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ค�ำน�ำ
	 ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทส�าคัญในการช่วยแก้ปัญหา 
ความเดอืดร้อนทางการเงนิให้แก่สมาชกิ	ซึง่เป้าหมายสงูสดุกเ็พือ่ให้สมาชกิมกีารอยูด่ี	 
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หลายอย่าง	ซึง่ปัจจยัทีส่�าคัญก	็คือ	สมาชกิ	โดยสมาชกิจะต้องมคีวามรูม้คีวามเข้าใจ	
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สหกรณ์สามารถ
ด�าเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก	 จึงได้จัดท�าแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์	
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่า	 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและสหกรณ์	 มกีารด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ	 จงึได้
จดัท�าผลการศกึษาข้อมลูและค�าแนะน�าความรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์	 ฉบับนี้	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ ์
ออมทรพัย์	สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	 
รวมทั้งผู้ที่สนใจโดยทั่วไปในการน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป	
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ส่วนที่ 1
ก�รทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับบทบ�ท

หน้�ที่ของสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาท
ส�าคญัในการช่วยแก้ปัญหาความเดอืดร้อนทางการเงนิ 
ให้แก่สมาชิก	ซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้สมาชิกมีการ
อยู่ดี	 กินดี	 และมีสันติสุขในสังคม	 แต่การจะไปสู ่
เป ้าหมายที่สมบูรณ์ได ้นั้น	 ต ้องอาศัยปัจจัย 
หลายอย่าง	 ซึ่งปัจจัยที่ส�าคัญก็คือ	 สมาชิก	 โดย
สมาชิกจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจ	และปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองเคร่งครัดเพื่อให้สหกรณ์สามารถด�าเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมาย	 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคนมิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
ของคณะกรรมการด�าเนินการเท่านั้น	 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเห็นถึงความส�าคัญ 
ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก	 ดังนั้น	 จึงได้มีการส�ารวจข้อมูลความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	เพื่อน�าผลการท�าแบบทดสอบที่
ได้มาวเิคราะห์ข้อมลูและจัดท�าเป็นค�าแนะน�าการเตรยีมความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์	
ออมทรัพย์เพื่อเผยแพร่ให้แก่ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดและส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	และพื้นที่	2	ต่อไป	โดยกลุ่มเป้าหมาย	คือ	สมาชิกสหกรณ ์
ออมทรพัย์	77	จงัหวดัทัว่ประเทศ	ด้วยวธิกีารท�าแบบทดสอบผ่านระบบ	Google	Forms	
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่	 กุมภาพันธ์	 –	 มีนาคม	 2562	 โดยมีผู้ท�าแบบทดสอบ	 
จ�านวน	10,320	ราย	กระจายตามเพศ	ช่วงอาย	ุกลุม่อาชีพ	ท่ีตัง้ทางภมูศิาสตร์	ระยะเวลา
การเป็นสมาชิก	 เหตุผลในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 และจ�านวนครั้ง 
ในการลาออกและสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่	โดยมีผลการศึกษาดังนี้	
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 ส่วนข้อมูลทั่วไป
	 1)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ท�าแบบทดสอบ	
	 2)	ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
 ส่วนการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
	 3)	หมวดที่	1	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
	 4)	หมวดที	่2	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์
	 5)	หมวดที่	3	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการถอืหุน้และการระดมทนุให้แก่ 
	 	 	 	สหกรณ์
	 6)	หมวดที่	4	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
	 7)	หมวดที่	5	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ท�าแบบทดสอบ 

ตารางที่ 1 ผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามช่วงอายุ)

ช่วงอายุ
จ�านวนผู้ท�าแบบทดสอบ 

(คน)
ร้อยละ

41	–	50	ปี 	3,013	 29.20

31	–	40	ปี 	2,729	 26.44

51	–	60	ปี 	2,558	 24.79

20	–	30	ปี 	1,352	 13.10

มากกว่า	60	ปี 	668	 6.47

รวม  10,320 100.00
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ตารางที่ 2 ผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามอาชีพ)

อาชีพ
จ�านวนผู้ท�าแบบ

ทดสอบ 
(คน)

ร้อยละ

ข้าราชการส่วนราชการอื่น 	1,702	 16.50

พนักงานบริษัทเอกชน 	1,408	 13.64

ครู 	1,370	 13.28

ต�ารวจ 	1,220	 11.82

ทหาร 	1,147	 11.11

พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ 	1,117	 10.82

แพทย์	พยาบาล 	1,068	 10.35

อื่น	ๆ 	1,003	 9.72

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 	285	 2.76

รวม  10,320 100.00

	 จากผลการศึกษาพบว่า	ผูท้�าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเพศหญิง	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	 
รองลงมา	คือ	ช่วงอายุ	31	–	40	ปี	จ�านวน	2,729	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.44	และ 
ช่วงอายุ	 51	–	60	ปี	 จ�านวน	2,558	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.79	ผู้ท�าแบบทดสอบฯ	 
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการส่วนราชการอื่นมากที่สุด	จ�านวน	1,702	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	16.50	รองลงมา	คือ	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	จ�านวน	1,408	คน	
คิดเป็นร้อยละ	13.64	และประกอบอาชีพครู	จ�านวน	1,370	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.28	
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2. ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตารางที่ 3 ผลการท�าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามภาค)

ภาค

จ�านวน 
ผูต้อบแบบ
ทดสอบ 
(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

กรงุเทพมหานคร	และ
ปรมิณฑล	

1,194	 11.57

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 คิดเป็น                   
ร้อยละ 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 เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ                  
ส่วนราชการอ่ืนมากที่สุด จ านวน 1,702  คน คิดเป็นร้อยละ 16.49 รองลงมาคือประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 1,408 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และประกอบอาชีพครู จ านวน 1,370 คน คิดเป็น                    
ร้อยละ 13.28  

 

2. ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
 

ตารางท่ี 3 ผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามภาค) 

ภาค 
จ านวนผู้ตอบ
แบบทดสอบ 

(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  1,194  11.57 

รวม 10,320  100.00 
 

16.95% 

1.69% 

11.28% 

17.10% 

19.60% 

21.81% 

11.57% 

กรุงเทพฯ  
นนทบุรี 
ปทุมธานี
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 
นครปฐม 

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นครปฐม

4 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



ตารางที่ 4 ผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก)

ช่วงระยะเวลา
จ�านวนผู้ตอบ 
แบบทดสอบ 

(คน)
ร้อยละ

1	–	5	ปี 	2,507	 24.29

11	–	20	ปี 	2,373	 22.99

6	–	10	ปี 	2,184	 21.16

21	–	30	ปี 	1,948	 18.88

มากกว่า	30	ปี 	972	 9.42

น้อยกว่า	1	ปี 	336	 3.26

รวม 	10,320	 100.00

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ผู ้ท�าแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุดมาจากสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขต
กรงุเทพมหานคร	จ�านวน	1,264	คน	คดิเป็นร้อยละ	12.25	รองลงมา	คอื	จงัหวดัพะเยา 
จ�านวน	 289	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 2.80	 และจังหวัดอุบลราชธานี	 จ�านวน	 273	 คน	 
คดิเป็นร้อยละ	2.65	ผูท้�าแบบทดสอบฯ	เป็นสมาชกิสหกรณ์ท่ีตัง้อยูใ่นภาคอสีานมากท่ีสดุ	 
จ�านวน	2,251	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.81	รองลงมา	คือ	ภาคเหนือ	จ�านวน	2,023	คน	
คิดเป็นร้อยละ	19.60	และภาคใต้	จ�านวน	1,765	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.10	ผู้ท�าแบบ
ทดสอบฯ	ที่มีช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์	อยู่ในช่วง	1	–	5	ปี	มีจ�านวนมาก
ที่สุดคือ	2,507	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.29	รองลงมา	คือ	ช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิก	
11	–	20	ปี	จ�านวน	2,373	คน	คดิเป็นร้อยละ	22.99	และช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชกิ	
6	–	10	ปี	จ�านวน	2,184	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.16
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ตารางที่ 5 ผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามเหตุผลในการเป็นสมาชิก)

เหตุผลในการสมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์
จ�านวนผู้ตอบ 
แบบทดสอบ 

(ครั้ง)
ร้อยละ

เพื่อออมเงิน 	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

อื่น	ๆ 	323	 1.01

รวม 31,947 100.00

	 ส�าหรับเหตุผลที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีผู้ท�าแบบทดสอบ
ตอบมากทีส่ดุ	คอื	เพือ่ออมเงนิ	จ�านวน	8,682	คน	คดิเป็นร้อยละ	27.18	เหตผุลรองลงมา 
คือ	ต้องการกู้เงินกับสหกรณ์	จ�านวน	7,001	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.91	และต้องการ
เงินปันผล	จ�านวน	6,515	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.39	และจากแบบทดสอบฯ	เรื่องการ
ลาออกจากสหกรณ์พบว่า	สมาชกิทีไ่ม่เคยลาออกจากสหกรณ์เลยมจี�านวนมากทีส่ดุ	คอื 
8,970	คน	คดิเป็นร้อยละ	86.92	รองลงมา	เคยลาออก	จ�านวน	1	ครัง้	มีจ�านวน	1,225	คน 
คิดเป็นร้อยละ	11.87	และเคยลาออก	2	ครั้ง	จ�านวน	99	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.96
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3. หมวดที ่1 ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสหกรณ์ออมทรพัย์

	 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์แบ่งได้	ดังนี้
 3.1	สหกรณ์ออมทรพัย์	คอื	การทีค่ณะบคุคลอยูใ่นหมูบ้่านเดยีวกนั
ร่วมกนัด�าเนนิกจิการเยีย่งสถาบนัการเงนิ	เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัทางด้าน
เศรษฐกจิ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 1 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ	76.10	 ในขณะท่ี
มีความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	23.90	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
  เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่า	ช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี	ช่วงอาย	ุ41	–	50	ปี  
และช่วงอายุ	 31	 -	 40	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ	82.62	ร้อยละ	75.77	และร้อยละ	75.74	ตามล�าดับ	และจาก
ข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	26.65

ไม่ใช่
23.90%

ใช่
76.10%

สดัส่วนค�าตอบ
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 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ ่มอาชีพพบว่า	 กลุ ่มอาชีพทหารและพนักงาน
รฐัวิสาหกจิ	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมายของสหกรณ์ออมทรพัย์สงูถงึ
ร้อยละ	91.19	และร้อยละ	83.16	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพครูมีความ
รู้ความเข้าใจในระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	30.29	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ต้ังทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคตะวันตกและภาคใต้	 
ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมายของสหกรณ์ออมทรพัย์สงูถึงร้อยละ	85.06 
และร้อยละ	 72.42	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าเขตกรุงเทพมหานคร	 
และปริมณฑลขาดความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	74.20

	 ข้อเสนอแนะ
 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัความหมายของสหกรณ์ออมทรพัย์แก่สมาชกิอย่างสม�า่เสมอ	โดยเฉพาะ
สมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในภาคตะวันตก

	 3.2	สหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักเพียงเพื่อให้สมาชิก 
กู้เงินเท่านัน้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 2 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ไม่ใช่
90.18%

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
9.82%
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	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัย์สงูถงึร้อยละ	90.18	และยงัขาดความรู ้
ความเข้าใจเพียงร้อยละ	9.82	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
  เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่า	ช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี	และช่วงอาย	ุ31	–	40	ปี  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 
17.09	และร้อยละ	11.98	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	94.76

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
  เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีทหาร	ยงัขาดความรูค้วาม
เข้าใจเกีย่วกับวัตถปุระสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัย์คดิเป็นร้อยละ	18.92	และจากข้อมลู
ยังพบว่าอาชีพครูและข้าราชการส่วนราชการอื่นมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ	92.48	และ	ร้อยละ	91.90	ตามล�าดับ

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้และภาคอสีาน	ยงัขาด 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ	 12.58	
และร้อยละ	 11.24	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าเขตกรุงเทพมหานคร	 และ
ปริมณฑล	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	92.55

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความ
รู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัย์แก่สมาชิกอย่างสม�า่เสมอ	โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในภาคใต้
และอีสาน
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 3.3	สหกรณ์ออมทรพัย์เปรยีบเสมอืนสถาบันการเงินทีช่่วยแก้ปัญหา
ความเดอืดร้อนทางการเงนิให้แก่สมาชกิ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่3 สดัส่วนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมายและวตัถปุระสงค์
ของสหกรณ์ออมทรพัย์

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ	 95.10	 และยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เพียงร้อยละ	4.90	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	ช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	และ	ช่วงอายุ	
20	–	30	ปี	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	7.63	และร้อยละ	5.92	ตามล�าดับ	
และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ	 41	 -	 50	 ปี	 มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ	95.52	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ	ยงัขาด 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ	 7.02	 และจากข้อมูล 
ยังพบว่าอาชีพต�ารวจมีความรู้ความเข้าใจ	ในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	96.39	

ใช่
95.10%

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
4.90%
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 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคอสีานและภาคใต้ยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สูงถึงร้อยละ	83.18	และร้อยละ	78.73	
ตามล�าดับ	 จากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	 สูงถึง
ร้อยละ	94.97	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	โดยเฉพาะสมาชิกใน
ช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ	และสมาชิกในภาค
อีสาน

4. หมวดท่ี 2 ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเป็นสมาชกิ
 สหกรณ์ออมทรพัย์

 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
แบ่งได้	ดงันี้
	 4.1	การสมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์ต้องมอีายไุม่ต�า่กว่า	18	ปีบริบรูณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่4 สดัส่วนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอายขุองผูป้ระสงค์จะสมคัร
เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์

ไม่ใช่
22.92%

ใช่
77.08%

สดัส่วนค�าตอบ
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	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุท่ีสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้สูงถึงร้อยละ	 77.08	 
ในขณะที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	22.92	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่า	ช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี	และช่วงอาย	ุ31	–	40	ปี	 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์	 ได้สูงถึง 
ร้อยละ	80.55	และร้อยละ	80.51	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่าทกุช่วงอายมุคีวาม
รูค้วามเข้าใจในสดัส่วนทีน้่อย	โดยช่วงอายมุากกว่า	60	ปี	มคีวามรูค้วามเข้าใจมากทีส่ดุ
คิดเป็นเพียงร้อยละ	27.84	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีทหาร	และกลุม่อาชีพแพทย์	
พยาบาล	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้
สูงถึงร้อยละ	84.74	และร้อยละ	82.12	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าทุกอาชีพมี
ความรูค้วามเข้าใจในสดัส่วนทีน้่อยกว่าร้อยละ	30	โดยกลุม่อาชีพคร	ูมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
ในระดับที่มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นซึ่งคิดเป็นร้อยละ	27.08	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	ภาคตะวันตกและภาคกลาง	
ยังขาดความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับอายุที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์	 ได้สูงถึง 
ร้อยละ	83.91	และร้อยละ	80.50	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันออก 
มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าภาคอื่นโดยคิดเป็นร้อยละ	26.37	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดยเฉพาะสมาชิก 
ในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหารและสมาชิกในภาคตะวันตก
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 4.2	หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	
แม่ค้าในตลาดสดข้างโรงพยาบาลของท่าน	สามารถสมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์
เดยีวกบัท่านได้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่5 สดัส่วนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมายของสหกรณ์ออมทรพัย์
และคณุสมบตัเิบือ้งต้นของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัย์สูงถงึร้อยละ	88.25	และยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเพยีงร้อยละ	11.75	
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	–	40	ปี	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือ
คุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ	 22.34	 และร้อยละ	
14.69	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่าในช่วงอายมุากกว่า	60	ปี	มคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	94.16

ไม่ใช่
88.25%

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
11.75%
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 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหาร	 และกลุ่มอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออม
ทรัพย์หรือคณุสมบตัเิบือ้งต้นของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์คดิเป็นร้อยละ	25.54	และ
ร้อยละ	 13.68	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพแพทย์พยาบาลมีความรู้
ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	93.82	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคใต้ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ	 17.28	 ในขณะที่ภาคอื่น	 ๆ	 มีความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าร้อยละ	87.00	และจากข้อมูลยังพบว่าภาคกลางมีความรู้	ความเข้าใจในระดับ
ดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	91.37	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือคุณสมบัติเบ้ืองต้น
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	
20	–	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในภาคใต้
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	 4.3	หากสมาชกิลาออกก่อนอายคุรบ	60	ปี	จะไม่ได้เงนิค่าหุน้คนื
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่6 สดัส่วนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการได้รบัเงนิค่าหุ้นคืนในกรณีลาออก

	 ผลการทดสอบพบว่า	ในภาพรวมสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัการได้รบัเงนิค่าหุน้คนืในกรณลีาออกสงูถงึร้อยละ	89.29	และยงัขาดความรูค้วาม
เข้าใจเพียงร้อยละ	10.71	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
  เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	ช่วงอายุ	20	–	30	ปี	และช่วงอาย	ุ31	–	40	ปี  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกคิดเป็นร้อยละ	
19.45	 และร้อยละ	 13.63	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	95.81	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วิเคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชีพทหารและกลุม่อาชีพพนกังาน/
ลกูจ้างในหน่วยงานราชการยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการได้รบัเงนิค่าหุน้คนืในกรณี 
ลาออกคิดเป็นร้อยละ	 19.09	 และร้อยละ	 15.04	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่า 
กลุม่อาชพีอืน่	ๆ 	มคีวามรู้ความเข้าใจมากกว่าร้อยละ	85.00	โดยเฉพาะกลุม่อาชพีข้าราชการ
ส่วนราชการอื่นมีระดับความรู้ความเข้าใจดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	92.24	

ไม่ใช่
89.29%

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
10.71%

15การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคใต้และภาคอีสาน
ยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ ้นคืนในกรณีลาออกคิดเป็น 
ร้อยละ	14.11	และร้อยละ	12.79	ตามล�าดับ	และจากข้อมลูยงัพบว่าเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	92.29	

	 ข้อเสนอแนะ
 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนในกรณีลาออกแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	–	30	ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกใน
ภาคใต้

	 4.4	สมาชิกที่ดีควรศึกษาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมายสหกรณ	์ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	 เพื่อให้เข้าใจการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่7 สดัส่วนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสมาชกิทีด่คีวรศึกษาองค์ความรูต่้าง ๆ 
เพ่ือให้เข้าใจถงึการด�าเนนิงานของสหกรณ์

ใช่
98.01%

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
1.99%

16 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจว่าสมาชิกที่ดี	 ควรศึกษาองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมาย
สหกรณ์	ตลอดจนกฎหมายอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์	เพือ่ให้เข้าใจถงึการด�าเนนิงาน
ของสหกรณ์สูงถึงร้อยละ	98.01	ในขณะที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	1.99	
เท่านั้น	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่าช่วงอาย	ุ20	-	30	ปี	และช่วงอาย	ุ31	–	40	ปี	 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจถึง
การด�าเนินงานของสหกรณ์คิดเป็นเพียงร้อยละ	 2.22	 และร้อยละ	 2.03	 ตามล�าดับ	
และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ	98.20	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีข้าราชการส่วนราชการอืน่	
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจถึง
การด�าเนินงานของสหกรณ์อยู่เพียงร้อยละ	 2.76	 เท่านั้น	 และจากข้อมูลยังพบว่าทุก
กลุม่อาชพีมคีวามรูค้วามเข้าใจในระดับทีดี่มาก	โดยฉพาะพนกังานรฐัวสิาหกจิ,	คร	ูและ 
ทหาร	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	98.95,	ร้อยละ	98.39	และ 
ร้อยละ	98.34

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	แต่ละภูมิภาคมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจถึงการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์สูงมากกว่าร้อยละ	 97.00	 ในขณะที่ภาคอีสานและเขตกรุงเทพมหานคร	 
และปริมณฑลยังขาดความรู ้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	 2.53	 และร้อยละ	 2.18	 
ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก 
คิดเป็นร้อยละ	99.43	

17การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เข้าใจถึงการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	-	30	ปี	สมาชิก 
ในกลุ่มอาชีพข้าราชการส่วนราชการอื่น	และสมาชิกในภาคอีสาน

5. หมวดที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้น
 และการระดมทุนให้แก่สหกรณ์

	 ผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการถอืหุน้และการระดมทนุให้แก่
สหกรณ์แบ่งได้	ดังนี้
	 5.1	การออมของสมาชกิถอืเป็นการระดมทนุให้แก่สหกรณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่8 สดัส่วนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสมาชกิทีด่ด้ีานการศึกษาองค์ความรูต่้าง ๆ 
เพ่ือให้เข้าใจถงึการด�าเนนิงานของสหกรณ์

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
88.98%

ไม่ใช่
11.02%

18 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมสูงถึงร้อยละ	88.98	ในขณะที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเพียงร้อยละ	11.02	เท่านั้น	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ทุกภาคมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การระดมทุนในรูปของการออมมากกว่าร้อยละ	 85.00	 โดยช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และ 
ช่วงอายุ	31	–	40	ปี	ยังขาดความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออม 
ร้อยละ	 14.13	 และร้อยละ	 13.37	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	 
60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	91.47	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนยังขาด
ความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการระดมทุนในรูปของการออมคิดเป็นร้อยละ	 14.42	 และ 
จากข้อมูลยังพบว่าอาชีพครู	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	92.26	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่าทกุภาคมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่ว
กับการระดมทุนในรูปของการออมมากกว่าร้อยละ	 85.00	 ซึ่งเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ	 14.07	 และจากข้อมูลพบว่าภาคอีสานมี
ความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	92.31	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดยเฉพาะ
สมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 และสมาชิก 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

19การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 5.2	ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะก�าหนดให้สมาชิกส่งเงินสะสมใน 
รปูของการถอืหุ้นของสหกรณ์	เป็นรายเดอืนตามส่วนแห่งรายได้ของสมาชกิแต่ละคน
	 ผลการทดสอบ 

ภาพที่ 9 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนสูงถึงร้อยละ	88.43	ในขณะที่สมาชิกที่
ขาดความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ	 11.57	 เท่านั้น	 โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได	้
ดังนี้
 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่าทกุช่วงอายมุคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
การส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าร้อยละ	 88.00	 ช่วงอายุ	 41	 -	 50	 ปี	 และ 
ช่วงอาย	ุ20	-	30	ปี	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจ	คดิเป็นร้อยละ	12.18	และร้อยละ	11.61 
ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 มีความรู้ความเข้าใจ 
ในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	89.07	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วิเคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและ
กลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน 

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
88.43%

ไม่ใช่
11.57%

20 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



คิดเป็นร้อยละ	19.39	และร้อยละ	14.16	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพครู
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	91.97	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคตะวนัออกและภาคกลาง
ยงัขาดความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัการส่งเงินสะสมค่าหุน้รายเดอืนคดิเป็นร้อยละ	15.46	
และร้อยละ	13.66	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่าภาคอสีานมคีวามรูค้วามเข้าใจใน
ระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	91.12	

	 ข้อเสนอแนะ
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	41	–	50	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	และ
สมาชิกในภาคตะวันออก

21การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 5.3	การถอืหุน้เป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิออมทรพัย์ในลกัษณะหนึง่	
ซึง่สมาชกิจะได้รบัผลตอบแทนในรปูของเงนิเฉล่ียคนื
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 10 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้น
และผลตอบแทนจากหุ้น

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นสูงถึงร้อยละ	 65.79	 ในขณะที่ 
สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ	 34.21	 เท่าน้ัน	 โดยสามารถอธิบายใน 
เชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 มากกว่าร้อยละ	 60.00	 ของช่วงอายุ
ระหว่าง	20	–	60	ปี	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการถอืหุน้และผลตอบแทนจากหุน้ 
โดยเฉพาะช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจสูงถึงร้อยละ	 73.96	 
แต่อย่างไรก็ตาม	 จากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 มีความรู้ความเข้าใจ 
ในระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	44.76

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
65.79%

ไม่ใช่
34.21%
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  2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีทหารและกลุม่อาชพีแพทย์	
พยาบาล	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นสูงถึง 
ร้อยละ	 78.12	 และร้อยละ	 76.12	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพอื่น	 ๆ	 
มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	49.95	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคใต้และภาคตะวันออก 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและผลตอบแทนจากหุ้นคิดเป็นร้อยละ	
72.92	 และร้อยละ	 69.50	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้
ความเข้าใจดีกว่าภูมิภาคอื่น	ๆ	โดยคิดเป็นร้อยละ	45.40	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	 และสมาชิก 
ในภาคใต้

23การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 5.4	การฝากเงนิเป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิออมเงินในลกัษณะหนึง่	
ซึง่สมาชกิจะได้รบัผลตอบแทนในรปูของเงนิปันผล
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 11 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม
และผลตอบแทนของเงินฝาก

	 ผลการประเมินพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาด 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการออมและผลตอบแทนของเงนิฝากคดิเป็นร้อยละ	63.91	
ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ	 36.09	 โดยสามารถอธิบาย 
ในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	 -	 40	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝาก 
คดิเป็นร้อยละ	71.75	และร้อยละ	66.54	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่าในช่วงอายุ
มากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีกว่าช่วงอายุอื่น	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	42.96	

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
63.91%

ไม่ใช่
36.09%

24 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีทหารและกลุม่อาชพีแพทย์	
พยาบาล	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและผลตอบแทนของเงินฝาก 
สูงถึงร้อยละ	79.86	และร้อยละ	70.88	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพอื่นๆ	
มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	56.03	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้และภาคกลาง	ยงัขาด
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการออมและผลตอบแทนของเงนิฝากคดิเป็นร้อยละ	69.69	
และร้อยละ	67.01	ตามล�าดับ	และจากข้อมลูยงัพบว่าภาคตะวนัตกมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในระดับดีกว่าภูมิภาคอื่น	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	41.38

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	 และสมาชิก 
ในภาคใต้

25การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 5.5	สมาชิกไม่สามารถส่งเงินสะสมในรูปของการถือหุ้นรายเดือน 
เพ่ิมเตมิท่ีนอกเหนอืจากการส่งเงนิเป็นรายเดอืนได้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 12 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่ม

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มคิดเป็นร้อยละ	62.25	ในขณะที่สมาชิกที่
ขาดความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ	37.75	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	 -	 40	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มคิดเป็น 
ร้อยละ	 45.93	 และร้อยละ	 39.83	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ	 
41	–	50	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	65.75	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่า
หุ้นรายเดือนเพิ่มคิดเป็นร้อยละ	49.61	และร้อยละ	41.36	ตามล�าดับ	และจากข้อมูล
ยังพบว่าอาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	68.25	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
62.25%

ใช่
37.75%

26 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ทุกภูมิภาคมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในระดับดี	 โดยภาคตะวันออกและเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการส่งเงนิค่าหุน้ราย
เดือนคิดเป็นร้อยละ	41.68	และร้อยละ	40.28	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าภาค
เหนือมีความรู้ความเข้าใจในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	67.82	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์	 ควรจะมีการให ้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิก	ในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกใน
ภาคตะวันออก

 5.6	 ถ้าปีนัน้สหกรณ์ของท่านด�าเนนิธรุกจิขาดทนุ	 ส่งผลให้ทนุเรอืนหุน้
ของสหกรณ์	ลดลง	50%	หลังจากหักทุนส�ารองหมดแล้ว	หากท่านมหีุน้อยู่	
100,000	บาท	จะท�าให้หุน้ของท่านคงเหลือ	100,000	บาทเท่าเดมิ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 13 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิก
ที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุน

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
36.27% ใช่

63.73%

27การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีท่ีสหกรณ์
ขาดทนุสงูถงึร้อยละ	63.73	ในขณะทีส่มาชกิทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจมเีพยีงร้อยละ	36.27	
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมือ่วิเคราะห์ตามช่วงอายพุบว่า	ทกุช่วงอายมุคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
ความรบัผดิชอบของสมาชกิทีม่ต่ีอทนุเรอืนหุน้ในกรณทีีส่หกรณ์ขาดทนุในระดบัต�า่กว่า 
ร้อยละ	40.00	 โดยช่วงอายุ	20	–	30	ปี	และช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจคดิเป็นร้อยละ	68.49	และร้อยละ	64.79	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่า
ในช่วงอายุ	41	–	50	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในเพียงร้อยละ	39.20	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิก
ที่มีต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุน	คิดเป็นร้อยละ	69.75	และร้อยละ	65.91	
ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่าอาชพีข้าราชการส่วนราชการอืน่	มคีวามรูค้วามเข้าใจ
คิดเป็นเพียงร้อยละ	39.72	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วิเคราะห์ตามทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคตะวนัออกและภาคเหนอื
ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของสมาชกิท่ีมต่ีอทุนเรอืนหุน้ในกรณี
ที่สหกรณ์ขาดทุนคิดเป็นร้อยละ	66.58	และร้อยละ	65.99	ตามล�าดับ	และจากข้อมูล
ยังพบว่าภาคตะวันตก	อีสาน	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีกว่าภูมิภาคอื่น	ๆ	คิดเป็น
ร้อยละ	41.95	

28 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ข้อเสนอแนะ
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิก	ในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในภาค
ตะวันออก

6. หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับ
 สหกรณ์ออมทรัพย์

	 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
แบ่งได้	ดังนี้

	 6.1	สมาชิกควรพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการกู้ยืมเงินอย่าง
ละเอียดรอบคอบ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 14 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ�าเป็น
ก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
99.22%

ไม่ใช่
0.78%

29การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการพิจารณาถงึความจ�าเป็นก่อนการกูเ้งนิกบัสหกรณ์สงูถึงร้อยละ	99.22	
ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้	ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ	0.78	โดยสามารถอธิบายใน
เชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ทุกช่วงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการพิจารณาถึงความจ�าเป็นก่อนการกู้เงินกับสหกรณ์ในระดับดีมาก	 โดยช่วงอายุ	
31	-	40	ปี	และช่วง	20	-	30	ปี	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเพยีงร้อยละ	0.92	และร้อยละ	
0.81	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	99.55	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 และกลุ่มอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้าง	ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณา
ถงึความจ�าเป็นก่อนการกูเ้งนิกบัสหกรณ์เพยีงร้อยละ	7.18	และร้อยละ	1.52	ตามล�าดบั	
และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก 
สูงถึงร้อยละ	99.72	
 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต้ั่งทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคอสีานและภาคตะวนัออก
ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาถงึความจ�าเป็นก่อนการกูเ้งนิกบัสหกรณ์
อยูเ่พยีงร้อยละ	1.38	และร้อยละ	1.29	ตามล�าดับ	และจากข้อมลูยงัพบว่าภาคตะวนัตก
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	100.00	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	31	-	40	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพอื่น	ๆ 	และสมาชิก
ในภาคอีสาน

30 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 6.2	สมาชกิควรน�าเงนิไปใช้ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ทีข่อกู้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 15 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าเงินกู้ไปใช้
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์สูงถึงร้อยละ	 97.00	 
ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ	 3.00	 เท่านั้น	 โดยสามารถ
อธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่า	ช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี	และช่วง	31	–	40	ปี 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์คิดเป็น 
ร้อยละ	56.55	และร้อยละ	52.07	ตามล�าดับ	และจากข้อมลูยงัพบว่าในช่วงอายมุากกว่า	
60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	97.46	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
3.00%

ใช่
97.00%

31การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 และกลุ่มอาชีพ 
พนักงาน/ลูกจ้าง	 ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการน�าเงิน
กู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ	 9.27	 และร้อยละ	 4.92	 ตามล�าดับ	 
และจากข้อมูลยังพบว่าอาชีพแพทย์/พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก	 สูงถึง
ร้อยละ	97.66	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้และภาคเหนอืยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการน�าเงนิกูไ้ปใช้ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์สงูถงึร้อยละ	3.68	
และร้อยละ	3.06	ตามล�าดบั	และจากข้อมลู	ยงัพบว่าภาคตะวนัตกมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	97.70	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชกิในกลุม่อาชพีอาชพีอืน่	ๆ	และสมาชกิ
ในภาคใต้

32 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 6.3	เพือ่มใิห้เป็นภาระในการช�าระเงินคืนและเกดิปัญหาการค้างช�าระหน้ี	 
สมาชกิจะต้องมกีารวางแผนการช�าระหนีใ้ห้กับสหกรณ์	และต้องช�าระเงนิให้ทนั
ตามก�าหนดเวลาในสัญญาเงนิกู้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 16 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญ
กับการวางแผนการช�าระเงิน

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญกับการวางแผนการช�าระเงินสูงถึงร้อยละ	 98.22	 ใน
ขณะทีส่มาชกิทีข่าดความรูค้วามเข้าใจ	มเีพยีงร้อยละ	1.78	เท่านัน้	โดยสามารถอธบิาย
ในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามช่วงอายพุบว่าทกุช่วงอายมุคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
การให้ความส�าคัญกับการวางแผนการช�าระเงินในระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละมากกว่า	
97.00	ในขณะที่ช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	และช่วงอายุ	41	–	50	ปี	ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจคิดเป็นเพียงร้อยละ	1.35	และร้อยละ	1.49	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่า
ในช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	98.65	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
1.78%

ใช่
98.22%

33การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 และพนักงาน/
ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญกับ
การวางแผนการช�าระเงินคิดเป็นร้อยละ	7.78	และร้อยละ	3.04	ตามล�าดับ	และจาก
ข้อมูลยังพบว่าอาชีพต�ารวจมีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	98.93	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคอีสานและภาคใต ้
ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการให้ความส�าคัญกบัการวางแผนการช�าระเงนิคดิเป็น 
ร้อยละ	2.35	และร้อยละ	1.93	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าภาคเหนือมีความรู้
ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	98.91	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพอื่นๆ	และสมาชิกใน
ภาคอีสาน

34 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 6.4	การกู้เงินเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรม	 ไม่เกี่ยวข้องกับความจ�าเป็น 
ในการใช้เงนิ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 17 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ�าเป็น
ก่อนการขอกู้เงิน

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ�าเป็นก่อนการขอกู้เงินสูงถึงร้อยละ	 55.47	 
ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ	 มีเพียงร้อยละ	 44.53	 เท่านั้น	 โดยสามารถ
อธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	-	40	ปี	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาถึงความจ�าเป็นก่อนการขอกู้เงนิ 
คดิเป็นร้อยละ	69.38	และร้อยละ	60.06	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่าในช่วงอายุ
มากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	56.29	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
44.53% ใช่

55.47%

35การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
  เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า 
กลุม่อาชพีทหารและกลุม่อาชพีพนกังาน/ลกูจ้าง
ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพิจารณาถึงความจ�าเป็นก่อนการ
ขอกู้เงินคิดเป็นร้อยละ	 68.53	 และร้อยละ	
62.85	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่ม
อาชพีข้าราชการส่วนราชการอืน่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	50.82	

 3) วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์
	 	 เมื่ อวิ เคราะห ์ตามที่ ตั้ งทาง
ภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้และเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการพิจารณาถึงความจ�าเป็นก่อนการขอกู้
เงินคิดเป็นร้อยละ	62.44	และ	ร้อยละ	54.41	
ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าภาคกลางมี
ความรู้ความเข้าใจคิดเป็นเพียงร้อยละ	48.48	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ ้าหน้าที่ส ่งเสริมสหกรณ์
หรือสหกรณ ์ออมทรัพย ์ควรจะมีการให ้ 
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนใน
รูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	
สมาชิก	 ในกลุ ่มอาชีพทหาร	 และสมาชิก 
ในภาคใต้

36 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 6.5	หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง	 และกู้เงินกับสหกรณ์
จ�านวนหนึง่	ต่อมาท่านไม่สามารถช�าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์ได้	ซึง่ขณะนัน้ท่านยงั
คงเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่มกีารลาออกจากสมาชกิสหกรณ์นัน้	ท่านสามารถ
เรยีกหุน้ของท่านคนืจากสหกรณ์เพือ่น�ามาช�าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์แทนได้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 18 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืน

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
46.40% ใช่

53.60%

37การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนร้อยละ	 53.60	 ในขณะท่ีสมาชิกท่ีมีความรู้
ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ	46.40	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	 -	 40	 ปี	 ยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ ้นคืนคิดเป็น 
ร้อยละ	64.13	และร้อยละ	56.76	ตามล�าดับ	และจากข้อมลู	ยงัพบว่าในช่วงอายมุากกว่า	
60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีกว่าช่วงอายุอื่นคิดเป็นร้อยละ	55.24	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ 
แพทย์/พยาบาล	ในส่วนราชการยงัขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการได้รบัเงนิค่าหุน้คนื 
คดิเป็นร้อยละ	64.25	และร้อยละ	64.14	ตามล�าดบั	และจากข้อมลูยงัพบว่ากลุม่อาชพี
อื่น	ๆ	มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	54.94	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคใต้และภาคตะวันออก 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าหุ้นคืนคิดเป็นร้อยละ	 61.53	 และ 
ร้อยละ	 55.67	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจ 
ในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	48.38	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	 และสมาชิก 
ในภาคใต้
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7. หมวดที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
 สามัญประจ�าปี

	 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
แบ่งได้	ดังนี้
	 7.1	ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในรอบหนึ่งป ี	 สามารถ 
สะท้อนถึงผลงานของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ทีส่มาชิกเลือกเข้าไป
บรหิารงานได้
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 19 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการด�าเนินการ

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด�าเนินของคณะกรรมการด�าเนินการสูงถึง 
ร้อยละ	96.94	ในขณะที่สมาชิกที่ขาดความรู้	ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ	3.06	เท่านั้น	
โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
3.06%

ใช่
96.94%
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 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 -	 30	 ปี	 และช่วงอายุ	 
31	 –	 40	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการด�าเนนิการเพยีงร้อยละ	4.07	และร้อยละ	3.30	ตามล�าดบั	และจากข้อมลู
ยังพบว่าในช่วงอายุ	51	-	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	97.54	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วิเคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนและ
กลุ่มอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจในส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการอยู่เพียงร้อยละ	 4.97	 และ
ร้อยละ	4.21	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ	ส่วนราชการอื่น
มีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	98.18	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิ เคราะห์ตามที่ตั้ งทางภูมิศาสตร ์พบว ่า	 ภาคตะวันตกและ 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนนิการ	คดิเป็นร้อยละ	6.90	และร้อยละ	3.77	 
ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าภาคเหนือมีความรู้ความเข้าใจ	 ในระดับดีมาก	 
สูงถึงร้อยละ	97.53	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	-	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	
และสมาชิกในภาคตะวันตก
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	 7.2	การพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 20 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติ
การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีสูงถึง 
ร้อยละ	63.98	ในขณะทีส่มาชกิทีม่คีวามรู	้ความเข้าใจมเีพยีงร้อยละ	36.02	โดยสามารถ
อธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	–	40	ปี	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าปีสูงถึงร้อยละ	77.96	และร้อยละ	68.96	ตามล�าดับ	และจากข้อมูล
ยังพบว่าในช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีกว่าทุกช่วงอาย ุ
คิดเป็นร้อยละ	51.50	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
36.02% ใช่

63.98%
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 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้าง	ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณา
และการอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีสูงถึงร้อยละ	 81.60	 และร้อยละ	 71.35	 
ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช ้
คิดเป็นร้อยละ	49.45	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้และเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑลยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาและการอนมุตักิารจดัสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	คิดเป็นร้อยละ	69.39	และร้อยละ	66.33	ตามล�าดับ	และจากข้อมูล
ยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจ	คิดเป็นเพียงร้อยละ	44.25	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในภาคใต้
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	 7.3	การพจิารณาและการอนมุติัรายจ่ายประจ�าปีเป็นหน้าทีข่อง
คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที ่21 สดัส่วนความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาและการอนมุตัริายจ่ายประจ�าปี

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ�าปีสูงถึงร้อยละ	 60.53	 
ในขณะที่สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ	 มีเพียงร้อยละ	 39.47	 เท่านั้น	 โดยสามารถ
อธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
  เม่ือวิเคราะห์ตามช่วงอายพุบว่า	ช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี	และช่วงอาย	ุ31	-	40	ปี  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ�าปีสูงถึง 
ร้อยละ	 76.41	 และร้อยละ	 66.84	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ 
มากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	57.19	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
39.47% ใช่

60.53%
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พิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ�าปีสูงถึงร้อยละ	 80.38	 และร้อยละ	 69.11	 
ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้ 
คดิเป็นร้อยละ	52.74	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและภาคตะวันใต้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาและการ
อนุมัติรายจ่ายประจ�าปีคิดเป็นร้อยละ	66.42	และร้อยละ	64.02	ตามล�าดับ	และจาก
ข้อมูลยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจ	คิดเป็นเพียง	ร้อยละ	47.13	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	–	30	ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 7.4	การพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	
เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 22 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์

สดัส่วนค�าตอบ

ใช่
73.62%

ไม่ใช่
26.38%
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	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์สูงถึงร้อยละ	
73.62	ในขณะที่สมาชิกที่ยังขาดความรู้	ความเข้าใจมีเพียงร้อยละ	26.38	เท่านั้น	โดย
สามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	–	40	ปี	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิ
การสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ	48.15	และร้อยละ	33.60	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบ
ว่าในช่วงอายุมากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	87.57	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้าง	ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณา
เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ	 49.35	 และร้อยละ	 32.86	
ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพอื่น	ๆ	มีความรู้	ความเข้าใจระดับดีมาก
สูงถึงร้อยละ	81.95	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้	และเขตกรงุเทพมหานคร 
และปรมิณฑล	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์เพียงร้อยละ	33.48	และร้อยละ	27.58	ตามล�าดับ	และจากข้อมูล
ยังพบว่าภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	85.63

	 ข้อเสนอแนะ
 เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	 และสมาชิก 
ในภาคใต้

45การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 7.5	ผู้ตรวจสอบกิจการมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุม
คณะกรรมการด�าเนนิการ	 โดยเลือกจากสมาชกิสหกรณ์หรอืบคุคลภายนอก
ก็ได้	เพ่ือด�าเนนิการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 23 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณา
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ	 63.50	 
ในขณะทีส่มาชกิทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจมเีพียง	ร้อยละ	36.50	เท่านัน้	โดยสามารถอธบิาย
ในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	-	40	ปี	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สูงถึงร้อยละ	 72.49	 และร้อยละ	 65.45	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วง 
อายุมากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	43.56	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
36.50% ใช่

63.50%
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 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามกลุม่อาชพีพบว่า	กลุม่อาชพีทหารและกลุม่อาชพีแพทย์	
พยาบาล	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการสงู
ถงึร้อยละ	72.54	และร้อยละ	70.79	ตามล�าดับ	และจากข้อมลูยงัพบว่ากลุม่อาชีพอืน่	ๆ 
มีความรู้ความเข้าใจระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	47.36	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมือ่วเิคราะห์ตามทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์พบว่า	ภาคใต้และเขตกรงุเทพมหานคร
และปรมิณฑลยงัขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพจิารณาเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ 
คิดเป็นร้อยละ	 68.61	 และร้อยละ	 66.67	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าแม้ 
ภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าภูมิภาคอื่น	 ๆ	 แต่มีความรู้ความเข้าใจเพียง
ร้อยละ	43.10	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าทีส่่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัการระดมทนุในรปูของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�า่เสมอ	โดยเฉพาะ
สมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในภาคใต้

47การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 7.6	ผูต้รวจสอบกจิการท�าหน้าทีเ่ป็นหเูป็นตาแทนสมาชกิ	เพือ่ตรวจ
สอบการปฏบิตังิานในด้านต่าง	ๆ 	ของคณะกรรมการด�าเนนิการและฝ่ายจดัการ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 24 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ
	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสูงถึงร้อยละ	94.72	ในขณะที่สมาชิกที่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจมเีพยีงร้อยละ	5.28	เท่านัน้	โดยสามารถอธบิายในเชงิลกึได้	ดงันี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 และช่วง 
อายุ	 51	 -	 60	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ 
คิดเป็นเพียงร้อยละ	 5.99	 และร้อยละ	 5.75	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่า 
ในช่วงอายุ	20	-	30	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	95.34	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 และกลุ่มอาชีพครู	 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการเพียงร้อยละ	 11.07	
และร้อยละ	8.03	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	
มีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	96.73	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
5.28%

ใช่
94.72%
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 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ต้ังทางภูมิศาสตร์พบว่า	 ภาคกลางและภาคอีสาน 
ยงัขาดความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัหน้าทีข่องผูต้รวจสอบกจิการเพยีงร้อยละ	7.66	และ
ร้อยละ	 5.91	 ตามล�าดับ	 และจากข้อมูลยังพบว่าภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจในระดับ 
ดีมาก	สูงถึงร้อยละ	96.43	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุมากกว่า	 60	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพอื่น	 ๆ	 และสมาชิก
ในภาคกลาง

49การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 7.7	การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการด�าเนินการทกุคน	แต่สมาชกิจะเข้าร่วมหรอืไม่เข้าร่วมประชมุฯ	 
ก็ได้ตามความสมคัรใจ
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 25 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัการเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีร้อยละ	50.86	ในขณะทีส่มาชกิที่
ยงัขาดความรู้ความเข้าใจมสีดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนั	คอื	ร้อยละ	49.14	โดยสามารถอธบิาย
ในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	 -	40	ปี	ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
คิดเป็นร้อยละ	63.24	และร้อยละ	51.67ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าในช่วงอายุ
มากกว่า	60	ปี	มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	57.19

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
50.86%

ใช่
49.14%
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 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้าง	 ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	คิดเป็นร้อยละ	58.15	และร้อยละ	57.56	ตามล�าดับ	จาก
ข้อมูลยังพบว่ากลุ่มอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 มีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ	57.95	

 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พบว่า	 เขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลและภาคใต้	ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปีคิดเป็นร้อยละ	62.23	และ	ร้อยละ	55.24	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่า
ภาคตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	62.64	

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 โดย
เฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	–	30	ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	และสมาชิกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

51การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 7.8	การออกเสียงในที่ประชุมจะยึดหลักจ�านวนหุ้น	โดยสมาชิก
ทีมี่หุ้นมากสามารถออกเสียงในทีป่ระชมุได้มากกว่าคนทีม่จี�านวนหุน้น้อย
	 ผลการทดสอบ

ภาพที่ 26 สัดส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุม

	 ผลการทดสอบพบว่า	 ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่ประชุมสูงถึงร้อยละ	81.87	ในขณะที่สมาชิกที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจมีเพียง	ร้อยละ	18.13	โดยสามารถอธิบายในเชิงลึกได้	ดังนี้

 1) วิเคราะห์ตามช่วงอายุ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามช่วงอายุพบว่า	 ช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 และช่วงอาย	ุ 
31	 –	 40	 ปี	 ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในท่ีประชุมเพียงร้อยละ	
36.91	และร้อยละ	23.60	ตามล�าดับ	และจากข้อมลูยงัพบว่าในช่วงอายมุากกว่า	60	ปี	
มีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	93.11	

 2) วิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพ
	 	 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า	 กลุ่มอาชีพทหารและกลุ่มอาชีพ
พนักงาน/ลูกจ้าง	ในหน่วยงานราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
ในที่ประชุมเพียงร้อยละ	34.09	และร้อยละ	23.28	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่า
กลุ่มอาชีพอื่น	ๆ	มีความรู้ความเข้าใจระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	85.78	

สดัส่วนค�าตอบ

ไม่ใช่
81.87%

ใช่
18.13%
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 3) วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
	 	 เมื่อวิ เคราะห ์ตามที่ ต้ั งทางภูมิศาสตร ์พบว ่า	 ภาคใต ้และเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงในที่
ประชุมเพียงร้อยละ	22.38	และร้อยละ	18.26	ตามล�าดับ	และจากข้อมูลยังพบว่าภาค
ตะวันตกมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก	สูงถึงร้อยละ	87.36

	 ข้อเสนอแนะ
	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปของการออมแก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	
โดยเฉพาะสมาชิกในช่วงอายุ	 20	 –	 30	 ปี	 สมาชิกในกลุ่มอาชีพทหาร	 และสมาชิก 
ในภาคใต้
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ส่วนที่ 2
คำ�แนะนำ�ก�รเตรียมคว�มพร้อมของ

สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ คอื อะไร 
	 สหกรณ์	 คือ	 องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งข้ึนด้วย
การลงหุ้นร่วมกันจัดการร่วมกันในการผลิต	 การจ�าหน่ายสินค้า	หรือบริการตามความ
ต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก	สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออก
เสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์	โดยไม่ขึ้นกับจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	ร่วมกันด�าเนิน
กจิการเพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม	โดยช่วยตนเองและช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั	
และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

คณุค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values)
	 การที่สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง	 ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง	ความเป็นประชาธิปไตย	ความเสมอภาค	ความเที่ยงธรรม	และมีความเป็น
เอกภาพ	และในขณะเดยีวกนั	สมาชกิสหกรณ์กม็คีวามเชือ่มัน่ในความสจุรติ	ความเปิดเผย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	 โดยมีการปฏิบัติสืบทอดกันมา
จากผู้ริเริ่มการสหกรณ์
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หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)
	 หลักการสหกรณ์	 คือ	 “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของ
สหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”	ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญรวม	7	ประการ	ได้แก่

หลักการที ่1 การเป็นสมาชกิโดยสมคัรใจและเปิดกว้าง
 (Voluntary and Open Membership)
 ข้อเสนอแนะ
	 1)	พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก	 จะต้องเป็นไปโดย
ความสมัครใจของบุคคล	ไม่ใช่ถูกชักจูง	โน้มน้าว	ล่อลวง	บังคับ	หรือข่มขู่จากผู้อื่น	ไม่มี
การกดีกนัทางเพศ	สงัคม	เช้ือชาติ	การเมอืง	หรือศาสนา	ทัง้นี	้ควรเกดิจากความเช่ือมัน่
และศรัทธาในคุณค่าและอุดมการณ์สหกรณ์
	 2)	การก�าหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์	 เพื่อให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็น
สมาชกิแล้วสามารถร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมในสหกรณ์ได้และไม่สร้างปัญหาความเดอืดร้อน 
ให้แก่เพ่ือนสมาชิกและสหกรณ์ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์ข้อนี้	 โดยให้ก�าหนด 
ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์

Cooperative
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	 3)		สมาชกิสมทบน้ัน	ควรมแีต่เฉพาะกรณีของแต่ละสหกรณ์ท่ีมลีกัษณะพเิศษ
และจ�าเป็นเท่าน้ัน	ไม่ควรให้มใีนสหกรณ์ทัว่ไปหรอืทกุประเภท	เพราะตามปกตสิมาชกิ
สมทบมาจากบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติ	ที่จะเป็นสมาชิกสามัญ	หากสหกรณ์ใดรับสมาชิก
สมทบจ�านวนมากกอ็าจกระทบต่อการส่งเสรมิผลประโยชน์ของสมาชกิสามญัได้	แม้ว่า
กฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม

หลกัการที ่2 การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธปิไตย
 (Democratic Member Control)
 ข้อเสนอแนะ
	 1)		สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเพื่อลงคะแนนเท่าเทียมกัน	 (หนึ่งคนหนึ่งเสียง)	
จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงเพื่อลงคะแนนแทนตนไม่ได้
	 2)		การลงมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ให้ถือเสียงข้างมาก	 เว้นแต่ในกรณี
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ	 ควบสหกรณ์	 แยกสหกรณ์	 เลิกสหกรณ์	 และการอื่นใดที่ข้อ
บังคับก�าหนดให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนสมาชิก	หรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม
	 3)	ในการก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน	งบประมาณ	และการจดัสรรก�าไรสทุธิ
ประจ�าปี	ต้องค�านึงถึงความมีส่วนร่วมของสมาชิกและมติเสียงข้างมากเป็นส�าคัญ

หลกัการที ่3 การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิของสมาชกิ 
 (Member Economic Participation)
 ข้อเสนอแนะ
	 1)	หลักการสหกรณ์ข้อนี้	 มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่
ส�าคัญของตน	 คือ	 การที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน	 จึงต้องท�าหน้าที่
เป็นทั้งผู้สมทบทุน	ผู้ควบคุมและผู้อุดหนุน	หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์	มิใช่เข้ามาเป็น
สมาชกิเพยีงเพ่ือมุง่หวงัได้รบัประโยชน์จากสหกรณ์เท่านัน้	โดยสมาชกิแต่ละคนต้องถอื
หุน้สหกรณ์อย่างน้อย	1	หุน้	เพือ่ให้ได้สทิธหิน้าทีใ่นฐานะสมาชกิ	โดยได้รบัผลตอบแทน
จากการถอืหุน้ในอตัราทีจ่�ากดั	และให้สมาชกิคนหน่ึงคนใดถือหุน้ไม่เกนิ	1	ใน	5	ของหุน้
ที่ช�าระแล้วทั้งหมด	เพื่อป้องกันการเข้ามาแสวงหาก�าไรจากการถือหุ้นในสหกรณ์
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	 2)	ในการจัดสรรก�าไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก	 ส่วนหนึ่งต้องกัน
ไว้เป็นทนุส�ารอง	 ซึง่จะน�าไปแบ่งกนัมไิด้แต่เป็นทนุเพือ่พฒันาสหกรณ์ต่อไป	 นอกจากนี้ 
อาจแบ่งเป็นเงินปันผลตามหุน้	เงนิเฉลีย่คนืตามส่วนแห่งธรุกจิ	เงนิโบนสั	ทนุสะสมตาม
ข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ	โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

หลักการที ่4 การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ 
 (Autonomy and Independence)
 ข้อเสนอแนะ
	 1)		สมาชิก	 กรรมการ	 และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ต้องส�านึกและตระหนัก
อยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง	 และปกครองตนเอง	 และบริหารงานโดย
การตัดสินใจของมวลสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
	 2)		การรับความช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุจากรฐัหรอืบุคคลภายนอกไม่ขัดกบั
หลกัความเป็นอสิระของสหกรณ์หากผูใ้ห้ความช่วยเหลอืมุง่หมายให้สหกรณ์ช่วยเหลอื
ตนเองได้และควบคมุตามหลกัประชาธปิไตย	รวมทัง้	ธ�ารงไว้ซึง่ความเป็นตวัของตวัเอง
ของสหกรณ์
	 3)	ความเป็นอิสระของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดแห่งกฎหมาย

หลักการที ่5  การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
 (Education, Training and Information)
 ข้อเสนอแนะ
	 1)	ควรมีการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์	รวมทั้งสนับสนุน	การศึกษาวิจัยทางสหกรณ์
	 2)	หลักสูตรและเนื้อหาของการให้การศึกษาอบรม	ควรครอบคลุมท้ังด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และวัฒนธรรม
	 3)	พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ในทุกระดับ	 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
	 4)	เผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสหกรณ์ในรปูแบบสือ่ต่างๆ	
เพือ่ให้ความรู้	ความเข้าใจและสร้างทศันคตทิีด่แีก่สมาชกิ	เยาวชน	และประชาชนทัว่ไป
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หลกัการที ่6  การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ 
 (Cooperation among Cooperatives)
 ข้อเสนอแนะ
 1)	 การร่วมมอืกนัระหว่างสหกรณ์	เช่น	การรวมกนัซือ้	รวมกนัขาย	การฝากเงนิ 
การกู้ยืมเงิน	การใช้ปัจจัยการผลิต	การสร้างเครื่องหมายการค้า	เป็นต้น	จะก่อให้เกิด
การประหยัดต่อขนาด	 มีอ�านาจการต่อรองสูงขึ้น	 และน�าไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
	 2)		สหกรณ์ในระดับเดียวกัน	อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้น
	 3)		สหกรณ์ตั้งแต่	5	สหกรณ์ขึ้นไป	สามารถรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศได้	เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์

หลกัการที ่7 การเอือ้อาทรต่อชมุชน 
 (Concern for Community)
 ข้อเสนอแนะ
 1)	 สหกรณ์จดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีเป็นทนุสาธารณประโยชน์	เพือ่ใช้ด�าเนนิการ
ใด	ๆ	อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
	 2)	สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกจิและสงัคม	และเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน
ที่สหกรณ์ตั้งอยู่	 ดังนั้น	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนนั้น	 ๆ	 ซึ่งหมายความว่า	 เป็นการพัฒนาที่ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อมและระบบนเิวศ	หรอืเป็นการพฒันาทีส่นองความต้องการของคนรุน่ปัจจบัุน	
โดยไม่ท�าลายโอกาส	ความสามารถ	และอนาคตของคนรุ่นหลัง
	 3)	เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง	 สหกรณ์จึงควร
ให้การสนบัสนนุ	และส่งบคุลากรของสหกรณ์เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
ของชุมชน	และหน่วยงานอื่น	ๆ	เพื่อการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน	
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อดุมการณ์สหกรณ์ 
(Cooperative Ideology)
										อุดมการณ์สหกรณ์	คือ	ความเชื่อร่วมกัน
ทีว่่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	
ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน�าไปสู่การกินดี	 อยู่ดี	 
มีความเป็นธรรม	และสันติสุขในสังคม

วิธกีารสหกรณ์ 
(Cooperative Practices)
										วธิกีารสหกรณ์	คอื	การน�าหลกัการสหกรณ์
มาประยกุต์ใช้ในการด�าเนินกจิกรรม	ทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและ
ชุมชน	โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

โครงสร้างของสหกรณ์
	 โครงสร้างของสหกรณ์ต้ังอยูบ่นพืน้ฐาน
ของระบบประชาธิปไตย	 สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้ง
สหกรณ์ขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนด้านเงินทุน	 ด้านการผลิตและการจ�าหน่าย
เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 ด้วยการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ
สหกรณ์	 สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์	 แต่
เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกันบริหาร
งานสหกรณ์ได้	 จึงจ�าเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เพื่อท�าหน้าที่
บริหารงานสหกรณ์	 รวมถึงจัดจ้างผู้จัดการและ 
เจ้าหน้าที่	เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์
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สมาชิก

สินเชื่อ การเงิน

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

สมาชิกสมาชิก

บัญชี

สมาชิก

ธุรการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

สมาชิก

คณะกรรมการด�าเนินการ

ที่ประชุมใหญ่

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายจัดการ

เลือกตั้ง

จัดจ้าง

ภาพที่ 27 โครงสร้างของสหกรณ์

โครงสร้างของสหกรณ์
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	 การจดัโครงสร้างสหกรณ์ตามแผนผงัข้างต้นเป็นการจดัแบ่งส่วนงาน	หน้าที่
ความรับผิดชอบและจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง	ๆ	ในสหกรณ์	ดังนี้

 1) สมาชิก
	 	 สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการด�าเนินงานของสหกรณ์	
โดยมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น	 หรือออกเสียงเพื่อลงคะแนนใน
เรือ่งต่าง	ๆ 	เช่น	ออกเสียงเลอืกกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	ออกเสยีงเลอืกผูต้รวจสอบ
กิจการ	 ออกเสียงเพื่ออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 ออกเสียงอนุมัติการจัดสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	 เป็นต้น	 โดยใช้หลักหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง	 และมีหน้าท่ีปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์	รวมถึงสอดส่อง	ดูแลกิจการ
สหกรณ์ให้พัฒนาและเจริญรุ่งเรืองโดยร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 2) ที่ประชุมใหญ่
	 	 คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ	
1	ครั้ง	ภายใน	150	วัน	นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี	ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมี
สมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนสมาชกิทัง้หมด	หรอืไม่น้อยกว่า	100	คน	
ในกรณเีป็นการประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิต้องมผีูแ้ทนสมาชกิ	มาประชมุไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด	หรอืไม่น้อยกว่า	100	คน	จงึจะเป็นองค์ประชมุ	
ทีป่ระชมุใหญ่มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาวนิจิฉยั	ตัดสนิใจ	และลงมตเิรือ่งท้ังปวงท่ีเกีย่วกบั
การด�าเนินกิจการของสหกรณ์	โดยถือเอามติเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย

 3) ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 ทีป่ระชมุใหญ่สหกรณ์เลอืกต้ังสมาชกิ	หรือบคุคลภายนอกท่ีเป็นผูม้คีณุวฒิุ	
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ	การเงิน	การบัญชี	 การเศรษฐกิจ	หรือการสหกรณ์	
เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการโดยมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของสหกรณ	์
แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือนต่อที่ประชุมณะกรรมการด�าเนินการ	
รวมถึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
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 4) คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
	 	 ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกต้ังสมาชิกเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์	 โดยมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 
ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	มติ	และค�าสัง่ของสหกรณ์รวมถงึก�ากบั	ดแูลและตดิตามการปฏบัิตงิาน 
ของผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์
สามารถเอื้อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 5) ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
	 	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ง
ตั้ง	หรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ	โดยมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป	
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ�าของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการด�าเนินงานที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ก�าหนด	 รวมถึงอาจพิจารณา
จัดจ้างเจ้าหน้าที่อื่น	 ๆ	 ตามความจ�าเป็น	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	 เจ้าหน้าที่ตลาด	 
เจ้าหน้าทีบ่ญัช	ีเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ	เป็นต้น	เพือ่ปฏบิตังิานในสหกรณ์ภายใต้การบงัคบับญัชา 
ของผู้จัดการสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรพัย์ คอือะไร 
	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 หมายถึง	 สถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็น
บุคคลซ่ึงมอีาชพีอย่างเดยีวกนั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัการออมทรพัย์	
และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจ�าเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการ 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 โดยสามารถกู้ยืมเงินได้	 เมื่อเกิดความจ�าเป็น	
ตามหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ความเหมอืนและแตกต่างระหว่างสหกรณ์ออมทรพัย์
กับสถาบนัการเงนิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

1.	เกิดจากการรวมคนในกลุ่มอาชีพ
เดียวกัน

2.	จ�ากัดอัตราเงินปันผล
3.	คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง

โดยสมาชิก	โดยใช้หลักประชาธิปไตย	 
1	คนต่อ	1	เสียง

4.	เจ้าของกับลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกัน
5.	สหกรณ์มุ่งแสวงหาประโยชน์ของ

สมาชิกเป็นส�าคัญยิ่งกว่าก�าไรสูงสุด
6.	สมาชิกที่มีส่วนร่วมในการด�าเนิน

ธุรกิจกับสหกรณ์มีสิทธิได้รับเงิน
	 เฉลี่ยคืน
7.	มีการจัดสรรก�าไรสุทธิคืนในรูปของ

เงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	สวัสดิการ
	 ต่อสมาชิกและเอื้ออาทรต่อชุมชน	

สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.	เกิดจากการรวมเงิน

2.	เงินปันผลจ�ากัดโดยข้อบังคับ
3.	คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง

โดยผู้ถือหุ้น	การนับเสียงนับตาม
จ�านวนหุ้น

4.	เจ้าของกับลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน
5.	มุ่งแสวงหาก�าไรสูงสุด

6.	ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน

7.	ไม่มีการจัดสรรก�าไรสุทธิในรูปของ
เงินสวัสดิการต่อผู้ถือหุ้น
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วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ คอือะไร
	 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงิน 
ของสมาชิก	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 1)	 เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัประหยดั	และสามารถ
ออมเงินรายได้ไว้ในทางทีม่ัน่คง	ปลอดภยัและได้รบัผลตอบแทน
ที่ดี	
	 2)	เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินในรูปแบบของการให้เงินกู้
	 3)	 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการเลี้ยงชีพหรือ
ลงทุนประกอบอาชีพในอนาคต	

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
	 สมาชิกสหกรณ์อยู่ในฐานะเจ้าของสหกรณ์โดยตรง
จากการถือหุ้นสหกรณ์	 ดังนั้น	 สมาชิกจึงมีสิทธิ	 หน้าที่	 และ
บทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ	 จึงควบคุมการจัดการสหกรณ์
ให้ด�าเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์	คือ	การท�าให้สมาชิก
อยูด่กีนิดขีึน้และการบรหิารจดัการสหกรณ์นัน้ต้องเป็นไปอย่าง
ซ่ือสัตย์	โปร่งใส	มคีวามรบัผิดชอบและทีส่�าคญั	คอื	หลกัธรรมาภบิาล
ในสหกรณ์
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คณุสมบตัขิองสมาชกิสหกรณ์
	 ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 ระบบสหกรณ์เป็นระบบปิดซึ่ง
สหกรณ์ไม่สามารถรับสมัครสมาชกิเป็นการทัว่ไปได้เหมอืนกจิการอืน่ท่ัวไป	
สหกรณ์ถูกจ�ากัดการรับสมาชิกโดยกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่ก�าหนดให้
สหกรณ์ต้องก�าหนดคุณสมบัติของสมาชิก	วิธีการรับสมาชิก	การขาดจาก
สมาชิก	ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในข้อบังคับสหกรณ์	โดยข้อบังคับ
สหกรณ์จึงมีความส�าคัญสมาชิกทุกท่านจึงควรมีความรู้และความเข้าใจใน
ข้อบังคับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
	 ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงินท่ี
ช่วยแก้ปัญหาความเดอืดร้อนทางการเงินให้แก่สมาชกิ	ซึง่จุดมุง่หมายกเ็พือ่
ให้สมาชิกมีการอยู่ดี	กินดี	และมีสันติสุขในสังคม	แต่การจะไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่สมบูรณ์ได้น้ันต้องอาศัยปัจจัยอย่างอย่าง	 ซึ่งตัวขับเคลื่อนที่
ส�าคญักคื็อ	สมาชกิ	ซ่ึงสมาชกิจะต้องรู	้เข้าใจ	และปฏบิติัตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองเคร่งครัดเพื่อให้สหกรณ์สามารถด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น	
เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน	 ดังนั้น	 สมาชิกจึงมีบทบาทหน้าท่ีท่ี
ส�าคัญ	ซึ่งแบ่งเป็น	2	บทบาทหน้าที่หลัก	ดังนี้
	 1)	บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกและผู้ใช้บริการสหกรณ์
	 2)	บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์
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 1. บทบาทหน้าทีใ่นฐานะเป็นสมาชกิและผูใ้ช้
บริการสหกรณ์
	 	 สมาชิกสหกรณ์มีบทบาทส�าคัญต่อการขับ
เคลื่อนธุรกิจของสหกรณ์เป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 สมาชิก	 
จึงควรมีบทบาทหน้าที่	ดังนี้
	 	 1.1	ศึกษาระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมาย
สหกรณ์	และกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
	 	 1.2	ให้ความร่วมมือเข้ารับการฝึกอบรม
ต่างๆ	 ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 เข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี	ตลอดจนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อสหกรณ์มีการเรียกประชุม
	 	 1.3	สมาชิกต้องรู้จักการออมทรัพย์	 ซึ่งการ
ออมทรัพย์เป็นการระดมทุนอย่างหนึ่งให้แก่สหกรณ์	 โดย
การออมแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 1)	การถือหุน้	เป็นการส่งเสรมิให้สมาชิก
ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น	ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์จะ
ก�าหนดให้สมาชกิส่งเงนิสะสมในรปูการถอืหุน้ของสหกรณ์
เป็นรายเดือนตามส่วนแห่งรายได้ของสมาชิก	 แต่ละคน	
หากผลการด�าเนินงานของสหกรณ์มีผลก�าไร	 สหกรณ์จะ
จัดสรรผลก�าไรสุทธิประจ�าปีดังกล่าวให้แก่สมาชิกในรูป
ของเงนิปันผลตามหุน้ปีละครัง้	เงนิปันผลนีไ้ม่ต้องเสยีภาษี
ดอกเบี้ยให้รัฐ	และหากสมาชิกลาออก	ก็สามารถถอนเงิน
ค่าหุ้นคืนได้
	 2)	การฝากเงิน	 เป็นการส่งเสริมให้ 
สมาชิกออมทรัพย์ในลักษณะหนึ่ง	 สมาชิกจะได้รับ 
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก

67การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



	 	 1.4	สมาชิกต้องติดตามประสานงานในการ
ควบคมุการด�าเนนิงานของสหกรณ์เป็นประจ�าและอย่างใกล้ชดิ 
เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์	 เช่น	 
ฐานะการเงิน	 การควบคุมการบริหารจัดการ	 ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้
	 	 1.5	มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่	 และความ
สมัพันธ์ระหว่างบคุคลกบัคณะกรรมการด�าเนนิการ	เจ้าหน้าที่
สหกรณ์	และนายทะเบยีนสหกรณ์ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีร่ฐั	เป็นต้น
	 	 1.6	สมาชิกต้องร่วมท�าธุรกิจกับสหกรณ์ตลอด
จนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กับสหกรณ์และต่อตนเอง	ดังนี้
	 1)	สมาชิกต้องใช้บริการสนิเชือ่จากสหกรณ์
โดยพจิารณาถงึความจ�าเป็นและความสามารถ	ในการช�าระหนี	้
และไม่ก่อหนี้กับบุคคลภายนอก
	 2)	สมาชิกควรพิจารณาถึงความจ�าเป็นใน
การกู้ยืมเงินอย่างละเอียดรอบคอบ	
	 3)	สมาชิกควรน�าเงินไปใช ้ ให ้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ขอกู้
	 4)	เพ่ือมิให้เป็นภาระในการช�าระเงินคืน
และเกิดปัญหาการค้างช�าระหนี้	สมาชิกจะต้องมีการวางแผน	
การช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์	 และต้องช�าระเงินให้ทันตาม
ก�าหนดเวลาในสัญญาเงินกู้
	 	 1.7	สมาชิกจะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์	ตลอดจนชักชวนให้บุคคลที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหกรณ์
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 2. บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์
	 	 ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์	สมาชกิคงต้องการ
ให้สหกรณ์ของตนเองเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง	มีเสถียรภาพ	
สามารถอ�านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้อย่างแท้จริง	 ซึ่ง
สมาชิกสามารถแสดงบทบาทของตัวเองในฐานะเจ้าของ
สหกรณ์ได้หลายประการ	แต่บทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง
ในฐานะที่เจ้าของสหกรณ์	คือ	การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปีของสหกรณ์	 เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกจะได้
ใช้สิทธิในการออกเสียงในเรื่องต่าง	ๆ	เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของสหกรณ์และสมาชกิโดยรวม	โดยทัว่ไปในการประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปีจะมีวาระการประชุม	ดังนี้
	 	 2.1	รบัทราบผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์	เพือ่
วเิคราะห์ว่าในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมาการบรหิารงานของสหกรณ์
เป็นอย่างไรบ้าง	ตลอดจนสามารถสะท้อนถึงผลงานของคณะ
กรรมการที่สมาชิกเลือกเข้าไปว่าบริหารงานเป็นอย่างไร
	 	 2.2	พจิารณาและอนมุตังิบการเงนิของสหกรณ์
ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา	ซึ่งรายการในงบการเงิน	ที่สมาชิกควร
ทราบในเบื้องต้น	ได้แก่	
	 1)	ค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	เป็นไปตามงบประมาณ
ที่อนุมัติหรือไม่	มีรายการใดที่ผิดปกติหรือไม่
	 2)	ดอกเบี้ยค้างรับ	 หนี้สงสัยจะสูญ	 เป็น
รายการที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการให้สินเชื่อของสหกรณ์
	 	 2.3	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี	 ซึ่งเป็นการน�าผลก�าไรท่ีได้จากการด�าเนินงาน	 
ในรอบหนึง่ปีทีผ่่านมาของสหกรณ์มาจดัสรรให้เกดิประโยชน์แก่
สหกรณ์และสมาชกิ	ทัง้นี	้จะต้องไม่น้อยกว่าและไม่มากกว่าที่
ก�าหนดในระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
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  2.4	พจิารณาและอนมุตัริายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์	 ซึง่รายจ่ายประจ�าปี 
เป็นเครื่องมือที่สมาชิก	 ใช้ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ	 เพื่อ
พิจารณาว่าแผนงาน	 โครงการของสหกรณ์ในปีนั้น	 ๆ	 มีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
เพียงใด	 ถ้าสหกรณ์ด�าเนินงานตามงานหรือโครงการที่วางไว้	 โดยการใช้จ่ายเงินอย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่า	จะท�าให้สมาชกิได้รบัผลตอบแทนจากการด�าเนนิงานของสหกรณ์
สงูสดุ	ดังนัน้	สมาชกิจะต้องให้ความสนใจต่อรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์	และพจิารณา
อนุมัติด้วยความละเอียดรอบคอบ	โดยสิ่งที่สมาชิกต้องพิจารณา	ได้แก่
	 1)	แผนงาน	โครงการ	ในปีนั้น	ๆ
	 2)	หมวดรายจ่ายต่าง	ๆ 	ในปีก่อนมกีารตัง้ไว้เท่าไร	และมกีารใช้จ่าย
จริงเท่าไร	ในปีนี้ขอตั้งเท่าไร	พร้อมทั้งเหตุผลและความจ�าเป็น
	 	 2.5	พิจารณาเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการ	ซึง่คณะกรรมการด�าเนนิ
การเป็นผู้แทนของสมาชิกในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์	คือ	การดูแลทรัพย์สินของ
สหกรณ์	 การก�าหนดนโยบาย	 รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	 ควบคุมดูแล
ฝ่ายจัดการอันประกอบไปด้วย	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	ดังนั้น	สมาชิกควร
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 เพื่อเลือกคณะกรรมการท่ีมีความซ่ือสัตย์	 
เสียสละ	มีความรู้เรื่องสหกรณ์และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสหกรณ์
	 	 2.6	พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ	 เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่
สามารถเข้าไปตรวจสอบ	 การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ได้	 
ดงันัน้	จงึต้องมผีูต้รวจสอบกจิการมาท�าหน้าทีเ่ป็นหเูป็นตาแทนสมาชกิ	เพือ่ตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานในด้านต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการด�าเนินการ	ตลอดจนแนะน�าวิธี
การปรับปรงุแก้ไข	เพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชกิโดยส่วนรวม
ผู้ตรวจสอบกิจการควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้าน	
โดยเฉพาะด้านการเงิน	การบัญชี	การบริหาร	เป็นต้น
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ส่วนที่ 3
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	จ�านวน	5	หมวด	คือ	

 หมวดที่ 1	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์

 หมวดที่ 2	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	

 หมวดที่ 3	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุน
	 	 	 ให้แก่สหกรณ์	

 หมวดที่ 4	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์	

 หมวดที่ 5	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	

	 โดยผู้ท�าแบบทดสอบ	 คือ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 จ�านวน	 77	 จังหวัด 
ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 10,320	 ราย	 สามารถสรุปปัญหาท่ีพบพร้อมข้อเสนอแนะในแต ่
ละหมวด	ดังนี้	
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หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ : 
 หมวดที่ 1	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	
 หมวดที่ 2		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
 หมวดที่ 3	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์		
 หมวดที่ 4	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์		 	
 หมวดที่ 5	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
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 ส่วนที่ 3 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จ านวน 5 หมวด คือ  

หมวดที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
หมวดที่ 3 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์  
หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์  
หมวดที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

โดยผู้ท าแบบทดสอบคือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  จ านวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จ านวน                           
10,320 ราย สามารถสรุปปัญหาที่พบพร้อมข้อเสนอแนะในแต่ละหมวด ดังนี้  

 

 
หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ: หมวดที ่1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่2 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่3 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการถือหุ้นและการระดมทุนใหแ้ก่สหกรณ ์หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที่ 5 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 
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หมวดที่  1 หมวดที่  2 หมวดที่  3 หมวดที่  4 หมวดที่  5

แผนภู มิที่  1 แสดงภาพรวมผลการทดสอบความรู้ ความเ ข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5

 

แผนภูมท่ีิ	1	แสดงภาพรวมผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์

72 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ : 
 หมวดที่ 1	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	
 หมวดที่ 2		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	
 หมวดที่ 3	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์	
 หมวดที่ 4	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์	

 หมวดที่ 5	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

แผนภมูทิี	่2	แสดงผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
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หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ: หมวดที ่1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่2 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่3 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการถือหุ้นและการระดมทุนใหแ้ก่สหกรณ ์หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที่ 5 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่สามัญประจ าป ี
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หมวดที่  1 หมวดที่  2 หมวดที่  3 หมวดที่  4 หมวดที่  5

แผนภู มิที่  2 แสดงผลการทดสอบความรู้ ความเ ข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

แบ่งตามอายุ

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี ค่าเฉลี่ย
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หมวดที่  1 หมวดที่  2 หมวดที่  3 หมวดที่  4 หมวดที่  5

แผนภู มิที่  3 แสดงผลการทดสอบความรู้ ความเ ข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

แบ่งตามอาชีพ

ข้าราชการส่วนราชการอื่น ครู
ต ารวจ ทหาร
พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ แพทย์ พยาบาล
อื่น ๆ ค่าเฉลี่ย

แบ่งตามอายุ

73การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ : 
 หมวดที่ 1	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	
 หมวดที่ 2		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	
 หมวดที่ 3		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์	
 หมวดที่ 4		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์	

 หมวดที่ 5		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

แผนภูมท่ีิ	3	แสดงผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
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หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ: หมวดที ่1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่2 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่3 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการถือหุ้นและการระดมทุนใหแ้ก่สหกรณ ์หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที่ 5 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่สามัญประจ าป ี
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หมวดที่  1 หมวดที่  2 หมวดที่  3 หมวดที่  4 หมวดที่  5

แผนภู มิที่  2 แสดงผลการทดสอบความรู้ ความเ ข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

แบ่งตามอายุ

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี มากกว่า 60 ปี ค่าเฉลี่ย
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หมวดที่  1 หมวดที่  2 หมวดที่  3 หมวดที่  4 หมวดที่  5

แผนภู มิที่  3 แสดงผลการทดสอบความรู้ ความเ ข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

แบ่งตามอาชีพ

ข้าราชการส่วนราชการอื่น ครู
ต ารวจ ทหาร
พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ แพทย์ พยาบาล
อื่น ๆ ค่าเฉลี่ย

แบ่งตามอาชพี

74 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ :
 หมวดที่ 1		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	
 หมวดที่ 2		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์		
 หมวดที่ 3		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์	
 หมวดที่ 4		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์	

 หมวดที่ 5		ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

แผนภมูทิี	่4	แสดงผลการทดสอบความรูค้วามเข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์- 40 - 

 

 
หมายเหตุอธิบายแผนภูมิ: หมวดที ่1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่2 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที ่3 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการถือหุ้นและการระดมทุนใหแ้ก่สหกรณ ์หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมวดที่ 5 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 

 
หมวดที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสัดส่วนที่น้อย                               

โดยเปรียบเทียบ เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 30 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพ                
จะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพทหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจตามล าดับ และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ใน
กลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันตกตามล าดับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์                        
ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์
สหกรณ์ เป็นต้น หากสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้นอาจส่งผลให้สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับสหกรณ์มากขึ้น                           
ตามไปด้วย นอกจากนี้ สมาชิกอาจช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอ่ืน ๆ ที่ยังไม่เป็นสมาชิกตลอดจน                        
ผู้ที่สนใจแต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อีกด้วย 
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บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

แบ่งตามภู มิภาค

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ
ภาคอีสาน ค่าเฉลี่ย

แบ่งตามภมูภิาค
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หมวดที่ 1 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับสหกรณ์ออมทรพัย์

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสัดส่วนที่น้อย	 โดยเปรียบเทียบ	 เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วง
อายุ	 20	 –	 30	ปี	 เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพทหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ	ตามล�าดับ	และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัย 
อยูใ่นภาคใต้และภาคตะวนัตก	ตามล�าดับ	ดังนัน้	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์	
ออมทรัพย์ควรจะมกีารให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสหกรณ์ออมทรพัย์แก่สมาชิกอย่าง
สม�า่เสมอ	เช่น	ความหมายของสหกรณ์ออมทรพัย์	วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัย์	
หลักการ	วิธีการ	และอุดมการณ์สหกรณ์	เป็นต้น	หากสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้นอาจ
ส่งผลให้สมาชกิร่วมท�าธรุกจิกบัสหกรณ์มากขึน้	ตามไปด้วย	นอกจากนี	้สมาชกิอาจช่วย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่น	ๆ	ที่ยังไม่เป็นสมาชิกตลอดจน	ผู้ที่สนใจแต่ยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อีกด้วย
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หมวดที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก  
 สหกรณ์ออมทรัพย์

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสดัส่วนทีน้่อย	โดยเปรยีบเทยีบ	เมือ่แบ่งตามช่วงอายจุะอยูใ่นกลุม่
สมาชิกในช่วงอายุ	20	–	30	ปี	เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบ
อาชพีทหารและพนกังาน/ลกูจ้างในหน่วยงานราชการตามล�าดบั	และเมือ่แบ่งตามภาค
จะอยูใ่นกลุ่มสมาชกิทีอ่าศยัอยูใ่นภาคใต้และภาคตะวนัตก	ตามล�าดบั	ดงันัน้	เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์	แก่สมาชกิอย่างสม�า่เสมอ	เช่น	คณุสมบัตขิองผูท่ี้จะสมคัร 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ	 เป็นต้น	 ทั้งนี	้ 
ควรให้ความรู ้ทั้งสมาชิกเดิม	 สมาชิกเข้าใหม่	 รวมท้ังผู ้ท่ียังไม่เป็นสมาชิกซ่ึงอาจ 
จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์มีความรู้มากขึ้นและอาจจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพิ่มได้
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หมวดที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและ
 การระดมทุนให้แก่สหกรณ์
	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการ
ระดมทุนให้แก่สหกรณ์ในสัดส่วนที่น้อย	 เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกใน 
ช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี	เมือ่แบ่งตามกลุม่อาชพีจะอยูใ่นกลุม่สมาชกิทีป่ระกอบอาชพีทหาร	
และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ใน	 ภาคตะวันออกและภาคใต	้ 
ดงันัน้	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความรู	้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้แก่สหกรณ์แก่สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ	 เช่น	 
การมวีนิยัในการออม	การวางแผนการใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนั	การถือหุน้หรอืการซ้ือหุน้
เพิ่มและผลตอบแทนจากการถือหุ้น	การระดมทุนให้แก่สหกรณ์ในรูปของการออมเงิน
รวมถึงผลตอบแทนของเงินฝาก	และความรับผิดชอบต่อทุนเรือนหุ้นในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนในฐานะที่เป็นทั้งสมาชิกและเจ้าของสหกรณ์	หากสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้น
อาจส่งผลให้สมาชิกฝากเงินหรือถือหุ้นกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
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หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับ
 สหกรณ์ออมทรัพย์
	 จากผลการศึกษาพบว่า	ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสัดส่วนที่น้อย	 เมื่อแบ่งตามช่วงอายุจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ	 
20	–	30	ปี	เมือ่แบ่งตามกลุม่อาชพีจะอยูใ่นกลุม่สมาชกิทีป่ระกอบอาชพีทหารและพนกังาน/ 
ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ	 ตามล�าดับ	 และเมื่อแบ่งตามภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่
อาศัยอยู่ในภาคใต้	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะ
มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์แก่สมาชิกอย่าง
สม�่าเสมอ	เช่น	การพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการใช้เงินก่อนที่จะขอกู้เงินและน�าเงินกู้
ที่ได้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอกู้	มีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามสัญญา	ตลอดจน 
รูจ้กัวางแผนการช�าระเงินให้แก่สหกรณ์	เป็นต้น	เน่ืองจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน 
ดังน้ัน	สมาชกิแต่ละคนควรจะมกีารวางแผนทางการเงนิเป็นอย่างดตีัง้แต่ก่อนการกูเ้งนิ	
เมือ่ได้เงินมาแล้วก็ใช้ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ทีข่อกูเ้งนิช�าระเงนิให้ตรงงวดเพือ่ท่ีสหกรณ์
สามารถน�าเงินไปให้สมาชิกรายอื่นใช้ประโยชน์ต่อไป
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หมวดที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
 สามัญประจ�าปี

	 จากผลการศกึษาพบว่า	ผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประชุมใหญ่สามญั
ประจ�าปีในสดัส่วนทีน้่อย	เมือ่แบ่งตามช่วงอายจุะอยูใ่นกลุม่สมาชกิในช่วงอาย	ุ20	–	30	ปี 
เมื่อแบ่งตามกลุ่มอาชีพจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่ประกอบอาชีพทหาร	 และเมื่อแบ่งตาม
ภาคจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาคใต้	และเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
ตามล�าดบั	ดงันัน้	เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ์หรอืสหกรณ์ออมทรพัย์ควรจะมกีารให้ความ
รูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีแก่สมาชกิอย่างสม�า่เสมอ	โดยการ
ปลูกฝังความเข้าใจแก่สมาชิกว่าการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกทุกคนที่จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติต่าง	 ๆ	 เช่น	
การพจิารณาอนุมตัจิดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	การพจิารณาอนมุตัริายจ่ายประจ�าปี	การ
ออกเสียงเลือกคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกท�าหน้าท่ี 
บริหารงานสหกรณ์	 ตลอดจนการออกเสียงเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เพื่อ 
เป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทนสมาชิกทั้งหมด
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์นอกจากการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มสมาชิกของ
ตนเองแล้ว	สหกรณ์ออมทรัพย์ยังถือเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญ
ต่อภาคครัวเรือนทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งการออมเงินและแหล่งการกู้ยืมเงิน	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิเข้มงวดกบัการออมทรพัย์เพือ่ทีจ่ะมเีงนิเกบ็ไว้ใช้ใน
อนาคตและกู้เงินในยามจ�าเป็น	 ในภาพรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือว่ามีบทบาทที่ส�าคัญ
ไม่แพ้สถาบันการเงินหรือธนาคารในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 เนื่องจากจ�านวน
สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศในแต่ละปี	 ท�าให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์มีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ	โดยการน�าเงินออมเหล่านี้	ไปใช้ในการลงทุน 
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป	 ซึ่งสมาชิกทุกคนมีบทบาทส�าคัญในการ 
ขบัเคล่ือนให้สหกรณ์เจรญิก้าวหน้าและประสบผลส�าเรจ็	เนือ่งจากสหกรณ์เป็นของสมาชกิ
ทกุคนโดยสมาชกิเป็นทัง้ผูใ้ช้บรกิารและเป็นเจ้าของในคราวเดยีวกนั	ดงันัน้	จงึควรปลกู
ฝังให้สมาชิกและกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง	ศึกษาระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมายสหกรณ์	ตลอดจนกฎหมายอื่น	ๆ	 
รวมทั้งข่าวสารต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	 
ของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด	และบริหารสหกรณ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

81การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์





ภำคผนวก
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ตารางที่ 6
ผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(แบ่งตามจังหวัด)
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ตารางที่ 6 ผลการท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (แบ่งตามจังหวัด)

ล�าดับที่ จังหวัด
จ�านวนผูต้อบแบบทดสอบ  

(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	
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ล�าดับที่ จังหวัด
จ�านวนผูต้อบแบบทดสอบ  

(คน)
ร้อยละ

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 ชลบุรี 	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	
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ล�าดับที่ จังหวัด
จ�านวนผูต้อบแบบทดสอบ  

(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	
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ล�าดับที่ จังหวัด
จ�านวนผูต้อบแบบทดสอบ  

(คน)
ร้อยละ

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	

61 อุทัยธานี 	78	 	0.76	

62 สุพรรณบุรี 	75	 	0.73	

63 ล�าพูน 	74	 	0.72	
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ล�าดับที่ จังหวัด
จ�านวนผูต้อบแบบทดสอบ  

(คน)
ร้อยละ

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
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แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
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ค�าชี้แจง :	 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 และจะน�าข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลเพื่อ
จัดท�าผลการศึกษาและค�าแนะน�าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

แบบทดสอบประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ท�าแบบทดสอบ

 ส่วนที่ 2	ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

 ส่วนที่ 3	หมวดที่	1	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์

 ส่วนที ่4	 หมวดที	่2	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์

 ส่วนที่ 5	หมวดที	่3	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการถอืหุน้และการระดมทนุ
	 	 ให้แก่สหกรณ์
 
 ส่วนที ่6	หมวดที	่4	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการกู้เงนิกับสหกรณ์ออมทรพัย์
 
 ส่วนที ่7	หมวดที	่5	ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

แบบทดสอบคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับบทบ�ท
หน้�ที่ของสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
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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

 	ครู
 	ทหาร
 	ต�ารวจ
 	แพทย์
 	พยาบาล
 	ข้าราชการพลเรือน
 	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 	พนักงานราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
 	พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 	พนักงานบริษัทเอกชน
 	อื่น	ๆ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

1.	ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใด	......................................................................

2.	สหกรณ์ออมทรัพย์ของท่านจัดอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทใด

 	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
 	สหกรณ์ออมทรัพย์เอกชนอื่น	ๆ
 	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษา
 	สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
 	สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ
 	สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
 	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 	สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการส่วนท้องถิ่น
 	สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนราชการอื่น	ๆ
 	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
 	สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
 	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 	สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมทั่วไป
 	สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมบริการ
 	สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 	สหกรณ์ออมทรัพย์อุตสาหกรรมอาหาร
 	สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	ๆ

3.	สหกรณ์ของท่านตัง้อยูใ่นจงัหวดัใด	...........................................................................

4.	สหกรณ์ของท่านตั้งอยู่ในภาคใด

 	ภาคเหนือ
 	ภาคอีสาน
 	ภาคตะวันออก
 	ภาคกลาง
 	ภาคตะวันตก
 	ภาคใต้
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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)

 	เพื่อออมเงิน
 	ต้องการเงินปันผล
 	ต้องการสวัสดิการต่าง	ๆ	จากสหกรณ์
 	ต้องการกู้เงินกับสหกรณ์
 	อยากมีส่วนร่วมกับองค์กร
 	เป็นนโยบายขององค์กร
 	อื่น	ๆ

7.	 ท่านเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ในปัจจุบันหรือไม่	 
	 จ�านวนกี่ครั้ง

 	0	ครั้ง
 	1	ครั้ง
 	2	ครั้ง
 	3	ครั้ง
 	4	ครั้ง
 	5	ครั้ง
 	มากกว่า	5	ครั้ง
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ค�าสั่ง : โปรดท�าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อ ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1 สหกรณ์ออมทรัพย์	คือ	การที่คณะบุคคลอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกันร่วมกันด�าเนินกิจการเยี่ยงสถาบันการเงิน	
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ

2 สหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักเพียงเพื่อให้
สมาชิกกู้เงินเท่านั้น

3 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนสถาบันการเงิน
ที่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินให้แก่สมาชิก

ส่วนที ่4 หมวดท่ี 2 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้อ ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1 การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	18	ปี	
บริบูรณ์

2 หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง	แม่ค้าในตลาดสดข้างโรงพยาบาลของท่าน	
สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เดียวกับท่านได้

3 หากสมาชิกลาออกก่อนอายุครบ	60	ปี	จะไม่ได้เงิน
ค่าหุ้นคืน

4 สมาชิกที่ดีควรศึกษาระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมาย
สหกรณ์	ตลอดจนกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์	เพื่อให้เข้าใจการด�าเนินงานของสหกรณ์
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ส่วนที่ 5 หมวดที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือหุ้นและการระดมทุนให้ 
 แก่สหกรณ์

ข้อ ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1 การออมของสมาชิกถือเป็นการระดมทุนให้แก่สหกรณ์

2 ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะก�าหนดให้สมาชิกส่งเงิน
สะสมในรูปการถือหุ้นของสหกรณ์เป็นรายเดือน
ตามส่วนแห่งรายได้ของสมาชิกแต่ละคน

3 การถือหุ้นเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ใน
ลักษณะหนึ่ง	และสหกรณ์จะจัดสรรผลก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีให้แก่สมาชิกในรูปของเงินเฉลี่ยคืน

4 การฝากเงินเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน
ในลักษณะหนึ่ง	ซึ่งสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน
ในรูปของเงินปันผล

5 สมาชิกไม่สามารถส่งเงินสะสมในรูปของการถือหุ้น
รายเดือนเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการส่งเงิน
เป็นรายเดือนได้

6 ถ้าปีนั้นสหกรณ์ของท่านด�าเนินธุรกิจขาดทุน	
ส่งผลให้ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์	หายไป	50%	
หลังจากหักทุนส�ารองหมดแล้ว	หากท่านมีหุ้นอยู่	
100,000	บาท	จะท�าให้หุ้นของท่านคงเหลือ	
100,000	บาท	เท่าเดิม
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ส่วนที่ 6 หมวดที่ 4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้อ ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1 สมาชิกควรพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการกู้ยืมเงิน
อย่างละเอียดรอบคอบ

2 สมาชิกควรน�าเงินไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอกู้

3 เพื่อมิให้เป็นภาระในการช�าระเงินคืนและเกิดปัญหา
การค้างช�าระหนี้	สมาชิกจะต้องมีการวางแผน
การช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์	และต้องช�าระเงินให้ทัน
ตามก�าหนดเวลาในสัญญาเงินกู้

4 การกู้เงินเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรม	ไม่เกี่ยวข้อง
กับความจ�าเป็นในการใช้เงิน

5 หากท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง	และกู้เงินกับ
สหกรณ์จ�านวนหนึ่ง	ต่อมา	ท่านไม่สามารถช�าระหนี้ให้
แก่สหกรณ์ได้	ซึ่งขณะนั้นท่านยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์
และไม่มีการลาออกจากสมาชิกสหกรณ์นั้น	
ท่านสามารถเรียกหุ้นของท่านคืนจากสหกรณ์
เพื่อน�ามาช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนได้

101การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



ส่วนที่ 7 หมวดที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

ข้อ ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

1 ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในรอบหนึ่งปี	สามารถ
สะท้อนถึงผลงานของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ที่สมาชิกเลือกเข้าไปบริหารงานได้

2 การพิจารณาและการอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�า
ปีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

3 การพิจารณาและการอนุมัติรายจ่ายประจ�าปีเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

4 การพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

5 ผู้ตรวจสอบกิจการมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการ	โดยเลือกจากสมาชิกสหกรณ์
หรือบุคคลภายนอกก็ได้	เพื่อด�าเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์

6 ผู้ตรวจสอบกิจการท�าหน้าที่เป็นหูเป็นตาแทนสมาชิก	
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่าง	ๆ	ของ
คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการ

102 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



ข้อ ค�าถาม ใช่ ไม่ใช่

7 การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการด�าเนินการทุกคน	แต่สมาชิกจะเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมประชุมฯ	ก็ได้ตามความสมัครใจ

8 การออกเสียงในที่ประชุมจะยึดหลักจ�านวนหุ้น	โดย
สมาชิกที่มีหุ้นมากสามารถออกเสียงในที่ประชุมได้
มากกว่าคนที่มีจ�านวนหุ้นน้อย

103การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



บันทึก
NOTE จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	 อา

Date____________________

104 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



บันทึก
NOTEจ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	 อา

____________________Date

105การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



บันทึก
NOTE จ	 อ	 พ	 พฤ	 ศ	 ส	 อา

Date____________________
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106 การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์



การศึกษาและคำาแนะนำา
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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จัดทำาโดย
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
กรมส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษาและคำาแนะนำาความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพ

ย์


