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การศึกษาผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
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การศึกษาผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี
จากัด มีวตั ถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด จากรายงานกิ จการประจาปี พ.ศ. 2557 โดยใช้แนวคิ ดตามทฤษฎี Camels
Analysis เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนสหกรณ์ ออมทรั พย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก
ในปี พ.ศ. 2557
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุ บ ลราชธานี จ ากัด เปรี ย บเที ย บกับ อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี
Camels Analysis
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทางการเงินที่ได้จากงบดุล
งบกาไรขาดทุ น หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น รายงานกิ จการประจาปี ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัดเป็ นระยะเวลา 3 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ตารา วิชาการ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
ผูศ้ ึ กษาได้ค ้นคว้าในลักษณะวิจยั เชิ งวิเคราะห์ (Analysis Studies) เพื่ อท าการรวบรวมข้อมู ล
และวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี Camels Analysis โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงินจานวน 19 อัตราส่ วน

สรุ ปผลการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาผลการดาเนิ นงานโดยใช้การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิ นตามทฤษฎี CAMELS
Analysis ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบ
เป็ นอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ผลการศึกษา
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง มีดังนี้
1. อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.83 เท่า วิเคราะห์ได้วา่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด มี อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุ น
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ 0.28 เท่า แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีสภาพหนี้สินน้อยเจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ ยงต่า
2. อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.05 เท่า อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.04 เท่า ซึ่ งมีจานวนต่า
กว่า 0.01 เท่า แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีเงินทุนสารองต่อสิ นทรัพย์สูงมาก ส่ งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านเงินทุน
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนเท่ากับร้อยละ 7.60 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 7.25 ซึ่ งมี
อัตราต่ากว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้อยละ 0.35 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีผลตอบแทนต่อส่ วนทุนสู งมีประสิ ทธิ ภาพเพราะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกสู ง
กว่าค่าเฉลี่ย
4. อัต ราการเติ บ โตทุ น ของสหกรณ์ เท่ า กับ ร้ อ ยละ 10.92 อัต ราการเติ บ โตของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้ อยละ 11.58
ซึ่ งมี จานวนสู งกว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด
ร้ อ ยละ 0.66 มี อ ัตราการเติ บโตของทุ นต่ า แสดงว่ าสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์ข้ าราชการ
สั งกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บ ลราชธานี จ ากัด ให้ค วามสนใจในงานสหกรณ์ ต่ า กว่า ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการเพิ่มทุน ของสหกรณ์
5. อัตราการเติ บโตของหนี้ เท่ากับร้ อยละ 0.15 อัตราการเติบโตของหนี้ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.54 ซึ่ งมีจานวน

สู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้อยละ
11.39 แสดงว่า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากัด
มีอตั ราการเติบโตของหนี้ ต่า แสดงว่าสหกรณ์มีการจัดหาเงินทุนจากภายนอกไม่มาก
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ มีดังนี้
1. อัตราหมุนสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.07 รอบ อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.06 รอบ วิเคราะห์ได้วา่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์
สู งกว่าค่าเฉลี่ ยสหกรณ์ 0.01 รอบ แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีการใช้สินทรัพย์สร้างรายได้ได้สูงแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพ
2. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ เท่ากับ ร้อยละ 4.79 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 3.98
วิ เ คราะห์ ไ ด้ว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากัด
มีอตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์สูงกว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ ร้อยละ 0.81 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด สามารถใช้สินทรัพย์สร้างผลตอบแทน
ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
3. อัตราการเติบโตของสิ นทรั พย์ เท่ากับร้ อยละ 6.81 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.56
ซึ่ งมี จานวนสู งกว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด
เท่ากับร้อยละ 4.75 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
มีอตั ราเติบโตของสิ นทรั พย์ต่ า แต่ยงั ต้องระดมเงิ นทุนเพื่อขยายสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดรายได้สูงขึ้ น
แต่อย่างไรก็ตามการขยายการเติบโตของสิ นทรัพย์ควรพิจาณาอัตราการเติบโตของหนี้ อัตราการเติบโต
ของทุนของสหกรณ์และอัตราส่ วนหนี้สินต่อสหกรณ์เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร มีดังนี้
1. อัตราการเติบโตของธุ รกิจ ร้อยละ -6.85 อัตราการเติบโตของธุ รกิจของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 13.31 ซึ่ งมีจานวนสู งกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 6.46 แสดงว่า

สหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้า ราชการ สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บลราชธานี จากัด มี ความสามารถ
ในการบริ หารจัดการไม่น่าพอใจ กล่าวคือ สามารถให้บริ การสมาชิกได้ไม่ดีเท่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
2. กาไรต่อสมาชิก เท่ากับ 23,705.95 บาท/คน กาไรต่อสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย
(Peer Group)ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 14,696.41 บาท/คน ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับ 9,009.54 บาท/คน
แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการสร้างรายได้
เพื่อตอบแทนแก่ สมาชิ กในอัตราที่ สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของสหกรณ์ สหกรณ์ ควรรั กษาระดับผลกาไรที่ มี
คุณภาพไว้
3. เงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 418,939.86 บาท/คน เงินออมต่อสมาชิ กของสหกรณ์
ออมทรั พย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่ มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ ากับ 299,689.26 บาท/คน
ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด
เท่ากับ 119,250.60 บาท/คน แสดงว่าสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ให้ความสาคัญกับการออมเงินสู ง ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ย
4. หนี้ สินต่อสมาชิ ก เท่ากับ 491,215.58 บาท/คน หนี้ สินต่อสมาชิ กของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 300,971.91 บาท/คน
ซึ่ งมี จานวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด
เท่ากับ 190,243.67 บาท/คน แสดงว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีหนี้ สินสู งกว่าค่าเฉลี่ ยของสหกรณ์ สหกรณ์ ควรพิจารณาคุ ณภาพของลูกหนี้
และความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร มีดังนี้
1. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่ อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ร้ อยละ 15.33
อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)
ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 14.48 ซึ่ งมี จานวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 0.85 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ควรปรับปรุ งการดาเนิ นงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานให้ส่วนที่สามารถควบคุมได้โดยอาศัยหลักการประหยัดและคุม้ ค่า
2. อัตรากาไรสุ ทธิ ร้ อยละ 67.53 อัตรากาไรสุ ทธิ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer
Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 61.95 ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 5.58 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน
3. อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ ร้ อยละ 15.27 อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 11.91 ซึ่ งมีจานวนต่ากว่า
สหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ร้อยละ 3.36 แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการเติบโตของกาไร
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
4. อัตราการเติบโตของทุนสารองร้อยละ 7.82 อัตราการเติบโตของทุนสารองของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 10.18 ซึ่ งมีจานวนสู งกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 2.36 แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารทุนสารองที่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย
5. มีอตั ราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ ร้อยละ 16.12 อัตราการเติบโตของทุนสะสม
อื่น ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 4.92
ซึ่ งมี จานวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด
ร้อยละ 11.20 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
มีการเติบโตของทุนสะสมอื่นอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน มีดังนี้
1. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.39 เท่า อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.54 เท่า ซึ่ งมีจานวน
มากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 0.15 เท่า
แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีสภาพคล่อง
ทางการเงินต่ากว่าค่าเฉลี่ย
2. อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด ร้อยละ 98.81 อัตราลูกหนี้ระยะสั้น
ที่ชาระหนี้ ได้ตามกาหนดของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557
ร้ อ ยละ 94.48 ซึ่ งมี จ านวนต่ า กว่า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด ร้ อยละ 4.33 แสดงว่า สหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีการจัดการเกี่ ยวกับการจัดเก็บหนี้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากลูกหนี้ ระยะสั้น
ชาระหนี้ได้ตามกาหนดมากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย

การเปรี ยบเที ย บผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้เพิ่มขึ้น 6,596,086.44 บาท ค่าใช้จ่าย
ลดลง 1,625,805.75 บาท และกาไรสุ ทธิ สูงขึ้น 8,221,892.19 บาท
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS Analysis มีดงั นี้
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอ
ของเงินทุนต่อความเสี่ ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี
จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 มีดงั นี้
ความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น ต่ อ ความเสี่ ยงของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้ า ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วน
หนี้ สินต่อทุน มีค่าเท่ากับ 0.50, 0.61 และ 0.55 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 3 ปี เท่ากับ 0.55 เท่า
อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.06, 0.05 และ 0.05 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 3 ปี
เท่ากับ 0.05 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน มีค่าเท่ากับ 7.20 %, 7.26% และ 7.60 %, ตามลาดับ
ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ย 3 ปี เท่ากับ 7.35% อัตราการเติบโตของทุ นสหกรณ์ มี ค่าเท่ากับ 5.81%, 9.07%
และ 10.92% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 8.60% และอัตราการเติบโตของหนี้ มีค่าเท่ากับ 1.40%,
33.34%, 0.15% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 11.63%
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรั พย์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีดงั นี้
คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.06, 0.07
และ 0.07 รอบ ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 0.06 รอบ อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
มีค่าเท่ากับ 4.75%, 7.18% และ 4.79% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.57% และอัตรา
การเติบโตของสิ นทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 4.29%, 17.21% และ 6.81% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ
9.43%
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริ หารงานของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราผลตอบแทน
ต่อส่ วนของทุนในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 มีดงั นี้

ความสามารถในการบริ หารของของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุ บ ลราชธานี จ ากัด ในช่ ว งปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้ว ย อัต ราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ
มีค่าเท่ากับ 9.50%, 6.092% และ -6.85% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.91% กาไร
ต่อสมาชิก มีค่าเท่ากับ 22,813.80, 23,500.78 และ 23,705.95 บาท ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี
เท่ากับ 23,340.71 บาท เงินออมต่อสมาชิ ก มีค่าเท่ากับ 391,438.45, 414,376.93 และ 418,939.86 บาท
ตามล าดับ ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย 3 ปี เท่ า กับ 408,251.74 บาท และ หนี้ สิ น ต่ อ สมาชิ ก มี ค่ า เท่ า กับ
474,335.81, 531,829.07 และ 491,215.58 บาท ตามลาดับซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 499,126.82 บาท
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จากัด ในช่ วงปี
พ.ศ. 2555 - 2557 มีดงั นี้
ความสามารถในการทากาไรของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไร
มีค่าเท่ากับ 17.63%, 19.28% และ 15.33% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.41% อัตรากาไรสุ ทธิ
มีค่าเท่ากับ 70.34%, 64.69% และ 67.53% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 67.52% อัตราการเติบโต
ของกาไร/ขาดทุน มีค่าเท่ากับ 7.84%, 8.30% และ 15.27% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 10.47 %
อัตราการเติบโตของทุนสารอง มีค่าเท่ากับ 7.76%, 7.78%, และ 7.82% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 7.78% และอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ -0.57%, -6.36% และ 16.12
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06%
มิติที่ 5 สภาพคล่ องทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิ นของสหกรณ์
ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557
มีดงั นี้
สภาพคล่ องทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ
0.71, 0.44 และ 0.39 เท่า ตามลาดับ ซึ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.51 เท่า และอัตราลู กหนี้ ระยะสั้น
ที่ชาระได้ตามกาหนด มีค่าเท่ากับ 99.26%, 98.63% และ 98..81% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
98.90%

มิ ติที่ 6 ผลกระทบต่ อ ธุ รกิ จ ผลการวิเคราะห์ ผ ลกระทบต่ อธุ รกิ จของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วน
ของทุนในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 มีดงั นี้
คู่แข่งของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุ บ ลราชธานี จากัด ได้รับผลกระทบจากคู่ แข่ ง ซึ่ งเป็ นสหกรณ์ ออมทรั พ ย์เหมื อนกัน เนื่ องจาก
บุคลากรที่รับราชการครู ใ นพื้นที่ ถ้าสหกรณ์ แห่ งใดให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า บุ ค ลากรก็จะเลื อก
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากประเทศไทยมีระดับการออมทรัพย์ในระดับต่ า จึงจาเป็ นต้องมีการนาเงิ นทุ น
จากต่างประเทศมาลงทุน แต่ไม่มีการจัดการเงินทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในรู ปการลงทุนที่แท้จริ ง
ตลอดจนมิ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง การสร้ า งทุ น ภายในประเทศและการพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตของประชาชน
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานภายในประเทศให้เข้มแข็งแต่อย่างใด เพื่อเป็ นการพึ่งตนเอง
จึงจาเป็ นต้องลดสัดส่ วนของการลงทุนและการนาเงินมาจากต่างประเทศ ด้วยการเร่ งระดมเงินออม
กับ การลงทุ นในประเทศเป็ นสาคัญ โดยการส่ งเสริ ม การพัฒนา การขยายบทบาทและก่ อตั้ง
ธนาคารเฉพาะกิ จ เช่ น ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนสหกรณ์
ออมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินและกูย้ มื เงิน
สาหรับกิ จการสหกรณ์ ของประเทศไทยเกิ ดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459
อาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก มี ชื่อว่า “สหกรณ์ วดั จันทร์ ไม่จากัดสิ นใช้” แต่สาหรั บ
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสาหรับคนที่มีรายได้ประจาเป็ นเงินเดือน มีข้ ึนเป็ นแห่ งแรก
ในหมู่ขา้ ราชการสหกรณ์ และพนักงานธนาคารเพื่อสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ ขา้ ราชการ
จากัด สิ นใช้” ซึ่ งได้จดทะเบี ย นตามกฎหมายสหกรณ์ เ มื่ อ วันที่ 28 กัน ยายน 2492 ปั จจุ บ ัน
กิจการสหกรณ์ ได้มีการจัดตั้งกันอย่างแพร่ หลายไปทัว่ ประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจานวน
สหกรณ์และจานวนสมาชิ กมาตลอดจนถึ งปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่าในปี 2552 มีสหกรณ์ ออมทรัพย์
ที่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 1,333 สหกรณ์ และในปี 2553 มีสหกรณ์ ออมทรัพย์จานวน 1,358 สหกรณ์
เพิม่ ขึ้น 25 สหกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 1.88 (กรมส่ งเสริ มสหกรณ์. 2554:ออนไลน์) หากจะพิจารณา
เฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์จะพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่ งมีจานวนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู น้อยเพียง 115 สหกรณ์ เท่านั้น แต่ก็มีจานวนสมาชิ กสหกรณ์มากเป็ นอันดับ 1 คือ ร้อยละ
26.69 (กรมส่ งเสริ มสหกรณ์. 2554:ออนไลน์)
ในปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิ จได้มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การประกอบธุ รกิ จต่าง ๆ
มีการแข่งขันกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรื อขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
ที่ เ ป็ นลัก ษณะสถาบัน การเงิ น รวมถึ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก็ จ ะต้อ งมี ก ารแข่ ง ขัน กัน เกิ ด ขึ้ น
อย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแข่งขันกับตัวเองหรื อแข่งขันกับสถาบันการเงินประเภทอื่นเท่านั้น
หากแต่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ย ัง ต้อ งแข่ ง ขัน กับ เวลา โอกาส ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การบริ การ
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และประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการเงินเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและเป็ นไปตามหลักของสหกรณ์อีกด้วย
ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ ธนาคารพาณิ ช ย์ และบริ ษ ัท เงิ น ทุ น
ทั้งหลาย คือ การรั บฝากเงิ น การถื อหุ ้น และการให้สินเชื่ อ แต่กิจการของสหกรณ์ ออมทรัพย์
เป็ นสถาบันการเงิ นในอี กรู ปแบบหนึ่ ง กล่าวคื อ มีกระแสเงิ นเข้าระยะยาว ได้แก่ ทุ นเรื อนหุ ้น
ซึ่ ง สมาชิ ก จะต้องถื อหุ ้นกับ สหกรณ์ เพิ่ม ขึ้ นเป็ นประจาทุ ก เดื อน และมี กระแสเงิ นเข้า ระยะสั้ น
ได้แก่ เงิ นรั บ ฝากจากสมาชิ ก และผลตอบแทนของเงิ นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ นเชื่ อแก่ ส มาชิ ก รวมทั้ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริ การทางการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ทาให้สมาชิกสามารถใช้เงิน
จนก่อให้เกิ ดประโยชน์ในรู ปของความอยู่ดีกินดี ได้อย่างแท้จริ ง เพื่อที่ จะให้การบริ หารเงิ นของ
สหกรณ์บรรลุวตั ถุประสงค์ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์จึงควรพิจารณาในเรื่ อง
ความสามารถในการบริ หารงานเชิ งธุ รกิจอยูเ่ สมอ ซึ่ งผลการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ยอ่ มมี
ส่ วนเป็ นผลกระทบต่อจานวนสหกรณ์ และจานวนสมาชิ กของสหกรณ์ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ
เศรษฐกิจได้ดว้ ย
ด้วยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว คณะผูว้ ิจยั ในฐานะสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้าราชการ สัง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการดาเนินงานของสหกรณ์
: กรณี ศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ซึ่ งเป็ น
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากตามการจัดขนาดของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ โดยการประเมิน
ผลสาเร็ จจากการดาเนิ นงานเชิ งธุ รกิ จด้านการเงิ นจากรายงานกิ จการประจาปี ที่ เกิ ดจากการดาเนิ นงาน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 เพื่อจะได้ทราบผลการดาเนิ นงานทางการเงิน เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการปรั บ ปรุ ง การดาเนิ นงานที่ ดียิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ส หกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด สามารถอยูบ่ ริ การสมาชิ กต่อไปได้ภายใต้สภาพการแข่งขัน
กับสถาบันการเงินประเภทอื่น
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด จากรายงานกิจการประจาปี พ.ศ. 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี Camels Analysis
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2557
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี
Camels Analysis
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วิธีกำรวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทางการเงินที่ได้
จากงบดุล งบกาไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิ น รายงานกิ จการประจาปี ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัดเป็ นระยะเวลา 3 ปี ในช่วงปี
พ.ศ. 2555 – 2557 เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ตารา วิชาการ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าในลักษณะวิจยั เชิ งวิเคราะห์ (Analysis Studies)
เพื่อทาการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี Camels Analysis โดยใช้อตั ราส่ วน
ทางการเงินจานวน 19 อัตราส่ วน
3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิด Camels Analysis ประเมิน
ความเสี่ ยงในมุมมอง 6 มิติ นาผลการวิเคราะห์มาเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนทางการเงิ นของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 และนาผล
การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี
จากัด ปี พ.ศ. 2557 เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่
มาก ปี พ.ศ. 2557
3.2 นาเสนอผลการวิเคราะห์ รายงานกิ จการประจาปี เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาผลการดาเนินงานของสหกรณ์ : กรณี ศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีดงั นี้
ขอบเขตเนือ้ หำ
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด จะทาการศึกษาในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดยจะวิเคราะห์
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ในมุมมอง 6 มิติ ตามแนวคิด Camels Analysis ได้แก่ มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริ หาร มิติที่ 4 ความสามารถในการ
ทากาไร มิติที่ 5 ความเพียงพอของสภาพคล่อง และมิ ติที่ 6 ผลกระทบต่อธุ รกิ จ เป็ นระยะเวลา
3 ปี และศึกษาผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัดโดยการเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนทางการเงิ นของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จากัด กับ อัตราส่ ว นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์เฉลี่ ย (Peer
Group) ระดับขนาดใหญ่มากในปี พ.ศ. 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออนไลน์:2553)
คำจำกัดควำมในกำรวิจัย
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ ตั้งอยู่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สมาชิ ก หมายถึง ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรื อน ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว พนักงาน
ราชการ ที่ ส มัค รเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด
เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ หมายถึ ง ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุ บ ลราชธานี จากัด ได้แก่ เจ้า หน้า ที่ ระดับ ปฏิ บ ตั ิ การ ผูช้ ่ วยหัวหน้า ฝ่ าย
หัวหน้าฝ่ าย รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
การประเมิ นการดาเนิ นงาน หมายถึ ง การประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านการเงิ นของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด โดยใช้อตั ราส่ วน
ทางการเงินตามแนวคิดทฤษฎี Camels Analysis ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557
Camels Analysis หมายถึ ง เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ นามาประยุกต์ใช้
เพื่อสร้ างมาตรฐานในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิ จของสหกรณ์ อย่างเป็ นระบบและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันในองค์ประกอบที่สาคัญในมุมมอง 6 มิติ
มิติที่ 1 : C - Capital Strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง
มิติที่ 2 : A – Assets Quality : คุณภาพของสิ นทรัพย์
มิติที่ 3 : M – Management Capability : ความสามารถในการบริ หาร
มิติที่ 4 : E – Earnings Sufficiency : ความสามารถในการทากาไร
มิติที่ 5 : L – Liquidity : สภาพคล่องการทางเงิน
มิติที่ 6 : S - Sensitivity : ผลกระทบต่อธุ รกิจ
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ : กรณี ศึ ก ษาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ผูศ้ ึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ : กรณี ศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
มิตทิ ี่ 1 ควำมเพียงพอของเงินทุนต่ อควำมเสี่ยง
1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(ต่าดี/สูงไม่ดี)
1.2 อัตราส่วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
1.3 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
1.4 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
1.5 อัตราการเติบโตของหนี้
(ต่าดี/สูงไม่ดี)
มิตทิ ี่ 2 คุณภำพของสินทรัพย์
2.1 อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
(มากดี/น้อยไม่ดี)
2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
2.3 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
มิตทิ ี่ 3 ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
3.2 กาไร (ขาดทุน) ต่อสมาชิก
(มากดี/น้อยไม่ดี)
3.3 เงินออมต่อสมาชิก
(มากดี/น้อยไม่ดี)
3.4 หนี้สินต่อสมาชิก
(น้อยดี/มากไม่ดี)
มิตทิ ี่ 4 ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
4.1 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร
ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ต่าดี/สูงไม่ดี)
4.2 อัตรากาไรสุทธิ
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
4.3 อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
4.4 อัตราการเติบโตของทุนสารอง
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
4.5 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
มิตทิ ี่ 5 สภำพคล่ องกำรทำงกำรเงิน
5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
(สูงดี/ต่าไม่ดี)
5.2 อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด (สูงดี/ต่าไม่ดี)
มิตทิ ี่ 6 ผลกระทบต่ อธุรกิจ (มี/ไม่ ม)ี

เปรี ยบเทียบกับผลการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมาในช่วง
ปี พ.ศ. 2555 - 2557

เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ งั
ระบบระดับขนาดใหญ่มาก
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทราบผลการด าเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
2. เป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนาการบริ หารด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
3. เป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้า ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวข้ อง
ในผลการดาเนินงานของสหกรณ์ : กรณี ศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ผูศ้ ึ กษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เสนอเป็ นลาดับหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. หลักการสหกรณ์
2. ลักษณะทัว่ ไปของสหกรณ์ออมทรัพย์
3. อุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
4. หลักการในการประเมินสหกรณ์
5. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี CAMELS Analysis
6. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักการสหกรณ์
หลักการ หมายถึง แนวความคิดที่ได้รับการยอมรับมีความแน่นอน คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ ว่า จะอยู่ใ นสถานการณ์ ใ ด ๆ หลัก การจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดจากการพิ จ ารณาข้อ เท็จ จริ ง เหตุ ผ ล
และสภาวะแวดล้อมและเป็ นที่ยอมรับกัน
หลักการสหกรณ์ หมายถึง แนวความคิดที่ยอมรับจากบุคคลในวงการสหกรณ์ ในการถือ
ใช้เป็ นเกณฑ์ (Criteria) ที่ เป็ นมาตรฐานในการที่ จะชี้ วดั ความเป็ นสหกรณ์ ใ นฐานะเป็ นองค์ก ร
รู ปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากองค์การอื่น ๆ
หลักการสหกรณ์ น้ ี สหกรณ์ ของไทยโดยทัว่ ไป มักเรี ยกกันโดยย่อว่า “หลักสหกรณ์ ”
โดยทัว่ ไปแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 หลักการสหกรณ์สากล หรื อ หลักการสหกรณ์ทวั่ ไป
เป็ นหลักการสหกรณ์ ที่เป็ นที่ยอมรั บกันอย่างแพร่ หลายในวงการสหกรณ์ สากล
แล้ว
2.2 หลักการสหกรณ์เฉพาะ
เป็ นหลักการที่ยอมรั บกันเฉพาะในบางแห่ งหรื อบางประเทศ หรื อสหกรณ์ บาง
ประเภทเท่านั้น
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องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative Alliance หรื อ
ICA) ได้ก าหนดหลัก การสหกรณ์ ข้ ึ นใหม่ เมื่ อปี พ.ศ. 2537 ซึ่ ง ประกอบด้วยหลัก การที่ ส าคัญ
7 ประการดังนี้
1. หลักการว่าด้วยการเปิ ดสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
สหกรณ์ เป็ นองค์การแห่ งความสมัครใจที่เปิ ดรับบุคคลทั้งหลาย ที่สามารถใช้
บริ การของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิ ก เข้าเป็ นสมาชิ ก โดยปราศจากการกี ดกัน
ทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรื อศาสนา ซึ่ งอาจพิจารณาได้ดงั นี้
1.1 การเป็ นสมาชิ กโดยสมัครใจ หมายความว่า บุคคลที่จะร่ วมกันจัดตั้ง
สหกรณ์ก็ดี หรื อที่จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กหลังจากที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ข้ ึนแล้วก็ดี จะต้องเป็ นไป
ด้วยความสมัครใจและตนเอง ไม่ใช่ เพราะถูกบีบบังคับหรื อข่มขู่จากผูอ้ ื่น ตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
โดยอิ ส ระที่ จ ะร่ ว มกัน ตั้ง สหกรณ์ ข้ ึ น หรื อ จะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก เพราะว่ า สหกรณ์ ก็ คื อ
การร่ วมมือกันดาเนินวิสาหกิจอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง เพื่อสนองความต้องการอันจาเป็ น
และสนองความหวัง ของคนหลายคนที่ เ ข้า มาร่ ว มมื อ กัน จะด าเนิ น ไปได้อ ย่า งมั่น คงต่ อ เนื่ อ ง
และยาวนานได้ก็โดยความสมัครใจของตนเหล่ านั้น หากเขาเข้ามาร่ วมมือกันโดยถูกบังคับหรื อ
ข่มขู่ การร่ วมมือกันจะมีอยูไ่ ด้ก็เพียงช่ วงเวลาที่มีการบังคับข่มขู่อยู่เท่านั้น และจะไม่เป็ นไปด้วย
ความราบรื่ นมัน่ คง การสมัครใจของบุคคลอาจไม่ได้รับความสมัครใจของกลุ่มให้เข้าเป็ นสมาชิ กก็ได้
เช่ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย กลุ่มอาจปฏิ เสธเพราะจะทาให้กลุ่มมี ปัญหาภายหลัง สมัครใจ
ยังหมายถึงเสรี ภาพในการที่สมาชิ กจะลาออกจากสหกรณ์ได้ดว้ ย เมื่อเขาไม่พอใจที่จะเป็ นสมาชิ ก
อยูอ่ ีกต่อไป เพราะว่าหากสหกรณ์ไม่ยอมให้ลาออกจากสหกรณ์ได้ดว้ ย เมื่อเขาไม่พอใจที่จะเป็ น
สมาชิ กอยู่อีกต่อไป เพราะว่าหากสหกรณ์ ไม่ยอมให้ลาออก เขาก็จะเป็ นสมาชิ กโดยไม่สมัครใจ
ยกเว้นในกรณี ที่เขามีพนั ธะหรื อเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
1.2 การเป็ นสมาชิ กต้องเปิ ดกว้าง กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามที่สามารถใช้
บริ ก ารของสหกรณ์ แ ละเต็ ม ใจรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สหกรณ์ ใ นฐานะสมาชิ ก ได้ เช่ น การถื อ หุ ้ น
ในสหกรณ์ การทาธุ รกิ จกับสหกรณ์ การยอมรับความเสี่ ยงทางธุ รกิ จ และการมีส่วนร่ วมในการ
ควบคุ มดู แลการจัดการสหกรณ์ เป็ นต้น สามารถเข้าเป็ นสมาชิ กได้ ทั้งนี้ โดยไม่คานึ งถึ งความ
แตกต่างในเรื่ องเพศ สังคมเชื้อชาติ ลัทธิ การเมืองหรื อศาสนา
2. หลักการว่าด้วยการควบคุ มโดยสมาชิ กตามหลักประชาธิ ปไตย (Democratic
Member Control)
สหกรณ์เป็ นองค์การประชาธิ ปไตยที่ควบคุมสมาชิ ก ผูม้ ีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน
ในการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจ บุรุษและสตรี ผทู ้ ี่ได้รับการเลื อกเป็ นผูแ้ ทนสมาชิ กต้อง
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รับผิดชอบต่อมวลสมาชิ กในสหกรณ์ สมาชิ กมีสิทธิ ในการออกเสี ยงเท่าเทียมกัน (สมาชิ กหนึ่ งคน
หนึ่งเสี ยง) สาหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดาเนินไปตามแนวทางประชาธิ ปไตยด้วยเช่นกัน ซึ่ งอาจ
พิจารณา ได้ดงั นี้
2.1 สหกรณ์ เป็ นองค์การประชาธิ ปไตย หมายความว่า สหกรณ์ ท้ งั ในด้าน
โครงสร้ างและกระบวนการดาเนิ นงานตั้งอยู่บนพื้นฐานประชาธิ ปไตย กล่าวคื อ สมาชิ กมี สิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อเพื่อนสมาชิ กอย่างเท่าเทียมกันในการควบคุ มสหกรณ์ ให้ดาเนิ นไป
ด้วยความมัน่ คงและด้วยวิญญาณประชาธิ ปไตย
2.2 มวลสมาชิ กต้องมีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็ง และอิสระทางความคิดเห็น
ในการร่ วมกันกาหนดนโยบายและลงมติในเรื่ องใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่
2.3 สมาชิกไม่วา่ เป็ นผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง เมื่อได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการ
ด าเนิ น การหรื อ เป็ นผูแ้ ทนของมวลสมาชิ ก ในการบริ ห ารกิ จ การสหกรณ์ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ที่ประชุมใหญ่แห่งมวลสมาชิกทั้งในฐานะส่ วนตัวและคณะกรรมการดาเนินการ
2.4 ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ สมาชิ ก
ทุกคนมีเสี ยงเท่ากัน คือ หนึ่งคนมีหนึ่งเสี ยง ในแต่ละชุมนุ มสหกรณ์อาจกาหนดให้ผแู ้ ทนสหกรณ์
สมาชิ ก มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้ต ามระบบสั ด ส่ ว น ซึ่ ง อาจค านวณจากสมาชิ ก หรื อปริ ม าณธุ ร กิ จ
ที่สหกรณ์ สมาชิ กแต่ละสหกรณ์ กระทากับชุ มนุ มสหกรณ์ ก็ได้ ซึ่ งอาจจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
แรงจู งใจให้ส หกรณ์ แข่ งขันสร้ า งความเจริ ญเติ บโตให้แก่ ตนเองและชุ มุม สหกรณ์ ที่ ตนเองเป็ น
สมาชิกอยูด่ ว้ ย
3. หลักการว่าด้วยมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation)
สมาชิ กสหกรณ์ พึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์ อย่างเป็ นธรรมและควบคุ มการใช้
ทุนตามแนวทางประชาธิ ปไตย อย่างน้อยที่สุดส่ วนหนึ่ งของทุนนั้นถื อว่าเป็ นทรัพย์สินส่ วนร่ วม
ของสหกรณ์ ตามปกติ ส มาชิ ก จะได้รับ ผลตอบแทนอัตราจากัด (ถ้ามี ) จากทุ ก ที่ ล งในสหกรณ์
ตามเงื่ อนไขแห่ งการเป็ นสมาชิ ก มวลสมาชิ กเป็ นผูจ้ ดั สรรส่ วนเกิ น เพื่อความมุ่งหมายใดหรื อ
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ของพวกเขาโดยขอตั้งเงิ นสารอง ซึ่ งอย่างน้อยที่สุด
ส่ วนหนึ่งของเงินสารองนี้ตอ้ งแบ่งแยกมิได้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิ กตามส่ วนของธุ รกิจที่ได้กระทา
กับสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มวลสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่ งอาจพิจารณาได้ดงั นี้
3.1 มุ่งเน้นให้สมาชิ กทุ กคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่ สาคัญของตน คื อ
การที่ตอ้ งเป็ นทั้งเจ้าของ และลูกค้าในคนเดี ยวกัน จึงต้องทาหน้าที่เป็ นทั้งผูส้ มทบทุน ผูค้ วบคุ ม
และผูอ้ ุดหนุน หรื อผูใ้ ช้บริ การของสหกรณ์ มิใช่เข้ามาเป็ นสมาชิกเพียงเพื่อมุ่งหวังได้รับประโยชน์
จากสหกรณ์เท่านั้น
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3.2 สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการควบคุมการใช้ทุนนั้นตามแนวทาง
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งหมายความว่าการใช้ทุนก็คือ การดาเนิ นงานหรื อการดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์
นั้นเอง ซึ่ งจะต้องใช้ทุน และส่ วนหนึ่งก็ได้มาจากทุนหรื อหุ น้ ที่สมาชิกถือนั้นเอง
3.3 อย่างน้อยที่สุดส่ วนหนึ่งของทุนที่สมาชิกแต่ละคนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ นั
สมาชิกจะถอนคืนไม่ได้ตราบเท่าที่เป็ นสมาชิ ก แต่อีกส่ วนหนึ่ งสหกรณ์อาจยินยอมให้สมาชิ กถอน
คืนได้ภายในเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับ ทั้งนี้ เพราะว่าทุนหรื อหุ ้นที่สมาชิ กถือนั้นเป็ นทุนระยะ
ยาว ซึ่งสหกรณ์นาไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร
3.4 การจัดสรรเงินส่ วนเกินสุ ทธิ (ถ้ากาหนดสุ ทธิ ) อันเกิดจากการดาเนิ น
ธุ รกิจของสหกรณ์ สหกรณ์อาจนามาจัดสรรได้โดยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ คือ
- เป็ นเงิ นปั นผลตามหุ ้นในอัตราที่ จากัด ซึ่ งตามปกติจะไม่เกิ ด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ทั้งนี้ เพราะการถือหุ ้นในสหกรณ์ไม่ถือว่าเป็ นการลงทุนเพื่อแสวงหา
กาไรดังเช่นในองค์การธุ รกิจเอกชน ทัว่ ไป
- เป็ นเงินสารองเพื่อขยายกิจการ หรื อพัฒนาสหกรณ์ เงินสารอง
นี้อย่างน้อยที่สุดมีอยูส่ ่ วนหนึ่งที่หา้ มมิให้แบ่งแยกหรื อนาไปจัดสรรเพื่อการอื่น
- เป็ นเงิ นเฉลี่ ยคืนให้แก่สมาชิ ก หรื อเป็ นการเพิ่มรายได้หรื อลด
ค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกนัน่ เอง
- เพื่ อ เป็ นทุ น สาธารณประโยชน์ ทุ น การศึ ก ษา หรื อ ทุ น อื่ น
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ
4. หลักการว่าด้วยการปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence)
สหกรณ์ เป็ นองค์การช่ วยตนเองและปกครองตนเองซึ่ งควบคุ มโดยสมาชิ กถ้า
สหกรณ์ เ ข้า ท าข้อ ตกลงกับ องค์ก ารอื่ น ๆ รวมทั้ง รั ฐบาล หรื แ สวงหาทุ น จากแหล่ ง ภายนอก
สหกรณ์พึงทาข้อตกลงเช่ นนั้นภายใต้เงื่ อนไขอันมัน่ ใจได้ว่ามวลสมาชิ กยังคงมีอานาจควบคุ มตาม
แนวทางประชาธิปไตยธารงไว้ซ่ ึงอานาจปกครองตนเองของสหกรณ์ ซึ่ งพิจารณาได้ดงั นี้
4.1 สหกรณ์เป็ นองค์การช่วยตนเอง หมายความว่า สหกรณ์เกิดจากการ
รวมกลุ่ มบุ คคลซึ่ งมี ความต้องการอย่า งเดี ย วกันหรื อคล้า ยคลึ ง กัน และทุ ก คนมี ค วามปรารถนา
และความตั้งใจที่จะช่วยตนเองให้ได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการหรื อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรค ทั้งนี้
โดยการร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในรู ปหมู่คณะหรื อกลุ่ม
4.2 ปกครองตนเองและเป็ นอิสระ หมายความว่า บรรดาสมาชิ กซึ่ งเป็ น
เจ้าของของสหกรณ์ ย่อมมี สิทธิ อานาจในการควบคุ มการดาเนิ นงานของสหกรณ์ อย่างเต็มที่ โดย
ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริ หารและการจัดการทั้งนี้ ยกเว้น
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ในกรณี ที่กฎหมายหรื อกฎระเบียบให้อานาจแก่ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอานาจ
ปกครองตนเองและความอิ ส ระของสหกรณ์ จึง มี อยู่ใ นท านองเดี ย วกับ ห้า งหุ ้นส่ วน นิ ติบุ ค คล
ในภาคเอกชน ซึ่ งสามารถตัดสิ นใจได้เองโดยอิสระในการทาความสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทาสัญญา
หรื อข้อตกลงใด ๆ แม้แต่กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ
4.3 อานาจปกครองตนเองและอิสรภาพของสหกรณ์ หมายถึ ง ระบบ
ควบคุ มและตรวจสอบโดยอิสระภายในขบวนการสหกรณ์ ดว้ ย กล่าวคือ สหกรณ์ ข้ นั ปฐมมีสิทธิ
แต่งตั้งผูแ้ ทนไปเข้าประชุ มใหญ่ของชุ มนุ มสหกรณ์ เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการของชุ มนุ มสหกรณ์ ซึ่ งตนเป็ นสมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ก็มี
กฎระเบียบหรื อข้อบังคับให้มีอานาจตรวจสอบ และให้คาแนะนาแก่สหกรณ์สมาชิ กนอกเหนื อจาก
การทาธุ รกิจกับสหกรณ์สมาชิก
5. หลักการว่าด้วยการศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ (Education Training and
Information)
สหกรณ์ พึงให้การศึ กษา และการฝึ กอบรมแก่บรรดาสมาชิ ก ผูแ้ ทนจากการ
เลือกตั้งผูจ้ ดั การและพนักงาน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่ วยพัฒนาสหกรณ์ ของเขาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผล และพึงให้ข่าวสารความรู ้ ในเรื่ องลักษณะ และประโยชน์ของการสหกรณ์แก่
ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและผูน้ าด้านความคิดเห็น ซึ่ งพิจารณาได้ดงั นี้
5.1 หลักการข้อนี้ เป็ นจุ ดอ่อนของสหกรณ์ ใ นประเทศไทยทุ กระดับทั้ง
สหกรณ์ ข้ นั ปฐมและสหกรณ์ ข้ นั สู ง เพราะขาดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึ กษาทางสหกรณ์
ให้เป็ นบทบาทและความรับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริ ง ทั้ง ๆ ที่ได้ริเริ่ มให้จดั ตั้ง
กองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ์จากกาไรของสหกรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแม้จะมีการจัดตั้ง
สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และมี ชุมชนสหกรณ์ ระดับชาติ บา้ งแล้ว ส่ วนราชการที่ ท า
หน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ก็ยงั คงดาเนิ นการให้การศึกษาและฝึ กอบรมทางสหกรณ์ แทบจะเรี ยกได้วา่
ซ้ าซ้อนกับขบวนการสหกรณ์โดยไม่มีเป้ าหมายที่ชดั เจนให้ ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบ
ให้การศึ กษา และฝึ กอบรมทางสหกรณ์ ได้ดว้ ยตนเองในที่ สุด โดยมี หน่ วยงานของรัฐทาหน้าที่
ให้การสนับสนุ นอย่างเพียงพอตามความจาเป็ นและเน้นการฝึ กอบรมข้าราชการให้ปฏิ บตั ิหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5.2 การศึ ก ษาฝึ กอบรมและสารสนเทศมี ค วามมุ่ ง หมายและเน้ น
กลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้
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5.2.1 การศึกษามุ่งให้สมาชิ กและบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งถื อว่าเป็ นผูท้ ี่
จะเป็ นสมาชิ ก ในอนาคต มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สหกรณ์ รวมทั้ง มี ค วามส านึ ก
และตระหนักในสิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรื อให้เป็ นผูม้ ีจิตวิญญาณสหกรณ์
5.2.2 การฝึ กอบรมมุ่งให้กรรมการผูจ้ ดั การและพนักงานสหกรณ์
มีความรู ้ ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน
5.2.3 สารสนเทศนั้น มุ่ ง ให้ บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
สาหรับเยาวชนและผูน้ าด้านความคิดเห็น เช่น ผูน้ าชุ มชน นักหนังสื อพิมพ์ นักเขียน ผูน้ าองค์กร
พัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเน้นการติดต่อสื่ อสาร 2 ทาง
5.3 หลักสู ตรและเนื้อหาของการให้การศึกษา อบรม ควรควบคุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม การเมืองและวัฒนธรรม
6. หลักการว่าด้วยการร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation Among Cooperatives)
สหกรณ์ พึงรับใช้บรรดาสมาชิ กอย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและทาให้ขบวนการ
สหกรณ์เข้มแข็ง โดยการทางานด้วยกันภายใต้โครงสร้างระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับระหว่างประเทศ ซึ่ งพิจารณาได้ดงั นี้
6.1 การร่ ว มมื อระหว่า งสหกรณ์ เป็ นหลัก การเดี ย วกัน กับ การร่ ว มมื อ
ระหว่ า งบุ ค คลธรรมดาในการจัด ตั้ง สหกรณ์ นั่น เอง ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด การประหยัด ด้ว ยขนาด
มีอานาจการต่อรองสู งขึ้นและนาไปสู่ การรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
6.2 การร่ วมมื อระหว่า งสหกรณ์ อาจท าได้ท้ งั ในแนวนอนและแนวตั้ง
ในแนวนอนสหกรณ์ทุกสถานการณ์ไม่วา่ ประเภทเดียวกันหรื อไม่ สามารถร่ วมมือกันได้ทุกระดับ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ในแนวตั้งสหกรณ์ทอ้ งถิ่นประเภทเดียวกัน
ควรรวมตัวกันทางธุ รกิ จเป็ นชุ มชนสหกรณ์ ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ และระดับระหว่าง
ประเทศและสหกรณ์ ทุกประเภท ทุ กระดับ ทุกสถานการณ์ ควรรวมตัวกันเป็ นองค์การสหกรณ์
สู งสุ ด เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ มด้านอุดมการณ์ การศึกษา การฝึ กอบรม การส่ งเสริ มแนะนา
การกากับดูแลและการตรวจสอบ การวิจยั และการพัฒนา ฯลฯ
6.3 วัตถุ ป ระสงค์ส าคัญของการร่ วมมื อระหว่า งสหกรณ์ คื อ เพื่ อให้
สหกรณ์สามารถอานวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมแก่สมาชิ กอย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
และทาให้ขบวนการสหกรณ์ เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ ท ้องถิ่ นแต่ ละสหกรณ์ และสหกรณ์
ขั้นสู ง ต้องเป็ นสหกรณ์ ที่ มี ค วามเข้ม แข็ง และยัง่ ยืน มี ชี วิต ชี วาและร่ วมมื อกันในลัก ษณะของ
“ระบบรวม” หรื อเป็ นเอกภาพ
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7. หลักการว่าด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
สหกรณ์ พึงดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนของชุ มชนที่ สหกรณ์ ต้ งั อยู่ ทั้งนี้
ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ ซึ่ งพิจารณาได้ดงั นี้
7.1 สหกรณ์เป็ นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชุ มชนที่สหกรณ์ต้ งั อยู่ เพราะฉะนั้นการดาเนิ นงานของสหกรณ์ตอ้ งเป็ นไปเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของชุ มชนนั้น ๆ ซึ่ งหมายความว่าเป็ นการพัฒนา ที่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และระบบ
นิ เวศหรื อเป็ นการพัฒนาที่ สนองความต้องการและความใฝ่ ฝั นของคนรุ่ นปั จจุ บ นั โดยไม่ทาลาย
โอกาสความสามารถ และอนาคตของคนรุ่ นหลัง
7.2 เนื่ องจากสมาชิ กสหกรณ์ก็เป็ นสมาชิ กของชุ มชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควร
มีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุ มชนนั้นแบบยัง่ ยืน การพัฒนาที่หวังผลในระยะสั้นโดยไม่คานึ งถึง
ความเสี ยหายหรื อความสู ญเสี ยมิใช่ที่จะเกิดตามมา เพราะฉะนั้นในการดาเนิ นธุ รกิ จหรื อกิ จกรรม
ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุ มชน
เสมอ สหกรณ์ จะต้อ งส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ นการอนุ รั ก ษ์ห รื อปกป้ องคุ ้ม ครอง
ธรรมชาติ รวมทั้ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวัฒ นธรรมที่ ดี ง ามอัน เป็ นองค์ป ระกอบของ
สภาพแวดล้อม แต่ท้ งั นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมวลสมาชิกแล้ว
สหกรณ์ดาเนิ นงานโดยคณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้รับเลือกตั้ง
จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ข องสหกรณ์ ซึ่ งโดยแท้แล้วคณะกรรมการดาเนิ นการต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วย
คุณธรรมหลายประการ เช่น ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความมีน้ าใจกว้างขวาง ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของบรรดาสมาชิ ก ตลอดจนอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์ การที่จะสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ดงั กล่าวได้ดี ก็ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคุณธรรม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ดี ก็ตอ้ ง
เป็ นผูม้ ีคุณธรรม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่
คณะนั้นจักต้องถือประโยชน์ส่วนรวมสาคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัว ฉะนั้นจาเป็ นต้องได้ผมู ้ ีความ
รอบรู้ความสามารถและรู ้จกั บาปบุญคุณโทษด้วย จึงจะดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์ไปสู่ ความเจริ ญได้
โดยเหตุที่การสหกรณ์เป็ นขบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนจานวนมาก
หลักสาคัญอีกประการหนึ่ งของสหกรณ์ คือ การประหยัด เพราะการ
ประหยัดมัธยัสถ์อดออมถนอมทรัพย์ ย่อมนาไปสู่ ความมัน่ คง สหกรณ์ มุ่งเสริ มการประหยัดเป็ น
สาคัญขณะเดียวกันกับห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั มุ่งส่ งเสริ มให้มีกาไรสู งสุ ดมากที่สุด
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ลักษณะทัว่ ไปของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์
ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่ งที่มีสมาชิ ก เป็ นบุคคลซึ่ งมีอาชี พ
อย่างเดี ย วกัน หรื ออาศัยอยู่ในชุ มชนเดี ยวกัน มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อเสริ มให้สมาชิ กรู้ จกั การออม
ทรั พ ย์และให้กู้ยืม เมื่ อเกิ ดความจาเป็ น หรื อเพื่อก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ง อกเงย โดยยึดมัน่ อยู่ใ น
พื้นฐานของความยุติธรรมและเสมอภาค และได้รับการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ได้จดั แบ่งสหกรณ์ ออมทรัพย์ออกเป็ นรู ปแบบย่อย ๆ ตามลักษณะอาชี พ
ของสมาชิก ดังนี้
ภาคราชการ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล/สาธารณสุ ข
- สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการอื่น ๆ
ภาครัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชนและอื่นๆ
2. ประวัติความเป็ นมา
ในภาวะปั จจุบนั ประชาชนประสบปั ญหาเกี่ ยวกับค่าครองชี พที่สูงขึ้น ผูท้ ี่มีรายได้
น้อยได้รับ ความเดื อดร้ อน เพราะไม่ ส ามารถจะหารายได้เ พิ่ ม ได้เพี ย งพอกับ รายจ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
และมักจะแก้ปัญหาด้วยการกู้ยืม เงิ นจากนายทุ นโดยยอมเสี ยดอกเบี้ ย ในอัตราสู ง จึ ง ก่ อให้เกิ ด
หนี้สินผูกพัน และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวภายหลังบุคคลที่ประสบปั ญหา
ความเดื อดร้ อนดังกล่ าว จึ งร่ วมกันแก้ไขปั ญหาด้วยการรวมกลุ่ ม จัดตั้ง สหกรณ์ ออมทรั พย์ข้ ึ น
เพื่อบรรเทาปั ญหาความเดื อดร้ อน โดยยึดหลักการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน สหกรณ์ ออมทรั พย์
แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ขา้ ราชการสหกรณ์และพนักงาน
ธนาคารเพื่ อ การพัฒ นาสหกรณ์ (ธนาคารเพื่ อ การสหกรณ์ ปั จ จุ บนั ได้เ ปลี่ ย นเป็ น “ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”) จดทะเบียนเมือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า
“สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จากัดสิ นใช้” ปั จจุบนั ชื่อว่า “สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จากัด”
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3. วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงิ นที่ ส่งเสริ มให้บุคคลที่เป็ นสมาชิ กรู้จกั การ
ประหยัด รู ้จกั การออมทรัพย์และสามารถบริ การเงินกู้ ให้แก่สมาชิ กเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความ
จาเป็ น โดยยึดหลักว่าช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน จึงเป็ นการร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนี้
3.1 การส่ งเสริ มการออมทรัพย์ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1) การส่ ง เสริ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์โดยการถื อหุ ้น สหกรณ์ กาหนดให้
สมาชิ กส่ งชาระค่าหุ ้นเป็ นประจาทุกเดื อน โดยการหักเงิ นค่าหุ ้น ณ ที่ จ่ายเงิ นเดื อนและจ่ายเงิ น
ปั นผลค่าหุ ้นให้สมาชิ กตามอัตราที่ พระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดไว้ เงิ นปั นผล
ที่ได้รับนี้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ น้ คืนได้
2) การส่ งเสริ มสหกรณ์ ออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิ น สหกรณ์ มีบริ การ
ด้านเงินฝากทั้งประเภทเงิ นฝากประจาและเงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ย
ในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสู งกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์
3.2 การให้ เ งิ นกู้แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ จะน าเงิ น ค่ า หุ ้ น และเงิ น ฝากของสมาชิ ก
มาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจาเป็ นหรื อเดือดร้อนกูย้ มื โดยคิดดอกเบี้ยต่ากว่าเอกชน
4. ลักษณะการให้เงินกู้
เงินกูท้ ี่สหกรณ์จ่ายให้กบั สมาชิกมี 3 ประเภท คือ
4.1 เงิ นกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิ กมี ความจาเป็ นเร่ ง ด่ วนหรื อมี รายจ่า ย
ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน สมาชิ กสามารถกูเ้ งินประเภทนี้ จากสหกรณ์ได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของเงินได้
รายเดือน แต่จากัดขั้นสู งไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์และกาหนดส่ งชาระคืนไม่เกิน 2 งวดรายเดือน
เงินกูป้ ระเภทนี้ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
4.2 เงินกูส้ ามัญ สมาชิ กสามารถกูเ้ งิ นประเภทนี้ ได้ประมาณ 4 – 15 เท่าของเงิ น
ได้รายเดื อน แต่จะจากัดขั้นสู งไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ และกาหนดส่ งชาระคื นระหว่าง
24 – 72 งวดรายเดือน และต้องมีสมาชิ กด้วยกันค้ าประกัน อย่างน้อย 1 คน การกาหนดวงเงินกู้
ฉุ กเฉิ นและสามัญ จะใช้เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิ กแต่ละสหกรณ์เป็ นฐานในการกาหนด แต่ท้ งั นี้ ก็
ขึ้ นอยู่ก ับ ฐานะทางการเงิ นและดุ ล ยพิ นิจของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ในการก าหนด
ระเบียบ
4.3 เงินกูพ้ ิเศษ ถ้าสหกรณ์มีฐานะมัน่ คงแล้ว สหกรณ์จะเปิ ดบริ การให้เงินกูพ้ ิเศษ
เพื่อให้สมาชิ กกูไ้ ปลงทุนในการประกอบอาชี พ หรื อกูไ้ ปเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เงินกูป้ ระเภทนี้
สามารถกู้ตามจานวนเงิ นที่จะนาไปลงทุนประกอบอาชี พ หรื อขึ้นอยู่กบั ราคาของบ้านและที่ดิน
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ที่จะซื้ อหรื อจากัดขั้นสู งไว้ไม่เกิ น 400,000 – 1,000,000 บาท และกาหนดคืน ตั้งแต่ 10 – 15 ปี
โดยมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักจานองค้ าประกัน
5. การดาเนินงาน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ดาเนิ นการโดยสมาชิ ก กล่ าวคือ เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้ ึนแล้ว สมาชิ กจะเลื อกตั้งตัวแทนจากที่ประชุ มใหญ่ให้เข้ามาบริ หารงานในสหกรณ์
ตัวแทนสมาชิ กเหล่านี้ เรี ยกว่า “คณะกรรมการดาเนินการ” มีประมาณ 7 – 15 คน ตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั ๆ คณะกรรมการดาเนิ นการ จะทาหน้าที่บริ หารกิจการ
สหกรณ์โดยจะมีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกาหนดนโยบายในการทางาน แล้วจึง
มอบให้ “ฝ่ ายจัดการ” รับไปปฏิบตั ิงานต่อไป ฝ่ ายจัดการนั้นประกอบด้วย ผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
สมุห์บญั ชี เจ้าหน้าที่ การเงิน ฯลฯ ซึ่ งทาหน้าที่บริ การแก่สมาชิกที่มาติดต่อทาธุ รกิจกับสหกรณ์
6. ทุนดาเนินงานของสหกรณ์
6.1 เงินค่าหุ น้
6.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
6.3 ทุนสารองและทุนสะสมอื่น ๆ
6.4 เงินกูย้ มื
6.5 เงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่ได้รับบริ จาค
7. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์
การเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์
7.1 กรณี หน่วยงานหรื อชุ มชนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ท่านที่มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กกระทาได้โดยการยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ จะนาใบ
สมัค รของท่ า นเสนอต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ พิ จ ารณารั บ เข้า เป็ นสมาชิ ก
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการรับท่านเป็ นสมาชิ กแล้ว ท่านจะต้องชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ประมาณ 20 – 50 บาท ช าระค่ า หุ ้ น ประมาณ 4 – 5 % ของเงิ น รายได้ และลงลายมื อ ชื่ อ
ในทะเบี ย นสมาชิ ก จากนั้น ท่ า นจะมี สิ ท ธิ ใ นสหกรณ์ เ ช่ น เดี ย วกับ สมาชิ ก คนอื่ น ๆ สหกรณ์
จะจ่ายเงิ นปั นผลตามหุ ้นให้แก่ท่านเป็ นประจาทุกปี และเมื่อท่านลาออกจากการเป็ นสมาชิ กภาพ
ท่านสามารถถอนหุ น้ คืนทั้งหมดได้ ส่ วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้ เพราะถือว่า
เป็ นรายได้ของสหกรณ์อย่างยิง่
7.2 กรณี ในหน่ วยงานหรื อชุ มชนที่ ยงั ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรั พย์ ท่านที่
สนใจในกิ จ การของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ และมี ค วามประสงค์จ ะจัด ตั้ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้ ึ น
ในหน่ วยงานหรื อชุ มชนของท่าน ก็สามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ ได้ โดยขอคาแนะนาและ
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สอบถามรายละเอี ย ดได้จ ากส านัก งานสหกรณ์ จ ัง หวัด ส านัก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ พื้ น ที่ 1
และพื้นที่ 2 ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานในสังกัดกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เทเวศร์ กรุ งเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-282-6595
8. สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์ เ ป็ นของสมาชิ ก และสมาชิ ก ทุ ก คนมี บ ทบาทที่ จะควบคุ ม บริ หารงาน
ของสหกรณ์ โดยใช้สิทธิ และปฏิ บตั ิหน้าที่ของสมาชิ ก ให้ถูกต้องและสม่ าเสมอการร่ วมประชุ มใหญ่
เป็ นทั้ง สิ ท ธิ แ ละปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ัน ส าคัญ ยิ่ ง ของสมาชิ ก ทุ ก คนควรจะต้อ งเข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็ นโอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาทรักษาสิ ทธิ และปกป้ องคุม้ ครองผลประโยชน์
ของตน ตลอดจนการติ ดตามผลการดาเนิ นงาน การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จอย่างยุติธรรม
กาหนดนโยบายการดาเนินงานรวมทั้งคัดเลือกกรรมการการดาเนินการที่มีความสามารถ และมอบภารกิจ
ในการดาเนิ นการต่อไปในแนวทางอันเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิ ก เสริ มสร้างความเจริ ญมัน่ คง
ให้กบั สหกรณ์ โดยสมาชิ กที่เข้าร่ วมประชุ มทุกคนจะต้องร่ วมกันอภิปรายปั ญหา แสดงความคิดเห็น
ออกเสี ยง และยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่ งไม่ขดั ต่อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ทุกประการ โดยร่ วมกันพิจารณา
ในเรื่ องต่าง ๆ
9. ข้อควรปฏิบตั ิในการดาเนินธุ รกิจกับสหกรณ์
9.1 ด้านการเงิน
1) เมื่อชาระเงินแก่สหกรณ์ ต้องชาระต่อเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์แต่งตั้ง
ไว้เท่านั้น และต้องเรี ยกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้ง
2) ควรเก็บใบเสร็ จรับเงิ นทุกฉบับไว้ จนกว่าจะได้สอบถามหนี้ สินและ
เงินค่าหุ น้ ให้ถูกต้องตรงกันเป็ นประจาปี
3) ควรมารับ เงิ นที่ สหกรณ์ ด้วยตนเอง ถ้าจาเป็ นควรมอบฉันทะแก่ ผูท้ ี่
ไว้ใจเท่านั้น
4) เมื่อรับเงินจากสหกรณ์ทุกครั้ง ควรตรวจนับจานวนเงินให้ถูกต้องก่อน
ออกจากสหกรณ์ไป
5) การนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ สมาชิ กต้องยื่นใบฝากเงินพร้อมกับสมุด
คู่ฝาก เมื่อรับสมุดคืนให้ตรวจสอบลายมือชื่อผูม้ ีอานาจกากับในสมุดคู่ฝากทุกครั้ง และไม่ควรฝาก
สมุดคู่ฝากไว้กบั พนักงานสหกรณ์
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9.2 ด้านสิ นเชื่อ
1) ควรกูเ้ งินจากสหกรณ์ในกรณี ที่มีความจาเป็ นจริ ง ๆ และกูใ้ นจานวนที่
ต้องการใช้เท่านั้น
2) จะค้ าประกันใครต้องตัดสิ นใจให้ดี เพราะถ้าผูก้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้
ได้ผคู ้ ้ าประกันจะต้องชาระหนี้แทนโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง
3) ในกรณี ที่สมาชิ กสหกรณ์ตอ้ งรับเงิ นกู้ เงินปั นผลและเงิ นเฉลี่ยคืนให้
สมาชิ ก รั บ เงิ น ดัง กล่ า วที่ ส หกรณ์ ด้ว ยตนเอง ถ้า หากจ าเป็ นให้ ท าหนัง สื อ มอบฉั น ทะโดยมี
ผูบ้ งั คับบัญชาลงลายมือชื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดว้ ย
อุดมการณ์ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
“สหกรณ์ เ ป็ นองค์ก ารอิ ส ระของบุ ค คลซึ่ งรวมกัน ด้ว ยความสมัค รใจเพื่ อ สนองความ
ต้องการ และความมุ่งหมายร่ วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดาเนิ นวิสาหกิจ
ที่เป็ นเจ้าของร่ วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิ ปไตย”
“สหกรณ์ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง คุ ณ ค่ า ของการช่ ว ยตนเอง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ความเป็ นประชาธิ ปไตย ความเสมอภาคความเที่ยงธรรม และความเป็ นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์
เชื่อมัน่ ในคุณค่าทางจริ ยธรรมแห่งความสุ จริ ตความเปิ ดเผยความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทร
ต่อผูอ้ ื่น โดยสื บทอดประเพณี ปฏิบตั ิของผูร้ ิ เริ่ มการสหกรณ์”
หลักการที่ 1 : เปิ ดรับสมาชิกทัว่ ไปและด้ วยความสมัครใจ (Voluntary and Open Membership)
สหกรณ์เป็ นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิ ดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริ การ
ของสหกรณ์ และเต็มใจรั บผิดชอบในฐานะสมาชิ กเข้าเป็ นสมาชิ ก โดยปราศจากการกี ดกันทางเพศ
สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรื อศาสนา
หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิ กตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
สหกรณ์ เป็ นองค์การประชาธิ ปไตยที่ควบคุ มโดยมวลสมาชิ ก ผูม้ ีส่วนร่ วมอย่าง
แข็งขันในการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจของสหกรณ์ บุรุษและสตรี ผทู ้ ี่ได้รับการเลือกเป็ น
ผูแ้ ทนสมาชิ กต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิ ก ในสหกรณ์ ปฐมสมาชิ กมีสิทธิ ในการออกเสี ยงเท่า
เที ย มกัน (สมาชิ ก หนึ่ ง คนหนึ่ ง เสี ย ง) ส าหรั บ สหกรณ์ ใ นระดับ อื่ น ให้ ด าเนิ น ไปตามแนวทาง
ประชาธิ ปไตยด้วยเช่นกัน
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หลักการที่ 3 : การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation)
สมาชิ ก สหกรณ์ พึ ง มี ค วามเที่ ย งธรรมในการให้ และควบคุ ม การใช้เ งิ น ทุ น
ในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิ ปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่ วนหนึ่ งต้องเป็ นทรัพย์สินส่ วน
ร่ วมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสาหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่ งสมาชิ กภาพในอัตรา
ที่จากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิ กเป็ นผูจ้ ดั สรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใด ประการ
หนึ่ งทั้งหมด จากดังต่อไปนี้ คื อ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ของตนโดยจัดให้เป็ นทุนของสหกรณ์
ซึ่ ง ส่ วนหนึ่ ง ของทุ นนี้ ต้องไม่ นามาแบ่ ง ปั นกัน เพื่ อเป็ นผลประโยชน์ แก่ ส มาชิ ก ตามส่ วนของ
ปริ มาณธุ รกิจที่ทากับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 : การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence)
สหกรณ์ เป็ นองค์ก ารที่ พ่ ึงพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุ มของสมาชิ ก
ในกรณี ที่สหกรณ์จาต้องมีขอ้ ตกลงหรื อผูกพันกับองค์การอื่น ๆ รวมถึง องค์การของรัฐ หรื อต้อง
แสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ตอ้ งกระทาภายใต้เงื่ อนไขอันเป็ นที่มนั่ ใจว่า มวลสมาชิ ก
จะยังคงไว้ซ่ ึงอานาจในการควบคุมแนวทางประชาธิปไตย และยังดารงความเป็ นอิสระของสหกรณ์
หลักการที่ 5 : การศึกษา การฝึ กอบรม และข่ าวสาร (Education Training Information)
สหกรณ์ พึงให้การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่มวลสมาชิ กผูแ้ ทนจากการเลื อกตั้ง
ผูจ้ ดั การ พนักงานเพื่อบุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่ วยพัฒนาสหกรณ์ ของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผูน้ าทางความคิด
ในเรื่ องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้
หลักการที่ 6 : การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
สหกรณ์สามารถให้บริ การแก่สมาชิ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ ขบวนการสหกรณ์ ได้ โดยประสานความร่ วมมือกันในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 : ความเอือ้ อาทรต่ อชุ มชน (Concern for Community)
สหกรณ์พึงดาเนิ นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของชุ มชนที่สหกรณ์ต้ งั อยู่ ทั้งนี้
ตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก
หลักในการประเมินสหกรณ์
คาว่า “ประเมิน” มีผใู ้ ห้ความหมายแตกต่างกันออกไปหลายความหมายในต่างประเทศ
การประเมินได้รับการนิยามไว้ดงั นี้
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Tyler (1950:72) กล่าวว่า การประเมิน เป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งที่เป็ นจริ ง กับสิ่ งที่ควร
จะเป็ นและการใช้ขอ้ มูลความไม่สอดคล้องเป็ นหลักการในการตัดสิ นใจสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
Stufflebeam (1971:56) ได้ให้ความหมายของการประเมิ นว่าเป็ นกระบวนการกาหนด
ปั ญหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
สาหรับประเทศไทย นักการศึกษา นักวิชาการ ได้นิยามการประเมินไว้ดงั นี้
ศิริชัย กาญจนวาสี (2537:19) กล่าวว่าความหมายของการประเมิ นได้รับการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง เริ่ มต้นจากความเข้าใจที่วา่ การประเมินเป็ นสิ่ งเดียวกับการวัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(Measurement-oriented) การประเมิ น เป็ นกระบวนการศึ ก ษาสิ่ ง ต่ า ง ๆ โดยใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย
(Research-oriented) การประเมิ นเป็ นการตรวจสอบการบรรลุ ผ ลตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ กาหนดไว้
(Objectives-oriented) การประเมิ นเป็ นการช่ วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ (Decisionoriented)
การประเมิ น เป็ นการสนองสารสนเทศแก่ ผู ้เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หลายด้ ว ยการบรรยายอย่ า งลุ่ ม ลึ ก
(Description-oriented) และการประเมินเป็ นการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งที่มุ่งประเมิน (Judgmentoriented)
สมคิ ด พรมจุ ้ย (2542:27-28) กล่ า วว่า การประเมิ น เป็ นกระบวนการที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สารสนเทศ เพื่อช่ วยให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของโครงการหรื อแผนการ กล่ า วคื อ โครงการที่ไ ด้ดาเนิ นการไปแล้วได้ผลตามวัตถุ ประสงค์
หรื อไม่ เพียงใด
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2544:20-21) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจ
และหรื อค่านิ ยมและข้อจากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยการเปรี ยบเทียบ
ผลที่วดั ได้กบั เกณฑ์ที่กาหนดไว้ และการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
(เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สมหวัง พิ ธิ ย านุ วฒั น์ (2544:27-28) กล่ า วว่า ในการประเมิ นค่ า สิ่ ง ใดก็ ต ามจะต้อ ง
ประกอบด้วย ส่ วนประกอบการ (Performance) ที่ ได้จากการวัด กับการตัดสิ นคุ ณค่ าของส่ วน
ประกอบการนั้นโดยการเปรี ย บเที ย บส่ วนประกอบการที่ ไ ด้จ ากการวัดกับ เกณฑ์ก ารประเมิ น
องค์ประกอบของการประเมินเขียนแสดงในรู ปสมการ ดังนี้
การประเมิน =
(Evaluation)

การวัด
+
(Measurement)

การตัดสิ นใจ
(Judgment)
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การประเมินเป็ นกระบวนการที่มุ่งตอบคาถาม ทาอย่างไรดี เพราะก่อให้เกิ ดสารสนเทศ
เพื่อช่วยในการเป็ นการตัดสิ นคุณค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง แสดงดังนี้
การประเมินค่า

คุณค่านิยม

สารสนเทศ

ผูบ้ ริ หาร

ทางเลือก

ข้อจากัด
ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์ (2529:7-15) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึ งการที่มุ่ง
แสวงหาค าตอบส าหรั บ ค าถามที่ ว่ า นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
และเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้แต่ตน้ หรื อไม่และระดับใดจากความหมายที่นกั ประเมินผลนักวิชาการ
ให้ไว้ขา้ งต้นสรุ ปว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นคุณค่า
ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยนามาเปรี ยบเทียบ
การประเมินจึงแบ่งออกเป็ นหลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้แบ่งที่สาคัญมีดงั นี้
1. แบ่งตามหลักยึดในการประเมินค่า แบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 การประเมิ นค่า ตามอุ ดมการณ์ ข องโครงการ หรื อประเมิ นโดยยึด
วัตถุประสงค์เป็ นหลัก (Goal-Based Evaluation) เป็ นการประเมินผลที่ได้วา่ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรื อไม่ โดยทราบก่อนการประเมินว่าโครงการนั้นมีวตั ถุประสงค์อะไรบ้าง
1.2 การประเมินค่าซึ่ งอิสระจากอุดมการณ์ของโครงการหรื อ การประเมินที่
อิสระไม่ยึดวัตถุ ประสงค์ของโครงการ (Goal-Based Evaluation) เป็ นการประเมินผลที่เกิ ดขึ้ น
ทั้งหมดโดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้าง
2. แบ่งตามลาดับเวลาที่ประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
2.1 การประเมินก่อนเริ่ มโครงการ ทาขึ้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นโครงการ เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของบุคคลและทรัพยากรที่เกี่ ยวข้องความสมเหตุสมผล
ของการวางแผนดาเนิ นโครงการ รวมทั้งความเป็ นไปได้ของโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสิ นใจ
เลื อกโครงการที่ เหมาะสม ข้อมู ลที่ ได้จะมาใช้ในการวางแผนการดาเนิ นงานของโครงการวางแผน
การประเมินขั้นต่อ ๆ ไป
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2.2 การประเมินในระหว่างดาเนินงาน เป็ นการประเมินการดาเนินงานใน
ด้า นต่ า ง ๆ เมื่ อ น าโครงการที่ ว างแผนไว้ไ ปปฏิ บ ัติ เพื่ อ ตรวจสอบการด าเนิ น งานตามแผน
ความก้าวหน้า ปั ญหาอุปสรรค นาไปแก้ไขปรับปรุ งให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 การประเมิ นหลังการดาเนิ นงานหรื อการประเมิ นผลสรุ ปเป็ นการ
ประเมินเพื่อตอบคาถามว่าโครงการประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อไม่โดยให้ความสนใจ
ในผลผลิ ต และผลที่ ได้รับเพื่อใช้เป็ นข้อมูล สาหรั บผูร้ ั บ ผิดชอบโครงการว่าจะทาโครงการนั้น
ต่อไปหรื อไม่ อย่างไร
2.4 การประเมินผลกระทบ เป็ นการประเมินโครงการในช่วงที่โครงการ
ดาเนินการสิ้ นสุ ดไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากโครงการดังกล่าว
3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การประเมินเพื่อปรับปรุ ง เรี ยกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative
Evaluation) มุ่งตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแลการดาเนิ นงาน ศึกษาความก้าวหน้า ปั ญหาอุปสรรค
ในระหว่างปฏิบตั ิโครงการ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
3.2 การประเมินเพื่อสรุ ปผล เรี ยกว่า การประเมินรวมสรุ ป (Summative
Evaluation) เป็ นการประเมินผลเบ็ดเสร็ จเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความคุม้ ค่า
ของโครงการ มุ่งพิจารณาผลตามเป้ าหมาย
4. แบ่งตามรู ปแบบการประเมิน แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
4.1 การประเมิ นที่ ยึดจุ ดมุ่งหมายเป็ นหลัก (Objective-centered Evaluation
models) เป็ นการประเมินที่เน้นการตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
โครงการว่าบรรลุ จุดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้หรื อไม่ ได้แก่ รู ปแบบการประเมินของไทเลอร์ ครอนบาค
แฮมมอนด์ และเคิร์กแพตทริ ค
4.2 การประเมินที่เน้นการตัดสิ น คุณค่า (Judgment Evaluation models)
มี จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ได้ม าซึ่ งสารสนเทศสาหรั บ กาหนดและวินิจฉัยคุ ณค่ าของโครงการ ได้แก่
รู ปแบบการประเมินของสคริ ฟเว่น สเต้ก และโพรวัส
4.3 การประเมิ น ที่ เ น้น การให้ ข้อ มู ล เพื่ อ ตัด สิ น ใจ (Decision-oriented
Evaluation models) มี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมู ล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่ วยผูบ้ ริ หาร
ในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รู ปแบบการประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม
เวลซ์ และอัลคิน
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รู ปแบบการประเมิน
1. ความหมาย
สมคิด พรมจุย้ (2542:39) กล่าวว่า รู ปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิด
หรื อแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรื อกระบวนการของการประเมิน
ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ งนั้น เราควรพิจารณาเรื่ องใดบ้างในขณะเดียวกัน บางรู ปแบบ
อาจมีการเสนอแนะด้วยว่า ในการประเมินแต่ละรายการ แต่ละเรื่ องควรพิจารณาหรื อตรวจสอบ
อย่างไร ซึ่งเป็ นลักษณะการเสนอแนะวิธีการ
2. ประโยชน์ของรู ปแบบการประเมิน ที่สาคัญมี 4 ประการ คือ
2.1 การเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้เหมาะสมกับสิ่ งที่มุ่งประเมิน
จะช่วยให้เห็นแนวทางหรื อกรอบแนวความคิดในการประเมิน
2.2 ช่ วยให้ ก ารก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องการประเมิ นชัดเจนและ
ครอบคลุม
2.3 ช่วยให้กาหนดตัวแปรหรื อประเด็นสาคัญในการประเมินได้อย่าง
ชัดเจน
2.4 ทาให้ผลงานการประเมินมีความเป็ นระบบ ครอบคลุม เป็ นที่ยอมรับ
และสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน
3. รู ปแบบการประเมิน
รู ปแบบของการประเมินที่สาคัญและได้รับการยอมรับและใช้กนั มาก
ในวงการศึกษามี 3 กลุ่ม 9 รู ปแบบดังนี้
3.1 การประเมิ น ที่ ยึ ด จุ ด มุ่ ง หมายเป็ นหลั ก (Objective-centered
Evaluation Models) รู ปแบบการประเมินของไทเลอร์ ครอนบาค แฮมมอนด์ และเคริ กแพตทริ ค
3.2 การประเมินที่เน้นการตัดสิ นคุณค่า (Judgment Evaluation Models)
ได้แก่ รู ปแบบการประเมินของสคริ ฟเว่น สเต้ก และโพรวัส
3.3 การประเมิ น ที่ เ น้น การให้ข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจ (Decisionoriented Evaluation Models) ได้แก่ รู ปแบบการประเมินของสตัฟเฟิ มบีม อัลคิน และเวลซ์
แนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎี CAMELS Analysis
“CAMELS” เป็ นเครื่ องมือวัดประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานและต่อมาได้พฒั นาเป็ นเครื่ องมือ
ทางการเงิ นเพื่อสร้ างสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) อักษรแต่ละตัวของคา “CAMELS”
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จะทาหน้าที่เฝ้ าดูแต่ละเรื่ องแตกต่างกัน แต่ละตัวมีความสัมพันธ์และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ องค์ประกอบที่สาคัญในมุมมอง 6 มิติ ของ CAMELS มีดงั นี้ (กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : คู่มือการประยุกต์ใช้ CAMELS Analysis, 2548)
มิติที่ 1 : C – Capital strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง
ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง หรื อ ความเข้มแข็งของเงินทุน เป็ นการ
วิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์แหล่งเงินทุนที่สามารถรองรับ
หรื อ ป้ องกัน ผลกระทบจากความเสี่ ย งทางด้า นธุ ร กิ จ และการเงิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ สหกรณ์ เ งิ น ทุ น
ดาเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนเรื อนหุ ้น ทุนสารอง ทุนสะสมระเบียบข้อบังคับ กาไร
สุ ทธิ และการจัดหาเงินทุนในรู ปของการก่อหนี้ผกู พัน
ความเพียงพอและความเข้มแข็งของเงินทุน เน้นแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เป็ น
หลักการมีทุนของสหกรณ์ เพียงพอกับความเสี่ ยงต่าง ๆ และทุ นของสหกรณ์ ควรมี ลีกษณะที่ ไม่
สามารถถอนได้และไม่ ผูก พัน ที่ จ่า ยผลตอบแทนหากเงิ นภายนอก (เงิ นกู้ยืม ) มากกว่า ทุ นของ
สหกรณ์ แสดงว่าทุนของสหกรณ์ไม่เพียงพอและมีภาระผูกพันทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ตอ้ ง
เพิม่ ความระมัดระวังในการใช้เพื่อสร้างรายได้รองรับ
ความเสี่ ยงของเงิ นทุน การก่ อหนี้ ในอัตราที่ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ด้วยทุนของ
สหกรณ์ มี ค วามเสี่ ย ง จากสัดส่ วนหนี้ สิ นทั้ง สิ้ นต่ อทุ นของสหกรณ์ ถ้าผลหนี้ น้อยกว่าทุ นของ
สหกรณ์ ย่อมสามารถรั บ รองหนี้ ไ ด้ด้วยตนเอง และสร้ า งความมัน่ ใจให้กบั เจ้า หนี้ หากผลหนี้
มากกว่าทุนของสหกรณ์ มีความเสี่ ยง ต้องระดมทุน และบริ หารสิ นทรัพย์เพื่อสร้ างรายได้รองรับ
ความเสี่ ยง
การให้ผลตอบแทน ผลตอบแทนมากหรื อน้อย วัดจากอัตรากาไรต่อส่ วนของทุน
สหกรณ์หากมีอตั ราสู งแสดงว่าทุนไปสร้างรายได้ หรื อลงทุนในสิ นทรัพย์คุณภาพดีเพื่อสร้างรายได้
มิติที่ 2 : A – Asset quality : คุณภาพของสิ นทรัพย์
คุณภาพของสิ นทรัพย์เป็ นการวิเคราะห์วา่ สิ นทรัพย์ที่ลงทุนได้ก่อให้เกิดรายได้แก่
สหกรณ์อย่างไร และได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ สิ นทรัพย์ที่จะวัดประสิ ทธิ ภาพ เช่น
ลูกหนี้ สิ นค้าคงคลังและสิ นทรัพย์รวม
การลงทุนในสิ นทรัพย์ เสี่ ยง หรื อไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรื อ จมอยู่ในสิ นทรัพย์
ที่เกิ นความต้องการ เช่ น สิ นค้า เงิ นฝากธนาคาร อาจส่ งถึ งสภาพคล่องทางการเงิ นของสหกรณ์
คุณภาพสิ นทรัพย์ มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ความเพียงพอของสารองต่อการด้อย
คุ ณภาพของสิ นทรั พ ย์เพื่ อป้ องกันผลกระทบต่ อฐานะการเงิ นของสหกรณ์ เช่ น กรณี ข องการ
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มีหนี้สินที่คา้ งชาระและสิ นเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีการสารองหนี้ หรื อไม่สูงเกินไปหรื อต่า
เกินไป
สิ นทรัพย์นาไปสร้างรายได้และการให้ผลตอบแทนคุณภาพสิ นทรัพย์ที่ดีสามารถ
แปลงรายได้สินทรัพย์หมุนกี่ รอบให้ผลตอบแทนเท่าไรวัดจากอัตรากาไรหรื อรายได้ต่อสิ นทรัพย์
หากอัตราสู งกว่าแสดงว่า คุ ณภาพสิ นทรัพย์ดีมีรายได้เข้ามา หากอัตราต่ าแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้สหกรณ์ตอ้ งบริ หารสิ นทรัพย์ดงั กล่าวให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมีสภาพคล่อง
มิติที่ 3 : M – Management capability : ขีดความสามารถในการบริ หาร
ขีดความสามารถในการบริ หารงานเป็ นการวิเคราะห์ถึ งความสามารถของฝ่ าย
บริ หารในการวางกลยุทธ์ และจัดโครงสร้างองค์กรในการนาพาองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กิจการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่กิจการ
เผชิญอยู่
การบริ หารจัดการและโครงสร้ างธุ รกิ จ ทุกธุ รกิจต้องมีความสมดุ ลกัน ประเภท
สหกรณ์ ก ับ โครงสร้ า งธุ ร กิ จ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกัน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ เช่ น
สหกรณ์ประเภทการเกษตร เน้นไปที่ธุรกิจซื้ อกับธุ รกิจขาย ทั้งนี้ การดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ตอ้ ง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ขีดความสามารถบริ หารงานและการควบคุมภายใน พิจารณาการปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่ งมีผลกระทบสภาพคล่อง และการทากาไร
ของสหกรณ์ บทบาทการบริ หารในอนาคตต่อภาวะแข่งขันเพื่อการวางแผนในอนาคต
มิติที่ 4 : E –Earning sufficiency : การทากาไร
การทากาไรเป็ นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ในธุ รกิจ
ที่สหกรณ์ ดาเนิ นอยู่ ซึ่ งจะประกอบไปด้วยการรักษาอัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่ อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานให้ต่ าและเพิ่มอัตรากาไรขั้นต้นในแต่ละธุ รกิ จให้มากที่สุด รวมทั้งวิเคราะห์
ถึงคุณภาพและแนวโน้มของกาไรในอนาคตของสหกรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั ค่าจ่าย กาไร และคุณภาพของกาไรขึ้นอยูก่ บั การ
บริ หารควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เปรี ยบเทียบรายได้ กับค่าใช้จ่ายทีละรายการว่ามีกาไร
ขั้น ต้น หรื อ ไม่ ห ากบริ ห ารค่ า ใช้จ่ า ยดี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าไรสู ง ตรงข้า มบริ ห ารค่ า ใช้จ่ า ยไม่ ดี
ไม่เหมาะสมกับรายได้ กาไรต่ ารวมถึ งอัตรา รวมถึ งอัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่ อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้อยูใ่ นอัตราที่ต่า
วิ นั ย ทางการเงิ น มี ผ ลต่ อ รายได้ ระบบสหกรณ์ มิ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น ก าไรเป็ นหลั ก
หากแต่มุ่งเน้นสมาชิ กทางการเงิ นหรื อการจัดการทางการเงิ นที่ดีของสมาชิ ก หากสมาชิ กมีอตั รา
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หนี้ สินมากกว่าเงิ นออม กาลังความสามารถชาระหนี้ ของสมาชิ กลดลง ส่ งต่อรายได้และฐานะ
การเงินของสหกรณ์
มิติที่ 5 : L-Liquidity : สภาพคล่อง
สภาพคล่องหรื อความเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน เป็ นการพิจารณาความเพียงพอ
ของเงินสด หรื อสิ นทรัพย์ที่มีสภาพใกล้เคียง เงินสด รวมถึงสิ นทรัพย์อื่นที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงิน
สดได้ง่ายสภาพคล่ องวัดได้จากอัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุ นเวียน ซึ่ งคานวณได้จากสัดส่ วนระหว่า ง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้ สินกับหนี้ สินหมุนเวียน หากสหกรณ์มีความเสี่ ยงของเงินทุน สหกรณ์
จาเป็ นต้องรักษาสภาพคล่องให้สูงเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ความเพี ย งพอของสิ นทรัพ ย์ใ นการแปลงสภาพเป็ นเงิ นสด ความเพี ย งพอของ
สภาพคล่องต่อความต้องการใช้เงิน พิจารณาสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้ สินหมุนเวียนหากสิ นทรัพย์
สิ นหมุนเวียนมากกว่า ถือว่ามีสภาพคล่องดี หรื อมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน อย่างไรก็ตาม
ต้องพิจารณาตัวสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถแปลงเป็ นเงินสดได้เร็ วด้วย
ความสมดุลระหว่างสิ นทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันทางการเงิน มีสินทรัพย์
สภาพคล่องดารงไว้เพียงพอต่อภาระผูกพันทางการเงิน หรื อสหกรณ์มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสด
เพียงพอกับภาระผูกพันทางการเงินที่ถึงจะกาหนดหรื อไม่สาเหตุหลักของการสภาพคล่องนั้นมาจาก
การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินไม่ดีพอ รวมถึ งปั ญหาจากผลการดาเนิ นงาน เช่ น มีภาระหนี้ สิน
ระยะสั้นมาก การถอนเงิ นฝากมากกว่าปกติ การนาเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น ไปให้กูร้ ะยะยาว เป็ นต้น
ดูรอบของการเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสด หรื อกระแสเงิ นสดเข้ามาเพียงพอหรื อไม่เช่น อัตราลูกหนี้ เงิ นกู้
ระยะสั้นที่ชาระหนี้ได้ตามกาหนดต่อหนี้ถึงกาหนดชาระและอายุเฉลี่ยของสิ นค้า
มิติที่ 6 : S-Sensitivity : ผลกระทบต่อธุ รกิจ
ผลกระทบที่มีต่อธุ รกิ จ หรื อความอ่อนไหวของธุ รกิ จ คือ ปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลกระทบ
ในแง่ลบต่อธุ รกิจ
ปั จจัยเสี่ ยง พิจารณาปั จจัยแวดล้อมสหกรณ์ สาเหตุการเกิ ดปั จจัยเสี่ ยงอาจมาจาก
ภาครั ฐ หรื อจากสถานการณ์ ท ั่ว ไป ภาวะวิ ก ฤต ภัย ธรรมชาติ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
อันประกอบด้วยภาวะคู่แข่งทางธุ รกิ จ นโยบายการเงิ นของรัฐ อัตราดอกเบี้ย นโยบายช่ วยเหลื อ
ของภาครัฐ ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สภาพตลาด เทคโนโลยี และวิทยาการ
ใหม่ หากสหกรณ์ ไ ม่ ส ามารถวางแผนกลยุท ธ์ ใ ห้ท นั ต่ อการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ย่อมส่ ง ผล
กระทบต่อธุ รกิจของสหกรณ์
ผลกระทบต่อธุ รกิ จ และผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ยงซึ่ งประกอบไปด้วยการลดลง
ของรายได้และการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
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จากแนวคิดเกี่ยวกับ Camels Analysis สามารถแบ่งเป็ นองค์ประกอบหลักในการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ได้ดงั นี้
1. องค์ประกอบทางการเงิน ประกอบด้วย C – ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง
A – คุณภาพของสิ นทรัพย์ E – การทากาไร และ L สภาพคล่อง
2. องค์ประกอบทางการบริ หาร ประกอบด้วย M – ขีดความสามารถในการบริ หาร
3. องค์ประกอบทางความเสี่ ยง ประกอบด้วย S – ผลกระทบของธุ รกิจ
แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์
การวิเคราะห์ทางการเงินเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการจัดการทางการเงินของสหกรณ์ ทาให้
ผูบ้ ริ หารสามารถที่ จะทราบถึ ง ปั ญหาในการดาเนิ นสหกรณ์ งานของสหกรณ์ หรื อเพื่ อเป็ นการ
ประเมินผลการบริ หารจัดการฝ่ ายบริ หาร หรื อเพื่อให้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งทางการเงิ นของสหกรณ์
สามารถช่ ว ยผู ้บ ริ หารในการตัด สิ นใจว่ า การด าเนิ น งานมี ค วามถู ก ต้ อ งเหมาะสมหรื อไม่
ซึ่ งผูว้ ิเคราะห์สามารถนาเครื่ องมือทางการเงิ นประกอบการพิจารณาเปรี ยบเทียบ เช่ น อัตราส่ วน
ทางการเงิ นของสหกรณ์ เปรี ย บเที ย บกับ ข้อ มู ล และอัตราส่ ว นส าคัญ ทางการเงิ นของสหกรณ์
โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างการเงินและติดตามการเปลี่ ยนแปลงว่าได้มีการแก้ไข การปรับปรุ ง
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องหรื อไม่ หรื อทาการเปรี ยบเที ยบกับผลการดาเนิ นงานในปี ที่ ผ่านมา
เป็ นต้น (กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : รายงานการประเมินสถานการณ์
ความเสี่ ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร, 2553) งบการเงินที่นามาวิเคราะห์
จะต้องเป็ นงบการเงิ นที่ เป็ นไปตามกฎหมายของสหกรณ์ และควรเป็ นงบการเงิ นที่ จดั ทาในช่ วง
ระยะเวลาที่เท่ากัน ซึ่ งผูว้ ิเคราะห์จะได้จากรายงานประจาปี ของสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงิน
ที่สาคัญ ประกอบด้วยการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ คือ
1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้วิธีร้อยละตามแนวตั้ง (Vertical Analysis or Common
Size)
2. การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
3. การวิเคราะห์แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน (Sources and Uses of Funds)
การวิเคราะห์ งบการเงิ นด้วยรู ปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของ
ผูท้ าการวิเคราะห์แต่ละแบบมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกันหรื อมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไป
แต่ทุกรู ปแบบดังกล่าวล้วนมีขอ้ มูลที่แสดงความสัมพันธ์กนั และเป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
การวิเ คราะห์ ท างการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จะให้ข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผูว้ ิเคราะห์และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเป็ นอย่างดี โดยมีการวิเคราะห์ อย่างมี ข้ นั ตอนและเป็ น
ระบบ ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ให้ชดั เจน โดยวิเคราะห์ในฐานะ
บุคคลกลุ่มใดมีวตั ถุประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เรื่ องใด
2. รวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ งบการเงินงวดปั จจุบนั
และอดีตหมายเหตุและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายงานกิจการประจาปี
3. จัดเตรี ยมข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ในรู ปแบบเดี ยวกัน เพื่อสะดวกและ
ง่ายต่อการวิเคราะห์
4. เลื อกเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ของ
การวิเคราะห์
5. แปลความหมายและสรุ ปผลการวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
6. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ เสนอผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูท้ ี่ต้องการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจด้านต่าง ๆ
ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
การวิเคราะห์ ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทาให้ทราบข้อมูลทาง
การเงินของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ทาให้ทราบสภาพคล่ องทางการเงิ นของสหกรณ์ และความสามารถ
ในการชาระคื นหนี้ สินระยะสั้ นเมื่ อถึ ง กาหนด ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการวางแผน
ทางการเงินและเจ้าหนี้ระยะสั้นในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์
2. ทาให้ทราบประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานหรื อความสามารถในการ
ใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร เจ้าหนี้และสมาชิก
3. ทาให้ทราบความสามารถในการชาระหนี้ สินระยะยาว สภาพความ
เสี่ ยงและโครงสร้ างเงิ นทุ นของสหกรณ์ ว่าเป็ นอย่างไร มีการนาเงิ นทุนจากส่ วนหนี้ สินและส่ วน
ของสมาชิ ก มาใช้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด และท าให้ ท ราบถึ ง ความสามารถในการจ่ า ยคื น เงิ น ต้น
และดอกเบี้ยของสหกรณ์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ เจ้าหนี้ และสมาชิ ก
ของสหกรณ์
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4. ทาให้ทราบประสิ ทธิ ภาพในการทากาไรจากการใช้สินทรัพย์และการ
ใช้เงินทุนส่ วนของสมาชิ ก นโยบายการจ่ายเงินปั นผล และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เรณู ศุภรัฐปรี ชา (2543:53) ทาการศึกษาถึงการประเมินผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์
เครดิ ต ยูเ นี่ ย นริ ม ออน จ ากัด อ าเภอสั น ก าแพง จัง หวัดเชี ย งใหม่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ท าการ
วิเคราะห์การดาเนิ นงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ และเพื่อทราบความคิดเห็ น
ต่าง ๆ ของสมาชิ กที่มีต่อสหกรณ์ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคจากการดาเนิ นงานของสหกรณ์
เพื่อจะเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
หาทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่มีอยูใ่ ห้หมดไป ผลการศึกษาพบว่า สมาชิ กสหกรณ์ ส่วนใหญ่
มีอาชี พรับจ้างและเกษตรกรรม และได้รับการศึกษาระดับประถมศึ กษา มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย จึงมีความจาเป็ นต้องกูย้ ืมเงิ นจากสหกรณ์ นอกเหนื อจากสหกรณ์ ระยะเวลาที่เข้าเป็ น
สมาชิ ก สหกรณ์ ม ากกว่า 4 ปี สมาชิ ก ส่ วนใหญ่ จะออมเงิ นไว้ก ับ สหกรณ์ ม ากกว่า ออมไว้ก ับ
สถาบันการเงิ น ทั้งนี้ เพราะหากมี ปัญหาด้านการเงิ นสามารถกูย้ ืมได้สะดวก และเสี ยดอกเบี้ ย
ในอัตราที่ต่ ากว่าท้องตลาด การวิเคราะห์การดาเนิ นงานของสหกรณ์ พบว่า โดยเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อัต ราการเพิ่ ม ของทุ น ด าเนิ น งาน ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ และก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี
โดยเฉลี่ยสู งถึงร้อยละ 90.82, 79.19, และ 63.75 ตามละดับ
เพ็ญสุ ดา คุม้ ฉายา (2544:46) ทาการศึกษาการวิเคราะห์การดาเนิ นงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในส่ วนราชการระหว่างปี 2541 – 2543 กรณี ศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกรมตรวจ
บัญ ชี ส หกรณ์ จ ากัด มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในด้า นการใช้สิ น ทรั พ ย์
การก่ อ หนี้ ความสามารถในการหาก าไร จากอัต ราส่ ว นที่ ค านวณได้ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากัด ระหว่างปี 2541 – 2543 เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
สหกรณ์ ออมทรั พย์ในส่ วนราชการในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทาง
การเงิ น จากการศึ ก ษาพบว่า การดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จ ากัด มี ก ารขยายตัว เพิ่ ม มากขึ้ น ไม่ ว่ า เป็ นจ านวนสมาชิ ก ขนาดของสิ น ทรั พ ย์
ขนาดของทุ นดาเนิ นงานของสหกรณ์ รวมทั้งปริ มาณธุ รกิ จไม่ว่าจะเป็ นทางด้านรั บฝากเงิ นหรื อ
ทางด้านการปล่อยสิ นเชื่อ แหล่งที่มาที่สาคัญของเงินทุน ได้แก่ ทุนเรื อนหุ ้น และเงินรับฝากส่ วน
การใช้ไปของเงินทุนจะได้แก่ การให้สินเชื่ อกับสมาชิ ก รวมไปถึ งการลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
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และการฝากธนาคาร การดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการกรมบัญชี สหกรณ์ จากัด
ถื อ ว่า อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ในด้า นของการบริ หารเงิ นกู้ส หกรณ์ ก็ ไ ด้มี ก ารขยายบริ ก ารได้เพี ย งพอ
กับ ความต้อ งการของสมาชิ ก ที่ มี เพิ่ ม ขึ้ น และสามารถบริ หารสิ น เชื่ อ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยมี อตั รากาไรสุ ทธิ ต่อลูกหนี้ เงิ นกู้สูงขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ในการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิ น
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ จากัด อัตราส่ ว นที่ ค านวณได้จ ะต่ า กว่า
ค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ไม่ ว่า จะเป็ นด้า นการบริ ห ารสภาพคล่ อ ง ด้า นความสามารถในการก่ อ หนี้
ด้านความสามารถในการใช้สินทรัพย์ และด้า นการบริ หารกาไร แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ ก็มี
ฐานะความมัน่ คงในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีสภาพคล่องของธุ รกิจที่ดี สรุ ปได้วา่ สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากัด มีฐานะการเงินของสหกรณ์ค่อนข้างดี สภาพคล่องลดลง
เพียงเล็กน้อย ความสามารถในการทากาไรลดลงบ้าง ก็เนื่ องมาจากสภาวะเศรษฐกิ จ มีการลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงทั้งธุ รกิ จภายนอกและสหกรณ์ ได้ลดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ เองในการให้สมาชิ กกู้
ความสามารถในการก่อหนี้ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ๆ เพียงเล็กน้อย ซึ่ งสหกรณ์ก็ยงั สามารถสร้างความ
มัน่ ใจให้แก่ผเู ้ ป็ นสมาชิกได้ในอัตราที่น่าพอใจ
สมชาย เมธากุลชัย (2546:50) ทาการศึกษาการประเมินผลการดาเนินการของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู เชี ยงใหม่ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดาเนิ นการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชี ยงใหม่ จากัด โดยอาศัยการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิ น งบการเงิ นของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2534 – 2544 และเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และเพื่อประเมิ น
ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดาเนิ นการสหกรณ์ ของสมาชิ ก นอกจากนี้ ยงั ประเมิ น
ทัศนคติของสมาชิ กและคณะกรรมการดาเนิ นการที่มีต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารการเงินของสหกรณ์ฯ โดยการวิเคราะห์
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น โดยค่ า เฉลี่ ย 10 ปี (พ.ศ. 2535 - 2544) ทั้ง 6 อัต ราส่ ว น มี เ พี ย ง 4
อัตราส่ วนที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ คื อ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุ น
อัตราส่ วนรายได้ต่อสิ นทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ วนทุ น โดยอัตราส่ วนที่ เหลื อคื อ อัตราส่ วนทุ นหมุ นเวีย นและอัตราก าไรสุ ท ธิ ไ ม่ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแสดงให้ทราบว่า สหกรณ์ฯ มีความสามารถนาสิ นทรัพย์และทุนไปหาผลตอบแทนได้ดี
และมี ความเสี่ ยงทางการเงิ นพอสมควร แต่ยงั มีปัญหาสภาพคล่ องทางการเงิ นและประสิ ทธิ ภาพ
ในการทากาไร
วรศักดิ์ หงส์ สุวรรณ (2549:53) ทาการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้วิธี CAMELS Analysis มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์
นาทฤษฎีและแนวคิด CAMELS Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ประจาปี 2548 ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ ความเพียงพอ
ของเงินทุนต่อความเสี่ ยง สหกรณ์มีสมาชิกรวม 36,091 คน มีทุนดาเนินงานรวม 10,564.39 ล้าน
บาท แยกเป็ นแหล่งทุนภายในร้อยละ 57.77 และ ทุนภายนอกร้อยละ 42.23 หากพิจารณาความ
เข้มแข็งและเพียงพอต่อความเสี่ ยงของเงิ นทุนนับว่าไม่เสี่ ยง เนื่ องจากมีหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.73
แสดงว่าทุนสหกรณ์สามารถคุ ม้ ครองหนี้ สินได้ท้ งั หมดและยังมีอตั ราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
เท่ากับ 0.07 เท่า อย่างไรก็ตามสหกรณ์ควรระมัดระวังการก่อหนี้ ที่มีอตั ราเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงิ นทุ นดาเนิ นงานในส่ วนหนี้ ให้สร้ างรายได้กลับมารับรองคุ ณภาพ
ของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาเงินทุนดาเนินงานส่ วนใหญ่ลงทุนไป
กับการให้เงินกูย้ มื มากที่สุดร้อยละ 94.57 ของทุนดาเนินงาน มีหนี้ สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ร้อยละ 0.05 หากพิจารณาคุณภาพของสิ นทรัพย์สหกรณ์มีการบริ การ สิ นทรัพย์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ก่อให้เกิ ดผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ร้อยละ 4.10 อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ของสหกรณ์
เป็ นลู กหนี้ ดังนี้ สหกรณ์ ควรบริ หารจัดการลู ก หนี้ ใ ห้มีป ระสิ ทธิ ภาพเป็ นส าคัญเพื่อให้มี อตั รา
ผลตอบแทนที่ เพิ่ ม ขึ้ น ความสามารถในการบริ หารสหกรณ์ ดาเนิ น ธุ รกิ จให้ บริ ก ารแก่ ส มาชิ ก
2 ด้าน มีมูลค่ารวม 11,079.84 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วย ธุ รกิจให้กยู้ มื มีมูลค่าสู งสุ ด รองลงมา
ธุ รกิจรับฝากเงิน ธุ รกิจสหกรณ์เติบโตร้อยละ 11.6 แสดงให้เห็นถึงการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก การทากาไรของสหกรณ์ประสบผลสาเร็ จมีกาไร
สุ ท ธิ รวม 412.95 ล้า นบาท เป็ นก าไรเฉลี่ ยต่ อสมาชิ ก 11,442.06 บาท แม้โดยรวมสหกรณ์
มีความสามารถในการทากาไร แต่หากพิจารณาเปรี ยบเทียบสัดส่ วนหนี้ สินเฉลี่ยจะสู งกว่าเงินออม
เฉลี่ ยซึ่ งไม่ส มดุ ลกัน ประกอบกับในรอบปี มี อตั ราการกู้ยืมเงิ นของสมาชิ กเพิ่มขึ้ น ซึ่ งเป็ นการ
สะท้อนถึ งกาลังความสามารถในการชาระหนี้ ของสมาชิ กในอนาคตที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการ
บริ หารงานสหกรณ์ สภาพคล่ องทางการเงิ นของสหกรณ์ ไม่ดี เนื่ องจากมีสัดส่ วนของสิ นทรัพย์
หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนอัตราส่ วนเท่ากับ 0.56 เท่า เมื่อพิจารณาหนี้ สินหมุนเวียนของ
สหกรณ์พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเงินรับฝากจากสมาชิ กถึงร้อยละ 96.31 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ควร
บริ หารเงิ นรั บฝากอย่างระมัดระวัง และผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ทั้งสภาพเศรษฐกิ จอัตรา
ดอกเบี้ ย การปฏิ รูปการปกครอง ปั ญหาการเมื อง ความไม่ส งบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ภัยแล้ง
ภัยธรรมชาติ ที่มีความเสี่ ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ล้วนส่ งผลกระทบต่อการลงทุน การบริ โภค และ
ภาระการผ่อนชาหนี้ ข องสมาชิ ก จึ งเป็ นสิ่ งที่ ต้องเฝ้ าระมัดระวัง และติ ดตามสถานการณ์ อย่า ง
ใกล้ชิด พร้อมกับความพยายามสร้างวินยั ทางการเงินแก่สมาชิก
พนิ ดา จินดาศรี (2551:62) ทาการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิ จทางการเงิ นของสหกรณ์ ออม
ทรั พย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิ จทาง
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การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2550
ซึ่ งศึกษาครอบคลุ มถึ งแนวโน้มจุดแข็งและจุดอ่อนของภาวะเศรษฐกิ จทางการเงิ น โดยใช้ขอ้ มูล
งบดุ ล งบก าไรขาดทุ น และรายงานกิ จการประจาปี วิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้ CAMELS
Analysis ในมุมมอง 6 มิติ ผลการศึ กษาพบว่า 1) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จากัด มีภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในช่ วงปี พ.ศ. 2544-2550 ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ ต้องปรั บ ปรุ ง เมื่ อพิ จารณาในมุ ม มอง 6 มิ ติ พบว่า ความเพี ย งพอของเงิ นทุ นต่ อความเสี่ ย ง
คุณภาพของสิ นทรัพย์ ความสามารถในการทากาไร และสภาพคล่ องทางการเงิ น อยู่ในเกณฑ์
ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ งแต่ มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ดี ข้ ึ น ความสามารถในการบริ หารอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี
แต่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่ วนผลกระทบต่อธุ รกิจมีปัจจัยเสี่ ยงทางด้านคู่แข่งขัน อัตราดอกเบี้ย
และข้อบัง คับที่ เกี่ ย วข้อง 2) ในปี พ.ศ. 2550 สหกรณ์ ออมทรั พย์เทคโนโลยีราชมงคล จากัด
มี จุ ด แข็ ง ทางการเงิ น ในด้า นความสามารถในการบริ หารสิ น ทรั พ ย์ ด้า นการบริ ห ารต้น ทุ น
การบริ ก าร และการควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยด าเนิ น งาน ส่ ว นจุ ด อ่ อนทางการเงิ น พบว่า สหกรณ์
มีอตั ราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์และการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งปรับปรุ งรวมทั้ง
มีผลตอบแทนต่อส่ วนทุนมีอตั ราที่ลดลง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องพบว่า ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทาง
ด้านการเงินจะใช้อตั ราส่ วนทางการเงินในการวิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลจากงบดุล งบกาไรขาดทุน
และรายงานกิจการประจาปี โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช้แนวคิดเดียวกันคือ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู จากัด โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นในการวิเคราะห์และ
ประยุกต์ตามแนวคิดทฤษฎี CAMELS Analysis
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึ ก ษาผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ : กรณี ศึ ก ษาสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ผูศ้ ึ กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และดาเนิ นการวิเคราะห์
ข้อมูลดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าในลักษณะเชิ งวิเคราะห์ (Analysis Studies) เพื่อทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS Analysis ในมุมมอง 6 มิติ ประกอบด้วย
อัตราส่ วนทางการเงิน จานวน 19 อัตราส่ วน
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นข้อมู ลทุ ติยภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทางการเงิ นที่ ได้จากงบดุ ล
งบกาไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานกิจการประจาปี ของสหกรณ์ : กรณี ศึกษาสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัดในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557 เป็ นระยะเวลา
3 ปี เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ตาราวิชาการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์
วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
จากข้อมูลทุติยภูมิดงั กล่าวนามาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
1. การประเมินผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในมุมมอง 6 มิติ ตามแนวคิด CAMELS Analysis ในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง (Capital Strength)
แสดงความเข้มแข็งของเงินทุน ซึ่ งใช้วเิ คราะห์เพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยงเป็ น
ความเสี่ ย งทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด หาเงิ น ทุ น ในรู ป ของการก่ อ หนี้ ประกอบด้ว ยอัต ราส่ ว น
ดังต่อไปนี้
1) อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุ น เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงถึ งสัดส่ วนของหนี้ สินต่อทุ นว่า
ความสามารถในการชาระหนี้ ของสหกรณ์มีความเสี่ ยงมากน้อยเพียงใด ถ้าอัตราส่ วนนี้ ต่าแสดงว่าสหกรณ์
มีเงินทุนเพียงพอในการชาระหนี้ สินระยะยาว มีความเสี่ ยงต่าแต่ถา้ อัตราส่ วนนี้ สูงแสดงว่าสหกรณ์มีความ
เสี่ ยงสู งที่อาจไม่สามารถชาระหนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามกาหนด เนื่ องจากทุนสหกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะ
ชาระหนี้สินระยะยาวได้ท้ งั หมด ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) = หนี้สินทั้งสิ้ น
ทุนของสหกรณ์
2) อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงถึงทุนสารองที่สามารถ
ชดเชยสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ ว่ามีมากน้อยเพียงใด หากอัตราส่ วนนี้ สูง แสดงว่าสหกรณ์ มีความ
เสี่ ยงต่า และมีความมัน่ คงมากขึ้น แต่ถา้ อัตราส่ วนนี้ต่า สหกรณ์ก็จะมีความเสี่ ยงสู ง ซึ่ งสามารถคานวณได้
ดังนี้
อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ (เท่า) = ทุนสารอง
ทรัพย์สินทั้งสิ้ น
3) อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงเห็ นถึ งผลตอบแทนที่
ได้รับจากการลงทุน ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนทุน (%)

=

กาไรสุ ทธิ
X 100
ทุนของสหกรณ์ถวั เฉลี่ย

4) อัตราการเติ บโตทุ นของสหกรณ์ เป็ นอัตราส่ วนที่ แสดงการเพิ่ม /ลด ของทุ น
สหกรณ์ ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตทุนสหกรณ์ (%)

= ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั -ทุนของสหกรณ์ปีก่อน X 100
ทุนของสหกรณ์ปีก่อน
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5) อัต ราการเติ บ โตของหนี้ เป็ นอัต ราส่ ว นที่ แ สดงการเพิ่ ม /ลด ของสหกรณ์
ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตทุนหนี้ (%) = หนี้สินทั้งสิ้ นของสหกรณ์ปีปัจจุบนั -หนี้สินทั้งสิ้ นของสหกรณ์ปีก่อน X 100
หนี้สิ้นทั้งสิ้ นของสหกรณ์ปีก่อน
1.2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ (Assets Quality)
ใช้ วิ เ คราะห์ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ มี อ ยู่ ใ นงบดุ ล ได้ถู ก ใช้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งใด
ประกอบด้วยอัตราส่ วนดังต่อไปนี้
1) อัตราหมุ นของสิ นทรั พย์ เป็ นอัตราส่ วนที่วดั ประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์
ทั้งหมดของสหกรณ์ ว่าสามารถก่อให้เกิดรายได้สอดคล้องกับการลงทุนในสิ นทรัพย์หรื อไม่ ถ้าอัตราส่ วน
นี้ ต่ า แสดงว่า สหกรณ์ มีสิ นทรั พย์ที่ไ ม่สามารถก่ อให้เกิ ดรายได้จานวนมากมี ความเสี่ ย งสหกรณ์ จะต้อง
พิจารณาว่าเป็ นเพราะเหตุใด และควรปรับปรุ งลดสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (รอบ) =

รายได้ท้ งั สิ้ น
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นถัวเฉลี่ย

2) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรั พ ย์ เป็ นอัตราส่ วนที่ แสดงให้เห็ นถึ งผลตอบแทน
จากสิ นทรัพย์วา่ ได้ผลตอบแทนเพียงพอหรื อไม่ โดยจะเป็ นตัวชี้ วดั ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์
เพื่ อก่ อให้เ กิ ด ก าไรจากการดาเนิ น งาน แสดงให้เ ห็ น ว่า ทุ ก ๆ 100 บาท ที่ ไ ด้ล งทุ น ในสิ น ทรั พ ย์น้ ัน
สามารถก่อให้เกิดกาไรจากการดาเนินงานกี่บาทในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั ๆ ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (%) = กาไรจากการดาเนินงาน X 100
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นถัวเฉลี่ย
3) อัตราการเติบโตสิ นทรัพย์ เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงการเพิ่ม/ลดของสิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
ซึ่งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตสิ นทรัพย์ (%) = สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นปี ปั จจุบนั -สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นปี ก่อน X 100
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นปี ก่อน
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1.3 ความสามารถในการบริ หาร (Management Capability)
เป็ นความสามารถในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั สหกรณ์จากปั จจัยทางการเงินอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยอัตราส่ วนดังต่อไปนี้
1) อัตราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ เป็ นอัต ราที่ แ สดงถึ ง การปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น หรื อการ
ปรั บ ตัว ลดลง จากความสามารถในการบริ ห ารธุ ร กิ จ โดยวัด จากมู ล ค่ า ธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงถ้า
อัตราส่ วนนี้สูง สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของธุ รกิจมากขึ้น
อัตราการเติบโตของธุ รกิจ (%) = มูลค่าธุ รกิจรวมปี ปั จจุบนั -มูลค่าธุ รกิจรวมปี ก่อน X 100
มูลค่าธุ รกิจรวมปี ก่อน
2) กาไรต่อสมาชิ ก เป็ นอัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไรต่อคนของสมาชิ ก
สหกรณ์ สามารถคานวณได้ดงั นี้
กาไรต่อสมาชิก (บาท) = กาไรสุ ทธิ
จานวนสมาชิก
3) เงินออมสมาชิ ก เป็ นอัตราส่ วนแสดงค่าเฉลี่ ยเงิ นออมต่อคนของสมาชิ กสหกรณ์
สามารถคานวณได้ดงั นี้
เงินออมต่อสมาชิก (บาท) = เงินฝากสมาชิก+ทุนเรื อนหุน้
จานวนสมาชิก
1.4 ความสามารถในการทากาไร (Earnings Sufficiency)
ใช้ความสามารถในการหารายได้ของสหกรณ์ ซึ่ งรายได้เป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการก่อหนี้ ความสามารถในการเพิ่มทุน สภาพคล่องของสหกรณ์ รวมทั้งความสามารถ
ในการเจริ ญเติบโตของสหกรณ์ ประกอบด้วยอัตราส่ วนดังต่อไปนี้
1) อัต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานต่ อ ก าไรก่ อ นหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น งานเป็ น
อัตราส่ วนที่ใช้วดั ความสามารถในการบริ หารค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานของสหกรณ์ ว่ามีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
ถ้าอัตราส่ วนนี้สูง แสดงว่าอัตราส่ วนมีความเสี่ ยงที่จะมีกาไรลดลงหรื อขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถคานวณ
ได้ดงั นี้
อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
=
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
X 100
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (%)
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2) อัตรากาไรสุ ทธิ เป็ นอัตราส่ วนที่แสดงถึงความสามารถในการดาเนิ นงานสหกรณ์
เมื่ อ เที ย บกับ รายได้ท้ ัง สิ้ น ท าให้ ท ราบว่ า รายได้ส หกรณ์ 100 บาท จะมี ก าไรสุ ท ธิ เ กิ ด ขึ้ น เท่ า ใด
ถ้าอัตราส่ วนนี้มีค่าสู งแสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการทากาไรสู ง ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
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อัตรากาไรสุ ทธิ (%) =

กาไรสุ ทธิ X 100
รายได้ท้ งั สิ้ น

3) อัต ราการเติ บ โตของก าไรสุ ท ธิ เป็ นอัต ราส่ ว นแสดงการเพิ่ ม /ลดของก าไร
(ขาดทุน) สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ (%) = กาไรสุ ทธิ ปีปั จจุบนั -กาไรสุ ทธิ ปีก่อน X 100
กาไรสุ ทธิ ปีก่อน
4) อัตราการเติบโตของทุนสารอง เป็ นอัตราส่ วนแสดงการเพิ่ม/ลดของทุนสารอง
สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตของทุนสารอง (%) = ทุนสารองปี ปั จจุบนั -ทุนสารองปี ก่อน X 100
ทุนสารองปี ก่อน
5) อัตราการเติ บโตของทุ นสะสมอื่ น ๆ เป็ นอัตราส่ วนแสดงการเพิ่ม/ลดของทุ น
สะสมอื่น ๆ สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) = ทุนสะสมปี ปัจจุบนั -ทุนสะสมปี ก่อน X 100
ทุนสะสมปี ก่อน
1.5 สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
ใช้ความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นของสหกรณ์ หรื อความสามารถในการ
เปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ ว ประกอบด้วยอัตราส่ วนดังต่อไปนี้
1) อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน เป็ นอัตราส่ วนที่ ใช้วดั ความสามารถในการช าระหนี้
ระยะสั้นของสหกรณ์ ถ้าอัตราส่ วนนี้ต่า สหกรณ์มีความเสี่ ยงสู งที่อาจไม่สามารถชาระหนี้ ต่อเจ้าหนี้ ได้ตาม
กาหนด เนื่ องจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ ยนเป็ นเงิ นสดได้ทนั เวลาในการชาระหนี้
ระยะสั้น ซึ่งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน (เท่า) = สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
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2) อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด เป็ นการเปรี ยบเทียบลูกหนี้ เงินให้กู้
ที่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนดในรอบปี กับหนี้ ที่ถึงกาหนดชาระ อัตราส่ วนนี้ แสดงถึ งความสามารถ
ในการเรี ยกเก็บหนี้จากลูกหนี้ ความสามารถเรี ยกเก็บหนี้ได้ในอัตราสู ง จะส่ งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ดีต่อการดาเนิ นงานและมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิ นไปขยายธุ รกิจให้เติบโตขึ้น และยังสามารถ
ชาระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้ตามกาหนด ซึ่ งสามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด (%) = ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด X 100
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ถึงกาหนดชาระ
1.6 ผลกระทบต่อธุ รกิ จ (Sensitivity) เป็ นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็ นปั จจัย
เสี่ ยงและส่ ง ผลกระทบในแง่ ล บต่อสหกรณ์ ประกอบด้วย คู่แข่ งของสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ ย ระเบี ย บ
ข้อบัง คับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ ย วข้อง โดยการวิเคราะห์ จากการสัง เกต การสอบถามจากผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินงาน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การศึ ก ษาผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด รายงานกิจการประจาปี พ.ศ. 2557 เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี Camels Analysis
โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ ดี ม าก เท่ า กับ อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารอุ บลราชธานี จากัด มี ค่าดี กว่า อัตราส่ วนสหกรณ์ ออมทรั พย์เฉลี่ ย (Peer Group)
มากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นไป
ระดับดี เท่ากับ อัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีค่าดีกว่าอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ไม่เกินร้อยละ 30
ระดับน่ าพอใจ เท่า กับ อัตราส่ วนทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีค่าดีกว่าอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)
ระดับไม่น่าพอใจ เท่ากับ อัตราส่ วนสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) มี ค่ามากกว่า
อัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
3. การศึกษาแนวโน้มของผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด โดยการเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี Camels
Analysis โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับ ดี ม าก เท่ า กับ อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป
ระดั บ ดี เท่ า กั บ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันไม่เกินร้อยละ 10
ระดับน่ าพอใจ เท่า กับ อัตราส่ วนทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง
ระดับไม่น่าพอใจ เท่ากับ อัตราส่ วนทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีแนวโน้มทิศทางตรงกันข้าม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาการประเมินผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ : กรณี ศึ กษา สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้เสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับต่อไปนี้
1. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ผลการวิเคราะห์
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดตามทฤษฎี Camels Analysis
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในปี พ.ศ. 2557 กับอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับ
ขนาดใหญ่มาก
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานกับเป้ าหมายในปี พ.ศ. 2557
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดตามทฤษฎี Camels Analysis
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ม ผลการด าเนิ น งานด้า นการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557
ผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ อ ัต ราส่ ว นทางการเงิ น โดยใช้ แ นวคิ ด ตามทฤษฎี Camels
Analysis สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากัด
เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557
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1. ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง (Capital Strength)
ตาราง 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ ยงจาแนกตามอัตราส่ วนของสหกรณ์
ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับ
อัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มากในปี พ.ศ. 2557

อัตราส่ วน

อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
อัตราการเติบโตของหนี้

หน่ วย

เท่า
เท่า
%
%
%

อัต ราส่ วนสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด
ปี 2557
0.55
0.05
7.60
10.92
0.15

อัตราส่ วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่
(Peer Group)
ระดับขนาดใหญ่มาก
0.83
0.04
7.25
11.58
11.54

จากตารางที่ 4.1 สามารถวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง ได้ดงั นี้
1. อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.83 เท่า วิเคราะห์ได้วา่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนต่า
กว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ 0.28 เท่า แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีสภาพหนี้สินน้อยเจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ ยงต่า
2. อัตราส่ วนทุ นสารองต่อสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.05 เท่า อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.04 เท่า
ซึ่ งมีจานวนต่ากว่า 0.01 เท่า แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุ บ ลราชธานี จ ากัด มี เ งิ น ทุ น ส ารองต่ อ สิ น ทรั พ ย์สู ง มาก ส่ ง ผลให้ ส หกรณ์ มี ค วามเข้ม แข็ ง
ด้านเงินทุน
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนเท่ากับร้อยละ 7.60 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 7.25
ซึ่ งมี อ ัตราต่ ากว่ ากว่ าอัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของทุ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข ้ าราชการ สั งกั ด
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กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้ อยละ 0.35 แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จ ากัด มี ผลตอบแทนต่ อส่ วนทุ นสู งมี ประสิ ทธิ ภาพเพราะให้
ผลตอบแทนแก่สมาชิก สู งกว่าค่าเฉลี่ย
4. อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์เท่ากับร้อยละ 10.92 อัตราการเติบโตของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.58 ซึ่ งมีจานวน
สู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 0.66
มีอตั ราการเติบโตของทุนต่า แสดงว่าสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ให้ความสนใจในงานสหกรณ์ต่ า กว่าส่ งผลต่อความสามารถในการเพิ่มทุ น
ของสหกรณ์
5. อัตราการเติบโตของหนี้ เท่ากับร้อยละ 0.15 อัตราการเติบโตของหนี้ ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.54 ซึ่ งมีจานวน
สู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้อยละ
11.39 แสดงว่า สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้าราชการ สัง กัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บ ลราชธานี จากัด
มีอตั ราการเติบโตของหนี้ ต่ า แสดงว่าสหกรณ์ มีการจัดหาเงิ นทุนจากภายนอกไม่มาก เนื่ องจาก
สามารถจัดหาเงินทุนได้จากภายใน
2. การวิเคราะห์ คุณภาพของสิ นทรัพย์ (Asset Quality)
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของสิ นทรัพย์จาแนกตามอัตราส่ วนของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วน
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2557

อัตราส่ วน

อัตราหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์

หน่ วย

รอบ
%
%

อัตราส่ วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
ปี 2557
0.07
4.79
6.81

อัตราส่ วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่
(Peer Group)
ระดับขนาดใหญ่
มาก
0.06
3.98
11.56
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จากตารางที่ 4.2 สามารถวิเคราะห์คุณภาพของสิ นทรัพย์ ได้ดงั นี้
1. อัตราหมุนสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.07 รอบ อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.06 รอบ วิเคราะห์ได้วา่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์
สู งกว่าค่าเฉลี่ ยสหกรณ์ 0.01 รอบ แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัดมีการใช้สินทรัพย์สร้างรายได้ได้สูงแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพ
2. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ เท่ากับ ร้ อยละ 4.79 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้ อยละ
3.98 วิเคราะห์ได้วา่ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
มีอตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์สูงกว่าค่าเฉลี่ ยสหกรณ์ ร้ อยละ 0.81 แสดงให้เห็ นว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด สามารถใช้สินทรัพย์สร้าง
ผลตอบแทนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย
3. อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 6.81 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.56
ซึ่ งมีจานวนสู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
เท่ากับร้อยละ 4.75 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
มีอตั ราเติบโตของสิ นทรัพย์ต่า แต่ยงั ต้องระดมเงินทุนเพื่อขยายสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการขยายการเติบโตของสิ นทรัพย์ควรพิจาณาอัตราการเติบโตของหนี้ อัตราการ
เติบโตของทุนของสหกรณ์และอัตราส่ วนหนี้สินต่อสหกรณ์เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
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3. การวิเคราะห์ ความสามารถในการบริหาร (Management Ability)
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริ หารจาแนกตามอัตราส่ วนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับ
อัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2557

อัตราส่ วน

อัตราการเติบโตของธุ รกิจ
กาไรต่อสมาชิก
เงินออมต่อสมาชิก
หนี้สินต่อสมาชิก

หน่ วย

%
บาท
บาท
บาท

อัตราส่ วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
ปี 2557
-6.85
23,705.95
418,939.86
491,215.58

อัตราส่ วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ (Peer
Group) ระดับขนาด
ใหญ่มาก
13.31
14,696.41
299,689.26
300,971.91

จากตารางที่ 4.3 สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการบริ หาร ได้ดงั นี้
1. อัตราการเติ บ โตของธุ รกิ จ ร้ อ ยละ -6.85 อัตราการเติ บ โตของธุ รกิ จ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 13.31 ซึ่ งมีจานวนสู ง
กว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 6.46
แสดงว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากัด
มีความสามารถในการบริ หารจัดการไม่น่าพอใจ กล่าวคือ สามารถให้บริ การสมาชิ กได้ไม่ดีเท่า
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
2. กาไรต่อสมาชิ ก เท่ากับ 23,705.95 บาท/คน กาไรต่อสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group)ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 14,696.41 บาท/คน ซึ่ งมีจานวน
ต่ า กว่า สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั งกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บลราชธานี จากัด เท่ า กับ
9,009.54 บาท/คน แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี
จากัด มีการสร้ างรายได้เพื่อตอบแทนแก่สมาชิ กในอัตราที่ สูงกว่าค่าเฉลี่ ยของสหกรณ์ สหกรณ์
ควรรักษาระดับผลกาไรที่มีคุณภาพไว้
3. เงินออมต่อสมาชิ ก เท่ากับ 418,939.86 บาท/คน เงินออมต่อสมาชิ กของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 299,689.26 บาท/คน ซึ่ งมี
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จานวนต่ า กว่า สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากัด
เท่ากับ 119,250.60 บาท/คน แสดงว่าสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ให้ความสาคัญกับการออมเงินสู ง ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ย
4. หนี้ สิ น ต่ อ สมาชิ ก เท่ า กับ 491,215.58 บาท/คน หนี้ สิ น ต่ อ สมาชิ ก ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 300,971.91 บาท/คน
ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
เท่ า กับ 190,243.67 บาท/คน แสดงว่ า สมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จากัด มี หนี้ สิ น สู ง กว่า ค่ า เฉลี่ ย ของสหกรณ์ สหกรณ์ ค วร
พิจารณาคุ ณภาพของลู กหนี้ และความสามารถในการชาระหนี้ ของลู กหนี้ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ที่จะเกิดลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
4. ความสามารถในการทากาไร (Earning Sufficiency)
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรจาแนกตามอัตราส่ วนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับ
อัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2557

อัตราส่ วน

อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร
ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ
อัตราการเติบโตของทุนสารอง
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ

อัตราส่ วนสหกรณ์ออม
หน่ วย ทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
ปี 2557
%
15.33
%
%
%
%

67.53
15.27
7.82
16.12

อัตราส่ วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ (Peer
Group) ระดับขนาด
ใหญ่มาก
14.48
61.95
11.91
10.18
4.92
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จากตารางที่ 4.4 สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร ได้ดงั นี้
1. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ร้อยละ 15.33 อัตรา
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)
ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 14.48 ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากัด ร้ อ ยละ 0.85 แสดงว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ควรปรับปรุ งการดาเนิ นงานโดยการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนินงานให้ส่วนที่สามารถควบคุมได้โดยอาศัยหลักการประหยัดและคุม้ ค่า
2. อัตรากาไรสุ ทธิ ร้ อยละ 67.53 อัตราก าไรสุ ท ธิ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์เฉลี่ ย (Peer
Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 61.95 ซึ่ งมีจานวนต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ร้ อยละ 5.58 แสดงว่าสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน
3. อัตราการเติ บ โตของก าไรสุ ท ธิ ร้ อยละ 15.27 อัตราการเติ บ โตของก าไรสุ ทธิ ข อง
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 11.91 ซึ่ งมี
จานวนสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 3.36
แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการเติบโต
ของกาไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
4. อัตราการเติบโตของทุนสารองร้อยละ 7.82 อัตราการเติบโตของทุนสารองของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10.18 ซึ่ งมีจานวน
สู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 2.36
แสดงว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จ ากั ด
มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารทุนสารองที่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย
5. มีอตั ราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ ร้อยละ 16.12 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 4.92
ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ร้อยละ 11.20 แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี
จากัด มีการเติบโตของทุนสะสมอื่นอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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5. การวิเคราะห์ สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินจาแนกตามอัตราส่ วนของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับ
อัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)ระดับขนาดใหญ่มาก ในปี พ.ศ. 2557
อัตราส่ วนสหกรณ์ออม อัตราส่ วนสหกรณ์ออม
อัตราส่ วน
หน่ วย ทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัด ทรัพย์ เฉลีย่ (Peer Group)
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับขนาดใหญ่มาก
อุบลราชธานี จากัด
ปี 2557
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
เท่า
0.39
0.54
อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระ %
98.81
94.48
หนี้ได้ตามกาหนด
จากตารางที่ 4.5 สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ได้ ดังนี้
1. อัต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวีย น เท่ า กับ 0.39 เท่ า อัต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวีย นของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.54 เท่า ซึ่ งมีจานวน
มากกว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้ อยละ
0.15 เท่า แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
มีสภาพคล่องทางการเงินต่ากว่าค่าเฉลี่ย
2. อัตราลู กหนี้ ระยะสั้นที่ ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด ร้ อยละ 98.81 อัตราลูกหนี้ ระยะสั้น
ที่ชาระหนี้ได้ตามกาหนดของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ.
2557 ร้อยละ 94.48 ซึ่ งมีจานวนต่า กว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 4.33 แสดงว่า สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากลูกหนี้ ระยะสั้น
ชาระหนี้ได้ตามกาหนดมากกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย

48

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2556-2557
หน่วย : บาท
รายการ
ปี 2556
ปี 2557
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
รายได้
66,706,540.18
73,302,626.62
+6,596,086.44
ค่าใช้จ่าย
12,866,242.95
11,240,437.20
-1,625,805.75
กาไรสุ ทธิ
53,840,297.23
62,062,189.42
+8,221,892.19
จากตารางที่ 4.6 การเปรี ยบเทีย บผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้เพิ่มขึ้ น 6,596,086.44บาท
ค่าใช้จ่ายลดลง 1,625,805.75 บาท และกาไรสุ ทธิ สูงขึ้น 8,221,892.19 บาท
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี Camels Analysis
เพื่อศึกษาแนวโน้มผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557
1. ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง (Capital Strength)
การวิเคราะห์ ความเพียงพอของเงิ นทุนต่อความเสี่ ยงของสหกรณ์ ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด พิจารณา จากอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน
อัตราส่ วนทุ นสารองต่อสิ นทรั พ ย์ อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของทุ น อัตราการเติ บ โตของทุ น
สหกรณ์ และอัตราการเติบโตของหนี้ ซึ่ งค่าอัตราส่ วนที่คานวณได้ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557
สามารถอธิ บายผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
อัตราการเติบโตของหนี้

หน่ วย
เท่า
เท่า
%
%
%

2555
0.50
0.06
7.20
5.81
1.40

ปี
2556
0.61
0.05
7.26
9.07
33.34

2557
0.55
0.05
7.60
10.92
0.15

เฉลีย่
3 ปี
0.55
0.05
7.35
8.60
11.63

จากตารางที่ 4.7 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้ว ย
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุ น มี ค่าเท่ากับ 0.50, 0.61 และ 0.55 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 3 ปี
เท่ ากับ 0.55 เท่า อัตราส่ วนทุ นส ารองต่อสิ นทรั พย์ มี ค่ าเท่า กับ 0.06, 0.05 และ 0.05 เท่ า
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 3 ปี เท่ากับ 0.05 เท่า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุ น มี ค่าเท่ากับ
7.20 %, 7.26% และ 7.60 %, ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 7.35% อัตราการเติบโตของ
ทุนสหกรณ์ มีค่าเท่ากับ 5.81%, 9.07% และ 10.92% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ
8.60% และอัตราการเติบโตของหนี้ มีค่าเท่ากับ 1.40%, 33.34%, 0.15% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
3 ปี เท่ากับ 11.63%
2. คุณภาพของสิ นทรัพย์ (Assets Quality)
การวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด พิจารณาจากอัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทน
ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ และอัต ราการเติ บ โตของสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ งมี ค่ า อัต ราส่ ว นที่ ค านวณได้ ใ นช่ ว งปี
พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถอธิ บายผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วน

หน่วย

อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์

รอบ
%
%

2555
0.06
4.75
4.29

ปี
2556
0.07
7.18
17.21

2557
0.07
4.79
6.81

เฉลีย่
3 ปี
0.06
5.57
9.43

จากตารางที่ 4.8 คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ มีค่า
เท่ากับ 0.06, 0.07 และ 0.07 รอบ ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ย 3 ปี เท่ากับ 0.06 รอบ อัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 4.75%, 7.18% และ 4.79% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี
เท่ากับ 5.57% และอัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ มี ค่าเท่ากับ 4.29%, 17.21% และ 6.81%
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 9.43%
3. ความสามารถในการบริหาร (Management Capability)
การวิเคราะห์ความสามารถในการบริ หารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด พิจารณาจากอัตราการเติบโตของธุ รกิจ กาไรต่อสมาชิ ก
เงินออมต่อสมาชิก และหนี้สินต่อสมาชิก ซึ่ งสามารถอธิ บายผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 3 ความสามารถในการบริ หาร
อัตราส่ วน
อัตราการเติบโตของธุ รกิจ
กาไรต่อสมาชิก
เงินออมต่อสมาชิก
หนี้สินต่อสมาชิก

หน่ วย
%
บาท
บาท
บาท

ปี
เฉลีย่
3 ปี
2555
2556
2557
9.50
6.09
-6.85
2.91
22,813.80 23,500.78 23,705.95 23,340.71
391,438.45 414,376.93 418,939.86 408,251.74
474,335.81 531,829.07 491,215.58 499,126.82
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จากตาราง 4.9 ความสามารถในการบริ หารของของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราการ
เติบโตของธุ รกิจ มีค่าเท่ากับ 9.50%, 6.092% และ -6.85% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ
2.91% กาไรต่อสมาชิก มีค่าเท่ากับ 22,813.80, 23,500.78 และ 23,705.95 บาท ตามลาดับ ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 23,340.71 บาท เงิ นออมต่อสมาชิ ก มีค่าเท่ากับ 391,438.45, 414,376.93
และ 418,939.86บาท ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ย 3 ปี เท่ากับ 408,251.74 บาท และ หนี้ สินต่อ
สมาชิก มีค่าเท่ากับ 474,335.81, 531,829.07 และ 491,215.58 บาท ตามลาดับซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี
เท่ากับ 499,126.82 บาท
4. ความสามารถในการทากาไร (Earnings Sufficiency)
การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด พิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน อัตรากาไรสุ ทธิ อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ อัตราเติบโตของทุนสารอง
และอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ ซึ่ งค่าอัตราส่ วนที่คานวณได้ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557
สามารถอธิ บายผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่ วน
อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน
อัตรากาไรการเติบโตของทุนสารอง
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ

หน่ วย
%
%
%
%
%

2555
17.63
70.34
7.84
7.76
-0.57

ปี
2556
19.28
64.69
8.30
7.78
-6.36

2557
15.33
67.53
15.27
7.82
16.12

เฉลีย่
3 ปี
17.41
67.52
10.47
7.78
3.06

จากตารางที่ 4.10 ความสามารถในการทากาไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วน
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไร มีค่าเท่ากับ 17.63%, 19.28% และ 15.33% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 17.41% อัต ราก าไรสุ ท ธิ มี ค่ า เท่ า กับ 70.34%, 64.69% และ 67.53% ตามล าดับ
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ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.52% อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน มีค่าเท่ากับ 7.84%, 8.30% และ
15.27% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 10.47 % อัตราการเติบโตของทุนสารอง มี ค่าเท่ากับ
7.76%, 7.78%, และ 7.82% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.78% และอัตราการเติบโตของทุน
สะสมอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ -0.57%, -6.36% และ 16.12 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06%
5. สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด พิจารณาจากอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน และอัตราลูกหนี้
ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด ซึ่ งค่าอัตราส่ วนที่คานวณได้ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถ
อธิ บายผลการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลผลการวิเคราะห์มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราลูกหนี้ระยะสั้น
ที่ชาระได้ตามกาหนด

หน่ วย
เท่า
%

2555
0.71
99.26

ปี
2556
0.44
98.63

2557
0.39
98.81

เฉลีย่
3 ปี
0.51
98.90

จากตารางที่ 4.11 สภาพคล่ องทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วน
ทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ 0.71, 0.44 และ 0.39 เท่า ตามลาดับ ซึ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.51 เท่า
และอัตราลู กหนี้ ระยะสั้นที่ ชาระได้ตามกาหนด มี ค่ าเท่ากับ 99.26%, 98.63% และ 98..81%
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.90%
6. ผลกระทบต่ อธุรกิจ
การประ เมิ น ผลก ระ ทบต่ อ ธุ รกิ จของ สหก รณ์ ออมทรั พย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด พิจารณาจากคู่แข่งสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ย ข้อบังคับของ
สหกรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถอธิ บายผลวิเคราะห์ได้ดงั นี้
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คู่แข่ งของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้าราชการ สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งซึ่ งเป็ นสหกรณ์ ออมทรัพย์เหมื อนกัน เนื่ องจาก
บุคลากรที่รับราชการครู ในพื้นที่ ถ้าสหกรณ์ แห่ งใดให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า บุ คลากรก็จะเลื อก
ที่จะเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ แห่ งนั้นได้ และสหกรณ์ ได้รับผลกระทบจากธนาคารและสถาบัน
การเงิ นที่ทาธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันกับสหกรณ์ เนื่ องจากสมาชิ กบางรายทาบัตรเครดิ ตก็สามารถ
นาบัตรเครดิตนั้นไปกดเงินหรื อผ่อนชาระสิ นค้า ซึ่ งสะดวกและรวดเร็ วกว่า และขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก
เท่าสหกรณ์ ผลกระทบรุ นแรง
อัต ราดอกเบี้ ย พบว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดการเงิน
ซึ่ งอัต ราดอกเบี้ ยจะมี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทั้ง เวลาและอัต ราดอกเบี้ ย
หากผูบ้ ริ หารสหกรณ์ไม่ติดตามสถานการณ์จะทาให้การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินของสหกรณ์
มี ค วามเสี่ ย งสู ง มาก เพราะดอกเบี้ ย จะเกี่ ย วข้อ งกับ รายได้แ ละการเพิ่ ม รายจ่ า ยของสหกรณ์
โดยสมาชิ กจะหันไปฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยสู งกว่า ส่ วนทางด้านการให้กูย้ ืมเงิ น
สมาชิกก็จะหันไปกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมลดลง ทาให้รายได้สหกรณ์
ต้องลดลงตามไปด้วย ผลกระทบรุ นแรง
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาผลการด าเนิ นงานของสหกรณ์ : กรณี ศึ ก ษา สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS
Analysis ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. การอภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่ องในอนาคต
สรุ ปผลการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาผลการดาเนิ นงานโดยใช้การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิ นตามทฤษฎี CAMELS
Analysis ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบ
เป็ นอัตราส่ วนสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ผลการศึกษา
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง มีดังนี้
1. อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.83 เท่า วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนต่ากว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์
0.28 เท่า แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีสภาพ
หนี้สินน้อยเจ้าหนี้ของสหกรณ์มีความเสี่ ยงต่า
2. อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.05 เท่า อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.04 เท่า ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่า
0.01 เท่า แสดงให้เห็ นว่า สหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บ ลราชธานี จากัด
มีเงินทุนสารองต่อสิ นทรัพย์สูงมาก ส่ งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านเงินทุน
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนเท่ากับร้อยละ 7.60 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 7.25 ซึ่ งมีอตั รา
ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ
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อุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้อยละ 0.35 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีผลตอบแทนต่อส่ วนทุนสู งมีประสิ ทธิ ภาพเพราะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิ กสู งกว่า
ค่าเฉลี่ย
4. อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์เท่ากับร้อยละ 10.92 อัตราการเติบโตของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.58 ซึ่ งมีจานวนสู งกว่า
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 0.66 มีอตั ราการ
เติบโตของทุนต่า แสดงว่าสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ให้ความสนใจในงานสหกรณ์ต่ากว่าส่ งผลต่อความสามารถในการเพิ่มทุน ของสหกรณ์
5. อัตราการเติบโตของหนี้ เท่ากับร้อยละ 0.15 อัตราการเติบโตของหนี้ ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ 11.54 ซึ่ งมีจานวนสู งกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้อยละ 11.39 แสดง
ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราการเติบโตของหนี้
ต่า แสดงว่าสหกรณ์มีการจัดหาเงินทุนจากภายนอกไม่มาก
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ มีดังนี้
1. อัตราหมุนสิ นทรัพย์เท่ากับ 0.07 รอบ อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.06 รอบ วิเคราะห์ได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราหมุนของสิ นทรัพย์ สู งกว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์
0.01 รอบ แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มี การใช้
สิ นทรัพย์สร้างรายได้ได้สูงแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หารสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพ
2. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ เท่ากับ ร้ อยละ 4.79 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ของสหกรณ์ ออมทรั พย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่ม าก ปี พ.ศ. 2557 เท่ ากับร้ อยละ 3.98
วิเคราะห์ ไ ด้ว่า สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้าราชการ สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จากัด มี อตั รา
ผลตอบแทนต่ อ สิ นทรั พ ย์สู ง กว่า ค่ า เฉลี่ ย สหกรณ์ ร้ อยละ 0.81 แสดงให้ เ ห็ น ว่า สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด สามารถใช้สินทรัพย์สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย
3. อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 6.81 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้ อยละ 11.56 ซึ่ งมี
จานวนสู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับร้อยละ
4.75 แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราเติบโตของ
สิ นทรัพย์ต่า แต่ยงั ต้องระดมเงินทุนเพื่อขยายสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดรายได้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการขยาย
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การเติ บ โตของสิ นทรั พ ย์ควรพิ จาณาอัตราการเติ บโตของหนี้ อัตราการเติ บโตของทุ นของสหกรณ์ และ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อสหกรณ์เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร มีดังนี้
1. อัตราการเติ บโตของธุ รกิ จ ร้ อยละ -6.85 อัตราการเติ บโตของธุ รกิ จของสหกรณ์ ออมทรั พย์
เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 13.31 ซึ่ งมีจานวนสู งกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ร้ อยละ 6.46 แสดงว่า สหกรณ์ ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีความสามารถในการบริ หารจัดการไม่น่าพอใจ
กล่าวคือ สามารถให้บริ การสมาชิกได้ไม่ดีเท่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
2. กาไรต่อสมาชิ ก เท่ากับ 23,705.95 บาท/คน กาไรต่อสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์
เฉลี่ย (Peer Group)ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 14,696.41 บาท/คน ซึ่ งมีจานวนต่ ากว่า
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับ 9,009.54 บาท/คน
แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการสร้างรายได้
เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ สหกรณ์ควรรักษาระดับผลกาไรที่มีคุณภาพไว้
3. เงินออมต่อสมาชิ ก เท่ากับ 418,939.86 บาท/คน เงินออมต่อสมาชิ กของสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 299,689.26 บาท/คน ซึ่ งมีจานวน
ต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับ 119,250.60 บาท/
คน แสดงว่ าสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ข ้ าราชการ สั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บ ลราชธานี จ ากั ด
ให้ความสาคัญกับการออมเงินสู ง ซึ่ งสู งกว่าค่าเฉลี่ย
4. หนี้สินต่อสมาชิก เท่ากับ 491,215.58 บาท/คน หนี้ สินต่อสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย
(Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 300,971.91 บาท/คน ซึ่ งมี จานวนต่ ากว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เท่ากับ 190,243.67 บาท/คน
แสดงว่า สมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บ ลราชธานี จากัด
มีหนี้สินสู งกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ สหกรณ์ควรพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้ และความสามารถในการชาระ
หนี้ของลูกหนี้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร มีดังนี้
1. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่ อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ร้ อยละ 15.33 อัตรา
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับ
ขนาดใหญ่ มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 14.48 ซึ่ งมี จ านวนต่ ากว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ข้าราชการ สั ง กัด
กระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ร้ อยละ 0.85 แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัด

57

กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ควรปรับปรุ งการดาเนิ นงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
ให้ส่วนที่สามารถควบคุมได้โดยอาศัยหลักการประหยัดและคุม้ ค่า
2. อัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 67.53 อัตรากาไรสุ ทธิ ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)
ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 61.95 ซึ่ งมีจานวนต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ร้ อยละ 5.58 แสดงว่าสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน
3. อัตราการเติ บ โตของก าไรสุ ท ธิ ร้ อยละ 15.27 อัตราการเติ บ โตของก าไรสุ ทธิ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 11.91 ซึ่ งมีจานวนต่า
กว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 3.36 แสดงว่า
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการเติบโตของกาไรที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ย
4. อัตราการเติบโตของทุนสารองร้อยละ 7.82 อัตราการเติบโตของทุนสารองของสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้ อยละ 10.18 ซึ่ งมี จานวนสู งกว่า
สหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สั งกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ร้ อยละ 2.36 แสดงว่า
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข ้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด มีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารทุนสารองที่นอ้ ยกว่าค่าเฉลี่ย
5. มีอตั ราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ ร้อยละ 16.12 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 4.92 ซึ่ งมีจานวน
ต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 11.20 แสดง
ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการเติบโตของทุนสะสม
อื่นอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน มีดังนี้
1. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 0.39 เท่า อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 0.54 เท่า ซึ่ งมีจานวนมากกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ร้อยละ 0.15 เท่า แสดงว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีสภาพคล่องทางการเงินต่า
กว่าค่าเฉลี่ย

2. อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระหนี้ได้ตามกาหนด ร้อยละ 98.81 อัตราลูกหนี้ระยะสั้น
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ที่ชาระหนี้ ได้ตามกาหนดของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557
ร้อยละ 94.48 ซึ่ งมีจานวนต่า กว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี
จากัด ร้อยละ 4.33 แสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีการ
จัดการเกี่ ยวกับการจัดเก็บหนี้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากลูกหนี้ ระยะสั้นชาระหนี้ ได้ตามกาหนดมากกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย
การเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้เพิ่มขึ้น 6,596,086.44บาท ค่าใช้จ่ายลดลง 1,625,805.75 บาท
และกาไรสุ ทธิ สูงขึ้น 8,221,892.19 บาท
2. เพื่ อ ศึ กษาแนวโน้ ม ผลการด าเนิ นงานขอ งสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS
Analysis มีดงั นี้
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุน
ต่อความเสี่ ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี
พ.ศ. 2555-2557 มีดงั นี้
ความเพี ย งพอของเงิ น ทุ น ต่ อ ความเสี่ ย งของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุน มีค่าเท่ากับ 0.50, 0.61 และ 0.55 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่ วน
ทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.06, 0.05 และ 0.05 เท่า ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 0.05
เท่า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน มีค่าเท่ากับ 7.20 %, 7.26% และ 7.60 %, ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
3 ปี เท่ากับ 7.35% อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ มีค่าเท่ากับ 5.81%, 9.07% และ 10.92% ตามลาดับ
ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 8.60% และอัตราการเติบโตของหนี้ มีค่าเท่ากับ 1.40%, 33.34%, 0.15%
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 11.63%
มิ ติที่ 2 คุ ณภาพของสิ นทรั พ ย์ ผลการวิเคราะห์ คุณ ภาพของสิ นทรั พ ย์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีดงั นี้
คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้ว ย อัต ราการหมุ น ของสิ น ทรั พ ย์ มี ค่ า เท่ า กับ 0.06, 0.07
และ 0.07 รอบ ตามล าดับ ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 3 ปี เท่ า กับ 0.06 รอบ อัต ราผลตอบแทนต่ อสิ น ทรั พ ย์
มีค่าเท่ากับ 4.75%, 7.18% และ 4.79% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.57% และอัตราการ
เติบโตของสิ นทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 4.29%, 17.21% และ 6.81% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 9.43%
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มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริ หารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วน
ของทุนในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 มีดงั นี้
ความสามารถในการบริ หารของขอ งสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราการเติบโตของ
ธุ รกิจ มีค่าเท่ากับ 9.50%, 6.092% และ -6.85% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.91% กาไรต่อ
สมาชิ ก มีค่าเท่ากับ 22,813.80, 23,500.78 และ 23,705.95 บาท ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ
23,340.71 บาท เงิ น ออมต่ อ สมาชิ ก มี ค่ า เท่ า กับ 391,438.45, 414,376.93 และ 418,939.86บาท
ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย 3 ปี เท่ากับ 408,251.74 บาท และ หนี้ สินต่อสมาชิ ก มีค่าเท่ากับ 474,335.81,
531,829.07 และ 491,215.58 บาท ตามลาดับซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 499,126.82 บาท
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557
มีดงั นี้
ความสามารถในการทากาไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไร
มีค่าเท่ากับ 17.63%, 19.28% และ 15.33% ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 17.41% อัตรากาไรสุ ทธิ
มีค่าเท่ากับ 70.34%, 64.69% และ 67.53% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 67.52% อัตราการเติบโต
ของกาไร/ขาดทุน มีค่าเท่ากับ 7.84%, 8.30% และ 15.27% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 10.47 %
อัตราการเติบโตของทุนสารอง มีค่าเท่ากับ 7.76%, 7.78%, และ 7.82% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.78% และอัตราการเติ บโตของทุนสะสมอื่ น ๆ มีค่าเท่ากับ -0.57%, -6.36% และ 16.12 ตามลาดับ
ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06%
มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 มีดงั นี้
สภาพคล่ องทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 ประกอบด้วย อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ 0.71,
0.44 และ 0.39 เท่า ตามลาดับ ซึ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.51 เท่า และอัตราลูกหนี้ ระยะสั้นที่ชาระได้ตาม
กาหนด มีค่าเท่ากับ 99.26%, 98.63% และ 98..81% ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.90%
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มิติที่ 6 ผลกระทบต่ อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุ รกิ จของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มี อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนในช่ วงปี
พ.ศ. 2555-2557 มีดงั นี้
คู่แข่ งของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้าราชการ สั ง กัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด ได้รับผลกระทบจากคู่แข่งซึ่ งเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์เหมือนกัน เนื่ องจากบุคลากรที่รับ
ราชการครู ในพื้นที่ ถ้าสหกรณ์ แห่ งใดให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่า บุ คลากรก็จะเลื อกที่ จะเป็ นสมาชิ กของ
สหกรณ์ แ ห่ ง นั้นได้ และสหกรณ์ ไ ด้รับ ผลกระทบจากธนาคารและสถาบันการเงิ นที่ ท าธุ รกิ จ ประเภท
เดียวกันกับสหกรณ์ เนื่ องจากสมาชิ กบางรายทาบัตรเครดิตก็สามารถนาบัตรเครดิ ตนั้นไปกดเงิ นหรื อผ่อน
ชาระสิ นค้า ซึ่ งสะดวกและรวดเร็ วกว่า และขั้นตอนไม่ยงุ่ ยากเท่าสหกรณ์ ผลกระทบรุ นแรง
อัต ราดอกเบี้ ย พบว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จากัด ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดการเงิน ซึ่ งอัตรา
ดอกเบี้ ย จะมี การเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งเวลาและอัตราดอกเบี้ ย หากผูบ้ ริ หารสหกรณ์
ไม่ ติ ด ตามสถานการณ์ จ ะท าให้ ก ารบริ หารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของสหกรณ์ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มาก
เพราะดอกเบี้ ยจะเกี่ ยวข้องกับรายได้และการเพิ่มรายจ่ ายของสหกรณ์ โดยสมาชิ กจะหันไปฝากเงิ นกับ
สถาบันการเงิ นที่ ให้ดอกเบี้ยสู งกว่า ส่ วนทางด้านการให้กู้ยืมเงิ นสมาชิ กก็จะหันไปกูย้ ืมเงิ นจากสถาบัน
การเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ลดลง ทาให้รายได้สหกรณ์ตอ้ งลดลงตามไปด้วย ผลกระทบรุ นแรง
การอภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด เปรี ยบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับ
ขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS Analysis สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ถือว่ามีความเสี่ ยงอยู่ในเกณฑ์ต่า เนื่ องจากมีหนี้ สิน
ทั้งสิ้ นต่อทุนสหกรณ์ เพียง 0.55 เท่า กล่าวคือ มีหนี้ สินทั้งสิ้ น 0.55 บาท ต่อทุนของสหกรณ์ 1 บาท
แสดงว่าสหกรณ์ มี ทุ นมากกว่า หนี้ สิ นที่ จะต้องช าระ แหล่ งเงิ นทุ นส่ วนใหญ่ไ ด้มาจากแหล่ งเงิ นภายใน
สหกรณ์ ซึ่ งก็คือทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีเงินทุนเพียงพอต่อการชาระหนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก หากพิจารณาความเข้มแข็งและเพียงพอต่อความเสี่ ยง
ของเงิ นทุ น เนื่ องจากมี หนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.55 เท่ า นอกจากนั้นสหกรณ์ ออมทรั พย์ข้าราชการ สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด ยังมีความเพียงพอและความเข้มแข็งของเงินทุน เนื่องจากสหกรณ์มี
เงิ นทุนสามารถนาไปใช้ดาเนิ นงานก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนร้อยละ 7.35 ด้านการเติบโตของ
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ทุนสหกรณ์
และหนี้ มีอตั ราการขยายของทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 หนี้ สินขยายเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 11.63 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีความ
เพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุ บ ลราชธานี จากัด มี ก ารบริ หารสิ นทรั พ ย์อยู่ใ นเกณฑ์ ต่ า เนื่ องจากสหกรณ์ ส ามารถนาสิ น ทรั พ ย์ไ ป
หมุนเวียนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพียง 0.06 รอบซึ่ งไม่ถึง 1 รอบ ส่ งผลให้เกิดการดาเนิ นงานได้รับผลตอบแทน
ในอัตราร้อยละ 5.57 กล่าวคือ มีการลงทุนในสิ นทรัพย์รวม 100 บาท ก่อให้เกิดกาไรจากการดาเนิ นงาน 5.57 บาท
และการเติ บ โตของสิ น ทรั พ ย์ใ นอัตราร้ อยละ 9.43 แสดงว่า ประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หารสิ น ทรั พ ย์ข อง
สหกรณ์ยงั ดีไม่พอ ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก
ถือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด อยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจ
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริ หาร ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด ถือว่ามีความสามารถในการบริ หารงานอยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจเนื่ องจากมีอตั ราการเติบโต
ของธุ รกิจร้ อยละ 2.91% มีกาไรต่อสมาชิ ก เท่ากับ 23,340.71 บาท/คน มีเงิ นออมต่อสมาชิ ก เท่ากับ 408,251.74 บาท/คน
หนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์เท่ากับ 499,126.82 บาท/คน
มิ ติ ที่ 4 ความสารถในการท าก าไร ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้ า ราชการ สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีความสามารถในการทากาไรอยูใ่ นเกณฑ์ปรับปรุ งเนื่ องจากกาไร
สุ ท ธิ ต่ อ รายได้ ร้ อ ยละ 67.52 ซึ่ งส่ ง ผลให้ มี อ ัต ราการเติ บ โตของทุ น สะสมอื่ น ๆ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 3.06
หากพิจารณาทางด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.41 แสดงว่าสหกรณ์
ไม่สามารถควบคุ มค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อกาไรได้ สหกรณ์ ควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อจะได้รักษาระดับอัตรากาไรสุ ทธิ ให้คงที่และเพิ่มสู งขึ้น
มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีสภาพคล่องอยู่เกณฑ์น่าพอใจ โดยมีอตั ราส่ วนทุ นหมุนเวียน 0.51 เท่า กล่ าวคื อ
สหกรณ์ มี สั ดส่ วนของสิ นทรั พ ย์หมุ นเวียน 1.00 เท่ า อย่า งไรก็ ตามสิ นทรั พย์หมุ นเวีย นส่ วนใหญ่ ของ
สหกรณ์อยูใ่ นรู ปของลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืม จึงไม่สามารถก่อให้เกิดสภาพคล่องได้ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารสภาพคล่องไม่ดีนกั หากพิจารณาอัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระหนี้ได้ตามกาหนดร้อยละ 98.90
มิติที่ 6 ผลกระทบต่อธุ รกิจ ในปี พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด มีปัจจัยเสี่ ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งคู่แข่ง อัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะปั จจัยเสี่ ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งเป็ นผลกระทบโดยตรงที่ สหกรณ์ ไ ด้รับ เนื่ องจากดอกเบี้ ย จะเกี่ ยวข้องกับรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พนิ ดา จินดาศรี (2551) พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากดอกเบี้ยถื อเป็ นรายได้
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หลัก ของสหกรณ์ โดยอัตราดอกเบี้ ย จะเปลี่ ย นแปลงไปตามภาวะตลาดการเงิ น และมี ก ารเคลื่ อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งเวลาและอัตรา ดังนั้นผูบ้ ริ หารสหกรณ์ตอ้ งติดตามสหกรณ์การเคลื่อนไหวของ
อัตราดอกเบี้ยตลอดเวลาเพื่อเป็ นการปกป้ องความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยสาหรั บผลกระทบ
จากคู่แข่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีผลกระทบ
ไม่รุนแรง เนื่ องจากการย้ายของข้าราชการครู มีท้ งั ย้ายไปรับราชการที่อื่น และย้ายมารับราชการที่จงั หวัด
อุ บ ลราชธานี และนอกจากนี้ ย งั มี ข ้อบัง คับ ระเบี ย บ ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ที่ ไ ด้ก าหนดขึ้ นเพิ่ ม เติ ม
เช่น ระเบียบของการส่ งค่าหุ น้ ในแต่ละเดือนของสมาชิ กคิดตามเงินเดือนที่ได้รับ และการกาหนดวงเงินให้
กูส้ าหรับสมาชิ กต้องมีหลักประกันเพิ่มขึ้น มีข้ นั ตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน ซึ่ งส่ งผลให้มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ทั้งสิ้ น
การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานกับเป้ าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด ในปี พ.ศ. 2557 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การดาเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ในปี พ.ศ. 2557 ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีกาไรสุ ทธิ สูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งสหกรณ์สามารถสร้าง
รายได้สูงกว่าเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยที่ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ก็ตาม
2. จากการศึกษาแนวโน้มการประเมินผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด โดยการเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด ในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557 โดยใช้แนวตาม
ทฤษฎี CAMELS Analysis สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ ยง ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ข ้า ราชการ สั งกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บลราชธานี จากัด มี ความเสี่ ยงด้านการเงิ นลดลง
เนื่องจากสัดส่ วนของหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ทุนสารองต่อสิ นทรัพย์มีอตั ราคงที่
อยูใ่ นเกณฑ์น่าพอใจ ซึ่ งสหกรณ์ควรให้ความสาคัญกับการเพิ่มสัดส่ วนของโครงสร้างทางการเงินในส่ วนของทุน
สารองให้มากขึ้น เพราะเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงฐานะความมัน่ คงของสหกรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พนิ ดา จินดาศรี
(2551) พบว่า สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด มี ความเสี่ ยงทางด้านการเงิ นลดลง
เนื่ องจากสัดส่ วนของหนี้ สินต่อทุนมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง ทุนสารองต่อสิ นทรัพย์มีอตั ราจนถึงปี 2550
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู งขึ้น ซึ่ งสหกรณ์ควรให้ความสาคัญกับการเพิ่มสัดส่ วนของโครงสร้างของการเงิ น
ในส่ วนของทุ นสารองให้มากขึ้ น เพราะเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงฐานะความมัน่ คงของสหกรณ์ และผลตอบแทน
ต่ อ ส่ ว นทุ น มี แ นวโน้ ม ค่ อ ย ๆ ลดลง ดัง นั้น สหกรณ์ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนเพิม่ ขึ้น
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มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด มี ความสามารถในการใช้สินทรั พย์เพื่อก่ อให้เกิ ดรายได้
มีแนวโน้มคงที่ในปี พ.ศ. 2555-2557 ดังนั้น สหกรณ์ควรมีแนวทางปรับปรุ งการบริ หารสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิม่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พนิดา จินดาศรี (2551) พบว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้
มีแนวโน้มลดลงในอัตราคงที่ ดังนั้น สหกรณ์ ควรมี แนวทางปรับปรุ งการบริ หารสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริ หาร ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้า ราชการ สั งกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอุ บลราชธานี จากัด มี ค วามสามารถในการบริ หารงานเพิ่ม ขึ้ น
เนื่ องจากอัตราการเติ บโตของธุ รกิ จมีการเปลี่ ยนแปลงขึ้นลงในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี
เงินออมต่อสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดีมาก แต่สหกรณ์มีสัดส่ วนของหนี้ สินต่อสมาชิ กแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
แนวโน้มไม่ดี ดังนั้น สหกรณ์ ควรมีแนวทางปรับปรุ งบริ หารเกี่ ยวกับลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้มีระบบ
การจัดเก็บหนี้ที่ดีและอยูใ่ นระยะเวลา
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การอุ บลราชธานี จากัด มีความสามารถในการบริ หารกาไรเพิ่มขึ้ น
เนื่ องจากอัตรากาไรสุ ทธิ มีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้ นในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ
การเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 มีแนวโน้มดี แต่อตั ราค่าใช้จ่าย
ดาเนิ นการต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นการมีแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงขึ้นลงในช่ วงปี พ.ศ. 2555-2557 มี
แนวโน้มไม่น่าพอใจ ดังนั้น สหกรณ์ ควรมีการปรั บปรุ งการบริ หารต้นทุ นการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง และปรับปรุ งการบริ หารด้านให้ลูกหนี้ เงินกูช้ าระหนี้
ตามที่กาหนดเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิ น ในช่ วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีสภาพทางการเงินมีแนวโน้มดี ข้ ึน เนื่ องจาก
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น และอัตราลูกหนี้ ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนดมีอตั ราเพิ่มสู งขึ้น
แนวโน้มดี มาก อย่างไรก็ตามการใช้เงิ นทุ นส่ วนใหญ่ลงทุ นอยู่ในลูกหนี้ หนี้ สินส่ วนใหญ่ของสหกรณ์
จะเป็ นเงิ น รั บ ฝากระยะสั้ นของสมาชิ ก ดัง นั้น สหกรณ์ ค วรบริ ห ารลู ก หนี้ ให้ เ ป็ นไปตามก าหนดเวลา
โดยเฉพาะลู กหนี้ ระยะสั้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ พนิ ดา จินดาศรี (2551) พบว่า สหกรณ์ ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด มีสภาพคล่องทางการเงินมีแนวโน้มดีข้ ึน เนื่ องจากอัตราส่ วนทุน
หมุนเวียนมีอตั ราที่เพิ่มสู งขึ้น อย่างไรก็ตามหนี้ สินส่ วนใหญ่ของสหกรณ์จะเป็ นเงินรับฝากระยะสั้นของสมาชิ ก
และการใช้เงิ นทุ นส่ วนใหญ่ลงทุนอยู่ในลู กหนี้ ดังนั้นสหกรณ์ ควรบริ หารลู กหนี้ ให้ไปตามกาหนดเวลา
ตลอดจนมีการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างเหมาะสม

64

มิติที่ 6 ผลกระทบต่อธุ รกิ จ ในช่ วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด มีปัจจัยเสี่ ยงเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นอัตราดอกเบี้ย
คู่แข่งขันระเบียบข้อบังคับ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ภาวะภัยธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอก
ที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของสหกรณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง จากการประเมินผลการดาเนิ นงานด้านการเงิ น
จะเห็ นว่าสหกรณ์มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนอยูใ่ นอัตราที่ต่ า และต่ากว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ ย
(Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มากค่อนข้างมาก ดังนั้นสหกรณ์ ควรมีระบบการบริ หารเพื่อสร้างรายได้
และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อทาให้กิจการมีกาไรสุ ทธิ โดยเฉพาะสหกรณ์มีรายได้ส่วนใหญ่จากการให้สมาชิ ก
กูย้ ืมเงิน และจะเห็นได้ว่าอัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์อยู่ในอัตราคงที่ ดังนั้น สหกรณ์ ควรปรับปรุ ง
การจัดสรรเงิ นกาไรสุ ทธิ ประจาปี ให้มีเงินทุนสารองเพิ่มขึ้น เพราะทุนสารองนี้ จะสะสมเป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นที่ทวีความสาคัญมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถถอนใช้ได้ ซึ่ งทุนสารองนี้ มีบทบาทในการรักษาเสถี ยรภาพ
ทางการเงินเพื่อการขยายกิจการ เพิ่มสัดส่ วนทุนของส่ วนผูเ้ ป็ นเจ้าของ เพิ่มอานาจการกูย้ ืม ทั้งสหกรณ์ควร
ให้ความสาคัญในการระดมเงินทุนจากสมาชิ กให้มากที่สุด โดยการส่ งเสริ มให้สมาชิ กมาถือหุ ้นกับสหกรณ์
เพิ่มมากขึ้ นด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง เช่ น การประชาสัมพันธ์ การเพิ่มอัตราเงิ นปั นผล หรื อให้
คาแนะนาแก่สมาชิกให้มาถือหุ น้ กับสหกรณ์เพิม่ ขึ้น
มิติที่ 2 คุ ณภาพสิ นทรั พย์ จากการประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านการเงิ นจะเห็ นว่า อัตราหมุ น
ของสิ นทรั พย์มีอตั ราคงที่ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น สหกรณ์ ควรมี แนวทางในการปรั บปรุ ง
การบริ หารสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการใช้สินทรัพย์เพิ่มสู งขึ้น
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริ หาร จากการประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้า นการเงิ นจะเห็ นว่า
สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของธุ รกิจในอัตราที่ต่า และต่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) ระดับ
ขนาดใหญ่มากค่อนข้างมาก ดังนั้น สหกรณ์ควรปรับปรุ งการให้บริ การด้านการรับฝากเงินจากสมาชิ กเพิ่ม
มากขึ้ น เพราะการรั บ ฝากเงิ นจากสมาชิ กเป็ นจุ ดมุ่ งหมายและกิ จกรรมที่ สาคัญของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
โดยสหกรณ์ ค วรมี ค วามคล่ อ งตัว ในด้ า นการบริ การที่ ส ะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย และมั่น คง เช่ น
การให้บริ การหักฝากเงินเดือนเช่นเดียวกับการส่ งค่าหุ ้นสะสมรายเดือนของสมาชิ ก เพิ่มอุปกรณ์ เครื่ องมือ
ที่ ท นั สมัย ส าหรั บ ใช้ใ นการฝาก – ถอน และควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง อัตราดอกเบี้ ย ให้ส อดคล้องกับ สภาวะ
เศรษฐกิจที่ตอ้ งมีการแข่งขันกับสถาบันการเงินโดยทัว่ ๆ ไป
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร จากการประเมิ นผลการดาเนิ นงานด้านการเงิ นจะเห็ นว่า
สหกรณ์ มีอตั ราค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานอัตราที่สูงขึ้นและสู งกว่าสหกรณ์
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ออมทรัพย์เฉลี่ ย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่ มากค่อนข้างมาก ดังนั้น สหกรณ์ ควรมี การปรับปรุ ง
การบริ หารต้นทุนการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
มิติที่ 5 สภาพคล่ องทางการเงิน จากการประเมินผลการดาเนิ นงานด้านการเงิ นจะเห็นว่าสหกรณ์
มี อ ัต ราลู ก หนี้ ระยะสั้ นที่ ช าระได้ต ามก าหนดมี แ นวโน้ม ที่ สู ง ขึ้ น แต่ ต่ า กว่า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์เ ฉลี่ ย
(Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มากค่อนข้างมาก ดังนั้น สหกรณ์ควรมีระบบการจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ
หนี้จากสมาชิกให้เป็ นไปตามกาหนดเวลา
มิติที่ 6 ผลกระทบต่ อธุ รกิจ จากการประเมินผลการดาเนิ นงานด้านการเงิ นจะเห็ นว่าปั จจัยเสี่ ยง
ทางด้านดอกเบี้ ยเป็ นผลกระทบโดยตรงต่อสหกรณ์ โดยอัตราดอกเบี้ยจะมี การเปลี่ ยนแปลงไปตามภาวะ
ตลาดการเงิน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ควรมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ด้ านอืน่ ๆ สหกรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ในหลายรู ปแบบ
เช่ น การจัด ท าวารสาร แผ่น พับ การประชาสั ม พัน ธ์ โดยผ่า นตัว แทนเขตของสมาชิ ก ทางเว็บ ไซต์
ของสหกรณ์ เพื่อเป็ นการเผยแพร่ และเชิญชวนให้บุคลากรมาสมัครเป็ นสมาชิกเพิ่มมาก
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วเนื่องในอนาคต
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการประเมินผลการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับภาวะเศรษฐกิ จทางการเงิ น
เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาผลการดาเนิ นงานด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความพึงพอใจของสมาชิ ก
ที่สหกรณ์ให้บริ การ เพื่อจะได้นามาใช้ในการปรับปรุ งการดาเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
2. ควรนาอัตราส่ วนทางการเงิ นที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ใช้มาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดาเนิ น
ฐานะการเงิ น ของสหกรณ์ เพื่ อ จะได้น ามาใช้ปรั บปรุ งการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ใ ห้มี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่าเทียมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
งบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2556
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งบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
ในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2556
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ปี 2556
ปี 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
2
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
18,023,769.98
18,495,933.40
เงินฝากสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จากัด
275,018.60
285,989.29
4
เงินให้กรู้ ะยะสั้น - สุ ทธิ
188,499,006.60 22,701,0047.25
5
ลูกหนี้ระยะสั้น – สุ ทธิ
861,800.00
1,233,034.87
ดอกเบี้ยเงินกูค้ า้ งรับ
40,133.00
58,923.00
6
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
115,677.81
90,772.04
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
208,663,659.20 246,326,446.64
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3
เงินลงทุนระยะยาว
2,241,300.00
2,369,300.00
4
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
1,027,061,955.53 803,910,345.26
5
ลูกหนี้ระยะยาว
1,144,032.00
0.00
7
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
13,469,794.55
12,818,695.62
8
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
241,300.00
143,700.00
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,042,393,651.15 821,006,771.81
รวมสิ นทรัพย์
1,251,057,310.35 1,067,333,218.45
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
9
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
78,000,000.00
165,761,492.81
13
ส่ วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกาหนดชาระ
6,664,800.00
0.00
ใน 1 ปี
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เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุ ้น (มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท)
หุ น้ ที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบอื่น
กาไร (ขาดทุน)สุ ทธิ ประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

หมายเหตุ
10
11
13
12

14

ปี 2556
บาท
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

ปี 2555
บาท
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

648,392,680.00 592,989,820.00
68,943,644.96
63,966,866.80
2,447,419.44
2,613,635.44
53,840 ,297.23
49,711,279.41
773,624,041.63 709,281,601.65
1,251,057,310.35 1,067,333,218.45
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ปี 2556
ปี 2555
บาท
%
บาท
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื และเงินฝาก
83,125,328.12 99.88 70,584,282.94
ผลตอบแทนจากการลงทุน
101,215.88 0.12
80,924.75
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
83,226,544.00 100.00 70,665,207.69
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
เงินรับฝาก
9,895,992.25 11.89
8,157,568.44
เงินกูร้ ะยะสั้น/ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
6,404,496.19 7.70
1,714,572.72
เงินกูร้ ะยะยาว
431,761.99 0.52
1,736,797.56
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
16,732,250.43 20.11 11,608,938.72
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
หนี้สงสัยจะสู ญ – ลูกหนี้เงินกู้
194,639.88
หนี้สงสัยจะสู ญ – ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
0.00
รวมหนี้สงสัยจะสู ญ – ลูกหนี้
194,639.88
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจาก
66,299,653.69
การลงทุน-สุ ทธิ
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เงินเฉลี่ยคืน
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

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

0.23
0.00
0.23
79.66

0.03
0.00
0.11
0.08
0.27
0.49

%
99.89
0.11
100.00

11.54
2.43
2.46
16.43

(80,938.53) (0.11)
(1,077,044.25) (1.53)
(1,157,982.58) (1.64)
60,214,251.55 85.21

26,300.00
600.00
0.00
0.00
112,258.56
139,158.56

0.04
0.00
0.00
0.00
0.16
0.20
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ปี 2556
บาท
%

ปี 2555
บาท
%

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
4,715,564.00
ค่าล่วงเวลา
101,140.00
ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
1,150,960.00
กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
80,120.00
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
17,855.00
ดอกเบี้ยเงินค้ าประกัน
27,242.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
27,310.00
รวม
6,120,191.00

5.67 4,222,980.00
0.12 107,820.00
1.38 930,300.00
0.10
64,186.00
0.02
24,441.00
0.03
22,350.00
0.03
38,850.00
7.35 5,410,927.00

5.98
0.15
1.32
0.09
0.03
0.03
0.05
7.66

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าน้ า – ค่าไฟฟ้ า
ค่าปรับปรุ งสานักงานตัดจ่าย
รวม

0.82 717,844.87
0.03
26,858.77
0.08
16,645.80
0.24 169,319.16
0.14 174,450.00
1.31 1,105,118.60

1.02
0.04
0.02
0.24
0.25
1.56

0.30
0.04
0.09
0.43

0.26
0.02
0.04
0.32

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่าย – พัฒนาสมาชิก
รางวัลสมาชิกตัวอย่าง
สมาชิกเกษียณอายุ
รวม

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

183,511.00
15,372.50
25,423.75
224,307.25
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ปี 2556
บาท
%
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่ารับรอง
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนกรรมการมาปฏิบตั ิงาน
ค่าตอบแทนผูห้ กั เงินและอื่น ๆ
ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าโทรศัพท์
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
รวม
รวมค่าใช้ในการดาเนิ นงาน
กาไรสุ ทธิ

ปี 2555
บาท
%

504,000.00 0.61
509,000.00
51,250.00 0.06
47,505.00
180,513.60 0.22
169,965.96
2,246,344.00 2.70 2,127,099.50
176,110.00 0.21
111,150.00
90,700.00 0.11
93,500.00
112,000.00 0.13
97,000.00
254,500.00 0.31
227,600.00
45,147.29 0.05
40,900.00
17,198.00 0.09
85,421.15
27,467.95 0.03
13,936.70
36,633.12 0.04
38,529.22
50,000.00 0.06
50,000.00
67,440.12 0.08
19,740.57
780,258.88 0.94
0.00
342,132.19 0.41
0.00
267,013.40 0.32
280,429.66
5,320,699.55 6.37 3,901,777.85
12,866,242.95 15.46 10,642,130.70
53,840,297.23 64.69 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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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1. สรุ ปนโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
1.1 สหกรณ์บนั ทึกโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้ รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลา โดยจานวนรายได้จะเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจานวนเงินต้นที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ มื ยกเว้นดอกเบี้ยที่เกิดจากลูกหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ งจะรับรู ้เป็ นรายได้ในปี ที่ได้รับเงิน
1.3 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน
1.4 สหกรณ์ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้จะสู ญ พ.ศ. 2544
1.5 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
1.6 ค่าเสื่ อมราคาอาคาร และอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
1.7 ค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา ค่ า ซ่ อ มแซม รวมทั้ง ซื้ อมาเปลี่ ย นแทนส าหรั บ รายการย่อย ๆ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรื อเพิ่มเติมอาคารและอุปกณ์ ใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุน
ของสิ นทรัพย์
1.8 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ตดั รายจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและ
เงิ นฝากสหกรณ์ ฯ ทั้งนี้ รวมถึ ง เงิ นฝากธนาคาร และเงิ นฝากสหกรณ์ ที่นาไปเป็ นหลักทรั พย์ค้ า
ประกันหนี้สินด้วย
1.10 การแสดงรายการในงบการเงิน สาหรับปี 2555 บางรายการได้มีการปรับปรุ งแก้ไข
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงิน สาหรับปี 2556
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม

ปี 2556
บาท
217.15

ปี 2555
บาท
4,374.48

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

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

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย
เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง (ธนาคารออมสิ น)
หุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด
หุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
หุ น้ บริ ษทั สหประกันชีวติ จากัด
รวม

ปี 2556
บาท

1,000,000.00
5,300.00
1,264,000.00
100,000.00
2,369,300.00

ปี 2555
บาท

1,000,000.00
5,300.00
1,136,000.00
100,000.00
2,241,300.00
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4. เงินให้ ก้ ูยมื – สุ ทธิ ประกอบด้วย
ปี 2556
บาท

เงินให้ ก้ ูยมื – สุ ทธิ
ระยะสั้ น
เงินให้กยู้ มื – ปกติ
ลูกหนี้เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษ
รวมเงินให้กยู้ มื – ปกติ
เงินให้กยู้ มื – ไม่ก่อให้เกิด
รายได้
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
รวมเงินให้กยู้ มื
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื – สุ ทธิ

ปี 2555
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้ น

ระยะยาว

98,565,749.50
0.00 84,649,050.25
0.00
88,329,837.25 1,027,061,955.53 141,866,531.52 803,910,345.26
505,500.00
0.00
0.00
0.00
187,401,086.75 1,027,061,955.53 226,151,581.77 803,910,345.26

1,502,306.50
0.00
704,212.25
0.00
188,903,393.25 1,027,061,955.53 227,219,794.02 803,910,345.26
404,386.65
0.00
209,746.77
0.00
188,499,006.60 1,027,061,955.53 227,010,047.25 803,910,345.26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ แยกเป็ นลูกหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จานวน 239,142.40 บาท และลูกหนี้ จดั ชั้นสงสัย จานวน 141,350.25 บาท และลูกหนี้ จดั ชั้น
สงสัยจะสู ญ จานวน 23,894.00 บาท
5. ลูกหนี้ – สุ ทธิ ประกอบด้วย
ลูกหนี้ – สุ ทธิ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ลูกหนี้ตวั แทน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ - สุ ทธิ

ปี 2556
ปี 2555
บาท
บาท
ระยะสั้ น
ระยะยาว
ระยะสั้ น
ระยะยาว
2,441,031.25
0.00 1,245,282.00 1,144,032.00
14,036.25
0.00
58,293.75
0.00
2,455,067.50
0.00 1,303,573.75 1,144,032.00
1,222,032.63
0.00 441,773.75
0.00
1,233,034.87
0.00 861,800.00 1,144,032.00
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6. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
เงินทดรองจ่ายดาเนิ นคดี
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
รวม

ปี 2556
บาท
0.00
56,140.40
14,786.33
8,595.31
11,250.00
90,772.04

ปี 2555
บาท
47,237.00
47,500.00
12,652.58
8,288.23
0.00
115,677.81

7. ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ ประกอบด้วย
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องใช้สานักงาน
รวม

ปี 2556
บาท
6,652,355.20
5,581,052.47
2.00
585,285.95
12,818,695.62

ปี 2555
บาท
6,652,355.20
5,961,602.47
2.00
855,834.88
13,469,794.55

8. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ค่าปรับปรุ งสานักงานรอตัดจ่าย
เงินประกันสาธารณูปโภค
รวม

ปี 2556
บาท
79,200.00
64,500.00
143,700.00

ปี 2555
บาท
176,800.00
64,500.00
241,300.00
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9. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกู้ระยะสั้ น ประกอบด้วย
เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกู้ระยะสั้ น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
รวม

ปี 2556
บาท
761,492.81
165,000,000.00
0.00
165,761,492.81

ปี 2555
บาท
0.00
75,000,000.00
3,000,000.00
78,000,000.00

ในปี 2556 สหกรณ์ ฯ มี ว งเงิ น เกิ น บัญ ชี บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ส านัก งานธุ ร กิ จ
อุบลราชธานี วงเงินกู้ 30,000,000.00 บาท (สามสิ บล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ MOR
และมี ว งเงิ นกู้ตวั๋ สั ญ ญาใช้เ งิ นวงเงิ นกู้ 150,000,000.00 บาท (หนึ่ ง ร้ อยห้า สิ บ ล้า นบาทถ้วน)
อัตราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 5.50 ต่ อปี โดยมี ค ณะกรรมการดาเนิ นและผูจ้ ดั การสหกรณ์ ค้ า ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้เงินกูค้ งเหลือ 65,761,492.81 บาท
- สหกรณ์ ฯ มี วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ สาขาอุ บ ลราชธานี วงเงิ นกู้
8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย MOR และมีวงเงิ นตัว๋ สัญญาใช้วงเงิ นกู้
40,000,000.00 บาท (สี่ สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.875 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ
ดาเนิ นการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ ค้ าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี หนรี้ เงิ นกู้ค งเหลื อ
25,000,000.00 บาท
- สหกรณ์ ฯ มี วงเงิ นกู้ตวั๋ สั ญญาใช้เงิ น ธนาคารออมสิ น สาขาอุ บ ลราชธานี วงเงิ นกู้
50,000,000.00 บาท (ห้าสิ บล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ
ดาเนิ นงานและผูจ้ ดั การสหกรณ์ ค้ า ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี หนี้ เ งิ นกู้ค งเหลื อ
50,000,000.00 บาท (ห้าสิ บล้านบาทถ้วน)
- สหกรณ์มีเงินกูต้ วั๋ สัญญาใช้เงิน บมจ.ธนชาติ สาขาอุบลราชธานี วงเงินกู้ 50,000,000.00 บาท
(ห้าสิ บล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการและผูจ้ ดั การสหกรณ์
ค้ าประกัน ณ วันท่า 31 ธันวาคม 2556 มีหนี้เงินกูค้ งเหลือ 25,000,000.00 บาท (ยีส่ ิ บห้าล้านบาทถ้วน)
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10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝาก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจา
รวม

ปี 2556
บาท
8,183,835.48
280,691,750.12
12,069,287.56
300,944,873.16

ปี 2555
บาท
8,181,407.61
238,970,691.10
12,802,548.52
259,954,575.23

ปี 2556
บาท
7,540.00
132,361.70
93,150.67
328,847.25
30,000.00
1,099.88
46,800.00
639,799.50

ปี 2555
บาท
866.25
129,526.70
184,107.92
327,300.25
30,000.00
159,499.88
20,290.57
851,591.57

ปี 2556
บาท
786,743.25
9,284,360.00
16,000.00
10,087,103.25

ปี 2555
บาท
707,990.00
8,384,760.00
16,000.00
9,108,750.00

11. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เงินรอจ่ายคืน
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย
เงินประกันกลุ่ม
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม
12. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่
เงินค้ าประกันเจ้าหน้าที่
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
รวม
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13. เงินกู้ระยะยาว ประกอบด้วย

เงินกู้ระยะยาว
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวม

ปี 2556
บาท
ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2555
บาท
ภายใน 1 ปี
6,664,800.00
6,664,800.00

เกิน 1 ปี
3,471,900.00
3,471,900.00

14. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
รวม

ปี 2556
บาท
23,719.44
99,000.00
2,324,700.00
2,447,419.44

ปี 2555
บาท
34,935.44
79,000.00
2,499,700.00
2,613,635.44
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การคานวณอัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการ
สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงิน ตามแนวคิด Camels Analysis
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง (Capital Strength)
1.1 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

=

1.2 อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ (เท่า)

=

1.3 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุน (%)

=

1.4 อัตราเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) =

หนี้สินทั้งสิ้ น
ทุนของสหกรณ์
ทุนสารอง
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
กาไรสุ ทธิ
ทุนของสหกรณ์ถวั เฉลี่ย

x 100

ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั ทุนของสหกรณ์ปีก่อน
ทุนของสหกรณ์ปีก่อน

x 100

มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์ (Assets Quality)
2.1 อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (รอบ)

=

2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (%)

=

2.3 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ (%) =

รายได้ท้ งั สิ้ น
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นถัวเฉลี่ย
กาไรจากการดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นถัวเฉลี่ย

x 100

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นปี ปัจจุบนั สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นปี ก่อน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นปี ก่อน

x 100

มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร (management Capability)
3.1 อัตราการเติบโตของธุ รกิจ (%) =
3.2 กาไรต่อสมาชิก (บาท)

มูลค่าธุรกิจรวมปี ปัจจุบนั มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน
มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน

=

กาไรสุ ทธิ
จานวนสมาชิก

x 100

84

=

3.3 เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

จานวนสมาชิก

ลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ค่าบริ การอื่น

=

3.4 หนี้สินต่อสมาชิก

เงินฝากสมาชิก ทุนเรื อนหุน้

จานวนสมาชิก

มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร (Earnings Sufficiency)
4.1 อัตราค่าใช้จ่ายจ่ายดาเนินงานต่อ
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (%)

=

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

4.2 อัตรากาไรสุ ทธิ (%)

=

4.3 อัตราการเติบโตของกาไรสุ ทธิ (%)

=

กาไรสุ ทธิ
รายได้ท้ งั สิ้ น
กาไรสุ ทธิ
รายได้ท้ งั สิ้ น

x 100

x 100
x 100

=

ทุนสารองปี ปัจจุบนั ทุนสารองปี ก่อน

4.5 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) =

ทุนสะสมอื่นปี ปัจจุบนั ทุนสะสมอื่นปี ก่อน

4.4 อัตราการเติบโตของทุนสารอง (%)

ทุนสารองปี ก่อน

ทุนสารองปี ก่อน

มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
5.1 อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

=

กาไรสุ ทธิ
จานวนสมาชิก

5.2 อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด (%)
=

มูลค่าธุรกิจรวมปี ปัจจุบนั มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน
มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน

x 100

x 100

x 100
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อัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ สั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จากัด
ตามแนวคิด Camels Analysis ในช่ วงปี พ.ศ. 2555- 2557
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง
1. อัตราส่ วนหนี้สินและทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่ อทุน
(เท่า)
2555
0.50
2556
0.61
2557
0.55
2. อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราส่ วนทุนสารองต่ อสิ นทรัพย์
(เท่า)
2555
0.06
2556
0.05
2557
0.05
3. อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของทุน
(%)
2555
7.20
2556
7.26
2557
7.60
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4. อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
(%)
2555
5.81
2556
9.07
2557
10.92
5. อัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการเติบโตของหนี้
(%)
2555
1.40
2556
33.34
2557
0.15
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์
1. อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
(รอบ)
2555
0.06
2556
0.07
2557
0.07
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2. อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพย์
(%)
2555
4.75
2556
7.18
2557
4.79
3. อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์
(%)
2555
4.29
2556
17.21
2557
6.81

มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร
1. อัตราการเติบโตของธุ รกิจทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการเติบโตของธุรกิจ
(%)
2555
9.50
2556
6.09
2557
-6.85
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2. กาไร(ขาดทุน)ต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
กาไร(ขาดทุน)ต่ อสมาชิ ก
(บาท)
2555
22,813.80
2556
23,500.78
2557
23,705.95
3. เงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
เงินออมต่ อสมาชิก
(บาท)
2555
391,438.45
2556
414,376.93
2557
418,939.86
4. หนี้สินต่อสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
หนีส้ ิ นต่ อสมาชิก
(บาท)
2555
474,335.81
2556
531,829.07
2557
491,215.58
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มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร
1. อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานต่ อกาไร
(%)
2555
17.63
2556
19.28
2557
15.33
2. อัตรากาไรสุ ทธิ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตรากาไรสุ ทธิ
(%)
2555
70.34
2556
64.69
2557
67.53
3. อัตราการเติบโตของกาไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน
(%)
2555
7.84
2556
8.30
2557
15.27
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4. อัตราการเติบโตของทุนสารองของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตรากาไรการเติบโตของทุนสารอง
(%)
2555
7.76
2556
7.78
2557
7.82

5. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ ของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอืน่ ๆ
(%)
2555
-0.57
2556
-6.36
2557
16.12

มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน
1. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนของทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จากัด
ปี
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
(เท่า)
2555
0.71
2556
0.44
2557
0.39
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2. อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนดของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จากัด
ปี
2555
2556
2557

อัตราลูกหนี้ระยะสั้ นทีช่ าระได้ ตามกาหนด
(%)
99.26
98.63
98.81
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อัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉลีย่ (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557
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อัตราส่ วนสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉลีย่ (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ปี พ.ศ. 2557
อัตราส่ วนทางการเงิน
ผลการวิเคราะห์
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ ยง
0.83
1.1 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
0.04
1.2 อัตราส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ (เท่า)
7.25
1.3 อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนทุน(%)
11.58
1.4 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์(%)
11.54
1.5 อัตราการเติบโตของหนี้(%)
มิติที่ 2 คุณภาพของสิ นทรัพย์
0.06
2.1 อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์(รอบ)
3.98
2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์(%)
11.56
2.3 อัตราการเติบโตของสิ นทรัพย์(%)
มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร
13.31
3.1 อัตราการเติบโตของธุ รกิจ(%)
14,696.41
3.2 กาไรต่อสมาชิก(บาท)
299,689.26
3.3 เงินออมต่อสมาชิก(บาท)
300,971.91
3.4 หนี้สินต่อสมาชิก(บาท)
มิติที่ 4 ความสามารถในการทากาไร
14.48
4.1 อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร(%)
61.95
4.2 อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
11.91
4.3 อัตราการเติบโตของกาไร/ขาดทุน(%)
10.18
4.4 อัตราการเติบโตของทุนสารอง(%)
4.92
4.5 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นๆ(%)
มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน
5.1 อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน(เท่า)
5.2 อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระได้ตามกาหนด(%)
มิติที่ 6 ผลกระทบต่ อธุรกิจ

0.54
94.48
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