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 The objectives of this research were: 1) to seek the definition of operational efficiency and to 
confirm the importance of the performance indicators for savings and credit cooperatives; 2) to develop and 
assort the qualitative and quantitative indicators for savings and credit cooperatives; 3) to evaluate the 
operational performance of savings and credit cooperatives universities in Bangkok area, Thailand by using 
qualitative indicators and to evaluate their operational efficiency by using quantitative indicators; 4) to develop 
and present a means of integrating both qualitative and quantitative indicators as an operational tool for savings 
and credit cooperatives; and 5) to make suggestions for approach of evaluate the operational performance and 
efficiency in savings and credit cooperatives. This research was multi-method and used document analysis, the 
grounded theory method, the Fuzzy Delphi method, the Grey theory application, the DEA method from the CCR 
and BCC models, as well as material for research suggestions from the meetings. Twenty-four savings and credit 
cooperatives participants were selected from thirteen universities to evaluate operational performance and 
efficiency. This process included five assessors to appraise the qualitative indicators for each participant. The 
results found that: 1) There are three meanings regarding the efficiency of savings and credit cooperatives: that 
the institution supports its members, that the institution is categorically run by cooperative procedures, and that 
it is a financial institution; 2) The qualitative indicators used are the SMAARTS indicators, which are comprised of 
structure, management (including manager, strategic, staff and procedural), agreement, assets, risks, trust, and 
sufficiency. The quantitative indicators are comprised of input and output factors, where output factors include 
cash and bank deposits, loans receivable net, and total revenue and investment. Input factors include deposits 
from members, total expenses, and cooperative share capital; 3) By evaluating the performance from qualitative 
indicators it was found that six of the participating cooperatives have high performance. However, when 
evaluated using the quantitative indicators, it was found that there were ten and twelve cooperatives that were 
considered to be efficient, using the CCR and BCC models respectively; 4) The results of the integration of 
qualitative and quantitative analysis, when put into a 2-dimensional graph, found that the cooperatives can be 
classified into four groups, based on being efficient or not from the qualitative and quantitative indicators; and 5) 
Suggestions to approach of evaluate the operational performance and efficiency of savings and credit 
cooperatives include the operation path five ways, which are: creating perceived and acceptance, using 
information technology for operation, sustainable development, extending research scope and integrating 
systems, and creating the indicators network. 
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เพ่ือให้กิจการสหกรณ์ก้าวสู่ศตวรรษหน้าอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
 งานท้ังหลายต้องอาศัยความเพียร ด่ังพระราชนิพนธ์ในหนังสือพระมหาชกความตอน
หน่ึงว่า “โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตาม ของชายก็ตาม มิได้สําเร็จด้วยเพียงคิดเท่าน้ัน” ในฐานะที่เป็น
ส่วนหน่ึงของคณะวิทยาการจัดการ รู้สึกสํานึกในบุญคุณต่อความพากเพียรและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 
ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในโอกาสน้ีขอขอบคุณ
คณะฯ สําหรับทุนการศึกษาและความภาคภูมิใจที่มอบให้กับผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
 จวบจนปัจจุบัน สิ่งที่เป็นกําลังใจสําคัญให้ผู้เขียนหยัดยืนผ่านอุปสรรคนานัปการ คือ 
กําลังใจจากมวลกัลยาณมิตรไม่ว่าจะในยามสุขหรือทุกข์ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และสิ่งสําคัญที่สุด คือ 
ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวพสุนนท์ ผู้เขียนขอกราบบูชาพระคุณบิดา-มารดา ในความอุตสาหะ
ดูแลเลี้ยงดูด้วยความต้ังใจ และมอบความรักแก่ลูกคนน้ี เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าได้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคญัของปญัหา 

 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้นําสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย (สํานักราช
เลขาธิการ, 2557) ความตอนหน่ึงเก่ียวกับสหกรณ์ว่า  

 

 “...ควรที่จะมีการแพร่ขยาย ให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์
นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดีของระบบประชาธิปไตยอย่างสําคัญ สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน
ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่าของประโยชน์อันจะได้
ร่วมกันเป็นส่วนรวม...” (เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2520) 

 

 “...สหกรณ์ คือ การมีชีวิตร่วมกันและสร้างสรรค์ขึ้นมาสร้างสรรค์ร่วมกัน คือ สห เข้า
ด้วยกัน และ กรณ์ คือ การกระทําทํางานทําการสร้างชีวิตร่วมกัน เพราะคนเราอยู่คนเดียว
ไม่ได้ต้องร่วมกัน ถ้ามีจิตใจที่จะปฏิบัติการสหกรณ์ที่แท้จริงเช่นนี้ประกอบด้วยความรู้ก็จะทํา
ให้มีความสําเร็จแน่นอน...” (เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526) 

 

 จากพระบรมราโชวาททั้ง 2 องค์ แสดงให้เห็นถึงวิธีการของสหกรณ์ที่มีการร่วมมือกันใน
การจัดการโดยใช้ระบบประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบสําคัญ ในการพัฒนาด้วยความร่วมมือกันตาม
หลักวิชาความรู้ จะทําให้การประกอบกิจการต่างๆ ประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการสหกรณ์อีกหลายครั้ง 
โดยเน้นยํ้าให้เห็นถึงความสําเร็จของวิธีการสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องใช้ความอดทนใน  
การพัฒนาวิธีการสหกรณ์ ทรงอธิบายว่า “สหกรณ์” แม้เป็นคําใหม่ก็ตาม แต่วิธีการสหกรณ์น้ัน       
มีมาช้านานแล้วในประเทศไทย เช่น การร่วมกันสร้างฝายก็เป็นวิธีการสหกรณ์อย่างหน่ึง 

 สหกรณ์จัดต้ังคร้ังแรกในประเทศไทยพ.ศ. 2459 หลังจาก 72 ปี ที่สหกรณ์แห่งแรก   
ของโลกได้เกิดข้ึนในประเทศอังกฤษเมื่อปี 2387 และสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดี
ในการพัฒนาประเทศ ประเทศเยอรมันเริ่มมีสหกรณ์ในปี 2395 ก่อนประเทศไทย 64 ปี ประเทศ
แคนาดาเร่ิมมีสหกรณ์ในปี 2443 ก่อนประเทศไทย 16 ปี ประเทศอินเดียเร่ิมมีสหกรณ์ในปี 2447 
ก่อนประเทศไทย 12 ปี และประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีสหกรณ์ในปี 2452 ก่อนประเทศไทย 7 ปี 
(เชิญ บํารุงวงศ์, 2550) 
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 ในปี 2458 นโยบายแห่งรัฐเห็นสมควรนําวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้
ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยได้ทรงส่งเสริมให้ก่อต้ังสหกรณ์แห่งแรก (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์   
แห่งประเทศไทย จํากัด, 2556) คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จํากัดสินใช้ ณตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกและทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2459 และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์   
ของทกุปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”   

 การดําเนินกิจการสหกรณ์ในประเทศมีความก้าวหน้ามาเป็นลําดับ และครบวาระ 100 ปี 
ในปี 2559   โดยในปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์  ประเทศไทยพยายายามขับเคล่ือนให้   
การสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทสหกรณ์ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
122 ตอนที่ 63 ก) แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง   
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
นอกจากน้ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2556) ยังแบ่งขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์ออกเป็น 4 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก พิจารณาจากทุนดําเนินงาน รายได้ธุรกิจหลัก 
และจํานวนสมาชิก  

 จากข้อมูลผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทในปี 2557 
พบว่ามีสหกรณ์จํานวน 6,648 แห่ง สมาชิกรวมทั้งหมดประมาณ 11.58 ล้านคนมีเงินทุนดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 2,173,966.87  ล้านบาทและมีมูลค่าในการดําเนินธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,850,430.42 ล้านบาท
เงินออมของสมาชิกทั้งสิ้น 1,410,876.81 ล้านบาท สมาชิกของสหกรณ์ให้ความสําคัญกับธุรกิจ    
การให้กู้ยืมกับการรับฝากเงินมากที่สุด ร้อยละ 63.12 และร้อยละ 27.95 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินธุรกิจ 2 ด้านน้ี ร้อยละ 80.04 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น ผลการดําเนินงาน
ในรอบปี 2557 มีกําไร 51,070.97 ล้านบาท โดยมีสหกรณ์ที่มีกําไรจํานวน 5,320 แห่ง (วงเงิน 
67,770.41 ล้านบาท) ขณะที่มีสหกรณ์ที่ขาดทุนจํานวน 1,185 แห่ง (วงเงิน 16,699.44 ล้านบาท) 
และสหกรณ์อีก 143 แห่ง ไม่ได้รายงานผลการดําเนินงาน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558)  

 สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ประเภทของสหกรณ์ เป็นองค์กรอิสระของ
บุคคลซึ่งร่วมกันด้วยความสมัครใจเพ่ือสนองความต้องการทางการเงิน และมีจุดหมายร่วมกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สมาชิกเกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่ม
อาชีพ หรืออาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเพ่ือจัดต้ังเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ด้วย
วัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง และให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิก
ที่มีความจําเป็นหรือเพ่ือการอันเป็นประโยชน์ บนพ้ืนฐานค่านิยมของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง   ความเป็นประชาธิปไตย   ความเสมอภาค   ความเที่ยงธรรม   ความเป็นธรรม  และ
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ความเป็นเอกภาพ ซึ่งใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดําเนินงานอันจะช่วย
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกให้อยู่ดีมีสุข  โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ   
ซึ่งกันและกัน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556;  จิรนันท์ วิสัยศรี  กาญจนี กังวานพรศิริ  และลดัดา 
พิศาลบุตร, 2554) 

 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2557 (ข้อมูล ณวันที่ 30 กันยายน 2557)   
มีจํานวนสหกรณ์ตามทะเบียนทั้งหมด 1,349 แห่ง ส่วนใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น      
ชนช้ันกลางที่มีรายได้ประจํา ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าการดําเนินงานของสหกรณ์     
ออมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ตลอดในปี 2555 พบว่าร้อยละ 92.04 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก ประกอบด้วยสมาชิก 2.98 ล้านคน            
ผลการดําเนินการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จมีผลกําไร จํานวน 1,321 แห่ง (ร้อยละ 92.25)    
มูลค่าสินทรัพย์รวม 1.90 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 11.49 ปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 1.48 
ล้านล้านบาท ก่อให้เกิดกําไรสุทธิ 60,254.23 ล้านบาท (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558) 

 จะเห็นได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในช่วงปี 2551 – 
2555 ที่มียอดการให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า สินทรัพย์ขยายตัวขึ้นร้อยละ 76 มีเงินรับฝากจาก
สมาชิกเกือบ 4.5 แสนล้านบาท และมีส่วนของทุนเรือนหุ้นที่มาจากการซื้อหุ้นของสมาชิกอีก 6   
แสนล้านบาท รวมแล้วมีสินทรัพย์ร่วม 1.5 ล้านล้านบาท เทียบขนาดได้กับธนาคารออมสิน ในขณะท่ี
ในปี 2557 น้ัน เมื่อเปรียบเทียบสหกรณ์ออมทรัพย์กับระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งประเทศ พบว่า
สินทรัพย์ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 13.57 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคารพาณิชย์
ที่มียอดสินทรัพย์รวม 14 ล้านล้านบาทโดยประมาณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558) 

 กิจการสหกรณ์นั้น จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการที่ยาวนานเพ่ือสร้างความมั่นคงและ
ความน่าเช่ือถือ แต่หากสหกรณ์มีการดําเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นไปตามหลักการ       
ที่ถูกต้อง อาจสร้างความเสียหายได้อย่างมาก และความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ีอาจส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจ และมีผลกระทบในวงกว้างต่อสมาชิกของสหกรณ์ ต้องใช้งบประมาณของ
หน่วยงานรัฐในการฟื้นฟูให้กิจการสหกรณ์สามารถดําเนินการต่อไปได้ ดังพระดํารัสเปรียบเปรยงาน
สหกรณ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ นายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกและ     
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ความว่า “งานสหกรณ์ เวลาเป็นเป็นช้าๆ แต่เวลาตายตายเร็วที่สุด  
เมื่อตายแล้วศพจะเป็นช้าง ไม่ใช่ศพหนู” 

 แนวทางหนึ่ง ในการป้องกันและพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีการดําเนินการ 
อย่างย่ังยืน คือ การประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ ขั้นตอนเริ่มต้น  
ที่สําคัญมากขั้นตอนหน่ึงในการประเมินการดําเนินงานดังกล่าว คือ การคัดเลือกตัวช้ีวัด (Indicators) 
เหล่าน้ันอย่างเหมาะสม  โดยท่ัวไปสามารถแบ่งประเภทตัวช้ีวัดอย่างกว้างๆ เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
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และตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) จากการทบทวนวรรณกรรมและข้อเท็จจริงใน
การประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์นิยมใช้ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ พบได้จากประกาศกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 3 ครั้ง  เร่ือง กําหนดมาตรฐานสหกรณ์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2551 และลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 (สํานักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์, 2554) หรือพัฒนาระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(2552) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดทางการเงินที่พิจารณาจากงบทางบัญชี ถึงกระน้ันการพิจารณาเฉพาะตัวเลข
ทางบัญชี (หรือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ) ก็ไม่ใช่จุดหมายทั้งหมดของการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ัน จึงเป็น
เร่ืองที่น่าสนใจหากได้มีการจัดทําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้พิจารณาสมรรถนะการดําเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   เพราะ
ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถละเลยการพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในด้านการเงินและบัญชีได้ 

 ตัวช้ีวัดเป็นดัชนีที่ใช้ระบุทิศทางและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จหรือสะท้อนผลการพัฒนาองค์กร ว่าสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายของการพัฒนา 
ซึ่งมุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด          
เมื่อเทียบกับช่วงระยะตามเป้าหมายที่กําหนด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2547) ดังน้ัน ตัวช้ีวัดจึงเป็นเคร่ืองมือในการจัดการท่ีสําคัญอย่างหน่ึง ทั้งการบริหาร
ในรูปโครงการ หรือบริหารองค์กรทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ หากการดําเนินงานขาดตัวช้ีวัด
หรือมีตัวช้ีวัดที่ไม่เหมาะสมจะทําให้องค์กรไม่ทราบปัญหาที่แท้จริง และอาจจะนําไปสู่ความล้มเหลว
ของการดําเนินงานได้ ดังน้ัน ภายใต้ภารกิจขององค์กรจําเป็นที่จะต้องมีตัวช้ีวัดการดําเนินงานที่
ชัดเจนเพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ 

 การประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมีหลายแนวทาง และ
แนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ วิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) ซึ่งเป็นวิธีการ
พิจารณาอัตราส่วนของปัจจัยผลผลิต (Outputs) และปัจจัยนําเข้า (Inputs) หลายๆ ปัจจัย พบได้ใน
งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2549) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) ข้อดีของวิธีการ DEA คือ 
1) สามารถวัดประสิทธิภาพจากหลายปัจจัยนําเข้าและหลายปัจจัยผลผลิต (Multi Input and 
Output) 2) ไม่จําเป็นต้องทราบการแจกแจงของข้อมูล และ 3) ไม่มีข้อตกลงของความคลาดเคลื่อน
สุ่ม (Random Error) นอกจากน้ี ทั้งปัจจัยนําเข้าและผลผลิตที่ใช้ในการคํานวณไมจ่ําเป็นต้องมีหน่วย
วัดแบบเดียวกัน ผู้วิจัยมีความสนใจในการใช้วิธีการ DEA ในการนําไปประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 สําหรับการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของ
สหกรณ์น้ันก็มีความสําคัญ เพราะวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการบริหารงานในทุกๆ องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน คือ ความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรที่ตนรับผิดชอบเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) เน่ืองจากองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงน้ัน ย่อมจะเป็นรากฐาน
และแนวทางที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนในระยะยาว (พสุ เดชะรินทร์, 
2549) แนวทางหน่ึงในการพัฒนาตัวช้ีวัดที่น่าสนใจและได้รับความยอมรับ คือ การวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ซึ่งเป็นการสํารวจ คัดเลือก และสังเคราะห์เอกสารต่างๆ จากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือนํามาสร้างเป็นร่างตัวช้ีวัดร่วมกับ        
วิธีทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างทฤษฎีที่ได้มาจากข้อมูลที่ศึกษา 
ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีมีสาระสําคัญเฉพาะกรณี (Substantive Theory) ของตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนวทาง Strauss and Corbin, 1900) 
จากน้ันจึงใช้วิธีการเดลฟายฟัซซี (Fuzzy Delphi Method: FDM) คัดเลือกตัวช้ีวัด  

 วิธีการเดลฟาย เป็นวิธีการรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในเรื่อง
นั้นๆ โดยไม่ต้องเปิดเผยตน (Anonymity) และไม่มีการเผชิญหน้าเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคน
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยจะใช้แบบสอบถามและมีการทําซ้ํา 
(Iteration) หลายรอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับทราบผลการวิเคราะห์ของมูลของแต่ละรอบ ซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนได้พิจารณากลั่นกรอง และป้อนกลับความเห็นตาม
แบบสอบถามในรอบต่อไป 

 เน่ืองจากวิธีการเดลฟายใช้การตัดสินใจของบุคคล (โดยอาจจะมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ) ซึ่งในหลายสถานการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจไม่สามารถสะท้อนการตัดสินใจ
ออกมาอย่างแน่นอนหรือไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจผิดในเรื่องความหมาย (Meanings) 
และการตีความ (Interpretations) ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Hsu Lee and Kreng, 2010)  เกิดความรู้ที่
คลุมเครือมากกว่าความแม่นยํา เพ่ือแก้ปัญหาน้ีจึงมีการนําทฤษฎีฟัซซี (Fuzzy Set Theory)        
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการเดลฟายด้ังเดิมด้วย เน่ืองจากทฤษฎีฟัซซีมีลักษณะการให้เหตุผลคล้ายกับ
มนุษย์โดยการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แทนระดับความคลุมเครือ ทําให้การตัดสินใจที่ไม่แน่นอนหรอื
ขาดความชัดเจน ได้รับการแก้ไขและนําไปสู่การตัดสินใจที่ตรงกับปัญหาที่แท้จริง (Zadeh, 1965; 
Williams, 2003; Kahraman Cebeci and Ruan, 2004)  เช่น Murray Pipino and Gigch 
(1985); Ishikawa et al., (1993); Noorderhaben (1995) ได้ประยุกต์ทฤษฎีเซตฟัซซีร่วมกับวิธีการ
เดลฟายจึงเรียกวิธีดังกล่าวว่าวิธีการเดลฟายฟัซซี  
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นอกจากน้ีเพ่ือให้การตัดสินใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพลดความคลุมเครือลงและเพ่ิมความแม่นยํามากขึ้น แนวทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน คือ การประยุกต์ทฤษฎีระบบเกรย์ (Grey Systems Theory) ของ Deng (1989)  ที่
พัฒนาขึ้นในราวปี 1982 เพ่ือให้ผลของการประเมินมีความน่าเช่ือถือ เพราะเป็นการให้คะแนนใน
ลักษณะที่ทราบสารสนเทศเพียงบางส่วน วิธีการน้ีช่วยให้การตัดสินใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความถูกต้อง
มากข้ึน การนําคะแนนเกรย์ (Grey Numbers) มาใช้ประเมินตามตัวช้ีวัดโดยผู้ประเมินเห็นได้จากงาน
ของ Zhang et al. (2011) Liu et al. (2011) Ma et al. (2011) Lei (2012) Nadi (2013) และ 
Zhanget al. (2014) โดยเป็นการประเมินตัวช้ีวัดในประเด็นต่างๆ เช่น ตัวช้ีวัดด้านงบการเงินของ
องค์กร ตัวช้ีวัดด้านการดําเนินกิจการ ตัวช้ีวัดด้านการลงทุนจากต่างประเทศ ตัวช้ีวัดการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 งานวิจัยน้ี มุ่งหวังพัฒนาตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ผ่านระเบียบวิธีการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการผสานวิธีวิทยาการวิจัยซึ่งประกอบด้วย การวิจัยเชิงเอกสาร        
การคัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีวิธีการเดลฟายฟัซซี และประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ สําหรับตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจะใช้วิธีการ 
DEA ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ นอกจากน้ีจะได้นําเสนอการบูรณาการ
ในการนําตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการนําตัวช้ีวัดไปประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเป็นข้อมูลกรณีศึกษา เน่ืองจากสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาเป็นประเภทหน่ึงของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความน่าสนใจ โดยมีจํานวน 
13 แห่ง (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 30 เมษายน 2558) เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี 2557 
เทียบกับปี 2556 พบว่าทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น 4,175.45 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 9.41) ปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมขึ้น 9,670.40 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 5.82) สินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 16,887.91 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 
10.14) ทุนของสหกรณ์ทั้งสิ้นเพ่ิมขึ้น 74,377.26 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 9.35) และกําไรสุทธิประจําปี
เพ่ิมขึ้น 6,355.50 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 11.79) นอกจากน้ียังมีการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
จํานวน 17,224.28 ล้านบาท และ 51,849.16 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสูงของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2558) สําหรับเหตุผลที่จํากัดพ้ืนที่ในการทดลองเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากข้อจํากัดของผู้ประเมินสมรรถนะในการวิจัยที่ต้องมีคุณสมบัติที่มีความ
เข้าใจและรู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
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  การวิจัยนี้เป็นกระบวนการวิจัยแบบพหุวิธี เพ่ือค้นหาความหมายของประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมท้ังการยืนยันถึงความสําคัญของสมรรถนะการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัด และมุ่งพัฒนาตัวช้ีวัดในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในเชิงคุณภาพและ         
เชิงปริมาณ นอกจากน้ีเพ่ือให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ประมวลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือ
นํามาจัดทําเป็นข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ            
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในท้ายที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ 
ในการนําไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเภทสหกรณ์  

 ในวาระที่กิจการสหกรณ์ในประเทศไทยจะครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559 น้ี น่ันย่อมเป็น 
เครื่องยืนยันถึงความสามารถของกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในรอบศตวรรษที่ผ่านมา (ปี 2459 – 2559) ทั้งแง่เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สําหรับการดําเนินการของสหกรณ์ก็มีความเป็นพลวัตรเฉกเช่นกับองค์กรอ่ืนๆ การท่ีองค์กรสามารถ
คงอยู่และรักษาความสําเร็จไว้ได้ ล้วนเกิดจากการพัฒนาที่ไม่หยุดน่ิงและการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันอย่างสม่ําเสมอ ผลของการวิจัยน้ีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระสําคัญของการครบ 100 ปี   
การสหกรณ์ไทย และยังจะเป็นส่วนหน่ึงซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการบูรณาการศาสตร์ใน
สาขาวิชาการจัดการ สถิติ การวิจัยดําเนินงาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ก้าวสู่
ศตวรรษถัดไปอย่างมั่นคง 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือค้นหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และยืนยัน
ความสําคัญของตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารและ
วิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก 

 2. เพ่ือพัฒนาและคัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 

 3. เพ่ือนําตัวช้ีวัดไปทดลองใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งมี
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยการนําปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ DEA 

 4. เพ่ือพัฒนาและนําเสนอวิธีการบูรณาการในการนําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัด   
เชิงปริมาณไปใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 5. เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเป็นผลจากการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานจาก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยน้ี มีการกําหนดขอบเขตที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงเอกสารในการจัดทําร่างตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งคัดเลือกจากตัวช้ีวัดตามแนวคิดด้านต่างๆ ดังน้ี 
 1.1 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบองค์กรสมดุล (Balanced Scorecard) (Kaplan and 

Norton, 1992)  
 1.2 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการเทียบเคียง (Benchmarking) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 

2552)  
 1.3 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบ 7S ของ McKinsey (Waterman Peters and Philips, 

1980)  
 1.4 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552)  
 1.5 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบซิกส์ซิกมา (สุรัตน์ดา คิดถูก, 2553)  
 1.6 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ ดี (ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542)  
 1.7 ตัวช้ีวัดการจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,  2552;  พรชัย 

เจดามาน, 2556; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557)  
 1.8 ตัวช้ีวัดการดําเนินงานแบบ SMART (Zairi, 1998; กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 

2552) 
 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ FDM ตาม

แนวทางของ Hsu Lee and Kreng (2010) โดยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจะถูกคัดเลือกเพ่ือใช้เป็นปัจจัย
นําเข้าและปัจจัยผลผลิตในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จากวิธีการ 
DEA และการให้ความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งการยืนยัน
ถึงความสําคัญของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงาน ด้วยวิธีทฤษฎีฐานรากตามแนวทาง Strauss and 
Corbin (1900) 

 ส่วนที่ 3 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยเลือกใช้ข้อมูลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังน้ี 
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 3.1 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเป็นการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน ด้วยคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้ประเมิน โดยการคํานวณใช้การประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีระบบเกรย์ (Deng, 1989; Lin Chen 
and Liu, 2004; Ma et al, 2011 and Lei, 2012) 

  3.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเป็นการนําปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตไปประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการ DEA โดยเลือกใช้ตัวแบบ CCR 
(Charnes Cooper and Rhodes, 1978) และตัวแบบ BCC (Banker Charnes and Cooper, 
1984) 

 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมิน ประชากร และพื้นที่การศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลในข้ันตอนค้นหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ การยืนยันถึงความสําคัญของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงาน และการคัดเลือก
ตัวช้ีวัดด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีจํานวน 24 คน (Macmillan, 1971; จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) 
ร่วมกับวิธีทฤษฎีฐานรากตามแนวทาง Strauss and Corbin (1900) 

  ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินในข้ันตอนการประเมินตามตัวช้ี วัดเชิงคุณภาพ โดยเป็น
คณะกรรมการประเมินร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีระบบเกรย์ จํานวน 5 คน ตามแนวทางของ Rajesh 
and Ravi (2015) 

  ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการนําตัวช้ีวัดไปทดลองประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ วิจัยเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานภาพการดําเนินงาน
ครบทุกธุรกิจ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้กู้เงิน และมีการลงทุน โดยท่ีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน 
จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  

  ส่วนที่ 4 การจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการประชุมที่ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 13 คน 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ตัวแปรท่ีใช้กําหนดตัวช้ี วัดเชิงคุณภาพ เ พ่ือประเมินสมรรถนะการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ คัดเลือกด้วยวิธีการ FDM  
  ส่วนที่ 2 ตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จากวิธีการ DEA โดยคัดเลือกด้วยวิธีการ FDM  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยคาดว่าจะได้ตัวช้ีวัดสมรรถนะและประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ของออมทรัพย์โดยเป็นการพิจารณาประสิทธิภาพทั้งในแง่เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ และมีประโยชน์ดังน้ี 

 1. เป็นประโยชน์ในแง่ของการนําตัวช้ีวัดไปใช้ในการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานของสหกรณ์ ด้วยการนําไปกําหนดเป็นนโยบายและแผนกลยุทธ์การดําเนินงานจาก
ฝ่ายต่างๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น    
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากน้ียังสามารถ
นําตัวช้ีวัดที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ 

 2. ผลจากการบูรณาการความรู้จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้น 
ร่วมกับการสมรรถนะการดําเนินงานจากการประยุกต์ทฤษฎีระบบเกรย์ และการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากวิธีการ DEA ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จะเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือการจัดการ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพ        
การดําเนินงานของสหกรณ์ของออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งองค์กรอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง 

 3. เป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ในแง่ของการผสมผสานตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์      
ออมทรัพย์ จากวิธีการ DEA ร่วมกับทฤษฎีระบบเกรย์ โดยเป็นกรณีศึกษาต้นแบบในการคํานวณและ
เป็นการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาการจัดการ สถิติ การวิจัยดําเนินงาน และเศรษฐศาสตร์ โดยท่ี
องค์กรอ่ืนๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 เพ่ือความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของดุษฎีนิพนธ์ ผู้ วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมโดยการตรวจสอบเอกสาร ข้อเท็จจริง และข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์แนวคิดเก่ียวกับตัวช้ีวัดด้านการจัดการ เทคนิคการคัดเลือก
และกําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัด การประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร และ
ทฤษฎีระบบเกรย์ ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  

 สําหรับเน้ือหาในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องน้ัน ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังน้ี 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

1.1 ความหมายของสหกรณ์ 
1.2 หลักการดําเนินงานของสหกรณ์ 
1.3 ประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย 
1.4 สารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 2. ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ 
  2.1 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบองค์กรสมดุล 
  2.2 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบการเทียบเคียง 
  2.3 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบ 7S ของ McKinsey 
  2.4 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม 
  2.5 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบซิกซ์ซิกมา 
  2.6 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

2.7 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2.8 แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบ SMART 
2.9 การพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 3. ทฤษฎีเซตฟัซซี 

3.1 แนวคิดของทฤษฎีเซตฟัซซี 
3.2 เซตด้ังเดิม 
3.3 เซตฟัซซี 
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3.4 ระบบการทํางานแบบฟัซซี 
3.5 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก 

 4. เทคนิคการคัดเลือกตัวช้ีวัดแบบเดลฟายฟัซซ ี
  4.1 วิธีการเดลฟายฟัซซ ี
  4.2 ข้อเปรียบเทียบวิธีการเดลฟายฟัซซีและวิธีการเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) 

 5. ทฤษฎีระบบเกรย์ 
  5.1 การดําเนินงานของช่วงจํานวนเกรย์ 
  5.2 การเปรียบเทียบจํานวนเกรย์ 

5.3 การประยุกต์ใช้จํานวนเกรย์ในการคัดเลือกทางเลือก 
 6. การประเมินประสิทธิภาพองค์กรด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis (DEA) 
  6.1 ตัวแบบ CCR 
  6.2 ตัวแบบ BCC  

  6.3 วิธีการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 7. การคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานสหกรณ์ 
  8.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวช้ีวัดการจัดการ 
  8.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดทําตัวช้ีวัดด้วยเทคนิคเดลฟายฟัซซ ี
  8.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินตัวช้ีวัดด้วยทฤษฎีระบบเกรย์ 
  8.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการ DEA 

 9. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ตอนท่ี 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 1.1 ความหมายของสหกรณ์ 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานพระราดํารัส
แก่ผู้นําสหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิดาลัยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ความว่า 
“…สหกรณ์นี้มีความหมายคําว่า สห ก็ด้วยกัน กรณ์ การทํา ทํางานทํากิจการต่างๆ หมายความว่า
สหกรณ์ แปลว่า การทํางานร่วมกัน การทํางานร่วมกันนี้ลึกซ้ึงมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกัน  
ในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทําด้วยร่างกาย ทั้งในด้านงานการท่ีทําด้วยสมอง และงานการที่ทํา
ด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม...” (สํานักราชเลขาธิการ, 2557)  

  ส่วนพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 4 กาํหนดนิยามคําว่า “สหกรณ ์ คือ คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการ        
เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 30 ก และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
ตอนท่ี 26 ก) 

 ในขณะที่ราชบัณฑิตยสถาน  นิยามความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า “สหกรณ์ น.
องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกัน จัดต้ังขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันใน  
การผลิต การจําหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการ หรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา
สมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียงได้หน่ึงเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจํานวนหุ้นที่
ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดําเนิน
กิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้    
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์” (หนังสือราชบัณฑิตยสถานที่รถ 0004/800 ลงวันที่ 21 
มีนาคม 2550) 

 1.2 หลักการดําเนนิงานของสหกรณ ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ (2557) ได้รวบรวมแนวคิดของคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์
สหกรณ์วิธีการสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ ไว้ดังน้ี 

  1. คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) คือ สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่า
ของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค           
ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เช่ือมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต
ความเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของ  
ผู้ริเร่ิมการสหกรณ์ 
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2. อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) คือ ความเช่ือร่วมกันที่ว่าการช่วย
ตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็น
ธรรม และสันติสุขในสังคม 

3. วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices) คือ การนําหลักการสหกรณ์          
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน 
โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี 

4. หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือ
ปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรมประกอบด้วยหลักการ 7 ประการดังน้ี 

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open 
Membership) สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์
ได้และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทาง
สังคม เช้ือชาติ การเมือง หรือศาสนา 

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic 
Member Control) สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธ์ิในการออกเสียงเท่าเทียม
กัน (สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) สําหรับสหกรณ์ในระดับอ่ืนๆ ก็ดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย
เช่นเดียวกัน 

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic 
Participation) สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และ
มีส่วนในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยๆ 
ส่วนหน่ึงต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตรา
ที่จํากัดตามเงินลงทุน (หุ้น) ที่กําหนดเป็นเง่ือนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงิน
ส่วนเกินของสหกรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงหรือทุกอย่างตามข้อบังคับดังน้ี คือเพ่ือการพัฒนา
สหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็นทุนสํารองซึ่งอย่างน้อยๆ จะต้องมีส่วนหน่ึงที่นํามาแบ่งปันกันไม่ได้เพ่ือตอบ
แทนแก่สมาชิกตามสดัส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทํากับสหกรณ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
มวลสมาชิกเห็นชอบ 

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and 
Independence) สหกรณ์เป็นองค์กรที่พ่ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวล
สมาชิก หากสหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์กรอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือ
จะต้องเพ่ิมเงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทําการดังกล่าว
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ภายใต้เง่ือนไขที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงธํารงไว้ซึ่งอํานาจในการควบคุมสหกรณ์ ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย และสหกรณ์ยังคงดํารงความเป็นอิสระ 

หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education Trainning and 
Information) สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผูแ้ทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ัง 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิผล และพึงให้ขา่วสารแกส่าธารณชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนและบรรดาผู้นําทาง
ความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) สหกรณ์พึง
ดําเนินกิจการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญย่ังยืนตามนโยบายที่สมาชิกเห็นชอบ 

 1.3 ประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย 
   กฎกระทรวงกําหนดประเภทสหกรณ์ในปี 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอน

ที่ 63 ก) แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

   สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (2557) ได้อธิบายความเป็นมาของประเภทของสหกรณ์ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ไว้ดังน้ี 

   1. สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่ต้ังขึ้นในกลุ่มผู้มีอาชีพทางการเกษตร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกดําเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการแก้ไขความ
เดือดร้อนจากการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

   สหกรณ์การเกษตรต้ังขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2459 คือ “สหกรณ์วัดจันทร์        
ไม่จํากัดสินใช้” ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จํากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้าน
ต้ังขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ตํ่าและมีหน้ีสินมากมีสมาชิกแรกต้ัง จํานวน 16 คนทุนดําเนินงาน 
3,080 บาทเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 80 บาท และเป็นทุนจากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล 
(หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จํานวน 3,000 บาท 

   วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร คือ การดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินธุรกิจร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้    
หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ตามพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและ
ส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์  
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 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับทําให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้น จากการกู้เงิน
สหกรณ์ในอัตราดอกเบ้ียตํ่ามาประกอบอาชีพ ทําให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินทํากิน
มากกว่าเดิมและมีความรู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ต้ังแต่การใช้พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์        
การใช้ปุ๋ย การใช้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพผลิตผลที่ได้จึงเป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศกึษา และการอนามัย 

 2. สหกรณ์ประมงจัดต้ังข้ึนในหมู่ชาวประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ เน่ืองจากชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขได้ตามลําพัง บุคคลเหล่าน้ีจึงรวมกัน
โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 สหกรณ์ประมงตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 ช่ือว่า “สหกรณ์ประมงพิษณุโลก
จํากัด” ในท้องที่ลําคลองกระบังโป่งนก อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมง
ประเภทน้ําจืด มีสมาชิกแรกต้ัง จํานวน 54 คน ดําเนินการจัดสรรที่ทํากิน การจําหน่าย การแปรรูป 
และขออนุญาตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์นํ้าได้โดยสะดวก 

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง คือ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษา และการแปรรูปสัตว์นํ้า       
แก่สมาชิกรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง คือ การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ไป
ลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุการประมงมาจําหน่ายการจัดจําหน่ายสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์   
สัตว์นํ้า การรับฝากเงิน และสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ คือ การมีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบ้ียตํ่า มาลงทุน
ประกอบอาชีพซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของจําเป็นที่สหกรณ์นํามาจําหน่ายในราคาที่เป็นธรรม เมื่อมี
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาที่สูงขึ้นบริการรับฝากเงิน เพ่ือความสะดวก 
ปลอดภัยให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมง
ตามหลักวิชาการแผนใหม่ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณ ตรงกับความต้องการ      
ของตลาดรวมถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

 3.  สหกรณ์นิคมเป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหน่ึง ที่มีการดําเนินการจัดสรร
ที่ดินทํากินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก ให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไป
กับการดําเนินการจัดหาสินเช่ือ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จําเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริม
อาชีพรวมทั้งกิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 

 ความเป็นมาของสหกรณ์นิคม ได้เริ่มดําเนินงานเป็นแห่งแรกที่อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2478 โดยจัดซื้อที่นาราชพัสดุจากกระทรวงการคลังเน้ือที่ประมาณ 4,109  
ไร่ เพ่ือจัดสรรให้กับสมาชิกจํานวน 69 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน ต่อมาใน พ.ศ. 
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2481 ได้จัดต้ังนิคมสหกรณ์ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เน้ือที่ประมาณ 7,913 ไร่ และได้จัด
สหกรณ์การเช่าที่ ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่เสื่อมสภาพแล้วที่ อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2518 

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์นิคม คือ 1) เพ่ือการจัดนิคม คือ การจัดหาท่ีดินมา
จัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
และ 2) เพ่ือการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรรท่ีดินจัดต้ังข้ึนเป็นสหกรณ์ 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ คือ สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่เป็น
สื่อกลางในการขอรับบริการต่างๆ จากรัฐบาล และเป็นหน่วยงานท่ีอํานวยความสะดวกใน          
ด้านการจัดหาสินเช่ือ การรวมกันซื้อรวมกันขาย การส่งเสริมการเกษตร และการฝึกอบรมซ่ึงเป็น  
การเสริมสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหาการผลิตและการตลาดโดยสมาชิก เพ่ือสมาชิกในการ
ประกอบอาชีพอย่างมั่นคงจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 4.  สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดต้ังขึ้นเพ่ือจัดหาสินค้า     
เครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปโดย จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์   
ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของสมาชิกลงทุน
ร่วมกันในสหกรณ์ ด้วยความสมัครใจเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค และเพ่ือ
ผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ 

 สหกรณ์ร้านค้าต้ังขึ้นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2480 โดยชาวบ้านในอําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเลิกล้มไปต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กับ
ประชาชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดต้ังสหกรณ์ร้านค้าข้ึนทั้งในส่วนกลางและ       
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

 วัตถุประสงค์สหกรณ์ร้านค้า คือ การจัดหาสิ่งของและบริการท่ีสมาชิกมีความ
ต้องการมาจําหน่าย ช่วยจําหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
สหกรณ์และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ปลุกจิตสํานึกให้สมาชิกรู้จักประหยัดช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือและประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและนอก
ประเทศในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ คือ ทําให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าจําเป็นตาม
ราคาตลาดในชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพเที่ยงตรงในการช่ัง ตวง วัด ตามความต้องการของ
สมาชิก เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนที่ได้ทําธุรกิจกับสหกรณ์การซื้อขายด้วยเงินสดสินค้าจะมีราคาท่ีถูกกว่าเงินผ่อน ทําให้สมาชิกมี
ความรอบคอบในการจัดหาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 
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 5. สหกรณ์ออมทรัพย์คือ สถาบันการเงินแบบหน่ึงที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพ
อย่างเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน 
และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจําเป็นหรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้ รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจําเป็นตาม หลักการช่วยตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกจัดต้ังขึ้น โดยข้าราชการสหกรณ์และพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2492 คือ สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จํากัดสินใช้และได้แพร่หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในชุมชนแห่งแรกคือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแม่มูล จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงินและให้ผลตอบแทน
ในรูปดอกเบ้ียอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์และการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนแต่ไม่เกิน 1 ใน 
5 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต้องจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมายกําหนด
รวมทั้งให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกตามความจําเป็น 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ คือ เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ของสมาชิกทําให้
สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน และไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบทําให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น 

 6.  สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์โดยมี
ประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มีอาชีพอย่างเดียวกันได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกัน
โดยยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ    รวมทั้ง
การส่งเสริมให้เกิดความม่ันคงในอาชีพต่อไป 

 สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็นการรวมตัวกันในกลุ่มผู้มี
อาชีพทําร่ม ช่ือว่า “สหกรณ์ผู้ทําร่มบ่อสร้างจํากัดสินใช้” ที่ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขมจํากัด เป็นสหกรณ์ที่
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ. 2497 จัดต้ังสหกรณ์มีดอรัญญิก จํากัด ที่ตําบลทุ่งช้าง
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการขยายสหกรณ์บริการในอีกหลายรูปแบบ เช่น 
สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ สหกรณ์บริการนํ้าประปา เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์บริการ เพ่ือดําเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบ
ของสหกรณ์ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืนและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือความก้าวหน้าของกิจการ
สหกรณ์ 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับสมาชิก มีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือ
การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่งรวมซื้อรวมขาย
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ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพได้ถูกต้อง       
ตามกฎหมายเมื่อสิ้นปีทางบัญชี ถ้าสหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปีสมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผล  
ตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ์ 

 7. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน คือ สหกรณ์อเนกประสงค์ ต้ังขึ้นโดยความสมัครใจของ
สมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือในสถานที่
เดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือการรู้จักช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิก
ประหยัดและออมเพ่ือการรู้จักช่วยตนเองเป็นเบ้ืองต้น และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความมั่นคงแก่
ตนเองและครอบครัว 

 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ทําหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมคนเพ่ือทํากิจกรรมเรื่อง
การออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "กลุ่มเครดิตยูเน่ียนแห่งศูนย์กลางเทวา" จัดต้ังกลุ่มขึ้นแห่ง
แรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 และได้แพร่ขยายการจัดต้ังสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเน่ียนออกไป
เป็นจํานวนมาก ภายใต้ปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่มุ่งจะพัฒนาคนให้ช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์รวมทั้งเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

 ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับสมาชิกของสหกรณ์รู้จักประหยัดอดออม สามารถนํา
เงินสะสมเงินไปฝากได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงิน
จํานวนน้อยหรือมากก็ตาม เพราะสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจัดต้ังในชุมนุมของสมาชิกในกรณีที่สมาชิกมี
ความเดือดร้อนหรือความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน สมาชิกมีสิทธิที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตรา
ดอกเบ้ียที่เป็นธรรม อีกทั้งช่วยสร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแต่ละ
แห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ ซ่ึงมี
ส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก และช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการประหยัดและออม เพ่ือสร้าง
กองทุนขึ้นในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือบําบัดความทุกข์ร้อน ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจ
ช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเองเป็นการฝึกผู้นําในชุมชน 

 การแบ่งประเภทของสหกรณ์ ยังสามารถใช้เกณฑ์กลุ่มคนที่จะเข้าเป็นสมาชิก 
(แบ่งเป็นสหกรณ์ผู้ผลิต สหกรณ์ผู้บริโภค  สหกรณ์คนงาน  สหกรณ์ชาวประมง และสหกรณ์ของ    
นักธุรกิจ) หรือเกณฑ์หน้าที่ของสหกรณ์ (แบ่งเป็นสหกรณ์การผลิต สหกรณ์การแปรรูป สหกรณ์
การตลาด สหกรณ์การซื้อ และสหกรณ์การบริการ) นอกจากน้ี ยังอาจใช้สถานภาพทางกฎหมาย 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ความรับผิดในหน้ีสิน โครงสร้างการเงิน ขนาดของพ้ืนที่ที่ให้บริการ 
และลักษณะสมาชิกภาพ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทก็ได้ (นุกูล กรยืนยงค์, 2554) 

 



 

 

20 

 1.4 สารสนเทศของสหกรณอ์อมทรัพย์ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2556) ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี 2555 ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 
รวบรวมประมวลผลณวันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 1,306 สหกรณ์ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่
ประสบผลสําเร็จมีผลกําไรจํานวน 1,274 แห่ง (ร้อยละ97.54) มีรายได้รวม 80,822 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม 33,063 ล้านบาทกําไรสุทธิ 47,759 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.80) แหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่มาจากหน้ีสินร้อยละ 51.42 เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่นําไปขยายตัวด้านสินเช่ือกับ
สมาชิกจําแนกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นร้อยละ 10.66 และเงินให้กู้ยืมระยะยาวร้อยละ 69.58 ด้าน
คุณภาพของลูกหน้ีพบว่าในรอบปี 2555 มีลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จํานวนเงิน 1,878.12 ล้านบาท
(เทียบเป็นร้อยละ 0.16 ของลูกหน้ีคงเหลือทั้งสิ้น) 

 โดยท่ัวไป สหกรณ์ออมทรัพย์แบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก โดยพิจารณาจากทนุดําเนินงาน รายได้ธุรกิจหลัก และจํานวนสมาชิก 
นอกจากน้ี ยังแบ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ออกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ภาครัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชนและอื่นๆ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคราชการ
แบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล/สาธารณสุข และสหกรณ์   
ออมทรัพย์ราชการอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 1 ขนาดสหกรณ์จําแนกตามประเภทย่อยของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ประเภทย่อย 
ขนาดสหกรณ ์

รวม ใหญ่
มาก 

ใหญ ่ กลาง เล็ก 
จัด

ไม่ได้* 
1. ภาคราชการ 580 141 19 5 0 745 

1.1 ตํารวจ  113 11 0 0 0 124 
1.2 ทหาร  107 63 1 1 0 172 
1.3 ครู  97 10 2 0 0 109 
1.4 สถาบันอุดมศึกษา  25 4 2 1 0 32 
1.5 โรงพยาบาล/สาธารณสุข  139 12 0 0 0 151 
1.6 ราชการอ่ืนๆ 99 41 14 3 0 157 
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ตารางที่ 1 ขนาดสหกรณ์จําแนกตามประเภทย่อยของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
 

ประเภทย่อย 
ขนาดสหกรณ ์

รวม ใหญ่
มาก 

ใหญ ่ กลาง เล็ก 
จัด

ไม่ได้* 
2. ภาครัฐวิสาหกิจ 38 13 0 0 0 51 
3. ภาคเอกชนและอ่ืนๆ 150 280 76 2 2 510 

รวม 768 434 95 7 2 1,306 
ร้อยละ 58.81 33.23 7.27 0.54 0.15 100.00 

* สหกรณ์ที่จัดไม่ได้ คือ สหกรณ์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(สมุทรสาคร: บอร์น ทู บี พัลลิชช่ิง,2556). 
 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2556) ได้สรุปขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์จําแนกตาม
ประเภทย่อยของสหกรณ์ออมทรัพย์ แสดงดังตารางที่ 1 และยังได้ให้ข้อมูลปริมาณธุรกิจ สินทรัพย์ 
ทุนสหกรณ์ เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนประจําปี 2555 จําแนกตามประเภทย่อยของสหกรณ์
ออมทรัพย์ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลปริมาณธุรกิจ สินทรัพย์ ทุนสหกรณ์ และเงินลงทุนประจําปี 2555 จําแนกตาม
 ประเภทย่อยของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ประเภทย่อย ปริมาณธุรกิจ สินทรัพย์ ทุนสหกรณ์ 
เงินลงทุน 

ระยะสั้น ระยะยาว 
1. ภาคราชการ 1,137,581.64 1,157,851.34 555,384.12 25,349.28 87,2022.61 

1.1 ตํารวจ  110,805.80 99,770.29 48,927.05 1,357.86 3,001.53 
1.2 ทหาร  50,023.84 61,610.96 33,458.82 827.14 2,601.05 
1.3 คร ู 541,817.31 545,904.07 251,425.68 3,259.83 4,049.96 
1.4 
สถาบันอุดมศึกษา  

154,332.75 150,480.03 52,390.10 13,953.21 57,210.95 

1.5 โรงพยาบาล/
สาธารณสุข  

125,820.95 125,620.94 66,906.18 1,929.99 9,061.53 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลปริมาณธุรกิจ สินทรัพย์ ทุนสหกรณ์ และเงินลงทุนประจําปี 2555 จําแนกตาม
 ประเภทย่อยของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
 

ประเภทย่อย ปริมาณธุรกิจ สินทรัพย์ ทุนสหกรณ์ 
เงินลงทุน 

ระยะสั้น ระยะยาว 
1.6 ราชการอ่ืน 154,780.99 174,465.05 102,276.29 4,021.25 11,277.59 

2. ภาครัฐวิสาหกิจ 208,781.54 208,144.32 108,603.12 10,120.99 40,831.71 
3. ภาคเอกชนและอ่ืนๆ 75,562.01 104,258.46 50,277.19 11,837.42 20,481.34 

รวม 1,421,925.19 1,470,254.12 714,264.43 47,307.69 148,515.66 

 
ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(สมุทรสาคร: บอร์น ทู บี พัลลิชช่ิง,2556). 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาเป็นประเภทหน่ึงของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี

สมาชิกสหกรณ์ คือ บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เมือ่พิจารณาข้อมูลในปี 2555 เทียบกับปี 2554 
พบว่าทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้น 4,693.97 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ13.20) ปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น 30,757.65 
ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 24.89) สินทรัพย์เพ่ิมขึ้น 8,007.04 ล้านบาท (เพ่ิมร้อยละ 5.62) และทุนของ
สหกรณ์เพ่ิมขึน้ 8,407.33 ลา้นบาท (เพ่ิมรอ้ยละ 24.89) นอกจากน้ี ยังมีการลงทุนระยะสั้นและระยะ
ยาวจํานวน 13,953.21 ล้านบาท และ 57,210.95 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าทุกกลุ่มในสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,2556)  
 สําหรับภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ประจําปี 2557 ตามรายงานของ   
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2557) มีสารสนเทศที่น่าสนใจดังน้ี 
 1.  มีสหกรณ์ออมทรัพย์จํานวน 1,357 แห่ง มีสมาชิกจํานวน 2,982,179 คน ธุรกิจ
ขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอตัวจากปี 2556 (ที่ขยายตัว 4.45) มีมูลคา่ธุรกิจ 1,554,836 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 96.19 ของมูลค่ารวมธุรกิจนอกภาคการเกษตร และใหส้ินเช่ือ 1,090,473 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของมูลค่ารวมธุรกิจนอกภาคการเกษตร 
 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์มีทุนดําเนินการ 1,891,558.89 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนภายใน 
1,410,105.65 ล้านบาท และทุนภายนอก 481,453.24 ล้านบาท มีเงินลงทุน 219,561.09 ล้านบาท 
เงินสดและเงินฝาก 98,594.79 ล้านบาท ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมสุทธิ 1,396,483.18 ล้านบาท เงินรับฝาก 
420,015.41 ล้านบาท รายได้ 109,843.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 49,589.52 ล้านบาท กําไรสทุธิ 
60,254.23 ล้านบาท และอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ร้อยละ 45.15 
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 3.  บริหารการจัดการ 4 ธุรกิจหลัก สร้างรายได้ 113,310 ล้านบาท เฉลี่ย 9,443 
ล้านบาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.84 ของรายได้รวมทั้งสิ้น และมีกําไรสุทธิ 61,372 
ล้านบาท ทํากําไรสุทธิที่สูงสุดของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 436,626 บาท
ต่อคน หน้ีสินเฉลี่ย 493,126 บาทต่อคน และมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีถึงดีมากร้อยละ 95.61 
 4.  ลูกหน้ีชําระได้ตามกําหนดอยู่ในระดับดี พอใช้ และต้องปรับปรุง จํานวน 1,281 
แห่ง (ร้อยละ 95.53) 28 แห่ง (ร้อยละ 2.09) และ 32 แห่ง (ร้อยละ 2.39) ตามลําดับ การควบคุม
ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับดี พอใช้ และต้องปรับปรุง จํานวน 1,057 แห่ง (ร้อยละ 78.41) 109 แห่ง   
(ร้อยละ 8.09) และ 182 แห่ง (ร้อยละ 15.50) ตามลําดับ ทุนสํารองรองรับความเสี่ยงอยู่ในระดับดี 
พอใช้ และต้องปรับปรุง จํานวน 56 แห่ง (ร้อยละ 4.13) 483 แห่ง (ร้อยละ 35.59) และ 818 แห่ง 
(ร้อยละ 60.28) ตามลําดับ ส่งผลให้ต้องมีระดับการเฝ้าระวังทางการเงินอยู่ในปกติ มากข้ึนกว่าปกติ 
พิเศษ และพิเศษเร่งด่วน จํานวน 461 แห่ง (ร้อยละ 34.61) 744 แห่ง (ร้อยละ 55.86) 113 แห่ง 
(ร้อยละ 8.48) และ 14 แห่ง (ร้อยละ 1.05) ตามลําดับ 
 5.  อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.36 เท่า อัตราส่วนหน้ีสิน
ทั้งสิ้นต่อทุน 1.17 เท่า อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์ 0.05 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 
3.36 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ 7.24 และอัตรากําไรสุทธิร้อยละ 62.90 
  จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ทําให้ทราบถึงความ
เป็นมาและประเภทของสหกรณ์ รวมถึงวัตถุประสงค์การดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม หากสหกรณ์ออมทรัพย์
มีการดําเนินการที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีในภาพรวมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 
ผู้วิจัยยังทราบถึงการแบ่งประเภทในสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น แบ่งตามขนาด แบ่งตาม
กลุ่มอาชีพ แบ่งตามทุนสหกรณ์ เป็นต้น และจากสารสนเทศของสหกรณ์ทําทราบว่าหน่วยงานของรัฐ
ใช้ตัวช้ีวัดในการติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ ได้แก่ จํานวนสมาชิกของสหกรณ์ กําไรของ
สหกรณ์ ทุนสหกรณ์ การบริหารงานในธุรกิจหลัก เป็นต้น และยังรวมไปถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงินซึ่งตัวช้ีวัดเหล่าน้ันเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสามารถนําข้อมูลดังกล่าวเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ในแง่ของ
การทําความเข้าบริบทพ้ืนฐานและวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ คัดเลือกตัวแปรสําหรับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงประมาณในเรื่องการดําเนินการต่างๆ และนําไปสนับสนุน 
อภิปราย  หรืออ้างอิงกับผลการวิจัย  ที่สํ าคัญ  คือ  การพิจารณาเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือนํามาใช้ทดลองกับตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น เพราะมีจํานวนสหกรณ์ที่ไม่มากเกินไป
และมีสารสนเทศทางการเงินที่น่าสนใจ 
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ภาพที่ 2 ตัวแบบเชิงตรรกะของการดําเนินงาน 
  
 สําหรับประเภทของตัวช้ีวัดแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัถตุประสงค์ของ    
การนําไปใช้ เช่น ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดที่เป็นปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็น
นามธรรม ตัวช้ีวัดร่วม ตัวช้ีวัดเฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้ในการพัฒนาตัวช้ีวัดน้ันสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานองค์กร (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2557) ดังน้ี 
 1. บอกผลการดําเนินงานขององค์กร ถือเป็นหน้าที่สําคัญอย่างย่ิง ในการวัดผล
ปฏิบัติงานองค์กร ทําให้ทราบว่าองค์กรดําเนินงานได้ดีขึ้นหรือแย่ลง 
 2. เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ทําให้องค์กรทราบถึงภัยล่วงหน้า ส่งผลให้องค์กร
สามารถปรับตัวหรือปรับกลยุทธ์ได้ทันต่อสถานการณ์ 
 3. เป็นประโยชน์ในแง่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร โดยที่ผู้บริหาร
องค์กรไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการควบคุม 
 4. เป็นเคร่ืองมือในการแปลงกลยุทธ์นําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินการขององค์กร 
 5. ใช้ในการพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน สามารถใช้
ประโยชน์ในการทดสอบกลยุทธ์ หลังจากได้มีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว 
 6. ช่วยในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ทําให้ผู้บริหารจัดลําดับความสําคัญ
โครงการอย่างสมเหตุสมผล โดยสามารถแก้ไขจุดอ่อนที่เร่งด่วนโดยการอุดหนุนทรัพยากร 
 7. สามารใช้วัดความสําเร็จของโครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ 
 8. เป็นเครื่องมือทางการตลาด เป็นต้นว่าองค์กรได้รับความพอใจอันดับที่ 1 ของ
อุตสาหกรรม ก็อาจนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือแสดงต่อผู้บริโภคขององค์กร 
 9. สามารถนําผลการวัดผลองค์องค์กรไปประยุกต์ในการให้รางวัลต่อบุคลากร ช่วยในการ
ลดความลําเอียงและเพ่ือความยุติธรรมในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 10. ใช้เทียบเคียงกับองคก์รคู่แข่ง หรือเปรียบเทียบในภาพรวมในอุตสาหกรรม จะช่วยให้
องค์กรสามารถปรับปรุงการดําเนินการได้ดียิ่งข้ึน 
 11. ช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ส่งผลให้พนักงานพยายามทํางาน เป็น
วิธีการหน่ึงในการให้ข้อมูลกลับไปยังบุคลากร 
 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต
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 2.1 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบองค์กรสมดุล 
  คําว่า “องค์กรสมดุล” หรือ Balanced Scorecard (BSC) ในประเทศไทยยังไม่ได้
บัญญัติศัพท์ที่ชัดเจนโดยมีการเรียกช่ือไปต่างๆ กัน เช่น การประเมินผลด้วยดุลยภาพการจัดการ
หน่วยงานแบบสมดุล การประเมินผลเชิงดุลยภาพการประเมินองค์กรแบบสมดุลการวัดผลแบบ
สมดุลลขิตสมดุลลิขิตดัชนีดุลดัชนีสมดุลกระดานคะแนน เป็นต้นหลักการสําคัญขององค์กรสมดุล  
การที่จะตอบคําถาม 4 ประการ คือ 1) มุมมองที่ตอบคําถามว่าองค์กรควรจะเป็นอย่างในสายตาของผู้
ถือหุ้น 2) มุมมองที่จะตอบคําถามว่าองค์กรควรจะเป็นอย่างไรในสายตาลูกค้า 3) มุมมองที่จะตอบ
คําถามว่าเพ่ือให้ลูกค้าและผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจ ดังน้ัน องค์กรควรจะมีความเป็นเลิศใน
กระบวนการดําเนินงานภายในอย่างไร และ 4) มุมมองที่จะตอบคําถามว่าองค์กรจะอยู่รอดและเติบโต
ในระยะยาว จะต้องดําเนินการสิ่งใดบ้าง (นภดล ร่มโพธ์ิ, 2557) ตัวช้ีวัดแบบ BSC ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Kaplan and Norton (1992) จึงประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 มุมมอง ดังน้ี 
 1.  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองที่องค์กรใช้งบประมาณ
เพ่ือการจัดการให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายขององค์กร เช่น ความสามารถในการทํากําไร การควบคุม
งบประมาณ การดูแลราคาสินค้า การลดต้นทุน เป็นต้น มุมมองน้ีเป็นมุมมองระยะยาวที่ต้องการเพ่ิม
มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น (วรศักด์ ทุมมานนท์ และธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2545) 
 2.  มมุมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองที่จะต้องดําเนินการให้ได้
เกิดผลผลิต คือ ความพ่ึงพอใจของลูกค้า (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2546) ในการกําหนดตัวช้ีวัดน้ีต้อง
พิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสําคัญของผลลัพธ์ของการดําเนินการ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า 
การรักษาลูกค้าเก่า จํานวนลูกค้าใหม่ ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ กําไรต่อลูกค้า เป็นต้น 
 3.  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective) เป็นมุมมองที่องค์กร
กําหนดทั้งกระบวนการดําเนินงานภาวะปกติและกระบวนการที่เป็นวิธีการใหม่ๆ ที่เน้นความพ่ึงพอใจ
ของลูกค้าและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างโอกาสการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน   
(นพพร จุณณะปิยะ, 2548) เช่น กระบวนการพัฒนางาน กระบวนการสนับสนุน วิธีการจัดการองค์กร
ที่ดี ทักษะของบุคลากร เป็นต้น  
 4.  มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็น
มุมมองที่องค์กรกําหนดกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจุดหมายขององค์กร เช่น การฝึกอบรม การให้คําปรึกษา การ
สร้างความสัมพันธ์อันดี การติดต่อประสานงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้
องค์กรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด (ศินิศา เวชพานิช, 2553) 
 



 

 

27 

 2.2 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบการเทียบเคียง 
  คําว่า “การเทียบเคียง” หรือ “Benchmarking” ในทางการดําเนินงาน มีช่ือเรียก

หลากหลาย เช่น การเทียบเคียงการแข่งขันดี การวัดรอยเท้าการเปรียบเทียบการจัดการด้วยการ
เปรียบเทียบ การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบฯลฯ โดยศัพท์เร่ิมต้นน้ันมาจากการสํารวจ
ทางธรณีวิทยา และต้องการตัวเทียบเคียงเป็นเครื่องหมายที่ทําข้ึนบนหินอาคาร หรือผนังและใช้เป็น
จุดอ้างอิงในการวัดตําแหน่ง หรือความสูงของการสํารวจภูมิประเทศหรือกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลง (ฉันทนา 
วิริยเวชกุล, 2548) ปัจจุบันหลัการของการเทียบเคียงถูกนํามาใช้ในการจัดทําตัวช้ีวัด (วิรัช วิรัชนิภา
วรรณ, 2552) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเพ่ือเทียบกับสิ่งอ่ืนที่สามารถวัดได้ ถือเป็นกระบวนการประเมิน
และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บริการ  และวิ ธีปฏิ บั ติกับองค์กรที่ทํ า ไ ด้ ดีก ว่าเ พ่ือนําผลของ               
การเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตน  

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552) สรุปตัวช้ีวัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบประกอบด้วย 5 ด้าน 
ดังน้ี 

  1. การเปรียบเทียบด้านการปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบัติงาน (Performance 
or Result) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในเชิงการพิจารณาผลกําไร ส่วนแบ่งการตลาด ความคล่องตัวใน
การปฏิบัติ เป็นต้น 

  2. การเปรียบเทียบด้านกระบวนการ (Process) เป็นการเปรียบเทียบตนเองกับ
ผู้อ่ืนที่ดีกว่าทั้งในด้านการให้บริการกิจกรรมและผลผลิตต่างๆ เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง
เพ่ือนํามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงตนเอง (Self-improvement) และนําไปสู่การปรับปรุงองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ  

  3. การเปรียบเทียบด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นการเปรียบเทียบคุณภาพหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือการให้บริการของหน่วยงาน 

  4. การเปรียบเทียบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Satisfaction) เป็นการ
เปรียบเทียบว่าผู้รับบริการของหน่วยงานมีความพึงพอใจหรือไม่ หรือมีระดับความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด 

  5. การเปรียบเทียบด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการมองถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร 
โดยรวมความถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการท้าทายให้เกิดการคิดนอกกรอบ 

  ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการเทียบเคียง สามารถปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดได้ตามความ
เหมาะสม อาจเริ่มต้นจากพิจารณาว่าต้องการจะปรับปรุงสิ่งใดและนําไปสู่การกระบวนเปล่ียนแปลง
องค์กรได้อย่างไร (Donthu Herdberger and Osmobekov, 2005) รวมถึงวิเคราะห์จุดอ่อนและจุด
แข็งขององค์กร และพิจารณาว่าอะไรคือปัจจัยความสําเร็จขององค์กร (ณตา ทับทิมจรูญ, 2557)  
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  นอกจากน้ี นภดล ร่มโพธิ์ (2557) ได้ให้ข้อควรระวังในการนําการเทียบเคียง        
ไปประยุกต์ใช้ ดังน้ี 

  1. การเทียบเคียงควรทําทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยควรเปรียบเทียบ
กระบวนการในการได้มาซึ่งผลการดําเนินการน้ันด้วย 

  2. การเปรียบเทียบในเชิงปริมาณที่เป็นผลจากที่ปรึกษาภายนอก ต้องระมัดระวังใน
การวิเคราะห์ เพราะการดําเนินงานของแต่ละองค์กรอาจแตกต่างกัน 

  3. การใช้เฉพาะผลในเชิงปริมาณในการตัดสินใจทางการจัดการ โดยขาดการมีส่วน
ร่วมในการได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ อาจส่งผลต่อความเช่ือมั่นและได้รับการต่อต้าน 

  4. การเทียบเคียงต้องสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมต่อบุคลากร ผ่านวิธีการ
ได้มาซึ่งข้อมูลและการวิเคราะห์ จึงจะทําให้การเทียบเคียงประสบความสําเร็จ 

  5. การเทียบเคียงเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีการจัดทําสม่ําเสมอ รวมถึงมีการ
พัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เทียบเคียงอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบ 7S ของ McKinsey 

  Waterman Peters and Philips (1980) ได้นําเสนอแนวคิดในการประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินการขององค์กรเรียกว่ากรอบแนวคิดของ McKinsey 7 
ประการ หรือ 7S สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2555) ได้สรุปตัวช้ีวัดแบบ 7S ของ 
McKinsey ไว้ดังน้ี 

  1.  ด้านกลยุทธ์ (Strategy) เป็นการวางแผนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่จะช่วยตอบคําถามต่างๆ เช่น สถานะของ
องค์กร เป้าหมายขององค์กร พันธกิจขององค์กร เป็นต้น นอกจากน้ี ยังช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์จะทําให้องค์กรกําหนด และพัฒนาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และมีทิศทางในการดําเนินงาน  

  2.  ด้านโครงสร้าง (Structure) เป็นโครงสร้างขององค์กรที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ขนาดการควบคุม การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ
ของผู้บริหาร รวมถึงการแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า หรือตามภูมิภาคได้
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ยังหมายถึง โครงสร้างที่ได้ต้ังขึ้นตามกระบวนการหรือหน้าที่ของงาน โดย
มีการรับบุคลากรให้เข้ามาทํางานร่วมกันอย่างชัดเจน  

  3.  ด้านระบบ (System) เป็นกระบวนการและลําดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่างที่
เป็นระบบที่ต่อเน่ืองสอดคล้องประสานกันทุกระดับ ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ เช่น การจัดระบบการทํางาน ระบบบัญชีและการเงิน ระบบพัสดุ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นต้น 
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  4.  ด้านบุคลากร (Staff) การพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งสําคัญ เพราะ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินงานขององค์กร ความสําเร็จขององค์กรส่วน
ใหญ่จึงข้ึนอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร การ
บรหิารค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ เพราะเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต   

  5.  ด้านทักษะ (Skill) ซึ่งแสดงออกในรูปความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการผลิต 
การขาย หรือการให้บริการ ทักษะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านงานอาชีพ เป็นทักษะที่จะ
ทําให้บุคลากรสามารถปฎิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น 
ด้านการเงิน ด้านบุคคล ด้านการตลาด เป็นต้น และ 2) ทักษะความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ 
เป็นความสามารถท่ีทําให้พนักงานน้ันๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานท่ีดีกว่าและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์กรคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน 
   6.  ด้านรูปแบบการจัดการ (Style) การจัดการท่ีมีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะ
องค์กร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งน้ีแบบแผน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายใน
องค์กร เพราะความเป็นผู้นําขององค์กรจะมีบทบาทต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวขององคากร  

  7.  ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร 
หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร   ที่ปรากฎในรูปความเช่ือที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทาง
ขององค์กร  
 2.4 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม 
  แนวคิดเร่ืองการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) 
เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950 โดยในสหรัฐอเมริกาเรียก TQM ส่วนในประเทศญี่ปุ่นใช้คําว่า “Total 
Quality Control” หรือ TQC และในบางกรณีใช้คําว่า “Company Wide Quality Control” หรือ 
CWQC โดยแนวคิดดังกล่าวถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2ตรงกับเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น
ประสบปัญหาในเร่ืองคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานจึงได้นําแนวคิด TQM มาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนากระทั่งสามารถผลิตสินค้าช้ันหน่ึงสําเร็จ (Mehrotra,  2010) โดยที่ TQM เป็นกิจกรรมที่เป็น
ระบบ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทุกส่วนขององค์กรโดยให้ความสําคัญที่ลูกค้า (จําลักษณ์ 
ขุนพลแก้ว และศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2548) 
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 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552) นําเสนอตัวช้ีวัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม
10 ด้าน ได้แก่ 1) การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Objective) 2) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ (Customer 
Focus) 3) การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement)         
4) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง (Company-wide Involvement) 5) ภาวะผู้นํา 
(Leadership) 6) การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร (Education and Training) 7) โครงสร้างการ
บริหารท่ีเอ้ืออํานวย (Supportive Structure) 8) การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
(Communications) 9) การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) และ 
10) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
 2.5 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบซิกส์ซิกมา 

   แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบซิกส์ซิกม่า (Six Sigma) เริ่มขึ้นเมื่อบริษัทโมโตโรล่า 
(Motorola) ได้พัฒนาและสร้างโครงสร้างเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินค้าภายใต้แนวคิดของ Harry 
(1988) และในปี ค.ศ. 1988 บริษัทโมโตโรล่าเผยแพร่วิธีใหม่ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
ภายใต้ช่ือ “วิธี Six Sigma” ปัจจุบันแนวคิดน้ีได้ถูกกําหนดให้เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ         
บริษัทโมโตโรล่า 

   ในด้านของความหมายซิกส์ซิกม่าน้ัน เป็นสัญลักษณ์ของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานใน

สาขาวิชาสถิติแทนด้วย σ ซึ่งเป็นตัวอักษรในภาษากรีกบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน หรือ σ เข้ามามีบทบาทในวงการของการปรับปรุง และรักษาคุณภาพในกระบวนการใดๆ 
ด้วยหลักที่ว่า “ถ้าค่าเฉลี่ยของคุณภาพของผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้ห่างจากค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้
มากกว่า 3 เท่าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานกระบวนการน้ันก็ควรจะถูกปรับปรุงและแก้ไขใหม่” 
(Shewchart, 1931 อ้างถึงในสุรัตน์ดา คิดถูก, 2553)  

   นภดล ร่มโพธ์ิ (2557) ให้ขั้นตอนที่ช่วยให้องค์กรลดของเสียและทําให้ผล
ประกอบการดีขึ้น เรียกว่าขั้นตอน DMAIC ซึ่งช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการทํางาน ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ดังภาพที่ 3 ประกอบไปด้วย 1) การกําหนดลักษณะ
ปัญหาที่องค์กรปัจจุบัน (Define) 2) การเก็บข้อมูลและวัดค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Measure) 3) การนํา
ข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analyze) 4) การเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและการนําไป
ปฏิบัติจริง (Improve) และ 5) การควบคุมให้กระบวนการเป็นไปตามที่กําหนด (Control)  
 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอน DMAIC 

Define Measure Analyze Improve Control
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 นอกจากน้ี สุรัตน์ดา คิดถูก (2553) ได้นําเสนอตัวช้ีวัดการจัดการแบบซิกส์ซิกม่าไว้ 
6 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้นํา (Leadership) 2) การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Communication) 
3) วางกลยุทธ์เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement Strategy)          
4) การต้ังเป้าหมายที่เด่นชัดและกําหนดระยะเวลาที่เป็นรูปธรรม (Target Setting) และ 5) วิธีการ
คัดเลือกบุคลากรและกําหนดโครงการให้รับผิดชอบ (Project Selection and Responsibilities) 
 2.6 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ด ี

 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล เป็นผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและ
สถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชน มีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระทําลงไปในหลายทางมีลักษณะเป็น
ขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจนําไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้ง
กันได้ (อานันท์ ปัญยารชุน, 2542) นอกจากน้ีธรรมาภิบาลยังเป็นความโปร่งใสความเป็นธรรมและ
ความถูกต้องของการดําเนินงานของภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชน อันนํามาซึ่งการตรวจสอบได้ 
จะเห็นได้ว่าธรรมาภิบาลเป็นเสมือนพลัง ที่จะผลักดันไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศชาติอย่างแท้จริง 
(ประเวศ วะสี, 2542) ดังน้ัน ในปี 2542 จึงได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116, ตอนที่ 63 ง) 
กําหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก โดยมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี 

 1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การมีเกณฑ์ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal 
Framework) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

 2. หลักคุณธรรม (Ethics) คือ ความชอบธรรมในการใช้อํานาจ (Political Legitimacy) 
ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ 

 3.  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ การมีการดําเนินการที่โปร่งใส ได้แก่ 
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการ
ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้ 
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 4. หลักมีส่วนร่วม (Participation) คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Public Participation) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน  
การตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

 5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความพร้อมรับการตรวจสอบ ได้แก่ 
การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ละความ
กล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money) คือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ย่ังยืน 

 2.7 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประมวล

และกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในวโรกาสต่างๆรวมทั้งพระราชดํารัสอ่ืนๆ 
ได้ความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน   
ในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์    
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึก        
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิต ด้วยความอดทน     
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้    
เป็นอย่างดี” (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2555) 
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 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552) พรชัย เจดามาน (2556) และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) นําเสนอแนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดการจัดการที่ให้ความสําคัญด้านจิตใจและถือหลักสายกลาง แบ่งออกเป็น 8
ด้าน ดังน้ี 

 1. ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและ
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป   
ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

 2. ความมีเหตุผล (Rationality) หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการอย่างมีเหตุผล
ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง
อย่างถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ “รู้เขา   
รู้เรา รู้จักเลือกนําสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” 

 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที 

 4. การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีทั้งความรู้และมีคุณธรรม (Strengthening the 
Qualities of People in Both Knowledge and Morality) หมายถึง ระบบคุณธรรมและ     
ความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อนร่วมกับการใช้หลักวิชา ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ 
 5. การพ่ึงตนเอง (Self-raliance) หมายถึง พยายามพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน เป็นการจัด
ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งด้านจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี 
และเศษฐกิจรอบๆ ตัว จึงเป็นการสร้างการมีสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตในปัจจุบันถึงอนาคตที่
พร้อมตอบสนองได้ถูกต้อง 

 6. การรวมกลุ่ม (Cohesiveness) หมายถึง ให้ผู้ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
ที่หลากหลายร่วมมือกันให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชาวบ้าน กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ เป็นต้น อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกๆ มิติ 

 7. การสร้างเครือข่าย (Network Establishment) หมายถึง กระบวนการทาง
สังคมอันเกิดจากการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และ ความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอย่างโดยท่ีสมาชิกยังคง 
ความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน เพ่ือให้เกิดการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมี
ปฏิสัมพันธ์และสื่อสารระหว่างกัน และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างมีจิตสานึก 
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 8. ความสมดุลและการพัฒนาที่ย่ังยืน (Equilibrium and Sustainable 
Development) หมายถึง สมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและ     
จิตภาพ โดยมิติผูกพันในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมั่นคง และ
พอเพียงทางจิตพิสัยทั้งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยมและตอ่สังคมมิติ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของสังคม คือ พ้ืนฐานทางสังคมที่พอเพียงสมดุลเข้มแข็งของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม 

 2.8 แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการแบบ SMART 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) ได้ใช้แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบ SMART (Zairi, 

1998) ซึ่งเป็นปฏิบัติที่ดีในการค้นหาลักษณะพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้การบริหารองค์กรให้
ประสบความสําเร็จ โดยที่ตัวช้ีวัดการจัดการแบบ SMART ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 

 1.  โครงสร้างการบริหาร (Structure) ประกอบด้วยการกําหนดสายบังคับบัญชา 
การกระจายอํานาจ การกําหนดอํานาจและหน้าที่ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กร 

 2.  การจัดการ (Management) มีรายละเอียด ดังน้ี 
  2.1 ภาวะผู้นํา (Leadership) ประกอบด้วยความอุทิศตนและเวลาของผู้บริหาร 

ความจริงของผู้บริหาร การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร การมีความคิดริ่เริ่มให้มีการ
พัฒนาที่มีคุณภาพ และการมีรูปแบบที่มีเหตุและผลโดยสามารถปฏิบัติได้จริง 

  2.2  กลยุทธ์ (Strategy) ประกอบด้วยการกําหนดนโยบายดําเนินการ การมี
แผนธุรกิจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีการเช่ือมโยงกับผู้เช่ียวชาญ การวัดประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ และการยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

  2.3 บุคลากร (Staff) ประกอบด้วยการมีนโยบายทรัพยากรบุคลากร การทํางาน
เป็นทีม การให้การศึกษาและการฝึกอบรม การเน้นศักยภาพบุคลากร การให้รางวัล การสื่อสารจาก
ทีมงาน การเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน มีเอกสารกํากับลักษณะงาน และการประเมินผลงาน 

  2.4 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วยกระบวนการท่ีสอดคล้องกับแผนงาน 
การสร้างตัวช้ีวัด กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีการเทียบเคียงกับองค์กรอ่ืนๆ และการ
ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 3. ระเบียบปฏิบัติ/สินทรัพย์ (Agreement/Asset) ประกอบด้วยการกําหนดและ
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ความเท่าเทียมในการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ ความ
เพียงพอของสินทรัพย์ และความคุ้มค่าในการใช้สินทรัพย์ 

 4. ความเสี่ยง (Risk) ประกอบด้วยนโยบายความเสี่ยง มีเครื่องมือทางการเงินในการ
กําหนดนโยบาย ความพอเพียงของทุนดําเนินการ นโยบายการลงทุน การทํากําไร สภาพคล่อง 
นโยบายการให้กู้ และการสํารองสินทรัพย์ 
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 5. ความเช่ือมั่นของสมาชิก (Trust) ประกอบด้วยการบริหารหน้ีสินของสมาชิก 
(การติดตามและการตรวจสอบหน้ี) การออมของสมาชิก การสะสมหุ้นของสมาชิก คุณภาพการให้
บริหาร ผลตอบแทนสะสม และวินัยทางการเงินของสมาชิก 

 2.9 การพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
 จากแนวคิดใน 2.1 – 2.8 ผู้วิจัยมีความสนใจนําเสนอแนวคิดตัวช้ีวัดสมรรถนะการ
ดําเนินงาน SMAARTS ประกอบ 6 ด้าน คือ โครงสร้างการบริหาร การจัดการ ระเบียบปฏิบัติ
สินทรัพย์ ความเสี่ยง ความเช่ือมั่นของสมาชิก และความพอเพียง มาจัดทําเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพ่ือ
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยแสดงความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัด 
SMAARTS กับแนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการแบบองค์กรสมดุล ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการเทียบเคียง 
ตัวช้ีวัดการจัดการแบบ 7S ของ McKinsey ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม 
ตัวช้ีวัดการจัดการแบบซิกส์ซิกมา ตัวช้ีวัดการจัดการแบบแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตัวช้ีวัดการ
จัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และตัวช้ีวัดการจัดการแบบ SMART ในรูปเมทริกซ์ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 เมทริกซค์วามสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานแบบ SMAARTS กับแนวคิด
 อ่ืนๆ 
 

แนวคิด 

ตัวชี้วัดการจัดการแบบ SMAARTS 
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1. ตัวชี้วัดการจัดการแบบองค์กรสมดุล 
1.1 มุมมองด้านการเงิน        
1.2 มุมมองด้านลูกค้า        
1.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน        
1.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา        
2. ตัวชี้วัดการจัดการแบบการเทียบเคียง 
2.1 ด้านการปฏิบัติงานหรือผลของการปฏิบัติงาน        
2.2 ด้านกระบวนการ        
2.3 ด้านผลิตภัณฑ์        
2.4 ด้านควาพึงพอใจของผู้รับบริการ        
2.5 ด้านกลยุทธ์        
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ตารางที่ 3 เมทริกซค์วามสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานแบบ SMAARTS กับแนวคิด
 อ่ืนๆ (ต่อ) 
 

แนวคิด 

ตัวชี้วัดการจัดการแบบ SMAARTS 
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3. ตัวชี้วัดการจัดการแบบ 7S ของ McKinsey 
3.1 ด้านกลยุทธ์        
3.2 ด้านโครงสร้าง        
3.3 ด้านระบบ        
3.4 ด้านบุคลากร        
3.5 ด้านทักษะ        
3.6 ด้านรูปแบบการจัดการ        
3.7 ด้านค่านิยมร่วม        
4. ตัวชี้วัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม 
4.1 การมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน        
4.2 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ        
4.3 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

   
   

 

4.4 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง        
4.5 ภาวะผู้นํา        
4.6 การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร        
4.7 โครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ืออํานวย        
4.8 การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ        
4.9 การควบคุมโดยกระบวนการทางสถิต ิ        
4.10 การทํางานเป็นทีม        
5. ตัวชี้วัดการจัดการแบบซิกส์ซิกมา 
5.1 ภาวะผู้นํา        
5.2 การสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ        
5.3 วางกลยุทธ์เพ่ือมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง        
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ตารางที่ 3 เมทริกซค์วามสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานแบบ SMAARTS กับแนวคิด
 อ่ืนๆ (ต่อ) 
 

แนวคิด 

ตัวชี้วัดการจัดการแบบ SMAARTS 
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5.4 การต้ังเป้าหมายที่เด่นชัดและกําหนดระยะเวลา
ท่ีเป็นรูปธรรม       

 

5.5 วิธีการคัดเลือกบุคลากรและกําหนดโครงการให้
รับผิดชอบ 

 
  

  
 

 

6. ตัวชี้วัดการจัดการแบบแนวทางการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
6.1 หลักนิติธรรม        
6.2 หลักคุณธรรม        
6.3 หลักความโปร่งใส        
6.4 หลักมีส่วนร่วม        
6.5 หลักความรับผิดชอบ        
6.6 หลักความคุ้มค่า        
7. ตัวชี้วัดการจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7.1 ความพอประมาณ        
7.2 ความมีเหตุผล        
7.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี        
7.4 การเสริมสร้างคุณภาพคนให้มีท้ังความรู้และมี
คุณธรรม    

  
  

7.5 การพ่ึงตนเอง        
7.6 การรวมกลุ่ม        
7.7 การสร้างเครือข่าย        
7.8 ความสมดุลและการพัฒนาท่ีย่ังยืน        
8. ตัวชี้วัดการจัดการแบบ SMART 
8.1 โครงสร้างการบริหาร        
8.2 การจัดการ        
8.3 ระเบียบปฏิบัต/ิสินทรัพย์        
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ตารางที่ 3 เมทริกซค์วามสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานแบบ SMAARTS กับแนวคิด
 อ่ืนๆ (ต่อ) 
 

แนวคิด 

ตัวชี้วัดการจัดการแบบ SMAARTS 
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8.4 ความเสี่ยง        
8.5 ความเชื่อม่ันของสมาชิก        

 
 นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการยืนยันแนวคิดการวิจัยเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดตัวช้ีวัดการ

จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพSMAARTS ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและทบทวน
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามขั้นตอนการวิจัยเชิงเอกสาร ดังน้ี 
 1.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านโครงสร้างการบริหาร  

  สุชาดา สุวรรณขํา (2546) พบว่าโครงสร้างการบริหารมีผลต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสงขลา 

  Marxt and Link (2002) กล่าวถึงปัจจัยความสําเร็จสําหรับกิจการของสหกรณ์
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการผลิตระบบประการหน่ึง คือ โครงสร้างการบริหาร 

  Masoud and Mozafar (2006) พบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของสหกรณ์สัตว์ปีกในประเทศอิหร่าน 

  วิภารัตน์ สอนวิสัย (2554) ประเมินผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ระนอง จํากัด พบว่าโครงสร้างการบริหารมีส่วนสําคัญในการดําเนินงานของสหกรณ์ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยจุฑาฑิพย์ ภัทราวาท และคณะ (2555) ที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือสร้าง
คุณค่าและพัฒนาชีวิติความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคมองค์กรกระจายเสี่ยงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย โดยต้องมีโครงสร้งการบริการที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินการ  
 2.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านการจัดการ ผู้วิจัยโดยยึดตามแนวทางของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) และ Zairi (1998) โดยแบ่งองค์ประกอบของการจัดการย่อยออกเป็น 
4 ด้าน คือ ภาวะผู้นํา กลยุทธ์ บุคลากร และกระบวนการรายละเอียดดังน้ี 
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  2.1  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อยด้านภาวะผู้นํา)  
    อนุสรณ์ ก้อนทอง (2554) ที่ศึกษาภาวะผู้นําแบบบารมีส่งผลต่อความ

ผูกพันธ์ขององค์กรและการรับรู้ถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ  

 GarnevskaLiu and Shadbolt (2011) ที่พบว่าภาวะผู้นํามีผลต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในทางตอนเหนือของประเทศจีน  

 ยุพา ทองช่วง ชูวิทย์ มิตรชอบ และวิภาวีพิ จิตบันดาล (2556) ใช้แบบจําลอง
เชิงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยภาวะผู้นําของผู้จัดการสหกรณ์ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงานสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.2  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อยด้านกลยุทธ์) 

 สุพจน์ วัฒนวิเชียร และคณะ (2552) ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยให้มี
การจัดทําแผนกลยุทธ์จะมีส่วนสําคัญ ในการพัฒนาการดําเนินงานสหกรณ์การเกษตรใน            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยการให้ความร่วมมือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณรงค์เวทย์ รุ่งโรจน์ทวีศักด์ิ (2553) ที่กล่าวว่าการจัดทําแผนกลยุทธ์และการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องมีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เครดิตยูเนียนในจังหวัดเพชรบุรี  

 นอกจากน้ี การวางแผนกลยุทธ์ยังช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล ดังผลการวิจัยของจิรนันท์ วิสัยศรี กาญจนี กังวานพรศิริ และลัดดา พิศาลบุตร (2554) 
โดยเป็นกรณีศึกษาของการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
จํากัดและจากผลการวิจัยของภมรรัตน์ สุธรรม (2555) พบว่ากลยุทธ์การเสริมสร้างพลังกลุ่ม        
ออมทรัพย์นําไปสู่การผลิต และการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ของชุมชน 

 2.3  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อยด้านบุคลากร) 
 ณรงค์เวทย์ รุ่งโรจน์ทวีศักดิ (2553) พบว่าความซื่อสัตย์เสียสละและมี

คุณธรรมของกรรมการสหกรณ์ โดยเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
เครดิตยูเนียนบ้านทับคางจํากัด ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นอกจากน้ียังพบว่าการ
ท่ีฝ่ายจัดการมีการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา โดยเข้ารับการศึกษาอบรมความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

 วรกร แช่มเมืองปัก (2554) พบว่าวิเคราะห์ผลกระทบของอัตราส่วนทาง
การเงินและการบริหารจัดการ มีผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีของสหกรณ์ออมทรัพทย์น้ัน   
เกิดจากการขาดบุคคลากรที่มีความเข้าใจด้านการเงิน  

 ธนาชัย สุขวณิช (2555) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความแข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน คือ ข้อจํากัดด้านเวลาของคณะกรรมการ ข้อจํากัดด้านความรู้ด้านการศึกษาของ
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คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของสมาชิก และขาดการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ สอดคล้อง
กับประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) ที่พบว่าส่วนหน่ึงของประสิทธิภาพและกุญแจแห่ง
ความสาเร็จในการดาเนินการสหกรณ์การเกษตร คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกความเสียสละของ
กรรมการพนักงานที่ซื่อสัตย์และผู้ตรวจสอบกิจการที่ดี  

 ยุพา ทองช่วง ชูวิทย์ มิตรชอบ และวิภาวี พิจิตบันดาล (2556) ที่พบว่า
พฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของสหกรณ์ ได้ก่อให้เกิดความเป็นพ่ีเป็นน้องเป็นคนบ้านเดียวกัน 
ความมีนํ้าใจ ช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันของพนักงานสหกรณ์ได้ดีที่สุด 

 2.4 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อยด้านกระบวนการ)  
 จุฑาฑิพย์ ภัทราวาท และคณะ (2555) พบว่ากระบวนการเป็นตัวช้ีวัดที่

สําคัญใน 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ คือ 1) ส่งเสริมให้คนในชาติศรัทธาและเช่ือมั่นใคุณค่า
สหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) พัฒนาผู้นําและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับสหกรณ์ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปในทศิทางของการ
เป็นองค์กรพ่ึงพาตนเอง  

 ธนาชัย สุขวณิช (2555) ศึกษาการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย พบว่าการอํานวยการและ
สั่งการโดยมีการจัดประชุม เพ่ือช้ีแจงถึงผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายมีส่วนสําคัญต่อการ
ดําเนินงาน  

 ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) พบว่าปัจจัยกระบวนการมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินงานสหกรณ์มี 5 ด้าน คือ การบริการท่ีทั่วถึง การมีแผนธุรกิจ
การจัดการการเงินที่เป็นระบบ การมีธรรมาภิบาล และความสามารถในการใช้สารสนเทศ 

 3.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านระเบียบปฏิบัติ  
 ธนาชัย สุขวณิช (2555) พบว่าปัจจัยประการหน่ึงที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ

จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน คือ ระเบียบ กฎ และ
กติกาของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

 พิชัย ขวัญทอง และคณะ (2557) พบว่าผลสัมฤทธ์ิของการจัดการสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียนเพ่ือความย่ังยืน คือ วัตถุประสงค์ชัดเจนมีเงินทุนหมุนเวียนสมาชิกพ่ึงตนเองได้ และสามารถ
ชําระหน้ีได้ ภาระหน้ีสินลดลง สมาชิกมีความสามัคคีกันมากขึ้น ระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงข้ึน 
ภาครัฐให้การสนับสนุน มีทรัพยากรการบริหารเพียงพอ มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน และการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก 
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 4.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านสินทรัพย์  
 ชมพูนุท มนต์ภาณีวงศ์ อภิญญา หิรัญวงษ์ และประสิทธ์ิ พยัคฆพงษ์ (2553) 

ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพ่ือจําแนกกลุ่มกําไรขาดทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยอัตราส่วนทาง
การเงินแบบ CAMEL คือ ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง ความสามารถในการใช้สินทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสามารถในการทํากําไร และสภาพ
คล่อง โดยตัวแบบมีประสิทธิภาพสูงในการจําแนกสหกรณ์ออมทรัพย์  

 ประสพชัย พสุนนท์ นภนนท์ หอมสุด และปราณี นิลกรณ์ (2551) วิเคราะห์
ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยอัตราส่วนทางการเงินแบบ 
CAMEL พบว่ามีปัจจัยทางการเงิน 3 ปัจจัย คือ 1) ด้านความสามารถในการบริหารธุรกิจและการให้
กู้ยืม 2) ด้านการจัดการหน้ีสิน การบริหารลูกหน้ี และทุนสะสมและ 3) ด้านประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์ 

 5.  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้านความเสี่ยง  
 วรกร แช่มเมืองปัก (2554) พัฒนาตัวแบบสําหรับการทํานายความสามารถใน

การชําระหน้ีสหกรณ์ออมทรัย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตราส่วนลูกหน้ีเงินกู้ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์รวม     
2) อัตราส่วนเงินกู้ภายนอกต่อสินทรัพย์รวม 3) การนําเงินกู้ยืมจากภายนอกส่วนใหญ่ไปให้สมาชิกกู้ 
4) การไม่ได้นําประมาณการล่วงหน้าเก่ียวกับกระแสเงินสดได้มาและใช้ไปมาใช้ในการบริหารสภาพ
คล่องอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การขยายวงเงินกู้และ/หรือขยายงวดระยะเวลาชําระหน้ีให้แก่สมาชิกมี
ผลกระทบต่อปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์ 6) การกําหนดนโยบายตอบสนองความต้องการเงินกู้
ของสมาชิกโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ 7) การกําหนดนโยบายหารายได้เพ่ือ
นํามาจ่ายเงินปันผลโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ และ 8) การขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารการเงินส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ี   

 เช่นเดียวกับประสพชัย พสุนนท์ นภนนท์ หอมสุด และปราณี นิลกรณ์ (2551) 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) ชมพูนุท มนต์ ภาณีวงศ์ อภิญญา หิรัญวงษ์ และประสิทธ์ิ พยัคฆพงษ์ 
(2553) จิรนันท์ วิสัยศรี กาญจนี กังวานพรศิริ และลัดดา พิศาลบุตร (2554) และชลิตพันธ์ บุญมี
สุวรรณ (2558) ใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือในการกําหนดนโยบาย วิเคราะห์การลงทุน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 6. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพSMAARTS ด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก  
 ณรงค์เวทย์ รุง่โรจน์ทวีศักด์ิ (2553) พบว่าปัจจัยภายในด้านสมาชิกยอมรับและ

ศรัทธาต่อสหกรณ์มีส่วนสําคญั ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทับคาง
จํากัด 
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  ธนาชัย สุขวณิช (2555) ศึกษาการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็ง คือ 1) การเข้าถึงแหล่งทุน เกิดจาก
การเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่จะนํามาลงทุนในการประกอบอาชีพ 2) การบริหารจัดการทุนและสมาชิก   
อันเป็นสาเหตุหลักเกิดแนวคิดในการรวมตัวกัน ก่อต้ังกลุ่มออมทรัพย์และระดมทุนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 3) การพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน สมาชิกได้พัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่ภายในชุมชน 
และ 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมดําเนินการตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ 

  พิชัย ขวัญทอง และคณะ (2557) พบว่าศักยภาพการจัดการสหกรณ์เครดิต      
ยูเน่ียนโดยรวมมี จุดเด่น คือ การบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบมวลสมาชิกสามารถบริหารจัดการ  
ด้วยตนเอง ส่วนจุดด้อย คือ สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์เครดิยูเน่ียน 

 7. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพSMAARTS ด้านความพอเพียง  
  โสพิน ป้ันกาญจนโต (2550) พบว่าผลการดําเนินงานของสหกรณ์ภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นความมีเหตุผลและความรู้ของผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
ของชุมชน โดยความสมัครใจของสมาชิกในชุมชนและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในสังคม โดยมี     
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งวัดทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นําใน
การพัฒนาและยึดเหน่ียวจิตใจในการดําเนินชีวิต 

  ณรงค์ เวทย์  รุ่ ง โรจน์ทวีศัก ด์ิ  (2553) พบว่าปัจจัยภายในด้านสหกรณ์มี          
ทุนดําเนินงานที่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก เป็นองค์ประกอบในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านทับคางจํากัด 

  พัชรี หล้าแหล่ง (2555) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จํากัด พบว่าความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมีความรู้ และคุณธรรมแทรกอยู่ ในการดําเนินการของสหกรณ์        
หลายข้ันตอนส่งผลให้สหกรณ์มีการดําเนินการเข้มแข็งและย่ังยืน   
 
ตอนท่ี 3 ทฤษฎีเซตฟัซซี 
 ทฤษฎีเซตฟัซซี (Fuzzy Set Theory) หรือตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic)  เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูล โดยใช้หลักเหตุผลที่คล้ายการ
เลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์ ทฤษฎีเซตฟัซซีอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าความเป็นจริงในโลกน้ัน
ไม่ได้มีเฉพาะความแน่นอนเท่าน้ัน มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน (Uncertain)       
มีความคลุมเครือ (Fuzzy) ไม่ชัดเจน (Exact) เช่น การแบ่งช่วงอายุของคนอาจแบ่งเป็นวัยแรกเกิด  
วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน และวัยชรา จะเห็นว่าแต่ละช่วงอายุไม่สามารถระบุช่วงที่แน่ชัดได้ ขึ้นกับ
การตีความของแต่ละบุคคล เช่น บางคนอาจกําหนดว่าวัยแรกเกิดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 0 ถึง 1 ปี
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ในขณะที่บางคนอาจกําหนดว่าวัยแรกเกิดอยู่ในช่วง 0 ถึง 2 ปี เป็นต้น  (ศิริพร ไชยรุ่งเรือง, 2553)  
ลักษณะเช่นน้ีพบเห็นได้โดยทั่วไปในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 
 ภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความแน่นอน 
(Certainty) ส่วนที่เหลือ คือ ความไม่แน่นอนประกอบไปด้วยความไม่แน่นอนท่ีมีลักษณะแบบสุ่ม 
(Random) และความไม่แน่นอนที่มีลักษณะเป็นฟัซซีหรือคลุมเครือซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 40 เพราะ
ปัญหาส่วนมากเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งจะตัดสินใจตามพ้ืนฐานความคิดของตนเป็น
หลัก (พยุง มีสัจ, 2555)  นอกจากน้ีทฤษฎีเซตฟัซซีสามารถใช้กับตัวแปรเชิงภาษา (Linguistic 
Variables) เพ่ือแสดงคุณภาพหรือปริมาณได้อีกด้วย (นันทชัย กานตานันทะ, 2555) 
 

 
ภาพที่ 4 ความไม่แน่นอน 
 

 ทฤษฎีเซตฟัซซีสามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบต่างๆ ที่ปรากฏในชีวิตประจําวันที่มี
ลักษณะคลุมเครือ ให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าการใช้วิธีการคณิตศาสตร์ ด้วยทฤษฎีเซตด้ังเดิม 
(Classical Set) หรือเซตทวินัย (Crisp Set) ที่จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่กําลังตัดสินใจนั้นมีค่า
เป็นความจริงหรือเป็นความเท็จเท่าน้ัน ซึ่งเป็นตรรกะแบบจริงเท็จ (Boolean Logic)  ดังภาพที่ 5  
สมมติให้สีดําแทนความเท็จและสีขาวแทนความจริง ด้วยตรรกะแบบจริงเท็จจะมีความชัดเจนระหว่าง
ขาวและดํา แต่หลักการของทฤษฎีเซตฟัซซีเป็นแนวคิดที่มีการต่อขยายในส่วนของความจริงบางส่วน 
(Partial True) โดยค่าความจริงในเซตฟัซซีมีค่าอยู่ในช่วงระหว่างความจริง (Completely True) กับ
ความเท็จ (Completely False)  สีดําแทน Completely False ซึ่งจะค่อยๆ จางเป็นเกรย์ (แทน 
Partial True)  และกลายเป็นสีขาว (แทน Completely True)  ในที่สุด  (ธีรยุทธ แก้วตา และสุพจน์ 
นิตย์สุวัฒน์, 2552; ศิริพร ไชยรุ่งเรือง, 2553) 
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ภาพที่ 5 เซตด้ังเดิมและเซตฟัซซ ี
 
 3.1 แนวคิดของทฤษฎีเซตฟัซซี 

 แนวคิดของเซตฟัซซีนําเสนอคร้ังแรกโดย Zadeh ในปี 1965 ซึ่งเป็นผลงาน
วิทยานิพนธ์ภายหลังแนวความคิดของเซตฟัซซีได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ สาขา 
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ คมนาคม เป็นต้น ในวงการคณิตศาสตร์
ได้ผนวกความรู้ของเซตฟัซซีทําให้เกิดแขนงใหม่ๆ เช่น ทฤษฎีจํานวนฟัซซี สมการเชิงอนุพันธ์แบบ   
ฟัซซี ทฤษฎีการตัดสินใจฟัซซี เป็นต้น 

 เซตฟัซซี ถูกนํามาใช้อธิบายความไม่แน่นอน โดยการกําหนดระดับความเป็นสมาชิก 
(Degree of Membership) ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งแตกต่างจากเซตด้ังเดิมที่มีการกําหนดค่า
ความเป็นสมาชิก 2 ค่าเท่าน้ัน คือ 1) ไม่เป็นสมาชิกแทนด้วย 0 และ 2) เป็นสมาชิกแทนด้วย 1     
ในการกําหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรที่สนใจน้ัน อาศัยฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
(Membership Function) ซึ่งมีอยู่หลายชนิดการเลือกใช้ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกแบบใด จะขึ้นอยู่
กับข้อมูลของตัวแปรน้ันๆ 

 3.2 เซตด้ังเดิม 
 เซตด้ังเดิม มีค่าความเป็นสมาชิกเป็น 0 หรือ 1 น่ันคือ {0, 1} มีขอบเขตแข็ง (Sharp 

Boundary) ซึ่งเป็นขอบเขตที่ตัดขาดจากกันโดยเด็ดขาด เซตดั้งเดิมกําหนดค่าความเป็นสมาชิกด้วย
เลขฐานสองกล่าวคือ ตัวแปรใดๆ มีค่าความเป็นสมาชิกได้ 0 คือ ไม่เป็นสมาชิกและ 1 คือ เป็นสมาชิก
เช่นเซตของสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ สามารถบอกได้ว่าอย่างแน่ชัดว่าสหกรณ์ใดที่สามารถ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จภาพที่ 6 เป็นเซตย่อย 2 เซตคือ เซตของสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ 
และเซตของสหกรณ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับภาพที่ 7 เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ นั่นคือ 1 แทนสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ และ 0 แทนสหกรณ์ที่ไม่
ประสบความสําเร็จ จะเห็นได้ว่าสหกรณ์สามารถเป็นสมาชิกภาพได้เพียงเซตใดเซตหนึ่งเท่าน้ัน และ
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ค่าความเป็นสมาชิกของทั้งสองเซตจะตัดขาดจากกันอย่างชัดเจน แสดงในรูปฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
ในเซต A แทนด้วย )x(A ดัง (1) โดยที่ )x(A : U --> {0 , 1}เมื่อ A เป็นเซตด้ังเดิม และ x      
เป็นสมาชิกใน A  

)x(A  = 







Ax,0
Ax,1       ________(1) 

 

 
 
ภาพที่ 6 เซตด้ังเดิมของสหกรณ์ที่ดําเนินงานประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จ 

 

 
 
ภาพที่ 7 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ 

 
 กําหนด U เป็นเซตทวินัย และ x เป็นองค์ประกอบของเซต กล่าวได้ว่า x U หรือ 

x   U นั่นคือ ขอบเขตการเป็นสมาชิกของเซตมีการแบ่งอย่างชัดเจน หากกล่าวในแง่ของ           
การดําเนินงานสหกรณ์โดยต้องการประเมินความสําเร็จ ย่อยเป็นเรื่องมี่มีความซับซ้อนต่อ           
การตัดสินใจ สมมติว่าผู้ประเมินใช้กําไรเป็นตัวช้ีวัด กล่าวคือ หากสหกรณ์ใดมีกําไรมากแสดงว่ามี
ความสําเร็จในการดําเนินงาน การตัดสินใจจึงมีความคลุมเครือเพราะอาจเป็นไปได้ที่ในปีนั้น        
เกิดอุทกภัย หรือสหกรณ์มีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งกระทบต่อการทํากําไรของสหกรณ์ 
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ดังน้ัน การกําหนดระดับความเป็นสมาชิก จึงนิยมใช้ทฤษฎีเซตฟัซซีเพ่ือแก้ปัญหาขอบเขตของ
ความสําเร็จและไม่สําเร็จของการดําเนินงานสหกรณ์ เพราะเซตฟัซซีจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับ   
ความเป็นสมาชิกที่ราบเรียบ (Smoothing)  

 จากตัวอย่างการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานสหกรณ์ หากนําระดับ     
ความเป็นฟัซซี (ความคลุมเครือ ) เข้ามาใช้ในการตัดสินใจจะช่วยให้ผลของการตัดสินใจ                 
มีความใกล้เคียงกับระบบความคิดของมนุษย์และมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยท่ัวไปผู้เช่ียวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง (เช่น มีความเช่ียวชาญในการดําเนินงานสหกรณ์) จะเข้าใจใน
เรื่องน้ันๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากให้ผู้เช่ียวชาญประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์โดยสามารถลดระดับความคลุมเครือ จากการตัดสินใจในการ
ประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยทฤษฎีเซตฟัซซี  
 3.3 เซตฟัซซ ี
   ฟังก์ชันตามตัวแปรฟัซซี เป็นฟังก์ชันที่มีการกําหนดระดับความเป็นสมาชิกของ    
ตัวแปรที่ต้องการ โดยเริ่มจากการแทนท่ีกับตัวแทนที่มีความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน และคลุมเครือ 
เพราะรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิก มีส่วนสําคัญต่อกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาโดย
ฟังก์ชันดังกล่าวอาจสมมาตรหรือไม่สมมาตรก็ได้ (ธีรยุทธ แก้วตา และสุพจน์ นิตย์สุวัฒน์, 2552)  
การนําทฤษฎีเซตฟัซซี มาประยุกต์ใช้ต้องรู้ว่าระบบน้ันประกอบด้วยตัวแปรใดต้องอธิบายได้ว่าตัวแปร
แต่ละตัวมีความสําคัญต่อระบบอย่างไร และต้องจํากัดให้มีตัวแปรน้อยที่สุด เพ่ือลดความซับซ้อนและ
เวลาในการวิเคราะห์ประมวลผล แต่ยังครอบคลุมทั้งระบบ โดยการกําหนดให้แต่ละตัวแปรเป็น      
ตัวแปรฟัซซีเชิงปริมาณในลักษณะของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเ ช่น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
มากที่สุด (ยุทธนา พันธ์ุกมลศิลป์ และเอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชัย, 2546) 
  เซตฟัซซี คือ เซตที่มีขอบเขตไม่แน่นอนหรือมีความคลุมเครือ เรียกว่ามีความฟัซซี 
(Fuzzy) หากกําหนดเอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set) คือ เซตU และ x เป็นองค์ประกอบ โดย
สามารถนิยามเซตด้ังเดิมหรือเซตทวินัย A ดัง (1) เรียก )x(A ว่าฟังก์ชันคุณลักษณะของเซต A 
(Characteristic Function) ค่าที่ได้จาก (1) เป็นการส่งค่าจากเอกภพสัมพัทธ์ U ไปยังค่า 2 ค่า คือ 0 
และ 1 ในกรณีที่ x เป็นสมาชิกของ A ค่า )x(A  เท่ากับ 1 แต่ถ้า x ไม่เป็นสมาชิกของ A ค่า 

)x(A  เท่ากับ 0 
  ในทางตรงกันข้าม กําหนดA แทนแซตฟัซซ ี แทน (2) เรียก A : A --> [0 , 1]    
ว่าเป็นฟังก์ชันสมาชิกของเซต A 

= {(x , )x(A ) | x  และ )x(A  [0 , 1]}  ________(2) 
 เมื่อ A  เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของสมาชิก x ในเซตฟัซซี  
  x เป็นสมาชิกของเซต X ซึ่งไม่เป็นเซตว่างและเป็นเอกภพสัมพัทธ์ 

A A

A
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A = 












Ax:x,]1,0[
Ax:x,1
Ax:x,0

    ________(3) 

    
ขยายความของ (2) ได้ดัง (3) กล่าวคือ ค่า [0 , 1] คือ ค่าระดับความเป็นสมาชิกของ 

x ในเซต A ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนของตัวแปรในระบบฟัซซี (0  )x(A  1) ดังน้ัน 
การกําหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิก จึงเป็นประเด็นที่มีความจําเป็นในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเซตฟัซซี 

บางคร้ัง เขียน (x , 
x

)x(A ) แทน (x , )x(A ) ซึ่งจะได้เซตฟัซซี  ดัง (4) 

A= {
x

)x(A  | x  และ [0 , 1]} ________(4) 

ถ้า X = {x1 , x2 , … , xn} เป็นเซตจํากัด และ  เป็นเซตฟัซซีในเอกสภสัมพัทธ์ X 
ซึ่งเป็นสมาชิกเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete) จะไดเซตฟัซซีดัง (5) 

= {
1

1A

x
)x(
+ 

2

2A

x
)x(
+ … + 

n

nA

x
)x(

} = { 




n

1i i

iA

x
)x(
}________(5) 

เมื่อ 
i

iA

x
)x(
 และ i = 1 , 2 , … , n  เป็นค่าสมาชิกของ )x( iA ของ xi ในเซต A 

สําหรับเคร่ืองหมายบวก (+) หมายถึงการดําเนินงานของเซตด้วยการยูเนียน (Union) 
 3.4 ระบบการทํางานแบบฟซัซี 

  Ross (1995) นันทชัยกานตานันทะ (2555) และ Dernoncourt (2013) ได้ให้
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการทํางานแบบฟัซซี (แสดงดังภาพที่ 8) โดยแบ่งการทํางานของระบบ 
ฟัซซีออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 

  1.  ขั้นแรกการแปลงค่าของข้อมูลนําเข้าเป็นค่าฟัซซีนําเข้า (Fuzzification) โดยการ
คํานวณค่าความเป็นสมาชิกของข้อมูลนําเข้าในรูปทวินัย (Crisp Input) ด้วยฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละปัจจัยนําเข้าและความสําคัญต่อปัจจัยผลผลิต (Output) ที่สนใจซึ่ง
ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกจะมีลักษณะเป็นการกําหนดโดยใช้ภาษาสามัญ (Linguistic) 

  2. ขั้นตอนที่ 2 การอนุมานหรือตีความ (Fuzzy Inferencing) เป็นการนําค่าฟัซซี
นําเข้า ไปตีความหรืออนุมานผ่านกฎฟัซซีที่ต้ังขึ้นมา และได้ผลลัพธ์เป็นค่าฟัซซีส่งออกโดยกฎฟัซซีที่
นิยมใช้ คือกฎฟัซซีแบบถ้า-แล้ว (Fuzzy If-Then Rule) โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า
ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับปัจจัยผลผลติที่อาศัยหลักการของเหตุและผล 

  3. ขั้นตอนสุดท้ายการดําเนินการเปลี่ยนค่าฟัซซีให้เป็นค่าปกติ (Defuzzification) 
เป็นการนําค่าฟัซซีส่งออกมาแปลงเป็นผลผลิตทวินัย (Crisp Output) ซึ่งมีหลายวิธี เช่น วิธีถัวเฉล่ีย

A

A )x(A 

A

A
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ถ่วงนํ้าหนัก วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น โดยจะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของปัจจัยผลผลิต 
และอาศัยองค์ความรู้ที่อยู่ในฐานความรู้ (Knowledge Base) 

 

 
 
ภาพที่ 8 ระบบการทํางานแบบฟัซซ ี
ที่มา: นันทชัย กานตานันทะ, การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณเ์ชิงสาเหตุ, เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 
2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.ej.eng.chula.ac.th/ 
 : T. Ross J. Fuzzy logic with engineering application (New York: McGraw-Hill, 
1995). 
 : F. Dernoncourt,Introduction to fuzzy logic, Accessed October 19, 2014. 
Available from http://francky.me/doc/course/fuzzy_logic.pdf 

 
 3.5 ฟังก์ชนัความเปน็สมาชกิ 
 เซตฟัซซี เป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ความไม่แน่นอน โดยต้อง

กําหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิก เป็นฟังก์ชันที่มีการกําหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรที่
ต้องการศึกษาด้วยการแทนที่กับตัวแทนที่ยังมีความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน หรือคลุมเครือ   หลังจาก
การกําหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของระบบการทํางานฟัซซี โดยท่ัวไปนิยมใช้ผู้เช่ียวชาญ (หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในการระบุค่าระดับความเป็นสมาชิกของฟังก์ชัน การนําระบบผู้เช่ียวชาญมาใช้ในการ
ประยุกต์ทฤษฎีเซตฟัซซี เป็นวิธีการประยุกต์ระบบการตัดสินใจเพ่ือจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) โดยผู้เช่ียวชาญ สําหรับฟังก์ชันความเป็นสมาชิกมีหลายรูปแบบ ฟังก์ชันความเป็น
สมาชิกที่นิยมมี 8 รูปแบบ ดังน้ี  

 1. ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสามเหลี่ยม (Triangular Membership Function) 
เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มีพารามเิตอร์จํานวน 3 ค่า {a, b, c} ดังสมการ (6) และภาพที่ 9 

 



 

 

49 

Triangular(x: a , b , c) = 
















cx,0
cxb,)bc/()xc(
bxa,)ab/()ax(

ax,0

  ________(6) 

 
ภาพที่ 9 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสามเหลีย่ม 
 

 2. ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Membership Function)
เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มีพารามิเตอร์จํานวน 4 ค่า {a , b , c , d} ดังสมการ (7) และภาพที่ 
10 

 

Trapezoidal(x: a , b , c , d) = 





















cx,0
dxc,)cd/()xd(
cxb,1
bxa,)ab/()ax(

ax,0

 ________(7) 

 
 

ภาพที่ 10 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสี่เหลี่ยมคางหมู 
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 3.  ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเกาส์เซียน (Gaussian Membership Function) เป็น
ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มีพารามิเตอร์จํานวน 2 ค่า {m ,  } ดังสมการ (8) และภาพที่ 11 โดยที่ 
m คือ ค่าเฉล่ีย และ   คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Gaussian(x: m ,  ) = 













 2

2

2
)mx(Exp   ________(8) 

 

 
 

ภาพที่ 11 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเกาส์เซยีน 
 

 4. ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเกาส์เซียนสองด้าน (Two-sided Gaussian Membership 
Function) เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มพีารามิเตอร์จํานวน 4 ค่า {m1 , m2 ,  1 ,  2} โดยที่ใช้

การผสมฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเกาส์เซียนตามสมการ (8) โดยฟังก์ชันด้านซ้ายมีพารามิเตอร์     
{m1 ,  1} ในการกําหนดรูปร่างของเส้นโค้ง เช่นเดียวกับฟังก์ชันด้านขวาที่มีพารามิเตอร์ คือ       

{m2 ,  2} โดยที่ m1< m2 ภาพที่ 12 เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเกาส์เซยีนสองด้าน  

 
 
ภาพที่ 12 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเกาส์เซยีนสองด้าน 
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 5.  ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกระฆังควํ่า (Bell-shaped Membership Function) 
เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มีพารามิเตอร์จํานวน 3 ค่า {a , b , c}  ดังสมการ (9) และภาพที่ 13 

Bell-shaped(x: a , b , c) = b2

a
cx1

1




    ________(9) 

 
 
ภาพที่ 13 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกระฆังควํ่า 

 
 6. ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตัวเอส (Smooth Membership Function) เป็น

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มพีารามิเตอร์จํานวน 2 ค่า {a, b} ดังสมการ (10) และภาพที่ 14 

Smooth(x: a , b) = 

















































bx,1

bx
2

ba,
ab
bx21

2
baxa,

ab
bx2

ax,0

2

2

  ________(10) 

 
 
ภาพที่ 14 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตัวเอส 
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 7. ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตัวแซด (Z-Membership Function) เป็นฟังก์ชันความ
เป็นสมาชิกที่มพีารามิเตอร์จํานวน 2 ค่า {a, b} ดังสมการ (11) และภาพที่ 15 

Z(x: a , b) = 

















































bx,1

bx
2

ba,
ab
bx2

2
baxa,

ab
bx21

ax,0

2

2

   ________(11) 

 

 
 
ภาพที่ 15 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตัวแซด 
 
 8. ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกซ้าย-ขวา (Left-right Membership Function) เป็น
ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มพีารามิเตอร์จํานวน 3 ค่า {a , b , c}  ดังสมการ (12) โดยที่ FL(x) และ 
FR(x) เป็นฟังก์ชันลดลงทางเดียว (Monotonically Decreasing Functions) เมื่อ x   0 ซึ่ง FL(0) = 
FR(0) = 1 และ )x(Flim L

x 
 = )x(Flim R

x 
 = 0 สําหรับภาพที่ 16 เป็นฟังก์ชัน FL(x) = 

)x1,0(Max 2  และ FR(x) = )x(Exp 3 เมื่อภาพที่ 16(a) มีพารามิเตอร์ คือ {65 , 60 , 10}  
ส่วนภาพที่ 16(b) มีพารามิเตอร์ คือ {25 , 10 , 40} 

 Left-right(x: a , b , c) = 
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a                                                 b 

 
ภาพที่ 16 ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกซ้าย-ขวา 
  

  สําหรับฟังก์ชันความเป็นสมาชิกมีทั้งแบบที่สมมาตร (เช่น ฟังก์ชันความเป็น
สมาชิกเกาส์เซียนฟังก์ชันความเป็นสมาชิกระฆังควํ่า) และไม่สมมาตร (ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
สามเหลี่ยมฟังก์ชันความเป็นสมาชิกสี่เหลี่ยมคางหมูฟังก์ชันความเป็นสมาชิกตัวเอส) (พยุง มีสัจ, 
2555) โดยท่ัวไปนิยมใช้ฟังก์ชันสามเหลี่ยมร่วมกับการตัดสินใจของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Kuo and 
Chen, 2008; Chen and Wang, 2010; Tsai Chang and Lin, 2010; Hsu Lee and Kreng, 
2010; Wang Yeo and Ng, 2014) 
 จากการทบทวนทฤษฎีเซตฟัซซี ทําให้เข้าใจความแตกต่างของแนวคิด         
การตัดสินใจแบบด้ังเดิมและการตัดสินใจด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซี ตลอดจนทราบถึงความ
เป็นมาของทฤษฎีฟัซซี ส่วนประกอบของทฤษฎีฟัซซี ระบบการทํางานของแบบฟัซซี และฟังก์ชัน
ความเป็นสมาชิก ซึ่งใช้เป็นพ้ืนฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ SMAARTS และคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ก่อน
ถูกนําไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังน้ัน การ
ทบทวนทฤษฎีเซตฟัซซี จึงเป็นรากฐานที่สําคัญก่อนไปสู่เทคนิคการคัดเลือกตัวช้ีวัดแบบเดลฟายฟัซซี 
 
ตอนท่ี 4 เทคนิคการคัดเลือกตัวชี้วัดแบบเดลฟายฟัซซี 
 วิธีการเดลฟายฟัซซี (Fuzzy Delphi Method: FDM) ถูกนําเสนอโดย Ishikawa et al. 
(1993) โดยเป็นการผสมผสานเทคนิคเดลฟายแบบด้ังเดิม (Traditional Delphi) ร่วมกับทฤษฎีเซต
ฟัซซี (Fuzzy Set Theory) โดย Noorderhaben (1995) แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้วิธีการ   
เดลฟายฟัซซีในการคัดเลือกตัวช้ีวัดกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาความเข้าใจคลาดเคล่ือน
หรือยังไม่ชัดเจน โดยการเลือกใช้ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีการกําหนดระดับ     
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ความเป็นสมาชิกของตัวช้ีวัดที่ต้องการใช้งาน โดยการกําหนดค่าให้กับสมาชิกที่มีความไม่ชัดเจน     
ไม่แน่นอน หรือคลุมเคลือ ขั้นตอนน้ีเป็นหน่ึงในขั้นตอนที่สําคัญของทฤษฎีเซตฟัซซี เน่ืองจากรูปร่าง
ของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกส่งผลต่อกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  
 4.1 วิธีการเดลฟายฟัซซี 
 วิธีการเดลฟายฟัซซี จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการคัดกรองข้อความหรือตัวแปร
ของตัวช้ีวัด เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกัน หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนของ      
กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้วยทฤษฎีเซตฟัซซีทําให้การสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัด สําหรับการประเมินผลและ
ตัดสินใจที่มีความหยืดหยุ่นมากข้ึน ส่งผลให้ตัวช้ีวัดที่ผ่านวิธีการเดลฟายฟัซซีมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ (Hsu Lee and Kreng, 2010) ดังภาพที่ 17 ซึ่งจะเห็นว่าพ้ืนที่การตัดสินใจของกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญเมื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีเซตฟัซซี ลดความคลุมเครือโดยการเลือกค่า   ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 ทํา
ให้ระยะทางจาก a ถึง c ลดลงเป็น Aa โดยเป็นการประนีประนอมในการตัดสินใจระหว่างกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญทําให้ผลการตัดสินใจมีความชัดเจนขึ้น 
 

 
ภาพที่ 17 แผนภาพแสดงแผนผังของหลักเกณฑ์วิธีการเดลฟายฟัซซ ี
ที่มา: Y. L. Hsu, C.H. Lee, and V. B. Kreng, “The application of fuzzy Delphi method 
and fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection,” Expert Systems with 
Applications 37, 1 (2010):  419 – 425. 
 

 สําหรับวิธีการเดลฟายฟัซซีมขีั้นตอนดังน้ี 
 1.  รวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามจํานวนที่กําหนด  (ใน
งานวิจัยของ Hsu Lee and Kreng (2010) ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน) โดยคํานวนคะแนน
ประเมินของทางเลือกแต่ละตัวช้ีวัดอย่างตามระดบัความสําคัญ ในการวิจัยน้ีผู้เช่ียวชาญถูกกําหนดให้
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เป็นผู้ประเมินข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS และประเมินความเหมาะสมของตัวแปร
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
 2. เลือกฟังก์ชันความเป็นสมาชิก เช่น จัดทําจํานวนสามเหลี่ยมฟัซซี (Triangular 
Fuzzy Numbers) โดยคํานวณค่าการประเมินผลของจํานวนสามเหลี่ยมฟัซซีในแต่ละตัวช้ีวัดจากการ
ให้คะแนนของผู้เช่ียวชาญตามระดับความสําคัญจากแต่ละตัวช้ีวัด ในการคํานวณเพ่ือหาการตัดสินใจ
ร่วมกันในการพัฒนาตัวช้ีวัด กําหนด ij

~  เป็นคะแนนฟัซซีจากผู้เช่ียวชาญคนที่iที่ให้ความสําคัญกับ
ตัวช้ีวัดที่ j และ ij

~ = (aij , bij , cij) เมื่อ i = 1 , 2 , … , n และ j = 1 , 2 , … , m (โดยที่ n แทน
จํานวนผู้เช่ียวชาญ และ m แทนจํานวนตัวช้ีวัดย่อย) นอกจากน้ี ยังกําหนด j

~ แทนน้ําหนักฟัซซี 
(Fuzzy Weighting) ของสมาชิก j โดยที่ j

~ = (aj , bj , cj) เมื่อแสดงดังสมการ (13) 
 

 aj = }a{Min ij
i

, bj = 


n

1i
ijb

n
1 และ cj = }c{Max ij

i
 ________(13) 

 
 3. ดําเนินการแปลงค่าฟัซซี (ผ่านฟังก์ชันระดับความสมาชิก) ให้กลับไปสู่ค่าปกติ 
(Defuzzification) ใช้วิธีจุดศูนย์ดุลย์อย่างง่าย (Simple Center of Gravity Method) ในการแปลง
ค่านํ้าหนักฟัซซี ( j

~ ) ในแต่ละทางเลือกของสมาชิก กําหนดเป็น Sj ดังสมการ (14) 
 

 Sj = 
3

cba jjj 
, j = 1 , 2 , … , m  ________(14) 

 
 4. คํานวณดัชนีการคัดเลือก (Screen Evaluation Indexes) เป็นขั้นตอนในการ
คัดเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสม โดยการกําหนดค่า   ในการพิจารณาดังน้ี 

 4.1ถ้า Sj    แสดงว่าสมาชิก j เหมาะสมในการเป็นตัวช้ีวัด  
 4.2แต่ถ้า Sj<  แสดงว่าสมาชิก j ไม่เหมาะสมในการเป็นตัวช้ีวัด 

 4.2 ข้อเปรียบเทียบวิธีการเดลฟายฟัซซีและวิธีการเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) 
 Kuo and Chen (2008) ได้เปรียบเทียบข้อดีและขอ้เสียของวิธีการเดลฟายฟัซซี
และวิธีการเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) ดังตารางที่ 4 รายละเอียดมีดังน้ี 
 1. ทั้งวิธีการเดลฟายฟัซซีและวิธีการเดลฟาย มีวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวม
ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
 2. วิธีเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) ต้องใช้การตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ
หลายๆ ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง) ในขณะที่วิธีการเดลฟายฟัซซี ใช้การสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมความ
คิดเห็นหรือการตัดสินใจที่ครอบคลุมเพียง 1 คร้ัง 
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 3. วิธีเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) ต้องโน้มนาว (หรือข้อร้อง) ผู้เช่ียวชาญให้ปรับเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามค่าเฉล่ียหรือมัธยฐานของความเห็นจาก      
คณะผู้เช่ียวชาญท้ังหมด หากผู้เช่ียวชาญคนดังกล่าวไม่ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ 
อาจจะนํามาสู่ขั้นตอนการละเว้นความคิดเห็นหรือการตัดสินใจน้ัน ซึ่งอาจจะทําให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์หายไป ในขณะท่ีวิธีการเดลฟายฟัซซีน้ัน เคารพและรักษาความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ
ทั้งหมดของคณะผู้เช่ียวชาญ โดยคํานวณหาฉันทามติจากระดับความคิดเห็นหรือการตัดสินใจที่
แตกต่างกัน 
 4. วิธีเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) มักใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงในการรวบรวมความ
คิดเห็นหรือการตัดสินใจของคณะผู้เช่ียวชาญในขณะที่วิธีการเดลฟายฟัซซีได้แก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวของ
ของวิธีเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) 
 
ตารางที่ 4 ข้อเปรียบเทียบของวิธีการเดลฟายฟัซซีและวิธีการเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) 
 

ข้อเปรียบเทียบ วิธีการเดลฟายฟัซซ ี วิธีการเดลฟาย (แบบด้ังเดิม) 
1. วัตถุประสงค์หลัก ไม่แตกต่างกัน คือ  

การหาข้อสรุปจากการตัดสินใจของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
2. จํานวนคร้ังในการรวบรวม
ข้อมูล 

1 คร้ัง ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 

3. วิธีการ พยายามใช้ความ
ประนีประนอมในการหาฉันทา
มติจากการตัดสินใจทีแ่ตกต่าง

กันจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

ใช้ค่าเฉล่ียหรือมัธยฐานของ
ความเห็นจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
โดยตัดข้อมูลที่มีความเห็น

แตกต่างออกไปในกรณีที่จําเป็น 
4. ค่าใช้จ่าย ตํ่า สูง 
 

  จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองวิธีการเดลฟายฟัซซี ทําให้ผู้วิจัยได้แนวทางใน
การนําไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และคัดเลือกตัวแปรแปรปัจจัย
นําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่ใช้ในการเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ วิธีการเดลฟายฟัซซีเป็นวิธีการสมัยใหม่ที่
เป็นที่นิยมในการนํามาใช้กับระบบการตัดสินใจโดยผู้เช่ียวชาญหรือผ่านผู้ให้ข้อมูล เป็นวิธีการท่ี
ผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งยังเป็นวิธีการท่ีมีความประนีประนอมจาก
การตัดสินใจโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่มีศักยภาพสูงกว่าวิธีการเดลฟายแบบด้ังเดิมและ
ให้ผลการตัดสินใจที่น่าเช่ือถือกว่า 



 

 

57 

 ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางของ Hsu Lee and Kreng (2010) ในการ
ดําเนินการวิจัย เพ่ือคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและคัดเลือกตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ โดยใช้ความสัมพันธ์ของระดับความสําคัญ คะแนนฟัซซี และคะแนนสามเหลี่ยมฟัซซีแสดงดัง
ตารางที่ 5 ซึ่งเป็นการปรับแนวทางของ Hsu Lee and Kreng (2010) ให้สอดคล้องเข้ากับบริบทของ
การวิจัยนี้และเป็นการปรับให้เข้ากับระบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญไทยแต่ก็พยายามคงเน้ือหาสาระที่
สําคัญให้เป็นไปตามแนวทางของ Hsu Lee and Kreng (2010) เพ่ือให้วิธีการเดลฟายฟัซซีสามารถใช้
ในการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและคัดเลือกตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของระดับความสําคัญ คะแนนฟัซซ ีและคะแนนสามเหลี่ยมฟัซซ ี
 

ระดับความสําคัญ คะแนน คะแนนฟัซซ ี คะแนนสามเหลี่ยมฟัซซ ี
ความสําคัญตํ่าที่สุด 1 1~   (1 , 1 , 2) 
ความสําคัญตํ่า 2 2~   (1 , 2 , 3) 
ความสําคัญค่อนข้างตํ่า 3 3~   (2 , 3 , 4) 
ความสําคัญปานกลาง 4 4~   (3 , 4 , 5) 
ความสําคัญค่อนข้างมาก 5 5~   (4 , 5 , 6) 
ความสําคัญมาก 6 6~   (5 , 6 , 7) 
ความสําคัญมากที่สุด 7 7~   (6 , 7 , 7) 
 
ตอนท่ี 5 ทฤษฎีระบบเกรย์ 

 ทฤษฎีระบบเกรย์ (Grey Systems Theory) เป็นวิธีการหน่ึงในการจัดการกับสถานการณ์
ที่ทราบสารสนเทศบางส่วน แต่ในบางส่วนไม่ทราบ หรือมีความไม่แน่นอนของปัญหาการตัดสินใจ   
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Deng (1982)  ในหลายชนิดข้อมูลทั้งในธรรมชาติและในการดําเนินชีวิต      
แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบขาว (WhiteSystem)  ระบบดํา (Black System) และระบบเทา
หรือระบบเกรย์ (Grey Systems) โดยที่ระบบขาว เป็นกรณีข้อมูลที่สมบูรณ์ชัดเจน ส่วนระบบดําเป็น
กรณีระบบข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน (Black Box)  ในขณะที่ระบบเกรย์มีความคลุมเครือมีข้อมูล
บางส่วนที่ชัดเจนและบางส่วนไม่ชัดเจน  

 Yin (2013) ได้ตรวจสอบบทความวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีระบบเกรย์ที่มีการตีพิมพ์ใน 
300 วารสารสากลที่เป็นที่ยอมรับและอยู่บนฐานข้อมูล ISI ระหว่างปี 1996 ถึง 2010 โดยเลือกเฉพาะ
ผลงานวิจัยทีใ่ช้การวิเคราะห์ความสมัพันธ์เกรย์ (Grey Relational Analysis) และการพยากรณ์      
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แบบเกรย์ (Grey Prediction) ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าผลงานตีพิมพ์การเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมี
งานตีพิมพ์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกรย์จํานวน 482 บทความ ส่วนการพยากรณ์แบบเกรย์มี
การตีพิมพ์ 150 บทความ ในหลากหลายสาขาวิชาโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์
(206 บทความ) คณิตศาสตร์ (91 บทความ) และคอมพิวเตอร์ (90 บทความ) นอกนั้นเป็นสาขาอื่นๆ 
เช่น วัสดุศาสตร์ ระบบการควบคุมการทํางานอัตโนมัติ การวิจัยดําเนินงาน พลังงานเช้ือเพลิง        
พอลิเมอร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นต้น โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นผลงานของนักวิจัยชาวไต้หวัน ชาวจีน 
และชาวอินเดีย จะเห็นได้ว่าทฤษฎีระบบเกรย์ได้รับการยอมรับอย่างมากในรอบ 15 ปี ต้ังแต่ปี 1996 
เป็นต้น การขยายศาสตร์ของทฤษฎีเกรย์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นลําดับ 
 สําหรับทฤษฎีระบบเกรย์ ใช้จํานวนเกรย์ (Grey number) อธิบายความไม่แน่นอนเหล่าน้ัน 
Lin Chen and Liu (2004) ให้นิยามจํานวนเกรย์ ไว้ว่า “จํานวนเกรย์เป็นจํานวนที่ไมท่ราบค่าทีแ่นน่อน 
แต่ทราบช่วงที่ค่าจํานวนน้ันอยู่” จํานวนเกรย์แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
 1. จํานวนเกรย์ที่มีเฉพาะขีดจํากัดล่าง (Lower Limits) เท่าน้ัน แต่ไม่ใช่ขีดจํากัดบน 
(Upper Limits) ดัง (15)

 G [ , ]-->G( )     ________(15) 
เมื่อ   เป็นค่าจริงที่ถูกกําหนดและเป็นขีดจํากัดล่างของจํานวนเกรย์ G ตัวอย่าง

ของขีดจํากัดล่าง คือ นํ้าหนักของต้นไม้ที่มีคา่มากกว่า 0 
 2. จํานวนเกรย์ที่มีเฉพาะขีดจํากัดบนเท่าน้ัน แต่ไม่ใช่ขีดจาํกัดล่างดัง (16) 

G [- , ]-->G( )     ________(16) 
เมื่อ   เป็นค่าจริงที่ถูกกําหนดและเป็นขีดจํากัดบนของจํานวนเกรย์ G ตัวอย่าง

ของขีดจํากัดบน เช่น จํานวนงบประมาณที่มากที่สุดระหว่างปีของบริษัท  
 3. ช่วงของจํานวนเกรย์ (Interval Grey Numbers) ดัง (17) 

G [ , ]      ________(17) 
เมื่อ   และ   คือ ขีดจํากัดล่างและขีดจํากัดบนของช่วงจํานวนเกรย์ ตามลําดับ  

 5.1 การดําเนินงานของช่วงจํานวนเกรย์ 
  การดําเนินงานของช่วงจํานวนเกรย์ (Operations of Interval Grey Numbers) 
นิยามดังน้ี 

  1. ถ้า G1 [a,b], a < b และ G2 [c,d], c<d แล้ว  
   1.1  ผลบวกของ G1 และ G2 คือ G1+G2 [a+c,b+d]  
   1.2  ผลต่างของ G1 และ G2 คือ G1-G2 [a-c,b-d]   
   1.3 ผลคูณของ G1 และ G2 คือ G1*G2 [min{ac,ad,bc,bd}, 

max{ac,ad,bc,bd}] 
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  1.4 ผลหารของ G1 และ G2 คือ 
2

1
G
G




  [min








d
b,

c
b,

d
a,

c
a ,            

max








d
b,

c
b,

d
a,

c
a ]  หรือ G1  G2   [a,b] 





d
1,

c
1  

 2.  เมื่อ k เป็นจํานวนจริงที่มีค่าบวก เมื่อนําค่าคงที่ k ไปคูณกับ G จะได้         
k*G   [ka,kb] 

 3.  ความยาวของจํานวนเกรย์ (The length of grey number) ของ G คือ      
l(G) = [b-a] 
 5.2 การเปรียบเทียบจํานวนเกรย์ 
 การเปรียบเทียบจํานวนเกรย์ (Comparison of Grey Numbers) ระดับความ
เป็นไปได้ของระดับเกรย์ (Degree of Grey Possibility: Li Yamaguchi and Nagai, 2007)        
ใช้ในการเปรียบเทียบการจัดอันดับของจํานวนเกรย์ ในการคํานวณความเป็นไปได้ของ G1  G2 
สําหรับ 2 จํานวนเกรย์ G1 [a,b] และ G2 [c,d]  แสดงดัง (18) เมื่อ l* = l(G1) + l(G2) 

 p{G1  G2}  = 
*l

))cb,0max(*l,0max(    ________ (18) 

  สําหรับตําแหน่งความสัมพันธ์ระหว่าง G1 และG2 มีความเป็นไปได้ 4 กรณ ี 
บนจํานวนจริง ดังน้ี 

 1. ถ้า a = c และ b = d กล่าวได้ว่า G1 เท่ากับ G2แทนด้วย G1= G2

ดังน้ัน p{G1  G2} = 0.5 
 2.  ถ้า c > b กล่าวได้ว่า G2 ใหญ่กว่า G1แทนด้วย G2>G1 ดังน้ัน        

p{G1  G2} = 1 
 3.  ถ้า a > d กล่าวได้ว่า G2 เลก็กว่า G1แทนด้วย G2<G1 ดังน้ัน           

p{G1  G2} = 0 
 4. ถ้ามีความสัมพันธ์ข้ามระหว่างกัน จะได้ว่า เมื่อ p{G1  G2} > 0.5 กล่าวได้

ว่า G2 ใหญ่กว่า G1แทนด้วย G2>G1 แต่หาก p{G1  G2} < 0.5 กล่าวได้ว่า G2    
เล็กกว่า G1 แทนด้วย G2<G1 

 5.3 การประยุกต์ใช้จํานวนเกรย์ในการคัดเลือกทางเลือก 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ ในปัญหาการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีหลาย

ตัวช้ีวัดหรือมีหลายคุณลักษณะ (Multi-attribute) ซึ่งมคีณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นปัญหา
การตัดสินใจในสภาพไม่แน่นอน เพราะค่าที่ได้ขึ้นกับผู้ประเมินแต่ละคน สมมติให้  V = {V1 , V2 , … , 
Vm} เป็นเซตวิยุต (Discrete Set) ของทางเลือกที่เป็นไปได้ Q = {Q1 , Q2 , … , Qn}  เป็นเซตของ
ตัวช้ีวัด n ด้าน โดยตัวช้ีวัดมีความเป็นอิสระกัน และW = {W1 , W2 , … Wn}  เป็นเวกเตอร์
ของน้ําหนักตัวช้ีวัด (Attribute Weights) โดยที่น้ําหนักตัวช้ีวัดและการเรียงลําดับคะแนนของ
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ทางเลือก เป็นการพิจารณาในรูปตัวแปรภาษา (Linguistic Variables) ซึ่งตัวแปรภาษาจะถูกแปลง
เป็นจํานวนเกรย์ Rahimnia Moghadasian and Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi 
(2015) กําหนดตัวเลขเกรย์สําหรับนํ้าหนักที่ให้กับตัวช้ีวัด W แสดงในตารางที่ 6 สําหรับจํานวน
เกรย์แทนการเรียงลําดับของตัวช้ีวัด G แสดงในตารางที่ 7 โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน 
รายละเอียดดังน้ี 

 ขั้นแรก ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระบุน้ํ าหนักของตัว ช้ี วัดสมมติ ว่ามี
คณะกรรมการในการตัดสินใจ k คน ซึ่งค่าเฉล่ียของนํ้าหนักของตัวช้ีวัด  Qj คํานวณดัง (19) 

 Wj = 
k
1  [W1

j + W2
j + … + Wk

j]   ________(19) 

 เมื่อ Wk
j (j = 1 , 2 , … , n) เป็นนํ้าหนักของตัวช้ีวัดที่ j ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

k  และสามารถอธิบายด้วยจํานวนเกรย์ Wk
j [a

k
j,b

k
j] 

  ขั้นที่ 2 ใช้ตัวแปรภาษาในการจัดอันดับการให้ค่าของตัวช้ีวัด แล้วสามารถคํานวณ
ค่าคะแนนได้ดัง (20) 

 Gij = 
k
1  [G1

ij + G2
ij + … + Gk

ij] ________(20) 

 เมื่อ Gk
ij (i = 1 , 2 , … , m; j = 1 , 2 , … , n) เป็นค่าอันดับของทางเลือก i  

ประเมินบนตัวช้ีวัดที่ j  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  k  และสามารถอธิบายด้วยจํานวนเกรย์           
Gk

ij [
k
ij,

k
ij] 

 ขั้นที่ 3 สร้างเมทริกซ์ตัดสินใจเกรย์ (Grey Decision Matrix) ดัง (21) 

 D = 
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   ________(21) 

 เมื่อ G เป็นตัวแปรภาษาบนพ้ืนฐานจํานวนเกรย์ 
 ขั้นที่ 4 ปรับเมทริกซ์ตัดสินใจเกรย์ให้ปกติ (Normalize the Grey Decision 
Matrix: D*) ดัง (22) 

 D* = 
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   ________(22) 

 
 กรณีที่เป็นการวัดผลประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Attribute) *

ijG  คํานวณดัง (23) 

 *
ijG = 












 
max
j

ij
max
j

ij

G
,

G
 และ max

jG = }{max ijmi1   _______(23) 
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 กรณีที่เป็นการวัดผลต้นทุนหรอืค่าใช้จ่าย (Cost Attribute) *
ijG   คํานวณดัง (24) 

 *
ijG = 















 ij

min
j

ij

min
j G

,
G

 และ min
jG = }{min ijmi1   _______(24) 

 อย่างไรก็ตาม วิธีการปรับให้เป็นปกติ จะทําให้ช่วงคะแนนของจํานวนเกรย์มีค่า
ระหว่าง [0 , 1] 

 ขั้นที่ 5 สร้างเมทริกซ์การตัดสินใจเกรย์ปกติถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Normalize 
the Grey Decision Matrix) พิจารณาความสําคัญที่แตกต่างกันของแต่ละตัวช้ีวัด ดัง (25) 

  D* = 


























mn2m1m

n22221

n11211

N...NN

N...NN
N...NN


   ________(25) 

 เมื่อ Nij = *
ijG  Wj 

 ขั้นที่ 6 ทําให้ทางเลือกอุดมคติ (Ideal Alternative) เป็นทางเลือกอ้างอิง 
(Referential Alternative) สําหรับ m  ทางเลือกที่เป็นไปได้แทนด้วยเซต V = {v1 , v2 , … , vm}  
ทางเลือกอุดมคติอ้างอิงแทนด้วย Vmax = { max

1G  , max
2G , … , max

nG }จาก (26) 

 Vmax= {[ 1imi11imi1 max,max   ] , [ 2imi12imi1 max,max   ] , … ,  

[ inmi1inmi1 max,max   ]}    ________(26) 

 ขั้นที่ 7 คํานวณระดับความเป็นไปได้เกรย์ (Grey Possibility Degree) เพ่ือ
เปรียบเทียบระหว่างทางเลือก S = V = {v1 , v2 , … , vm} และทางเลอืกอุดมคติอ้างอิงคือ Vmax จาก 
(27) 

  P{Vi  Vmax} =   


n

1j

max
jij GNp

n
1    ________(27) 

 ขั้นสุดท้าย จัดเรียงอันดับทางเลือก ถ้า P{Vi  Vmax} มีค่าน้อย ให้จัดอันดับ viให้อยู่
ในอันดับที่สูงกว่า  
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ตารางที่ 6 สเกลของน้ําหนักตัวช้ีวัด W 
 

สเกล W 
ตํ่ามาก (Very Low: VL) [0.0,0.1] 
ตํ่า (Low: L) [0.1,0.3] 
ค่อนข้างตํ่า (Medium Low: ML) [0.3,0.4] 
ปานกลาง (Medium: M) [0.4,0.5] 
ค่อนข้างสูง (Medium High: MH) [0.5,0.6] 
สูง (High: H) [0.6,0.9] 
สูงมาก (Very High: VH) [0.9,1.0] 
 
ที่มา: F. Rahimnia, M. Moghadasian, and E. Mashreghi, "Application of grey theory 
approach to evaluation of organizational vision," Grey Systems: Theory and 
Application. 1, 1 (2011): 33 – 46. 
 
ตารางที่ 7 สเกลของคะแนนการประเมินทางเลือก G 
 

สเกล G 
ตกมาก (Very Poor: VP) [0,1] 
ตก (Poor: P) [1,3] 
ค่อนข้างตก (Medium Poor: MP) [3,4] 
ผ่าน (Fair: F) [4,5] 
ค่อนข้างดี (Medium Good: MG) [5,6] 
ดี (Good: G) [6,9] 
ดีมาก (Very Good: VG) [9,10] 
 
ที่มา: F. Rahimnia, M. Moghadasian, and E. Mashreghi, "Application of grey theory 
approach to evaluation of organizational vision," Grey Systems: Theory and 
Application. 1, 1 (2011): 33 – 46. 
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ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัดของแต่ละตัวช้ีวัด (W) ในการวิจัย 
 

ความสําคัญของตัวช้ีวัด ค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัด (W) 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับทีตํ่่ามาก  [0.0,0.1] 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับทีตํ่่า  [0.1,0.3] 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับทีค่่อนข้างตํ่า  [0.3,0.4] 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับปานกลาง  [0.4,0.5] 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับทีค่่อนข้างสูง  [0.5,0.6] 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับทีสู่ง  [0.6,0.9] 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีความสําคัญในระดับทีสู่งมาก  [0.9,1.0] 
 
ตารางที่ 9 คา่นํ้าหนักของความคิดเห็นในการดําเนินการตามข้อความในแต่ละตัวช้ีวัด (G) ในการ
 วิจัย 
 
ระดับความคิดเห็นในการดําเนินการตามข้อความตามตัวช้ีวัด ค่านํ้าหนักของความคิดเห็น (G) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับตํ่ามาก [0,1] 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับตํ่า [1,3] 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า [3,4] 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับผ่าน [4,5] 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี [5,6] 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับดี [6,9] 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก [9,10] 

 
   จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทฤษฎีระบบเกรย์ ทําให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการนํา

ทฤษฎีระบบเกรย์ ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์   
ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ซึ่งแม้ว่าตัวช้ีวัดจะแปลงผลการประเมินออกมาในรูปสเกลที่อาจจะเป็นตัวเลข
ก็ตาม แต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ในมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scales) ซึ่งไม่เหมาะในการ
นํามาแปลผลด้วยสถิติพรรณาทั่วไป อีกทั้งการพิจารณาตัดสินการให้คะแนนโดยผู้ประเมินก็มีลักษณะ
คลุมเครือ  
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 ทฤษฎีระบบเกรย์ถือเป็นวิธีการฟัซซีอย่างหน่ึง ซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินใจใน
ปัญหาที่คลุมเครือหรือซับซ้อนได้ ผู้วิจัยจึงใช้แนวทางของ Rahimnia Moghadasian and 
Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi (2015) เพ่ือประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ในการนําไป
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ซึ่งได้ให้
ขั้นตอนในการประเมิน รวมถึงนิยาม การดําเนินการ และการเปรียบเทียบของจํานวนเกรย์ที่เป็นส่วน
สําคัญในการนําทฤษฎีระบบเกรย์มาประยุกต์อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานสอดคล้องกับตัวช้ีวัด ผู้วิจัยจึงได้ปรับค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัดของแต่ละตัวช้ีวัด (W) และ
ค่านํ้าหนักของความคิดเห็นในการดําเนินการตามข้อความในแต่ละตัวช้ีวัด (G) ให้เป็นดังตารางที่ 8 
และตารางที่ 9 ตามลําดับ 
 ผลของการประยุกต์ทฤษฎีระบบเกรย์ จะทําให้ได้คะแนนสมรรถนะการดําเนินงาน
ของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพทั้งในส่วนที่เป็นภาพรวมและในรายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS โดย
สามารถนําไปเปรียบเทียบกันในหมู่สหกรณ์ที่นํามาประเมินผ่านคะแนนการประเมิน และผลการ
ประเมินได้ถูกลดความคลุมเครือลงจากการตัดสนิใจของผู้ประเมิน 
 
ตอนท่ี 6 การประเมินประสทิธิภาพองค์กรด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis 

 Data Envelopment Analysis (DEA) เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพองค์กรหรือหน่วยงาน 
โดยใช้วิธีการคํานวณที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-parametric Method) มีพ้ืนฐานจากการโปรแกรม 
เชิงเส้น (Linear Programming) ในการคํานวณคะแนนประสิทธิภาพ  โดยบริบทของวิธีการ DEA 
เรียกองค์กรหรือหน่วยงานที่ถูกประเมินว่า Decision Making Unit (DMU) ถือเป็นหน่วยผลิตตาม
แนวคิดการจําแนกประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) ของ Farrell (1957) โดย
แบ่งประสิทธิภาพของ DMU ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรทรัพยากร 
(Price or Allocative Efficiency) หมายถึง DMU สามารถเลือกปัจจัยผลผลิตได้สัดส่วนที่เหมาะสม
กับข้อจํากัดด้านราคาของปัจจัยนําเข้า และ 2) ประสิทธิภาพด้านเทคนิค (Technical Efficiency) 
หมายถึง DMU สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตภายใต้จํานวนปัจจัยนําเข้าที่มี (Output-Oriented) หรือ
ในทางตรงกันข้าม สามารถพิจารณา DMU ในการลดปัจจัยนําเข้าโดยที่จํานวนผลผลิตไม่ลดลง 
(Input-Oriented) 
 6.1 ตัวแบบ CCR   
  Charnes Cooper and Rhodes (1978) ได้เสนอตัวแบบแรกของวิธีการ DEA ใน
การวัดประสิทธิภาพของ DMUk; k = 1, 2 , … , n  ตัวแบบ DEA มุมมองปัจจัยนําเข้า (Input-
Orientated) มีรูปแบบการโปรแกรมเชิงเส้นดัง (28) 
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  ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ Max  



s

1r
rkrk yu  ________(28)   

  เง่ือนไขบังคับ 

  1xv
m

1i
iki 



      

  0xvyu
m

1i
iji

s

1r
rjr 



 (j = 1 , 2 , 3 , … , n)  

  ,u r 0vi    (r = 1 , 2 , … s  ;  i = 1 , 2 , … , m) 
 
 เมื่อ     แทนคะแนนประสิทธิภาพ 

  ijx  แทนปัจจัยนําเข้าที่ i ของ DMU ที่ j  
  rjy  แทนปัจจัยผลผลิตที่ r ของ DMU ที่ j  
  iv   แทนค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัยนําเข้าที่ i 
  ru  แทนค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัยผลผลิตที่ r 
  m  แทนจํานวนปัจจัยนําเข้า 
  s    แทนจํานวนปัจจัยผลผลิต 
  n   แทนจํานวนหน่วยงานหรือองค์กร 
 ตัวแบบนี้เรียกว่า ตัวแบบ CCR ตามอักษรช่ือตัวแรกของผู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น      
ตัวแบบ CCR มีเป้าหมายเพ่ือหาค่าสูงสุดของคะแนนประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Technical 
Efficiency: TECRS) ดัง (15) ภายใต้ข้อสมมติผลตอบแทนคงที่ (Constant Returns to Scale: CRS 
บางคร้ังจึงเรียกตัวแบบน้ีว่าตัวแบบ CRS)  

 คะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าได้ต้ังแต่ 0 ถึง 1 ถ้าคะแนนประสิทธิภาพโดยรวม
เท่ากับ 1 แสดงว่า DMU นั้นมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดง
ว่า DMU นั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างย่ิง กล่าวได้ว่าตัวแบบจะสร้างระนาบเกิน (Hyperplane) ซึ่ง
เรียกว่าขอบเขตประสิทธิภาพ ซึ่ง DMU ใดอยู่บนเส้นขอบเขตแสดงว่า DMU น้ันมีประสิทธิภาพ   
การดําเนินงาน แต่ถ้า DMU ใดอยู่ภายในขอบเขตประสิทธิภาพแสดงว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ คะแนน
ประสิทธิภาพของ DMU จะลดลงไปตามระยะทางระหว่าง DMU น้ันกับขอบเขตนั่นเอง  

 ในทางปฏิบัตินิยมใช้ตัวแบบควบคู่ (Dual Model) กล่าวคือ กําหนดให้  , 1  , 2 , 
… , n  เป็นตัวแปรควบคู่ที่สัมพันธ์กับเง่ือนไขท่ี 1 , 2 , … , n + 1 ดังน้ัน จะได้ตัวแบบควบคู่ของตัว
แบบ CCR ในมุมมองปัจจัยนําเข้าดัง (29) 
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 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ Min  k    ________(29) 
 เง่ือนไขบังคับ 

  0xx
n

1j
ijjikk  



 (i = 1 , 2 , … , m) 

  0yy rk

n

1j
rjj 



 (r = 1 , 2 , 3 , … , s) 

  0j    (j = 1 , 2 , … , n)   
 

 นอกจากน้ียังสามารถเขียนตัวแบบ CCR ในมุมมองปัจจัยผลผลิต (Output-
Orientated) ได้ดัง (30) 
 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ Max  k    ________(30) 
 เง่ือนไขบังคับ 

  0xx
n

1j
ijjik 



   (i = 1 , 2 , … , m) 

  0yy rkk

n

1j
rjj  



 (r = 1 , 2 , 3 , … , s) 

  0j    (j = 1 , 2 , … , n) 
 6.2 ตัวแบบ BCC 

 ตัวแบบ CCR ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อสมมติผลตอบแทนคงที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม      
เมื่อ DMU มีการดําเนินงาน ณ ระดับที่เหมาะสม แต่เมื่อมีการแข่งขันไม่สมบูรณ์เกิดข้ึนหรือ        
เกิดข้อจํากัดทางการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ DMU ไม่สามารถดําเนินงานในระดับที่เหมาะสม
ได้ Banker Charnes and Cooper (1984) จึงพัฒนาตัวแบบใหม่เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว น่ันคือ ตัว
แบบ BCC มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาค่าของคะแนนประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อสมมติผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงได้ (Variables Returns to Scale: VRS บางคร้ังจึงเรียกตัวแบบนี้ว่าตัวแบบ VRS) 
คะแนนประสิทธิภาพท่ีได้จากตัวแบบน้ี เรียกว่า คะแนนประสิทธิภาพเทคนิคแท้ (Pure Technical 
Efficiency: TEVRS)  

 ความแตกต่างระหว่างแนวคิดของตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC แสดงดังภาพที่ 
18 โดย Banker Charnes and Cooper (1984) เริ่มต้นพัฒนาตัวแบบ BCC เพ่ือใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพกรณีที่มีสภาพการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยการเพ่ิมเง่ือนไขบังคับ 1
n

1i
i 



 ลงในตัวแบบ

ควบคู่ของตัวแบบ CCR ในมุมมองปัจจัยนําเข้า ซึ่งเป็นข้อจํากัดของความโค้ง (Convexity 
Constraint) ทําให้ได้ตัวแบบ BCC ดัง (31) 
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ภาพที่ 18 การเปรียบเทียบตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC 
 
 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ Min  k    ________(31) 
 เง่ือนไขบังคับ 
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  0j    (j = 1 , 2 , … , n) 
 
 สําหรับตัวแบบ BCC ในมมุมองปัจจัยผลผลติ สามารถเขียนแสดงได้ดัง (32) 

 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ Max      ________(32) 
 เง่ือนไขบังคับ 
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  0j    (j = 1 , 2 , … , n) 
  

 คะแนนประสทิธิภาพจากตัวแบบ CCR เรียกว่าประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม 
แทนด้วย TECRSประกอบด้วยคะแนนประสทิธิภาพ 2 ส่วน ดังน้ี  
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 1. คะแนนประสทิธิภาพเทคนิคแท้ (Pure Technical Efficiency) คือ คะแนน
ประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC แทนด้วย TEVRS ถ้า TEVRS = 1 หมายความว่า DMU มีประสิทธิภาพ
ด้านเทคนิค กล่าวคือ DMU เทคนิคการดําเนินงานเพ่ือจัดสรรปัจจัยนําเข้าที่มีอยู่ให้ได้ผลผลิตมากกว่า 
DMU อ่ืน แต่ถ้า TEVRS< 1 หมายความว่า DMU ไม่มปีระสิทธิภาพด้านเทคนิค กลา่วคือ DMU ใช้
ปัจจัยนําเข้ามากแต่กลับได้ผลผลิตออกมาน้อยหรือเท่ากับ DMU อ่ืน  

 2. คะแนนประสทิธิภาพด้านขนาด (Scale Efficiency: SE) โดยที่ SE =  
VRS

CRS
TE
TE  

กล่าวคือ ถ้า DMU ใดมคี่า TECRS =TEVRS แสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านขนาด และ DMU มี
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต เพียงแต่เปลี่ยนแปลงขนาดธุรกิจด้วยการเพ่ิมหรือลดขนาด        
การใช้ปัจจัยการนําเข้าให้เหมาะสมเท่าน้ัน โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคใดๆ 
 

 
ภาพที่ 19 ประสิทธิภาพด้านขนาด (SE) และประสิทธิภาพ Non-Increasing Return to Scale 
 (NIRS) 
 
  ภาพที่ 19 เป็นแนวคิดในการคํานวณคะแนนประสิทธิภาพ SE เมื่อพิจารณา 

DMU ที่จุด P จะพบว่า TECRS = 
AP

APC และ TEVRS = 
AP

APV โดยที่ SE = 
V

C
AP
AP ดังน้ัน SE = 

VRS

CRS
TE
TE ค่า

ของ TECRS TEVRSและ SE จะมีค่าอยู่ต้ังแต่ 0 ถึง 1 ถ้า SE =  1 แสดงว่า DMU มีประสิทธิภาพด้าน
ขนาดเหมาะสม แต่ถ้า SE < 1 แสดงว่าแสดงว่า DMU มีประสิทธิภาพด้านขนาดที่ไม่เหมาะสม คือ 
DMU มีขนาดการดําเนินงานที่ใหญ่หรือเล็กเกินไป การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านขนาดทําได้โดยเพ่ิมหรือ
ลดขนาดของปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม เช่น การกําหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม หรือการมี
จํานวนพนักงานที่เหมาะสม เป็นต้น สําหรับประสิทธิภาพด้านขนาดแบ่งได้ 3 แบบ คือ 1) องค์กรมี
ขนาดเหมาะสม (CRS) 2) องค์กรที่ควรปรับลดขนาดลง (DRS) และ 3) องค์กรที่ควรปรับเพ่ิมขนาด
ขึ้น (IRS) การพิจารณาประเภทของประสิทธิด้านขนาดขององค์กรทําได้โดยคํานวณคะแนน



 

 

69 

ประสิทธิภาพของตัวแบบ Non-Increasing Return to Scale (NIRS) ซึ่งได้จากการแทน 1
n

1i
i 



 

ในตัวแบบ BCC ด้วย 1
n

1i
i 



และพิจารณาดังน้ี 

 1. ถ้า SE = 1 หรือ TECRS = TEVRSแสดงว่า DMU มีขนาดเหมาะสม 
 2. ถ้า TENIRS = TEVRSหรือ TENIRS   TECRSแสดงว่า DMU ควรปรับลดขนาด 
 3. ถ้า TENIRS   TEVRSหรือ TENIRS = TECRSแสดงว่า DMU ควรปรับเพ่ิมขนาด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองวิธีการ DEA ทั้งในส่วนตัวแบบ CCR และตัว
แบบ BCC ทําให้ผู้วิจัยได้วิธีการในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
ด้วยเหตุผล ดังน้ี 
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็น DMU ที่มีลักษณะพิเศษข้ึนอยู่กับกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ ในประเทศไทยแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท แต่กฎหมายในการจัดการกับสหกรณ์เป็น
แบบเดียวกัน รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้ระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นทุนนิยม นั่นแสดงให้
เห็นว่า DMU ในลักษณะน้ีมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect 
Competitive Market) และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competitive Market) ซึ่งทั้งตัว
แบบ CCR และตัวแบบ BCC สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของตลาดทั้ง 2 ได้เป็นอย่างดี 
 2.  ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ของวิธีการ DEA เป็นที่ยอมรับในการ
ประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิต       
ยูเน่ียน สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในสาขาวิชาด้าน
เศรษฐศาสตร์และการจัดการ จากการรวบรวมข้อมูลของ Liu et al. (2013) ได้สํารวจบทความวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการ DEA บนฐานข้อมูล ISI Web of Science ประกอบด้วย Science Citation 
Index Expanded (SCIE) Social Sciences Citation Index (SSCI) Conference Proceedings 
Index – Science (CPI-S) และ Conference Proceedings Index – Social Science and 
Humanities (CPI-SSH) ต้ังแต่ปี 1978 ถึงปี 2010 พบว่ามีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จํานวน 
12,866 บทความ 
 3.  Liu et al. (2013) แสดงให้เห็นการพัฒนาตัวแบบ DEA แบบต่างๆ อย่างไรก็
ตาม ผลการพัฒนาน้ัน ไม่ได้อธิบายความมีประสิทธิภาพที่แตกต่างไปจากคะแนนประสิทธิภาพของตัว
แบบ CCR และตัวแบบ BCC การทําความเข้าใจและอธิบายความมีประสิทธิภาพอยู่ภายใต้บริบทเดิม 
การพัฒนาดังกล่าวมุ่งในการแก้ปัญหาหรือข้อจํากัดของลักษณะข้อมูลบางประการเท่าน้ัน ดังน้ัน หาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่นํามาประเมินประสิทธิภาพมีลักษณะของข้อมูลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตัวแบบ 
CCR และตัวแบบ BCC ย่อมทําให้คะแนนประสิทธิภาพนําไปใช้ประโยชน์ในแง่ต่างๆ ได้ 
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 6.3 วิธีการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 เหตุผลที่ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการ
ต่างกันในการวิจัยน้ี กล่าวคือ เลือกใช้การประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และเลือกใช้การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยในส่วนของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเลือกใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ตามแนวทางของ 
Rahimnia Moghadasian and Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi (2015) ในการประเมนิ
สมรรถนะการดําเนินงาน ในขณะที่ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเลือกใช้วิธีการ DEA ตามแนวทางของ Charnes 
Cooper and Rhodes (1978) และBanker Charnes and Cooper (1984) ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้วยเหตุผลดังน้ี 
 1. คะแนนประเมินสมรรถนะที่ได้จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เป็นการตัดสินใจโดยมี
ผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมิน ดังน้ัน คะแนนมีลักษณะเรียงลําดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด การตัดสินในลักษณะน้ีมีความคลุมเครือ แม้จะสามารถกําหนดค่าตัวเลขให้กับผลการ
ตัดสินใจได้  แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ไม่ ใ ช่ ตัว เลขที่แท้จ ริง  การเลือกแนวทางของ  Rahimnia 
Moghadasian and Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi (2015) ในการประยุกต์ทฤษฎี
ระบบเกรย์จะช่วยในการลดความคลุมเครือ ที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้ประเมินและลดความ
คลุมเครือในการให้ความสําคัญกับการให้นํ้าหนักของแต่ละตัวช้ีวัดด้วย 
 2.  เหตุจึงไม่แปลงค่าของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพให้เป็นในรูปตัวเลข แล้วนําไปคํานวณใน
ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นของวิธีการ DEA เน่ืองจากหากนําค่าที่แปลงเป็นคะแนนจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพไปร่วมกับตัวเลขทางการเงินที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ อาจจะทําให้น้ําหนักของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพไม่ได้รับสําคัญเน่ืองจากหลักการอย่างหน่ึงของ
วิธีการ DEA คือ แต่ละ DMU จะหาค่านํ้าหนักของปัจจัยต่างๆ ของตนเองเพ่ือให้ได้คะแนนมากที่สุด 
ดังน้ัน DMU ที่ด้อยคุณภาพอาจจะไม่ให้น้าํหนักในตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ แต่จะให้นํ้าหนักกับคะแนนใน
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ทําให้คะแนนประสิทธิภาพที่ได้ไม่แสดงผลทั้ง 2 ด้านตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพมีคะแนนไม่สูงนัก เช่น สมมติว่ามีคะแนนการประเมินระหว่าง 1 ถึง 7 ในขณะที่
ตัวเลขทางการเงินมีค่าต้ังแต่หลักแสนถึงพันล้าน การสะท้อนความมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการ DEA 
ของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจึงได้รับความสําคัญน้อยหรือแทบจะไม่พบความสําคัญ 
 3. การนําข้อมูลทางการเงินไปประเมินประสิทธิภาพตามแนวทางของ Rahimnia 
Moghadasian and Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi (2015) ไม่สามารถกระทําได้ 
เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขที่แท้จริง อยู่ในระดับการของข้อมูลในมาตราอันตรภาค (Interval 
Scale) ไม่ใช่ข้อมูลที่มีความคลุ่มเครือที่ต้องอาศัยทฤษฎีเกรย์มาร่วมประยุกต์ในการตัดสินใจ 



 

 

71 

 4. วิธีการ DEA ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพนั้น ได้รับการยอมรับจาก
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มาต้ังแต่ ค.ศ. 1978 และได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการช้ันนําบนฐานข้อมูล ISI Web of Science ไม่น้อยกว่า 10,000 บทความ (Liu et al., 
2013) เหตุสําคัญ คือ วิธีการน้ีไม่มีข้อข้อจํากัดในเรื่องข้อตกลงทางสถิติ (Statistical Assumptions) 
หลักการสําคัญวิธีการ DEA คือ การคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลิตที่สามารถสะท้อนการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

 ด้วยเหตุผลตามข้อ 1 – 4 ผู้วิจัยจึงแยกการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ด้วยทฤษฎีระบบเกรย์) และการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณ (ด้วยวิธีการ DEA) อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการวิจัยได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในการวิจัยน้ีจึงได้บูรณาการผลการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ         
การดําเนินงาน จากทั้งตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ให้อยู่ในภาพท่ีเข้าใจง่ายและ
สามารถใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปกราฟ 2 มิติ 
 
ตอนท่ี 7 การคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 

การพิจารณาความมีประสิทธิภาพการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นไปตาม
หลักการของวิธีการ DEA ที่มุ่งพิจารณาความสมดุลของการใช้ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต โดยการ
เลือกทั้ง 2 ลักษณะปัจจัยต้องสามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ 
นอกจากน้ีในแต่ละ DMU ต้องมีปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตแบบเดียวกัน 

แนวทางในการคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของวิธีการ DEA มีดังน้ี 
1. ข้อมูลของจํานวนปัจจัยนําเข้าและจํานวนผลผลิตแต่ละค่า ต้องเป็นตัวเลขท่ีมีค่าเป็น

จํานวนบวก (ห้ามเป็นจํานวนลบ) ค่าที่ใช้ในการคํานวณควรจะเก็บรวบรวมในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น 
ข้อมูลรายปีโดยการกําหนดระยะเวลาเป็นต้นว่า 1 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558ของทุก DMU 
ที่นํามาประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

2. ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยผลผลิต และ DMU ที่เลือกนํามาประเมินประสิทธิภาพ ต้อง
สามารถสะท้อนถึงส่วนประกอบที่น่าสนใจ และมีความสําคัญต่อการอธิบายประสิทธิภาพ           
การดําเนินงานขององค์กร 

3. โดยท่ัวไปแล้ว หลักการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กรควรเลือก
จํานวนปัจจัยนําเข้าในจํานวนที่ไม่มาก ในขณะที่จํานวนผลผลิตควรเลือกในจํานวนที่มากพอควร ทั้งน้ี 
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการประเมิน 
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 4. การวิเคราะห์ DEA สามารถใช้หน่วยของปัจจัยนําเข้าหรือปัจจัยผลผลิตที่ต่างกันได้
กล่าวคือ ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่ใช้ในการคํานวณไม่จําเป็นต้องมีหน่วยวัดแบบเดียวกัน เช่น 
ปัจจัยนําเข้าหรือปัจจัยผลผลิตอาจมีหน่วยเป็นจํานวนคน จํานวนเงิน พ้ืนที่ หรือปริมาณผลผลิต ก็ได้ 

   จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง สามารถแสดงปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่
มีผลต่อความมีประสิทธิภาพของ DMU โดยแบ่งเป็น DMU ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือ DMU ที่
ใกล้เคียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลติของ DMU ที่เป็นสหกรณ์และ DMU ทีมี่ความใกล้เคียง
 สหกรณ ์
 

แนวคิด ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยผลผลิต 
Fukuyama et 
al. (1999):  
สหกรณ์เครดิต 
ในประเทศญี่ปุ่น 

1. จํานวนพนักงาน  
2. จํานวนเงินทุน  
3. จํานวนเงินฝาก  
4. อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายพนักงาน
ต่อจํานวนพนักงาน  
5. อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต่อจํานวนเงินทุน  
6. อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
เงินฝากต่อจํานวนเงินฝากทั้งหมด  
7. จํานวนสินทรัพย์  
8. จํานวนสาขาของสหกรณ์ 

1. เงินให้กู้   
2. จํานวนพันธบัตร   

Haslem 
Scheraga and 
Bedingfield 
(1999): ธนาคาร
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1. เงินสด  
2. ค่าแรงพนักงาน 
3. ทุนที่ก่อให้เกิดรายได้  
4. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุและอุปกรณ์  
5. เงินกู้ยืมจากกองทุนรวม 

1. เงินให้กู้ของลูกค้าต่างประเทศ 
2. เงินให้กู้ของลูกค้าในประเทศ 
3. เงินลงทุนรวม 
4. เงินฝากที่ไม่มีดอกเบ้ีย 
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ตารางที่ 10 ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลติของ DMU ที่เป็นสหกรณ์และ DMU ทีม่ีความใกล้เคียง
 สหกรณ ์(ต่อ) 
 

แนวคิด ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยผลผลิต 
McKillop Glass 
and Ferguson 
(2002): เครดิตยู
เน่ียนในสหราช
อาณาจักร 

1. เงินเดือนและค่าจ้าง   
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการอ่ืนๆ  
3. เงินปันผล  
4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เพ่ือการจัดการอ่ืนๆ 

1. เงินให้กู้  
2. เงินลงทุน  
3. เงินที่นําไปฝากกับ 
สถาบันการเงินอ่ืน 

Worthington 
(2004): สหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนใน
ประเทศ
ออสเตรเลีย 

1. เงินทุน 
2. เงินฝากเผื่อเรียก 
3. เงินฝากแบบมีเง่ือนไขกําหนดเวลา 
4. เงินฝากประจํา 
5. ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

1. เงินให้กู้ส่วนบุคคล 
2. เงินให้กู้เพ่ือธุรกิจ  
3. เงินให้กู้เพ่ือที่อยู่อาศัย 
4. เงินลงทุน 
5. รายได้ดอกเบ้ีย 
6. รายได้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

Jahanshahloo 
Amirteimoori 
and 
Kordrostami 
(2004): ธนาคาร 
ในประเทศ
อิหร่าน 

1. จํานวนพนักงาน  
2. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ลูกค้า 
3. จํานวนตารางเมตรของสิ่งปลูกสร้าง 

1. จํานวนเงินฝาก 
2. จํานวนเงินกู้ 
3. จํานวนของรายได้จากส่วนต่าง 
4. จํานวนลูกค้าที่พึงพอใจ 

Paradi and 
Schaffnit 
(2004):  ธนาคาร
ในประเทศ
แคนาดา 

ลักษณะประสทิธิภาพการผลิต 
1. จํานวนผู้จัดการ 
2. จํานวนผู้จัดการส่วนงาน 
3. จํานวนผู้ช่วยผู้จัดการ 
4. จํานวนเลขานุการ 
5. จํานวนผู้จัดการเงินสด 
6. ค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ค่าเช่าพ้ืนที่ 
8. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นดอกเบ้ียจ่าย 

1. ยอดเงินฝาก 
2. ยอดเงินกู้ 
3. รายได้จากค่าธรรมเนียม 
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ตารางที่ 10 ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลติของ DMU ที่เป็นสหกรณ์และ DMU ทีม่ีความใกล้เคียง
 สหกรณ ์(ต่อ) 
 

แนวคิด ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยผลผลิต 
Paradi and 
Schaffnit (2004) 

ลักษณะประสทิธิภาพกลยุทธ์ 

มีปัจจัยนําเข้าเหมือนกับลักษณะ
ประสิทธิภาพการผลิต โดยเพ่ิมปัจจัย คือ 
เงินกู้ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้  

มีปัจจัยผลผลิต 3 ตัวแรกเช่นเดียวกับ
ประสิทธิภาพการผลิต โดยเพ่ิมอีก 2 
ปัจจัย ดังน้ี  
1. ส่วนต่างของเงินฝาก   
2. ส่วนต่างของเงินกู้  

Das and Ghosh 
(2006): ธนาคาร
พาณิชย์ใน
ประเทศอินเดีย 

ลักษณะประสทิธิภาพตามแนวทางคนกลาง (Intermediation Approach) 
1. เงินฝากกระแสรายวัน 
2. เงินฝากออมทรัพย์ 
3. เงินฝากประจํา 
4. เงินลงทุนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
5. ค่าแรงพนักงาน 

1. เงินสดจ่ายล่วงหน้า 
2. เงินลงทุน 

ลักษณะประสทิธิภาพตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-added Approach) 
1. ค่าแรงพนักงาน 
2. เงินลงทุนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
3. ดอกเบ้ียจ่าย 

1. เงินสดจ่ายล่วงหน้า 
2. เงินลงทุน 
3. เงินฝากกระแสรายวัน 
4. เงินฝากออมทรัพย์ 

ลักษณะประสทิธิภาพตามแนวทางการดําเนินการ (Operating Approach) 
1. ดอกเบ้ียจ่าย 
2. เงินเดือนพนักงาน 
3. เงินลงทุนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 

1. ดอกเบ้ียรับ 
2. รายได้ต่างๆ ยกเว้นดอกเบ้ียรับ 

ลักษณะประสทิธิภาพตามแนวทางการแลกเปลี่ยน (Transaction Approach) 
1. จํานวนตู้ ATM และตู้จําหนา่ยเช็ค  
2. ค่าเช่า  
3. จํานวนลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน  

1. จํานวนลูกคา้ใหม่ทีใ่ช้อินเตอร์เน็ต  
2. จํานวนธุรกิจที่ผ่านตู้จําหน่ายเช็ค  
3. จํานวนเงินฝากที่ผ่านทางตู้ ATM 
และตู้จําหน่ายเช็ค 
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ตารางที่ 10 ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลติของ DMU ที่เป็นสหกรณ์และ DMU ที่มีความใกล้เคียง
 สหกรณ ์(ต่อ) 
 

แนวคิด ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยผลผลิต 
Conceicao 
Portela and 
Thanassoulis 
(2007): ธนาคาร
ในประเทศ
โปรตุเกส 
 

ลักษณะประสทิธิภาพแนวทางการดําเนินการ (Operating Approach) 
1. จํานวนพนักงาน  
2. ค่าเช่า  

1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ 
จํานวนลูกค้า  
2. การเปลี่ยนแปลงของ 
มูลค่ากระแสรายวัน  
3. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ 
ทรัพยากรอ่ืนๆ  
4. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ 
เงินฝากประเภทอ่ืนๆ  
5. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครดิต 
โดยธนาคาร  
6. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเครดิต 
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง  
7. จํานวนของธุรกรรม 

ลักษณะประสทิธิภาพแนวทางผลตอบแทน (Profit Approach)  
1. จํานวนพนักงาน  
2. ค่าเช่า  

1. มูลค่าของกระแสเงินสด  
2. มูลค่าของทรัพยากรอ่ืนๆ  
3. มูลค่าเครดิตโดยธนาคาร  
4. มูลค่าเครดิตโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (2549): 
สหกรณ์
การเกษตร 

1. ต้นทุนธุรกิจหลัก 
2. ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกจิและดําเนินการ 
3. หนี้สินทั้งส้ิน 
4. ทุนของสหกรณ ์

รายได้ 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (2552): 
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

1. เงินรับฝากจากสมาชิก 
2. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
3. ทุนสหกรณ ์

1. เงินสดและเงินฝาก 
2. ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ 
3. รายได้ทั้งสิ้น 
4. เงินลงทุนทั้งสิ้น 
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 จากการทบทวนแนวคิดการคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต ทําให้ในเบ้ืองต้น
ผู้วิจัยใช้แนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) ซึ่งมีประสบการณ์ในการประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับมหภาคในการเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตเป็นตัวแปร
พ้ืนฐาน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความเข้าในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ จากนั้นเพ่ิมเติมตัวแปรที่สามารถให้ลักษณะความมีประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแนวทาง
คนกลาง โดยผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรปัจจัยนําเข้าเบ้ืองต้นประกอบไปด้วยเงินรับฝากจากสมาชิกค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้นทุนสหกรณ์จํานวนสมาชิกและจํานวนพนักงานสําหรับการกําหนดปัจจัยผลผลิตเบ้ืองต้นน้ัน
ประกอบไปด้วยเงินสดและเงินฝากลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิรายได้ทั้งสิ้นเงินลงทุนทั้งสิ้นกําไรสุทธิ และ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ มีการดําเนินการที่มีลักษณะคนกลางในการรับฝากเงิน เงินลงทุน 
และการสะสมหุ้นของสมาชิกในการทําประโยชน์ และตอบแทนให้กับสมาชิกในรูปของเงินปันผลจาก
การสะสมหุ้น การเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกในกรณีที่สมาชิกได้กู้กับสหกรณ์ และการจดัสรรเงินเพ่ือเป็น
สวัสดิการกับสมาชิก ดังน้ัน การดําเนินการของสหกรณ์จึงไม่ใช่การมุ่งเน้นเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสร้างรายได้
หรือผลกําไรเฉกเช่นธุรกิจภาคเอกชน แต่เป็นการดําเนินการในฐานะคนกลาง ทีต้่องมีการจัดการ
ปัจจัยนําเข้าให้ประหยัดและมีความสมเหตุสมผลในการสร้างผลผลิต 
 
ตอนท่ี 8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 8.1 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนนิงานสหกรณ ์
 พิชัย ขวัญทอง และคณะ (2557) ศึกษานโยบายสหกรณ์ของรัฐบาลกับนโยบาย

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน และศึกษาผลสัมฤทธ์ิ    
การบริหารสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างในการวิจัย
เชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่ขี้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนพระบาทนาสิงห์ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโพธ์ิหมากแข้ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนห้วยหลัวสามัคคี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านดุงสามัคคี และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนท่าแร่ จํานวน 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ โดยในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้
ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ระดับลึก คือ ผู้มีบทบาทสาคัญในการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจํานวน 15 คน และผู้ปฏิบัติตามนโยบายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจํานวน 
90 คนผลการวิจัยพบดังน้ี 

 1. นโยบายสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีวัตถุประสงค์การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
อย่างชัดเจน และมีขั้นตอนการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยเร่ิมต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ
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ระดับชุมชน พร้อมทั้งมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกันกับนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาลทุกประการ 

 2. ศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโดยภาพรวม มีจุดเด่น คือ   
การบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบสมาชิก สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง จุดด้อย คือ สมาชิกยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์เครดิยูเน่ียนอย่างถ่องแท้ และมีความเข้าใจอย่าง
คลาดเคลื่อนกับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน โอกาส คือ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการเงิน เร่ิมให้ความสนใจต่อแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
เพ่ิมมากขึ้น และวิกฤติ คือ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนยังไม่ตระหนักถึงอุดมการณ์สหกรณ์เครดิต  
ยูเน่ียนอย่างแท้จริง กระบวนการปลูกฝังของสหกรณ์ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ เป็นแต่
เพียงการดําเนินการตามข้ันตอนเท่าน้ัน 

 3. ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เพ่ือความย่ังยืนของเศรษฐกิจ
ชุมชน สรุปได้ว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีเงินทุนหมุนเวียน สมาชิกพ่ึงตนเองได้ และสามารถชําระหน้ี
ได้ ภาระหน้ีสินลดลง สมาชิกมีความสามัคคีกันมากขึ้น ระดับคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น ภาครัฐให้การ
สนับสนุน มีทรัพยากรการบริหารเพียงพอ มีทัศนคติที่ดีในการทางาน และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) ค้นหาความหมายของการ
ดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับกุญแจแห่งความสําเร็จใน
การดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรแ ละเพ่ือพยากรณ์ถึงแนวโน้มในการการดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตร การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากมุมมองและทัศนะของ
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กําหนดตัวอย่างเชิงทฤษฎีด้วยคุณสมบัติ 
คือ เป็นข้าราชการของท้ัง 2 กรม ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญต่อปัญหาสหกรณ์การเกษตรและมี
ประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 20 ปี ใช้แบบแผนการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจงและแบบ      
สโนว์บอล จาํนวน 15 คน เก็บรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก และ
การศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบดังน้ี 

 1. สหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพมีความหมาย 2 ความหมาย คือ 1) ด้าน
คุณภาพชีวิตของสมาชิก คือ สหกรณ์ที่ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลการ
ประกอบการหรือกําไรของสหกรณ์ ทั้งน้ีก็ไม่ควรละเลยเรื่องผลกําไรด้วยเช่นกันเน่ืองจากผลกําไรเป็น
เรื่องของการสะสมทุนและ 2) ด้านการจัดการเป็นการนิยามถึงสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในแง่ที่ใช้
วิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างทางธุรกิจที่ชัดเจน มีการจัดการที่ดีระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค การลดธุรกรรมท่ีต้องทําผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถดูแลความเป็นอยู่และความ
เดือดร้อนของสมาชิกได้ 
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 2. กุญแจแห่งความสําเร็จในการดําเนินงานสหกรณ์เกษตรมี 8 ประการ คือ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ความเสียสละของกรรมการ พนักงานที่ซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ดี มีการ
บริการที่ทั่วถึง มีแผนธุรกิจ การจัดการเงินที่เป็นระบบ และมีธรรมาภิบาล  

 3. แนวโน้มในการการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรมี 3 ด้าน คือ 1) สถานการณ์
อนาคตที่ดี คือ สหกรณ์ยังคงเป็นที่พ่ึงในทางเศรษฐกิจให้กับเหล่าสมาชิกผู้ซึ่ งเป็นเกษตรกรได้อย่างดี
สหกรณ์จะกลายเป็นสถาบันทางสังคมท่ีรวมกลุ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ประสบในลักษณะ
เดียวกัน ย่อมมีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าในการสร้างฐานะ               
2) สถานการณ์อนาคตท่ีไม่ดี คือ สหกรณ์การเกษตรจะได้รับผลกระทบจากการบิดเบือนราคาตลาด
อันเป็นผลจากนโยบายของรัฐการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น อาจใช้สหกรณ์ในการแสวงหา
ประโยชน์จากคะแนนเสียง การทุจริตเชิงนโยบายจะสร้างความเสียต่อสหกรณ์ และ 3) สถานการณ์
อนาคตท่ีเป็นไปได้มากที่สุดคือ สหกรณ์การเกษตรจะเป็นตัวจักรสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ภายใต้ระบบทุนนิยม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างผสมผสานสหกรณ์มีความทันสมัยขึ้น 

 สุรชัย กังวล และพหล ศักด์ิคะทัศน์ (2556) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในการ
อํานวยการสินเช่ือที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาท่ีนําไปสู่สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง โดยเลือกสุ่ม
สหกรณ์การเกษตรที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่จํากัด จํานวน 45 แห่ง 
และสอบถามข้อมูลจากประธานคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สินเช่ือสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่าสหกรณ์สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการจํานอง 
การคํ้าประกัน การทํานิติกรรมสัญญา การรับเงินกู้ และการชําระหนี้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการ
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงการพิจารณาเงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ การติดตามหนี้ การปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี และการดําเนินคดีอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของการอํานวย
สินเช่ือจึงอยู่ในระดับมาก 

 Guzman and Arcas (2008) ประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรทั้ง 247 
สหกรณ์ด้วยวิธีการ DEA ของประเทศสเปนระหว่างปี ค.ศ. 2001 – 2003 จํานวน 247 สหกรณ์โดย
เป็นสหกรณ์ตามฐานข้อมูล SABI (Sistema de Analisis de Balances Iberices) แบ่งเป็นข้อมูล
สหกรณ์ในปี 2001 จํานวน 108 แห่งปี 2002 จํานวน 93 แห่งและปี 2003 จํานวน 46 แห่งโดยใช้  
ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC นอกจากน้ีคะแนน SE สําหรับปัจจัยที่นํามาใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ประสิทธิภาพทางบัญชีประกอบด้วยปัจจัยผลผลิต 1 
ปัจจัย คือ รายได้ส่วน ปัจจัยนําเข้ามี 4 ปัจจัย คือ ต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าเสื่อมราคา 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืนๆ และ 2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยปัจจัย
ผลผลิต 1 ปัจจัย คือ รายได้แ ละปัจจัยนําเข้ามี 2 ปัจจัย คือ ค่าจ้างพนักงาน และสินทรัพย์ถาวร 
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 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพทางบัญชีเมื่อประเมินด้วยตัวแบบ CCR มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.94 ส่วนตัวแบบ BCC และ SE ในมุมมองด้านผลผลิตมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.95 และ 0.97 ตามลําดับ สําหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ
ประเมินด้วยตัวแบบ CCR มีค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.18 ส่วนตัวแบบ BCC และ SE 
ในมุมมองด้านผลผลิตมีค่าเฉล่ียของคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.26 และ 0.72 ตามลําดับ ในขณะที่
เมื่อพิจารณาในมุมมองด้านปัจจัยนําเข้า กลับพบว่าคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียของตัวแบบ BCC และ 
SE มีค่าเท่ากับ 0.29 และ 0.67 ตามลําดับ 

 ดวงพร หัชชะวณิช และบัญชา ชลาภิรมย์ (2554) ได้สรุปปัญหาที่สําคัญที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ดังน้ี 
 1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสหกรณ์ของบุคลากร ยังไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ในฐานะมืออาชีพได้ถึง แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานที่ทําหน้าที่ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมใน
ขบวนการสหกรณ์ แต่ยังไม่มีการแบ่งหน้าที่การฝึกอบรมว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดการ
อบรมระดับใด การจัดอบรมในหลายๆ หลักสูตรจึงมีความซ้ําซ้อนกัน และส่วนมากเป็นหลักสูตรใน
ระดับพ้ืนฐาน 
 2. สหกรณ์ไม่สามารถร่วมมือช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย มีการเช่ือมโยง
เครือข่ายในการทําธุรกิจค่อนข้างน้อย ทั้งในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกันจึงทําให้อํานาจ    
การต่อรองขาดประสิทธิภาพ 
 3. ไม่มีหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในขบวนการสหกรณ์
ให้เป็นระบบเดียวกัน ไม่มีฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร และสินค้าในขบวนการสหกรณ์ เน่ืองจากยัง  
ไม่มีระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงกัน 
 4. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่มีสาขาภาค จึงทําให้ไม่สามารถให้      
ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน ในการดําเนินงานของสหกรณ์สมาชิกซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้
อย่างทั่วถึง 
 5. ขาดหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ส่งเสริมให้สหกรณ์ต่างประเภทกัน ที่มีธุรกิจการผลิต
การค้าอุตสาหกรรมหรือบริการอย่างเดียวกัน รวมกันจัดต้ังองค์กรทางการค้าในระดับที่สูงข้ึน 

 นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยความสําเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศเกาหลีสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1. ความพยายามด้ินรนต่อสู้ของนักสหกรณ์ต้ังแต่ยุคแรก 
 2. ความช่วยเหลืออย่างจริงจังของรัฐบาล 
 3. โครงสร้างที่แข็งแรงและมีขอบข่ายการดําเนินงานที่กว้างขวาง 
 4. มีการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทุกด้าน 
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 5. มีกิจกรรมการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

 6. มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกหลาย
หน่วยงาน 

 Piesse et al. (2005) ศึกษาสหกรณ์ผลิตข้าวของประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ใน
โดยแบ่งศึกษาเป็นสองช่วง คือ ช่วงปี 1986 - 1988 ซึ่งเป็นช่วงมีคณะกรรมการการค้าข้าว
ระดับประเทศเป็นผู้กําหนดนโยบายการค้าข้าว และช่วงปี 1996 - 1998 ซึ่งเป็นช่วงยกเลิก
คณะกรรมการการค้าข้าวและใช้นโยบายการค้าเสรีโดยมีจํานวนสหกรณ์ที่ศึกษาจํานวน 48 แห่ง
ในช่วงแรกและ 43 แห่ง ในช่วงหลังวิเคราะห์ด้วยวิธีการ DEA จากตัวแบบ BCC โดยแบ่งสหกรณ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสหกรณ์ที่ผลิตข้าวโพดและกลุ่มสหกรณ์ที่ผลิตข้าวสาลี ทั้งน้ี
เน่ืองจากรัฐบาลหยุดให้การสนับสนุนสหกรณ์ข้าวสาลีเป็นเวลา 2 ปีก่อนหยุดสนับสนุนสหกรณ์
ข้าวโพดปัจจัยนําเข้า คือ 1) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ซึ่งรวมค่าแรงค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
2) ทรัพย์สินถาวร 3) ส่วนต่างดอกเบ้ีย (Interest Spread ซึ่งคือส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย) 4) หน้ีสงสัยจะสูญ 5) จํานวนบัญชีที่เป็นสมาชิก 6) จํานวนบัญชีที่ไม่ใช่สมาชิก         
7) อัตราส่วนเกียร์ริ่ง (Gearing ratio ซ่ึงคืออัตราส่วนที่ใชว้ัดความเสี่ยงของกิจการจากการใช้เงินทุน
จากภายนอก(หน้ีสิน)ต่อเงินทุนภายใน) 8) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี และ 
10) เวลา ปัจจัยผลผลิต คือ รายได้สุทธิ ผลการวิจัยพบว่าการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการแข่งขนัมากขึ้น 
โดยใช้นโยบายการค้าเสรีทําให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพบว่าคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ย
ของสหกรณ์โดยรวมเท่ากับ 34.6% ในช่วงแรกที่ยังไม่มีการค้าเสรีและเพ่ิมเป็น 59.4% ในช่วงหลังที่มี
การค้าเสรีแล้วโดยในปี 1997 และ 1998 คะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียเพ่ิมขึ้นถึง 70% เมื่อพิจารณา
แยกตามกลุ่ม พบว่าผลที่ได้เช่นเดียวกับกรณีพิจารณาโดยรวม กล่าวคือสําหรับกลุ่มสหกรณ์ที่ผลิต
ข้าวโพดคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียของสหกรณ์โดยรวมเท่ากับ 35.8% ในช่วงแรกและเพ่ิมเป็น 
53.3% ในช่วงหลังในขณะที่สหกรณ์ที่ผลิตข้าวสาลีมีคะแนนประสิทธิภาพเฉล่ียของสหกรณ์เท่ากับ 
32.9% ในช่วงแรกและเพ่ิมเป็น 68.6% ในช่วงหลัง 

 McKillop Glass and Ferguson (2002) ได้ศึกษาประสิทธิภาพสัมพัทธ์ของเครดิต
ยูเน่ียนของสหราชอาณาจักร (UK Credit Unions) โดยวิธีการวัดแบบเรเดียลและนอนเรเดียล 
(Radial and Non-radial Measures) เพ่ือดูประสิทธิภาพต้นทุนของปัจจัยนําเข้าและคะแนน SE 
ร่วมด้วย เพ่ือใช้ในการกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต ข้อมูลที่นํามาศึกษาเป็น
ข้อมูลด้านการเงินของเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดปีของปีดําเนินการ 1996 โดยได้
ตัดเครดิตยูเน่ียนที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 1 ล้านปอนด์ออกไป รวมเป็นจํานวนเครดิตยูเน่ียนที่นํามา
ศึกษาทั้งสิ้น 104 แห่ง การที่ตัดเครดิตยูเน่ียนขนาดเล็กออกจากการศึกษาเพ่ือป้องกันความลําเอียงใน
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การวิเคราะห์ เนื่องจากเครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กเหล่าน้ีเพ่ิงจัดต้ังและมาตรฐานยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด
ปัจจัยนําเข้าประกอบด้วย 4 ตัวแปรคือ 1) เงินเดือนและค่าจ้าง 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการอ่ืนๆ       
3) เงินปันผลและ 4) ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เพ่ือการจัดการอ่ืนๆสําหรับปัจจัยผลผลิต คือ 1) เงินให้กู้        
2) เงินลงทุน และ 3) เงินที่นําไปฝากกับสถาบันการเงินอ่ืนในการศึกษาได้พิจารณา 3 ตัวแบบ คือ   
ตัวแบบที่มีปัจจัยนําเข้า 2 ปัจจัย 3 ปัจจัยและ 4 ปัจจัย 

 จากการศึกษาพบว่าจากผลการศึกษา 3 ตัวแบบดังกล่าวเครดิตยูเนียนของสหราช
อาณาจักรอังกฤษ ส่วนใหญ่ยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้อีก การท่ีเครดิตยูเนียนส่วนใหญ่ไม่มี
ประสิทธิภาพเน่ืองมาจากวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ชัดเจนของเครดิตยูเน่ียนที่ไม่ได้มุ่งที่การแข่งขันการ
ทํากําไรในตลาด นอกจากน้ันยังพบว่าเครดิตยูเน่ียนส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพด้านขนาด กล่าวคือ   
มีขนาดใหญ่เกินไปเน่ืองจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรส่งเสริมให้เครดิตยูเน่ียนรวมตัวกันให้เข้มแข็ง
มีขนาดใหญ่ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรพิจารณากฎหรือ
ข้อบังคับบางประการที่จะเอ้ือให้เครดิตยูเน่ียนมีความเป็นอิสระมากขึ้น          การใช้การวัดแบบ
นอนเรเดียลมีข้อดีในแง่สามารถมองเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยเกินไป สําหรับปัจจัยนําเข้าบางตัว
โดยการนําไปเปรียบเทียบกับค่าวัดแบบเรเดียลที่สอดคล้องกัน มีข้อค้นพบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
เครดิตยูเน่ียนของสหราชอาณาจักรใช้จ่ายเป็นเงินปันผลมากเกินไป  และใช้จ่ายเป็นค่าแรงน้อยเกินไป 

 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ (2544) ได้วิเคราะห์ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์   
ด้านสหกรณ์ในประเทศไทย พ.ศ.2533 – 2543 โดยส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานการณ์  
การดําเนินงานของสหกรณ์ที่ได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งช้ีให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานสหกรณ์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ การขาดแคลนทุนดําเนินงาน การขาดการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกสหกรณ์ การขาดศักยภาพ และความพร้อมของคณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ปัญหาเร่ืองทําเลท่ีต้ังไม่เหมาะสม การขาดข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการสหกรณ์ จากการสังเกตพบว่าข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและการ
พัฒนาสหกรณ์น้ัน ยังวนเวียนอยู่ที่การขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐในแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ การหาตลาด ตลอดจนการให้การศึกษาอบรมซ่ึงบ่งช้ีให้เห็นว่ากรอบแนวคิดของ
นักวิจัยยังมีพ้ืนฐานว่า “สหกรณ์ยังคงต้องพ่ึงพารัฐ” ซึ่งสวนทางกับแนวคิดของการเป็นองค์กรอิสระ
ของสหกรณ์อย่างแท้จริง 

 Fukuyama et al. (1999) ศึกษาสหกรณ์เครดิต (Credit Cooperative) ของ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มาจากกองทุนของผู้ทํางานจากบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางใช้
ข้อมูลในปี 1992 - 1996 จํานวนสหกรณ์ประมาณ 350 แห่งวิเคราะห์ด้วยวิธีการ DEA จากตัวแบบ 
CCR และตัวแบบ BCC รวมท้ังคะแนน SE  โดยมีปัจจัยนําเข้าคือจํานวนพนักงาน (Labor) จํานวน
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เงินทุน (Capital) จํานวนเงินฝาก (Deposits) อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจํานวน
พนักงาน (Price of Labor) อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อจํานวนเงินทุน (Price of 
Capital) อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากต่อจํานวนเงินฝากทั้งหมด (Price of Deposits) 
จํานวนสินทรัพย์ (Assets) และจํานวนสาขาของสหกรณ์ (Branches) ส่วนปัจจัยผลผลติคือ เงินให้กู้ 
(Loans) และตราสารการเงิน (Securities) ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของคะแนนCCR 
เท่ากับ 1.73 ในปี 1992 และเพ่ิมเป็น 2.27 ในปี 1996 ค่าเฉล่ียเรขาคณิตของคะแนนBCC  เท่ากับ 
1.44 ในปี 1992 และเพ่ิมเป็น 1.62 ในปี 1996 ส่วนค่าเฉล่ียเรขาคณิตของคะแนนSE เท่ากับ 1.20 
ในปี 1992 และเพ่ิมเป็น 1.40 ในปี 1996 ซึ่งพบว่าร้อยละ 73 ของสหกรณ์ทั้งหมดมีองค์กร DRS น่ัน
คือสหกรณ์สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เมื่อลดขนาดของปัจจัยนําเข้าลงและพบว่าร้อยละ 23 ของสหกรณ์
ทั้งหมดมีองค์กร IRS หรือสหกรณ์ส่วนน้อยเท่าน้ันที่สามารถเพ่ิมผลผลิตได้เมื่อเพ่ิมขนาดของปัจจัย
นําเข้า 

 8.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับตัวชี้วัดการจัดการ 
 May et al. (2015) พัฒนาวิธีการ e-KPIs หรือ Energy-related Key Performance 

Indicators เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของการใช้พลังงานและการบริหารพลังงานใน
การผลิต วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการในการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพกระบวนการของบริษัทใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับพลังงาน วิธีการ e-KPIs ช่วยลดข้อบกพร่องในการตัดสินใจในการใช้
พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต สําหรับวิธีการ e-KPIs ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน 1) นิยามระบบ
การอ้างอิงการผลิต 2) ระบุความแตกต่างกันในการใช้ความต้องการของฝ่ายผลิต 3) วิเคราะห์การ
ผลิตพ้ืนฐานที่เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดพลังงานและการไม่มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรการ
ผลิต 4) เช่ือมโยงการผลิตพ้ืนฐานกับพลังที่ต้องใช้ 5) สร้างกรอบการปฏิบัติงานตามลําดับช้ันของการ
ใช้พลังงาน 6) พัฒนาวิธีการ e-KPIs และ 7) ออกแบบและจัดการ e-KPIs ผลการวิจัยสามารถ
นําเสนอในรูปกราฟ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะการตีความที่ค่อนข้างง่าย  

 Pineros and Lewis (2013) วิเคราะห์และพิจารณาระบบและกลไกของการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดในการดําเนินการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน โดยเลือกศึกษาในพ้ืนที่
ป่า Puebla ประเทศเม็กซิโก วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวช้ีวัด
ในการจัดการป่าจํานวน 66 ตัวช้ีวัดที่เป็นแบบประมาณค่า โดยในขั้นต้นได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของป่า 
Puebla ต่อจากน้ันได้มีการร่วมวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการป่าจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้ป่า และ
ในขั้นสุดท้ายเป็นการคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสม สําหรับตัวช้ีวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1) 
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 2) ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการจากป่ารวมทั้งการ
พัฒนาที่ย่ังยืน และ 3) สังคมและชุมชนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลจากการวิจัยทําให้
ได้ตัวช้ีวัดท่ีได้ปรับการปรับปรุงที่สามารถสะท้อนแผนการจัดการป่าที่มีประสิทธิภาพ ที่มีความเป็น
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เหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะจากชุมชน 
นอกจากน้ี ผลจากการพัฒนาตัวช้ีวัดจะก่อให้เกิดการดูแลและปกป้องพ้ืนที่ป่าในอนาคต ผ่านการ
สื่อสาร สิ่งอํานวยความสะดวก การเรียนรู้ และแบ่งปันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทําหน้าที่และ
เป็นกลไกในการจัดการพ้ืนที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 Hussey and Eagan (2007) ใช้ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ในการนํามาใช้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises:SMEs) สําหรับการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) โดยศึกษากับสถานประกอบการที่มีพนักงานไม่เกิน 500 คน 
ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 ตัวอย่างตามเกณฑ์ The Standard Industrial Classification Code 
(SIC) ที่จัดทําขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สําหรับฐานข้อมูลเพ่ือจําแนกระดับกระบวนการและ
เทคโนโลยีในสถานประกอบการ และตัวแปรสังเกตได้จํานวน 16 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ประกอบด้วย การสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (Senior Leadership Direction) การทบทวน
ศักยภาพ การตอบรับจากสาธารณชน สภาพการพัฒนากลยุทธ์ด้านสภาพความต้องการของลูกค้า 
ศักยภาพและความพึงพอใจของลูกค้า การวัดและการวิเคราะห์ศักยภาพ การจัดการระบบสารสนเทศ 
ระบบการทํางาน การศึกษาสภาพของพนักงาน ความกินดีอยู่ดีของพนักงานในการผลิต กระบวนการ
จัดการ สภาพการส่งเสริมและผลการปฏิบัติ  

 การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้เกณฑ์คุณภาพ MBNQA เป็นพ้ืนฐานและแนวคิดหลักของ
การศึกษาโดยเกณฑ์ MBNQA ที่นําไปสู่ความสําเร็จและความย่ังยืนของกิจการ SMEs ประกอบด้วย
ประเด็นที่ใช้ในการจัดการ 7 ด้าน ดังน้ี 
 1. ภาวะผู้นํา (Leadership) ในด้าน การนําองค์กร (Organizational Leadership) 
การยอมรับจากสาธารณชน (Public Responsibility and Citizenship)  
 2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ได้แก่การพัฒนากลยุทธ์ (Strategy 
Development)  
 3. การมุ่งลูกค้าและการตลาด (Customer and Market Focus) ได้แก่ระดับ
ความรู้ของลูกค้าและตลาด (Customer and Market Knowledge) ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer Relationships and Satisfaction)  
 4. การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (Information and Analysis)ได้แก่ การวัดและ
วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (Measurement and Analysis of Organizational Performance) 
การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Management)  
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 5. การมุ่งทรัพยากรบุคคล (Human Resource Focus) ได้แก่ระบบการปฏิบัติงาน 
(Work Systems) ระบบการศึกษา (Employee Education) การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Training and Development) ความกินดีอยู่ดีของพนักงาน (Employee Well-Being and 
Satisfaction)  
 6. กระบวนการจัดการ (Process Management) ได้แก่กระบวนการในการผลิตสินค้า
และบริการ (Product and Service Processes) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes)
กระบวนการส่งเสริม (Support Processes) 
 7. ผลทางธุรกิจ (Business Results) ผลที่มุ่งจากลูกค้า (Customer-Focused 
Results) ผลด้านการเงินและการตลาด (Financial and Market Results) ผลด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resources Results) ผลด้านประสิทธิภาพการจัดการองค์กร (Organizational 
Effectiveness Results) 
 Bou-Llusar et al. (2009) ศึกษาเกณฑ์คุณภาพที่ผสมผสานระหว่างเกณฑ์จัดการ
คุณภาพสหภาพยุโรป (European Foundation for Quality Management: EFQM) และเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcom Baldrige National Quality Award: 
MBNQA)โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 446 บริษัท ในประเทศสเปน ซึ่งเห็นว่าการจัดการคุณภาพ
โดยรวม (TQM)  คือ แนวทางการจัดการระหว่างทั้งทางสังคมและทางเทคนิค ที่มุ่งการบรรลุผลของ
การปฏิบัติงานท่ียอดเย่ียม ซึ่งจะต้องปรับใช้แนวทางการปฏิบัติเกณฑ์รางวัลคุณภาพ เช่น รางวัล 
Malcolm Baldrige National Quality (MBNQA) และเกณฑ์เพ่ือการจัดการคุณภาพของยุโรป 
(EFQM) ทั้ง 2 เกณฑ์จะถูกใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคู่มือเพ่ือการดําเนินงานด้านการจัดการ
คุณภาพซึ่งเกณฑ์ EFQM   ที่ใช้ทดสอบมีเกณฑ์ 9 ด้าน คือ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านนโยบายและกล
ยุทธ์ ด้านประชาชน ด้านพันธมิตรทางการค้าและทรัพยากร ด้านกระบวนการ ด้านผลการปฏิบัติต่อ
ลูกค้า ด้านผลการปฏิบัติการของพนักงาน ด้านผลทางสังคม และด้านปัจจัยสู่ความสําเร็จ ผลการวิจัย
พบว่าผลทางสังคมซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําและประชาชน รวมถึงผลทางด้านเทคนิคการผลิตที่ขึ้นอยู่กับ
ทรัยพากรและกระบวนการผลิตน้ัน จะเป็นองค์ประกอบของการผลิตที่มีผลิตภาพ ทั้งน้ียังรวมถึงการ
จัดการนโยบายและกลยุทธ์ด้วย โดยทั้งหมดจะส่งผลต่อผลประกอบการท่ีดีเย่ียมบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
จะส่งผลต่อไปยังด้านผลการปฏิบัติต่อลูกค้า  

 Kuo and Chen (2008) พัฒนาตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินการเคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรมบริการในประเทศไต้หวันด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ การ
ประเมินผลด้วยดุลยภาพ ใน 4 มุมมอง คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา เพ่ือนําตัวช้ีวัดไปใช้ในการอ้างอิงและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
อุตสาหกรรมบริการ โดยการรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบด้วย
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บริษัทให้คําปรึกษา บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก อุตสาหกรรมบริการ ธนาคาร ประกันภัย 
โรงพยาบาล และธุรกิจขนส่ง จํานวน 50 แห่ง โดยมีการตอบกลับร้อยละ 62 โดยการสอบถาม
โดยตรงและทางโทรศัพท์เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการ
ควบคุมต้นทุน การเพ่ิมขึ้นของรายได้ และการเติบโตของยอดขาย คือ ตัวช้ีวัดหลักของมุมมองด้าน
การเงิน ส่วนมุมมองด้านลูกค้ามีตัวช้ีวัดหลัก คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ความพึง
พอใจของลูกค้า และระยะเวลาการให้บริการ ในขณะที่มุมมองด้านกระบวนการภายในประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดหลัก คือ การส่งมอบและจัดการข้อมูล ขั้นตอนมาตรฐานในการดําเนินงาน และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและลูกค้า และตัวช้ีวัดหลักของมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา คือ 
ภาพลักษณ์องค์กร ความสามารถในการแข่งขัน และความพึงพอใจของพนักงาน 

 Tsai and Chou (2009) เห็นว่าระบบมาตรฐานคุณภาพมีความจําเป็นต่อ SMEs 
ปัจจุบันมีระบบมาตรฐานคุณภาพที่ปรับใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, and SA 8000 เป็นต้น แต่ยังไม่มีระบบใดที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของ SMEs จึงได้
ศึกษาระบบบริหารคุณภาพโดยใช้การผสมผสานระหว่างระบบ Decision Making Trial and 
Evaluation Laboratory (DEMATEL) ระบบ Analytic Network Process (ANP) และระบบ 
Zero–One Goal Programming Model (ZOGP) มาปรับใช้กับระบบมาตรฐานคุณภาพกับ SMEs 
โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมโดยผสมผสานระหว่าง
ระบบ DEMATEL, ANP และ ZOGP และเลือกระบบที่เหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดทางทรัพยากรการ
ผลิตของ SMEs ขั้นตอนการวิจัยเร่ิมต้ังแต่การต้ังเป้าหมายโดยต้องการให้ SMEs เผชิญกับความย่ังยืน 
จากน้ันจึงเลือกระบบบริหารจัดการจากการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ Financial Perspective, 
Learning & Growth Perspective, Customer/ Stakeholder Perspective และ Internal 
Business Process Perspective ต่อมาจึงได้ดําเนินการศึกษาตามแนวทางผสมผสานการใช้เกณฑ์ 
DEMATEL, ANP และ ZOGP เพ่ือเลือกเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสมกับ SMEs การศึกษาครั้ง
น้ีได้เลือก SMEs เป็นสถานประกอบการของคนไต้หวันจํานวน 180 แห่ง ที่มีการใช้มาตรฐานคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน  โดยใช้ข้อมูลจากเกณฑ์ตัดสินใจข้างต้น (LGP: Learning and Growth Perspective, 
IBP: Internal Business Process Perspective, CSP: Customer/ Stakeholder Perspective 
และ FP: Financial Perspective)  

 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 เป็นระบบ
ที่เหมาะสมหากนํามาปรับใช้กับ SMEs ที่ผ่านกระบวนการสร้างเกณฑ์ด้วยการผสมผสานการใช้เกณฑ์
จาก DEMATEL, ANP และ ZOGP ดังน้ัน ความสําเร็จที่สําคัญในการจัดการทางธุรกิจ คือ การเข้าสู่
การปฏิบัติงานบนระบบมาตรฐานคุณภาพหรือมีระบบที่เช่ือมโยงการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดย
เริ่มต้นจากการพิจารณาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบ
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ผลิตภัณฑ์ ล้วนแต่ต้องอาศัยระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ในการจัดการคุณภาพเพ่ือความสําเร็จและ
ความย่ังยืนในการบริหารกิจการในธุรกิจ SMEs  

 Prybutok Zhang and Peak (2011) ศึกษาเกณฑ์ MBNQA 2002 กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนของเมือง Denton ในการวัดประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร ที่มุ่งเน้น
การศึกษาความสําเร็จของการบริหารจัดการองค์กร โดยดําเนินการศึกษากับองค์กรที่ทําหน้าที่
ให้บริการในเขตเทศบาลเมือง Denton โดยใช้การทดสอบ PLS กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ Malcolm Baldrige ตามเกณฑ์ MBNQA ที่ใช้ทดสอบความสําเร็จของการบริหารจัดการ 
โดยใช้เกณฑ์ที่มีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่ง
ลูกคา้และการตลาด ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านกระบวนการจัดการ และ
ด้านผลของการดําเนินธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่าด้านที่ส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี ประสบความสําเร็จของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพน้ัน ประกอบด้วยเกณฑ์ 
MBNQA ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์การมุ่งลูกค้าและการตลาด ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของความสําเร็จในการบริหารทางภาวะผู้นํา ในขณะที่เกณฑ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการจัดการ และผลของการดําเนินธุรกิจน้ันจัดเป็นองค์ประกอบความสําเร็จในการบริหารทางผล
การปฏิบัติงาน สําหรับเกณฑ์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์นั้น จัดเป็นองค์ประกอบความสําเร็จในการบริหาร
ขององค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการด้านภาวะผู้นําและผลการปฏิบัติงาน 

 8.3งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดทําตัวชี้วัดด้วยเทคนิคเดลฟายฟัซซี 
 Chang Hsu and Chang (2011) ประเมินผลการใช้เทคโลยีการผลิตไฮโดรเจน 

โดยเป็นการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของประเทศใต้หวัน ซึ่งประเมินด้วย 14 ตัว
บ่งช้ี อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดมีความไม่แน่นอนและไม่มคีวามชัดเจนโดยธรรมชาติ ในการวิจัยน้ีจึงเลือก
วิธีการเดลฟายฟัซซีมาใช้เพ่ือลดความคลุมเครือจากการตัดสินใจจากผู้เช่ียวชาญ 7 คน เพ่ือหาฉันทา
มติที่เป็นที่ยอมรับต่อการเลือกพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน ผลการวิจัยพบว่าการผลิตไฮโดรเจนผ่าน
กระแสไฟฟ้าจากจากพลังงานลม และการผลิตไฮโดรเจนผ่านกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็น 2 เทคโนโลยีที่ถูกควรเลอืกใช้ในการพัฒนาต่อไป 

 Chen and Wang (2010) ผสมผสานวิธีเดลฟายและ AHP ร่วมกับทฤษฎีเซตฟัซ
ซี (Fuzzy-Delphi-AHP: FAHP) ในการพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของบริษัทการจัดการ
ข้อมูลข้ามชาติ เพ่ือให้การตัดสินมีความครอบคลุมองค์ประกอบของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 
คือ 1) เพ่ือกําหนดกรอบองค์ประกอบของธุรกิจให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 2) เพ่ือจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น และ 3) ตรวจสอบนํ้าหนัก
ความสําคัญขององค์กอบของธุรกิจ เน่ืองจากวิธีเดลฟายมีความสามารถในการค้นหาฉันทามติหรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจผ่านความเข้าใจและความรู้ของผู้เช่ียวชาญ ด้วยวิธีการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ FAHP ซึ่งเป็นวิธีการการตัดสินใจเชิงปริมาณสําหรับ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ  

 การนําทฤษฎีเซตฟัซซีมาใช้ร่วมกับวิธีเดลฟายและ AHP เรียกว่า FDM และ FAHP 
ตามลําดับ เป็นการผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ช่วยให้การออกแบบกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจในปัจจุบันที่มีความจําเป็นกับตัวแบบธุรกิจที่ยังไม่สมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 1) การจัดกลุ่มการตลาด (Market Segmentation) 2) พันธมิตรเชิงธุรกิจ 
(Strategic Alliances) 3) ตัวแบบการบริการ (Service Model) 4) กลยุทธผลิตภัณฑ์ (Product 
Strategy) 5) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution or Channel Model) และ 6) ความ
สมเหตุสมผลของรายได้ (Revenue logic) 

 Tsai Chang and Lin (2010) ประยุกต์ใช้วิธีการเดลฟายฟัซซี ในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลในประเทศใต้หวัน โดยใช้ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพได้แก่
โครงสร้างทางการแพทย์ (Medical structure) กระบวนการทางการแพทย์ (Medical Process) 
และผลลัพธ์ทางการแพทย์ (Medical Outcome) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพได้แก่อัตราการหมุนเวียนของ
เตียง (Bed Turnover Rate) จํานวนรวมของการผ่าตัด (Total Number of Surgeries) และอัตรา
การหักเงินจากประกันสังคม (Deduction Rate of National Health Insurance) และตัวช้ีวัด
ทางการเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษา (Instrumentation Expenses) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทาง
การแพทย์ (Medicine-related Expenses) และค่าใช้จ่ายพนักงาน (Personnel Expenses) ผลจาก
การวิจัยช่วยให้ได้ตัวช้ีวัดที่มีความแม่นยํามากขึ้นและลดความคลมุเครือลง แก้ปัญหาผลการประเมิน
การดําเนินงานของโรงพยาบาลที่ไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน ทําให้การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล การ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และการกํากับดูแลการจัดการสุขภาพ เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ 

 Yang and Hsieh (2009) ศึกษาตัวช้ีวัดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพการจัดการใต้หวัน 
(Taiwan National Quality Award: TNQA) ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Fuzzy 
Group Decision Making และวิธีการ Delphi Fuzzy Multiple Criteria Decision-Making 
Method: Delphi FMCDM) กับกลุ่มบริษัทในใต้หวันที่มีผลการประเมินตนเองตามหลักการจัดการ
คุณภาพด้วยเกณฑ์ TNQA ด้วยคะแนนระหว่าง 250 – 650 คะแนนท้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้ประยุกต์
เทคนิค Six Sigma มาร่วมประเมินเกณฑ์ TNQA ในการช้ีวัดความสําเร็จของการจัดการคุณภาพ
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการในประเทศใต้หวัน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า เกณฑ์ที่สามารถช้ีวัดความสําเร็จ
ด้านการจัดการคุณภาพของบริษัทในใต้หวันประกอบด้วย 8 ด้าน คือ  ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการ
จัดการกลยุทธ์ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการพัฒนาลูกค้าและการตลาด ด้านการจัดการ
ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการกลยุทธ์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านกระบวนการจัดการ และ
ด้านผลการดําเนินธุรกิจ จําแนกเป็น 8 ตัวช้ีวัด และผลการวิจัยพบว่าเกณฑ์ที่มีความสําคัญที่สุดในการ
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จัดการคุณภาพร่วมกับเทคนิค  Six Sigma คือ ด้านผลการดําเนินธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นความสามารถ
ทางกําไรและการเงิน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดทางด้านผลประโยชน์ทางการเงินที่จะสามารถใช้วิเคราะห์
ศักยภาพการดําเนินงานขององค์กร 

 Kuo and Chen (2008) พัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมบริการใน
ประเทศใต้หวัน โดยเป็นการสร้างตัวช้ีวัดจากตัวช้ีวัดการจัดการแบบองค์กรสมดุลคือ 1) ตัวช้ีวัด
มุมมองด้านการเงินประกอบด้วยอัตราการเติบโตของยอดขาย อัตราการเติบโตของกําไร ผลตอบแทน
จากการลงทุน รายได้จากธุรกิจ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ กระแสเงินสด การควบคุมค่าใช้จ่าย และ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างลูกค้ารายใหม่ 2) ตัวช้ีวัดมุมมองด้านลูกค้าประกอบด้วยความพึงพอใจของลูกค้า 
อัตราการเติบโตของลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด คุณภาพการบริการ/สินค้า 
ประสิทธิภาพด้านการตลาด และระยะเวลาการให้บริการ 3) ตัวช้ีวัดมุมมองด้านกระบวนการภายใน
ประกอบด้วยการตลาดที่มีการจัดการข้ามแผนกอย่างบูรณาการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
และลูกค้า เหตุผลในการกํากับดูแล การจัดส่งข้อมูล ขั้นตอนการดําเนินงานที่มีมาตรฐาน และอัตรา
ของเป้าหมายความสําเร็จ และ 4) ตัวช้ีวัดมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาประกอบด้วยการ
สร้างผลผลิตของพนักงาน ความพอใจของพนักงาน การลดลงของการลาออก จํานวนการฝึกอบรม
ของพนักงาน ความเป็นมืออาชีพของพนักงาน การมีนวัตกรรมของพนักงาน ระดับการบริหาร การมี
ช่องทางการสื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความสามารถในการ
แข่งขัน 

 โดยมีแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 10 สเกล จากเห็นด้วยมากที่สุดไปยังเห็นด้วยน้อยที่สุด และ
เน่ืองจากอุสาหกรรมบริการมีนิยามท่ีกว้างขวางในการวิจัยน้ีจึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตากระจาย
ไปในธุรกิจการให้คําปรึกษา อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การต้อนรับ ธนาคาร การประกันภัย 
โรงพยาบาล และการขนส่ง โดยมีการส่งแบบสอบถามจํานวน 50 ชุด ด้วยการยินยอมการให้ข้อมูล
ผ่านการประสานงานทางโทรศัพท์ก่อนจัดส่งข้อมูล พบว่าได้แบบสอบถามกลับคืน 31 ชุด (อัตราการ
ตอบกลับร้อยละ 62.00) ผลการวิจัยพบว่า 1) การควบคุมค่าใช้จ่ายอัตราการเติบโตของกําไร และ
การเติบโตของยอดขาย เป็น 3 อันดับแรกของตัวช้ีวัดมุมมองด้านการเงิน2) คุณภาพการบริการ/
สินค้าความพึงพอใจของลูกค้าและระยะเวลาการให้บริการ เป็น 3 อันดับแรกของตัวช้ีวัดมุมมองด้าน
ลูกค้า3) การจัดส่งข้อมูลขั้นตอนการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
และลูกค้า เป็น 3 อันดับแรกของตัวช้ีวัดมุมมองด้านกระบวนการภายใน และ 4) ภาพลักษณ์องค์กร
ความสามารถในการแข่งขันและความพอใจของพนักงาน เป็น 3 อันดับแรกของตัวช้ีวัดมุมมองด้าน
การเรียนรู้และการพัฒนา นอกจากน้ี ในผลการวิจัยยังได้คัดเลือกตัวช้ีวัดแยกตามประเภทของ 8 
ธุรกิจ 
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 8.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับการประมินตัวชีวั้ดด้วยทฤษฎีระบบเกรย์ 
 Rajesh and Ravi (2015) คัดเลือกซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุน

ด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกรย์ โดยวิธีการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เกรย์ของ Rahimnia Moghadasian and Mashreghi (2011) โดยการวิจัยต้องการลดความเสี่ยง
ภายนอกที่เป็นผลมาจากการเลือกซัพพลายเออร์ โดยการตัดสินใจคัดเลือกน้ันพิจารณาท้ังลักษณะที่
เป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีทั้งข้อมูลที่มีความคลุมเครือและข้อมูลที่มีความชัดเจนในตัวเอง 
โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจ 5 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิภาพเบ้ืองต้น (Primary Performance 
Factors) ประกอบด้วยคุณภาพ ต้นทุน และความยืดหยุ่น 2) ด้านการตอบสนองของซัพพลายเออร์ 
(Supplier's Responsiveness) ประกอบด้วยความรวดเร็วของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Velocity) และความชัดเจนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Visibility) 3) การลดความเสี่ยงของ
ซัพพลายเออร์ (Supplier's Risk Reduction) ประกอบด้วยการลดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ 
(Vulnerability) ระดับการทํางานร่วมกัน (Level of Collaboration) ความตระหนักในความเสี่ยง 
(Risk Awareness) และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเน่ือง (Supply Chain Continuity 
Management) 4) ด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคของซัพพลายเออร์ (Supplier's Technical 
Support) ประกอบด้วยความสามารถทางเทคโนโลยี (Technological Capability) และการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) และ 5) การพัฒนาอย่างย่ังยืนของซัพพลายเออร์ 
(Supplier's Sustainability) ประกอบด้วยความปลอดภัย (Safety) และการคํานึงถึงสภาพแวดล้อม 
(Concern for Environment) โดยมีนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี ในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานจํานวน 5 คน เป็นผู้ตัดสินใจประเมินซัพพลายเออร์จํานวน 6 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า
สามารถคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีความยืดหยุนอย่างสมเหตุสมผล ช่วยให้การตัดสินใจในการวางกล
ยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 Liu et al. (2014) ประยุต์ใช้การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effects Analysis: FMEA) ในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือลดความล้มเหลวที่เกิดข้ึนใน
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการ อย่างไรก็ตาม วิธีการ FMEA ในบางขั้นตอนอาศัย
การตัดสินใจโดยผู้เช่ียวชาญและบางคร้ังมีความคลุ่มเครือที่เกิดจากขั้นตอนของวิธีการ FMEA ซึ่ง
ให้ผลการประเมินและการจัดอันดับความสําคัญของความเสี่ยง ในบทความดังกล่าวจึงนําจํานวน D (D 
number) ตามแนวทางของ Deng (2012) และ Deng et al. (2014) ร่วมกับ Grey Relational 
Projection (GRP) ซึ่งทําให้ได้รูปแบบการจัดอันดับความสําคัญของความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสามารถนําไปใช้ในการพยากรณ์และผลกระทบได้อย่างสมเหตุสมผล 
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 Zhang(2012) ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโครงการด้วยทฤษฎีความสัมพันธ์
เกรย์ (Grey Relational Theory) โดยประเมินจากนํ้าหนักความเสี่ยงของตัวช้ีวัดหลัก 5 ด้าน คือ1) 
ความสามารถในการจัดการ (Management Ability) ประกอบด้วยประสิทธิภาพในการบริหารและ
บุคลากร การวางแผนและความรับผิดรับชอบ ค่าตอบแทน และการจัดการข้อมูลและการรายงานผล 
2) ความสามารถในการดําเนินการ (Operation Ability)ประกอบด้วยรายได้หรือแผนในการทํากําไร 
การจัดการค่าใช้จ่าย แผนการดําเนินการ และการกระบวนการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) 
ความสามารถทางการตลาด (Market Ability) ประกอบด้วยแนวโน้มของตลาด ตําแหน่งในการ
แข่งขัน กลยุทธ์ความก้าวหน้า และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 4) ผลจากการดําเนินงาน (Exit Obtain) 
ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ การเพ่ิมของรายได้จากการดําเนินกิจการ การเข้าซื้อกิจการ 
และระยะเวลาในการดําเนินการ และ 5) ต้นทุน (Cost) ประกอบด้วยต้นทุนทางการเงิน อัตราส่วน 
Input/Output และโครงสร้างสินทรัพย์ ผลการวิจัยพบว่าการร่วมทุนตัวเลือกการในหมู่ผู้ลงทุนร่วม
ทุนโครงการ มีขั้นตอนการคัดเลือกการลงมาลงทุนร่วมทุนโครงการส่งผลกระทบต่อ5 ตัวช้ีวัดและ 18 
ตัวช้ีวัดย่อย อย่างไรก็ตาม การการประเมินผลตัวช้ีวัดบางตัวช้ีวัดโดยเฉพาะตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพน้ันมี
ความไม่แน่นอนและในการประเมินให้มีความแม่นยํา การวิจัยน้ี จึงประยุกต์เอาทฤษฎีระบบเกรย์มา
ใช้ในการประเมินความเสี่ยงเชิงสัมพันธ์แทนการวิเคราะห์ผลตอบแทนถ่วงนํ้าหนักแบบด้ังเดิม  

 Zhongguang and Ruijun (2012) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทฤษฎีระบบเกรย์และ AHP 
ในการประเมินความปลอกภัยในการก่อสร้างทางหลวงของประเทศจีน เพราะในการประเมินมีความ
ไม่แน่นอนปะปนอยู่ การนําทฤษฎีระบบเกรย์จะช่วยให้การสร้างตัวช้ีวัดความปลอดภัยในการก่อสร้าง
ทางหลวง นอกจากน้ี ยังใช้ AHP ในการวัดความสอดคล้องของแต่ละตัวช้ีวัด ผลการวิจัยพบว่าสมารถ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบได้จรงิกับสถานการณ์จริง โดยมีตัวช้ีวัดในการประเมินความปลอดภัย 5 ด้าน คือ 
สภาพการผลิตความปลอดภัย (Safety Production Condition)ความปลอดภัยระดับเทคนิค(Safety 
Technical Level) ความปลอดภัยในการจัดการการผลิต (Safety Production Management)ป้องกันอาชี
วอนามัย (Occupational Health Protection) และเง่ือนไขสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง 
(Construction Environment Condition) ผลจากทฤษฎีระบบเกรย์ทําให้ค้นพบสถานที่ก่อสร้างที่มี
ความปลอดภัยสูงสุด จากสถานที่ก่อสร้างจริงจํานวน 4 แห่ง นอกจากน้ี ยังแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของแต่ละตัวช้ีวัดที่ต้องได้รับการปรัปรุงในแต่ละสถานที่ใช้ก่อสร้างทางหลวง เช่น บาง
แห่งต้องให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในการจัดการการผลิต ในขณะที่บางสถานที่สภาพการผลิต
ความปลอดภัยต้องได้รับความเอาใจใส่มากข้ึน เป็นต้น 

 Liu and Chen (2011) ใช้การประเมินเกรย์ในการนําไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศจีน เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความร้อนแรงและมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวเร็ว เป็นไปตามพลวัตการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีน การพัฒนาโครงการต่างๆ มีความ
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ท้าทายเกิดขึ้นเป็นระยะ ทั้งน้ีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างแข่งขันทั้งในเร่ืองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ชุมชน และการรักษาทรัพยากร การวิจัยน้ีใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ในการประเมินความต้องการในมุมมอง
ของผู้บริโภค ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ตัวช้ีวัดหลัก 4 ด้าน คือ ด้าน
ทําเลท่ีต้ัง (Position) ด้านการวางแผนชุมชน (Community Planning) ด้านราคา (Price) และด้าน
คุณภาพ (Quality) และเลือกพ้ืนที่ 5 โครงการ เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคให้คะแนนนเพ่ือหาพ้ืนที่ที่
เหมาะสมต่อความต้องการสูงสุด ปัจจุบันในประเทศจีนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ขยายตัว
อย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันรุนแรง และเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาติ การทราบความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคสูงสุดจึงเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจนี้ 
 Zhang et al. (2011) ประยุกต์ใช้กระบวนการการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เกรย์ (Grey 
Correlation Analysis Process) ในการพัฒนาระบบตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและวิธีการ
เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการจัดการสารสนเทศในกิจการ (Enterprise) โดยแบ่งระดับของตัวช้ีวัด
ออกเป็น 3 ระดับ ระดับแรกมี 2 องค์ประกอบ คือตัวช้ีวัดของปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อสารสนเทศตัวช้ีวัด
ลักษณะเฉพาะของการจัดการการผลิต และตัวช้ีวัดความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ ในขณะท่ี
ตัวช้ีวัดระดับที่ 2 เป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดระดับแรกมีทั้งหมด 16 ข้อ ส่วนตัวช้ีวัดระดับที่ 3 มีอีก 80 
ข้อ ในการดําเนินการวิจัยน้ี ใช้ GCAP ในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญต่อกิจการ 
เน่ืองจากการนํา GCAP ในการวิจัยทําให้สามารถจัดกลุ่มการจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
การประเมินความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศมีความสมเหตุสมผลกว่าแนวทางการจัดการ
แบบเดิม รวมไปถึงทําให้ทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญของการใช้งานระบบสารสนเทศ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ใช้กิจการในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ข้อดีอย่างมากของ
การวิจัยน้ี คือ วิธีการประเมินมีความน่าเช่ือถือในทางปฏิบัติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับข้อมูลใน
องค์กร และทราบถึงความต้องสารสนเทศในองค์กรที่มีความเจาะจง 
 Maet al. (2011) สร้างตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน 3 ชุด คือ 
ตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยบนท้องถนน ตัวช้ีวัดเพ่ือ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตภูมิภาค และการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองและทางหลวง โดย
คัดเลือกตัวช้ีวัดด้วยผู้เช่ียวชาญจํานวน 13 คน (กําหนดไว้ 15 คน มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 
86.67) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยที่มี
ช่ือเสียง การประเมินความสําคัญของแต่ละตัวช้ีวัดใช้ 5 สเกล แทนระดับความสําคัญมากที่สุดถึงสิ่งท่ี
มีความสําคัญน้อยที่สุด ในการวิจัยใช้ทั้งวิธีการเดลฟายฟัซซีและวิธีการเดลฟายเกรย์ (Grey Delphi 
Method) ในการคัดเลือกตัวช้ีวัดทั้ง 3 ชุด เน่ืองจากต้องการลดความคลุมเครือในการตัดสินใจของ
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ผู้เช่ียวชาญ ผลการวิจัยพบว่าผลลัพธ์จากการคัดเลือกตัวช้ีวัดด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีและวิธีการเดล
ฟายเกรย์มีความแตกต่างกันทั้ง 3 ตัวช้ีวัด อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยได้ผสมผสานทั้งผลลัพธ์จากทั้ง 2 
วิธีการ ในการสรุปออกมาเป็นภาพรวมในการเพ่ือประสิทธิภาพการทาํงานที่มีความปลอดภัยบนท้อง
ถนนในเขตภูมิภาค และเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยบนท้องถนนบนท้องถนนใน
เมืองและทางหลวง ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับวิธีการในการเพ่ืมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงในการกําหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การทํางานในระดับปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 Tung and Lee(2009) นําเสนอทฤษฎีระบบเกรย์และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis: PCA) โดยเพ่ิมเติมวิธีการ Grey Absolute Degree of 
Incidence (GADI) การคํานวณจะสร้างเมทริกซ์ GADI แทนเมทริกซ์ความสัมพันธ์เมทริกซ์ PCA แบบ
ด้ังเดิมการสร้างตัวแบบการประเมิน Grey-PCA ซึ่งข้ึนอยู่กับตัวแบบการวิจัยการประเมินผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของบริษัทการเดินเรือ6 แห่ง โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ 5 ปี ผลการใช้ตัวแบบ 
Grey-PCA ได้รับผลการประเมินที่มีความเสถียรภาพ ดังน้ัน ตัวแบบจากการวิจัยสามารถให้คํานวณได้
ค่อนข้างง่ายต่อการประยุต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ และสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาหลายเกณฑ์
หลายการตัดสินใจ (Multi Criteria Decision Making:  MCDM) โดยเฉพาะกับกับองค์กรในสมัย
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมต่างๆ การปรับปรุงองค์กร
ให้รับมือการเปลี่ยนแปลงจากความไม่แน่นอนจะช่วยยกระดับคุณภาพในการทํางาน นอกจากน้ี การ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรจะช่วยให้แสดงฐานท้ังในอดีตและปัจจุบัน และใช้ในการวาง
แผนการดําเนินงานในอนาคต ดังคําสุภาษิตจีนที่ว่า “รู้จักคู่แข่ง รู้ตัวเอง ย่อมชนะในการแข่งขัน” 

 8.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับวิธีการ DEA 
 ประสพชัย พสุนนท์ และสุดา ตระการเถลิงศักด์ิ (2557) ประเมินประสิทธิภาพด้อย

ที่สุดของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีด้วยตัวแบบ WPF-BCC ของวิธีการ WPF-DEA และ
วิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพด้อยที่สุดของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดจากการจัดหมู่ 
(Combination) ของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
จากน้ันจัดกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีจากคะแนนปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ประสิทธิภาพด้อยที่สุดของตัวแบบ WPF-BCC ประชากรในการวิจัย คือ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
เพชรบุรีที่ดําเนินงานปกติ จาํนวน 18 แห่งตัวแปรการวิจัยใช้ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยนําเข้า 4 ตัว
แปร คือ ต้นทุนธุรกิจหลักค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจและดําเนินการ หน้ีสินรวม และทุนของสหกรณ์และ
ตัวแปรปัจจัยผลผลิต 1 ตัวแปร คือ รายได้ ผลการวิจัยพบดังน้ี 
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 1.  มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีประสิทธิภาพด้อยที่สุด 3 แห่ง เมื่อ
ประเมินด้วยวิธีการ WPF-BCC คือ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรีจํากัด สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย 
จํากัดและสหกรณ์การเกษตรตําบลไร่ส้มจํากัด 

 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากคะแนนประสิทธิภาพด้อยที่สุดจากการจัดหมู่ด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า มี 2 ปัจจัย คือปัจจัยการจัดการ
ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจและการดําเนินการ และปัจจัยด้านทุน 

 3.  สามารถจัดกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีด้วยคะแนนประสิทธิภาพด้อยที่สุดได้ 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ด้อยประสิทธิภาพในระดับมากจํานวน 7 แห่ง กลุ่มที่ด้อยประสิทธิภาพในระดับปาน
กลางจํานวน 7 แห่ง และกลุ่มที่ด้อยประสิทธิภาพในระดับน้อยจํานวน 4 แห่ง 

 ประสพชัย พสุนนท์ และสุดา ตระการเถลิงศักด์ิ (2556ก) ประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ด้วยตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC และ
วิเคราะห์สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานด้อยสุด ด้วยตัวแบบ 
WPF-CCR และตัวแบบ WPF-BCC ของวิธีการ WPF-DEA ประชากรที่ศึกษา คือ สหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดเพชรบุรีที่ดําเนินงานปกติ จํานวน 18 แห่งสําหรับตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วย 1) ตัว
แปรปัจจัยนําเข้า 4 ตัวแปร คือ 1.1) ต้นทุนธุรกิจหลกั 1.2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจและดําเนินการ 1.3) 
หน้ีสินทั้งสิ้น และ 1.4) ทุนของสหกรณ์และ 2) ตัวแปรปัจจัยผลผลิต คือ รายได้  ผลการวิจัยพบดังน้ี 

 1.  มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีประสิทธิภาพจํานวน 4 และ 5 แห่ง 
เมื่อประเมินด้วยตัวแบบ CCR และ BCC ของวิธีการ DEA ตามลําดับ  

 2.  มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีประสิทธิภาพด้อยที่สุดจํานวน 2 และ 
3 แห่ง เมื่อประเมินด้วยตัวแบบ WPF-CCR และ WPF-BCC ของวิธีการ WPF-DEA ตามลําดับ 

 3.  จากการวิเคราะห์คะแนนประสิทธิภาพของวิธีการ DEA และ WPF-DEA รวมกัน 
พบว่าสามารถแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน แต่มีขนาดของสหกรณ์ที่เหมาะสมกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและขนาดของสหกรณ์กลุ่มที่ 3 เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพระดับกลางๆ และมีขนาด
ค่อนข้างเหมาะสม และกลุ่มที่ 4 เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินการ 

 ประสพชัย พสุนนท์ และสุดา ตระการเถลิงศักด์ิ (2556ข) ประเมินประสิทธิภาพของ
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีด้วยตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ของวิธีการ DEA และ
วิเคราะห์ปัจจัยจากคะแนนประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดจากทุกการจัด
หมู่ของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตด้วยตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ของวิธีการ DEA กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่ดําเนินงานปกติ จํานวน 18 แห่ง
สําหรับตัวแปรในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยนําเข้า 4 ตัวแปร คือ ต้นทุนธุรกิจหลักค่าใช้จ่าย
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เฉพาะธุรกิจและดําเนินการ หน้ีสินทั้งสิ้น และทุนของสหกรณ์และตัวแปรปัจจัยผลผลิต 1 ตัวแปร คือ 
รายได้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม DEAP 2.1 ของ Coelli (1996) ในการวัดประสิทธิภาพของ
วิธีการ DEA และใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ปัจจัยจากคะแนนประสิทธิภาพ DEA ของทุกการ
จัดหมู่ ด้วยการสกัดปัจจัยจากวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) และ
หมุนปัจจัยด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยพบดังน้ี 

 1.  มีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีประสิทธิภาพจํานวน 4 และ 5 แห่ง 
เมื่อวัดประสิทธิภาพด้วยตัวแบบ CCR และ BCC ตามลําดับ  

 2.  เมื่อพิจารณาคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยจากการจัดหมู่แล้ว สามารถแบ่งสหกรณ์
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปานกลาง และตํ่า จํานวน 9 5 และ 
4 แห่ง จากการจัดหมู่ด้วยตัวแบบ CCR ตามลําดับ แต่เมื่อจัดหมู่ด้วยตัวแบบ BCC มีสหกรณ์
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง ปานกลาง และต่ํา จํานวน 5 8 และ 5 แห่งตามลําดับ 

 3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากคะแนนประสิทธิภาพ CCR จากทุกการจัดหมู่ พบว่า มี 
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยประสิทธิภาพโดยภาพรวมและปัจจัยประสิทธิภาพด้านทุน และเมื่อพิจารณาจาก
คะแนนประสิทธิภาพ BCC สามารถสกัดได้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยประสิทธิภาพในการจัดการค่าใช้จ่าย
เฉพาะธุรกิจและการดําเนินการและปัจจัยประสิทธิภาพด้านสินทรัพย์ 

 Houshyar et al. (2012) ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืนของการผลิต
ข้าวโพดเกี่ยวกับการใช้พลังงานประเทศอิหร่าน ด้วยการใช้ตัวแบบ DEA ร่วมกับทฤษฎีเซตฟัซซี โดย
การประยุกต์แนวทางฟัซซีลงไปในตัวแบบความย่ังยืนในตัวแบบย่อยของการผลิตพลังงานที่
ประกอบด้วยเคร่ืองจักร นํ้ามันเช้ือเพลิง ปุ๋ยเคมี แรงงาน เมล็ดพันธ์ุ และพลังงานไฟฟ้า โดยเลือกใช้
ตัวแบบ CCR BCC และ SBM (Slack Based Measure) นอกจากน้ี ยังได้จัดกลุ่มฟาร์มจํานวน 89 
แห่ง ด้วยการจัดกลุ่มด้วยวิธี k-means สามารถแบ่งฟาร์มออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่สองใช้พลังงาน
มากกว่ากลุ่มแรกมากกว่า 2 เท่า ผลการวิจัยยังพบว่าการนําทฤษฎีเซตฟัซซีมาประยุกต์ในตัวแบบการ
ประเมินประสิทธิภาพ เผยให้เห็นว่าดัชนี้ความย่ังยืนในกลุ่มแรกมีค่าสูง ในขณะที่ค่าดัชนีในกลุ่มที่สอง
มีค่าตํ่าถึงปานกลาง และการผลิตข้าวโพดยังไม่มีความย่ังยืน และเมื่อพิจารณาตัวแบบ DEA พบว่าใน
ฟาร์มกลุ่มแรกแม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่หากพิจารณากลุ่มอ้างอิงก็จะสามารถพัฒนาฟาร์มข้าวให้มี
ประสิทธิภาพตามกลุ่มแรกได้ ดังน้ันเกษตรกรของแต่ละฟาร์มที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
ต้องเปลี่ยนแนวโน้มของการใช้พลังงานสําหรับใกล้แม้การผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้น 

 Giokas (2008) ประเมินประสิทธิภาพของสาขาธนาคารในประเทศกรีก จํานวน 
350 สาขา ด้วยแบบจําลอง DEA ในตัวแบบ BCC โดยแบ่งตัวแบบสาํหรับการประเมินประสิทธิภาพ
ออกเป็น 3 ตัวแบบ ดังน้ี 
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 1.  ตัวแบบตามแนวทางการผลิต (Production Approach) มีปัจจัยนําเข้า 2      
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ต้นทุนค่าจ้างพนักงาน (Personal Costs) 2) ต้นทุนค่าดําเนินงานและอ่ืนๆ 
(Running and Other Operating Costs) ส่วนปัจจัยผลผลิตมี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) จํานวน
เงินกู้ (Value of Loan) 2) จํานวนเงินฝาก (Value of Deposit) และ 3) รายได้ต่างๆ ยกเว้น
ดอกเบ้ียรบั (Non-interest Income)  
 2.  ตัวแบบตามแนวทางการแลกเปลี่ยน (Transaction Approach) มีปัจจัยนําเข้า 
2 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ต้นทุนค่าจ้างพนักงาน (Personal Costs) 2) ต้นทุนค่าดําเนินงานและ
อ่ืนๆ (Running and Other Operating Costs) ส่วนปัจจัยผลผลิตมี 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) การ
แลกเปลี่ยนเงินกู้ (Loan Transactions) 2) การแลกเปลี่ยนเงินฝาก (Deposit Transactions) และ 
3) การแลกเปลี่ยนคงเหลือ (Remaining Transactions) 
 3.  ตัวแบบตามแนวทางคนกลาง (Intermediation Approach) มีปัจจยันําเข้า 2 
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ต้นทุนดอกเบี้ย (Interest Costs) และ 2) ต้นทุนที่ไม่ใช่ดอกเบ้ีย (Non-
interest Costs) ส่วนปัจจัยผลผลิตมี 2 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ดอกเบ้ียรับ (Interest Income) 
และ 2) รายได้ต่างๆ ยกเว้นดอกเบ้ียรับ (Non-interest Income)  

 Das and Ghosh (2006) ประเมินความมีประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศอินเดียด้วยวิธีการ DEA ในระหว่างปี 1992 – 2002 โดยแบ่งตัวแบบของวิธีการ DEA เป็น 3 
ตัวแบบ ดังน้ี 
 1.  ตัวแบบตามแนวทางคนกลาง (Intermediation Approach) มีปัจจัยนําเข้า 5 
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) เงินฝากกระแสรายวัน (Demand Deposits) 2) เงินฝากออมทรัพย์ 
(Saving Deposits) 3) เงินฝากประจํา (Fixed Deposits) 4) เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 
(Capital Related Operating Expense) และ 5) ค่าแรงพนักงาน(Labor) ส่วนปัจจัยผลผลิตมี 2  
ตัวแปร คือ 1) เงินสดจ่ายล่วงหน้า (Advances) และ 2) เงินลงทุน (Investment) 
 2.  ตัวแบบตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-added Approach) มีปัจจัย
นําเข้า 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ค่าแรงพนักงาน (Labor) 2) เงินลงทุนที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงาน (Capital Related Operating Expense) และ 3) ดอกเบ้ียจ่าย (Interest Expenses) 
ส่วนปัจจัยผลผลิตม ี4 ตัวแปร คือ 1) เงินสดจ่ายล่วงหน้า (Advances) 2) เงินลงทุน (Investment) 
3) เงินฝากกระแสรายวัน (Demand Deposits) และ 4) เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposits) 
 3. ตัวแบบตามแนวทางการดําเนินการ (Operating Approach) มีปัจจัยนําเข้า 3 
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ดอกเบ้ียจ่าย (Interest Expenses) 2) เงินเดือนพนักงาน (Employee 
Expenses) 3) เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน (Capital Related Operating Expense) 
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ส่วนปัจจัยผลผลิตมี 2 ตัวแปร คือ 1) ดอกเบ้ียรับ (Interest Income) และ 2) รายได้ต่างๆ ยกเว้น
ดอกเบ้ียรับ (Non-interest Income) 
 ปัจจุบันวิธีการ DEA ยังได้รับความนิยมในการนําไปประเมินประสิทธิภาพของ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ดังเช่นในปี 2015 มีการนําวิธีการ DEA ไปประเมินประสิทธิภาพเครือข่าย
ห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน (Tajbakhsh and Hassini, 2015) การสร้างตัวช้ีวัดที่ลดการสูญเสียที่เกิด
จากการจราจร (Bastos et al. 2015) การประเมินทรัพยกรมนุษย์ (MarianoSobreiroand 
Rebelatto, 2015) การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของการจัดที่น่ังในการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก (Liet al., 2015) การประเมินการเจริญเติบโตของสาขาธนาคาร (LaPlante and Paradi, 
2015) การประเมินฟังก์ชันการออกกําลังกาย (Silvaet al., 2015) การวิเคราะหต้์นทุนของสินค้า
ต้นทุนตํ่า (Fangand Li, 2015) การประเมินประสิทธิภาพการทํางานของภาควิชาในมหาวิทยาลัย 
(Goksen Dogan and Ozkarabacak, 2015) เป็นต้น บทความเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนน้อยของการ
ตีพิมพ์เท่าน้ัน 
 
 สรุปจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 5 ประเด็น ประกอบด้วยการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ตัวช้ีวัดการดําเนินการ การจัดทําตัวช้ีวัดด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี การประเมินตัวช้ีวัด
ด้วยการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ และวิธีการ DEA ทําให้สามารถฉายภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ประเภทต่างๆ ได้ว่ามีลักษณะเป็นพลวัตร กล่าวคือ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีความพร้อมต่อการแข่งขันกับ
องค์กรที่มีลักษณะการดําเนินงานคล้ายหรือใกล้เคียงกัน แนวทางหนึ่ง คือ การให้ความสําคัญไปที่
ตัวช้ีวัดการดําเนินการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวช้ีวัดน้ันมีความหลากหลายและซับซ้อน ยากต่อการตัดสินใจ
หรือให้ความเห็น แม้ว่าผู้ที่ทําหน้าที่ในการตัดสินใจ คือ ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ ก็ตาม กล่าว
ได้ว่าการตัดสินใจในลักษณะน้ีมีความคลุ่มเครือ 
 วิธีการที่เหมาะสมอย่างมากในการตัดสินที่มีความคลุมเครือ คือ วิธีการเดลฟายฟัซซี 
เป็นวิธีการที่ทันสมัยและได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการช้ันนํา ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการดังกล่าวใน
การคัดเลือกตัวช้ีวัดเพ่ือให้การตัดสินใจในการคัดเลือกมีความแม่นยํามากขึ้น ประกอบไปด้วยข้อความ
ของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ  
ตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์      
ออมทรัพย์ 

 ในการวิจัยน้ี แบ่งตัวช้ีวัดของสหกรณ์ออมทรัพย์ออกเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และจากการทบทวนงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกรย์ในการตัดสินใจ      
โดยผู้ประเมินร่วมกับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพทาํให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมากของวิธีการดังกล่าว เห็น
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ได้จากผลการวิจัยทั้งในงานของซัพพลายออร์ของห่วงโซ่อุปทาน (Rajesh and Ravi, 2015)        
การประเมินความล้มเหลวและผลกระทบของโครงการ (Liu et al., 2014) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ในการลงทุนขนาดใหญ่ (Zhang, 2012) การดําเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Liu and Chen, 
2011) ฯลฯ ดังน้ัน จึงเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์เป็นที่ยอมรับในชุมชน
ทางวิชาการในระดับสากล  

 ในทํานองเดียวกัน วิธีการ DEA ได้รับการเผยแพร่คร้ังแรกในปี 1978 และมี
พัฒนาการอย่างเด่นชัดและก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการ DEA เป็นตัวช้ีวัด  
เชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนความมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่สมเหตุสมผล 
 
ตอนท่ี 9 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ตามข้อ 1. – 8. น้ัน ผู้วิจัย
สามารถจัดทํากรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพ 20 โดยเป็นการบูรณาการวิธีวิทยาการวิจัยที่
หลากหลายประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร วิธีทฤษฎีฐานราก วิธีการเดลฟายฟัซซี ทฤษฎีระบบเกรย์ 
วิธีการ DEA และการหาข้อเสนอแนะในการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือให้การดําเนินการสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

 ผู้วิจัยใช้แนวทางของสุวิมล ว่องวานิช (2551) และสัญญาเคณาภูมิ (2557) ในการจัดทํา
กรอบแนวคิดการวิจัย แบ่งกรอบแนวคิดการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 เป็นการใช้การวิจัยเอกสารเป็นหลักในการศึกษาบริบท ภาพรวม และตัวช้ีวัด
ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้วิจัย 
ก่อนที่จะได้เก็บข้อมูลในการค้นหาความหมายและจัดตัวช้ีวัดการดําเนินการ กล่าวได้ว่าตัวช้ีวัดที่ได้
จากระยะน้ีเป็นการสร้างตัวช้ีวัดเบ้ืองต้น 
 ระยะที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีทฤษฎีฐานรากในการค้นหาความหมายของประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและยืนยันถึงความสําคัญของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ใช้วิธีการเดลฟายฟัซซีในการคดัเลือกข้อความและตัวแปรของตัวช้ีวัดจากตัวช้ีวัดเบ้ืองต้น จากการวิจัย
เอกสารในระยะที่ 1  
 ระยะที่ 3 เป็นการทดลองนําตัวช้ีวัดที่ได้จากระยะที่ 2 ไปประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินการ โดยเลือกทดลองกับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินงานเป็นการประยุกต์
ทฤษฎีระบบเกรย์ในการประเมิน ส่วนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณใช้วิธีการ DEA ในการประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 ระยะที่ 4 เป็นบูรณาการจากการนําผลของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จากการนําตัวช้ีวัดไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษา โดยเลือกศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร สําหรับการบูรณาการเน้นการ
จัดทําให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และการนําผลการวิจัยไปจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 



11 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
รวมไปถึงการค้นหาความหมายของการมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มาใช้ทดลองกับตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น
ทั้งในส่วนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และในตอนท้ายได้จัดทําข้อเสนอแนะสําหรับ
แนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  

เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยดําเนินการใช้การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) ในการพัฒนาวิธีการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ในบทน้ีผู้วิจัยได้ใช้ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาสร้าง
และพัฒนาข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ รวมถึงการประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเป็น 8 ตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา 
2. การกําหนดกรอบตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการ

พิจารณาปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

3. การคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และการคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบแผนการเลือกตัวอย่าง 
5. เครื่องมือในการวิจัยและข้อมูลที่นํามาใช้ในการทดลอง เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน

ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
6. จริยธรรมในการวิจัยและการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการวิจัย 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สรุป 
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ตอนท่ี 1 ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัยด้วยวิธีวิทยาการวิจัยและพฒันา 
 ขั้นตอนในการวิจัย ผู้ วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้พหุวิธี (Multi 
Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (แสดงดังภาพที่ 21) ดังน้ี 

 1. ขั้นตอนแรก การรวบรวมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวช้ีวัด 
(Review Literature) เป็นการกําหนดกรอบตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ในการพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจัดทํา
ควบคู่ไปกับการพิจารณาปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตเพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ ขั้นตอนน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสารในการ
คัดเลือกตัวช้ีวัด ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (รายละเอียดแสดงในตอนที่ 2) 
 2. ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการสร้างต้นฉบับตัวช้ีวัด (การพัฒนาครั้งที่ 1: D1) ผู้วิจัยใช้
การคัดเลือกข้อความเพื่อประเมินสมรรถนะของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ในการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ โดยจัดทําควบคู่ไปกับการคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตเพ่ือใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี (Fuzzy Delphi 
Method: FDM) (รายละเอียดแสดงในตอนที่ 3) 
 3. ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นตอนการนําตัวช้ีวัดที่ได้จาก D1 ไปทดลองประเมินผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (การวิจัยคร้ังที่ 1: R1) กล่าวคือ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นจะ
ถูกคณะกรรมการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ (Grey 
Systems Theory) ส่วนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจะนําไปประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ด้วยวิธีการ DEA โดยเลือกใช้ข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร มาประยุกต์ในการคํานวณ 

 4. ขั้นตอนที่สี่ พัฒนาและนําเสนอวิธีการบูรณาการตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(การพัฒนาคร้ังที่ 2: D2) โดยผู้วิจัยจะพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์สมรรถนะร่วมกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของกราฟ 2 มิติ จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ตามลําดับ เพ่ือให้ง่ายต่อการตีความและเป็นเคร่ืองมือทางการจัดการในการใช้ประโยชน์เพ่ือ
การกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 5. ขั้นตอนที่ห้า เป็นการจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  จากการการนําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (การวิจัย
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คร้ังที่ 2: R2)  โดยใช้การประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากมูลนิธิคลังสมอง
สหกรณ์ไทย เพ่ือกําหนดข้อเสนอแนะแนวทางฯ ดังกล่าว 
 
 

ขั้นตอนแรก (Review Literature) 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่สอง(D1) 
 
 

 
ขั้นตอนที่สาม (R1) 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่สี ่(D2) 
 
 

ขั้นตอนที่ห้า (R2) 
 

 
 
ภาพที่ 21 ขั้นตอนการวิจัย 
 

-การวิจัยเชิงเอกสาร 
-ขอเท็จจริง 

เทคนิค FDM 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

ประเมินประสิทธิภาพ 
ด้วยวิธกีาร DEA 

บูรณาการตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณในรปูกราฟ 2 มิติ 

ประชุมเพื่อจดัทําข้อเสนอแนะ 
ในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ 

ประเมินโดยการ
ประยุกตท์ฤษฎีเกรย ์

กําหนดกรอบตวัช้ีวัดเชงิคุณภาพ 
และพิจารณาปจัจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตใน

ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณ 

คัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
และช้ีวัดเชิงปรมิาณ 
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ตอนท่ี 2 การกําหนดกรอบตัวชี้วัดสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการ
พิจารณาปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
 ในตอนที่ 2 น้ี แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การพิจารณาตัวช้ีวัดการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเชิงคุณภาพ เพ่ือกําหนดกรอบตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ 2) การพิจารณาตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเชิง
ปริมาณ โดยเป็นการค้นหาปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต เพ่ือใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์  

 สําหรับแนวทางในการกําหนดร่างตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณน้ัน ผู้วิจัย
ใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นแนวทางการดําเนินงาน โดยการรวบรวม
ข้อมูลเชิงเอกสารน้ัน ผู้วิจัยเลือกใช้แหล่งข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ 1) แนวคิดตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 2) 
งานวิจัยที่มีความเก่ียวข้องกับกรอบตัวช้ีวัดที่สร้างขึ้น และ 3) ข้อเท็จจริงที่เป็นผลการพัฒนาระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(2552) ขั้นตอนแสดงดังภาพที่ 22 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําตัวช้ีวัด
สมรรถนะและประสทิธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ตามลําดับ จากหนังสือ ตํารา ผลการวิจัย และเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง  
 2. จัดทําร่างตัวช้ีวัดเพ่ือใช้ในการพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยแบ่ง
ตัวช้ีวัดเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

   2.1 ร่างตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เพ่ือใช้ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดตัวช้ีวัดการจัดการ 7 แนวคิด คือ แนวคิด
ตัวช้ีวัดการจัดการแบบองค์กรสมดุล ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการเทียบเคียง ตัวช้ีวัดการจัดการแบบ 
7S ของ McKinsey ตัวช้ีวัดการจัดการแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ตัวช้ีวัดการจัดการแบบซิกส์
ซิกมา ตัวช้ีวัดการจัดการแบบแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี และตัวช้ีวัดการจัดการแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และข้อเท็จจริงที่เป็นผลการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) 

  2.2 ร่างตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการ DEA โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการพิจารณาปัจจัยนําเข้า
และปัจจัยผลผลิตจาก 6 แนวทาง คือ แนวทางการผลิตแนวทางกลยุทธ์แนวทางคนกลางแนวทางการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแนวทางการดําเนินการและแนวทางการแลกเปลี่ยนร่วมกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
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ข้อเท็จจริงที่เป็นผลการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตาม
แนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) 

 3. จัดทําต้นฉบับข้อความตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตใน
ข้อ 2. ไปตรวจสอบความคิดเห็นและยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ผูใ้ห้ข้อมูล) ใน
ขั้นตอนการคัดเลือกข้อความและตัวแปร ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีตามข้ันตอนในตอนท่ี 3 

 
การวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ร่างกําหนดตวัชี้วัดเชงิคุณภาพ 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

   
 
ภาพที่ 22 การกําหนดกรอบตัวช้ีวัดด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร 

ลักษณะประสิทธิภาพแนวคิด 
ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 

แนวทางการผลิต 
แนวทางกลยุทธ์ 
แนวทางคนกลาง 

แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
แนวทางการดําเนินการ 
แนวทางการแลกเปล่ียน 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดตัวชี้วัดการจัดการ 
องค์กรสมดุล 
การเทียบคียง 

7S ของ McKinsey 
การจัดการคุณภาพโดยรวม 

ซิกส์ซิกมา 
แนวทางการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อเท็จจรงิ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) 

ร่างกําหนดตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ต้นฉบับตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ 
เพื่อนําไปสู่ขั้ตอนการคัดเลือก 
และคํานวณนํ้าหนักตัวชีว้ัด 

ตัวช้ีวัดเชงิปริมาณในรูป 
ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 

สําหรับวิธกีาร DEA 
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ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ 

จากการวิจยัเชิงเอกสาร 
 

 

   
 
 
 

   
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ภาพที่ 23 การคัดเลือกตัวช้ีวัดด้วยเทคนิค FDM 

 
 

 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 24 คน 

กําหนดตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(ปัจจัยนําเข้าและผลผลิต) 

จัดทําตวัชี้วัดเชงิคุณภาพ 

คัดเลือกตัวชีว้ัดด้วยเทคนิค FDM วิธีทฤษฎีฐานราก 

ความหมายการมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์

ประเมินผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาโดย
ประยุกตท์ฤษฎีเกรย ์

ประเมินประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยวิธกีาร DEA 

คณะกรรมการประเมิน 
จํานวน 5 คน 

พัฒนาและนําเสนอวิธีการบูรณาการตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณในรูปกราฟ 2 มิติ 



 

 

106

ตอนท่ี 3 การคัดเลือกขอ้ความของตวัชี้วัดเชิงคุณภาพในการดําเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และการคัดเลอืกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการดําเนนิงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  การคัดเลือกและกําหนดนํ้าหนักตัวช้ีวัดในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้การประยุกต์เทคนิค 
FDM ตามแนวทางของ Hsu Lee and Kreng (2010) และ Rajesh and Ravi (2015) โดยแสดงดัง
ภาพที่ 23 รายละเอียดมีดังน้ี 
 1. ค้นหาความหมายของการมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
ยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-
depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คน เพ่ือนํามาสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความหมาย
ของประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณ์ และยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงาน 
ด้วยวิธีทฤษฎีฐานรากตามแนวทาง Strauss and Corbin (1900) 

  2. นําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากตอนท่ี 2 ในรูปของร่างข้อความและตัวเลือก
ของตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต มาคัดเลือกด้วยเทคนิค FDM โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก
จากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คน จากน้ันผู้ให้ข้อมูลประเมินคะแนนความเหมาะสมของตัวช้ีวัด โดยแบ่ง
ออกเป็น 7 ระดับ (Ciarrochi and Bilich, 2006) และใช้เทคนิค FDM คัดเลือกตัวช้ีวัดตามข้ันตอน
ดังน้ี 
   2.1 แปลงคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคะแนนฟัซซี โดยจัดทําในรูปจํานวนสามเหลี่ยม
ฟัซซีในการตัดสินใจความมีนัยสําคัญของตัวช้ีวัด แสดงในค่านํ้าหนักฟัซซี 
   2.2 ใช้วิธีจุดศูนย์ดุลย์อย่างง่ายในการแปลงค่านํ้าหนักฟัซซี เพ่ือคํานวณดัชนีการ
คัดเลือกตัวช้ีวัด และนําไปสู่การกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ สําหรับใช้พิจารณา
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 3.  เมื่อได้ตัวช้ีวัดตามข้อ 2. แล้วน้ัน แบ่งตัวช้ีวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ และ 2) ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ดังน้ี 
   3.1 กรณีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     ภายหลังจากจัดทําตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงาน
เชิงคุณภาพแล้ว ดําเนินการดังน้ี 
    3.1.1 นําตัวช้ีวัดการดําเนินงานเชิงคุณภาพไปประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน (ตาม
แนวทางของ Rajesh and Ravi, 2015) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเช่ียวชาญในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  



 

 

107

    3.1.2  ประยุกต์ใช้แนวทางของ Rahimnia Moghadasian and Mashreghi 
(2011) และ Rajesh and Ravi (2015) ในการใช้ทฤษฎีระบบเกรย์เพ่ือประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 3.2  กรณีตัวช้ีวัดเชิงคุณปริมาณ เมื่อกําหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในรูปปัจจยันําเข้าและ
ปัจจัยผลผลิตแล้ว ดําเนินการดังน้ี 

  3.2.1 นําปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต ไปคํานวณคะแนนประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวแบบ CCR 
และตัวแบบ BCC ของวิธีการ DEA  

 3.2.2  เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มีแหล่งทุนที่สําคัญมาจากสมาชิกของสหกรณ์
และผลตอบแทนที่สร้างจากสหกรณ์ก็เป็นการตอบแทนกลับไปยังสมาชิกเช่นกัน การดําเนินงานของ
สหกรณ์จึงไม่ใช่เป็นสร้างผลตอบแทนให้บุคคลอ่ืน หลักการสําคัญ คือ เป็นการทําเพ่ือสมาชิกเสมือน
กับว่าสหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวมทุนจากสมาชิกทั้งในรูปของหุ้นและเงินฝากไปให้ผู้ที่ต้องการ
กู้หรือลงทุนและก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับมา โดยมีพระราชบัญญัติสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นผู้มีหน้าที่ในการกํากับและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ต่างๆ ด้วยเหตุน้ี จงึทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์
แต่ละแห่งไม่ได้แข่งขันกันเพ่ือสร้างผลผลิตให้เพ่ิมขึ้น แต่เป็นการดําเนินการที่มุ่งลดต้นทุนปัจจัยนําเข้า
เพ่ือสร้างผลผลิตให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ดังน้ัน การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์จึงใช้มุมมองด้านปัจจัยนําเข้า (Input-Oriented) 

 4. พัฒนาและนําเสนอวิธีการบูรณาการการนําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไปใช้
เป็นเคร่ืองมือทางการจัดการในรูปกราฟ 2 มิติ เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและวิเคราะห์
สถานการณ์ในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  
 
ตอนท่ี 4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและแบบแผนการเลือกตัวอย่าง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) รายละเอียดดังน้ี 

 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดังน้ี 
   1.1 ผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึกในกระบวนวิจัยด้วยวิธีวิทยา

ทฤษฎีฐานรากเพ่ือค้นหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทาง Strauss and 
Corbin (1900) และการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและคัดเลือกตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ด้วยวิธีการ FDM เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 24 คน (ตามแนวทางของ Macmillan (1971) 
และจุมพล พลูภัทรชีวิน (2548) ซึ่งได้ให้แนวทางของจํานวนผู้ให้ข้อมูลว่าควรมีไม่น้อยกว่า 17 คน 
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เพราะอัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือน (Error) จะมีค่าน้อยมากกระทั่งคงที่) โดยแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) ดังน้ี  

  1.1.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการสหกรณ์ของประเทศไทย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเช่ียวชาญและมีความรอบรู้ในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีบทบาทในการ
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรืองานด้านวิชาการและวิจัยของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ประกอบด้วยนักสหกรณ์แห่งชาติ ปราชญ์สหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงของสันนิบาตสหกรณ์ และอดีต
รองอธิบดีและกรรมการมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทยจํานวน 6 คน 
  1.1.2 คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้มีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการและ
การดําเนินงานงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ กล่าวคือ เป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ประสบการณ์สอนในรายวิชาด้านการสหกรณ์ หรือเป็นนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการสหกรณ์ 
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
รองอธิการบดี คณบดี รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 6 คน 

  1.1.3  ประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับและสามารถให้ข้อมูลในการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ ประกอบไปด้วยนักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ
ดีมาก นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและดีมาก และ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา จํานวน 6 คน 

  1.1.4  เจ้าหน้าที่ระดับสูง ในฐานะผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการในด้านการ
กํากับ ตรวจสอบ ควบคุม และดูแล การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประสบการณ์การทํางานไม่น้อย
กว่า 20 ปี ประกอบไปด้วยรองอธิบดี ผู้เช่ียวชาญประจํากรม สหกรณ์จังหวัด และผู้อํานวยการ 
จํานวน 6 คน 

 1.2 ผู้ประเมิน เป็นผู้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกด้วย
วิธีการเดลฟายฟัซซี การวิจัยน้ีกําหนดผู้ประเมิน 5 คน ตามแนวทางของ Rajesh and Ravi (2015) 
โดยใช้แบบแผนการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ด้วยการสอบถามและขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการ
ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการประสานงานถึงบุคคลท่ีมี
ความเข้าใจในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเต็มใจในการทําหน้าที่       
ผู้ประเมิน อย่างไรก็ตาม จากการทําความเข้าใจเบ้ืองต้นก่อนการประเมินระหว่างผู้วิจัยและผู้ประเมิน 
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พบว่าผู้ประเมินยินดีให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการประเมินด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ แต่ไม่ต้องการ
ให้เปิดเผยรายช่ือเพราะเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว และอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของสหกรณ์ได้ 
รวมท้ังในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลนั้น    เป็นช่วงที่มีข่าวด้านลบของสหกรณ์ที่มีความคล้ายกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ ผู้ประเมินจึงค่อนข้างกังวลในประเด็นดังกล่าว 

 1.3 คณะกรรมการผู้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ จากผลการวิจัยภายหลังจากที่ประเมินสมรรถนะ
การดําเนินงานด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณแล้ว 
ผู้วิจัยได้จัดทําบทสรุปผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และขอรับฟัง
ข้อเสนอแนะ รวมท้ังการรับข้อคิดเห็นจากการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ
รับฟังข้อคิดเห็นจากนักวิชาการด้านการจัดการ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

  2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องในการพัฒนาตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์   
ออมทรัพย์ ตลอดจนข้อเท็จจริงที่เป็นผลการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิใน
ขั้นตอนน้ีอยู่ในขั้นตอนการวิจัยเอกสาร (บทที่ 2) เพ่ือค้นหาความหมายของประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ การยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสหกรณ์   
ออมทรัพย์และค้นหาข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ รวมถึงการพิจารณาตัวแปรปัจจัยนําเข้าและ
ปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในเบ้ืองต้น 

  2.2 ข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ซึ่งเป็น
ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการ
ตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกอบไปด้วยเงินรับฝากจาก
สมาชิก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทุนของสหกรณ์ เงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ รายได้ทั้งสิ้น และเงิน
ลงทุนทั้งสิน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
 
ตอนท่ี 5 เครื่องมือในการวิจัยและข้อมูลที่นาํมาใชใ้นการทดลอง เพื่อประเมินผลการดําเนนิงาน
ด้วยตัวชี้วัดเชงิคุณภาพและตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 

เครื่องมือในการวิจัยและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ี มีดังน้ี  
1. การสัมภาษณร์ะดับลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลกัจาํนวน 24 คน เพ่ือนําข้อมูลไปสร้างทฤษฎี

ฐานราก (Creswell, 1998) โดยผู้มีบทบาทหลักในการเกบ็ข้อมูล คือ ตัวผู้วิจัย ด้วยการใช้แนวคําถาม
การสัมภาษณ์ (Interview Guide) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค 
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2. การสังเกตและจดบันทึกผู้วิจัยเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยการสังเกตโดยเลือกใช้วิธีการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยได้รับการอนุญาตให้บันทึกเสียงการสนทนาด้วยเครื่องบันทึกเสียง
ทุกครั้ง โดยให้ความสําคัญกับนํ้าเสียงและคําพูดประกอบการสังเกตท่าทางและมีการจดบันทึกใน
ประเด็นสําคัญระหว่างการสัมภาษณ์ที่จําเป็นต่อการสร้างทฤษฎี โดยพยายามจัดการข้อมูลในรูป
แนวคิดและโครงสร้างต่างๆ 

3. แบบประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาด้วย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เมื่อผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยได้จัดทําแบบ
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานดังกล่าว (แสดงในภาคผนวก ง) เสนอต่อผู้ประเมินจํานวน 5 ชุด 

ข้อมูลประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานะการดําเนินงานครบทุก
ธุรกิจ ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้กู้เงิน และมีการลงทุน โดยท่ีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน จากการ
ตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยสหกรณ์จํานวน 
13 แห่ง ตามรายช่ือในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 รายช่ือและสัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ลําดับ รายช่ือสหกรณ์ สัญลักษณ์ 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด DMU1 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด DMU2 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด DMU3 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด DMU4 

5 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํากัด 

DMU5 

6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด DMU6 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด DMU7 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด DMU8 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด DMU9 
10 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด DMU10 
11 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด DMU11 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด DMU12 
13 สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด DMU13 
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ตอนท่ี 6 จริยธรรมในการวิจัยและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย 
เน่ืองจากการวิจัยน้ี มีทั้งขั้นตอนของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ และ

ในช่วงขณะเวลาที่เก็บข้อมูลน้ัน มีข่าวและข้อเท็จจริงที่ส่งผลเสียต่อระบบสหกรณ์โดยภาพรวมและ
กระทบในวงกว้าง ผู้วิจัยทราบและตระหนักถึงความอ่อนไหวต่อกรณีดังกล่าว (แม้ไม่ใช่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ แต่ก็มีความใกล้เคียงกันมาก) และให้ความสําคัญต่อจริยธรรมในการวิจัย ผู้วิจัยจึงควบคุม
ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย โดยการแจ้งและขออนุญาตต่อผู้ให้ข้อมูลให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ก่อน
การเก็บรวบรวมข้อมูล (บางกรณีได้ส่งแนวคําถามเพ่ือให้พิจารณาก่อนการสัมภาษณ์) รวมท้ังมีการนัด
หมายวัน-เวลาก่อนสัมภาษณ์ โดยได้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือสัมภาษณ์ภายหลังจาก     
นัดหมายวัน-เวลา และสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงกระน้ันเน่ืองจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมิน และ
คณะกรรมการผู้ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ คณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา และฝ่ายจัดการที่มากประสบการณ์ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการสหกรณ์ของประเทศ 
อาจได้ผลกระทบจากการให้ข้อมูลรวมทั้งอาจจะมีผลต่อการให้ข้อมูล ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอไม่เปิดเผย
รายนามแท้จริงของผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมิน และคณะกรรมการผู้ให้ข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนการนําเสนอ
ผลการวิจัย  

การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยงดเว้นการกดดันผู้ให้ข้อมูลโดยพยายามสัมภาษณ์อย่าง 
ผ่อนคลาย และพร้อมสัมภาษณ์ใหม่เพ่ิมเติม ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลมีงานด่วนหรือราชการด่วน ผู้วิจัยใช้
วิธีการนัดสัมภาษณ์ภายหลัง นอกจากน้ี ผู้ให้ข้อมูลบางคนสะดวกให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การ
สัมภาษณ์เป็นรูปแบบการถามความเห็นเชิงวิชาการ มีการอภิปราย สอดแทรกการแสดงความเห็น 
โดยหลีกเลี่ยงประเด็นที่เก่ียวกับผลประโยชน์และการเมืองทั้งในและนอกหน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล
สามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ และผู้วิจัยเคร่งครัดต่อหลักการ 5 ประการ คือ 1) เคารพความเป็น
ส่วนตัว 2) รักษาความลับ 3) ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 4) การอธิบายโครงการวิจัยต่อผู้ให้ข้อมูล 
และ 5) ผลประโยชน์ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปัน (เจษฎา นกน้อย, 2554) 

ในส่วนการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน ใช้วิธีการการตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาน้ันถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ช่วงเวลา สถานที่ และบุคคลที่แตกต่างกัน และใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator 
Triangulation) โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลให้แน่ใจว่าเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ นอกจากน้ี ผู้วิจัย
ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theoretical Triangulation) โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลเร่ืองเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งจากน้ันพยายามสร้างมโนทัศน์ (Concept) 
ที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้มาแล้ว (Negative Case) จนกระทั่งข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 
เรียกได้ว่าข้อมูลถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) และได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีในวิธีการฐานราก 
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การใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแบบสามเส้า ช่วยลดความผิดพลาดในการตีความ
โดยใช้มุมมองที่หลากหลาย ในการยืนยันความหมายที่ชัดเจนและถูกต้อง (Denzin and Lincoln, 
2008) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความเข้าใจดีต่อการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงได้พยายามตัดความคิดและ
ความรู้สึกที่ติดตัวมาออกเพ่ือวางท่าทางให้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ การสนทนา และร่วมกัน
ค้นหาความหมาย และตัวช้ีวัดทั้งที่เป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีผลต่อการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (Maykut and Morehouse, 1994) 
 
ตอนท่ี 7 การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เร่ิมต้นด้วยการถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์จากเคร่ืองบันทึกเสียง ออกมาในรูป
ข้อความโดยบันทึกลงในไฟล์คอมพิวเตอร์แบบคําต่อคํา (Verbatim) ผู้วิจัยอ่านข้อมูลทั้งหมดเพ่ือให้
เห็นภาพคร่าวๆ จากน้ันจึงใช้โปรแกรม Atlas.ti รุ่นทดลองใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการนําเสนอ
ข้อมูลน้ันใช้แนวทางของ Strauss and Corbin (1990) ร่วมกับการแสดงข้อค้นพบและมีข้อความ
บรรยายประกอบความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินการของสหกรณอ์อมทรัพย์ และการยืนยัน
ความสําคัญของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ รวมท้ังความสําคัญของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณ 
 2. ใช้สถิติพรรณนาประกอบด้วยค่าตํ่าสุด (Minimum Value: Min) ค่าสูงสุด (Maximum 

Value: Max) ค่าเฉล่ีย (Mean: X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สําหรับ
ใช้บรรยายคะแนนความสําคัญของข้อความตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คะแนนความสําคัญของตัวแปรปัจจัย
นําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คะแนนผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจาก        
ผู้ประเมิน และข้อมูลปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตที่ได้จากวิธีการเดลฟายฟัซซี คํานวณด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 
 3. คํานวณดัชนีการคัดเลือก แทนด้วย De-fuzzy ในข้ันตอนวิธีการเดลฟายฟัซซีเพ่ือ
คัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
 4. คํ านวณคะแนนสมรรถนะการ ดํา เ นินงานของสหกรณ์ออมท รัพย์ ใน เขต
กรุงเทพมหานครจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ประเมินจากผู้ประเมิน 5 คน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ระบบเกรย์ในปัญหาการตัดสินใจตามแนวทางของ Rahimnia Moghadasian and Mashreghi 
(2011) ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  
 5. คํานวณคะแนนความมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการ DEA ทั้งตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ด้วยใช้
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โปรแกรม DEAP 2.1 ของ Coelli (1996) สําหรับรายละเอียดตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ของ
การคํานวณแสดงในภาคผนวก จ 
 
ตอนท่ี 8 สรปุ 

วิธีดําเนินการวิจัยและพัฒนาในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบพหุวิธี 
โดยมีทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกันในหลายขั้นตอนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ
และครบถ้วนในการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมไปถึงการบูรณาการท้ัง 2 ตัวช้ีวัดในการนําไปประยุกต์ใช้ โดยในท้ายที่สุดของ
การวิจัย ผู้วิจัยได้จัดทําข้อเสนอแนะที่จะช่วยในการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์  

การวิจัยน้ีจึงเป็นการผสมผสานความรู้และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางด้านการจัดการ 
สถิติ การวิจัยดําเนินงาน และเศรษฐศาสตร์ ผ่านวิธีการในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีวิทยาการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกระทําข้อมูล การแปลผล และการ
ตีความข้อมูล โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร วิธีทฤษฎีฐานราก วิธีการเดลฟายฟัซซี  
ทฤษฎีระบบเกรย์ วิธีการ DEA และการประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยพหุวิธีตามวิธีการ
ดําเนินการวิจัยที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 3 เพ่ือให้สามารถครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย    
โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 7 ตอน ดังน้ี 

 1. การสร้างทฤษฎีฐานรากของความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

  1.1  สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก 
  1.2  สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ 
  1.3  สถาบันทางการเงิน 
 2. การคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS สําหรับประเมินสมรรถนะ

การดําเนินงานสหกรณออมทรัพย์ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารและวิธีการเดลฟายฟัซซี 
   2.1 ความสําคัญของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS  
   2.2 การคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัด SMAARTS ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 
 3. การคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ี วัดเชิงปริมาณ          

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร
และวิธีการเดลฟายฟัซซี 

  3.1 ความสําคัญของตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
  3.2 การคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของวิธีการ DEA ด้วยวิธีการ

เดลฟายฟัซซี 
 4. การทดลองนําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ไปประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน
ร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ 

  4.1 คะแนนสมรรถนะเกรย์ 
  4.2 คะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS 
 5. การนําปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไปประเมินประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการ DEA  
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  5.1 สถิติพรรณาของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
 5.2 ผลการประเมนิประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการ DEA 

6. ผลการบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ในการ
นําไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบนัอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 6.1 คะแนนสมรรถนะจากตัวช้ีวัด SMAARTS และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ 
CCR 

 6.2 คะแนนสมรรถนะจากตัวช้ีวัด SMAARTS และคะแนนจากตัวแบบ BCC 
 7. ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ 

การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
ตอนท่ี 1 การสรา้งทฤษฎีฐานรากของความหมายของประสิทธิภาพการดําเนนิงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการยอมรับในแวดวงการสหกรณ์ของประเทศไทย 2) ข้าราชการของ          
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) คณาจารย์        
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์สอนในการสอนรายวิชาด้านการสหกรณ์ หรือในการวิจัย      
ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ หรือเป็นผู้บริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษา และ 4) ฝ่าย
จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยแบ่งข้อให้ข้อมูลหลักออกเป็นกลุ่มละ 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
จํานวน 24 คน  
 สําหรับการรายงานผลการวิจัยในตอนที่ 1 รวมถึงตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ของบทน้ี 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้เป็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2546 สาขาวิชาการสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 อดีตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2554 สาขาวิชาการสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 ปราชญ์สหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการและประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 22 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นักสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2550 สาขาวิชาการสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นักสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2545 สาขาวิชาการสหกรณ์ 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 รองศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านการสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหลัก
สหกรณ์และการส่งเสริมการเกษตร 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 รองศาสตราจารย์นักวิชาการและนักวิจัยด้านการเกษตร สหกรณ์ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 รองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์ (แขนงวิชาสหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น สาขานักบริหาร ประจําปี 2555 
และอดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีสาขานักปฏิบัติการประจําปี 2556 
และรองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมากสาขานักปฏิบัติการประจําปี 
2556 และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรจํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
จํากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20 ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการใน
ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 22 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ (รักษาการ) กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ผู้วิจัยสามารถให้ความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
จากการหาสรุปด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบฐานรากซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระดับลึก ด้วยการตีความการให้ความหมายของประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์      
ออมทรัพย์ของผู้ให้ข้อมูล โดยเป็นการตีความในแง่ผลลัพธ์ (Output) จากการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยพบว่าผู้ให้ข้อมลูได้ให้ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบสถาบัน โดยลักษณะของสถาบันแบ่งออกเป็น 3 ความหมาย คือ สถาบัน  
อันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ และสถาบันการเงินรายละเอียดมีดังน้ี 
 1.1 สถาบนัอันเปน็ทีพ่ึ่งของสมาชิก 

 สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก ความหมายนี้เป็นความหมายในลักษณะของ    
การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีอาชีพแบบเดียวกัน เป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือกันของผู้มีอาชีพ
เหมือนกัน เป็นการออมร่วมกันซึ่งจะนํามาสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 คนที่ 4 
คนที่ 8 และคนที่ 13 ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ระดับลึกตอนหน่ึงว่า 
 

 ความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณจะได้ชื่อว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างไร ถ้า
คุณไม่สามารถจัดสรรประโยชน์คืนสู่สมาชิก ได้อย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ นั่นหมายถึง
ว่าเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในเบื้องต้นแล้ว ควรมีการจัดสรรกําไร
สุทธิกลับคืนให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1นามสมมติ, 2558) 
 

 เอาในระบบสหกรณ์นะ ประสิทธิภาพในมุมของผมนะ สหกรณ์นี่มันน่าจะเป็น
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อประโยชน์ให้กับสมาชิกนะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2558) 

 

 ส่ิงหนึ่งหากจะดปูระสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ ความพึงพอใจของ
สมาชิกในการได้รับบรกิาร คือ ดูระดับเขาอ่ะครับว่าเข้าใชบ้ริการแล้วพอใจแค่ไหนอย่างไร 
นอกจากนี้ก็จะดูเรื่องการจัดการ การจัดการทางการเงิน การจัดการงบประมาณ พวกการ
ระดมเงินฝากเพื่อนํามาใชใ้ห้สมาชิกกู้ยืม การจัดสรรงบประมาณจากที่ประชมุใหญ่ สามารถ
จัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย คือ สมาชิก ได้มากน้อยแค่ไหน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 นามสมมติ, 
2558) 
 

 คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจํากัด ให้มีผลเชิงบวกโดยที่สมาชิกอยู่รอด 
สหกรณ์ก็อยู่รอด โดยเพราะสมาชิกออมทรัพย์ คนไปเข้าใจว่ามีรายได้ประจํา ต้องไปดูอย่าง
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ราชการบางอย่างมันตัน จบปริญญาตรีแต่เงินไปต่อไม่ได้ อันนี้มันเป็นที่พึ่งของสมาชิก เพราะ
เป็นที่รวมของคนอาชีพแบบเดียวกัน มาช่วยๆ กัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 นามสมมติ, 2558) 
 

 นอกจากน้ี สหกรณ์ออมทรัพย์ยังถูกมองในแง่ของการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในหมู่ผู้มี
รายได้มากไปยังผู้มีรายได้น้อย ช่วยในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมวลหมู่สมาชิกและเป็น
ที่พ่ึงทางการเงินในเวลาฉุกเฉิน รวมไปถึงการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เช่น การให้
ทุนการศึกษาต่อบุตรของสมาชิก การมอบค่าใช้จ่ายรายเดือนกับสมาชิกภายหลังการเกษียณ การ
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกเมื่อประสบภัยธรรมชาติ การจ่ายเงินชดเชยกรณีป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
ในระหว่างการทํางาน เป็นต้น แต่สิ่งที่มีส่วนสําคัญอย่างมากและมีผลต่อความม่ันใจในการสมัครเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยของระบบธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไป และยังมีเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่กู้เงินของสหกรณ์เพ่ือใช้ในกิจการส่วนตัว ดังน้ัน 
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงยึดถือเอาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น “สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก” 
ทั้งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน 
 สาํหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึกเพ่ือนํามามาใช้อ้างอิงให้ตรงกับการให้
ข้อมูลของผู้ให้ของมูลคนที่ 1 คนที่ 14 คนที่ 19 และคนที่ 21 ดังน้ี 
  

 สหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนที่การแบ่งปันกัน โดยทั่วไปคนทีทํางานมานานก็
มักจะมีรายได้เยอะ ทําให้มีเงินเก็บเยอะ คนทํางานใหม่ก็มักจะมีรายได้น้อย แบบน้ีมัน
แบ่งปันกันในเรื่องเงินของคนที่มีอาชีพเดียวกัน ทํางานร่วมกัน เป็นการช่วยเหล่ือกันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558) 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มันไม่ใช่ธุรกิจเอกชน เรื่องกําไรจะไม่สําคัญก็ไม่ใช่ เพราะต้อง
เอามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิก ถามพี่ว่าประสิทธิภาพ คือ อะไร พี่ก็ว่าก็ต้อง
สมาชิกกินดีอยู่ดีหล่ะ แต่ว่าสมาชิกกินดีอยู่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราดําเนินธุรกิจโดยไม่หวัง
กําไร ต้องมีเรื่องสวัสดิการ เรื่องเงินด่วน เงินฉุกเฉิน เราต้องเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้ในระดับ
หนึ่ง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 นามสมมติ, 2558) 

 

 ตัวสหกรณ์เองจุดมุ่งหมายใช่ไหม ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
มวลสมาชิกของสหกรณ์ของสหกรณ์เองนะ ฉนั้นการที่สหกรณ์จะมีประสิทธิภาพเนี่ย มันจะ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ย มันจะต้องตอบสนอง
ความต้องการอยู่ดีกินดี ความมีทุน ความมีสภาพคล่องของสมาชิก ดูแลสมาชิกให้มีเงินทอง
พอใช้ตามควร รวมไปถึงการปันผลและการเฉล่ียคืนอย่างเหมาสมและสมดุล แต่จริงๆ 
ดอกเบี้ยดีกว่าฝาก Bank (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 นามสมมติ, 2558) 
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 มองที่สมาชิกเป็นหลัก เค้าต้องได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นธรรม มีเฉล่ียคืนมี
ปันผลที่ดี มีสวัสดิการท่ีดี ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินในเวลาขาดแคลนหรือฉุกเฉิน ใน
ยามที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง สหกรณ์มันมีความผูกพันเกษียณแล้วยังเป็นสมาชิกต่อ มาพูดคุ่ยกัน 
เหมือนที่ระบายความเหงาของคนในที่ทํางานเดียวกัน แต่เอาเข้าจริงก็เหมือนเป็นแหล่งลงทุน
ของสมาชิกแบบหนึ่ง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นามสมมติ, 2558) 
 

 1.2 สถาบนัทีเ่ป็นกระบวนการสหกรณ ์
 สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ เป็นการตีความท่ีเกิดจากลักษณะเด่นของ 

“กระบวนการสหกรณ์” ที่ก่อเกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกทุกๆ คน เป็นกิจการหรือสถาบันที่
ไม่มีใครผูกขาดความเป็นเจ้าของ ไม่สามารถผูกขาดหรือผ่องถ่ายกิจการในลักษณะของธุรกิจ
ครอบครัวได้ การดําเนินงานของสหกรณ์เกิดจากการประชุมใหญ่ที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมตาม
หลักการประชาธิปไตย ผ่านการออกเสียงในลักษณะหน่ึงคนหน่ึงเสียง แสดงถึงความมีสิทธ์ิมีเสียง
เท่ากันโดยไม่ขึ้นกับจํานวนหุ้นหรือเงินฝากท่ีมีในสหกรณ์ เป็นการรวมกันของบุคคลที่มีอาชีพแบบ
เดียวกัน เพ่ือร่วมกันในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และองค์กรโดยการช่วยตนเองของ
สมาชิกและช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก  

 ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าวของกระบวนการสหกรณ์    เป็นปัจจัยที่ทําให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มีส่วนสร้างมั่นคงและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดวิกฤติ
ต้มยํากุ้งซึ่งเป็นวิกฤติการทางการเงินในปี 2540 เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้สังคมไทยเห็นความสําคัญ
ของกระบวนการสหกรณ์ เพราะเป็นองค์กรทางการเงินที่ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และบุคคลากร
ในแวดวงสหกรณ์มีความภาคภูมิใจในการทํางานของสหกรณ์       จวบจนปัจจุบันที่สหกรณ์มี     
ทุนการดําเนินงานรวมท้ังระบบไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท ดังน้ัน กระบวนการสหกรณ์จึงเป็น
ความหมายของการมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  สําหรับผลการสัมภาษณ์ระดับลึกที่สอดคล้องกับการให้ความหมายของสหกรณ์ใน
แง่ของการเป็นสหกรณ์ในรูปของกระบวนการ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผู้ให้ของมูลคนที่ 4 คน
ที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 16 คนที่ 17 คนที่ 18 คนที่ 20 และคนที่ 24 ดังน้ี 
 

 เมื่อก่อนเขาเรียกสหการยังไม่เป็นสหกรณ์ มันมีความก้าวหน้ามาเรื่อยๆ แต่ก่อน
ยังไม่มีฝ่ายจัดการ พวกในกรมทํางานไม่ไหว เลยเพิ่มว่าต้องมีฝ่ายจัดการ แต่ก่อนใครทํางาน
สหกรณ์มันไม่โก้ตอบได้ไม่เต็มเสียง ต้องใช้เวลากว่าจะก้าวหน้า มันมีวิวัฒนาการ วันนี้ผ่านมา
ก็ไม่ขายหน้าถ้าทํางานสหกรณ์ มีเงินไม่น้อยแล้วทุกวันนี้ แต่หลักการสําคัญ คือ One man 
one vote (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2558) 
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 ต้องเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ไม่ได้นับที่จํานวนหุ้น
เหมือนบริษัทแล้วมา Vote กันแบบน้ัน สหกรณ์จะมีหุ้นมากมีหุ้นน้อยก็มีสิทธิ์เท่ากัน (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 5 นามสมมติ, 2558) 

 

 อันที่หนึ่งนะเค้าจะต้องทําตามวัตถุประสงค์ อย่างที่สองจะต้องดําเนินงานตาม
หลักสหกรณ์ อย่างที่สามมีการจัดสวัสดิการที่ดีแก่สมาชิก อย่างที่ส่ีก็คือเน้นความมั่นคง ไม่ใช่
มั่งค่ัง ก็คือให้สหกรณ์เสถียรภาพทางการเงิน สมาชิกกินดีอยู่ดี มีหนี้ที่ควบคุมได้ (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 6 นามสมมติ, 2558) 

 

 ในความคิดของพี่นะ มันก็คือการเดินตามหลักการสหกรณ์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
แต่ทุกคนช่วยกันทําให้มั่นคงตามกฎระเบียบ กฎหมาย ทําให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และ
ก่อให้เกิดความมั่นคงต่อสหกรณ์ เป็นการช่วยเหลือกันของคนในหมู่อาชีพเดียวกัน (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 16 นามสมมติ, 2558) 

 

 มันขึ้นกับบุคคล สหกรณ์มันมีสามฝ่ายนะ เริ่มตั้งแต่สมาชิกต้องมีความกระตื้อรือ
ร้น เขาต้องรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของสหกรณ์ สองฝ่ายจัดการตั้งแต่ผู้จัดการไปถึงฝ่ายพนักงานมี
ความกระตื้อรือร้น สนใจเอาใจใส่ในงาน เข้าในกระบวนการหลักการของสหกรณ์ ยึดระเบียบ 
คณะกรรมการก็ต้องเป็นมีคุณภาพมีพื้นฐานในงานด้านสหกรณ์ ไม่ใช่ว่าใครอยากจะมาเป็น
คณะกรรมการก็เข้าไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลย มารอรับโบนัสอย่างเดียวกับเบี้ยประชุม ต้อง
เข้าใจงานสหกรณ์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 นามสมมติ, 2558) 
 

 ก็คือการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ของสมาชิก ทั้งเป็นหุ้นและที่เป็นเงินฝากด้วย
ความมีธรรมภิบาล แล้วก็ยึดหลักสหกรณ์เป็นสําคัญ โดยยึดอุดมการณ์สหกรณ์เป็นสําคัญ 
ต้องดูแลสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี มีการจัดการทางการเงินที่เป็นระบบ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ ทุกเสียงของสมาชิกเท่ากัน ต้องฟัง เพราะเขาเป็นเจ้าของ 
ไม่ใครคนใดคนหนึ่ง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 นามสมมติ, 2558) 

 

 ต้องเข้าใจก่อน สหกรณ์สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะช่วยเหลือพวกที่ไม่มีที่ไป 
คือกู้ที่ไหนไม่ได้แล้ว ธนาคารเขาไม่เอา ก็มาหาสหกรณ์ ประสิทธิภาพต้องต้องเข้าใจว่า คือ 
การแบ่งปัน ร่วมกันออมของคนแบบเดียวกัน อาชีพเหมือนกัน คือช่วยกันลดทุกข์ เพิ่มสุข จะ
เห็นทุกวันนี้สหกรณ์เข้มแข็งกว่าแต่ก่อน ช่วยเหลือเศรษฐกิจได้ ยิ่งในวิกฤติปี 40 เราน่ี
พระเอกเลย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20 นามสมมติ, 2558) 

 

 ในทัศนะพี่นะค่ะ เราก็ต้องดูวัตถุประสงค์การตั้งสหกรณ์ขึ้นมาก่อน สหกรณ์เป็น
การรวมคนที่มีปัญหาหรือมีความต้องการคล้ายคลึงกันมาช่วยกันดําเนินธุรกิจหรือทํากิจกรรม
อะไร เพื่อแก้ปัญหาของสมาชิกที่มารวมตัวกันนั้นหล่ะให้หมดไป ซึ่งปัญหาน้ันน่ะคนๆ เดียว
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แก้ปัญหาน้ันให้หมดไปไม่ได้ แต่พอมาร่วมกันทําอย่างเนี้ยะ ต่างก็ช่วยกันแก้ปัญหาของทุกคน
ได้ด้วยวิธีการของสหกรณ์ วิธีการของสหกรณ์ก็คือการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มันทําให้แก้ปัญหาของแต่ละคนได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24 นามสมมติ, 2558) 
 

  1.3 สถาบนัทางการเงิน 
 การดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีกําไร แม้จะไม่ใช่องค์กรที่แสวงหากําไร

สูงสุด แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ควรท่ีจะสามารถสร้างความสมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน สามารถ
นําผลกําไรจากการดําเนินงานมาสร้างความมั่นคงและมั่งค่ังให้กับสมาชิกด้วยการปันผลให้กับสมาชิก
ได้อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการนํากําไรจัดสรรสํารองเพื่อนําไปเป็นสินทรัพย์ของสหกรณ์ มีแผน
บริหารความเสี่ยง ให้ความสําคัญต่อสภาพคล่อง และสามารถระดมทุนดําเนินการได้อย่างพอเพียง
และเหมาะสม สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องบริหารงาน “เงิน” อย่างมืออาชีพโดยมีความซื่อสัตย์ สามารถ
ปล่อยกู้และตรวจสอบการให้กู้อย่างสมเหตุสมผล มีระบบตรวจสอบบัญชี และสามารถสร้างวินัยทาง
การเงินได้ทั้งกับสมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ ประสิทธิภาพการดําเนินงานเหล่าน้ี 
จึงทําให้ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในลักษณะ “สถาบันทางการเงิน” ที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างไปจากสถาบันการเงินทั่วไป 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ยังต้องเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสําคัญกับสวัสดิการของ
สมาชิก รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัด หรือเป็นกิจการที่มี   
ความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงชุมชนและการอยู่ร่วมกัน นอกจากน้ี ยังต้องสร้างเครือข่ายทาง
การเงินในการให้ความช่วยเหลือและเก้ือกูลกันในระหว่างหมู่สหกรณ์โดยมีความพอประมาณและ
ตรรกะทางการเงินที่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในพ้ืนที่ใกล้เคียงของ
ที่ต้ังของสหกรณ์ โดยมีการแบ่งปันข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และยังร่วมมือกับ
สถาบันการเงินต่างๆ ในการสร้างความมีประสิทธิภาพให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 สําหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก       ที่ให้ความหมายของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ในประเด็นของการเป็นสถาบันการเงินน้ัน จะสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 1คนที่ 3 คนที่ 9 คนที่ 10 คนที่ 11 คนที่ 13 คนที่ 14 คนที่ 21 คนที่ 22 และคนที่ 24 ดังน้ี 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์นั้นเราต้องตีบริบทว่ามีบทบาทเป็นทั้งสถาบันการเงินและเป็น
ที่พึ่งให้กับเหล่าสมาชิก พอรู้อย่างนี้แล้วก็มองว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มี 2 สถานะ ต้องเข้าใจ
ต้องน้ีก่อนว่าสหกรณ์มีบทบาททั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ มันเป็น 2 ระดับนะ ในทาง
เศรรษฐกิจก็ต้องเหมือนสถาบันการเงินทั่วไป คือหนึ่งต้องมีความสามารถในการทํากําไร มี
รายได้คุ้มค่าใช้จ่าย สองต้องมีสภาพคล่อง สามมีความั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน และมี
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ธรรมาภิบาล อันนี้คือ Primary goal ต้องต้องผ่านตรงน้ีก่อน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 
2558) 
 

 สหกรณ์เป็นธุรกิจที่ไม่แสวงกําไร แต่ต้องมีกําไร อันนี้เข้าใจไหม คือหมายความ
ต้องอยู่ได้คือต้องมีกําไรเพื่อมาจ่ายปันผลให้กับสมาชิก ผู้ถือหุ้น และมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน นี่คือ นี่คือว่าประสิทธิภาพของสหกรณ์ที่ประสบความสําเร็จ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 
นามสมมติ, 2558) 
 

  ส่วนหน่ึงที่ต้องมอง คือ ต้นทุน สหกรณ์เราน่ีบริหารงานและให้บริการสมาชิก 
แล้วต้นทุนหรืองบประมาณที่ใช้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนี่ คืออยากให้ประหยัดมากที่สุด คือ
ประหยัดมากที่สุด คือ เรามีคนประมาณนี่ มีสมาชิกเท่านี้ สามารถจัดการให้อยู่ได้เรื่อยๆ แล้ว
สมาชิกพอใจ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 นามสมมติ, 2558) 
 

 ถ้า Focus ที่ออมทรพัย์ ผมคิดว่าคงไม่แตกตา่งจากธนาคาร หัวใจสําคัญคือการ
รับฝากเงิน เอาเงินไปลงทุน ให้ผลตอบแทนกบัสมาชิกในรูปแบบต่างๆ (ผู้ใหข้้อมูลคนที่ 10 
นามสมมติ, 2558) 
 

 เอาภาพกว้างๆ คือ การท่ีเราได้กําไรจากการลงทุน จากแต่ละปี เพราะในบางปี
มันอาจจะขาดทุน บางปีมันอาจจะกําไร ประสิทธิภาพเราต้องตั้งเป้าว่าจะมีแผนทางการเงิน
อย่างไร มันต้องมีแบบน้ันลงมา ถ้ามันขาดทุนมันต้องปรับขนานใหญ่หล่ะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
11 นามสมมติ, 2558) 
 

 มีกําไรนะ มีกําไรตามสมควร สามารถปันผลและเฉล่ียคืนให้กับสมาชิกได้ใกล้เคียง
สถาบันการเงิน ใกล้เคียงหรือสูงกว่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา มีการเฉลี่ยคืนบางส่วนไม่ต้อง
เยอะเอาพอเพียงเน๊อะ เพราะสมชิกยังติดยึดอยู่ประจํา ไม่กําไรไม่ได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 
นามสมมติ, 2558) 
 

 พวกสหกรณ์มักหลีกเหล่ียงคําว่ากําไร คําแสลง เอาว่าผมใช้คําว่าความสามารถใน
การสร้างรายได้ เราต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล แล้วก็มาสร้างสวัสดิการ
ให้กับสมาชิก ผมใช้คําว่าเพียงพอนะครับ ไม่ใช่เยอะเกินไป ซึ่งปันผลเราจะมองในระยะส้ัน 
แต่ถ้าพวกสวัสดิการมันก็มองในระยะยาว (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 นามสมมติ, 2558) 
 

 การจัดการเรื่องเงินมีความสําคัญ อย่ามองเฉพาะบัญชีให้พิจารณาเบื้องลึก
เบื้องหลังทางการเงิน ตรรกะการเงินที่สมเหตุสมผล มีแผนทางการจัดการ ความเส่ียง แผน
กลยุทธ์มี่ทันสมัยหรือไม่ ถ้าทําได้แบบน้ีจะทําให้สหกรณ์มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 14 นามสมมติ, 2558) 
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 นอกจากน้ี สหกรณ์ต้องทันต่อสถาณการณ์โดยเฉพาะทางการเงินต้องมีขั้นตอน
การทางการเงินที่รัดกุม พี่ว่าหากทําตามขั้นตอนที่กําหนดวางไว้ไม่ซิกแซกปัญหามันไม่เกิด
หรอก ขอให้ทําตรงไปตรง ปล่อยกู้ตามเงื่อนไข และโดยส่วนใหญ่หน่วยงานก็มักจะถือเอา
สหกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของหน่วนงาน โดยเฉพาะในหน่วยราชการ สหกรณ์จึงอาจจะถูกในรูป
ของสวัสดิการอย่างหน่ึง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นามสมมติ, 2558) 
 

 ต้องมีความสามารถทางการเงิน มีการบริหารสินทรัพย์อย่างมืออาชีพ สามารถ
ดูแลสมาชิกรวมไปถึงชุมชน มีความสามารถในการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ ฝึกให้
สมาชิกมีความเข้าใจในการมีวินัยทางการเงินให้คิดถึงคนอื่นที่มีอาชีพเหมือนกับเรา(ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 22 นามสมมติ, 2558) 
 

 ประสิทธิภาพตัวนี้ เราก็ต้องมองว่าเป็นการนําหลักการและวิธีการสหกรณ์มาสู่การ
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองหรือแก้ปัญหาของสมาชิกให้หมดไป ที่นีเขาอยู่อย่างให้มีประสิทธิภาพ
ในการทําธุรกิจมันก็มีเรื่องการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ การทําธุรกิจให้
อยู่ได้ต้องมีกําไร แต่กําไรของสหกรณ์นั้นต้องไม่ไปในภาพที่สหกรณ์ไปเอาเปรียบสมาชิกแล้ว
ก็ตัวองค์กรได้ประโยชน์ก็จัดสรรผลประโยชน์คือแก่สมาชิก(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24 นามสมมติ, 
2558) 

 
 สําหรับการตีความเพ่ือค้นหาหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์จากการหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีของการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ฐานรากสามารถสรุปได้ 4 ประการ ดังน้ี  

 1. ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ แสดงออกในรูปแบบของ
การเป็นสถาบันใน 3 รูปแบบ คือ สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ 
และสถาบันทางการเงิน โดยเป็นการบูรณาการซึ่งกันและกันผ่านส่วนผสมทีล่งตัว กล่าวได้ว่า 
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการทํางานร่วมกันของวิธีการการสหกรณ์ (กระบวนการสหกรณ์) ร่วมกับ
วิธีการของภาคธุรกิจ (สถาบันทางการเงิน) เพ่ือประโยชน์ในการพ่ึงพากันและกันของเหล่าสมาชิก 
(สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก) แสดงได้ดังภาพที่ 24 
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ภาพที่ 24 ความสัมพันธ์ของความหมายในการมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
 2.  เมื่อใดก็ตามที่การดําเนินของสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถเป็นที่พ่ึงของสมาชิก 
การดําเนินการน้ันเป็นการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการยอมรับในการเป็นสถาบันใน
การแบ่งปันของผู้ที่ประกอบอาชีพแบบเดียวกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยย่น
ระยะเวลาในการสร้างฐานะให้กับผู้เร่ิมทํางาน  
 3.  เมื่อใดก็ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มุ่งหมั่นและปฏิบัติตามอุดมการสหกรณ์ ผล
การดําเนินการน้ันจะได้รับการยอมรับในการเป็นสถาบันที่มีคุณค่า เพราะการที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ
สหกรณ์เพียงลําพัง ดังน้ัน การบริหารสหกรณ์จึงอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในการคัดสรร
ตัวแทนมาทําหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร ผ่านกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีการสืบ
ทอดความภูมิใจและอุดมการสหกรณ์จากรุ่นสู่รุ่น 
 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถหลีกเหลี่ยงการเป็นสถาบันทางการเงินในการรับ
ฝาก-ถอนเงินให้กับสมาชิก รวมถึงการชําระเงิน การให้สินเช่ือ และการทําธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต้องไม่ขาดทุนและต้องก่อให้เกิดกําไร
ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถดํารงตนอยู่ได้และคํานึงถึงความพอเพียงในการดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการพัฒนา โดยเน้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีธรรมาภิบาล 
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ตอนท่ี 2 การคัดเลือกข้อความของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ SMAARTS สําหรับประเมินสมรรถนะ
การดําเนินงานสหกรณออมทรัพย์ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารและวิธีการเดลฟายฟัซซี 
 2.1 ความสําคญัของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ SMAARTS 

  ในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในการศึกษาและค้นหาข้อความ
ของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย์ 
จากน้ัน จึงใช้วิธีการเดลฟายฟัซซีเอามาร่วมในการจัดกระทําข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โดยที่
ข้อความของแต่ละตัวช้ีวัดนั้นจะมีทั้งหมด 10 ข้อ และเพ่ือให้ได้ข้อความที่มีความสําคัญต่อแต่ละ
ตัวช้ีวัดในการนําไปประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างแท้จริง และเพ่ือ
ไม่ให้ขั้นตอนในการนําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS สร้างความยุ่งยากต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในขั้นตอนต่อไป เพราะหากใช้
ทั้ง 10 ข้อความจะมีข้อความท่ีถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 100 ข้อความ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้
เกณ์คัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS จากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 จะทําให้ได้
ข้อความในการนํามาประเมินด้วยตัวช้ีวัด SMAARTS จํานวน 40 ข้อความ  

 นอกจากน้ี ในการจัดทําทั้งข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS สําหรับใช้
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย์ ผู้วิจัยได้รับคําแนะนําจากผู้ให้ข้อมูล 24 คน ใน
การเสนอแนะถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในนําไปปฏิบัติเพ่ือประเมินความมีสมรรถนะของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพสําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานสหกรณออมทรัพย์ คือ ตัวช้ีวัด SMAARTS ประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังน้ี 

 ตัวชี้วัดที่ 1 โครงสร้างการบริหาร (Structure)เป็นองค์ประกอบหลักของ
สหกรณ์ในการรวมคณะบุคคล 3 ฝ่าย คือ สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ 
กล่าวคือ สมาชิกใช้ที่ประชุมประจําปีในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารรวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงาน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารก็ถือเป็นโอกาสในการรายงานถึงผลการ
ดําเนินในรอบปีที่ผ่านมา และสามารถช้ีแจงถึงอุปสรรคและทําความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ต่อ
สมาชิก คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้ตัดสินใจแทนมวลหมู่สมาชิกโดยมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ดําเนินการ
ตามนโยบายที่กําหนดข้ึน ดังน้ัน การมีส่วนร่วมในท่ีประชุมใหญ่ด้วยการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์จึงเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญและคณะกรรมการบริหารควรที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ควบคู่กับการมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนิน  

 หากประชุมใหญ่สามารถคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโดยปราศจากการทุจริต 
หากมีประสบการณ์ในการบริหารก็จะเป็นเรื่องดีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ นอกจากน้ี 
โครงสร้างการบริหารยังต้องมีการกําหนดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอํานาจอย่างเป็น
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ระบบและคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก โดยต้องเอ้ือให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ 

 ผลการสัมภาษณ์ระดับลึกเก่ียวกับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ทําให้ยืนยันถึงความสําคัญของโครงสร้างการบริหารต่อความมีสมรรถนะการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังคําให้สัมภาษณ์ตามความตอนหน่ึงของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1คนที่ 3 คนที่ 8 
คนที่ 12 คนที่ 13 คนที่ 18 คนที่ 20 และคนที่ 23 
 

   โครงสร้างการบริหารมีผลต่อประสิทธิภาพและสมรรถนะ เราต้องให้น้ําหนักไปที่ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ซึ่งเป็นโครงสร้างที่จะทําให้สมาชิกเขามีอํานาจควบคุมอันนี้สูงสุด 
สมาชิกจะเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ปีละครั้งเดียวเพื่อไปกําหนดนโยบายทําโน่นทํานี่เพื่อตัวเอง 
ไปอนุมัติรายจ่ายไม่ให้ฟุ่มเฟื่อย ทํางานให้สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก แล้วก็ต้อง
ไปรับทราบผลการดําเนินการว่ามีความเส่ียงอะไร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558) 

 

 โครงสร้างสําคัญ เพราะที่ประชุมใหญ่จะได้ไปจัดการกํากับดูแลฝ่ายจัดการให้
ทํางาน พวกกรรมการชุดใหญ่ต้องไปตั้งคนมามาช่วยในเรื่องกรรมการเงินกู้ กรรมการฝ่าย
การศึกษา กรรมการฝ่ายสวัสดิการ พวกกรรมการตรวจสอบกิจการอีกหล่ะ แต่ต้องทํากัน
จริงจัง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2558) 
 

 ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะต้องดูแลผลประโยชน์
ของสมาชิก การคัดเลือกคณะการบริหารสหกรณ์ต้องไม่เน้นที่ผลประโยชน์ต่างตอบแทน หาก
มีประสบการณ์ในการมาเป็นกรรมการก็ดี ยิ่งตัวประธานสหกรณ์ยิ่งต้องมีความน่าเชื่อถือและมี
ประสบการณ์ ไม่งั้นเอาไม่อยู่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 นามสมมติ, 2558) 
 

 การทําหน้าที่ในการตัดสินใจแทนสมาชิก เป็นงานที่เสียสละและต้องอุทิศเวลา 
โครงสร้างการบริหารเป็นการรวมของคน 3 กลุ่มประสานเข้าด้วยกัน คือ สมาชิกที่ต้องเลือก
กรรมการสหกรณ์ กรรมการต้องไปดูแลกํากับฝ่ายจัดการ และฝ่ายจัดการที่จะต้องไปให้บริหาร
กับสมาชิก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 นามสมมติ, 2558) 
 

 โครงสร้างเหมือนกันทั่วประเทศนะ มันออกมาจากกฎหมายตัวใหญ่คือที่ประชุม
ใหญ่ปีหนึ่งประชุมครั้งเดียว เพื่อจะพิจารณาไม่ว่าจะเป็นงบดุล การจัดสรรกําไร โครงการต่างๆ 
ทั้งหมด โดยต้องทําโครงการ การใช้เงินทั้งหมดต้องให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และกรรมการก็มา
จากที่ประชุมใหญ่ โดยประธานเลือกโดยตรงจากที่ประชุมใหญ่ วาระ 2 ปี แต่ตอนนี้ออกใหม่
แล้ว สนช. ให้ 3 ปี รอประกาศใช้ บวกกรรมการอีก 14 คน แล้วจะจับสลากครึ่งหนึ่งทุกปี
ตั้งแต่ปีแรกเลย ที่นี้มันสําคัญว่าจะมีการมอบหมายหรือแบ่งงานกันทําอย่างไร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
13 นามสมมติ, 2558) 
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 สมาชิกจะต้องให้ความสําคัญกับการโหวต โดยจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สหกรณ์กับสมาชิก เหมือนกับการอบรมประชาธิปไตยที่ต้องให้ความรู้กันบ่อยๆ สหกรณ์ก็
เช่นกัน สมาชิกก็ต้องมีความรู้ทั้งหลักและอุดมการณ์ของสหกรณ์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 นาม
สมมติ, 2558) 
 

 การส่ือสารในที่ประชุมใหญ่สําคัญมาก ควรท่ีจะต้องเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ ที่
ประชุมใหญ่ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และเสนอแนะจากสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการได้
นําไปประเมินถึงความเป็นไปได้เพื่อจัดทํานโยบาย เป็นเวทีที่สามารถสะท้อนความเห็นของ
เหล่าสมาชิก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20 นามสมมติ, 2558) 
 

 โครงสร้างการบริหารเน๊อะ ที่ประประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริการเบ้ืองต้น
เลย ความสําคัญมันเป็นเจตนารมย์ของสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์ว่าเป็นการดําเนินการโดย
สมาชิกและเพื่อสมาชิก ดังนั้น สมาชิกจึงต้องเข้าร่วมที่ประชุมใหญ่เพื่อทําหน้าที่ในการเลือก
คณะกรรมการ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกที่จะตรวจสอบ
คุณสมบัติคนที่จะมาทําหน้าซึ่งก็เป็นคนในองค์กรของคุณนั้นหล่ะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 นาม
สมมติ, 2558) 
 

  ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ
ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร ดัง
ตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหารสําหรับใช้ประเมินสมรรถนะ
 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน A1 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกระจายอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ A2 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มีโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน A3 
4. โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสาํคัญกับสมาชิกสหกรณ ์ A4 
5. โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ ์

A5 

6. สหกรณ์ออมทรัพย์มีโครงสร้างการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน A6 
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ตารางที่ 12 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหารสําหรับใช้ประเมินสมรรถนะ
 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
7. การมีส่วนร่วมในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์ด้วยการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์ 

A7 

8. คณะกรรมการบริหารมีแนวนโยบายและมีวิสัยทัศน์ทีชั่ดเจน A8 
9. คณะกรรมการบริหารมีประสบการณ์ในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ A9 
10. คุณธรรมและจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ A10 
 

 ตัวชี้วัดท่ี 2 การจัดการ (Management) การจัดการเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหาร (ซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบาย) ให้กับฝ่ายจัดการ (ในการนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ) ฝ่ายจัดการจึงต้องมีความสามารถและรอบรู้ในวิทยาการจัดการสมัยใหม่ สามารถทํางานเป็น
ทีม กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และให้บริการต่อสมาชิกด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
เพ่ือให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจในการบริการ โดยต้องเน้นการจัดการที่นําไปสู่ผลการดําเนินของ
สหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ  

 ฝ่ายจัดการต้องมีความเข้าใจในเร่ืองการแบ่งงานของแต่ละฝ่าย เข้าใจในเร่ืองการ
รับนโยบายจากฝ่ายบริหารมาดําเนินการจัดทําเป็นกลยุทธ์ เป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายบริหาร โดยมี
ความสามารถบริหารทางการเงิน มีระบบสนับสนุนบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของ
องค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก ฝ่ายจัดการจึงถือเป็นหัวใจสําคัญประการหน่ึง
ของการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ความสําคัญของตัวช้ีวัดด้านการจัดการที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลผ่านการ
สัมภาษณ์ระดับลึก ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 คนที่ 6 คนที่ 9 คนที่ 10 คนที่ 14 คนที่ 17 คนที่ 19 และ
คนที่ 24 ดังน้ี 

 

 การจัดการมันแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการในเชิงนโยบาย เขาบริหาร
องค์กรในภาครวมเขารู้และเข้าใจอย่างไร เขาต้องบริหารเงินทุนนะ ต้องเข้าใจว่าต้องลงทุนนะ 
แล้วการที่มันหมุนของเงินทุนเขาเข้าใจหรือป่าว ถ้าเข้าใจเขาก็เข้าใจในเชิงนโยบายสามารถ
บริหารเงินได้หล่ะ แต่ถ้ามองฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการต้องรู้และเข้าใจเงินและโครงสร้างธุรกิจ
ของสหกรณ์อย่างดีเลยหล่ะ ต้องรู้ว่าสหกรณ์มีการสะสมเงินในรูปของหุ้นทุกเดือน เขาจะต้องรู้
ว่าจะส่งเสริมให้สมาชิกออมเพิ่มอย่างไร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2558) 
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 ฝ่ายจัดการต้องมีระบบ Check and Balance อันที่สองต้องมี Separation of 
Authority การแบ่งแยกหน้าที่ การกระจายอํานาจ อันที่สามน่าจะต้องมี Distribution of 
Power การแบ่งแยกอําหน้าที่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นามสมมติ, 2558) 
 

 คือ การจัดการมันก็สําคัญมากเนอะ คือการจัดการนิ จะเรียกว่างั้ยดี คือเป็นหัวใจ
อีกส่วนหน่ึงของการดําเนินงานสหกรณ์ เพราเป็นบุคคลที่อยู่หน้างานและรายงานให้
กรรมการทราบ เพราะกรรมการจะกําหนดเฉพาะ Policy เป็นการขับเคลื่อนระดับบน แต่
ตรงน้ันมันเป็นที่ทํางานจริงๆ เพราะฉะน้ันระบบตรงน้ีมันสําคัญ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 นาม
สมมติ, 2558)  
 

 การจดัการตั้งแต่ผู้จัดการลงไปเป็นการให้บริการสมาชิกหล่ะ พวกรับฝาก เงินกู้
อะไรอย่างงี้ เปน็เรื่อง Service เป็นการให้บรกิารสมาชิก ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีความสําคัญ 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นามสมมติ, 2558)  
 

  สําหรับผมฝ่ายจัดการมีความสําคัญเอาไปครับ 90 เปอร์เซ็น เราทําทุกอย่าง เรา
ทําหน้าที่โดยให้เพียงว่ากรรมการพูดว่าใช่-ไม่ใช่ เอาหรือไม่เอาเท่านั้นเอง เราจัดทําเกือบทุก
อย่าง แม้บางงานที่ทางกรรมการมาทํางานในรูปอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่เราก็คอยสนับสนุน
หรือเป็นฝ่ายเลขาให้ เราทําทุกอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 นามสมมติ, 2558)  
 

 ฝ่ายจัดการคือผู้ปฏิบัตินะ หมายถึงว่าคณะกรรมเหมือนกับคณะรัฐบาล ฝ่าย
จัดการก็หมายถึงว่าข้าราชการประจําเลย เมื่อคณะกรรมการมีมติออกในแต่ละเดือนฝ่าย
จัดการต้องเอามตินั้น มาแจกจ่ายให้กับรองแต่ละรอง หรือฝ่ายต่างๆ ไปดําเนินการ (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 17 นามสมมติ, 2558)  
 

 สหกรณ์จะอยู่ได้หรือก้าวหน้าหรือไม่ อยู่ที่ฝ่ายจัดการจัดการเป็นตัวขับเคล่ือนที่
สําคัญ ถ้าฝ่ายจัดการแข้มเข็งก็จะทําให้สหกรณ์ดําเนินการได้อย่างมั่นคง ผู้จัดการต้องเป็น
ตัวอย่าง ไม่ใช่ทํางานเช้าชามเย็นชามแบบน้ันไปไม่รอด สร้างขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ มีการ
ปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ เอาระบบ KPI หรือระบบสมัยใหม่มาปรับใช้ให้ทันท่วงที (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 19 นามสมมติ, 2558)  
 

 ฝ่ายจัดการต้องรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกจากท่ีประชุม
ใหญ่ มาดําเนินการด้วยความรอบรู้ สามารถรวมทีมกันทํางานให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกทั้ง
มวล (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24 นามสมมติ, 2558)  
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 จากการวิจัยเชิงเอกสาร สามารถแบ่งตัวช้ีวัดการจัดการออกเป็นตัวช้ีวัดย่อยได้ 4 
องค์ประกอบ คือ ตัวช้ีวัดย่อยด้านผู้จัดการ ตัวช้ีวัดย่อยด้านกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดย่อยด้านบุคลากร และ
ตัวช้ีวัดย่อยด้านกระบวนการ ดังน้ัน ข้อความของตัวช้ีวัดการจัดการที่จะถูกนําไปประเมินสมรรถนะ
การดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็จะถูกแบ่งแยกย่อยตามองค์ประกอบทั้ง 4 โดยรายละเอียด
ของตัวช้ีวัดย่อย มีดังน้ี 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 ผู้จัดการ (Manager) เป็นการพิจาณาความสามารถของ
หัวหน้าของฝ่ายจัดการ นั่นคือ ผู้จัดการสหกรณ์ ที่ควรอุทิศตนให้กับกิจการสหกรณ์ทั้งในเรื่องเวลา 
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการเอาใจใส่ โดยต้องเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน มี
ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งด้วยความยุติธรรม คํานึงถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงาน มีคุณธรรม และมีธรรมภิบาลในการบริหารงาน 

 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีความเข้าใจทั้งหลักการสหกรณ์และหลักการทาง
ธุรกิจ มีภาวะผู้นําทั้งในเร่ืองของการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการ
ประสานงาน สร้างการยอมรับต่อทีมงาน และความสามารถในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
นอกจากน้ียังต้องมีความตรงไปตรงมาในการทํางาน ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 

 ผลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกเก่ียวกับตัวช้ีวัดย่อยด้านผู้จัดการ จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4คนที่ 5 คนที่ 7 คนที่ 11 คนที่ 15 คนท่ี 16 คนที่ 21 และคนที่ 22 ทําให้ยืนยันถึง
ความสําคัญของผู้จัดการต่อความมีสมรรถนะการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังน้ี 
 

 ผมเคยเป็นผู้จัดการมาก่อน เป็นเวลามากว่า 30 ปี ตั้งแต่สหกรณ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
ต้องตั้งใจต้องอยู่กับมัน ผมเริ่มกับสหกรณ์รถสองแถวสมุทรปราการ ก่อนที่จะมาสหกรณ์
เกษตร เรื่อยมาจนมาจัดตั้งชมรมผู้จัดการสหกรณ์ในการแลกเปล่ียน ต้องกล้าตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบนะ ลูกน้องมันดูเราอยู่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2558)  
 

 เขาก็ควรเข้าใจทั้งหลักสหกรณ์ หลักธุรกิจ มีภาวะผู้นําที่ดี สามารถประสานงานกับ
ฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในสหกรณ์ หรือภายในหน่วยงานที่สหกรณ์ตั้งอยู่รวมไปถึงภายนอกด้วย 
สําคัญต้องอดทน งานสหกรณ์มีให้แก้ปัญหาทุกวัน คนเดือดร้อนมีทุกวัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 
นามสมมติ, 2558)  
 

 ผู้จัดการสหกรณ์จะเป็นผู้เห็นข้อมูลทุกอย่าง ต้องเข้าใจนะค่ะว่าคณะกรรมการ
มาแล้วก็หมดไปตามวาระ แต่ผู้จัดการและทีมงานนั้นจะต้องทํางานต่อเนื่อง การที่มีผู้จัดการที่
เก่งและเข้าใจระบบงานจะช่วยให้ผู้บริหารไม่เหนื่อยและสมาชิกได้รับความพึงพอใจในการ
บริการ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นามสมมติ, 2558)  
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 ต้องคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถมาทําหน้าที่ เพราะหากเป็นสหกรณ์ใหญ่มันมีความ
ซับซ้อน แม้ไม่ใหญ่ปัญหาก็ต้องได้รับการจัดการทันสถานการณ์ หากเป็นคนในพื้นที่หรือมี
ความคุ้นชิ้นกับพื้นที่ก็จะง่ายต่อการทํางาน การเป็นผู้จัดการต้องควรใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่าง
สม่ําเสมอ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 นามสมมติ, 2558)  
 

 เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีวาระชัดเจน ก็อาจจะทําให้การบริหารงานมีความสะดุดไป 
ภาระเลยต้องมาตกกับฝ่ายจัดการ ดังนั้น ผู้จัดการต้องเข้มแข็ง ทีมงานดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่คิดคตโกงอะไรต่ออะไรแบบน้ีนะ แล้วก็ไม่เลือกข้างตั้งใจทํางานไปตรงไปตรงมาแบบน้ีมี
ส่วนมากเลยที่ทําให้สหกรณ์ดีก้าวหน้าหลายๆ แห่ง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15 นามสมมติ, 2558)  
 

 มีความสําคัญมาก ต้องมีความทุ่มเทเสียสละมีความกระตื้อรื้อร้น ต้องเรียนรู้เพราะ
ทางสหกรณ์มีโครงการต่างๆให้อบรม มีการสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อประสานร่วมมือกัน ต้อง
ให้ความสําคัญกับทีมงาน(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 นามสมมติ, 2558)  
 

 อันนี้คือต่อประสิทธิภาพเน๊อะ เค้าสําคัญอยู่แล้วหล่ะ เนื่องจากว่าคณะกรรมการ
เป็นแค่ผู้แทนสมาชิกถูกไหมห่ะ แต่การ Handel อยู่ที่ฝ่ายจัดการ เขาเป็นผู้ Implement ถ้า
สมมติว่าเขาไม่ทําตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมกรรมการ หรือระบบงานต่างๆ ที่
สหกรณ์กําหนดไว้ เอ่อหรือที่หน่วยราชการกําหนดไว้ ตรงน้ีโอกาสที่จะทํางานแล้วไม่มี
ประสิทธิภาพนะเยอะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นามสมมติ, 2558)  
 

 ต้องสร้างบรรยาการในการทํางาน เพราะตัวผู้จัดการย่อมไดร้ับความคาดหวงัและ
ความกดดันจากหลายฝ่ายทัง้คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ สมาชิกผู้มาใช้บริการ หรอืแมแ้ต่
ลูกน้องที่เป็นทมีงานต้องสร้างการยอมรับให้ได้เพื่อดันงานต่างๆ ให้ไปได้ (ผู้ให้ขอ้มูลคนที่ 22
นามสมมติ, 2558)  

 
  ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ

ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 
2.1 ตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ) ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 ขอ้ความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.1 ตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ) 
 สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อุทิศตนและเวลาให้กับสหกรณ์อย่างเต็มที ่ B1 
2. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลกัการสหกรณ์ B2 
3. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มีความคิดสรา้งสรรค์ในการบริหารงานสหกรณ ์ B3 
4. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลกัการบริหารงานทางธุรกิจ B4 
5. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน B5 
6. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คํานึงถึงเหตุผลและความสามารถในการปฏิบัติงานได้
จริงของผู้ปฏิบัติงาน 

B6 

7. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคญักับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน B7 
8. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล B8 
9. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสบการณ์ในการจัดการองค์กร B9 
10. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มีความรับผดิชอบต่อกิจการและสังคม B10 
 
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการวางยุทธศาสตร์ขององค์กรว่ามี
เป้าหมายในอนาคตเป็นอย่างไร      สหกรณ์ที่ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการกําหนด
กลยุทธ์การดําเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ ครอบคลุมการบริหาร การตลาด การผลิต และ
การเงิน นอกจากน้ี การจัดการความรู้สมัยใหม่และการมีระบบตรวจสอบและการประเมิน
ประสิทธิภาพกลยุทธ์การดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ  

 กลยุทธ์เป็นแผนการดําเนินงานที่แปลงจากนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์และมีประสิทธิภาพ เท่าทันกับสกานการณ์เพ่ือให้สหกรณ์มี
ความมั่นคง เป็นวิธีการท่ีสามารถทําให้สหกรณ์ดําเนินการอย่างมีกลยุทธ์จากบุคลากรทุกฝ่าย ผ่าน
การรับรู้ร่วมกันและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทําให้สหกรณ์มีความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ 

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1คนที่ 4 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 10 คนที่ 11 คนที่ 17 คนที่ 20 
และคนที่ 24 ได้กล่าวถึงและยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดย่อยด้านกลยุทธ์ ต่อการมีสมรรถนะการ
ดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังน้ี 
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 ตั้งแต่ปี 42 กฎหมายมีช่องโหว่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก็ตีความ
ว่ามันต้องมีแผน พอเราร่างแผนสหกรณ์ฉบับที่ 1 มันก็มีร้อยแปดแผน อธิบดีกรมส่งเสริมคน
ก่อนถามว่าแผนอะไรสําคัญที่สุด เราตอบทันที คือ ต้องให้สหกรณ์ทุกแห่ง ทําแผนกลยุทธ์ นั่น
คือต้องมีแผนระยะยาว ต้องมองไกล ไม่มองอดีต เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี 47 ทุกสหกรณ์ก็ต้องมี
แผนกลยุทธ์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558)  
 

 คือ อย่างที่พี่บอกอ่ะนะ การบริหารจัดการน่ะ เขาใช้ว่าฝ่ายจัดการ ก็คือฝ่ายบริหาร
จัดการ ถูกไหม ปกติแล้วทั่วไป เพราะฉะนั้นพี่มีความคิดว่ากลยุทธ์นี่สําคัญมาก เนื่องจากว่าเรา
จะทําอย่างไรให้สหกรณ์รอด ส่ิงที่สมาชิกต้องการก็คือผลกําไรถูกไหม ลองบริหารขาดทุนสิ
กรรมการก็ไล่ออก เพราะฉนั้นผู้จัดการต้องทําให้กลยุทธ์มันเดินได้ ต้องมีความรู้รอบตัว และมี
ความสัมพันธ์กับภายนอกด้วย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2558)  
 

 กลยุทธ์ก็คือนโยบาย จะต้องมีนโยบาย มีแผนงาน มีวิธีดําเนินงาน ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานสหกรณ์ ปฏิบัติได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นามสมมติ, 2558)  
 

 พี่ว่านะ มันเป็นเสมือนเข็มทิศในการดําเนินงาน หากไม่มีแล้วมันก็เหมือนแล่นเรือ
ไปไม่มีทิศทาง ท้ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่จะจัดการจะไปในทิศทางไหน ต้องมีค่ะ แล้วต้องทํา
ให้ทีมเข้าใจ ส่งต่อกันเป็นทอดๆ พอถึงเวลาหากใช้ได้ดีก็ใช้ต่อ อะไรที่ต้องแก้ไขก็มาช่วยกัน
ปรับ ตรงน้ีฝ่ายจัดการต้องช่วยกันและเป็นกําลังหลัก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นามสมมติ, 2558)  
 

 ต้องชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์ ทําตามอย่างจริงจัง มีการติดตามต่อเนื่อง โดยทั้ง
ผู้จัดการและฝ่ายบริหารต้องมากํากับดูแลอย่างใส่ใจ ต้องตรวจสอบว่าผลของกลยุทธ์ว่าดี
หรือไม่ มีการประเมินเป็นระยะ บางครั้งอาจจะไปดูเรื่องการจัดการความรู้ด้วยหากเป็นไปได้
นะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 นามสมมติ, 2558)  
 

 ไม่มีไม่ได้นะ สมัยน้ีมันต้องปฏิบัติจริง จะฝันไม่ได้ ต้องมีการแปลงนโยบายไปสู่กล
ยุทธ์ เอกชนทําหมด ราชการก็มี ในมหวิทยาลัยก็มี มันขาดไม่ได้ ต้องมีทั้งระยะส้ัน ปานกลาง 
ระยะยาว การบริหารสมัยใหม่ขาดไม่ได้ ต้องมี แล้วทําได้จริง มีการประเมินจริงจัง มีการปรับ
เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง ต้องบริหารแผนกลยุทธ์นะ แบบน้ีถึงจะไปได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 นาม
สมมติ, 2558)  
 

 แผนกลยุทธ์ของที่นี่พี่ไม่ได้ทําเองหรอกนะ เพราะเราทําร่วมกันทั้งกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และตัวเราเอง โดยทําเป็นกลยุทธ์ 5 ปี ข้อดีของออมทรัพย์คือมันผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวคือเงิน ก็ไม่ต้อง Marketing กับบุคคลภายนอกเราทําในหน่วยงานของเราให้เป็นที่
ยอมรับก็โตได้หล่ะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 นามสมมติ, 2558)  
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 ก็เหมือนองค์กรอื่นๆ อ่ะนะค่ะ แผนกลยุทธ์ต้องชัดเจน ใช้งานได้จริง มีผลทําให้
องค์กรมันก้าวอย่างเป็นระบบ ทุกคนเข้าใจตรงกัน มันดีมากๆ ต่อทุกคน ทั้งกรรมการ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายจัดการ รวมทั้งสมาชิก แต่ต้องสร้างการรับรู้นะค่ะ ไม่ใช่คิดกันไม่กี่คน (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 20 นามสมมติ, 2558)  
 

 ต้องร่วมใจกันของบุคลากรทุกๆ ฝ่าย ในการพลักดันให้แผนกลยุทธ์ประสบ
ความสําเร็จ แผนกลยุทธ์ควรจะมีความยืดหยุนแต่ครอบคลุ่มในทุกมิติ โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ปัจจุบัน สําคัญคือเม่ือมีแผนกลยุทธ์แล้วต้องให้ความสําคัญและผลักดันจากทุกฝ่ายของ
สหกรณ์ มีการส่ือสารที่ชัดเจน อาจจะต้องมีการพูดซํ้าๆ ให้ได้ยินบ่อยๆ มีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ร่วมกัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24 นามสมมติ, 2558)  

 
 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ

ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 
2.2 ตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์) ดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.2 ตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์) 
 สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ ์
1. สหกรณอ์อมทรัพย์มีการกําหนดกลยทุธ์การดําเนินงานที่ชดัเจนและเป็นระบบ C1 
2. สหกรณอ์อมทรัพย์มีแผนธุรกิจที่ครอบคลุม C2 
3. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกลยทุธก์ารส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ C3 
4. สหกรณอ์อมทรัพย์สามารถถา่ยทอดกลยุทธก์ารดําเนินงานไปสู่ฝ่ายปฏิบัติงาน C4 
5. สหกรณอ์อมทรัพย์ดําเนินงานตามกลยุทธ์การดําเนินงานอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง C5 
6. สหกรณอ์อมทรัพย์มีระบบตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพกลยทุธก์ารดําเนินงาน C6 
7. สหกรณอ์อมทรัพย์จัดให้มีการจัดการความรู้เกีย่วกับกลยุทธ์การดําเนินงานสมัยใหม ่ C7 
8. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกลยทุธก์ารดําเนินงานที่เท่าทันต่อสถาณการณ์ปัจจุบนั C8 
9. คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์หค้วามสําคัญกับกลยุทธก์ารดําเนินงานของ
สหกรณ ์

C9 

10. บุคคลากรสหกรณ์ออมทรพัย์มีความพรอ้มต่อการผลักดนักลยุทธก์ารดําเนินงานของ
สหกรณ ์

C10 
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 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.3 บุคลากร (Staff) หมายถึงทีมงานของฝ่ายจัดการ โดยอาจจะมี
ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายสารสนเทศ เป็นต้น ดังน้ัน บุคลากรจึงเป็นฟันเฟือง
ที่สําคัญในการดําเนินของสหกรณ์เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์จึงต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการบริหารงานบุคลากร มีการทํางานเป็นทีมและสื่อสารเป็นทีม และเน้นศักยภาพบุคลากร 
นอกจากน้ี การมีระบบประเมินผลงานของบุคคลากรและการให้รางวัลแก่บุคลากรจะเป็นขวัญ
กําลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน  
  อย่างไรก็ตาม บางคร้ังพบข้อเสียของระบบสหกรณ์ที่ไม่สามารถย้ายงานได้ 
บุคลากรบางคนทํางานนานทําให้เห็นช่องในการทุจริต แต่ก็เป็นส่วนน้อย เพราะการสหกรณ์จะ
เข้มแข็งและมีสมรรถนะต้องอาศัยความทุ่มเทเอาใจใส่ของฝ่ายจัดการในการปฏิบัติงาน ต้องสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
  สําหรับตัวช้ีวัดย่อยด้านบุคลากรท่ีส่งผลต่อความมีสมรรถนะการดําเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย จากการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 คนที่ 5 คนที่ 11 คนที่ 12 คนที่ 14 
คนที่ 15 คนที่ 19 และคนที่ 23 ดังน้ี 

 

 ต้องทํางานกันเป็นทีม ฝ่ายจัดการถึงจะทํางานได้ประสบความสําเร็จ มีการแยก
หน้าที่ให้ชัดเจน ให้เขาเห็นความก้าวหน้าในในการทํางาน มีความหวังในการประกอบอาชีพ 
สามารถเล้ียงปากเล้ียงท้องได้ ดูแลครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าได้เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
ในการทํางานนะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2558)  
 

 Staff ต้องบรหิารโดยระบบ ให้เห็นภาพวา่ผู้จัดการจะดึงศักยภาพจากทมี Staff 
ออกมาไดอ้ย่างไร ต้องมุ่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มรีะบบ KPI ในการ
ประเมินชัดเจน มีสวัสดิการ การให้ความรู้เป็นระบบ การเรียรูเ้พิ่มเติม ทีม Staff สําคัญมากใน
การทํางานสหกรณ์เพราะหน้าดา่นที่ต้องดูแลสมาชิกสหกรณ์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่ 5 นามสมมติ, 
2558)  
 

 Staff ต้องเป็นเหมือนเป็นแขนให้กับผู้จัดการ ดังนั้นเวลาผู้จัดการส่ังก็ต้อง
ดําเนินการให้ได้ ส่ังได้ทําได้มันก็ไปได้ แต่ถ้าส่ังแล้วไม่ขยับมันก็จะเสร็จ อย่างพวกสินเชื่อ พวก
การเงิน พวกอะไรต่างๆ พวกนี้ก็เป็นมือเป็นไม้ให้กับผู้จัดการ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 นามสมมติ, 
2558)  
 

 สหกรณ์บางทีเจ้าหน้าที่ก็มีข้อเสีย เป็นข้อเสียในเชิงระบบ เพราะว่ามันย้ายไม่ได้ 
แล้วบางทีมันทําให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ต้องดูดีๆ เอาใจใส่เขา ต้องมีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ 
มีระบบสอนงาน และให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่าง หรือสามารถปรับการทํางานได้
นโยบายของสหกรณ์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 นามสมมติ, 2558)  
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 ที่นี่เราทํางานเป็นทีมที่เข้มแข็งมาก เราเน้นการทํางานเป็นทีม โดยให้ทุกคนมี
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แล้วก็มีผลตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับ ก็คือการเล่ือนขั้นเงินพวกนี้มี
ความเป็นธรรม มีความก้าวหน้าชัดเจน เราถึงสร้างทีมงานที่ยอดเยี่ยมได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14
นามสมมติ, 2558)  
 

 มีความสําคัญมาก คือ เขาเป็นคนที่ต้องสัมผัสกับชุดสมาชิกโดยตรง อืม คือเค้าอยู่
หน้างาน สัมผัสโดยตรง เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาส่ือกับสมาชิก หรือสมาชิกส่ือฝากมาทางเขา 
หรือการให้บริการต่อสมาชิก อะไรทํานองแบบนี้ พวกแบบนี้ทุกอย่างมันมีส่วนทั้งหมดในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เอามาใช้ปรับปรุงนโยบาย ปรับปรุงกลยุทธ์ เราถึงต้องฟังเขาไง คือ
บางที่กลยุทธ์ที่เรากําหนดขึ้นนั้น มันทําแล้วมันไม่ Work อ่ะ หรือบางครั้งนโยบายดีแต่ส่ือแล้ว
ไม่เข้าใจ เขาไปส่ือความผิด มันก็ค่อนข้างสําคัญในส่วนนี้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 15นามสมมติ, 
2558)  
 

 เป็นคนทํางานเลยหล่ะ บางที่ต้องเข้าใจนะว่าคนคิดกับคนทํามันคนละเรื่อง 
บุคลากรในแต่ละฝ่ายต้องมีใจก่อน พร้อมรับฟัง พร้อมนํานโยบายไปปฏิบัติ ก็เหมือนคนทั่วๆ 
ไป ที่ต้องการกําลังใจ ผลตอบแทน ต้องหาทางให้เขาได้แสดงฝีมือเต็มที่ มีแนวทางในการ
ทํางานที่ชัดเจนให้กับเขา (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 นามสมมติ, 2558)  
 

  ขวัญกําลังใจในการทํางานสําคัญ คนทํางานหรือบุคลากรเน๊ียะสําคัญ  เพราะเป็น
ตัวจักรในการทํางาน หากการทํางานสามารถใช้ศักยภาพได้สูงสุดก็จะทําให้สหกรณ์ช่วยเหลือ
สมาชิกได้เป็นอย่างดี แต่พวกน้ีต้องปรับวิธีการทํางานให้ไว เพราะต้องเปล่ียนตามกรรมการที่
เปล่ียนไปตามวาระทุก 2 ปี แต่เอาเข้าจริงคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เข้าใจสหกรณ์มากที่สุด เพราะ
รู้เห็นข้อมูลทุกวัน ในขณะที่สมาชิกไม่มีโอกาสรู้ จะรู้บ้างเมื่อประชุมประปี แม้กรรมการก็
เช่นกันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 นามสมมติ, 2558)  

 

 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ
ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 
2.3 ตัวช้ีวัดด้านบุคลากร) ดังตารางที่ 15 
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ตารางที่ 15 ขอ้ความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.3 ตัวช้ีวัดด้านบุคลากร) 
 สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ D1 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการทาํงานเป็นทีมและสื่อสารเป็นทีม D2 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มกีารให้การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ 

D3 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นศักยภาพบุคลากร D4 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการให้รางวัลแก่บุคลากร D5 
6. บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ D6 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเอกสารกํากับลักษณะงาน D7 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบประเมินผลงานของบุคลากร D8 
9. บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถปรับวิธีการทํางานได้ตามนโยบาย D9 
10. บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้าใจภาวะผู้ตามที่ดี D10 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.4 กระบวนการ (Process) สหกรณ์ต้องมีกระบวนการดําเนินงานที่
สอดคล้องกับแผนงานและเป็นระบบ มีการสร้างตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ รวมไปถึงการมีกระบวนสมัยใหม่ในการจัดการ เช่น สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี การเทียบเคียงกับสหกรณ์อ่ืน การสร้างองค์กรอย่างสร้างสรรค์ การจัดการ
ความรู้ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เป็นต้น  

สหกรณ์ยังควรมีกระบวนการการทํางานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นความมี
ประสิทธิภาพมีขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ หากเป็นไปได้ต้องมีระบบป้องกันการทุจริต จัดการ
ได้อย่างรัดกุม และมีการปรับกระบวนการทํางานเป็นระยะ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเรียนรู้จากการ
ทํางานที่ผ่านมา 

การยืนยันความสําคัญของกระบวนการในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพ่ือให้มีสมรรถนะน้ัน จากผลการสัมภาษณ์ระดับลึกความตอนหน่ึงจากผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1คนที่ 2 คน
ที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 13 คนที่ 18 คนที่ 21 และคนที่ 24 มีความสําคัญดังน้ี 
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 สําคัญมากที่สุดเลย การยักยอกการทุจริตก็อยู่ที่ Process นี่หล่ะ ต้องมีคู่มือ มี 
Manual ต้องมีกระบวนการที่ไปกับแผนได้เป็นอย่างดี มีการจัดผลประเมินผลที่ชัดเจน ต้อง
ค่อยสร้างองค์กรให้เป็นระบบ มีวัฒนธรรมที่ดี (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558)  
 

 เรื่องเกี่ยวกับออมทรัพย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน มันต้องรัดกุมตรวจสอบได้ 
บุคลากรต้องมีความไว้ใจได้ ผ่านการอบรบรม ไม่งั้นระบบไม่รัดกุมก็มีการยักยอกเงินผ่าน
วิธีการ ช่องทางต่างๆ กว่าจะรู้ก็หนีไปไกล แบบน้ีเคยเกิด ต้องดูดีๆ แต่ดีทุกวันนี้คอมพิวเตอร์
มันช่วยได้ มันตรวจสอบได้ แต่เราก็ต้องดูด้วย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2558)  
 

 มีความสําคัญครับ เพราะกระบวนการเหมือนหลักสูตรของการเรียนหล่ะครับ 
กระบวนการนี้จะบอก หนึ่งทิศทางในการดําเนินงาน บอกถึงส่ิงที่จะเอาจากแผน บอก
เป้าหมายไปสู่การปฏิบัติ ถ้าไม่มีกระบวนการก็จะไม่มีทิศทางในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย เพราะฉะน้ันกระบวนการหรือ Process มันจะเป็นเรื่องการเอาเป้าหมาย เอา
ส่ิงที่คาดหวัง หรือส่ิงเป็นปัญหาแล้วมาดําเนินการ จะทําเป็นกระบวนการตรงน้ีนะครับ ก็ทําให้
มีความสําเร็จมากขึ้น ถ้าขาดกระบวนการจะไม่สําเร็จเลย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 นามสมมติ, 
2558)  
 

 กระบวนการมีความสําคัญทั้งที่ออกมาในรูปตัวชี้วัด มีการสร้าง Benchmark ดูว่า
เรามีข้อดีข้อด้อยอย่างไร แล้วแก้ไขปรับปรุง พวกนี้ก็เพื่อใหสามาชิกมีความเป็นไปที่ดีขึ้น แก้ไข
ปัญหาที่เขาต้องเจอได้ กระบวนการนี่เป็นตัวสําคัญอย่างหน่ึงจะละทิ้งไม่ได้ ต้องสอดส่อง
ติดตามประจํา (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 นามสมมติ, 2558)  
 

 กลยุทธ์นี่เราตั้งเลย เรามียุทธศาสตร์ปุ๊บเราก็ทํากลยุทธ์ แล้วมอบให้ฝ่ายการศึกษา
ไปแปลงกลยุทธ์ให้กลายเป็นกิจกรรมครบเลย และให้ดําเนินการไปตามนั้น ซึ่งทุกอย่างต้องมี
โครงการรองรับ โดยออกมาจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คือ วางแผนไว้เลย ดูเลยปีนี้เราจะเล่น
ธงอันไหน เป็นแผน 2 ปี เพราะเราอยู่แค่ 2 ปี เพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยปีนี้ทําอะไร ปีนี้ทํา
อะไร และต้องมีการประเมินว่าบรรลุเป้าหมายของแผนกี่เปอร์เซ็น มีการประเมินทุก Project 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 นามสมมติ, 2558)  
 

 กระบวนการที่นี้ ก็มีการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต การทําเพื่อสังคม ให้
ความสําคัญกับสมาชิก สหกรณ์ก็เหมือนกับองค์กรไหนๆ มีความเป็นพลวัตรต้องเปล่ียนต้อง
ปรับไปเรื่อยๆ เพื่อความอยู่รอด ต้องทําให้ทีมงานทํางานได้กดดันมีได้แต่ก็ต้องร่วมกันในการ
ทํางาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 นามสมมติ, 2558)  
 

 ขาดกันไม่ได้ความมีประสิทธิภาพกับกลยุทธ์ ต้องไปด้วยกัน กลยุทธ์จะนําพาให้
สหกรณ์มีทิศทางที่ถูกต้อง ไปสู่ประสิทธิภาพ สามารถก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนพี่มอง
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อย่างนั้นนะ แต่พวกนี้บางทีก็เกิดจากการการลองผิดลองถูก ต้องที่ให้เหมาะกับเราลองไปดู
วิธีการของสหกรณ์อื่นๆ เอามาปรับแล้วพัฒนาของเราใหดี (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นามสมมติ, 
2558)  
 

 กระบวนการสหกรณ์ควรมุ่งไปที่สมาชิกสหกรณ์ มุ่งไปที่ความีประสิทธิภาพของ
สหกรณ์ ทุกๆ ฝ่ายต้องช่วยกัน อย่าไปยึดติดกับใครคนใดคนหน่ึง Process นี้ จะต้องมีการ
ถอดองค์ความรู้จากสหกรณ์ที่เขาดําเนินการได้เป็นแบบอย่าง เป็น Best Practice แล้ว
ถ่ายทอดสู่ที่อื่นๆ แบบน้ีจะเป็นประโยชน์ ช่วงนี้นายกพูดถึงสหกรณ์บ่อยมาก พวกพี่เลยเหน่ือย
เลย แบบน้ีงั้ยอย่างพี่ต้องไปชุมพรไปดูสหกรณ์กาแฟ กาแฟเขาดีสําเร็จมาก มันมาจากกระบวน
จากหลายๆ ส่วนแบบนี้ต้องไปดูว่าเขาทําอย่างไร เผ่ือที่อื่นจะได้เอาไปปรับใช้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
24 นามสมมติ, 2558)  

 

 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ
ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 
2.4 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ) ดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.4 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ)
 สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ ์
1. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกบัแผนงานและเป็นระบบ E1 
2. สหกรณอ์อมทรัพย์จัดให้มีกระบวนการสร้างตัวช้ีวดัในการประเมินผลการปฏิบัติงาน E2 
3. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอยา่งสร้างสสรรค์ E3 
4. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนการประเมินเพื่อเทยีบเคียงกบัสหกรณอ์ื่นๆ E4 
5. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนการการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ E5 
6. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนการดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับสมาชิกสหกรณ์ E6 
7. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนการการทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน E7 
8. กระบวนการดําเนินงานของสหกรณอ์อมทรพัย์มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ E8 
9. สหกรณอ์อมทรัพย์มีกระบวนเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากรอบปทีี่ผ่าน
มา 

E9 

10. ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนการทํางานทีส่ามารถปรับใหเ้ข้ากับ
คณะกรรมการบริหาร 

E10 
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 ตัวชี้วัดท่ี 3 ระเบียบปฏิบัติ (Agreement)สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทมีกฎหมายใน
การกํากับดูแล คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และสหกรณ์แต่
ละแห่งสามารถกําหนดระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับการดําเนินงานของตนได้ 
ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายและกฎกระทรวง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ จึงถือเป็นระเบียบปฏิบัติที่สหกรณ์ควรให้ความสําคัญ เพราะเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานที่นําไปสู่การจัดการที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพมีการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้น สหกรณ์ต้องมีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติดังกล่าว โดยสามารถปรับใช้ให้เข้ากับ
สถานกาณ์อย่างสมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของสหกรณ์และสมาชิก และมีการปรับ
ระเบียบปฏิบัติให้ทันสมัย รวมไปถึงการบังคับใช้อย่างเสมอภาค มีการทําความเข้าใจต่อสมาชิกและ
ฝ่ายจัดการ โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติผ่านช่องทาง
ต่างๆ 
  ผลจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือยืนยันถึงความสําคัญของตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติ
ต่อความมีสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านการสมัภาษณ์ระดับลึกผู้ให้ข้อมลูคน
ที่ 2 คนที ่6 คนที่ 7 คนที ่10 คนที ่16 คนที่ 17 คนที่ 19 คนที่ 20 และคนที ่22 ดังความตอนหน่ึง
ดังน้ี 
 

 ระเบียบปฏิบัติทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้ว มันครอบคลุ่มอยู่แล้ว ระเบียบมันก็มาจาก
หลายทางอาจจะมาจากกฎหมาย บางตัวจากฝ่ายบริหารและกรรมการ ระเบียบบางตัวของ
สหกรณ์มาจากที่ประชุมใหญ่ประจําปี และก็ขึ้นอยู่กับประเภทของระเบียบนั้นๆ นะครับ อันนี้
ก็คือจะเป็นกรอบให้กับฝ่ายจัดการนะครับ โดยกรอบพวกนี้ก็จะมาจากนายทะเบียน อย่างไรก็
ตาม ระเบียบที่ออกโดยสหกรณ์ต้องไม่ขัดกับกรอบของนายทะเบียนและต้องรายงานให้นาย
ทะเบียนทราบด้วย ก่อนจะนําไปใช้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2558) 
 

  ทุกวันนี้ที่มีปัญหา คือ การเล่ียงระเบียบ รู้แล้วไม่ทํา หาวิธีการที่จะเล่ียง โดยมากก็
มักจะอ้างเอากฎเกณฑ์บางข้อ บางส่วน บางมุม มาอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเอง ทําให้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ขาดประสิทธิภาพ ขาดสมรรถนะ ขาดความโปร่งใส และขาดความ
น่าเชื่อถือ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นามสมมติ, 2558) 
 

 เป็นการกําหนดกรอบการทํางานให้เป็นไปตามแบบแผน โดยมากจะเร่ิมต้น
กฎหมายก่อนที่จะส่งต่ออกมายังสหกรณ์แต่ละแห่งในการกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบเหล่านั้นต้องมีความทันสมัย ทันสถานการณ์ 
แต่กฎมีการการเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกฝ่าย ทุกส่วน ต้องหมั่นพยายามทําความเข้าใจ
ถึงความเปล่ียนแปลงต่างๆ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นามสมมติ, 2558) 
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 OK ถ้าเป็นกฏหมายน้ี ไม่มีทางเลือกสหกรณ์ต้องปฏิบัติตาม ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เลย 
แต่ที่ระเบียบที่สหกรณ์จะออกเองเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของตัวสหกรณ์เอง ก็เป็น
เรื่องที่ หนึ่ง มันจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายแม่บทที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับ วางหลักเอาไว้ 
แตกไปจากนอกหลักเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดข้อยุ่งยาก ระเบียบภายในสหกรณ์เองน่ะต้องอํานวย
ความสะดวกให้กับสมากชิกได้ สามารถที่จะมีโอกาสเข้าถึงการตรวจสอบกิจการของผู้หริหาร
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องอาศัยความเชื่อใจ เชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา เหล่านี้ทํา
ให้สหกรณ์อยู่ได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 นามสมมติ, 2558) 
 

 ระเบียบปปฏิบัติบัติของสหกรณ์นะค่ะ ก็มีความสําคัญมากเป็นตัวกรอบหรือ
ขอบเขตที่ฝ่ายจัดการใช้ในการดําเนินการตามกรอบที่วางไว้ไม่ให้ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศต่างๆ มันก็จะดําเนินการได้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 นาม
สมมติ, 2558) 
 

 เรื่องพวกนี้พลาดไม่ได้ ผมให้ความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ข้อแนะนําจากนาย
ทะเบียน กฎกระทรวงเหล่าน้ีเราดูตลอด บางที่ต้องดูไปถึงกฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ 
หรือกฎหมายอื่นๆ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เราก็ต้องศึกษา เราทําเรื่องเงินก็ต้องดูให้หมด 
แล้วเอามาออกเป็นระเบียบข้อบังคับของเราที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย พวกเรานี้สมาชิกเขา
คาดหวังเรา (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 นามสมมติ, 2558) 
 

 ระเบียบน่ีพูดให้ฟังคร่าวๆ นี่ มันยังไงหล่ะ พอเรามีระเบียบหลักป๊ับ เสร็จแล้วก็มันมี
ตัวหนึ่งที่เราอนุญาตให้สหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งตามรัฐธรรมนูญน่ะ ที่นี่พอความเข้มแข็งเขา
ก็เรียกร้องความเป็นอิสระแต่เขาก็ไม่อยู่ภายใต้กฎ เนี๊ยะข้อนี่สําคัญพอวิเคราะห์ออกมานะ 
และก็หรือเราให้ออกระเบียบได้ก็ออกระเบียบเพื่อเอื้อประโยชน์โดยคณะกรรมการเอง โดย
คณะกรรมการตัวฝ่ายจัดการหน่ะเอาประโยชน์เอง เช่น เงินยืมทดลองใช่ไหม หรือให้เงินกู้
กรรมการ ผู้จัดการ กู้ Over กันหมดหล่ะ กู้จากสหกรณ์เองแหล่ะนะ คือมันไม่ใช่ไง (ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 19 นามสมมติ, 2558) 
 

 มั่นใจเลยค่ะ ว่าถ้าสหกรณ์ต่างๆ ดําเนินงานตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎต่างๆ ที่
ออกจากกรม การทุจริตจะไม่มีหรือมีก็ไม่รุ่นแรงแบบปัจจุบัน ทุกวันนี้มันเพราะเล่ียงกันหมด 
เป็นศรีธนญชัยกันนี่อย่างหน่ึง แต่ก็ต้องยอมรับรับว่ากฎบางอย่างมันล้าสมัย แต่ก็แก้ไขได้
ค่อยๆ ปรับได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 20 นามสมมติ, 2558) 
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 การทําตามกฎเป็นเรื่องสําคัญเป็นกฎหมาย กฎระเบียบมันเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ 
ปฏิบัติผิดมีเรื่องทั้งนั้นเลย ต้องเคร่งครัด แป๊ะ คุณทําเกือบถูกก็คือไม่ถูกอ่ะ และไอ้ที่ร้องๆ กัน
อยู่ คุณดูสิ ร้องนายทะเบียนอ่ะ เรื่องออมทรัพย์นั้นน่ะ เพราะอะไร แค่นิดเดียว แค่นับองค์
ประชุม แค่ไม่มีอยู่ในวาระมันก็เป็นเรื่องแล้ว หัวข้อประชุมเพิ่มเข้ามายังมีเรื่องเลย ซึ่งมันก็ผิด
โดยเฉพาะบางเรื่องมันต้องชัดเจนระเบียบด้วยซํ้า(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 22นามสมมติ, 2558) 
 
 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้น
ร่วมกับการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 3 ตัวช้ีวัดด้าน
ระเบียบปฏิบัติดังตารางที่ 17 

 
ตารางที่ 17 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 3 ตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติสําหรับใช้ประเมนิสมรรถนะการ 
 ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด F1 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ F2 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญและความเท่าเทียมในการปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับ 

F3 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับให้ทันสมัย F4 
5. คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยึดหลักตามการบริหารตามประกาศ 
ระเบียบ และขอ้บังคับของสหกรณ์ 

F5 

6. ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ ์

F6 

7. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้าใจประกาศ ระเบียบ และขอ้บังคับของ
สหกรณ ์

F7 

8. การมีการสะท้อนปัญหาทีเ่ป็นผลจากการใช้ประกาศ ระเบียบ และขอ้บังคับของ
สหกรณ ์

F8 

9. การช้ีแจงทําความเข้าใจประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ให้กับสมาชิก
ใหม ่

F9 

10. การรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ในการจัดทําหรือปรับปรุงประกาศ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

F10 
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 ตัวชี้วัดที่ 4 สินทรัพย์ (Asset) เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความมั่นคงในการดําเนินงาน
อย่างมีสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ โดยท่ีสหกรณ์ต้องมีแผนในการจัดการสินทรัพย์ที่
ชัดเจน โปร่งใส และเป็นระบบ รวมถึงให้ความสําคัญต่อความมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการ
บริหารสินทรัพย์ มีระบบประเมินการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดความพอเพียงในการลงทุน สามารถ
จัดหาสินทรัพย์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการของสหกรณ์ และจัดการให้มีเครือข่ายในการ
จัดการสินทรัพย์ของสหกรณ์ นอกจากน้ี การตรวจสอบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาก็สิ่งหน่ึงที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ควรวิเคราะห์และให้ความสําคัญ เพราะจะช่วยในการวางแผนการบริหาร
สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควรมีการจัดเก็บและจัดการสินทรัพย์อย่างปลอดภัย  

 สินทรัพย์ยังมีส่วนช่วยให้การดําเนินการของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เพราะ
เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยต้องให้
ความสําคัญกับเงินสดและเงินฝากเน่ืองจากเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และให้ความสําคัญกับสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนค่อนข้างน้อยเพ่ือให้สหกรณ์สามารถรักษาสถาพคล่อง การวิเคราะห์ปริมาณสินทรัพย์
และสภาพคล่องจึงเป็นตัวช้ีการดําเนินงานที่มีความสําคัญ 
 ผลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกเพ่ือยืนยันเก่ียวกับความสําคัญของตัวช้ีวัดด้าน
สินทรัพย์ต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลคน
ที่ 2คนที่ 4 คนที่ 9 คนที่ 11 คนที่ 14คนที่ 17 คนที่ 19 และคนที่ 22 ดังน้ี 
 

 สินทรัพย์นี่สําคัญมากนะก็คือ Asset จะสร้างรายได้นี่ เขาได้ Management ให้
เกิดรายได้หรือไม่ คือรายได้มันมีสองแบบคือรายได้ที่เป็นตัวเงินและยังไม่เป็นตัวเงิน อาจจะ
เป็นลูกหนี้ ถ้าเป็นตัวเงินมันวิ่ ง ไปที่ Liquidity ทําให้มีสภาพคล่อง  ต้องนี้มันขึ้นกับ
Management และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นก็ต้องมองว่าเงินทุนเพียงพอไหม แล้วนําไป
ลงทุนในสองส่วนหลักๆ ที่เป็น Current และ Non-current ถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้มัคุ้มต้นทุนไหม ถ้าคุมแล้วมีการหมุ่นอย่างไร หมุ่นบ่อยไหม หมุ่นหลายรอบไหม ถ้าใช่
แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารทุนและสินทรัพย์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2558) 
 

 เงินๆ ทองๆ การจัดการพวกนี้ต้องน่าเชื่อถือตรวจสอบได้ เน้นความคุ้มค่า พวกน้ี
มันเกิดจากศรัทธา ถ้าไม่ศรัทธาสมาชิกเขาก็ไม่เอา เขาก็ไป ต้องแสดงให้เห็นว่าเราทําประโยชน์
ไม่ใช่แสวงหาประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้อง ต้องแสดงบัญชีที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ทําให้ระบบ
สหกรณ์มันไปได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นามสมมติ, 2558) 
 

 อันนี้ก็สําคัญเพราะถ้าทําไม่ดีไม่เข้าท่า มันเห็นผลกันตรงที่ผลประกอบการ ถ้าไม่ดี
ขึ้นเอาแค่เท่าเดิมยังโดนถามเลย ต้องนี้ต้องทําให้เกิดดอกผลให้มากที่สุด แล้วสินทรัพย์นี่หล่ะ
เป็นจุดเริ่ม มันต้องเอาตรงน่ีไปก่อให้เกิดผลประโยชน์ต้องบริหารให้เป็นนะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9
นามสมมติ, 2558) 
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 ต้องดูตัวเลขว่ามันโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ดูในแต่ละเดือน ต้องวางแผนได้กําไรเท่าไร 
หมุ่นเงินยังไง มันต้องมีตัวชี้วัดกําไรเท่าไร ยอดเพิ่มขึ้นไหม เป็นการคุมทางการเงิน มีระบบ
ตรวจสอบประเมินไหม ทําให้เห็นภาพการเติบโตในแต่ละเดือน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 นามสมมติ
,2558) 
 

 การจัดการสินทรัพย์มันไม่ตายตัว เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ บางครั้งต้องอาศัยความ
หยืดหยุ่นจะทําตามตําราไม่ได้ครับ ไปไม่รอด การบริหารสินทรัพย์เป็นงานที่เราทุ่มเททํางาน
หนักเน้นทั้งการลงทุน ต้องมีความเข้าใจในการบริหารเงินทุน เพราะปลายทางคือสมาชิก
คาดหวังเงินปันผลและความเชื่อมั่นของสมาชิก (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 นามสมมติ, 2558) 
 

 สําหรับสินทรัพย์ต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ จะบอกว่าไม่มุ่งเน้นกําไรก็ว่ากันไป 
แต่กําไรก็เป็นปัจจัยสําคัญแต่ก็ไม่ใช่มุ่งเน้นจนหน้ามืด ต้องเอาให้พอดีให้สหกรณ์อยู่ได้ ตรงน้ีไม่
ง่ายต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานทุกคนทุกฝ่าย เพื่อทําให้ระบบง่ายมันคล่องขึ้น
น่าใช้ขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 นามสมมติ, 2558) 
 

 มันมีน่ะ แต่มัน Over บริหารสินทรัพย์คือการบริหารเงินสด บริหารลูกหนี้ บริหาร
ทรัพย์สิน บริหารการใช้ทรัพย์สิน แต่จริงๆ ตัวสหกรณ์ออมทรัพย์นี่บริหารเงินเป็นหลัก แต่มัน 
Over ไม่รู้จะตอบไง คือมันใช้ Over สมมติว่าวงเงินกู้นี่ สมาชิกเกษียณแล้วยังใช้คืนไม่หมด มัน
ไม่ควรเป็น มันควรรู้ประมาณ เช่น ควรจะจบหนี้ได้ตอนอายุ 60 หรือหยืดหยุ่นไป 72 แต่ไม่ใช่
วันนี้มันไป 90 โน่น จริงน่ะ อันตรายมาก ตอนน้ีกําลังปรับ ตรงน้ีคือหาเสียงกันไง แบบน้ีพี่เป็น
สมาชิกพี่ก็กู้นะ อันตรายมากเลยอ่ะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 นามสมมติ, 2558) 
 

 ไม่รู้นะความคุ้มค่าไม่คุ้มค่า บางครั้งคุณไปมองในแบบทุนนิยม อย่างทุกวันนี้ที่มี
ปัญหากันอยู่นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ใหญ่ๆ หรือทั้งหลายแหล่นี้ มองแต่ว่าทําอย่างไรถึงจะได้
ผลตอบแทนสูงที่สุด แต่ไม่ได้มองความม่ันคง แล้วก็มีปัญหากันเยอะ เมื่อก่อนนี้ตอนที่ Trust 
ล้ม แล้วสหกรณ์ออมทรัพย์เจ็บเพราะอะไร เพราะไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินไว้กับพวกนี้ไง มองแต่
คุ้มค่าอย่างเดี่ยวนะ สินทรัพย์มันต้องมองให้รอบด้าน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 22 นามสมมติ, 2558) 
 

 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ
ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 4 ตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ดังตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 ข้อความสําหรับการประเมินตามตัวช้ีวัดที่ 4 ตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์สําหรบัใช้ประเมิน 
 สมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนในการจัดการสินทรัพย์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ G1 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสินทรัพย์ G2 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า G3 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความพอเพียงและความมั่นคงในการนําสินทรัพย์ของสหกรณ์
ไปลงทุน 

G4 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบประเมินการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ G5 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัดหาสินทรัพย์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการสหกรณ์ G6 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการวิเคราะห์การนําสินทรัพย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก
สหกรณ ์

G7 

8. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการตรวจสอบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา G8 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัดเก็บและจัดการสินทรัพย์อย่างปลอดภัย G9 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญต่อการสร้างเคร่ือข่ายการจัดการสินทรัพย์ G10 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 ความเสี่ยง (Risk) ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงของการดําเนินงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ เป็นระบบการจัดการที่นําไปสู่การจัดการที่ย่ังยืนและสมดุล การดําเนินการของสหกรณ์
จึงต้องมีนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางการเงินในการจัดการ
ความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ การ
เทียบเคียงกับกิจการสหกรณ์อ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากน้ี การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน การทํากําไร 
และให้ความสําคัญกับความพอเพียงของทุนดําเนินการมีความสําคัญต่อการพัฒนาการดําเนินงาน
ของสหกรณ์  

 ดังน้ัน การวิเคราะห์ความเส่ียงในการดําเนินงานเป็นระยะและกําหนดเป็นวาระ
ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การมีสภาพคล่อง การตรวจสอบการให้สินเช่ือ การสํารองสินทรัพย์
และสภาพคล่อง และจัดการความเสี่ยงด้วยการจัดการความรู้เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีสมรรถนะ
การดําเนินงานในการจัดการความเสี่ยง 

 ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงที่มีผลต่อการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ จากการ
สัมภาษณ์ระดับลึกจากผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 8 คนที่ 12 คนที่ 14 คนที่ 18 คนที่ 
19 และคนที่ 23 แสดงดังความตอนหน่ึงดังน้ี 
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 ก็จําเป็นนะ ต้องมีทุนในการดําเนินการ แบบน้ีมันต้องคิดวิเคราะห์เป็นระบบ 
มองข้ามไม่ได้ พอมันเกิดปัญหามันรุกราม ควบคุมยาก ต้องมีแผนบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการต้องเข้าใจ เอาไปอธิบายให้ที่ประชุมใหญ่ฟัง อาจจะทํามติจากที่ประชุมในการ
กันสํารอง ความเส่ียงต้องดูตามสถานการณ์ด้วย ดูบ่อยๆ ดูเป็นระยะ จะได้ทันท่วงที (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2558) 
 

 เป็นเรื่องสมัยใหม่ การมองความเส่ียงก็คือการมองความมั่นคงยั่งยืน เพราะหาก
จัดการหรือควบคุมความเส่ียงได้ ก็แสดงว่าสหกรณ์มีความมั่นคง การมองความเส่ียงต้องมอง
ในหลายมิติ ทั้งในเรื่องสินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งทุน ความเส่ียงต้องมีการทํางานเป็นระบบ 
ละเลยไม่ได้เด็ดขาด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 นามสมมติ, 2558) 
 

 ความเส่ียงที่จะทําให้สหกรณ์ไม่ประสบความสําเร็จ หนึ่งเรื่องคน คนไม่มีคุณภาพ 
ได้แก่คณะกรรมการบริหาร อันที่สองคือผู้จัดการ อันที่สามจึงจะเป็นสมาชิก อันที่ส่ีคือผู้
ตรวจสอบกิจการ คือทั้งหมดนี้มันยังไม่มีประสิทธิภาพทั้งนั้น เนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่อง
สหกรณ์ว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร คือลืมวัตถุประสงค์ดั้งเดิม คือจริงๆ พวกน้ีเป็นฟันเฟือง แต่
ฟันเฟืองมันไม่ดีสะแล้ว มันก็เลยพาสหกรณ์ไปสู่ความเส่ียงเช่น Lottery ตั๋วปุ่ย การสร้าง 
Paper Company สรา้งบริษัทเก๊ เพื่อมากู้เงิน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นามสมมติ, 2558) 
 

 คืออย่างงี้ครับ สหกรณ์มีความเส่ียงตรงท่ีว่าการบริหารสินทรัพย์ทั้งหลายรวมทั้ง
การบริหารการเงินด้วยนะครับ มันจะมีความเส่ียงอยู่สองสามด้านนะครับ หนึ่งเลยอาจจะเป็น
ความผิดพลาดของบุคลากรของเรา บุคลากรบางทีบางครั้งเรามีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว
นี่ บางครั้งเขาอาจจะถูกดึงตัวไปที่อื่น เราก็จะต้องหาคนมาแทน เราก็จะมีความเส่ียงเรื่องคน 
คนใหม่สู้คนเก่าไม่ได้ ทําให้การบริหารจัดการเราสะดุด พัฒนาเยอะๆ เราต้องรักษาคนไว้ให้ได้ 
ต้องจัดการไม่ให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลไป ความเส่ียงอีกอันเรื่องสินทรัพย์ การปล่อยเงินกู้ทั้ง
ที่ปล่อยให้ข้างนอกกู้หรือสมาชิกกู้เอง ทั้งในและนอกเส่ียงพอๆ กัน คนในน่ีปล่อยเยอะนะครับ 
หลักประกันถ้าคนคํ้าหนีทั้งคู่จบเลยครับ ส่วนข้างนอกเรา Check ความม่ันคงเขาก่อน
ตรวจสอบกันหลายช้ัน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 นามสมมติ, 2558) 
 

 ความเส่ียงมันเส่ียงต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์นะ เส่ียงต่อภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือ สมาชิกไม่เชื่อถือ ก็เหมือนที่เป็นข่าวก็เสียหายต่อภาพลักษณ์ พวกนี้มันควรจะต้องมี
แผนจัดการความเส่ียง แต่ไม่รู้ถึงเวลาจริงทําหรือเปล่า ไม่รู้นะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 12 นามสมมติ, 
2558) 
 

 ความเส่ียงเน้นเป็นนโยบายหลักเลยครับ ไม่แปลกใจหรอชื่อของเราไม่มีในส่วนกับ
สหกรณ์ที่เป็นข่าว เราได้รับการติดต่อนะให้ไปฝากเงินเขาเหมือนกัน แม้กระทั้งกรมเองมาให้
เราช่วยฟื้นฟู เราวิเคราะห์กันอย่างลึก ต้องเอางบของที่มีปัญหามาอ่ะครับ สุดท้ายเราไม่เชื่องบ
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นั้น พอไม่เชื่อ สลึงเดี่ยวเราก็ไม่ให้ เอ่อมันพิสูจน์ไปในทางตรรกะทางบัญชีไม่ได้ พิสูจน์ในเชิง
สินทรัพย์กับหน้ีสินบวกทุน คือ มันน่าจะหายไปบางส่วน ผมก็ไม่เข้าใจนะ กรมปล่อยให้เกิดได้
ไง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 นามสมมติ, 2558) 
 

 สําคัญมาก ของเรามีอนุความเส่ียงครับ ใช่ สหกรณ์ผมมีอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงด้วย ก็มีความพอเพียงผมยังไม่กล้ารุกตลาดในบางตลาดเลยทั้งที่อยากได้ด้วยนะ มันไม่ได้ 
มันอันตราย อนุผมประชุมทุกเดือนครับ แต่จริงนะจําเป็นจําเป็นมาก โดยมากเราจะมองเรื่อง
การเอาเงินไปลงทุนต้องระมัดระวัง ความเส่ียงเรื่องสภาพคล่อง ความเส่ียงเรื่องความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงต่อสินทรัพย์ที่เปล่ียนแปลงมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง พวกนี้
เกี่ยวข้องหมดเลย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 นามสมมติ, 2558) 
 

 ของกรมมีเครื่องมือจัดการความเส่ียง ถ้าเขาวิเคราะห์และใช้บางเหตุมันไม่เกิด
หรอก พวกนี้มัน Over Supply มันคล่องจน แต่พอถึงเวลางี้ ตัวเองระหว่างหมุ่นเงินมันเข้ามา
ทุกเดือน เงินเข้าปล่อยออก เงินเข้าปล่อยออก แต่ตัวเองไม่กันเงินไว้จํานวนหนึ่งสําหรับ
จ่ายเงินปั่นผลและเงินเฉล่ียคืนให้กับสมาชิกตอนส้ินปี พอถึงตอนส้ินปีจะต้องไปหาแหล่งเงินกู้
อื่นมาจ่ายเงินปั่นผล เงินเฉล่ียคืน เนี๊ยะถ้าบริหารเงินดีจริงนะมันต้องกันเงินไว้สําหรับตัวเองไง 
ตนเองต้องดํารงสภาพคล่อง อย่าให้เส่ียงได้ วันดีคืนดีสมาชิกอยากจะถอดเงินก้อนใหญ่ตัวเอง
จะยุ่งไง แต่ต้องนี้ก็ทํา OD กับ Bank ไว้ แต่สําหรับผู้ฝากเราต้องประกันความเส่ียงให้เขา (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 19 นามสมมติ, 2558) 
 

 ต้องสามารถรู้ตัวเองว่าในแต่ละปีต้องใช้ทุนดําเนินการปริมาณมากน้อยแค่ไหน คือ
ตอนน้ีก็พบปัญหาก็คือว่าไม่มีแผนในการใช้เงิน ทําให้ตัวเองต้องเป็นภาระ คือพี่มองว่ามัน
เหนื่อย พอเปรียบเทียบแล้วกับปันผลของที่อื่นแล้วกันทําให้เกิดการแข่งกันเรื่องผลประโยชน์ 
มันเส่ียงนะ ผิดหลักการสหกรณ์ด้วย แบบน้ีคือเงินมันเกินความพอเพียงถ้าปันผล 8 เปอร์เซ็น 
มันต้องบริหารทั้งเงินเข้าและเงินออก ต้อง Balance ไม่ใช่เอาผลตอบแทนสูงสุด มันยังมีเรื่อง
การลดดอกเบี้ย พวกนี้เป็นการจัดการที่ช่วยลดความเส่ียงได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 นามสมมติ, 
2558) 
 

 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ
ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของของตัวช้ีวัดที่ 5 ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงดังตารางที่ 
19 
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ตารางที่ 19 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 5 ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงสําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการ 
 ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีนโยบายและแผนบรหิารความเสี่ยง H1 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินในการจัดการความเสี่ยง H2 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับความพอเพียงของทุนดําเนินการ H3 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการวิเคราะห์นโยบายการลงทุนและการทํากําไร H4 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพคล่อง H5 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการตรวจสอบการให้กู ้ H6 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการสํารองสินทรัพย์ H7 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง H8 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดการความเสี่ยงด้วยการจัดการความรู้สมัยใหม ่ H9 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดําเนินงานเป็นระยะและ
กําหนดเป็นวาระชัดเจน 

H10 

 
  ตัวชี้วัดที่ 6 ความเช่ือม่ันของสมาชิก (Trust) บุลคลากรที่มีความสําคัญต่อความ

เป็นไปของสหกรณ์ คือ สมาชิก สมาชิกของสหกรณ์มีส่วนในการระดมทุนของสหกรณ์ในรูปหุ้นและ
เงินฝาก รวมไปถึงเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ดังน้ัน สหกรณ์ต้องมีความสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกทั้งในแง่ของการบริหารหน้ี การระดมทุน (การสะสมหุ้นของสหกรณ์) 
และการออม ความเช่ือมั่นดังกล่าวส่วนหนึ่งขึ้นกับการให้บริการของสหกรณ์มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์มีการจัดสรรผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่พ่ึง
ฉุกเฉินให้กับสมาชิก อย่างไรก็ตาม จํานวนและคุณภาพของสมาชิกก็มีส่วนสําคัญในการมีสมรรถนะ
และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงสมาชิกต้องยึดมั่นต่อกระบวนการสหกรณ์และมีวินัยทาง
การเงิน 

 ต้องสร้างความเช่ือมั่นของสมาชิกให้ได้ ทําให้สมาชิกมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับ
สหกรณ์ผ่านธุรกรรมต่างๆ เช่น การสะสมหุ้น การฝากเงินชนิดต่างๆ และการกู้ ต้องสร้างการรับรู้ให้
สมาชิกเกิดความภูมใิจในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

 จากการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ให้ข้อมูล เพ่ือยืนยันเก่ียวกับความสําคัญของตัวช้ีวัด
ด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังความบางตอน
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จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1คนที่ 3 คนที่ 9 คนที่ 10 คนที่ 13 คนที่ 16 คนที่ 21 และคนที่ 
24 ดังน้ี 
 

 ถ้าขาดความเช่ือมั่นก็ถอนเงินกันหมด สําคัญสิค่ะ ถ้าไม่เช่ือมันเขาก็ถอนเงินกัน 
ต้องเชื่อมั่น สหกรณ์ต้องสร้าง Trust เพราะเป็นของสมาชิก ต้องทําให้สมาชิกอยากออมกับ
สหกรณ์ แต่โจทย์ก็คืออย่าไปทําให้สมาชิกมาเก็งกําไรในสถาบันการเงิน เช่น กู้ไปซ้ือหุ้นพวกนี้
ต้องสาปลงนรกเลย กรรมการมีเยอะเลย หรือรณรงค์ให้สมาชิกกู้ไปซ้ือหุ้นก็แสดงว่าคุณทําให้
คนไปเกร็งกําไรจากสถาบันการเงินโดยใช้เงินของตัวเองเป็นเจ้าของ มันเท่ากับบ่ันทอน ซึ่งเป็น
ค่านิยมที่ผิด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558) 
 

 สหกรณ์ใหม่ก็จะสร้างความเชื่อมั่นได้ยาก แต่ถ้าสหกรณ์อายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมี
ปัญหา ต้องทําให้เขาอยากมาฝาก อยากมากู้ มันถึงเชื่อมั่น เวลามาติดต่อก็ต้องให้ประทับใจ
กลับไป ส่วนใหญ่กู้อย่างเอาไปใช้อีกอย่าง ต้องให้เขามีวินัยการเงินถึงจะดี แล้วไม่ควรให้ปันผล
มากจนเกินไป ควรมีกันไว้เผ่ือเหลือเผ่ือขาด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 นามสมมติ, 2558) 
 

 คือ เนื่องจากสหกรณ์มันเป็นลักษณะหลักๆ หัวใจ คือ สมาชิก นะครับ พวกเงิน 
พวกทุน อะไรต่างๆ เนี๊ยะ มันมาจากสมาชิก เพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกมีความเช่ือมั่น เขาก็จะอยู่
กับเรา การที่เขาอยู่กับเรามันก็ทําให้เรามีความมั่นคง เขามา เงินมา ทุนเรือนหุ้นอยู่ แล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกบางสายเอาเงินมาซื้อหุ้นเป็นล้านสองล้าน เพราะฉะนั้นความเช่ือมั่น
ของสมาชิกเป็นส่ิงที่จําเป็นมาก โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่มีศักยภาพ กลุ่มนี้นี่มีผลค่อนข้างเยอะ
ถึงแม้จํานวนไม่เยอะก็ตาม เค้ามีความพร้อม เงินเย็น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 นามสมมติ, 2558) 
 

 ตรงน้ีต้องให้ความสําคัญมาก เพราะเป็นเจ้าของที่แท้จริง สมาชิกคือเจ้าของสหกรณ์ 
ดังนั้น ต้องเช่ือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของ เลือกคนที่ดีมาบริหารงานแทนแล้วด้วยความ
โปร่งใส สามารถจัดสรรผลตอบแทนให้เหมาะให้ควร ไม่ใช่ต้องเยอะที่สุด แต่ให้เหมาะต่อ
ภาวะการณ์แล้วมีการสํารองเผ่ืออนาคตด้วย เหมือนที่เวลาเกิดเรื่องคนแห่หนีหมดเพราะไม่
เชื่อมั่นไง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 10 นามสมมติ, 2558) 
 

 สมาชิกต้องเช่ือมั่นเราเต็มร้อย เพราะมีการส่ือสารกันทุกระบบ ลงทุนดีไหม ทํานั่น
ดีมีไหม ซึ่งการประสานงานพูดคุยทําเป็นระบบ เรามีกลุ่ม Line แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารเรา
ไม่ตกหล่น สมาชิกรู้ข่าวสาร เขาเชื่อมั่นเรา หลังใบเสร็จก็มีการแจ้งข่าวทุกเดือน เรามีกลยุทธ์
ให้สมาชิกออมเพิ่มกับเรา เรารู้ความเช่ือมั่นสําคัญ เขาต้องอยู่กับเรา (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 นาม
สมมติ, 2558) 
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 สมาชิกให้ความเชื่อมั่นสหกรณ์ อย่างการจัดเก็บหนี้เราจัดเก็บผ่านกองคลัง
มหาวิทยาลัย อาจจะมีความเส่ียงบางเล็กน้อยที่สมาชิกเขาลาออก NPL ก็มีนิดหน่อย คิดว่าถ้า
เราจัดการพวกระบบกู้ยืม มีบัญชีที่โปร่งใส ไม่ทุจริตแบบน้ี ก็จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกได้ 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 16 นามสมมติ, 2558) 
 

 สมาชิกมีหลายระดับ พวกระดับล่างๆ ลูกจ้างเขาจะคิดหวังเรื่องเงินกู้ เพื่อไปเล้ียง
ปากเล้ียงท้องครอบครัว เงินกู้พวกฉุกเฉินสําคัญมาก พวกระดับนี้ก็จะหวังไปในเรื่องปันผลที่
ต้องการดอกสูงๆ สูงกว่าธนาคาร แต่หลักจริงๆ ของสหกรณ์ คือ ต้องการให้เกิดการออม แบ่ง
ปั่นกันของผู้ที่ปัญหาเหมือนกันๆ ในอาชีพเดียวกัน ตรงนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกเขา
มั่นใจกับระบบสหกรณ์ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นามสมมติ, 2558) 
 

 ระบบสหกรณ์นี้ เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ทั้งต่อตัวสมาชิก ต่อสหกรณ์ ต่อสังคม แต่
ต้นน้ําเริ่มจากความเชื่อมั่นของสมาชิก อาจจะเริ่มต้นจากสมาชิกช่วยๆ กัน พอยิ่งทําๆ ไป ก็
พบว่าวิธีการสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาได้จริงได้เป็นรูปธรรม  จากตรงน้ีเริ่มจากความศรัทธา 
ความเชื่อมั่นของเหล่าสมาชิก มารวมกัน แบ่งปันกัน และช่วยเหลือกัน ความเชื่อมั่นถึงทําคัญ 
มันทําให้เกิดพลัง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 24 นามสมมติ, 2558) 

 
 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ

ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล สามารถจัดทําข้อความของตัวช้ีวัดที่ 6 ตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก
ดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 6 ตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกสําหรับใช้ประเมิน 
 สมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกของสหกรณ ์ I1 
2. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเช่ือมั่นต่อการบริหารหน้ีของสหกรณ์ I2 
3. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสาํคัญต่อการออมกับสหกรณ ์ I3 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบในการให้สมาชิกสะสมหุ้นของสหกรณ์ I4 
5. คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ I5 
6. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีวินัยทางการเงิน I6 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถจัดสรรผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้อย่างเหมาะสม I7 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นทีพ่ึ่งฉุกเฉินให้กบัสมาชิก I8 
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ตารางที่ 20 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 6 ตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกสําหรับใช้ประเมิน 
 สมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
9. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเช่ือมั่นต่อคณะกรรมการบริหารสหกรณ ์ I9 
10. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ ์

I10 

 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ความพอเพียง (Sufficiency)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

อุดมการณ์สหกรณ์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมาก คําว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่าการไม่มี
กําไร แต่หมายถึงการมีกําไรที่เหมาะสม กล่าวคือ การจ่ายปันผลหรือการเฉลี่ยคืนในอัตราที่
เหมาะสม ไม่ใช่การพิจารณาจํานวนเงินสูงที่สุด ดังน้ัน การดําเนินงานของสหกรณ์ต้องมีความรู้และ
คุณธรรม มีความพอประมาณในการจัดการทุนและการทํากําไร มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ นอกจากน้ี การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของสหกรณ์มีส่วนให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความราบรื่น สมาชิกและคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์เองก็ควรไม่ละโมบ 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 ความพอเพียงของสหกรณ์ต้องมีการผสานกับความรู้ในเร่ืองการเงิน การลงทุน 
การตลาด และการจัดการ เพ่ือให้เท่าทันกับสถานณ์การปัจจุบัน เน้นการทําธุรกิจที่มีความยุติธรรม
ทั้งต่อตัวสหกรณ์และผู้ที่ทําธุรกิจด้วย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด เพราะ
หากสังคมและชุมชนมีความมั่นคงและมั่งค่ังย่อมนําความมีสมรรถนะมาสู่การดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และในที่สุดก็นําพาการพัฒนาที่ย่ังยืนคืนสู่สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างผาสุก 

 ความสําคัญของตัวช้ีวัดด้านความพอเพียงที่ได้จากการยืนยันและรวบรวมข้อมูล
ผ่านการสัมภาษณ์ระดับลึก ของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 6 คนที่ 8 คนที่ 11 คนที่ 17 คนที่ 
18 คนที่ 19 และคนที่ 23 ดังน้ี 

 

 ผมว่าความพอเพียงมันก็ไปตามหลักสหกรณ์อยู่แล้ว ความพอเพียง ความสมดุล 
ความพอประมาณ คือๆ หลักสหกรณ์คือว่ารับกับจ่ายต้องไปด้วยกัน ต้องดุลกันอย่างงี้ แล้วก็
การช่วยเหลือ การพึ่งพา มันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมก็ต้องมีส่วนร่วมไป
ด้วยกัน เพราะฉะนั้นความพอเพียงตรงน้ีมันวัดได้หลายมิติ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 
2558) 
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 คือความพอเพียง ความพอประมาณ บางคนไปตีความว่าไม่มีนโยบายเชิงรุก ไม่ได้
คิดอะไรใหม่ๆ ที่นี้ผมมองว่ามันอยู่ที่การตีความ ผมว่ามันวัดได้แต่คนต้องเข้าใจความพอเพียง
ก่อน คือความพอเพียงไม่ใช่งอมื้องอเท้านะ ความพอประมาณหมายความว่าเรามีร้อยล้าน เรา
ก็บริหารเท่านั้น ไม่เกินตัวไปกว่านั้น เราไม่ควรขอแหล่งเงินกู้จากที่อื่น แต่ถ้าเอามาแล้วทําให้
สมาชิกได้รับริการที่ดีขึ้น มีกําลังพอก็ไม่มีปัญหา มันคือสามห่วงสองเงื่อนไขไง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 
3 นามสมมติ, 2558) 
 

 คือ สหกรณ์ต้องเอาความพอเพียงเป็นตัวนํา เพราะทําเพื่อสนับสนุนสมาชิกเป็น
หลักให้อยู่บนความไม่ขาด ปกติแล้วสมาชิกสหกรณ์เข้าถึงแหล่งเงินไม่ง่ายนะ และถ้าสหกรณ์
จะยึดมั่นในความพอเพียงก็ต้องมีเงิน Supply ให้กับสมาชิกเพียงพอ ต้องอย่างงี้ก่อน คือถ้า
ตราบใดที่สมาชิกยังไม่เพียงพอจะให้เขาพอเพียงไม่ได้ คือคําพอเพียงอย่าให้ล้นไง ให้สามารถ
เพียงพอต่อการดํารงชีวิต (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นามสมมติ, 2558) 
 

 ผมคิดว่ามีความสําคัญในการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ยุคปัจจุบันนะครับ แล้ว
สมาชิกนี่ก็มีความสําคัญครับ เขาจะไม่รู้จักความพอประมาณน่ะครับ กู้อย่างเดียวพูดง่ายๆ 
ไม่ได้ดูถึงศักยภาพในการใช้คืน ความเป็นอยู่ของจะเสียอย่างไรก็ตามแต่ขอกู้เงินไว้ก่อนอันนี้คือ
ด้านสมาชิกนะครับ ของสหกรณ์นี่ก็สําคัญครับ ต้องดูว่าตัวเองมีสินทรัพย์เท่าไร เราควรจะ
ปล่อยเงินกับองค์กรอื่นๆ ไหม เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ให้องค์กรนี้กู้ทั้งหมดเพราะ
ดอกเบ้ีย พอเขาเจ๊งเราเจ๊งตามเลย เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องมีความพอเพียง อันนี้ดอกเบ้ีย
เยอะก็ลงทุนไม่เกินแค่นี้ อันนี้น้อยหน่อยก็กระจายไปครับ คือเป็นการช่วยเหลือเขาด้วย อันนี้
คือความพอเพียง ความมีคุณธรรมไงครับ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 นามสมมติ, 2558) 
 

 ความพอเพียงอย่างเช่นการให้กู้ยืม ต้องมองว่าต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ มีการใช้จ่ายอย่าง
ระมัดระวัง มองไปในเรื่องการให้ความรู้กับสมาชิกและมีความยุติธรรมในการดําเนินงาน ต้อง
พึ่งตนเอง แล้ววางว่าตัวเองจะโตอย่างไรทิศทางไหนที่ยั่งยืน วางบทบาทให้ชัดเจน ต้องวาด
ภาพต้องนั้นไว้ด้วย (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 นามสมมติ, 2558) 
 

  ความพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งให้สหกรณ์มีความม่ันใจ เรื่องพวกนี้ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายจัดการต้องเข้าใจ แต่จะดีกว่านั้นถ้าสมาชิกเข้าใจ พวกแบบนี้มันต้องโปร่งใส มี
ความพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ สมาชิกสําคัญไม่ใช่ตะบ้ีตะบันกู้ไม่ลืมหูลืมตา ต้องสร้าง ต้องให้
ความรู้ พวกผมก็พยายายามโดยเฉพาะช่วงที่ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 17 นาม
สมมติ, 2558) 
 

 ต้องพอเพียง ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ สหกรณ์ถึงจะยั่งยืนได้ ต้องทํางานแบบน้ี 
ความพอเพียงไม่ใช่ช้าหรือไม่ทําต้องทําอะไร แต่เป็นการทํางานอย่างสมดุลกําไรก็ต้องมี ปันผล
มี เฉล่ียคืนมี แต่ต้องพอเหมาะพอควรไม่ทําอะไรใหญ่โต ถึงจะเป็นการพัฒนาที่แท้จริง ความ



 

 

153

พอเพียงสําคัญละเลยไม่ได้ หลายองค์กรละเลยแบบน้ันไม่ยั่งยืน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 นาม
สมมติ, 2558) 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์เดียวๆ นี่ก็อยู่ได้นะ แต่พอรวมกันมันก็มีอํานาจต่อรอง สมัยนี้มัน
ต้องรวมกัน รวมกันแล้วมีพลัง นี่ก็เป็นความพอเพียง ความพอประมาณถ้ามันทําปัญหาก็ไม่มี 
ทุกวันนี้มันเกินตัว ทําเกินความสามารถ เป็นพวกเห็นทําก็ทําตาม มัน Over ไปหมด ไปกู้มา
ปล่อยกู้ ไปกู้มาลงทุนในเรื่องที่ตนไมถนัด ใช้ไม่ได้ ต้องดูความเช่ียวชาญตน ประมาณตน 
ประมาณกําลัง ให้น้อมนําปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ไม่ใช่ท่องเฉยๆ แต่ต้องเข้าใจ
แล้วเอาไปปรับใช้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 นามสมมติ, 2558) 
 

 ความพอเพียงนี้ เอามาปรับใช้ได้นะ เป็นประโยชน์มาก สหกรณ์กับความพอเพียงนี้
ไปด้วยกันเลย เพราะเน้นที่ความเหมาะสมในการจัดสรรผลตอบแทนทั้งในแง่ปันผลและเฉล่ีย
คืน ไม่ได้เน้นผลตอบแทนที่สูงสุด แบบน้ันเป็นแบบเอกชน หลักสหกรณ์เน้นการช่วยเหลือกัน 
แต่ความพอเพียงนี่ไม่ง่ายนะต้องมีความรู้ ต้องมีคุณธรรม มีเงื่อนไขต่างๆ อีก ถึงจะทําให้
ประสบความสําเร็จได้ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 นามสมมติ, 2558) 
 

 ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้นร่วมกับการ
ให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล จัดทาํข้อความของตัวช้ีวัดที่ 7 ตัวช้ีวัดด้านความพอเพียงดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 ข้อความของตัวช้ีวัดที่ 7 ตัวช้ีวัดด้านความพอเพียงสําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการ 
 ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ข้อความสําหรับการประเมิน สัญลักษณ์ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความพอประมาณในการบริหารสหกรณ ์ J1 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการจัดการที่มีเหตุมีผล J2 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี J3 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ใหมีทั้งความรู้และมีคณุธรรม J4 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัดการที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ J5 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มกีารรวมกลุ่มและสร้างเครื่อข่ายของสหกรณ์ J6 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความสมดุลและการพัฒนาที่ย่ังยืน J7 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ J8 
9. คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง J9 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการเผยแพร่ทําความเข้าใจเก่ียวกับความพอเพียงให้กับสมาชิก J10 
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  2.2 การคัดเลือกขอ้ความของตวัชี้วัด SMAARTS ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี 
  เมื่อผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คนให้คะแนนความสําคัญของข้อความในแต่ละตัวช้ีวัด

แล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัด SMAARTS สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีดังตารางที่ 22 – 31โดยกําหนดสัญลักษณ์ของสถิติ
พรรณาดังน้ี 

 Min แทนค่าตํ่าที่สุดของข้อความจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจํานวน24 คน 
 Max แทนค่าสูงทีสุ่ดของข้อความจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลกัจํานวน 24 คน 

X แทนค่าเฉลี่ยของข้อความจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจํานวน 24 คน 
SD แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อความจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลัก

จํานวน 24 คน 
 De-fuzzy แทนดัชนีการคัดเลือกข้อความด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีของการให้

คะแนนจากข้อมูลหลักจํานวน 24 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อนําค่า De-fuzzy ทั้งหมดมาคํานวณ
คํานวณเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 พบว่ามีค่าเท่ากับ 5 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงกําหนด   = 5 กล่าวคือ ถ้า De-
fuzzyj    แสดงว่าข้อความ j เหมาะสมในการเป็นข้อความของตัวช้ีวัด แต่ถ้า De-fuzzyj < 
แสดงว่าข้อความ j ไม่เหมาะสมในการเป็นข้อความของตัวช้ีวัด (j = 1, 2, …, 100) 

 ผลการคัดเลือกข้อความตามตัวช้ีวัด SMAARTS น้ัน ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะพิจารณาจากค่า De-
fuzzy ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 เป็นข้อความสําหรับใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานสหกรณ์
ดังน้ี 

 ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างการบริหาร ตารางที่ 22 เป็นสถิติพรรณนาของ
ข้อความตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร สําหรับข้อความในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน
ออมทรัพย์ด้านโครงสร้างการบริหารท่ีผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกระจายอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ (A2) ค่า De-fuzzy = 5.35 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.04 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.00  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (A3) ค่า De-
fuzzy = 5.04 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.13 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99  

 3. โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับสมาชิกสหกรณ์ (A4) ค่า 
De-fuzzy = 5.00 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กับ 1.44  

 4. คณะกรรมการบริหารมีแนวนโยบายและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (A8) ค่า De-
fuzzy = 5.32 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.96 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95  
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ตารางที่ 22 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดชันีการคัดเลือกด้วยวิธีการ 
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
A1 2 7 5.88 1.39 4.63 
A2 4 7 6.04 1.00 5.35 
A3 3 7 6.13 0.99 5.04 
A4 3 7 6.00 1.44 5.00 
A5 1 7 4.83 1.93 4.28 
A6 1 7 5.92 1.47 4.64 
A7 3 7 6.21 1.14 4.97 
A8 4 7 5.96 0.95 5.32 
A9 2 7 5.29 1.60 4.43 
A10 2 7 6.00 1.50 4.67 

 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดด้านการจัดการ (ตวัชี้วัดย่อย 2.1 ตัวชี้วัดด้านผู้จัดการ) 

ตารางที่ 23 เป็นสถิติพรรณนาของข้อความตัวช้ีวัดย่อย 2.1 ด้านผู้จัดการ สําหรับข้อความในการ
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานออมทรัพย์ด้านการจัดการที่ผ่านการคดัเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลักการสหกรณ์ (B2) ค่า De-fuzzy = 
5.76 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.29 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91  

 2. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มคีวามคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานสหกรณ์ (B3) 
ค่า De-fuzzy = 5.72 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.17 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76  

 3. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลักการบริหารงานทางธุรกิจ (B4) ค่า De-
fuzzy = 5.79 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77  

 4. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล 
(B8) ค่า De-fuzzy = 5.93 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.79 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  
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ตารางที่ 23 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.1  
 ตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ) 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
B1 4 7 6.21 0.93 4.97 
B2 5 7 6.29 0.91 5.76 
B3 5 7 6.17 0.76 5.72 
B4 5 7 6.38 0.77 5.79 
B5 3 7 5.83 0.96 4.94 
B6 4 7 6.17 0.87 4.99 
B7 6 7 6.38 0.49 4.79 
B8 5 7 6.79 0.59 5.93 
B9 2 7 5.17 1.31 4.39 
B10 1 7 5.13 1.42 4.38 

 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดด้านการจัดการ (ตัวชี้วัดย่อย 2.2 ตัวชี้วัดด้านกลยทุธ์) 

ตารางที่ 24 เป็นสถิติพรรณนาของข้อความตัวช้ีวัดย่อย 2.1 ด้านกลยุทธ์ สําหรับข้อความในการ
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานออมทรัพย์ด้านการจัดการที่ผ่านการคดัเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
(C1) ค่า De-fuzzy = 5.51 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.54 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนธุรกิจที่ครอบคลุม (C2) ค่า De-fuzzy = 5.76 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.29 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถถ่ายทอดกลยุทธ์การดําเนินงานไปสู่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
(C4) ค่า De-fuzzy = 5.71 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.13 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  

 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินงานตามกลยุทธ์การดําเนินงานอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง (C5) ค่า De-fuzzy = 5.40 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.21 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.88  
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ตารางที่ 24 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.2 
 ตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์) 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
C1 4 7 6.54 0.72 5.51 
C2 5 7 6.29 0.75 5.76 
C3 4 7 6.04 1.00 4.99 
C4 5 7 6.13 0.74 5.71 
C5 4 7 6.21 0.88 5.40 
C6 3 7 6.04 1.00 4.96 
C7 4 7 5.75 1.19 4.58 
C8 3 7 5.50 1.29 4.83 
C9 3 7 5.50 1.25 4.83 
C10 3 7 5.13 1.26 4.71 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 ตัวชี้วัดด้านการจัดการ (ตัวชี้วัดย่อย 2.3 ตัวชี้วัดด้านบุคลากร) 

ตารางที่ 25 เป็นสถิติพรรณนาของข้อความตัวช้ีวัดย่อย 2.3 ด้านบุคลากร สําหรับข้อความในการ
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานออมทรัพย์ด้านการจัดการที่ผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (D1) 
ค่า De-fuzzy = 5.42 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.25 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการทํางานเป็นทีมและสื่อสารเป็นทีม (D2) ค่า De-fuzzy 
= 5.49 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.46 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75  

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มีการให้การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ (D3) ค่า De-fuzzy = 5.96 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.46 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.04  

 4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบประเมินผลงานของบุคคลากร (D8) ค่า De-fuzzy = 
5.06 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.17 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05  
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ตารางที่ 25 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.3 
 ตัวช้ีวัดด้านบุคลากร) 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
D1 4 7 6.25 0.90 5.42 
D2 4 7 6.46 0.75 5.49 
D3 4 7 5.96 1.04 5.32 
D4 2 7 5.92 1.38 4.64 
D5 2 7 5.71 1.16 4.57 
D6 2 7 5.96 1.40 4.65 
D7 3 7 6.17 1.05 4.72 
D8 3 7 6.17 1.05 5.06 
D9 1 7 5.08 1.38 4.36 
D10 1 7 4.88 1.54 4.29 

 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดด้านการจัดการ (ตัวชี้วัดย่อย 2.4 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ) 

ตารางที่ 26 เป็นสถิติพรรณนาของข้อความตัวช้ีวัดย่อย 2.4 ด้านกระบวนการ สําหรับข้อความใน
การประเมินสมรรถนะการดําเนินงานออมทรัพย์ด้านการจัดการที่ผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ 
ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานและเป็น
ระบบ (E1) ค่า De-fuzzy = 5.51 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.54 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.78  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนการดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับสมาชิก
สหกรณ์ (E6) ค่า De-fuzzy = 5.39 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.17 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.13  

 3. กระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ (E8) 
ค่า De-fuzzy = 5.82 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.46 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66  

 4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสหกรณ์จาก
รอบปีที่ผ่านมา (E9) ค่า De-fuzzy = 5.79 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.77  
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ตารางที่ 26 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ (ตัวช้ีวัดย่อย 2.4 
 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ) 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
E1 4 7 6.54 0.78 5.51 
E2 3 7 5.96 1.30 4.99 
E3 3 7 6.04 1.12 4.96 
E4 2 7 5.58 1.41 4.53 
E5 2 7 5.92 1.35 4.64 
E6 4 7 6.17 1.13 5.39 
E7 5 7 6.29 0.75 4.76 
E8 5 7 6.46 0.66 5.82 
E9 5 7 6.38 0.77 5.79 
E10 4 7 5.92 0.93 4.99 

 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดด้านระเบียบปฏิบัติ ตารางท่ี 27 เป็นสถิติพรรณนาของ

ข้อความตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติ สําหรับข้อความในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน     
ออมทรัพย์ด้านระเบียบปฏิบัติที่ผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (F1) ค่า De-
fuzzy = 5.60 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.79 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ (F2) ค่า De-
fuzzy = 5.25 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44  

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญและความเท่าเทียมในการปฏิบัติตามระเบียบ
และข้อบังคับ (F3) ค่า De-fuzzy = 5.86 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.58 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.58  

 4. คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยึดหลักการบริหารตามประกาศ 
ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ (F5) ค่า De-fuzzy = 5.92 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.75 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  
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ตารางที่ 27 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 3 ตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติ 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
F1 4 7 6.79 0.72 5.60 
F2 6 7 6.75 0.44 6.25 
F3 5 7 6.58 0.58 5.86 
F4 4 7 6.38 0.82 4.99 
F5 5 7 6.75 0.53 5.92 
F6 4 7 6.46 0.83 4.99 
F7 3 7 5.92 1.41 4.64 
F8 1 7 4.92 1.38 4.31 
F9 2 7 5.88 1.33 4.63 
F10 2 7 5.96 1.23 4.65 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 ตัวชี้วัดด้านสินทรัพย์ ตารางที่ 28 เป็นสถิติพรรณนาของข้อความ

ตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ สําหรับข้อความในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานออมทรัพย์ด้าน
สินทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนในการจัดการสินทรัพย์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ (G1) 
ค่า De-fuzzy = 5.86 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.58 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสินทรัพย์ (G2) ค่า De-
fuzzy = 5.92 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
(G3) คา่ De-fuzzy = 5.47 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.42 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97  

 4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัดหาสินทรัพย์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการ
สหกรณ์ (G6) ค่า De-fuzzy = 5.33 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.88  
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ตารางที่ 28 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 4 ตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
G1 5 7 6.58 0.58 5.86 
G2 5 7 6.75 0.61 5.92 
G3 4 7 6.42 0.97 5.47 
G4 3 7 6.17 1.13 4.92 
G5 3 7 5.96 1.16 4.99 
G6 4 7 6.00 0.88 5.33 
G7 3 7 6.08 1.10 4.69 
G8 4 7 5.71 1.04 4.94 
G9 2 7 5.38 1.24 4.46 
G10 3 7 5.54 1.18 4.85 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง ตารางที่ 29 เป็นสถิติพรรณนาของข้อความ

ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยง สําหรับข้อความในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานออมทรัพย์ด้านความ
เสี่ยงมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินในการจัดการความเสี่ยง 
(H2) ค่า De-fuzzy = 5.49 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.46 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.93  

 2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับความพอเพียงของทุนดําเนินการ (H3) ค่า 
De-fuzzy = 5.44 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.33 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87  

 3.  สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพคล่อง (H5) ค่า De-fuzzy = 5.54 โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 6.63 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77  

 4.  สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการตรวจสอบการให้กู้ (H6) ค่า De-fuzzy = 5.47 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 6.42 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78  
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ตารางที่ 29 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 5 ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยง 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
H1 3 7 6.42 1.18 4.94 
H2 4 7 6.46 0.93 5.49 
H3 4 7 6.33 0.87 5.44 
H4 3 7 6.04 1.04 4.88 
H5 4 7 6.63 0.77 5.54 
H6 4 7 6.42 0.78 5.47 
H7 4 7 6.17 1.01 4.72 
H8 3 7 5.79 1.18 4.93 
H9 3 7 5.63 1.31 4.88 
H10 3 7 5.92 1.10 4.97 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 6 ตัวชี้วัดด้านความเช่ือม่ันของสมาชิก ตารางที่ 30 เป็นสถิติพรรณนา

ของข้อความตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก สําหรับข้อความในการประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานออมทรัพย์ด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กบัสมาชิกของสหกรณ์ (I1) ค่า 
De-fuzzy = 5.90 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.71 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62  

 2. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเช่ือมั่นต่อการบริหารหน้ีของสหกรณ์ (I2) 
ค่า De-fuzzy = 5.83 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.50 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78  

 3. คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ (I5) ค่า De-fuzzy 
= 5.76 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.29 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81  

 4. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่พ่ึงฉุกเฉินให้กับสมาชิก (I8) ค่า De-fuzzy = 5.08 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.25 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.07  
 
 
 
 



 

 

163

ตารางที่ 30 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 6 ตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
I1 5 7 6.71 0.62 5.90 
I2 5 7 6.50 0.78 5.83 
I3 3 7 6.04 1.20 4.92 
I4 2 7 6.13 1.36 4.71 
I5 5 7 6.29 0.81 5.76 
I6 3 7 6.00 1.18 4.97 
I7 3 7 6.21 1.32 4.74 
I8 3 7 6.25 1.07 5.08 
I9 3 7 5.88 1.03 4.96 
I10 3 7 5.96 1.12 4.99 

 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดด้านความพอเพียง ตารางที่ 31 เป็นสถิติพรรณนาของ

ข้อความตัวช้ีวัดด้านความความพอเพียง สําหรับข้อความในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน
ออมทรัพย์ด้านความพอเพียงที่ผ่านการคัดเลือกมี 4 ข้อความ ดังน้ี 

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (J3) ค่า De-fuzzy = 5.83 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64  

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ให้มีทั้งความรู้และมีคุณธรรม 
(J4) ค่า De-fuzzy = 5.33 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.88 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.39  

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ (J6) ค่า 
De-fuzzy = 5.40 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.04 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.43  

 4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (J8) ค่า De-fuzzy = 
5.49 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.29 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.40  
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ตารางที่ 31 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของข้อความของตัวช้ีวัดที่ 7 ตัวช้ีวัดด้านความพอเพียง 
 

ข้อความ Min Max X SD De-fuzzy 
J1 1 7 5.17 1.99 4.39 
J2 1 7 5.83 1.46 4.61 
J3 5 7 6.00 1.64 5.83 
J4 4 7 5.88 1.39 5.33 
J5 1 7 5.79 1.64 4.60 
J6 4 7 6.04 1.43 5.40 
J7 4 7 5.79 1.82 4.60 
J8 1 7 6.29 1.40 5.49 
J9 1 7 5.04 1.81 4.35 
J10 1 7 5.00 1.74 4.33 

 
ตอนท่ี 3 การคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเขา้และปัจจัยผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยระเบียบวิธีการวิจยัเชิงเอกสารและ
วิธีการเดลฟายฟัซซี 
 ในตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนในการคัดเลือกตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยใช้
แนวทางเช่นเดียวกับการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ นั่นคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
เอกสารร่วมกับวิธีการเดลฟายฟัซซีในการคัดเลือกตัวแปร โดยผู้ให้ข้อมูลเป็น 24 คน ชุดเดียวกันกับ
ผู้ให้ข้อมูลของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ โดยมีความมุ่งหวังในการคัดเลือกตัวแปรเพ่ือใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis 
(DEA)  
 สําหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณด้วยวิธีการ DEA นั้นด้วย
วิธีการเดลฟายฟัซซีน้ัน ผู้วิจัยจะใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพเพ่ือให้เป็นแบบแผนเหมือนกัน กล่าวคือ กําหนด   = 5 ในการพิจารณาดัชนีการคัดเลือก
ตัวแปร (De-fuzzy) 
 ผู้วิจัยคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากการใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสารในเบ้ืองต้น ดังตารางที่ 4.21 แบ่งเป็นปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต
อย่างละ 6 ตัวแปร ก่อนที่จะนําตัวแปรทั้งหมดไปคัดลือกโดยผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คน 
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ตารางที่ 32 ตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณเบ้ืองต้นจากระเบียบ 
 วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 
 

ตัวแปรที่ ปัจจัยนําเข้า ปัจจัยผลผลิต 
1 เงินรับฝากจากสมาชิก เงินสดและเงินฝาก 
2 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ลูกหน้ีเงินให้กูสุ้ทธิ 
3 ทุนสหกรณ ์ รายได้ทั้งสิ้น 
4 จํานวนสมาชิก เงินลงทุนทั้งสิ้น 
5 จํานวนพนักงาน กําไรสุทธิ 
6 ทุนเรือนหุ้น ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 

 
 3.1  ความสาํคญัของตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
  สําหรับความสําคัญของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตเพ่ือนําไปประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากวิธีการ DEA น้ัน ผลจากการสอบถามผู้ให้ข้อมูล ก่อนที่จะให้
คะแนนเพ่ือนําไปคํานวณด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีน้ัน มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรปัจจัยนําเข้าและ
ปัจจัยผลผลิตที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลจากการให้สัมภาษณ์ระดับลึกของผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 
6 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 11 คนที่ 13 คนที่ 14 คนที่ 18 คนที่ 19คนที่ 21 และคนที่ 23 ดังน้ี 
 

 เงินฝากมันบอกหลายอย่าง ถ้าสมาชิกเขาเชื่อมั่นไว้วางใจเขาก็กล้าฝาก และถ้าเขามี
เงินฝากแสดงว่าเขามีออม ไม่ได้ถูกบังคับให้เอามาฝาก ส่วนสวัสดิการน่ีท้าทายมากให้คะแนน
เยอะๆ อ่ะ ส่วนรายได้หรือเงินลงทุนพี่ว่ามันเป็น Guideline คุณทําคุณก็เส่ียง ทําเอามัน พวก
คณะกรรมการชอบเอาเงินไปลงทุน นั่งดูตลาดหุ้นกันทั้งวัน ตัวเองก็เล่นเป็นบ้าง ไม่เป็นบ้าง 
ถามว่าเป็นตัวเองกล้าเอาของตัวเองไปเล่นไหม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558) 
 

 ทุนสหกรณ์สําคัญที่สุด ถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินเลย พวกค่าใช้จ่าย
ต้องประหยัด ส่วนใหญ่ฟุ่มเฟือยกันหมด เข้าใช้วิธีงบประมาณแบบ Growth แต่ไม่ได้ตาม
ภาระกิจ หรือภาระงานที่จะทํา เพิ่มไปเรื่อยๆ กรรมการก็เสนอไปเรื่อยๆ สมาชิกก็ไม่รู้ก็อนุมัติ
ไปเรื่อยเช่นกัน ส่วนใหญ่ก็ 5 เปอร์เซ็น ก็ไม่มีแผนอะไรหรอก เอา IT ลงมา เราเคยตั้งข้อสังเกต
ว่าคุณน่าจะอนุมัติงบประมาณตามภาระกิจ กลยุทธ์ หรือการยกระดับมูลค่าเพิ่ม คุณต้องเอา
ตัวชี้วัดไปแลกกับคําของบประมาณ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 นามสมมติ, 2558) 
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 เงินรับฝากจากสมาชิก อันนี้ในแง่ของทุน ส่งเสริมให้เกิดการออม แล้วทําให้เกิด
รายได้ได้อย่างไร อันนี้ คือที่มาของมัน ที่ทําไว้คือดูค่าสถิติมันออกมา ใช้ความรู้สึกไม่ได้ มันมี
ผลกระทบต่อการจัดการอย่างไร ส่วนตัวค่าใช้จ่ายมันก็มองความสมดุลของการจัดการ ว่ามาก
หรือน้อย คือ ดูความสมดุลระหว่าง Input Output (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 นามสมมติ, 2558) 
 

 ถ้าสหกรณ์มีเงินฝากมากแสดงว่าสหกรณ์มีความเช่ือมั่น เชื่อมั่นสูง ถ้าไม่เชื่อมั่นให้
ดอกเบ้ียสูงๆ ก็ไม่เอา ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ก็มีความสําคัญ แต่ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายน้อยเพราะ
แอบแฝงอยู่ มันเลยทําให้สหกรณ์มีรายได้ดี อย่างของเราเราใช้น้ําไฟฟรีนะ ถูกอุปถัมภ์โดย
โรงงาน บริษัท หรือหน่วยงาน ทุนนี้สําคัญมาก ทุนเรือนหุ้นบวกหนี้สิน จํานวนสมาชิกไม่ค่อย
จําเป็น จํานวนพนักงานไม่จําเป็นเลย เงินสดกับเงินฝากมันสําคัญเป็นสภาพคล่อง บางที่เงินมัน
ก็ไปกองที่ลูกหน้ีสําคัญ รายได้กับเงินสวัสดิการและเงินลงทุนมันสําคัญเหมือนกัน แต่กําไรสุทธิ
สหกรณ์ไม่ควรไปเน้นนะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 นามสมมติ, 2558) 
 

 พวกนี้มันได้ เป็นตัวช้ีวัดได้ เป็น Input 3 ตัวแรกนะ จํานวนสมาชิกควรเพิ่มขึ้นทุก
ปี มีคนตายไปก็ต้องมีคนใหม่เข้ามา หุ้นเฉลี่ยของสมาชิกไม่เอา ผมงงผมไม่เข้าใจ เงินสดและ
เงินฝากต้องฝากกระจายไม่ใช่ฝากกระจุก รายได้ต้องเพิ่มขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 นามสมมติ, 
2558) 
 

 มันก็ใช้ได้น่าครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินรับฝาก ทุนสหกรณ์ทุนเรือนหุ้น จํานวนสมาชิก 
แต่ผมว่าจํานวนพนักงานอาจจะยังไม่ค่อยสําคัญ ส่วนค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องของการดําเนินงานที่
ต้องมีค่าใช้จ่ายก็รับได้ครับ พวกนนี้เป็น Inputs นะ ในส่วน Outputs ก็ใช่นะที่ว่ามารายได้
ทั้งส้ินแต่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกับกําไรต้องอาจจะต้องเทน้ําหนักไปข้างใดข้างหนึ่ง อย่างอื่นผมว่า
ใช้ประเมินได้ครับ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 นามสมมติ, 2558) 
 

 มีเงินฝากมากแสดงว่ามีประสิทธิภาพหรอ ค่าใช้จ่ายมีความจําเป็นในการดําเนินการ 
จํานวนสมาชิกก็ไม่สําคัญเท่าไร แต่ถ้าเป็นสัดส่วนจะสําคัญกว่าเช่นสัดส่วนของสมาชิกต่อ
จํานวนคนในองค์กร OK แบบน้ีเป็นตัวช้ีวัดที่ดี แต่ถ้าเป็นจํานวนมันพูดยาก จํานวนพนักงาน
มันไปเป็นนะ ต้องมองเป็นสัดส่วนเหมือนกันต้องเทียบกับสมาชิก ทุนเรือนหุ้นมันรวมไปแล้ว 
Inputs อาจจะมีหุ้น แต่เป็นอัตราการเพิ่มของหุ้นนี้มันดี มันต้องเป็นสัดส่วน Outputs เงินสด
และเงินฝากก็กลางๆ อันอื่นๆ ก็ให้กลางๆ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 11 นามสมมติ, 2558) 
 

 สหกรณ์รายได้หลักคือดอกเบี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลย ส่วนทุนไม่มีปัญหาส่วนใหญ่
หัก ณ ที่จ่าย เงินสดที่เราฝากเน๊ียะนะครับ เราจะต้องมีเงินหมดเวียนเลยหน่ึงล้านบาทขาด
ไม่ได้ต้องนี้สําคัญมาก ห้ามต่ํากว่านั้น นี่คือสภาพคล่องเรา มีเท่าไรเราฝากหมด ใช้เท่าไรตามที่
กรรมการพิจารณามา เราฝากหมดกับลงทุน กําไรมันก็ตามกันไป ลูกหนี้เราก็ให้ความสําคัญ 
ลูกหน้ีเราดีเราตามตลอด (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 13 นามสมมติ, 2558) 
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 เงินรับฝากจากสมาชิกมันเป็นตัวเงินทุนที่สําคัญในการที่เราจะเอามาบริหารต่อทุน 
แล้วกลับมาสู่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมาก แล้วก็เรา Control มันได้ ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินที่นี่มันไม่
มีความสําคัญอะไร ที่นี่เรารับเงินฝากมาเราก็หาดอกเบ้ียไม่มีในงบประมาณ เพราะมันเป็นเรื่อง
ที่ต้องจ่าย ของเรานี้กว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นดอกเบี้ยจ่าย ทุนสหกรณ์สําคัญครับเรากําลัง
ควบคุม เพื่อให้เราสามารถ เราไม่ให้มันโตเราเกินไป เพราะถ้าโตเร็วมันจะเป็นเงินทุนที่ควบคุม
ไม่ได้ เนื่องจากว่าอัตราเงินปันผลเน๊ียะสหกรณ์ไม่สามารถกําหนดได้เอง ต้องที่ประชุมใหญ่ 
เพราะฉนั้นมันเป็นจุดอันตราย เพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมไม่ให้โต จํานวนสมาชิกมีความสําคัญ
มาก จํานวนพนักงานมันก็มีความสําคัญ นอกจากน้ี ยังมี IT คอมพิวเตอร์ในโลกปัจจุบันจําเป็น
มาก ต้องไปให้เร็วด้วยนะ เงินสดและเงินฝากก็สําคัญครับ ลูกหนี้เงินให้กู้สุทธิ์ก็สําคัญครับ 
รายได้กับเงินลงทุนก็สําคัญเช่นเดียวกันครับ ที่นี่เน้นกันเงิน เรื่อง Outputs ไม่ต้องห่วงครับ 
พวกกําไรมันไม่ต้องพูดมันตามมาเอง พวกนี้ต้องมีสวัสดิการด้วยนะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 14 นาม
สมมติ, 2558) 
 

 เงินรับฝากสําคัญนะ สหกรณ์ต้องมีทุนเป็นของตัวเอง ค่าใช้จ่ายก็สําคัญผมให้เต็ม 
จํานวนสมาชิกไม่จําเป็น จํานวนพนักงานผมให้ความสําคัญไม่เยอะนะ เงินสดเงินฝากมันเป็น
เงินที่มีในมือผมว่าสําคัญนะ รายได้ก็สําคัญ เงินลงทุนก็สําคัญ สวัสดิการสําคัญนะสําคัญ ลูกหนี้
สําคัญนะเพราะถ้ามีคนมาฝากเงินเยอะแต่ไม่มีคนกู้เราก็เจ๊ง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 18 นามสมมติ, 
2558) 
 

 มันต้องมีมาตรฐานนะพวกน้ีเช่นสหกรณ์มีทุนเท่านี้ ควรจะดํารงเงินสดเท่าไรมี
เกณฑ์ชัดเจน ไม่ใช่ว่าเรื่อยเปื่อย ควรกําหนดระเบียบดูสภาพคล่องเงินสด มันควรมี Limit เรา
ต้องรู้ว่าสมาชิกต้องการใช้เงินเดือนไหน รวมทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ด้วยมันต้องวิเคราะห์ รายได้
ทั้งส้ินก็ได้จากดอกเบี้ย ดอกเบี้ยก็ต้องกําหนดให้เหมาะสม สหกรณ์ต้องคํานึงเรื่องพวกนี้ ดูส่วน
ต่างอย่าให้เยอะไป อย่างอื่นๆ ตัวอื่นก็ประเมินได้ ต้องให้คะแนนใช่ไหม (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 19 
นามสมมติ, 2558) 
 

 พี่ให้ความสําคัญทุกตัวนะค่ะ สําหรับ Inputs เว้นก็แต่จํานวนสมาชิกกับจํานวน
พนักงานพี่ว่ามันไม่ใช่ มันไม่สะท้อนค่ะ อยากให้ปรับ เพราะมันเป็นสถาบันทางการเงินบัญชี
มันต้องสมดุลกันค่ะ ทาง Outputs มันซํ้าซ้อนกันของรายได้กับกําไรต้องเลือกค่ะ ตัวอื่นๆ ดี
ค่ะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 21 นามสมมติ, 2558) 
 

 ทุนสหกรณ์อันนี้คือความมั่นคง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคือตัวสร้างรายได้ แต่
เวลาบริหารจริงเขาจะมีเงินรับฝากกับกําไรส่วนหนึ่ง บางครั้งดอกเบี้ยถูกกว่าเงินปันผล แต่
เวลาทุนมันมีโครงสร้างทุนของสหกรณ์ บางทีหุ้นเยอะกลับผลกําไรน้อยเพราะมันต้องไปตอบ
แทน เอาความมั่นคงก็เอาทุน แต่ถ้าเอาต้นทุนถูกก็เอาเงินรับฝาก แต่ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินมัน
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ควบคุมไม่ได้ แต่จํานวนสมาชิกกับพนักงานพี่ว่าไม่สําคัญ เงินสดและเงินฝากสําคัญ ลูกหนี้ก็
สําคัญ รายได้กับเงินลงทุนทั้งส้ินก็สําคัญแต่กลางๆ นะ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 23 นามสมมติ, 2558) 
 

  3.2 การคัดเลอืกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของวิธีการ DEA ด้วยวิธีการ
เดลฟายฟัซซี 

 เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เมื่อให้ผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คนให้คะแนน
ความสําคัญของตัวแปรในปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยได้
คัดเลือกตัวแปรดังกล่าวสําหรับใช้ประเมินความมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีดังตารางที่ 4.22 และตารางที่ 4.23 โดยกําหนดสัญลักษณ์ของสถิติ
พรรณาดังน้ี 

 Min แทนค่าตํ่าที่สดุของตัวแปรจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจํานวน 24 คน 
 Max  แทนค่าสูงทีสุ่ดของตัวแปรจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจํานวน 24 คน 

X แทนค่าเฉลี่ยของตัวแปรจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลักจํานวน 24 คน 
SD แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรจากการให้คะแนนจากข้อมูลหลัก

จํานวน 24 คน 
 De-fuzzy แทนดัชนีการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซีของการให้คะแนน

จากข้อมูลหลักจํานวน 24 คน โดยกําหนดเช่นเดียวกับตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ นั่นคือ กําหนด   = 5 
กล่าวคือ ถ้า De-fuzzyj  แสดงว่าตัวแปรj เหมาะสมในการเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ถ้า De-
fuzzyj< แสดงว่าตัวแปรj ไม่เหมาะสมในการเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (j = 1, 2, …, 12) 

 ปัจจัยนําเข้าของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับใช้คํานวณด้วยวิธีการ DEA ตารางที่ 
33 เป็นสถิติพรรณนาของตัวแปรปัจจัยนําเข้าตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  เพ่ือใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยมีตัวแปรที่ผ่านการคัดเลือก 3 ตัวแปรคือ   
1) เงินรับฝากจากสมาชิก (ค่า De-fuzzy = 5.85 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.54 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66) 2) ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (ค่า De-fuzzy = 5.81 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.42 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.83) และ 3) ทุนสหกรณ์ (ค่า De-fuzzy = 5.86 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.58 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78) 
 
 
 
 
 



 

 

169

ตารางที่ 33 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของตัวแปรปัจจัยนําเข้าสําหรับวิธีการ DEA  
 

ตัวแปร Min Max X SD De-fuzzy 
1. เงินรับฝากจากสมาชิก 5 7 6.54 0.66 5.85 
2. ค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 5 7 6.42 0.83 5.81 
3. ทุนสหกรณ์ 5 7 6.58 0.78 5.86 
4. จํานวนสมาชิก 2 6 4.25 1.19 4.08 
5. จํานวนพนักงาน 2 6 3.58 0.93 3.86 
6. ทุนเรือนหุ้น 3 6 4.00 1.18 4.33 

 
 ปัจจัยผลผลิตของตัวชี้วัดเชิงปริมาณสําหรับใช้คํานวณด้วยวิธีการ DEA ตาราง

ที่ 34 เป็นสถิติพรรณนาของตัวแปรปัจจัยผลผลิตตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เพ่ือใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ โดยมีตัวแปรที่ผ่านการคัดเลือก 4  
ตัวแปร คือ 1) เงินสดและเงินฝาก (ค่า De-fuzzy = 5.49 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.42 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.02) 2) ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ (ค่า De-fuzzy = 5.83 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.50 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59) 3) รายได้ทั้งสิ้น (ค่า De-fuzzy = 5.81 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.42 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) และ 4) เงินลงทุนทั้งสิ้น (ค่า De-fuzzy = 5.56 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
5.67 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70) 

 
ตารางที่ 34 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการคัดเลือกด้วยวิธีการ
 เดลฟายฟัซซีของตัวแปรปัจจัยผลผลิตสําหรบัวิธีการ DEA  
 

ตัวแปร Min Max X SD De-fuzzy 
1. เงินสดและเงินฝาก 4 7 6.42 1.02 5.49 
2. ลูกหนีเ้งินให้กู้สุทธ ิ 5 7 6.50 0.59 5.83 
3. รายได้ทั้งสิน้ 5 7 6.42 0.72 5.81 
4. เงินลงทนุทัง้สิ้น 4 7 5.67 0.70 5.56 
5. กําไรสุทธิ 2 6 4.25 1.19 4.08 
6. ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 4 7 4.88 1.03 4.62 
 



 

 

170

ตอนท่ี 4 การทดลองนําตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ไปประเมินสมรรถนะการดําเนนิงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเป็นผูป้ระเมิน
ร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ 
 เน่ืองจากการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ เพ่ือใช้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับตัวช้ีวัด SMAARTS นั้น มีขั้นตอน
รายละเอียดจํานวนมาก ดังน้ัน จึงได้นําเสนอขั้นตอนดังกล่าวไว้ในภาคผนวก ฉ 
 สําหรับขั้นตอนน้ีมีผู้ประเมิน 5 คน ประกอบด้วย 1) นักสหกรณ์แห่งชาติ 2) อดีต
ผู้บริหารระดับสูงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัย
และพัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) ผู้เช่ียวชาญประจํากรมส่งเสริม
สหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ  5) ผู้บริหารบริษัทการจัดอันดับและกรรมการมูลนิธิ
คลังสมองสหกรณ์ไทย 
 4.1 คะแนนสมรรถนะเกรย์ 
  คะแนนระดับเกรย์ (P{V Vmax}) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับตัวช้ีวัด SMAARTS และผลการจัดลําดับความมีสมรรถนะการดําเนินงาน 
แสดงดังตารางที่ 35 ซึ่งเป็นตารางเดียวกับตาราง ฉ.82 ในภาคผนวก ฉ โดยผู้วิจัยได้คํานวณคะแนน
สมรรถนะเกรย์ (Grey Performance Score: GPS) แสดงไว้ในตารางที่ 35 ด้วย โดยที่นิยามของ 
GPS = 1 - (P{V Vmax}) และสามารถพล็อตคะแนน GPS ของแต่ละสหกรณ์แทนด้วย DMU1 – 
DMU13 ได้ดังภาพที่ 25 
 

 
 

ภาพที่ 25 คะแนนสมรรถนะเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 35 คะแนนระดับเกรย์ (P{V Vmax}) คะแนนสมรรถนะเกรย์ (GPS) และลําดับความมี
 สมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สหกรณ ์ P{V Vmax} GPS 
ลําดับ

สมรรถนะ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด 0.11 0.89 4 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 0.51 0.49 9 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 0.23 0.77 7 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 0.15 0.85 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํากัด 

0.52 0.48 10 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 0.05 0.95 1 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 0.07 0.93 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 0.54 0.46 11 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 0.16 0.84 6 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํากัด 

0.26 0.74 8 

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 0.57 0.43 12 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด 0.07 0.93 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด 0.67 0.33 13 
 
  จากตารางที่ 35 และภาพที่ 25 ผู้วิจัยได้แบ่งระดับความมีสมรรถนะการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ออกเป็น 2 ช่วง คือ ในส่วนที่มีคะแนน GPS ต้ังแต่ 
0.80 ขึ้นไป ถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานซ่ึงประกอบไปด้วย 6 สหกรณ์ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด(DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด
(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7)   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด
(DMU12) ในขณะที่สหกรณ์อ่ืนๆ จํานวนอีก 7 สหกรณ์ มีคะแนน GPS ที่น้อยกว่า 0.80 กล่าวได้ว่า
เมื่อประเมินด้วยตัวช้ีวัด SMAARTS แล้ว สหกรณ์เหล่าน้ันยังไม่มีสมรรถนะการดําเนินงาน 
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  4.2 คะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวชี้วัด SMAARTS 
  นอกจากน้ี ยังสามารถสรุปคะแนนระดับเกรย์แต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS จากตาราง
ที่ ฉ.69 – ฉ.81 ในภาคผนวก ฉ ของแต่ละสหกรณ์แทนด้วย DMU1 – DMU13 ได้ดังตารงที่ 36 
โดยใช้หลักการพิจารณาเช่นเดียวกับคะแนน GPS โดยกําหนดตัวช้ีวัด SMAARTS ในตารางที่ 36 
ดังน้ี 
 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร แทนด้วย ข้อ 1. 
 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการแทนด้วย ข้อ 2. 
 ตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ แทนด้วย ข้อ 2.1 

 ตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ แทนด้วย ข้อ 2.2 
 ตัวช้ีวัดด้านบุคลากร ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ แทนด้วย ข้อ 2.3 
 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ แทนด้วย ขอ้ 2.4 
 ตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติ แทนด้วย ข้อ 3. 
 ตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ แทนด้วย ข้อ 4. 
 ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยง แทนด้วย ข้อ 5. 
 ตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก แทนด้วย ข้อ 6. 
 ตัวช้ีวัดด้านความพอเพียง แทนด้วย ข้อ 7. 

 
ตารางที่ 36 คะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS จากการประเมินสมรรถนะ 
 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สหกรณ ์
ตัวช้ีวัด SMAARTS 

ข้อ 1. 
ข้อ 2. ข้อ 

3. 
ข้อ 
4. 

ข้อ 
5. 

ข้อ 
6. 

ข้อ 
7. 

GPS* 
2.1 2.2 2.3 2.4 

DMU1 0.86 0.83 0.81 0.67 0.95 0.98 1.00 1.00 0.83 0.88 0.89 
DMU2 0.59 0.31 0.78 0.34 0.51 0.76 0.50 0.43 0.29 0.35 0.49 
DMU3 0.58 0.61 0.62 0.67 0.95 0.98 0.62 1.00 0.83 0.80 0.77 
DMU4 0.50 0.75 0.80 0.67 0.95 0.98 1.00 1.00 0.83 1.00 0.85 
DMU5 0.58 0.31 0.77 0.39 0.49 0.76 0.44 0.43 0.32 0.35 0.48 
DMU6 0.96 0.92 0.98 0.84 0.95 0.98 1.00 1.00 0.83 1.00 0.95 
DMU7 0.96 0.74 0.98 0.84 0.95 0.98 1.00 1.00 0.83 1.00 0.93 
DMU8 0.51 0.31 0.63 0.22 0.28 0.83 0.34 0.66 0.31 0.49 0.46 
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ตารางที่ 36 คะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS จากการประเมินสมรรถนะ 
 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ตัวช้ีวัด SMAARTS 

ข้อ 1. 
ข้อ 2. ข้อ 

3. 
ข้อ 
4. 

ข้อ 
5. 

ข้อ 
6. 

ข้อ 
7. 

GPS* 
2.1 2.2 2.3 2.4 

DMU9 0.69 0.68 0.60 0.76 0.95 0.98 1.00 1.00 0.83 0.90 0.84 
DMU10 0.56 0.71 0.54 0.68 0.95 0.98 0.88 0.77 0.54 0.82 0.74 
DMU11 0.58 0.23 0.63 0.22 0.41 0.76 0.35 0.62 0.21 0.49 0.43 
DMU12 0.96 0.83 0.87 0.84 0.95 0.98 1.00 1.00 0.83 1.00 0.93 
DMU13 0.46 0.23 0.13 0.12 0.31 0.76 0.18 0.50 0.20 0.57 0.33 

X 0.68 0.57 0.70 0.56 0.74 0.90 0.72 0.80 0.59 0.74 0.70 
SD 0.19 0.26 0.22 0.26 0.28 0.11 0.32 0.24 0.28 0.26 0.23 

 
 คะแนนสมรรถนะเกรย์ (GPS) จากตารางที่ 36และน้ําหนักของตัวช้ีวัด SMAARTS 

ตัวช้ีวัดที่ 1 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 3 , 4 , … , 7 จากตารางที่ ฉ.1 ในภาคผนวก ฉ คือ         
[0.70 , 0.88] , [0.70 , 0.88] , [0.70 , 0.88] , [0.76 , 0.90] , [0.70 , 0.88] , [0.68 , 0.82] , 
[0.64 , 0.86] , [0.58 , 0.72] , [0.78 , 0.96] และ [0.68 , 0.82] ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาตารางท่ี 4.25 พบว่าผู้ประเมินให้นํ้าหนักความสําคัญในตัวช้ีวัดด้าน
ความเช่ือมั่นของสมาชิกมากที่สุด ([0.78 , 0.96]) ในขณะที่ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงมีนํ้าหนักน้อยที่สุด 
([0.58 , 0.72]) ส่วนตัวช้ีวัดด้านอ่ืนๆ มีนํ้าหนักพอๆ กัน และเมื่อนําคะแนนระดับเกรย์ของแต่ละ
ตัวช้ีวัด SMAARTS มาพล็อตกราฟได้ดังภาพที่ 26 – 38 โดยมีคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของ GPS เท่ากับ 0.70 และ 0.23 ตามลําดับ สําหรับค่าเฉล่ียของคะแนนระดับเกรย์ของ
แต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS มีค่าต้ังแต่ 0.56 ถึง 0.90 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าต้ังแต่ 0.11 ถึง 
0.32 โดยตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.90 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.11 ส่วนตัวช้ีวัดด้านบุคลากรมีคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากับ 0.56 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.26 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับตามที่กําหนดได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีข้ออ่อนในเรื่องบุคลากรของสหกรณ์ซึ่งรวมถึง
ผู้จัดการสหกรณ์ที่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.57 และและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 กล่าวได้
ว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในด้านการจัดการ 
 



 

 

174

 
 
ภาพที่ 26 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 

 

 
 
ภาพที่ 27 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 
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ภาพที่ 28 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 

 

 
 

ภาพที่ 29 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 
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ภาพที่ 30 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด 
 

 
 
ภาพที่ 31 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
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ภาพที่ 32 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
 

 
 

ภาพที่ 33 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 
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ภาพที่ 34 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 

 

 
 

ภาพที่ 35 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
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ภาพที่ 36 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 
 

 
 

ภาพที่ 37 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด 
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ภาพที่ 38 คะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด 
 

 จากตารางที่ 35 พบว่าสามารถจัดอันดับสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อประเมินด้วยตัวช้ีวัด SMAARTS ร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎี
เกรย์ น่ันคือ พิจารณาจากคะแนน GPS เรียงตามลําดับดังน้ี 

 1. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 1 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) มีประสิทธิภาพสูงสุด (GPS = 0.95) และจากภาพที่ 31
จะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีคะแนนระดับเกรย์เข้าใกล้ 1 เกือบทุกตัวช้ีวัด โดยมีคะแนนมากกว่า 0.80 ใน
ทุกด้านของตัวช้ีวัดและอันดับคะแนนระดับเกรย์เป็นที่ 1 ทุกด้าน กล่าวได้ว่า DMU6 มีสมรรถนะ
การดําเนินงานเป็นอันดับ 1 ในทุกตัวช้ีวัด SMAARTS 
 2. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 2 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) โดยที่ 
GPS = 0.93 สําหรับ DMU7 และ DMU12 ถือได้ว่ามีคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานใกล้เคียงกับ
สหกรณ์อันดับที่ 1 อย่างมาก เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 32 DMU7 พบว่าสหกรณ์มีคะแนนเต็มในด้าน
สินทรัพย์ ความเสี่ยง และความพอเพียง โดยส่วนใหญ่มีคะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.90 ยกเว้น
ตัวช้ีวัดผู้จัดการที่มีคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.74 ส่วนด้านบุคลากรและด้านความเช่ือมั่นของ
สมาชิกมีคะแนนเท่ากับ 0.84 และ 0.83 ตามลําดับ และจากภาพที่ 37 DMU12 มีคะแนนระดับ
เกรย์มากกว่า 0.80 ทุกตัวช้ีวัด กล่าวคือมีคะแนนเต็มในด้านสินทรัพย์ ความเสี่ยง และความพอเพียง 
ส่วนด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านกระบวนการ และด้านระเบียบปฏิบัติมีคะแนนมากกว่า 0.90 
โดย DMU12 มีคะแนนน้อยกว่า DMU7 ในด้านกลยุทธ์ นอกจากน้ีทั้งสองสหกรณ์ (DMU7 และ 
DMU12) มคีะแนนระดับเกรย์สูงสุดเท่ากับ DMU6 ยกเว้นในด้านผู้จัดการและด้านกลยุทธ์ 
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 3. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 4 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) มีค่า GPS = 0.89 และจากภาพที่ 26 โดยสหกรณ์มีคะแนนเต็มใน
สมรรถนะการดําเนินงานด้านสินทรัพย์และความเสี่ยง และมีคะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.80 ทุก
ตัวช้ีวัด ยกเว้นด้านบุคลากรที่มีคะแนนเท่ากับ 0.67 โดยในด้านกระบวนการและด้านระเบียบปฏิบัติ
มีคะแนนระดับเกรย์มากว่า 0.90 

 4. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 5 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) มีค่า GPS = 0.85 และจากภาพที่ 29 โดยสหกรณ์มี
คะแนนเต็มในสมรรถนะการดําเนินงานด้านสินทรัพย์ ด้านความเสี่ยง และด้านความพอเพียง และมี
คะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.90 ในตัวช้ีวัดด้านกระบวนการและด้านระเบียบปฏิบัติ ส่วนด้านที่มี
คะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.80 ในตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์และด้านความเช่ือมั่นของสมากชิก ในส่วน
ด้านผู้จัดการ ด้านบุคลากร และด้านโครงสร้างการบริหาร มีคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.75 0.67 
และ 0.50 ตามลําดับ 

 5. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 6 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) โดยมี GPS = 0.84 และจากภาพที่ 34 โดยสหกรณ์มีคะแนนเต็ม
ในสมรรถนะการดําเนินงานด้านสินทรัพย์และด้านความเสี่ยง มีคะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.90 ใน
ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ ด้านระเบียบปฏิบัติ และด้านพอเพียง ในขณะท่ีด้านความเช่ือมั่นของ
สมาชิกมีคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.83 ส่วนตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านผู้จัดการ ด้าน 
กลยุทย์ และด้านบุคลากร มีคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.69 0.68 0.60 และ 0.76 ตามลําดับ 

 6.  สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 7 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง จํากัด (DMU3) มีค่า GPS = 0.77 และจากภาพท่ี 28 โดยสหกรณ์มีคะแนนเต็มใน
สมรรถนะการดําเนินงานด้านความเสี่ยง (จะเห็นได้ว่าต้ังแต่อันดับที่ 7 เป็นต้นไป คะแนน GPS ของ
สหกรณ์จะมีค่าน้อยกว่า 0.80) DMU3 มีคะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.90 ในตัวช้ีวัดด้าน
กระบวนการและด้านระเบียบปฏิบัติ ในขณะที่คะแนนระดับเกรย์ที่มีค่ามากกว่า 0.80 คือตัวช้ีวัด
ด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกและด้านความพอเพียง ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์ระหว่าง 
0.58 – 0.67 

 7. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 8 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) โดยที่ GPS = 0.74 และจากภาพที่ 35 พบว่าสมรรถนะ
การดําเนินงานของสหกรณ์ไม่มีคะแนนเต็มในทุกตัวช้ีวัด SMAARTS โดย DMU10 มีคะแนน
มากกว่า 0.90 ในด้านกระบวนการและด้านระเบียบปฏิบัติ และมีคะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.80 
ในตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์และความพอเพียง สําหรับด้านผู้จัดการและด้านความเสี่ยงมีคะแนน 0.71 
และ 0.77 ตามลําดับในขณะที่ด้านอ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์ระหว่าง 0.54 – 0.68  
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 8. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 9 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จํากัด (DMU2) โดยท่ี GPS = 0.49 จากภาพที่ 27 สหกรณ์มีคะแนนสมรรถนะการ
ดําเนินงานสูงสุดในด้านกลยุทธ์เท่ากับ 0.78 ถัดมาคือด้านระเบียบปฏิบัติด้วยคะแนน 0.76 ใน
ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านกระบวนการ และด้านสินทรัพย์ มีคะแนนระดับเกรย์ระหว่าง 
0.50 – 0.59 สําหรับด้านความเสี่ยงมีคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.43 ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ มีคะแนน
ระดับเกรย์น้อยกว่า 0.40 โดยเฉพาะด้านความเช่ือมั่นของสมากชิกมีคะแนนระดับเกรย์น้อยที่สุด
เท่ากับ 0.29 

 9. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 10 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) โดยที่ GPS = 0.48 จากภาพที่ 30 พบว่า DMU5 
คล้ายกับ DMU2 โดยในแต่ละด้านของตัวช้ีวัด SMAARTS แตกต่างกันไม่มาก  

 10. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 11 คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) มีค่า GPS = 0.46 และจากภาพที่ 33 พบว่ามีคะแนนสมรรถนะการ
ดําเนินงานสูงสุดในด้านระเบียบปฏิบัติด้วยคะแนน 0.83 ถัดมาคือด้านความเสี่ยงและด้านกลยุทธ์
ด้วยคะแนน 0.66 และ 0.63 ตามลําดับ ด้านความพอเพียงและด้านโครงสร้างการบริหารมีคะแนน 
0.49 และ 0.51 ตามลําดับ ด้านผู้จัดการ ด้านสินทรัพย์ และด้านความเช่ือม่ันของสมากชิก มี
คะแนนระหว่าง 0.31 – 0.34 และในขณะที่ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการมีคะแนน 0.22 และ 
0.28 ตามลําดับ 

 11. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 12 คือสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิค
กรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) มีค่า GPS = 0.43 และจากภาพที่ 36 พบว่าสมรรถนะการดําเนินงาน
ด้านระเบียบปฏิบัติมีคะแนนสูงสุดด้วยคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.76 ถัดมาคือด้านกลยุทธ์ ด้าน
ความเสี่ยง และด้านโครงสร้างการบริหารคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.63 0.62 และ 0.58 
ตามลําดับ ส่วนด้านสินทรัพย์ ด้านกระบวนการ และความพอเพียงมีคะแนนระดับเกรย์เท่ากับ 0.35 
0.41 และ 0.49 ตามลําดับ ในขณะที่ด้านอ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์ระหว่าง 0.21 – 0.23 

 12. สมรรถนะการดําเนินงานอันดับที่ 13 สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด
(DMU13) มีค่า GPS = 0.33 เป็นสหกรณ์เพียงแห่งเดียวที่มีค่าคะแนนสมรรถนะเกรย์น้อยกว่า 0.40 
และเมื่อพิจารณาจากภาพที่ 37 พบว่าสหกรณ์มีคะแนนด้านระเบียบปฏิบัติมีคะแนนเท่ากับ 0.76 
ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านความเสี่ยง และด้านความพอเพียงมีคะแนนระดับเกรย์ 0.46 – 0.57 
ในขณะท่ีด้านอ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์ที่น้อยกว่า 0.35 ได้แก่ด้านผู้จัดการ กลยุทธ์ บุคลากร 
กระบวนการ สินทรัพย์ และความเช่ือมั่นของสมาชิก มีคะแนนเท่ากับ 0.23 0.13 0.12 0.31 0.18 
และ 0.20 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 5 การนําปัจจัยนาํเข้าและปัจจัยผลผลิตของตวัชี้วัดเชิงปริมาณไปประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร โดยวิธีการ DEA 
 5.1 สถิติพรรณาของปัจจัยนาํเขา้และปัจจัยผลผลิต 
  เมื่อสามารถคัดเลือกปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณได้แล้ว 
ผู้วิจัยได้ประสานงานขอข้อมูลไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ โดย
ขอให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล โดย
ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 1) เงินรับฝากจากสมาชิก (หน่วยเป็นบาท) 2) ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (หน่วยเป็นบาท) 3) ทุน
สหกรณ์ (หน่วยเป็นบาท) 4) เงินสดและเงินฝาก (หน่วยเป็นบาท) 5) ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ (หน่วยเป็น
บาท) 6) รายได้ทั้งสิ้น (หน่วยเป็นบาท) และ 7) เงินลงทุนทั้งสิ้น (หน่วยเป็นบาท) รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ข 

 ตารางที่ 37 และตารางที่ 38 เป็นสถิติพรรณนาของ 3 ปัจจัยนําเข้า และ 4 ปัจจัย
ผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยกําหนดสัญลักษณ์ของสถิติพรรณาดังน้ี 

 Min แทนค่าตํ่าที่สดุของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
 Max แทนค่าสูงทีสุ่ดของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 

X แทนค่าเฉลี่ยของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 
SD แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต 

 
ตารางที่ 37 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยนําเข้า  
 

ตัวแปร Min Max X SD 
เงินรับฝากจาก
สมาชิก 

738,789.82 32,985,398,054.38 6,846,470,820.84 9,874,571,623.65 

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 453,209.06 1,295,055,157.14 301,382,489.76 410,648,867.30 

ทุนสหกรณ ์ 28,618,135.61 16,262,704,285.48 4,363,580,456.68 5,857,529,938.19 

  
 จากตารางที่ 37 สามารถพรรณนาข้อมูลปัจจัยนําเข้าของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
รายละเอียดของปัจจัยนําเข้าอีก 3 ตัวแปร มีดังน้ี 

 1. เงินรับฝากจากสมาชิก มีค่าตํ่าที่สุดเท่ากับ 738,789.82 บาท ค่าสูงสุดเท่ากับ 
32,985,398,054.38 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6,846,470,820.84 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 9,874,571,623.65 บาท โดยสหกรณ์ที่มีเงินรับฝากจากสมาชิกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (32,985,398,054.38 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลั ย  จํ า กัด  ( 17,780,435,374.02 บาท )  และสหกรณ์ออมท รัพ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (13,356,948,344.73 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีเงินรับฝากจากสมาชิก
ตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (738,789.82 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (4,708,600.42 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (15,867,162.01 บาท) 

 2. ค่ าใช้จ่ ายทั้ งสิ้ นมีค่ า ตํ่ าที่ สุ ดเท่ ากับ 453,209.0 บาท  ค่ าสู งสุ ด เท่ า กับ 
1,295,055,157.14 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 301,382,489.76 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
410,648,867.30 บาทโดยสหกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (1,295,055,157.14 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จํากัด (760,930,235.19 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
(702,514,476.99 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (453,209.06 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด
(1,009,557.80 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด 
(1,584,174.90 บาท) 

 3. ทุนสหกรณ์มี ค่ า ตํ่ าที่ สุ ด เท่ า กับ  28,618,135.6 บาท  ค่ าสู งสุ ด เท่ า กับ 
16,262,704,285.48 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,363,580,456.68 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5,857,529,938.19 บาท โดยสหกรณ์ที่มีทุนสหกรณ์สูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์      
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (16,262,704,285.48 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (16,191,285,767.00 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด (8,211,142,691.17 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีทุนสหกรณ์ตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (28,618,135.61 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์
อุเทนถวาย จํากัด (84,391,262.09 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จํากัด (119,833,662.31 บาท) 
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ตารางที่ 38 ค่าตํ่าที่สุด ค่าสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยผลผลิต  
 

ตัวแปร Min Max X SD 
เงินสดและเงินฝาก 5,771,054.38 3,407,633,409.66 931,501,597.04 1,095,079,021.58 

ลูกหน้ีเงินให้กูสุ้ทธิ 26,251,380.00 7,675,386,319.00 2,276,947,695.68 2,482,622,391.54 

รายได้ทั้งสิ้น 1,710,288.44 2,337,810,598.83 600,466,477.96 785,514,346.90 

เงินลงทุนทั้งสิ้น 947,000.00 23,308,077,898.40 4,804,851,872.04 7,495,450,022.81 

 
 จากตารางที่ 38 สามารถพรรณนาข้อมูลปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

รายละเอียดของปัจจัยผลผลติอีก 4 ตัวแปร มีดังน้ี 
 1. เงินสดและเงินฝาก มีค่าตํ่าที่สุดเท่ากับ 5,771,054.38 บาท ค่าสูงสุดเท่ากับ 

3,407,633,409.66 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 931,501,597.04 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1,095,079,021.58 บาท โดยสหกรณ์ท่ีมีเงินสดและเงินฝากสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์       
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (3,407,633,409.66 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (2,689,392,638.60 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (1,939,282,288.93 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีเงินสดและเงินฝากตํ่าสุด 3 
อันดับแรก คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (5,771,054.38 บาท) 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด(18,168,723.02 บาท) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (49,514,607.37 บาท) 

 2. ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิมีค่าตํ่าที่สุดเท่ากับ 26,251,380.00 บาท ค่าสูงสุดเท่ากับ 
7,675,386,319.00 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,276,947,695.68 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2,482,622,391.54 บาทโดยสหกรณ์ที่มีลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (7,675,386,319.00 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จํากัด (5,192,117,674.67 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (4,699,839,629.16 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (26,251,380.00 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทน
ถวาย จํากัด(33,653,333.78 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จํากัด (112,035,446.45 บาท) 

 3. รายได้ทั้ งสิ้ นมีค่ า ตํ่ าที่ สุ ดเท่ ากับ 1,710,288.44 บาท  ค่ าสู งสุด เท่ า กับ 
2,337,810,598.83 บาท ค่าเฉล่ียเท่ากับ 600,466,477.96 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
785,514,346.90 บาท โดยสหกรณ์ที่มีรายได้ทั้งสิ้นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
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มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (2,337,810,598.83 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จํากัด (1,797,825,411.57 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
(1,360,326,297.67 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีรายได้ทั้งสิ้นตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (1,710,288.44 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด
(4,666,517.95 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด 
(5,917,390.81 บาท) 

 4. เงินลงทุนทั้ งสิ้นมีค่ าตํ่าที่สุดเท่ากับ 947,000.00 บาท  ค่าสู งสุดเท่า กับ 
23,308,077,898.40 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,804,851,872.04 บาท และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7,495,450,022.81 บาท โดยสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนทั้งสิ้นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (23,308,077,898.40 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จํากัด (15,394,880,813.88 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (12,177,164,553.81 บาท) ส่วนสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนทั้งสิ้นตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือสหกรณ์
ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (947,000.00 บาท) สหกรณ์ออมทรัพย์    
อุเทนถวาย จํากัด (1,068,000.00 บาท) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํากัด (1,400,000.00 บาท) 
 5.2 ผลการประเ มินประสิทธิภาพการดํา เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการ DEA 
 สําหรับการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 สหกรณ์ ด้วยวิธีการ DEA นั้น (ตัวอย่าง     
ตัวแบบของการคํานวณแสดงในภาคผนวก จ) แสดงดังตารางที่ 39 โดยประกอบด้วย 2 ตัวแบบ คือ 
ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC และคะแนนประสิทธิภาพด้านขนาด (Scale Efficiency: SE) 
รายละเอียดดังน้ี 
 1. คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR เมื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 สหกรณ์ 
พบว่ามี 3 สหกรณ์ที่ ไ ม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด โดยมีคะแนนประสิทธิภาพ
เท่ากับ 0.922 0.991 และ 0.981 ตามลําดับ ในขณะที่สหกรณ์ที่เหลือมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะมีคะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR เท่ากับ 1 
 2. คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC เมื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 สหกรณ์ 
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พบว่ามีเพียง 1 สหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จํากัด โดยมีคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.997 ในขณะที่สหกรณ์ที่เหลือมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีคะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC เท่ากับ 1 

 3. คะแนนประสทิธิภาพด้านขนาดเมื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 สหกรณ์ พบว่ามี 3 
สหกรณ์ที่ไม่มปีระสิทธิภาพด้านขนาด กล่าวคือ มีสหกรณ์ที่ควรปรับลดขนาดลง 1 สหกรณ์ คอื
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด และมีสหกรณ์ทีค่วรปรับเพ่ิมขนาดขึ้นจํานวน 
2 สหกรณ ์ คอื สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด และสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด เน่ืองจากมีคะแนนประสิทธิภาพด้านขนาดน้อยกว่า 
1 ส่วนสหกรณอ่ื์นๆ มีคะแนนประสทิธิภาพด้านขนาดเท่ากับ 1 แสดงว่าเป็นสหกรณ์ที่มคีวาเหมาะสม
ในประสิทธิภาพด้านขนาด 
 
ตารางที่ 39 คะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต 
 กรุงเทพมหานคร เมื่อประเมนิด้วยวิธีการ DEA จากตัวแบบ CCR ตัวแบบ BCC  
 และคะแนนประสิทธิภาพด้านขนาด (SE) 
 

สหกรณ ์
คะแนนประสทิธิภาพ 

ตัวแบบ 
CCR 

ตัวแบบ 
BCC 

ด้านขนาด 
(SE) 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 0.922 1.000 
0.922 
(DRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํากัด 

0.991 0.997 
0.994 
(IRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 
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ตารางที่ 39คะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต 
 กรุงเทพมหานคร เมื่อประเมนิด้วยวิธีการ DEA จากตัวแบบ CCR ตัวแบบ BCC  
 และะคะแนนประสิทธิภาพด้านขนาด (SE) (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
คะแนนประสทิธิภาพ 

ตัวแบบ 
CCR 

ตัวแบบ 
BCC 

ด้านขนาด 
(SE) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 0.981 1.000 
0.981 
(IRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด 1.000 1.000 
1.000 
(CRS) 

 
ตอนท่ี 6 ผลการบรูณาการร่วมกันระหว่างตัวชี้วัดเชงิคุณภาพและตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ในการ
นําไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ในการพัฒนาและนําเสนอการบูรณาการร่วมกันระหว่างการประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยเลือกใช้กราฟ 2 มิติ ดังภาพที่ 39 – 60 ในการนําเสนอเพ่ือให้ง่ายต่อการนําไปใช้และ
ง่ายต่อการแปลผลต่อดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกําหนดให้แกนนอนเป็นแกนของ
คะแนนประเมินประสิทธิภาพจากวิธีการ DEA ส่วนแกนต้ังเป็นแกนของคะแนนประเมินสมรรถนะ
การดําเนินงานจากคะแนน GPS เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 39 – 60 ผู้วิจัยจึงกําหนดให้สหกรณ์ท่ีมี
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คะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป เป็นสหกรณ์ที่มี
สมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ส่วนสหกรณ์ที่มีคะแนนประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณต้ังแต่ 0.995 ขึ้นไป เป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ 
 6.1 คะแนนสมรรถนะจากตัวชีวั้ด SMAARTS และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ 
CCR 
  ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวช้ีวัด SMAARTS และตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากตัว
แบบ CCR โดยกําหนดให้แกนนอนเป็นแกนของคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากวิธีการ DEA 
ด้วยตัวแบบ CCR ส่วนแกนต้ังเป็นคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพทั้งที่เป็น
ภาพรวมและแต่ละด้านของตัวช้ีวัด SMAARTS แสดงดังภาพที่ 39 – 49 กล่าวคอื ในภาพรวม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จํากัด(DMU9) เป็นสหกรณ์ที่ไมม่ีประสิทธิภาพการดําเนินงานตามตัวแบบ CCR นั่นคือ เป็น
สหกรณ์ทีม่ีคะแนน CCR น้อยกว่า 0.995 
 

 
 

ภาพที่ 39 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนสมรรถนะเกรย์ (GPS) 
  
 จากภาพที่ 39 จะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือ
สหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากคะแนน CCR และไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจาก
คะแนน GPS น่ันคือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) 
ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากคะแนน CCR แต่มีสมรรถนะการ
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ดําเนินงานจากคะแนน GPS ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากคะแนน CCR แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากคะแนน GPS 
ประกอบด้วย 6 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์   
อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากคะแนน 
CCR และมีสมรรถนะการดําเนินงานจากคะแนน GPS มี 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) 
 

 
 

ภาพที่ 40 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านโครงสร้าง 
 
  จากภาพที่ 40 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน CCR) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านโครงสร้าง จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานท้ังจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์  
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5)  และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
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(DMU9) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มี
สมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํากัด (DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด(DMU13) และส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานท้ังจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์       
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) 
 

 
 

ภาพที่ 41 คะแนนประสทิธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (ผู้จัดการ) 
 

 จากภาพที่ 41 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน CCR) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านการจัดการ (ผู้จัดการ) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า    
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พระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 
(DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานท้ังจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์  
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) 
 

 
 

ภาพที่ 42 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (กลยุทธ์) 
 

  จากภาพที่ 42 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน
CCR) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านการ
จัดการ (กลยุทธ์) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือ
สหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 
(DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) สหกรณ์   
ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด
(DMU13) และส่วนท่ีสี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานท้ังจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
จาํกัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) 
 

 
 

ภาพที่ 43 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (บุคลากร) 
 

 จากภาพที่ 43 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 
และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (บุคลากร) 
จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
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(DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์   
อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเ นินงานทั้ งจากตัว ช้ี วัด เ ชิงคุณภาพและตัว ช้ี วัด เ ชิงปริมาณ  คือ  สหกรณ์ออมทรัพ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) 
และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) โดยในส่วนที่สามน้ัน 
DMU6 DMU7 และ DMU12 มีคะแนนเท่ากับ 0.84 
 

 
 

ภาพที่ 44  คะแนนประสทิธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ 
 (กระบวนการ) 
 

 จากภาพที่ 44 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 
และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ 
(กระบวนการ) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือ
สหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) ส่วนที่
สองคือสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) 
และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด(DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 
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(DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือสหกรณ์   
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนสหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (DMU1 DMU3 DMU4  DMU6 
DMU7 DMU9 DMU10 และ DMU12) ต่างก็มีคะแนนเท่ากับ 0.95 ในขณะที่สหกรณ์ที่ไม่มี
สมรรถนะการดําเนินงานต่างมีคะแนนตํ่ากว่า 0.60 
 

 
 

ภาพที่ 45 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านระเบียบปฏิบัติ 
 

 จากภาพที่ 45 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 
และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านระเบียบปฏิบัติ จะเห็น
ได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานท้ังจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์       
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิค
กรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือ
สหกรณ์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์      
พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) สําหรับ
คะแนนระดับเกรย์ด้านระเบียบปฏิบัติแบ่งเป็น 3 กลุ่มคะแนน คือ 1) คะแนน 0.98 ประกอบด้วย 
DMU1 DMU3 DMU4  DMU6 DMU7 DMU9 DMU10 และ DMU12 2) คะแนน 0.83 มีเพียง 1 
สหกรณ์ คือ DMU8 และ 3) คะแนน 0.76 ประกอบด้วย DMU2 DMU5 DMU11  และ DMU13 

 

 
 

ภาพที่ 46 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านสินทรัพย์ 
 
 จากภาพที่ 46 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 

และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านสินทรัพย์ จะเห็นได้ว่า
สหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) และสหกรณ์ออมทรัพย์
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย 
จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจาก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
(DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) อย่างไรก็ตาม 
DMU1 DMU4  DMU6 DMU7 DMU9 และ DMU12 คะแนนระดับเกรย์ด้านสินทรัพย์เท่ากับ 1.00 
ส่วน DMU10 มีคะแนนเท่ากับ 0.88 ในขณะที่สหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนตํ่ากว่า 0.65 

 

 
 
ภาพที่ 47 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านความเส่ียง 

 
 จากภาพที่ 47 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 

และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านความเสี่ยง จะเห็นได้ว่า
สหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
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คุณภาพ คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์   
อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) 
และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) สําหรับคะแนนระดับ
เกรย์ด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพน้ันมีคะแนนเท่ากับ 1.00  ประกอบด้วย DMU1 DMU3 
DMU4  DMU6 DMU7 DMU9 และ DMU12 
 

 
 

ภาพที่ 48  คะแนนประสทิธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านความเช่ือมั่นของ
 สมาชิก 

 
 จากภาพที่ 48 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 

และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก 
จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มี
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) ส่วนที่สองคือ
สหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการดําเนินงานจาก
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) และสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และสหกรณ์ออมทรัพย์   
อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและประสทิธิภาพการดําเนินงาน
ทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) 
และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) สําหรับคะแนนระดับ
เกรย์ด้านความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพน้ันมีคะแนนเท่ากับ 0.83  ประกอบด้วย DMU1 DMU3 
DMU4  DMU6 DMU7 DMU9 และ DMU12 นอกจากน้ียังพบว่า DMU10 มีคะแนนเท่ากับ 0.54 
ในขณะที่สหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนน้อยกว่า 0.35 
 

 
 

ภาพที่ 49 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และคะแนนระดับเกรย์ด้านความพอเพียง 
 
 จากภาพที่ 49 เป็นคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน CCR) 

และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์ด้านความพอเพียง จะเห็น
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ได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกคือสหกรณ์ที่ไม่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) ส่วนที่สองคือสหกรณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ส่วนที่สามคือสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ แต่ไม่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด(DMU13) และส่วนที่สี่คือสหกรณ์ที่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คือสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 
(DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด(DMU12) 
 6.2 คะแนนสมรรถนะจากตัวชีวั้ด SMAARTS และคะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ 
BCC 
  เช่นเดียวกันกับการนําเสนอในหัวข้อ 6.1 กล่าวคือ ในการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัด SMAARTS และคะแนนประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของตัวแบบ BCC โดยกําหนดให้แกนนอนเป็นแกนของคะแนน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากวิธีการ DEA ด้วยตัวแบบ BCC ส่วนแกนตั้งเป็นคะแนนสมรรถนะ
การดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพทั้งที่เป็นภาพรวมและแต่ละด้านของตัวช้ีวัด อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานของตัวแบบ BCC จากทั้ง 13 สหกรณ์มีเพียงสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) เท่าน้ัน ที่มีคะแนน
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.997 และสหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนเท่ากับ 1 ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าทุกสหกรณ์มี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่คะแนนประสิทธิภาพการดําเนินการต้อง
ค่าต้ังแต่ 0.995 ขึ้นไป) ดังน้ัน  การแบ่งความมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานจาก
การบูรณาการคะแนนดังกล่าว จึงเป็นการมุ่งพิจารณาตามคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ที่จุดตัด 0.80 แสดงดังภาพที่ 50 – 60  
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ภาพที่ 50 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนสมรรถนะเกรย์ (GPS) 
 

 จากภาพที่ 50 จะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วนตามคะแนน GPS ซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS โดยส่วนแรกคือสหกรณ์ที่มีการดําเนินงานที่มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) ส่วนสหกรณ์ที่มีคะแนน GPS น้อยกว่า 0.80 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอม
เกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํากัด (DMU5) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํากัด (DMU10) สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13)  
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ภาพที่ 51 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านโครงสร้างการบริหาร 
 

 จากภาพที่ 51 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านโครงสร้างการบริหาร จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีประสิทธิภาพออกเป็น 2 ส่วนตามคะแนน
ระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS (มีคะแนน
ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
(DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จํากัด (DMU12) ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 

 

 
 

ภาพที่ 52 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (ผู้จัดการ) 
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 จากภาพที่ 52 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านการจัดการ (ผู้จัดการ) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
ตามคะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS 
(มีคะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) และสหกรณ์        
ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) โดย DMU6 มีคะแนนเท่ากับ 0.92 
ส่วน DMU1 และ DMU12 มีคะแนนเท่ากับ 0.83 ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 
0.80 
 

 
 

ภาพที่ 53 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (กลยุทธ์) 
 

 จากภาพที่ 53 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านการจัดการ (กลยุทธ์) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
ตามคะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS 
(มีคะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 5 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) 
และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มี
คะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
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ภาพที่ 54 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (บุคลากร) 
 

 จากภาพที่ 54 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านการจัดการ (บุคลากร) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
ตามคะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS 
(มีคะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 3 สหกรณ์ คือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.84 ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มี
คะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
 

 
 
ภาพที่ 55 คะแนนประสทิธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านการจัดการ (กระบวนการ) 
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 จากภาพที่ 55 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านการจัดการ (กระบวนการ) จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 
ส่วนตามคะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
SMAARTS (มีคะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 8 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด(DMU9) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํากัด (DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด
(DMU12) โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.95 ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
 

 
 

ภาพที่ 56 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านระเบียบปฏิบัติ 
 

 จากภาพที่ 56 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านระเบียบปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วนตาม
คะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS (มี
คะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 9 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด
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(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) โดย DMU1 DMU3 DMU4 DMU6 DMU7 
DMU9 DMU10 และ DMU12 มีคะแนนเท่ากับ 0.98 ในขณะที่ DMU8 มีคะแนนเท่ากับ 0.83 ส่วน
สหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
 

 
 
ภาพที่ 57 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านสินทรัพย์ 
 

 จากภาพที่ 57 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านสินทรัพย์ จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วนตามคะแนน
ระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS (มีคะแนน
ต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 6 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
(DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) โดย DMU1 DMU4 DMU6 DMU7 และ 
DMU12 มีคะแนนเท่ากับ 1.00 ในขณะที่ DMU10 มีคะแนนเท่ากับ 0.88 ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มี
คะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
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ภาพที่ 58 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านความเส่ียง 
 

 จากภาพที่ 58 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านความเสี่ยง จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วนตาม
คะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS (มี
คะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 7 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด(DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด
(DMU12) โดยมีคะแนนเท่ากับ 1.00 ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
 



 

 

208

 
 
ภาพที่ 59 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านความเช่ือมั่นของ
 สมาชิก 

 
 จากภาพที่ 59 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ความเช่ือมั่นของสมาชิก จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
ตามคะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS 
(มีคะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 7 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด
(DMU12) โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.83 ส่วนสหกรณ์อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
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ภาพที่ 60 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC และคะแนนระดับเกรย์ด้านความพอเพียง 

 
 จากภาพที่ 60 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

(คะแนน BCC) และคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพจากคะแนนระดับเกรย์
ด้านความพอเพียง จะเห็นได้ว่าสหกรณ์แบ่งความมีสมรรถนะการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วนตาม
คะแนนระดับเกรย์ คือ สหกรณ์ที่มีสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS (มี
คะแนนต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป) มีจํานวน 8 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จํากัด (DMU1) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
(DMU6) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 
(DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) ส่วนสหกรณ์
อ่ืนๆ มีคะแนนระดับเกรย์น้อยกว่า 0.80 
 
ตอนท่ี 7 ข้อเสนอแนะสาํหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 จากการประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยได้จัดทําบทสรุปผู้บริหารท่ีเป็น
ผลการวิจัยจากตอนท่ี 1 - 6 เสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เป็นข้ันตอนในการ
จัดทําข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเป็นผลจากการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและ
การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
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สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเป็นข้อมูลทดลองกรณีศึกษา และมีผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 13 คน 

 ผลจากการประชุมหารือทําให้สามารถจัดทําข้อเสนอแนะ สําหรับเป็นแนวทางในการ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกําหนดเป็นแนวการ
ดําเนินการ 5 ประการ ดังน้ี 
 แนวการดําเนินการที่ 1 การสร้างการรับรู้และการยอมรับ 

 1.1 ถอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งในส่วนการประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 1.2 จัดให้มีการนําเสนอผลการวิจัยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างผ่านกลไกของเครือข่าย
สหกรณ์ 
 1.3 กําหนดแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนในการนําตัวช้ีวัดไปประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 1.4 ขยายขอบเขตการการนําตัวช้ีวัดในการนําไปประเมินในระดับต่างๆ เช่น ระดับ
จังหวัด ภูมิภาค 
 1.5 จัดหาแหล่งทุนการนําตัวช้ีวัดไปใช้ดําเนินการให้เกิดประโยชน์ 
 1.6 ทําความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐถึงประโยชน์ต่อการใช้ตัวช้ีวัดต่อการ
เพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 แนวการดําเนินการที่ 2 การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน 

 2.1 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดให้
มีความทันสมัยผ่านระบบสารสนเทศ 
 2.2 จัดทําการรายงานผลการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานจาก
ตัวช้ีวัด โดยการนําเสนอในรูปแบบที่ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 2.3 มีสายด่วนในการตอบคําถามจากการใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการดําเนินงานผ่านช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 
 2.4 ใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเป็นระยะ 
 แนวการดําเนินการที่ 3 การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 3.1 จัดให้มีการอบรมการใช้ตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 
 3.2 สอดแทรกเน้ือหาที่ได้จากผลการวิจัยโดยทําเป็นบทเรียนเพ่ือใช้สอนให้กับนักศึกษา 
 3.3 นําตัวช้ีวัดไปใช้ค้นหาสหกรณ์ต้นแบบหรือสหกรณ์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
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 3.4 ประเมินผลของการนําตัวช้ีวัดไปใช้ในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ 
 3.5 มีการจัดการความรู้ของสหกรณ์ที่สามารถดําเนินการได้เป็นผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด
สมรรถนะการดําเนินงาน 
 3.6 จัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินการ 
 แนวการดําเนินการที่ 4 การขยายขอบเขตการวิจัย 

 4.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือนําตัวช้ีวัดไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทต่างๆ รวมถึงการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นราย
จังหวัดและภูมิภาค โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4.2 ประสานงานกับแหล่งทุนการวิจัยในการนําตัวช้ีวัดไปประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับประเทศ 
 4.3 วิจัยและพัฒนาตัวช้ีวัดการดําเนินงานเพ่ือประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของ
สหกรณ์ในสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ 
 4.4 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลางของตัวช้ีวัดเพ่ือให้สหกรณ์ทุกประเภทได้ใช้ตัวช้ีวัด
มาตรฐานแบบเดียวกันในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 แนวการดําเนินการที่ 5 การผสานระบบและสร้างเครือข่ายตัวชี้วัด 
 5.1 นําตัวช้ีวัดสหกรณ์แบบต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานมาใช้ร่วมกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อน 

 5.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการในการใช้ฐานข้อมูลของสหกรณ์ร่วมกันของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 5.3 จัดให้มีเครือข่ายของสหกรณ์เพ่ือให้เกิดกิจกรรมในการพัฒนาตัวช้ีวัดระหว่าง
สหกรณ์ 
 5.4 สร้างระบบเครือข่ายในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพสหกรณ์ร่วมกับ
องค์กรลักษณะอ่ืนๆ 
 5.5 แสวงหาพันธมิตรที่ได้ประโยชน์จากการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. สรุปความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการค้นหา
ความหมายด้วยวิธีทฤษฎีฐานราก พบความหมาย 3 ความหมาย ดังน้ี 

  1.1 สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก นั่นคือ การเป็นสถาบันของสมาชิกที่มีอาชีพ 
แบบเดียวกัน เป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือกัน ช่วยในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับมวลหมู่
สมาชิกและเป็นที่พ่ึงทางการเงินในเวลาฉุกเฉิน สมาชิกสามารถยึดถือสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น “ที่พ่ึง” 
ทั้งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน 

  1.2  สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์นั่นคือ “กระบวนการสหกรณ์” ที่ก่อเกิดจาก
การรวมกลุ่มกันของสมาชิกทุกๆ คน ไม่มีการผูกขาดความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมตามหลักการ
ประชาธิปไตย เป็นการรวมกันของบุคคลเพ่ือร่วมกันสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
องค์กร โดยการช่วยช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก 

  1.3  สถาบันทางการเงิน นั่นคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องสร้างความสมดุลและ       
การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการกําไรมาสร้างความมั่นคงกับสมาชิกด้วยระบบการเงินที่เป็นธรรม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องบริหารงาน “เงิน” อย่างมืออาชีพโดยมีความซื่อสัตย์ สมเหตุสมผล มีระบบ
ตรวจสอบ และมีวินัยทางการเงิน 

 2. สรุปผลการยืนยันความสําคัญตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในการดําเนินงานที่มีสมรรถนะของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยวิธีทฤษฎีฐานราก นั่นคือ ตัวช้ีวัด SMAARTS ดังน้ี 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 โครงสร้างการบริหาร (Structure) เป็นองค์ประกอบหลักของสหกรณ์   
ในการรวมคณะบุคคล 3 ฝ่าย คือ สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ 
ความสัมพันธ์ คือ คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้ ตัดสินใจแทนสมาชิก โดยมีฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดขึ้น  

  ตัวช้ีวัดที่ 2 การจัดการ (Management) เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ 
บริหาร (ซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบาย) และฝ่ายจัดการ (ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ) ในการ
ให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์ (ผู้รับบริการ) โดยแบ่งออกเป็นตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
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  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2.1 ผู้จัดการ (Manager) เป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการของสหกรณ์       
ที่ควรอุทิศตนให้กับกิจการสหกรณ์ มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการเอาใจใส่ นอกจากน้ี 
ผู้จัดการต้องมีความยุติธรรม มีคุณธรรม และมีธรรมภิบาลในการบริหารงาน 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2.2 กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการวางยุทธศาสตร์ขององค์กรว่า           
มีการกําหนดเป้าหมายในอนาคตที่ครอบคลุมการบริหาร การตลาด การผลิต และการเงิน  

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2.3 บุคลากร (Staff) คือ ทีมงานของฝ่ายจัดการซึ่งประกอบไปด้วยฝ่าย
ต่างๆ มีการบริหารงานบุคลากร มีการทํางานเป็นทีมและสื่อสารเป็นทีม และเน้นศักยภาพบุคลากร  

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2.4 กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนงานและเป็นระบบ มีการสร้างตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ กระบวนการการทํางานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ 

  ตัวช้ีวัดที่ 3 ระเบียบปฏิบัติ (Agreement) สหกรณ์ต้องกําหนดระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับการดําเนินงานของตนได้ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎกระทรวง  

  ตัวช้ีวัดที่ 4 สินทรัพย์ (Asset) นั่นคือ สหกรณ์ต้องมีแผนในการจัดการสินทรัพย์       
ที่ ชัดเจน โปร่งใส และเป็นระบบ รวมถึงให้ความสําคัญต่อความมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า              
ในการบริหารสินทรัพย์  

  ตัวช้ีวัดที่ 5 ความเสี่ยง (Risk) นั่นคือ สหกรณ์ต้องมีนโยบายและแผนบริหาร      
ความเสี่ยง มีเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินในการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์นโยบาย     
การลงทุน การทํากําไร และให้ความสําคัญกับความพอเพียงของทุนดําเนินการ 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 ความเช่ือมั่นของสมาชิก (Trust) น่ันคือ การท่ีสหกรณ์สร้างความเช่ือมั่น
ให้กับสมาชิกทั้งในแง่ของการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งในแง่การรับบริการ การจัดการสินทรัพย์      
การบริหารหน้ี เป็นต้น 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ความพอเพียง (Sufficiency) นั่นคือ การดําเนินงานของสหกรณ์ต้องมี
ความรู้และมีคุณธรรม มีความพอประมาณในการจัดการทุนและการทํากําไร มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนเป็นการดําเนินการที่ยั่งยืน  

 3. ด้วยวิธีวิทยาทฤษฎีฐานรากในการค้นหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
(ตามข้อ 1.) และยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตาม
ข้อ 2.) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 40 และมีข้อสรุปเชิงทฤษฎี ดังน้ี 

   3.1 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แสดงออกในรูปแบบของการ
เป็นสถาบันใน 3 รูปแบบ คือ สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ และ
สถาบันทางการเงิน โดยเป็นการบูรณาการซึ่งกันและกันผ่านส่วนผสมที่ลงตัว กล่าวได้ว่า สหกรณ์ 
ออมทรัพย์เป็นการทํางานร่วมกันของวิธีการการสหกรณ์ (กระบวนการสหกรณ์) ร่วมกับวิธีการของ
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ภาคธุรกิจ (สถาบันทางการเงิน) เพ่ือประโยชน์ในการพึ่งพากันและกันของเหล่าสมาชิก (สถาบัน    
อันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก) 

  3.2 เมื่อใดก็ตามที่การดําเนินของสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถเป็นที่พ่ึงของสมาชิก 
การดําเนินการน้ันเป็นการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการยอมรับในการเป็นสถาบันใน  
การแบ่งปันของผู้ที่ประกอบอาชีพแบบเดียวกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วย            
ย่นระยะเวลาในการสร้างฐานะให้กับผู้เร่ิมทํางานในองค์กรน้ันๆ 

  3.3 เมื่อใดก็ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มุ่งหมั่นและปฏิบัติตามอุดมการสหกรณ์ ผลการ
ดําเนินการน้ันจะได้รับการยอมรับในการเป็นสถาบันที่มีคุณค่า เพราะการที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ
สหกรณ์เพียงลําพัง ดังน้ัน การบริหารสหกรณ์จึงอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในการคัดสรร
ตัวแทนมาทําหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร ผ่านกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีการ   
สืบทอดความภูมิใจและอุดมการสหกรณ์จากรุ่นสู่รุ่น 

  3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถหลีกเหลี่ยงการเป็นสถาบันทางการเงินในการรับ
ฝาก-ถอนเงินให้กับสมาชิก รวมถึงการชําระเงิน การให้สินเช่ือ และการทําธุรกรรมทางการเงินอ่ืนๆ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ัน ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต้องไม่ขาดทุนและต้องก่อให้เกิดกําไรใน
ปริมาณที่เหมาะสม สามารถดํารงตนอยู่ได้และคํานึงถึงความพอเพียงในการดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลในการพัฒนา โดยเน้นความเป็นมืออาชีพในการบริหารสินทรัพย์อย่างมีธรรมาภิบาล 
 
ตารางที่ 40 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากการระบียบวิธีวิจัยแบบฐานราก 
 

ความหมาย ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก 1. โครงสร้างการบริหาร 
2. สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ 2. การจัดการ 
3. สถาบันทางการเงิน 2.1 ผู้จัดการ 
 2.2 กลยุทธ์ 

2.3 บุคลากร 
     2.4 กระบวนการ 

3. ระเบียบปฏิบัติ 
4. สินทรัพย์ 
5. ความเสี่ยง 
6. ความเช่ือมั่นของสมาชิก 
7. ความพอเพียง 
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  3.5 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความสําคัญ เพราะ
ช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน การปรับตัวขององค์กร และสมรรถนะการดําเนินการ สําหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยควรมีการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานในเชิงคุณภาพในตัวช้ีวัด 
7 ด้าน คือ ตัวช้ีวัด SMAARTSประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร การจัดการ ระเบียบปฏิบัติ 
สินทรัพย์ ความเสี่ยง ความเช่ือมั่นของสมาชิก และความพอเพียง 

  3.6 โครงสร้างการบริหารสหกรณ์เป็นการทํางานที่มีส่วนผสมสําคัญของ 3 
องค์ประกอบ คือ สมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ หากแต่ละฝ่ายทํา
หน้าที่ของตนเองให้ดี มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน จะก่อให้ความก้าวหน้าในกิจการ
สหกรณ์ทั้งในแง่การกําหนดนโยบาย ระบบถ่วงดุล การตรวจสอบ และการจัดการ แต่หากโครงสร้าง
การบริหารของสหกรณ์ไม่เป็นตามกลไกที่ควรจะเป็น อาจจะก่อให้เกิดช่องว่างในการทุจริตและส่งผล
เสียต่อระบบกลไกของสหกรณ์ 
  3.7 ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีส่วนประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน 
ประกอบไปด้วยผู้จัดการสหกรณ์ กลยุทธ์ บุคลากร และกระบวนการ เมื่อผสานร่วมเข้ากับการบริหาร
ความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล การจัดการอย่างพอเพียง และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัดและเสมอภาค ย่อมทําให้การดําเนินการของสหกรณ์สามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจประเภท
อ่ืนๆ ได้อย่างเท่าเทียม ในบางกรณีสามารถเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือดําเนินการตาม
แบบอย่าง 

  3.8 สินทรัพย์เป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ที่เกิดจากการดําเนินงานของสหกรณ์     
ออมทรัพย์ ในขณะที่ความเช่ือมั่นของสมาชิกน้ันนับเป็นผลผลิตที่เป็นนามธรรม ซึ่งทั้งสินทรัพย์และ
ความเช่ือมั่นของสมาชิกต่างมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และต่างก็มีส่วนในการเก้ือกูลกันและ
กันในการผลักดันกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังน้ัน การดําเนินการของสหกรณ์ต้องทําให้เกิด 
ความสมดุลระหว่างการบริหารสินทรัพย์และความเช่ือมั่นของสมาชิก 
 4. สรุปผลการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดสมรรถนะเชิงคุณภาพ SMAARTS ด้วยวิธีการ
เดลฟายฟัซซี รายละเอียดดังน้ี 
  4.1  ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 4 ข้อความ 

   4.1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกระจายอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่าง
เป็นระบบ  

 4.1.2 สหกรณอ์อมทรัพย์มีโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 4.1.3 โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับสมาชิกสหกรณ์ 
 4.1.4 คณะกรรมการบริหารมีแนวนโยบายและมีวิสัยทศัน์ที่ชัดเจน 

  4.2  ตัวช้ีวัดที่ 2 ตัวช้ีวัดด้านการจัดการประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัดย่อย ดังน้ี 
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 4.2.1 ตัวช้ีวัดย่อย 2.1 ตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ ประกอบด้วย 4 ขอ้ความ 
 4.2.1.1 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลักการสหกรณ์  

    4.2.1.2 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มีความคิดสร้างสรรค์ใน 
การบริหารงานสหกรณ์ 

 4.2.1.3 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลักการบริหารงานทางธุรกิจ 
    4.2.1.4 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและ 

มีธรรมาภิบาล 
 4.2.2 ตัวช้ีวัดย่อย 2.2 ตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ข้อความ 

    4.2.2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มกีารกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานที่ชัดเจน
และเป็นระบบ  

 4.2.2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มแีผนธุรกิจที่ครอบคลุม 
    4.2.2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถถ่ายทอดกลยุทธ์การดําเนินงาน 

ไปสู่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
  4.2.2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินงานตามกลยุทธ์การดําเนินงาน 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 4.2.3 ตัวช้ีวัดย่อย 2.3 ตัวช้ีวัดด้านบุคลากรประกอบด้วย 4 ข้อความ 
    4.2.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มนีโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงาน 

ทรัพยากรมนุษย์  
4.2.3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มกีารทํางานเป็นทีมและสื่อสารเป็นทีม 

   4.2.3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์จดัให้มีการให้การศึกษาและการฝึกอบรม 
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

4.2.3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มรีะบบประเมินผลงานของบุคลากร 
   4.2.4 ตัวช้ีวัดย่อย 2.4 ตัวช้ีวัดด้านกระบวนการประกอบด้วย 4 ข้อความ 
    4.2.4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มกีระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ 

แผนงานและเป็นระบบ  
    4.2.4.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มกีระบวนการดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้

ความสําคัญกับสมาชิกสหกรณ์ 
4.2.4.3 กระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มุง่เน้นความมี

ประสิทธิภาพ 
4.2.4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มกีระบวนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ของสหกรณ์จากรอบปีที่ผ่านมา 
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  4.3  ตัวช้ีวัดที่ 3 ตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติประกอบด้วย 4 ขอ้ความ 
 4.3.1 สหกรณอ์อมทรัพย์เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 4.3.2 สหกรณอ์อมทรัพย์มีประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

   4.3.3 สหกรณอ์อมทรัพย์ให้ความสําคัญและความเท่าเทียมในการปฏิบัติ 
ตามระเบียบและข้อบังคับ 
   4.3.4 คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยึดหลักการบริหารตามประกาศ 
ระเบียบ และขอ้บังคับของสหกรณ์ 

  4.4  ตัวช้ีวัดที่ 4 ตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ประกอบด้วย 4 ข้อความ 
 4.4.1 สหกรณอ์อมทรัพย์มีแผนในการจัดการสินทรัพย์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ  
 4.4.2 สหกรณอ์อมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสินทรัพย์ 

   4.4.3 สหกรณอ์อมทรัพย์บริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า 
   4.4.4 สหกรณอ์อมทรัพย์มีการจัดหาสินทรัพย์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในกิจการสหกรณ์ 

  4.5 ตัวช้ีวัดที่ 5 ตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขอ้ความ 
   4.5.1 สหกรณอ์อมทรัพย์มีเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงิน 

ในการจัดการความเสี่ยง  
 4.5.2 สหกรณอ์อมทรัพย์ให้ความสําคัญกับความพอเพียงของทุนดําเนินการ 
 4.5.3 สหกรณอ์อมทรัพย์มีสภาพคล่อง 
 4.5.4 สหกรณอ์อมทรัพย์มีระบบการตรวจสอบการให้กู้  

  4.6  ตัวช้ีวัดที่ 6 ตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกประกอบด้วย 4 ข้อความ 
 4.6.1 สหกรณอ์อมทรัพย์สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกของสหกรณ์  
 4.6.2 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเช่ือมั่นต่อการบริหารหน้ีของสหกรณ์ 
 4.6.3 คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ 
 4.6.4 สหกรณอ์อมทรัพย์เป็นที่พ่ึงฉุกเฉินให้กับสมาชิก 

  4.7  ตัวช้ีวัดที่ 7 ตัวช้ีวัดด้านความพอเพียงประกอบด้วย 4 ข้อความ 
 4.7.1 สหกรณอ์อมทรัพย์มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี่  

   4.7.2 สหกรณอ์อมทรัพย์ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ให้มทีั้งความรู้ 
และมีคุณธรรม 

 4.7.3 สหกรณอ์อมทรัพย์จัดให้มีการรวมกลุม่และสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ 
 4.7.4 สหกรณอ์อมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 



 

 

218 

 5. สรุปผลการคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของวิธีการ DEA เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีรายละเอียดดังน้ี 

  5.1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ เงินรับฝากจากสมาชิก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
และทุนสหกรณ์ โดยมีหน่วยเป็นบาท 

  5.2 ปัจจัยผลผลิต ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ เงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ
รายได้ทั้งสิ้น และเงินลงทุนทั้งสิ้น โดยมีหน่วยเป็นบาท 
  
ตารางที่ 41 สรุปอันดับคะแนนสมรรถนะการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาใน
 เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมจากคะแนนสมรรถนะเกรย์ (GPS) 
 
อันดับ สหกรณ ์ ค่า GPS 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 0.95 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 0.93 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด 0.93 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด 0.89 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 0.85 
6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 0.84 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 0.77 
8 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 0.74 
9 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 0.49 

10 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จํากัด 

0.48 

11 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 0.46 
12 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 0.43 
13 สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด 0.33 

 
6. สรุปผลการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ซึ่งคณะผู้ประเมิน
ร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ รายละเอียดดังน้ี 
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 6.1 คะแนนสมรรถนะเกรย์ (Grey Efficiency Score: GPS) จากการประเมินรวม
จากทุกตัวช้ีวัดสมรรถนะเชิงคุณภาพ SMAARTS สามารถให้อันดับความมีสมรรถนะการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 41 

 
ตารางที่ 42 สรุปคะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัดSMAARTS และอนัดับสมรรถนะการดําเนินงาน
 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สหกรณ ์ ตัวช้ีวัด SMAARTS 

ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. 
2.1 2.2 2.3 2.4 

DMU1 
(4) 

0.86 
(2) 

0.83 
(4) 

0.81 
(6) 

0.67 
(1) 

0.95 
(1) 

0.98 
(1) 

1.00 
(1) 

1.00 
(1) 

0.83 
(6) 

0.88 

DMU2 
(6) 

0.59 
(9) 

0.31 
(6) 

0.78 
(10) 
0.34 

(9) 
0.51 

(10) 
0.76 

(9) 
0.50 

(12) 
0.43 

(11) 
0.29 

(12) 
0.35 

DMU3 
(7) 

0.58 
(8) 

0.61 
(10) 
0.62 

(6) 
0.67 

(1) 
0.95 

(1) 
0.98 

(8) 
0.62 

(1) 
1.00 

(1) 
0.83 

(8) 
0.80 

DMU4 
(12) 
0.50 

(4) 
0.75 

(5) 
0.80 

(6) 
0.67 

(1) 
0.95 

(1) 
0.98 

(1) 
1.00 

(1) 
1.00 

(1) 
0.83 

(1) 
1.00 

DMU5 
(7) 

0.58 
(10) 
0.31 

(7) 
0.77 

(9) 
0.39 

(10) 
0.49 

(10) 
0.76 

(10) 
0.44 

(12) 
0.43 

(9) 
0.32 

(12) 
0.35 

DMU6 
(1) 

0.96 
(1) 

0.92 
(1) 

0.98 
(1) 

0.84 
(1) 

0.95 
(1) 

0.98 
(1) 

1.00 
(1) 

1.00 
(1) 

0.83 
(1) 

1.00 

DMU7 
(1) 

0.96 
(5) 

0.74 
(1) 

0.98 
(1) 

0.84 
(1) 

0.95 
(1) 

0.98 
(1) 

1.00 
(1) 

1.00 
(1) 

0.83 
(1) 

1.00 

DMU8 
(11) 
0.51 

(10) 
0.31 

(8) 
0.63 

(11) 
0.22 

(13) 
0.28 

(9) 
0.83 

(12) 
0.34 

(9) 
0.66 

(10) 
0.31 

(10) 
0.49 

DMU9 
(5) 

0.69 
(7) 

0.68 
(11) 
0.60 

(4) 
0.76 

(1) 
0.95 

(1) 
0.98 

(1) 
1.00 

(1) 
1.00 

(1) 
0.83 

(5) 
0.90 

DMU10 
(10) 
0.56 

(6) 
0.71 

(12) 
0.54 

(5) 
0.68 

(1) 
0.95 

(1) 
0.98 

(7) 
0.88 

(8) 
0.77 

(8) 
0.54 

(7) 
0.82 
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ตารางที่ 42 สรุปคะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัดSMAARTS และอนัดับสมรรถนะการดําเนินงาน
 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 
สหกรณ ์ ตัวช้ีวัด SMAARTS 

ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. 
2.1 2.2 2.3 2.4 

DMU11 
(7) 

0.58 
(12) 
0.23 

(9) 
0.63 

(11) 
0.22 

(11) 
0.41 

(10) 
0.76 

(11) 
0.35 

(10) 
0.62 

(12) 
0.21 

(10) 
0.49 

DMU12 
(1) 

0.96 
(2) 

0.83 
(3) 

0.87 
(1) 

0.84 
(1) 

0.95 
(1) 

0.98 
(1) 

1.00 
(1) 

1.00 
(1) 

0.83 
(1) 

1.00 

DMU13 
(13) 
0.46 

(12) 
0.23 

(13) 
0.13 

(13) 
0.12 

(12) 
0.31 

(10) 
0.76 

(13) 
0.18 

(11) 
0.50 

(13) 
0.20 

(9) 
0.57 

 
 6.2 สรุปคะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัดสมรรถนะเชิงคุณภาพ SMAARTS 
รวมท้ังอันดับความมีสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตัวช้ีวัด SMAARTS โดยตัวเลขที่อยู่ใน () หมายความว่าอันดับความมี
สมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ เช่น (8) คือ อันดับสมรรถนะการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ 8 เป็นต้น แสดงดังตารางที่ 42 
 6.3 สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) เป็นสหกรณ์ทีม่ี
คะแนน GPS เป็นอันดับที่ 1 (ดังตารางที่ 41) โดยทุกตัวช้ีวัด SMAARTS มีอันดับสมรรถนะการ
ดําเนินงานเป็นที่ 1 (ดังตารางที่ 42) 

 6.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (DMU7) และสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด (DMU12) เป็นสหกรณ์ทีม่ีคะแนน GPS เป็นอันดับที่ 2 (ดัง
ตารางที่ 41) โดยที่ DMU7 และ DMU12 ทุกตัวช้ีวัด SMAARTS มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงาน
เป็นที่ 1 ยกเว้นตัวช้ีวัดผู้จัดการของด้านการจัดการที่มีอันดับที่ 5 ใน DMU7 ในขณะที่ตัวช้ีวัดผู้จัดการ
และกลยุทธ์ของด้านการจัดการของ DMU12 ที่มีอันดับที่ 2 และที่ 3 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 42) 
 6.5 สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด (DMU1) เป็นสหกรณ์ทีม่ี
คะแนน GPS เป็นอันดับที่ 4 (ดังตารางที่ 41) โดยทุกตัวช้ีวัด SMAARTS มีอันดับสมรรถนะการ
ดําเนินงานเป็นที่ 1 ยกเว้นตัวช้ีวัดผู้จัดการที่มีอันดับที่ 2 ด้านโครงสร้างการบริหารและด้านกลยุทธ์มี
อันดับที่ 4 และด้านบุคลากร ในขณะที่ด้านความพอเพียงเป็นอันดับที่ 6 (ดังตารางที่ 42) 
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 6.6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) เป็นสหกรณ์ที่มี
คะแนน GPS เป็นอันดับที่ 5 (ดังตารางที่ 41) โดยทุกตัวช้ีวัด SMAARTS มีอันดับสมรรถนะการ
ดําเนินงานเป็นที่ 1 ยกเว้นตัวช้ีวัดผู้จัดการกลยุทย์ บุคลากร และด้านโครงสร้างการบริหาร ที่มีอันดับ
ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 12 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 42) 

 6.7  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) ป็นสหกรณ์ที่
มีคะแนน GPS เป็นอันดับที่ 6 (ดังตารางที่ 41) โดยทุกตัวช้ีวัด SMAARTS มีอันดับสมรรถนะการ
ดําเนินงานเป็นที่ 1 ยกเว้นตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหารและด้านความพอเพียง ที่มีอันดับที่ 5 
ในขณะที่ด้านบุคลากร ผู้จัดการ และกลยุทธ์ที่มีอันดับที่ 4 ที่ 7 และที่ 11 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 42) 

 6.8  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) เป็นสหกรณ์ที่มี
คะแนน GPS เป็นอันดับที่ 7 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานเป็นที่ 1 ในตัวช้ีวัด
กระบวนการของด้านการจัดการ ด้านระเบียบปฏิบัติ ด้านความเส่ียง และความเช่ือมั่นของสมาชิก มี
อันดับที่ 6 ในด้านบุคลากร มีอันดับที่ 7 ในด้านโครงสร้างการบริหาร มีอันดับที่ 8 ในด้านผู้จัดการ 
ด้านสินทรัพย์ และด้านความพอพียง และมีอันดับที่ 10 ในด้านกลยุทธ์ของตัวช้ีวัดการจัดการ (ดัง
ตารางที่ 42) 
 6.9 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) เป็น
สหกรณ์ที่มีคะแนน GPS เป็นอันดับที่ 8 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานเป็นที่ 1 
ในตัวช้ีวัดกระบวนการของด้านการจัดการและด้านระเบียบปฏิบัติ มีอันดับที่ 5 ในด้านบุคลากร มี
อันดับที่ 6 ในด้านผู้จัดการ มีอันดับที่ 7 ในด้านสินทรัพย์และด้านความพอพียง มีอันดับที่ 8 ในด้าน
ความเสี่ยงและความเช่ือมั่นของสมาชิก มีอันดับที่ 10 ในด้านโครงสร้างการบริหาร และมีอันดับที่ 12 
ในด้านกลยุทธ์ของตัวช้ีวัดการจัดการ (ดังตารางที่ 42) 
 6.10 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) เป็นสหกรณ์ที่มี
คะแนน GPS เป็นอันดับที่ 9 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานเป็นที่ 6 ในตัวช้ีวัด
ด้านโครงสร้างการบริหารและด้านกลยุทธ์ มีอันดับที่ 9 ในด้านผู้จัดการ ด้านกระบวนการ และด้าน
สินทรัพย์ มีอันดับที่ 10 ในด้านบุคลากรและด้านระเบียบปฏิบัติ มีอันดับที่ 11 ในด้านความเช่ือมั่น
ของสมาชิก และมีอันดับที่ 12 ในด้านความเสี่ยงและด้านความพอพียง (ดังตารางที่ 42) 

 6.11 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) 
เป็นสหกรณ์ที่มีคะแนน GPS เป็นอันดับที่ 10 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานเป็นที่ 
7 ในตัวช้ีวัดโครงสร้างการบริหารและด้านกลยุทธ์มีอันดับที่ 9 ในด้านบุคลากรและด้านความเช่ือมั่น
ของสมาชิก มีอันดับที่ 10 ในด้านผู้จัดการ ด้านกระบวนการ ด้านระเบียบปฏิบัติ และด้านสินทรัพย์ 
และมีอันดับที่ 12 ในด้านความเสี่ยงและด้านความพอพียง (ดังตารางที่ 42) 
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 6.12 สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) เป็นสหกรณ์ที่
มีคะแนน GPS เป็นอันดับที่ 11 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานเป็นที่ 8 ในด้าน 
กลยุทธ์ มีอันดับที่ 9 ในด้านระเบียบปฏิบัติและด้านความเสี่ยง มีอันดับที่ 10 ในด้านผู้จัดการ ด้าน
ความเช่ือมั่นของสมาชิก และด้านความพอเพียง มีอันดับที่ 11 ในด้านโครงสร้างการบริหารและด้าน
บุคลากร มีอันดับที่ 12 ในด้านสินทรัพย์ และมีอันดับที่ 13 ในด้านกระบวนการ (ดังตารางที่ 42) 

 6.13 สหกรณอ์อมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด (DMU11) เป็นสหกรณ์ทีม่ี
คะแนน GPS เป็นอันดับที่ 12 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานที่ 7 ในด้าน
โครงสร้างการบริหาร มีอันดับที่ 9 ในด้านกลยุทธ์ มีอันดับที่ 10 ในด้านระเบียบปฏิบัติ ด้านความ
เสี่ยง และด้านความพอเพียง มีอันดับที่ 11 ในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านสินทรัพย์ และ
มีอันดับที่ 12 ในด้านผู้จัดการและด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก (ดังตารางที่ 42) 

 6.14 สหกรณอ์อมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) เป็นสหกรณ์ทีม่คีะแนน GPS 
เป็นอันดับที่ 13 (ดังตารางที่ 41) มีอันดับสมรรถนะการดําเนินงานเป็นที่ 9 ในด้านความพอเพียง มี
อันดับที่ 10 ในด้านระเบียบปฏิบัติ อันดับที่ 11 ในด้านความเสี่ยง มีอันดับที่ 12 ในด้านผู้จัดการและ
กระบวนการ ส่วนด้านอ่ืนๆ นั้น มีอันดับที่ 13 (ดังตารางที่ 42) 
 7. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการ DEA ดังน้ี 
 7.1 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR เมื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 สหกรณ์ 
พบว่ามี 3 สหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 
(DMU4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) และสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) 
 7.2 คะแนนประสิทธิภาพจากตัวแบบ BCC เมื่อนําไปประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 สหกรณ์ 
พบว่ามีเพียง 1 สหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) 
 8. สรุปผลการบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณพบว่า
ผลจากการนําคะแนนประสิทธฺภาพการดําเนินการจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (คะแนน DEA) ไปพล็อต
เป็นแกนนอนร่วมกับแกนต้ังที่เป็นคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ (ค่า GPS) 
ทําให้มองเห็นการดําเนินงานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณอย่างผสมผสาน รวมท้ังเห็นใน
รายละเอียดของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS ทําให้สามารถนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ในการจัดทํากราฟ 2 มิติน้ัน ผู้วิจัยได้กําหนดความมี
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณท่ีคะแนนต้ังแต่ 0.995 ส่วนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
กําหนดที่คะแนนสมรรถนะการดําเนินงานต้ังแต่ 0.80 ทั้งน้ีเป็นตามลักษณะของข้อมูล อย่างไรก็ตาม 
ในการประยุกต์กับข้อมูลชุดอ่ืนๆ หรือองค์กรอ่ืนๆ ด้วยวิธีการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเกณฑ์คะแนน
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามบริบทที่เปลี่ยนไปของชุดข้อมูลหรือตาม
ลักษณะขององค์กร 

 นอกจากน้ี ผลการบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ในรูปกราฟ 2 มิติ นับได้ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการจัดการอย่างหนึ่งในการนําไปเพ่ิมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ เพราะกราฟจะทําให้ภาพพิกัดว่าสหกรณ์มีสมรรถนะการ
ดําเนินการในเชิงคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพการดําเนินงานในเชิงปริมาณ แล้วสิ่งที่ต้องเร่งปรับควร
พิจารณาหรือให้ความสําคัญในด้านใดเป็นพิเศษ รวมถึงยังช่วยช้ีให้เห็นสหกรณ์ที่ถือว่าเป็นต้นแบบ
แนวปฏิบัติที่ดี และสหกรณ์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์วิกฤต 

 9. สรุปผลของการจัดทําจัดทําข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิภาพ การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเป็นผลจากการประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ สามารถจัดทําข้อเสนอแนะโดยกําหนดเป็นแนวการดําเนินการ 5 ประการ ประกอบด้วย 1) 
การสร้างการรับรู้และการยอมรับ 2) การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน 3) การพัฒนาที่
ยั่งยืน 4) การขยายขอบเขตการวิจัย และ 5) การผสานระบบและสร้างเครือข่ายตัวช้ีวัด 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยค่อนข้างชัดเจนว่าความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ใน 2 ประเด็นแรก คือ สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและสถาบันที่เป็น
กระบวนการสหกรณ์ ซึ่งได้จากวิธีทฤษฎีฐานรากมีความสอดคล้องกับคุณค่าสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ 
อุดมการณ์สหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) อีกทั้งยังเป็นตามนิยามของ
ราชบัณฑิตยสถานและพระราชดํารัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นําสหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ 
ศาลาดุสิดาลัยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 แสดงว่าการที่จะทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์มี
ประสิทธิภาพน้ัน เป็นไปตามเจตนารมย์ของขบวนการสหกรณ์ ในส่วนความหมายของการเป็นสถาบัน
ทางการเงินน้ัน ก็มีความสัมพันธ์กับหลักการสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ แต่เป็นการจัดการเงินเพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนในปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณธรรมกํากับในการดําเนินการ และการเป็นสถาบัน
ทางการเงิน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามท่ีสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ (2557) ได้อธิบายไว้ 
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2. ผลการจัดทําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ที่ได้จากการวิจัยเอกสารตามตัวช้ีวัด  
การจัดการแบบองค์กรสมดุล การเทียบเคียง 7S ของ McKinsey การจัดการคุณภาพโดยรวม ซิกส์-
ซิกมา แนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง และ SMART เมื่อนําไปยืนยันและ
ตรวจสอบด้วยผู้ให้ข้อมูลจากวิธีการเดลฟายฟัซซี พบว่าตัวช้ีวัด SMAARTS เหมาะสมในการนําไป
ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในส่วนของการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัด 
SMAARTS เมื่อใช้แนวทางของ Hsu Lee and Kreng  (2010) พบว่าวิธีการเดลฟายฟัซซีมีความ
คล่องตัวในการดําเนินการวิจัย เพราะเป็นวิธีการผสานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ให้ความสําคัญทั้งใน
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผลการคัดเลือกข้อความมีผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือ
และเป็นการหาฉันทามติ ด้วยการลดความคลุมเครือจากการจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คน ซึ่งมี
ลักษณะผลการวิจัยคล้ายกับงานของ Tsai Chang and Lin (2010) Chen and Wang (2010) 
Chang Hsu and Chang (2011) เป็นต้น 

3. ผลการคัดเลือกตัวแปรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตของวิธีการ DEA ในตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ใช้วิธีการเดลฟายฟัซซีเช่นเดียวกันกับการคัดเลือกข้อความของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
SMAARTS พบว่าปัจจัยนําเข้าประกอบด้วยเงินรับฝากจากสมาชิก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และทุนสหกรณ์ 
และปัจจัยผลผลิตประกอบด้วยเงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ รายได้ทั้งสิ้น และเงินลงทุนทั้งสิ้น 
ผลที่ได้มีความสอดคล้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) อย่างไรก็ตาม วิธีการ DEA เป็นวิธีการ
คํานวณท่ีใช้แนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน จําเป็นต้องมีความเข้าใจคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การนํา
วิธีการเดลฟายฟัซซีมาคัดเลือกตัวแปร จึงต้องเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์       
ออมทรัพย์และการโปรแกรมเชิงเส้นเพ่ือใช้คํานวณวิธีการ DEA  

4. ตัวช้ีวัดสมรรถนะการดําเนินงาน คือ โครงสร้างการบริหาร การจัดการ ระเบียบ
ปฏิบัติ สินทรัพย์ ความเสี่ยง ความเชื่อมั่นของสมาชิก และความพอเพียง หรือตัวช้ีวัด SMAARTS มี
ความสัมพันธ์กับความหมายของความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
นอกจากน้ี หากพิจารณาตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ในแง่ตัวแบบเชิงตรรกะของการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) จะได้ดังภาพที่ 61 

 

 
 

ภาพที่ 61  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัด SMAARTS และตัวแบบเชิงตรรกะของการดําเนินงาน 
 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 5. การนําตัวช้ีวัด SMAARTS ไปประเมินสมรรถนะการดําเนินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ตามแนวทางของ 
Rahimnia Moghadasian and Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi (2015) โดยวิธีการ
ดังกล่าว จะให้ระดับความเป็นไปได้เกรย์ หรือ P{Vi  Vmax} ตามสมการ (27) ของบทท่ี 2 (เมื่อ i = 1, 
2, …, 13 และ i เป็นลําดับของสหกรณ์) ค่าดังกล่าวใช้พิจารณ์อันดับของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ  
น่ันคือ ถ้าค่าเฉลี่ยของระยะห่างคะแนนจากสหกรณ์ที่ i กับคะแนนอ้างอิง (Vmax) แทนด้วยการ
เปรียบเทียบ P{Vi  Vmax} มีค่าตํ่าจะให้อันดับสหกรณ์ที่ i ที่อยู่ในอันดับที่ดีกว่า เนื่องจากมีคะแนนเข้า
ใกล้คะแนนสหกรณ์ที่มีคะแนนสูงสุดหรือเป็นสหกรณ์ต้นแบบ จะเห็นได้ว่าระดับความเป็นไปได้เกรย์
ไม่ใช่คะแนนสมรรถนะการดําเนินงาน ดังน้ัน ในการวิจัยน้ี จึงได้นําเสนอค่าคะแนนสมรรถนะเกรย์ 
(Grey Performance Score: GPS) โดยที่ GPS = 1 - (P{V  Vmax}) เพ่ือใช้อธิบายความมีสมรรถนะ
การดําเนินงานจากตัวช้ีวัด SMAARTS ส่วนการพิจารณาคะแนนสมรรถนะการดําเนินงานในแต่ละ
ตัวช้ีวัดหรือคะแนนระดับเกรย์น้ัน ผู้วิจัยใช้หลักการเดียวกับ GPS ในการให้คะแนนความมีสมรรถนะ 
เพียงแต่เป็นการพิจารณาจากตัวช้ีวัดแต่ละด้าน 
 6. ผลการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัด SMAARTS ด้วยค่า GPS จากการ
ประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ตามแนวทางของ Rahimnia Moghadasian and Mashreghi (2011) และ 
Rajesh and Ravi (2015) พบว่าค่า GPS มีค่าต้ังแต่ 0.33 ถึง 0.95 และโดยทั่วไป 0  GPS   1 
โดยมีสหกรณ์จํานวน 5 แห่งที่มีค่า GPS น้อยกว่า 0.50 มีสหกรณ์จํานวน 2 แห่งที่มีค่า GPS ต้ังแต่ 
0.50 ถึง 0.80 มีสหกรณ์จํานวน 3 แห่งที่มีค่า GPS มากกว่า 0.80 แต่ไม่เกิน 0.90 และมีสหกรณ์ 3 
แห่งที่มีค่า GPS > 0.90 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคะแนน GPS เป็นการเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างสหกรณ์ กล่าวคือ สหกรณ์ใดที่มีค่า GPS สูง แสดงว่าสหกรณ์น้ันมีสมรรถนะการดําเนินงาน
จากตัวช้ีวัด SMAARTS ในระดับที่ดีกว่า 
 7. คะแนนระดับเกรย์ สามารถนํามาใช้พิจารณาความมีสมรรถนะการดําเนิงานของ
ตัวช้ีวัด SMAARTS ในแต่ละตัวช้ีวัดได้ การนํามาพล็อตด้วยแผนภาพเรดาร์ จะช่วยทําให้เห็นว่า
สหกรณ์แต่ละแห่ง มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในแต่ละด้านของ SMAARTS เป็นอย่างไร และยังสามารถใช้
เปรียบเทียบความมีสมรรถนะการดําเนินงานระหว่างแต่ละสหกรณ์ การพิจารณาค่า GPS จึงมี
ลักษณะเป็นการพิจารณาในมุมมองเชิงมหภาค (Macro View) ส่วนการพิจารณาความมีสมรรถนะ
ของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS ด้วยคะแนนระดับเกรย์ เป็นการพิจารณาในมุมมองเชิงจุลภาค (Micro 
View) ในส่วนของค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัด SMAARTS (W) ตามตารางท่ี 36 ในบทที่ 4 และตารางที่ 
ฉ.1 ในภาคผนวก ฉ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

  7.1 ผู้ประเมินให้ความสําคัญกับตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกมากที่สุด โดยมีค่า
นํ้าหนักเท่ากับ [0.78 , 0.96] เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีความมั่นคงอยู่ได้ต้องได้รับการยอมรับ
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จากสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของสหกรณ์ทั้งในแง่สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิกและ
สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ 

  7.2 น้ําหนักความสําคัญที่ผู้ประเมินให้ความสําคัญในระดับตํ่าประกอบด้วยตัวช้ีวัด
ด้านระเบียบปฏิบัติ ด้านสินทรัพย์และด้านความพอเพียง โดยมีค่านํ้าหนักเท่ากับ [0.68 , 0.82]       
[0.64 , 0.86] และ [0.68 , 0.82] ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สถาบันอุดมศึกษามีกฎและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตรวจสอบที่ทั่วถึง อีกทั้งสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และเอาใจใส่ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ เป็นเหตุให้ค่า
นํ้าหนักของตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงมีค่าตํ่าสุดเท่ากับ [0.58 , 0.72] เพราะเมื่อสหกรณ์ดําเนินการตาม
หลักการด้วยหลักวิชาด้วยความเป็นเหตุเป็นผลและมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบแล้ว สหกรณ์  
ออมทรัพย์จึงแทบไม่มีความเสี่ยงในการดําเนินงาน ซึ่งต่างจากสหกรณ์แบบอ่ืนๆ หรือประเภทอ่ืนๆ 

  7.3  ดังน้ัน จึงจะเห็นได้ว่าผู้ประเมินให้น้ําหนักในระดับสูงต่อตัวช้ีวัดด้านโครงสร้าง
การบริหารและด้านการจัดการที่มีค่าเท่ากับ [0.70 , 0.88] และ [0.72 , 0.89] ตามลําดับ โดยมี
ตัวช้ีวัดย่อยด้านผู้จัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ มีนํ้าหนักเท่ากับ       
[0.70 , 0.88] [0.70 , 0.88] [0.76 , 0.90] และ [0.70 , 0.88] แสดงว่าผู้ประเมินให้ความสําคัญต่อ
การบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีสมรรถนะ เพราะ
เป็นผู้ใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี โครงสร้างการบริหารยัง
เป็นผู้ที่กําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายของสหกรณ์ โดยมีฝา่ยจัดการรับไปดําเนินการและปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อสมาชิกสหกรณ์ 

 8. คะแนนระดับเกรย์ของแต่ละตัวช้ีวัด SMAARTS จากการประเมินสมรรถนะการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในตารางที่ 36 ของบทท่ี 
4 อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

  8.1 จะพบว่าในตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัตินั้น มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 0.90 และมี
ค่าเบียงเบนมาตรฐานตํ่าที่สุดเท่ากับ 0.11 โดยมีคะแนนระดับเกรย์ตํ่าสุดและสูงสุดเท่ากับ 0.76 และ 
0.98 ตามลําดับ โดยคะแนนค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน กล่าวคือ มีคะแนนเท่ากับ 0.76 จํานวน 4 สหกรณ์ 
คะแนนเท่ากับ 0.83 จํานวน 1 สหกรณ์ และคะแนนเท่ากับ 0.98 จํานวน 8 สหกรณ์ แสดงให้เห็น
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีการดําเนินการในด้านระเบียบปฏิบัติมี
สมรรถนะการดําเนินงานและมีผลการดําเนินการที่แตกต่างกันไม่มากนัก กล่าวคือ สหกรณ์มี
สมรรถนะการดําเนินงานสูงในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ 

  8.2 ตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง ด้านความพอเพียง ด้านกระบวนการ ด้านสินทรัพย์ และ
ด้านกลยุทธ์ มีคะแนนระดับเกรย์โดยเฉล่ียเท่ากับ 0.80 0.74 0.74 0.72 และ 0.70 ตามลําดับ โดย
ส่วนใหญ่มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.22 ถึง 0.28 ยกเว้นด้านสินทรัพย์ที่มีค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.32 ซึ่งเป็นค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสูงที่สุด แสดงว่าการดําเนินงานด้านสินทรัพย์มี
สมรรถนะการดําเนินงานมีการกระจายสูง โดยมีค่าตํ่าสุดเท่ากับ 0.18 จํานวน 1 สหกรณ์ ในขณะที่มี
คะแนนเต็ม จํานวน 6 สหกรณ์ นอกจากน้ี ยังมีคะแนนระดับเกรย์กระจายเป็น 0.34 0.35 0.44 0.50 
0.62 และ 0.88 แสดงว่าสมรรถนะการดําเนินงานในตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์มีความแปรผันสูง น่ันคือ 
สมรรถนะในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แตกต่างกันสูง โดยในบางสหกรณ์มีสมรรถนะการ
ดําเนินงานสูงในด้านสินทรัพย์ ในขณะที่บางสหกรณ์กลับมีความสามารถในด้านน้ีตํ่า ทั้งน้ีขึ้นปริมาณ
ของสินทรัพย์ นโยบายของสหกรณ์ และความสามารถในการบริหารสหกรณ์ ในขณะที่สมรรถนะการ
ดําเนินงานในด้านความเสี่ยง ด้านความพอเพียง ด้านกระบวนการ และด้านกลยุทธ์ มีความการ
กระจายตัวของข้อมูลในระดับกลางๆ โดยภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร มีผลการดําเนินงานในตัวช้ีวัดทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 
0.70  

  8.3 คะแนนระดับเกรย์โดยเฉล่ียของตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านผู้จัดการ 
ด้านบุคลากร และด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกอยู่ในระดับตํ่า โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.68 0.57 0.56 
และ 0.59 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าระหว่าง 0.19 ถึง 0.28 ซึ่งถือว่ามี
ความการกระจายตัวของข้อมูลในระดับกลางๆ ในส่วนของโครงสร้างการบริหารนั้นมีค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ 
0.70 ดังน้ัน แม้จะอยูในกลุ่มที่คะแนนตัวช้ีวัดตํ่า แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีเด่นชัดกว่าด้านอ่ืนๆ และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานตํ่าเป็นอันดับท่ี 2 คือเท่ากับ 0.19 อย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดในกลุ่มน้ีมีความชัดเจนว่า
เป็นกลุ่มของทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คณะกรรมการ
บริหาร ฝ่ายจัดการ (ผู้จัดการและบุคลากร) และสมาชิกสหกรณ์ ผู้ประเมินให้คะแนนกลุ่มคณะกรรม
บริหารมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มน้ี ถัดมาจึงเป็นฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ตามลําดับ โดยฝ่าย
จัดการและสมาชิกมีคะแนนใกล้กัน ในส่วนตรงนี้วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ควรที่จะต้องมุ่งเพ่ิมสมรรถนะ
การดําเนินงานในฝ่ายจัดการ (ทั้งผู้จัดการและบุคลากร) และจัดสร้างระบบรวมทั้งกลไกต่างๆ เพ่ือให้
สมาชิกของสหกรณ์มีความเช่ือมั่นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนอย่างเป็นรูปธรรม 

  8.4 จากข้อ 8.1 – 8.3 จะเห็นได้ว่าผู้ประเมินให้คะแนนในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในระดับตํ่า (ทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ) แต่
เน่ืองสหกรณ์ยึดระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงานทําให้ผลการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ด้าน
กระบวนการ ด้านกลยุทธ์ ด้านความเสี่ยง และด้านความพอเพียง มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ยกเว้นในด้านสินทรัพย์ที่มี 7 สหกรณ์ที่สามารถดําเนินการในด้านน้ีได้เป็นอย่างดี (คือ มี
คะแนนระดับเกรย์มากกว่า 0.80) มี 3 และ 2 สหกรณ์ที่มีคะแนนตํ่า (0.34 0.35 และ 0.44) และ
คะแนนกลางๆ (0.50 และ 0.62) โดยมี 1 สหกรณ์ที่คะแนนตํ่ามาก (0.18) อภิปรายได้ว่าน่าจะเป็นที่
เกิดจากการดําเนินการของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ 
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 9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด มีคะแนน GPS สูงสุด กล่าวคือ 
เป็นสหกรณ์ที่ประเมินด้วยตัวช้ีวัด SMAARTS มีคะแนนสูงสุด นอกจากน้ี ยังมีคะแนนระดับเกรย์ที่มี
ค่าสูงสุดในทุกตัวช้ีวัดสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2552) ที่สหกรณ์       
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด เป็น 1 ใน 6 ของสหกรณ์ต้นแบบ ที่มีการพิจารณาจาก
สหกรณ์จํานวน 677 แห่ง ซึ่งจากผลการวิจัยในปี 2552 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด มีความโดดเด่นในด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านการจัดการ ด้าน
ระเบียบปฏิบัติด้านสินทรัพย์ และความเช่ือมั่นของสมาชิก 
 10. จากตารางที่ 39 ในบทที่ 4 เมื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (วิธีการ DEA) จากตัวแบบ 
CCR พบว่ามีสหกรณ์ 3 แห่ง ที่คะแนนน้อยกว่า 1 อภิปรายผลได้ดังน้ี 

  10.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด (DMU4) มีคะแนน CCR 
เท่ากับ 0.922 เน่ืองจากถูกนําไปเทียบกับสหกรณ์ 3 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) และ
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์จํากัด (DMU12) โดยหาก DMU4 ต้องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม (Overall Technical Efficiency) เพ่ือให้คะแนน CCR เท่ากับ 
1 สหกรณ์ต้องดําเนินการให้ปัจจัยนําเข้าในเรื่องเงินรับฝากจากสมาชิกมีความสมดุล โดยต้องลดเงิน
รับฝากจากสมาชิกลงอย่างน้อย 18,469,005.84 บาท ในขณะเดียวกันสหกรณ์ต้องเพ่ิมผลผลิตในด้าน
เงินสดและเงินฝากอย่างน้อย 4,184,688,317.28 บาท และเพ่ิมเงินลงทุนอย่างน้อย 
1,401,340,396.04 บาท 

  10.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด (DMU5) 
มีคะแนน CCR เท่ากับ 0.991 เนื่องจากถูกนําไปเทียบกับสหกรณ์ 4 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 
(DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) และสหกรณ์
ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) โดยหาก DMU4 ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
โดยรวมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (หรือคะแนน CCR เท่ากับ 1) สหกรณ์ต้องดําเนินการในการลด
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นลงอย่างน้อย 143,667.93 บาท และดําเนินการเพิ่มรายได้ทั้งสิ้นอย่างน้อย 
1,398,099.39 บาท  

  10.3 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) เนื่องจากถูก
นําไปเทียบกับสหกรณ์ 4 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด (DMU8) สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) โดย
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ทั้ง 4 สหกรณ์สามารถดําเนินการในเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมได้เหมาะสมกว่า DMU9 
อย่างไรก็ตาม หาก DMU9 ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือให้คะแนน CCR 
เท่ากับ 1 สหกรณ์ต้องดําเนินการในการลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นลงและเพ่ิมรายได้ทั้งสิ้นควบคู่กัน เหมือน
เช่นกับ DMU5 โดยต้องลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นลงอย่างน้อย 73,617.38 บาท ในขณะที่ต้องเพิ่มรายได้
ทั้งสิ้นอย่างน้อย 66,553.80 บาท 

  10.4 จากข้อ 10.1 – 10.3 จะเห็นได้ว่าการดําเนินการเพ่ือให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพ
ตามตัวแบบ CCR หรือการพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ระหว่างเงินรับฝากจากสมาชิก (Input) และ
เงินสดและเงินฝากและเงินลงทุน (Output) ในประเด็นน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์อาจจะต้องใช้มาตรการ
ทางการเงิน เช่น การกําหนดอัตราดอกเบ้ียของเงินรับฝากให้มีความเหมาะสมเพ่ือควบคุมปริมาณเงิน
รับฝากจากสมาชิก รวมถึงการบริหารสภาพคล่องในการจัดการกับเงินสดและเงินฝากเพ่ือการนําไป
ลงทุน เป็นต้น และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและรายได้ทั้งสิ้นส่งผลต่อความมี
ประสิทธิภาพโดยรวมในการดําเนินการของสหกรณ์ นอกจากน้ี จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ทั้ง 13 แห่ง 
สามารถดําเนินการจัดสรรปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิตได้อย่างเหมาะสมในด้านลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ
และทุนของสหกรณ์ 
  11. จากตารางที่ 39 ในบทที่ 4 เมื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ (วิธีการ DEA) จากตัว
แบบ BCC พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด  (DMU5) เป็น
แห่งเดียวที่คะแนน BCC น้อยกว่า 1 เน่ืองจากถูกนําไปเทยีบกับสหกรณ์5 แห่ง คือ สหกรณ์ออม
ทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด (DMU2) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง 
จํากัด (DMU3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด (DMU9) สหกรณ์ออมทรัพย์
และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด (DMU10) และสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด
(DMU13) โดยจะเห็นว่า DMU5 เป็นสหกรณ์ที่ยังไม่ประสิทธิภาพเทคนิคแท้ (Pure Technical 
Efficiency) ตามแนวทาง Banker Charnes and Cooper (1984) หาก DMU5 จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้คะแนน BCC เท่ากับ 1 ต้องเพ่ิมรายได้ทั้งสิ้นอย่างน้อย 1,368,049.93 บาท และต้องลดค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้นลงอย่างน้อย 54,386.67 บาท ดังน้ัน เมื่อรวมการพิจารณาตามข้อ 10.2 และ 10.3 ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยรวมและเทคนิคแท้ (ตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC) ของ DMU5 และ DMU9 จึง
เป็นการดําเนินในประเด็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้มีความสมดุล 
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ตารางที่ 43 สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวแบบ CCR 
 และตัวแบบ BCC ที่เป็นผลจากการวิจัยน้ีและผลการวิจัยบางส่วนของศราวุธ หุ่นกลัด 
 (2552) 
 

สหกรณ ์ สัญลักษณ์  
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด DMU1 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด DMU2 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด DMU3 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด DMU6 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด DMU7 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด DMU10 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด DMU11 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด DMU12 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด DMU13 
 

 12. จากตารางที่ 39 ในบทที่ 4 เป็นคะแนนประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อประเมินด้วยตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC 
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของศราวุธ หุ่นกลัด (2552) ซึ่งได้ประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศจํานวน 23 แห่ง (โดยไม่มีสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด รวมอยู่ด้วย) โดยมีการใช้ปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลผลิต
เหมือนกัน พบว่าสหกรณ์ที่มีการดําเนินการงานมีประสิทธิภาพจํานวน 9 แห่ง แสดงดังตารางที่ 43 
ส่วนอีก 3 สหกรณ์มีรายละเอียดดังน้ี 

  12.1 สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ไม่มีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานจากงานของศราวุธ หุ่นกลัด (2552) ทั้งจากตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC เท่ากับ 
0.950 และ 0.991 ตามลําดับ ในขณะที่ผลจากการวิจัยน้ี สหกรณ์มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจาก
ตัวแบบ BCC ส่วนคะแนนจากตัวแบบ CCR เท่ากับ 0.981  

  12.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัดมี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งจากตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC จากงานของศราวุธ หุ่นกลัด 
(2552) ในขณะที่ผลจากการวิจัยน้ีสหกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวแบบ CCR และตัว
แบบ BCC โดยมีคะแนนเท่ากับ 0.991 และ 0.997 ตามลําดับ  
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  12.3 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัดมีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานจากตัวแบบตัวแบบ BCC จากงานของศราวุธ หุ่นกลัด (2552) และจากผลการวิจัยน้ี แต่
คะแนนจากตัวแบบ CCR ในการวิจัยน้ีเท่ากับ 0.922 น่ันคือสหกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ส่วนผลจากงานวิจัยของศราวุธ หุ่นกลัด (2552) พบว่ามีประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 12.4 ผลการเปรียบเทียบตามข้อ 12.1 – 12.3 เป็นการเปรียบเทียบอย่างคร่าวๆ 
เพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาความมีประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่ง การ
เปรียบเทียบอาจจะไม่สมเหตุสมผลมากพอ เน่ืองจากสหกรณ์ (จํานวน DMU) ที่นํามาคํานวณด้วย
วิธีการ DEA มีจํานวนไม่เท่ากัน การตีความจึงเป็นภาพแนวโน้มของประสิทธิภาพการดําเนินงาน
คร่าวๆ เท่าน้ัน 
 13. การตีความที่เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณในรูปกราฟ 2 มิตินั้น ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์สมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพและเกณฑ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากคะแนนต้ังแต่ 0.80 และ 
0.995 ขึ้นไป ตามลําดับ เพราะลักษณะของข้อมูลจากกราฟ 2 มิติ สามารถจัดกลุ่มของสหกรณ์ได้
ชัดเจนเม่ือกําหนดตามเกณฑ์ดังกล่าว การกําหนดเกณฑ์จึงขึ้นกับลักษณะข้อมูล รวมถึงความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ตีความ หากผู้ที่ทําหน้าที่ตีความมีความเข้าใจในงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และมี
ประสบการณ์ในการดําเนินงานของสหกรณ์ด้วยก็จะเป็นเร่ืองดี เครื่องมือการจัดการ (กราฟ 2 มิติ) น้ี
จะช่วยให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กล่าวคือ
การใช้ข้อมูลทางการเงินในการประเมินประเมินสิทธิภาพการดําเนินงานด้วยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เป็น
เพียงมติิหน่ึงในการประเมินประสิทธิภาพเท่าน้ัน เนื่องจากจุดประสงค์ของการดําเนินงานของสหกรณ์
ไม่เพียงแต่การสร้างรายได้ แต่สหกรณ์ที่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของการสหกรณ์น้ัน ต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือส่วนรวมเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกและส่วนรวมท้ังในระดับชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังน้ัน การนําตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพร่วมวิเคราะห์ผ่านความเห็นของผู้ประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน จึงมีส่วนช่วยในการเติม
เต็มและส่งให้ผลการประเมินความมีประสิทธิภาพมีความสมบูรณ์ขึ้น 
  14. จากข้อเสนอแนะ สําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ จากการนําเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการมูลนิธิคลังสมอง
สหกรณ์ไทยน้ัน สามารถอภิปรายได้ว่าเป็นข้อเสนอที่ตอบสนองต่อความหมายของการมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 3 ความหมาย กล่าวคือ การเป็นสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของ
สมาชิก สถาบันที่เป็นขบวนการสหกรณ์ และสถาบันการเงิน โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความแข้มแข็งต่อการเป็นสถาบันทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยความสัมพันธ์ของข้อเสนอแนะฯ และ
ความหมายที่เป็นผลจากการวิจัยด้วยทฤษฎีฐานรากแสดงในรูปเมทริกซ์ ดังตารางที่ 44 
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ตารางที่ 44 ความสัมพันธ์ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และความหมายของการมีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

แนวการดําเนินการ 

ความหมาย 

สถ
าบ

ันอั
นเ

ป็น
ที่

พึ่ง
ขอ

งส
มา

ชิก
 

สถ
าบ

ันท
ี่เป็

น
กร

ะบ
วน

กา
ร

สห
กร

ณ ์

สถ
าบ

ัน 
ทา

งก
าร

เงิน
 

1. การสรา้งการรับรู้และการยอมรับ 6/6 6/6 6/6 
1.1 ถอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยให้มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ทั้งในส่วนการประเมินสมรรถนะและประสทิธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   

1.2 จัดให้มีการนําเสนอผลการวิจัยให้เกิดการรับรู้ในวง
กว้างผ่านกลไกของเครือข่ายสหกรณ ์    

1.3 กําหนดแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนในการนําตัวช้ีวัดไป
ประเมินสมรรถนะและประสทิธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

   

1.4 ขยายขอบเขตการการนําตัวช้ีวัดในการนําไปประเมิน
ในระดับต่างๆ เช่น ระดับจังหวัด ภูมิภาค    

1.5 จัดหาแหลง่ทุนการนําตัวช้ีวัดไปใช้ดําเนินการให้เกิด
ประโยชน์    

1.6 ทําความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐถึง
ประโยชน์ต่อการใช้ตัวช้ีวัดต่อการเพ่ิมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ 

   

2. การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน 3/4 4/4 3/4 
2.1 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานจากตัวช้ีวัดให้มีความทันสมยัผ่านระบบ
สารสนเทศ 
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ตารางที่ 44 ความสัมพันธ์ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และความหมายของการมีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 
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2.2 จัดทําการรายงานผลการประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัด โดยการนําเสนอใน
รูปแบบที่ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 

   

2.3 มีสายด่วนในการตอบคําถามจากการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ผ่านช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 

   

2.4 ใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเป็น
ระยะ 

   

3. การพัฒนาที่ยั่งยืน 6/6 6/6 6/6 
3.1 จัดให้มีการอบรบการใช้ตัวช้ีวัดในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ให้กบัผู้ที่เก่ียวข้อง
อย่างสมํ่าเสมอ 

   

3.2 สอดแทรกเน้ือหาที่ได้จากผลการวิจัยโดยทําเป็นบทเรียน
เพ่ือใช้สอนให้กับนักศึกษา    

3.3 นําตัวช้ีวัดไปใช้ค้นหาสหกรณ์ต้นแบบหรือสหกรณ์ทีม่แีนว
ปฏิบัติที่ดี    

3.4 ประเมินผลของการนําตัวช้ีวัดไปใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์    

3.5 มีการจัดการความรู้ของสหกรณ์ทีส่ามารถดําเนินการได้
เป็นผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด    
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ตารางที่ 44 ความสัมพันธ์ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และความหมายของการมีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 

 

แนวการดําเนินการ 
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3.6 จัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการ    

4. การขยายขอบเขตการวิจัย 4/4 4/4 4/4 
4.1 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพ่ือนําตัวช้ีวัดไปประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประเภทต่างๆ รวมถึงการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
รายจังหวัดและภูมิภาค โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

   

4.2 ประสานงานกับแหล่งทนุการวิจัยในการนําตัวช้ีวัดไป
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในระดับประเทศ 

   

4.3 วิจัยและพัฒนาตัวช้ีวัดการดําเนินงานเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของสหกรณ์ในสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ 

   

4.4 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานกลางของตัวช้ีวัดเพ่ือให้สหกรณ์
ทุกประเภทได้ใช้ตัวช้ีวัดมาตรฐานแบบเดียวกันในการ
ประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

   

5. การผสานระบบและสร้างเครือข่ายตัวชีวั้ด 4/5 5/5 5/5 
5.1 นําตัวช้ีวัดสหกรณ์แบบต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานมาใช้
ร่วมกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อน 

   

5.2 พัฒนาระบบปฏิบัติการในการใช้ฐานขอ้มูลของสหกรณ์
ร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
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ตารางที่ 44 ความสัมพันธ์ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และความหมายของการมีประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ) 

 

แนวการดําเนินการ 
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5.3 จัดให้มีเครือข่ายของสหกรณ์เพ่ือให้เกิดกิจกรรมในการ
พัฒนาตัวช้ีวัดระหว่างสหกรณ์    

5.4 สร้างระบบเครือข่ายในการประเมินประสิทธิภาพ
สหกรณ์ร่วมกบัองค์กรลักษณะอ่ืนๆ    

5.5 แสวงหาพันธมิตรที่ได้ประโยชน์จากการประเมิน
ประสิทธิภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ธนาคาร ชุมนุม
สหกรณ ์

   

 
ข้อค้นพบจากการวิจัย 
 1. การวิจัยน้ี สามารถค้นพบความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินของสหกรณ์    
ออมทรัพย์ในรูปสถาบันประกอบด้วย 3 ความหมาย คือ สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิกสถาบันที่เป็น
กระบวนการสหกรณ์ และสถาบันทางการเงิน พร้อมกันน้ียังสามารถยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัด 
SMAARTS ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน โดยตัวช้ีวัดในด้านโครางสร้างการบริหาร ด้าน
การจัดการ และด้านระเบียบปฏิบัตินั้น ควรให้ความสําคัญกับความหมายในการเป็นสถาบันที่เป็น
กระบวนการสหกรณ์ ในขณะที่ความหมายในการเป็นสถาบันทางการเงินต้องมีสมรรถนะการดําเนิน
ตามตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบัติและด้านความพอเพียง สําหรับสมรรถนะการดําเนินงานในด้าน
สินทรัพย์ ด้านความเสี่ยง และด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก นําไปสู่การมีประสิทธิภาพการดําเนินใน
ความหมายการเป็นสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก อย่างไรก็ตาม สมรรถนะการดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัด SMAARTS ยังมีความเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหน่ึงต่อการมีความหมายในการช่วยส่งเสริมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 62 
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ภาพที่ 62 ตัวช้ีวัด SMAARTS สําหรับการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 2. การวิจัยน้ี ได้พัฒนาและคัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในการใช้ประเมินสมรรถนะ    
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือตัวช้ีวัด SMAARTS ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร 
(Structure) การจัดการ (Management: โดยที่ตัวช้ีวัดด้านการจัดการแบ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อย 4 ด้าน คือ 
ผู้จัดการ (Management) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) และกระบวนการ (Process)) 
ระเบียบปฏิบัติ (Agreement)  สินทรัพย์ (Asset) ความเสี่ยง (Risk) ความเช่ือมั่นของสมาชิก (Trust) และ
ความพอเพียง (Sufficiency) และเป็นที่ยอมรับผ่านฉันทามติจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 24 คน และ
สามารถนําไปใช้งานได้จริง สําหรับกรณีศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ผลการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานผ่านการประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ 
ยังสามารถนํามาเปรียบเทียบร่วมกับการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากวิธีการ DEA  

 3. การวิจัยน้ี ได้นําเสนอคะแนนสมรรถนะเกรย์ (Grey Performance Score: GPS) 
เพ่ือใช้ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสามารถนําไปประยุกต์กับ
องค์กรประเภทอ่ืนๆ ได้ โดย GPS ยังสามารถใช้ในการจัดอันดับของสมรรถนะการดําเนินงานได้อีก
ด้วย 

 4. จากการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทําให้ทราบข้อเท็จจริงว่าส่วนใหญ่แล้วสหกรณ์มีผลการ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ตามปัจจัยนําเข้าประกอบด้วยเงินรับฝากจากสมาชิก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และ
ทุนสหกรณ์ ส่วนปัจจัยผลผลิตประกอบด้วยเงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ รายได้ทั้งสิ้น และเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องสร้างสมดุลระหว่างเงินสดและเงินฝากและเงินลงทุนต่อเงินรับ
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ฝากจากสมาชิกด้วยมาตรการต่างๆ รวมทั้งความสมดุลรายได้ทั้งสิ้นต่อค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังภาพที่ 63 
จะทําให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพการดําเนินการจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
 

 
 
ภาพที่ 63 มาตรการทางการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 5. การวิจัยน้ี ได้พัฒนากราฟ 2 มิติในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานจากตัวช้ีวัด
เชิงคุณภาพและการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการผสานกัน
ที่ลงตัว เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์    
ออมทรัพย์ รวมทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับองค์กรลักษณะอ่ืนๆ ได้ และในตอนท้ายของการวิจัย
ยังมีการจัดทําขอ้เสนอแนะ สําหรับแนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 5 แนวดําเนินการ ที่เป็นผลจากการประชุมร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะที่เปน็ผลจากการวิจัย 

 1. การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ควรมีการทําความเข้าใจความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณ์  
ออมทรัพย์ ทั้งในด้านการเป็นสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ และ
สถาบันการเงิน โดยการให้น้ําหนักหรือจุดเน้นในแต่ละสหกรณ์ไม่จําเป็นต้องเท่ากัน สัดส่วนของแต่ละ
ความหมายขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย์ กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีการ
สร้างความสมดุลของความมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทั้งในมิติของการเป็นสถาบันอันเป็นที่พ่ึง
ของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ และสถาบันทางการเงิน โดยมีการปรับหรือประยุกต์
ให้เข้ากับบริบทของแต่ละสหกรณ์ 
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 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาคมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ 
ร่วมกันจัดให้มีการระดมสมองในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งในมิติของการเป็นสถาบันอัน
เป็นที่ พ่ึงของสมาชิก สถาบันที่เป็นกระบวนการสหกรณ์ และสถาบันทางการเงิน ในรูปแบบ
แผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้กําหนดนโยบายและสร้างทิศทางในการดําเนินงาน และมี
ผลการดําเนินงานที่สัมฤทธ์ิผล 
 3. นําเสนอช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS และตัวช้ีวัดเชิงปริมาณจากวิธีการ DEA ในการ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยอาจจัดทําเป็นคู่มือใน
การช้ีแจงทําความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่สู่สาธารณชนและองค์กรต่างๆ ในการ
นําไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมโดยอาจจะประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ ในการจัดระดมข้อมูลและ
ทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัดดังกล่าว 
 4. นําตัวช้ีวัดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ไปใช้ร่วมกับตัวช้ีวัดด้ังเดิมที่หน่วยงานของ
รัฐ (คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ในการค้นหาสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็น
ต้นแบบ (Best-practice)  ในการพัฒนา รวมถึงการนําตัวช้ีวัดต่างๆ ไปอธิบายให้สหกรณ์มีความ
เข้าใจและสามารถนําไปใช้ในการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละ
แห่ง และรวมไปถึงการทําความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้าใจถึงความสําคัญ ในการนํา
ตัวช้ีวัดไปประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม เน่ืองการคํานวณโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎีเกรย์ รวมท้ังวิธีการ DEA มีความซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยาก ในส่วนน้ีอาจจะต้องมี
การลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เพ่ือให้การใช้งานสารสนเทศมีความ
ง่ายและคล่องตัวขึ้นต่อการนําไปใช้งานจริง  
 5. ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณของวิจัยน้ีแม้จะเป็นข้อมูลเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร แต่แนวคิดของการวิจัยน้ีสามารถขยายไปใช้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ หรือใช้กับสหกรณ์ใน 6 ประเภทที่เหลือก็ได้ นอกจากน้ี ยังสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ศึกษาสหกรณ์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือเป็นการศึกษาในระดับประเทศ เพียงแต่
จะมีลักษณะการจัดกระทําเกี่ยวกับข้อมูลที่ยากง่ายแตกต่างกัน  
 6. ควรจะมีองค์กรกลางหรือองค์กรอิสระที่มีความเข้าใจในกิจการและอุดมการณ์
สหกรณ์ ในการทําหน้าที่ประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ SMAARTS เพ่ือให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรงและไม่ลําเอียง 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต 
 1. การใ ช้ วิ ธี วิทยาในการวิจัย เ ชิงคุณภาพแบบอื่นๆ  เ ช่น  ปรากฏการณ์ วิทยา 
(Phenomenology) วงศาวิทยา (Genealogy) การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) 
วิธีการ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นต้น เพ่ือทําความเข้าใจถึงเบ้ืองหลัง
ของความมีสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายหลังจากการใช้
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้ว  

 2. การพัฒนาองค์ความรู้ของตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่างๆ ด้วยการนําวิธี
วิทยาในการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) การวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) เป็นต้น เพ่ือนํามาสร้างเป็นทฤษฎีหลัก (Grand 
theory) ของตัวช้ีวัดการดําเนินงานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 3. ควรท่ีจะได้คัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงาน
ใกล้เคียงกันหรืออยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร-ตํารวจ สหกรณ์ในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค เป็นต้น มาประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้วยตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณตาม
แนวทางของการวิจัยน้ี 
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รศ. ดร. คณิต 
เขียววิชัย 

 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศลิปากร จํากัด 
 รองอธิการบดีพระราชวัง
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

5 มีนาคม 
2558 

10:00 น. 

คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

รศ.น.สพ.ชูชาติ 
กมลเลิศ  

 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด 
 อดีตกรรมการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด 
2 สมัย 
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8 มีนาคม 
2558 

9:30 น. 
15 มีนาคม 

2558 
10:00 น. 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.น.สพ.ดร. 
สุรวัฒน์  
ชลอสันติสกุล 
 

 อาจารย์ประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ คณะสัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร  

18 มีนาคม 
2558 

9:00 น. 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่ง/ความสําคญัที่เก่ียวข้อง

กับสหกรณ ์
วัน-เดือน-ปี 
และเวลา 

สถานทีส่ัมภาษณ์ 

รศ. เกรียงศักด์ิ 
ปัทมเรขา 

 อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
เก่ียวกับสหกรณ์ 
 นักวิชาการและนักวิจัยด้าน
การเกษตร สหกรณ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

19 มีนาคม 
2558 

14:00 น. 

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์

รศ. ส่งเสริม  
หอมกลิ่น 

 อาจารย์ประจําสาขาวิชา
ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ ์ (แขนงวิชาสหกรณ์) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 ผู้เช่ียวชาญ การบริหารจัดการ 
การเงิน การผลิต การตลาด 
ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย และการ
จัดทําแผนธุรกิจทางด้านสหกรณ์ 

23 มีนาคม 
2558 

14:00 น. 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 
จังหวัดนนทบุรี 

นายพิมพ์ลักษณ์ 
อยู่วัฒนา 

 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ
ดีเด่น สาขานักบริหาร ประจําปี 
2555 
 อดีตประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
สมุทรสงคราม จํากัด 

26 มีนาคม 
2558 

14:00 น. 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายรังษี  
ธารารมย์ 

 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการรับ
ฝากเงินสูงสุดประจําปี 2557 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เป็น
อันดับที่ 4 ประจําปี 2557 

30 มีนาคม 
2558 

9:00 น. 

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จํากัด 
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ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่ง/ความสําคญัที่เก่ียวข้องกับ

สหกรณ ์
วัน-เดือน-ปี 
และเวลา 

สถานที่
สัมภาษณ ์

นางศิริวรรณ 
ปัญญาธรรม 

 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาํกัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการรับฝากเงิน
เป็นอันดับที่ 2 ประจําปี 2557 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้น ทุน
ดําเนินการ กําไรสุทธิ และมีการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์เป็นอันดับที่ 3 ประจําปี 
2557 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีรายได้ทั้งสิ้นเป็น
อันดับที่ 5 ประจําปี 2557 

30 มีนาคม 
2558 

12:00 น. 

สหกรณ ์
ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

จํากัด 

นางประนอม  
แดงงาม 

 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี สาขา
นักปฏิบัติการ ประจําปี 2556 
 รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จํากัด 
 รางวัลชมเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
(ขนาดใหญ)่ ประจําปี 2553 

31 มีนาคม 
2558 

15:00 น. 

สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท ์

นายสันต์ิเพ็ชญ ์ 
มีสามเสน 

 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก 
สาขานักปฏิบัติการ ประจําปี 2556 
 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการเกษตร จํากัด 
 รางวัลสหกรณอ์อมทรัพย์ ระดับดีมาก 
(ขนาดใหญม่าก) ประจําปี 2555 

17 เมษายน 
2558 

13:30 น. 

สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรม
ส่งเสริม

การเกษตร จํากัด 
เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 

นายพีรเทพ  
ชีวะโชติวุฒิ 

 รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด 
 รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น 
(ขนาดใหญม่าก) ประจําปี 2556 

24 เมษายน 
2558 

13:30 น. 

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/ความสําคญัที่เก่ียวข้อง
กับสหกรณ ์

วัน-เดือน-ปี 
และเวลา 

สถานทีส่ัมภาษณ์ 

นายประยวน  
พันธ์สวัสด์ิ 

 รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

1 พฤษภาคม 
2558 

9:30 น. 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

นางโสภา พงศ์
สุพพัต 

 ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

7 พฤษภาคม 
2558 

9:00 น. 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

นางสาวอรุณี  
วงศ์ราเชน 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ รักษาการใน
ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

23 พฤษภาคม 
2558 

13:00 น. 

กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

นายธนิต  
จันทร์ประทีป 

 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 8 พฤษภาคม 
2558 

13:00 น. 

สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงาน

โครงการ 
อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอ (กปร.)  

นางเยาวลักษณ ์
หาญวรวงศ์ชัย 

 ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (รักษาการ)  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

15 พฤษภาคม 
2558 

10:30 น. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นางอารี ฉายโช้น  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร
การเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

20 พฤษภาคม 
2558 

10:30 น. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ภาคผนวก ข  
ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 สําหรบัใช้ในวิธีการ DEA 
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ปัจจัยผลผลิตของตัวช้ีวัดเชิงปริมาณสําหรับใช้คํานวณด้วยวิธีการ DEA ประกอบด้วย 1) เงิน
สดและเงินฝาก 2) ลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิ 3) รายได้ทั้งสิ้น และ 4) เงินลงทุนทั้งสิ้น ส่วนปัจจัยนําเข้าของ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 1) เงินรับฝากจากสมาชิก 2) ค่าใช้จ่ายทัง้สิ้น และ 3) ทุนสหกรณ ์โดย
ทั้ง 7 ตัวแปรมีหน่วยเป็นบาท และเป็นข้อมูลทุติยภูมิทีผ่า่นการตรวจบัญชีโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ณ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
 

ตารางที่ ข.1 ข้อมูลเงินสดและเงินฝาก และลูกหน้ีเงินให้กู้สุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์
 สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (หน่วย: บาท) 
 

สหกรณ์ เงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ีเงินใหกู้สุ้ทธ ิ
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด (DMU1) 860,432,885.13 4,699,839,629.16 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 
(DMU2) 

2,689,392,638.60 5,192,117,674.67 

สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) 931,197,369.02 509,290,585.47 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด DMU4) 769,788,033.07 3,516,730,663.76 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จํากัด (DMU5) 

18,168,723.02 112,035,446.45 

สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด (DMU6) 813,879,646.64 4,143,234,956.92 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั (DMU7) 1,939,282,288.93 7,675,386,319.00 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด 
(DMU8) 

3,407,633,409.66 650,095,593.08 

สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 
(DMU9) 

5,771,054.38 26,251,380.00 

สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
จํากัด (DMU10) 

130,975,530.57 1,000,253,197.25 

สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด 
(DMU11) 

420,840,656.31 1,229,068,234.94 

สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด 
(DMU12) 

72,643,918.76 812,363,029.39 

สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) 49,514,607.37 33,653,333.78 
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ตารางที่ ข.2 ข้อมูลรายได้ทัง้สิ้น เงินลงทุน และเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
 ในเขตกรุงเทพมหานคร (หน่วย: บาท) 
 

สหกรณ ์ รายได้ทั้งสิ้น เงินลงทุน เงินรับฝาก 
DMU1 1,360,326,297.67 12,177,164,553.81 17,780,435,374.02 
DMU2 1,797,825,411.57 15,394,880,813.88 11,659,513,566.26 
DMU3 124,195,602.91 1,000,740,969.72 1,271,292,189.74 
DMU4 649,329,374.27 2,817,021,358.35 6,904,737,721.56 
DMU5 5,917,390.81 5,198,000.00 15,867,162.01 
DMU6 1,007,280,687.29 5,914,248,080.65 13,356,948,344.73 
DMU7 2,337,810,598.83 23,308,077,898.40 32,985,398,054.38 
DMU8 246,774,602.12 1,199,300,000.00 2,912,500,520.36 
DMU9 1,710,288.44 1,400,000.00 4,708,600.42 
DMU10 60,831,627.44 947,000.00 92,808,644.28 
DMU11 156,670,659.66 633,258,161.70 1,749,767,689.33 
DMU12 52,725,154.54 9,769,500.00 269,404,013.99 
DMU13 4,666,517.95 1,068,000.00 738,789.82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

268

ตารางที่ ข.3 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและทนุสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขต
 กรุงเทพมหานคร (หน่วย: บาท) 
 

สหกรณ ์ ค่าใช้จ่ายทั้งสิน้ ทุนของสหกรณ์ 
DMU1 702,514,476.99 8,211,142,691.17 
DMU2 760,930,235.19 16,262,704,285.48 
DMU3 50,248,846.02 960,007,622.31 
DMU4 279,547,128.18 5,570,585,618.59 
DMU5 1,584,174.90 119,833,662.31 
DMU6 591,511,483.11 5,398,722,474.27 
DMU7 1,295,055,157.14 16,191,285,767.00 
DMU8 130,361,718.03 1,349,283,977.91 
DMU9 453,209.06 28,618,135.61 
DMU10 10,631,024.87 1,032,268,122.81 
DMU11 83,054,346.07 905,790,229.75 
DMU12 11,071,009.57 611,912,087.53 
DMU13 1,009,557.80 84,391,262.09 
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ภาคผนวก ค  
แนวคําถามการสัมภาษณ ์
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คําถามเก่ียวกับผู้ใหข้้อมูล 
1. โปรดระบุ ช่ือ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน และสถานที่ทํางาน 
2. คนมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานสหกรณ์อย่างไรบ้าง 
3. โปรดระบุหมายเลขโทรศพัท์ และ e-mail 
4. สถานที่สัมภาษณ์ วัน/เดือน/ปี และเวลา ในการสัมภาษณ์ 

 
คําถามภาพรวมเก่ียวกับการดําเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

1. ความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ อะไร 
2. อะไร เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญของการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. ตัวช้ีวัดการดําเนินมีส่วนต่อการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์หรือไม่ อย่างไร 
4. กุญแจแห่งความสําเร็จในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ประสบความสําเร็จ

ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
5. ความเสี่ยงที่ส่งผลให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ประสบความสําเร็จประกอบ

ไปด้วยอะไรบ้าง 
 
คําถามเก่ียวกับตัวชี้วัดเชงิคณุภาพ 

1. ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างการบริหาร 
A.1 โครงสร้างการบริหารมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 
A.2 หากต้องใช้โครงสร้างการบริหารเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
A.3 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน

ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
 
2. การจัดการ 
B.1 การจัดการมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
B.2 ในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็นด้านการ

จัดการ คนเห็นด้วยหรือไม่ ที่ตัวช้ีวัดจะประกอบไปด้วยด้านย่อยต่างๆ ดังน้ี คือ ผู้จัดการ กลยุทธ์ 
บุคลากร และกระบวนการ  
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B.3 นอกเหนือจากด้านย่อยในข้อ B.2 ควรมีประเด็นอ่ืนในการใช้พิจารณาความมีสมรรถนะ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านการจัดการ หรือไม่ 

B.4 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดด้านการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็นอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม  

 
2.1 ตัวชี้วัดด้านผู้จัดการ ซึง่เปน็ตัวชี้วัดย่อยด้านการจัดการ 
C.1 ผู้จัดการมคีวามสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
C.2 หากต้องใช้ผู้จัดการเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
C.3 โปรดให้ขอ้แนะนําสําหรับตัวช้ีวัดย่อยด้านผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็น

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
2.2 กลยุทธ์  
D.1 กลยุทธ์มคีวามสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
D.2 หากต้องใช้กลยุทธ์เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
D.3 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดย่อยด้านกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็นอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม 
 
2.3 บุคลากร 
E.1 บุคลากรมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
E.2 หากต้องใช้บุคลากรเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
E.3 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดย่อยด้านบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็น

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
2.4 กระบวนการ 
F.1 กระบวนการมีความสําคญัอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
F.2 หากต้องใช้กระบวนการเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
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F.3 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดย่อยกระบวนการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็น
อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 
3. ระเบียบปฏิบัติ 
G.1 ระเบียบปฏิบัติมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
G.2 หากต้องใช้ระเบียบปฏิบัติเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
G.3 โปรดให้ขอ้แนะนําสําหรับตัวช้ีวัดย่อยด้านระเบียบปฏิบัติ/สินทรัพย์ของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 

4. สินทรัพย์ 
H.1 สินทรัพย์มีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
H.2 หากต้องใช้สินทรัพย์เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
H.3 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดย่อยด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็น

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
5. ความเสี่ยง  
J.1 ความเสี่ยงมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
J.2 หากต้องใช้ความเสี่ยงเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
J.3 โปรดให้ข้อแนะนําสําหรับตัวช้ีวัดด้านความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเด็นอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม 
 
6. ความเชื่อม่ันของสมาชิก 
I.1 ความเช่ือมั่นของสมาชิกมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ 
I.2 หากต้องใช้ความเช่ือมั่นของสมาชิกเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
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I.3 โปรดให้ความสําคัญตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิกของสหกรณอ์อมทรัพย์ใน
ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 
7. ความพอเพียง 
J.1 ความพอเพียงมีความสําคัญอย่างไรต่อสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
J.2 หากต้องใช้ความพอเพียงเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์

ออมทรัพย์ควรจะพิจารณาในประเด็นใดบ้าง  
J.3 โปรดให้ความสําคัญตัวช้ีวัดด้านความพอเพียงของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน

ประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 
คําถามเก่ียวกับตัวชี้วัดเชงิปริมาณ 

1. อะไร เป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของปัจจัยนําเข้าของวิธีการ DEA ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

2. อะไร เป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของปัจจัยผลผลิตของวิธีการ DEA ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินสมรรถนะการดําเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร ด้วยตัวชี้วัด SMAARTS 
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แบบประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยตัวช้ีวัด SMAARTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมนินี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 761 860 ดุษฎีนพินธ์  
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2558 
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คํานาํ 
 
 แบบประเมินน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการจัดทําดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง “การประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ในรายวิชา 761 860 ดุษฎีนิพนธ์ ของนายประสพชัย พสุนนท์ รหัส
นักศึกษา 55604815 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 แบบประเมินประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ SMAARTS ประกอบด้วย 
1) โครงสร้างการบริหาร (Structure) 2) การจัดการ (Management: โดยที่ตัวช้ีวัดด้านการจัดการ
ถูกแบ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อย 4 ตัวช้ีวัด คือ ผู้จัดการ (Manager) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) และ
กระบวนการ (Process)) 3) ระเบียบปฏิบัติ (Agreement) 4) สินทรัพย์ (Asset) 5) ความเสี่ยง (Risk) 
6) ความเช่ือมั่นของสมาชิก (Trust) และ 7) ความพอเพียง (Sufficiency) ที่ได้ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกข้อความในแต่ละตัวช้ีวัดด้วยระเบียบวิธีการวิจัยการสร้างทฤษฎีฐานราก การวิจัยเอกสาร 
และวิธีการเดลฟายฟัซซี  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คนอย่างสูง ที่ได้กรุณารับเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ
การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 แห่ง ด้วย
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยจัดทําขึ้น ผู้วิจัยจักนําผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อขบวนการ
สหกรณ์ และขอพระคุณคุณผาณิต บูรณ์โภคา สําหรับการประสานงานและความเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ผู้วิจัยด้วยความเมตตาเสมอมา 

 
นายประสพชัย พสุนนท ์

1 มิถุนายน 2558 
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แบบประเมินสมรรถนะการดําเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบนัอุดมศึกษา 
ด้วยตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ SMAARTS 

 
ช่ือผู้ประเมิน________________________________________________________________ 
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องการสหกรณ์ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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ตอนท่ี 1 การให้น้ําหนักความสําคญัของตัวชี้วัด SMAARTS 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในตารางตามที่คนเห็นว่าระดับความสําคัญของตัวช้ีวัด 
SMAARTS มีความเหมาะมากที่สุด ในการนําไปประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์     
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยคะแนนความสําคัญมี 7 ระดับ คือ น้อยที่สุด (1) --> มากที่สุด (7) 
 

ตัวช้ีวัด 

ระดับความสําคัญของตัวช้ีวัด 
1 2 3 4 5 6 7 

ต่ํา
มา

ก 

ต่ํา
 

ค่อ
นข

า้ง
ต่ํา

 

ปา
นก

ลา
ง 

ค่อ
นข

า้ง
สูง

 

สูง
 

สูง
มา

ก 

1. โครงสร้างการบริหาร        
2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ        
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ตอนท่ี 2 การประเมินสมรรถนะการดําเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบนัอุดมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 แห่ง ด้วยตัวชี้วัด SMAARTS 

โปรดทําการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อความตามตัวช้ีวัด SMAARTS ด้วยระดับคะแนน 1 – 7 

เมื่อ 1 แทนความคดิเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยู่ในระดับตํ่ามาก  
 2 แทนความคดิเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยูใ่นระดับตํ่า 
 3 แทนความคดิเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยู่ในระดับ 
    ค่อนข้างตํ่า  
 4 แทนความคดิเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยู่ในระดับผ่าน 
 5 แทนความคดิเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยู่ในระดับ 
    ค่อนข้างดี  
 6 แทนความคดิเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยู่ในระดับดี 
 7 แทนความคิดเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนนิงานที่อยู่ในระดับดีมาก  
 
 ลักษณะการประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการประเมินตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์   
ออมทรัพย์นั้นๆ โดยโปรดกรอกคะแนนระดับความคิดเห็น (1 – 7) ซึ่งอาจจะพิจารณาใน            
เชิงการเปรียบเทียบแต่ละสหกรณ์ตามความคิดเห็นของแต่ละผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1. ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างการบริหาร 
A1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกระจายอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
A2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
A3. โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับสมาชิกสหกรณ ์
A4. คณะกรรมการบริหารมีแนวนโยบายและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

A1 A2 A3 A4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. ตัวชี้วัดด้านการจัดการ 
 2.1 ตัวชี้วัดย่อยด้านผู้จัดการ 

B1. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลกัการสหกรณ์ 
B2. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานสหกรณ ์
B3. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลกัการบริหารงานทางธุรกิจ 
B4. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

B1 B2 B3 B4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2.2 ตัวชี้วัดย่อยด้านกลยทุธ ์
C1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
C2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนธุรกิจที่ครอบคลุม 
C3. สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถถ่ายทอดกลยุทธ์การดําเนินงานไปสู่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
C4. สหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินงานตามกลยุทธ์การดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

C1 C2 C3 C4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2.3 ตัวชี้วัดย่อยด้านบคุลากร 
D1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
D2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการทํางานเป็นทีมและสื่อสารเป็นทีม  
D3. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดใหม้ีการให้การศกึษาและการฝกึอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
D4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบประเมินผลงานของบุคลากร 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

D1 D2 D3 D4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2.4 ตัวชี้วัดย่อยด้านกระบวนการ 
E1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานและเป็นระบบ 
E2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนการดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้ความสําคญักับสมาชิกสหกรณ์  
E3. กระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ 
E4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีกระบวนเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 

 จากรอบปีที่ผา่นมา 
 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

E1 E2 E3 E4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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3. ตัวชี้วัดด้านระเบียบปฏิบัติ 
F1. สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
F2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
F3. สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญและความเท่าเทียมในการปฏิบัติ 
     ตามระเบียบและข้อบังคับ 
F4. คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยึดหลักการบริหาร 
     ตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ ์

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

F1 F2 F3 F4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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4. ตัวชี้วัดด้านสนิทรพัย์ 
G1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนในการจัดการสินทรัพย์ที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
G2. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสินทรัพย์ 
G3. สหกรณ์ออมทรัพย์บริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
G4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีการจัดหาสินทรัพย์เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการสหกรณ์ 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

G1 G2 G3 G4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. ตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง 
H1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีเครือ่งมือการวิเคราะห์ทางการเงินในการจัดการความเสี่ยง 
H2. สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับความพอเพียงของทุนดําเนินการ 
H3. สหกรณ์ออมทรัพย์มีสภาพคล่อง 
H4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีระบบการตรวจสอบการให้กู้ 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

H1 H2 H3 H4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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6. ตัวชี้วัดด้านความเช่ือม่ันของสมาชิก 
I1. สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกของสหกรณ์ 
I2. สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเช่ือมั่นต่อการบริหารหน้ีของสหกรณ์ 
I3. คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ 
I4. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นทีพ่ึ่งฉุกเฉินให้กบัสมาชิก 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

I1 I2 I3 I4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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7. ตัวชี้วัดด้านความพอเพยีง 
J1. สหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี 
J2. สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ให้มีทั้งความรู้และมีคณุธรรม 
J3. สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มกีารรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของสหกรณ์ 
J4. สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ 

 

สหกรณ ์
คะแนนการประเมิน 

J1 J2 J3 J4 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด     
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด     
 
ความเห็นอ่ืนๆ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก จ  
ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสน้ของวิธีการ DEA ในการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ในเขตกรงุเทพมหานคร  
และผลการคํานวณด้วยโปรแกรม DEAP2.1 
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ตัวอย่างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสน้สาํหรับใชค้ํานวณคะแนนประสิทธิภาพการดําเนนิงาน 
ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นของวิธีการ DEA ผู้วิจัยเลือกตัวแบบ BCC ของสหกรณ์       

ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด (DMU3) ในการนําเสนอ โดยนําข้อมูลสหกรณ์ใน
ภาคผนวก ข มาเขียนแจกแจงด้วยตัวแบบแวดล้อม ตามสมการ (31) ในบทที่ 2 โดย  3 คือ คะแนน

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ DMU3 และ j  แทนค่าถ่วงนํ้าหนักของสหกรณ์ (DMUj) ที่ j (j = 1 
, 2 , … , 13) 
 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ Min   3 

เง่ือนไขข้อจํากัด 
1271292189.74  3 –  (17780435374.02 1 + 11659513566.262 + 1271292189.743 

+ 6904737721.564 + 15867162.01 5 + 13356948344.736 +  

32985398054.387 + 2912500520.368 + 4708600.429 + 

92808644.2810 + 1749767689.3311 + 269404013.9912 + 

738789.8213)   0 

50248846.02  3 –  (702514476.991 + 760930235.192 + 50248846.02 3 + 

279547128.18 4 + 1584174.95 + 591511483.116 +  

1295055157.147 + 130361718.038 + 453209.069 + 

10631024.8710 + 83054346.0711 + 11071009.5712 + 

1009557.813)   0 

960007622.31  3 –  (8211142691.171 + 16262704285.482 + 960007622.313 + 

5570585618.594 + 119833662.315 + 5398722474.276 +  

16191285767 7 + 1349283977.918 + 28618135.619 + 

1032268122.8110 + 905790229.7511 + 611912087.5312 + 

84391262.0913)   0 
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(860432885.131 + 2689392638.602 + 931197369.023 + 769788033.074 + 

18168723.025 + 813879646.646 +  1939282288.937 + 

3407633409.668 + 5771054.389 + 130975530.5710 + 

420840656.31 11 + 72643918.7612 + 49514607.37 13) - 

931197369.02   0 
(4699839629.161 + 5192117674.672 + 509290585.473 + 3516730663.764 + 

112035446.45 5 + 4143234956.926 +  7675386319.00 7 + 

650095593.08 8 + 262513809 + 1000253197.2510 + 

1229068234.9411 + 812363029.3912 + 33653333.7813) - 

509290585.47   0 
(1360326297.671 + 1797825411.572 + 124195602.913 + 649329374.274 + 

5917390.815 + 1007280687.296 +  2337810598.837 + 

246774602.12 8 + 1710288.449 + 60831627.4410 + 

156670659.66 11 + 52725154.5412 + 4666517.9513) - 

124195602.91   0 
(12177164553.811 + 15394880813.882 + 1000740969.723 + 2817021358.35 4 + 

5198000.005 + 5914248080.656 +  23308077898.407 + 

1199300000.008 + 4708600.429 + 92808644.2810 + 

1749767689.3311 + 269404013.9912 + 738789.8213) - 

1000740969.72   0 
1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = 1 

1 , 2 , 3 ,4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13   0 
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ผลการคาํนวณคะแนนประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 13 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยตัวแบบ CCR ของวิธีการ DEA จากโปรแกรม DEAP2.1 

 
Results from DEAP Version 2.1 
 Instruction file = runmom2.ins  
Data file          = inmom.prn    
  Input orientated DEA 
  Scale assumption: CRS 
  Slacks calculated using multi-stage method 
   
 EFFICIENCY SUMMARY: 
   firm     te 
    1   1.000 
    2   1.000 
    3   1.000 
    4   0.922 
    5   0.991 
    6   1.000 
    7   1.000 
    8   1.000 
    9   0.981 
   10   1.000 
   11   1.000 
   12   1.000 
   13   1.000 
  mean  0.992 
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 SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: 
  firm  output:           1           2           3           4 
    1                0.000       0.000       0.000       0.000 
    2                0.000       0.000       0.000       0.000 
    3                0.000       0.000       0.000       0.000 
    4     4184688317.281   0.000       0.000   1401340396.042 
    5                0.000       0.000 1398099.392   0.000 
    6                0.000       0.000       0.000       0.000 
    7                0.000       0.000       0.000       0.000 
    8                0.000       0.000       0.000       0.000 
    9                0.000       0.000   66553.795     0.000 
   10                0.000       0.000       0.000       0.000 
   11                0.000       0.000       0.000       0.000 
   12                0.000       0.000       0.000       0.000 
   13                0.000       0.000       0.000       0.000 
 mean   321899101.329    0.000  112665.630 107795415.080 
  
SUMMARY OF INPUT SLACKS: 
  firm  input:            1           2           3 
    1                0.000       0.000       0.000 
    2                0.000       0.000       0.000 
    3                0.000       0.000       0.000 
    4         18469005.842  0.000       0.000 
    5                0.000  143667.925   0.000 
    6                0.000       0.000       0.000 
    7                0.000       0.000       0.000 
    8                0.000       0.000       0.000 
    9                0.000   73617.377    0.000 
   10                0.000       0.000       0.000 
   11                0.000       0.000       0.000 
   12                0.000       0.000       0.000 
   13                0.000       0.000       0.000 
 mean   1420692.757   16714.254     0.000 
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  SUMMARY OF PEERS: 
   firm  peers: 
    1      1 
    2      2 
    3      3 
    4      8    3   12 
    5     10    3    2   13 
    6      6 
    7      7 
    8      8 
    9      3    8   10   13 
   10     10 
   11     11 
   12     12 
   13     13 
  
 SUMMARY OF PEER WEIGHTS: 
   (in same order as above) 
   firm  peer weights: 
    1   1.000 
    2   1.000 
    3   1.000 
    4   0.403 3.716 1.677 
    5   0.109 0.003 0.000 0.009 
    6   1.000 
    7   1.000 
    8   1.000 
    9   0.001 0.000 0.025 0.006 
   10   1.000 
   11   1.000 
   12   1.000 
   13   1.000 
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   PEER COUNT SUMMARY: 
   (i.e., no. times each firm is a peer for another) 
   firm  peer count: 
    1       0 
    2       1 
    3       3 
    4       0 
    5       0 
    6       0 
    7       0 
    8       2 
    9       0 
   10       2 
   11       0 
   12       1 
   13       2 
  
  FIRM BY FIRM RESULTS: 
Results for firm:     1 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial         slack      projected 
                        value       movement      movement     value 
 output     1   860432885.130     0.000        0.000   860432885.130 
 output     2  4699839629.160    0.000         0.000  4699839629.160 
 output     3  1360326297.670     0.000        0.000  1360326297.670 
 output     4  12177164553.81    0.000         0.000  12177164553.81 
 input      1  17780435374.02     0.000         0.000  17780435374.02 
 input      2   702514476.990       0.000        0.000   702514476.990 
 input      3  8211142691.170      0.000        0.000  8211142691.170 
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 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    1      1.000 
 
 Results for firm:     2 
Technical efficiency = 1.000 
PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement  value 
 output     1  2689392638.600    0.000        0.000  2689392638.600 
 output     2  5192117674.670     0.000        0.000  5192117674.670 
 output     3  1797825411.570     0.000        0.000  1797825411.570 
 output     4  15394880813.880   0.000        0.000  15394880813.880 
 input      1  11659513566.260    0.000        0.000  11659513566.260 
 input      2   760930235.190      0.000        0.000   760930235.190 
 input      3  16262704285.480    0.000        0.000  16262704285.480 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    2      1.000 
 
 Results for firm:     3 
Technical efficiency = 1.000 
PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement    movement   value 
 output     1   931197369.020     0.000        0.000   931197369.020 
 output     2   509290585.470     0.000        0.000   509290585.470 
 output     3   124195602.910     0.000        0.000   124195602.910 
 output     4  1000740969.720    0.000        0.000  1000740969.720 
 input      1  1271292189.740      0.000        0.000  1271292189.740 
 input      2    50248846.020       0.000        0.000    50248846.020 
 input      3   960007622.310      0.000         0.000   960007622.310 
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 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    3      1.000 
 
Results for firm:     4 
Technical efficiency = 0.922 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement       value 
 output     1   769788033.070     0.000  4184688317.28 14954476350.351 
 output     2  3516730663.760     0.000         0.000  3516730663.760 
 output     3   649329374.270     0.000         0.000   649329374.270 
 output     4  2817021358.350    0.000  1401340396.042 4218361754.392 
 input      1  6904737721.560  -537276255.503   -18469005.842 6348992460.215 
 input      2   279547128.180   -21752315.631     0.000   257794812.549 
 input      3  5570585618.590  -433462283.842    0.000  5137123334.748 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    8      0.403 
    3      3.716 
   12      1.677 
  
 Results for firm:     5 
Technical efficiency = 0.991 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1    18168723.020     0.000         0.000    18168723.020 
 output     2   112035446.450    0.000         0.000   112035446.450 
 output     3     5917390.810      0.000    1398099.392    7315490.202 
 output     4     5198000.000       0.000        0.000     5198000.000 
 input      1    15867162.010  -144669.628    0.000    15722492.382 
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 input      2     1584174.900   -14443.792    -143667.925    1426063.183 
 input      3   119833662.310  -1092589.297  0.000   118741073.013 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   10      0.109 
    3      0.003 
    2      0.000 
   13      0.009 
 
  Results for firm:     6 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement   movement    value 
 output     1   813879646.640     0.000         0.000   813879646.640 
 output     2  4143234956.920    0.000         0.000  4143234956.920 
 output     3  1007280687.290     0.000         0.000  1007280687.290 
 output     4  5914248080.650    0.000         0.000  5914248080.650 
 input      1  13356948344.730    0.000         0.000  13356948344.730 
 input      2   591511483.110      0.000         0.000   591511483.110 
 input      3  5398722474.270     0.000         0.000  5398722474.270 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    6      1.000 
  
Results for firm:     7 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement    value 
 output     1  1939282288.930    0.000         0.000  1939282288.930 
 output     2  7675386319.000     0.000         0.000  7675386319.000 
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 output     3  2337810598.830     0.000         0.000  2337810598.830 
 output     4  23308077898.400   0.000         0.000  23308077898.400 
 input      1  32985398054.380    0.000         0.000  32985398054.380 
 input      2  1295055157.140       0.000        0.000  1295055157.140 
 input      3  16191285767.000     0.000        0.000  16191285767.000 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    7      1.000 
  
Results for firm:     8 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1  3407633409.660    0.000         0.000  3407633409.660 
 output     2   650095593.080     0.000         0.000   650095593.080 
 output     3   246774602.120     0.000         0.000   246774602.120 
 output     4  1199300000.000     0.000         0.000  1199300000.000 
 input      1  2912500520.360     0.000         0.000  2912500520.360 
 input      2   130361718.030      0.000         0.000   130361718.030 
 input      3  1349283977.910     0.000         0.000  1349283977.910 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    8      1.000 
   
Results for firm:     9 
Technical efficiency = 0.981 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1     5771054.380      0.000         0.000     5771054.380 
 output     2    26251380.000     0.000         0.000    26251380.000 
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 output     3     1710288.440      0.000      66553.795    1776842.235 
 output     4     1400000.000      0.000         0.000     1400000.000 
 input      1     4708600.420       -91249.644  0.000     4617350.776 
 input      2      453209.060        -8782.900   -73617.377     370808.783 
 input      3    28618135.610    -554601.042  0.000    28063534.568 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    3      0.001 
    8      0.000 
   10      0.025 
   13      0.006 
   
Results for firm:    10 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1   130975530.570     0.000         0.000   130975530.570 
 output     2  1000253197.250     0.000         0.000  1000253197.250 
 output     3    60831627.440      0.000         0.000    60831627.440 
 output     4      947000.000       0.000         0.000      947000.000 
 input      1    92808644.280       0.000         0.000    92808644.280 
 input      2    10631024.870       0.000         0.000    10631024.870 
 input      3  1032268122.810      0.000         0.000  1032268122.810 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   10      1.000 
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Results for firm:    11 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1   420840656.310     0.000         0.000   420840656.310 
 output     2  1229068234.940     0.000         0.000  1229068234.940 
 output     3   156670659.660     0.000         0.000   156670659.660 
 output     4   633258161.700     0.000         0.000   633258161.700 
 input      1  1749767689.330      0.000         0.000  1749767689.330 
 input      2    83054346.070        0.000        0.000    83054346.070 
 input      3   905790229.750       0.000        0.000   905790229.750 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   11      1.000 
   
Results for firm:    12 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1    72643918.760      0.000         0.000    72643918.760 
 output     2   812363029.390     0.000         0.000   812363029.390 
 output     3    52725154.540      0.000         0.000    52725154.540 
 output     4     9769500.000       0.000         0.000     9769500.000 
 input      1   269404013.990       0.000         0.000   269404013.990 
 input      2    11071009.570        0.000         0.000    11071009.570 
 input      3   611912087.530       0.000         0.000   611912087.530 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   12      1.000 
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Results for firm:    13 
Technical efficiency = 1.000 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement     value 
 output     1    49514607.370      0.000         0.000    49514607.370 
 output     2    33653333.780      0.000         0.000    33653333.780 
 output     3     4666517.950       0.000         0.000     4666517.950 
 output     4     1068000.000       0.000         0.000     1068000.000 
 input      1      738789.820         0.000         0.000      738789.820 
 input      2     1009557.800        0.000         0.000     1009557.800 
 input      3    84391262.090        0.000        0.000    84391262.090 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   13      1.000 
 

ผลการคาํนวณคะแนนประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 13 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยตัวแบบ BCC ของวิธีการ DEA จากโปรแกรม DEAP2.1 

 
Results from DEAP Version 2.1 
Instruction file = runin.ins    
Data file          = rundea.prn   
Input orientated DEA 
 Scale assumption: VRS 
Slacks calculated using multi-stage method 
  
  EFFICIENCY SUMMARY: 
   firm    crste    vrste    scale 
    1    1.000    1.000    1.000  -  
    2    1.000    1.000    1.000  -  
    3    1.000    1.000    1.000  -  
    4    0.922    1.000    0.922 drs 
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    5    0.991    0.997    0.994 irs 
    6    1.000    1.000    1.000  -  
    7    1.000    1.000    1.000  -  
    8    1.000    1.000    1.000  -  
    9    0.981    1.000    0.981 irs 
   10    1.000    1.000    1.000  -  
   11    1.000    1.000    1.000  -  
   12    1.000    1.000    1.000  -  
   13    1.000    1.000    1.000  -  
  mean    0.992    1.000    0.992 
 
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA 
      vrste = technical efficiency from VRS DEA 
      scale = scale efficiency = crste/vrste 
Note also that all subsequent tables refer to VRS results 
    
SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: 
  firm  output:           1           2           3           4 
    1                0.000       0.000       0.000       0.000 
    2                0.000       0.000       0.000       0.000 
    3                0.000       0.000       0.000       0.000 
    4                0.000       0.000       0.000       0.000 
    5                0.000       0.000 1368049.930   0.000 
    6                0.000       0.000       0.000       0.000 
    7                0.000       0.000       0.000       0.000 
    8                0.000       0.000       0.000       0.000 
    9                0.000       0.000       0.000       0.000 
   10                0.000       0.000       0.000       0.000 
   11                0.000       0.000       0.000       0.000 
   12                0.000       0.000       0.000       0.000 
   13                0.000       0.000       0.000       0.000 
 mean                0.000       0.000  105234.610  0.000 
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 SUMMARY OF INPUT SLACKS: 
  firm  input:            1           2           3 
    1                0.000       0.000       0.000 
    2                0.000       0.000       0.000 
    3                0.000       0.000       0.000 
    4                0.000       0.000       0.000 
    5                0.000   54386.666    0.000 
    6                0.000       0.000       0.000 
    7                0.000       0.000       0.000 
    8                0.000       0.000       0.000 
    9                0.000       0.000       0.000 
   10                0.000       0.000       0.000 
   11                0.000       0.000       0.000 
   12                0.000       0.000       0.000 
   13                0.000       0.000       0.000 
 mean             0.000    4183.590      0.000 
 
  SUMMARY OF PEERS: 
   firm  peers: 
    1      1 
    2      2 
    3      3 
    4      4 
    5     10   13    3    2    9 
    6      6 
    7      7 
    8      8 
    9      9 
   10     10 
   11     11 
   12     12 
   13     13 
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   SUMMARY OF PEER WEIGHTS: 
   (in same order as above) 
   firm  peer weights: 
    1   1.000 
    2   1.000 
    3   1.000 
    4   1.000 
    5   0.087 0.001 0.001 0.000 0.911 
    6   1.000 
    7   1.000 
    8   1.000 
    9   1.000 
   10   1.000 
   11   1.000 
   12   1.000 
   13   1.000 
  

  PEER COUNT SUMMARY: 
   (i.e., no. times each firm is a peer for another) 
   firm  peer count: 
    1       0 
    2       1 
    3       1 
    4       0 
    5       0 
    6       0 
    7       0 
    8       0 
    9       1 
   10       1 
   11       0 
   12       0 
   13       1 
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   FIRM BY FIRM RESULTS: 
 Results for firm:     1 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial         slack      projected 
                        value       movement      movement     value 
 output     1   860432885.130     0.000         0.000   860432885.130 
 output     2  4699839629.160     0.000         0.000  4699839629.160 
 output     3  1360326297.670     0.000         0.000  1360326297.670 
 output     4  12177164553.81     0.000         0.000  12177164553.81 
 input      1  17780435374.02     0.000         0.000  17780435374.02 
 input      2   702514476.990       0.000        0.000   702514476.990 
 input      3  8211142691.170     0.000         0.000  8211142691.170 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    1      1.000 
 
 Results for firm:     2 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement  value 
 output     1  2689392638.600    0.000         0.000  2689392638.600 
 output     2  5192117674.670     0.000         0.000  5192117674.670 
 output     3  1797825411.570     0.000         0.000  1797825411.570 
 output     4  15394880813.880   0.000         0.000  15394880813.880 
 input      1  11659513566.260    0.000         0.000  11659513566.260 
 input      2   760930235.190       0.000         0.000   760930235.190 
 input      3  16262704285.480    0.000         0.000  16262704285.480 
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 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    2      1.000 
   
Results for firm:     3 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement    movement   value 
 output     1   931197369.020     0.000         0.000   931197369.020 
 output     2   509290585.470     0.000         0.000   509290585.470 
 output     3   124195602.910     0.000         0.000   124195602.910 
 output     4  1000740969.720    0.000         0.000  1000740969.720 
 input      1  1271292189.740     0.000         0.000  1271292189.740 
 input      2    50248846.020      0.000         0.000    50248846.020 
 input      3   960007622.310     0.000          0.000   960007622.310 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    3      1.000 
 
 Results for firm:     4 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 0.922  (drs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement    movement       value 
 output     1   769788033.070     0.000         0.000   769788033.070 
 output     2  3516730663.760     0.000         0.000  3516730663.760 
 output     3   649329374.270     0.000         0.000   649329374.270 
 output     4  2817021358.350     0.000         0.000  2817021358.350 
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 input      1  6904737721.560     0.000         0.000  6904737721.560 
 input      2   279547128.180      0.000         0.000   279547128.180 
 input      3  5570585618.590     0.000         0.000  5570585618.590 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    4      1.000 
   
Results for firm:     5 
Technical efficiency = 0.997 
Scale efficiency     = 0.994  (irs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement   value 
 output     1    18168723.020      0.000         0.000    18168723.020 
 output     2   112035446.450     0.000         0.000   112035446.450 
 output     3     5917390.810      0.000    1368049.930    7285440.740 
 output     4     5198000.000       0.000        0.000     5198000.000 
 input      1    15867162.010  -49470.198    0.000    15817691.812 
 input      2     1584174.900   -4939.097     -54386.666    1524849.138 
 input      3   119833662.310  -373614.071  0.000   119460048.239 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   10      0.087 
   13      0.001 
    3      0.001 
    2      0.000 
    9      0.911 
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Results for firm:     6 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement   movement    value 
 output     1   813879646.640     0.000         0.000   813879646.640 
 output     2  4143234956.920     0.000         0.000  4143234956.920 
 output     3  1007280687.290     0.000         0.000  1007280687.290 
 output     4  5914248080.650     0.000         0.000  5914248080.650 
 input      1  13356948344.730    0.000         0.000  13356948344.730 
 input      2   591511483.110      0.000         0.000   591511483.110 
 input      3  5398722474.270     0.000         0.000  5398722474.270 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    6      1.000 
  
Results for firm:     7 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement    value 
 output     1  1939282288.930    0.000         0.000  1939282288.930 
 output     2  7675386319.000     0.000         0.000  7675386319.000 
 output     3  2337810598.830     0.000         0.000  2337810598.830 
 output     4  23308077898.400   0.000         0.000  23308077898.400 
 input      1  32985398054.380    0.000         0.000  32985398054.380 
 input      2  1295055157.140      0.000         0.000  1295055157.140 
 input      3  16191285767.000    0.000         0.000  16191285767.000 
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 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    7      1.000 
 
  Results for firm:     8 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1  3407633409.660     0.000         0.000  3407633409.660 
 output     2   650095593.080     0.000         0.000   650095593.080 
 output     3   246774602.120     0.000         0.000   246774602.120 
 output     4  1199300000.000     0.000         0.000  1199300000.000 
 input      1  2912500520.360     0.000         0.000  2912500520.360 
 input      2   130361718.030      0.000         0.000   130361718.030 
 input      3  1349283977.910     0.000         0.000  1349283977.910 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    8      1.000 
 
 Results for firm:     9 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 0.981  (irs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement     value 
 output     1     5771054.380       0.000         0.000     5771054.380 
 output     2    26251380.000      0.000         0.000    26251380.000 
 output     3     1710288.440       0.000         0.000     1710288.440 
 output     4     1400000.000       0.000        0.000     1400000.000 
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 input      1     4708600.420        0.000        0.000     4708600.420 
 input      2      453209.060         0.000        0.000      453209.060 
 input      3    28618135.610        0.000        0.000    28618135.610 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
    9      1.000 
   
Results for firm:    10 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1   130975530.570     0.000         0.000   130975530.570 
 output     2  1000253197.250     0.000         0.000  1000253197.250 
 output     3    60831627.440      0.000         0.000    60831627.440 
 output     4      947000.000       0.000         0.000      947000.000 
 input      1    92808644.280       0.000         0.000    92808644.280 
 input      2    10631024.870       0.000         0.000    10631024.870 
 input      3  1032268122.810      0.000         0.000  1032268122.810 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   10      1.000 
 
 Results for firm:    11 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1   420840656.310     0.000         0.000   420840656.310 
 output     2  1229068234.940     0.000         0.000  1229068234.940 
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 output     3   156670659.660     0.000         0.000   156670659.660 
 output     4   633258161.700     0.000         0.000   633258161.700 
 input      1  1749767689.330      0.000         0.000  1749767689.330 
 input      2    83054346.070        0.000        0.000    83054346.070 
 input      3   905790229.750       0.000        0.000   905790229.750 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   11      1.000 
   
Results for firm:    12 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original         radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1    72643918.760      0.000         0.000    72643918.760 
 output     2   812363029.390     0.000         0.000   812363029.390 
 output     3    52725154.540      0.000         0.000    52725154.540 
 output     4     9769500.000       0.000         0.000     9769500.000 
 input      1   269404013.990       0.000         0.000   269404013.990 
 input      2    11071009.570        0.000         0.000    11071009.570 
 input      3   611912087.530       0.000         0.000   611912087.530 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   12      1.000 
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 Results for firm:    13 
Technical efficiency = 1.000 
Scale efficiency     = 1.000  (crs) 
 PROJECTION SUMMARY: 
  variable           original        radial          slack      projected 
                        value       movement      movement      value 
 output     1    49514607.370      0.000         0.000    49514607.370 
 output     2    33653333.780      0.000         0.000    33653333.780 
 output     3     4666517.950       0.000         0.000     4666517.950 
 output     4     1068000.000       0.000         0.000     1068000.000 
 input      1      738789.820         0.000         0.000      738789.820 
 input      2     1009557.800        0.000         0.000     1009557.800 
 input      3    84391262.090        0.000        0.000    84391262.090 
 LISTING OF PEERS: 
  peer   lambda weight 
   13      1.000 
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ภาคผนวก ฉ 
ขั้นตอนการใช้ทฤษฎีเกรย์ในการประเมินสมรรถนะการดําเนนิงานของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ SMAARTS 
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 สําหรับขั้นตอนการคํานวณคะแนนระดับเกรย ์ ประกอบ 7 ขั้นตอน ซึง่ปรบัตามแนวทางของ 
Rahimnia Moghadasian and Mashreghi (2011) และ Rajesh and Ravi (2015) ดังนี ้
 
ขันที่ 1 คํานวณค่านํ้าหนักของตัวชีว้ัด SMAARTS ของแต่ละตัวชี้วัด (W) 
 ตารางที่ ฉ.1 แสดงค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัด SMAARTS ของแต่ละตัวช้ีวัด (W) จากผู้ประเมิน
จํานวน 5 คน กําหนดสัญลักษณ์ดังนี ้
 VL แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับต่ํามาก (Very Low) 
 L แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับต่ํา (Low) 
 ML แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับค่อนข้างต่ํา (Medium Low) 

 M แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับปานกลาง (Medium) 
 MH แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับค่อนข้างสูง (Medium High) 
 H แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับงสูง (High) 
 VH แทนระดับความสําคัญของตวัช้ีวัดอยูใ่นระดับสูงมาก (Very High) 
 

ตารางที่ ฉ.1 ค่านํ้าหนักของตวัชี้วัด SMAARTS (W) และการให้น้ําหนกัความสําคัญของแต่ละตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ผู้ประเมิน  ค่าน้ําหนักของ

ตัวช้ีวัด 
(W) 

ที ่1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 

1. โครงสร้างการบริหาร VH H MH H VH [0.70 , 0.88] 
2. การจดัการ  [0.72 , 0.89] 
   2.1 ผู้จัดการ H H MH VH VH [0.70 , 0.88] 
   2.2 กลยุทธ ์ H H MH VH VH [0.70 , 0.88] 
   2.3 บุคลากร VH VH MH H VH [0.76 , 0.90] 
   2.4 กระบวนการ H H MH VH VH [0.70 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ VH MH MH H VH [0.68 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ H H MH H VH [0.64 , 0.86] 
5. ความเส่ียง H MH MH VH M [0.58 , 0.72] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ VH H H VH VH [0.78 , 0.96] 
7. ความพอเพียง H MH MH VH VH [0.68 , 0.82] 
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ขันที่ 2 คํานวณค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนินการของตัวชี้วัด SMAARTS (G) 
 การประเมินตัวชี้วัดจากความคิดเห็นของผู้ประเมิน 5 คน ในการดําเนินการตามข้อความของแต่
ละตัวชี้วัด SMAARTS ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กําหนดสัญลักษณ์
ดังน้ี 
 VP  แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับต่ํามาก 
  (Very Poor) 
 P  แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับต่ํา (Poor) 
 MP  แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับ 
  ค่อนข้างต่ํา (Medium Poor) 
 F  แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับผ่าน (Fair) 
 MG  แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
  (Medium Good) 
 G  แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับดี (Good) 
 VG แทนความคิดเหน็ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลการดําเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก 
  (Very Good) 
 

2.1 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวัดดา้นโครงสร้าง แสดงดังตารางที ่ ฉ.2 – ฉ.5 และค่า
น้ําหนักของตวัชี้วัดด้านโครงสร้าง ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.6 
 
ตารางที่ ฉ.2 ผลการประเมินขอ้ความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มกีารกระจายอํานาจ หน้าที่ และความ
 รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ” ของตัวช้ีวดัด้านโครงสร้าง 
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G VG MG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด VG G VG MG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด MG G VG MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด MG G G MG MG 
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ตารางที่ ฉ.2 ผลการประเมินขอ้ความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มกีารกระจายอํานาจ หน้าที่ และความ
 รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ” ของตัวช้ีวดัด้านโครงสร้าง (ต่อ) 
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด G G VG G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด MG G G VG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด MG G G MG MG 

 
ตารางที่ ฉ.3 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพยม์ีโครงสร้างการบริหารที่เอือ้ต่อการปฏิบัตงิาน” 
 ของตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด G G G G G 
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ตารางที่ ฉ.4 ผลการประเมินขอ้ความ “โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญกับ
 สมาชิกสหกรณ”์ ของตัวชีว้ัดดา้นโครงสร้าง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด F G G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด VG G MG VG VG 
 
ตารางที่ ฉ.5 ผลการประเมินขอ้ความ “คณะกรรมการบริหารมีแนวนโยบายและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน” ของ
  ตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด G MG VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG VG VG VG 
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ตารางที่ ฉ.5 ผลการประเมินขอ้ความ “คณะกรรมการบริหารมีแนวนโยบายและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน” ของ
  ตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG MG MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG G MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.6 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเหน็ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านโครงสร้าง ( G) 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านโครงสรา้ง  
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [7.90 , 9.50] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [6.65 , 8.55] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [6.70 , 8.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [6.35 , 7.95] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [6.70 , 8.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [6.45 , 7.95] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [7.00 , 9.20] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [6.10 , 8.90] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [6.70 , 8.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [6.05 , 7.95] 

 

2.1 สําหรับตัวชี้วัดด้านการจัดการ ทีใ่ช้ในประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย 4 ด้าน คือ ผู้จัดการ กลยุทธ ์บุคลากร 
และกระบวนการ 
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 2.2.1 ผลการประเมินตามขอ้ความของตัวช้ีวดัด้านผู้จัดการซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
แสดงดังตารางที่ ฉ.7 – ฉ.10 และค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.11  
 
ตารางที่ ฉ.7 ผลการประเมินข้อความ “ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลักการสหกรณ์” ของตัวชี้วดั
 ด้านผู้จัดการซ่ึงเป็นตัวชี้วัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.8 ผลการประเมินข้อความ “ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงาน
 สหกรณ”์ ของตัวชี้วัดด้านผู้จดัการซ่ึงเป็นตวัช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด G G VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
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ตารางที่ ฉ.8 ผลการประเมินข้อความ “ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงาน
 สหกรณ”์ ของตัวชี้วัดด้านผู้จดัการซ่ึงเป็นตวัช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.9 ผลการประเมินข้อความ “ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าใจในหลักการบริหารงานทางธรุกจิ” 
 ของตัวชี้วัดด้านผู้จัดการซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG G VG VG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด MG G MG MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
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ตารางที่ ฉ.10 ผลการประเมนิข้อความ “ผู้จัดการสหกรณอ์อมทรัพย์บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและมี
 ธรรมาภิบาล” ของตัวชี้วัดด้านผู้จัดการซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G G VG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G G MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.11 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านผู้จัดการ ( G) ซึ่งเป็น
 ตัวชี้วัดยอ่ยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ  
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [5.40 , 7.20] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [6.45 , 9.15] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [7.35 , 9.45] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [5.40 , 7.20] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [8.25 , 9.75] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [7.45 , 8.95] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [5.40 , 7.20] 
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ตารางที่ ฉ.11 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านผู้จัดการ ( G) ซึ่งเป็น
 ตัวชี้วัดยอ่ยด้านการจดัการ (ต่อ) 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านผู้จัดการ  
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [6.90 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [7.15 , 9.25] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.25 , 6.75] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.25 , 6.75] 

 
2.2.2 ผลการประเมินตามขอ้ความของตัวช้ีวดัด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจัดการ แสดง

ดังตารางที่ ฉ.12 – ฉ.15 และค่านํ้าหนักของตัวช้ีวัดด้านกลยุทธ์ ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.16 
 
ตารางที่ ฉ.12 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มกีารกําหนดกลยุทธก์ารดําเนินงานที่ชัดเจน
 และเป็นระบบ” ของตัวชี้วัดด้านกลยุทธ์ซึง่เป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG VG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
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ตารางที่ ฉ.13 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มแีผนธุรกิจที่ครอบคลุม” ของตัวช้ีวัด 
 ด้านกลยุทธ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดยอ่ยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
 

 
ตารางที ่ฉ.14 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์สามารถถ่ายทอดกลยุทธก์ารดําเนินงานไปสู่ฝ่าย
 ปฏิบัติงาน” ของตัวชี้วดัด้านกลยุทธ์ซึง่เป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด G MG VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด G MG VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG VG VG VG 
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ตารางที ่ฉ.14 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์สามารถถ่ายทอดกลยุทธก์ารดําเนินงานไปสู่ฝ่าย
 ปฏิบัติงาน” ของตัวชี้วดัด้านกลยุทธ์ซึง่เป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG MG MG MG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG MG MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด G MG VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.15 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์ดาํเนินงานตามกลยุทธ์การดําเนนิงานอย่าง
 จริงจังและต่อเนื่อง” ของตัวช้ีวัดด้านกลยทุธซ์ึ่งเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด G MG VG G VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด G G VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด G MG MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด G MG MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG MG MG MG 
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ตารางที่ ฉ.16 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านกลยทุธ์ ( G) ซึง่เป็น
 ตัวชี้วัดยอ่ยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านกลยทุธ์  
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [7.55 , 9.25] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [7.40 , 9.20] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [6.40 , 9.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [7.45 , 9.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [7.30 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [8.30 , 9.50] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [8.30 , 9.50] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [6.85 , 8.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [6.35 , 8.85] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [5.90 , 8.70] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [6.85 , 8.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [7.85 , 9.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.10 , 6.30] 

 
 2.2.3 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวดัด้านบุคลากรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 

แสดงดังตารางที่ ฉ.17 – ฉ.20 และค่าน้ําหนักของตัวช้ีวัดด้านบุคลากร ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.21 
 
ตารางที่ ฉ.17 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีนโยบายที่ชดัเจนในการบรหิารงานทรพัยากร
 มนุษย์” ของตัวชี้วัดด้านบุคลากรซ่ึงเป็นตัวช้ีวดัย่อยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
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ตารางที่ ฉ.17 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีนโยบายที่ชดัเจนในการบรหิารงานทรพัยากร
 มนุษย์” ของตัวชี้วัดด้านบุคลากรซ่ึงเป็นตัวช้ีวดัย่อยด้านการจดัการ (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.18 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีการทํางานเป็นทีมและส่ือสารเป็นทีม” ของ
 ตัวชี้วัดด้านบุคลากรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด G MG G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด G MG G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
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ตารางที่ ฉ.19 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์จัดให้มีการใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรมอย่าง
 ต่อเน่ืองและเป็นระบบ” ของตัวช้ีวัดด้านบุคลากรซ่ึงเป็นตัวช้ีวดัย่อยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG MG MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG MG MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.20 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มรีะบบประเมินผลงานของบุคลากร” ของ
 ตัวชี้วัดด้านบุคลากรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG G VG VG 
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ตารางที่ ฉ.20 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มรีะบบประเมินผลงานของบุคลากร” ของ
 ตัวชี้วัดด้านบุคลากรซึ่งเป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG MG MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG MG MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.21 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านบุคลากร ( G) ซึง่เป็น
 ตัวชี้วัดยอ่ยด้านการจดัการ 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านบุคลากร  
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [6.80 , 9.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [5.45 , 7.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [6.80 , 9.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [6.80 , 9.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [5.55 , 7.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [7.70 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [7.70 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [5.25 , 6.75] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [7.30 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [6.85 , 9.15] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.25 , 6.75] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [7.70 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.10 , 6.30] 
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2.2.4 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวดัด้านกระบวนการซึง่เปน็ตัวช้ีวัดยอ่ยดา้นการจดัการ 
แสดงดังตารางที่ ฉ.22 – ฉ.25 และค่าน้ําหนักของตัวช้ีวัดด้านกระบวนการ ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.26 
 
ตารางที่ ฉ.22 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มกีระบวนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
 แผนงานและเป็นระบบ” ของตัวช้ีวัดด้านกระบวนการซึง่เป็นตวัช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G MG MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.23 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มกีระบวนการดําเนินงานที่มุง่เนน้ให้
 ความสําคัญกับสมาชิกสหกรณ”์ ของตัวช้ีวัดดา้นกระบวนการซึ่งเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
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ตารางที่ ฉ.23 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณอ์อมทรพัย์มกีระบวนการดาํเนินงานที่มุง่เน้นให้ความสําคัญ
 กับสมาชิกสหกรณ์” ของตัวช้ีวดัด้านกระบวนการซึง่เป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด G G MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด G G MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด G G MG G G 
 
ตารางที่ ฉ.24 ผลการประเมินข้อความ “กระบวนการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มุง่เน้นความมี
 ประสิทธิภาพ” ของตัวชี้วัดด้านกระบวนการซึง่เป็นตัวช้ีวัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที ่5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด G G G G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด F G MG F F 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด G G MG G G 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากดั F G MG F F 
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ตารางที่ ฉ.25 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มกีระบวนเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
 สหกรณจ์ากรอบปีที่ผ่านมา” ของตัวช้ีวัดด้านกระบวนการซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดยอ่ยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด G G MG G MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด G G MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด G G MG G G 
 
ตารางที่ ฉ.26 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านกระบวนการ ( G) ซึ่ง
 เป็นตัวชี้วัดย่อยด้านการจัดการ 
 

สหกรณ ์
ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้าน

กระบวนการ  
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [5.90 , 8.70] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [5.85 , 8.55] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [8.40 , 9.80] 
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ตารางที่ ฉ.26 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านกระบวนการ ( G) ซึ่ง
 เป็นตัวชี้วัดย่อยด้านการจัดการ (ต่อ) 

 

สหกรณ ์
ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้าน

กระบวนการ  
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [5.30 , 7.20] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.65 , 7.95] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.35 , 7.35] 

 
2.3 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวัดดา้นระเบียบปฏิบัติ แสดงดังตารางที่ ฉ.27 – ฉ.30 

และค่านํ้าหนักของตัวชี้วัดด้านระเบียบปฏิบัติ ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.31 
 
ตารางที่ ฉ.27 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์เข้าใจและปฏิบัตติามกฎหมายอย่างเครง่ครัด” 
 ของตัวชี้วัดด้านระเบียบปฏิบัต ิ
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที ่5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด MG G G MG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากดั MG G G MG MG 
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ตารางที่ ฉ.28 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีการประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของ
 สหกรณ”์ ของตัวชี้วัดด้านระเบียบปฏิบัติ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด VG G G VG VG 
 

 
ตารางที่ ฉ.29 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญและความเท่าเทียมในการปฏิบัติ
 ตามระเบียบและข้อบังคับ” ของตัวช้ีวดัด้านระเบียบปฏิบัต ิ
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 
ที ่
2 

ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 

สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
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ตารางที่ ฉ.29 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความสําคัญและความเท่าเทียมในการปฏิบัติ
 ตามระเบียบและข้อบังคับ” ของตัวช้ีวดัด้านระเบียบปฏิบัต ิ(ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด G G G G VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด G G G G G 
 
 

ตารางที่ ฉ.30 ผลการประเมนิข้อความ “คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรพัย์ยึดหลักการบริหารตาม
 ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์” ของตัวช้ีวัดด้านระเบียบปฏิบตัิ 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด VG G G VG VG 
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ตารางที่ ฉ.31 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเหน็ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านระบียบปฏิบัติ ( G) 
 

สหกรณ ์
ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัด 
ด้านระเบียบปฏิบัติ  

สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [6.75 , 8.85] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [6.75 , 8.85] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [7.10 , 9.10] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [6.75 , 8.85] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [7.80 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [6.75 , 8.85] 

 
2.4 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ แสดงดงัตารางที่ ฉ.32 – ฉ.35 และค่า

น้ําหนักของตวัชี้วัดด้านสินทรพัย์ ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.36 
 
ตารางที่ ฉ.32 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนในการจดัการสินทรัพยท์ี่ชัดเจนและเปน็
 ระบบ” ของตัวชี้วัดด้านสินทรพัย ์
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
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ตารางที่ ฉ.32 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีแผนในการจดัการสินทรัพยท์ี่ชัดเจนและเปน็
 ระบบ” ของตัวชี้วัดด้านสินทรพัย ์
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G F MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G F MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.33 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสินทรพัย์” 
 ของตัวชี้วัดด้านสินทรัพย ์
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด MG G MG MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด MG G F MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด MG G F MG MG 
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ตารางที่ ฉ.34 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์บริหารสินทรัพยข์องสหกรณ์อยา่งมี
 ประสิทธิภาพและคุ้มค่า” ของตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย ์
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด G G MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG G F VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด F G F F F 
 
ตารางที่ ฉ.35 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มกีารจดัหาสินทรพัย์เพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ใน
 กิจการสหกรณ”์ ของตัวชีว้ัดดา้นสินทรัพย ์
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG VG VG VG 
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ตารางที่ ฉ.35 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มกีารจดัหาสินทรพัย์เพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ใน
 กิจการสหกรณ”์ ของตัวชีว้ัดดา้นสินทรัพย ์(ต่อ) 

 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG MG MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG MG F MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG F MG MG 

 
ตารางที่ ฉ.36 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเหน็ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์ ( G) 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านสินทรัพย์  
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [5.95 , 7.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [6.55 , 8.25] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [5.50 , 7.50] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [5.30 , 6.90] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [7.75 , 9.45] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.55 , 6.85] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [4.80 , 6.10] 
 

2.5 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง แสดงดังตารางที่ ฉ.37 – ฉ.40 และค่า
น้ําหนักของตวัชี้วัดด้านความเส่ียง ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.41 
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ตารางที่ ฉ.37 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มเีครื่องมอืการวิเคราะห์ทางการเงินในการ
 จัดการความเส่ียง” ของตัวชี้วดัด้านความเส่ียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G MG G G VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G MG MG G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG MG VG VG G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G F MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G F MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.38 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์ให้ความสําคัญกบัความพอเพียงของทุน
 ดําเนินการ” ของตัวชีว้ัดด้านความเส่ียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด F MG G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั F MG G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
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ตารางที่ ฉ.38 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์ให้ความสําคัญกบัความพอเพียงของทุน
 ดําเนินการ” ของตัวชีว้ัดด้านความเส่ียง (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด F MG MG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด G MG F G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด VG MG F VG VG 
 
ตารางที่ ฉ.39 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มสีภาพคล่อง” ของตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด F MG G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั F MG G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG MG MG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด VG MG F VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด F MG F F F 
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ตารางที่ ฉ.40 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์มรีะบบการตรวจสอบการให้กู”้ ของตัวช้ีวัด 
 ด้านความเส่ียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G MG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G G VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G F MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G F MG MG 

 
ตารางที่ ฉ.41 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเหน็ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง ( G) 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [8.20 , 9.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [4.95 , 6.45] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [7.35 , 9.05] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [8.25 , 9.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [4.95 , 6.45] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [8.40 , 9.80] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [8.35 , 9.65] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [5.80 , 7.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [7.65 , 9.15] 
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ตารางที่ ฉ.41 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเหน็ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง ( G) 
 

สหกรณ ์ ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้านความเส่ียง 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [5.90 , 8.70] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.65 , 7.15] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [8.25 , 9.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.35 , 6.55] 
 

2.6 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก แสดงดังตารางที่ ฉ.42 – 
ฉ.45 และค่านํ้าหนักของตวัชี้วดัด้านความเชื่อมั่นของสมาชกิ ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.46 
 
ตารางที่ ฉ.42 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณอ์อมทรพัย์สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกของ
 สหกรณ”์ ของตัวชี้วัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด F G G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด F G G F F 
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ตารางที่ ฉ.43 ผลการประเมินข้อความ “สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารหนีข้อง
 สหกรณ”์ ของตัวชี้วัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G VG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G VG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G G MG MG 
 

 
ตารางที่ ฉ.44 ผลการประเมินข้อความ “คุณภาพการให้บรกิารของสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ” ของ
 ตัวชี้วัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G VG MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG VG VG VG VG 
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ตารางที่ ฉ.44 ผลการประเมินข้อความ “คุณภาพการให้บรกิารของสหกรณ์ออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ” ของ
 ตัวชี้วัดด้านความเช่ือมั่นของสมาชิก (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G G MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.45 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรพัย์เป็นที่พึ่งฉุกเฉินให้กับสมาชิก” ของตัวช้ีวัดด้าน
 ความเชื่อมั่นของสมาชิก 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด G G VG G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั VG G VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด F G G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG VG VG VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด G G G G G 
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ตารางที่ ฉ.46 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนนิการตามตัวช้ีวดัด้านความเชื่อมั่นของสมาชกิ 
 ( G) 
 

สหกรณ ์
ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัดด้าน 
ความเช่ือมั่นของสมาชิก  

สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [6.60 , 8.40] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [6.60 , 8.40] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [6.75 , 8.45] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [7.65 , 9.55] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.10 , 6.90] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [9.00 , 10.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.40 , 7.50] 

 
2.7 ผลการประเมินตามข้อความของตัวช้ีวัดด้านความพอเพียง แสดงดังตารางที่ ฉ.47 – ฉ.50 และ

ค่าน้ําหนักของตัวชี้วัดด้านความพอเพียง ( G) แสดงดังตารางที่ ฉ.51 
 
ตารางที่ ฉ.47 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด”ี ของตัวช้ีวัดด้านความ
 พอเพียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด F MG G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG G VG VG 
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ตารางที่ ฉ.47 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด”ี ของตัวช้ีวัดด้านความ
 พอเพียง (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั F MG G F F 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด G G G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด VG G G VG VG 
 
ตารางที ่ฉ.48 ผลการประเมนิข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมกิจการของสหกรณใ์ห้มีทั้งความรู้และมี
 คุณธรรม” ของตัวชี้วัดด้านความพอเพียง (ต่อ) 
 

สหกรณ์ 
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที ่5 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากดั MG MG G MG MG 
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ตารางที่ ฉ.49 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณ์ออมทรัพย์จดัให้มกีารรวมกลุ่มและสรา้งเครือข่ายของ
 สหกรณ”์ ของตัวชี้วัดด้านความพอเพียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด G MG G G G 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG MG G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG MG G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG MG G MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.50 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณอ์อมทรพัย์มีความโปร่งใสในการบรหิารจัดการ” ของ
 ตัวชี้วัดด้านความพอเพียง 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั VG G G VG VG 
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ตารางที่ ฉ.50 ผลการประเมินข้อความ “สหกรณอ์อมทรพัย์มีความโปร่งใสในการบรหิารจัดการ” ของ
 ตัวชี้วัดด้านความพอเพียง (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ผู้ประเมิน 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที ่4 ที ่5 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด MG G G MG MG 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด VG G G VG VG 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด MG G G MG MG 
 
ตารางที่ ฉ.51 ค่านํ้าหนักของระดับความคิดเหน็ในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดด้านความพอเพยีง ( G) 
 

สหกรณ ์
ค่าน้ําหนักตัวช้ีวัด 
ด้านความพอเพยีง 

สหกรณอ์อมทรพัย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จาํกัด [7.10 , 9.10] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด [5.10 , 6.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด [6.75 , 8.85] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์จํากัด [7.65 , 9.15] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี จํากดั [5.10 , 6.60] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด [7.70 , 9.30] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั [7.65 , 9.15] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสิุต จํากัด [5.45 , 7.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั [7.20 , 9.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์และการธนกิจมหาวทิยาลัยรามคําแหง จาํกัด [6.80 , 9.00] 
สหกรณอ์อมทรพัย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จาํกัด [5.45 , 7.35] 
สหกรณอ์อมทรพัย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด [7.65 , 9.15] 
สหกรณอ์อมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด [5.90 , 7.50] 
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ขันที่ 3 ปรับค่านํ้าหนักของระดับความคิดเห็นในการดําเนินการของตัวชี้วดั SMAARTS (G) แต่ละ
ด้านให้เป็นคะแนนปกติ (G*) 
 ผลการปรับน้ําหนักตัวชีว้ัด SMAARTS ( G) ในตารางที่ ฉ.6 ตารางที่ ฉ.11 ตารางที่ ฉ.16 
ตารางที่ ฉ.21 ตารางที่ ฉ.26 ตารางที่ ฉ.31 ตารางที่ ฉ.36 ตารางที่ ฉ.41 ตารางที่ ฉ.46 และตารางที่ ฉ.51 
ให้น้ําหนกัตัวชี้วดั SMAARTS เป็นปกต ิ( G*) แสดงดังตารางที่ ฉ.52 – ฉ.54 
 
ตารางที่ ฉ.52 ค่านํ้าหนักตัวชีว้ัด SMAARTS ที่เป็นปกติ ( G*) ในด้านโครงสรา้งการบริหารและการ
 จัดการ 
 

สหกรณ ์
ตัวช้ีวัด 

1. โครงสร้างการ
บริหาร 

2. การจดัการ 
2.1 ผู้จัดการ 2.2 กลยุทธ ์ 2.3 บุคลากร 2.4 กระบวนการ 

DMU1 [0.82 , 0.98] [0.80 , 0.98] [0.79 , 0.97] [0.73 , 0.97] [0.86 , 1.00] 
DMU2 [0.69 , 0.89] [0.55 , 0.74] [0.78 , 0.97] [0.59 , 0.79] [0.60 , 0.89] 
DMU3 [0.69 , 0.86] [0.66 , 0.94] [0.67 , 095] [0.73 , 0.97] [0.86 , 1.00] 
DMU4 [0.66 , 0.82] [0.75 , 0.97] [0.78 , 0.98] [0.73 , 0.97] [0.86 , 1.00] 
DMU5 [0.69 , 0.86] [0.55 , 0.74] [0.77 , 0.98] [0.60 , 0.82] [0.60 , 0.87] 
DMU6 [0.87 , 1.00] [0.85 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.83 , 1.00] [0.86 , 1.00] 
DMU7 [0.87 , 1.00] [0.76 , 0.92] [0.87 , 1.00] [0.83 , 1.00] [0.86 , 1.00] 
DMU8 [0.67 , 0.82] [0.55 , 0.74] [0.72 , 0.88] [0.56 , 0.73] [0.54 , 0.73] 
DMU9 [0.73 , 0.95] [0.71 , 0.95] [0.67 , 0.93] [0.78 , 1.00] [0.86 , 1.00] 
DMU10 [0.63 , 0.92] [0.73 , 0.95] [0.62 , 0.92] [0.74 , 0.98] [0.86 , 1.00] 
DMU11 [0.69 , 0.86] [0.54 , 0.69] [0.72 , 0.88] [0.56 , 0.73] [0.58 , 0.81] 
DMU12 [0.87 , 1.00] [0.80 , 0.98] [0.83 , 0.98] [0.83 , 1.00] [0.86 , 1.00] 
DMU13 [0.63 , 0.82] [0.54 , 0.69] [0.54 , 0.66] [0.55 , 0.68] [0.55 , 0.75] 
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ตารางที่ ฉ.53 ค่านํ้าหนักตัวชีว้ัด SMAARTS ที่เป็นปกติ ( G*) ในด้านระเบยีบปฏิบัติ สินทรพัย์ และความ
 เส่ียง 
 

สหกรณ ์
ตัวช้ีวัด 

3. ระเบียบปฏิบัต ิ 4. สินทรัพย ์ 5. ความเส่ียง 
DMU1 [0.81 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.84 , 0.98] 
DMU2 [0.70 , 0.92] [0.62 , 0.79] [0.51 , 0.66] 
DMU3 [0.81 , 1.00] [0.68 , 0.85] [0.75 , 0.92] 
DMU4 [0.81 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.84 , 0.95] 
DMU5 [0.70 , 0.92] [0.57 , 0.78] [0.51 , 0.66] 
DMU6 [0.81 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.86 , 1.00] 
DMU7 [0.81 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.85 , 0.98] 
DMU8 [0.74 , 0.95] [0.55 , 0.72] [0.59 , 0.74] 
DMU9 [0.81 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.78 , 0.93] 
DMU10 [0.81 , 1.00] [0.80 , 0.98] [0.60 , 0.89] 
DMU11 [0.70 , 0.92] [0.58 , 0.71] [0.58 , 0.73] 
DMU12 [0.81 , 1.00] [0.87 , 1.00] [0.84 , 0.95] 
DMU13 [0.70 , 0.92] [0.50 , 0.63] [0.55 , 0.67] 

 
ตารางที่ ฉ.54 ค่านํ้าหนักตัวชีว้ัด SMAARTS ที่เป็นปกติ ( G*) ในด้านความเชือ่มั่นของสมาชิกและความ
 พอเพียง 
 

สหกรณ ์
ตัวช้ีวัด 

6. ความเช่ือมั่นของสมาชกิ 7. ความพอเพียง 
DMU1 [0.90 , 1.00] [0.76 , 0.98] 
DMU2 [0.66 , 0.84] [0.55 , 0.71] 
DMU3 [0.90 , 1.00] [0.73 , 0.95] 
DMU4 [0.90 , 1.00] [0.82 , 0.98] 
DMU5 [0.66 , 0.84] [0.55 , 0.71] 
DMU6 [0.90 , 1.00] [0.83 , 1.00] 
DMU7 [0.90 , 1.00] [0.82 , 0.98] 
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ตารางที่ ฉ.54 ค่านํ้าหนักตัวชีว้ัด SMAARTS ที่เป็นปกติ ( G*) ในด้านความเชือ่มั่นของสมาชิกและความ
 พอเพียง (ต่อ) 
 

สหกรณ ์
ตัวช้ีวัด 

6. ความเช่ือมั่นของสมาชกิ 7. ความพอเพียง 
DMU8 [0.68 , 0.85] [0.59 , 0.79] 
DMU9 [0.90 , 1.00] [0.77 , 0.97] 
DMU10 [0.77 , 0.96] [0.73 , 0.97] 
DMU11 [0.51 , 0.69] [0.59 , 0.79] 
DMU12 [0.90 , 1.00] [0.82 , 0.98] 
DMU13 [0.54 , 0.75] [0.63 , 0.81] 

 
 
ขั้นที่ 4 คํานวนคะแนนเกรย์ปกติถ่วงนํ้าหนัก (N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คะแนนเกรย์ปกติถ่วงน้ําหนัก ( N) ป็นผลคูณระหว่างค่าน้ําหนักของตวัช้ีวัดของแต่ละตวัชี้วัด 
(W) และค่านํ้าหนักของตวัชี้วดัปกต ิ ( G*) เมือ่  N =  G*xW จําแนกตามสหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร แสดงดังตารางที ่ฉ.55 – ฉ.67 
 
ตารางที่ ฉ.55 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 (DMU1) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.57 , 0.87] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.56 , 0.87] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.56 , 0.86] 
   2.3 บุคลากร [0.56 , 0.87] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.55 , 0.86] 
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ตารางที่ ฉ.55 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 (DMU1) (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
5. ความเส่ียง [0.49 , 0.71] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.52 , 0.80] 
 
ตารางที่ ฉ.56 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 
 (DMU2) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.48 , 0.78] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.39 , 0.65] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.55 , 0.85] 
   2.3 บุคลากร [0.45 , 0.71] 
   2.4 กระบวนการ [0.42 , 0.78] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.48 , 0.76] 
4. สินทรัพย ์ [0.39 , 0.68] 
5. ความเส่ียง [0.29 , 0.47] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.51 , 0.79] 
7.  ความพอเพยีง [0.37 , 0.58] 
 
ตารางที่ ฉ.57 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบงั จํากัด 
 (DMU3)  

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.49 , 0.76] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.46 , 0.83] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.47 , 0.83] 
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ตารางที่ ฉ.57 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบงั จํากัด 
 (DMU3) (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
   2.3 บุคลากร [0.56 , 0.87] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 ,  0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.43 , 0.74] 
5. ความเส่ียง [0.44 , 0.66] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.49 , 0.78] 
 
ตารางที่ ฉ.58 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 
 (DMU4) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.46 , 0.72] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.53 , 0.85] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.55 ,  0.87] 
   2.3 บุคลากร [0.56 , 0.87] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.55 , 0.86] 
5. ความเส่ียง [0.49 , 0.69] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.56 , 0.81] 
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ตารางที่ ฉ.59 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 ธนบุรี จํากัด (DMU5) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.49 , 0.76] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.39 , 0.65] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.54 , 0.86] 
   2.3 บุคลากร [0.45 , 0.74] 
   2.4 กระบวนการ [0.42 , 0.77] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.48 , 0.76] 
4. สินทรัพย ์ [0.36 , 0.67] 
5. ความเส่ียง [0.29 , 0.47] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.51 , 0.81] 
7.  ความพอเพยีง [0.37 , 0.58] 
 
ตารางที่ ฉ.60 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากดั 
 (DMU6) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.61 , 0.88] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.59 , 0.88] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.61 , 0.88] 
   2.3 บุคลากร [0.63 , 0.90] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.55 , 0.86] 
5. ความเส่ียง [0.50 , 0.72] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.56 , 0.82] 
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ตารางที่ ฉ.61 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยมหิดล จํากดั (DMU7) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.61 , 0.88] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.53 , 0.81] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.61 , 0.88] 
   2.3 บุคลากร [0.63 , 0.90] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.55 , 0.86] 
5. ความเส่ียง [0.49 , 0.71] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.56 , 0.81] 
 
ตารางที่ ฉ.62 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 
 (DMU8) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.47 , 0.72] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.39 , 0.65] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.50 , 0.77] 
   2.3 บุคลากร [0.43 , 0.65] 
   2.4 กระบวนการ [0.38 , 0.65] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.50 , 0.78] 
4. สินทรัพย ์ [0.35 , 0.61] 
5. ความเส่ียง [0.34 , 0.54] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.53 , 0.81] 
7.  ความพอเพยีง [0.40 , 0.65] 
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ตารางที่ ฉ.63 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 
 (DMU9) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.51 ,0.84] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.50 , 0.84] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.47 , 0.82] 
   2.3 บุคลากร [0.60 , 0.90] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.55 , 0.86] 
5. ความเส่ียง [0.45 , 0.67] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 ,0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.53 , 0.79] 
 
ตารางที่ ฉ.64 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวทิยาลัย

รามคําแหง จํากัด (DMU10) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกติถ่วงน้ําหนัก ( N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.44 , 0.81] 
2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.51 , 0.83] 
   2.2 กลยุทธ์ [0.43 , 0.81] 
   2.3 บุคลากร [0.56 , 0.89] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย์ [0.51 , 0.84] 
5. ความเสี่ยง [0.35 , 0.64] 
6. ความเชื่อม่ันของสมาชิก [0.60 , 0.92] 
7.  ความพอเพียง [0.50 , 0.79] 
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ตารางที่ ฉ.65 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรงุเทพฯ จํากัด 
 (DMU11) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.49 , 0.76] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.38 , 0.61] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.50 , 0.77] 
   2.3 บุคลากร [0.43 , 0.65] 
   2.4 กระบวนการ [0.40 , 0.71] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.48 , 0.76] 
4. สินทรัพย ์ [0.37 , 0.61] 
5. ความเส่ียง [0.33 , 0.53] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.40 , 0.66] 
7.  ความพอเพยีง [0.40 , 0.65] 
 
ตารางที่ ฉ.66 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 จํากัด (DMU12) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.61 , 0.88] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.56 , 0.87] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.58 , 0.87] 
   2.3 บุคลากร [0.63 , 0.90] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย ์ [0.55 , 0.86] 
5. ความเส่ียง [0.49 , 0.69] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพยีง [0.56 , 0.81] 
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ตารางที่ ฉ.67 ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก ( N) ของสหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS ค่าเกรย์ปกตถิ่วงน้ําหนัก (N) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.44 , 0.72] 
2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.38 , 0.61] 
   2.2 กลยุทธ ์ [0.38 , 0.58] 
   2.3 บุคลากร [0.42 , 0.61] 
   2.4 กระบวนการ [0.38 , 0.66] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.48 , 0.76] 
4. สินทรัพย ์ [0.32 , 0.54] 
5. ความเส่ียง [0.32 , 0.48] 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ [0.41 , 0.66] 
7.  ความพอเพยีง [0.37 , 0.62] 
 
ขั้นที่ 5 คัดเลือกตัวชี้วัดอ้างองิซึ่งเป็นขอ้ความของตัวชีว้ัดทีเ่ป็นอุดมคติ (Vmax) 

ผลการคัดเลือกตัวชี้วัดอ้างอิง ซึ่งเป็นข้อความของตัวช้ีวัดที่เป็นอุดมคติ (Vmax) ของตัวช้ีวัด 
SMAARTS จากผลการประเมินของผู้ประเมิน 5 คน โดยพิจารณาจากตารางที่ ฉ.55 – ฉ.67 และผลของ
ตัวชี้วัดอ้างอิงแสดงดังตารางที่ ฉ.68 
 

ตารางที่ ฉ.68 คะแนนตัวชี้วัดอ้างองิของตัวช้ีวัด SMAARTS 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS คะแนนตัวชี้วัดอุดมคติ (Vmax) 
1. โครงสร้างการบริหาร [0.61 , 0.88] 
2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ [0.59 , 0.88] 
   2.2 กลยุทธ์ [0.61 , 0.88] 
   2.3 บุคลากร [0.63 , 0.90] 
   2.4 กระบวนการ [0.60 , 0.88] 
3. ระเบียบปฏิบัติ [0.55 , 0.82] 
4. สินทรัพย์ [0.55 , 0.86] 
5. ความเส่ียง [0.50 , 0.72] 
6. ความเช่ือมั่นของสมาชิก [0.70 , 0.96] 
7.  ความพอเพียง [0.56 , 0.82] 
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ขั้นที่ 6 คํานวณคะแนนระดับเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
การคํานวณคะแนนระดับเกรย์ จาก P{V   V

max} ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบคะแนนเกรย์จากแต่ละ
ตัวชี้วัดของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่ง จากคะแนนตัวช้ีวัดอ้างอิงของตัวช้ีวัด SMAARTS ในตารางที่ ฉ.68 
ผลของการเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวชี้วัด SMAARTS และคะแนนระดับเกรย์ จากสหกรณ์       
ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 แห่ง แสดงดังตารางที่ ฉ.69 – ฉ.81 
 
ตารางที่ ฉ.69 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V

max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จํากัด 
 (DMU1) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวช้ีวัด คะแนนระดับเกรย ์
1. โครงสร้างการบริหาร 0.14 

0.12 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.17 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.19 
   2.3 บุคลากร 0.33 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย ์ 0.00 
5. ความเส่ียง 0.00 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.17 
7.  ความพอเพยีง 0.12 
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ตารางที่ ฉ.70 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 จํากัด (DMU2) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS 
การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละ

ตัวช้ีวัด 
คะแนนระดับเกรย ์

1. โครงสร้างการบริหาร 0.41 

0.51 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.69 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.22 
   2.3 บุคลากร 0.66 
   2.4 กระบวนการ 0.49 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.24 
4. สินทรัพย ์ 0.50 
5. ความเส่ียง 0.57 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.71 
7.  ความพอเพยีง 0.65 
 
ตารางที่ ฉ.71 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V

max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 
 (DMU3) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวชี้วัด คะแนนระดับเกรย์ 
1. โครงสร้างการบริหาร 0.42 

0.23 

2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.39 
   2.2 กลยุทธ์ 0.38 
   2.3 บุคลากร 0.33 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย์ 0.38 
5. ความเสี่ยง 0.00 
6. ความเชื่อม่ันของสมาชิก 0.17 
7.  ความพอเพียง 0.20 
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ตารางที่ ฉ.72 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากดั 

 (DMU4) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS 
การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละ

ตัวช้ีวัด 
คะแนนระดับเกรย ์

1. โครงสร้างการบริหาร 0.50 

0.15 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.25 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.20 
   2.3 บุคลากร 0.33 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย ์ 0.00 
5. ความเส่ียง 0.00 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.17 
7.  ความพอเพยีง 0.00 
 
ตารางที่ ฉ.73 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V

max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
 เกล้าธนบุรี จํากดั (DMU5) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวชี้วัด คะแนนระดับเกรย์ 
1. โครงสร้างการบริหาร 0.42 

0.52 

2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.69 
   2.2 กลยุทธ์ 0.23 
   2.3 บุคลากร 0.61 
   2.4 กระบวนการ 0.51 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.24 
4. สินทรัพย์ 0.56 
5. ความเสี่ยง 0.57 
6. ความเชื่อม่ันของสมาชิก 0.68 
7.  ความพอเพียง 0.65 
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ตารางที่ ฉ.74 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จํากดั 

 (DMU6) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS 
การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละ

ตัวช้ีวัด 
คะแนนระดับเกรย ์

1. โครงสร้างการบริหาร 0.04 

0.05 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.08 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.02 
   2.3 บุคลากร 0.16 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย ์ 0.00 
5. ความเส่ียง 0.00 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.17 
7.  ความพอเพยีง 0.00 
 
 

ตารางที่ ฉ.75 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยมหิดล จาํกัด 

 (DMU7) 
 

ตัวช้ีวัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวช้ีวัด คะแนนระดับเกรย์ 
1. โครงสร้างการบริหาร 0.04 

0.07 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.26 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.02 
   2.3 บุคลากร 0.16 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัต ิ 0.02 
4. สินทรัพย์ 0.00 
5. ความเสี่ยง 0.00 
6. ความเช่ือมั่นของสมาชิก 0.17 
7.  ความพอเพียง 0.00 
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ตารางที่ ฉ.76 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 จํากัด (DMU8) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS 
การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละ

ตัวช้ีวัด 
คะแนนระดับเกรย ์

1. โครงสร้างการบริหาร 0.49 

0.54 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.69 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.37 
   2.3 บุคลากร 0.78 
   2.4 กระบวนการ 0.72 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.17 
4. สินทรัพย ์ 0.66 
5. ความเส่ียง 0.34 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.67 
7.  ความพอเพยีง 0.51 
 
ตารางที่ ฉ.77 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V

max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 จํากัด (DMU9) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวชี้วัด คะแนนระดับเกรย์ 
1. โครงสร้างการบริหาร 0.31 

0.16 

2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.32 
   2.2 กลยุทธ์ 0.40 
   2.3 บุคลากร 0.24 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย์ 0.00 
5. ความเสี่ยง 0.00 
6. ความเชื่อม่ันของสมาชิก 0.17 
7.  ความพอเพียง 0.10 
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ตารางที่ ฉ.78 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกจิมหาวทิยาลัย

 รามคําแหง จํากัด (DMU10) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS 
การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละ

ตัวช้ีวัด 
คะแนนระดับเกรย ์

1. โครงสร้างการบริหาร 0.44 

0.25 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.29 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.46 
   2.3 บุคลากร 0.32 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย ์ 0.12 
5. ความเส่ียง 0.23 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.44 
7.  ความพอเพยีง 0.18 
 
 
ตารางที่ ฉ.79 คะแนนระดับเกรย ์(P{Vh   V

max}) ของสหกรณ์ออมทรัพย์วทิยาลัยเทคนิคกรงุเทพฯ จํากัด 
 (DMU11) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวชี้วัด คะแนนระดับเกรย์ 
1. โครงสร้างการบริหาร 0.42 

0.55 

2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.77 
   2.2 กลยุทธ์ 0.37 
   2.3 บุคลากร 0.78 
   2.4 กระบวนการ 0.59 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.24 
4. สินทรัพย์ 0.65 
5. ความเส่ียง 0.38 
6. ความเช่ือมั่นของสมาชิก 0.79 
7.  ความพอเพียง 0.51 
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ตารางที่ ฉ.80 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V
max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 จํากัด  (DMU12) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS 
การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละ

ตัวช้ีวัด 
คะแนนระดับเกรย ์

1. โครงสร้างการบริหาร 0.04 

0.07 

2. การจดัการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.17 
   2.2 กลยุทธ ์ 0.13 
   2.3 บุคลากร 0.16 
   2.4 กระบวนการ 0.05 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.02 
4. สินทรัพย ์ 0.00 
5. ความเส่ียง 0.00 
6. ความเชื่อมั่นของสมาชกิ 0.17 
7.  ความพอเพยีง 0.00 
 
 
ตารางที่ ฉ.81 คะแนนระดับเกรย ์(P{V   V

max}) ของสหกรณ์ออมทรพัย์อุเทนถวาย จํากัด (DMU13) 
 

ตัวชี้วัด SMAARTS การเปรียบเทียบคะแนนเกรย์แต่ละตัวชี้วัด คะแนนระดับเกรย์ 
1. โครงสร้างการบริหาร 0.54 

0.67 

2. การจัดการ  
   2.1 ผู้จัดการ 0.77 
   2.2 กลยุทธ์ 0.87 
   2.3 บุคลากร 0.88 
   2.4 กระบวนการ 0.69 
3. ระเบียบปฏิบัติ 0.24 
4. สินทรัพย์ 0.82 
5. ความเสี่ยง 0.50 
6. ความเชื่อม่ันของสมาชิก 0.79 
7.  ความพอเพียง 0.60 



 

 
 
 

368

 
ขั้นที่ 7 นําคะแนนระดับเกรย์ของสหกรณอ์อมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 13 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร มาจัดลําดับสมรรถนะการดําเนินงาน 
 ผลการจัดลําดับความมีสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามตัวช้ีวัด SMAARTS 
เมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีเกรย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 13 แห่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที่ ฉ.82 
 
ตาราง ฉ.82 ลําดับสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามคะแนนระดับเกรย ์
 

สหกรณ ์
คะแนน

ระดับเกรย์ 
ลําดับ

สมรรถนะ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด 0.11 4 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 0.51 9 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จํากัด 0.23 7 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 0.15 5 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด 0.52 10 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 0.05 1 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 0.07 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จํากัด 0.54 11 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 0.16 6 
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 0.26 8 
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จํากัด 0.57 12 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํากัด 0.07 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์อุเทนถวาย จํากัด 0.67 13 

 
 
 
 
 



369 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล นายประสพชัย พสุนนท ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา  
 จังหวัดเพชรบุรี 76120 
ที่ทํางาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการศึกษา  
    พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 พ.ศ. 2445 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถติิประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2542 – 2544  ผู้ช่วยสอนประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2544 – 2548 อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
พ.ศ. 2548 – 2549  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2549 – 2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
    ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
    ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 


