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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การประเมินศกัยภาพการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จาํกดั โดยทัว่ไปแลว้มีแนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษาอยู ่ ดงัน้ี 

2.1.1 การสหกรณ์ 

สหกรณ์ คือ “องคก์รของบรรดาบุคคล” ซ่ึงรวมกลุ่มกนัโดยสมคัรใจในการดาํเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขา
เป็นเจา้ของร่วมกนัและควบคุมตามหลกัประชาธิปไตย เพื่อสนองความตอ้งการ (อนัจาํเป็น) และ
ความหวงัร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

“สหกรณ์” ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 หมายความว่า คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัดาํเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ด
ทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 ดงันั้นสหกรณ์จึงตั้งข้ึนมาเพื่อทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหาใน
ดา้นการทาํมาหากินท่ีเหมือนหรือคลา้ยๆ กนัหรือความตอ้งการบริการท่ีเหมือนกนัและเป็นปัญหาท่ี
สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามลาํพัง หรือตั้ งข้ึนมาเพ่ือดําเนินการให้สมาชิกได้รับ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกวา่ท่ีแต่ละคนเคยไดจ้ากการดาํเนินกิจการเองตามลาํพงั 

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน คือ สหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึนในหมู่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในวงสัมพนัธ์เดียวกนั เช่น 
อาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนัไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่อาศยั ท่ีทาํงาน สถานศึกษา หรือประกอบอาชีพเดียวกนั 
หรือมีกิจกรรมร่วมกนัในลกัษณะต่อเน่ือง และบุคคลเหลา้นั้นจะมีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน โดยวิธีนําเงินของตนมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสมเงินตาม
ความสามารถของตนเป็นประจาํและสมํ่าเสมอตามสหกรณ์กาํหนด และเงินในกองทุนน้ีจะสามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจาํเป็นและเดือดร้อนทางดา้นการเงิน กูย้ืมไปแกไ้ขปัญหาและบาํบดัความ
เดือดร้อนเหล่านั้น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจึงเป็นสหกรณ์ท่ีมุ่งหวงัให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั บริหารงานโดยสมาชิกและทาํกิจการทุกอยา่งเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัสมาชิก 

คาํว่า “เครดิตยเูน่ียน” เป็นคาํท่ี ฟริดริค วิลเฮลม์ ไรฟ์ไฟเซน ผูริ้เร่ิมก่อตั้งเครดิตยเูน่ียน ไดคิ้ดคน้และ
ริเร่ิมจดัตั้งในรูปแบบของสมาคมคร้ังแรกในประเทศเยอรมนันี ประกอบดว้ยคาํท่ีแสดงปรัชญาของ
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สมาคมน้ีไวช้ดัแจง้ 2 คาํ คือ “เครดิต (Credit)” หมายความว่า ความเช่ือถือได ้ความไวว้างใจได ้และคาํว่า    
“ยเูน่ียน (Union)” หมายความว่า การรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั เป็นการรวมเอาความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กันเขา้เป็นหน่ึงเดียวกัน เพื่อดาํเนินงานร่วมกันให้บรรลุจุดหมาย การดาํเนินงานของสมาคมน้ี             
มีลกัษณะของสหกรณ์เตม็ตวั จึงเรียกวา่ “สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน” 

สาํหรับในประเทศไทยไดร้วมกลุ่มคนในย่านชุมชนแออดั ห้วยขวาง ดินแดง เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2508 
และใช้ช่ือว่า “เครดิตยูเน่ียนแห่งศูนยก์ลางเทวา” แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นสหกรณ์ โดยสหกรณ์ท่ี
ได้รับทาํการจดทะเบียนแห่งแรก คือ “สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่มูล จาํกัด” จงัหวดัอุบลราชธานี        
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2522 ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเดิมอยู่ในประเภท
สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์อยู่ในชุมชน ต่อมาได้กาํหนดให้เป็นประเภท “สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน” ตาม
กฎกระทรวงโดยกาํหนดประเภทสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2548 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตวัเอง เพื่อดาํเนินธุรกิจ การผลิต 
การคา้ การบริการ และการอุตสาหกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยใชห้ลกัคุณธรรม
พื้นฐานห้าประการ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกนั และความ
ไวว้างใจกนั รวมทั้งจริยธรรมอนัดีงาม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคม 

หลกัการสหกรณ์ คือ “แนวทางท่ีสหกรณ์ยดึถือปฏิบติัเพื่อใหคุ้ณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”  
ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการท่ีสาํคญัรวม 7 ประการ กล่าวคือ 

1. หลกัการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง (Voluntary and Open 
Membership) สหกรณ์เป็นองคก์ารแห่งความสมคัรใจเปิดรับบุคคลทัว่ไปท่ีสามารถใชบ้ริการสหกรณ์
ไดแ้ละเตม็ใจจะรับผดิชอบในฐานะสมาชิก เขา้เป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกนัทางเพศ ฐานะทาง
สงัคม เช้ือชาติการเมือง หรือศาสนา 

2. หลกัการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย (Democratic Member 
Control) สหกรณ์เป็นองคก์ารประชาธิปไตยท่ีมีการควบคุมโดยสมาชิกซ่ึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั   
ในการกาํหนดนโยบายและการตดัสินใจบุรุษและสตรีท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ให้เป็น
ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งรับผดิชอบต่อสมาชิกในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธ์ิในการออกเสียงเท่าเทียมกนั 
(สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) สําหรับสหกรณ์ในระดบัอ่ืนๆก็ดาํเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย
เช่นเดียวกนั 
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3. หลกัการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic 
Participation) สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซ้ือหุน้) ในสหกรณ์ของตนเองอยา่งเสมอภาคกนัและมี
ส่วนในการควบคุมการใชเ้งินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย 

4. หลกัการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 
สหกรณ์เป็นองคก์ารท่ีพึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก 

5. หลกัการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and 
Information) สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิกผูแ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เพื่อใหบุ้คลากรเหล่าน้ีสามารถมีส่วนช่วยพฒันาสหกรณ์ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิผลและพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผูน้าํทาง
ความคิดในเร่ืองคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 

6. หลกัการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) การ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลกัการเดียวกันกับการร่วมมือระหว่างบุคคลธรรมดา ในการจดัตั้ง
สหกรณ์นัน่เองซ่ึงจะก่อให้เกิดการประหยดัดว้ยขนาดและมีอาํนาจการต่อรองสูงข้ึนและนาํไปสู่การ
รับใชส้มาชิกอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

7. หลกัการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) สหกรณ์เป็นองคก์ร
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีสหกรณ์ตั้งอยู ่เพราะฉะนั้นการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ตอ้งเป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงหมายความว่าเป็นการพฒันาท่ีไม่ทาํลาย
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ หรือเป็นการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการและความ
ใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบนัโดยไม่ทาํลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลงัเน่ืองจาก
สมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือในการ พฒันาชุมชน
นั้นแบบยัง่ยนื 

2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 

2.2.1 การคาดคะเนกระแสการไหลเวยีนเงินสดของโครงการ (Cash Flow) 

การคาดคะเนการะแสการไหลเวียนเงินสดของโครงการ (Cash Flow) เป็นการจดัทาํเพื่อคาดการณ์ 
ประมาณการเงินสดรับและจ่ายของโครงการซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงธุรกิจมีเงินสดหมุนเวียนในการ
บริหารโครงการแต่ละช่วงเวลามากนอ้ยเพียงใด หรือเพียงพอหรือไม่ จาํนวนเงินหมุนเวียนท่ีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการดาํเนินงานควรมีจาํนวนเท่าไร หรือแมก้ระทัง่กรณีท่ีธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียนจะ
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สามารถหาแหล่งเงินทุนไดจ้ากแหล่งใด การคาดการณ์หรือคาดคะเนงบการเงินต่าง ๆ จะเป็นการ
วิเคราะห์กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) ซ่ึงสามารถหาไดจ้ากกระแสเงินสดรับหกัดว้ยกระแส
เงินสดจ่าย เพื่อนาํไปสู่การวิเคราะห์ดา้นต่าง ๆ ตามลาํดบัต่อไป 

2.2.2 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิโครงการ (Net Present Value: NPV) ของโครงการใดก็ตาม คือ 
ผลรวมของค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (ทั้งกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย) ในแต่ละปี
ตลอดอายโุครงการ หรือคือผลต่างระหวา่งค่าปัจจุบนัรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิทั้งโครงการกบัค่า
ปัจจุบนัของเงินลงทุน สามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) = มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทน – มูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินตน้ 

 

โดย NPV =      Net Present Value 
   Bt =      ผลตอบแทนในปีท่ี t (t = 1,2,3,…,n) 
   Ct =      ตน้ทุนในปีท่ี t (t = 1,2,3,…,n) 
   C0 =      ตน้ทุนปีเร่ิมแรก 
    i =      อตัราดอกเบ้ีย หรือ อตัราส่วนคิดลด (Discount rate) 

2.2.3 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (internal Rate of Return: IRR) 

อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง อตัราผลการตอบแทนท่ี
ทาํให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุน โดยการหาค่า 
Discount Rate: i ท่ีส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนและตน้ทุนเท่ากนั หรือ หกัลา้งกนั
แลว้มีค่าเท่ากบัศูนย ์สมารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
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โดย Bt =      ผลตอบแทนในปีท่ี t (t = 1,2,3,…,n) 
   Ct =      ตน้ทุนในปีท่ี t (t = 1,2,3,…,n) 
   C0 =      ตน้ทุนปีเร่ิมแรก 
    r =      IRR 

การหาค่า IRR สามารถหาไดจ้ากการแทนค่า r ท่ีทาํใหส้มการมีค่าเท่ากบัศูนย ์ค่า r ท่ีไดคื้อค่า IRR 

2.2.4 อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) 

อตัราส่วนของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) หมายถึง อตัราส่วนเปรียบเทียบ
ระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนตลอดอายุของ
โครงการภายใตอ้ตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีพิจารณา สามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

B/C ratio  

โดย  Bt =      ผลตอบแทนในปีท่ี t (t = 1,2,3,…,n) 
   Ct =      ตน้ทุนในปีท่ี t (t = 1,2,3,…,n) 
   C0 =      ตน้ทุนปีเร่ิมแรก 
    i =      อตัราดอกเบ้ีย หรือ อตัราส่วนคิดลด (Discount rate) 

2.3 การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 

2.3.1 อัตราส่วนทุนดําเนินงาน (Working Capital Ratio) หรืออัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current 
Ratio)  

อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน    =        สินทรัพยห์มุนเวียน 
              หน้ีสินหมุนเวียน 

สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) นั้นประกอบดว้ยเงินสด ลูกหน้ี สินคา้คงคลงั และ หน้ีสิน
หมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีตอ้งชาํระคืนภาย 1 ปี อาจหมายถึงเจา้หน้ีการคา้ 
หรือหน้ีสินระยะยาวท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี  

ดงันั้น อตัราส่วนทุนดาํเนินงานจะแสดงให้เราไดท้ราบถึงความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้น รวมทั้ง
สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ว่ามีสินทรัพยท่ี์เพียงพอต่อการคุม้ครองสิทธิเรียกร้องของเจา้หน้ี
ระยะสั้นหรือไม่  
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2.3.2 อตัราส่วนทดสอบสภาพคล่อง (Acid-test or Quick assets ratio)  

สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีสภาพคล่องสูง หมายถึง สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 
ไดแ้ก่ เงินสด หลกัทรัพยท่ี์เป็นท่ีนิยมของตลาด ตัว๋เงินรับ บญัชีลูกหน้ีระยะสั้น ซ่ึงคาํนวณจากสูตร
ดงัน้ี 

 อตัราส่วนทดสิบสภาพคล่อง =           สินทรัพยห์มุนเวยีนหกัผลรวมของสินคา้คงเหลือและลกูหน้ีอายเุกิน 60 วนั  
                  หน้ีสินหมุนเวยีน 

อตัราส่วนทดสอบสภาพคล่อง (Liquidity) จะใชว้ดัความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้น โดยจะหัก
มูลค่าสินคา้คงคลงัท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีนานพอสมควร หรือ อตัราส่วนทดสอบ
สภาพคล่องจะใช้วดัความสามารถของสหกรณ์ในการชําระหน้ีระยะสั้ นได้ดีกว่าอัตราส่วนทุน
ดาํเนินงาน 

2.3.3 อตัราส่วนหนี ้(Debt  Ratio)  

เป็นอตัราส่วนระหว่างหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์กบัสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีจะมีประโยชน์ต่อ
ฝ่ายจดัการ เจา้หน้ี และสมาชิกสหกรณ์ เน่ืองจากสามารถแสดงถึงระดบัความเส่ียงทางการเงินของ
สหกรณ์คาํนวณจากสูตรดงัน้ี 

อตัราส่วนหน้ี    =         หน้ีสินทั้งหมด 
          สินทรัพยร์วม 

เจา้หน้ีสหกรณ์ตอ้งการใหอ้ตัราส่วนหน้ีมีค่าท่ีตํ่า เน่ืองจาก ผูใ้หกู้จ้ะมีความเส่ียงนอ้ย ถา้อตัราส่วนหน้ี
มีค่าน้อย ถา้อตัราส่วนหน้ีมีค่าสูง สหกรณ์อาจเกิดปัญหาดา้นการเงิน หรือ มีหน้ีคา้งชาํระมาก คือ มี
หน้ีสูญเป็นจาํนวนมากนัน่เอง ดงันั้นการบริหารสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนสาํคญัต่ออนาคต
ของสหกรณ์เป็นอยา่งมาก 

2.3.4 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (Return On Total Assets)  

หมายถึง อตัราส่วนร้อยละระหว่างกาํไรสุทธิกบัทรัพยสิ์นทั้งหมด ซ่ึงเป็นการวดัผลตอบแทนของการ
ลงทุน อตัราส่วนน้ีโดยทัว่ไปเรียกว่า อตัราส่วนตอบแทนของการลงทุน (Return on Investment) 
คาํนวณจากสูตรได ้ดงัน้ี 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด =       กาํไรสุทธิ         x 100 
         สินทรัพยท์ั้งหมด 
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อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายได ้(Net Profit on Income) จะใชว้ดัความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ วา่ประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด โดยคาํนวณจากสูตร ดงัน้ี 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายได ้   =              กาํไรสุทธิ          x 100 
      ดอกเบ้ียรวมรายไดอ่ื้น 

2.3.5 อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนของผู้กู้ (Return on Net Worth)  

คืออตัราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ โดยหาไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ =                  กาํไรสุทธิ               x 100 
                    เงินลงทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 

2.3.6 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Expense on Income)  

ในส่วนน้ีจะใชใ้นการวดัความมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การบริหาร คาํนวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 

  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้ = ค่าใชจ่้าย      x   100 
         รายได ้  

2.4 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นภพร  เ ช้ือขํา  (2531) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม  ปัจจัยด้านการ
ติดต่อส่ือสารของสมาชิก ปัจจัยด้านความเข้าใจในหลักการสหกรณ์ ปัจจัยด้านความคาดหวัง
ประโยชน์จากสหกรณ์ของสมาชิกท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์การเกษตร
เมืองมีนบุรี จาํกดักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จาํกดัท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิกจากทางสหกรณ์แลว้ในปีการเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2529 จาํนวน 
297 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือการ
สัมภาษณ์ เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 
0.05 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกท่ีมีการศึกษาสูง มีระยะเวลาเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์นาน ไดรั้บ
ข่าวสารมากมีความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์มาก และมีความคาดหวงัประโยชน์จากทางสหกรณ์มาก
จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นต่างๆของสหกรณ์มากกวา่สมาชิกท่ีการศึกษาตํ่า มีระยะเวลา
ในการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์น้อย ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารน้อยมีความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์น้อย 
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และมีความคาดหวงัประโยชน์จากทางสหกรณ์นอ้ย ส่วนความแตกต่างระหวา่งรายไดข้องสมาชิกไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการเขา้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์ 

สนทนา สุวรรณนิตย์ (2531) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรสารภี จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจอยู่โดยการศึกษาจาก
อตัราส่วนทางการเงิน ผลคือมีค่าสูงเท่าเกณฑม์าตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด ธุรกิจการ
ขายและธุรกิจการส่งเสริมการออมในรูปเงินฝากสูงข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่าสมาชิกและคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่มีความรู้ดา้นสหกรณ์สูง ความสําเร็จของการดาํเนินธุรกิจคร้ังน้ีเกิดจากการเสียสละเวลา 
กาํลงักาย และกาํลงัความคิดของสมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการช่วยกนัวางแผน และควบคุมดูแล
การดาํเนินงานของสหกรณ์อยา่งใกลชิ้ด 

รัชดา นิลโรจน์ (2536) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการดําเนินงานของชุมชนสหกรณ์
การเกษตรระดบัจงัหวดั ระหว่างปี พ.ศ. 2524 - 2533 ผลการศึกษาปรากฏว่าจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึน      
แต่การเพิ่มข้ึนในแต่ละปีเป็นการเพ่ิมในอตัราท่ีลดลง ผลการดาํเนินงานมีกาํไรสุทธิ 5 ปี การวิเคราะห์
อตัราส่วนทางการเงินพบว่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราหมุนเวียน
สินทรัพยร์วม อตัราส่วนทางการเงินท่ีอยู่ในมาตรฐาน ไดแ้ก่ อตัราส่วนทุนหมุนเร็ว และอตัราหมุน
ของสินค้า ผลการดาํเนินธุรกิจ โดยเฉล่ียขาดทุน มีหน้ีสินเป็นส่ีเท่าของทุน ธุรกิจท่ีมีอัตราการ
เจริญเติบโต มากท่ีสุดคือ ธุรกิจการจดัหาส่ิงของมาจาํหน่าย ธุรกิจท่ีทาํรายไดสู้งสุดคือ ธุรกิจรวบรวม
ผลผลิต 

อุทยั   ทองคุ้ม  (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยต์รวจ
เงินแผน่ดิน จาํกดั ปี 2534 - 2538 ผลการศึกษาดา้นการดาํเนินงานประจาํปีและจากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) สมาชิกจาํนวน 326 คน ท่ีให้คาํตอบตามแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีหาค่าต่างๆ เช่น ร้อยละ ค่ามิชฌิมคณิต และอตัราส่วนทางการเงิน พบว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2538 สหกรณ์ออมทรัพยต์รวจเงินแผน่ดิน จาํกดั มีอตัราการเจริญเติบโตสูง และ
เพิ่มข้ึนทุกปี ส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงานหรือความสามารถในการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูแ่สวงหา
ส่วนเกินสุทธิ (หรือผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย)์ ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียตามรายงานของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์  แต่ความสามารถในการใชก้องทุนของสหกรณ์เองแสวงหาส่วนเกินสุทธิสูงกว่าค่าเฉล่ียตาม
รายงานของ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบัสถานท่ีรับฝากและถอนเงินของ
สหกรณ์มากท่ีสุด 

กรรณิกา พุทธิเมธากุล (2540)ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์การบริหารการเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  
ชมภูสามคัคี จาํกัด พบการดาํเนินงานธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การ
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ประเมินดา้นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งการนาํทรัพยสิ์นของสหกรณ์ไปแสวงหากาํไร
แลว้ มีการบริหารทรัพยสิ์นและหน้ีท่ีดี ในดา้นกระบวนการปฏิบติังานไดมี้การจดัทาํแผนการเงินของ
สหกรณ์ล่วงหนา้ และวางเป้าหมายทางงบประมาณไว ้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหา
กาํไรใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ย 

นัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการประเมินผลการดาํเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพย  ์ตาํรวจภาค 5 จาํกัด จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาอตัราส่วนทางการเงินและประเมินผลการ
ดาํเนินการ ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงอตัราหมุนเวียนของสินทรัพยแ์ละอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของทุน    ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ สําหรับอตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน และอตัราส่วนกาํไรสุทธิไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถในการทาํกาํไรไดค่้อนขา้งตํ่า เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีมากของ
สหกรณ์ และสหกรณ์มีความเส่ียงในดา้นการบริหารหน้ีสูง เน่ืองจากทุนสหกรณ์มีอตัราท่ีเพิ่มข้ึนนอ้ย
กวา่เงินท่ีรับฝาก 

  

 


