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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสหกรณการเกษตรในเขต 
ภาคเหนือตอนบน 

อุรพร  เงยวิจิตร 1  อารี  วิบูลยพงศ 2  และ พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ 2  
 
บทคัดยอ 

เปนที่คาดหวังวาสหกรณการเกษตรซึ่งเปนองคกรชุมชนจะมีบทบาทสําคัญในการชวยใหภาคเกษตรมี
ความเขมแข็งขึ้นได  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการดําเนินงานของสหกรณดานการเงินและเพื่อ
ทราบปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสหกรณการเกษตรในเขตสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคที่ 10 โดย
ครอบคลุมตัวอยางสหกรณการเกษตรทั่วไป 65 สหกรณ  โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากรายงานประจําปของสหกรณ
การเกษตรตัวอยางในป พ.ศ. 2538-2542  และขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามทางไปรษณียในป 2544   

ผลการศึกษาการดําเนินงานดานการเงินของสหกรณการเกษตร  พบวา สหกรณการเกษตรมีสภาพคลอง
สูง มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นไดดี มีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย และยังพบวาสหกรณมี
ความสามารถในการทํากําไรอยูในเกณฑดีมีความสามารถในการกอหนี้ไดเพิ่ม และไมมีความแตกตางกันมาก
ระหวางกอนและหลังเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  คือชวงป พ.ศ. 2538-2540 และชวงป พ.ศ. 2541-2542  

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสหกรณการเกษตร (พิจารณาจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายและ
อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุน) โดยการวิเคราะหอิทธิพล (path analysis) พบวา   ตัวแปรความพึงพอใจของสมาชิกมีผล
ตอความสําเร็จของสหกรณมากกวาปจจัยดานการเงิน  ในขณะที่ความพึงพอใจของสมาชิกอธิบายไดดีที่สุดดวย
จํานวนสมาชิกที่เขาใหมระหวางป รองลงมาคือ จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางป มูลคาเงินปนผลตามหุน  มูลคาเงินที่
รับฝากจากสมาชิก  ดอกเบี้ยเงินฝาก  มูลคาธุรกิจสินเช่ือและความสามารถในการกอหนี้  ตามลําดับ  สําหรับ
ความสามารถทางดานการเงินนั้นอธิบายไดดีที่สุดดวยจํานวนสมาชิกที่เขาใหมระหวางปเชนกัน  รองลงมาคือ 
จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางป มูลคาเงินปนผลตามหุน ความสามารถในการใชสินทรัพย  สภาพคลองทางดาน
การเงินในระยะสั้นและความสามารถในการกอหนี้  ตามลําดับ 
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ สหกรณประสบผลสําเร็จจึงควรเนนการสรางความพึงพอใจใหกับ
สมาชิกเปนอันดับแรก  รองลงมาคือ  สรางความเขมแข็งทางดานการเงิน  นอกจากนี้การศึกษาของผูจัดการมีผล
โดยตรงตออัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายและควรไดรับความสนใจในเชิงนโยบายเชนเดียวกับปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จทางการเงิน 
 
คําสําคัญ:  สหกรณการเกษตร   ปจจัยแหงความสําเร็จ   ผลการดําเนินงานทางการเงิน          
 path analysis 
 
บทนํา 

ปจจุบันสหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 6 ประเภทไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณ
ประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพยและสหกรณบริการ จากสถิติแสดงจํานวน 
สหกรณในประเทศไทย ณ วันที่ 30 กนัยายน 2547 พบวา สหกรณการเกษตรเปนสหกรณที่มีจํานวน 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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สหกรณและจํานวนสมาชิกมากที่สุด คือมีจํานวนสหกรณคิดเปนรอยละ 60.88 ของจํานวนสหกรณ
ทั้งหมด และมีจํานวนสมาชิกคิดเปนรอยละ 53.45 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในระบบสหกรณ 
สหกรณการเกษตรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากรัฐบาลใหมีการจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ เมื่อ
พิจารณาดานผลการดําเนินงานของสหกรณ พบวา สหกรณการเกษตรมีกําไรสุทธิเพียงรอยละ 6.72 
ของสหกรณทั้งหมดในระบบสหกรณ  ในขณะที่กําไรสุทธิสวนใหญ  คือ รอยละ 92.05 ของสหกรณ
ทั้งหมดเปนของสหกรณออมทรัพย  แสดงวา  สหกรณการเกษตรในประเทศไทยยังคงเปนองคกรที่
ไมเขมแข็ง  และยังพบวาสหกรณการเกษตรสวนใหญ  คือ รอยละ 82.4 ยังไมประสบความสําเร็จ   

ประเด็นที่นาพิจารณาคือ สหกรณการเกษตรแตละแหงมีหลักการอยางเดียวกัน ทําไมจึงมี
เพียงบางสหกรณเทานั้นที่ประสบความสําเร็จ  และจะตองมีปจจัยใดบางที่จะนําไปสูความสําเร็จ  
เพื่อเปนแนวทางในการวางนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาสหกรณใหประสบความสําเร็จได  
สําหรับความสําเร็จในที่นี้อาจวัดไดจากกําไรที่สหกรณไดรับจากการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งในความเปน
จริงนั้น  ความสําเร็จทางสหกรณยังควรพิจารณาจากสวนประกอบอื่นๆ  อีก เชน ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับสมาชิก  ความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่มีตอสหกรณ ความเปนอยูของสมาชิกที่ดีขึ้น เปนตน  อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญคือ 
สหกรณจะไมสามารถดําเนินการไดหากไมมีกําไร  เพราะกําไรของสหกรณที่ไดสามารถนํามาเพิ่ม
ขนาดและปริมาณของบริการเพื่อสนองความตองการของสมาชิกซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของ
สหกรณ  (Zeuli, 1999) 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล  
 สหกรณการเกษตรตัวอยางอยู ในเขตสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคที่  10 
ประกอบดวย สหกรณในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลําปาง พะเยา และลําพูน ขอมูล
หลักเปนขอมูลจากรายงานประจําปในชวง 2538-2542 สําหรับขอมูลปฐมภูมิไดจากตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเปาหมายของสหกรณ การเขาออกของสมาชิก มูลคากิจกรรมตางๆ และ
ปญหาที่แตละสหกรณประสบในป 2544   การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสหกรณ
การเกษตร ใชแนวคิดการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหอิทธิพล (path analysis)          
(นงลักษณ, 2537, 2542; ปุระชัย, 2536; พนินท, 2544) โดยใชโปรแกรม LISREL ใน SPSS  for  
window  

 
 
 
 
 
  
 
 
 



26        สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
 

 
   

    
    

 
    

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  แบบจําลองความสําเร็จของสหกรณการเกษตรตามสมมติฐาน 

 
แบบจําลองเสนทางในภาพที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร 4 ลักษณะคือ ตัวแปรแฝงภายใน 

(η), ตัวแปรภายในที่สังเกตได (y) ตัวแปรภายนอกที่สังเกตได (x) ตัวแปรแฝงภายนอก (δ) ตัวแปร
ตางๆ มี ดังนี้   

ตัวแปรแฝงภายใน คือ  ตัวแปรที่แสดงถึงความสําเร็จของสหกรณการเกษตร (SUCCESS) 
ซึ่งเปนตัวแปรที่สังเกตไมได แตสามารถอธิบายไดดวยตัวแปรตามหรือตัวแปรภายในที่สังเกตได      
2 ตัวแปร คือ อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย (Y1) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณ (Y2) 

 
ตัวแปรแฝงภายนอกและตวัแปรภายนอกที่สังเกตได ไดแก 
1.  ตัวแปรแฝงภายนอกดานการเงิน (FIN)  ไดแก  

1.1  สภาพคลองทางการเงินในระยะสั้น (CURRENT)  
1.2  ความสามารถในการกอหนี้ (DEBT) 
1.3  ความสามารถในการใชสินทรัพย (AC) 
1.4  DIVID  คือ มูลคาเงินปนผลตามหุนของสมาชิกสหกรณการเกษตร (บาท)  
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2.  ตัวแปรแฝงภายนอกดานความสามารถในการจัดการ (MAN)  ไดแก  
2.1  CREDIT  คือ มูลคาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณการเกษตร (บาท)  
2.2  PAY คือ มูลคาการชําระคืนเงินกูระหวางปของสมาชิก (บาท)  
2.3  DISTRI  คือ มูลคาธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตของสหกรณการเกษตร (บาท)  
2.4  ASSEM  คือ มูลคาธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรของสหกรณการเกษตร 

(บาท)  
2.5  OTHER   คือ มูลคาธุรกิจอื่นๆของสหกรณ (บาท) 
2.6   S1 คือ สหกรณการเกษตรขนาดกลาง  (สมาชิก 501-1,500 คน) 
2.7   S2 คือ สหกรณการเกษตรขนาดใหญ (สมาชิกมากกวา 1,500 คน)   
2.8  ENTER  คือ จํานวนสมาชิกที่เขาใหมระหวางป (คน) 
2.9  LEAVE  คือ จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางป (คน)  

3.  ตัวแปรแฝงภายนอกดานความพึงพอใจของสมาชิก (SAT) ไดแก  
3.1  ความสามารถในการใชสินทรัพย (AC)   
3.2  CREDIT  คือ มูลคาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณการเกษตร  (บาท)  
3.3  S1 คือ สหกรณการเกษตรขนาดกลาง (สมาชิก 501-1,500 คน) 
3.4  ENTER  คือ จํานวนสมาชิกที่เขาใหมระหวางป (คน) 
3.5  LEAVE  คือ จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางป (คน) 
3.6  DEPOSIT  คือ มูลคาเงินที่รับฝากจากสมาชิกของสหกรณการเกษตร (บาท) 
3.7  HEALTH  คือ ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว   
3.8  DIVID  คือ มูลคาเงินปนผลตามหุนของสมาชิกสหกรณการเกษตร (บาท) 
3.9  INTER  คือ ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิกที่สหกรณการเกษตรจายแกสมาชิกที่

ฝากเงินกับสหกรณ (บาท)  
4.  ตัวแปรแฝงภายนอกดานลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูจัดการสหกรณ

การเกษตร (CHAR) ไดแก  
4.1   AGE  คือ อายุของผูจัดการสหกรณ  (ป)  
4.2   AGRI  คือ อาชพีรองของผูจัดการสหกรณ   
4.3   EDU  คือ ระดับการศึกษาของผูจัดการสหกรณ (ป)  
4.4   MG  คือ ระยะเวลาในการบริหารงานสหกรณของผูจัดการสหกรณ (ป)  

5.  δ และ ε  คือ  ตัวคลาดเคลื่อน  error term   
 

ผลการศึกษา 

 ขนาดของสหกรณการเกษตรและความตองการของสมาชิก 
 ตัวอยาง 90 สหกรณ  จากสหกรณการเกษตรทั้งหมด 105 สหกรณในเขตภาคเหนือ
ตอนบนนั้น ปรากฏวามีขอมูลที่สมบูรณเพียง 65 สหกรณ  หรือคิดเปนรอยละ 72.22  ของสหกรณ
ตัวอยางที่เลือก  ซึ่งแบงตามขนาดไดดังนี้ คือ รอยละ 44.62 เปนสหกรณขนาดใหญ (สมาชิก
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มากกวา 1,500 คน) รองลงมาเปนสหกรณขนาดกลาง (501-1,500 คน) รอยละ 35.38  และ 
สหกรณขนาดเล็ก (นอยกวา 50 คน) รอยละ  20.00 

สหกรณการเกษตรทั่วไปประกอบดวยเกษตรกรซึ่งเขามาเปนสมาชิกของกลุม  โดยผูแทน
ของกลุมสมาชิกจะประกอบกันเปนที่ประชุมใหญ  ผูตองการสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไวผานประธานกลุมเพื่อเสนอที่ประชมุกลุม  เมื่อที่ประชุมกลุมเห็นสมควร
และลงมติรับรองแลว  คณะกรรมการดําเนินการจึงรับพิจารณาผูสมัครและเสนอเรื่องเขาที่ประชุม
ใหญตอไป 

เหตุผลสําคัญอันดับแรกที่เกษตรกรมีความสนใจเขารวมเปนสมาชิกสหกรณ คือ  ตองการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําจากสหกรณ คิดเปนรอยละ 84.62 รองลงมาคือ ตองการรวมกลุมเพื่อซื้อปจจัย
การผลิต  รวมกลุมเพื่อขายผลผลิตและตองการเงินปนผล  ตามลําดับ   

การลาออกจากสมาชิกนั้น  สําหรับสมาชิกที่ไมมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา
ประกันหรือหนี้สินอื่นที่ผูกพันจะตองชําระตอสหกรณ  สามารถลาออกจากสหกรณไดโดยแสดง
ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  จากการศึกษาพบวาในป 2543 มีการลาออก
โดยเฉลี่ย  12  คนตอสหกรณ สาเหตุการออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ  เหตุผลสําคัญคือ  
สมาชิกไดรับสินเชื่อไมเพียงพอกับความตองการ คิดเปนรอยละ 49.23  ขณะที่ความตองการเงินกู
ของสมาชิกมีมากกวาปริมาณเงินที่สหกรณนํามาใหกู  รองลงมาคือ  มีความจําเปนตองยายออก
จากทองที่ที่สหกรณตั้งอยู  ถึงแกกรรมและชราภาพ  ตามลําดับ 

 
การดําเนนิงานของสหกรณการเกษตร 

การดําเนินงานของสหกรณการเกษตรโดยทั่วไปเปนการดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค 
คือ  มีหลายธุรกิจอยูในสหกรณเดียว ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ (รอยละ 92)  ธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิต     
(รอยละ 89) ธุรกิจจัดหาสินคาอุปโภคและบริโภคมาจําหนาย  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (รอยละ 68) 
และการรับฝากเงินจากสมาชิก (รอยละ 89) จากการศึกษาพบวา สมาชิกที่มีการฝากเงินกับสหกรณ
มากที่สุดทําการเพาะปลูกพืชสวน  สวนสมาชิกที่มีการกูเงินจากสหกรณมากที่สุด คือ การทํานา  
รองลงมาคือ การเพาะปลูกพืชไรและพืชสวน โดยสมาชิกมีจุดมุงหมายหลักคือ เพื่อซื้ออุปกรณ
การเกษตร  รองลงมาคือ  ใชหนี้เกา  และนําไปใชปรับปรุงที่ดิน  สมาชิกที่มีความสามารถในการ
ชําระหนี้คืนใหกับสหกรณมากที่สุดทําการเพาะปลูกพืชสวน รองลงมาคือ เพาะปลูกพืชไรและทํานา 
ตามลําดับ 

ธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อเกษตร ไดแก การใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อใชเปนทุนในการประกอบ
อาชีพ  ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาสถาบันเงินทุนทั่วๆ  ไป  โดยจะตองมีการประชุมพิจารณาคําขอกู 
มีการอนุมัติเงินกูจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณอยางถูกตอง สหกรณมีการ
ระดมทุนจาก 2 แหลง คือ การระดมทุนภายใน คือ จากทุนเรือนหุนของสมาชิก การรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพยและเงินฝากประจําจากสมาชิก  สวนการระดมทุนจากภายนอก คือ จากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณและสถาบันการเงินทั่วไปที่ใหอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา 
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ธุรกิจสินเชื่อเปนธุรกิจที่สมาชิกสนใจและมีความตองการมากที่สุด พบวามี 60 สหกรณที่
ใหบริการสินเชื่อ หรือคิดเปนรอยละ  92.31 ของสหกรณการเกษตรตัวอยางทั้งหมด โดยมียอดของ
มูลคาสินเชื่ออยูระหวาง 19,375 – 129,308,920 บาท และมูลคาสินเชื่อเฉลี่ยเทากับ 28,343,673 
บาท สําหรับปริมาณการชําระคืนเงินกูจากขอมูลสหกรณที่มีการใหบริการสินเชื่อ 60 สหกรณ พบวา 
มูลคาการชําระคืนเงินกูอยูระหวางชวง 11,020 - 134,698,395 บาท โดยมีมูลคาการชําระคืนเงินกู
เฉล่ีย 26,037,320.43 บาท (ตารางที่  1) 
 
ตารางที่ 1   จํานวนและรอยละของสหกรณแยกตามชวงมูลคาสินเชื่อและการชําระคืนเงินกู 
 

ธุรกิจสินเช่ือ การชําระคืนเงินกู มูลคาธุรกิจสินเช่ือ (บาท) 
จํานวนสหกรณ รอยละ จํานวนสหกรณ รอยละ 

นอยกวา 5,000,000 16 26.67 17 28.33 
5,000,001 – 10,000,000 4 6.67 5 8.33 
10,000,001 - 15,000,000 7 11.67 6 10.00 
15,000,001 - 20,000,000 3 5.00 1 1.67 
20,000,001 - 25,000,000 3 5.00 6 10.00 
25,000,001 - 30,000,000 6 10.00 10 16.67 
มากกวา  30,000,000 21 35.00 15 25.00 

รวม 60 100.00 60 100.00 
  

สหกรณสวนใหญที่มีการใหบริการสินเชื่อ มีมูลคาธุรกิจสินเชื่อมากกวา 30 ลานบาท 
ขณะที่มูลคาการชําระคืนเงินกูในชวงดังกลาวมีเพียง 15 สหกรณ  แสดงวามี 6 สหกรณที่ไดรับชําระ
คืนเงินกูไมตรงตามกําหนดเวลาหรือชําระคืนเงินกูนอยกวาจํานวนเงินที่กูไป มีผลทําใหสหกรณมีเงิน
ไมพอในการชําระหนี้ที่กูมาจากแหลงภายนอก  สหกรณเกิดปญหาดานการเงิน คือ มีหนี้สินคาง
ชําระที่เกิดจากแหลงเงินกูภายนอกในปริมาณที่สูง  สภาพคลองของสหกรณลดลง ความสามารถใน
การกอหนี้และความนาเชื่อถือของสหกรณต่ํา   

ธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิต  ไดแก การจัดหาปจจัยการผลิตมาจําหนายตามความตองการ
ของสมาชิก เชน วัสดุอุปกรณการเกษตร  เครื่องจักรกลการเกษตร เคมีการเกษตร  พันธุพืชและพันธุ
สัตว  เปนตน  จากสหกรณการเกษตรตัวอยาง 65 สหกรณ พบวา มี 58 สหกรณที่มีการใหบริการ
จัดหาปจจัยการผลิต (รอยละ 89.23 ของสหกรณตัวอยางทั้งหมด) โดยมูลคาธุรกิจจัดหาปจจัยการ
ผลิตอยูระหวาง 24,995 - 22,971,995 บาท เฉล่ีย 5,035,524 บาท  โดยมูลคาธุรกิจจัดหาปจจัยการ
ผลิตสวนใหญรอยละ 36.21 จะอยูในชวงนอยกวา 2,000,000 บาท เนื่องจากปจจัยการผลิตสวน
ใหญที่สหกรณนํามาจําหนายใหกับสมาชิกเปนปจจัยการผลิตทั่วๆ ไปซ่ึงมีราคาไมสูงนัก มูลคาธุรกิจ
จัดหาปจจัยการผลิตรองลงมาคือชวง 2,000,001 - 4,000,000 บาท และชวง  8,000,001 – 
10,000,000 บาท ตามลําดับ  ดังแสดงไวในตารางที่ 2 

ธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตร  ไดแก การรับซื้อผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑจาก
สมาชิกเพื่อจําหนายใหแกบุคคลทั่วไปหรือนํามาแปรรูปออกจําหนาย เชน ขาวเปลือก  ขาวโพด  
กระเทียม  หอมหัวใหญ เปนตน จากตัวอยาง 65 สหกรณ นั้นมี 44 สหกรณ (รอยละ 67.69) ที่มีการ
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ใหบริการธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร โดยมีมูลคาธุรกิจอยูระหวาง 2,089 - 43,934,140 
บาท  เฉล่ียเทากับ  4,592,516 บาท ซึ่งเปนมูลคาที่นอยกวาธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิต สมาชิกจึง
ตองนําผลผลิตไปขายที่อื่น โดยปริมาณธุรกิจรวบรวมผลิตผลการเกษตรสวนใหญรอยละ 56.82    
จะอยูในชวงนอยกวา 2,000,000 บาท รองลงมาคือ ชวง 2,000,001 - 4,000,000 บาท และ 
4,000,001 - 6,000,000  บาท ตามลําดับ    

ธุรกิจใหบริการรับฝากเงินจากสมาชิก  โดยใหบริการรับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย  เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ จากการศึกษาสหกรณการเกษตร
ตัวอยาง 65 สหกรณ  พบวา มีสหกรณที่ใหบริการรับฝากเงินจากสมาชิก 58  สหกรณ หรือคิดเปน
รอยละ 89.23 ของสหกรณการเกษตรทั้งหมดที่ทําการศึกษา โดยมูลคาการฝากเงินของสมาชิกอยู
ในชวงระหวาง  6,754 - 209,776,183.09  บาท  คาเฉลี่ย 28,534,416.17  บาท  ซึ่งถือวาเปนมูลคา
ที่สูง  โดยมูลคาเงินฝากสวนใหญ  รอยละ 36.21 อยูในชวงนอยกวา 3,000,000 บาท  รองลงมาคือ
ชวงมากกวา 18,000,000 บาท และชวง  3,000,001 - 6,000,000  บาท  ตามลําดับ  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่  2   จํานวนและรอยละของสหกรณแยกตามชวงมูลคาธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิตธุรกิจ 
      รวบรวมผลิตผลการเกษตรและธุรกิจอื่นๆ 

 
มูลคาธุรกิจ (บาท) จัดหาปจจัยการผลิต* รวบรวมผลิตผลการเกษตร** ธุรกิจอื่นๆ*** 

 จํานวน 
สหกรณ 

รอยละ จํานวน 
สหกรณ 

รอยละ จํานวน 
สหกรณ 

รอยละ 

นอยกวา 2,000,000 21 36.21 25 56.82 15 46.88 
2,000,001 – 4,000,000 15 25.86 6 13.64 3 9.38 
4,000,001 - 6,000,000 5 8.62 5 11.36 4 12.50 
6,000,001 - 8,000,000 4 6.90 2 4.55 1 3.12 
8,000,001 - 10,000,000 6 10.34 1 2.27 1 3.12 
10,000,001 - 12,000,000 2 3.45 1 2.27 - - 
มากกวา  12,000,001 5 8.62 4 9.09 8 25.00 

รวม 58 100.00 44 100.00 32 100.00 
 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของสหกรณแยกตามชวงมูลคาการฝากเงินของสมาชิก   
 

มูลคาการฝากเงิน (บาท) จํานวนสหกรณ รอยละ 
  นอยกวา 3,000,000 21 36.21 
  3,000,001 - 6,000,000 8 13.79 
  6,000,001 - 9,000,000 4 6.90 
  9,000,001 - 12,000,000 1 1.72 
  12,000,001 - 15,000,000 3 5.17 
  15,000,001 - 18,000,000 2 3.45 
  มากกวา  18,000,000 19 32.76 

รวม 58 100.00 
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การเปลี่ยนแปลงโดยทําการเปรียบเทียบกอนการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและหลัง
การเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 4)  พบวาอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายในชวงป พ.ศ. 
2538-2540  มีอัตราลดลงรอยละ 23.53  สวนในชวงป พ.ศ. 2541-2542  อัตราสวนกําไรสุทธิตอ
ยอดขายมีอัตราลดลงเปนรอยละ  25.25  แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของอัตราสวนกําไรสุทธิตอ
ยอดขายที่ลดลง  สําหรับอัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนพบวา ในชวงป พ.ศ. 2538-2540  มีอัตราลดลง
รอยละ  71.54  สวนในชวงป พ.ศ. 2541-2542  อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนมีอัตราเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  
86.15  แสดงวา หลังการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  สหกรณมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพใน
การทํากําไรจากสวนของทุนไดเพิ่มขึ้นสงผลใหสมาชิกผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น   
 
ตารางที่  4  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณการเกษตร 
 

กอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ 

หลังเกิด
วิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจ 

ประเภทอัตราสวน 

2538 2539 2540 

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง 

2541 2542 

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง 

1.  อัตราสวนกําไรสุทธิ 13.60 13.30 10.40 -23.53 9.90 7.40 -25.25 
2.  อัตราสวนกําไรสุทธิ 
     ตอทุน 

12.30 11.60 3.50 -71.54 6.50 12.10 86.15 

 
จากแบบจําลองความสําเร็จของสหกรณการเกษตรตามสมมติฐานที่ตกแตงแลว (ภาพที่ 

2) พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสหกรณการเกษตรมากที่สุด คือ  ความพึงพอใจของ
สมาชิก  เนื่องจากมีคาอิทธิพลมากกวาตัวแปรดานการเงิน  คือ ความพึงพอใจของสมาชิกมีคา
อิทธิพลตอความสําเร็จ  0.73  ขณะที่ตัวแปรดานการเงินมีคาอิทธิพลตอความสําเร็จ 0.59   

ปจจัยดานความพึงพอใจของสมาชิกสามารถอธิบายไดดีที่สุด คือ จํานวนสมาชิกที่เขาใหม
ระหวางป แสดงวา จํานวนสมาชิกที่เขาใหมเปนตัวแปรสําคัญที่สะทอนถึงความพึงพอใจของสมาชิก 
รองลงมาคือ  จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางป มูลคาเงินปนผลตามหุน  มูลคาเงินที่รับฝากจาก
สมาชิก  ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก มูลคาธุรกิจสินเชื่อ และความสามารถในการกอหนี้ โดยตัว
แปรทุกตัวยกเวนจํานวนสมาชิกที่ออกระหวางปและความสามารถในการกอหนี้มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของสมาชิกในเชิงบวก แสดงวา เมื่อสหกรณมีจํานวนสมาชิกที่เขาใหมระหวางปสูง มี
การใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลสูง จะทําใหสมาชิกไดรับความพึงพอใจมาก สวนตัวแปร
จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางปซึ่งมีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจของสมาชิก อธิบายไดวา 
เกษตรกรที่เปนสมาชิกสหกรณลาออกมาก เพราะสมาชิกมีความพึงพอใจสหกรณนอย สําหรับตัว
แปรความสามารถในการกอหนี้ซึ่งมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของสมาชิกในเชิงลบแสดงวา 
เมื่อสหกรณมีอัตราสวนแสดงถึงความสามารถในการกอหนี้ต่ํา หรือมีหนี้สินทั้งหมดนอยกวา
สินทรัพยทั้งหมดคือ สหกรณมีความสามารถในการกอหนี้สูง  
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ภาพที่ 2 คาสัมประสิทธิ์มาตรฐานของแบบจําลองความสําเร็จของสหกรณการเกษตรตาม      

สมมติฐานที่ตกแตงแลว 
 
สําหรับปจจัยดานการเงินอธิบายไดดีที่สุดดวยจํานวนสมาชิกที่เขาใหมระหวางป เนื่องจาก

เมื่อมีเกษตรกรเขามาเปนสมาชิกสหกรณมากขึ้นจะตองมีการซื้อหุน  ซึ่งเปนการระดมทุนเขา
สหกรณ รองลงมาคือ จํานวนสมาชิกที่ออกจากสหกรณระหวางป มูลคาเงินปนผลตามหุน 
ความสามารถในการใชสินทรัพย สภาพคลองทางดานการเงินในระยะสั้นและความสามารถในการ
กอหนี้ โดยตัวแปรทุกตัว (ยกเวนจํานวนสมาชิกที่ออกจากสหกรณระหวางป และความสามารถใน
การกอหนี้) มีความสัมพันธกับปจจัยดานการเงินในเชิงบวก  นั่นคือเมื่อสหกรณมีจํานวนสมาชิกที่
เขาใหมระหวางปสูง  มีมูลคาเงินปนผลตามหุนที่จายใหกับสมาชิกมาก  สามารถใชสินทรัพยได
อยางมีประสิทธิภาพและมีสภาพคลองทางดานการเงินในระยะสั้นสูง  สะทอนถึงปจจัยทางดาน
การเงินของสหกรณวาอยูในเกณฑดี  สวนตัวแปรความสามารถในการกอหนี้ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์
มาตรฐานนอยที่สุดและมีความสัมพันธเชิงลบกับปจจัยดานการเงินอธิบายไดวา เมื่อสหกรณมี
อัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการกอหนี้ต่ํา  คือ  สหกรณมีหนี้สินทั้งหมดนอยกวาสินทรัพย
ทั้งหมด  แสดงวาสหกรณมีความสามารถในการกอหนี้สูง  สะทอนใหเห็นวาปจจัยทางดานการเงิน
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ของสหกรณอยูในเกณฑดี  สวนจํานวนสมาชิกที่ออกจากสหกรณระหวางปซึ่งมีความสัมพันธกับ
ปจจัยดานการเงินในเชิงลบคือ เมื่อมีสมาชิกออกจากสหกรณสูง  จะมีการถอนหุนออกจากสหกรณ  
เลิกทํากิจกรรมตางๆ กับสหกรณ  กระทบถึงเงินทุนของสหกรณ  จึงสงผลดานลบตอปจจัยดาน
การเงิน 
 
สรุป 

ผลการศึกษาอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายและอัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณ
โดยทําการเปรียบเทียบกอนและหลังการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ พบวา หลังจากเกิด
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจสหกรณการเกษตรมีแนวโนมที่จะสามารถทํากําไรไดเพิ่มขึ้น 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา  ความสําเร็จของสหกรณการเกษตรเกิดจากความ  
พึงพอใจของสมาชิกและปจจัยดานการเงิน โดยความพึงพอใจของสมาชิกมีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของ สหกรณการเกษตรมากกวาปจจัยทางดานการเงิน  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ประสบผลสําเร็จจึงควรเนนการสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกเปนอันดับแรก  รองลงมาคือสราง
ความเขมแข็งทางดานการเงิน   
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