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(ก) 
 

ค ำน ำ 
 

ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินให้แก่
สมาชิก ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็เพ่ือให้สมาชิกมีการอยู่ดี กินดี และมีสันติสุขในสังคม แต่การจะไปสู่เป้าหมาย       
ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญก็คือสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมาย      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นถึงความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก จึงได้จัดท า
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กับสมาชิกสหกรณ์      
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่า เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสหกรณ์  
มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าผลการศึกษาข้อมูลและค าแนะน าการเตรียมความพร้อม        
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปในการน าไปปรับใช้      
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มีนาคม 2562 



(ข) 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 
 

ค าน า            (ก) 
สารบัญ               (ข) 
สารบัญภาพ           (ค) 
สารบัญตาราง           (ง) 
ส่วนที่ 1 การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์       

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ        1 
- ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์       2 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์       4 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์     7 
-  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์    11 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์      17 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี      22 

ส่วนที่ 2 ค าแนะน าการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์     30 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ           38 
ภาคผนวก 
 

 



(ค) 
 

สารบัญภาพ 
 
เรื่อง                   หน้า 
 

ภาพที่ 1 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์    4 
ภาพที่ 2 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์   5 
ภาพที่ 3 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์  6 
ภาพที่ 4 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 
ภาพที่ 5 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์และคุณสมบัติเบื้องต้น 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์        8 
ภาพที่ 6 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในกรณีลาออก  9 
ภาพที่ 7 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกท่ีดีควรศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ  

เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์       10 
ภาพที่ 8 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกท่ีดีด้านการศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ  

เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์       12 
ภาพที่ 9 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน    12 
ภาพที่ 10 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้น   13 
ภาพที่ 11 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝาก   14 
ภาพที่ 12 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพ่ิม    15 
ภาพที่ 13 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิก 

ที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุน      16 
ภาพที่ 14 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์ 17 
ภาพที่ 15 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์   18 
ภาพที่ 16 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับการวางแผนการช าระเงิน  19 
ภาพที่ 17 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการขอกู้เงิน  20 
ภาพที่ 18 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืน     21 
ภาพที่ 19 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการด าเนินการ        22 
ภาพที่ 20 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 23 
ภาพที่ 21 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปี  24 
ภาพที่ 22 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 25 
ภาพที่ 23 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   26 
ภาพที่ 24 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ    27 
ภาพที่ 25 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   28 
ภาพที่ 26 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุม    29 
ภาพที่ 27 โครงสร้างของสหกรณ์         33 
 
 



(ง) 
 

สารบัญตาราง 
 
เรื่อง                   หน้า 
 

ตารางที่ 1 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามช่วงอายุ)       1 

ตารางที่ 2 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามอาชีพ)       2 

ตารางที่ 3 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามภาค)       2 

ตารางที่ 4 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก)     3 

ตารางที่ 5 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามเหตุผลในการเป็นสมาชิก)     3 

 
 



ส่วนที่ 1 
การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินให้แก่
สมาชิก ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็เพ่ือให้สมาชิกมีการอยู่ดี กินดี และมีสันติสุขในสังคม แต่การจะไปสู่เป้าหมาย       
ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญก็คือสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเคร่งครัดเพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคนมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของคณะกรรมการ
ด าเนินการเท่านั้น กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเห็นถึงความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ดังนั้น     
จึงได้มีการส ารวจข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือน าผลการท า
แบบทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเป็นค าแนะน าการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์        
ออมทรัพย์เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
และพ้ืนที่ 2 ต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยวิธีการ         
ท าแบบทดสอบผ่านระบบ Google Forms ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 โดยมี
ผู้ท าแบบทดสอบ จ านวน 10,320 ราย กระจายตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มอาชีพ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลา
การเป็นสมาชิก เหตุผลในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และจ านวนครั้งในการลาออกและสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ใหม่ โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ  
2) ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์ 
6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
7) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ  
 

ตารางท่ี 1 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

(แบ่งตามช่วงอายุ) 

ช่วงอายุ 
จ านวนผู้ท าแบบทดสอบ 

(คน) 
ร้อยละ 

41 – 50 ป ี          3,013  29.20 
31 – 40 ป ี          2,729  26.44 
51 – 60 ป ี          2,558  24.79 
20 – 30 ป ี          1,352  13.10 

มากกว่า 60 ปี            668  6.47 
รวม       10,320  100.00 

 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

ตารางท่ี 2 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

(แบ่งตามอาชีพ) 

อาชีพ 
จ านวนผู้ท าแบบทดสอบ 

(คน) 
ร้อยละ 

ข้าราชการส่วนราชการอ่ืน            1,702  16.50 
พนักงานบริษัทเอกชน            1,408  13.64 
คร ู            1,370  13.28 
ต ารวจ            1,220  11.82 
ทหาร            1,147  11.11 
พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ            1,117  10.82 
แพทย ์พยาบาล            1,068  10.35 
อ่ืน ๆ            1,003  9.72 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ              285  2.76 

รวม          10,320  100.00 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเพศหญิง จ านวน 5,715 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 และเป็นเพศชาย จ านวน 4,605 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.62 ผู้ที่ท าแบบทดสอบฯ มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 3,013 คน    
คิดเป็นร้อยละ 29.20 รองลงมาคือช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 2,729 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44       
และช่วงอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 2,558 คน คิดเป็นร้อยละ 24.79 ผู้ท าแบบทดสอบฯ เป็นผู้ที่ประกอบ
อาชีพข้าราชการส่วนราชการอ่ืนมากที่สุด จ านวน 1,702  คน คิดเป็นร้อยละ 16.49 รองลงมาคือประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 1,408 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และประกอบอาชีพครู จ านวน 1,370 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.28  

 

2. ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ตารางท่ี 3 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามภาค) 

ภาค 
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ  

(คน) 
ร้อยละ 

ภาคอีสาน                         2,251  21.81 
ภาคเหนือ                         2,023  19.60 
ภาคใต้                         1,765  17.10 
ภาคตะวันออก                        1,164  11.28 
ภาคตะวันตก                            174  1.69 
ภาคกลาง                         1,749  16.95 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพฯ 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม) 

                        1,194  11.57 

รวม                      10,320  100.00 
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ตารางท่ี 4 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก) 

ช่วงระยะเวลา 
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ 

(คน) 
ร้อยละ 

1 – 5 ป ี                         2,507  24.29 
11 – 20 ป ี                         2,373  22.99 
6 – 10 ป ี                         2,184  21.16 
21 – 30 ป ี                         1,948  18.88 
มากกว่า 30 ปี                            972  9.42 
น้อยกว่า 1 ปี                            336  3.26 

รวม                      10,320  100.00 
 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุดมาจากสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,264 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.25 รองลงมาคือจังหวัดพะเยา จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 และจังหวัด อุบลราชธานี จ านวน 
273 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ผู้ท าแบบทดสอบฯ เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานมากที่สุด จ านวน 
2,251 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 รองลงมาคือภาคเหนือ จ านวน 2,023 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 และภาคใต้ 
จ านวน 1,765 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 ผู้ท าแบบทดสอบฯ ที่มีช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์     
อยู่ในช่วง 1 – 5 ปี มีจ านวนมากที่สุดคือ 2,507 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29 รองลงมาคือช่วงระยะเวลา    
การเป็นสมาชิก 11 – 20 ปี จ านวน 2,373 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99 และช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
6 – 10 ปี จ านวน 2,184 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16  
 

ตารางท่ี 5 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามเหตุผลในการเป็นสมาชิก) 

เหตุผลในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ 

(ครั้ง) 
ร้อยละ 

เพ่ือออมเงิน             8,682  27.18 
ต้องการกู้เงินกับสหกรณ์             7,001  21.91 
ต้องการเงินปันผล             6,515  20.39 
ต้องการสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์             5,356  16.77 
อยากมีส่วนร่วมกับองค์กร             3,013  9.43 
เป็นนโยบายขององค์กร             1,057  3.31 
อ่ืน ๆ               323  1.01 

รวม 31,947 100.00 
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ส าหรับเหตุผลที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีผู้ท าแบบทดสอบตอบมากที่สุดคือเพ่ือออมเงิน 
จ านวน 8,682 คน คิดเป็นร้อยละ 84.13 เหตุผลรองลงมาคือต้องการกู้เงินกับสหกรณ์ จ านวน 7,001 คน   
คิดเป็นร้อยละ 67.84 และต้องการเงินปันผล จ านวน 6,515 คน คิดเป็นร้อยละ 63.13 และจากแบบทดสอบฯ 
เรื่องการลาออกจากสหกรณ์พบว่า สมาชิกที่ไม่เคยลาออกจากสหกรณ์เลยมีจ านวนมากที่สุดคือ 8,970 คน   
คิดเป็นร้อยละ 86.92 รองลงมา เคยลาออก จ านวน 1 ครั้ง มีจ านวน 1,225 คน คิดเป็นร้อยละ 11.87 และ
เคยลาออก 2 ครั้ง จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 

  

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์แบ่งได้ ดังนี้ 
3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การที่คณะบุคคลอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันร่วมกันด าเนินกิจการเยี่ยงสถาบัน

การเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 1 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 76.01 ในขณะที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 23.90        
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 82.10 และร้อยละ 73.35 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีในคิดเป็นร้อยละ 
65.35  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 91.11 และร้อยละ 82.81 ตามล าดับ     
และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 37.57  

 
 
 
 

ใช่
76.10%

ไม่ใช่
23.90%

สัดส่วนค ำตอบ
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3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานคร        

และปริมณฑล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 85.68     
และร้อยละ 74.83 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ 85.87  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 

 

3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักเพียงเพื่อให้สมาชิกกู้เงินเท่านั้น 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 2 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 90.18 และยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 9.82        
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 16.79 และร้อยละ 5.57 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 
96.13  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหาร และพนักงาน/ลูกจ้างในส่วนราชการ        

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 18.83 และร้อยละ 
11.73 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพแพทย์/พยาบาล มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ 94.66  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและภาคกลางยังขาดความรู้          

ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 9.05 และร้อยละ 7.81 ตามล าดับ         
และจากข้อมูลยังพบว่าภาคใตม้ีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 98.75  

 
 

ใช่
9.82%

ไม่ใช่
90.18%

สัดส่วนค ำตอบ
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⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี 
สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 
 

3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน
ให้แก่สมาชิก 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 3 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 95.10 และยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 4.90 โดยสามารถอธิบาย
ในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 57.09 และร้อยละ 52.84 ตามล าดับ และจากข้อมูล   
ยังพบว่าในช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากในคิดเป็นร้อยละ 94.08  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพพนักงาน

รัฐวิสาหกิจยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 22.94 และร้อยละ 7.02 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพต ารวจมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 96.39  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 83.18 และร้อยละ 78.73 ตามล าดับ จากข้อมูลยังพบว่า          
ภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 94.97  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิกในกลุ่มอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 

 
 
 

 

ใช่
95.10%

ไม่ใช่
4.90%

สัดส่วนค ำตอบ
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4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แบ่งได้ ดังนี้ 
4.1 การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 4 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้สูงถึงร้อยละ 77.08 ในขณะที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 
22.92 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้สูงถึงร้อยละ 80.55 และร้อยละ 72.16 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 
63.72  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหาร และกลุ่มอาชีพแพทย์/พยาบาล ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้สูงถึงร้อยละ 84.74 และร้อยละ 82.12 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 
35.72  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้สูงถึงร้อยละ 82.41     
และร้อยละ 76.09 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ 85.82  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร 
และสมาชิกในภาคตะวันตก 

 
 
 

ใช่
77.08%

ไม่ใช่
22.92%

สัดส่วนค ำตอบ
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4.2 หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แม่ค้าในตลาดสดข้าง
โรงพยาบาลของท่าน สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เดียวกับท่านได้ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 5 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ 88.25    
และยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 11.75 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และและช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
คิดเป็นร้อยละ 22.34 และร้อยละ 7.11 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้     
ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 96.45  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหาร และกลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ    

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 25.54 และร้อยละ 13.68 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพแพทย์/
พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 93.82  

3) วิเคราะห์ตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้น       
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 16.33 และร้อยละ 9.26 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่า
ภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 85.82  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ แก่สมาชิกอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 
 
 
 

ใช่
11.75%

ไม่ใช่
88.25%

สัดส่วนค ำตอบ
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4.3 หากสมาชิกลาออกก่อนอายุครบ 60 ปี จะไม่ได้เงินค่าหุ้นคืน 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 6 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออก 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ      
การได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกสูงถึงร้อยละ 89.29 และยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 10.71 
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และและช่วงอายุ 31 – 40 ปี       

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกคิดเป็นร้อยละ 19.45 และร้อยละ 
7.26 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากในคิดเป็น
ร้อยละ 96.36  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างในส่วน

ราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกคิดเป็นร้อยละ 19.09 และร้อยละ 
15.04 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการส่วนราชการอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจในระดับ  
ดีมากคิดเป็นร้อยละ 92.24  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคกลางและภาคตะวันตกยังขาดความรู้         

ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกคิดเป็นร้อยละ 7.96 และร้อยละ 7.79 ตามล าดับ 
และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 97.67  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี 
สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคกลาง 
 
 
 
 

ใช่
10.71%

ไม่ใช่
89.29%

สัดส่วนค ำตอบ
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4.4 สมาชิกที่ดีควรศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
กับสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจการด าเนินงานของสหกรณ์ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 7 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกที่ดีควรศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ  
เพื่อให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจว่าสมาชิกที่ดี    
ควรศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง         
กับสหกรณ์เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 98.01 ในขณะที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เพียงร้อยละ 1.99 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์สูงถึง
ร้อยละ 56.26 และร้อยละ 51.52 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้
ความเข้าใจในระดับดมีากคิดเป็นร้อยละ 98.20  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มอาชีพ

ข้าราชการส่วนราชการอ่ืน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจ
ถึงการด าเนินงานของสหกรณ์อยู่เพียงร้อยละ 20.38 และร้อยละ 2.76 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่า
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 98.95  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 82.87      
และร้อยละ 77.59 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็น    
ร้อยละ 99.75  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะ
สมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิกในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 
 
 

ใช่
98.01%

ไม่ใช่
1.99%

สัดส่วนค ำตอบ
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5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์ 
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์แบ่งได้ ดังนี้ 
5.1 การออมของสมาชิกถือเป็นการระดมทุนให้แก่สหกรณ์ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 8 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกที่ดีด้านการศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ  
เพื่อให้เข้าใจถึงการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
การระดมทุนในรูปของการออมสูงถึงร้อยละ 88.98 ในขณะที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 11.02 
เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมสูงถึงร้อยละ 59.48 และร้อยละ 57.16 ตามล าดับ 
และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 91.47  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพพนักงาน

บริษัทยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมคิดเป็นร้อยละ 30.54 และร้อยละ 
12.63 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพครมูีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 92.26  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมสูงถึงร้อยละ 84.06 และร้อยละ 79.93 ตามล าดับ และจากข้อมูล      
ยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 91.46  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก 
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 

ใช่
88.98%

ไม่ใช่
11.02%

สัดส่วนค ำตอบ
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5.2 ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมในรูปการณ์ถือหุ้นของสหกรณ์ 
เป็นรายเดือนตามส่วนแห่งรายได้ของสมาชิกแต่ละคน 

⚫ ผลการทดสอบ  
 

 
 

ภาพที่ 9 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงิน
สะสมค่าหุ้นรายเดือนสูงถึงร้อยละ 88.43 ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 11.57 
เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 59.97 และร้อยละ 55.55 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 
89.07  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพแพทย์/

พยาบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.31 และร้อยละ 
13.39 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากในคิดเป็นร้อยละ 
91.97  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนสูงถึงร้อยละ 83.97 และร้อยละ 79.70 ตามล าดับ และจากข้อมูล      
ยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 90.70  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 
 
 
 

ใช่
88.43%

ไม่ใช่
11.57%

สัดส่วนค ำตอบ
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5.3 การถือหุ้นเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ในลักษณะหนึ่ง ซึ่งสมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืน 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 10 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้น 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นสูงถึงร้อยละ 65.79 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 
34.21 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นสูงถึงร้อยละ 73.96 และร้อยละ 55.24 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 
68.44  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพแพทย์/พยาบาลยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นสูงถึงร้อยละ 78.12 และร้อยละ 76.12 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพอ่ืน ๆ มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 52.24  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.31 และ
ร้อยละ 59.35 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 
87.01  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 
 
 
 
 
 

ใช่
65.79%

ไม่ใช่
34.21%

สัดส่วนค ำตอบ
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5.4 การฝากเงินเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินในลักษณะหนึ่ง ซึ่งสมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 11 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝาก 
 

ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออมและผลตอบแทนของเงินฝากคิดเป็นร้อยละ 63.91 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 
36.09 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝากคิดเป็นร้อยละ 71.75 และร้อยละ 57.04 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 
69.30  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพแพทย์/พยาบาลยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝากสูงถึงร้อยละ 79.86 และร้อยละ 70.88 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพอ่ืน ๆ มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 58.52  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝากคิดเป็นร้อยละ 69.85    
และร้อยละ 58.28 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ 88.95  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 
 
 
 
 
 

ใช่
63.91%

ไม่ใช่
36.09%

สัดส่วนค ำตอบ
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5.5 สมาชิกไม่สามารถส่งเงินสะสมในรูปของการถือหุ้นรายเดือนเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการส่งเงิน
เป็นรายเดือนได้ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 12 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่ม 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 62.25 ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 37.75      
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 45.93 และร้อยละ 36.38 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 
84.57  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง               

ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 49.61      
และร้อยละ 41.36 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจระดับดีคิดเป็นร้อยละ 
68.25  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาค

ตะวันตก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 40.08 และร้อยละ 
39.70 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคใตม้ีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 93.39  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 
 
 

ใช่
37.75%

ไม่ใช่
62.25%

สัดส่วนค ำตอบ
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5.6 ถ้าปีนั้นสหกรณ์ของท่านด าเนินธุรกิจขาดทุน ส่งผลให้ทุนส ารองของสหกรณ์ หายไป 50% 
หากท่านมีหุ้นอยู่ 100,000 บาท จะท าให้หุ้นของท่านคงเหลือ 100,000 บาทเท่าเดิม 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 13 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิก 
ที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุน 

 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสูงถึงร้อยละ 63.73 ในขณะที่สมาชิกท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 36.27 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิกท่ีมีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 
68.49 และร้อยละ 66.22 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับดคีิดเป็นร้อยละ 72.72  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพต ารวจยังขาดความรู้     

ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 
69.75 และร้อยละ 64.75 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ
ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 46.80  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาค

ตะวันตก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 61.13 และร้อยละ 58.29 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้  
ความเข้าใจในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.46  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 

ใช่
63.73%

ไม่ใช่
36.27%

สัดส่วนค ำตอบ
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6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์แบ่งได้ ดังนี้ 
6.1 สมาชิกควรพิจารณาถึงความจ าเป็นในการกู้ยืมเงินอย่างละเอียดรอบคอบ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 14 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 99.22 ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้        
ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 0.78 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วง 31 – 40 ปี ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 55.63 และร้อยละ 
51.93 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากคิด
เป็นร้อยละ 99.55  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพ

พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการกู้
เงินกับสหกรณ์เพียงร้อยละ 18.75 และร้อยละ 1.52 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 99.65  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์อยู่สูงถึงร้อยละ 82.61 และร้อยละ 77.42 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 99.75  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 

ใช่
99.22%

ไม่ใช่
0.78%

สัดส่วนค ำตอบ
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6.2 สมาชิกควรน าเงินไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 15 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน า
เงินกูไ้ปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์สูงถึงร้อยละ 97.00 ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 
3.00 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วง 31 – 40 ปี ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 56.55 และร้อยละ 52.07 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
97.46  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพ

พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 21.16 และร้อยละ 4.92 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพแพทย์/
พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 97.66  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการน าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์สูงถึงร้อยละ 83.05 และร้อยละ 78.22 ตามล าดับ และจาก
ข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 96.98  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 

 
 
 
 
 

ใช่
97.00%

ไม่ใช่
3.00%

สัดส่วนค ำตอบ
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6.3 เพื่อมิให้เป็นภาระในการช าระเงินคืนและเกิดปัญหาการค้างช าระหนี้ สมาชิกจะต้องมีการ
วางแผนการช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ และต้องช าระเงินให้ทันตามก าหนดเวลาในสัญญาเงินกู้ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 16 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับการวางแผนการช าระเงิน 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ        
ให้ความส าคัญกับการวางแผนการช าระเงินสูงถึงร้อยละ 98.22 ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้ความเข้าใจ     
มีเพียงร้อยละ 1.78 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วง 31 – 40 ปี ยังขาดความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการการให้ความส าคัญกับการวางแผนการช าระเงินคิดเป็นร้อยละ 55.99 และร้อยละ 
51.52 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึง
ร้อยละ 98.65  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพทหาร  

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับการวางแผนการช าระเงินคิดเป็นร้อยละ 20.03     
และร้อยละ 2.27 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพต ารวจมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
98.93  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับการวางแผนการช าระเงินอยู่สูงถึงร้อยละ 82.78 และร้อยละ 77.71 ตามล าดับ 
และจากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 98.99  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 
 

ใช่
98.22%

ไม่ใช่
1.78%

สัดส่วนค ำตอบ
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6.4 การกู้เงินเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับความจ าเป็นในการใช้เงิน 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 17 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการขอกู้เงิน 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
การพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการขอกู้เงินสูงถึงร้อยละ 55.47 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ      
มีเพียงร้อยละ 44.53 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการขอกู้เงินคิดเป็นร้อยละ 69.38 และร้อยละ 
43.71 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีสูงถึงร้อยละ 
75.07  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างในส่วน

ราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการขอกู้เงินคิดเป็นร้อยละ 68.53 
และร้อยละ 62.85 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ
ระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 57.17  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ าเป็นก่อนการขอกู้เงินคิดเป็นร้อยละ 
58.29 และร้อยละ 54.41 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก 
สูงถึงร้อยละ 90.05  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 

 
 
 
 

ใช่
55.47%

ไม่ใช่
44.53%

สัดส่วนค ำตอบ
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6.5 หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง และกู้เงินกับสหกรณ์จ านวนหนึ่ง ต่อมาท่านไม่สามารถ
ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้ ซึ่งขณะนั้นท่านยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่มีการลาออกจากสมาชิกสหกรณ์นั้น 
ท่านสามารถเรียกหุ้นของท่านคืนจากสหกรณ์เพื่อน ามาช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนได้ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 18 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืน 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
การได้รับเงินค่าหุ้นคืนร้อยละ 53.60 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 46.40          
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนคิดเป็นร้อยละ 64.13 และร้อยละ 44.76 ตามล าดับ และจาก
ข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีสูงถึงร้อยละ 74.74  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพแพทย์/พยาบาลในส่วน

ราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนคิดเป็นร้อยละ 64.25 และร้อยละ 64.14 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 
60.23  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนคิดเป็นร้อยละ 57.79 และร้อยละ 52.95 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 90.53  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 
 
 
 
 
 
 

ใช่
53.60%

ไม่ใช่
46.40%

สัดส่วนค ำตอบ
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7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแบ่งได้ ดังนี้ 
7.1 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบหนึ่งปี สามารถสะท้อนถึงผลงานของคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ที่สมาชิกเลือกเข้าไปบริหารงานได้ 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 19 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการด าเนินการ 

 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ           
การวิเคราะห์ผลการด าเนินของคณะกรรมการด าเนินการสูงถึงร้อยละ 96.94 ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้    
ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 3.06 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 56.55 
และร้อยละ 52.29 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
ดีมากสูงถึงร้อยละ 97.31  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพพนักงาน

รัฐวิสาหกิจในส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการอยู่เพียงร้อยละ 22.51 และร้อยละ 4.21 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ        
ส่วนราชการอ่ืนมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 98.18  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสูงถึงร้อยละ 82.92 และร้อยละ 78.05 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึง    
ร้อยละ 95.88  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 

ใช่
96.94%

ไม่ใช่
3.06%

สัดส่วนค ำตอบ
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7.2 การพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 20 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
การพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีสูงถึงร้อยละ 63.98 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้       
ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 36.02 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีสูงถึงร้อยละ 77.96 และ
ร้อยละ 48.95 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี   
คิดเป็นร้อยละ 71.46  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง              

ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปสีูงถึงร้อยละ 81.60 และร้อยละ 71.35 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีความรู้
ความเข้าใจระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 51.94  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีคิดเป็น
ร้อยละ 69.35 และร้อยละ 64.93 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับ
ดีมากสูงถึงร้อยละ 89.34  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 

 
 
 
 

ใช่
63.98%

ไม่ใช่
36.02%

สัดส่วนค ำตอบ



- 24 - 
 

7.3 การพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
⚫ ผลการทดสอบ 

 

 
 

ภาพที่ 21 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปี 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
การพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปีสูงถึงร้อยละ 60.53 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ       
มีเพียงร้อยละ 39.47 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปีสูงถึงร้อยละ 76.41 และร้อยละ 
42.81 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 
73.28  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน /ลูกจ้าง              

ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปีสูงถึงร้อยละ 
80.38 และร้อยละ 69.11 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีความรู้ความเข้าใจระดับ
พอใช้คิดเป็นร้อยละ 55.13  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาค

ตะวันตกยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 65.25   
และร้อยละ 63.57 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
90.09  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 
 

ใช่
60.53%

ไม่ใช่
39.47%

สัดส่วนค ำตอบ
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7.4 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 22 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ          
การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 73.62 ในขณะที่สมาชิกที่ยังขาดความรู้    
ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 26.38 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 48.15     
และร้อยละ 12.43 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก
สูงถึงร้อยละ 92.42  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน /ลูกจ้าง              

ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์    
คิดเป็นร้อยละ 49.35 และร้อยละ 32.86 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีความรู้         
ความเข้าใจระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 86.84  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ             

ภาคตะวันตกยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพียงร้อยละ 
24.98 และร้อยละ 23.87 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึง  
ร้อยละ 95.15  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 
 

ใช่
26.38%

ไม่ใช่
73.62%

สัดส่วนค ำตอบ
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7.5 ผู้ตรวจสอบกิจการมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยเลือกจาก
สมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกก็ได้ เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 23 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
การพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ 63.50 ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 
36.50 เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ 72.49 และร้อยละ 56.44 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีสูงถึงร้อยละ 71.49  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพแพทย์/พยาบาลยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ 72.54 และร้อยละ 70.79 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 
50.92  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาค

ตะวันตกยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคิดเป็นร้อยละ 65.38   
และร้อยละ 65.08 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
88.64  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 
 

ใช่
63.50%

ไม่ใช่
36.50%

สัดส่วนค ำตอบ
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7.6 ผู้ตรวจสอบกิจการท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนสมาชิก เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 24 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ 94.72 ในขณะที่สมาชิกที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 5.28 
เท่านั้น โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการคิดเป็นร้อยละ 57.32 และร้อยละ 52.18 ตามล าดับ 
และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 95.34  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและกลุ่มอาชีพครู     

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ เพียงร้อยละ 21.38 และร้อยละ 8.03 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพทหาร มีความรู้ความเข้าใจระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 96.08  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคอีสานและภาคใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ 83.05 และร้อยละ 77.99 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่า   
ภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 95.73  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิกในภาคอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 

ใช่
94.72%

ไม่ใช่
5.28%

สัดส่วนค ำตอบ
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7.7 การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการทุกคน            
แต่สมาชิกจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมประชุมฯ ก็ได้ตามความสมัครใจ 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 25 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีร้อยละ 50.86 ในขณะที่สมาชิกที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
คือร้อยละ 49.14 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 63.24 และร้อยละ 42.81 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
80.25  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง               

ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 
58.15 และร้อยละ 57.56 ตามล าดับ จากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 66.26  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและ             

ภาคตะวันตกยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 59.10     
และร้อยละ 47.99 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
91.77  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 
 
 

ใช่
49.14%

ไม่ใช่
50.86%

สัดส่วนค ำตอบ
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7.8 การออกเสียงในที่ประชุมจะยึดหลักจ านวนหุ้น โดยสมาชิกที่มีหุ้นมากสามารถออกเสียง          
ในที่ประชุมได้มากกว่าคนที่มีจ านวนหุ้นน้อย 

⚫ ผลการทดสอบ 
 

 
 

ภาพที่ 26 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุม 
 

ผลการทดสอบพบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ     
ออกเสียงในที่ประชุมสูงถึงร้อยละ 81.87 ในขณะที่สมาชิกที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ 18.13    
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ 
เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า ช่วงอายุ 20 – 30 ปี และช่วงอายุ 31 – 40 ปี ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุมเพียงร้อยละ 36.91 และร้อยละ 11.62 ตามล าดับ    
และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 94.84  

2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ 
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง                

ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุมเพียงร้อยละ 34.09 และร้อยละ 
23.28 ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ มีความรู้ความเข้าใจระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 
90.73  

3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า ภาคตะวันตกและเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุมเพียงร้อยละ 18.59 และร้อยละ 16.55 
ตามล าดับ และจากข้อมูลยังพบว่าภาคใตม้ีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมากสูงถึงร้อยละ 97.04  

⚫ ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี สมาชิก  
ในกลุ่มอาชีพทหาร และสมาชิกในภาคตะวันตก 
 
 
 
 
 
 

ใช่
18.13%

ไม่ใช่
81.87%

สัดส่วนค ำตอบ
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ส่วนที่ 2 
ค าแนะน าการเตรียมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

สหกรณ์คืออะไร  
 สหกรณ์ คือ องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกันจัดการ
ร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา
สมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่   
ร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) 
การที่สหกรณ์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และมีความเป็นเอกภาพ และในขณะเดียวกัน สมาชิกสหกรณ์
ก็มีความเชื่อมั่นในความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยมีการ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 
 

หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) 
หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม” 

ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญรวม 7 ประการ ได้แก่ 
หลกัการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) 
ข้อเสนอแนะ 
1) พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคล  

ไม่ใช่ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ หรือข่มขู่จากผู้อ่ืน ไม่มีการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง    
หรือศาสนา ทั้งนี้ ควรเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าและอุดมการณ์สหกรณ์ 

2) การก าหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วสามารถร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ์ไม่ถือว่าขัดกับ
หลักการสหกรณ์ข้อนี้ โดยให้ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สหกรณ ์

3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแต่เฉพาะกรณีของแต่ละสหกรณ์ที่มีลักษณะพิเศษและจ าเป็นเท่านั้น       
ไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ          
ที่จะเป็นสมาชิกสามัญ หากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจ านวนมากก็อาจกระทบต่อการส่งเสริมผลประโยชน์
ของสมาชิกสามัญได ้แม้ว่ากฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 
ข้อเสนอแนะ 
1) สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเพ่ือลงคะแนนเท่าเทียมกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุม

และออกเสียงเพ่ือลงคะแนนแทนตนไม่ได้ 
2) การลงมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ     

ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ และการอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3        
ของจ านวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

3) ในการก าหนดแผนการด าเนินงาน งบประมาณ และการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  ต้องค านึงถึง
ความมีส่วนร่วมของสมาชิกและมติเสียงข้างมากเป็นส าคัญ 
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 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 
ข้อเสนอแนะ 
1) หลักการสหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่ส าคัญของตน คือ การที่ต้อง

เป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน จึงต้องท าหน้าที่ เป็นทั้งผู้สมทบทุน ผู้ควบคุมและผู้ อุ ดหนุน             
หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพียงเพ่ือมุ่งหวังได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น          
โดยสมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นสหกรณ์อย่างน้อย 1 หุ้น เพ่ือให้ได้สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก โดยได้รับ
ผลตอบแทนจากการถือหุ้นในอัตราที่จ ากัด และให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดถือหุ้นไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมด เพ่ือป้องกันการเข้ามาแสวงหาก าไรจากการถือหุ้นในสหกรณ์ 

2) ในการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนส ารอง ซึ่งจะน าไป
แบ่งกันมิได้แต่เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป นอกจากนี้ อาจแบ่งเป็นเงินปันผลตามหุ้น เงินเฉลี่ยคืนตามส่วน
แห่งธุรกิจ เงินโบนัส ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ โดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 
ข้อเสนอแนะ 
1) สมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต้องส านึกและตระหนักอยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็น

องค์การช่วยตนเอง และปกครองตนเอง และบริหารงานโดยการตัดสินใจของมวลสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ ์

2) การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐหรือบุคคลภายนอกไม่ขัดกับหลักความเป็นอิสระของ
สหกรณ์หากผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 
รวมทั้ง ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์ 

3) ความเป็นอิสระของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดแห่งกฎหมาย 
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information) 
ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุน     

การศึกษาวิจัยทางสหกรณ ์
2) หลักสูตรและเนื้อหาของการให้การศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม 
3) พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ในทุกระดับ เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ

และสร้างทัศนคติที่ดีแก่สมาชิก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 
ข้อเสนอแนะ 
1) การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เช่น การรวมกันซื้อ รวมกันขาย การฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การใช้

ปัจจัยการผลิต การสร้างเครื่องหมายการค้า เป็นต้น จะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด มีอ านาจการต่อรอง
สูงขึ้น และน าไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2) สหกรณ์ในระดับเดียวกัน อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้น 
3) สหกรณ์ตั้งแต่ 5 สหกรณ์ขึ้นไปสามารถรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาคหรือ

ระดับประเทศได้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ 
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หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
ข้อเสนอแนะ 
1) สหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ด าเนินการใด ๆ  อันเป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
2) สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ ดังนั้น   

การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นการพัฒนา
ที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ท าลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคนรุ่นหลัง 

3) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควรให้การสนับสนุน และส่งบุคลากร
ของสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนนั้น
แบบยั่งยืน  
 

อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) 
          อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน           
ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม 
 

วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) 
          วิธีการสหกรณ์ คือ การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี 
 

โครงสร้างของสหกรณ์ 
โครงสร้างของสหกรณ์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบประชาธิปไตย สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ข้ึนเพ่ือ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน ด้านการผลิตและการจ าหน่ายเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น     
ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์  
แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกันบริหารงานสหกรณ์ได้ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ รวมถึงจัดจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่       
เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ์
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ภาพที่ 27 โครงสร้างของสหกรณ์ 
 

การจัดโครงสร้างสหกรณ์ตามแผนผังข้างต้นเป็นการจัดแบ่งส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและจัดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในสหกรณ์ ดังนี้ 

1) สมาชิก 
สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการด าเนินงานของสหกรณ์ โดยมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงเพ่ือลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ออกเสียงเลือกกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ออกเสียงเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ออกเสียงเพ่ืออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ออกเสียงอนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เป็นต้น โดยใช้หลักหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง และมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ รวมถึงสอดส่อง ดูแลกิจการสหกรณ์ให้พัฒนาและเจริญรุ่งเรือง
โดยร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

2) ที่ประชุมใหญ่ 
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน  150 วัน    

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิก    
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม       

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ที่ประชุมใหญ่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ 

สินเชื่อ บัญชี ธุรการ การเงิน 

ฝ่ายบริหาร เลือกตั้ง 

ฝ่ายจัดการ จัดจ้าง 
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ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และลงมติเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ    
ของสหกรณ์โดยถือเอามติเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย 

3) ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ      

ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการโดยมีอ านาจหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อที่ประชุมณะกรรมการ
ด าเนินการ รวมถึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ 

4) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่

ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์รวมถึง
ก ากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของสหกรณ์สามารถเอ้ือประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

5) ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง หรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการ

และผู้ช่วยผู้จัดการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด รวมถึ งอาจ
พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ได้แก่ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตลาด เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร  
สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ าเป็นหรือเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยสามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิด      
ความจ าเป็น ตามหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

ความเหมือนและแตกต่างระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
1. เกิดจากการรวมคนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน 
2. จ ากัดอัตราเงินปันผล 
3. คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก 
โดยใช้หลักประชาธิปไตย 1 คนต่อ 1 เสียง 
4. เจ้าของกับลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกัน 
5. สหกรณ์มุ่งแสวงหาประโยชน์ของสมาชิก 
เป็นส าคัญยิ่งกว่าก าไรสูงสุด 
6. สมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน 
7. มีการจัดสรรก าไรสุทธิคืนในรูปของเงินปันผล  
เงินเฉลี่ยคืน สวัสดิการต่อสมาชิกและเอ้ืออาทร 
ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. เกิดจากการรวมเงิน 
2. เงินปันผลจ ากัดโดยข้อบังคับ 
3. คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้น 
การนับเสียงนับตามจ านวนหุ้น 
4. เจ้าของกับลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน 
5. มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด 
6. ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 
7. ไม่มีการจัดสรรก าไรสุทธิในรูปของเงินสวัสดิการ
ต่อผู้ถือหุ้น 
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วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์คืออะไร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงินของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักประหยัด และสามารถออมเงินรายได้ไว้ในทางที่มั่นคง ปลอดภัยและ  
ได้รับผลตอบแทนที่ดี  
 2) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินในรูปแบบของการ      
ให้เงินกู ้
 3) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการเลี้ยงชีพหรือลงทุนประกอบอาชีพในอนาคต  
 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สมาชิกสหกรณ์อยู่ในฐานะเจ้าของสหกรณ์โดยตรงจากการถือหุ้นสหกรณ์  ดังนั้น สมาชิกจึงมีสิทธิ 

หน้าที่ และบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการจึงควบคุมการจัดการสหกรณ์ให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของ
สหกรณ์คือการท าให้สมาชิกอยู่ดีกินดีขึ้นและการบริหารจัดการสหกรณ์นั้นต้องเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส     
มีความรับผิดและที่ส าคัญคือหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

 

คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ระบบสหกรณ์เป็นระบบปิดซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถรับสมัครสมาชิก      

เป็นการทั่วไปได้เหมือนกิจการอ่ืนทั่วไป สหกรณ์ถูกจ ากัดการรับสมาชิกโดยกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่ก าหนดให้
สหกรณ์ต้องก าหนดคุณสมบัติของสมาชิก วิธีการรับสมาชิก การขาดจากสมาชิก ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของ
สมาชิกในข้อบังคับสหกรณ์ โดยข้อบังคับสหกรณ์จึงมีความส าคัญสมาชิกทุกท่านจึงควรมีความรู้และความเข้าใจ
ในข้อบังคับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ด้วย 

 

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน
ให้แก่สมาชิก ซึ่งจุดมุ่งหมายก็เพ่ือให้สมาชิกมีการอยู่ดี กินดี และมีสันติสุขในสังคม แต่การจะไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยอย่างอย่าง ซึ่งตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญก็คือสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะต้องรู้ 
เข้าใจ และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเคร่งครัดเพ่ือให้สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น 
เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้น สมาชิกจึงมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ ซึ่งแบ่งเป็น 2 บทบาทหน้าที่หลัก 
ดังนี้ 
 1) บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการสหกรณ์ 
 2) บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
 

1. บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการสหกรณ์ 
สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของสหกรณ์เป็นอย่างมาก ดังนั้น สมาชิก       

จึงควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1.1 ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
1.2 ให้ความร่วมมือเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือสหกรณ์มีการเรียกประชุม 
1.3 สมาชิกต้องรู้จักการออมทรัพย์ ซึ่งการออมทรัพย์เป็นการระดมทุนอย่างหนึ่งให้แก่สหกรณ์         

โดยการออมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) การถือหุ้น เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์

จะก าหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมในรูปการถือหุ้นของสหกรณ์เป็นรายเดือนตามส่วนแห่งรายได้ของสมาชิก      
แต่ละคน หากผลการด าเนินงานของสหกรณ์มีผลก าไร สหกรณ์จะจัดสรรผลก าไรสุทธิประจ าปีดังกล่าวให้แก่
สมาชิกในรูปของเงินปันผลตามหุ้นปีละครั้ง เงินปันผลนี้ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยให้รัฐ และหากสมาชิกลาออก  
ก็สามารถถอนเงินค่าหุ้นคืนได ้
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2) การฝากเงิน เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ในลักษณะหนึ่ง สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน
ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก 

1.4 สมาชิกต้องติดตามประสานงานในการควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นประจ าและอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ เช่น ฐานะการเงิน การควบคุมการบริหารจัดการ    
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

1.5 มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคณะกรรมการด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น 

1.6 สมาชิกต้องร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กับสหกรณ์และต่อตนเอง ดังนี้ 
1) สมาชิกต้องใช้บริการสินเชื่อจากสหกรณ์โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและความสามารถ        

ในการช าระหนี้ และไม่ก่อหนี้กับบุคคลภายนอก 
2) สมาชิกควรพิจารณาถึงความจ าเป็นในการกู้ยืมเงินอย่างละเอียดรอบคอบ  
3) สมาชิกควรน าเงินไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 
4) เพ่ือมิให้เป็นภาระในการช าระเงินคืนและเกิดปัญหาการค้างช าระหนี้ สมาชิกจะต้องมีการวางแผน 

การช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ และต้องช าระเงินให้ทันตามก าหนดเวลาในสัญญาเงินกู้ 
1.7 สมาชิกจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ตลอดจนชักชวนให้บุคคลที่สนใจเข้าร่วม             

เป็นสมาชิกสหกรณ ์
 

2. บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ 
ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ สมาชิกคงต้องการให้สหกรณ์ของตนเองเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง          

มีเสถียรภาพ สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง ซึ่งสมาชิกสามารถแสดงบทบาทของตัวเอง
ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ได้หลายประการ แต่บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในฐานะที่เจ้าของสหกรณ์คือการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกจะได้ใช้สิทธิในการออกเสียง   
ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม โดยทั่วไปในการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจ าปีจะมีวาระการประชุม ดังนี้ 

2.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ เพ่ือวิเคราะห์ว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาการบริหารงานของ
สหกรณ์เป็นอย่างไรบ้าง ตลอดจนสามารถสะท้อนถึงผลงานของคณะกรรมการที่สมาชิกเลือกเข้าไปว่า
บริหารงานเป็นอย่างไร 

2.2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของสหกรณ์ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งรายการในงบการเงิน         
ที่สมาชิกควรทราบในเบื้องต้น ได้แก่  

1) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณที่อนุมัติหรือไม่ มีรายการใดท่ีผิดปกติหรือไม่ 
2) ดอกเบี้ยค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ เป็นรายการที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการให้สินเชื่อของสหกรณ์ 

2.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่งเป็นการน าผลก าไรที่ได้จากการด าเนินงาน 
ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของสหกรณ์มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก  ทั้งนี้ จะต้องไม่น้อยกว่า
และไม่มากกว่าทีก่ าหนดในระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

2.4 พิจารณาและอนุมัติรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ ซึ่งรายจ่ายประจ าปีเป็นเครื่องมือที่สมาชิก      
ใช้ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาว่าแผนงาน โครงการ ของสหกรณ์ในปีนั้น ๆ 
มีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายเพียงใด ถ้าสหกรณ์ด าเนินงานตามงานหรือโครงการที่วางไว้ โดยการใช้จ่ายเงิน
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า จะท าให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการด าเนินงานของสหกรณ์สูงสุด ดังนั้น 
สมาชิกจะต้องให้ความสนใจต่อรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ และพิจารณาอนุมัติด้วยความละเอียดรอบคอบ 
โดยสิ่งที่สมาชิกต้องพิจารณา ได้แก่ 
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1) แผนงาน โครงการ ในปีนั้น ๆ 
2) หมวดรายจ่ายต่าง ๆ ในปีก่อนมีการตั้งไว้เท่าไร และมีการใช้จ่ายจริงเท่าไร ในปีนี้ขอตั้งเท่าไร 

พร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็น 
2.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนของสมาชิก    

ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ คือ การดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ การก าหนดนโยบาย รวมทั้งระเบียบและ
วิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ควบคุมดูแลฝ่ายจัดการอันประกอบไปด้วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ดังนั้น 
สมาชิกควรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกครั้ง เพ่ือเลือกคณะกรรมการที่ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ        
มีความรู้เรื่องสหกรณ์และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสหกรณ์ 

2.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ          
การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้ ดังนั้น จึงต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการมาท าหน้าที่เป็นหู
เป็นตาแทนสมาชิก เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจนแนะน า
วิธีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกโดยส่วนรวมผู้ตรวจสอบกิจการควรเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร เป็นต้น 
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 ส่วนที่ 3 
ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์   
โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ท าแบบทดสอบ จ านวน 10,320 ราย 
สามารถสรุปปัญหาที่พบพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสัดส่วนที่น้อย         
โดยเปรียบเทียบ เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพ    
จะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพทหาร และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาค
ตะวันตก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ เช่น ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ เป็นต้น หากสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้นอาจส่งผลให้
สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ สมาชิกอาจช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
อ่ืน ๆ ที่ยังไม่เป็นสมาชิกตลอดจนผู้ที่สนใจแต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์ได้อีกด้วย 

2) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสัดส่วน
ที่น้อยโดยเปรียบเทียบ เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่ม
อาชีพจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพทหาร และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาค
ตะวันตก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ เช่น คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ ควรให้ความรู้ทั้งสมาชิกเดิม สมาชิกเข้าใหม่ 
รวมทั้งผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกซ่ึงอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้มากขึ้นและอาจจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพ่ิมได ้

3) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์    
ในสัดส่วนที่น้อย เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพ    
จะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพทหาร และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน 
ภาคตะวันตก และในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์
ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การมีวินัยในการออม การวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การถือหุ้นหรือการซื้อหุ้นเพ่ิมและผลตอบแทน
จากการถือหุ้น การระดมทุนให้แก่สหกรณ์ในรูปของการออมเงินรวมถึงผลตอบแทนของเงินฝาก และความ
รับผิดชอบต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนในฐานะที่เป็นทั้งสมาชิกและเจ้าของสหกรณ์  หากสมาชิก    
มีความเข้าใจมากขึ้นอาจส่งผลให้สมาชิกฝากเงินหรือถือหุ้นกับสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึน 

4) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสัดส่วน   
ที่น้อย เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 41 – 50 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพจะอยู่ในกลุ่ม
สมาชิกที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาค
อีสาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงิน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ เช่น การพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้เงินก่อนที่จะขอกู้เงิน
และน าเงินกู้ที่ได้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามสัญญา ตลอดจนรู้จักวางแผน 
การช าระเงินให้แก่สหกรณ์ เป็นต้น เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้น สมาชิกแต่ละคนควรจะมี
การวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนการกู้เงิน เมื่อได้เงินมาแล้วก็ใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงิน
ช าระเงินให้ตรงงวดเพ่ือที่สหกรณ์สามารถน าเงินไปให้สมาชิกรายอื่นใช้ประโยชน์ต่อไป 
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5) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในสัดส่วน   

ที่น้อย เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพจะอยู่ในกลุ่ม
สมาชิกท่ีประกอบอาชีพทหาร และเม่ือแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ โดยการปลูกฝังความเข้าใจแก่สมาชิกว่าการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกเสียงในการพิจารณา
อนุมัติต่าง ๆ เช่น การพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี การพิจารณาอนุมัติรายจ่ายประจ าปี การออกเสียง
เลือกคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือเป็นตัวแทนของสมาชิกท าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ ตลอดจน      
การออกเสียงเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เพ่ือเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก
ทั้งหมด 

สหกรณ์ออมทรัพย์นอกจากการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มสมาชิกของตนเองแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์
ยังถือเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อภาคครัวเรือนทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งการออมเงิน
และแหล่งการกู้ยืมเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเข้มงวดกับการออมทรัพย์เพ่ือที่จะมีเงินเก็บไว้ใช้
ในอนาคตและกู้เงินในยามจ าเป็น ในภาพรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญไม่แพ้สถาบันการเงิน
หรือธนาคารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจ านวนสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ เพ่ิมสูงขึ้น     
ทั่วประเทศในแต่ละปี ท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจ โดยการน าเงินออมเหล่านี้   
ไปใช้ในการลงทุนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ซึ่งสมาชิกทุกคนมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จ เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคนโดยสมาชิก
เป็นทั้งผู้ใช้บริการและเป็นเจ้าของในคราวเดียวกัน ดังนั้น จึงควรปลูกฝังให้สมาชิกและกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ   
ของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด และบริหารสหกรณ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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ตารางท่ี 6 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามจังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่6 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามจังหวัด) 

ล าดับที่ จังหวัด 
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ  

(คน) 
ร้อยละ 

1 กรุงเทพมหานคร                       1,264      12.25  
2 พะเยา                         289        2.80  
3 อุบลราชธานี                         273        2.65  
4 อุตรดิตถ์                         250        2.42  
5 ฉะเชิงเทรา                         231        2.24  
6 สระแก้ว                         227        2.20  
7 พิษณุโลก                         217        2.10  
8 ตรัง                         216        2.09  
9 ยะลา                         199        1.93  

10 นครนายก                         191        1.85  
11 แพร่                         191        1.85  
12 อุดรธานี                         186        1.80  
13 สมุทรสงคราม                         184        1.78  
14 พังงา                         183        1.77  
15 นครพนม                         171        1.66  
16 นครราชสีมา                         169        1.64  
17 เลย                         168        1.63  
18 สระบุรี                         151        1.46  
19 ร้อยเอ็ด                         148        1.43  
20 สุราษฎร์ธานี                         147        1.42  
21 ชลบุร ี                         143        1.39  
22 ปัตตานี                         142        1.38  
23 สตูล                         142        1.38  
24 ล าปาง                         139        1.35  
25 ลพบุรี                         133        1.29  
26 เชียงใหม่                         130        1.26  
27 นครสวรรค์                         128        1.24  
28 เพชรบูรณ์                         126        1.22  
29 พระนครศรีอยุธยา                         125        1.21  
30 ระยอง                         122        1.18  

 



 
 

ตารางท่ี 6 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามจังหวัด) (ต่อ) 

ล าดับที่ จังหวัด 
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ  

(คน) 
ร้อยละ 

31 สุโขทัย                         122        1.18  
32 อ่างทอง                         122        1.18  
33 ชุมพร                         120        1.16  
34 สงขลา                         120        1.16  
35 สุรินทร์                         119        1.15  
36 ตราด                         118        1.14  
37 บุรีรัมย์                         118        1.14  
38 ระนอง                         113        1.09  
39 น่าน                         112        1.09  
40 สิงห์บุรี                         111        1.08  
41 ปราจีนบุรี                         107        1.04  
42 นราธิวาส                         106        1.03  
43 ชัยภูมิ                         105        1.02  
44 พิจิตร                         105        1.02  
45 อ านาจเจริญ                         105        1.02  
46 ขอนแก่น                         104        1.01  
47 นนทบุรี                         104        1.01  
48 ยโสธร                         103        1.00  
49 บึงกาฬ                         102        0.99  
50 กาญจนบุรี                         101        0.98  
51 สมุทรสาคร                         101        0.98  
52 ประจวบคีรีขันธ์                         100        0.97  
53 ชัยนาท                           98        0.95  
54 ศรีสะเกษ                           96        0.93  
55 นครศรีธรรมราช                           93        0.90  
56 จันทบุรี                           87        0.84  
57 ราชบุรี                           82        0.79  
58 ภูเก็ต                           80        0.78  
59 เชียงราย                           78        0.76  
60 ตาก                           78        0.76  

 



 
 

ตารางท่ี 6 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามจังหวัด) (ต่อ) 

ล าดับที่ จังหวัด 
จ านวนผู้ตอบแบบทดสอบ  

(คน) 
ร้อยละ 

61 อุทัยธานี                           78        0.76  
62 สุพรรณบุรี                           75        0.73  
63 ล าพูน                           74        0.72  
64 หนองบัวล าภู                           69        0.67  
65 กาฬสินธุ์                           58        0.56  
66 นครปฐม                           54        0.52  
67 หนองคาย                           53        0.51  
68 กระบี่                           49        0.47  
69 พัทลุง                           44        0.43  
70 มหาสารคาม                           44        0.43  
71 มุกดาหาร                           41        0.40  
72 ก าแพงเพชร                           40        0.39  
73 สกลนคร                           38        0.37  
74 เพชรบุรี                           36        0.35  
75 สมุทรปราการ                           36        0.35  
76 ปทุมธานี                           18        0.17  
77 แม่ฮ่องสอน                           18        0.17  

รวม                    10,320   100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ และจะน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเพ่ือจัดท าค าแนะน าการเตรียมความพร้อมของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป 
 

แบบทดสอบประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส่วนที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์ 
ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบทดสอบ 
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

2. อายุ 
 20 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี 
 มากกว่า 60 ปี 

3. อาชีพ 
 คร ู
 ทหาร 
 ต ารวจ 
 แพทย ์
 พยาบาล 
 ข้าราชการพลเรือน 
 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 อ่ืน ๆ 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
1. ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใด ............................................................................................................. 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ของท่านจัดอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทใด 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เอกชนอื่น ๆ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการส่วนท้องถิ่น 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการอ่ืน ๆ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมทั่วไป 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมบริการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมอาหาร 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ 

3. สหกรณ์ของท่านตั้งอยู่ในจังหวัดใด ................................................................................................ ................. 
4. สหกรณ์ของท่านตั้งอยู่ในภาคใด 
 ภาคเหนือ 
 ภาคอีสาน 
 ภาคตะวันออก 
 ภาคกลาง 
 ภาคตะวันตก 
 ภาคใต้ 

5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
 น้อยกว่า 1 ปี 
 1 – 5 ปี 
 6 – 10 ปี 
 11 – 20 ปี  
 21 – 30 ปี 
 มากกว่า 30 ปี 
 
 
 
 



 
 

6. เหตุใดท่านจึงสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เพ่ือออมเงิน 
 ต้องการเงินปันผล 
 ต้องการสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ 
 ต้องการกู้เงินกับสหกรณ์ 
 อยากมีส่วนร่วมกับองค์กร 
 เป็นนโยบายขององค์กร 
 อ่ืน ๆ 

7. ท่านเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ จ านวนกี่ครั้ง 
 0 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 2 ครั้ง 
 3 ครั้ง 
 4 ครั้ง 
 5 ครั้ง 
 มากกว่า 5 ครั้ง 

 

ค าสั่ง : โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การที่คณะบุคคลอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันร่วมกันด าเนินกิจการ

เยี่ยงสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ 
  

2 สหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักเพียงเพ่ือให้สมาชิกกู้เงินเท่านั้น   
3 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงินที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

ทางการเงินให้แก่สมาชิก 
  

 

ส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   
2 หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แม่ค้าในตลาดสด 

ข้างโรงพยาบาลของท่าน สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เดียวกับท่านได้ 
  

3 หากสมาชิกลาออกก่อนอายุครบ 60 ปี จะไม่ได้เงินค่าหุ้นคืน   
4 สมาชิกท่ีดีควรศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ เพ่ือให้เข้าใจการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  

 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์ 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 การออมของสมาชิกถือเป็นการระดมทุนให้แก่สหกรณ์   
2 ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมในรูปการถือหุ้น 

ของสหกรณ์เป็นรายเดือนตามส่วนแห่งรายได้ของสมาชิกแต่ละคน 
  

3 การถือหุ้นเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ในลักษณะหนึ่ง และสหกรณ์ 
จะจัดสรรผลก าไรสุทธิประจ าปีให้แก่สมาชิกในรูปของเงินเฉลี่ยคืน 

  

4 การฝากเงินเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินในลักษณะหนึ่ง ซึ่งสมาชิก 
จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 

  

5 สมาชิกไม่สามารถส่งเงินสะสมในรูปของการถือหุ้นรายเดือนเพิ่มเติมที่นอกเหนือ 
จากการส่งเงินเป็นรายเดือนได้ 

 
 

6 ถ้าปีนั้นสหกรณ์ของท่านด าเนินธุรกิจขาดทุน ส่งผลให้ทุนของสหกรณ์ หายไป 50%  
หากท่านมีหุ้นอยู่ 100,000 บาท จะท าให้หุ้นของท่านคงเหลือ 100,000 บาท 
เท่าเดิม 

 
 

 

ส่วนที่ 6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 สมาชิกควรพิจารณาถึงความจ าเป็นในการกู้ยืมเงินอย่างละเอียดรอบคอบ   
2 สมาชิกควรน าเงินไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้   
3 เพ่ือมิให้เป็นภาระในการช าระเงินคืนและเกิดปัญหาการค้างช าระหนี้ สมาชิกจะต้อง 

มีการวางแผนการช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ และต้องช าระเงินให้ทันตามก าหนดเวลา 
ในสัญญาเงินกู้ 

  

4 การกู้เงินเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรม ไม่เก่ียวข้องกับความจ าเป็นในการใช้เงิน   
5 หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง และกู้เงินกับสหกรณ์จ านวนหนึ่ง ต่อมา 

ท่านไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่สหกรณไ์ด้ ซึ่งขณะนั้นท่านยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์
และไม่มีการลาออกจากสมาชิกสหกรณ์นั้น ท่านสามารถเรียกหุ้นของท่านคืน 
จากสหกรณ์เพ่ือน ามาช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนได้ 

 

 

 

ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบหนึ่งปี สามารถสะท้อนถึงผลงานของ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่สมาชิกเลือกเข้าไปบริหารงานได้ 
  

2 การพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

  

3 การพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ าปีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ 

  

4 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ 

  

 
 



 
 

ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (ต่อ) 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5 ผู้ตรวจสอบกิจการมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    

โดยเลือกจากสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกก็ได้ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 

  

6 ผู้ตรวจสอบกิจการท าหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนสมาชิก เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการ 

  

7 การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการทุกคน 
แต่สมาชิกจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมประชุมฯ ก็ได้ตามความสมัครใจ 

  

8 การออกเสียงในที่ประชุมจะยึดหลักจ านวนหุ้น โดยสมาชิกทีม่ีหุ้นมากสามารถ 
ออกเสียงในที่ประชุมได้มากกว่าคนที่มีจ านวนหุ้นน้อย 

  

 
 


