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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

3.1 กรอบแนวคดิ 

การประกอบการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนั้ น เพื่อท่ีจะสามารถดําเนินงานสหกรณ์ให้มีศักยภาพ          
และมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสหกรณ์จะตอ้งมีปัจจยัประกอบท่ีจะส่งผลต่อศกัยภาพการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจะประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นต่างๆ คือ  ปัจจยัท่ีหน่ึง คือ                    
ดา้นคณะกรรมการสหกรณ์ จะตอ้งมีความรู้ความสามารถความเขา้ใจในระเบียบของสหกรณ์เป็นอยา่ง
ดี เพื่อท่ีคณะกรรมการจะไดมี้ความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ี และการมีส่วนร่วมในสหกรณ์ของ
คณะกรรมการ ปัจจยัท่ีสอง คือ สมาชิก จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการของสหกรณ์ มีการ
ใชบ้ริการสหกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น การฝากเงิน และการใชบ้ริการทางดา้นสินเช่ือ และสมาชิกตอ้ง
มีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ดว้ย และปัจจยัท่ีสาม คือ ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
ระเบียบและกระบวนการการปฏิบติังาน กฎและขอ้บงัคบั รวมทั้งการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานใน
องค์กรเป็นส่วนสําคัญท่ีจะประคองให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกรอบแนวคิดจะแสดงดงัภาพ 3.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อศักยภาพการดาํเนินงานของสหกรณ์
เครดติยูเน่ียนจอมทอง จํากดั 

ศักยภาพการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดติยูเน่ียนจอมทอง จํากดั 

- ดา้นคณะกรรมการ 
- ดา้นสมาชิก 
- ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
- ผลประกอบการของสหกรณ์ 

ด้านคณะกรรมการ 

- ความรู้ความสามารถในการ 
  ปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
- ความพึงพอใจในบทบาทหนา้ท่ี 

ด้านสมาชิกสหกรณ์ 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ 
- ความรู้ความเขา้ใจในระบบการสหกรณ์ 
- ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 
  และการเป็นสมาชิก 

ด้านโครงสร้างการ
ปฏิบัติงาน 

- ระเบียบและขอ้บงัคบั 
-โครงสร้างการดาํเนินงาน 
- การแบ่งหนา้ท่ีปฏิบติังาน 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํการศึกษาจากประชากร 2 กลุ่มคือ 

1. คณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมี
จาํนวนทั้งหมด 20 คน และเลือกสมัภาษณ์ทั้งหมด 

2. สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจาํนวน 
1,700 คน โดยสุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ดงัน้ี 

n   =      N 
          1 + Ne2 

โดย    N  คือ จาํนวนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั จาํนวน  1,700 คน  
     n คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษา  
     e คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นขนาดของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คาํนวณไดด้งัน้ี 

 n   =           1,700 
           1 + 1,700(0.05) 2 

      =    1,700 
     5.25 

        =     323 ราย 

3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีไดก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบคณะกรรมการและสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
เช่น ประวติัการจดัตั้งสหกรณ์ มูลค่าทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
จอมทอง จาํกดัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จอมทอง 
จาํกดั 
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3.4 วธีิการศึกษา 

3.4.1 การศึกษาลักษณะการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จํากัด ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประวติัการก่อตั้งสหกรณ์ 

2. ทุนการดาํเนินงานสหกรณ์ 

3. การบริการดา้นเงินฝาก 

4. การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

5. งบดุลของสหกรณ์ 

6. งบกาํไรขาดทุนของสหกรณ์ 

7. สวสัดิการสาํหรับสมาชิกสหกรณ์ 

3.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จํากัด            
ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นคณะกรรมการ  

1.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
จอมทอง จาํกดั เช่น ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสหกรณ์ การรับสมาชิก การใหบ้ริการ 

1.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง 
จาํกดั เช่น การเขา้ร่วมประชุม การฝึกอบรม และการดูงาน 

1.3 ความพึงพอใจต่อบทบาทหนา้ท่ี ดา้นสวสัดิการ ดา้นสถานท่ีปฏิบติังาน ของ
คณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 

2. ดา้นสมาชิก  

2.1 ความรู้ความเข้าใจในระบบงานสหกรณ์ เช่น ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการ
สหกรณ์ เช่น การรับสมาชิก การใหบ้ริการ 

2.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั เช่น การร่วม
ประชุม การใชบ้ริการฝากเงิน การซ้ือทุนหุน้การใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
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2.3 ความพึงพอใจต่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์ การรับบริการจากสหกรณ์  

3. ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 

3.1 การตั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบั ในการปฏิบติังานการให้บริการเงินฝาก และการ
ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

3.2 มีโครงสร้างในการแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

3.4.3 การวเิคราะห์ศักยภาพการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จํากดั จะใชก้าร
วิเคราะห์ดา้นต่างๆ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ประกอบไปดว้ย 

1.1 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการใน 1 ปี  

1.2 การเขา้ฝึกอบรม และการดูงานของคณะกรรมการใน 1 ปี  

2. การมีส่วนรวมในสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบไปดว้ย 

2.1 การใชบ้ริการดา้นเงินฝาก  

2.2 การใชบ้ริการดา้น 

2.3 การฝึกอบรมและการดูงาน 

3. ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานประกอบไปดว้ย 

3.1 การกาํหนดระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์  

3.2 การจดัโครงสร้างการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

4. ดา้นผลประกอบการ ดา้นผลประกอบการจะใชก้ารวิเคราะห์จากอตัราส่วนงบการเงิน
ท่ีสาํคญัจากรายงานกิจกรรมประจาํปีของสหกรณ์เครดิตยเูนียนจอมทอง จาํกดั โดยทาํการวิเคราะห์
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน (Working Capital Ratio) หรืออตัราส่วนทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) ซ่ึงมีการคาํนวณ ดงัน้ี 
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อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน    =    สินทรัพยห์มุนเวียน 
         หน้ีสินหมุนเวียน 

โดยท่ี สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงิน 
   ฝากสหกรณ์อ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น/สุทธิ   

หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือ เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินรับฝาก    
จากสมาชิก 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กาํหนดไว ้คือ ไม่นอ้ยกวา่ 0.6 

ผลลพัธ์ท่ีได ้แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการชาํระหน้ีระยะสั้นดว้ยสินทรัพยร์ะยะสั้นของบริษทั 
ถา้อตัราส่วนน้ี มีค่าสูง แสดงว่าสหกรณ์มีสินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินระยะสั้นทาํให้คล่องตวั
ในการชาํระหน้ี  

4.2 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Leverage Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความ 
สามารถในการก่อหน้ีสินของสหกรณ์ เน่ืองจากสามารถแสดงถึงระดบัความเส่ียงทางการเงินของ
สหกรณ์คาํนวณจากสูตร ดงัน้ี 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน    =    หน้ีสินทั้งหมด 
             ทุนรวม 

โดยท่ี หน้ีสินทั้ งหมด  คือ  ประกอบด้วย  เ งินกู้ยืมระยะสั้ น  เ งินรับฝาก  และ  
สาํรองบาํเหน็จพนกังาน 

ทุนรวม คือ ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารอง และทุนสะสมตามขอ้บงัคบั/ระเบียบ 
และอ่ืนๆ 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กาํหนดไวคื้อ ไม่เกิน 1.99 

4.3 อตัราหมุนของสินทรัพย ์(Return on Total Assets) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการนาํเอาสินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ปหารายได ้

อตัราหมุนของสินทรัพย ์    =           รายไดท้ั้งหมด     
         สินทรัพยท์ั้งหมดถวัเฉล่ีย 
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โดยท่ี รายได้ทั้ งหมด คือ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผลตอบแทนการลงทุน เงินเฉล่ีย สก.5 ค่าตอบแทน
การลงทุนสลากออมสิน 

ทรัพยสิ์นทั้งหมดถวัเฉล่ีย     =   สินทรัพยท์ั้งหมดตน้งวด + สินทรัพยท์ั้งหมดปลายงวด
            2 

โดยท่ี  อตัราส่วนหมุนของสินทรัพยต์ามเกณฑม์าตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
กาํหนดไวคื้อ ไม่นอ้ยกวา่ 0.09 

4.4 อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของสหกรณ์ ประกอบดว้ย 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ     =            กาํไรสุทธิ            x 100 
               ดอกเบ้ียรวมรายไดอ่ื้น 

โดยท่ี   อตัราส่วนกาํไรสุทธิตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด
ไวคื้อ ไม่นอ้ยกวา่ 32.04 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์    =    กาํไรจากการดาํเนินงาน    x 100  
      สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 

โดยท่ี   ผลตอบแทนต่อสินทรัพยต์ามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
กาํหนดไวคื้อ ไม่นอ้ยกวา่ 2.76 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน     =       กาํไรสุทธิประจาํปี      x 100 
       ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย 

ทุนสหกรณ์ถวัเฉล่ีย     =     ทุนตน้งวด + ทุนปลายงวด 
                     2 

โดยท่ี   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุนตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์กาํหนดไวคื้อ ไม่นอ้ยกวา่ 8.05 
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3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษางานวิจยัน้ีมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

1. แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
จอมทอง จาํกดั อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่  

2. รายงานกิจกรรมประจาํปีของสหกรณ์ ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วยรายงานผลการ
ดาํเนินงาน งบการเงินประจาํปี ขอ้บงัคบัและระเบียบงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั 
อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การประเมินศกัยภาพการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั จะใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยจะใชส้ถิติเชิงพรรณนาโดยใชค่้าร้อยละ และค่าเฉล่ียในการ
อธิบายผล 

2. การวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ จะทาํการวิเคราะห์
โดยการตั้งแบบสอบถาสมเก่ียวกบั การดาํเนินงาน ระเบียบขอ้บงัคบั ของสหกรณ์ 12 ขอ้ โดยจะมี
คาํถามใหต้อบ “ถูก” หรือ “ผดิ” และทาํการทดสอบไดค้ะแนนออกมาในรูปร้อยละ 

3. การวดัความพึงพอใจของกรรมการและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั โดยจะ
ใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จอมทอง จาํกดั โดยจะ
มีการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ความพึงพอใจ             ระดบัคะแนน 
     มากท่ีสุด            5 
     มาก             4 
     ปานกลาง             3 
     นอ้ย             2 
     นอ้ยท่ีสุด            1 
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จากนั้นนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย และคะแนนท่ีไดมี้การแปลความหมายดงัน้ี 

      ค่าเฉล่ีย          ระดบัความพึงพอใจ   
   4.51 - 5.00                 มากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50     มาก 
   2.51 - 3.50                 ปานกลาง 
   1.51 - 2.50                 นอ้ย 
   1.00 - 1.50     นอ้ยท่ีสุด 

4. การวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน จะเป็นวิเคราะห์เพื่อประเมินดูว่า ทางดา้นผลประกอบการ
ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีศกัยภาพในดา้นการเงินมากเพียงใด โดยการวิเคราะห์จะมี
หวัขอ้ทางการเงินท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

4.1 อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน (Working Capital Ratio) หรืออตัราส่วนทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio) 

4.2 อตัราส่วนวดัการก่อหน้ี (Leverage Ratios) เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถใน
การก่อหน้ีสินของสหกรณ์ เน่ืองจากสามารถแสดงถึงระดบัความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์ 

4.3 อตัราส่วนการใชสิ้นทรัพย ์(Return on Total Assets) หมายถึง อตัราส่วนท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการนาํเอาสินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ปหารายได ้

4.4 อตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของสหกรณ์ประกอบดว้ย 

1) อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 

2) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

3) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 


