึงเป็น
แหล่งเงินทุนหลกัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของอาํเภอ แต่ในส่วนของชุมชนรอบนอกนั้นยงัมี
บริษทัเงินทุนเอกชน สหกรณ์ต่างๆ ท่ีก่อกาํเนิดข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนเมืองและรอบนอก 
สามารถท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของประชากรในอาํเภอจอมทองไดห้รือไม่ เน่ืองจากอาํเภอ
จอมทองมีจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 106 หมู่บา้น และมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65,976 คน ซ่ึงเป็น
จาํนวนท่ีมากดงันั้น แหล่งเงินทุนต่างๆ จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ัว่ถึง และสามารถ
แกไ้ขปัญหาพร้อมช่วยเหลือในการพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพมาเพียงใด มีประสิทธิภาพมากเพียงใด  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประเมินศกัยภาพดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ในกรณี
ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะศึกษาถึงผลของการ
ดาํเนินงาน แนวทางในการปฏิบติังาน ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจน 
รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเงินทุนแห่งใหม่ของชุมชน และรวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบ
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ของประชนชนไดม้ากน้อยเพียงใด และผูศึ้กษาจะดาํเนินการศึกษาในส่วนของความพึงพอใจของ
ประชนท่ีมีต่อสหกรณ์เครดิตยเูนียนอยา่งไรบา้ง  

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานแก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นาํไปส่งเสริมใหมี้
การพฒันาการจดัการธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหมี้ความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคในดา้นการดาํเนินงานของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอ่ืนๆ ไดต่้อไปในอนาคต 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาสหกรณ์เครดิตยเูนียนจอมทอง จาํกดั โดยการกาํหนดพื้นท่ีในตาํบลบา้นหลวง 
อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5 นิยามศัพท์ 

“สหกรณ์” ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมายความว่าคณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัดาํเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและไดจ้ดทะเบียน 
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

“สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน” หมายถึง สหกรณ์สมบูรณ์ประเภทหน่ึงซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยความสมคัรใจของ
สมาชิกท่ีอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น ชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพในโรงงานบริษัทหรือ
สถาบนัการศึกษาเดียวกนัดาํเนินการภายใตห้ลกัประชาธิปไตยคือหน่ึงคนหน่ึงเสียงสมาชิกจะสะสม
ทรัพยร่์วมกนัเพื่อเป็นทุนดาํเนินการให้สมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนเป็นผูกู้ย้ืมนาํไปใช ้คณะกรรมการ
บริหารไดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิกและโดยสมาชิกของสหกรณ์เองผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บ
การจดัสรรสูมวลสมาชิกในรูปแบบดอกเบ้ีย เงินปันผล และสวสัดิการต่างๆ 


