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การศึกษาผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  

จ  ากดั  มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  จากรายงานกิจการประจ าปี  พ.ศ.  2557  โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels  
Analysis เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก                
ในปี  พ.ศ.  2557  

2. เพื่อศึกษาแนวโนม้ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากัด  เปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ                            
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557  โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  
Camels  Analysis    
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีไดจ้ากงบดุล  
งบก าไรขาดทุน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รายงานกิจการประจ าปี  ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดัเป็นระยะเวลา  3  ปี  ในช่วงปี  พ.ศ. 2555 – 2557  
เอกสารต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์  ต ารา  วชิาการ  งานวจิยั  และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง    
 ผูศึ้กษาได้ค้นควา้ในลักษณะวิจยัเชิงวิเคราะห์ (Analysis Studies) เพื่อท าการรวบรวมข้อมูล                   
และวเิคราะห์โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  Camels Analysis โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินจ านวน  19  อตัราส่วน 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวจัิย 
 
 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามทฤษฎี  CAMELS  
Analysis  ของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบ
เป็นอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  มิติที ่ 1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  มีดังนี้ 
  1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.55  เท่า  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย  (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.83  เท่า  วิเคราะห์ไดว้า่สหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน                 
ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียสหกรณ์  0.28  เท่า  แสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีสภาพหน้ีสินนอ้ยเจา้หน้ีของสหกรณ์มีความเส่ียงต ่า 
2. อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั  0.05  เท่า  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยข์องสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี   พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.04  เท่า  ซ่ึงมีจ  านวนต ่า
กวา่  0.01  เท่า  แสดงใหเ้ห็นวา่  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีเงินทุนส ารองต่อสินทรัพยสู์งมาก  ส่งผลใหส้หกรณ์มีความเขม้แขง็ดา้นเงินทุน  
  3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเท่ากบัร้อยละ  7.60  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  2557  เท่ากบัร้อยละ  7.25  ซ่ึงมี
อตัราต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  0.35  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีผลตอบแทนต่อส่วนทุนสูงมีประสิทธิภาพเพราะใหผ้ลตอบแทนแก่สมาชิกสูง
กวา่ค่าเฉล่ีย   

4. อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์เท่ากับร้อยละ  10.92  อตัราการเติบโตของ
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบัร้อยละ  11.58                
ซ่ึงมีจ  านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
ร้อยละ  0.66  มีอัตราการเติบโตของทุนต ่ า  แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ                            
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  ให้ความสนใจในงานสหกรณ์ต ่ากว่าส่งผลต่อ
ความสามารถในการเพิ่มทุน ของสหกรณ์ 

5. อตัราการเติบโตของหน้ี  เท่ากบัร้อยละ  0.15  อตัราการเติบโตของหน้ีของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบัร้อยละ  11.54  ซ่ึงมีจ านวน



สูงกวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  
11.39  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                       
มีอตัราการเติบโตของหน้ีต ่า  แสดงวา่สหกรณ์มีการจดัหาเงินทุนจากภายนอกไม่มาก   

 
  มิติที ่ 2  คุณภาพของสินทรัพย์  มีดังนี ้

 1. อตัราหมุนสินทรัพยเ์ท่ากบั  0.07  รอบ  อตัราหมุนของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.06  รอบ  วิเคราะห์ไดว้า่สหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราหมุนของสินทรัพย ์                
สูงกว่าค่าเฉล่ียสหกรณ์  0.01  รอบ  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการใชสิ้นทรัพยส์ร้างรายไดไ้ดสู้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ 
  2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เท่ากบั  ร้อยละ  4.79  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบัร้อยละ  3.98  
วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                       
มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยสู์งกวา่ค่าเฉล่ียสหกรณ์  ร้อยละ  0.81  แสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  สามารถใชสิ้นทรัพยส์ร้างผลตอบแทน               
ไดสู้งกวา่ค่าเฉล่ีย 

3. อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ เท่ากบัร้อยละ  6.81  อตัราการเติบโตของสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบัร้อยละ  11.56  
ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
เท่ากบัร้อยละ  4.75  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
มีอตัราเติบโตของสินทรัพยต์  ่า  แต่ยงัตอ้งระดมเงินทุนเพื่อขยายสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดสู้งข้ึน   
แต่อย่างไรก็ตามการขยายการเติบโตของสินทรัพยค์วรพิจาณาอตัราการเติบโตของหน้ี  อตัราการเติบโต
ของทุนของสหกรณ์และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสหกรณ์เพื่อป้องกนัปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

 
  มิติที ่ 3  ความสามารถในการบริหาร  มีดังนี ้

 1. อตัราการเติบโตของธุรกิจ  ร้อยละ  -6.85  อตัราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ 13.31  ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  6.46  แสดงวา่  



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีความสามารถ                  
ในการบริหารจดัการไม่น่าพอใจ  กล่าวคือ  สามารถใหบ้ริการสมาชิกไดไ้ม่ดีเท่าสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 

2. ก าไรต่อสมาชิก  เท่ากบั  23,705.95  บาท/คน  ก าไรต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 
(Peer Group)ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  14,696.41  บาท/คน  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบั  9,009.54  บาท/คน  
แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการสร้างรายได ้            
เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกในอตัราท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของสหกรณ์  สหกรณ์ควรรักษาระดบัผลก าไรท่ีมี
คุณภาพไว ้

3. เงินออมต่อสมาชิก  เท่ากบั  418,939.86  บาท/คน  เงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉล่ีย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากับ  299,689.26  บาท/คน                       
ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
เท่ากบั  119,250.60  บาท/คน  แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ใหค้วามส าคญักบัการออมเงินสูง  ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

4. หน้ีสินต่อสมาชิก  เท่ากบั  491,215.58  บาท/คน  หน้ีสินต่อสมาชิกของสหกรณ์                 
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  300,971.91  บาท/คน                
ซ่ึงมีจ  านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
เท่ากบั  190,243.67  บาท/คน  แสดงวา่  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีหน้ีสินสูงกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์  สหกรณ์ควรพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ี
และความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 
  มิติที ่ 4  ความสามารถในการท าก าไร  มีดังนี้ 
  1. อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ร้อยละ  15.33  
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) 
ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  14.48  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  0.85  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ควรปรับปรุงการด าเนินงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้าย
ด าเนินงานใหส่้วนท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยอาศยัหลกัการประหยดัและคุม้ค่า 

2. อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ  67.53  อตัราก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  
Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  61.95  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์



ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  5.58  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

3. อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ  ร้อยละ  15.27  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  ร้อยละ  11.91  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากวา่
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  3.36  แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการเติบโตของก าไร
ท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

4. อตัราการเติบโตของทุนส ารองร้อยละ  7.82  อตัราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  10.18  ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  2.36  แสดงวา่
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีประสิทธิภาพในการ
บริหารทุนส ารองท่ีนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 

5. มีอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  ร้อยละ  16.12  อตัราการเติบโตของทุนสะสม
อ่ืน ๆ  ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  4.92  
ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั                   
ร้อยละ  11.20  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
มีการเติบโตของทุนสะสมอ่ืนอยูใ่นเกณฑดี์ 

 
  มิติที ่ 5  สภาพคล่องทางการเงิน  มีดังนี้ 

 1. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  เท่ากบั  0.39  เท่า  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  0.54  เท่า  ซ่ึงมีจ  านวน
มากกวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  0.15  เท่า  
แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีสภาพคล่อง
ทางการเงินต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

2. อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนด  ร้อยละ  98.81  อตัราลูกหน้ีระยะสั้น                             
ท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนดของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  
ร้อยละ  94.48  ซ่ึงมีจ านวนต ่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  4.33  แสดงว่า  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการจดัการเก่ียวกบัการจดัเก็บหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากลูกหน้ีระยะสั้น
ช าระหน้ีไดต้ามก าหนดมากกวา่สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 



  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในปี  พ.ศ. 2557  มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  6,596,086.44 บาท  ค่าใชจ่้าย
ลดลง  1,625,805.75  บาท  และก าไรสุทธิสูงข้ึน  8,221,892.19  บาท   
 
 2. เพื่อศึกษาแนวโนม้ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 - 2557  โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  CAMELS  Analysis  มีดงัน้ี 
  มิติที่  1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอ               
ของเงินทุนต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  
จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  มีดงัน้ี 
   ความเพียงพอของเ งินทุนต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ                     
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน  มีค่าเท่ากบั  0.50,  0.61  และ  0.55  เท่า  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  0.55  เท่า  
อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  0.06,  0.05  และ  0.05  เท่า  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  
เท่ากบั  0.05  เท่า  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  มีค่าเท่ากบั  7.20 %,  7.26%  และ  7.60 %,  ตามล าดบั  
ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปีเท่ากบั  7.35% อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์  มีค่าเท่ากบั  5.81%, 9.07%               
และ 10.92% ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  8.60%  และอตัราการเติบโตของหน้ี  มีค่าเท่ากบั  1.40%,  
33.34%,  0.15%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  11.63%   
  มิติที่  2  คุณภาพของสินทรัพย์  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพยข์องสหกรณ์                
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีดงัน้ี 
  คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  0.06,  0.07  
และ  0.07  รอบ  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  0.06  รอบ  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์                    
มีค่าเท่ากบั  4.75%,  7.18%  และ  4.79%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  5.57%  และอตัรา
การเติบโตของสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  4.29%,  17.21%  และ  6.81%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  
9.43%   
  มิติที ่ 3  ความสามารถในการบริหาร  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั มีอตัราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของทุนในช่วงปี  พ.ศ.  2555 - 2557  มีดงัน้ี 
 



ความสามารถในการบริหารของของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากัด  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบด้วย  อตัราการเติบโตของธุรกิจ                          
มีค่าเท่ากบั  9.50%, 6.092% และ  -6.85%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  2.91%  ก าไร                
ต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากบั  22,813.80,  23,500.78  และ  23,705.95  บาท  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  
เท่ากบั  23,340.71  บาท  เงินออมต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากบั  391,438.45,  414,376.93  และ  418,939.86  บาท  
ตามล าดับ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปีเท่ากับ  408,251.74  บาท  และ  หน้ีสินต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากับ  
474,335.81,  531,829.07  และ  491,215.58  บาท  ตามล าดบัซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั   499,126.82  บาท 

 
  มิติที ่ 4  ความสามารถในการท าก าไร  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด ในช่วงปี                    
พ.ศ.  2555 - 2557  มีดงัน้ี 
  ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร                   
มีค่าเท่ากบั  17.63%, 19.28% และ  15.33%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  17.41%  อตัราก าไรสุทธิ                    
มีค่าเท่ากบั   70.34%,  64.69%  และ  67.53%  ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  67.52%  อตัราการเติบโต               
ของก าไร/ขาดทุน  มีค่าเท่ากบั   7.84%,  8.30%  และ 15.27%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  10.47 %  
อตัราการเติบโตของทุนส ารอง  มีค่าเท่ากบั  7.76%,  7.78%,  และ  7.82%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  7.78%  และอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  มีค่าเท่ากบั  -0.57%, -6.36%  และ  16.12 
ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.06% 
 
  มิติที่  5  สภาพคล่องทางการเงิน  ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557               
มีดงัน้ี 
  สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากบั  
0.71,  0.44  และ  0.39  เท่า  ตามล าดบั  ซึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.51  เท่า  และอตัราลูกหน้ีระยะสั้ น                   
ท่ีช าระไดต้ามก าหนด  มีค่าเท่ากบั  99.26%,  98.63%  และ  98..81%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
98.90%   



  มิติที่  6  ผลกระทบต่อธุรกิจ  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์             
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของทุนในช่วงปี  พ.ศ.  2555 - 2557  มีดงัน้ี 

 คู่แข่งของสหกรณ์  พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากัด  ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งซ่ึงเป็นสหกรณ์ออมทรัพยเ์หมือนกัน  เน่ืองจาก
บุคลากรท่ีรับราชการครูในพื้นท่ี   ถ้าสหกรณ์แห่งใดให้ผลประโยชน์ท่ีดีกว่า  บุคลากรก็จะเลือก                     
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บทที ่ 1 
     บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 เน่ืองจากประเทศไทยมีระดบัการออมทรัพยใ์นระดบัต ่า  จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าเงินทุน                           
จากต่างประเทศมาลงทุน  แต่ไม่มีการจดัการเงินทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในรูปการลงทุนท่ีแทจ้ริง  
ตลอดจนมิได้ค  านึงถึงการสร้างทุนภายในประเทศและการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจพื้นฐานภายในประเทศให้เขม้แข็งแต่อย่างใด  เพื่อเป็นการพึ่งตนเอง    
จึงจ าเป็นตอ้งลดสัดส่วนของการลงทุนและการน าเงินมาจากต่างประเทศ  ดว้ยการเร่งระดมเงินออม
กบัการลงทุนในประเทศเป็นส าคญั  โดยการส่งเสริม  การพฒันา  การขยายบทบาทและก่อตั้ง
ธนาคารเฉพาะกิจ  เช่น  ธนาคารอิสลาม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ตลอดจนสหกรณ์
ออมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการออมเงินและกูย้มืเงิน 
 ส าหรับกิจการสหกรณ์ของประเทศไทยเกิดข้ึนคร้ังแรก  เม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2459  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จงัหวดัพิษณุโลก  มีช่ือว่า  “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ  ากดัสินใช้”  แต่ส าหรับ 
การจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตส าหรับคนท่ีมีรายไดป้ระจ าเป็นเงินเดือน  มีข้ึนเป็นแห่งแรก
ในหมู่ขา้ราชการสหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อสหกรณ์  โดยใช้ช่ือว่า  “สหกรณ์ขา้ราชการ
จ ากัดสินใช้”  ซ่ึงได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์เม่ือวนัท่ี  28  กันยายน  2492  ปัจจุบัน                    
กิจการสหกรณ์ไดมี้การจดัตั้งกนัอย่างแพร่หลายไปทัว่ประเทศ  มีการขยายตวัเพิ่มข้ึน  ทั้งจ  านวน
สหกรณ์และจ านวนสมาชิกมาตลอดจนถึงปัจจุบนั  จะเห็นไดว้่าในปี  2552  มีสหกรณ์ออมทรัพย ์             
ท่ีจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน  1,333  สหกรณ์  และในปี  2553  มีสหกรณ์ออมทรัพยจ์  านวน  1,358  สหกรณ์  
เพิ่มข้ึน  25  สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  1.88 (กรมส่งเสริมสหกรณ์.  2554:ออนไลน์) หากจะพิจารณา
เฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะพบวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รู  ซ่ึงมีจ  านวนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูน้อยเพียง  115  สหกรณ์  เท่านั้น  แต่ก็มีจ  านวนสมาชิกสหกรณ์มากเป็นอนัดบั  1  คือ  ร้อยละ  
26.69 (กรมส่งเสริมสหกรณ์.  2554:ออนไลน์) 
 ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  การประกอบธุรกิจต่าง ๆ                
มีการแข่งขนักนัอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  หรือขนาดเล็ก  โดยเฉพาะ                  
ท่ีเป็นลักษณะสถาบันการเงิน  รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์  ก็จะต้องมีการแข่งขันกันเกิดข้ึน                   
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ไม่เฉพาะแข่งขนักบัตวัเองหรือแข่งขนักบัสถาบนัการเงินประเภทอ่ืนเท่านั้น  
หากแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ย ังต้องแข่งขันกับเวลา  โอกาส  ข้อมูล  ข่าวสาร  การบริการ                       
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และประสิทธิภาพในการบริหารการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามหลกัของสหกรณ์อีกดว้ย
 ธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มีลักษณะคล้ายกับธนาคารพาณิชย์  และบริษัทเงินทุน
ทั้งหลาย  คือ  การรับฝากเงิน  การถือหุ้น  และการให้สินเช่ือ  แต่กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์              
เป็นสถาบนัการเงินในอีกรูปแบบหน่ึง  กล่าวคือ  มีกระแสเงินเขา้ระยะยาว  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น                  
ซ่ึงสมาชิกจะต้องถือหุ้นกบัสหกรณ์เพิ่มข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน  และมีกระแสเงินเข้าระยะสั้ น  
ได้แก่  เงินรับฝากจากสมาชิกและผลตอบแทนของเงินท่ีให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิก  รวมทั้ ง
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการทางการเงินต่าง ๆ  ของสหกรณ์  ท่ีท าให้สมาชิกสามารถใชเ้งิน
จนก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของความอยู่ดีกินดีได้อย่างแทจ้ริง  เพื่อท่ีจะให้การบริหารเงินของ
สหกรณ์บรรลุวตัถุประสงคต์ามอุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ สหกรณ์จึงควรพิจารณาในเร่ือง
ความสามารถในการบริหารงานเชิงธุรกิจอยูเ่สมอ  ซ่ึงผลการด าเนินงานต่าง ๆ  ของสหกรณ์ยอ่มมี
ส่วนเป็นผลกระทบต่อจ านวนสหกรณ์และจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
เศรษฐกิจไดด้ว้ย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว  คณะผูว้ิจยัในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ซ่ึงเป็น
สหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่มากตามการจดัขนาดของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  โดยการประเมิน
ผลส าเร็จจากการด าเนินงานเชิงธุรกิจดา้นการเงินจากรายงานกิจการประจ าปี  ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน                
ในระหวา่งปี  พ.ศ. 2555 – 2557 เพื่อจะไดท้ราบผลการด าเนินงานทางการเงิน  เพื่อน าขอ้มูลมาใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินงานท่ีดียิ่งข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  สามารถอยูบ่ริการสมาชิกต่อไปไดภ้ายใตส้ภาพการแข่งขนั
กบัสถาบนัการเงินประเภทอ่ืน 
 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 

 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  จากรายงานกิจการประจ าปี  พ.ศ.  2557  โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  Camels  Analysis  
เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ในปี  พ.ศ.  2557
 2. เพื่อศึกษาแนวโนม้ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557  โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  
Camels  Analysis    
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วธีิกำรวจัิย 
 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีได้
จากงบดุล  งบก าไรขาดทุน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รายงานกิจการประจ าปี  ของสหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดัเป็นระยะเวลา  3  ปี  ในช่วงปี  
พ.ศ. 2555 – 2557  เอกสารต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์  ต ารา  วชิาการ  งานวจิยั  และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง    
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ในลกัษณะวิจยัเชิงวิเคราะห์ (Analysis  Studies) 
เพื่อท าการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  Camels Analysis โดยใช้อตัราส่วน             
ทางการเงินจ านวน  19  อตัราส่วน 
 3. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.1 การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด  Camels Analysis ประเมิน       
ความเส่ียงในมุมมอง  6  มิติ  น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ. 2555 – 2557  และน าผล
การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  
จ  ากดั  ปี  พ.ศ.  2557  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่
มาก  ปี  พ.ศ. 2557 
  3.2 น าเสนอผลการวิเคราะห์รายงานกิจการประจ าปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพ             
การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั 
  
ขอบเขตของกำรวจัิย  
 
 การศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีดงัน้ี 
 
 ขอบเขตเนือ้หำ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  จะท าการศึกษาในช่วงปี  พ.ศ. 2555 – 2557  โดยจะวิเคราะห์             
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ในมุมมอง  6  มิติ  ตามแนวคิด  Camels  Analysis  ไดแ้ก่  มิติท่ี 1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  
มิติท่ี  2  คุณภาพของสินทรัพย ์ มิติท่ี 3  ขีดความสามารถในการบริหาร  มิติท่ี  4  ความสามารถในการ             
ท  าก าไร  มิติท่ี  5  ความเพียงพอของสภาพคล่อง  และมิติท่ี  6  ผลกระทบต่อธุรกิจ  เป็นระยะเวลา                
3  ปี  และศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดัโดยการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  กับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย (Peer  
Group) ระดบัขนาดใหญ่มากในปี  พ.ศ. 2557 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ออนไลน์:2553)   
 

ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจัิย 
 

 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  หมายถึง  
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  ตั้งอยู ่ อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี  
 สมาชิก  หมายถึง  ขา้ราชการครู  ขา้ราชการพลเรือน  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว  พนกังาน
ราชการ  ท่ีสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั 
 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  หมายถึง  ผู ้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบติัการ  ผูช่้วยหัวหน้าฝ่าย  
หวัหนา้ฝ่าย  รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ 
 การประเมินการด าเนินงาน  หมายถึง  การประเมินผลการด าเนินงานด้านการเ งินของ
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  โดยใช้อตัราส่วน
ทางการเงินตามแนวคิดทฤษฎี  Camels  Analysis  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557 
 Camels Analysis หมายถึง  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์น ามาประยุกต์ใช ้                 
เพื่อสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัในองคป์ระกอบท่ีส าคญัในมุมมอง  6  มิติ 
  มิติท่ี  1  :  C - Capital  Strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
  มิติท่ี  2  :  A – Assets  Quality : คุณภาพของสินทรัพย ์
  มิติท่ี  3  :  M – Management  Capability : ความสามารถในการบริหาร 
  มิติท่ี  4  :  E – Earnings  Sufficiency : ความสามารถในการท าก าไร 
  มิติท่ี  5  :  L – Liquidity : สภาพคล่องการทางเงิน 
  มิติท่ี  6  :  S -  Sensitivity : ผลกระทบต่อธุรกิจ  
 



5 
 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ผูศึ้กษาไดใ้ชก้รอบแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษา 
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ ากดั 

มติทิี ่ 1  ควำมเพยีงพอของเงนิทุนต่อควำมเส่ียง 
1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน    (ต ่าดี/สูงไม่ดี) 
1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์  (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
1.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุน   (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
1.4 อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์   (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
1.5 อตัราการเติบโตของหน้ี    (ต ่าดี/สูงไม่ดี)  
มติทิี ่ 2  คุณภำพของสินทรัพย์ 
2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์  (มากดี/นอ้ยไม่ดี) 
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์  (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์  (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
มติทิี ่ 3  ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
3.1 อตัราการเติบโตของธุรกิจ   (สูงดี/ต ่าไม่ดี)  
3.2 ก าไร (ขาดทุน) ต่อสมาชิก   (มากดี/นอ้ยไม่ดี) 
3.3 เงินออมต่อสมาชิก    (มากดี/นอ้ยไม่ดี) 
3.4 หน้ีสินต่อสมาชิก    (นอ้ยดี/มากไม่ดี)  
มติทิี ่ 4  ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
4.1 อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร 
ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน    (ต ่าดี/สูงไม่ดี) 
4.2 อตัราก าไรสุทธิ    (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
4.3 อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ   (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
4.4 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง   (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
4.5 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน   (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
มติทิี ่ 5  สภำพคล่องกำรทำงกำรเงนิ 
5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน   (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
5.2 อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด  (สูงดี/ต ่าไม่ดี) 
มติทิี ่ 6  ผลกระทบต่อธุรกจิ (ม/ีไม่ม)ี 
 

เปรียบเทียบกบัผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาในช่วง  
ปี  พ.ศ. 2555 - 2557 

เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย
ของสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้ง
ระบบระดบัขนาดใหญ่มาก 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1. ทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั 
 2. เป็นขอ้มูลส าหรับการพฒันาการบริหารดา้นการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ                    
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั 

3. เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ                            
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดัใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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  บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกี่ยวข้อง 

ในผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ผูศึ้กษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เสนอเป็นล าดบัหัวขอ้
ต่อไปน้ี 

1. หลกัการสหกรณ์ 
2. ลกัษณะทัว่ไปของสหกรณ์ออมทรัพย ์
3. อุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั 
4. หลกัการในการประเมินสหกรณ์ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎี  CAMELS  Analysis 
6. แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หลกัการสหกรณ์ 
 
 หลกัการ  หมายถึง  แนวความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับมีความแน่นอน  คงท่ี  ไม่เปล่ียนแปลง  
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  หลักการจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการพิจารณาข้อเท็จจริง  เหตุผล                  
และสภาวะแวดลอ้มและเป็นท่ียอมรับกนั 
 หลกัการสหกรณ์  หมายถึง  แนวความคิดท่ียอมรับจากบุคคลในวงการสหกรณ์  ในการถือ
ใช้เป็นเกณฑ์ (Criteria) ท่ีเป็นมาตรฐานในการท่ีจะช้ีวดัความเป็นสหกรณ์ในฐานะเป็นองค์กร
รูปแบบหน่ึงท่ีแตกต่างไปจากองคก์ารอ่ืน ๆ  
 หลกัการสหกรณ์น้ี  สหกรณ์ของไทยโดยทัว่ไป  มกัเรียกกนัโดยย่อว่า  “หลกัสหกรณ์” 
โดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 
 2.1 หลกัการสหกรณ์สากล  หรือ  หลกัการสหกรณ์ทัว่ไป 
  เป็นหลกัการสหกรณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลายในวงการสหกรณ์สากล
แลว้     
 2.2 หลกัการสหกรณ์เฉพาะ 
  เป็นหลกัการท่ียอมรับกนัเฉพาะในบางแห่งหรือบางประเทศ  หรือสหกรณ์บาง
ประเภทเท่านั้น 
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  องคก์ารสัมพนัธภาพสหกรณ์ระหวา่งประเทศ (International  Cooperative  Alliance  หรือ  
ICA) ได้ก าหนดหลักการสหกรณ์ข้ึนใหม่เม่ือปี  พ.ศ. 2537  ซ่ึงประกอบด้วยหลักการท่ีส าคัญ                   
7  ประการดงัน้ี 
  1. หลกัการวา่ดว้ยการเปิดสมคัรใจและเปิดกวา้ง (Voluntary  and  Open  Membership)  
      สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมคัรใจท่ีเปิดรับบุคคลทั้งหลาย  ท่ีสามารถใช้
บริการของสหกรณ์  และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก  เขา้เป็นสมาชิก  โดยปราศจากการกีดกนั 
ทางเพศ   สังคม  เช้ือชาติ  การเมืองหรือศาสนา  ซ่ึงอาจพิจารณาไดด้งัน้ี 
   1.1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจ  หมายความวา่  บุคคลท่ีจะร่วมกนัจดัตั้ง
สหกรณ์ก็ดี  หรือท่ีจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหลงัจากท่ีมีการจดัตั้งสหกรณ์ข้ึนแลว้ก็ดี  จะตอ้งเป็นไป
ดว้ยความสมคัรใจและตนเอง  ไม่ใช่เพราะถูกบีบบงัคบัหรือข่มขู่จากผูอ่ื้น  ตนเองเป็นผูต้ดัสินใจ  
โดยอิสระท่ีจะร่วมกันตั้ งสหกรณ์ข้ึน  หรือจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  เพราะว่าสหกรณ์ก็คือ                     
การร่วมมือกนัด าเนินวสิาหกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  เพื่อสนองความตอ้งการอนัจ าเป็น
และสนองความหวงัของคนหลายคนท่ีเข้ามาร่วมมือกันจะด าเนินไปได้อย่างมั่นคงต่อเน่ือง                  
และยาวนานได้ก็โดยความสมคัรใจของตนเหล่านั้น  หากเขาเขา้มาร่วมมือกนัโดยถูกบงัคบัหรือ
ข่มขู่  การร่วมมือกนัจะมีอยูไ่ดก้็เพียงช่วงเวลาท่ีมีการบงัคบัข่มขู่อยู่เท่านั้น  และจะไม่เป็นไปดว้ย
ความราบร่ืนมัน่คง  การสมคัรใจของบุคคลอาจไม่ไดรั้บความสมคัรใจของกลุ่มให้เขา้เป็นสมาชิกก็ได ้ 
เช่นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสีย  กลุ่มอาจปฏิเสธเพราะจะท าให้กลุ่มมีปัญหาภายหลงั  สมคัรใจ                       
ยงัหมายถึงเสรีภาพในการท่ีสมาชิกจะลาออกจากสหกรณ์ไดด้ว้ย  เม่ือเขาไม่พอใจท่ีจะเป็นสมาชิก
อยูอี่กต่อไป  เพราะว่าหากสหกรณ์ไม่ยอมให้ลาออกจากสหกรณ์ไดด้ว้ย  เม่ือเขาไม่พอใจท่ีจะเป็น
สมาชิกอยู่อีกต่อไป  เพราะว่าหากสหกรณ์ไม่ยอมให้ลาออก  เขาก็จะเป็นสมาชิกโดยไม่สมคัรใจ  
ยกเวน้ในกรณีท่ีเขามีพนัธะหรือเง่ือนไขท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
   1.2 การเป็นสมาชิกตอ้งเปิดกวา้ง  กล่าวคือ  บุคคลใดก็ตามท่ีสามารถใช้
บริการของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในฐานะสมาชิกได้  เช่น  การถือหุ้น                       
ในสหกรณ์การท าธุรกิจกบัสหกรณ์  การยอมรับความเส่ียงทางธุรกิจ  และการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมดูแลการจดัการสหกรณ์  เป็นตน้  สามารถเขา้เป็นสมาชิกได้  ทั้งน้ีโดยไม่ค  านึงถึงความ
แตกต่างในเร่ืองเพศ  สังคมเช้ือชาติ  ลทัธิการเมืองหรือศาสนา 
  2. หลักการว่าด้วยการควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย (Democratic  
Member  Control) 
      สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีควบคุมสมาชิก  ผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแข็งขนั
ในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจ  บุรุษและสตรีผูท่ี้ไดรั้บการเลือกเป็นผูแ้ทนสมาชิกตอ้ง
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รับผิดชอบต่อมวลสมาชิกในสหกรณ์  สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกนั (สมาชิกหน่ึงคน
หน่ึงเสียง) ส าหรับสหกรณ์ในระดบัอ่ืนใหด้ าเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงอาจ
พิจารณา  ไดด้งัน้ี 
   2.1 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย  หมายความว่า  สหกรณ์ทั้งในดา้น
โครงสร้างและกระบวนการด าเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตย  กล่าวคือ  สมาชิกมีสิทธิ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อเพื่อนสมาชิกอย่างเท่าเทียมกนัในการควบคุมสหกรณ์ให้ด าเนินไป
ดว้ยความมัน่คงและดว้ยวญิญาณประชาธิปไตย 
   2.2 มวลสมาชิกตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แข็ง  และอิสระทางความคิดเห็น  
ในการร่วมกนัก าหนดนโยบายและลงมติในเร่ืองใด ๆ  ในท่ีประชุมใหญ่ 
   2.3 สมาชิกไม่วา่เป็นผูช้ายหรือผูห้ญิง  เม่ือไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ
ด าเนินการหรือเป็นผูแ้ทนของมวลสมาชิกในการบริหารกิจการสหกรณ์  ต้องรับผิดชอบต่อ                     
ท่ีประชุมใหญ่แห่งมวลสมาชิกทั้งในฐานะส่วนตวัและคณะกรรมการด าเนินการ 
   2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  สมาชิก            
ทุกคนมีเสียงเท่ากนั  คือ  หน่ึงคนมีหน่ึงเสียง  ในแต่ละชุมนุมสหกรณ์อาจก าหนดให้ผูแ้ทนสหกรณ์
สมาชิกมีสิทธิออกเสียงได้ตามระบบสัดส่วน  ซ่ึงอาจค านวณจากสมาชิก  หรือปริมาณธุรกิจ                     
ท่ีสหกรณ์สมาชิกแต่ละสหกรณ์กระท ากบัชุมนุมสหกรณ์ก็ได ้ ซ่ึงอาจจะไม่เท่ากนั  ทั้งน้ีเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้สหกรณ์แข่งขนัสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ตนเองและชุมุมสหกรณ์ท่ีตนเองเป็น
สมาชิกอยูด่ว้ย 
  3. หลกัการวา่ดว้ยมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member  Economic  Participation)  
      สมาชิกสหกรณ์พึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรมและควบคุมการใช้
ทุนตามแนวทางประชาธิปไตย  อย่างน้อยท่ีสุดส่วนหน่ึงของทุนนั้นถือว่าเป็นทรัพยสิ์นส่วนร่วม
ของสหกรณ์  ตามปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนอตัราจ ากัด (ถ้ามี) จากทุกท่ีลงในสหกรณ์                    
ตามเง่ือนไขแห่งการเป็นสมาชิก  มวลสมาชิกเป็นผูจ้ดัสรรส่วนเกิน  เพื่อความมุ่งหมายใดหรือ
ทั้งหมดดงัต่อไปน้ีคือ  เพื่อการพฒันาสหกรณ์ของพวกเขาโดยขอตั้งเงินส ารอง  ซ่ึงอยา่งน้อยท่ีสุด
ส่วนหน่ึงของเงินส ารองน้ีตอ้งแบ่งแยกมิไดเ้พื่อประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจท่ีไดก้ระท า
กบัสหกรณ์เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีมวลสมาชิกไดใ้หค้วามเห็นชอบ  ซ่ึงอาจพิจารณาไดด้งัน้ี 
   3.1 มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนกัว่าบทบาทท่ีส าคญัของตน  คือ  
การท่ีตอ้งเป็นทั้งเจา้ของ  และลูกคา้ในคนเดียวกนั  จึงตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส้มทบทุน  ผูค้วบคุม  
และผูอุ้ดหนุน  หรือผูใ้ชบ้ริการของสหกรณ์  มิใช่เขา้มาเป็นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวงัไดรั้บประโยชน์
จากสหกรณ์เท่านั้น 
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   3.2 สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการควบคุมการใชทุ้นนั้นตามแนวทาง
ประชาธิปไตย  ซ่ึงหมายความว่าการใช้ทุนก็คือ  การด าเนินงานหรือการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์
นั้นเอง  ซ่ึงจะตอ้งใชทุ้น  และส่วนหน่ึงก็ไดม้าจากทุนหรือหุน้ท่ีสมาชิกถือนั้นเอง 
   3.3 อยา่งนอ้ยท่ีสุดส่วนหน่ึงของทุนท่ีสมาชิกแต่ละคนมีอยูใ่นสหกรณ์นั้น
สมาชิกจะถอนคืนไม่ไดต้ราบเท่าท่ีเป็นสมาชิก  แต่อีกส่วนหน่ึงสหกรณ์อาจยินยอมให้สมาชิกถอน
คืนไดภ้ายในเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั  ทั้งน้ี  เพราะวา่ทุนหรือหุ้นท่ีสมาชิกถือนั้นเป็นทุนระยะ
ยาว  ซ่ึงสหกรณ์น าไปลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร 
   3.4 การจดัสรรเงินส่วนเกินสุทธิ (ถา้ก าหนดสุทธิ) อนัเกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์  สหกรณ์อาจน ามาจดัสรรไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่  คือ 
    - เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอตัราท่ีจ ากดั  ซ่ึงตามปกติจะไม่เกิด
อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  ทั้งน้ีเพราะการถือหุ้นในสหกรณ์ไม่ถือวา่เป็นการลงทุนเพื่อแสวงหา
ก าไรดงัเช่นในองคก์ารธุรกิจเอกชน  ทัว่ไป 
    - เป็นเงินส ารองเพื่อขยายกิจการ  หรือพฒันาสหกรณ์  เงินส ารอง
น้ีอยา่งนอ้ยท่ีสุดมีอยูส่่วนหน่ึงท่ีหา้มมิใหแ้บ่งแยกหรือน าไปจดัสรรเพื่อการอ่ืน 
    - เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก  หรือเป็นการเพิ่มรายไดห้รือลด
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่สมาชิกนัน่เอง 
    - เพื่อเป็นทุนสาธารณประโยชน์  ทุนการศึกษา  หรือทุนอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 
  4. หลกัการวา่ดว้ยการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy  and  Independence) 
      สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเองและปกครองตนเองซ่ึงควบคุมโดยสมาชิกถ้า
สหกรณ์เข้าท าข้อตกลงกับองค์การอ่ืน ๆ  รวมทั้ งรัฐบาล  หรืแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก  
สหกรณ์พึงท าขอ้ตกลงเช่นนั้นภายใตเ้ง่ือนไขอนัมัน่ใจไดว้่ามวลสมาชิกยงัคงมีอ านาจควบคุมตาม
แนวทางประชาธิปไตยธ ารงไวซ่ึ้งอ านาจปกครองตนเองของสหกรณ์  ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 
   4.1 สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง  หมายความว่า  สหกรณ์เกิดจากการ
รวมกลุ่มบุคคลซ่ึงมีความตอ้งการอย่างเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนั  และทุกคนมีความปรารถนา               
และความตั้งใจท่ีจะช่วยตนเองให้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเป็นอุปสรรค  ทั้งน้ี
โดยการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูปหมู่คณะหรือกลุ่ม 
   4.2 ปกครองตนเองและเป็นอิสระ  หมายความวา่  บรรดาสมาชิกซ่ึงเป็น
เจา้ของของสหกรณ์ย่อมมีสิทธิอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของสหกรณ์อย่างเต็มท่ีโดย
ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการบริหารและการจดัการทั้งน้ียกเวน้
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ในกรณีท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบใหอ้ านาจแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ านาจ
ปกครองตนเองและความอิสระของสหกรณ์จึงมีอยู่ในท านองเดียวกับห้างหุ้นส่วน  นิติบุคคล                  
ในภาคเอกชน  ซ่ึงสามารถตดัสินใจไดเ้องโดยอิสระในการท าความสัมพนัธ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการท าสัญญา
หรือขอ้ตกลงใด ๆ  แมแ้ต่กบัส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
   4.3 อ านาจปกครองตนเองและอิสรภาพของสหกรณ์  หมายถึง  ระบบ
ควบคุมและตรวจสอบโดยอิสระภายในขบวนการสหกรณ์ดว้ย  กล่าวคือ  สหกรณ์ขั้นปฐมมีสิทธิ
แต่งตั้งผูแ้ทนไปเขา้ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์  เพื่อก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณ
รวมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการของชุมนุมสหกรณ์  ซ่ึงตนเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ก็มี
กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัใหมี้อ านาจตรวจสอบ  และให้ค  าแนะน าแก่สหกรณ์สมาชิกนอกเหนือจาก
การท าธุรกิจกบัสหกรณ์สมาชิก 
  5. หลกัการวา่ดว้ยการศึกษา  ฝึกอบรม  และสารสนเทศ (Education Training  and  
Information) 
      สหกรณ์พึงให้การศึกษา  และการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก  ผูแ้ทนจากการ
เลือกตั้งผูจ้ดัการและพนกังาน  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพฒันาสหกรณ์ของเขาได้
อยา่งมีประสิทธิผล  และพึงให้ข่าวสารความรู้ในเร่ืองลกัษณะ  และประโยชน์ของการสหกรณ์แก่
ประชาชนทัว่ไป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยาวชนและผูน้ าดา้นความคิดเห็น  ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี   
   5.1 หลกัการขอ้น้ีเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดบัทั้ง
สหกรณ์ขั้นปฐมและสหกรณ์ขั้นสูง  เพราะขาดแผนแม่บทในการพฒันาการศึกษาทางสหกรณ์               
ให้เป็นบทบาทและความรับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง  ทั้ง ๆ  ท่ีไดริ้เร่ิมให้จดัตั้ง
กองทุนสะสมจดัสหภาพสหกรณ์จากก าไรของสหกรณ์มาตั้งแต่  พ.ศ. 2492  และแมจ้ะมีการจดัตั้ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และมีชุมชนสหกรณ์ระดบัชาติบา้งแล้ว  ส่วนราชการท่ีท า
หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ก็ยงัคงด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์  แทบจะเรียกไดว้า่
ซ ้ าซอ้นกบัขบวนการสหกรณ์โดยไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนให้  ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบ
ให้การศึกษา  และฝึกอบรมทางสหกรณ์ได้ดว้ยตนเองในท่ีสุด  โดยมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ี            
ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอตามความจ าเป็นและเน้นการฝึกอบรมขา้ราชการให้ปฏิบติัหน้าท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.2 การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเน้น
กลุ่มเป้าหมาย  ดงัน้ี 
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    5.2.1 การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทัว่ไป  ซ่ึงถือว่าเป็นผูท่ี้
จะเป็นสมาชิกในอนาคต  มีความรู้  และความเข้าใจเก่ียวกับสหกรณ์  รวมทั้ งมีความส านึก                  
และตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก  หรือใหเ้ป็นผูมี้จิตวญิญาณสหกรณ์ 
    5.2.2 การฝึกอบรมมุ่งใหก้รรมการผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ์  
มีความรู้  ความสามารถและทกัษะ  รวมทั้งความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตน 
    5.2.3 สารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับเยาวชนและผูน้ าดา้นความคิดเห็น  เช่น  ผูน้  าชุมชน  นกัหนงัสือพิมพ ์ นกัเขียน  ผูน้  าองคก์ร
พฒันาชุมชน ฯลฯ  โดยเนน้การติดต่อส่ือสาร  2  ทาง 
   5.3 หลกัสูตรและเน้ือหาของการใหก้ารศึกษา  อบรม  ควรควบคุมทั้งดา้น
เศรษฐกิจสังคม  การเมืองและวฒันธรรม 
  6. หลกัการวา่ดว้ยการร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ (Cooperation  Among  Cooperatives) 
      สหกรณ์พึงรับใช้บรรดาสมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและท าให้ขบวนการ
สหกรณ์เขม้แข็ง  โดยการท างานดว้ยกนัภายใตโ้ครงสร้างระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค
และระดบัระหวา่งประเทศ  ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 
   6.1 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือ
ระหว่างบุคคลธรรมดาในการจัดตั้ งสหกรณ์นั่นเอง  ซ่ึงจะก่อให้เกิดการประหยดัด้วยขนาด                         
มีอ านาจการต่อรองสูงข้ึนและน าไปสู่การรับใชส้มาชิกอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
   6.2 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์อาจท าได้ทั้ งในแนวนอนและแนวตั้ ง                  
ในแนวนอนสหกรณ์ทุกสถานการณ์ไม่วา่ประเภทเดียวกนัหรือไม่  สามารถร่วมมือกนัไดทุ้กระดบั
เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและขบวนการสหกรณ์  ในแนวตั้งสหกรณ์ทอ้งถ่ินประเภทเดียวกนั  
ควรรวมตวักนัทางธุรกิจเป็นชุมชนสหกรณ์ระดบัภูมิภาค  หรือระดบัประเทศ  และระดบัระหว่าง
ประเทศและสหกรณ์ทุกประเภท  ทุกระดบั  ทุกสถานการณ์ควรรวมตวักนัเป็นองค์การสหกรณ์
สูงสุด  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมดา้นอุดมการณ์  การศึกษา  การฝึกอบรม  การส่งเสริมแนะน า  
การก ากบัดูแลและการตรวจสอบ  การวจิยั  และการพฒันา  ฯลฯ 
   6.3 วตัถุประสงค์ส าคญัของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์  คือ  เพื่อให้
สหกรณ์สามารถอ านวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และสังคมแก่สมาชิกอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด  
และท าให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง  เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถ่ินแต่ละสหกรณ์และสหกรณ์              
ขั้นสูงตอ้งเป็นสหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็งและย ัง่ยืน  มีชีวิต  ชีวาและร่วมมือกันในลักษณะของ  
“ระบบรวม”  หรือเป็นเอกภาพ 
 



13 
 

  7. หลกัการวา่ดว้ยความเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern  for  Community) 
      สหกรณ์พึงด าเนินงานเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่  ทั้งน้ี
ตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกใหค้วามเห็นชอบ  ซ่ึงพิจารณาไดด้งัน้ี 
   7.1 สหกรณ์เป็นองคก์ารทางเศรษฐกิจและสังคม  และเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชนท่ีสหกรณ์ตั้งอยู ่  เพราะฉะนั้นการด าเนินงานของสหกรณ์ตอ้งเป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ของชุมชนนั้น ๆ  ซ่ึงหมายความวา่เป็นการพฒันา  ท่ีท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  และระบบ
นิเวศหรือเป็นการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบนัโดยไม่ท าลาย
โอกาสความสามารถ  และอนาคตของคนรุ่นหลงั 
   7.2 เน่ืองจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง  สหกรณ์จึงควร
มีส่วนช่วยเหลือในการพฒันาชุมชนนั้นแบบยัง่ยืน  การพฒันาท่ีหวงัผลในระยะสั้นโดยไม่ค  านึงถึง
ความเสียหายหรือความสูญเสียมิใช่ท่ีจะเกิดตามมา  เพราะฉะนั้นในการด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรม
ใด ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  สหกรณ์จะตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในชุมชน
เสมอ สหกรณ์จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการอนุรักษ์หรือปกป้องคุ้มครอง
ธรรมชาติ  รวมทั้ งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงามอันเป็นองค์ประกอบของ
สภาพแวดลอ้ม  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากมวลสมาชิกแลว้ 
   สหกรณ์ด าเนินงานโดยคณะกรรมการด าเนินการ  ซ่ึงเป็นผูใ้ห้รับเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ซ่ึงโดยแท้แล้วคณะกรรมการด าเนินการต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
คุณธรรมหลายประการ  เช่น  ความเสียสละ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ความมีน ้ าใจกวา้งขวาง  ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบรรดาสมาชิก  ตลอดจนอดทนต่อการวิพากษว์ิจารณ์   การท่ีจะสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีดงักล่าวไดดี้  ก็ตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดดี้  ก็ตอ้ง
เป็นผูมี้คุณธรรม  ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัธุรกิจของสหกรณ์  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่
คณะนั้นจกัตอ้งถือประโยชน์ส่วนรวมส าคญักวา่ประโยชน์ส่วนตวั  ฉะนั้นจ าเป็นตอ้งไดผู้มี้ความ
รอบรู้ความสามารถและรู้จกับาปบุญคุณโทษดว้ย  จึงจะด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ไปสู่ความเจริญได ้  
โดยเหตุท่ีการสหกรณ์เป็นขบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจ านวนมาก 
   หลกัส าคญัอีกประการหน่ึงของสหกรณ์  คือ  การประหยดั  เพราะการ
ประหยดัมธัยสัถ์อดออมถนอมทรัพย ์ ยอ่มน าไปสู่ความมัน่คง  สหกรณ์มุ่งเสริมการประหยดัเป็น
ส าคญัขณะเดียวกนักบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัมุ่งส่งเสริมใหมี้ก าไรสูงสุดมากท่ีสุด 
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ลกัษณะทัว่ไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 1. ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย ์
         ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย ์
         สหกรณ์ออมทรัพย ์ คือ  สถาบนัการเงินแบบหน่ึงท่ีมีสมาชิก  เป็นบุคคลซ่ึงมีอาชีพ
อย่างเดียวกนั  หรืออาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนั  มีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออม
ทรัพย์และให้กู้ยืมเม่ือเกิดความจ าเป็น  หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย  โดยยึดมัน่อยู่ใน
พื้นฐานของความยติุธรรมและเสมอภาค  และไดรั้บการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามพระราชบญัญติั
สหกรณ์  พ.ศ. 2542  ทั้งน้ีไดจ้ดัแบ่งสหกรณ์ออมทรัพยอ์อกเป็นรูปแบบย่อย ๆ ตามลกัษณะอาชีพ
ของสมาชิก  ดงัน้ี 
  ภาคราชการ 
  - สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจ 
  - สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 
  - สหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
  - สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยั 
  - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล/สาธารณสุข 
  - สหกรณ์ออมทรัพยร์าชการอ่ืน ๆ 
  ภาครัฐวสิาหกิจ 
  ภาคเอกชนและอ่ืนๆ  
 2. ประวติัความเป็นมา 
         ในภาวะปัจจุบนั  ประชาชนประสบปัญหาเก่ียวกบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน  ผูท่ี้มีรายได้
น้อยได้รับความเดือดร้อน  เพราะไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มได้เพียงพอกับรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน               
และมกัจะแก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากนายทุนโดยยอมเสียดอกเบ้ียในอตัราสูง  จึงก่อให้เกิด
หน้ีสินผกูพนั  และก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวภายหลงับุคคลท่ีประสบปัญหา
ความเดือดร้อนดงักล่าว  จึงร่วมกนัแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุ่ม  จดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยข้ึ์น            
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  โดยยึดหลกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สหกรณ์ออมทรัพย ์    
แห่งแรกในประเทศไทย  คือ  สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จดัตั้งข้ึนในหมู่ขา้ราชการสหกรณ์และพนกังาน
ธนาคารเพื่อการพฒันาสหกรณ์ (ธนาคารเพื่อการสหกรณ์  ปัจจุบนัได้เปล่ียนเป็น  “ธนาคาร                  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”) จดทะเบียนเมือวนัท่ี  28  กนัยายน  พ.ศ. 2492  โดยใชช่ื้อวา่  
“สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์  จ  ากดัสินใช”้  ปัจจุบนัช่ือวา่  “สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์  จ  ากดั”    
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 3. วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์
  สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีส่งเสริมให้บุคคลท่ีเป็นสมาชิกรู้จกัการ
ประหยดั  รู้จกัการออมทรัพยแ์ละสามารถบริการเงินกู ้ ให้แก่สมาชิกเพื่อน าไปใชจ่้ายเม่ือเกิดความ
จ าเป็น  โดยยดึหลกัวา่ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  จึงเป็นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหน่ึง  ดงัน้ี 
  3.1 การส่งเสริมการออมทรัพย ์ แบ่งออกเป็น  2  วธีิ  คือ 
   1) การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยการถือหุ้น  สหกรณ์ก าหนดให้
สมาชิกส่งช าระค่าหุ้นเป็นประจ าทุกเดือน  โดยการหักเงินค่าหุ้น  ณ  ท่ีจ่ายเงินเดือนและจ่ายเงิน            
ปันผลค่าหุ้นให้สมาชิกตามอตัราท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  2542  ก าหนดไว ้ เงินปันผล                  
ท่ีไดรั้บน้ีไม่ตอ้งเสียภาษีใหแ้ก่รัฐ  และเม่ือสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุน้คืนได ้
   2) การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยการรับฝากเงิน  สหกรณ์มีบริการ
ดา้นเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย ์ และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย   
ในอตัราเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์ หรือสูงกวา่ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ 
  3.2 การให้เงินกู้แก่สมาชิก  สหกรณ์จะน าเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิก                
มาหมุนเวยีนใหส้มาชิกท่ีมีความจ าเป็นหรือเดือดร้อนกูย้มื  โดยคิดดอกเบ้ียต ่ากวา่เอกชน 
    4. ลกัษณะการใหเ้งินกู ้
  เงินกูท่ี้สหกรณ์จ่ายใหก้บัสมาชิกมี  3  ประเภท  คือ 
  4.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่าย                
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนั  สมาชิกสามารถกูเ้งินประเภทน้ีจากสหกรณ์ไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินได้
รายเดือน  แต่จ ากดัขั้นสูงไวต้ามฐานะของแต่ละสหกรณ์และก าหนดส่งช าระคืนไม่เกิน  2  งวดรายเดือน  
เงินกูป้ระเภทน้ีไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
  4.2 เงินกูส้ามญั  สมาชิกสามารถกูเ้งินประเภทน้ีไดป้ระมาณ  4 – 15  เท่าของเงิน
ได้รายเดือน  แต่จะจ ากดัขั้นสูงไวต้ามฐานะของแต่ละสหกรณ์  และก าหนดส่งช าระคืนระหว่าง                
24 – 72  งวดรายเดือน  และตอ้งมีสมาชิกดว้ยกนัค ้าประกนั  อยา่งนอ้ย  1  คน  การก าหนดวงเงินกู้
ฉุกเฉินและสามญั  จะใชเ้งินเดือนเฉล่ียของสมาชิกแต่ละสหกรณ์เป็นฐานในการก าหนด  แต่ทั้งน้ีก็
ข้ึนอยู่กับฐานะทางการเงินและดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการก าหนด
ระเบียบ 
  4.3 เงินกูพ้ิเศษ  ถา้สหกรณ์มีฐานะมัน่คงแลว้  สหกรณ์จะเปิดบริการให้เงินกูพ้ิเศษ
เพื่อใหส้มาชิกกูไ้ปลงทุนในการประกอบอาชีพ  หรือกูไ้ปเพื่อการเคหะสงเคราะห์  เงินกูป้ระเภทน้ี
สามารถกู้ตามจ านวนเงินท่ีจะน าไปลงทุนประกอบอาชีพ  หรือข้ึนอยู่กบัราคาของบา้นและท่ีดิน               
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ท่ีจะซ้ือหรือจ ากดัขั้นสูงไวไ้ม่เกิน  400,000 – 1,000,000  บาท  และก าหนดคืน  ตั้งแต่  10 – 15  ปี  
โดยมีอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัจ านองค ้าประกนั 

5. การด าเนินงาน 
  สหกรณ์ออมทรัพยด์ าเนินการโดยสมาชิก  กล่าวคือ  เม่ือไดมี้การจดัตั้งสหกรณ์
ออมทรัพยข้ึ์นแลว้  สมาชิกจะเลือกตั้งตวัแทนจากท่ีประชุมใหญ่ให้เขา้มาบริหารงานในสหกรณ์  
ตวัแทนสมาชิกเหล่าน้ีเรียกวา่  “คณะกรรมการด าเนินการ”  มีประมาณ  7 – 15  คน  ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้น ๆ  คณะกรรมการด าเนินการ  จะท าหนา้ท่ีบริหารกิจการ
สหกรณ์โดยจะมีการประชุม  อยา่งนอ้ยเดือนละ  1  คร้ัง  เพื่อก าหนดนโยบายในการท างาน  แลว้จึง
มอบให ้ “ฝ่ายจดัการ” รับไปปฏิบติังานต่อไป  ฝ่ายจดัการนั้นประกอบดว้ย  ผูจ้ดัการ  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  
สมุห์บญัชี  เจา้หนา้ท่ี  การเงิน  ฯลฯ  ซ่ึงท าหนา้ท่ีบริการแก่สมาชิกท่ีมาติดต่อท าธุรกิจกบัสหกรณ์ 

6. ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 
  6.1 เงินค่าหุน้ 
  6.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 
  6.3 ทุนส ารองและทุนสะสมอ่ืน ๆ  
  6.4 เงินกูย้มื 
  6.5 เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บบริจาค 

7. การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  การเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  7.1 กรณีหน่วยงานหรือชุมชนท่ีมีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยแ์ลว้  ท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกระท าไดโ้ดยการยื่นใบสมคัรต่อสหกรณ์  เพื่อสหกรณ์จะน าใบ
สมัครของท่านเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก                        
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการรับท่านเป็นสมาชิกแลว้  ท่านจะตอ้งช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
ประมาณ  20 – 50  บาท  ช าระค่าหุ้นประมาณ  4 – 5 % ของเงินรายได้  และลงลายมือช่ือ                         
ในทะเบียนสมาชิก  จากนั้นท่านจะมีสิทธิในสหกรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ  สหกรณ์                    
จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่ท่านเป็นประจ าทุกปี  และเม่ือท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ
ท่านสามารถถอนหุน้คืนทั้งหมดได ้ ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเขา้สหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให ้ เพราะถือวา่
เป็นรายไดข้องสหกรณ์อยา่งยิง่ 

7.2 กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนท่ียงัไม่มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่านท่ี
สนใจในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์  และมีความประสงค์จะจดัตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ึน                   
ในหน่วยงานหรือชุมชนของท่าน  ก็สามารถรวมตวักนัจดัตั้งสหกรณ์ได ้ โดยขอค าแนะน าและ



17 
 

สอบถามรายละเอียดได้จากส านักงานสหกรณ์จังหวดั  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์  พื้นท่ี  1                 
และพื้นท่ี  2  ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพมหานคร  10200  
โทรศพัท ์ 02-282-6595  

8. สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
  สหกรณ์เป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาทท่ีจะควบคุมบริหารงาน              
ของสหกรณ์  โดยใชสิ้ทธิและปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิก  ให้ถูกตอ้งและสม ่าเสมอการร่วมประชุมใหญ่  
เป็นทั้ งสิทธิและปฏิบัติหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งของสมาชิกทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่                
ของสหกรณ์  ซ่ึงเป็นโอกาสท่ีสมาชิกจะแสดงบทบาทรักษาสิทธิและปกป้องคุม้ครองผลประโยชน์
ของตน  ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน  การจดัสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม  
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานรวมทั้งคดัเลือกกรรมการการด าเนินการท่ีมีความสามารถ  และมอบภารกิจ
ในการด าเนินการต่อไปในแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก  เสริมสร้างความเจริญมัน่คง
ให้กบัสหกรณ์  โดยสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกคนจะตอ้งร่วมกนัอภิปรายปัญหา  แสดงความคิดเห็น  
ออกเสียง  และยอมรับมติของท่ีประชุม  ซ่ึงไม่ขดัต่อกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบ  เพื่อให้สหกรณ์
ด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวทุ้กประการ  โดยร่วมกนัพิจารณา              
ในเร่ืองต่าง ๆ   

9. ขอ้ควรปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 
  9.1 ดา้นการเงิน 
   1) เม่ือช าระเงินแก่สหกรณ์  ตอ้งช าระต่อเจา้หนา้ท่ีการเงินสหกรณ์แต่งตั้ง
ไวเ้ท่านั้น  และตอ้งเรียกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 
   2) ควรเก็บใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัไว ้ จนกว่าจะไดส้อบถามหน้ีสินและ
เงินค่าหุน้ใหถู้กตอ้งตรงกนัเป็นประจ าปี 
   3) ควรมารับเงินท่ีสหกรณ์ด้วยตนเอง  ถ้าจ  าเป็นควรมอบฉันทะแก่ผูท่ี้
ไวใ้จเท่านั้น 
   4) เม่ือรับเงินจากสหกรณ์ทุกคร้ัง  ควรตรวจนบัจ านวนเงินให้ถูกตอ้งก่อน
ออกจากสหกรณ์ไป 
   5) การน าเงินมาฝากกบัสหกรณ์  สมาชิกตอ้งยื่นใบฝากเงินพร้อมกบัสมุด
คู่ฝาก  เม่ือรับสมุดคืนใหต้รวจสอบลายมือช่ือผูมี้อ  านาจก ากบัในสมุดคู่ฝากทุกคร้ัง  และไม่ควรฝาก
สมุดคู่ฝากไวก้บัพนกังานสหกรณ์ 
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  9.2 ดา้นสินเช่ือ 
   1) ควรกูเ้งินจากสหกรณ์ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจริง ๆ และกูใ้นจ านวนท่ี
ตอ้งการใชเ้ท่านั้น 
   2) จะค ้าประกนัใครตอ้งตดัสินใจให้ดี  เพราะถา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ี
ไดผู้ค้  ้าประกนัจะตอ้งช าระหน้ีแทนโดยไม่มีทางหลีกเล่ียง 
   3) ในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์ตอ้งรับเงินกู ้ เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้
สมาชิกรับเงินดังกล่าวท่ีสหกรณ์ด้วยตนเอง  ถ้าหากจ าเป็นให้ท าหนังสือมอบฉันทะโดยมี
ผูบ้งัคบับญัชาลงลายมือช่ือแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ดว้ย 
 
อุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั 
 
 “สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความ
ตอ้งการ  และความมุ่งหมายร่วมกนัทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  โดยการด าเนินวิสาหกิจ                        
ท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนั  และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย” 
 “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง  ความรับผิดชอบต่อตนเอง                    
ความเป็นประชาธิปไตย  ความเสมอภาคความเท่ียงธรรม  และความเป็นเอกภาพ  สมาชิกสหกรณ์
เช่ือมัน่ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริตความเปิดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทร
ต่อผูอ่ื้น  โดยสืบทอดประเพณีปฏิบติัของผูริ้เร่ิมการสหกรณ์” 
 หลกัการที ่ 1 : เปิดรับสมาชิกทัว่ไปและด้วยความสมัครใจ (Voluntary  and  Open  Membership) 
  สหกรณ์เป็นองคก์ารแห่งความสมคัรใจ  เปิดรับบุคคลทั้งหลายท่ีสามารถใชบ้ริการ
ของสหกรณ์  และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขา้เป็นสมาชิก  โดยปราศจากการกีดกนัทางเพศ  
สังคม  เช้ือชาติ  การเมือง  หรือศาสนา 
 หลกัการที ่2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย (Democratic  Member  Control) 
  สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยมวลสมาชิก  ผูมี้ส่วนร่วมอย่าง
แข็งขนัในการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจของสหกรณ์  บุรุษและสตรีผูท่ี้ไดรั้บการเลือกเป็น
ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก  ในสหกรณ์ปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่า
เทียมกัน (สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) ส าหรับสหกรณ์ในระดับอ่ืนให้ด าเนินไปตามแนวทาง
ประชาธิปไตยดว้ยเช่นกนั 
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 หลกัการที ่ 3 : การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก (Member  Economic  Participation) 
  สมาชิกสหกรณ์  พึงมีความเท่ียงธรรมในการให้  และควบคุมการใช้เงินทุน                   
ในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย  ทุนของสหกรณ์อยา่งนอ้ยส่วนหน่ึงตอ้งเป็นทรัพยสิ์นส่วน
ร่วมของสหกรณ์  สมาชิกจะไดรั้บผลตอบแทนส าหรับเงินทุนตามเง่ือนไขแห่งสมาชิกภาพในอตัรา
ท่ีจ ากดั (ถา้มี) มวลสมาชิกเป็นผูจ้ดัสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใด  ประการ
หน่ึงทั้งหมด  จากดงัต่อไปน้ี  คือ  เพื่อการพฒันาสหกรณ์ของตนโดยจดัให้เป็นทุนของสหกรณ์                 
ซ่ึงส่วนหน่ึงของทุนน้ีต้องไม่น ามาแบ่งปันกัน  เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของ
ปริมาณธุรกิจท่ีท ากบัสหกรณ์  และเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนใดท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ 
 หลกัการที ่4 : การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ (Autonomy  and  Independence) 
  สหกรณ์เป็นองค์การท่ีพึ่งพาและปกครองตนเอง  โดยการควบคุมของสมาชิก                 
ในกรณีท่ีสหกรณ์จ าตอ้งมีขอ้ตกลงหรือผกูพนักบัองคก์ารอ่ืน ๆ  รวมถึง  องคก์ารของรัฐ  หรือตอ้ง
แสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก  สหกรณ์ตอ้งกระท าภายใตเ้ง่ือนไขอนัเป็นท่ีมัน่ใจวา่  มวลสมาชิก
จะยงัคงไวซ่ึ้งอ านาจในการควบคุมแนวทางประชาธิปไตย  และยงัด ารงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 
 หลกัการที ่ 5 : การศึกษา  การฝึกอบรม  และข่าวสาร (Education  Training  Information) 
  สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิกผูแ้ทนจากการเลือกตั้ง  
ผูจ้ดัการ  พนกังานเพื่อบุคคลเหล่านั้น  สามารถมีส่วนช่วยพฒันาสหกรณ์ของตนไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  
และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผูน้ าทางความคิด  
ในเร่ืองคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได ้
 หลกัการที ่ 6 : การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation  among  Cooperatives) 
  สหกรณ์สามารถใหบ้ริการแก่สมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด  และเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้  โดยประสานความร่วมมือกนัในระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  
ระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติ 
 หลกัการที ่ 7 : ความเอือ้อาทรต่อชุมชน (Concern  for  Community) 
  สหกรณ์พึงด าเนินกิจกรรมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของชุมชนท่ีสหกรณ์ตั้งอยู ่ ทั้งน้ี
ตามนโยบายท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาชิก 
    
หลกัในการประเมินสหกรณ์ 
 
 ค าวา่  “ประเมิน”  มีผูใ้ห้ความหมายแตกต่างกนัออกไปหลายความหมายในต่างประเทศ
การประเมินไดรั้บการนิยามไวด้งัน้ี 
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 Tyler (1950:72) กล่าววา่  การประเมิน  เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีเป็นจริง  กบัส่ิงท่ีควร
จะเป็นและการใชข้อ้มูลความไม่สอดคลอ้งเป็นหลกัการในการตดัสินใจสรุปผลการด าเนินงาน 
 Stufflebeam (1971:56) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินว่าเป็นกระบวนการก าหนด
ปัญหา  เก็บรวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 ส าหรับประเทศไทย  นกัการศึกษา  นกัวชิาการ  ไดนิ้ยามการประเมินไวด้งัน้ี 
 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2537:19) กล่าวว่าความหมายของการประเมินไดรั้บการพฒันามา
อยา่งต่อเน่ือง  เร่ิมตน้จากความเขา้ใจท่ีวา่การประเมินเป็นส่ิงเดียวกบัการวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
(Measurement-oriented) การประเมินเป็นกระบวนการศึกษาส่ิงต่าง ๆ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research-oriented) การประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
(Objectives-oriented) การประเมินเป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ (Decisionoriented) 
การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศแก่ผู ้เ ก่ียวข้องทั้ งหลายด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึก 
(Description-oriented) และการประเมินเป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน (Judgmentoriented) 
 สมคิด  พรมจุ้ย (2542 :27-28) กล่าวว่า  การประเมินเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิด
สารสนเทศ  เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการตรวจสอบความกา้วหน้า
ของโครงการหรือแผนการ  กล่าวคือ  โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วได้ผลตามวตัถุประสงค์
หรือไม่  เพียงใด 
 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2544:20-21) กล่าวว่า  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการใชดุ้ลยพินิจ  
และหรือค่านิยมและขอ้จ ากดัต่าง ๆ  ในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  โดยการเปรียบเทียบ
ผลท่ีวดัไดก้บัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ และการประเมิน  หมายถึง  กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ 
(เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจเลือกทางเลือกอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2544 :27-28) กล่าวว่า  ในการประเมินค่าส่ิงใดก็ตามจะต้อง
ประกอบด้วย  ส่วนประกอบการ (Performance) ท่ีได้จากการวดั  กับการตดัสินคุณค่าของส่วน
ประกอบการนั้นโดยการเปรียบเทียบส่วนประกอบการท่ีได้จากการวดักับเกณฑ์การประเมิน
องคป์ระกอบของการประเมินเขียนแสดงในรูปสมการ  ดงัน้ี 
 
 การประเมิน    = การวดั    +   การตดัสินใจ 
 (Evaluation)  (Measurement)  (Judgment) 
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 การประเมินเป็นกระบวนการท่ีมุ่งตอบค าถาม  ท าอย่างไรดี  เพราะก่อให้เกิดสารสนเทศ  
เพื่อช่วยในการเป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง  แสดงดงัน้ี 
 
การประเมินค่า   คุณค่านิยม 
 
 
  สารสนเทศ   ผูบ้ริหาร   ทางเลือก 
 
     
    ขอ้จ ากดั 
  

ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ (2529:7-15) ให้ความหมายของการประเมินว่า  หมายถึงการท่ีมุ่ง
แสวงหาค าตอบส าหรับค าถามท่ีว่า  นโยบาย/แผนงาน/โครงการ  บรรลุตามวัตถุประสงค ์                    
และเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ต่ตน้หรือไม่และระดบัใดจากความหมายท่ีนกัประเมินผลนกัวิชาการ
ใหไ้วข้า้งตน้สรุปวา่  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินคุณค่า
ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยน ามาเปรียบเทียบ 

การประเมินจึงแบ่งออกเป็นหลายประเภทแลว้แต่เกณฑท่ี์ใชแ้บ่งท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 1. แบ่งตามหลกัยดึในการประเมินค่า  แบ่งการประเมินออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
  1.1 การประเมินค่าตามอุดมการณ์ของโครงการ  หรือประเมินโดยยึด

วตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (Goal-Based  Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีไดว้า่บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของโครงการหรือไม่  โดยทราบก่อนการประเมินวา่โครงการนั้นมีวตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง 

  1.2 การประเมินค่าซ่ึงอิสระจากอุดมการณ์ของโครงการหรือ  การประเมินท่ี
อิสระไม่ยึดวตัถุประสงค์ของโครงการ (Goal-Based Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดโดยไม่ทราบวา่วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีมีอะไรบา้ง 

 2. แบ่งตามล าดบัเวลาท่ีประเมิน  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  4  ระยะ  ดงัน้ี 
  2.1 การประเมินก่อนเร่ิมโครงการ  ท าข้ึนเพื่อให้ไดข้อ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินโครงการ  เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของบุคคลและทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งความสมเหตุสมผล
ของการวางแผนด าเนินโครงการ  รวมทั้งความเป็นไปไดข้องโครงการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อตดัสินใจ
เลือกโครงการท่ีเหมาะสม  ข้อมูลท่ีได้จะมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของโครงการวางแผน                     
การประเมินขั้นต่อ ๆ  ไป 
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  2.2 การประเมินในระหวา่งด าเนินงาน  เป็นการประเมินการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ  เม่ือน าโครงการท่ีวางแผนไว้ไปปฏิบัติ  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน  
ความกา้วหนา้  ปัญหาอุปสรรค  น าไปแกไ้ขปรับปรุงใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2.3 การประเมินหลังการด าเนินงานหรือการประเมินผลสรุปเป็นการ
ประเมินเพื่อตอบค าถามวา่โครงการประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือไม่โดยให้ความสนใจ
ในผลผลิต  และผลท่ีได้รับเพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูรั้บผิดชอบโครงการว่าจะท าโครงการนั้น
ต่อไปหรือไม่  อยา่งไร 

  2.4 การประเมินผลกระทบ  เป็นการประเมินโครงการในช่วงท่ีโครงการ
ด าเนินการส้ินสุดไปแลว้ระยะหน่ึง  เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากโครงการดงักล่าว 

3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 
  3.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง  เรียกวา่  การประเมินความกา้วหนา้ (Formative  

Evaluation) มุ่งตรวจสอบ  ควบคุม  ก ากบัดูแลการด าเนินงาน  ศึกษาความกา้วหนา้  ปัญหาอุปสรรค
ในระหวา่งปฏิบติัโครงการ  เพื่อประโยชน์ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

  3.2 การประเมินเพื่อสรุปผล  เรียกว่า  การประเมินรวมสรุป (Summative  
Evaluation) เป็นการประเมินผลเบ็ดเสร็จเม่ือส้ินสุดโครงการ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  ความคุม้ค่า
ของโครงการ  มุ่งพิจารณาผลตามเป้าหมาย 

4. แบ่งตามรูปแบบการประเมิน  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี 
  4.1 การประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Objective-centered Evaluation  

models) เป็นการประเมินท่ีเน้นการตรวจสอบผลท่ีระบุไวใ้นจุดมุ่งหมายกบัผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
โครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  ได้แก่  รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ครอนบาค  
แฮมมอนด ์ และเคิร์กแพตทริค 

  4.2 การประเมินท่ีเนน้การตดัสิน คุณค่า  (Judgment  Evaluation  models) 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการ  ได้แก่  
รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน่  สเตก้  และโพรวสั 

  4.3 การประเมินท่ีเน้นการให้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ (Decision-oriented  
Evaluation models) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูล  และข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อช่วยผูบ้ริหาร                  
ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ไดแ้ก่  รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม  
เวลซ์  และอลัคิน 
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 รูปแบบการประเมิน 
  1. ความหมาย 
 สมคิด  พรมจุย้ (2542:39) กล่าววา่  รูปแบบการประเมิน  คือ  กรอบความคิด

หรือแผนในการประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงรายการท่ีควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน
ในการประเมินโครงการใดโครงการหน่ึงนั้น  เราควรพิจารณาเร่ืองใดบา้งในขณะเดียวกนั  บางรูปแบบ
อาจมีการเสนอแนะดว้ยวา่  ในการประเมินแต่ละรายการ  แต่ละเร่ืองควรพิจารณาหรือตรวจสอบ
อยา่งไร  ซ่ึงเป็นลกัษณะการเสนอแนะวธีิการ 

  2. ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน  ท่ีส าคญัมี  4  ประการ  คือ 
  2.1 การเลือกใชรู้ปแบบการประเมินไดเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีมุ่งประเมิน

จะช่วยใหเ้ห็นแนวทางหรือกรอบแนวความคิดในการประเมิน  
  2.2 ช่วยให้การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมินชัดเจนและ

ครอบคลุม 
  2.3 ช่วยใหก้ าหนดตวัแปรหรือประเด็นส าคญัในการประเมินไดอ้ยา่ง

ชดัเจน 
  2.4 ท าให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ  ครอบคลุม  เป็นท่ียอมรับ  

และส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3. รูปแบบการประเมิน 
  รูปแบบของการประเมินท่ีส าคญัและไดรั้บการยอมรับและใชก้นัมาก

ในวงการศึกษามี  3  กลุ่ม  9  รูปแบบดงัน้ี 
  3.1 การประเมินท่ียึดจุดมุ่ งหมายเป็นหลัก  (Objective-centered  

Evaluation  Models) รูปแบบการประเมินของไทเลอร์  ครอนบาค  แฮมมอนด ์ และเคริกแพตทริค 
  3.2 การประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า (Judgment Evaluation  Models) 

ไดแ้ก่  รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน่  สเตก้  และโพรวสั 
  3.3 การประเมินท่ีเน้นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Decision-

oriented  Evaluation  Models) ไดแ้ก่  รูปแบบการประเมินของสตฟัเฟิมบีม  อลัคิน  และเวลซ์ 
 

แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎ ี CAMELS  Analysis 
 
 “CAMELS” เป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานและต่อมาไดพ้ฒันาเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเงินเพื่อสร้างสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) อกัษรแต่ละตวัของค า  “CAMELS”  
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จะท าหนา้ท่ีเฝ้าดูแต่ละเร่ืองแตกต่างกนั  แต่ละตวัมีความสัมพนัธ์และมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  องคป์ระกอบท่ีส าคญัในมุมมอง  6  มิติ  ของ  CAMELS  มีดงัน้ี (กรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : คู่มือการประยกุตใ์ช ้ CAMELS  Analysis,  2548) 
 มิติท่ี  1  :  C – Capital  strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  หรือ  ความเขม้แข็งของเงินทุน  เป็นการ
วเิคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์แหล่งเงินทุนท่ีสามารถรองรับ
หรือป้องกันผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านธุรกิจและการเงินท่ีเกิดข้ึนกับสหกรณ์เงินทุน
ด าเนินงานของสหกรณ์  ประกอบดว้ย  ทุนเรือนหุ้น  ทุนส ารอง  ทุนสะสมระเบียบขอ้บงัคบั  ก าไร  
สุทธิ  และการจดัหาเงินทุนในรูปของการก่อหน้ีผกูพนั 
  ความเพียงพอและความเขม้แข็งของเงินทุน  เนน้แหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เป็น
หลกัการมีทุนของสหกรณ์เพียงพอกบัความเส่ียงต่าง ๆ  และทุนของสหกรณ์ควรมีลีกษณะท่ีไม่
สามารถถอนได้และไม่ผูกพนัท่ีจ่ายผลตอบแทนหากเงินภายนอก (เงินกู้ยืม) มากกว่าทุนของ
สหกรณ์  แสดงวา่ทุนของสหกรณ์ไม่เพียงพอและมีภาระผกูพนัทางการเงิน  ผูบ้ริหารสหกรณ์ตอ้ง
เพิ่มความระมดัระวงัในการใชเ้พื่อสร้างรายไดร้องรับ   
  ความเส่ียงของเงินทุน  การก่อหน้ีในอตัราท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดด้้วยทุนของ
สหกรณ์มีความเส่ียง  จากสัดส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุนของสหกรณ์  ถ้าผลหน้ีน้อยกว่าทุนของ
สหกรณ์ย่อมสามารถรับรองหน้ีได้ด้วยตนเอง  และสร้างความมัน่ใจให้กบัเจา้หน้ี  หากผลหน้ี
มากกว่าทุนของสหกรณ์มีความเส่ียง  ตอ้งระดมทุน  และบริหารสินทรัพยเ์พื่อสร้างรายไดร้องรับ
ความเส่ียง 
  การใหผ้ลตอบแทน  ผลตอบแทนมากหรือนอ้ย  วดัจากอตัราก าไรต่อส่วนของทุน
สหกรณ์หากมีอตัราสูงแสดงวา่ทุนไปสร้างรายได ้ หรือลงทุนในสินทรัพยคุ์ณภาพดีเพื่อสร้างรายได ้
 มิติท่ี 2 : A – Asset  quality : คุณภาพของสินทรัพย ์
  คุณภาพของสินทรัพยเ์ป็นการวิเคราะห์วา่สินทรัพยท่ี์ลงทุนไดก่้อให้เกิดรายไดแ้ก่
สหกรณ์อยา่งไร  และไดถู้กใชไ้ปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่  สินทรัพยท่ี์จะวดัประสิทธิภาพ  เช่น  
ลูกหน้ี  สินคา้คงคลงัและสินทรัพยร์วม 
  การลงทุนในสินทรัพย ์ เส่ียง  หรือไม่ก่อให้เกิดรายได ้ หรือ  จมอยู่ในสินทรัพย ์            
ท่ีเกินความตอ้งการ  เช่น  สินคา้  เงินฝากธนาคาร  อาจส่งถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์  
คุณภาพสินทรัพย ์ มุ่งเนน้ไปท่ีสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ ความเพียงพอของส ารองต่อการดอ้ย
คุณภาพของสินทรัพย์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อฐานะการเงินของสหกรณ์  เช่น  กรณีของการ                  
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มีหน้ีสินท่ีคา้งช าระและสินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) มีการส ารองหน้ีหรือไม่สูงเกินไปหรือต ่า
เกินไป 
  สินทรัพยน์ าไปสร้างรายไดแ้ละการให้ผลตอบแทนคุณภาพสินทรัพยท่ี์ดีสามารถ
แปลงรายไดสิ้นทรัพยห์มุนก่ีรอบให้ผลตอบแทนเท่าไรวดัจากอตัราก าไรหรือรายไดต่้อสินทรัพย ์ 
หากอตัราสูงกว่าแสดงว่า  คุณภาพสินทรัพยดี์มีรายไดเ้ขา้มา  หากอตัราต ่าแสดงว่าสินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพไม่ก่อใหเ้กิดรายไดส้หกรณ์ตอ้งบริหารสินทรัพยด์งักล่าวใหเ้กิดประสิทธิภาพมีสภาพคล่อง 
 มิติท่ี 3 : M – Management  capability : ขีดความสามารถในการบริหาร 
  ขีดความสามารถในการบริหารงานเป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถของฝ่าย
บริหารในการวางกลยุทธ์  และจดัโครงสร้างองคก์รในการน าพาองคก์รให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
กิจการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคมท่ีกิจการ
เผชิญอยู ่
  การบริหารจดัการและโครงสร้างธุรกิจ  ทุกธุรกิจตอ้งมีความสมดุลกนั  ประเภท
สหกรณ์กับโครงสร้างธุรกิจมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันตาม  พ.ร.บ.  สหกรณ์  เช่น  
สหกรณ์ประเภทการเกษตร  เนน้ไปท่ีธุรกิจซ้ือกบัธุรกิจขาย  ทั้งน้ีการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ตอ้ง
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
  ขีดความสามารถบริหารงานและการควบคุมภายใน  พิจารณาการปฏิบติัตามกฎ  
ระเบียบขอ้บงัคบั  และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ซ่ึงมีผลกระทบสภาพคล่อง  และการท าก าไร
ของสหกรณ์  บทบาทการบริหารในอนาคตต่อภาวะแข่งขนัเพื่อการวางแผนในอนาคต 
 มิติท่ี  4 : E –Earning  sufficiency : การท าก าไร 
  การท าก าไรเป็นการวเิคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขนัของสหกรณ์ในธุรกิจ
ท่ีสหกรณ์ด าเนินอยู่  ซ่ึงจะประกอบไปด้วยการรักษาอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้ต ่าและเพิ่มอตัราก าไรขั้นตน้ในแต่ละธุรกิจให้มากท่ีสุด  รวมทั้งวิเคราะห์              
ถึงคุณภาพและแนวโนม้ของก าไรในอนาคตของสหกรณ์ 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัค่าจ่าย  ก าไร  และคุณภาพของก าไรข้ึนอยูก่บัการ
บริหารควบคุมรายจ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบรายได ้ กบัค่าใชจ่้ายทีละรายการวา่มีก าไร
ขั้นต้นหรือไม่หากบริหารค่าใช้จ่ายดีประสิทธิภาพ  ก าไรสูง  ตรงข้ามบริหารค่าใช้จ่ายไม่ดี                         
ไม่เหมาะสมกบัรายได้  ก าไรต ่ารวมถึงอตัรา  รวมถึงอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหัก
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีต ่า 
  วินัยทางการเงินมีผลต่อรายได้  ระบบสหกรณ์มิได้มุ่ง เน้นก าไรเป็นหลัก                  
หากแต่มุ่งเน้นสมาชิกทางการเงินหรือการจดัการทางการเงินท่ีดีของสมาชิก  หากสมาชิกมีอตัรา
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หน้ีสินมากกว่าเงินออม  ก าลงัความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกลดลง  ส่งต่อรายได้และฐานะ
การเงินของสหกรณ์   
 มิติท่ี  5 : L-Liquidity : สภาพคล่อง 
  สภาพคล่องหรือความเพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งิน  เป็นการพิจารณาความเพียงพอ
ของเงินสด  หรือสินทรัพยท่ี์มีสภาพใกลเ้คียง  เงินสด  รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงิน
สดได้ง่ายสภาพคล่องวดัได้จากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงค านวณได้จากสัดส่วนระหว่าง
สินทรัพยห์มุนเวียนกบัหน้ีสินกบัหน้ีสินหมุนเวียน  หากสหกรณ์มีความเส่ียงของเงินทุน  สหกรณ์
จ าเป็นตอ้งรักษาสภาพคล่องใหสู้งเพียงพอเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
  ความเพียงพอของสินทรัพยใ์นการแปลงสภาพเป็นเงินสด  ความเพียงพอของ
สภาพคล่องต่อความตอ้งการใชเ้งิน  พิจารณาสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวียนหากสินทรัพย์
สินหมุนเวยีนมากกวา่  ถือวา่มีสภาพคล่องดี  หรือมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งิน  อยา่งไรก็ตาม
ตอ้งพิจารณาตวัสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีสามารถแปลงเป็นเงินสดไดเ้ร็วดว้ย 
  ความสมดุลระหวา่งสินทรัพยส์ภาพคล่องกบัภาระผกูพนัทางการเงิน  มีสินทรัพย์
สภาพคล่องด ารงไวเ้พียงพอต่อภาระผกูพนัทางการเงิน  หรือสหกรณ์มีแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสด
เพียงพอกบัภาระผกูพนัทางการเงินท่ีถึงจะก าหนดหรือไม่สาเหตุหลกัของการสภาพคล่องนั้นมาจาก
การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่ดีพอ  รวมถึงปัญหาจากผลการด าเนินงาน  เช่น  มีภาระหน้ีสิน
ระยะสั้นมาก  การถอนเงินฝากมากกว่าปกติ  การน าเงินกูย้ืมระยะสั้น  ไปให้กูร้ะยะยาว  เป็นตน้               
ดูรอบของการเปล่ียนเป็นเงินสด  หรือกระแสเงินสดเขา้มาเพียงพอหรือไม่เช่น  อตัราลูกหน้ีเงินกู้
ระยะสั้นท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนดต่อหน้ีถึงก าหนดช าระและอายเุฉล่ียของสินคา้  
 มิติท่ี 6 : S-Sensitivity : ผลกระทบต่อธุรกิจ 
  ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ  หรือความอ่อนไหวของธุรกิจ  คือ  ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบ               
ในแง่ลบต่อธุรกิจ 
  ปัจจยัเส่ียง  พิจารณาปัจจยัแวดลอ้มสหกรณ์  สาเหตุการเกิดปัจจยัเส่ียงอาจมาจาก
ภาครัฐหรือจากสถานการณ์ทั่วไป  ภาวะวิกฤต  ภัยธรรมชาติ  ท่ี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ                            
อนัประกอบดว้ยภาวะคู่แข่งทางธุรกิจ  นโยบายการเงินของรัฐ  อตัราดอกเบ้ีย  นโยบายช่วยเหลือ
ของภาครัฐ  ระเบียบขอ้บงัคบั  พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  สภาพตลาด  เทคโนโลยี  และวิทยาการ
ใหม่  หากสหกรณ์ไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ย่อมส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์ 
  ผลกระทบต่อธุรกิจ  และผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงซ่ึงประกอบไปดว้ยการลดลง
ของรายไดแ้ละการเพิ่มข้ึนของตน้ทุน 
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  จากแนวคิดเก่ียวกบั  Camels  Analysis  สามารถแบ่งเป็นองคป์ระกอบหลกัในการ
วเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ไดด้งัน้ี 
  1. องคป์ระกอบทางการเงิน  ประกอบดว้ย  C – ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง                
A – คุณภาพของสินทรัพย ์ E – การท าก าไร  และ  L  สภาพคล่อง 
  2. องคป์ระกอบทางการบริหาร  ประกอบดว้ย  M – ขีดความสามารถในการบริหาร 
  3. องคป์ระกอบทางความเส่ียง  ประกอบดว้ย  S – ผลกระทบของธุรกิจ 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 การวเิคราะห์ทางการเงินเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการจดัการทางการเงินของสหกรณ์  ท าให้
ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะทราบถึงปัญหาในการด าเนินสหกรณ์งานของสหกรณ์  หรือเพื่อเป็นการ
ประเมินผลการบริหารจดัการฝ่ายบริหาร  หรือเพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งทางการเงินของสหกรณ์  
สามารถช่วยผู ้บริหารในการตัดสินใจว่าการด าเนินงานมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่                           
ซ่ึงผูว้ิเคราะห์สามารถน าเคร่ืองมือทางการเงินประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบ  เช่น  อตัราส่วน
ทางการเงินของสหกรณ์  เปรียบเทียบกับข้อมูลและอัตราส่วนส าคญัทางการเงินของสหกรณ์                
โดยเนน้ความเขา้ใจโครงสร้างการเงินและติดตามการเปล่ียนแปลงว่าไดมี้การแกไ้ข  การปรับปรุง  
เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ืองหรือไม่  หรือท าการเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
เป็นตน้ (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : รายงานการประเมินสถานการณ์
ความเส่ียงและเตือนภยัทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร,  2553) งบการเงินท่ีน ามาวิเคราะห์
จะตอ้งเป็นงบการเงินท่ีเป็นไปตามกฎหมายของสหกรณ์และควรเป็นงบการเงินท่ีจดัท าในช่วง
ระยะเวลาท่ีเท่ากนั  ซ่ึงผูว้ิเคราะห์จะไดจ้ากรายงานประจ าปีของสหกรณ์  การวิเคราะห์งบการเงิน                
ท่ีส าคญั  ประกอบดว้ยการวเิคราะห์รูปแบบต่าง ๆ  คือ 
  1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใชว้ิธีร้อยละตามแนวตั้ง (Vertical  Analysis  or  Common  
Size) 
  2. การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial  Ratio  Analysis) 
  3. การวเิคราะห์แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน (Sources  and  Uses  of  Funds) 
   การวิเคราะห์งบการเงินด้วยรูปแบบต่าง ๆ  ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของ
ผูท้  าการวิเคราะห์แต่ละแบบมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัหรือมีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป  
แต่ทุกรูปแบบดงักล่าวลว้นมีขอ้มูลท่ีแสดงความสัมพนัธ์กนัและเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั 
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  ขั้นตอนการวเิคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   การวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  จะให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูว้ิเคราะห์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี  โดยมีการวิเคราะห์อย่างมีขั้นตอนและเป็น
ระบบ  ดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ให้ชดัเจน  โดยวิเคราะห์ในฐานะ
บุคคลกลุ่มใดมีวตัถุประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์จากการวเิคราะห์เร่ืองใด 

2. รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการวิเคราะห์  ไดแ้ก่  งบการเงินงวดปัจจุบนั
และอดีตหมายเหตุและรายละเอียดประกอบงบการเงิน  และรายงานกิจการประจ าปี 

3. จดัเตรียมขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ในรูปแบบเดียวกนั  เพื่อสะดวกและ
ง่ายต่อการวเิคราะห์ 

4. เลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของ
การวเิคราะห์ 

5. แปลความหมายและสรุปผลการวเิคราะห์  และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
6. จดัท ารายงานการวิเคราะห์เสนอผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูท่ี้ต้องการใช้

ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์  เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจดา้นต่าง ๆ   
 

  ประโยชน์ของการวเิคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   การวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ท าให้ทราบขอ้มูลทาง
การเงินของสหกรณ์ในดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
   1. ท าให้ทราบสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์  และความสามารถ             
ในการช าระคืนหน้ีสินระยะสั้ นเม่ือถึงก าหนด  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวางแผน                
ทางการเงินและเจา้หน้ีระยะสั้นในการใหสิ้นเช่ือแก่สหกรณ์ 
   2. ท าให้ทราบประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือความสามารถในการ
ใชสิ้นทรัพยข์องสหกรณ์  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร  เจา้หน้ีและสมาชิก 
   3. ท าให้ทราบความสามารถในการช าระหน้ีสินระยะยาว  สภาพความ
เส่ียงและโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ว่าเป็นอย่างไร  มีการน าเงินทุนจากส่วนหน้ีสินและส่วน
ของสมาชิกมาใช้มากน้อยเพียงใด  และท าให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้น                      
และดอกเบ้ียของสหกรณ์  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เจา้หน้ี  และสมาชิก
ของสหกรณ์ 
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   4. ท าให้ทราบประสิทธิภาพในการท าก าไรจากการใช้สินทรัพยแ์ละการ
ใชเ้งินทุนส่วนของสมาชิก  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  และขอ้มูลต่าง ๆ   ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 เรณู  ศุภรัฐปรีชา (2543:53) ท าการศึกษาถึงการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนริมออน  จ ากัด  อ าเภอสันก าแพง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์เพื่อท าการ
วิเคราะห์การด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์  และเพื่อทราบความคิดเห็น        
ต่าง ๆ  ของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานของสหกรณ์  
เพื่อจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถ
หาทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีมีอยูใ่ห้หมดไป  ผลการศึกษาพบว่า  สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่               
มีอาชีพรับจา้งและเกษตรกรรม  และไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา  มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบั
ค่าใช้จ่าย  จึงมีความจ าเป็นตอ้งกูย้ืมเงินจากสหกรณ์  นอกเหนือจากสหกรณ์  ระยะเวลาท่ีเขา้เป็น
สมาชิกสหกรณ์มากกว่า  4  ปี  สมาชิกส่วนใหญ่จะออมเงินไวก้ับสหกรณ์มากกว่าออมไวก้ับ
สถาบนัการเงิน  ทั้งน้ี  เพราะหากมีปัญหาด้านการเงินสามารถกูย้ืมได้สะดวก  และเสียดอกเบ้ีย              
ในอตัราท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด  การวิเคราะห์การด าเนินงานของสหกรณ์  พบวา่  โดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเพิ่มของทุนด าเนินงาน  ดอกเบ้ียเงินกู้  และก าไรสุทธิประจ าปี                 
โดยเฉล่ียสูงถึงร้อยละ  90.82,  79.19,  และ  63.75  ตามละดบั 
 เพ็ญสุดา  คุม้ฉายา (2544:46) ท าการศึกษาการวิเคราะห์การด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพยใ์นส่วนราชการระหวา่งปี  2541 – 2543  กรณีศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์  จ  ากัด  มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานในด้านการใช้สินทรัพย ์               
การก่อหน้ีความสามารถในการหาก าไร  จากอัตราส่วนท่ีค านวณได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  จ  ากดั  ระหวา่งปี  2541 – 2543  เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงิน  จากการศึกษาพบว่า  การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์  จ  ากัด  มีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน  ไม่ว่าเป็นจ านวนสมาชิก  ขนาดของสินทรัพย ์                          
ขนาดของทุนด าเนินงานของสหกรณ์  รวมทั้งปริมาณธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางดา้นรับฝากเงินหรือ
ทางดา้นการปล่อยสินเช่ือ  แหล่งท่ีมาท่ีส าคญัของเงินทุน  ไดแ้ก่  ทุนเรือนหุ้น  และเงินรับฝากส่วน
การใช้ไปของเงินทุนจะไดแ้ก่  การให้สินเช่ือกบัสมาชิก  รวมไปถึงการลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน  
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และการฝากธนาคาร  การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการกรมบญัชีสหกรณ์  จ  ากดั  
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ในด้านของการบริหารเงินกู้สหกรณ์ก็ได้มีการขยายบริการได้เพียงพอ                   
กับความต้องการของสมาชิกท่ีมีเพิ่มข้ึน  และสามารถบริหารสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
โดยมีอตัราก าไรสุทธิต่อลูกหน้ีเงินกู้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ในการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จ ากัด  อัตราส่วนท่ีค านวณได้จะต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารสภาพคล่อง  ด้านความสามารถในการก่อหน้ี                   
ดา้นความสามารถในการใช้สินทรัพย ์ และด้านการบริหารก าไร  แต่อย่างไรก็ตาม  สหกรณ์ก็มี
ฐานะความมัน่คงในระดบัหน่ึง  อีกทั้งยงัมีสภาพคล่องของธุรกิจท่ีดี  สรุปไดว้า่  สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  จ  ากดั  มีฐานะการเงินของสหกรณ์ค่อนขา้งดี  สภาพคล่องลดลง
เพียงเล็กน้อย  ความสามารถในการท าก าไรลดลงบา้ง  ก็เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจ  มีการลดอตัรา
ดอกเบ้ียลงทั้งธุรกิจภายนอกและสหกรณ์ได้ลดอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์เองในการให้สมาชิกกู ้ 
ความสามารถในการก่อหน้ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ๆ  เพียงเล็กนอ้ย  ซ่ึงสหกรณ์ก็ยงัสามารถสร้างความ
มัน่ใจใหแ้ก่ผูเ้ป็นสมาชิกไดใ้นอตัราท่ีน่าพอใจ 
 สมชาย  เมธากุลชยั (2546:50) ท าการศึกษาการประเมินผลการด าเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูเชียงใหม่  จ  ากดั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
เชียงใหม่  จ  ากดั  โดยอาศยัการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  งบการเงินของสหกรณ์  ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2534 – 2544  และเปรียบเทียบกบัมาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และเพื่อประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการด าเนินการสหกรณ์ของสมาชิก  นอกจากน้ียงัประเมิน
ทศันคติของสมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
เชียงใหม่  ผลการศึกษาพบวา่  ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของสหกรณ์ฯ  โดยการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินโดยค่าเฉล่ีย  10  ปี (พ.ศ.  2535 - 2544) ทั้ ง  6  อัตราส่วน  มีเพียง  4  
อตัราส่วนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  คือ  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  
อตัราส่วนรายไดต่้อสินทรัพยร์วม  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  และอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนทุน  โดยอตัราส่วนท่ีเหลือคือ  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนและอตัราก าไรสุทธิไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแสดงใหท้ราบวา่  สหกรณ์ฯ  มีความสามารถน าสินทรัพยแ์ละทุนไปหาผลตอบแทนไดดี้
และมีความเส่ียงทางการเงินพอสมควร  แต่ยงัมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและประสิทธิภาพ                 
ในการท าก าไร 
 วรศกัด์ิ  หงส์สุวรรณ (2549:53) ท าการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชว้ิธี  CAMELS  Analysis  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและประยุกต ์
น าทฤษฎีและแนวคิด  CAMELS  Analysis  มาใชใ้นการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
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สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่  ประจ าปี  2548  ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  ความเพียงพอ
ของเงินทุนต่อความเส่ียง  สหกรณ์มีสมาชิกรวม  36,091  คน  มีทุนด าเนินงานรวม  10,564.39  ลา้น
บาท  แยกเป็นแหล่งทุนภายในร้อยละ  57.77  และ  ทุนภายนอกร้อยละ  42.23  หากพิจารณาความ
เขม้แข็งและเพียงพอต่อความเส่ียงของเงินทุนนบัว่าไม่เส่ียง  เน่ืองจากมีหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.73  
แสดงวา่ทุนสหกรณ์สามารถคุม้ครองหน้ีสินไดท้ั้งหมดและยงัมีอตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์
เท่ากบั  0.07  เท่า  อยา่งไรก็ตามสหกรณ์ควรระมดัระวงัการก่อหน้ีท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึน  รวมถึงตอ้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนด าเนินงานในส่วนหน้ีให้สร้างรายไดก้ลบัมารับรองคุณภาพ                
ของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ไดน้ าเงินทุนด าเนินงานส่วนใหญ่ลงทุนไป
กบัการใหเ้งินกูย้มืมากท่ีสุดร้อยละ  94.57  ของทุนด าเนินงาน  มีหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) 
ร้อยละ  0.05  หากพิจารณาคุณภาพของสินทรัพยส์หกรณ์มีการบริการ  สินทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อสินทรัพยร้์อยละ  4.10  อย่างไรก็ตาม  สินทรัพยส่์วนใหญ่ของสหกรณ์
เป็นลูกหน้ี  ดังน้ี  สหกรณ์ควรบริหารจดัการลูกหน้ีให้มีประสิทธิภาพเป็นส าคญัเพื่อให้มีอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน  ความสามารถในการบริหารสหกรณ์ด าเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก                   
2  ดา้น  มีมูลค่ารวม  11,079.84  ลา้นบาทต่อปี  ประกอบดว้ย  ธุรกิจใหกู้ย้มืมีมูลค่าสูงสุด  รองลงมา
ธุรกิจรับฝากเงิน  ธุรกิจสหกรณ์เติบโตร้อยละ  11.6  แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของฝ่ายจดัการ
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิก  การท าก าไรของสหกรณ์ประสบผลส าเร็จมีก าไร
สุทธิรวม  412.95  ล้านบาท  เป็นก าไรเฉล่ียต่อสมาชิก  11,442.06  บาท  แมโ้ดยรวมสหกรณ์                   
มีความสามารถในการท าก าไร  แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนหน้ีสินเฉล่ียจะสูงกวา่เงินออม
เฉล่ียซ่ึงไม่สมดุลกนั  ประกอบกบัในรอบปีมีอตัราการกู้ยืมเงินของสมาชิกเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นถึงก าลงัความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกในอนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานสหกรณ์  สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ไม่ดี  เน่ืองจากมีสัดส่วนของสินทรัพย์
หมุนเวยีนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีนอตัราส่วนเท่ากบั  0.56  เท่า  เม่ือพิจารณาหน้ีสินหมุนเวียนของ
สหกรณ์พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกถึงร้อยละ  96.31  แสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ควร
บริหารเงินรับฝากอย่างระมดัระวงั  และผลกระทบจากปัจจยัภายนอก  ทั้งสภาพเศรษฐกิจอตัรา
ดอกเบ้ีย  การปฏิรูปการปกครอง  ปัญหาการเมือง  ความไม่สงบใน  3  จงัหวดัภาคใต้  ภยัแล้ง               
ภยัธรรมชาติ  ท่ีมีความเส่ียงเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  ลว้นส่งผลกระทบต่อการลงทุน  การบริโภค  และ
ภาระการผ่อนช าหน้ีของสมาชิก  จึงเป็นส่ิงท่ีต้องเฝ้าระมดัระวงั  และติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกลชิ้ด  พร้อมกบัความพยายามสร้างวนิยัทางการเงินแก่สมาชิก 
 พนิดา  จินดาศรี (2551:62) ท าการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  จ  ากดั  มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง
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การเงินของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2544-2550  
ซ่ึงศึกษาครอบคลุมถึงแนวโน้มจุดแข็งและจุดอ่อนของภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน  โดยใช้ขอ้มูล             
งบดุล  งบก าไรขาดทุน  และรายงานกิจการประจ าปี  วิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้  CAMELS  
Analysis ในมุมมอง  6  มิติ  ผลการศึกษาพบว่า  1) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี             
ราชมงคล  จ  ากดั  มีภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในช่วงปี  พ.ศ. 2544-2550  ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ ์             
ท่ีต้องปรับปรุงเม่ือพิจารณาในมุมมอง  6  มิติ  พบว่า  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  
คุณภาพของสินทรัพย์  ความสามารถในการท าก าไร  และสภาพคล่องทางการเงิน  อยู่ในเกณฑ ์               
ท่ีต้องปรับปรุงแต่มีแนวโน้มปรับตัวดี ข้ึน  ความสามารถในการบริหารอยู่ในเกณฑ์ท่ี ดี                            
แต่มีแนวโน้มปรับตวัลดลง  ส่วนผลกระทบต่อธุรกิจมีปัจจยัเส่ียงทางดา้นคู่แข่งขนั  อตัราดอกเบ้ีย  
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  2) ในปี  พ.ศ.  2550  สหกรณ์ออมทรัพยเ์ทคโนโลยีราชมงคล  จ  ากัด                 
มีจุดแข็งทางการเงินในด้านความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  ด้านการบริหารต้นทุน                      
การบริการ  และการควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ส่วนจุดอ่อนทางการเงิน  พบว่า  สหกรณ์                        
มีอตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยแ์ละการเจริญเติบโตของธุรกิจอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตอ้งปรับปรุงรวมทั้ง
มีผลตอบแทนต่อส่วนทุนมีอตัราท่ีลดลง 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทาง
ดา้นการเงินจะใช้อตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์  และใชข้อ้มูลจากงบดุล  งบก าไรขาดทุน  
และรายงานกิจการประจ าปี  โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชแ้นวคิดเดียวกนัคือ  การวเิคราะห์เศรษฐกิจ
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  จ  ากดั  โดยใช้อตัราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์และ
ประยกุตต์ามแนวคิดทฤษฎี  CAMELS  Analysis   
  

 
  

 
 



33 
 

 
 

บทที ่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 
 ในการศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  และด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัรายละเอียด  ต่อไปน้ี 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ในลกัษณะเชิงวิเคราะห์ (Analysis Studies) เพื่อท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  CAMELS Analysis ในมุมมอง  6  มิติ  ประกอบดว้ย  
อตัราส่วนทางการเงิน  จ  านวน  19  อตัราส่วน 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลทางการเงินท่ีได้จากงบดุล                    
งบก าไรขาดทุน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  รายงานกิจการประจ าปี  ของสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดัในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  เป็นระยะเวลา                   
3  ปี  เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  ต าราวิชาการ  การศึกษาคน้ควา้อิสระ  งานวิจยั  วิทยานิพนธ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง  และเวบ็ไซต ์
 
วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 จากขอ้มูลทุติยภูมิดงักล่าวน ามาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 1. การประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในมุมมอง  6  มิติ  ตามแนวคิด  CAMELS Analysis ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557                    
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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  1.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital  Strength) 
   แสดงความเขม้แขง็ของเงินทุน  ซ่ึงใชว้เิคราะห์เพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงเป็น
ความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาเงินทุนในรูปของการก่อหน้ี  ประกอบด้วยอัตราส่วน
ดงัต่อไปน้ี 
   1) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนว่า
ความสามารถในการช าระหน้ีของสหกรณ์มีความเส่ียงมากน้อยเพียงใด  ถา้อตัราส่วนน้ีต ่าแสดงวา่สหกรณ์               
มีเงินทุนเพียงพอในการช าระหน้ีสินระยะยาว  มีความเส่ียงต ่าแต่ถา้อตัราส่วนน้ีสูงแสดงว่าสหกรณ์มีความ
เส่ียงสูงท่ีอาจไม่สามารถช าระหน้ีต่อเจา้หนา้ท่ีไดต้ามก าหนด  เน่ืองจากทุนสหกรณ์ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะ
ช าระหน้ีสินระยะยาวไดท้ั้งหมด  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)     =     หน้ีสินทั้งส้ิน 
                   ทุนของสหกรณ์       
 
   2) อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงทุนส ารองท่ีสามารถ
ชดเชยสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ วา่มีมากน้อยเพียงใด  หากอตัราส่วนน้ีสูง  แสดงวา่สหกรณ์มีความ
เส่ียงต ่า  และมีความมัน่คงมากข้ึน  แต่ถา้อตัราส่วนน้ีต ่า  สหกรณ์ก็จะมีความเส่ียงสูง  ซ่ึงสามารถค านวณได้
ดงัน้ี 
  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์(เท่า)    =        ทุนส ารอง 
         ทรัพยสิ์นทั้งส้ิน 
 
   3) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงเห็นถึงผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากการลงทุน  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (%)       =                ก าไรสุทธิ  X  100 
                  ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย        
 
   4) อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงการเพิ่ม/ลด  ของทุน
สหกรณ์  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
อตัราการเติบโตทุนสหกรณ์ (%)      =      ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั-ทุนของสหกรณ์ปีก่อน  X 100 
       ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 
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   5) อัตราการเติบโตของหน้ี  เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงการเพิ่ม/ลด  ของสหกรณ์                   
ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
อตัราการเติบโตทุนหน้ี (%)  =  หน้ีสินทั้งส้ินของสหกรณ์ปีปัจจุบนั-หน้ีสินทั้งส้ินของสหกรณ์ปีก่อน  X 100 
                หน้ีส้ินทั้งส้ินของสหกรณ์ปีก่อน   
 
  1.2 คุณภาพของสินทรัพย ์(Assets  Quality) 
   ใช้วิเคราะห์ว่าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ในงบดุลได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด  
ประกอบดว้ยอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
   1) อตัราหมุนของสินทรัพย ์ เป็นอตัราส่วนท่ีวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
ทั้งหมดของสหกรณ์  วา่สามารถก่อให้เกิดรายไดส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในสินทรัพยห์รือไม่  ถา้อตัราส่วน
น้ีต ่า  แสดงว่าสหกรณ์มีสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้จ  านวนมากมีความเส่ียงสหกรณ์จะตอ้ง
พิจารณาวา่เป็นเพราะเหตุใด  และควรปรับปรุงลดสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
   อตัราหมุนของสินทรัพย ์(รอบ)    =          รายไดท้ั้งส้ิน 
        สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย    
 
   2) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทน            
จากสินทรัพยว์า่ไดผ้ลตอบแทนเพียงพอหรือไม่  โดยจะเป็นตวัช้ีวดัให้เห็นถึงการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย ์             
เพื่อก่อให้เกิดก าไรจากการด าเนินงาน  แสดงให้เห็นว่าทุก ๆ  100  บาท  ท่ีได้ลงทุนในสินทรัพย์นั้ น  
สามารถก่อใหเ้กิดก าไรจากการด าเนินงานก่ีบาทในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ๆ  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%)     =     ก าไรจากการด าเนินงาน  X  100 
                  สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย    
 
   3) อตัราการเติบโตสินทรัพย ์ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงการเพิ่ม/ลดของสินทรัพยท์ั้งส้ิน  
ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
อตัราการเติบโตสินทรัพย ์(%)     =     สินทรัพยท์ั้งส้ินปีปัจจุบนั-สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน  X  100 
           สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน 
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  1.3 ความสามารถในการบริหาร (Management  Capability) 
   เป็นความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสหกรณ์จากปัจจยัทางการเงินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบดว้ยอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
   1) อัตราการเติบโตของธุรกิจ  เป็นอัตราท่ีแสดงถึงการปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือการ
ปรับตัวลดลง  จากความสามารถในการบริหารธุรกิจ  โดยวดัจากมูลค่าธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงถ้า
อตัราส่วนน้ีสูง  สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของธุรกิจมากข้ึน 
อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%)     =     มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั-มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน  X  100 
       มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน 
   2) ก าไรต่อสมาชิก  เป็นอตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรต่อคนของสมาชิก
สหกรณ์  สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
   ก าไรต่อสมาชิก (บาท)       =       ก าไรสุทธิ 
            จ  านวนสมาชิก 
   3) เงินออมสมาชิก  เป็นอตัราส่วนแสดงค่าเฉล่ียเงินออมต่อคนของสมาชิกสหกรณ์   
สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
   เงินออมต่อสมาชิก (บาท)    =     เงินฝากสมาชิก+ทุนเรือนหุน้ 
              จ  านวนสมาชิก  
  1.4 ความสามารถในการท าก าไร (Earnings  Sufficiency) 
   ใชค้วามสามารถในการหารายไดข้องสหกรณ์  ซ่ึงรายไดเ้ป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถในการก่อหน้ี  ความสามารถในการเพิ่มทุน  สภาพคล่องของสหกรณ์  รวมทั้งความสามารถ 
ในการเจริญเติบโตของสหกรณ์  ประกอบดว้ยอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
   1) อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานเป็น
อตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการบริหารค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์  วา่มีประสิทธิภาพเพียงใด  
ถา้อตัราส่วนน้ีสูง  แสดงวา่อตัราส่วนมีความเส่ียงท่ีจะมีก าไรลดลงหรือขาดทุนเพิ่มข้ึน  ซ่ึงสามารถค านวณ
ไดด้งัน้ี 
  อตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน            =               ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           X  100 
  ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 
 
   2) อตัราก าไรสุทธิ  เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์  
เม่ือเทียบกับรายได้ทั้ งส้ิน  ท าให้ทราบว่ารายได้สหกรณ์  100  บาท  จะมีก าไรสุทธิเกิดข้ึนเท่าใด                           
ถา้อตัราส่วนน้ีมีค่าสูงแสดงวา่สหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไรสูง  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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  อตัราก าไรสุทธิ (%)     =       ก าไรสุทธิ     X  100 
      รายไดท้ั้งส้ิน  
 
   3) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ  เป็นอัตราส่วนแสดงการเพิ่ม/ลดของก าไร 
(ขาดทุน) สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
 อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ (%)    =    ก าไรสุทธิปีปัจจุบนั-ก าไรสุทธิปีก่อน  X  100 
                    ก าไรสุทธิปีก่อน 
 
   4) อตัราการเติบโตของทุนส ารอง  เป็นอตัราส่วนแสดงการเพิ่ม/ลดของทุนส ารอง  
สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง (%)    =    ทุนส ารองปีปัจจุบนั-ทุนส ารองปีก่อน  X  100 
                    ทุนส ารองปีก่อน 
 
   5) อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  เป็นอตัราส่วนแสดงการเพิ่ม/ลดของทุน
สะสมอ่ืน ๆ  สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%)    =    ทุนสะสมปีปัจจุบนั-ทุนสะสมปีก่อน  X  100 
                    ทุนสะสมปีก่อน 
 
  1.5 สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity  Ratios) 
   ใช้ความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้ นของสหกรณ์  หรือความสามารถในการ
เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ประกอบดว้ยอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
   1) อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  เป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการช าระหน้ี
ระยะสั้นของสหกรณ์  ถา้อตัราส่วนน้ีต ่า  สหกรณ์มีความเส่ียงสูงท่ีอาจไม่สามารถช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีไดต้าม
ก าหนด  เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัเวลาในการช าระหน้ี
ระยะสั้น  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
   อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)     =     สินทรัพยห์มุนเวยีน 
            หน้ีสินหมุนเวยีน 
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    2) อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด  เป็นการเปรียบเทียบลูกหน้ีเงินให้กู้
ท่ีสามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนดในรอบปีกบัหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ  อตัราส่วนน้ีแสดงถึงความสามารถ               
ในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ี  ความสามารถเรียกเก็บหน้ีไดใ้นอตัราสูง  จะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ดีต่อการด าเนินงานและมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งินไปขยายธุรกิจให้เติบโตข้ึน  และยงัสามารถ
ช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ีไดต้ามก าหนด  ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
 อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด (%)   =    ลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด   X  100  
              ลูกหน้ีระยะสั้นท่ีถึงก าหนดช าระ  
  
  1.6 ผลกระทบต่อธุรกิจ (Sensitivity) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีเป็นปัจจยั
เส่ียงและส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสหกรณ์  ประกอบด้วย  คู่แข่งของสหกรณ์  อตัราดอกเบ้ีย  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยการวิเคราะห์จากการสังเกต  การสอบถามจากผูจ้ดัการ
สหกรณ์  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินงาน  และศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  รายงานกิจการประจ าปี  พ.ศ.  2557  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ในปี  พ.ศ. 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels Analysis              
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  4 ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดับดีมาก  เท่ากับ  อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีค่าดีกว่าอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย (Peer Group) 
มากกวา่ร้อยละ  30  ข้ึนไป 
  ระดบัดี  เท่ากบั  อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีค่าดีกวา่อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ไม่เกินร้อยละ  30     
  ระดับน่าพอใจ  เท่ากบั  อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีค่าดีกวา่อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group)  
  ระดบัไม่น่าพอใจ  เท่ากบั  อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) มีค่ามากกว่า
อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั 
 3. การศึกษาแนวโนม้ของผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  โดยการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels  
Analysis  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  4 ระดบั  ดงัน้ี 
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  ระดับดีมาก  เท่ากับ  อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีแนวโนม้ในทิศทางเดียวกนัมากกวา่ร้อยละ  10  ข้ึนไป 
  ระดับดี  เท่ากับ  อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีแนวโนม้ในทิศทางเดียวกนัไม่เกินร้อยละ  10     
  ระดับน่าพอใจ  เท่ากบั  อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีแนวโนม้ไม่เปล่ียนแปลง 
  ระดบัไม่น่าพอใจ  เท่ากบั  อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีแนวโนม้ทิศทางตรงกนัขา้ม    
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บทที ่ 4   
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้เสนอ                  
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัต่อไปน้ี 
 1. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 2. ผลการวเิคราะห์ 
 
การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินโดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels Analysis    
เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในปี  พ.ศ. 2557  กบัอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบั
ขนาดใหญ่มาก 
 ตอนท่ี 2  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัเป้าหมายในปี  พ.ศ.  2557 
 ตอนท่ี 3  วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินโดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels Analysis                 
เพื่อศึกษาแนวโน้มผลการด าเนินงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ. 2555 - 2557   
 
ผลการวเิคราะห์ 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินโดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels  
Analysis สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  
เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557   
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 1. ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital  Strength) 
ตาราง  4.1  แสดงผลการวเิคราะห์ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเส่ียงจ าแนกตามอตัราส่วนของสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั เปรียบเทียบกบั
อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มากในปี  พ.ศ.  2557 
 

 
อตัราส่วน 

 
หน่วย 

อัตราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ ากดั 
ปี  2557 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
(Peer  Group) 
ระดับขนาดใหญ่มาก 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  เท่า 0.55 0.83 
อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.05 0.04 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน % 7.60 7.25 
อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ % 10.92 11.58 
อตัราการเติบโตของหน้ี % 0.15 11.54 

 
 จากตารางท่ี  4.1  สามารถวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  ไดด้งัน้ี 
 1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.55  เท่า  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉล่ีย  (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.83  เท่า  วิเคราะห์ไดว้า่สหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนต ่า
กวา่ค่าเฉล่ียสหกรณ์  0.28  เท่า  แสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีสภาพหน้ีสินนอ้ยเจา้หน้ีของสหกรณ์มีความเส่ียงต ่า 

2. อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั  0.05  เท่า  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group)  ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี   พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.04  เท่า  
ซ่ึงมีจ  านวนต ่ากวา่  0.01  เท่า  แสดงใหเ้ห็นวา่  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากัด  มีเงินทุนส ารองต่อสินทรัพย์สูงมาก  ส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง                  
ดา้นเงินทุน   

3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเท่ากบัร้อยละ  7.60  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  2557  เท่ากบัร้อยละ  7.25                     
ซ่ึงมีอัตราต ่ ากว่ากว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
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กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  0.35  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีผลตอบแทนต่อส่วนทุนสูงมีประสิทธิภาพเพราะให้
ผลตอบแทนแก่สมาชิก สูงกวา่ค่าเฉล่ีย   

4. อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์เท่ากบัร้อยละ  10.92  อตัราการเติบโตของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบัร้อยละ  11.58  ซ่ึงมีจ านวน
สูงกวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  0.66  
มีอตัราการเติบโตของทุนต ่า  แสดงวา่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ให้ความสนใจในงานสหกรณ์ต ่ากว่าส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มทุน 
ของสหกรณ์ 

5. อตัราการเติบโตของหน้ี  เท่ากบัร้อยละ  0.15  อตัราการเติบโตของหน้ีของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบัร้อยละ  11.54  ซ่ึงมีจ านวน
สูงกวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  
11.39  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                    
มีอตัราการเติบโตของหน้ีต ่า  แสดงว่าสหกรณ์มีการจดัหาเงินทุนจากภายนอกไม่มาก  เน่ืองจาก
สามารถจดัหาเงินทุนไดจ้ากภายใน 
  
 2. การวเิคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset  Quality) 
ตารางที่  4.2  แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพยจ์  าแนกตามอตัราส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย ์

ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วน
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ในปี  พ.ศ.  2557 
 

 
อตัราส่วน 

 
หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ ากดั 
ปี  2557 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
(Peer  Group) 
ระดับขนาดใหญ่
มาก 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.07 0.06 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ % 4.79 3.98 
อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ % 6.81 11.56 
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 จากตารางท่ี  4.2  สามารถวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย ์ ไดด้งัน้ี 
1. อตัราหมุนสินทรัพยเ์ท่ากบั  0.07  รอบ  อตัราหมุนของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพย์

เฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.06  รอบ  วเิคราะห์ไดว้า่สหกรณ์
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราหมุนของสินทรัพย ์
สูงกว่าค่าเฉล่ียสหกรณ์  0.01  รอบ  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดัมีการใชสิ้นทรัพยส์ร้างรายไดไ้ดสู้งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ 
 2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เท่ากบั  ร้อยละ  4.79  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบัร้อยละ  
3.98  วิเคราะห์ไดว้า่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยสู์งกว่าค่าเฉล่ียสหกรณ์  ร้อยละ  0.81  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ 
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  สามารถใชสิ้นทรัพยส์ร้าง
ผลตอบแทนไดสู้งกวา่ค่าเฉล่ีย 

3. อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ เท่ากบัร้อยละ  6.81  อตัราการเติบโตของสินทรัพยข์อง
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบัร้อยละ  11.56  
ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
เท่ากบัร้อยละ  4.75  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
มีอตัราเติบโตของสินทรัพยต์ ่า  แต่ยงัตอ้งระดมเงินทุนเพื่อขยายสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดสู้งข้ึน  
แต่อย่างไรก็ตามการขยายการเติบโตของสินทรัพยค์วรพิจาณาอตัราการเติบโตของหน้ี  อตัราการ
เติบโตของทุนของสหกรณ์และอตัราส่วนหน้ีสินต่อสหกรณ์เพื่อป้องกนัปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 3. การวเิคราะห์ความสามารถในการบริหาร (Management  Ability) 
ตารางที ่ 4.3  แสดงผลการวเิคราะห์ความสามารถในการบริหารจ าแนกตามอตัราส่วนของสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบกบั
อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ในปี  พ.ศ.  2557 
 

 
อตัราส่วน 

 
หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ ากดั 
ปี  2557 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ (Peer  
Group) ระดับขนาด
ใหญ่มาก 

อตัราการเติบโตของธุรกิจ % -6.85 13.31 
ก าไรต่อสมาชิก บาท 23,705.95 14,696.41 
เงินออมต่อสมาชิก บาท 418,939.86 299,689.26 
หน้ีสินต่อสมาชิก บาท 491,215.58 300,971.91 

 
จากตารางท่ี  4.3  สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร  ไดด้งัน้ี 
1. อตัราการเติบโตของธุรกิจ  ร้อยละ  -6.85  อัตราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์                

ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ 13.31  ซ่ึงมีจ านวนสูง
กว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  6.46  
แสดงว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                               
มีความสามารถในการบริหารจดัการไม่น่าพอใจ  กล่าวคือ  สามารถให้บริการสมาชิกไดไ้ม่ดีเท่า
สหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 

2. ก าไรต่อสมาชิก  เท่ากบั  23,705.95  บาท/คน  ก าไรต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉล่ีย (Peer  Group)ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  14,696.41  บาท/คน  ซ่ึงมีจ านวน
ต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  เท่ากับ  
9,009.54  บาท/คน  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  
จ  ากดั  มีการสร้างรายไดเ้พื่อตอบแทนแก่สมาชิกในอตัราท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของสหกรณ์  สหกรณ์                
ควรรักษาระดบัผลก าไรท่ีมีคุณภาพไว ้

3. เงินออมต่อสมาชิก  เท่ากบั  418,939.86  บาท/คน  เงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  299,689.26  บาท/คน  ซ่ึงมี
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จ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                     
เท่ากบั  119,250.60  บาท/คน  แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ใหค้วามส าคญักบัการออมเงินสูง  ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

4. หน้ีสินต่อสมาชิก  เท่ากับ  491,215.58  บาท/คน  หน้ีสินต่อสมาชิกของสหกรณ์                 
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  300,971.91  บาท/คน                
ซ่ึงมีจ  านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
เท่ากับ  190,243.67  บาท/คน  แสดงว่า  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีหน้ีสินสูงกว่าค่าเฉล่ียของสหกรณ์  สหกรณ์ควร
พิจารณาคุณภาพของลูกหน้ีและความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีเพื่อป้องกนัความเส่ียง                   
ท่ีจะเกิดลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
  
 4. ความสามารถในการท าก าไร (Earning  Sufficiency) 
ตารางที่  4.4  แสดงผลการวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรจ าแนกตามอตัราส่วนของสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบกบั
อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ในปี  พ.ศ.  2557   
 

 
อตัราส่วน 

 
หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ ากดั 
ปี  2557 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ (Peer  
Group) ระดับขนาด
ใหญ่มาก 

อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร
ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 

% 
 

15.33 14.48 

อตัราก าไรสุทธิ % 67.53 61.95 
อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ % 15.27 11.91 
อตัราการเติบโตของทุนส ารอง % 7.82 10.18 
อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  % 16.12 4.92 
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 จากตารางท่ี  4.4  สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร  ไดด้งัน้ี 
 1. อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ร้อยละ  15.33  อตัรา
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) 
ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  14.48  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  ร้อยละ  0.85  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ควรปรับปรุงการด าเนินงานโดยการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงานใหส่้วนท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยอาศยัหลกัการประหยดัและคุม้ค่า 

2. อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ  67.53  อตัราก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย (Peer  
Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  61.95  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากวา่สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  5.58  แสดงว่าสหกรณ์ออม
ทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

3. อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ  ร้อยละ  15.27  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิของ
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  ร้อยละ  11.91  ซ่ึงมี
จ านวนสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  3.36  
แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการเติบโต
ของก าไรท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

4. อตัราการเติบโตของทุนส ารองร้อยละ  7.82  อตัราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  10.18  ซ่ึงมีจ านวน              
สูงกวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  2.36  
แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                                
มีประสิทธิภาพในการบริหารทุนส ารองท่ีนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 

5. มีอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  ร้อยละ  16.12  อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  4.92                
ซ่ึงมีจ  านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
ร้อยละ  11.20  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  
จ  ากดั  มีการเติบโตของทุนสะสมอ่ืนอยูใ่นเกณฑดี์ 
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 5.  การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) 
ตารางที ่ 4.5  แสดงผลการวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงินจ าแนกตามอตัราส่วนของสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบกบั
อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group)ระดบัขนาดใหญ่มาก  ในปี  พ.ศ.  2557 
 

 
อตัราส่วน 

 
หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ ากดั 
ปี  2557 

อตัราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลีย่ (Peer  Group) 
ระดับขนาดใหญ่มาก 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 0.39 0.54 
อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระ
หน้ีไดต้ามก าหนด 

% 98.81 94.48 

 
 จากตารางท่ี  4.5  สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน  ได ้ดงัน้ี 

1. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  เท่ากับ  0.39  เท่า  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์                
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  0.54  เท่า  ซ่ึงมีจ  านวน
มากกว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  
0.15  เท่า  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั       
มีสภาพคล่องทางการเงินต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 

2. อตัราลูกหน้ีระยะสั้ นท่ีช าระหน้ีได้ตามก าหนด  ร้อยละ  98.81  อตัราลูกหน้ีระยะสั้ น                            
ท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนดของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  
2557  ร้อยละ  94.48  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  4.33  แสดงว่า  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการจดัการเก่ียวกบัการจดัเก็บหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากลูกหน้ีระยะสั้น
ช าระหน้ีไดต้ามก าหนดมากกวา่สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 
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 ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออม 
ทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั 
ตารางที ่ 4.6  แสดงขอ้มูลผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ในปี  พ.ศ.  2556-2557 

หน่วย : บาท 
รายการ ปี 2556 ปี 2557 เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
รายได ้   66,706,540.18 73,302,626.62 +6,596,086.44 
ค่าใชจ่้าย 12,866,242.95 11,240,437.20 -1,625,805.75 
ก าไรสุทธิ 53,840,297.23 62,062,189.42 +8,221,892.19 
 

 จากตารางท่ี  4.6  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในปี  พ.ศ. 2557  มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  6,596,086.44บาท  
ค่าใชจ่้ายลดลง  1,625,805.75  บาท  และก าไรสุทธิสูงข้ึน  8,221,892.19  บาท   
 

 ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินโดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  Camels  Analysis  
เพื่อศึกษาแนวโนม้ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 - 2557 
     1. ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital  Strength) 
 การวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  พิจารณา  จากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  
อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  อตัราการเติบโตของทุน
สหกรณ์  และอตัราการเติบโตของหน้ี  ซ่ึงค่าอตัราส่วนท่ีค านวณไดใ้นช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  
สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 4.7  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์มิติท่ี  1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 

 

อตัราส่วน 
 

หน่วย 
ปี เฉลีย่ 

3  ปี 2555 2556 2557 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.50 0.61 0.55 0.55 
อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.06 0.05 0.05 0.05 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน % 7.20 7.26 7.60 7.35 
อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ % 5.81 9.07 10.92 8.60 
อตัราการเติบโตของหน้ี % 1.40 33.34 0.15 11.63 
 
 จากตารางท่ี  4.7  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบด้วย  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  มีค่าเท่ากบั  0.50,  0.61  และ  0.55  เท่า  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  
เท่ากับ  0.55  เท่า  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์  มีค่าเท่ากบั  0.06,  0.05  และ  0.05  เท่า  
ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  0.05  เท่า  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  มีค่าเท่ากบั  
7.20 %,  7.26%  และ  7.60 %,  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปีเท่ากบั  7.35%  อตัราการเติบโตของ
ทุนสหกรณ์  มีค่าเท่ากบั  5.81%,  9.07%  และ  10.92%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  
8.60%  และอตัราการเติบโตของหน้ี  มีค่าเท่ากบั  1.40%,  33.34%,  0.15%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3  ปี  เท่ากบั  11.63%   
 

2. คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets  Quality) 
การวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  พิจารณาจากอตัราการหมุนของสินทรัพย ์ อตัราผลตอบแทน               
ต่อสินทรัพย์  และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์  ซ่ึงมีค่าอัตราส่วนท่ีค านวณได้ในช่วงปี                        
พ.ศ.  2555 – 2557  สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 4.8  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์มิติท่ี  2  คุณภาพของสินทรัพย  ์
 

 

อตัราส่วน 
  

หน่วย 
ปี เฉลีย่   

3  ปี 2555 2556 2557 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.06 0.07 0.07 0.06 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ % 4.75 7.18 4.79 5.57 
อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ % 4.29 17.21 6.81 9.43 
 
 จากตารางท่ี  4.8  คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ มีค่า
เท่ากบั  0.06,  0.07  และ  0.07  รอบ  ตามล าดับ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  0.06  รอบ  อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  4.75%,  7.18%  และ  4.79%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  
เท่ากบั  5.57%  และอตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  4.29%,  17.21%  และ  6.81%  
ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  9.43%   
  

3. ความสามารถในการบริหาร (Management  Capability) 
การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารจดัการของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  พิจารณาจากอตัราการเติบโตของธุรกิจ  ก าไรต่อสมาชิก  
เงินออมต่อสมาชิก  และหน้ีสินต่อสมาชิก  ซ่ึงสามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่ 4.9  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์มิติท่ี  3  ความสามารถในการบริหาร 
 

 

อตัราส่วน 
 

หน่วย 
ปี เฉลีย่ 

3  ปี 2555 2556 2557 
อตัราการเติบโตของธุรกิจ % 9.50 6.09 -6.85 2.91 
ก าไรต่อสมาชิก บาท 22,813.80 23,500.78 23,705.95 23,340.71 
เงินออมต่อสมาชิก บาท 391,438.45 414,376.93 418,939.86 408,251.74 
หน้ีสินต่อสมาชิก บาท 474,335.81 531,829.07 491,215.58 499,126.82 
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จากตาราง  4.9  ความสามารถในการบริหารของของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราการ
เติบโตของธุรกิจ  มีค่าเท่ากบั  9.50%,  6.092%  และ  -6.85%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  
2.91%  ก าไรต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากบั  22,813.80,  23,500.78  และ  23,705.95  บาท  ตามล าดบั  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  23,340.71  บาท  เงินออมต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากบั  391,438.45,  414,376.93  
และ  418,939.86บาท  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปีเท่ากบั  408,251.74  บาท  และ  หน้ีสินต่อ
สมาชิก  มีค่าเท่ากบั  474,335.81,  531,829.07  และ  491,215.58  บาท  ตามล าดบัซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  
เท่ากบั   499,126.82  บาท 

 
4. ความสามารถในการท าก าไร (Earnings  Sufficiency) 
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด  

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  พิจารณาจากอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  อตัราก าไรสุทธิ  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ  อตัราเติบโตของทุนส ารอง  
และอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  ซ่ึงค่าอตัราส่วนท่ีค านวณไดใ้นช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  
สามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่ 4.10  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์มิติท่ี  4  ความสามารถในการท าก าไร 
 

 

อตัราส่วน 
 

หน่วย 
ปี เฉลีย่ 

3  ปี 2555 2556 2557 
อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร % 17.63 19.28 15.33 17.41 
อตัราก าไรสุทธิ % 70.34 64.69 67.53 67.52 
อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน % 7.84 8.30 15.27 10.47 
อตัราก าไรการเติบโตของทุนส ารอง % 7.76 7.78 7.82 7.78 
อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ % -0.57 -6.36 16.12 3.06 
 
 จากตารางท่ี  4.10  ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วน
ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร มีค่าเท่ากบั  17.63%,  19.28%  และ  15.33%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  17.41%  อตัราก าไรสุทธิ  มีค่าเท่ากับ   70.34%,  64.69%  และ  67.53%  ตามล าดับ                      
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ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  67.52%  อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน  มีค่าเท่ากบั   7.84%,  8.30%  และ 
15.27%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  10.47 %  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง  มีค่าเท่ากบั  
7.76%,  7.78%,  และ  7.82%  ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  7.78%  และอตัราการเติบโตของทุน
สะสมอ่ืน ๆ  มีค่าเท่ากบั  -0.57%,  -6.36%  และ  16.12  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.06% 
  

5. สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity  Ratios) 
การวิ เคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  พิจารณาจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียน  และอตัราลูกหน้ี
ระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด  ซ่ึงค่าอตัราส่วนท่ีค านวณไดใ้นช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  สามารถ
อธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่ 4.11  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์มิติท่ี  5  สภาพคล่องทางการเงิน 
 

 

อตัราส่วน 
 

หน่วย 
ปี เฉลีย่ 

3  ปี 2555 2556 2557 
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 0.71 0.44 0.39 0.51 
อตัราลูกหน้ีระยะสั้น 
ท่ีช าระไดต้ามก าหนด 

% 99.26 98.63 98.81 98.90 

 
 จากตารางท่ี  4.11  สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วน
ทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากบั  0.71,  0.44  และ  0.39  เท่า  ตามล าดบั  ซึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.51  เท่า  
และอตัราลูกหน้ีระยะสั้ นท่ีช าระได้ตามก าหนด  มีค่าเท่ากบั  99.26%,  98.63%  และ  98..81%  
ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  98.90%   
  

6. ผลกระทบต่อธุรกจิ  
การประ เ มินผลกระทบ ต่อ ธุ ร กิ จของสหกรณ์ออมท รัพย์ข้ า ร าชการ   สั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  พิจารณาจากคู่แข่งสหกรณ์  อตัราดอกเบ้ีย  ขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  สามารถอธิบายผลวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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คู่แข่งของสหกรณ์  พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งซ่ึงเป็นสหกรณ์ออมทรัพยเ์หมือนกนั  เน่ืองจาก
บุคลากรท่ีรับราชการครูในพื้นท่ี   ถา้สหกรณ์แห่งใดให้ผลประโยชน์ท่ีดีกว่า  บุคลากรก็จะเลือก                
ท่ีจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์แห่งนั้นได้  และสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากธนาคารและสถาบนั
การเงินท่ีท าธุรกิจประเภทเดียวกนักบัสหกรณ์  เน่ืองจากสมาชิกบางรายท าบตัรเครดิตก็สามารถ               
น าบตัรเครดิตนั้นไปกดเงินหรือผอ่นช าระสินคา้  ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วกวา่  และขั้นตอนไม่ยุง่ยาก
เท่าสหกรณ์  ผลกระทบรุนแรง 

อัตราดอกเบ้ีย  พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ไดรั้บผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาดการเงิน  
ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียจะมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งเวลาและอัตราดอกเบ้ีย                        
หากผูบ้ริหารสหกรณ์ไม่ติดตามสถานการณ์จะท าให้การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสหกรณ์               
มีความเส่ียงสูงมาก  เพราะดอกเบ้ียจะเก่ียวข้องกับรายได้และการเพิ่มรายจ่ายของสหกรณ์                       
โดยสมาชิกจะหนัไปฝากเงินกบัสถาบนัการเงินท่ีให้ดอกเบ้ียสูงกว่า  ส่วนทางดา้นการให้กูย้ืมเงิน
สมาชิกก็จะหนัไปกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมลดลง  ท าให้รายไดส้หกรณ์
ตอ้งลดลงตามไปดว้ย  ผลกระทบรุนแรง 
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย  การอภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์ : กรณีศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  CAMELS  
Analysis  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปน้ี 
 1. สรุปผลการวจิยั 
 2. การอภิปรายผลการวจิยั 
 3. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินตามทฤษฎี  CAMELS  
Analysis  ของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบ
เป็นอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ผลการศึกษา
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

  มิติที ่ 1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  มีดังนี้ 
  1. อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.55  เท่า  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉล่ีย  (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.83  เท่า  วิเคราะห์ไดว้่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียสหกรณ์  
0.28  เท่า  แสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีสภาพ
หน้ีสินนอ้ยเจา้หน้ีของสหกรณ์มีความเส่ียงต ่า 

2. อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั  0.05  เท่า  อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยข์องสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี   พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.04  เท่า  ซ่ึงมีจ  านวนต ่ากว่า  
0.01  เท่า  แสดงให้เห็นว่า  สหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                   
มีเงินทุนส ารองต่อสินทรัพยสู์งมาก  ส่งผลใหส้หกรณ์มีความเขม้แขง็ดา้นเงินทุน   

3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเท่ากบัร้อยละ  7.60  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  2557  เท่ากบัร้อยละ  7.25  ซ่ึงมีอตัรา
ต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
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อุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  0.35  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีผลตอบแทนต่อส่วนทุนสูงมีประสิทธิภาพเพราะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกสูงกว่า
ค่าเฉล่ีย   

4. อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์เท่ากบัร้อยละ  10.92  อตัราการเติบโตของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบัร้อยละ  11.58  ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  0.66  มีอตัราการ
เติบโตของทุนต ่า  แสดงวา่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
ใหค้วามสนใจในงานสหกรณ์ต ่ากวา่ส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มทุน ของสหกรณ์ 

5. อตัราการเติบโตของหน้ี  เท่ากบัร้อยละ  0.15  อตัราการเติบโตของหน้ีของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบัร้อยละ  11.54  ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  11.39  แสดง
วา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราการเติบโตของหน้ี
ต ่า  แสดงวา่สหกรณ์มีการจดัหาเงินทุนจากภายนอกไม่มาก   

 
  มิติที ่ 2  คุณภาพของสินทรัพย์  มีดังนี ้

 1. อตัราหมุนสินทรัพยเ์ท่ากบั  0.07  รอบ  อตัราหมุนของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  เท่ากบั  0.06  รอบ  วิเคราะห์ไดว้่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราหมุนของสินทรัพย ์สูงกวา่ค่าเฉล่ียสหกรณ์  
0.01  รอบ  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดัมีการใช้
สินทรัพยส์ร้างรายไดไ้ดสู้งแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ 
  2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เท่ากบั  ร้อยละ  4.79  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบัร้อยละ  3.98  
วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่าค่าเฉล่ียสหกรณ์  ร้อยละ  0.81  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  สามารถใชสิ้นทรัพยส์ร้างผลตอบแทนไดสู้งกวา่
ค่าเฉล่ีย 

3. อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ เท่ากบัร้อยละ  6.81  อตัราการเติบโตของสินทรัพยข์อง
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบัร้อยละ  11.56  ซ่ึงมี
จ านวนสูงกวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบัร้อยละ  
4.75  แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราเติบโตของ
สินทรัพยต์  ่า  แต่ยงัตอ้งระดมเงินทุนเพื่อขยายสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายไดสู้งข้ึน  แต่อยา่งไรก็ตามการขยาย
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การเติบโตของสินทรัพยค์วรพิจาณาอตัราการเติบโตของหน้ี  อตัราการเติบโตของทุนของสหกรณ์และ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสหกรณ์เพื่อป้องกนัปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

 
  มิติที ่ 3  ความสามารถในการบริหาร  มีดังนี ้

 1. อตัราการเติบโตของธุรกิจ  ร้อยละ  -6.85  อตัราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย ์  
เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ 13.31  ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  6.46  แสดงว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีความสามารถในการบริหารจดัการไม่น่าพอใจ  
กล่าวคือ  สามารถใหบ้ริการสมาชิกไดไ้ม่ดีเท่าสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 

2. ก าไรต่อสมาชิก  เท่ากบั  23,705.95  บาท/คน  ก าไรต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉล่ีย (Peer Group)ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  14,696.41  บาท/คน  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบั  9,009.54  บาท/คน  
แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการสร้างรายได้
เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกในอตัราท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์  สหกรณ์ควรรักษาระดบัผลก าไรท่ีมีคุณภาพไว ้

3. เงินออมต่อสมาชิก  เท่ากบั  418,939.86  บาท/คน  เงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  299,689.26  บาท/คน  ซ่ึงมีจ านวน
ต ่ากวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบั  119,250.60  บาท/
คน  แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                                
ใหค้วามส าคญักบัการออมเงินสูง  ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

4. หน้ีสินต่อสมาชิก  เท่ากบั  491,215.58  บาท/คน  หน้ีสินต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 
(Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  300,971.91  บาท/คน  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เท่ากบั  190,243.67  บาท/คน  
แสดงว่า  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด                      
มีหน้ีสินสูงกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์  สหกรณ์ควรพิจารณาคุณภาพของลูกหน้ีและความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกหน้ีเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

 
  มิติที ่ 4  ความสามารถในการท าก าไร  มีดังนี้ 
  1. อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ร้อยละ  15.33  อตัรา
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบั
ขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  14.48  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  0.85  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกัด
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กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ควรปรับปรุงการด าเนินงานโดยการควบคุมค่าใชจ่้ายด าเนินงาน
ใหส่้วนท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยอาศยัหลกัการประหยดัและคุม้ค่า 

2. อตัราก าไรสุทธิ  ร้อยละ  67.53  อตัราก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) 
ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  61.95  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  5.58  แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

3. อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ  ร้อยละ  15.27  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิของ
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ. 2557  ร้อยละ  11.91  ซ่ึงมีจ านวนต ่า
กวา่ สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  3.36  แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการเติบโตของก าไรท่ีสูง
กวา่ค่าเฉล่ีย 

4. อตัราการเติบโตของทุนส ารองร้อยละ  7.82  อตัราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์
ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  10.18  ซ่ึงมีจ านวนสูงกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  2.36  แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีประสิทธิภาพในการ
บริหารทุนส ารองท่ีนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 

5. มีอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  ร้อยละ  16.12  อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  
ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  ร้อยละ  4.92  ซ่ึงมีจ านวน
ต ่ากวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  11.20  แสดง
วา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการเติบโตของทุนสะสม
อ่ืนอยูใ่นเกณฑดี์ 

 
  มิติที ่ 5  สภาพคล่องทางการเงิน  มีดังนี้ 

 1. อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  เท่ากบั  0.39  เท่า  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  เท่ากบั  0.54  เท่า  ซ่ึงมีจ  านวนมากกว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ร้อยละ  0.15  เท่า  แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีสภาพคล่องทางการเงินต ่า
กวา่ค่าเฉล่ีย 

 
 

2. อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนด  ร้อยละ  98.81  อตัราลูกหน้ีระยะสั้น                             



58 

 

ท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนดของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  
ร้อยละ  94.48  ซ่ึงมีจ านวนต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  
จ  ากดั  ร้อยละ  4.33  แสดงวา่  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีการ
จดัการเก่ียวกบัการจดัเก็บหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากลูกหน้ีระยะสั้นช าระหน้ีได้ตามก าหนดมากกว่า
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 
  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในปี  พ.ศ. 2557  มีรายไดเ้พิ่มข้ึน  6,596,086.44บาท  ค่าใช้จ่ายลดลง  1,625,805.75  บาท  
และก าไรสุทธิสูงข้ึน  8,221,892.19  บาท   
 
 2. เพื่ อ ศึ กษาแนวโน้มผลการด า เ นินงานขอ งสหกรณ์ออมท รัพย์ข้ า ร าชการ   สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  CAMELS  
Analysis  มีดงัน้ี 
  มิติที ่ 1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  ผลการวเิคราะห์ความเพียงพอของเงินทุน
ต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  
พ.ศ.  2555-2557  มีดงัน้ี 
   ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วนหน้ีสิน              
ต่อทุน  มีค่าเท่ากบั  0.50,  0.61  และ  0.55  เท่า  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  0.55  เท่า  อตัราส่วน
ทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  0.06,  0.05  และ  0.05  เท่า  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  0.05  
เท่า  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  มีค่าเท่ากบั  7.20 %,  7.26%  และ  7.60 %,  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3  ปีเท่ากบั  7.35%  อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์  มีค่าเท่ากบั  5.81%,  9.07%  และ  10.92%  ตามล าดบั  
ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  8.60%  และอตัราการเติบโตของหน้ี  มีค่าเท่ากบั  1.40%,  33.34%,  0.15%  
ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  11.63%   
  มิติที่  2 คุณภาพของสินทรัพย์  ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ของสหกรณ์                
ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีดงัน้ี 
  คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  
ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบด้วย  อัตราการหมุนของสินทรัพย์  มีค่าเท่ากับ  0.06,  0.07                    
และ  0.07  รอบ  ตามล าดับ  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากับ  0.06  รอบ  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์                    
มีค่าเท่ากบั  4.75%,  7.18%  และ  4.79%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  5.57%  และอตัราการ
เติบโตของสินทรัพย ์ มีค่าเท่ากบั  4.29%,  17.21%  และ  6.81%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  9.43%   



59 

 

  มิติที ่ 3  ความสามารถในการบริหาร  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของทุนในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  มีดงัน้ี 

 ความสามารถในการบ ริหารของขอ งสหกรณ์ออมท รัพย์ข้า ร าชการ   สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราการเติบโตของ
ธุรกิจ  มีค่าเท่ากบั  9.50%,  6.092%  และ  -6.85%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  2.91%  ก าไรต่อ
สมาชิก  มีค่าเท่ากบั  22,813.80,  23,500.78  และ  23,705.95  บาท  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั  
23,340.71  บาท  เงินออมต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากับ  391,438.45,  414,376.93  และ  418,939.86บาท  
ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปีเท่ากบั  408,251.74  บาท  และ  หน้ีสินต่อสมาชิก  มีค่าเท่ากบั  474,335.81,  
531,829.07  และ  491,215.58  บาท  ตามล าดบัซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  3  ปี  เท่ากบั   499,126.82  บาท 

 
  มิติที่  4  ความสามารถในการท าก าไร  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของ
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  
มีดงัน้ี 
  ความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วนค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร                  
มีค่าเท่ากบั  17.63%, 19.28% และ  15.33%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  17.41%  อตัราก าไรสุทธิ                    
มีค่าเท่ากบั   70.34%,  64.69%  และ  67.53%  ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  67.52%  อตัราการเติบโต               
ของก าไร/ขาดทุน  มีค่าเท่ากบั   7.84%,  8.30%  และ 15.27%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  10.47 %  
อตัราการเติบโตของทุนส ารอง  มีค่าเท่ากบั  7.76%,  7.78%,  และ  7.82%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
7.78%  และอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  มีค่าเท่ากบั  -0.57%, -6.36%  และ  16.12 ตามล าดบั                   
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.06% 
 
  มิติที ่ 5  สภาพคล่องทางการเงิน  ผลการวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  มีดงัน้ี 
  สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2557  ประกอบดว้ย  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากบั  0.71,  
0.44  และ  0.39  เท่า  ตามล าดบั  ซึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  0.51  เท่า  และอตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้าม
ก าหนด  มีค่าเท่ากบั  99.26%,  98.63%  และ  98..81%  ตามล าดบั  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  98.90%   
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  มิติที่  6  ผลกระทบต่อธุรกิจ  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนในช่วงปี  
พ.ศ.  2555-2557  มีดงัน้ี 

 คู่แข่งของสหกรณ์  พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ไดรั้บผลกระทบจากคู่แข่งซ่ึงเป็นสหกรณ์ออมทรัพยเ์หมือนกนั  เน่ืองจากบุคลากรท่ีรับ
ราชการครูในพื้นท่ี   ถ้าสหกรณ์แห่งใดให้ผลประโยชน์ท่ีดีกว่า  บุคลากรก็จะเลือกท่ีจะเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์แห่งนั้นได้  และสหกรณ์ได้รับผลกระทบจากธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีท าธุรกิจประเภท
เดียวกนักบัสหกรณ์  เน่ืองจากสมาชิกบางรายท าบตัรเครดิตก็สามารถน าบตัรเครดิตนั้นไปกดเงินหรือผอ่น
ช าระสินคา้  ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วกวา่  และขั้นตอนไม่ยุง่ยากเท่าสหกรณ์  ผลกระทบรุนแรง 

อัตราดอกเบ้ีย  พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ไดรั้บผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาดการเงิน  ซ่ึงอตัรา
ดอกเบ้ียจะมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเวลาและอตัราดอกเบ้ีย  หากผูบ้ริหารสหกรณ์                 
ไม่ติดตามสถานการณ์จะท าให้การบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินของสหกรณ์  มีความเส่ียงสูงมาก                     
เพราะดอกเบ้ียจะเก่ียวขอ้งกบัรายได้และการเพิ่มรายจ่ายของสหกรณ์  โดยสมาชิกจะหันไปฝากเงินกับ
สถาบนัการเงินท่ีให้ดอกเบ้ียสูงกว่า  ส่วนทางด้านการให้กู้ยืมเงินสมาชิกก็จะหันไปกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืลดลง  ท าใหร้ายไดส้หกรณ์ตอ้งลดลงตามไปดว้ย  ผลกระทบรุนแรง 

 
การอภิปรายผลการวจัิย 
 
 1. จากการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  เปรียบเทียบกบัสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบั
ขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557  โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี  CAMELS  Analysis  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  มิติที่  1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  ในปี  พ.ศ.  2557 สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ถือวา่มีความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ต ่า  เน่ืองจากมีหน้ีสิน
ทั้งส้ินต่อทุนสหกรณ์เพียง  0.55 เท่า  กล่าวคือ  มีหน้ีสินทั้งส้ิน  0.55 บาท  ต่อทุนของสหกรณ์  1  บาท  
แสดงว่าสหกรณ์มีทุนมากกว่าหน้ีสินท่ีจะต้องช าระ  แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งเงินภายใน
สหกรณ์  ซ่ึงก็คือทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์  ดงันั้น  สหกรณ์จึงมีเงินทุนเพียงพอต่อการช าระหน้ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก  หากพิจารณาความเขม้แข็งและเพียงพอต่อความเส่ียง
ของเงินทุน  เน่ืองจากมีหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ  0.55 เท่า  นอกจากนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ยงัมีความเพียงพอและความเขม้แข็งของเงินทุน  เน่ืองจากสหกรณ์มี
เงินทุนสามารถน าไปใชด้ าเนินงานก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ  7.35 ดา้นการเติบโตของ
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ทุนสหกรณ์          และหน้ี  มีอตัราการขยายของทุนของสหกรณ์เพิ่มข้ึนร้อยละ  8.63  หน้ีสินขยายเพิ่มข้ึนร้อย
ละ  11.63 แสดงวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีความ
เพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยูใ่นเกณฑดี์ 
    มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์ในปี พ.ศ. 2557  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากัด  มีการบริหารสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ต ่า เน่ืองจากสหกรณ์สามารถน าสินทรัพย์ไป
หมุนเวยีนเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดเ้พียง 0.06 รอบซ่ึงไม่ถึง 1 รอบ ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานไดรั้บผลตอบแทน
ในอตัราร้อยละ 5.57 กล่าวคือ มีการลงทุนในสินทรัพยร์วม 100 บาท ก่อให้เกิดก าไรจากการด าเนินงาน  5.57  บาท 
และการเติบโตของสินทรัพย์ในอตัราร้อยละ 9.43 แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของ
สหกรณ์ยงัดีไม่พอ ซ่ึงเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มาก
ถือวา่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
 มิติท่ี 3    ความสามารถในการบริหาร ในปี พ.ศ. 2557   สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  ถือวา่มีความสามารถในการบริหารงานอยูใ่นเกณฑ์น่าพอใจเน่ืองจากมีอตัราการเติบโต
ของธุรกิจร้อยละ 2.91%  มีก าไรต่อสมาชิก เท่ากบั 23,340.71 บาท/คน มีเงินออมต่อสมาชิก เท่ากบั 408,251.74  บาท/คน 
หน้ีสินต่อสมาชิกของสหกรณ์เท่ากบั 499,126.82  บาท/คน 
 มิติท่ี  4 ความสารถในการท าก าไร ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีความสามารถในการท าก าไรอยูใ่นเกณฑ์ปรับปรุงเน่ืองจากก าไร
สุทธิต่อรายได้ร้อยละ 67.52 ซ่ึงส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืนๆ เฉล่ียร้อยละ 3.06                       
หากพิจารณาทางดา้นอตัราค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีค่าเท่ากบัร้อยละ 17.41 แสดงวา่สหกรณ์
ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อก าไรได ้สหกรณ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อจะไดรั้กษาระดบัอตัราก าไรสุทธิใหค้งท่ีและเพิ่มสูงข้ึน 
 มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน ในปี  พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั  มีสภาพคล่องอยู่เกณฑ์น่าพอใจ  โดยมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน  0.51  เท่า  กล่าวคือ
สหกรณ์มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน  1.00  เท่า  อย่างไรก็ตามสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของ
สหกรณ์อยูใ่นรูปของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม  จึงไม่สามารถก่อให้เกิดสภาพคล่องได ้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การบริหารสภาพคล่องไม่ดีนกั  หากพิจารณาอตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระหน้ีไดต้ามก าหนดร้อยละ  98.90 
 มิติท่ี  6  ผลกระทบต่อธุรกิจ  ในปี  พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั มีปัจจยัเส่ียงเขา้มาอย่างต่อเน่ือง  ทั้งคู่แข่ง  อตัราดอกเบ้ีย  โดยเฉพาะปัจจยัเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ีย  ซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงท่ีสหกรณ์ได้รับ  เน่ืองจากดอกเบ้ียจะเก่ียวขอ้งกบัรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  พนิดา  จินดาศรี (2551) พบวา่  สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  จ  ากดั  มีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  เน่ืองจากดอกเบ้ียถือเป็นรายได้
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หลักของสหกรณ์  โดยอัตราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาดการเงินและมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งเวลาและอตัรา  ดงันั้นผูบ้ริหารสหกรณ์ตอ้งติดตามสหกรณ์การเคล่ือนไหวของ
อตัราดอกเบ้ียตลอดเวลาเพื่อเป็นการปกป้องความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากอตัราดอกเบ้ียส าหรับผลกระทบ             
จากคู่แข่งของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีผลกระทบ                
ไม่รุนแรง  เน่ืองจากการยา้ยของขา้ราชการครูมีทั้งยา้ยไปรับราชการท่ีอ่ืน  และยา้ยมารับราชการท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี  และนอกจากน้ียงัมีข้อบงัคบั  ระเบียบ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีได้ก าหนดข้ึนเพิ่มเติม                  
เช่น  ระเบียบของการส่งค่าหุน้ในแต่ละเดือนของสมาชิกคิดตามเงินเดือนท่ีไดรั้บ  และการก าหนดวงเงินให้
กูส้ าหรับสมาชิกตอ้งมีหลกัประกนัเพิ่มข้ึน  มีขั้นตอนยุ่งยาก  ใชเ้วลานาน  ซ่ึงส่งผลให้มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ทั้งส้ิน 
 การเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานกบัเป้าหมาย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัเป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในปี  พ.ศ.  2557  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั
ในปี  พ.ศ.  2557  ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี  มีก าไรสุทธิสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงสหกรณ์สามารถสร้าง
รายไดสู้งกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยท่ีไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้           
ก็ตาม 
    2. จากการศึกษาแนวโนม้การประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  โดยการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  โดยใช้แนวตาม
ทฤษฎี  CAMELS  Analysis  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 มิติท่ี  1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  ในช่วงระยะเวลา  3  ปี (พ.ศ.  2555-2557) สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีความเส่ียงด้านการเงินลดลง
เน่ืองจากสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนมีแนวโนม้ค่อย ๆ   ลดลง  อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  ทุนส ารองต่อสินทรัพยมี์อตัราคงท่ี  
อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ  ซ่ึงสหกรณ์ควรใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างทางการเงินในส่วนของทุน
ส ารองใหม้ากข้ึน  เพราะเป็นตวับ่งช้ีถึงฐานะความมัน่คงของสหกรณ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  พนิดา  จินดาศรี 
(2551) พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  จ  ากดั  มีความเส่ียงทางด้านการเงินลดลง  
เน่ืองจากสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนมีแนวโน้มค่อย ๆ  ลดลง  ทุนส ารองต่อสินทรัพยมี์อตัราจนถึงปี  2550  
และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนสูงข้ึน  ซ่ึงสหกรณ์ควรให้ความส าคญักบัการเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างของการเงิน
ในส่วนของทุนส ารองให้มากข้ึน  เพราะเป็นตวับ่งช้ีถึงฐานะความมัน่คงของสหกรณ์  และผลตอบแทน               
ต่อส่วนทุนมีแนวโน้มค่อย ๆ  ลดลง  ดังนั้ น  สหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเพิ่มข้ึน 
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 มิติท่ี  2  คุณภาพของสินทรัพย ์ ในช่วงระยะเวลา  3  ปี (พ.ศ.  2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีความสามารถในการใช้สินทรัพยเ์พื่อก่อให้เกิดรายได ้                
มีแนวโนม้คงท่ีในปี  พ.ศ.  2555-2557  ดงันั้น  สหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุงการบริหารสินทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  พนิดา  จินดาศรี (2551) พบวา่  สหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  จ  ากดั  มีความสามารถในการใชสิ้นทรัพยเ์พื่อก่อให้เกิดรายได้
มีแนวโน้มลดลงในอตัราคงท่ี  ดงันั้น  สหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุงการบริหารสินทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพ                
มากข้ึน 
 มิติท่ี  3  ความสามารถในการบริหาร  ในช่วงระยะเวลา  5  ปี (พ.ศ.  2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากัด  มีความสามารถในการบริหารงานเพิ่มข้ึน  
เน่ืองจากอตัราการเติบโตของธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี   
เงินออมต่อสมาชิกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนดีมาก  แต่สหกรณ์มีสัดส่วนของหน้ีสินต่อสมาชิกแนวโนม้เพิ่มข้ึนดว้ย
แนวโน้มไม่ดี  ดงันั้น  สหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุงบริหารเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดมี้ระบบ
การจดัเก็บหน้ีท่ีดีและอยูใ่นระยะเวลา 
 มิติท่ี  4  ความสามารถในการท าก าไร ในช่วงระยะเวลา  3  ปี (พ.ศ.  2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีความสามารถในการบริหารก าไรเพิ่มข้ึน  
เน่ืองจากอตัราก าไรสุทธิมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ                
การเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ   มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  มีแนวโนม้ดี  แต่อตัราค่าใชจ่้าย
ด าเนินการต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินการมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงข้ึนลงในช่วงปี  พ.ศ.  2555-2557  มี
แนวโน้มไม่น่าพอใจ  ดงันั้น  สหกรณ์ควรมีการปรับปรุงการบริหารตน้ทุนการบริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  โดยการควบคุมค่าใชจ่้ายใหล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง และปรับปรุงการบริหารดา้นให้ลูกหน้ีเงินกูช้  าระหน้ี               
ตามท่ีก าหนดเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มข้ึน 
 มิติท่ี  5 สภาพคล่องทางการเงิน  ในช่วงระยะเวลา  3 ปี (พ.ศ.  2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั มีสภาพทางการเงินมีแนวโนม้ดีข้ึน  เน่ืองจาก
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน  และอตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนดมีอตัราเพิ่มสูงข้ึน
แนวโน้มดีมาก  อย่างไรก็ตามการใช้เงินทุนส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ในลูกหน้ี  หน้ีสินส่วนใหญ่ของสหกรณ์                
จะเป็นเงินรับฝากระยะสั้ นของสมาชิก  ดังนั้ นสหกรณ์ควรบริหารลูกหน้ีให้เป็นไปตามก าหนดเวลา  
โดยเฉพาะลูกหน้ีระยะสั้ น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  พนิดา  จินดาศรี (2551) พบว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  จ  ากดั  มีสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโนม้ดีข้ึน  เน่ืองจากอตัราส่วนทุน
หมุนเวยีนมีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึน  อยา่งไรก็ตามหน้ีสินส่วนใหญ่ของสหกรณ์จะเป็นเงินรับฝากระยะสั้นของสมาชิก  
และการใช้เงินทุนส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ในลูกหน้ี  ดงันั้นสหกรณ์ควรบริหารลูกหน้ีให้ไปตามก าหนดเวลา  
ตลอดจนมีการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งเหมาะสม 
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 มิติท่ี  6 ผลกระทบต่อธุรกิจ  ในช่วงระยะเวลา  3  ปี (พ.ศ.  2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั  มีปัจจยัเส่ียงเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  ไม่วา่จะเป็นอตัราดอกเบ้ีย  
คู่แข่งขนัระเบียบขอ้บงัคบั  ภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายของรัฐบาล  ภาวะภยัธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก 
ท่ีสหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม      
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 
 มิติที่  1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  จากการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงิน               
จะเห็นวา่สหกรณ์มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยูใ่นอตัราท่ีต ่า  และต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย 
(Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่มากค่อนขา้งมาก  ดงันั้นสหกรณ์ควรมีระบบการบริหารเพื่อสร้างรายได ้ 
และควบคุมค่าใชจ่้ายเพื่อท าให้กิจการมีก าไรสุทธิ  โดยเฉพาะสหกรณ์มีรายไดส่้วนใหญ่จากการให้สมาชิก
กูย้ืมเงิน  และจะเห็นไดว้่าอตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยอ์ยู่ในอตัราคงท่ี  ดงันั้น  สหกรณ์ควรปรับปรุง
การจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีให้มีเงินทุนส ารองเพิ่มข้ึน  เพราะทุนส ารองน้ีจะสะสมเป็นส่วนของผูถื้อ
หุ้นท่ีทวีความส าคญัมากข้ึนทุกปี  และไม่สามารถถอนใช้ได ้ ซ่ึงทุนส ารองน้ีมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินเพื่อการขยายกิจการ  เพิ่มสัดส่วนทุนของส่วนผูเ้ป็นเจา้ของ  เพิ่มอ านาจการกูย้ืม  ทั้งสหกรณ์ควร
ใหค้วามส าคญัในการระดมเงินทุนจากสมาชิกให้มากท่ีสุด  โดยการส่งเสริมให้สมาชิกมาถือหุ้นกบัสหกรณ์
เพิ่มมากข้ึนด้วยวิธีการต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง  เช่น  การประชาสัมพนัธ์  การเพิ่มอตัราเงินปันผล  หรือให้
ค  าแนะน าแก่สมาชิกใหม้าถือหุน้กบัสหกรณ์เพิ่มข้ึน 
 มิติที่ 2  คุณภาพสินทรัพย์  จากการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินจะเห็นว่า  อตัราหมุน             
ของสินทรัพยมี์อตัราคงท่ีติดต่อกนัเป็นระยะเวลา  3  ปี  ดังนั้น  สหกรณ์ควรมีแนวทางในการปรับปรุง                
การบริหารสินทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการใชสิ้นทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึน   
 มิติที่ 3  ความสามารถในการบริหาร   จากการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินจะเห็นว่า
สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของธุรกิจในอตัราท่ีต ่า  และต ่ากวา่สหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer  Group) ระดบั
ขนาดใหญ่มากค่อนขา้งมาก  ดงันั้น  สหกรณ์ควรปรับปรุงการให้บริการดา้นการรับฝากเงินจากสมาชิกเพิ่ม
มากข้ึน  เพราะการรับฝากเงินจากสมาชิกเป็นจุดมุ่งหมายและกิจกรรมท่ีส าคญัของสหกรณ์ออมทรัพย ์                
โดยสหกรณ์ควรมีความคล่องตัวในด้านการบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยและมั่นคง  เช่น                       
การให้บริการหกัฝากเงินเดือนเช่นเดียวกบัการส่งค่าหุ้นสะสมรายเดือนของสมาชิก  เพิ่มอุปกรณ์เคร่ืองมือ              
ท่ีทนัสมยัส าหรับใช้ในการฝาก – ถอน  และควรมีการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการแข่งขนักบัสถาบนัการเงินโดยทัว่ ๆ  ไป 
 มิติที่ 4  ความสามารถในการท าก าไร   จากการประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงินจะเห็นว่า
สหกรณ์มีอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานอตัราท่ีสูงข้ึนและสูงกวา่สหกรณ์
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ออมทรัพยเ์ฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ มากค่อนขา้งมาก  ดงันั้น  สหกรณ์ควรมีการปรับปรุง                  
การบริหารตน้ทุนการบริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  โดยการควบคุมค่าใชจ่้ายใหล้ดลงอยา่งต่อเน่ือง 
 มิติที่ 5  สภาพคล่องทางการเงิน  จากการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงินจะเห็นวา่สหกรณ์              
มีอัตราลูกหน้ีระยะสั้ นท่ีช าระได้ตามก าหนดมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน  แต่ต ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย                   
(Peer  Group) ระดบัขนาดใหญ่มากค่อนขา้งมาก  ดงันั้น  สหกรณ์ควรมีระบบการจดัการเก่ียวกบัการจดัเก็บ
หน้ีจากสมาชิกใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 
 มิติที่ 6  ผลกระทบต่อธุรกิจ  จากการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการเงินจะเห็นว่าปัจจยัเส่ียง
ทางดา้นดอกเบ้ียเป็นผลกระทบโดยตรงต่อสหกรณ์  โดยอตัราดอกเบ้ียจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามภาวะ
ตลาดการเงิน  ดงันั้น  ผูบ้ริหารสหกรณ์ควรมีการติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
 ด้านอืน่ ๆ  สหกรณ์ควรมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ   อยา่งต่อเน่ือง  ในหลายรูปแบบ  
เช่น  การจัดท าวารสาร  แผ่นพบั  การประชาสัมพนัธ์  โดยผ่านตัวแทนเขตของสมาชิกทางเว็บไซต ์                     
ของสหกรณ์  เพื่อเป็นการเผยแพร่และเชิญชวนใหบุ้คลากรมาสมคัรเป็นสมาชิกเพิ่มมาก  
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต    
 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
เท่านั้น  การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษาผลการด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ  เช่น  ดา้นความพึงพอใจของสมาชิก              
ท่ีสหกรณ์ใหบ้ริการ  เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
 2. ควรน าอตัราส่วนทางการเงินท่ีสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ใช้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการด าเนิน
ฐานะการเงินของสหกรณ์  เพื่อจะได้น ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ                       
เท่าเทียมกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ    
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งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั   

ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2556 
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งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั 
ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2556 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั   

งบดุล 
ณ  วนัที ่ 31  ธันวาคม  2556  และ  2555 

 ปี  2556 ปี  2555 

 หมายเหตุ บาท บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรพิบูลมงัสาหาร  จ  ากดั 
เงินใหกู้ร้ะยะสั้น - สุทธิ 
ลูกหน้ีระยะสั้น – สุทธิ 
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งรับ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนระยะยาว 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลูกหน้ีระยะยาว 
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
รวมสินทรัพย ์
หน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 
ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีถึงก าหนดช าระ 
ใน  1  ปี 

 
 

2 
 
4 
5 
 

6 
 
 
3 
4 
5 
7 
8 
 
 
 
 

9 
13 

 

 
 

18,495,933.40 
285,989.29 

188,499,006.60 
1,233,034.87 

58,923.00 
90,772.04 

208,663,659.20 
 

2,369,300.00 
1,027,061,955.53 

0.00 
12,818,695.62 

143,700.00 
1,042,393,651.15 
1,251,057,310.35 

 
 

165,761,492.81 
0.00 

 
 

18,023,769.98 
275,018.60 

22,701,0047.25 
861,800.00 
40,133.00 
115,677.81 

246,326,446.64 
 

2,241,300.00 
803,910,345.26 
1,144,032.00 
13,469,794.55 

241,300.00 
821,006,771.81 

1,067,333,218.45 
 
 

78,000,000.00 
6,664,800.00 
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 ปี  2556 ปี  2555 

 หมายเหตุ บาท บาท 
เงินรับฝาก 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 
เงินกูย้มืระยะยาว 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
รวมหน้ีสิน 
ทุนของสหกรณ์ 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุน้ละ  10.00  บาท) 
หุน้ท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
ทุนส ารอง 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบอ่ืน  
ก าไร (ขาดทุน)สุทธิประจ าปี 
รวมทุนของสหกรณ์ 
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 

10 
11 

 
13 
12 

 
  
 
 
 
 

14 
 

300,944,873.16 
639,799.50 

4,673,46165.47 
0.00 

10,087,103.25 
10,087,103.25 

477,433,268.72 
 
 

648,392,680.00 
68,943,644.96 

2,447,419.44 
53,840 ,297.23 

773,624,041.63 
1,251,057,310.35 

259,954,575.23 
851,591.57 

354,470,966.80 
3,471,900.00 
9,108,750.00 

12,580,650.00 
358,051,616.80 

 
 

592,989,820.00 
 63,966,866.80 

2,613,635.44 
49,711,279.41 

709,281,601.65 
1,067,333,218.45 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั   
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุด  วันที ่ 31  ธันวาคม  2556  และ  2555 
 ปี  2556 ปี  2555 

บาท % บาท % 
รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 
     ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและเงินฝาก 
     ผลตอบแทนจากการลงทุน 
รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและการลงทุน 
     เงินรับฝาก 
     เงินกูร้ะยะสั้น/ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
     เงินกูร้ะยะยาว 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและการลงทุน 
 

หกั  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
     หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีเงินกู ้
     หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
      รวมหน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ี 
           รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจาก             
การลงทุน-สุทธิ 
 

บวก  รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 
     ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
     ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 
     ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
     เงินเฉล่ียคืน 
     รายไดอ่ื้น 
             รวมรายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบ้ีย 

 
83,125,328.12 

101,215.88 
83,226,544.00 

 
 

9,895,992.25 
6,404,496.19 
431,761.99 

16,732,250.43 
 
 

194,639.88 
0.00 

194,639.88 
66,299,653.69 

 
 
 

26,800.00 
2,000.00 
89,949.50 
62,184.71 
225,952.28 
406,886.49 

 
99.88 

0.12 
100.00 

 
 

11.89 
7.70 
0.52 

20.11 
 
 

0.23 
0.00 
0.23 

79.66 
 
 
 

0.03 
0.00 
0.11 
0.08 
0.27 
0.49 

 
70,584,282.94 

80,924.75 
70,665,207.69 

 
 

8,157,568.44 
1,714,572.72 
1,736,797.56 

11,608,938.72 
 
 

(80,938.53) 
(1,077,044.25) 
(1,157,982.58) 
60,214,251.55 

 
 
 

26,300.00 
600.00 

0.00 
0.00 

112,258.56 
139,158.56 

 
99.89 
0.11 

100.00 
 
 

11.54 
2.43 
2.46 

16.43 
 
 

(0.11) 
(1.53) 
(1.64) 
85.21 

 
 
 

0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.16 
0.20 
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 ปี  2556 ปี  2555 

บาท % บาท % 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
     ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี 
     เงินเดือน 
     ค่าล่วงเวลา 
     ค่าบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 
     กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม 
     ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 
     ดอกเบ้ียเงินค ้าประกนั 
     ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 

รวม 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 
     ค่าเส่ือมราคา 
     ค่าเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น 
     ค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น 
     ค่าน ้า – ค่าไฟฟ้า 
     ค่าปรับปรุงส านกังานตดัจ่าย 

รวม 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสมาชิก 
     ค่าใชจ่้าย – พฒันาสมาชิก 
     รางวลัสมาชิกตวัอยา่ง 
     สมาชิกเกษียณอาย ุ

รวม 

 
 

4,715,564.00 
101,140.00 

1,150,960.00 
80,120.00 
17,855.00 
27,242.00 
27,310.00 

6,120,191.00 
 
 

682,498.93 
25,489.39 
64,594.20 

199,374.88 
119,600.00 

1,091,557.40 
 
 

248,635.00 
29,250.00 
73,910.00 

351,795.00 

 
 

5.67 
0.12 
1.38 
0.10 
0.02 
0.03 
0.03 
7.35 

 
 

0.82 
0.03 
0.08 
0.24 
0.14 
1.31 

 
 

0.30 
0.04 
0.09 
0.43 

 
 

4,222,980.00 
107,820.00 
930,300.00 
64,186.00 
24,441.00 
22,350.00 
38,850.00 

5,410,927.00 
 
 

717,844.87 
26,858.77 
16,645.80 
169,319.16 
174,450.00 

1,105,118.60 
 
 

183,511.00 
15,372.50 
25,423.75 
224,307.25 

 
 

5.98 
0.15 
1.32 
0.09 
0.03 
0.03 
0.05 
7.66 

 
 

1.02 
0.04 
0.02 
0.24 
0.25 
1.56 

 
 

0.26 
0.02 
0.04 
0.32 
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 ปี  2556 ปี  2555 

บาท % บาท % 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  
     ค่าเบ้ียประชุม 
     ค่ารับรอง 
     ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
     ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 
     ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 
     ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 
     ค่าตอบแทนกรรมการมาปฏิบติังาน 
     ค่าตอบแทนผูห้กัเงินและอ่ืน ๆ  
     ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
     ค่าประชาสัมพนัธ์ 
     ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
     ค่าโทรศพัท ์
      ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
     ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 
     หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
     ดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี 
     ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

รวม 
รวมค่าใชใ้นการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 

 
504,000.00 

51,250.00 
180,513.60 

2,246,344.00 
176,110.00 
90,700.00 
112,000.00 
254,500.00 
45,147.29 
17,198.00 
27,467.95 
36,633.12 
50,000.00 
67,440.12 
780,258.88 
342,132.19 
267,013.40 

5,320,699.55 
12,866,242.95 
53,840,297.23 

 
0.61 
0.06 
0.22 
2.70 
0.21 
0.11 
0.13 
0.31 
0.05 
0.09 
0.03 
0.04 
0.06 
0.08 
0.94 
0.41 
0.32 
6.37 

15.46 
64.69 

 
509,000.00 

47,505.00 
169,965.96 

2,127,099.50 
111,150.00 

93,500.00 
97,000.00 

227,600.00 
40,900.00 
85,421.15 
13,936.70 
38,529.22 
50,000.00 
19,740.57 

0.00 
0.00 

280,429.66 
3,901,777.85 

10,642,130.70 
49,711,279.41 

 
0.72 
0.07 
0.24 
3.01 
0.16 
0.13 
0.12 
0.32 
0.06 
0.12 
0.02 
0.05 
0.07 
0.03 
0.00 
0.00 
0.40 
5.52 

15.06 
70.35 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั   
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุด  วันที ่ 31  ธันวาคม  2556  และ  2555 
 

1. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 1.1 สหกรณ์บนัทึกโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 
 1.2 สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  โดยจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบั
อตัราดอกเบ้ียคูณดว้ยจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื  ยกเวน้ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากลูกหน้ี
ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นปีท่ีไดรั้บเงิน 

1.3 เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
แสดงดว้ยราคาทุน 

1.4 สหกรณ์ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  วา่ดว้ยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีจะสูญ  พ.ศ.  2544  

1.5 สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ/ของใชส้ิ้นเปลืองตามราคาทุน 
1.6 ค่าเส่ือมราคาอาคาร  และอุปกรณ์  ค  านวณโดยวธีิเส้นตรงในอตัราท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด 
1.7 ค่าซ่อมบ ารุงรักษา  ค่าซ่อมแซม  รวมทั้งซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับรายการย่อย ๆ                              

ถือเป็นค่าใช้จ่ายหกัจากรายได ้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกณ์ใหญ่ ๆ  ถือเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย ์

1.8 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัรายจ่ายเป็นรายปี  ระยะเวลา  5  ปี 
1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและ

เงินฝากสหกรณ์ฯ  ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคาร  และเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้ า
ประกนัหน้ีสินดว้ย 

1.10 การแสดงรายการในงบการเงิน  ส าหรับปี  2555  บางรายการไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข
ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงิน  ส าหรับปี  2556 
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดว้ย 
 

 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
ปี  2556 ปี  2555 

บาท บาท 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
กระแสรายวนั 
ออมทรัพย ์

รวม      

217.15 
 

2,552.43 
18,493,165.82 
18,495,933.40 

4,374.48 
 

1,251,757.25 
16,767,638.25 
18,023,769.98 

 

 
3. เงินลงทุน  ประกอบดว้ย 
 

 

เงินลงทุน 
ปี  2556 ปี  2555 

บาท บาท 
เงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
พนัธบตัรออมทรัพยไ์ทยเขม้แขง็ (ธนาคารออมสิน) 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  จ  ากดั 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ  ากดั 
หุน้บริษทั  สหประกนัชีวติ  จ  ากดั 

รวม 

 
 

1,000,000.00 
5,300.00 

1,264,000.00 
100,000.00 

2,369,300.00 

 
 

1,000,000.00 
5,300.00 

1,136,000.00 
100,000.00 

2,241,300.00 
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4. เงินให้กู้ยมื  – สุทธิ  ประกอบดว้ย 
 

 
เงินให้กู้ยมื  – สุทธิ 

ปี  2556 ปี  2555 

บาท บาท 

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว 
เงินใหกู้ย้มื – ปกติ 
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 
ลูกหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 

รวมเงินใหกู้ย้มื – ปกติ 
เงินใหกู้ย้มื – ไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 

รวมเงินใหกู้ย้มื 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
เงินใหกู้ย้มื – สุทธิ 

 
98,565,749.50 
88,329,837.25 

505,500.00 
187,401,086.75 

 
 

1,502,306.50 
188,903,393.25 

404,386.65 
188,499,006.60 

 
0.00 

1,027,061,955.53 
0.00 

1,027,061,955.53 
 
 

0.00 
1,027,061,955.53 

0.00 
1,027,061,955.53 

 
84,649,050.25 
141,866,531.52 

0.00 
226,151,581.77 

 
 

704,212.25 
227,219,794.02 

209,746.77 
227,010,047.25 

 
0.00 

803,910,345.26 
0.00 

803,910,345.26 
 
 

0.00 
803,910,345.26 

0.00 
803,910,345.26 

 

 

 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  แยกเป็นลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน
จ านวน  239,142.40  บาท  และลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย  จ  านวน  141,350.25  บาท  และลูกหน้ีจดัชั้น
สงสัยจะสูญ  จ านวน  23,894.00  บาท 
 

5. ลูกหนี ้– สุทธิ  ประกอบดว้ย 
 

 
ลูกหนี ้– สุทธิ   

ปี  2556 ปี  2555 

บาท บาท 

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว 
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
ลูกหน้ีตวัแทน 

รวม 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
ลูกหน้ี - สุทธิ 

2,441,031.25 
14,036.25 

2,455,067.50 
1,222,032.63 
1,233,034.87 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,245,282.00 
58,293.75 

1,303,573.75 
441,773.75 
861,800.00 

1,144,032.00 
0.00 

1,144,032.00 
0.00 

1,144,032.00 
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6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  ประกอบดว้ย 
 

 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
เงินทดรองจ่ายด าเนินคดี 
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์
ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 
เงินทดรองจ่าย 

รวม 

0.00 
56,140.40 
14,786.33 
8,595.31 
11,250.00 
90,772.04 

47,237.00 
47,500.00 
12,652.58 
8,288.23 

0.00 
115,677.81 

 

 
7. ทีด่ิน  อาคาร  และอุปกรณ์ – สุทธิ  ประกอบดว้ย 
 

 

ทีด่ิน  อาคาร  และอุปกรณ์ – สุทธิ 
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
ท่ีดิน 
อาคารส านกังาน 
ยานพาหนะ 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

รวม 

6,652,355.20 
5,581,052.47 

2.00 
585,285.95 

12,818,695.62 

6,652,355.20 
5,961,602.47 

2.00 
855,834.88 

13,469,794.55 
 

 
8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ย 
 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
ค่าปรับปรุงส านกังานรอตดัจ่าย 
เงินประกนัสาธารณูปโภค 

รวม 

79,200.00 
64,500.00 
143,700.00 

176,800.00 
64,500.00 
241,300.00 
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะส้ัน  ประกอบดว้ย   
 

 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะส้ัน   
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
เงินกูย้มืระยะสั้น 

รวม 

761,492.81 
165,000,000.00 

0.00 
165,761,492.81 

0.00 
75,000,000.00 
3,000,000.00 
78,000,000.00 

 

 
 ในปี  2556  สหกรณ์ฯ  มีวงเงินเกินบัญชี  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ส านักงานธุรกิจ
อุบลราชธานี  วงเงินกู ้ 30,000,000.00  บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MOR  
และมีวงเงินกู้ตัว๋สัญญาใช้เงินวงเงินกู้  150,000,000.00  บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)                
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  5.50  ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการด าเนินและผูจ้ดัการสหกรณ์ค ้ าประกัน                   
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  หน้ีเงินกูค้งเหลือ  65,761,492.81  บาท 
 - สหกรณ์ฯ  มีวงเงินเบิกเกินบญัชี  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอุบลราชธานี  วงเงินกู ้ 
8,000,000.00  บาท (แปดลา้นบาทถ้วน) อตัราดอกเบ้ีย  MOR และมีวงเงินตัว๋สัญญาใช้วงเงินกู ้ 
40,000,000.00  บาท (ส่ีสิบลา้นบาทถว้น) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.875  ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการและผูจ้ดัการสหกรณ์ค ้ าประกนั  ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2556  มีหนร้ีเงินกู้คงเหลือ  
25,000,000.00  บาท 
 - สหกรณ์ฯ  มีวงเงินกู้ตัว๋สัญญาใช้เงิน  ธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี  วงเงินกู ้ 
50,000,000.00  บาท (ห้าสิบลา้นบาทถว้น) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.25  ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานและผูจ้ดัการสหกรณ์ค ้ าประกัน  ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2556  มีหน้ีเงินกู้คงเหลือ  
50,000,000.00  บาท (หา้สิบลา้นบาทถว้น) 
 - สหกรณ์มีเงินกูต้ ัว๋สัญญาใชเ้งิน  บมจ.ธนชาติ  สาขาอุบลราชธานี  วงเงินกู ้ 50,000,000.00  บาท 
(ห้าสิบลา้นบาทถว้น) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  5.00  ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ์      
ค  ้าประกนั  ณ  วนัท่า  31  ธนัวาคม  2556  มีหน้ีเงินกูค้งเหลือ  25,000,000.00  บาท (ยีสิ่บหา้ลา้นบาทถว้น) 
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10. เงินรับฝาก  ประกอบดว้ย 
 

 

เงินรับฝาก 
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย ์
เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
เงินรับฝากประจ า 

รวม 

8,183,835.48 
280,691,750.12 
12,069,287.56 
300,944,873.16 

8,181,407.61 
238,970,691.10 
12,802,548.52 
259,954,575.23 

 

 

11. หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น  ประกอบดว้ย 
 

 

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น   
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย 
เงินรอจ่ายคืน 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืคา้งจ่าย 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งจ่าย 
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจ่าย 
เงินประกนักลุ่ม 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

รวม 

7,540.00 
132,361.70 
93,150.67 
328,847.25 
30,000.00 
1,099.88 
46,800.00 
639,799.50 

866.25 
129,526.70 
184,107.92 
327,300.25 
30,000.00 
159,499.88 
20,290.57 
851,591.57 

 

 

12. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่  ประกอบดว้ย 
 

 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่   
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
เงินค ้าประกนัเจา้หนา้ท่ี 
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 
กองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 

รวม 

786,743.25 
9,284,360.00 

16,000.00 
10,087,103.25 

707,990.00 
8,384,760.00 

16,000.00 
9,108,750.00 
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13. เงินกู้ระยะยาว  ประกอบดว้ย 
 
 

เงินกู้ระยะยาว 
ปี  2556 ปี  2555 

บาท บาท 
ภายใน  1  ปี เกนิ  1  ปี ภายใน  1  ปี เกนิ  1  ปี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 
รวม 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

6,664,800.00 
6,664,800.00 

 

3,471,900.00 
3,471,900.00 

 
14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอืน่ ๆ  ประกอบดว้ย 
  

 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอืน่ ๆ   
ปี   2556 ปี  2555 

บาท บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 
ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 
ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 

รวม 

23,719.44 
99,000.00 

2,324,700.00 
2,447,419.44 

 

34,935.44 
79,000.00 

2,499,700.00 
2,613,635.44 
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ภาคผนวก  ข 
การค านวณอตัราส่วนทางการเงินตามแนวคิดทฤษฎ ี CAMELS  Analysis 
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การค านวณอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั 

สรุปอตัราส่วนทางการเงิน  ตามแนวคิด  Camels  Analysis 
 

มิติที ่1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital  Strength) 

 1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)   =  
หน้ีสินทั้งส้ิน

ทุนของสหกรณ์
 

 

1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์(เท่า)  =  
ทุนส ารอง

สินทรัพยท์ั้งส้ิน
 

 

1.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%)  =  
ก าไรสุทธิ

ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย
   x  100 

 

1.4 อตัราเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)  =  
ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั ทุนของสหกรณ์ปีก่อน

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน
  x 100 

 
มิติที ่2  คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets  Quality) 

2.1 อตัราหมุนของสินทรัพย ์(รอบ)  =  
รายไดท้ั้งส้ิน

สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย
 

 

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%)  =  
ก าไรจากการด าเนินงาน

สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย
 x 100 

 

2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(%)  =  
สินทรัพยท์ั้งส้ินปีปัจจุบนั สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน

สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน
 x 100 

 
มิติที ่3  ความสามารถในการบริหาร (management  Capability) 
 

 3.1 อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%)      =  
มลูค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน

มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน
 x 100 

 

 3.2 ก าไรต่อสมาชิก (บาท)    =  
ก าไรสุทธิ

จ านวนสมาชิก
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 3.3 เงินออมต่อสมาชิก (บาท)   =  
เงินฝากสมาชิก ทุนเรือนหุน้

จ านวนสมาชิก
  

 

 3.4 หน้ีสินต่อสมาชิก   =  ลูกหน้ีเงินกู ้ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีค่าบริการอ่ืน

จ านวนสมาชิก
  

 
มิติที ่4  ความสามารถในการท าก าไร (Earnings  Sufficiency) 
 4.1 อตัราค่าใชจ่้ายจ่ายด าเนินงานต่อ 

       ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%)       =  
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน
 x 100 

 

 4.2 อตัราก าไรสุทธิ (%)    =  
ก าไรสุทธิ

รายไดท้ั้งส้ิน
 x 100 

 

 4.3 อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ (%)  =  
ก าไรสุทธิ

รายไดท้ั้งส้ิน
 x 100  

 

4.4 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง (%) =  ทุนส ารองปีปัจจุบนั ทุนส ารองปีก่อน

ทุนส ารองปีก่อน
 x 100 

 

4.5 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%)  =  
ทุนสะสมอ่ืนปีปัจจุบนั ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน

ทุนส ารองปีก่อน
 x 100 

 
มิติที ่5  สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity  Ratios) 

 5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)   =  
ก าไรสุทธิ

จ านวนสมาชิก
  

  
5.2 อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด (%)  
 

                      =  
มลูค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน

มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน
 x 100 
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อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ ากดั 
ตามแนวคิด  Camels  Analysis  ในช่วงปี  พ.ศ.  2555- 2557 

 

มิติที ่1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
1. อตัราส่วนหน้ีสินและทุนสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 

(เท่า) 
   2555 0.50 
   2556 0.61 
   2557 0.55 

 

2. อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั 

ปี อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ 
(เท่า) 

2555 0.06 
2556 0.05 
2557 0.05 

 

3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 
(%) 

     2555 7.20 
     2556 7.26 
     2557 7.60 
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4. อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ 
(%) 

    2555 5.81 
    2556 9.07 
    2557 10.92 

 
5. อตัราการเติบโตของหน้ีของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี อตัราการเติบโตของหนี้ 

(%) 
2555 1.40 
2556 33.34 
2557 0.15 

 
มิติที ่2  คุณภาพของสินทรัพย์ 

1.  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 
 (รอบ) 

2555 0.06 
2556 0.07 
2557 0.07 
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2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
 (%) 

2555 4.75 
2556 7.18 
2557 4.79 

 
3. อตัราการเติบโตของสินทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี อตัราการเติบโตของสินทรัพย์  

(%) 
2555 4.29 
2556 17.21 
2557 6.81 

 
 
มิติที ่3  ความสามารถในการบริหาร 

1. อตัราการเติบโตของธุรกิจทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราการเติบโตของธุรกจิ 
 (%) 

2555 9.50 
2556 6.09 
2557 -6.85 
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2.  ก าไร(ขาดทุน)ต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี ก าไร(ขาดทุน)ต่อสมาชิก 
(บาท)  

2555 22,813.80 
2556 23,500.78 
2557 23,705.95 

 
3. เงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี เงินออมต่อสมาชิก  

(บาท) 
2555 391,438.45 
2556 414,376.93 
2557 418,939.86 

 
4.  หน้ีสินต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี หนีสิ้นต่อสมาชิก 

 (บาท) 
2555 474,335.81 
2556 531,829.07 
2557 491,215.58 
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มิติที ่4  ความสามารถในการท าก าไร 
1. อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์

ขา้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั 
ปี อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร 

(%) 
2555 17.63 
2556 19.28 
2557 15.33 

 
2. อตัราก าไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี อตัราก าไรสุทธิ 

(%) 
2555 70.34 
2556 64.69 
2557 67.53 

 
3. อตัราการเติบโตของก าไรของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จ  ากดั   
ปี อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน 

(%) 
2555 7.84 
2556 8.30 
2557 15.27 
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4. อตัราการเติบโตของทุนส ารองของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราก าไรการเติบโตของทุนส ารอง 
(%) 

2555 7.76 
2556 7.78 
2557 7.82 

 
 
 

5. อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  ของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ                    
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราการเติบโตของทุนสะสมอืน่ ๆ 
(%) 

2555 -0.57 
2556 -6.36 
2557 16.12 

 
 
มิติที ่5  สภาพคล่องทางการเงิน 

1. อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ  สังกดักระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี  จ  ากดั   

ปี อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
(เท่า) 

2555 0.71 
2556 0.44 
2557 0.39 
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2. อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนดของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ                          
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จ  ากดั   

 
ปี อตัราลูกหนี้ระยะส้ันทีช่ าระได้ตามก าหนด 

 (%) 
2555 99.26 
2556 98.63 
2557 98.81 
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ภาคผนวก  ค 
อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลีย่ (Peer  Group) ระดับขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557 
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อตัราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลีย่ (Peer  Group) ระดับขนาดใหญ่มาก  ปี  พ.ศ.  2557 

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการวเิคราะห์ 

มิติที ่1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 
1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์(เท่า) 
1.3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุน(%) 
1.4 อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์(%) 
1.5 อตัราการเติบโตของหน้ี(%) 
มิติที ่2  คุณภาพของสินทรัพย์ 
2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย(์รอบ) 
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย(์%) 
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย(์%) 
มิติที ่3 ความสามารถในการบริหาร 
3.1 อตัราการเติบโตของธุรกิจ(%) 
3.2 ก าไรต่อสมาชิก(บาท) 
3.3 เงินออมต่อสมาชิก(บาท) 
3.4 หน้ีสินต่อสมาชิก(บาท) 
มิติที ่4  ความสามารถในการท าก าไร 
4.1 อตัราค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร(%) 
4.2 อตัราก าไรสุทธิ(%) 
4.3 อตัราการเติบโตของก าไร/ขาดทุน(%) 
4.4 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง(%) 
4.5 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืนๆ(%) 
มิติที ่5  สภาพคล่องทางการเงิน 
5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน(เท่า) 
5.2 อตัราลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด(%) 
มิติที ่6  ผลกระทบต่อธุรกจิ 
 

 
0.83 
0.04 
7.25 

11.58 
11.54 

 
0.06 
3.98 

11.56 
 

13.31 
14,696.41 

299,689.26 
300,971.91 

 
14.48 
61.95 
11.91 
10.18 
4.92 

 
0.54 

94.48 
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