
บทที ่5 
ลกัษณะของสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง 

 
 บทน้ีเป็นการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่งท่ีน ามา
ศึกษา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั สภาพทัว่ไป  ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์
การเกษตรตวัอยา่ง จากการใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา  
 
5.1  สภาพทัว่ไปของสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง 

 สภาพทัว่ไปของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่งไดก้ล่าวถึง ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาก่อตั้ง
สหกรณ์ จ านวนสมาชิก ส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานและ 
คณะกรรมการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
 1) ประเภทธุรกจิ 
 ธุรกิจท่ีสหกรณ์ตวัอยา่งด าเนินการ ไดแ้ก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจดัหาสินคา้
มาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต และธุรกิจให้บริการ/ส่งเสริม ในบาง
สหกรณ์อาจมีการด าเนินการครบทุกประเภทและบางสหกรณ์มีการด าเนินงานไม่ครบทุกประเภท 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของสมาชิกท่ีไดมี้การรวมตวักนัจดัตั้งข้ึนมา ส าหรับ
สหกรณ์ท่ีผา่นมาตรฐานพบวา่ ธุรกิจสินเช่ือเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อกลุ่มสหกรณ์กลุ่มน้ีมาก
ท่ีสุดจากจ านวนสหกรณ์ท่ีการประกอบธุรกิจมากถึงคิดเป็นร้อยละ 85.51 ของสหกรณ์ตวัอยา่งผา่น
มาตรฐาน ส่วนสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐานกลบัพบว่า ธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายมีบทบาท
ส าคญัมากท่ีสุด มีจ านวนสหกรณ์ท่ีประกอบธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 73.08 ของสหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่น
มาตรฐาน (ตารางท่ี 5.1) ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากธุรกิจทั้งสองประเภทเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่สมาชิก
สหกรณ์เป็นอย่างมาก โดยธุรกิจสินเช่ือท าให้สมาชิกสามารถกูเ้งินไดอ้ตัราดอกเบ้ียต ่าจึงท าให้มี
เงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพ ส่วนธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายช่วยให้สมาชิกซ้ือสินคา้ไดใ้น
ราคาถูก หรือสามารถน าสินคา้ไปใชก่้อนไดแ้ลว้จึงน าเงินมาช าระในภายหลงั  
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ตารางท่ี 5.1 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ตวัอยา่ง 

ธุรกิจ 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจรับฝากเงิน 39 56.52 12 46.15 51 53.68 
ธุรกิจสินเช่ือ 59 85.51 18 69.23 77 81.05 
ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 57 82.61 19 73.08 76 80.00 
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 22 31.88 5 19.23 27 28.42 
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 12 17.39 1 3.85 13 13.68 
ธุรกิจใหบ้ริการ/ส่งเสริม 6 8.70 3 11.54 9 9.47 

รวม 69  26  95  
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 2) ระยะเวลาด าเนินงาน 
 สหกรณ์ตวัอย่างมีระยะเวลาการด าเนินงานโดยเฉล่ีย 19 ปี  ระยะเวลาการด าเนินงานมาก
ท่ีสุดคือ 35 ปี และนอ้ยท่ีสุดคือ 6 ปี โดยสหกรณ์ผา่นมาตรฐานส่วนใหญ่มีระยะเวลาด าเนินการ 21 
– 25 ปี แต่สหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานส่วนใหญ่มีการด าเนินงานมาแลว้ 16 – 20 ปี (ตารางท่ี 
5.2)  
 
 3) จ านวนสมาชิก 

ในปีท่ีท าการศึกษา (2553) สหกรณ์ตวัอย่างผ่านมาตรฐานมีสมาชิกทั้งหมด 63,011 คน 
เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 1.3 (จ านวน 859 คน) เป็นเพศชายจ านวน 36,643 คน เพศหญิงจ านวน 
26,368 คน จ านวนสมาชิกเฉล่ียเท่ากับ 984 คน สหกรณ์ท่ีมีจ านวนสมาชิกสูงสุดคือ สหกรณ์
การเกษตรสันป่าตอง มีจ านวน 6,553 คน และสหกรณ์ท่ีมีจ านวนสมาชิกนอ้ยท่ีสุดคือ สหกรณ์แปร
รูปไมผ้ลพร้าว จ านวน 35 คน ส่วนสหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานมีจ านวนสมาชิก 11,054 คน 
ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.03 (จ านวน 4 คน) เป็นเพศชายจ านวน 8,202 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 2,768 
คน จ านวนสมาชิกเฉล่ียเท่ากบั 429 คน สหกรณ์ท่ีมีจ านวนสมาชิกสูงสูดคือ สหกรณ์การเกษตร
เข่ือนภูมิพลดอยเต่า จ  ากดั จ  านวน 1,871 คน และสหกรณ์ท่ีมีจ านวนสมาชิกนอ้ยท่ีสุดคือ สหกรณ์
การเกษตรชาวสวนเข่ือนผาก จ านวน 49 คน   ส าหรับจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ฯตวัอยา่ง (ตาราง
ท่ี 5.2)  
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ตารางท่ี 5.2 ระยะเวลาและจ านวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง 

รายละเอียด 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อายสุหกรณ์ (ปี)       
> 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 – 10  13 18.84 3 11.54 16 16.84 
11 – 15  8 11.59 5 19.23 13 13.68 
16 - 20 17 24.64 11 42.31 28 29.47 
21 - 25 21 30.43 4 15.38 25 26.32 
> 25 10 14.49 3 11.54 13 13.68 
รวม 69  26  95  
เฉล่ีย 19.40  18.80  19.10  
สูงสุด 35  27  35  
ต ่าสุด 6  7  6  
จ านวนสมาชิก       
< 500 43 62.32 19 73.08 62 65.26 
500 - 1500 10 14.49 5 19.23 15 15.79 
1501 - 2500 7 10.14 2 7.69 9 9.47 
2501 - 3500 5 7.25 0 0.00 5 5.26 
3501 – 4500 1 1.45 0 0.00 1 1.05 
4501 – 5500 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
> 5500 3 4.35 0 0.00 3 3.16 
รวม 69  26  95   
เฉล่ีย 984  429  831.74  
สูงสุด 6,553  1,871  6,553  
ต ่าสุด 35  49  35  
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
4) คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงานจึงเป็นเสมือนตวัแทนสมาชิกท่ีได้รับคดัเลือก เขา้มาท าหน้าท่ี

บริหารงานสหกรณ์ มีอ านาจท าหนา้ท่ีในการลงมติตดัสินปัญหาและการปล่อยเงินกูแ้ก่สมาชิก เป็น
ตน้ หากคณะกรรมการท่ีไดรั้บคดัเลือกเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถยอ่มเอ้ือประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของสหกรณ์เป็นอยา่งยิง่ จากการพิจารณาถึงคุณสมบติัของคณะกรรมการด าเนินงาน
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ของสหกรณ์ตวัอย่างจากระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการท างานเฉพาะต าแหน่งท่ีส าคญั คือ 
ต าแหน่งประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ประธาน ผูด้  ารงต าแหน่งประธานของสหกรณ์ผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 40.58 ของสหกรณ์ตวัอย่างผ่านมาตรฐาน) มีประสบการใน
การท างาน 16 – 20 ปี ขณะผูด้  ารงต าแหน่งประธานของสหกรณ์ตวัอย่างท่ีไม่ผ่านมาตรฐานส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด (ร้อยละ 46.7 ของสหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐาน) 
มีประสบการณ์ในการท างาน 16 -20 ปี แต่เป็นท่ีน่ายินอย่างยิ่งท่ีสหกรณ์ตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมี
คณะกรรมการด าเนินงานจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท แต่สัดส่วนมีเพียงร้อยละ 2.90 
และ 2.11 เท่านั้น ซ่ึงถือวา่สหกรณ์สามารถมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
(ตารางท่ี 5.3) 

2 ) รองประธาน  ผูด้  ารงต าแหน่งรองประธานส่วนใหญ่ของสหกรณ์ทั้งสองกลุ่มจบระดบั
ระดบัประถมศึกษามากสุดท่ี (ร้อยละ 60.87 และ 65.38 ของสหกรณ์ตวัอยา่ง) แต่มีประสบการณ์ใน
การท างานต่างกนั โดยรองประธานของสหกรณ์ตวัอยา่งท่ีผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างานมาแล้วไม่ถึง 5 ปี ขณะท่ีรองประธานสหกรณ์ฯตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานมาแลว้ 16 – 20 ปี (ตารางท่ี 5.3)  

3) เลขานุการ สหกรณ์ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีเลขานุการจบการศึกษาระดบัประถมมากท่ีสุด 
และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากถึงร้อยละ 53.62 และ 34.62 ตามล าดับ 
เลขานุการของสหกรณ์ตวัอยา่งท่ีผา่นมาตรฐานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 11 -
15 ปี ส่วนเลขานุการของสหกรณ์ฯตวัอย่างท่ีไม่ผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างานมาแลว้ 5 – 10 ปี (ตารางท่ี 5.3)  
 4) เหรัญญิก เหรัญญิกของสหกรณ์ตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มส่วนใหญ่จบกาศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 60.87 และ 61.54 ตามล าดบั แต่เหรัญญิกของสหกรณ์ตวัอยา่ง
ท่ีผ่านส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 11 – 15 ปี ขณะท่ีเหรัญญิกของสหกรณ์ฯ
ตวัอยา่งท่ีไม่ผา่นมาตรฐานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมาแลว้ 16 – 20 ปี (ตารางท่ี 5.3)  
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ตารางท่ี 5.3 คุณลกัษณะของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะ 
ประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 

ผา่น ไม่ผา่น รวม ผา่น ไม่ผา่น รวม ผา่น ไม่ผา่น รวม ผา่น ไม่ผา่น รวม 
ระดับการศึกษา             
ประถม 28 11 39 42 17 59 37 9 46 42 16 58 
 (40.58) (42.31) (41.05) (60.87) (65.38) (62.11) (53.62) (34.62) (48.42) (60.87) (61.54) (61.05) 
มธัยม 17 12 29 12 8 20 26 8 34 14 7 21 
 (24.64) (46.15) (30.53) (17.39) (30.77) (21.05) (37.68) (30.77) (35.79) (20.29) (26.92) (22.11) 
ปวช./ปวส 8 1 9 12 1 13 6 8 14 10 3 13 
 (11.59) (3.85) (9.47) (17.39) (3.85) (13.68) (8.70) (30.77) (14.74) (14.49) (11.54) (13.68) 
ปริญญาตรี 14 2 16 3 0 3 0 1 1 3 0 3 
 (20.29) (7.69) (16.84) (4.35) (0.00) (3.16) (0.00) (3.85) (1.05) (4.35) (0.00) (3.16) 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 (2.90) (0.00) (2.11) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
ประสบการณ์ท างาน(ปี)             
< 5 ปี 0 2 2 42 0 42 3 9 12 0 0 0 
 (0.00) (7.69) (2.11) (60.87)                                                                                        (0.00) (44.21) (4.35) (34.62) (12.63) (0.00) (0.00) (0.00) 
5 – 10 ปี 24 8 32 12 9 21 18 17 35 13 5 18 
 (34.78) (30.77) (33.68) (17.39) (34.62) (22.11) (26.09) (65.38) (36.84) (18.84) (19.23) (18.95) 
หมายเหตุ :  ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา : จากากรส ารวจ 
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ตารางท่ี 5.3 คุณลกัษณะของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ (ต่อ) 

คุณลกัษณะ 
ประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 

ผา่น ไม่ผา่น รวม ผา่น ไม่ผา่น รวม ผา่น ไม่ผา่น รวม ผา่น ไม่ผา่น รวม 
11 – 15 ปี 25 2 27 3 5 8 40 0 40 46 4 50 
 (36.23) (7.69) (28.42) (4.35) (19.23) (8.42) (57.97) (0.00) (42.11) (66.67) (15.38) (52.63) 
16 – 20 ปี 16 12 28 6 12 18 5 0 5 7 16 23 
 (23.19) (46.15) (29.47) (8.70) (46.15) (18.95) (7.25) (0.00) (5.26) (10.14) (61.54) (24.21) 
> 20  ปี 4 2 6 6 0 6 3 0 3 3 1 4 
 (5.80) (7.69) (6.32) (8.70) (0.00) (6.32) (4.35) (0.00) (3.16) (4.35) (3.85) (4.21) 
หมายเหตุ :  ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา : จากากรส ารวจ 70 
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5) ผู้จัดการสหกรณ์ 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 4 ผูจ้ดัการผูท่ี้จะต้องรับผิดชอบในการบริหารในบรรลุ
เป้าหมาย ดงันั้นจึงควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหาร มีความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะท่ีตนรับผิดชอบดว้ย ตลอดจนความรู้ดา้นกระบวนการบริหาร  จาก
การส ารวจต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ตวัอยา่ง พบวา่ สหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐานท่ีสามารถจดัจา้ง
ผูจ้ดัการเขา้มาบริหารงานมีจ านวน 33 สหกรณ์ และผูจ้ดัการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ร้อยละ 31.88 ของสหกรณ์ตัวอย่างผ่านมาตรฐาน) และในบางสหกรณ์มีผูจ้ ัดการท่ีมีความรู้
ความสามารถจบการศึกษาสูงสุดถึงระดบัปริญญาโท (จ านวน 5 สหกรณ์) ดา้นประสบการณ์ในการ
ท างานส่วนใหญ่มีประสบกาณณ์ในการท างานมาแลว้มากกวา่ 15 ปี และก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง
ผูจ้ดัการเคยปฎิบติัหน้าท่ีภายในสหกรณ์อยู่แล้วในต าแหน่งพนักงานการเงิน 16 คน พนักงาน
สินเช่ือ 10 คน และพนกังานตลาด 7 คน ส าหรับสหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานมีสหกรณ์เพียง 4 
สหกรณ์เท่านั้น ท่ีไดจ้ดัจา้งผูจ้ดัการมาท าหนา้ท่ีบริหารงาน ซ่ึงผูจ้ดัการทั้ง 4 คนจบการศึกษาระดบั
ระดับ ปวช./ปวส ก่อนจะเข้ารับต าแหน่งผูจ้ดัการปฎิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบญัชีและ
การเงินภายในสหกรณ์มาก่อน มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 15 ปี  (ตารางท่ี 5.4)  
  
ตารางท่ี 5.4 คุณลกัษณะของผูจ้ดัการสหกรณ์ตวัอยา่ง 

คุณลกัษณะ 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา             
อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 6 8.70 4 15.38 10 10.52 
ปริญญาตรี 22 31.88 0 0.00 22 23.15 
ปริญญาโท 5 7.25 0 0.00 5 5.26 
สถานท่ีท างานก่อนมารับต าแหน่ง  
สหกรณ์เดิม 33 47.83 4 15.38 37 38.95 
บริษทัเอกชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รับราชการ/วสิาหกิจ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ไม่เคยท างานมาก่อน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ต าแหน่งท่ีเคยท ามาก่อน             
พนกังานสินเช่ือ 10 14.49 0 0.00 10 10.53 
พนกังานการเงิน 16 23.19 4 15.38 20 21.05 
พนกังานการตลาด 7 10.14 0 0.00 7 7.37 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 5.4 คุณลกัษณะของผูจ้ดัการสหกรณ์ตวัอยา่ง (ต่อ) 

คุณลกัษณะ 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์การท างาน            
< 5 ปี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 – 10 ปี 0 0.00 1 3.84 1 1.05 
11 – 15 ปี 12 17.39 3 11.54 15 15.79 
> 15 ปี 21 30.43 0 0.00 21 22.11 
รวม  33 100 4 100  37 100 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 6) เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน 
 นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ หากสหกรณ์สามารถมีก าไรหรือมีโครงสร้างท่ีซับซ้อนข้ึน
ตอ้งมีการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งอ่ืนไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ และ
เจา้หน้าท่ีการตลาด ท าหน้าท่ีรับผิดชอบให้บริการแก่สมาชิกและผูม้าติดต่อท าธุรกิจ การก าหนด
ต าแหน่งงานตอ้งมีความเหมาะสมกบัโครงสร้างของสหกรณ์และมีการมอบหมายหนา้ท่ีกบับุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถจึงช่วยให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จได ้สหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐานท่ี
ไม่มีการจดัจา้งเจา้หน้าท่ีปฎิบติังานในต าแหน่งใดเลยมีจ านวน 27 สหกรณ์ (ร้อยละ 39.13) ส่วน
สหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐานท่ีไม่มีการจดัจ้างเจ้าหน้าท่ีปฎิบติังานในต าแหน่งใดเลยมีจ านวน 13 
สหกรณ์ (ร้อยละ 50.00) ต  าแหน่งท่ีสหกรณ์มีจัดจ้างพนักงานเข้ามาปฎิบัติหน้าท่ีมากท่ีสุดคือ 
ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินการบญัชี คิดเป็นร้อยละ 60.87 และร้อยละ 50.00 ของสหกรณ์ตวัอยา่งท่ี
ผา่นและไม่ผา่นมาตรฐาน ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.5) 
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ตารางท่ี 5.5 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 

ต าแหน่ง 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี 
เจา้หนา้บญัชี/การเงิน 27 42 13 13 40 55 
 (39.13) (60.87) (50.00) (50.00) (42.11) (57.89) 
เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 39 30 20 6 59 36 
 (56.52) (43.48) (76.92) (23.08) (62.11) (37.89) 
เจา้หนา้ท่ีการตลาด 42 27 22 4 64 31 
 (60.87) (39.13) (84.62) (15.38) (67.37) (32.63) 

รวม 69 26 95 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

  
 7) ทรัพย์สินในการประกอบธุรกจิ  
 ทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีสกหรณ์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้เกิดรายได ้ถือวา่เป็นปัจจยัหรือตวัช้ีวดัอย่างหน่ึงท่ีสามารถช้ีให้เห็นถึงศกัยภาพ และผลการ
ด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร หากสหกรณ์มีทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพและลกัษณะท่ีดี
เพียงพอต่อความตอ้งการใชบ้ริการของสมาชิก ยอ่มหมายความวา่สหกรณ์นั้นมีศกัยภาพและผลการ
ด าเนินงานท่ีดี ส่งผลต่อการให้บริการและการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีดีดว้ย ส าหรับสหกรณ์
ตวัอยา่งท่ีผา่นมาตรฐานมีรายการทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 9 ชนิด ไดแ้ก่ ลานเอกนก
ประสงค์ ลานตาก ฉางเอนกประสงค์ ฉางขา้วเปลือก ไซโลขา้วเปลือก โรงสี เคร่ืองอบความช้ืน 
เคร่ืองชัง่ โรงสี ขณะท่ีสหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐานมีรายการทรัพยใ์นการประกอบธุรกิจเพียง 4 ชนิด
เท่านั้น ได้แก่  ลานเอนกประสงค์ ลานตาก ลานขา้วเปลือก เคร่ืองชั่ง (ตารางท่ี 5.6) จากรายกร
ทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจท่ีสหกรณ์ผา่นมาตรฐานมีมากกวา่สหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐาน 
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ผ่านมาตรฐานน่าจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีเน่ืองจากมีศกัยภาพและความ
พร้อมในการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีดีกวา่สหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 5.6 ทรัยพสิ์นในการประกอบธุรกิจ 

ต าแหน่ง 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ลานเอนกประสงค ์ 4 65 4 22 8 87 
 (5.80) (94.20) (15.38) (84.62) (8.42) (91.58) 
ลานตาก 16 53 5 21 21 74 
 (23.19) (76.81) (19.23) (80.77) (22.11) (77.89) 
ฉางเอนกประสงค ์ 3 63 0 0 3 63 
 (4.35) (91.30) (0.00) (0.00) (3.16) (66.32) 
ฉางขา้วเปลือก 4 65 1 25 5 90 
 (5.80) (94.20) (3.85) (96.15) (5.26) (94.74) 
ไซโลขา้วเปลือก 2 67 0 0 2 67 
 (2.90) (97.10) (0.00) (0.00) (2.11) (70.53) 
โรงสี 5 64 0 0 5 64 
 (7.25) (92.75) (0.00) (0.00) (5.26) (67.37) 
เคร่ืองอบความช้ืน 6 63 0 0 6 63 
 (8.70) (91.30) (0.00) (0.00) (6.32) (66.32) 
เคร่ืองชัง่ 18 51 3 23 21 74 
 (26.09) (73.91) (11.54) (88.46) (22.11) (77.89) 
โรงสี 5 64 0 0 5 64 
 (7.25) (92.75) (0.00) (0.00) (5.26) (67.37) 

รวม 69 26  95 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
5.2  การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร 

 การด าเนินธุรกิจหลากหลายกข้ึนของสหกรณ์การเกษตร อาทิเช่น การแปรรูป การรวบรวม
ผลผลิต ธุรกิจป๊ัมน ้ามนั การจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ ช่วยเพิ่มโอกาสและเพิ่มลู่ทาง
ในการสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์การเกษตร รวมถึงเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กบัสมาชิก 
ซ่ึงท าใหส้มาชิกมีรายไดม้ากข้ึนและมีผลต่อการด าเนินงานท่ีดีข้ึนตามมาดว้ย อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมา
มีสหกรณ์การเกษตรเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถด าเนินธุรกิจได้โดยไม่ขาดทุน และมีบาง
สหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุนแต่ก็ยงัท าธุรกิจต่อไป เน่ืองจากเป็นการช่วยเหลือ
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ให้สมาชิกได้ซ้ือสินค้าในราคาท่ีถูกกว่าราคาตลาดทั่วไป หรือเพื่อต้องการเงินทุนสนับสนุน
โครงการจากภาครัฐ ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรมีก าลงัทรัพยแ์ละบุคลากรไม่เพียงพอและไม่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน จนกระทัง่บางสหกรณ์ตอ้งเลิกด าเนินกิจการและปล่อยให้อุปกรณ์
หรือสถานท่ีวา่งเปล่าโดยไม่ใชป้ระโยชน์ ส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์ตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษา
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  
 1) ปริมาณธุรกจิ 
 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ตวัอย่างมีปริมาณธุรกิจรวมทั้งส้ิน 5,031,645,108.68 บาท 
แบ่งเป็นสหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐาน 4,923,988,322.32 บาท (ร้อยละ 97.86 ของปริมาณทั้งหมด) 
และสหกรณ์ตวัอย่างไม่ผ่านมาตรฐานจ านวน 107,656,786.36 บาท (ร้อยละ 2.14 ของปริมาณ
ทั้งหมด) (ตารางท่ี 5.7)  
 1) ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ์การเกษตรตวัอยา่งมีการรับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณ์
อ่ืนๆ การรับฝากเงินเป็นแหล่งระดมเงินทุนและส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมเงิน โดยการสะสม
และฝากเงินไวก้ับสหกรณ์เพื่อไวใ้ช้จ่ายในอนาคต ท าให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
จดัเป็นแหล่งเงินทุนภายในท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียนของสหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์ให้ดอกเบ้ียตามเงินตน้ท่ี
ฝากไวแ้ละเง่ือนไขของประเภทเงินฝาก ไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เงินฝาก
ประจ า ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก จากปริมาณธุรกิจทั้งหมดธุรกิจของสหกรณ์ตวัอยา่งท่ี
ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน เห็นไดว้่าธุรกิจรับฝากเงินเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
34.24 ของสหกรณ์ตวัอยา่งท่ีผา่น และร้อยละ 32.35 ของสหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐาน (ตารางท่ี 5.7)  
 2) ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์ตวัอย่างผ่านมาตรฐานมีการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกและสหกรณ์อ่ืน
ปริมาณเงินกูร้ะหว่างปีจ านวน 1,085,240,862.97 บาท (ร้อยละ 22.04) (ตารางท่ี 5.7) แต่ส าหรับ
สหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐานมีการให้เงินกู้แก่สมาชิกอย่างเดียวปริมาณเงินกู้ระหว่างปีจ านวน 
33,308,153.50 (ร้อยละ 30.94) ประกอบดว้ย เงินกูร้ะยะสั้น ระยะปานกลาง  
 3) การจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย การจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายเป็นธุรกิจท่ีจดัท าเพื่อแกปั้ญหาให้
สมาชิกเพื่อให้สามารถซ้ือสินคา้ท่ีจะใชใ้นการผลิต ตลอดจนเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้ไดใ้นราคาท่ี
เหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและมีคุณภาพ และสมากชิกยงัได้เงินเฉล่ียคืนจากธุรกิจหาก
สหกรณ์มีผลก าไรจากการด าเนินงานในรอบปี ตามจ านวนท่ีสมาชิกได้ซ้ือสินคา้ ปริมาณธุรกิจ
จดัหาสินคา้มาจ าหน่วยของสหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐานมีจ านวน 1,123,854,152.90 บาท (ร้อยละ 
(22.82) ส่วนสหกรณ์ท่ีไม่ผา่นมาตรฐานมีจ าวน 21,041,220.53 บาท (ร้อยละ 19.54) (ตารางท่ี 5.7) 
ส าหรับสหกรณ์ผ่านมาตรฐานสินค้าท่ีมีการจ าหน่ายมากท่ีสุดคือ สินค้าประเภทน ้ ามนั สินค้า
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การเกษตร สินคา้ทัว่ไป ตามล าดบั แต่สหกรณ์ตวัอย่างไม่ผ่านมาตรฐานมีเพียงสินคา้เกษตรและ
สินคา้ทัว่ไปเท่านั้น  
 4) การรวบรวมผลผลิต ระหว่างปีสหกรณ์ผ่านมาตรฐานมีการรวบรวมผลผลิตจ านวน 
689,761,473.87 บาท (ร้อยละ 14.01) ส่วนสหกรณ์ท่ีไม่ผา่นมาตรฐานมีจ านวน 16,292,305.40 บาท 
(ร้อยละ 15.13) (ตารางท่ี 5.7) ผลผลิตของสมาชิกท่ีไดเ้ก็บเก่ียวแลว้ หากน าไปจ าหน่ายให้พ่อคา้ 
สมาชิกอาจถูกกดราคา ถูกเอาเปรียบในเร่ืองการชั่ง ตวง วดั สหกรณ์จึงเป็นแหล่งท่ีสามารถจะ
รวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อเป็นผูจ้ดัการขายแทนสมาชิกแต่ผูเ้ดียว ซ่ึงจะท าให้ได้ราคาของ
ผลผลิตดีข้ึน เน่ืองจากมีอ านาจในการต่อรองกบัพ่อคา้ไดม้ากกว่าสมาชิกน าไปขายเอง ผลผลิตท่ี
สหกรณ์ผา่นมาตรฐานท าการรวบรวมไดแ้ก่ ชา ขา้วเปลือก ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เหลือง ผกัอินทรีย ์
กระเทียม สตอเบอร่ี ล าไย ขา้วโพดหวาน หอมหวัใหญ่ ไข่ไก่ และศูนยร์วมน ้ านมดิบ ส่วนผลผลิตท่ี
สหกรณ์ไม่ผา่นรวบรวม ไดแ้ก่ ขา้วเปลือก ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ถัว่เหลือง กระเทียม และล าไย   
 5) การแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิตเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีจุดประสงค์เพื่อช่วย
แกปั้ญหาในการประกอบอาชีพของสมาชิก เกิดจากการท่ีสมาชิกเก็บรวบรวมผลผลิตแลว้น าไปแปร
รูปใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึนของผลผลิตเพื่อจะไดน้ าไปจ าหน่ายใหไ้ดร้าคาท่ีดีข้ึน ระหวา่งปีสหกรณ์ผา่น
มาตรฐานมีการแปรรูปผลผลิตทั้งส้ิน 337,844,528.02 บาท (ร้อยละ 6.86) และสหกรณ์ไม่ผ่าน
มาตรฐานจ านวน 1,742,296.00 บาท (ร้อยละ 1.62) (ตารางท่ี 5.7) สินคา้ท่ีท าการแปรรูปไดแ้ก่ ไวน์
สตอเบอร่ี และน ้านมดิบ  
 6) ธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยแกปั้ยหาใน
การประกอบอาชีพของสมาชิกโดยให้บริการต่างๆ ซ่ึงมีค่าบริการในราคาพอสมควร ในความเป็น
จริงแลว้ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัมาก  เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหา
พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาให้แก่เกษตรกรแต่ระหวา่งปีสหกรณ์การเกษตรมีสัดส่วน
ปริมาณธุรกิจน้อยท่ีสุดในปริมาณธุรกิจทั้งหมดระหว่างปีสหกรณ์การเกษตรผ่านมาตรฐานมี
ปริมาณธุรกิจเพียง 1,103,431.28 บาท (ร้อยละ 0.02) และสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐานมีเพียง 
447,241.00 บาท (ร้อยละ 0.42) (ตารางท่ี 5.7) 
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ตารางท่ี 5.7 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง ปี 2553  
ธุรกิจ ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

ธุรกิจรับฝากเงิน 1,686,183,873.28 34,825,569.93 1,721,009,443.21 
 (34.24) (32.35) (34.20) 
ธุรกิจสินเช่ือ 1,085,240,862.97 33,308,153.50 1,118,549,016.47 
 (22.04) (30.94) (22.23) 
ธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 1,123,854,152.90 21,041,220.53 1,144,895,373.43 
 (22.82) (19.54) (22.75) 
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 689,761,473.87 16,292,305.40 706,053,779.27 
 (14.01) (15.13) (14.03) 
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต 337,844,528.02 1,742,296.00 339,586,824.02 
 (6.86) (1.62) (6.75) 
ธุรกิจใหบ้ริการ/ส่งเสริม 1,103,431.28 447,241.00 1,550,672.28 
 (0.02) (0.42) (0.03) 

รวม 4,923,988,322.32 107,656,786.36 5,031,645,108.68 
 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา : สารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์, 2553 
 

 2) ผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง 
  1. รายได ้สหกรณ์ตวัอยา่งมีรายไดท้ั้งส้ิน 2,350,087,506.72 บาท เป็นรายไดข้อง
สหกรณ์ตวัอย่างผ่านมาตรฐานจ านวน 2,201,809,633.02 บาท สหกรณ์ตวัอย่างไม่ผ่านมาตรฐาน 
52,847,716.37 บาท รายไดข้องสหกรณ์มาจากการประกอบธุรกิจหลกั และธุรกิจเฉพาะของแต่ละ
สหกรณ์ สหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐานส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 1,000,001 – 10,000,000 บาท 
(ร้อยละ 28.99) ขณะท่ีสหกรณ์ตวัอย่างไม่ผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 100,001 – 
1,000,000 บาท (ร้อยละ 38.46) (ตารางท่ี 5.8) จากการท่ีสหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐานส่วนใหญ่มี
รายได้อยูในช่วงท่ีสูงกว่าสหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐาน เน่ืองจากมีความพร้อมด้านความสามารถ
บุคคลากรและทรัพยสิ์นในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งทุนการด าเนินงาน ท าให้สหกรณ์สามารถ
ประกอบธุรกิจสร้างรายไดไ้ดม้ากกวา่ 
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ตารางท่ี 5.8 รายไดข้องสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง ปี 2553  

รายได ้(บาท) 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
> 100,000  10 14.49 8 30.77 18 18.95 
100,001 – 1,000,000 16 23.19 10 38.46 26 27.37 
1,000,001 – 10,000,000 20 28.99 5 19.23 25 26.32 
10,000,001 – 50,000,000 7 10.14 3 11.54 10 10.53 
50,000,001 – 100,000,000 9 13.04 0 0.00 9 9.47 
< 100,000,000 7 10.14 0 0.00 7 7.37 

รวม 69 100.00 26 100.00 95 100.00 
เฉล่ีย 31,910,284.54 2,117,766.46 24,480,078.20 
สูงสุด 268,431,458.79 11,227,617.29 268,431,458.79 
ต ่าสุด 3,155.00 8,466.41 3,155.00 

รวมทั้งหมด 2,201,809,633.02 52,847,716.37 2,350,087,506.72 
ท่ีมา : สารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์, 2553 

 
 2. ค่าใช้จ่าย ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายในธุรกิจหลกัและธุรกิจเฉพาะ ไดแ้ก่ ตน้ทุน

การขายและบริการ รวมไปถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทั้งหดม ในปี 2553 สหกรณ์ตวัอยา่งผา่น
มาตรฐานทั้งส้ิน 2,090,996,347.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.96 ของรายไดท้ั้งหมด ส่วนสหกรณ์
ตวัอย่างไม่ผ่านมาตรฐานมีค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 52,847,716.37 บาท ติดลบร้อยละ 3.87 เน่ืองจากมี
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ของสหกรณ์ผา่นมาตรฐานอยูใ่นช่วง 1,000,001 
– 10,000,000 บาท (ร้อยละ 27.54) ส่วนค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานอยูใ่นช่วง 
100,001 – 1,000,000 บาท (ร้อยละ 34.62) (ตารางท่ี 5.9)  
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ตารางท่ี 5.9 ค่าใชจ่้ายของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง ปี 2553 

ค่าใชจ่้าย (บาท) 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่มาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
> 100,000  12 17.39 8 30.77 20 21.05 
100,001 – 1,000,000 15 21.74 9 34.62 24 25.26 
1,000,001 – 10,000,000 19 27.54 6 23.08 25 26.32 
10,000,001 – 50,000,000 7 10.14 3 11.54 10 10.53 
50,000,001 – 100,000,000 9 13.04 0 0.00 9 9.47 
< 100,000,000 7 10.14 0 0.00 7 7.37 

รวม 69 100.00 26 100.00 95 100.00 
เฉล่ีย 30,304,294.89 2,216,411.06 23,425,922.41 
สูงสุด 249,934,692.65 11,082,398.96 249,934,692.65 
ต ่าสุด 3,850.00 15,042.32 3,850.00 

รวมทั้งหมด 2,090,996,347.43 54,876,817.59 2,248,888,551.05 
ท่ีมา : สารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์, 2553 

 
  3. ก าไร (ขาดทุน) การด าเนินธุรกิจสหกรณ์ตวัอยา่งในปี 2553 สหกรณ์ตวัอยา่ง
ผ่านมาตรฐานท่ีมีผลประกอบการก าไรมีมากถึงร้อยละ 86.96 ของสหกรณ์ตวัอย่าง (จ านวน 60 
สหกรณ์) ก าไรรวมทั้งส้ิน 116,206,236.50 บาท ส่วนสหกรณ์ท่ีมีผลประกอบการขาดทุนมีเพียงร้อย
ละ13.04 ของสหกรณ์ตวัอย่าง (จ านวน 9 สหกรณ์) ขาดทุนทั้งส้ิน 12,442,521.17 บาท ขณะท่ี
สหกรณ์ไม่ผ่านมาตรฐานมีสหกรณ์ท่ีมีผลประกอบการขาดทุนมากถึงร้อยละ 61.53 ของสหกรณ์
ตวัอยา่ง (จ านวน 16 สหกรณ์) ขาดทุนทั้งส้ิน 3,404,365.06 บาท และสหกรณ์ท่ีมีผลประกอบการ
ก าไรมีเพียง 38.46 ของสหกรณ์ตวัอย่าง (จ านวน 10 สหกรณ์) รวมก าไรทั้งส้ิน 839,605.45 บาท 
(ตารางท่ี 5.10) ในปี 2553 สหกรณ์ตวัอยา่งส่วนใหญ่ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีความสามารถในการท า
ก าไรไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท  
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ตารางท่ี 5.10  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าปีของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง 

ก าไรขาดทุนสุทธิ 
(บาท) 

ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่มาตรฐาน รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ขาดทุน  9 13.04 16 61.54 25 26.32 
> 50,000 19 27.54 8 30.77 27 28.42 
50,000 - 1,000,000 8 11.59 2 7.69 10 10.53 
100,001 – 500,000 13 18.84 0 0.00 13 13.68 
500,001 – 1,000,000 2 2.90 0 0.00 2 2.11 
1,000,001 – 5,000,000 10 14.49 0 0.00 10 10.53 
< 5,000,000 8 11.59 0 0.00 8 8.42 

รวม 69 100 26 100 95 100 

เฉล่ีย 1,605,989.65 -98,644.60 1,054,155.79 
สูงสุด 20,637,438.61 616,221.76 20,637,438.61 
ต ่าสุด -2,015,077.24 -1,861,483.23 -2,015,077.24 

รวมทั้งหมด 110,813,285.59 -2,564,759.61 101,198,955.67 
ท่ีมา : สารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์, 2553 

 
 3) ฐานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง 
  1. สินทรัพย ์ระหวา่งปีสหกรณ์ตวัอยา่งมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 4,192,506,678.38 บาท 
เป็นสินทรัพยข์องสหกรณ์ฯตวัอย่างผ่านมาตรฐานจ านวน 4,025,155,545.66 บาท และสหกรณ์
ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานจ านวน 167,351,132.67 บาท สินทรัพยข์องสหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐาน
อยูใ่นรูปของสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 808,456,506.14 บาท 
(ร้อยละ20.90 )  เงินลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวจ านวน 28,734,581.00 บาท (ร้อยละ 0.71) 
ลูกหน้ี/ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ ได้แก่ ลูกหน้ีเงินกู้ ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีสินคา้เงินผ่อนช าระ/เช่าซ้ือ 
ลูกหน้ีบริการ เป็นตน้ จ านวนทั้งส้ิน 220,923,580.02 บาท (ร้อยละ 55.18) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
345,419.016,.54 บาท (ร้อยละ 8.58) สินทรัพยอ่ื์นๆ 621,621,861.96 บาท (ร้อยละ 15.44) ส่วน
สหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานมีสินทรัพยท่ี์อยูใ่นรูปของสินทรัพยห์มุนเวียน 7,996,290.67 บาท 
(ร้อยละ4.78) เงินลงทุนระยะยาว 149,900.00 บาท (ร้อยละ 0.09) ลูกหน้ี/ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 
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94,279,478.09 บาท (ร้อยละ 56.34) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 364,831,568.02 บาท (ร้อยละ 11.60 ) 
สินทรัพยอ่ื์นๆ 45,512,903.43 บาท (ร้อยละ 27.20)  
  2. หน้ีสิน พบวา่หน้ีสินส่วนใหญ่ของสหกรณ์ผ่านมาตรฐานเป็นเงินรับฝากมาก
ท่ีสุด จ านวน 1,955,618,029 บาท (ร้อยละ 58.76) แต่ส าหรับสหกรณ์ตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานส่วน
ใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวยีนมากท่ีสุด 125,042,748.42 บาท (ร้อยละ67.69) (ตารางท่ี 5.11) 
  3. ทุนสหกรณ์ สหกรณ์ตวัอย่างผา่นมาตรฐานทีทุนทั้งส้ิน มีทุนของสหกรณ์เอง
จากทุนเรือนหุน้ ทุนส ารอง/ทุนสะสมอ่ืนๆ ก าไรจากการด าเนินงาน เป็นตน้ สหกรณ์ฯตวัอยา่งผา่น
มาตรฐานมีทุนสหกรณ์จ านวน 1,429,383,914.30 บาท ทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากทุนเรือน
หุน้สหกรณ์ (ร้อยละ 58.76) ขณะท่ีสหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐานมีเงินทุนติดลบจ านวน 17,389,086.89 
บาท เน่ืองจากสหกรณ์มีก าไรสะสม และก าไรขาดสุทธิติดลบจ านวนมากกวา่ทุนเรือนหุ้นท่ีสหกรณ์
มีอยู ่ (ตารางท่ี 5.11)  
 
ตารางท่ี 5.11 ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯตวัอยา่ง 

รายการ 
สหกรณ์ฯผา่น
มาตรฐาน 

สหกรณ์ฯ 
ไม่ผา่นมาตรฐาน 

รวม 

สินทรัพย์    
 เงินสด/เงินฝาก 808,456,506.14 7,996,290.67 816,452,796.81 
  (20.09) (4.78) (19.47) 
 เงินลงทุน 28,734,581.00 149,900.00 28,884,481.00 
  (0.71) (0.09) (0.69) 
 ลูกหน้ี/ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,220,923,580.02 94,279,487.09 2,315,203,067.11 
  (55.18) (56.34) (55.22) 
 ท่ีดิน/อาคาร/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 345,419,016.54 19,412,551.48 364,831,568.02 
  (8.58) (11.60) (8.70) 
 อ่ืนๆ 621,621,861.96 45,512,903.43 667,134,765.39 
  (15.44) (27.20) (15.91) 

รวม 
4,025,155,545.66 167,351,132.67 4,192,506,678.33 

(100.00) (100.00) (100.00) 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา : สารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์, 2553 
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ตารางท่ี 5.11 ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯตวัอยา่ง (ต่อ) 

รายการ 
สหกรณ์ฯผา่น
มาตรฐาน 

สหกรณ์ฯ 
ไม่ผา่นมาตรฐาน 

รวม 

หนี้สินและทุน    
 เงินรับฝาก 1,955,618,029.62 39,672,202.71 1,995,290,232.33 
  (75.34) (21.47) (71.76) 
 เงินกูย้มื/เจา้หน้ีอ่ืน 396,443,189.72 125,042,748.42 521,485,938.14 
  (15.27) (67.69) (18.76) 
 อ่ืนๆ 243,710,412.02 20,025,268.43 263,735,680.45 
  (9.39) (10.84) (9.49) 

รวม 
2,595,771,631.36 184,740,219.56 2,780,511,850.92 

(100.00) (100.00) (100.00) 
ทุนสหกรณ์    
 ทุนเรือนหุน้ 839,899,191.50 32,351,565.00 872,250,756.50 
  (58.76) (NA)  (61.77) 
 ทุนส ารอง/ทุนสะสมอ่ืนๆ 487,174,578.28 3,278,801.69 490,453,379.97 
  (34.08) (NA)  (34.73) 
 ก าไร(ขาดทุน)สะสมและอ่ืนๆ -1,453,570.76 -50,454,693.97 -51,908,264.73 
  (-0.10) (NA)  (-3.68) 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 103,763,715.28 -2,564,759.61 101,198,955.67 
  (7.26) (NA)  (7.17) 

รวม 1,429,383,914.30 -17,389,086.89 1,411,994,827.41 
 (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็ คือ ค่าร้อยละ  
  : NA คือ หาค่าไม่ได ้
ท่ีมา : สารสนเทศส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์, 2553 

 
5.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง 
 จากลกัษณะการบริหารงานและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯตวัอย่าง เห็นได้ว่าการ
บริหารงานของสหกรณ์ฯตวัอยา่งในบางธุรกรรมยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป ส าหรับปัญหาการบริหารการเงินท่ีมกัเกิดข้ึนกบัสหกรณ์ฯตวัอยา่งจ านวนมากทั้งสองกลุ่มไม่
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มีความแตกต่างกนั นัน่คือ สหกรณ์ฯตวัอย่างผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวนมากมกั
ประสบกบัปัญหาดา้นการบริหารเงินทุนหรือปัญหาการขาดเงินทุนในการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 และ 30.77 ตามล าดบั รองลงมาเป็นปัญหาดา้นการจดัการลูกหน้ีเงินกู ้ซ่ึงท าให้ยอดหน้ีสงสัย
จะสูญหรือยอดหน้ีคา้งช าระท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 8.75 และ 23.08 ของจ านวนสหกรณ์ในแต่ละกลุ่ม
ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.12) ทั้งน้ีเป็นผลมาจากสหกรณ์ฯตวัอย่างยงัไม่สามารถสร้างทุนหรือระดม
เงินทุนไดเ้อง ส่วนใหญ่ยงัตอ้งพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งภายนอก  
 
ตารางท่ี 5.12 ปัญหาการบริหารของสหกรณ์การเกษตรตวัอยา่ง  

ปัญหา 
ผา่นมาตรฐาน ไม่ผา่นมาตรฐาน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- ขาดเงินทุน/ขาดสภาพคล่อง 10 14.29 8 30.77 18 18.75 
- หน้ีสงสยัจะสูญ/ยอดหน้ีคา้งช าระสูง 6 8.57 6 23.08 12 12.50 
- พนักงานการเงินมีไม่เพียงพอ/ขาด
ความรู้และประสบการณ์ 2 2.86 1 3.85 3 3.13 
- อตัราดอกเบ้ียเงินใหส้มาชิกกูสู้ง 0 0.00 1 3.85 1 1.04 
- ขาดอุปกรณ์ส านกังานดา้นการเงิน  1 1.43 1 3.85 2 2.08 
- อ่ืน ๆ 2 2.86 3 11.54 5 5.21 

รวม 69 100.0 26 100.0 95 100.0 
หมายเหตุ : ค่าร้อยละคือ ร้อยละของสหกรณ์ท่ีประสบปัญหา 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
 ขณะท่ีทศันะของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของสหกรณ์ฯตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม
ซ่ึงเป็นผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีสหกรณ์ฯตวัอยา่งควรใหก้ารปรับปรุงมากท่ีสุดกลบัไม่เป็น
การปรับปรุงด้านการบริหารการเงินแต่กลบัเป็นการให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารงานบุคคล 
(บุคลากรและสมาชิก สหกรณ์) มากกว่า กล่าวคือ เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานซ่ึงเป็น
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯตวัอย่างกลุ่มท่ีผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน เห็นว่า
สหกรณ์ฯ ควรให้การปรับปรุงการบริหารงานด้านบุคคล (คณะกรรมการ เจา้หน้าท่ี และสมาชิก 
สหกรณ์) คิดเป็นร้อยละ 87.14 และ 65.38 ตามล าดบัของกลุ่มสหกรณ์ และส่ิงท่ีสหกรณ์ฯควรให้
การปรับปรุงในอนัดบัสองรองลงมาจากการบริหารงานบุคคล ส าหรับสหกรณ์ฯผา่นมาตรฐานแลว้
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯผ่านมาตรฐานระบุว่าควรให้การปรับปรุงการเร่งรัด
หน้ีสินหรือติดตามหน้ีสิน การบริหารธุรกิจ บริหารการเงินทุน อาคาร สถานท่ี หรือส านักงาน 
อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน การประชาสัมพนัธ์ และอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้มาชิก นอ้ยท่ีสุดคือ คิดเป็น
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ร้อยละ 64.29 52.86 15.71 12.86 11.43 8.57 และ 2.86 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.13) ซ่ึงต่างจากทศันะ
ของเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานสหกรณ์ฯตวัอยา่งไม่ผา่นมาตรฐานซ่ึงส่วนใหญ่เห็นวา่ส่ิง
ท่ีสหกรณ์ฯควรให้การปรบปรุงอนัดบัสองรองจากการบริหารงานดา้นบุคคล คือ การบริหารธุรกิจ 
การเร่งรัดหน้ีสินหรือการติดตามหน้ีสิน การบริหารเงินทุน และการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้
ให้สมาชิกกู ้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน อาคาร สถานท่ี หรือส านกังาน และประชาสัมพนัธ์น้อย
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.85 50.00 26.92 23.08 15.38 11.54 และ 7.69 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5.13)  

จากท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของสหกรณ์ฯตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่า ส่ิงท่ี
ควรได้รับการปรับปรุงจ านวนมากท่ีสุด คือ การบริหารงานบุคคล ซ่ึงหมายรวมถึงเจ้าหน้าท่ี 
คณะกรรมการ และสมาชิก เน่ืองจากบุคคลทั้ง 3 กลุ่มเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสหกรณ์ฯ แต่ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของตนเอง ยงัขาดประสบการณ์ในการท างาน
และการบริหารจัดการ และยงัไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานสหกรณ์ท่ีดี ท าให้การ
ด าเนินงานเกิดขอ้ผิดพลาด ฉะนั้น เร่ืองการบริหารงานบุคคลจึงกลายเป็นเร่ืองแรกท่ีเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารการเงินของสหกรณ์ฯตวัอยา่งส่วนใหญ่ต่างให้ความส าคญั อนัจะเป็นผลท า
ให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานประสบผลส าเร็จจึง
จ าเป็นตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารการเงินและการบริหารด้านบุคคลไป
พร้อมๆ กนั เพราะหากขาดซ่ึงการปรับปรุงแกไ้ขดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้การด าเนินงานก็จะไม่ประสบ
ผลส าเร็จได ้
 
ตารางท่ี 5.13 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงตามทศันคติของเจา้หนท่ี้สหกรณ์ 

รายละเอียด 
สหกรณ์ฯผา่น สหกรณ์ฯไม่ผา่น รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- งานดา้นบุคคล  60 86.96 17 65.38 78 82.11 
- การบริหารธุรกิจ 37 53.62 14 53.85 51 53.68 
- ดา้นการบริหารเงินทุน 11 15.94 7 26.92 18 18.95 
- การเร่งรัดหน้ีสิน หรือติดตามหน้ีสิน 45 65.22 13 50.00 58 61.05 
- อาคาร สถานท่ี หรือส านกังานสหกรณ์ 9 13.04 3 11.54 12 12.63 
- ดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน 8 11.59 4 15.38 12 12.63 
- อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ใหส้มาชิกกู ้ 2 2.90 6 23.08 8 8.42 
- การประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ฯ 6 8.70 2 7.69 8 8.42 

รวม 69 100.00 26 100.00 95 100.00 
หมายเหตุ :  ค่าร้อยละคือ ร้อยละของจ านวนค าตอบ และสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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5.4   ความแตกต่างทางเทคโนโลยแีละรูปแบบการด าเนินงานของสหกรณ์ตัวอย่าง 

 ความแตกต่างทางเทคโนโลย ี

 จากผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ช้ีให้เห็นวา่ภายใตต้วัช้ีวดัการจดั
มาตรฐานสหกรณ์ขอ้ 1) 3) 4) 5) 6) แสดงให้เห็นถึงการมีชุดเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนัดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ในบทท่ี 3 ระหวา่งสหกรณ์ท่ีการผา่นและไม่ผา่นมาตรฐานสหกรณ์ จึงท าให้สหกรณ์ตวัอยา่ง
ทั้งสองมาตรฐานเผชิญกบัโอกาสทางการผลิตท่ีแตกต่างกนั จากรูปแบบและวิธีการใช้ปัจจยัการ
ผลิตเพื่อใหผ้ลผลิตต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างทางเทคโนโลยีท่ีสะทอ้นจากตวัช้ีวดัมาตรฐานสหกรณ์
ในขอ้ 1) 4) 6)  คือความแตกต่างทางเทคโนโลยีทุนมนุษย ์การท่ีสหกรณ์จะบริหารงานไม่ให้มีผล
การด าเนินงานขาดทุน มีการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินทุนสวสัดการหรือทุนสาธารณะ
ประโยชน์ให้แก่สมาชิก สหกรณ์จะตอ้งมีผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมองหมายท าหนา้ท่ีบริหารงานท่ีมี
ความรู้ ทกัษะหรือความช านาญ ความสามารถและประสบการณ์ ซ่ึงผลของการจดัมาตรฐานแสดง
ใหเ้ห็นวา่สหกรณ์มีเทคโนโลยดีา้นทุนมนุษยแ์ตกต่างกนั โดยระดบัการศึกษาและประสบการณ์ของ
ผูจ้ ัดการหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายของสหกรณ์ผ่านมาตรฐานมีระดับการศึกษาสูงสุดถึงระดับ
ปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการท างานมากว่า 15 ปี ขณะท่ีผูจ้ดัการของสหกรณ์ไม่ผ่าน
มารตรฐานจบการศึกษาสูงสุดเพียงระดบั ปวช.ปวส. และมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 15 

ปี แสดงให้เห็นว่าผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายของสหกรณ์ตวัอย่างท่ีผา่นมาตรฐานมีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถและความช านาญรู้ในการบริหารจดัการดีกวา่สหกรณ์ไม่ผา่นมาตรฐานจึงท า
ให้สหกรณ์ไม่มีผลการด าเนินงานขาดทุน สามารถมีก าไรผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้  เกิดความพึง
พอใจและศรัทธาแก่สมาชิกมีความมัน่ใจท่ีท าธุรกิจร่วมกบัสหกรณ์ เช่นเดียวกบัมาตรฐานสหกรณ์
ขอ้  3) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางทุนมนุษยเ์ช่นเดียวกนั การท่ีสหกรณ์จะสามารถจดัท างบ
การเงินให้แลว้เสร็จและไดรั้บการตรวจสอบ สามารถน าไปเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ไดภ้ายใน 150 
วนั เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการจดัท าบญัชีให้ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั ซ่ึง
ผลการจดัมารตฐานในขอ้น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของความรู้ความสามารถ ความช านาญใน
การท าบญัชีของสหกรณ์ แต่เก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีหรือผูท้  าบญัชีของสหกรณ์ นอกจากความแตกต่าง
ทางดา้นทุนมนุษย ์มาตรฐานสหกรณ์ขอ้ 4) และ 5) ยงัแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างดา้นทุนทาง
การเงินระหว่างสหกรณ์ท่ีผ่านและไม่ผา่นมาตรฐาน สหกรณ์เป็นองค์ธุรกิจท่ีมีแหล่งเงินส่วนใหญ่
มาจากสมาชิก และสหกรณ์ตอ้งใช้เงินทุนของสมาชิกเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ จากผลการจดั
มาตรฐานขอ้ 4) การมีสมาชิกร่วมท าธุรกิจนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 จึงส่งผลต่อความแตกต่างดา้นทุนทาง
การเงินของสหกรณ์มีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ รวมไปถึงความแตกต่างของขนาด
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กิจการระหว่งหสกรณ์ตวัอย่างผ่านและไม่ผ่านไม่ผ่าน เพราะหากสหกรณ์มีสมาชิกท าธุรกิจมาก 
ปริมาณธุรกิจมากพอจนถึงจุดคุม้ทุนและท าให้สหกรณ์เกิด economy of scale สหกรณ์ก็จะมีตน้ทุน
ต่อหน่วยลดลง ส่วนมาตรฐานขอ้ 5) การจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีเขา้มาปฎิบติัหนา้ท่ีประจ า แสดงให้เห็นวา่
สหกรณ์มีทุนด าเนินงานมากเพียงพอท่ีจะสามารถจดัจา้งเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มา
บริหารงานได ้การมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถจะส่งผลต่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 รูปแบบความแตกต่างของการด าเนินงาน 

 จากความแตกต่างทางเทคโนโลยีด้านทุนมนุษย์เก่ียวกับคุณสมบัติของผูจ้ ัดการและ
เทคโนโลยีดา้นทุนทางการเงินในเร่ืองของเงินทุน ท าให้สหกรณ์ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั นัน่คือ การด าเนินงานของสหกรณ์ตวัอยา่งผา่นมาตรฐานมาจากทุนภายใน
ท่ีเป็นทุนของสหกรณ์เองและทุนจากภายนอก จึงท าให้มีสภาพคล่องมากกวา่ การด าเนินธุรกิจเน้น
ไปท่ีธุรกิจสินเช่ือและมีการบริหารจดัการลูกน้ีท่ีดี ท าให้สหกรณ์มีก าไรจากดอกเบ้ียการกูย้ืมของ
สมาชิก จากจ านวนสมาชิกท่ีร่วมท าธุรกิจกบัสหกรณ์ของสหกรณ์ผา่นมาตรฐานเกินกวา่ร้อยละ 60 
จึงท าให้สหกรณ์สามารถจ าหน่ายปัจจยัการผลิต สินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้อ่ืนๆ ไดใ้นราคาท่ีต ่า
กว่าเน่ืองจากการสั่งสินคา้มาขายจ านวนมากจะท าให้ตน้ทุนของสินคา้นั้นต ่าลง มีการรวมตวัเพื่อ
เพิ่มอ านาจการต่อรองดา้นราคาของผลผลิตท่ีดีกวา่ส่งผลต่อรายไดข้องสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์ไม่
ผา่นมารตรฐานการด าเนินงานมาจากเงินทุนภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีผลก าไรและผลก าไร
สะสมขาดทุนมาโดยตลอดตอ้งน าเงินทุนและเงินทุนส ารองออกมาชดเชยในส่วนของก าไรสะสม 
ทุนด าเนินงานท่ีเป็นเงินทุนภายในมาจากเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอนัได้แ ก่ เงินฝาก ท าให้ไม่
สามารถน าไปลงทุนได้ในระยะยาวได้ และตอ้งจ่ายดอกเบ้ียคืนกับผูฝ้ากเม่ือมีการ และเงินทุน
ภายนอกเป็นเงินท่ีตอ้งกูย้ืมมาจากแหล่งทุนอ่ืนท าให้ตอ้งเสียดอกเบ้ีย การขาดทุนด าเนินงานท าให้
สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน การท าธุรกิจเนน้การท าธุรกิจการจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย มีการ
ลงทุนในส่วนของลูกหน้ีมากท่ีสุดแต่ไม่การบริหารจดัการลูกหน้ีไม่มีประสิทธภาพ  
  
 


